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דבר�יו"ר�המועצה
ניתן�להכתיר�את�שנת�2005�כשנה�סוערת�ושנת�מפנה�בטלוויזיה�הישראלית:

ראשית,�מכרז�ערוץ�2�—�בניגוד�לדעת�הרווחת,�יצא�המכרז�לדרך�ואף�הסתיים�בהצלחה�רבתי:

עצם�קיומו�היה�עובדה�חשובה�(קיום�החוק�וכן�תחרות�הוגנת).�במכרז�התמודדו�4-5�קבוצות�והתקבלה�הכרעה�ללא

פניות�לבג"צ.

נוסף�לכך,�הדגלים�המרכזיים�והמשמעויות�התכניות�כגון:�קידום�היצירה�ושמירה�על�זכויות�היוצרים�הם�עניין�מהותי

לקידום�התרבות�בישראל.

שנית,�התייצבות�ערוץ�10�כגורם�משדר�וכמתחרה�בעל�משמעות�וחלופה�(תוך�בניית�תכנית�עסקית�סבירה).

נוסף�על�כך,�הבניית�קוד�אתי�משותף�לפרסומות�מתוך�הכרה�והסכמה.

לבסוף,�הרדיו�האזורי�מתייצב�בפריפריה�ומקיים�יעדיו,�לעומת�הרדיו�האזורי�במרכז,�שצובר�תאוצה�כ�'רדיו�ארצי'.

מאחר�שדבריי�נכתבים�מספר�חודשים�לאחר�סיומה�של�שנת�2005,�אני�מבקש�להדגיש�מגמות,�לקחים�ונושאים�שיש

לטפל�בהם:�ראשית,�ייצוב�הערוצים�המסחריים�הציבוריים�2�ו-10�ובהם�שני�זכיינים�בכל�ערוץ.�שני�זכיינים�מאפשרים

אורך�נשימה,�תחרות�בריאה,�עומק�כלכלי�ויכולת�מקצועית�לשאת�לוח�שידורים�יציב�מההיבטים�התכניים�והמסחריים.

שנית,�המודל�הכלכלי�של�הטלוויזיה�לא�ישתנה�בתקופה�הנראית�לעין.�הטלוויזיה�המסחרית�ציבורית�תמשיך�להתבסס

על�ה'ספוט'�("30�השניות")�אשר�משום�מה�ממהרים�להספידו.�יתרה�מכך,�היא�תמשיך�להיות�אמצעי�הבידור�מס'�1

למרות�הטכנולוגיות�החדשות.�בישראל,�לערוצי�השידור�הארציים�מקום,�תפקיד,�חשיבות�וצורך�שאין�להם�אח�ורע,

וזאת�למרות�הטלוויזיה�הרב�ערוצית.

נוסף�לכך�בעניין�הפרסומת�הסמויה�-�יש�למנוע�מסיבות�רבות�את�אפשרות�הפרסום�הסמוי�(תוכן�שיווקי�בלעז),�אשר

תכרסם�במודל�הכלכלי�הקיים�ותיצור�משבר�בענף�בשל�חדירה�אל�פלטפורמות�אסורות�בפרסום.

ישנן�סיבות�נוספות,�חשובות�יותר,�למניעת�פרסום�סמוי,�כגון�הבטחת�חופש�היצירה,�הגנה�על�הצופה�ועוד.

יתרה�מזו,�יש�הכרח�ליצור�רגולציה�בעלת�ראש�אחד,�המעצב�מדיניות�כוללת�וממנו�ייגזרו�התאמות�לפלטפורמות

השונות�שיהיו�באחריותו�(לרבות�תהליך�ההתלכדות�הטכנולוגי).�המצב�הנוכחי�יוצר�בלבול�וסדקים�שבעלי�עניין�מנצלים,

ובזבוז�משווע.�כמו�כן,�הרגולציה�צריכה�לקבוע�את�עיקר�פעולותיה�ולהתמקד�בהן�ובאכיפתן�ולא�להתפרס�על�כל

המרחב.�להלן�העיקרים:

הבטחת�היצירה�וקידומה,�בדרך�רב�תרבותית

עמידה�במחויבויות�החשובות

חופש�תמרון�לגופי�השידור

מנגנון�יעיל,�זריז�ומקצועי

לבסוף,�מועצה�ציבורית-�יש�לבחון�מודל�זה.�ייתכן,�שראוי�להמירה�במועצה�מקצועית�שעיקרה�(70%)�אנשי�ניהול

ואנשי�מקצוע�מומחים,�ורק�מיעוטם�נציגי�ציבור.

לסיכום,�שאלת�העמידה�במחויבויות�של�הזכיינים�לאחר�שעלו�לאוויר�מאז�קבלת�הזיכיון�(בערוץ�2�ו-10),�מבליטה�את

כל�הסוגיות�ומעמידה�למבחן�את�המדיניות�התקשורתית�לעומת�המציאות.

אימוץ�הלקחים�ועמידה�על�הנושאים�החשובים�ייטיבו�עם�התחום�ויאפשרו�הצלחתו�ובעיקר�יעזרו�בהתגברות�על

הימים�הקשים.

בשנת�2005�סיימה�המועצה�בראשותי�את�ימיה�לאחר�4�שנים�ו�8�חודשים�מעניינים.

תודה�לכל�השותפים,�עמיתיי�במועצה,�הנהלת�הרשות�ועובדיה,�הזכיינים,�גופי�השידור�וכל�אנשי�התעשייה.

מנקודת�מבט�זו,�נראה�לי�שהצלחנו�לייצג�את�האינטרס�הציבורי�באופן�ראוי,�בדרך�מקצועית,�ישרה�ושקופה�ובהגינות�רבה.

מנשה�סמירה

בברכת�שנה�טובה

≤∞∞µ†ËÒÂ‚Â‡†„Ú
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דבר�יו"ר�המועצה
שנת�2005�הייתה�שנה�חשובה�בחיי�הערוצים�הציבוריים-�מסחריים�בישראל.�ערוץ�2�יצא�לדרך�חדשה�לאחר�מכרז

עם�שני�זכיינים�ותיקים�קשת�ורשת�שחרטו�על�דגלם�במכרז�דרך�חדשה.

ערוץ�10�החל�אף�הוא�בדרך�חדשה�ובהרכב�חדש�שחרט�על�דגלו�את�היצירה�הישראלית,�ותחנות�הרדיו��האזורי

המשיכו�לעסוק�בהעברת�תכנים�בעלי�"ערך�מוסף".�מעל�לכל�שנת�2005�הייתה�שנה�שבה�החלו�הניצנים�הראשונים

לשינוי�מהותי�בשוק�התקשורת�הישראלית�כולו.

מועצת�הרשות�השנייה�בראשותי�החלה�את�דרכה�בעידן�שבו�קרוב�השינוי�בתשתית�ענף�התקשורת�כולו.�עידן

"ההתלכדות"�אינו�עוד�שאלה�של�חזון,�אלא��מציאות�יומיומית,�טלוויזיה�שמשדרת�באתרי�האינטרנט,�אתרי�חדשות

שמשדרים�טלוויזיה,�תכניות�המשודרות�למכשיר�הסלולרי,�שידורי�VOD,�ולמעשה,�תשתית�חדשה�המחייבת�היערכות

בהיבט�הרגולטורי�כולו�הן�בממד�הכלכלי�והן�בממד�התוכן.

ההיערכות�הכלכלית�דורשת�בחינה�מעמיקה�ומקצועית��שתבחן�את�מערך�ההכנסות�של�השידור�המסחרי��כולו,

בחינה�שתוביל�ל"מקסום"�ההכנסות�באמצעות�המרקע�וזאת�כדי�שמשאבים�ותקציבים�רבים�ככל�האפשר�יופנו�לתוכן

שעל�המרקע.�ההיערכות��התוכן�דורשת�מהמועצה�עבודה�אמינה�עם�הגופים�המשדרים,�שישדרו�תכנים�שמעמידים

במרכזם�את�היצירה�הישראלית�כולה.�המחויבות�הרגולטורית�תעמיד�במרכז�את�השידור�האיכותי�המבוסס��על�יצירה

ישראלית�מגוונת�-�סרטי�תעודה,�סדרות�דרמה,�סדרות�תעודה�וגם�תכניות�בידור�ותכניות�מציאות��בעלות�אופי�איכותי

גבוה.

יתרה�מזו,��הפיקוח�על�התכנים�ידרוש�מהמועצה��להדגיש�את��הגיוון�התרבותי�על�המרקע,�המועצה�רואה�חובה

לעצמה�לתת�ביטוי�למגזרים�אלה�מתוך�כוונה�לקדם�את�היוצרים�ואת�התכנים,�שהם�מייצגים,�ולטפח�את��השילוב

של�בני�המגזרים�השונים�בתכניות�הדגל�של�הערוצים�השונים.

אין�ספק,�כי�התפישה�הרגולטורית�בשנה�זו�עשויה�לקבל�פנים�חדשות.�הרגולציה�של�התכנים�הופכת�במהותה�לרגולציה

ערכית�מתוך�תחושת�שליחות�ציבורית�תוך�מתן�דגש�על�חופש�היצירה�,�חופש�הביטוי�ופעולות�כוחות�השוק�הכלכליים.

אין�לי�ספק,�כי�המועצה�בראשותי�בהרכבה�הנוכחי�ותוך�מתן�דגש�על�מוטיבציית�חבריה�ומקצועיותם�עשויה�להצליח

בכך.

≤∞∞µ†ËÒÂ‚Â‡Ó†ÏÁ‰

נורית�דאבוש
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שנת�2005�עמדה�בסימן�המכרז�לתקופת�הזיכיון�החדשה�בערוץ�2,�שבניהולו�ובהובלתו�לקו�הסיום�השקיעה�הרשות

מאמצים�ומשאבים�רבים.�מגוון�תוצרים�נשא�עמו�המכרז,�ובהם�מחויבויות�התוכן�שנטלו�על�עצמן�הזוכות�בו,�חברות

"קשת"�ו"רשת-נגה",�לשנים�הבאות.

מחויבויות�אלה�הטמיעו�לתוכן�עולם�מושגים�חדש�שיצרנו�בשיח�התקשורתי-רגולטורי,�המבקש�לקדם�תכנים�מועדפים,

ערכים�של�רב-תרבותיות,�ייצוג�הפריפריה�החברתית�והגאוגרפית�ועוד.�בטרם�נכתבה�אות�אחת�בהצעות�למכרז,

הדגימה�שנת�2005�שאפשר�לשבץ�תכניות�איכות�במרכז�הפריים-טיים�של�ערוץ�2�ולהשיג�אחוזי�צפייה�נאים.

מיקוד�פעילות�ההסדרה�של�הרשות�בתחומים,�שנועדו�להבטיח�את�קיומם�של�תכנים�איכותיים�וטיפוחו�של�שוק

היצירה�המקומי,�היא�פועל�יוצא�של�תפיסת�העולם�המציבה�את�האזרח�במרכז�ורואה�בערוצי�התקשורת�המרכזיים

�החברה�ותרבותה. �ולערכי �לאינטרס�הציבורי �מקיים�הרגולטור�את�מחויבותו �לשיטתנו, �בכך, �תרבות. מחוללי

במובנים�רבים,�סיום�המכרז�ובחירת�הזוכים�הם�גם�נקודת�התחלה�בפתחו�של�עידן�חדש�ברגולציה,�כזו�שתצטרך

לדאוג�למימוש�העקרונות�שקבענו,�שתבטיח�את�קיום�המחויבויות�שנטלו�על�עצמם�הזוכים,�ושתתאים�את�עצמה

להתפתחויות�הצפויות�בשוק�התקשורת�ולחדירתם�של�השינויים�הטכנולוגיים.

התלכדות�הפלטפורמות�והחדירה�המואצת�של�טכנולוגיות�דיגיטליות�הם�האתגר�המרכזי�הניצב�לפתחו�של�עולם

התקשורת.�בהיבט�המעשי,�הייתה�הרשות�שותפה�בשנה�זו�להובלת�תהליכי�שינוי�בתחומים�שבאחריותה:�יצירת

חבילה�של�ערוצים�פתוחים,�המופצים�בטכנולוגיה�דיגיטלית�לפי�החלטת�הממשלה�וקידום�הרדיו�הדיגיטלי�בעקבות

תיקון�חוק�הרשות.�בשני�המקרים�מדובר�במיזמים�שמימושם�יוביל�לתמורות�ניכרות�הן�מבחינת�הציבור�הן�מבחינת

השחקנים�בזירה.

ברמה�כוללת�יותר,�נדרשת�הרשות�לגבש�מדיניות�מעודכנת�של�הסדרה�כוללת,�המביאה�לידי�ביטוי�ראוי�את�האינטרס

הציבורי�במדינה�דמוקרטית.�גם�(ואולי�דווקא)�בעידן�המושפע�משינויים�טכנולוגיים,�נחוצה�זירה�תקשורתית�משותפת

בה�שיתקיים�בה�דיון�ציבורי�חופשי�בין�כלל�מרכיבי�החברה�היוצר�זהות�קולקטיבית�והתפתחות�תרבותית.�הזירה

התקשורתית�היא�זכות�אזרחית�במדינה�דמוקרטית�מודרנית.

לתפיסת�ההסדרה�המתגבשת,�הלומדת�מהנעשה�בעולם,�אך�גם�שואבת�ממקורות�מקומיים,�תהיה�שורה�ארוכה�של

השלכות�לעתיד,�שלא�את�כולן�ניתן�להעריך�בשלב�זה.�כיוון�אחד�המסתמן�כבר�הוא�שיתופי�פעולה�לצורך�יצירת

רגולציה�משותפת.�משמעות�מרכזית�נוספת�היא�שותפות�פעילה�יותר�של�האזרחים�בהסדרה�ובצריכה�של�התקשורת.

ל�הרשות דבר�מנכ"

מוטי�שקלאר

מנהל�כללי
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בחודש�נובמבר��2005הסתיימה�הארכה�בת�השנתיים�שניתנה�לזכייניות�ערוץ�2,�קשת,�רשת,�טלעד�וטח"י.�עם�סיום

תקופת�הזיכיון�הראשונה�של�ערוץ�2,�פרסמה�הרשות�את�המכרז�שיקבע�מי�יהיו�השחקנים�שיצעידו�את�הערוץ�בעשר

השנים�הבאות.

שנת��2005אשר�כונתה�בפי�כל�העוסקים�בשוק�התקשורת�כ"שנת�המכרז"�מיקדה�את�כל�הזרקורים�בשוק�התקשורת

-�עיתונות,�ימי�עיון,�כינוסים�ופסטיבלים�-�לפעילות�הרשות�השנייה�והמועצה�ולהכנות�של�המתמודדות�אם�על�המרקע

ואם�מחוצה�לו.�הייתה�זו�שנה�לא�שגרתית�שבה�כל�מתמודדת�ניסתה�בכל�דרך�שהיא�לשבות�את�לב�המועצה�והקהל,

ולהוכיח,�כי�היא�המתאימה�ביותר�לתפקיד.

למכרז�ניגשו��4קבוצות:�"קשת",�"רשת�-�נגה",�"טלעד",�ו"כאן",�שהתמודדו�על��2יחידות�שידור.�במכרז�זכו�שתי�הזכייניות

הוותיקות:�"רשת�-�נגה"�ו"קשת".�"קשת"�זכתה�בניקוד�הגבוה�ביותר�ובחרה�ביחידת�השידור�בת��4ימים,�רביעי�-�שבת,

ורשת�קיבלה�את�יחידת�השידור�של�הימים�ראשון�-�שלישי.�במהלך�תקופת�הזיכיון�תתחלפנה�הזכייניות�ביניהן�לפרקים.

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�שעניינן�המורשת

והתרבות�היהודית.

במכרז�התקיימה�תחרות�בין�המציעים�על�היקף�ההשקעה�שכל�אחת�מתחייבת�להשקיע�בתכניות�מסוגה�עלית�(תעודה

ודרמה)�ובתכניות�האמורות�בנושאים�ה"מועדפים".�ואכן,�בסופו�של�דבר,�זכו�במכרז��2המתמודדות�שהציעו�את

ההשקעה�הגבוהה�ביותר�בתכנים�אלו.�בכך,�רואה�הרשות�הישג�בכל�הקשור�לקידום�תכנים�איכותיים�על�המרקע

ולפיתוח�שוק�היצירה�הישראלי.

לאור�האמור�לעיל,�זכינו�לראות�בשנה�זו�מגוון�רחב�של�תכניות�מכל�הז'אנרים:�דרמה�ותעודה,�תכניות�מהפריפריה,

ותכניות�דת�ומסורת-�ניתן�לציין�מספר�תכניות�איכות�בולטות:�"לתפוס�את�השמים",�"ארץ�נהדרת",�"ילדים�יוצרים�עם

קשת",�"קרובים�קרובים�-�האיחוד","חדר�מלחמה",�"מילואים",�"אנטישמיות",�"משחק�מכור",�"עובדה",�"ארץ�המתנחלים",

"זינזאנה"�,�"המשאית",�ו"עסקה�אפלה�בדרום".

עם�היוודע�תוצאות�המכרז,�נפרד�ערוץ��2מהזכיינית�"טלעד"�שהייתה�חלק�ממנו�מיומו�הראשון.�במהלך�השנים�שידרה

"טלעד"�מגוון�תכניות�איכותיות�שהטביעו�חותם�על�המרקע�ופרצה�דרך�בכמה�ז'אנרים�טלוויזיוניים�,�ודי�אם�נזכיר

מספר�תכניות�בולטות�כגון:�"לילה�גוב",�"החרצופים","מסע�עולמי","פלורנטין",�"עובדה",�"זינזאנה",�"הקומדי�סטור"

ו"המתנחלים".

ראוי�לציין�לשבח�את�עמידתה�של�"טלעד"�והעומדים�בראשה�בכל�המחויבויות�הרגולטוריות�בשנת�2005,�למרות

הפסדה�במכרז.�"טלעד"�סיימה�את�שידוריה�בערוץ��2בכבוד�ובאחריות�ציבורית�שאפיינו�אותה�לאורך�כל�השנים.

תכני
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גם�בשנה�זו,�המשכנו�זו�הפעם�השנייה,�בבדיקה�של�אגף�תכניות�את�העמידה�של�הזכייניות�במכסות�הסוגה�עילית.

בשיטה�זו�יש�מהפך�בשיטת�הרגולציה�שהנהיגה�הרשות�בעבר.�בהתאם�לכללים,�התבצעה�בדיקת�העמידה�של

התכניות�המשויכות�לסוגה�העלית�לפי�היקף�ההוצאה�שהוציא�הזכיין�בעבור�כל�תכנית.�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,�יש�תכניות�שלא�נכללו�במכסות�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.

אגף�הפרסומות,�בתחום�טלוויזיה,�נתן�גיבוי�מקצועי�לוועדה�המיוחדת�בראשותו�של�פרופ'�אסא�כשר,�שכללה�את

נציגי�איגודי�המפרסמים�והפרסומאים,�נציגי�הרשות�ואנשי�אקדמיה�בכירים.�במהלך�השנה,�נעשתה�עבודה�מרובה

באיסוף�החומרים�וגיבושם�בכתיבת�מדריך�האתיקה�בפרסומות.�המדריך�נועד�להרחיב�הסברים�על�הכללים�ולשמש

"חוברת�עבודה"�לעוסקים�בהפקה�ובאישור�של�תשדירי�פרסומת.�באמצעות�מהלך�זה,�שיזמה�והובילה�הרשות,

"נבנתה"�השיטה�שלפיה�משרדי�הפרסום�והזכיינים�יקבלו�פטור�מהגשת�תשדירי�פרסומות�לאישור�הרשות,�ויקחו�על

עצמם�את�האחריות�הציבורית�לאישור�תכני�הפרסומות�עם�יישום�כללי�המדריך.�צעד�זה�יצר�את�הבסיס�ל"רגולציה

משותפת"�בין�הרשות�לבין�שוק�הפרסום�-�מפרסמים,�פרסומאים,�זכיינים�-�ולא�פיקוח�רק�של�הרגולטור�כפי�שהיה

נהוג�עד�כה.

גם�השנה�המשיך�תחום�טלוויזיה�להקפיד�על�בדיקת�מחויבות�הזכיינים�להשקעה�בקולנוע�הישראלי.�הרשות�החליטה

כבר�בשנת��2004כי�בשל�המכרז�הקרב�ובא,�כדי�להשרות�אווירה�של�ביטחון�על�הזכייניות�מבחינת�ישום�ההשקעות

שלהם�בקולנוע,�תינתן�לזכייניות�האפשרות�למזג�את�ההשקעות�במחויבות�זו�לשנים�2005-2004.�עם�פרסום�תוצאות

המכרז,�החילה�הרשות�את�מנגנון�"רשת�הביטחון"�בקולנוע�על�הזכייניות.�צעד�זה�נועד�כדי�להביא�לסיום�את�הפקתם

של�סרטי�הקולנוע�שהזכיינית�החלה�בהפקתן,�ולא�תוכל�להמשיך�משום�שלא�זכתה�במכרז.�לאור�האמור,�מצאה

הרשות�בשנה�זו�פיתרון�לכל�הסרטים�שלהם�הייתה�מחויבת�"טלעד"�אם�במציאת�זכיין�חלופי�ואם�בדרך�של�תמיכה

במסגרת�רשת�הביטחון.

ככלל,�נתנה�הרשות�בשנת��2005את�דעתה�לסוגיות�רחבות�ומגוונות�שעניינן�טובת�הציבור:�המעבר�לשידור�דיגיטלי

שמביא�איתו�אפשרויות�לפיתוחים�טכנולוגיים,�אשר�יסייעו�לקהלים�בעלי�מוגבלויות�(חרשים),�וישפר�את�איכות

השידורים�בערוצים�המסחריים,�מעקב�אחר�התפתחות�נכונה�של�שוק�ההפקה�והיצירה�ביחס�לתנאי�השוק.�בנוסף

לכך,�העמיקה�הרשות�בעבודתה�את�הפיקוח�על�התוכן�באופן�שייטיב�עם�ציבור�הצופים,�וקידמה�את�הרגולציה�שיש

בה�כדי�לקדם�את�היוצרים�ואת�היצירה�האיכותית�במדינת�ישראל,�ולראייה�ניתן�לציין�את�המשך�ההקפדה�של�הרשות

בנושא�ההשקעה�בקולנוע�והמשך�מיצובה�של�היצירה�הדוקומנטרית.�כמו�כן,עם�היוודע�תוצאות�המכרז�החלה�הרשות

להיערך�עם�הזוכות�החדשות�לקראת�תקופת�הזיכיון�החדשה�בבדיקת�לוחות�השידור�העתידיים�ועמידתם�במחויבויות.

בפרק�זה,�סוכמו�מחויבויות�התוכן�והפרסום�של�ערוץ��2בשנה�האחרונה�של�הזיכיון�הראשון,�בתום��12שנה.�ניתן�לומר

כי�שנה�זו�הייתה�סוערת�ומלאת�התרחשויות�בשל�המכרז,�שנה�שבה�המשיך�הערוץ�למצב�את�עצמו�כגוף�השידור

המרכזי�בישראל,�בעל�יכולת�ייצור�של�תכנים�איכותיים�ומגוונים�ובכך�לתרום�לצופים,�לשוק�היצירה�וההפקה�הישראלי

ולתרבות�הישראלית�כולה.

אבקש�להודות�לכל�אנשי�התחום�על�העבודה�המאומצת�לאורך�השנה�ועל�הסיוע�בהכנת�הפרקים�הנוגעים�לתחום

טלוויזיה�בדו"ח:�יהודית�לויט,�ורד�עזרא,�גיתית�לבנון,�אודליה�ורש,�יוסי�מולה,�יפעת�בן�שושן,�טלי�מויאל,�ענבר�גולני,

סמדר�גלעד,�מרים�טמיר,�ראומה�יצחקי,�בשמת�עדיקה�וניר�וינברום.

≤†ıÂ¯Úהשידור
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¯Â„È˘‰†ÈÎ˙

בפרק�של�תכני�השידור�מוצגים�הנתונים�שסוכמו�לתקופה�של��10חודשים,�ינואר��2005-�אוקטובר�2005.�זו�הייתה

שנת�הזיכיון�השתיים�עשרה�של�זכייני�ערוץ�2.

ימי�השידור�נתחלקו�בין�הזכיינים�באופן�הזה:

שידרה�בימים�שני�וחמישי�(עד�28.2.05)�ובימים�שלישי,�שישי�ושבת�(החל�מ-�1.3.05).טלעד

שידורי�שידרה�בימים�ראשון�ורביעי�(עד�28.2.05)�ובימים�שני�וחמישי�(החל�מ-�1.3.05).קשת

שידרה�בימים�שלישי,�שישי�ושבת�(עד�28.2.05)�ובימים�ראשון�ורביעי�(החל�מ-�1.3.05).רשת

שידרה�בכל�ימי�השבוע�על�פי�השיבוץ�הזה: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��10חודשים�בתקופה��7,070�-�31.10.05�-�1.1.05שעות�שידור.

ÔÎÂ˙†˙ÂÒÎÓ

כפי�שניתן�לראות�בפירוט�שלהלן,�במרבית�המכסות�המחייבות�את�הזכיינים�בתחום�התוכן,�קיימת�עמידה.�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�בדוח.

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

הרשות�בחנה�באופן�כולל�את�עמידת�טלעד�במחויבויותיה�ומצאה,�כי�לצד�חוסרים�מסויימים,�ישנם�גם�עודפים�ניכרים�של

טלעד�בחלק�ממחויבויותיה.�בבחינת�כלל�נסיבות�העניין�ובהתחשב�בכך�שטלעד�סיימה�את�זיכיונה�בשנת�2005,�החליטה

הרשות�לא�לנקוט�בסנקציות.

˙ÈÓÂ˜Ó‰†‰˜Ù‰‰†˙ÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ
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.

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

*�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,�גם�בשנת��2004אין�עמידה�במכסה�(��30.2%מהפקותיה�היו

קנויות)�וכן�אין�עמידה�בהשלמה�שנדרשה,�הרשות�רואה�אי�עמידה,�בשנים�אלו,�בחומרה.

„Á‡†Ì¯Â‚Ó†‰ÈÂ˜†‰˜Ù‰
לפי�כללי�התכניות�בעל�זיכיון�לא�ישדר�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��38.4%של�הפקות�קנויות�מגורם�אחד��441:44שעות�הופקו�ע"י�אולפנירשת-

הרצליה,�מתוכן��78:34שעות�היו�בשידור�חוזר.

עמדה�בדרישה.קשת-

˙Â‚ÂÒ‰†˙ÂÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ
‰‚ÂÒ†˙˙†ÏÎÏ†˙·ÈÂÁÓ‰†‰‡ˆÂ‰‰Â†‰ÒÎÓ‰

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

סכום�של��₪�50,000,000לפי�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�-��56שעות�(מתוכן(2)

�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.

≤†ıÂ¯Úתכניות 16

אחוז�הפקה�מקומיתהזכיין

48.09%טלעד

54%רשת

51.35%שידורי�קשת

65.39%הטלוויזיה�החינוכית

אחוז�הפקה�מקומית�קנויההזכיין

67.7%טלעד

91.6%רשת

87%שידורי�קשת

23.4%הטלוויזיה�החינוכית



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:

�20%לפחות�-�לתכניות�דרמה(1)

�20%לפחות�-�לסרטי�תעודה�מיוחדים(2)

‰˜Ù‰†˙Â˙Â‡

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�שנקבעו�לה),�ובלבד�שסך�ההוצאה�לאותה�סוגה�תעמוד

בהוראת�הכללים.�עם�זאת,�רשאי�המנהל�להתיר�לבעל�הזיכיון�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.

‰ÏÂÚÙ†ÈÙÂ˙È˘

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

ההוצאה�שהוציאו�הגופים�שעמם�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�(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�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,�ולפיה�ערוץ�הנישה�זוכה

לחלון�השידור�הראשון�והערוץ�המרכזי�לחלון�השני.
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˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜†˙Â˜Ù‰†Ï˘†˙ÂÚ˘‰†˙ÒÎÓ
בהתאם�לכללים�ישדר�בעל�זיכיון�במסגרת�המכסה�לתכניות�סוגה�עילית�שבה�הוא�מחויב,�הפקות�מקומיות�קנויות

בהיקף�שלא�יפחת�מ-�60אחוזים�ממכסה�זו.

�52%מהתכניות�מסוגה�עילית�היו�בהפקה�מקומית�קנויה.�(בעניין�התייחסות�הרשות�לחוסרי�טלעד,�ראהטלעד-

הערה�בראשית�הדוח)

�68%מהתכניות�מסוגה�עילית�היו�בהפקה�מקומית�קנויה.רשת-

�70%מהתכניות�מסוגה�עילית�היו�בהפקה�מקומית�קנויה.קשת-

‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜†˙Â˜Ù‰†Ï˘†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†˙ÒÎÓ
˙ÈÏÈÚ

בעל�הזיכיון�יוציא�בעבור�הפקות�מקומיות�קנויות�שהן�חלק�מהמכסה�לתכניות�מסוגה�עילית�סכום�שלא�יפחת�מ–60%

מסך�ההוצאה�הכוללת�לתכניות�סוגה�עילית�שבהן�הוא�מחויב.

�57%מההוצאה�לתכניות�מסוגה�עילית�היו�להפקה�מקומית�קנויה.�(בעניין�התייחסות�הרשות�לחוסרי�טלעד,טלעד-

ראה�הערה�בראשית�הדוח).

�74.25%מההוצאה�לתכניות�מסוגה�עילית�היו�להפקה�מקומית�קנויה.רשת-

�57.42%מההוצאה�לתכניות�מסוגה�עילית�היו�להפקה�מקומית�קנויה.�קשת�תידרש�להשלים�את�החוסרקשת-

בהוצאה�להפקות�קנויות�בשנת�2006.

להלן�פירוט�של�עמידת�הזכיינים�במכסות�שבהן�חוייבו�בהתאם�ליחידת�השידור�של�כל�אחד�מהם�(לתקופה�של�10

חודשים):

∫„ÚÏË
בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

‰Ó¯„
מכסה�-��16:42שעות

*��6:38שעות�מתוך�המכסה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�39%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

הזכיין�עמד�בדרישה.

₪�8,346,825הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�8,489,375הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

טלעד�השלימה�מחויבות�לסרט�טלוויזיה�משנת�2004.

18

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

09/07/05 - 1400:3107:1515/10/05החיים�זה�לא�הכול

03/02/05 - 101:1601:1603/02/05הילד�של�דיאנה*

17/02/05 - 101:0001:0017/02/05המכשפה�מרח'�מילצ'ט*

06/01/05 - 301:0403:1220/01/05המשאית

27/01/05 - 101:0001:0027/01/05מה�אתה�סח*

10/02/05 - 101:0601:0610/02/05משחק�האמת�והשקר*

01/03/05 - 101:1401:1401/03/05עור�-�סרט�טלוויזיה*�

24/02/05 - 101:0201:0224/02/05קצכן�-�סרט�טלוויזיה*

סה"כ�17:08:24
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˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙
מכסה�-��16:42שעות

₪�3,165,892הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�6,879,555הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

הזכיין�עמד�בדרישה.

∫‰„ÂÚ˙

‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò

מכסה�-��8:00שעות

₪�2,681,545הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�2,962,170הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

בשנת��2005הזכיין�עמד�בדרישה.�נותר�חוסר�בהוצאה�משנת��2004בסך��₪�1,489,812(סכום�זה�הינו�לאחר�קיזוז�עודף

בסך��₪�280,625משנת�2005).

‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙

מכסה-��18:42שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו�תכניות�תחקיר)

19 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

09/08/05 - 1401:0114:1425/10/05זינזאנה

03/01/05 - 1500:3007:3516/04/05קצרים

סה"כ�21:49:19

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

10/05/05 - 101:0301:0310/05/05אבי�לניר�-�הקרב�האחרון

31/05/05 - 501:1105:5628/06/05ארץ�המתנחלים

22/10/05 - 101:1101:1122/10/05בדרך�אל�הארץ�המובטחת

11/06/05 - 101:0501:0511/06/05כינרת

19/04/05 - 100:5900:5919/04/05מסע�עולמי-מלכת�המדבר

סה"כ�10:16:08

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

26/04/05 - 101:0401:0426/04/05אני�לא�יכול�יותר

12/03/05 - 101:1101:1112/03/05גדולים�מהחיים�

31/01/05 - 300:5303:1919/04/05גיבורי�תרבות�

17/05/05 - 1500:3205:0025/10/05מסע�עולמי

02/04/05 - 101:0201:0202/04/05סופר�סטאר

03/01/05 - 2201:0222:4622/10/05עובדה�עם�אילנה�דיין

(תכנית�תחקיר)

08/03/05 - 300:4402:1422/03/05עסקה�אפלה�בדרום

06/01/05 - 2300:4416:5627/09/05שומר�מסך�עם�אמנון�לוי
(תכנית�תחקיר)

סה"כ�53:37:04



₪�2,499,388הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�12,689,680הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

הזכיין�עמד�בדרישה.

„ÚÏË≠Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ
ההוצאה�המחייבת�עפ"י�ההכנסות�של�טלעד�לתכניות�מסוגה�עילית�עומדת�על-�₪�16,740,242

שמתוכם�הוציא�הזכיין��₪�46,592לתכניות�מסוגה�עילית�לכל�ז'אנר�עפ"י�בחירתו.

בפועל,�הוציאה�טלעד-��₪�31,020,781להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן.

˙˘¯
בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

∫‰Ó¯„
מכסה-��13:06שעות

*�ניתן�אישור�מיוחד�לשידור�הסרט�במועד�זה.

*��1:42שעות�מתוך�המכסה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�9.38%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

₪�7,241,619הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�11,436,673הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

בשנה�זו�השלים�הזכיין�חוסר�בהוצאה�משנת�2004,�בסך�₪�2,295,817.

הזכיין�עמד�בדרישה.

˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙

מכסה�-��13:06שעות

₪�2,465,243הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�7,600,374הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

הזכיין�עמד�בדרישה.

≤†ıÂ¯Úתכניות 20

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

01/01/05 - 901:0009:0726/02/05חדר�מלחמה

09/03/05 - 800:3906:3517/04/05מילואים

07/01/05 - 100:4300:4307/01/05משפחת�קמיצ'לי

29/11/05 - 101:4201:4229/11/05עכשיו�או�לעולם�לא�-�סרט�טלוויזיה*

סה"כ�18:08:22

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

01/01/05 - 200:3401:0908/01/05גלויות�מכאן

04/09/05 - 700:5506:2630/10/05היכל�התרבות

01/01/05 - 2100:4616:2328/09/05משחק�מכור

סה"כ�23:58:50



‰„ÂÚ˙

‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò

מכסה-��6:15שעות

₪�2,830,130הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�3,762,000הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

הזכיין�עמד�בדרישה.

בשנה�זו�השלים�הזכיין�חוסר�בהוצאה�משנת�2004,�בסך�₪�841,258.

∫‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙

מכסה-��14:35שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו�תכניות�תחקיר)

₪�1,946,245הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�5,345,600הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:�

*��6:38שעות�מתוך�מכסת�התעודה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�22.8%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

הזכיין�עמד�בדרישה.

˙˘¯≠Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ

ההוצאה�המחייבת�עפ"י�הכנסות�של�רשת�לתכניות�מסוגה�עילית�עומדת�על-₪�16,745,646

שמתוכם�הוציא�הזכיין��₪�2,262,408לתכניות�מסוגה�עילית�לכל�סוגה�עפ"י�בחירתו.

בפועל,�הוציאה�רשת-�₪�28,144,647להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן.

21 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

03/04/05 - 400:5903:5601/05/05אנטישמיות�-�לא�מה�שחשבת*

26/10/05 - 200:5901:5830/10/05הקרב�על�הבית

04/05/05 - 101:1001:1004/05/05רוחות�רפאים*

16/03/05 - 100:5800:5816/03/05תשכח�ימיני�-�ירושלים�של�יהודה�עמיחי

סה"כ�8:04:15

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

01/01/05 - 900:2404:3830/10/05זמן�תרבות

06/03/05 - 300:2901:2920/03/05יוצרים�תקווה*

01/01/05 - 1700:3610:1817/04/05כלבוטק�(תכנית�תחקיר)

08/01/05 - 800:2903:5820/04/05עושים�דרך

12/06/05 - 100:3500:3512/06/05פספורט�ביכורים

סה"כ�20:59:34



˙˘˜†È¯Â„È˘
בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

∫‰Ó¯„
˙ÂÚ˘†±±∫µµ†≠†‰ÒÎÓ

**��6פרקים�מהסדרה�ה"בורגנים"�שודרו�ב-2004,�סמוך�לסיום�שנת�הזיכיון,�להכרה�זו�ניתן�אישור�בעקבות�הארכת

שנת�הזיכיון�ל-�14חודשים.

₪�7,566,242הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�7,781,919הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

*��11:25שעות�מתוך�המכסה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�59%מהמכסה),�קשת�חרגה�מהמכסה�הקבועה�בכללים.

הזכיין�עמד�במכסת�השעות�ובהוצאה�הכספית�לדרמה�אך�חסר�לו�סרט�טלוויזיה�אותו�יידרש�להשלים�בשנת�2006.

˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙

מכסה�-��11:55שעות

₪�2,257,644הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�10,997,641הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

הזכיין�עמד�בדרישה.

‰„ÂÚ˙

‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò

מכסה-��5:43שעות

≤†ıÂ¯Úתכניות 22

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

02/01/05 - 1301:1015:1112/05/05ארץ�נהדרת�2

23/06/05 - 101:1201:1223/06/05מה�הסיפור�שלך?

24/10/05 - 100:3300:3324/10/05סיפורו�של�שפיץ

סה"כ�16:58:32

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

18/08/05 - 101:0001:0018/08/05זמן�אמת�-�ישראל�שאחרי�ההינתקות

26/01/05 - 101:0801:0826/01/05טיסה�אחת�בשבילנו

30/06/05 - 101:3301:3330/06/05מפקד�משטרה

13/02/05 - 100:5900:5913/02/05סודות�הקבלה�החדשה�

סה"כ�4:41:58

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

28/07/05 - 1200:3707:3013/10/05אלביס,�רוזנטל�האישה�המסתורית

07/11/04 - 1000:3906:3323/01/05הבורגנים**

10/03/05 - 500:4703:5814/04/05לתפוס�את�השמים*

24/03/05 - 100:5300:5324/03/05קרובים�קרובים�-�האיחוד*

סה"כ�18:55:20



₪�3,526,248הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�1,403,215הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

בשנה�זו�קיים�חוסר�של��1:01שעות�וכן�ישנו�חוסר�של��1:14שעות�משנת�2004.�סה"כ�חוסר��2:15שעות�מהמכסה

שיידרש�הזכיין�להשלים�במהלך�2006.

בהוצאה�בשנה�זו�קיים�חוסר�בסך��₪�2,123,033וכן�חוסר�משנת��2004בסך��₪�3,439,601סה"כ�חוסר�של�₪�5,562,634

שיידרש�הזכיין�להשלים�בשנת�2006.

‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙

מכסה-��13:21שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו�תכניות�תחקיר)

₪�1,782,351הוצאה�מחויבת�עפ"י�הכנסות:

₪�5,438,796הוצאה�בפועל�עפ"י�הכנסות:

הזכיין�עמד�בדרישה.

˙˘˜≠Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ

ההוצאה�המחייבת�עפ"י�הכנסות�של�קשת�לתכניות�מסוגה�עילית�עומדת�על�—�₪�20,007,708

שמתוכם�הוציא�הזכיין��₪�4,875,223לתכניות�מסוגה�עילית�לכל�סוגה�עפ"י�בחירתו.

בפועל,�הוציאה�קשת-��₪�25,621,571להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן.

23 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

09/06/05 - 101:2001:2009/06/05איך�להציל�את�החיים�של�הילדים�שלך

(תכנית�תחקיר)

12/05/05 - 100:3200:3212/05/05אסי�כהן�מגיש:�איך�עושה�ישראלי?

23/02/05 - 100:2600:2623/02/05בואי�אמא

02/02/05 - 900:3805:4327/10/05בולדוזר�עם�מיקי�רוזנטל

07/07/05 - 101:1301:1307/07/05בן�או�בת?�ילדים�בהזמנה

(תכנית�תחקיר)

23/02/05 - 200:3901:1818/04/05דוקו�קשת�-�סודות�הקבלה�החדשה

(תכנית�תחקיר)

20/10/05 - 100:4800:4820/10/05האם�אפשר�לשלוט�במוח�(תכנית�תחקיר)

22/09/05 - 100:3800:3822/09/05העיר�האבודה�-�ניו�אורלינס

03/10/05 - 100:5100:5103/10/05ילדים�יוצרים�עם�קשת

19/09/05 - 100:4100:4119/09/05לנצח�את�הסרטן�(תכנית�תחקיר)

05/05/05 - 101:1401:1405/05/05מה�קורה�בבית�הספר?�(תכנית�תחקיר)

07/04/05 - 100:5800:5807/04/05מילים�זה�כל�מה�שיש�לי

03/03/05 - 100:5700:5703/03/05רוח�קדים�-�כרוניקה�מרוקאית

21/07/05 - 100:5500:5521/07/05רישיון�לגנוב�(תכנית�תחקיר)

05/01/05 - 100:5100:5105/01/05רישיון�להרוג�(תכנית�תחקיר)

סה"כ�18:33:49



˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰
בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙
המכסה:��14:30שעות

הטלוויזיה�החינוכית�עמדה�בדרישה.

‰„ÂÚ˙

המכסה:��6:15שעות

הטלוויזיה�החינוכית�עמדה�בדרישה.

¯ÚÂÏÂ†ÌÈ„ÏÈÏ†¯Â„È·

המכסה:��11:00שעות

הטלוויזיה�החינוכית�עמדה�בדרישה.

≤†ıÂ¯Úתכניות 24

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

08/01/05 - 2200:2609:5325/06/05בקריאה�ראשונה

17/10/05 - 201:0102:0224/10/05דז'יגאן�ושומאכר�לנצח

03/01/05 - 500:3002:3131/01/05ההפסקה�הגדולה

24/04/05 - 700:2803:1929/10/05יתוש�בראש

25/03/05 - 100:3400:3425/03/05מי�בדלת�

סה"כ�18:21:06

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

11/03/05 - 1100:2304:1320/05/05הסרט�שלי

07/01/05 - 3100:3305:0028/10/05טעמים

11/05/05 - 100:2500:2511/05/05כדי�שלא�יאבד�2005

סה"כ�9:39:46

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

23/05/05 - 1200:2905:5715/08/05חטף�פתח�

04/01/05 - 1200:3006:0105/04/05סברס�

05/07/05 - 1400:3207:3230/08/05סברס�-�תקרא�תצליח

05/01/05 - 1100:2805:1716/03/05שוונג

סה"כ�24:47:57



˙ÈÓˆÚ†˙ÈÓÂ˜Ó†‰˜Ù‰
להלן�פירוט�של�תכניות�שהופקו�בידי�הזכיין�ולא�באמצעות�חברות�הפקה�חיצוניות.

בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

„ÚÏË

25 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

03/01/05 - 81187:3328/10/05קפה�טלעד

19/03/05 - 102:2519/03/05אוהבים�את�ירושלים

09/07/05 - 100:5309/07/05אופס�ובגדי�המלך�החדשים�ש.ח.

16/07/05 - 201:2504/10/05אופס�לי�גוץ�לי�ש.ח.

02/09/05 - 1009:0121/10/05בראשית�עם�עינת�ארליך�ש.ח.

12/03/05 - 101:1212/03/05גדולים�מהחיים�-�סרט�תעודה

21/06/05 - 101:0821/06/05גדולים�מהחיים�-�סרט�תעודה�ש.ח.

04/10/05 - 100:5604/10/05הבימה�-�סיפורי�מוסקבה�ש.ח.

19/03/05 - 100:3119/03/05הדרום�שלי

11/10/05 - 100:3411/10/05הדרום�שלי�ש.ח.

04/10/05 - 301:4825/10/05החגים�ע"פ�צוק

04/10/05 - 100:2904/10/05החגים�ע"פ�צוק�ש.ח.

18/10/05 - 100:5818/10/05הלוחמים�היהודים�ש.ח.

27/01/05 - 100:3527/01/05הסיפור�שמאחורי�"סיפור�מהסרטים"

11/10/05 - 100:3411/10/05הספירה�לאחור�-�גמר�רצים�לדירה

28/06/05 - 100:4928/06/05הקבינט�-�ארץ�המתנחלים

19/03/05 - 1413:2725/06/05הקבינט�עם�דנה�וייס

05/03/05 - 201:3712/03/05הקהילה�שלי�-�סרטים�קצרים

28/10/05 - 201:4529/10/05השפים�הגדולים�של�טלעד

24/09/05 - 101:3524/09/05חוגגים�את�החיים�-�יובל�לאגודה�למלחמה�בסרטן�ש.ח.

03/01/05 - 502:0831/01/05חוזר�ושב�ש.ח.

11/06/05 - 101:0911/06/05כינרת

25/03/05 - 100:4425/03/05מאחורי�הקלעים�-�שלמה�המלך�ושלמי�הסנדלר

14/05/05 - 201:1510/09/05מאחורי�הקלעים�-�שלמה�המלך�ושלמי�הסנדלר�ש.ח.

18/10/05 - 202:5925/10/05מבטים��2005ש.ח.

26/04/05 - 100:3926/04/05מהדורה�מוקדמת�עם�גבי�גזית

03/09/05 - 101:0403/09/05מי�שחלם�-�ספיישל�תיעודי

17/09/05 - 100:5617/09/05מי�שחלם�-�ספיישל�תיעודי�ש.ח.�

28/10/05 - 201:3729/10/05מסע�עולמי�-�מסביב�לעולם�ב-�60דקות

11/06/05 - 803:5602/07/05מערת�הקסמים�של�קליוסטרו�ש.ח.

09/04/05 - 100:3409/04/05מפגש�צלילים�בפירנצה

12/04/05 - 100:3512/04/05מציצים�לסרט�שלנו

09/04/05 - 100:3309/04/05מקום�תחת�השמש
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˙˘¯
מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 2411:3213/07/05אדומות

13/04/05 - 100:3513/04/05אהוד�מנור�-�רגעים�לזכור

15/05/05 - 3116:4128/09/05ג'ודי

12/06/05 - 100:2712/06/05ג'ודי�ש.ח.

11/05/05 - 102:5411/05/05הבמה�של�המדינה

12/06/05 - 101:3912/06/05הבמה�של�המדינה�ש.ח.

04/09/05 - 808:5530/10/05היכל�התרבות

06/04/05 - 102:1306/04/05טקס�בחירת�מלכת�היופי�2005

11/05/05 - 102:5811/05/05לזכור�באהבה

24/04/05 - 101:0624/04/05לחיות�בתוך�שיר

04/05/05 - 100:2904/05/05מכתבים�מאי�שם�ש.ח.

13/04/05 - 101:1813/04/05מקום�בלב�-�עם�אהוד�מנור�ש.ח.

סה"כ�50:47:00

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

26/03/05 - 201:1502/04/05מקום�תחת�השמש�ש.ח.

20/09/05 - 101:5520/09/05משחק�כדורגל�-�גדולים�מהחיים

12/03/05 - 2512:2704/06/05סיפורי�גן�חיות�-�דרמה�לילדים�ש.ח.

03/01/05 - 2224:5205/07/05עובדה�עם�אילנה�דיין�

06/01/05 - 1811:4621/10/05עושים�שוק�עם�גיל�חובב�-�ש.ח.

05/03/05 - 102:2105/03/05ערביזיון��2005-�ספיישל

05/03/05 - 203:1801/10/05ערביזיון��2005-�ספיישל�ש.ח.

23/09/05 - 200:5823/09/05פעם�בחיים�ש.ח.

29/10/05 - 101:0129/10/05קפה�טלעד�-�הבוקר�שאחרי

5/07/05 - 1310:3127/09/05קצר�בחצות

11/10/05 - 100:3811/10/05קצר�בחצות�ש.ח.

03/01/05 - 1609:2729/10/05קצרים�

21/02/05 - 1107:3021/05/05קצרים�ש.ח.

06/01/05 - 2320:3027/09/05שומר�מסך�עם�אמנון�לוי

03/01/05 - 10645:1028/10/05שוקו�טלעד�ש.ח.

03/09/05 - 100:3503/09/05שירת�הקאמרי

11/10/05 - 100:2811/10/05שירת�הקאמרי�ש.ח.

04/03/05 - 3435:2628/10/05שישי�בקפה

08/10/05 - 101:4008/10/05שלומי�שבת�וחברים�בקיסריה�ש.ח.

13/08/05 - 100:4513/08/05שלושה�באב�ש.ח.

16/04/05 - 303:2215/10/05תמיד�אותו�חלום�-�מסע�מרי�לו�לארה"ב�ש.ח.

סה"כ�443:48:26
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27 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

02/06/05 - 101:0002/06/05איך�עושים�ארץ�נהדרת�2

12/09/05 - 100:4512/09/05אנשי�השנה��2005הספירה�לאחור

12/09/05 - 100:2412/09/05אנשי�השנה�של�ישראל�-�לקט

02/01/05 - 1824:3326/05/05ארץ�נהדרת�2

09/01/05 - 200:0923/01/05ארץ�נהדרת�2-מערכון�נבחר�ש.ח.

23/02/05 - 100:3423/02/05בואי�אמא

27/02/05 - 100:3227/02/05בואי�אמא�ש.ח.

05/05/05 - 101:3205/05/05בצל�הצלב�-�תכנית�ליום�השואה�ש.ח.

02/05/05 - 1411:5731/10/05דאבל�דייט

12/09/05 - 100:5012/09/05דאבל�דייט�ש.ח.

12/05/05 - 101:1012/05/05הבא�בדור�ש.ח.

02/01/05 - 2327:2217/010/05הבוקר�עם�אפרת�רייטן�ש.ח.

13/06/05 - 402:0124/10/05החדר�ש.ח.

05/09/05 - 401:2208/08/05ורדה�רזיאל�ז'קונט�ש.ח.

20/02/05 - 100:1220/02/05יום�אחד�בשנה�-�מתכוננים�ליומטוב

23/02/05 - 100:1223/02/05יום�אחד�בשנה�-�מתכוננים�ליומטוב�ש.ח.

27/02/05 - 103:0727/02/05יומטוב�2005

11/04/05 - 100:1311/04/05יוצרים�עם�קשת-עשרת�הדיברות

03/10/05 - 100:5503/10/05ילדים�יוצרים�עם�קשת

28/07/05 - 100:4028/07/05יש�לכם�תכניות�לקיץ?

18/07/05 - 100:1118/07/05לקראת�פרסי�הטלוויזיה

21/07/05 - 100:1021/07/05לקראת�פרסי�הטלוויזיה�ש.ח.

29/09/05 - 103:2429/09/05לתת�באהבה�2005

09/01/05 - 100:4509/01/05מילה�זה�מילה�ש.ח.

24/10/05 - 100:3724/10/05סיפורו�של�שפיץ

08/09/05 - 1508:2531/10/05סיפורי�מישמיש�ש.ח.

27/02/05 - 101:1827/02/05ערב�טוב�עם�אהרל'ה�ברנע

09/01/05 - 100:4509/01/05רבקה�מיכאלי�-�גלריית�מומחים�ש.ח.

16/01/05 - 1007:0528/03/05שיחה�בעלמא�ש.ח.

30/06/05 - 100:3930/06/05של�מי�הבית�הזה?

14/07/05 - 100:2914/07/05של�מי�הבית�הזה?�ש.ח.

סה"כ�103:29:13
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

18/10/05 - 100:3418/10/05אינטרמצו�עם�אריק�

24/04/05 - 201:0512/06/05אינטרמצו�עם�אריק�ש.ח.

12/10/05 - 100:2812/10/05אסכולה�-�מדעי�היהדות�ש.ח.

17/10/05 - 100:4517/10/05ארץ�קטנה�גדולה�-�לקט

03/10/05 - 100:2903/10/05ביאליק�בתל�אביב�ש.ח.

08/06/05 - 1709:3419/10/05ביקור�בית

08/01/05 - 2209:5325/06/05בקריאה�ראשונה

01/01/05 - 2310:3929/10/05בקריאה�ראשונה�ש.ח.

17/10/05 - 202:0224/10/05דז'יגאן�ושומאכר�לנצח

03/01/05 - 502:3131/01/05ההפסקה�הגדולה

01/04/05 - 302:3825/10/05המצב�צב�-�קרובים�קרובים�פרק�האיחוד�ש.ח.

11/05/05 - 100:2811/05/05ואחר�כך�שקט

03/10/05 - 100:4803/10/05ולדימיר��-�סרט�תעודה�מקורי�ש.ח.

03/01/05 - 803:4801/05/05זומביט

02/08/05 - 1005:4511/10/05זומביט�און�ליין

02/01/05- 1105:2517/04/05זומביט�ש.ח

07/01/05 - 1607:3606/05/05זמן�הורים�

22/04/05 - 2913:5928/10/05זמן�הורים�-�ש.ח.�

02/01/05 - 6938:2828/08/05חוצה�ישראל

29/09/05 - 402:1227/10/05חוצה�ישראל�ש.ח.�

23/05/05 - 1205:5715/08/05חטף�פתח�

07/02/05 - 2311:3531/10/05חטף�פתח�ש.ח.

13/06/05 - 202:0017/10/05ימים�של�חול�וכוכבים�ש.ח.

11/05/05 - 100:2511/05/05כדי�שלא�יאבד�2005

08/05/05 - 1306:3007/08/05כמה�כמה

14/08/05 - 1205:4730/10/05כמה�כמה�ש.ח.

12/10/05 - 100:3012/10/05להתפלל�עם�עבריינים�ש.ח.

12/10/05 - 100:5512/10/05לשון�המראות

01/01/05 - 2611:3625/06/05מבט�בשניים

02/07/05 - 1808:1529/10/05מבט�בשניים�ש.ח.�

04/10/05 - 100:4904/10/05מהפכן�בן��98-�יצחק�בן�אהרון�ש.ח.

07/01/05 - 3822:0930/09/05מוסף�המוספים

30/04/05 - 1105:4228/10/05מוסף�המוספים�ש.ח.

25/03/05 - 100:3425/03/05מי�בדלת�

25/10/05 - 100:2625/10/05מי�בדלת�ש.ח.

03/10/05 - 100:5903/10/05נביאים�ש.ח.
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הכלל�קובע,�כי�בעל�הזיכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים�בשיעור�שלא�יעלה�על��20%מכלל�זמן�השידורים�שביחידת

השידור�המוקצית�לו�בניכוי�זמן�השידור�של�הטלוויזיה�החינוכית.

בשל�נסיבותיו�המיוחדות�של�זכיין�זה,�ניתן�לטלעד�אישור�מיוחד�ע"י�מועצת�הרשות,�להעלות�את�שיעור�השידורים

החוזרים�המותר�ל–30%,�אישור�זה�החל�מתאריך�5.9.05.

בתקופה��4.9.05-1.1.05חרגה�טלעד�ב–�9.8%ממכסת�השידורים�החוזרים.

ובתקופה��31.10.05-5.9.05חרגה�טלעד�ב–�1.1%ממכסת�השידורים�החוזרים�(ראה�הערה�בראשית�הדוח).

29 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

04/01/05 - 1206:0105/04/05סברס�

15/03/05 - 1306:2728/06/05סברס�ש.ח.

05/07/05 - 1407:3230/08/05סברס�-�תקרא�תצליח

01/09/05 - 1306:3127/10/05סברס�-�תקרא�תצליח�ש.ח.�

05/01/05 - 2513:3423/06/05ספורטיבי

06/01/05 - 2209:2830/06/05ספורטיבי�ש.ח

07/01/05 - 904:3104/03/05עם�אמל�בשכונה�ש.ח.

11/03/05 - 2914:3128/10/05פורטרט

29/07/05 - 402:0119/08/05פורטרט�ש.ח.

05/01/05 - 1105:1716/03/05שוונג

23/03/05 - 2813:5126/10/05שוונג�ש.ח.

06/01/05 - 3117:1322/09/05תיק�תקשורת

01/01/05 - 2914:2424/09/05תיק�תקשורת�ש.ח.

סה"כ�325:02:02

סה"כשידור�חוזר�רכששידור�חוזר�מקורזכיין

4.9.05-1.1.0520.7%9.1%29.8%טלעד

31.10.05-5.9.0527.1%4%31.1%

8.98%6.2%15.18%רשת

8.78%2.04%10.82%קשת
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לפי�הכללים�ישדר�בעל�זיכיון�תכניות�מגוונות�בסוגיהן�ובנושאיהן,�דוברות�ערבית�או�רוסית,�או�מתורגמות�לערבית

או�לרוסית�רהוטה�בכתוביות�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�הזיכיון��22שעות�בשידור�שאינו�שידור�חוזר.

∫˙È·¯ÚÏ†ÌÂ‚¯˙

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

במחויבות�ואף�שידרו�תכניות�מלוות�בתרגום�מעבר�לנדרש,�לבד�משבועות�ספורים�כמפורט�להלן:

בשבוע�שבין��8.1.05-2.1.05שידרה�רשת��2:00במקום�3:10.

בשבוע�שבין��2.7.05-26.6.05שידרה�רשת��1:15במקום�2:12.

בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

„ÚÏË
הדרישה�לתרגום�בערבית-�127:11שעות�בפריסה�שבועית

≤†ıÂ¯Úתכניות 30

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

05/04/05 - 2521:0111/10/05ביוגרפיות

20/09/05 - 908:3514/10/05ביוגרפיות�ש.ח.

03/01/05 - 7738:4514/10/05היפים�והאמיצים

26/03/05 - 101:3726/03/05המהפך�של�מקס�קייבל

25/06/05 - 101:3625/06/05המהפך�של�מקס�קייבל�ש.ח.

07/02/05 - 301:1615/03/05המשפחה�שלי

03/01/05 - 2008:1029/03/05המשפחה�שלי�ש.ח.

03/01/05 - 1009:1201/03/05יש�לה�את�זה�ש.ח

07/05/05 - 101:3707/05/05סרט�קולנוע�-�נער�הבועה�

23/07/05 - 101:3823/07/05סרט�קולנוע�-�נער�הבועה�ש.ח.

16/09/05 - 101:4516/09/05סרט�קולנוע�-�חבל�על�המאפיה

01/03/05 - 101:0001/03/05ערביזיון��2005-�מאחורי�הקלעים

01/03/05 - 202:3204/03/05ערביזיון��2005-�מאחורי�הקלעים�ש.ח.

18/03/05 - 2827:0121/10/05פטפוטים�עם�זוהיר�בהלול

18/03/05 - 3130:4314/10/05פטפוטים�עם�זוהיר�בהלול�ש.ח.

03/01/05 - 5047:5225/10/05קוקטייל-מגזין�בערבית

03/01/05 - 7569:5815/10/05קוקטייל-מגזין�בערבית�ש.ח.

סה"כ�274:25:26



˙˘¯
הדרישה�לתרגום�בערבית-��100:55שעות�בפריסה�שבועית

31 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

01/10/05 - 502:2525/10/05מראה�-�יומנים�ערביים

01/03/05 - 101:0001/03/05ערביזיון��2005-�מאחורי�הקלעים

05/03/05 - 102:2105/03/05ערביזיון��2005-�ספיישל

18/03/05 - 2827:0121/10/05פטפוטים�עם�זוהיר�בהלול

03/01/05 - 5047:5225/10/05קוקטייל-מגזין�בערבית

סה"כ�80:42:02

הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית-��18:20שעות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 603:1211/02/05אהלן�וסהלן

18/02/05 - 200:5025/02/05אהלן�וסהלן�ש.ח.

04/01/05 - 6934:5730/10/05היפים�והאמיצים

11/05/05 - 100:5811/05/05הישראלים�-�ערבים�במערכות�ישראל

15/06/05 - 1304:4214/09/05נשואים�עם�הורים�ש.ח.

15/02/05 - 202:3922/02/05סירנות�ש.ח.

13/07/05 - 101:3313/07/05סרט�ילדים�-�הדרך�הארוכה�הביתה�ש.ח.

31/07/05 - 101:2831/07/05סרט�ילדים�-�הוורד�של�נטלי�ש.ח.

20/04/05 - 101:3020/04/05סרט�ילדים�-�להישאר�ביחד�ש.ח.

10/07/05 - 101:2910/07/05סרט�ילדים�-�סוד�הר�האוצר

24/07/05 - 101:3024/07/05סרט�ילדים�-�סיפורו�של�כלב�ש.ח.

27/04/05 - 101:2927/04/05סרט�ילדים�ונוער�-�אין�כמו�הבית

06/07/05 - 101:4006/07/05סרט�ילדים�ונוער�-�חבורה�סודית

20/07/05 - 101:3820/07/05סרט�ילדים�ונוער�-�כלבי�פרא

03/08/05 - 101:3003/08/05סרט�ילדים�ונוער�-�לרקוד�ברוח

23/10/05 - 101:3023/10/05סרט�ילדים�ונוער�-�מלב�אל�לב�ש.ח.

27/03/05 - 101:3227/03/05סרט�ילדים�ונוער�-�מקום�לגדול�בו

10/08/05 - 101:4010/08/05סרט�ילדים�ונוער�-�סדרי�עדיפות

17/07/05 - 101:2917/07/05סרט�ילדים�ונוער�-�קאסל�רוק

07/08/05 - 101:4007/08/05סרט�ילדים�ונוער�-�רוכב�אל�החופש

27/07/05 - 101:3927/07/05סרט�ילדים�ונוער�-�שמים�וארץ

14/01/05 - 101:3714/01/05סרט�לילה�-�אחרי�הקציר

01/02/05 - 101:3601/02/05סרט�לילה�-�דברו�אליי

05/02/05 - 101:4005/02/05סרט�לילה�-�הבחורים�שלנו

26/02/05 - 101:3926/02/05סרט�לילה�-�הדרך�לחופש-סיפורה�של�רוזה�פארקס



≤†ıÂ¯Úתכניות 32

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

15/01/05 - 101:4215/01/05סרט�לילה�-�הזמן�הולך�ואוזל

19/02/05 - 101:3819/02/05סרט�לילה�-�היעלמות�ללא�עקבות

27/04/05 - 101:2927/04/05סרט�לילה�-�הפנים�ש.ח.

25/01/05 - 101:3725/01/05סרט�לילה�-�השכנים�בבית�הסמוך�ש.ח.

22/01/05 - 101:3422/01/05סרט�לילה�-�והמנגינה�נמשכת�ש.ח.

29/01/05 - 101:3929/01/05סרט�לילה�-�יום�הדין-�אלי�נסלר

18/05/05 - 101:4918/05/05סרט�לילה�-�ללא�מחילה�ש.ח.

21/01/05 - 101:3521/01/05סרט�לילה�-�מאחורי�המסכה

18/01/05 - 101:3018/01/05סרט�לילה�-�מחשבות�על�רצח�ש.ח.

12/02/05 - 101:4812/02/05סרט�לילה�-�מנתח�במשבר

04/02/05 - 101:3704/02/05סרט�לילה�-�סיפורה�של�נטלי�קול

28/01/05 - 101:3828/01/05סרט�לילה�-�עמוק�בלב

18/02/05 - 101:2918/02/05סרט�לילה�-�פיתוי�ובגידה

08/02/05 - 101:3708/02/05סרט�לילה�-�תיכון�במצור

11/02/05 - 101:3211/02/05סרט�לילה�-�תשוקה�ודעה�קדומה

26/02/05 - 102:1426/02/05סרט�קולנוע�-�השנה�האחרונה

14/08/05 - 101:5114/08/05סרט�קולנוע�-�שני�צדדים�לאהבה

01/01/05 - 2714:1702/10/05רפיק�חלבי�בשטח

06/03/05 - 4321:0030/10/05רפיק�חלבי�בשטח�ש.ח.

סה"כ�141:05:51

הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית-��18:20שעות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 603:1211/02/05אהלן�וסהלן

11/05/05 - 100:5811/05/05הישראלים�-�ערבים�במערכות�ישראל

01/01/05 - 2714:1702/10/05רפיק�חלבי�בשטח

סה"כ�18:27:07



˙˘˜†È¯Â„È˘
הדרישה�לתרגום�בערבית��94:58שעות�בפריסה�שבועית

הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית-��18:20שעות

˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰
תכניות�שהופקו�במקורן�בערבית�(לא�קיימת�מחויבות)

∫˙ÈÒÂ¯Ï†ÌÂ‚¯˙

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

במחויבות�ואף�שידרו�תכניות�מלוות�בתרגום�יותר�מהנדרש,�לבד�משבועות�ספורים�כמפורט�להלן:

בשבוע�שבין��9.7.05-3.7.05שידרה�טלעד��3:34במקום�4:28.

בשבוע�שבין��23.4.05-17.4.05שידרה�רשת��1:56במקום�2:59.

בשבוע�שבין��30.4.05-24.4.05שידרה�רשת��1:34במקום�2:51.

בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

33 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

02/01/05 - 5728:4531/10/05אבא�חורג�אמא�חורגת

28/07/05 - 1205:3105/09/05איפצ'י�ודיפצ'י�ש.ח.

02/01/05 - 3519:2031/10/05גלריה

04/07/05 - 904:1129/08/05גלריה�ש.ח.

02/01/05 - 7433:0427/10/05היפים�והאמיצים

05/01/05 - 2213:3720/10/05ורדה�רזיאל�ז'קונט�ש.ח.

12/01/05 - 1606:4525/07/05מיתרים�ש.ח.

05/05/05 - 2611:0525/07/05סיפורי�סומסום�ש.ח.

02/01/05 - 1712:5231/10/05רבקה�מיכאלי�-�גלריית�המומחים�ש.ח.

סה"כ�135:14:05

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

02/01/05 - 3519:2031/10/05גלריה

סה"כ�19:20:01

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

11/03/05 - 2914:3128/10/05פורטרט

סה"כ�14:31:14



≤†ıÂ¯Úתכניות 34

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

28/06/05 - 1007:2525/10/05אהבה�מעבר�לפינה

03/01/05 - 3124:3311/10/05אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח.

05/03/05 - 2220:0318/06/05אוורווד

03/01/05 - 1411:4629/03/05אוורווד�ש.ח.

06/01/05 - 502:3920/01/05החבר'ה�הטובים�ש.ח.

06/01/05 - 3329:4414/10/05זהות�בדויה

24/02/05 - 201:3701/03/05זהות�בדויה�ש.ח.

04/03/05 - 1110:2213/05/05זינזאנה�ש.ח.

22/04/05 - 302:2306/05/05מושונוב�על�המפה�ש.ח.

20/08/05 - 1010:3122/10/05מזל�טוב�ש.ח.

02/04/05 - 1824:0106/09/05מרגיש�בבית

05/04/05 - 3647:1122/10/05מרגיש�בבית�ש.ח.

06/01/05 - 100:2506/01/05עצמאי�בשטח

13/01/05 - 1607:3615/03/05עצמאי�בשטח�ש.ח.

16/04/05 - 303:2215/10/05תמיד�אותו�חלום�-�מסע�מרי�לו�לארה"ב�ש.ח.

סה"כ�203:45:22

˙˘¯
הדרישה�לתרגום�ברוסית��141:17שעות�בפריסה�שבועית

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

19/06/05 - 3022:3730/10/05אהבה�מעבר�לפינה

04/01/05 - 4230:2830/10/05אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח.

13/03/05 - 403:2023/03/05אלבום�משפחתי�מאת�דניאל�סטיל�ש.ח.

07/01/05 - 907:5024/04/05גדולי�האומה�ש.ח.

04/01/05 - 1007:3009/03/05האישה�האחרת�ש.ח.

15/01/05 - 203:3822/01/05הטבעת�מאת�דניאל�סטיל

10/04/05 - 403:3327/04/05הטבעת�מאת�דניאל�סטיל�ש.ח.

01/01/05 - 203:3808/01/05זויה�-�מאת�דניאל�סטיל

27/03/05 - 403:3706/04/05זויה�-�מאת�דניאל�סטיל�ש.ח.

04/01/05 - 4872:0930/10/05כרמנסיטה

29/01/05 - 203:5105/02/05מסר�מוויאטנם

04/01/05 - 1707:4128/09/05משפחה�וחצי�ש.ח.

18/05/05 - 100:3418/05/05סחר�בנשים

31/08/05 - 101:2931/08/05סרט�ילדים�ונוער�-�אבודה�ביער

„ÚÏË
הדרישה�לתרגום�ברוסית��178:04שעות�בפריסה�שבועית



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

35 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

19/10/05 - 101:3019/10/05סרט�ילדים�ונוער�-�אגדת�זאב�ההרים�

28/08/05 - 101:2228/08/05סרט�ילדים�ונוער�-�גיבורים�קטנים

24/08/05 - 101:4624/08/05סרט�ילדים�ונוער�-�הזדמנות�שנייה

12/02/05 - 101:4612/02/05סרט�קולנוע�-�אהבה�גדולה�

19/02/05 - 101:4819/02/05סרט�קולנוע�-�פאלומינו

26/02/05 - 101:4626/02/05סרט�קולנוע�-�פעם�בחיים

06/03/05 - 602:2601/05/05פונדק�החלומות�ש.ח.

01/05/05 - 4945:3330/10/05פלוריסיינטה

07/01/05 - 804:0125/02/05פרסונה�

04/01/05 - 2523:3214/08/05פרשת�דרכים

11/01/05 - 2926:0630/10/05פרשת�דרכים�ש.ח.

סה"כ�283:43:42

˙˘˜†È¯Â„È˘
הדרישה�לתרגום�ברוסית��132:57שעות�בפריסה�שבועית

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

20/06/05 - 2720:3531/10/05אהבה�מעבר�לפינה

02/01/05 - 4732:1031/10/05אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח.

02/01/05 - 12496:2331/10/05בת�הגנן

02/01/05 - 5552:5601/08/05הבלש�ועקרת�הבית

08/08/05 - 2018:4527/10/05הבלש�ועקרת�הבית�ש.ח.

02/01/05 - 3731:4005/05/05הרפתקאות�בהזארד

21/03/05 - 100:2421/03/05טולובייקי�ש.ח.

13/06/05 - 903:5201/09/05ניקיתה�ש.ח.

30/01/05 - 101:4330/01/05סרט�קולנוע�-�השוטר�אזולאי�ש.ח.

12/05/05 - 101:4012/05/05סרט�קולנוע�-�קונילמל�בקהיר�ש.ח.

13/06/05 - 101:2913/06/05סרט�קולנוע��-�קוראים�לי�שמיל�ש.ח.

סה"כ�261:44:17

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 804:0125/02/05פרסונה�

סה"כ�4:01:20



˙ÈÏ‡¯˘È≠˙È„Â‰È†˙Â·¯˙Â†˙˘¯ÂÓ
לפי�הכללים�על�הזכיינים�לשדר�תכניות�מורשת�ותרבות�יהודית-ישראלית�בשיעור�של��39שעות�לפחות�בשנה�בחלוקה

שווה�ביניהם,�כך�שכל�זכיין�מחויב�לשדר��11:00שעות�בתקופה�של��10חודשים.�בעל�זיכיון�המשדר�ביום�שישי,�ישדר

בו�את�חלקו�במכסה�האמורה,�בשעה�שתיקבע�באישור�המנהל.

בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

„ÚÏË
המכסה-��11:00שעות

*�התכנית�שודרה�בימי�שישי.

בשנה�זו�השלימה�טלעד�חוסר�של��15:10שעות�משנת�2004.

הזכיין�עמד�בדרישה.

˙˘¯
המכסה-��11:00שעות

*�התכנית�שודרה�בימי�שישי.

≤†ıÂ¯Úתכניות 36

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

22/04/05 - 100:5922/04/05הזמן�השלישי�לחג�הפסח

04/10/05 - 301:4825/10/05החגים�ע"פ�צוק

06/01/05 - 805:5124/02/05פגישה�לילית

04/03/05 - 3217:3421/10/05צולם�ביום�חול�*

סה"כ�26:15:04

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

05/10/05 - 100:5605/10/05הימים�הנוראים�של�באר�וסגל

01/01/05 - 4521:2430/10/05זמן�תרבות

14/08/05 - 100:3014/08/05יש�חיים�אחרי�המוות

12/10/05 - 100:4912/10/05סגל�ורביצקי�עורכים�חשבון�נפש

11/05/05 - 100:5911/05/05עוד�מעט�נהפוך�לשיר

04/01/05 - 2523:3214/08/05פרשת�דרכים�*

סה"כ�48:13:37

הזכיין�עמד�בדרישה.



˙˘˜†È¯Â„È˘
המכסה-��11:00שעות

*��5תכניות�של�פרשיות�השבוע�שודרו�ב–�2004סמוך�לסיום�שנת�הזיכיון,�ולהכרה�זו�ניתן�אישור�מיוחד�מראש�בעקבות

הארכת�שנת�הזיכיון�ל–�14חודשים.

‰È¯ÙÈ¯Ù†˙ÂÈÎ˙
בהתאם�לכללים�ישדרו�בעלי�הזיכיונות��כל�השנה,�בחלוקה�שווה�ביניהם,��45תכניות�לפחות�באורך�של��24דקות

לפחות,�העוסקות�בעניינים�הנוגעים�במישרין�ובאופן�ממוקד�באזורים�שונים�של�הארץ�שאינם�במרכז�הארץ,�או

לקבוצות�אוכלוסייה�שונות,�ובהן�קשישים.��מכאן,�כי�מדובר�ב–�13תכניות�לזכיין�למשך�תקופה�של��10חודשים.

בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

„ÚÏË
המכסה-��13תכניות

הזכיין�עמד�בדרישה.

37 ≤†ıÂ¯Ú תכניות

מקום�,�נושאמספר�פרקיםשם�התכנית

תכנית�לגיל�השלישי26הזמן�השלישי

סיפור�אנושי�מירוחם�וסביבתה3המשאית

מסעות�בעולם�חיות�הבר�והטבע�בישראל5טבע�הארץ

סיפורים�ממקומות�שונים�בארץ�ואנשים�שונים6סיפורים�על�הדרך

דרום�הארץ�והאוכלוסייה�המתגוררת�בו3עסקה�אפלה�בדרום

ישובים�ערביים�ודרוזים48קוקטייל-מגזין�בערבית

מופעים�ברחבי�הארץ,�דימונה,�קיבוץ�יפעת�ועוד4שבוע�שיר�ישראלי�2005

קריית�שמונה5תכנית�עבודה�עם�אורלי�לוי

סה"כ��100תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

24/03/05 - 603:1117/10/05אלוהים�שלי�עם�מירב�מיכאלי�

30/06/05 - 100:2630/06/05ברכונים

11/04/05 - 100:1311/04/05יוצרים�עם�קשת-עשרת�הדיברות

05/05/05 - 100:5905/05/05ילדי�התפוזים�והשמש

13/06/05 - 101:2513/06/05כוכב�נולד�לשבועות

07/03/05 - 101:2507/03/05לתפוס�את�השמים�-�סרט�טלוויזיה

17/11/04 - 1405:5503/03/05פרשיות�השבוע�*

10/03/05 - 100:5010/03/05רייכר�למבוגרים�בלבד�לחג�פורים

14/03/05 - 502:5811/04/05שיחות�על�עשרת�הדיברות

סה"כ�17:25:37

הזכיין�עמד�בדרישה.



˙˘¯
המכסה-���13תכניות

˙˘˜†È¯Â„È˘
המכסה-���13תכניות

ÌÂÈ‰†ÈÈÈÚ†Â‡†È¯Â·Èˆ†ÁÈ˘
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�שווה,�ככל�הניתן.

מכאן,�כי�על�כל�בעל�זיכיון�לשדר��13תכניות�לפחות�בענייני�היום�או�תכניות�שיח�ציבורי��בתקופה�של��עשרה�חודשים.

„ÚÏË
המכסה-���13תכניות

לטלעד�קיים�חוסר�של��17תכניות�שיח�ציבורי�משנת�2004.
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מקום�,�נושאמספר�פרקיםשם�התכנית

חבל�עזה2הקרב�על�הבית

ואדי�ניסנס,�חיפה,�כרכור,�כרמיאל,3יוצרים�תקווה

מבוא�חורון,�ירושלים,�סכנין

קיבוץ�עמק�יזרעאל�והגליל�התחתון1כל�מה�שרצית�לדעת�על�ט"ו�בשבט

ולא�העזת�לשאול

כל�רחבי�הארץ14סוף�הדרך�2

ירושלים1פספורט�ביכורים

יישובים�ערביים�ודרוזים27רפיק�חלבי�בשטח

 �סה"כ��48תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךמספר�התכניותשם�התכנית

19/03/05 - 1425/06/05הקבינט�עם�דנה�וייס

 �סה"כ��14תכניות

הזכיין�עמד�בדרישה.

מקום�,�נושאמספר�פרקיםשם�התכנית

מבוגרים1דאבל�דייט�-�גיל�הזהב

פריפריה�גיאוגרפית6כתבנו�בצפון�יוצא�לפגישה

פריפריה�חברתית1ניצן�ושגיא

מבוגרים1סבא

מבוגרים76רייכר�למבוגרים�בלבד

 �סה"כ��85תכניות

הזכיין�עמד�בדרישה.



˙˘¯
המכסה-��13תכניות

˙˘˜†È¯Â„È˘
המכסה-��13תכניות

È¯Â·Èˆ†ÁÈ˘

*�התכנית�שודרה�ב–�2004סמוך�לסיום�שנת�הזיכיון,�ולהכרה�זו�ניתן�אישור�מיוחד�מראש�בעקבות�הארכת�שנת�הזיכיון

ל–�14חודשים.

ÌÂÈ‰†ÈÈÈÚ

סה"כ�שודרו��13תכניות�במכסה�-�הזכיין�עמד�בדרישה.
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מתאריך�-�עד�תאריךמספר�התכניותשם�התכנית

04/01/05 - 2514/09/05משעל�חם

�סה"כ��25תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךמספר�התכניותשם�התכנית

24/11/04 - 124/11/04בדרך�לדיאלוג�*

19/05/05 - 202/06/05גיבורים�מקומיים

26/05/05 - 126/05/05ית"ד-אחד�יותר�מדי

18/08/05 - 118/08/05כחול,�לבן�כתום

�סה"כ��5תכניות

מתאריך�-�עד�תאריךמספר�התכניותשם�התכנית

05/09/05 - 510/10/05בין�הכותרות�עם�מני�פאר

16/02/05 - 116/02/05דודו�גבע�-�הריאיון�האחרון

18/08/05 - 118/08/05זמן�אמת�-�דיון

05/05/05 - 105/05/05מה�קורה�בבית�הספר?�-�דיון

�סה"כ��8תכניות

הזכיין�עמד�בדרישה.



‰ÚÈÓ˘†È„·ÎÏ†˙ÂÏ˜‰
חוק�הקלות�לחירש,�התשנ"ב-�1992והכללים�שהתקינה�המועצה�מחייבים�את�הזכיינים�לכלול�כתוביות�(כתוביות

בעברית�בשידורים�בעברית,�כתוביות�בערבית�בשידורים�בערבית�וכתוביות�ברוסית�בשידורים�ברוסית)�לפחות�ב�–

�50%מכלל�השידורים�(ללא�שידור�חי)�שישודרו�בכל�חודש.

נוסף�לתכניות�המלוות�בכתוביות�בהתאם�לכללים�האמורים,�כל�תכניות�הרכש�מלוות�בכתוביות,�ולפיכך�קיים�על

המרקע�היצע�לא�מבוטל�של�תכניות�המלוות�בתרגום�לעברית,�לערבית�ולרוסית,�אשר�אינו�מחושב�במכסה.

ÌÈ„ÏÈ†˙ÂÈÎ˙Ï†ÌÈÓÈÒ†˙Ù˘

לפחות�תכנית�אחת�בערוץ�שמשכה�אינו�פחות�מחצי�שעה�דוברת�עברית,�או�מדובבת�לעברית,�ומיועדת�לילדים

שאינם�קוראים,�תתורגם�לשפת�הסימנים.

תכנית�שבועית�בת�חצי�שעה�בליווי�שפת�הסימנים�שודרה�מראשית�התקופה�עד�סופה.�התכניות�הן:

באלי,�דליק�ושלוק-�קשת

צבי�הנינג'ה-רשת

החיים�היפים�שלי-�טלעד

‡È˘†˙ÂÚ˘·†˙ÂÈ·Â˙Î

עוד�קובע�החוק,�כי�לפחות��50%מכלל�התכניות�שישודרו�בכל�חודש,�בין�השעות�24:30-19:00,�ואינן�בשידור�חי,�ילוו

בכתוביות�לכבדי�שמיעה.

כפי�שניתן�לראות�בטבלה�שלהלן,�כל�הזכיינים�עמדו�בדרישה,�לבד�מטלעד�בחודש�מאי.

שיעור�כתוביות�בשעות��24:30-19:00מתוך�שידורים�שאינם�חיים

ÌÈ¯Â„È˘‰†ÏÏÎ·†˙ÂÈ·Â˙Î

בתקופה�הנבדקת�היו�הזכיינים�חייבים�לשדר�כתוביות�בהיקף�חודשי�של��50%מכלל�התכניות�שאינן�בשידור�חי.�להלן

יוצג�פירוט�התכניות�שלוו�בכתוביות.�יודגש,�כי�כל�הזכיינים�עמדו�במכסה�החודשית,�והרשימה�הזו�מובאת�כדי�להראות

אילו�תכניות�לוו�בכתוביות,�ומה�השיעור�הכולל�של�השעות�ששודרו�בליווי�כתוביות�לטובת�ציבור�כבדי�השמיעה.
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קשתרשתטלעדחודש

58%60%76%ינואר

58%64%65%פברואר

58%62%80%מרס

50%71%79%אפריל

�43%58%68%*מאי

64%66%74%יוני

72%76%61%יולי

57%78%59%אוגוסט

55%81%53%ספטמבר

53%76%69%אוקטובר
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בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

„ÚÏË
˙È¯·ÚÏ†˙È¯·ÚÓ†˙ÂÈ·Â˙Î

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

12/07/05 - 1005:1427/09/05אהבה�בדרך�לדירה�2

28/06/05 - 1007:2525/10/05אהבה�מעבר�לפינה

03/01/05 - 3124:3311/10/05אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח.

13/08/05 - 101:4813/08/05איש�החשמל�-�פנחס�רוטנברג�ש.ח.

26/04/05 - 101:0626/04/05אני�לא�יכול�יותר

24/09/05 - 502:3222/10/05אספת�הורים

08/10/05 - 100:2808/10/05אספת�הורים�ש.ח.

31/05/05 - 506:2328/06/05ארץ�המתנחלים

01/10/05 - 303:1115/10/05ארץ�המתנחלים�ש.ח.

22/10/05 - 101:0122/10/05בדרך�אל�הארץ�המובטחת

13/05/05 - 1815:1701/07/05בין�יהדות�לישראליות�ש.ח.

30/04/05 - 100:5930/04/05בכל�דור�ודור�ש.ח.

13/05/05 - 604:2717/06/05בעל�בעל�בית

24/06/05 - 201:1708/10/05בעל�בעל�בית�ש.ח.

07/06/05 - 201:5508/07/05ג'אז�בתל�אביב�ש.ח

08/07/05 - 402:4429/07/05גברים�עם�ליהיא�לפיד�ש.ח.

12/03/05 - 101:1212/03/05גדולים�מהחיים�-�סרט�תעודה

21/06/05 - 101:0821/06/05גדולים�מהחיים�-�סרט�תעודה�ש.ח.

31/01/05 - 101:2231/01/05גיבורי�תרבות�-�אפרים�קישון

14/06/05 - 100:5914/06/05דיילות�-�סרט�תעודה�ש.ח.

01/03/05 - 2316:5324/05/05דרוש�מנהיג

04/10/05 - 100:5604/10/05הבימה�-�סיפורי�מוסקבה�ש.ח.

11/06/05 - 203:2527/08/05הדרך�לאל�דוראדו

03/01/05 - 2625:4501/07/05הזמן�השלישי

03/01/05 - 4249:1821/10/05הזמן�השלישי�ש.ח.

04/10/05 - 301:4825/10/05החגים�ע"פ�צוק

04/10/05 - 100:2904/10/05החגים�ע"פ�צוק�ש.ח.

28/10/05 - 201:1729/10/05החרצופים�-�הרגעים�הגדולים

18/10/05 - 100:5818/10/05הלוחמים�היהודים�ש.ח.

06/01/05 - 3465:3822/07/05המדריך�עם�ליאת�תימור�ופרופ'�רפי�קרסו�ש.ח.

28/02/05 - 100:2928/02/05המנהיגים�של�מחר

06/01/05 - 303:2820/01/05המשאית

19/03/05 - 2218:4213/08/05הסימנייה

22/03/05 - 2724:0311/10/05הסימנייה�ש.ח.
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

24/09/05 - 102:0324/09/05הסרט�שלנו�ש.ח.

13/05/05 - 1207:4129/07/05העולם�ע"פ�פנינה

05/03/05 - 201:3712/03/05הקהילה�שלי�-�סרטים�קצרים

09/08/05 - 1414:1125/10/05זינזאנה

04/10/05 - 303:0225/10/05זמן�חג�ש.ח.

03/01/05 - 502:0831/01/05חוזר�ושב�ש.ח.

12/04/05 - 202:0419/04/05חלוצי�תרבות

09/07/05 - 202:1316/07/05חלוצי�תרבות�ש.ח.

11/03/05 - 102:0111/03/05חצוצרה�בוואדי

03/09/05 - 1111:3222/10/05טיפול�נמרץ�ש.ח.

23/04/05 - 102:1623/04/05טקס�פרסי�התאטרון��2005ש.ח.

05/03/05 - 810:0513/08/05יורים�ושרים�ש.ח.

17/01/05 - 2615:1318/10/05לבריאות�-�בהנחיית�פרופ'�רפי�קרסו

05/03/05 - 3216:1925/10/05לבריאות�-�בהנחיית�פרופ'�רפי�קרסו�ש.ח.

23/04/05 - 202:0830/04/05להיות�שרית�חדד

22/10/05 - 100:5622/10/05להיות�שרית�חדד�ש.ח.

04/10/05 - 101:0104/10/05לראות�את�פטרה�ולחיות

23/07/05 - 100:2223/07/05מאחורי�הקלעים�-�שושלת�שוורץ�ש.ח.

25/03/05 - 100:4425/03/05מאחורי�הקלעים�-�שלמה�המלך�ושלמי�הסנדלר

14/05/05 - 201:1510/09/05מאחורי�הקלעים�-�שלמה�המלך�ושלמי�הסנדלר�ש.ח.

31/05/05 - 100:3531/05/05מאחורי�הקלעים�-�דיסטורשיין

22/10/05 - 100:5822/10/05מבצע�עובדה�

04/03/05 - 101:3704/03/05מורשת�חיל�הים�ש.ח.

18/10/05 - 100:4418/10/05מחוללת�המחול

17/09/05 - 100:5617/09/05מי�שחלם�ש.ח.

11/06/05 - 803:5602/07/05מערת�הקסמים�של�קליוסטרו�ש.ח.

29/04/05 - 101:0429/04/05מראות�אישה:�זנב�של�עפיפון�ש.ח.

23/04/05 - 201:5930/04/05משירי�לאה�גולדברג�-�פסטיבל�ישראל��2003ש.ח.

25/10/05 - 100:4425/10/05ס.�יזהר�קורא�מקדמות

02/04/05 - 101:1302/04/05סופר�סטאר

24/02/05 - 101:0524/02/05סיפור�מהסרטים�-�קצכן

03/02/05 - 101:1903/02/05סיפור�מהסרטים�-�הילד�של�דיאנה

10/05/05 - 101:0110/05/05סיפור�מהסרטים�-�הילד�של�דיאנה�ש.ח.

17/02/05 - 101:0817/02/05סיפור�מהסרטים�-�המכשפה�מרח'�מילצ'ט

27/08/05 - 101:0227/08/05סיפור�מהסרטים�-�המכשפה�מרח'�מילצ'ט�ש.ח.

27/01/05 - 101:0427/01/05סיפור�מהסרטים�-�מה�אתה�סח

20/08/05 - 101:0420/08/05סיפור�מהסרטים�-�מה�אתה�סח�ש.ח.

10/02/05 - 101:1010/02/05סיפור�מהסרטים�-�משחק�האמת�והשקר
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

25/06/05 - 101:0525/06/05סיפור�מהסרטים�-�משחק�האמת�והשקר�ש.ח.

01/03/05 - 101:1001/03/05סיפור�מהסרטים�-�עור

03/05/05 - 202:2710/09/05סיפור�מהסרטים�-�עור�ש.ח.

12/03/05 - 2512:2704/06/05סיפורי�גן�חיות�ש.ח.

04/03/05 - 603:3608/04/05סיפורים�על�הדרך

03/09/05 - 402:0901/10/05סיפורים�על�הדרך�ש.ח.

04/03/05 - 101:5604/03/05סרט�קולנוע�-�אבא�שחור�לבן�

03/09/05 - 101:4303/09/05סרט�קולנוע�-�אבא�שחור�לבן�ש.ח.

24/06/05 - 102:0224/06/05סרט�קולנוע�-�אלכס�חולה�אהבה�ש.ח.�

18/03/05 - 101:5518/03/05סרט�קולנוע�-�באמצע�הסרט�

17/09/05 - 101:4917/09/05סרט�קולנוע�-�באמצע�הסרט�ש.ח.

22/10/05 - 101:5122/10/05סרט�קולנוע�-�הארץ�המובטחת

05/08/05 - 101:5705/08/05סרט�קולנוע�-�הגונב�מגנב�פטור�ש.ח.�

08/04/05 - 102:0608/04/05סרט�קולנוע�-�היה�או�לא�היה

08/07/05 - 102:1908/07/05סרט�קולנוע�-�הלהקה�ש.ח.�

29/07/05 - 101:5729/07/05סרט�קולנוע�-�המובטל�בטיטו�ש.ח.�

01/04/05 - 101:4101/04/05סרט�קולנוע�-�המסע�הארוך�

24/09/05 - 101:3624/09/05סרט�קולנוע�-�המסע�הארוך�ש.ח.

17/06/05 - 102:0617/06/05סרט�קולנוע�-�חגיגה�בסנוקר�ש.ח.�

29/04/05 - 203:1020/08/05סרט�קולנוע�-�מיס�אנטבה�ש.ח.

15/04/05 - 101:5215/04/05סרט�קולנוע�-�מכתוב

25/03/05 - 203:3125/10/05סרט�קולנוע�-�סיפורי�בית�קפה�

22/07/05 - 102:0422/07/05סרט�קולנוע�-�פעמיים�בוסקילה

10/06/05 - 102:0710/06/05סרט�קולנוע�-�צ'רלי�וחצי�ש.ח.�

23/04/05 - 102:0223/04/05סרט�קולנוע�-�קדמה�

30/07/05 - 203:4230/09/05סרט�קולנוע�-�קדמה�ש.ח.

06/05/05 - 101:2806/05/05סרט�קולנוע�-�תיאום�כוונות

13/08/05 - 101:1913/08/05סרט�קולנוע�-�תיאום�כוונות�ש.ח.

01/07/05 - 102:0201/07/05סרט�קולנוע�-�תלווה�לי�את�אשתך�ש.ח.�

06/01/05 - 1811:4621/10/05עושים�שוק�עם�גיל�חובב�ש.ח.

08/03/05 - 302:3722/03/05עסקה�אפלה�בדרום

06/01/05 - 805:5124/02/05פגישה�לילית

10/01/05 - 153129:4122/10/05פסטיבל�מספרי�סיפורים��2004

12/04/05 - 202:0512/04/05פסטיבל�עושים�אהבה�בירושלים�ש.ח.

26/07/05 - 604:5905/08/05פסטיבל�שנטיפי�ש.ח.

02/04/05 - 2524:2525/10/05צוקריה�ש.ח.

23/04/05 - 100:3323/04/05קדמה�-�מאחורי�הקלעים�ש.ח.

05/07/05 - 707:2616/08/05קצר�בחצות
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

02/07/05 - 1516:4201/10/05רצים�לדירה�2

20/08/05 - 406:1425/10/05שבוע�שיר�ישראלי�2005

03/01/05 - 10946:2328/10/05שוקו�טלעד�ש.ח.

04/10/05 - 302:2014/10/05שירים�מהבטן�ש.ח.

03/09/05 - 100:3503/09/05שירת�הקאמרי

11/10/05 - 100:2811/10/05שירת�הקאמרי�ש.ח.

15/07/05 - 102:0415/07/05שלאגר�ש.ח.

18/10/05 - 101:0418/10/05שלום�קטן�שלי�ש.ח.

08/10/05 - 101:4008/10/05שלומי�שבת�וחברים�בקיסריה�ש.ח.

13/08/05 - 100:4513/08/05שלושה�באב�ש.ח.

סה"כ�759:21:23

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

01/03/05 - 101:0001/03/05ערביזיון��2005-�מאחורי�הקלעים

01/03/05 - 202:3204/03/05ערביזיון��2005-�מאחורי�הקלעים�ש.ח.

18/03/05 - 2827:0121/10/05פטפוטים�עם�זוהיר�בהלול

18/03/05 - 3130:4314/10/05פטפוטים�עם�זוהיר�בהלול�ש.ח.

03/01/05 - 5047:5225/10/05קוקטייל-מגזין�בערבית

03/01/05 - 7569:5815/10/05קוקטייל-מגזין�בערבית�ש.ח.

סה"כ�179:08:57

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

11/05/05 - 100:2911/05/05אביר�21

07/01/05 - 2411:3213/07/05אדומות

20/07/05 - 903:5128/09/05אדומות�ש.ח.

19/06/05 - 3022:3730/10/05אהבה�מעבר�לפינה

04/01/05 - 4230:2830/10/05אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח.

12/06/05 - 101:2412/06/05אלה�הם�שיריך

03/04/05 - 404:1801/05/05אנטישמיות�-�לא�מה�שחשבת

25/02/05 - 504:0425/05/05בלוז�לחופש�הגדול�ש.ח.

15/01/05 - 303:3129/01/05בלש�בירושלים�-�מיני�סדרה�מקורית�ש.ח.
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

15/05/05 - 3116:4128/09/05ג'ודי

12/06/05 - 100:2712/06/05ג'ודי�ש.ח.

10/07/05 - 100:5010/07/05גבי�שושן�מארח�את�יצחק�קלפטר�ש.ח.

19/02/05 - 302:3413/07/05גבי�שושן�מארח�את�ניסים�סרוסי�ש.ח.

07/01/05 - 907:5024/04/05גדולי�האומה�ש.ח.

01/01/05 - 201:0108/01/05גלויות�מכאן

02/03/05 - 503:0306/04/05גלויות�מכאן�ש.ח.

24/04/05 - 101:1024/04/05גלי�עטרי�וחברות

09/10/05 - 100:5609/10/05גלי�עטרי�וחברות�ש.ח.

18/01/05 - 201:3921/01/05דני�סנדרסון�בהופעה�ש.ח.

01/01/05 - 3414:3526/10/05דרך�היוגה

04/01/05 - 5121:3831/07/05דרך�הפילאטיס

04/01/05 - 1007:3009/03/05האישה�האחרת�ש.ח.

12/06/05 - 101:3912/06/05הבמה�של�המדינה�ש.ח.

06/04/05 - 201:1601/05/05הדרך�לסוף�הדרך�2

04/01/05 - 603:1822/02/05הווידוי

15/02/05 - 100:3415/02/05הווידוי�ש.ח.

28/08/05 - 101:1428/08/05היה�סוף�הדרך

05/10/05 - 100:5605/10/05הימים�הנוראים�של�באר�וסגל

06/03/05 - 1306:2426/06/05היפה�והחיות

01/02/05 - 1005:0623/10/05הכול�כתוב

13/07/05 - 401:5526/10/05הכול�כתוב�ש.ח.

11/05/05 - 302:2925/05/05הלהקות�חוזרות�ש.ח.

11/05/05 - 100:4211/05/05המצבה�במעלה�ההר�-�מאיר�(מקס)�בינט

14/08/05 - 100:5814/08/05הנשר�הגדול�-�הרמב"ם�ש.ח.�

28/01/05 - 201:5529/01/05הערב�מחזמר�ש.ח.

26/10/05 - 202:1130/10/05הקרב�על�הבית

24/04/05 - 100:5524/04/05זה�הכול�בשבילכם�ש.ח.

24/04/05 - 100:4624/04/05זהבה�בן�בהופעה�-�מחווה�לאבא

11/05/05 - 100:2511/05/05זהו�שיר�פרידה�ש.ח.

08/02/05 - 201:5011/02/05זיו�איתן�ואנסמבל�שנות�ה-��2000ש.ח.

01/01/05 - 4521:2430/10/05זמן�תרבות

06/03/05 - 3414:5630/10/05זמן�תרבות�ש.ח.

01/02/05 - 201:5206/03/05חברים�מנגנים�לרומן�בצוותא

17/07/05 - 605:1126/10/05חברים�מנגנים�לרומן�בצוותא�ש.ח.

01/01/05 - 909:0326/02/05חדר�מלחמה

07/01/05 - 100:1107/01/05חדר�מלחמה�-�לקראת�שידור

10/07/05 - 908:5625/09/05חדר�מלחמה�ש.ח.
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

14/08/05 - 201:0414/08/05חכמי�ספרד�ש.ח.

01/01/05 - 1316:0719/02/05טירונות�ש.ח.

04/01/05 - 2823:5710/04/05יוסי�סייאס�ש.ח.

06/03/05 - 301:2420/03/05יוצרים�תקווה

17/07/05 - 101:2917/07/05ירח�על�הבמה

14/08/05 - 100:3014/08/05יש�חיים�אחרי�המוות

18/01/05 - 201:4025/01/05יש�לי�אהבה�-�ארבעים�שנות�פרברים

17/04/05 - 403:1228/09/05יש�לי�אהבה�-�ארבעים�שנות�פרברים�ש.ח.

12/06/05 - 201:4015/06/05יש�לי�יום�הולדת�ש.ח.

26/10/05 - 201:4230/10/05כאן�השיריונים�ש.ח.

03/04/05 - 101:3403/04/05כיתת�אמן�-�מאסטרו�פרנק�זיפירלי

25/01/05 - 100:5825/01/05כל�מה�שרצית�לדעת�על�ט"ו�בשבט�ולא�העזת�לשאול

11/05/05 - 102:5811/05/05לזכור�באהבה

24/04/05 - 101:0624/04/05לחיות�בתוך�שיר

10/08/05 - 101:0110/08/05מדינה�על�המשקל�ש.ח.

11/01/05 - 100:5111/01/05מופע�זמר

29/05/05 - 302:2617/08/05מופע�זמר�ש.ח.

15/02/05 - 201:4422/02/05מוש�בן�ארי�ולהקת�שבע�מארחים

08/05/05 - 201:3915/05/05מוש�בן�ארי�ולהקת�שבע�מארחים�ש.ח.

29/05/05 - 403:1124/08/05מותו�של�הקיץ�ש.ח.

18/01/05 - 101:0118/01/05מי�הבא�בתור�2

05/02/05 - 101:0005/02/05מי�הבא�בתור��2ש.ח.

09/03/05 - 707:2917/04/05מילואים

02/03/05 - 100:1402/03/05מילואים�-�הצצה

26/06/05 - 100:5026/06/05מכאן�הכול�צומח�-�אביב�גפן�בהופעה�ש.ח.

29/06/05 - 201:5203/07/05מכאן�הכול�צומח�-�דיוויד�ברוזה�בהופעה�ש.ח.

22/06/05 - 100:4922/06/05מכאן�הכול�צומח�-�דניאל�סלומון�ש.ח.

26/06/05 - 100:5326/06/05מכאן�הכול�צומח�-�לאה�שבת�בהופעה�ש.ח.

04/05/05 - 100:2904/05/05מכתבים�מאי�שם�ש.ח.�

04/01/05 - 101:0104/01/05מניצנים�עד�צמח�בר�-�מחווה�לנחום�היימן

12/02/05 - 302:3418/02/05מניצנים�עד�צמח�בר�-�מחווה�לנחום�היימן�ש.ח.

21/08/05 - 202:2424/08/05מסע�אל�תום�האלף

12/10/05 - 100:4912/10/05סגל�ורביצקי�עורכים�חשבון�נפש

05/10/05 - 101:2205/10/05סוד�הקסם�של�שמע�ישראל�ש.ח.

08/05/05 - 1419:0614/08/05סוף�הדרך�2

10/08/05 - 404:0410/08/05סוף�הדרך��2ש.ח.

05/10/05 - 101:0705/10/05סיגליות�לראש�השנה

07/01/05 - 3933:2824/08/05סיגליות�ש.ח.
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

11/05/05 - 102:0211/05/05סרט�קולנוע�-�ההסדר�ש.ח.

11/05/05 - 101:4411/05/05סרט�קולנוע�-�כיכר�החלומות�ש.ח.

11/05/05 - 100:5911/05/05עוד�מעט�נהפוך�לשיר

29/06/05 - 101:2429/06/05עושים�אהבה�בירושלים

01/02/05 - 201:4904/02/05עושים�אהבה�בירושלים�ש.ח.

08/01/05 - 804:1020/04/05עושים�דרך

04/05/05 - 100:3204/05/05עושים�דרך�ש.ח

16/03/05 - 302:3820/03/05על�החיים�ועל�המוות

19/10/05 - 201:4623/10/05על�החיים�ועל�המוות�ש.ח.

03/07/05 - 201:4306/07/05ערב�של�שלווה�ש.ח.

01/01/05 - 2419:1326/10/05ערבי�משוררים�בצוותא�ש.ח.

06/03/05 - 602:2601/05/05פונדק�החלומות�ש.ח.

23/03/05 - 201:3727/03/05פסטיבל�ימי�חלב�ודבש

27/07/05 - 403:2219/10/05פסטיבל�ימי�חלב�ודבש�ש.ח.

12/06/05 - 100:4012/06/05פספורט�ביכורים

22/01/05 - 403:1608/06/05פרידת�המלח�ש.ח.

04/01/05 - 2523:3214/08/05פרשת�דרכים

11/01/05 - 2926:0630/10/05פרשת�דרכים�ש.ח.

24/04/05 - 100:2724/04/05צבי�הנינג'ה��2ש.ח.

27/04/05 - 100:3527/04/05צונמי�בים�סוף

10/07/05 - 101:3410/07/05צחוק�של�עכברוש�ש.ח.

11/01/05 - 201:5809/03/05צלילי�לילה

27/04/05 - 201:5401/05/05צלילי�לילה�ש.ח.

27/03/05 - 201:3630/03/05קונצרטנגו

25/09/05 - 604:2130/10/05קצרים�ש.ח.

04/05/05 - 101:0104/05/05רוחות�רפאים

04/02/05 - 1409:5019/10/05שגב�במטבח�

20/03/05 - 2211:3430/10/05שגב�במטבח�ש.ח.

04/05/05 - 100:2804/05/05שולחן�לשניים�ש.ח.

19/02/05 - 101:0419/02/05שיעור�מולדת�-�זכותא�ש.ח.

12/02/05 - 101:0612/02/05שיעור�מולדת�-�פרצוף�של�פוקר�ש.ח.

26/02/05 - 101:0626/02/05שיעור�מולדת�-�קרוון��841ש.ח.

06/07/05 - 101:3006/07/05שירימון

23/10/05 - 302:5530/10/05שמשון�ודלילה

27/07/05 - 201:5831/07/05שרים�סינטרה

30/10/05 - 100:4730/10/05תזמורת�הג'אז�של�ת"א�מארחת�את�רמי�קליינשטיין

16/03/05 - 100:4916/03/05תשכח�ימיני�-�ירושלים�של�יהודה�עמיחי

05/06/05 - 100:5105/06/05תשכח�ימיני�-�ירושלים�של�יהודה�עמיחי�ש.ח.

סה"כ�556:24:07
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 603:1211/02/05אהלן�וסהלן

18/02/05 - 200:5025/02/05אהלן�וסהלן��ש.ח.

11/05/05 - 100:5811/05/05הישראלים�-�ערבים�במערכות�ישראל

01/01/05 - 2714:1702/10/05רפיק�חלבי�בשטח

06/03/05 - 4321:0030/10/05רפיק�חלבי�בשטח�ש.ח

סה"כ�40:19:31

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 804:0125/02/05פרסונה

סה"כ�4:01:20
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

20/06/05 - 2720:3531/10/05אהבה�מעבר�לפינה

02/01/05 - 4732:1031/10/05אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח.

09/06/05 - 101:3409/06/05איך�להציל�את�החיים�של�הילדים�שלך

28/07/05 - 1205:3105/09/05איפצ'י�ודיפצ'י�ש.ח.

28/07/05 - 1208:3613/10/05אלביס,�רוזנטל�האישה�המסתורית

04/08/05 - 100:4804/08/05אלביס,�רוזנטל�האישה�המסתורית�ש.ח.

24/03/05 - 603:1117/10/05אלוהים�שלי�עם�מירב�מיכאלי�

03/10/05 - 200:4717/10/05אלוהים�שלי�עם�מירב�מיכאלי�ש.ח.

12/09/05 - 100:4512/09/05אנשי�השנה��2005הספירה�לאחור

03/10/05 - 102:0603/10/05אנשי�השנה��2005ש.ח.

19/05/05 - 202:5326/05/05ארץ�נהדרת��2לקט

03/03/05 - 3509:2602/05/05באלי�דליק�ושלוק�ש.ח.

23/02/05 - 100:3423/02/05בואי�אמא

27/02/05 - 100:3227/02/05בואי�אמא�ש.ח.

27/10/05 - 100:3227/10/05בולדוזר�עם�מיקי�רוזנטל

05/05/05 - 101:3205/05/05בצל�הצלב�-�תכנית�ליום�השואה�ש.ח.

30/06/05 - 100:2630/06/05ברכונים

19/05/05 - 201:0202/06/05גיבורים�מקומיים

04/04/05 - 803:1706/10/05גיבורים�מקומיים�ש.ח.

02/05/05 - 1411:5731/10/05דאבל�דייט
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

12/09/05 - 100:5012/09/05דאבל�דייט�ש.ח.�

21/07/05 - 101:0421/07/05דוקו�קשת�-�המלחמה�הבאה�ש.ח.

13/02/05 - 302:1818/04/05דוקו�קשת�-�סודות�הקבלה�החדשה

03/10/05 - 201:3517/10/05דרך�האוכל�לחגים�ש.ח.

20/10/05 - 100:5720/10/05האם�אפשר�לשלוט�במוח

02/01/05 - 2529:3727/10/05הבוקר�עם�אפרת�רייטן�ש.ח.

02/01/05 - 403:1423/01/05הבורגנים

13/06/05 - 402:0124/10/05החדר�ש.ח.

02/06/05 - 202:0209/06/05המופע�של�אסי�וגורי

10/10/05 - 101:0610/10/05הניצחון�הסופי�-�סיפורו�של�פליקס�זנדמן

25/04/05 - 1305:5227/10/05הסודות�של�כינרת�ש.ח.

24/03/05 - 100:3624/03/05הקרובים�באים

05/01/05 - 706:3220/02/05השגריר

05/01/05 - 704:5720/02/05השגריר�-�הבחירה

26/01/05 - 100:3526/01/05השגריר�-�הבחירה�ש.ח.

16/01/05 - 100:3716/01/05השגריר�-�הזדמנות�אחרונה�להצביע

05/01/05 - 2213:3720/10/05ורדה�רזיאל�ז'קונט�ש.ח.

16/06/05 - 301:1808/09/05זהבי�בשבע�ש.ח.

26/01/05 - 101:0026/01/05טיסה�אחת�בשבילנו

03/10/05 - 100:5603/10/05טיסה�אחת�בשבילנו�ש.ח.

20/02/05 - 100:1220/02/05יום�אחד�בשנה�-�מתכוננים�ליומטוב

23/02/05 - 100:1223/02/05יום�אחד�בשנה�-�מתכוננים�ליומטוב�ש.ח.

05/05/05 - 100:5905/05/05ילדי�התפוזים�והשמש

03/10/05 - 100:5503/10/05ילדים�יוצרים�עם�קשת

17/10/05 - 101:3617/10/05ים�של�חברים�-�כנס�חיל�הים�לדורותיו

29/08/05 - 100:5329/08/05כוכב�נולד��1-�סיפורה�של�נינט�ש.ח.

29/08/05 - 101:5929/08/05כוכב�נולד��2-�הגמר�הגדול�ש.ח.

29/08/05 - 100:4829/08/05כוכב�נולד��2-�סיפורו�של�הראל�ש.ח.

21/03/05 - 913:0912/05/05כוכב�נולד��3

02/05/05 - 401:5915/08/05כוכב�נולד��3-�לקראת�הערב�(לקט)

23/05/05 - 1305:4929/08/05כוכב�נולד��3-�לקראת�הערב�ש.ח.

12/01/05 - 603:4313/06/05כתבנו�בצפון�יוצא�לפגישה

07/07/05 - 100:3107/07/05כתבנו�בצפון�יוצא�לפגישה�ש.ח.

27/02/05 - 302:3027/02/05לא�נפסיק�לצחוק�-�אינסוף�לצחוקים

16/06/05 - 201:3416/06/05להציל�את�איש�המערות�ש.ח.

07/03/05 - 101:2507/03/05לתפוס�את�השמים�-�סרט�טלוויזיה

10/03/05 - 504:3414/04/05לתפוס�את�השמים

23/06/05 - 101:3623/06/05מה�הסיפור�שלך?
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

09/01/05 - 100:4509/01/05מילה�זה�מילה�ש.ח.

07/04/05 - 100:5207/04/05מילים�זה�כל�מה�שיש�לי

13/06/05 - 101:0213/06/05מילים�זה�כל�מה�שיש�לי�ש.ח.

12/05/05 - 102:3012/05/05מיקה�שלי�-�המחזמר

26/05/05 - 101:1026/05/05ניצן�ושגיא

13/02/05 - 101:1713/02/05סבא

24/10/05 - 100:3724/10/05סיפורו�של�שפיץ�

05/05/05 - 2611:0525/07/05סיפורי�סומסום�ש.ח.

13/10/05 - 101:5313/10/05סרט�קולנוע�-�בית"ר�פרובנס�ש.ח.

25/04/05 - 101:5525/04/05סרט�קולנוע�-�הבולשת�חוקרת�ש.ח.

30/01/05 - 101:4330/01/05סרט�קולנוע�-�השוטר�אזולאי�ש.ח.

16/06/05 - 102:1016/06/05סרט�קולנוע�-�חתונה�מאוחרת

06/10/05 - 101:2806/10/05סרט�קולנוע-�יוסי�וג'אגר�ש.ח.

27/02/05 - 101:2827/02/05סרט�קולנוע�-�מחפשת�בעל�על�ארבע�ש.ח.

12/05/05 - 101:4012/05/05סרט�קולנוע�-�קונילמל�בקהיר�ש.ח.

13/06/05 - 101:2913/06/05סרט�קולנוע�-�קוראים�לי�שמיל�ש.ח.

03/03/05 - 905:2228/04/05עבודת�בית

27/02/05 - 101:1827/02/05ערב�טוב�עם�אהרל'ה�ברנע

21/03/05 - 2010:2022/08/05ערב�נולד�עם�מני�פאר

14/03/05 - 504:2511/04/05עשרת�הדיברות�עם�רונאל�פישר

05/01/05 - 903:5003/03/05פרשיות�השבוע

16/01/05 - 903:2630/06/05פרשיות�השבוע�ש.ח.

20/10/05 - 101:2820/10/05פשוט�לשחק�ש.ח.

24/03/05 - 100:5324/03/05קרובים�קרובים�-�האיחוד

02/01/05 - 1712:5231/10/05רבקה�מיכאלי�-�גלריית�המומחים�ש.ח.

07/03/05 - 405:2828/03/05רוח�קדים�-�כרוניקה�מרוקאית�ש.ח.

07/03/05 - 5849:2210/10/05רייכר�למבוגרים�בלבד

02/01/05 - 403:2131/10/05רייכר�למבוגרים�בלבד�ש.ח.

05/01/05 - 100:5905/01/05רישיון�להרוג

21/07/05 - 100:5421/07/05רישיון�לגנוב

12/01/05 - 804:2623/06/05שיחה�אישית�עם�רפי�רשף

16/01/05 - 1007:0528/03/05שיחה�בעלמא�ש.ח.

14/03/05 - 502:5811/04/05שיחות�על�עשרת�הדיברות

09/06/05 - 1206:4827/10/05שיעור�פרטי�עם�אהרוני�ש.ח.

30/06/05 - 100:3930/06/05של�מי�הבית�הזה?

14/07/05 - 100:2914/07/05של�מי�הבית�הזה?�ש.ח.

13/06/05 - 100:2913/06/05תיקון�חצות

24/03/05 - 3331:1831/10/05תרבות�ישראלית�

סה"כ�425:18:46

בטבלה�זו�לא�נכללו��10:28שעות�משידורי�הרשות�השנייה�אשר�לוו�בכתוביות�לכבדי�שמיעה.
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˙È·¯ÚÏ†˙È·¯ÚÓ†˙ÂÈ·Â˙Î

˙ÈÒÂ¯Ï†˙ÈÒÂ¯Ó†˙ÂÈ·Â˙Î

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

02/01/05 - 3519:2031/10/05גלריה

04/07/05 - 904:1129/08/05גלריה�ש.ח.

12/01/05 - 1606:4525/07/05מיתרים�ש.ח.

סה"כ�30:17:08

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

21/03/05 - 100:2421/03/05טולובייקי�ש.ח.

סה"כ�00:24:15

˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰

˙È¯·ÚÏ†˙È¯·ÚÓ†˙ÂÈ·Â˙Î

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

08/06/05 - 1709:3419/10/05ביקור�בית

08/01/05 - 2209:5325/06/05בקריאה�ראשונה

01/01/05 - 2310:3929/10/05בקריאה�ראשונה�ש.ח.

03/01/05 - 502:3131/01/05ההפסקה�הגדולה

01/04/05 - 302:3825/10/05המצב�צב�-�קרובים�קרובים�פרק�האיחוד�ש.ח.

11/03/05 - 1104:1320/05/05הסרט�שלי

27/05/05 - 1405:5124/10/05הסרט�שלי�ש.ח.

03/10/05 - 100:4803/10/05ולדימיר�-�סרט�תעודה�מקורי�ש.ח.

03/01/05 - 402:0830/01/05זומביט

02/01/05 - 804:0320/03/05זומביט�ש.ח.

07/01/05 - 1607:3606/05/05זמן�הורים

22/04/05 - 2913:5928/10/05זמן�הורים�ש.ח.�

02/01/05 - 6938:2828/08/05חוצה�ישראל

29/09/05 - 402:1227/10/05חוצה�ישראל�ש.ח.

07/01/05 - 4927:3828/10/05טעמים�ש.ח.

12/10/05 - 100:3012/10/05להתפלל�עם�עבריינים�ש.ח.

01/01/05 - 2611:3625/06/05מבט�בשניים

02/07/05 - 1808:1529/10/05מבט�בשניים�ש.ח.

07/10/05 - 402:2328/10/05מוסף�המוספים�ש.ח.

25/10/05 - 100:2625/10/05מי�בדלת�ש.ח.

24/10/05 - 100:4924/10/05מסביב�לכפר�-�תעודה�ש.ח.

06/09/05 - 1206:0027/10/05סברס�-�תקרא�תצליח�ש.ח.�
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˙Â˘„Á‰†˙¯·Á

∫˘¯ÁÏ†˙ÂÏ˜‰†ÈÏÏÎ

עיקר�החדשות�ותמצית�תוכנן�של�הכתבות�ילוו�כולן�בכתוביות�בעברית.1.

חברת�החדשות�עמדה�בדרישה�זו.

כל�כתבה�המשודרת�במגזין�החדשות�השבועי�המסכם�ביום�ו'�תלווה�בכתוביות�בעברית,�אם�הכנת�הכתבה�הסתיימה2.

לפני�השעה��14:00ביום�השידור.

כפי�שנמסר�מחברת�החדשות�כל�הכתבות�שעריכתן�הסתיימה�לפני�השעה��14:00לוו�בכתוביות.

לפחות�מחצית�מהכתבות�במהדורת�החדשות�המרכזית�היומית,�בכל�אחד�מימי�השבוע,�ילוו�בכתוביות�בעברית.3.

חברת�החדשות�לא�עמדה�בדרישה,�לטענתה�היא�ליוותה�כתבות�כאשר�התאפשר�מבחינה�טכנית�והפקתית.

מהדורת�חדשות�מסכמת�ותכנית�בענייני�היום�ששודרה�סמוך�לה,�ילוו�בתרגום�לשפת�הסימנים�לפחות�פעמיים4.

בשבוע�בימי�חול,�שבהם�לא�משודרת�בערוץ�כלל�ארצי�אחר�מהדורת�חדשות�המתורגמת�לשפת�הסימנים.

חברת�החדשות�משדרת�ביום�שני�וביום�חמישי�מהדורת�חדשות�לילית�המלווה�בשפת�הסימנים.

חברת�החדשות�עמדה�בדרישה�זו.

מהדורת�חדשות�אחת�לשבוע�בשפה�הערבית�תתורגם�לשפת�הסימנים.5.

חברת�החדשות�עמדה�בדרישה�זו.

באירועים�מיוחדים�שבעניינם�מתבצעות�פריצות�בלתי�מתוכננות�מראש�של�שידורי�חדשות,�הם�ילוו�בתרגום6.

לשפת�הסימנים�או�בכיתוב�על�המרקע�של�עיקר�הדברים�שבשידור.

חברת�החדשות�עמדה�בדרישה�זו.

˙È·¯ÚÏ†˙È·¯ÚÓ†˙ÂÈ·Â˙Î

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 904:1704/03/05סרטים�עם�גיל�ש.ח.

23/03/05 - 2813:5126/10/05שוונג�ש.ח.

05/09/05 - 502:4410/10/05תיק�שיווק�ש.ח.

07/05/05 - 200:5620/08/05תיק�תקשורת�

01/01/05 - 2914:2424/09/05תיק�תקשורת�ש.ח.

סה"כ�208:36:24

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

07/01/05 - 904:3104/03/05עם�אמל�בשכונה�ש.ח.

11/03/05 - 2914:3128/10/05פורטרט

29/07/05 - 402:0119/08/05פורטרט�ש.ח.

סה"כ�21:03:58
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˙È¯ÂËÒÈ‰†‰¯„Ò
בעל�הזיכיון�ישדר�בתקופת�הארכת�הזיכיון�(31.10.2005-1.11.2003)�סדרת�דרמה�מיוחדת,�סדרת�דרמה�תיעודית,

או�סדרה�של�סרטי�תעודה�מיוחדים�מן�ההיסטוריה�הישראלית,�או�היהודית,�ובה�ארבעה�עד�שישה�פרקים�שאורך

כל�אחד�מהם�כ–�48דקות�סדרה�ייחודית,�מרחיבת�דעת,�בעלת�ערך�ציבורי�ומצוינות�טלוויזיונית,�שההשקעה�הכוללת

בה�לא�תפחת�מ–�2,700,000שקלים�חדשים.

הרעיון�לסדרה�יובא�על�ידי�בעל�הזיכיון,�במועד�שתקבע�הרשות,�לאישור�המועצה�מראש,�בתקציר�מפורט.

הסדרה�תשודר�נוסף�על�המכסות�האחרות�שבהן�מחויב�בעל�הזיכיון�על�פי�כללי�התכניות.

לא�תוכר�לעניין�זה�הפקה�שהיא�שידור�חוזר�או�ששודרה�בערוץ�נישה�קודם�לשידורה�בידי�בעל�הזיכיון.

„ÚÏË
בשנת��2005לא�שידרה�טלעד�סדרה�היסטורית.�אף�על�פי�שטלעד�לא�עמדה�בדרישה�הכספית�להפקת�סדרה

היסטורית,�שודרה��בשנת��2005הסדרה��"מתנחלים",�אשר�במהותה�היא�בעלת�ערך�ציבורי�ומרחיבת�דעת.�סדרה

זו��תואמת�את�הדרישה�המהותית�להפקת�סדרה�היסטורית.

˙˘¯
רשת�שידרה�במהלך�שנת��2005את�הסדרה�"אנטישמיות".

˙˘˜
קשת�שידרה�בשנת��2004שני�פרקים�של�הסדרה�ההיסטורית�"המלחמה�הבאה".�קשת�התחייבה�לשדר�שני�פרקים

נוספים�בסדרה�זו�בשנת�2006,�וזאת�בשל�אילוץ�הנובע�מתנאי�ההפקה�של�הסדרה.
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ÚÂÏÂ˜·†‰Ú˜˘‰
כללי�התכניות�קובעים,�כי�בעלי�הזיכיונות�בכל�ערוץ�יוציאו�בכל�שנה�סכום�של�₪�8,000,000,�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�בזמן�הפקת�הסרט,�זולת�אם�התיר�המנהל�אחרת.

כידוע,�מאז�נתפרסמו�תוצאות�המכרז,�החליטה�הרשות�לממש�את�מנגנון�"רשת�הביטחון"�שעליו�התחייבה�לפני

הזכיינים�בשנת�2004.�לפיכך�,�פנתה�הרשות�ל"רשת"�ו"קשת"�ועניינה�אותן�בסרטי�הקולנוע�שעליהם�התחייבה�"טלעד".

צעד�זה�נעשה�כדי�לעזור�לתעשיית�הקולנוע�ולמפיקי�הסרטים�(שמקצתם�כבר�בשלבי�הפקה�מתקדמים)�וכדי�לעזור

לזכיינים�הקיימים�למלא�את�מכסת�המחויבות�לשנת�2005.

�יופחתו �הזכיינים�במסגרת�"רשת�הביטחון" �הכספים�שאותם�ישקיעו �כי �החליטה�מועצת�הרשות, נוסף�על�כך,

ממחויבויותיהם�להשקעה�בקולנוע�בשנת��2005או�2006.�המועצה�מדגישה,�כי�ההשקעה�שתוכר�ל"קשת�"ו"רשת"

תהיה�בגובה�הסכום,�שאותו�ישקיעו�בפועל�במסגרת�"רשת�הביטחון".

לאור�האמור,�רכשה�"רשת"�את�הסרט�"חן"�(יוכר�במסגרת�המחויבויות�לשנת�2006)�ו"קשת"�את�הסרט�"מדוזות".

על�פי�הכללים�והנחיות�הרשות,�ובהתאם�לחוזים�ולנתונים�הנוגעים�להעברות�הכספיות�שהוגשו�לרשות,�הוחלט�להכיר

לזכיינים�בסרטים�אלו:

˙˘¯

רשת�השקיעה�בשנת��2005במסגרת�המחויבות�להשקעה�בקולנוע�סכום�של��₪�2,666,400ולפיכך�עמדה�במחויבות.

˙˘˜

הרשות�נתנה�לזכיינים�אפשרות�למזג�את�ההשקעה�בשנים��2005-2004במסגרת�ההשקעה�בקולנוע,�בשל�סיום�תקופת

הזיכיון.

*�ההשקעה�בסרט�"הבורגנים",�מהווה�השקעה�בפיתוח.�בשל�הודעתו�של�המפיק�ל"קשת",�בימים�בו�נכתב�דוח�זה,�כי

אין�ביכולתו�להוציא�את�ההפקה�לפועל,�הכירה�הרשות,�באופן�חד�פעמי�ויוצא�דופן,�בהוצאה�בגין�פיתוח�הפקת�סרט

קולנוע�במסגרת�המחויבות.

"קשת"�השקיעה�בשנת��2004סכום�הגבוה�ממחויבותה,�ונדרשה�להשקיע�בשנת��2005את�היתרה,�סכום�של�₪�2,334,900.

"קשת"�תחוייב�להשקיע�את�יתרת�ההשקעה�משנה�זו�העומדת�על�סכום�של�₪179,800,�בשנת�2006.

השקעהיוצריםשם�הסרט

₪�880,000בימוי:�אורי�ברבש,���תסריט:�בני�ברבש�"מלח�הארץ"

₪�624,800בימוי�ותסריט:�רונית�וייס�ברקוביץ'�"אושר�בע"מ"�

₪�1,007,600מפיק:�איתן�אבן,�תסריט:�לימן�רות"הבוגד�הקטן"

₪�154,000בימוי:�נפתלי�גליקסברג"אנטישמיות"-הסרט

סה"כ�₪�2,666,400

השקעהיוצריםשם�הסרט

₪�1,650,000הפקה:�גל�אוחובסקי"הבועה"

₪�440,000הפקה:�אמיר�הראל"מדוזות"

₪�65,100הפקה:�עמי�אמיר"הבורגנים"

סה"כ�₪�2,155,100
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הפרות
בשידור
במסגרת�הפיקוח�על�השידורים,�מבררת�הרשות�עם�כל�זכיין,�אירועים�הנראים�הפרה�לכאורה�של�החוק,�הכללים�או

הנחיות�הרשות,�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.

להלן�מפורטות�ההפרות�שבגינן�הוחלט�לנקוט�סנקציה�נגד�הזכיין.

יצוין,�כי�הטלוויזיה�החינוכית�ו"טלעד"�ביצעו�את�נטילותיהם�בתקופת�הזיכיון�שהסתיימה�(לא�ביקשו�לערער�בפני�מועצת

הרשות).

כמו�כן,�מספר�נושאים,�שעדיין�לא�דנה�בהם�מועצת�הרשות,�ומעמדם�הסופי�טרם�נקבע,�סומנו�בכוכבית.

≤†ıÂ¯Ú
˙Â˘¯‰†‰Ú·˜˘†˙ÂÏÈËÂ†˙Â¯Ù‰†ÌÂÎÈÒ†˙Ï·Ë

∫ÌÈÈÈÎÊÏ†‰˜ÂÏÁ†ÈÙ†ÏÚ†˙Â¯Ù‰‰†ÂË¯ÂÙÈ†ÔÏ‰Ï

הפרות�שמעמדן�הסופי�טרם�נקבע�יסומנו�בכוכבית*

˙˘˜

2113448134קשת

-1---11רשת

-1357167טלעד

-9--981הטלוויזיה�הלימודית

--3---3חברת�החדשות

הפרות
שנמצאות

בהליך�ערר

מספרזכיין
ההפרות

הפרות
בתחום
שיבוץ

פרסומות
או�חסויות

הפרות
בתחום

האתיקה
ופרסומת

אגב

הפרות
בתחום

התכניות

נטילת�זמןהתראה
שידור

*�טרם�נקבע�מעמד�סופי.�נמצא�בהליך�ערר.

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

בין�השעות��21:00-22:00שודרו��15:37דקות�זמן�לא�תוכניתי.9.1.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

בין�השעות��21:00-22:00שודרו��12:40דקות�זמן�לא�תוכניתי.16.1.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

בין�השעות��21:00-22:00שודרו��12:59דקות�זמן�לא�תוכניתי.19.1.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

נטילת��2:25דקות�של�פרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.
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סנקציית�הרשותהפרהתאריך

בין�השעות��21:00-22:00שודרו��13:43דקות�זמן�לא�תכניתי.23.1.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

בין�השעות��21:00-22:00שודרו��15:06דקות�זמן�לא�תכניתי.30.1.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

9.1.05

12.1.05

16.1.05

19.1.05

23.1.05

30.1.05

6.2.05

9.2.05

בין�השעות��21:00-22:00שודרו��12:41דקות�זמן�לא�תכניתי.16.2.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

בין�השעות��22:00-24:00(בהן�בוצע�ניוד)�שודרו��25:08דקות�זמן20.2.05

לא�תכניתי.

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�של

עד��24:00דקות�זמן�לא�תכניתי�על�פני�שעתיים.

בין�השעות��24:00-01:00שודרו��12:32דקות�זמן�לא�תכניתי.20.2.05

בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא

תכניתי,�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

�"פופ-אפים"17.3.05 �שודרו �(תכנית�סוגה�עילית) בתכנית�"ארץ�נהדרת"

וקרולים�על�המסך,�בניגוד�להנחיית�המועצה.

במהלך�התכנית�"של�מי�הבית�הזה",�הוענקה�חשיפה�החורגת�מגבולות30.6.05

הסביר�ל"מכון�שינוי",�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת.

במהלך�התכנית�"אהבה�מעבר�לפינה"�הועלו�באנרים�אשר�כיסו�את18.7.05

הכתוביות�בעברית�ורוסית,�בניגוד�להנחיית�הרשות.

במהלך�התכנית�"הבלש�ועקרת�הבית"�הועלו�באנרים�אשר�כיסו18.7.05

את�הכתוביות�בעברית�ורוסית,�בניגוד�להנחיית�הרשות.

(הבאנר�האחרון�אף�כיסה�חלקית�את�הקרדיטים)

במהלך�התכנית�"כוכב�נולד"�שובץ�מקבץ�תשדירי�חסות�שלא�לפני1.8.05

המעבר�למקבץ�פרסומות�או�לאחר�החזרה�ממנו,�בניגוד�לכלל

�4(א)�לכללי�השיבוץ�ולהנחיות�הרשות.

תשדיר�הפרסומת�"טבליות�פיניש�-��50%מתנה"�שובץ�לשידור�כאשר4-11.8.05

חסר�בו�מידע�מהותי,�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.

במהלך�מהדורת�החדשות�המרכזית�בתאריכים�אלה,�נמצאו�חריגות

באורך�המקבצים,�בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות.

במהלך�מהדורות�החדשות�שודרו�מקבצים�(פרסומות�וקדימונים)

אשר�משכם�עמד�על��3:17ו-��3:14דקות,�בניגוד�לכלל��3(א)�לכללי

שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,�שלא�יעלה�על�3:00

דקות�במהלך�מהדורת�החדשות.

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.

נטילת��1:10דקות�של�פרסומת.

התראה.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.

התראה.

התראה.*

התראה.

התראה.

התראה.

התראה.

נטילת��45שניות�של�פרסומת.

*�טרם�נקבע�מעמד�סופי.�נמצא�בהליך�ערר.
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ביום�השידורים�של�"גמר�כוכב�נולד�3"�שובץ�לאורכו�של�היום�מעברון29.8.05

למקבצי�פרסומות,�אשר�שילב�בתוכו�אלמנט�גרפי�של�כוכב�סגול

המזוהה�תפישתית�וחזותית�עם�חברת�התקשורת�"סלקום",�אשר

בין�היתר�העניקה�חסות�ראשית�לתכנית�"גמר�כוכב�נולד",�בניגוד

לכל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת,�ולהנחיות�הרשות.

בתכנית�"אנשי�השנה"�שודר�קטע�ובו�אמרו�המנחים�שי�ודרור:�(על12.9.05

לימור�לבנת)�"...אם�זה�מאמא,�תגיד�מה�שתגיד....�גם�לה�יש�פטמות

לתפארת�מדינת�ישראל",�בניגוד�לסעיף��19למדריך�האתיקה.

שיבוץ�תשדירי�הפרסומות�של�"פוקס"�בניגוד�להנחייה�מפורשת-17.11.05

של�הרשות,�הקובעת�כי�תשדירים�אשר�בחלק�ניכר�ממשכם�דומים

בחזותם�ותוכנם�לא�ישובצו�ברצף�אחד�אחר�השני.

שיבוץ�חסויות�במהלך�התכנית�"מה�זה�השטויות�האלה?�עדי11.11.05

אשכנזי",�אשר�לא�אושרה�לה�הענקת�חסות,�בניגוד�לכלל�4א�לכללי

שיבוץ�פרסומות.

שידור�מערכון�פארודי�על�תשדיר�הפרסומת�של�מירס�בהשתתפותה8.12.05

של�רותם�אבוהב,�אשר�משתתפת�גם�בתשדיר�הפרסומת,�תוך

שימוש�באלמנטים�ויזואלים�מתוך�הפרסומת�ויצירת�קשר�מובהק

למירס,�במסגרת�טקס�"מסך�הזהב",�בה�שודרו�חסויות�של�חברת

מירס,�זאת�בניגוד�להחלטת�המועצה�הקובעת�כי�גורם�המעניק

חסות�לא�יבוא�לידי�ביטוי�בתכנית�לה�הוא�מעניק�חסות�בכל�דרך

שהיא.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.*

התראה*

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.

נטילת��3:00דקות�של�פרסומת.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.*

˙˘¯

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

נטילת��30שניות�של�פרסומת. �ו"סוף�הדרך�-�הגמר"�שובצו31.7.05 בפתיח�של�התכניות�"סוף�הדרך�2"

מקבצים�של�הודעות�חסות�לפני�המעבר�למקבץ�פרסומות�ולאחר

החזרה�ממנו,�בניגוד�לאישור�הרשות.
7.8.05

14.8.05

19.11.05

*�טרם�נקבע�מעמד�סופי.�נמצא�בהליך�ערר.
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סנקציית�הרשותהפרהתאריך

התראה.�(הפרה�שהדיון�בה�נדחה

מהשנה�שעברה).

התראה.

(הפרה�שהדיון�בה�נדחה�מהשנה

שעברה)

פרסומת�אגב�לחברת�"מיקי�הובלות"�בתכנית�"עסק�משפחתי",�בניגוד19.8.04

לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת.

פרסומת�"קפה�טורקי-מבצע�תורכיה",�ובה�ביטוי�חזותי�הדומה�לסמל3.12.04

התכנית�"מסע�עולמי"�שבהנחיית�איל�פלד�,�בניגוד�לכללים��24ו-�31

לכללי�האתיקה�בפרסומת.

שידור�תשדיר�פרסומת�"דה�מארקר-סאונה",�אשר�כולל�אמירות18.1.05

המצויות�במחלוקת�ציבורית�,�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.

�זכתה�מעניקת�הפרס�חברת21.1.05 �לסטרייט" במהלך�התכנית�"דייט

"קסטרו",�לחשיפה�ממושכת�החורגת�מגבול�הסביר�בכל�הנוגע

לאזכור�פרסים,�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת.

פרסומת�אגב�אסורה�למוסד�"הבצפר"�במהלך�המופע�"אוהבים�את19.3.05

ירושלים",�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת�.

שיבוץ�הודעות�חסות�שהוענקו�ע"י��9גורמים�שונים�שהופיעו�לסירוגין19.3.05

ב-�8מקבצים�במהלך�המופע�"אוהבים�את�ירושלים",�בניגוד�לאישור

הרשות�.

קדימון�"רצים�לדירה"�הכולל�ביטויים�אלימים,�שודר��8פעמים,�לאחר6.05.26

הנחיית�הרשות�להסירו.

במסגרת�התכנית�"מילים�אהוד�מנור"�ניתנה�חשיפה�פרסומית�החורגת11.6.05

מגבול�הסביר�לחברת�"תנובה",�שאף�נתנה�חסות�לתכנית,�בניגוד

לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת,�ובניגוד�לאישור�הרשות.

פרסומת�אגב�אסורה,�וכן�חריגה�מהכללים�וההנחיות�באופן�אזכור2.7.05

הפרסים�בתכנית�"רצים�לדירה",�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה

בפרסומת,�ובניגוד�לאישור�הרשות.

שיבוץ�תשדיר�הפרסומת�"סאני�סמסונג"�ללא�קבלת�אישור�מאגף5-6.7.05

פרסומות�ברשות�השנייה,�לאחר�שנערכו�בו�שינויים�הטעונים�אישור

מחדש,�בניגוד�לכלל��4(א)�(ב)�לכללי�אישור�מוקדם�של�תשדירי

פרסומת.

תשדיר�הפרסומת�"טבליות�פיניש�-��50%מתנה"�שובץ�לשידור�כאשר5-9.8.05

חסר�בו�מידע�מהותי,�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.

תשדיר�"פוקס-הסוף�הלא�מצונזר"�לא�הועבר�לרשות�לאישור�מוקדם,6.10.05

וזאת�בניגוד�לכלל��2לכללי�הרשות�השניה�לטלוויזיה�ורדיו,�ולהנחיית

הרשות�המפורשת�בעניין.

תשדיר�"פוקס�הסוף�הלא�מאושר"�שובץ�לשידור��10פעמים�בשעות8.10.05

�שלא�לשדר�את �בניגוד�להוראה�מפורשת�של�הרשות, הערב,

התשדיר�טרם�קיומו�של�הליך�אישור�מוקדם.

התראה.

28.2.05

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.

התראה.

התראה.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.

נטילת��3:00דקות�של�פרסומת.

התראה.

נטילת��30שניות�פרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.

נטילת��10:00דקות�של�פרסומת.

�1:00דקה�בגין�כל�תשדיר

ששודר.

*�טרם�נקבע�מעמד�סופי.�נמצא�בהליך�ערר.
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נטילת��1:27דקות�של�פרסומת.

נטילת��35שניות�של�פרסומת.

בין�השעות��11:00-10:00שודרו��13:27דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד15.4.05

לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,

שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

בין�השעות��11:00-10:00שודרו��12:35דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד27.5.05

לכלל��3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,

�שלא�יעלה�על��12:00דקות�בשעה.

חשיפה�פרסומית�נרחבת�בתכנית�"תיק�שיווק"�למותגי�אבקות�כביסה,6.6.05

תוך�שימוש�בקטעים�מתשדירי�פרסומת,�הבלטת�המותגים�והצגתם

ברקע,�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת.

במהלך�היום�שודרו��9:47דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל��3(א)14.7.05

לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,��שלא�יעלה

על��10%מכלל�זמן�השידורים�ביממה�העומד�לרשות�הזכיין.

במהלך�היום�שודרו��9:48דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל��3(א)17.7.05

לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,��שלא�יעלה

על��10%מכלל�זמן�השידורים�ביממה�העומד�לרשות�הזכיין.

במהלך�היום�שודרו��9:45דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל��3(א)18.7.05

לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,�שלא�יעלה

על��10%מכלל�זמן�השידורים�ביממה�העומד�לרשות�הזכיין.

במהלך�היום�שודרו��9:50דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל��3(א)19.7.05

לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,��שלא�יעלה

על��10%מכלל�זמן�השידורים�ביממה�העומד�לרשות�הזכיין.

במהלך�היום�שודרו��9:39דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל��3(א)20.7.05

לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,��שלא�יעלה

על��10%מכלל�זמן�השידורים�ביממה�העומד�לרשות�הזכיין.

במהלך�היום�שודרו��9:52דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל��3(א)26.7.05

לכללי�שיבוץ�פרסומות,�המתיר�שידור�זמן�לא�תכניתי,��שלא�יעלה

על��10%מכלל�זמן�השידורים�ביממה�העומד�לרשות�הזכיין.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.

נטילת��47שניות�של��פרסומת.

נטילת��48שניות�של�פרסומת.

נטילת��45שניות�של�פרסומת.

נטילת��50שניות�של�פרסומת.

נטילת��39שניות�של�פרסומת.

נטילת��52שניות�של�פרסומת.

˙Â˘„Á‰†˙¯·Á
כיוון�שחברת�החדשות�אינה�מוכרת�זמן�פרסום,�הרשות�אינה�רשאית�ליטול�זמן�פרסום�מהחברה�בשל�הפרותיה.

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

התראה. במסגרת�תכניות�החדשות:�סדר�עולמי,�שש�עם�והמהדורה�המרכזית,יולי�אוגוסט

שודרו�ראיונות�וכתבות�חוץ�מהאולימפידה�תוך�מתן�קרדיט�לחברת

"בזק�בינלאומי",�באופן�המהווה�פרסומת�אגב��אסורה,�ועומדת�בניגוד

לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת.

במסגרת�התכנית�"שש�עם"�בשעה��18:12שודר�ראיון�שנערך�עם22.8.04

הספורטאי�אריק�זאבי�כשעל�חולצתו�מופיע�הלוגו�של�חברת�מגדל

ומאחוריו�רקע�לוגו�של�חברת�"מגדל"�–�באופן�המהווה�פרסומת�אגב

אסורה,�ועומדת�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת.

התראה.

*�טרם�נקבע�מעמד�סופי.�נמצא�בהליך�ערר.
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טכנולוגיה
‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

בשנת��2005המשיכה�הרשות�השנייה�בהפצת�שידורי�ערוץ��2לקליטה�חופשית�לציבור�הרחב�בדרכים�הבאות:

הפצה�קרקעית�בשיטה�האנלוגית1.

באמצעות�הלוויין�הן�בשיטה�האנלוגית�והן�בשיטה�הספרתית2.

העברת�שידורי�הערוץ�למוקדי�חברות�הכבלים�והלוויין,�אנלוגית�ודיגיטלית,�להפצה�למנויים.3.

∫˙ÈÚ˜¯˜†ÌÈ¯Â„È˘†˙ˆÙ‰
ההפצה�הקרקעית�נעשית�באמצעות��15משדרים�הפרוסים�ברחבי�הארץ.�עקב�התיישנותם�של�המשדרים�והבלאי

הגדול�שלהם,�ובעיות�עם�החברה�המייצרת�באספקת�חלקי�חילוף,�הרשות�נערכת�לקראת�שדרוגם�או�החלפתם.

את�תחנות�השידור�חברת�"בזק"�מתחזקת�בשביל�הרשות�—�החברה�המבצעת:

תיקון�תקלות�שוטפות�—�כוננות��24שעות�ביממה1.

תחזוקה�מונעת2.

שדרוגים3.

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�בי-ם.

במכרז�לרכישת�משדרים�קרקעיים�נבדקת�האפשרות�לרכישת�משדרים�נוספים�בעבור�שידורי�ערוץ��2אשר�יחליפו

את�המשדרים�הישנים�של�שידורי�ערוץ�2,�וזאת�נוסף�לבחינת�אפשרות�להקמת�משדרים�בעבור�ערוץ�10.

∫˙ÈÈÈÂÂÏ‰†ÌÈ¯Â„È˘‰†˙ˆÙ‰
ממרס��2004מופצים�שידורי�ערוץ��2האנלוגיים�באמצעות�"עמוס-2",�והשידורים�הדיגיטליים�של�ערוץ��2ממשיכים

להיות�מופצים�באמצעות�"עמוס-1".�שידורי�הלוויין�מ"עמוס-2"�שיפרו�את�איכות�האות�הנקלט�ישירות�מהלוויין�ובתחנות

השידור�הקרקעיות�המוזנות�מאות�זה�.
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≤†ıÂ¯Ú†È¯Â„È˘†˙ˆÙ‰†Ì˘¯Ó
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כספים
‰ÏÎÏÎÂ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

®˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†ÈÏ·©††ÈÏÂÚÙ˙†ÁÂÂ¯†≠ÌÈÈÈÎÊ‰†Ï˘†˙ÂÈ˜ÒÚ‰†˙Â‡ˆÂ˙‰

(מיליוני�₪�מחירי�12/05)

*�הנתונים�נלקחו�מהדוחות�הכספיים�של�הזכיינים.

®ÌÂÒ¯ÙÓ†ÔÈ‡˘†˙ÂÒÎ‰†ÏÏÂÎ†¨˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†ÈÏ·©†ÂË†ÌÈÈÈÎÊ‰†˙ÂÒÎ‰

(מיליוני�₪�מחירי�12/05)

*�בניכוי�עמלות�פרסום
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ההכנסות�בשנת��2005ירדו�בכ–�13%לעומת�שנת�2004,�ונוצר�הפסד�תפעולי�של��6מיליון�₪,�לעומת�רווח�תפעולי�של

�69מיליון�₪�בשנת�2004.

יש�לציין�כי�הוצאות�המכרז�והביד�מופחתות�לאורך�תקופת�הזיכיון�על�פי�כללי�החשבונאות.�ההשפעה�בשנת�2005

היא�של�חלק�יחסי�של��2/12מתוך�שנה.

Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†‰‡ˆÂ‰

®≥±Æ±∞Æ∞µ≠±Æ±Æ∞µ©†‰¯˘Ú†ÌÈ˙˘‰†ÔÂÈÎÈÊ‰†˙˘

בתיקון��19לחוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,�הוספה�התוספת�השנייה�לחוק�ובה,�נקבע�בעניין�תקופת�הזיכיון,

שתחילתה�ביום��1.11.03כי�"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�לערוץ�עמדה�על��311מיליון�₪��ולהפקה�ישראלית�על�כ-�199מיליון�₪.

הרשות�בדקה�את�דיווחיהן�של�"טלעד�אולפני�ירושלים�בע"מ",�"רשת�תקשורת�והפקות�בע"מ"�ו"שידורי�קשת�בע"מ"

באשר�להוצאותיהן�לשנת�הזיכיון�השתים�עשרה�ומצאה,�כי�שלוש�הזכייניות�עמדו�בהתחייבויותיהן�להוצאה�להפקה

של�תכניות�ולרכישתן�ובהוצאה�להפקה�ישראלית�כנדרש�בתנאי�הזיכיון.

לעניין�עמידה�במחויבות�להוצאה�לסוגה�עילית�ראה�פרק�טלוויזיה.



ערוץ
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תכני

שנת	2005	ציינה	את	היציאה	של	ערוץ	10	מהקפאת	ההליכים	שבו	היה	שרוי	בשנתיים	הקודמות	(עד	אפריל	2004).

גובש	הסדר	נושים,	שהתאפשר	בעיקר	בעקבות	שינוי	במבנה	הבעלות	והצטרפו	משקיעים	חדשים	לערוץ.

למרות	המכשולים	הרבים	שעמדו	בצדי	הדרך,	הצליח	ערוץ	10	לעמוד	איתן	ולמצב	את	עצמו	אט	אט	כערוץ	מתחרה

לערוץ	2,	ובעל	השפעה	על	סדר	היום	של	השיח	הציבורי.

במהלך	שנת	2005	הצליח	הערוץ	לטפס	ולמקם	את	עצמו	בטבלאות	שיעורי	הצפייה	(הרייטינג)	ולצבור	קהל	צופים

רחב	ומגוון.	כמו	כן,	המשיך	להוות	פקטור	חשוב	בשוק	הפרסום	הטלוויזיוני.

למרות	האמור,	יש	לערוץ	עדיין	קשיים	רבים,	וגם	בשנה	זו	הוא	אינו	מצליח	לעמוד	בכל	מחוייבויות	התוכן	החלות	עליו,

במכסות	הסוגה	העילית.

בנובמבר	2005	התקבל	תיקון	מס'	26	לחוק	הרשות	השניה	בעניין	ערוץ	10.	תיקון	זה	התייחס	בין	היתר	לחוסרים	שנוצרו

במחוייבויות	הערוץ	בשנים	2004	ו-2005,	ונקבע	בו,	כי	מועצת	הרשות	השנייה	תהיה	רשאית	להתיר	לבעל	הזיכיון

לעמוד	בתנאים	והמחויבויות	שהיה	עליו	לקיים	בשנים	2004	ו-2005	שעניינן	הפקות	מקומיות,	במועדים	מאוחרים	יותר

שתקבע	ובלבד	שמועדים	אלה	יחולו	לפני	תום	תקופת	הזיכיון	הנוכחית.	לפיכך,	ערוץ	10	יידרש	להשלים	את	החוסרים

שנוצרו	בשנים	2004	ו-2005	לפי	ההסדר	שייקבע	על	ידי	מועצת	הרשות	השניה	לפריסת	מחוייבויות	אלה	עד	תום

תקופת	הזיכיון,	קרי	שנת	2010.

אם	יעשה	כן,	מועצת	הרשות	השנייה	מוסמכת	להאריך	את	תוקף	הזיכיון	של	ערוץ	10	בשנתיים	נוספות	(מיום	28.1.10

עד	27.1.12),	ובמידה	ותעשה	כן,	תהיה	מוסמכת	לאשר	הארכה	של	שנתיים	נוספות	(מיום	28.1.12	עד	27.1.14).	אם

הארכות	אלה	יבוצעו,	סך	כל	תקופת	הזיכיון	של	ערוץ	10	תעמוד	על	12	שנים,	בדומה	לתקופת	הזיכיון	הראשונה	של

ערוץ	2.

את	תרומתו	של	ערוץ	10	להיצע	הטלוויזיוני	העומד	לרשות	הצופים	ניתן	לראות	במיוחד	בשידורים	שהפיקה	חברת

החדשות	של	הערוץ.	מהדורת	החדשות	האיכותית	של	הערוץ	מהווה	מתחרה	רצינית	למהדורות	המרכזיות	המשודרות

על	ידי	שאר	ערוצי	הברודקאסט.	תכנית	האקטואליה	היומית	"לונדון	וקירשנבאום"	היא	תוכנית	אקטואליה	אלטרנטיבית,

שהעיסוק	בה	בנושאים	שעל	סדר	היום,	שונה	מהרגיל	-	דבר	שהוכיח	את	עצמו,	וצבר	קהל	צופים	נאמן.	מהדורת	הלילה

המסכמת	של	הערוץ	בהנחיית	גיא	זוהר	מספקת	עדכון	של	אירועי	היום,	לצד	הצצה	לנושאים	חדשותיים	מגוונים

ומעניינים	בארץ	ובעולם	בצורה	קלילה,	נעימה,	הומוריסטית	ואינטלגנטית.

נוסף	על	כך,	בלטו	השנה	בערוץ	תכניות	כגון:	"דין	וחשבון	עם	רינו	צרור",	"שעות	אמיתיות	עם	צופית	גרנט",	"זה	הזמן

עם	עמנואל	רוזן",	"הפלא	השמיני",	"הבטחנו	זה	לזו"	-	הסידרה	הדוקומנטרית	של	קובי	מידן,	"הסיגריה	האחרונה	שלי",

ו"בעקבות	הגביע	האבוד"-	הסידרה	של	עמנואל	רוזן	על	מצב	הכדורגל	בארץ.

יש	מקום	לציין,	כי	הערוץ	לא	שידר	ולו	דרמה	אחת	השנה	ולא	עמד	במחוייבויות	המכסה	לסרטי	תעודה	מיוחדים.	עם

זאת	שידר	הערוץ	80	שעות	של	תוכניות	תעודה,	הרבה	מעל	לנדרש.

מאמציה	של	הרשות	השנייה	נתונים	לניסיון	להמשיך	ולקיים	תחרות	בריאה	ומפרה	בין	שני	הערוצים	המסחריים,	ערוץ

2	וערוץ	10,	וזאת	תוך	דרישה	מערוץ	10	לעמוד	במחויבויות	התוכן	החלות	עליו.	יש	לקוות	שבשנים	הבאות	יוסיף	הערוץ

להגדיל	את	היקף	תוכניות	האיכות	שהוא	משדר,	ויקיים	את	כל	מחוייבויות	התוכן	החלות	עליו.

לסיום,	אבקש	להודות	לכל	אנשי	התחום	על	העבודה	המאומצת	לאורך	השנה	ועל	הסיוע	בהכנת	הפרקים	הנוגעים

לתחום	טלוויזיה	בדו"ח:	יהודית	לויט,	ורד	עזרא,	גיתית	לבנון,	אודליה	ורש,	יוסי	מולה,	יפעת	בן	שושן,	טלי	מויאל,	ענבר

גולני,	סמדר	גלעד,	מרים	טמיר,	ראומה	יצחקי,	בשמת	עדיקה	וניר	וינברום.

תכני
השידור
‰ÈÊÈÂÂÏË†Ï¢ÎÓÒ†¨¯‚ˆÓ†˙ÏÈ‡†∫˙‡Ó
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תכניות

סה"כ	שודרו	בערוץ	10	במשך	12	חודשים	בתקופה	28.1.05	—	27.1.06	8,094	שעות	שידור.

˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰†˙ÒÈ¯Ù†¯„Ò‰

בנובמבר	2005	התקבל	תיקון	מס'	36	לחוק	הרשות	השניה	בעניין	ערוץ	10.	תיקון	זה	התייחס	בין	היתר,	לחוסרים

שייווצרו	במחוייבויות	הערוץ	בשנים	2004	ו-2005,	ובו	נקבע	כי	מועצת	הרשות	השנייה	תהיה	רשאית	להתיר	לבעל

הזיכיון	לקיים	את	התנאים	והמחויבויות,	שהיה	עליו	לקיים	בשנים	2004	ו-2005	שעניינם	הפקות	מקומיות	במועדים

מאוחרים	יותר	שתקבע,	ובלבד	שמועדים	אלה	יחולו	לפני	תום	תקופת	הזיכיון	הנוכחית.	לפיכך,	יידרש	ערוץ	10	להשלים

את	החוסרים	שנוצרו	בשנים	2004	ו-	2005	בהתאם	להסדר	שתקבע	מועצת	הרשות	השניה	לפריסת	מחויבויות	אלה

עד	תום	תקופת	הזיכיון.

∫˙ÈÓÂ˜Ó‰†‰˜Ù‰‰†˙ÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ
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	10	בדרישות	אלו	בחישוב	שנתי:

ערוץ	10	שידר	הפקה	מקומית	בשיעור	של	34.6%	מכלל	שידוריו.	4.5%	מכלל	שידוריו	היו	תכניות	ששודרו	קודם	בערוצים

אחרים,	ולפיכך	אינן	נכללות	במכסת	ההפקה	המקומית	הבסיסית	של	הערוץ,	בהתאם	לחוק	ולכללים.

הזכיין�לא�עמד�במחויבותו,	וקיים	חוסר	של	615	שעות	במכסת	ההפקה	המקומית	ו–155	שעות	חוסר	מהשנה	שעברה,

ואותה	יחויב	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.

*	בשיעור	ההפקה	המקומית	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	10	שידר	הפקות	מקומיות	קנויות	בהיקף	של	56.85%	מכלל

שידוריו.	הזכיין�לא�עמד�במחוייבות	ואותה	יחויב	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבות.

„Á‡†Ì¯Â‚Ó†‰ÈÂ˜†‰˜Ù‰
לפי	כללי	התכניות	בעל	זיכיון	לא	ישדר	בכל	שנה	הפקות	קנויות	שיותר	מ-30%	מהן	נרכשו	מגורם	אחד,	אלא	אם	כן

אישרה	זאת	המועצה.



הערוץ	שידר	בתקופה	הנבדקת	64%	הפקות	קנויות	מגורם	אחד	-	מחברת	ענני	תקשורת.

סך	כל	השעות	מחברה	זו	הן	1,330	שעות	שמתוכן	827	שעות	היו	בשידור	חוזר.

הזכיין�לא�עמד�במחויבות,	ויידרש	להשלימה	בהסדר	פריסת	המחויבות.

ÔÎÂ˙†˙ÂÒÎÓ

כפי	שניתן	לראות	בפירוט	שלהלן,	ישנם	מקרים	שבהם	קיימת	אי	עמידה	במכסות	ובתחום	התוכן.	הרשות	העבירה

לערוץ	10	את	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.

˙Â‚ÂÒ‰†˙ÂÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ

‰‚ÂÒ†˙˙†ÏÎÏ†˙·ÈÂÁÓ‰†‰‡ˆÂ‰‰Â†‰ÒÎÓ‰

לפי�כללי�התכניות�מחויב�ערוץ��10בהוצאה�ובשידור�בגין�מכסת�תכניות�מסוגה�עילית�כדלקמן:

סכום�של�₪�50,000,000	בחלוקה	הזו-

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

סרטי�תעודה�מיוחדים�-��24שעות	בהוצאה	כוללת	שלא	תפחת	מ–₪�8,000,000,�ותכניות�תעודה�-��56שעות	(מתוכן(2)

12	שעות	תכניות	תחקיר)	בהוצאה	כוללת	שלא	תפחת	מ–₪�7,500,000.

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

נוסף	על	כך,	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:

20	אחוזים	לפחות	-	לתכניות	דרמה.(1)

20	אחוזים	לפחות	-	לסרטי	תעודה	מיוחדים.(2)

‰˜Ù‰†˙Â˙Â‡

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	שההוצאה	לאותה	סוגה	תעמוד

בהוראת	הכללים.	עם	זאת,	המנהל	רשאי	להתיר	לבעל	הזיכיון	להפיק	בכל	שנה	עד	6	שעות	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.

‰ÏÂÚÙ†ÈÙÂ˙È˘

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)
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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	ההפקה	בפועל	של	התכנית;(5)

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

מכסת	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,	שלפיה	ערוץ	הנישה

זוכה	לחלון	השידור	הראשון	והערוץ	המרכזי	לחלון	השני.

˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜‰†˙Â˜Ù‰‰†Ï˘†˙ÂÚ˘‰†˙ÒÎÓ
בהתאם	לכללים	ישדר	בעל	זיכיון	במכסה	לתכניות	סוגה	עילית	שבה	הוא	מחויב,	הפקות	מקומיות	קנויות	שיעור	שלא

יפחת	מ-60	אחוזים	ממכסה	זו.

44%	מהתכניות	מסוגה	עילית	היו	בהפקה	מקומית	קנויה.	הזכיין�לא�עמד�במחויבות	ולפיכך	יחויב	להשלימה	בהסדר

פריסת	המחויבויות.

‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜‰†˙Â˜Ù‰‰†Ï˘†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†‰ÒÎÓ
˙ÈÏÈÚ

בכללים	נקבע	כי	בעל	הזיכיון	יוציא	בעבור	הפקות	מקומיות	קנויות	שהן	חלק	מהמכסה	לתכניות	מסוגה	עילית	סכום

שלא	יפחת	מ-60%	מסך	ההוצאה	הכוללת	לתכניות	סוגה	עילית	שבהן	הוא	מחויב.

39%	מההוצאה	לתכניות	מסוגה	עילית	היו	להפקה	מקומית	קנויה.	הזכיין	לא	עמד	במחויבות	ולפיכך	יחויב	להשלימה

בהסדר	פריסת	המחויבויות.

להלן�פירוט�עמידת�ערוץ��10במכסת�הסוגות:

‰Ó¯„

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

מכסה�-��50שעות

לא	שודרו	דרמות	בשנת	הזיכיון	הנבדקת.

24,925,591	₪הוצאה	מחויבת:

0	₪הוצאה	בפועל:

בשנה	זו	קיים	חוסר	של	50:00	שעות	וכן	ישנו	חוסר	של	42:05	שעות	משנת	2004.	סה"כ	חוסר	92:05	שעות	מהמכסה

שיידרש	הזכיין	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.

בהוצאה	ישנו	בשנה	זו	חוסר	בסך	24,925,591	₪	וכן	חוסר	משנת	2004	בסך	21,096,943	₪	סה"כ	חוסר	של	46,022,534	₪

שיידרש	הזכיין	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.
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˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

מכסה�-��50שעות

9,471,725	₪הוצאה	מחויבת:

3,536,873		₪הוצאה	בפועל:

בשנה	זו	קיים	חוסר	של	34:26	שעות	וכן	ישנו	חוסר	של	24:28	שעות	משנת	2004.	סה"כ	חוסר	58:54	שעות	מהמכסה

שיידרש	הערוץ	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.

בהוצאה	ישנו	בשנה	זו	חוסר	בסך	5,934,852	₪	וכן	חוסר	משנת	2004	בסך	4,935,521	₪	סה"כ	חוסר	של	10,870,373	₪

שיידרש	הערוץ	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.

∫‰„ÂÚ˙

‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

מכסה�-��24שעות

7,976,189	₪הוצאה	מחויבת:

1,683,450	₪הוצאה	בפועל:

בשנה	זו	קיים	חוסר	של	17:12	שעות	וכן	ישנו	חוסר	של	21:00	שעות	משנת	2004.	סה"כ	חוסר	38:12	שעות	מהמכסה

שיידרש	הערוץ	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.

בהוצאה	ישנו	בשנה	זו	חוסר	בסך	6,292,739	₪	וכן	חוסר	משנת	2004	בסך	7,190,000	₪	סה"כ	חוסר	של	13,482,739	₪

שיידרש	הערוץ	להשלים	בהסדר	פריסת	המחויבויות.

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

01/02/05 - 1500:4611:3128/06/05אחורי	החדשות	עם	יאיר	ניצני

05/07/05 - 100:3300:3305/07/05ד"ש	מהמקדש

01/02/05 - 400:3402:1701/03/05דובל'ה	עולמי

16/08/05 - 100:3400:3416/08/05נחמה	בת	יפונה	תחילה

06/07/05 - 100:3800:3806/07/05פוש	אפ	לקראת	פיק	אפ

סה"כ�15:35:35

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמספר�פרקיםשם�התכנית

28/03/05 - 101:2801:2828/03/05אוטובוס	החלומות	של	אביב	גפן

25/12/05 - 101:0401:0425/12/05המרדף-מסע	בארץ	העפיפונים

01/06/05 - 401:0404:1622/06/05צהובים

סה"כ�06:48:18
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‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

מכסה-��56שעות�(הזכיין	מחויב	לכלול	במכסה	זו	תכניות	תחקיר)

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמשך�ממוצע�לפרקמס'�פרקיםשם�התכנית

15/03/05 - 500:4103:2912/04/05בעקבות	הגביע	האבוד

10/05/05 - 100:5300:5310/05/05בשם	הבן

28/09/05 - 100:4800:4828/09/05ג'ובניקים	משימה	של	פעם	בחיים

23/06/05 - 100:4000:4023/06/05דוכוכב:	שקט	מרכלים

30/06/05 - 100:4600:4630/06/05דוקוכב	-	המירוץ	לצמרת	של	שירי	מימון

09/06/05 - 100:4600:4609/06/05דוקוכב:	לסלאו	זה	קאן

26/06/05 - 100:4600:4626/06/05דוקוכב:	מלך	המסלול

03/05/05 - 1500:4812:1114/09/05דין	וחשבון	עם	רינו	צרור

24/01/06 - 100:4300:4324/01/06הבטחנו	זה	לזו

07/04/05 - 1000:3706:1418/06/05הדיבר	ה-11

15/02/05 - 100:4400:4415/02/05הים	לקח	הכול	-	מסע	בארץ	הצונמי

03/02/05 - 200:2900:5910/02/05הישיבה

07/08/05 - 300:4202:0721/08/05המובחרים

15/12/05 - 300:4302:0929/12/05הסיגריה	האחרונה	שלי

12/07/05 - 500:4503:4509/08/05הפלא	השמיני

31/07/05 - 100:4400:4431/07/05התחברות	-	שלמה	ארצי,	שלום	חנוך

02/02/05 - 1700:4412:2924/01/06זה	הזמן	עם	עמנואל	רוזן

27/06/05 - 101:3001:3027/06/05מבחן	המציאות-	הביטחון	שלנו

20/06/05 - 101:2901:2920/06/05מבחן	המציאות	-	הבריאות	שלנו

06/06/05 - 101:3001:3006/06/05מבחן	המציאות	-	ירושלים

19/04/05 - 400:4503:0321/11/05מחשבות	נסתרות

10/07/05 - 300:4302:1124/07/05מכוניות	גנובות

19/01/06 - 200:3001:0026/01/06מלכת	המדבר

28/02/05 - 100:5600:5628/02/05משהו	להיות:	הדוגמניות	-	החיים	האמיתיים

19/01/06 - 101:2401:2419/01/06נפש	צ'רקסי	הומיה

04/01/06 - 100:5100:5104/01/06סכנין	חיי

13/10/05 - 100:4400:4413/10/05סליחות

13/11/05 - 101:2401:2413/11/05צלקת	4.11

12/01/06 - 101:0001:0012/01/06רלף

28/11/05 - 900:4206:2523/01/06שומר	מסך	עם	אמנון	לוי

23/08/05 - 1000:4106:5323/01/06שעות	אמיתיות	עם	צופית	גרנט

סה"כ�80:48:15

7,477,677	₪הוצאה	מחויבת:

16,341,556	₪הוצאה	בפועל:



73 ±∞†ıÂ¯Úתכניות

Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ

להלן�סכומי�ההוצאה�להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן�ע"י�ערוץ�10�בתקופה�27.1.06-28.1.05.

49,851,182�₪הוצאה�מחויבת:

21,561,879�₪הוצאה�בפועל:�

לערוץ�10�חוסר�של�28,289,303�₪�בהוצאה�על�תכניות�מסוגה�עילית,�וחוסר�של�101:38�שעות�בתכניות�מסוגה�עילית.

הזכיין�יידרש�להשלימן�בהסדר�פריסת�המחויבויות.

לאחר�צאת�הדוח�השנתי�של�שנת�2004�העביר�ערוץ�10�לבדיקת�הרשות�מסמכים�נוספים�הנוגעים�לנאותות�ההפקה.

בהתאם�לכך�עדכנה�הרשות�את�הדוח�בכך�שהחוסר�של�ערוץ�10�בשנת�2004�עומד�על�27,078,810�₪�ולא�על

31,406,516�₪�כפי�שפורסם.

˙ÈÓˆÚ†˙ÈÓÂ˜Ó†‰˜Ù‰
בטבלאות�המופיעות�בדוח�צויין�משך�התכנית�ע"י�שעות�ודקות.�בחישוב�סך�הזמן�של�התכניות,�נספר�אורך�התכנית

במלואה,�כולל�מספר�השניות.

להלן�פירוט�של�תכניות�שהופקו�בידי�הזכיין�ולא�באמצעות�חברות�הפקה�חיצוניות:

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

G102013:1430/09/05 - 02/03/05�ש.ח.

28/03/05 - 101:3528/03/05אוטובוס�החלומות�של�אביב�גפן

03/07/05 - 101:3603/07/05אוטובוס�החלומות�של�אביב�גפן�ש.ח.

05/01/06 - 100:5305/01/06האולפן�הפתוח

01/02/05 - 1512:2028/06/05אחורי�החדשות�עם�יאיר�ניצני

03/05/05 - 201:2914/06/05אחורי�החדשות�עם�יאיר�ניצני�לקט

12/03/05 - 2417:1323/08/05אחורי�החדשות�עם�יאיר�ניצני�ש.ח.

02/09/05 - 402:4705/10/05איך�לחצות�את�אירופה�עם�$100�ש.ח.

02/03/05 - 100:5602/03/05אלכסנדר�הגדול�ש.ח.

15/03/05 - 503:5112/04/05בעקבות�הגביע�האבוד

19/03/05 - 1007:3603/09/05בעקבות�הגביע�האבוד�ש.ח.

10/05/05 - 100:4310/05/05בשם�הבן

11/05/05 - 100:4511/05/05בשם�הבן�ש.ח.

28/09/05 - 100:5028/09/05ג'ובניקים�משימה�של�פעם�בחיים

31/10/05 - 100:5231/10/05ג'ובניקים�משימה�של�פעם�בחיים�ש.ח.

05/07/05 - 100:4105/07/05ד"ש�מהמקדש

27/03/05 - 201:0805/06/05דיון�-�הדוגמניות

12/04/05 - 100:5212/04/05דיון�-�הכדורגל�בישראל

16/03/05 - 1312:5716/07/05דיל�או�לא�דיל

03/05/05 - 1513:2714/09/05דין�וחשבון�עם�רינו�צרור

21/06/05 - 201:3821/09/05דין�וחשבון�עם�רינו�צרור-�לקט

06/03/05 - 1213:5229/05/05הדוגמניות

16/03/05 - 603:0918/05/05הדוגמניות�-�מאחורי�המסלול

11/01/06 - 303:4825/01/06הדוגמניות�2

05/06/05 - 100:5505/06/05הדוגמניות:�היום�שאחרי



±∞†ıÂ¯Úתכניות 74

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

06/08/05 - 2513:5427/01/06הזירה

21/01/06 - 100:3021/01/06הזירה	ש.ח.

15/02/05 - 100:4515/02/05הים	לקח	הכול	-	מסע	בארץ	הצונמי

12/07/05 - 100:4412/07/05הים	לקח	הכול	-	מסע	בארץ	הצונמי	ש.ח.

25/12/05 - 101:0425/12/05המרדף-מסע	בארץ	העפיפונים

10/05/05 - 203:3511/05/05הנסיך	הקטן

03/04/05 - 200126:5826/01/06הסיפור	שלי

05/05/05- 11465:4227/01/06הסיפור	שלי	ש.ח.

06/02/05 - 2918:3321/09/05העולם	האמיתי	מאחורי	המודעות	ש.ח.

12/07/05 - 504:2509/08/05הפלא	השמיני

11/05/05 - 100:4611/05/05הקפיצה	הגדולה	-	עומר	מידן	ש.ח.

02/02/05 - 1713:0924/01/06זה	הזמן	עם	עמנואל	רוזן

27/06/05 - 101:3827/06/05מבחן	המציאות-	הביטחון	שלנו

20/06/05 - 101:3820/06/05מבחן	המציאות	-	הבריאות	שלנו

06/06/05 - 101:3906/06/05מבחן	המציאות	-	ירושלים

02/11/05 - 604:3107/12/05מה	נהיה

05/11/05 - 604:1810/12/05מה	נהיה	ש.ח

13/01/06 - 200:5920/01/06מיקי	שיק	-	מגזין	אופנה

14/01/06 - 301:3027/01/06מיקי	שיק	-	מגזין	אופנה	ש.ח.

15/08/05 - 513:1322/08/05משדר	לסיקור	אירועי	ההינתקות	עם	אברי	ולינוי

28/02/05 - 100:5828/02/05משהו	להיות:	הדוגמניות	-	החיים	האמיתיים

28/05/05 - 100:5728/05/05משהו	להיות:	הדוגמניות	-	החיים	האמיתיים	ש.ח.

31/01/05 - 1713:3128/12/05משחק	מקדים	עם	גלית	גוטמן

09/12/05 - 705:4627/01/06משחק	מקדים	עם	גלית	גוטמן	ש.ח.

09/12/05 - 606:4427/01/06מת	להיות

16/08/05 - 100:3916/08/05נחמה	בת	יפונה	תחילה

28/01/05 - 2713:1427/01/06נקודת	מבט

12/08/05 - 100:3612/08/05סינדרלה	-	סיפורה	של	מורן	אטיאס	ש.ח.

07/05/05 - 101:0607/05/05על	האש	עם	לאון	אלקלעי

12/05/05 - 100:4512/05/05על	האש	עם	לאון	אלקלעי	ש.ח.

11/05/05 - 100:4111/05/05ענה	לי	ש.ח.

01/06/05 - 404:2222/06/05צהובים

13/11/05 - 101:2813/11/05צלקת	4.11

12/01/06 - 101:0212/01/06רלף

12/06/05 - 100:4412/06/05שבועות	עם	לאון	אלקלעי

13/06/05 - 100:4113/06/05שבועות	עם	לאון	אלקלעי	ש.ח.

28/01/05 - 297673:2227/01/06תכנית	בוקר

סה"כ�1125:45:21
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נוסף	על	ההפקות	העצמיות	הרשומות	לעיל	שידר	הערוץ		את	תכניות	האקטואליה:	"לונדון	וקירשנבאום"	ו"חמש	בערב

עם	רפי	רשף"	אשר	הופקו	בהפקה	עצמית,	אך	אינן	מוכרות	להפקה	מקומית.	סך	שעות	השידור	של	תכניות	אלו	464:24

שעות.

∫ÌÈ¯ÊÂÁ†ÌÈ¯Â„È˘
הכלל	קובע,	כי	בעל	הזיכיון	רשאי	לשדר	שידורים	חוזרים	בשיעור	שלא	יעלה	על		20%	מכלל	זמן	השידורים	שביחידת

השידור	המוקצית	לו.

ערוץ	10	חרג	ב–10.3%	במכסת	השידורים	החוזרים.

∫˙ÈÒÂ¯ÏÂ†˙È·¯ÚÏ†ÌÂ‚¯˙Ï†˙Â˘È¯„·†‰„ÈÓÚ
לפי	הכללים,	ישדר	בעל	זיכיון	תכניות	מגוונות	בסוגיהן	ובנושאיהן,	הדוברות	בשפה	הערבית	או	הרוסית,	או	המתורגמות

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

שבועית,	בשפה	הערבית,	ובשיעור	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	הזיכיון	22	שעות	בשידור	שאינו	שידור	חוזר.

∫˙È·¯ÚÏ†ÌÂ‚¯˙

הרשות	בחנה	את	עמידת	הערוץ	בשיעור	התרגום	בערבית	בפריסה	שבועית,	ומצאה	כי	הערוץ	עמד	במחויבות	ואף

שידר	תכניות	מלוות	בתרגום	יותר	מהנדרש,	לבד	משבועות	ספורים	כמפורט	להלן:	7.5.05-1.5.05,	28.5.05-22.5.05,

,13.8.05-7.8.05	,30.7.05-24.7.05	,23.7.05-17.7.05	,16.7.05-10.7.05	,9.7.05-3.7.05	,2.7.05-26.6.05	,11.6.05-5.6.05

10.9.05-4.9.05.	-	בשבועות	אלו	נדרש	הערוץ	לשדר	סה"כ	82:30	שעות	בתרגום	לערבית,	אך	שידר	54	שעות,	קיים

סה"כ	חוסר	של	28:30	שעות.

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

סה"כשידור�חוזר�רכששידור�חוזר�מקור

15.4%14.9%30.3%
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

11/02/05 - 50101:3611/02/05	החיות	הכי	אהובות	בטלוויזיה	ש.ח.

13/06/05 - 50101:4013/06/05	החיות	הכי	אהובות	בקולנוע	ש.ח.

30/01/05 - 3930:5424/03/05אהבה	תוססת	ש.ח.

04/10/05 - 404:3105/10/05דינוטופיה

23/09/05 - 9070:2127/01/06היורש

14/08/05 - 10864:5426/01/06הסיפור	שלי

27/08/05 - 10661:3127/01/06הסיפור	שלי	ש.ח.

22/04/05 - 100:3322/04/05חג	יתרו	2005

26/04/05 - 100:3626/04/05חג	יתרו	2005	ש.ח.

04/02/05 - 101:0304/02/05כרם	התקווה	ש.ח.

06/05/05 - 201:5728/05/05מישהו	מטפל	בכם?	ש.ח.

10/05/05 - 100:4510/05/05נולדו	מחדש

11/05/05 - 100:4711/05/05נולדו	מחדש	ש.ח.

28/01/05 - 2713:1427/01/06נקודת	מבט

04/01/06 - 100:4804/01/06סכנין	חיי

12/05/05 - 101:4212/05/05סרט	קולנוע	-	48	שעות	ש.ח.

08/07/05 - 101:4408/07/05סרט	קולנוע	-	אגדה

21/01/06 - 102:0721/01/06סרט	קולנוע	-	אדפטיישן

09/09/05 - 101:4909/09/05סרט	קולנוע	-	אהבה	ממבט	שלישי

07/01/06 - 101:5407/01/06סרט	קולנוע	-	אהבה	ממבט	שלישי	ש.ח.

01/10/05 - 102:0501/10/05סרט	קולנוע	-	אויב	שבפנים

04/10/05 - 101:4704/10/05סרט	קולנוע	-	אלביס	והפרסלים

05/03/05 - 102:1805/03/05סרט	קולנוע	-	אנשי	המסתורין	ש.ח.

24/04/05 - 102:3724/04/05סרט	קולנוע	-	באטמן

26/08/05 - 102:2126/08/05סרט	קולנוע	-	באטמן	ורובין

12/08/05 - 102:2112/08/05סרט	קולנוע	-	באטמן	חוזר

19/08/05 - 102:1819/08/05סרט	קולנוע	-	באטמן	לנצח

05/08/05 - 102:2205/08/05סרט	קולנוע	-	באטמן	ש.ח.

14/10/05 - 101:4714/10/05סרט	קולנוע	-	בזמן	שגנבת

16/12/05 - 102:1316/12/05סרט	קולנוע	-	בחזקת	חף	מפשע

13/06/05 - 101:3713/06/05סרט	קולנוע	-	בייב	2

17/09/05 - 101:2817/09/05סרט	קולנוע	-	בייב	2		ש.ח

26/02/05 - 101:3726/02/05סרט	קולנוע	-	בלשית	בסטייל	ש.ח.

25/06/05 - 101:5925/06/05סרט	קולנוע	-	בשיא	האושר

21/10/05 - 101:5121/10/05סרט	קולנוע	-	בשיא	האושר	ש.ח

12/03/05 - 102:1812/03/05סרט	קולנוע	-	ג'וד	ש.ח.

14/08/05 - 103:0314/08/05סרט	קולנוע	-	ד"ר	ז'יוואגו

07/01/06 - 103:1907/01/06סרט	קולנוע	-	ד"ר	ז'יוואגו	ש.ח.

הדרישה	לתרגום	בערבית	-	404:43	שעות	בפריסה	שבועית
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

21/10/05 - 102:1421/10/05סרט	קולנוע	-	המחליפים

13/05/05 - 102:0413/05/05סרט	קולנוע	-	הנאשמים	ש.ח.

03/06/05 - 102:3803/06/05סרט	קולנוע	-	הנמלט	ש.ח.

18/03/05 - 102:1418/03/05סרט	קולנוע	-	הנעדר	ש.ח.

30/09/05 - 103:3130/09/05סרט	קולנוע	-	הסנדק	1

14/10/05 - 103:1414/10/05סרט	קולנוע	-	הסנדק	3

17/09/05 - 102:0417/09/05סרט	קולנוע	-	הציפורים	ש.ח.

20/01/06 - 102:1320/01/06סרט	קולנוע	-	הצעקה	2

07/01/06 - 101:3907/01/06סרט	קולנוע	-	הרעים	שוב	טובים	

22/07/05 - 101:5422/07/05סרט	קולנוע	-	חיזורי	קיץ

03/10/05 - 102:1203/10/05סרט	קולנוע	-	טקילה	סנרייז	ש.ח.

09/04/05 - 102:4909/04/05סרט	קולנוע	-	ימים	משונים	ש.ח.

11/11/05 - 101:4311/11/05סרט	קולנוע	-	כוכב	התערוכה

29/01/05 - 101:4629/01/05סרט	קולנוע	-	ככה	זה	באהבה	ש.ח.

09/12/05 - 101:3409/12/05סרט	קולנוע	-	להציל	את	גרייס

05/08/05 - 101:5405/08/05סרט	קולנוע	-	לישון	עם	האויב	ש.ח.

12/02/05 - 203:1624/04/05סרט	קולנוע	-	לשחרר	את	וילי	2	ש.ח.

11/02/05 - 102:2211/02/05סרט	קולנוע	-	מארני	ש.ח.

28/10/05 - 102:5428/10/05סרט	קולנוע	-	מג'סטיק

14/01/06 - 102:2014/01/06סרט	קולנוע	-	מגרש	השדים

18/10/05 - 101:2318/10/05סרט	קולנוע	-	מלחמת	הכוכבים:	אנימציה

25/10/05 - 101:1225/10/05סרט	קולנוע	-	מלחמת	הכוכבים:	מתקפת	המשובטים

04/11/05 - 102:2104/11/05סרט	קולנוע	-	מלכודת	אש

18/10/05 - 102:5918/10/05סרט	קולנוע	-	מלכת	השלג	

25/10/05 - 102:5225/10/05סרט	קולנוע	-	מסע	החד	קרן

29/07/05 - 101:4929/07/05סרט	קולנוע	-	מעודדות	צמודות

14/05/05 - 101:4914/05/05סרט	קולנוע	-	מציאות	נושכת	ש.ח.

12/02/05 - 102:2312/02/05סרט	קולנוע	-	מרי	ש.ח.

30/12/05 - 101:2830/12/05סרט	קולנוע	-	משחק	השמועות

16/09/05 - 102:1716/09/05סרט	קולנוע	-	משחקים	של	הלב

29/10/05 - 102:1629/10/05סרט	קולנוע	-	משחקים	של	הלב	ש.ח.	

30/04/05 - 102:4730/04/05סרט	קולנוע	-	נולד	ב-4	ביולי	ש.ח.

01/04/05 - 101:5901/04/05סרט	קולנוע	-	נעול	ש.ח.

28/05/05 - 101:5328/05/05סרט	קולנוע	-	נרדף	ש.ח.

07/10/05 - 101:5707/10/05סרט	קולנוע	-	סיפור	של	אהבה

02/09/05 - 102:2102/09/05סרט	קולנוע	-	סיפורו	של	אלוף

03/06/05 - 101:4003/06/05סרט	קולנוע	-	עוד	48	שעות	ש.ח.

18/02/05 - 102:3118/02/05סרט	קולנוע	-	עולם	המים
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הדרישה	לתכנית	שהופקה	במקורה	בערבית-	22	שעות

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

22/04/05 - 100:3322/04/05חג	יתרו	2005

10/05/05 - 100:4510/05/05נולדו	מחדש

28/01/05 - 2713:1427/01/06נקודת	מבט

15/07/05 - 2814:4127/01/06שנוי	במחלוקת

סה"כ�29:15:23

בשנה�זו�הזכיין�השלים�חוסר�של��3:26משנת�2004

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

12/06/05 - 102:2612/06/05סרט	קולנוע	-	עולם	המים	ש.ח.

15/07/05 - 102:0415/07/05סרט	קולנוע	-	עוצמה

10/06/05 - 102:0210/06/05סרט	קולנוע	-	עיר	בטירוף

27/05/05 - 103:0627/05/05סרט	קולנוע	-	עת	להרוג	ש.ח.

23/04/05 - 102:1723/04/05סרט	קולנוע	-	פרנקי	וג'וני	ש.ח.

20/05/05 - 103:1620/05/05סרט	קולנוע	-	צייד	הצבאים	ש.ח.

21/05/05 - 101:4421/05/05סרט	קולנוע	-	קזאם

24/04/05 - 102:1124/04/05סרט	קולנוע	-	ריקוד	צמוד

12/06/05 - 102:1312/06/05סרט	קולנוע	-	ריקוד	צמוד	ש.ח.

09/07/05 - 102:0809/07/05סרט	קולנוע	-	שאלה	של	שפיות

13/08/05 - 101:5113/08/05סרט	קולנוע	-	שאלה	של	שפיות	ש.ח.

30/07/05 - 101:5330/07/05סרט	קולנוע	-	שוטר	על	ארבע	

11/11/05 - 102:0611/11/05סרט	קולנוע	-	שיעור	באש

06/08/05 - 102:2306/08/05סרט	קולנוע	-	שלג	יורד	על	ארזים	ש.ח.

19/02/05 - 102:1019/02/05סרט	קולנוע	-	שלושת	ימי	הקונדור	ש.ח.

23/07/05 - 101:4923/07/05סרט	קולנוע	-	שניים	על	ארבע

12/02/05 - 2640:1520/08/05קולומבו	ש.ח.

09/09/05 - 2007:3421/01/06קטעי	הווידאו	המדהימים	בעולם

17/10/05 - 300:5918/11/05קטעי	הווידאו	המדהימים	בעולם	ש.ח.

29/01/05 - 3634:0116/04/05רמינגטון	סטיל

06/02/05 - 8292:5208/10/05רמינגטון	סטיל	ש.ח.

15/07/05 - 2814:4127/01/06שנוי	במחלוקת

סה"כ�615:08:23



79 ±∞†ıÂ¯Úתכניות

∫˙ÈÒÂ¯Ï†ÌÂ‚¯˙

הרשות	בחנה	את	עמידת	הערוץ	בשיעור	התרגום	ברוסית	בפריסה	שבועית,	ומצאה	כי	הוא	עמד	במחויבות,	ואף	שידר

תכניות	מלוות	בתרגום	יותר	מהנדרש,	לבד	משבועות	ספורים	כמפורט	להלן:12.2.05-6.2.05,	19.2.05-13.2.05,

,14.5.05-8.5.05	,7.5.05-1.5.05	,26.3.05-20.3.05	,19.3.05-13.3.05	,12.3.05-6.3.05	,5.3.05-27.2.05	,26.2.05-20.2.05

28.5.05-22.5.05	-	בשבועות	אלו	נדרש	הזכיין	לשדר	סה"כ	105:30	שעות	בתרגום	לרוסית,	אך	שידר	77:30	שעות,

קיים	סה"כ	חוסר	של	28	שעות.

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

הדרישה	לתרגום	ברוסית	-	566:37	שעות	בפריסה	שבועית

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

THE O.C.1917:1721/01/06 - 10/09/05

22/04/05 - 813:0311/11/05אודטה	-	לקט

28/01/05 - 4472:3727/01/06אודטה	ש.ח.

13/06/05 - 101:5313/06/05אלטון	ג'ון	בהופעה	חיה

05/10/05 - 101:5005/10/05אלטון	ג'ון	בהופעה	חיה	ש.ח.

03/02/05 - 707:2809/07/05בולדוג

12/03/05 - 807:5230/04/05בולדוג	ש.ח.

25/01/06 - 100:2825/01/06בחירתה	של	ברוריה

18/01/06 - 100:2718/01/06ביקורת	גבולות

10/09/05 - 1916:4121/01/06בנות	גילמור

04/03/05 - 2220:2905/08/05בנות	גילמור	ש.ח.

28/01/05 - 4233:1001/05/05האהבות	שלנו

01/04/05 - 2620:5523/09/05האהבות	שלנו	ש.ח.

17/03/05 - 303:4531/03/05האוליגרכים	ש.ח.

17/12/05 - 102:1717/12/05החדר

03/12/05 - 505:1131/12/05החומר	ממנו	עשויה	האהבה	ש.ח

29/01/05 - 1208:2505/03/05החצר

25/03/05 - 202:1104/10/05המסיבה	עם	יובל	כספין	ש.ח.

02/02/05 - 302:5106/08/05המתמחה

13/08/05 - 1513:2926/11/05המתמחה	ש.ח.

15/05/05 - 5356:2021/08/05הסופרנוס	

22/08/05 - 2727:3526/01/06הסופרנוס	ש.ח.

29/01/05 - 501:5926/02/05חברות	טובות

24/03/05 - 2108:0721/04/05חברות	טובות	ש.ח.

07/04/05 - 4437:4203/01/06חוק	וסדר:	כוונה	פלילית

20/09/05 - 605:0617/01/06חוק	וסדר:	כוונה	פלילית	ש.ח.

29/01/05 - 604:4805/03/05לארגו	ש.ח.

02/04/05 - 2521:3115/10/05ללא	עקבות

30/10/05 - 4741:2508/01/06ללא	עקבות	ש.ח.

10/09/05 - 1816:0121/01/06מגרש	ביתי

23/01/06 - 403:2826/01/06מונק
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

13/08/05 - 101:3013/08/05סיפורו	של	חזן

03/10/05 - 101:5303/10/05סיפורו	של	חזן	ש.ח.

12/06/05 - 102:2412/06/05סרט	קולנוע	-	אהבה	בחודש	נובמבר

22/04/05 - 102:4122/04/05סרט	קולנוע	-	אושר

08/04/05 - 102:0808/04/05סרט	קולנוע	-	אחיות	מגדלנה

12/08/05 - 102:1012/08/05סרט	קולנוע	-	איזה	מין	שוטרת

25/11/05 - 102:3525/11/05סרט	קולנוע	-	ארין	ברוקוביץ'

19/11/05 - 102:5119/11/05סרט	קולנוע	-	בלאק	הוק	דאון

29/04/05 - 102:0229/04/05סרט	קולנוע	-	בעל	אידאלי

23/09/05 - 101:5023/09/05סרט	קולנוע	-	בעל	אידאלי	ש.ח

21/01/06 - 101:5321/01/06סרט	קולנוע	-	ברוס	הגדול	מכולם

11/09/05 - 101:5611/09/05סרט	קולנוע	-	בשם	החוק

11/06/05 - 101:4611/06/05סרט	קולנוע	-	הימור	מסוכן

04/10/05 - 102:2404/10/05סרט	קולנוע	-	הנשים	של	ד"ר	טי

23/09/05 - 102:3523/09/05סרט	קולנוע	-	הסערה	המושלמת

13/01/06 - 101:5813/01/06סרט	קולנוע	-	הצעקה	1

26/08/05 - 102:2026/08/05סרט	קולנוע	-	השעות

06/01/06 - 102:1306/01/06סרט	קולנוע	-	השעות	ש.ח.

02/09/05 - 102:1802/09/05סרט	קולנוע	-	השתול

05/02/05 - 102:0605/02/05סרט	קולנוע	-	חידון	בחרוזים	ש.ח.

18/06/05 - 101:5418/06/05סרט	קולנוע	-	טיטאניק	טאון

20/08/05 - 101:5220/08/05סרט	קולנוע	-	טיטאניק	טאון	ש.ח.

09/09/05 - 102:5409/09/05סרט	קולנוע	-	טראפיק

14/05/05 - 102:2614/05/05סרט	קולנוע	-	ים	של	חברים

24/06/05 - 102:2724/06/05סרט	קולנוע	-	ים	של	חברים	ש.ח.

18/11/05 - 102:2318/11/05סרט	קולנוע	-	כוח	להשחית

16/09/05 - 103:1516/09/05סרט	קולנוע	-	כנופיות	ניו	יורק

29/07/05 - 102:0629/07/05סרט	קולנוע	-	ליאון

17/10/05 - 102:2817/10/05סרט	קולנוע	-	לשמור	אמונים

19/08/05 - 102:2919/08/05סרט	קולנוע	-	מה	נשים	רוצות

04/06/05 - 102:1504/06/05סרט	קולנוע	-	מכת	פתע

16/06/05 - 102:3416/06/05סרט	קולנוע	-	מלחמת	הכוכבים:	שובו	של	הג'דיי

13/10/05 - 102:1913/10/05סרט	קולנוע	-	משחק	החיים	

15/04/05 - 102:0215/04/05סרט	קולנוע	-	ניצוצות

11/11/05 - 102:0311/11/05סרט	קולנוע	-	סדנה	לעצבים

24/06/05 - 102:4324/06/05סרט	קולנוע	-	סימן	חיים

24/12/05 - 102:4724/12/05סרט	קולנוע	-	עימות	חזיתי	ש.ח

21/05/05 - 102:0321/05/05סרט	קולנוע	-	על	חבל	מתוח
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

22/10/05 - 102:0622/10/05סרט	קולנוע	-	על	חבל	מתוח	ש.ח

10/12/05 - 102:1710/12/05סרט	קולנוע	-	צוות	שנחאי

31/12/05 - 102:1331/12/05סרט	קולנוע	-	קון	אייר

21/10/05 - 102:2121/10/05סרט	קולנוע	-	קייט	ולאופולד

24/09/05 - 102:1824/09/05סרט	קולנוע	-	רומיאו	חייב	למות

17/06/05 - 101:5217/06/05סרט	קולנוע	-	רוק	סטאר

11/03/05 - 102:0311/03/05סרט	קולנוע	-	שחיתות	בצמרת	ש.ח.

23/12/05 - 102:0323/12/05סרט	קולנוע	-	שישה	ימים	שבעה	לילות	ש.ח

26/11/05 - 102:0126/11/05סרט	קולנוע	-	שם	קוד	דג	חרב

04/02/05 - 2509:2522/07/05סרט	קולנוע	-	שני	גברים	וחצי	ש.ח.

25/03/05 - 102:2025/03/05סרט	קולנוע	-	שתי	פנים	למראה	ש.ח.

01/04/05 - 4117:1813/01/06עדיין	ביחד

10/07/05 - 10068:4811/01/06פיק	אפ

21/07/05 - 150100:2214/01/06פיק	אפ	ש.ח.

29/01/05 - 101:2229/01/05קולומבו:	מוות	בהשאלה	ש.ח.

03/06/05 - 2511:4325/11/05ריבה

17/12/05 - 502:0521/01/06ריבה	ש.ח.

29/01/05 - 908:1827/08/05רצח	במשיכת	קולמוס

02/04/05 - 4236:1021/01/06רצח	במשיכת	קולמוס	ש.ח.

סה"כ�840:44:28
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לפי	הכללים	על	בעל	הזיכיון	לשדר	תכניות	מורשת	ותרבות	יהודית-ישראלית	בהיקף	של	39	שעות		לפחות.

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

*	התכנית	שודרה		בשישי	ובערבי	חג.

בשנה�זו�הזכיין�השלים�חוסר�של��2:57משנת�2004

הזכיין�עמד�בדרישה.

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

05/10/05 - 102:2405/10/05בשנה	טובה	עם	אורנה	דץ

17/10/05 - 202:2618/10/05בשנה	טובה	עם	דני	רופ	

24/10/05 - 202:2225/10/05בשנה	טובה	עם	עודד	מנשה

23/04/05 - 503:5420/10/05הסיפור	שלי

28/01/05 - 5831:1927/01/06והרשות	נתונה*

סה"כ�42:26:50
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לפי	הכללים,	ישדר	בעל	הזיכיון	בכל	שנה	45	תכניות	לפחות		באורך	של	24	דקות	לפחות,	העוסקות	בעניינים	הנוגעים

במישרין	ובאופן	ממוקד	לאזורים	שונים	של	הארץ,	שאינם	במרכז	הארץ,	או	לקבוצות	אוכלוסייה	שונות,	ובהן	קשישים.

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

בשנה�זו�השלים�הזכיין�חוסר�של��39תכניות�משנת�2004.

הזכיין�עמד�בדרישה.

מתאריך�-�עד�תאריךמספר�התכניותשם�התכנית

גבעת	קורנית,	עצמונה,	כפר	מימיון,	נתיב	העשרה,	שדרות,	אופקים,10דין	וחשבון	עם	רינו	צרור

שפרעם,	נצר	חזני,	נווה	דקלים

דתיים,	מבוגרים,	אתיופיים,	בדואים,	רבנים,	הומלסית,	עיוור,	נכה29הסיפור	שלי

הדרוזים	בישראל	מציינים	מדי	שנה	את	חג	הנביא	שועייב	-	חג1חג	יתרו	2005

יתרו

הסרט	מתרכז	בכפר	בית	ג'ן	ששכל	מעל	חמישים	חיילים1נולדו	מחדש

	כלכלית,27נקודת	מבט 	מבחינה	חברתית, 	הערבית	בארץ 	האוכלוסייה חיי

תרבותית	ופוליטית

עוסקת	בנושאי	חברה,	תרבות,	משבר	דורות,	זהות	ודת	בחברה28שנוי	במחלוקת

הערבית	הישראלית

	סה"כ��96תכניות
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‰ÚÈÓ˘†È„·ÎÏ†˙ÂÏ˜‰
חוק	הקלות	לחירש,	התשנ"ב-1992	והכללים	שהתקינה	המועצה	מחייבים	את	הזכיינים	לכלול	כתוביות	(כתוביות	בעברית

בשידורים	בעברית,	כתוביות	בערבית	בשידורים	בערבית	וכתוביות	ברוסית	בשידורים	ברוסית)	ב-50%	לפחות	מכלל

השידורים	שישודרו	בכל	חודש.

נוסף	לתכניות	המלוות	בכתוביות	בהתאם	לכללים	האמורים,	כל	תכניות	הרכש	מלוות	בכתוביות,	ולפיכך	קיים	על

המרקע	היצע	לא	מבוטל	של	תכניות	המלוות	בתרגום	לעברית,	לערבית	ולרוסית,	אשר	אינו	מחושב	במכסה.

ÌÈ„ÏÈ†˙ÂÈÎ˙Ï†ÌÈÓÈÒ†˙Ù˘

לפחות	תכנית	אחת	בערוץ	שמשכה	אינו	פחות	מחצי	שעה	הדוברות	עברית,	או	מדובבת	לעברית,	ומיועדות	לילדים

שאינם	קוראים,	תתורגם	לשפת	הסימנים.

ערוץ	10	לא	שידר	תכנית	לילדים	הדוברת	או	מדובבת	לעברית,	ולכן	לא	היה	צריך	ללוות	בשפת	סימנים.

‡È˘†˙ÂÚ˘·†˙ÂÈ·Â˙Î

עוד	קובע	החוק,	כי	לפחות	50%	מכלל	התכניות	שישודרו	מדי	חודש,	בין	השעות	24:30-19:00,	ואינן	בשידור	חי,	ילוו

בכתוביות	לכבדי	שמיעה.

כפי	שניתן	לראות	בטבלה	שלהלן,	הזכיין	עמד	בדרישה,	לבד	מחודשים	מרס-אפריל.

שיעור�כתוביות�בשעות��24:30-19:00מתוך�שידורים�שאינם�חיים

אחוזחודש

77%פברואר

45%מרס

36%אפריל

52%מאי

58%יוני

72%יולי

81%אוגוסט

92%ספטמבר

73%אוקטובר

91%נובמבר

79%דצמבר

75%ינואר

ÌÂÈ‰†ÈÈÈÚ†Â‡†È¯Â·Èˆ†ÁÈ˘
לפי	הכללים	ישדר	בעל	הזיכיון	בכל	שנה	45	תכניות	לפחות	בענייני	היום	או	תכניות	שיח	ציבורי	באורך	של	24	דקות

לפחות	כל	אחת.

לזכיין	קיים	חוסר	של	45	תכניות	משנת	2005	וחוסר	של	19	תכניות	משנת	2004,	אותן	יחויב	להשלים	בהסדר	פריסת

המחויבות.
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ÌÈ¯Â„È˘‰†ÏÏÎ†˙¯‚ÒÓ·†˙ÂÈ·Â˙Î

בתקופה	הנבדקת	היו	חייבים	הזכיינים	לשדר	כתוביות	בהיקף	חודשי	של	50%	מכלל	התכניות	שאינן	בשידור	חי.	להלן

יוצג	פירוט	התכניות	שלוו	בכתוביות.	בחודשים	פברואר,	מרס,	אפריל,	מאי,	יוני,	יולי	ואוגוסט	לא	עמד	ערוץ	10	במכסה

החודשית.

הרשימה	הבאה	מובאת	כדי	להראות	אילו	תכניות	לוו	בכתוביות,	ומה	ההיקף	הכולל	של	השעות	ששודרו	בליווי	כתוביות

לטובת	ציבור	כבדי	השמיעה.

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.

˙È¯·ÚÏ†˙È¯·ÚÓ†ÌÂ‚¯˙

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

14/07/05 - 907:1015/09/05אהבה	זה	כואב	ש.ח

07/09/05 - 8893:0826/01/06אודטה

22/04/05 - 813:0311/11/05אודטה	-	לקט

28/01/05 - 139169:2827/01/06אודטה	ש.ח.

11/05/05 - 100:2911/05/05אודי	בן	מרדכי	ז"ל

28/03/05 - 101:3528/03/05אוטובוס	החלומות	של	אביב	גפן

03/07/05 - 101:3603/07/05אוטובוס	החלומות	של	אביב	גפן	ש.ח.

12/05/05 - 403:4912/05/05איך	היה	ש.ח.

02/09/05 - 402:4705/10/05איך	לחצות	את	אירופה	עם	$100	ש.ח.

29/03/05 - 503:4025/10/05ארוחת	חג	עם	אייל	שני	ש.ח.

17/12/05 - 301:2721/01/06באבאגנוש	ש.ח.

03/02/05 - 707:2809/07/05בולדוג

12/03/05 - 807:5230/04/05בולדוג	ש.ח.

25/01/06 - 100:2825/01/06בחירתה	של	ברוריה

18/01/06 - 100:2718/01/06ביקורת	גבולות

27/05/05 - 603:5713/08/05במגרש	של	גואטה

27/08/05 - 1006:2029/10/05במגרש	של	גואטה	ש.ח

15/03/05 - 503:5112/04/05בעקבות	הגביע	האבוד

19/03/05 - 1007:3603/09/05בעקבות	הגביע	האבוד	ש.ח.

10/05/05 - 100:4310/05/05בשם	הבן

11/05/05 - 100:4511/05/05בשם	הבן	ש.ח.

28/09/05 - 100:5028/09/05ג'ובניקים	משימה	של	פעם	בחיים

31/10/05 - 100:5231/10/05ג'ובניקים	משימה	של	פעם	בחיים	ש.ח.

05/07/05 - 100:4105/07/05ד"ש	מהמקדש

23/06/05 - 100:4423/06/05דוקוכב:	שקט	מרכלים

17/10/05 - 100:3617/10/05דוקוכב:	שקט	מרכלים	ש.ח

30/06/05 - 100:5030/06/05דוקוכב	-	המירוץ	לצמרת	של	שירי	מימון

25/10/05 - 100:4525/10/05דוקוכב	-	המירוץ	לצמרת	של	שירי	מימון	ש.ח

09/06/05 - 100:5009/06/05דוקוכב	-	לסלאו	זה	קאן

13/06/05 - 201:3725/10/05דוקוכב	-	לסלאו	זה	קאן	ש.ח.
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

26/06/05 - 100:5326/06/05דוקוכב	-	מלך	המסלול

27/03/05 - 100:3927/03/05הבה	טקילה	-	יעל	בר	זוהר	ויהודה	לוי	עושים	את	מקסיקו

24/01/06 - 100:4324/01/06הבטחנו	זה	לזו

06/03/05 - 1213:5229/05/05הדוגמניות

21/02/05 - 100:5621/02/05הדוגמניות	-	הספירה	לאחור

16/03/05 - 603:0918/05/05הדוגמניות	-	מאחורי	המסלול

11/01/06 - 303:4825/01/06הדוגמניות	2

05/06/05 - 100:5505/06/05הדוגמניות:	היום	שאחרי

07/04/05 - 1007:0518/06/05הדיבר	ה-11

23/04/05 - 100:5923/04/05הודי	+	יוד

19/08/05 - 100:5419/08/05הודי	+	יוד	ש.ח.

23/02/05 - 100:4923/02/05הזאב	ש.ח.

03/12/05 - 505:1131/12/05החומר	ממנו	עשויה	האהבה	ש.ח

11/05/05 - 100:2711/05/05החיוך	שלא	יחלוף	לעולם	-	ליאור	זיו	ז"ל

29/01/05 - 1208:2505/03/05החצר

13/09/05 - 1004:4616/11/05היו	ימים	-	משידורי	ערוץ	הכנסת	ש.ח.

15/02/05 - 100:4515/02/05הים	לקח	הכול	-	מסע	בארץ	הצונמי

12/07/05 - 100:4412/07/05הים	לקח	הכול	-	מסע	בארץ	הצונמי	ש.ח.

03/02/05 - 201:0310/02/05הישיבה

07/08/05 - 302:3321/08/05המובחרים

13/06/05 - 1309:1914/01/06המניפולציה	ש.ח.

28/01/05 - 1918:3112/11/05המסיבה	עם	יובל	כספין	ש.ח.

25/12/05 - 101:0425/12/05המרדף-מסע	בארץ	העפיפונים

10/05/05 - 203:3511/05/05הנסיך	הקטן

15/12/05 - 302:1929/12/05הסיגריה	האחרונה	שלי

14/08/05 - 10864:5426/01/06הסיפור	שלי

27/08/05 - 10661:3127/01/06הסיפור	שלי	ש.ח.

12/07/05 - 504:2509/08/05הפלא	השמיני

11/05/05 - 100:4611/05/05הקפיצה	הגדולה	-	עומר	מידן	ש.ח.

04/10/05 - 101:0404/10/05השנה	שהייתה	עם	גיא	זוהר

05/10/05 - 100:5805/10/05השנה	שהייתה	עם	גיא	זוהר	ש.ח

18/01/06 - 101:3218/01/06השפנפנה	הציונית	הראשונה	ש.ח.

31/07/05 - 100:5331/07/05התחברות	-	שלמה	ארצי,	שלום	חנוך

04/10/05 - 100:4704/10/05התחברות	-	שלמה	ארצי,	שלום	חנוך	ש.ח

02/10/05 - 200:5702/10/05התנתקות	וחוק	-	משידורי	ערוץ	הכנסת	ש.ח.

28/01/05 - 5831:1927/01/06והרשות	נתונה

13/02/05 - 1105:4509/09/05והרשות	נתונה	ש.ח.

09/02/05 - 100:4809/02/05חלום	רטוב:	בר	רפאלי	במאוריציוס	ש.ח.
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

13/08/05 - 402:0403/09/05חשמלית

09/03/05 - 100:5009/03/05יונה	סידס	מורה	דרך

01/02/05 - 303:1012/05/05ישראלים	ללא	גבולות	ש.ח

12/05/05 - 101:5112/05/05כן	המפקדת

12/06/05 - 101:5012/06/05כן	המפקדת	ש.ח.

05/05/05 - 402:0805/05/05כרוניקה	של	אושוויץ

05/05/05 - 401:4505/05/05כרוניקה	של	אושוויץ	ש.ח.

04/02/05 - 101:0304/02/05כרם	התקווה	ש.ח.

01/04/05 - 1306:2424/06/05להיות	מצוין

01/07/05 - 1105:2116/09/05להיות	מצוין	ש.ח.

01/06/05 - 1511:2610/10/05לימוזינה	עם	גיל	ריבה

20/07/05 - 100:5220/07/05לימוזינה	עם	גיל	ריבה	לקט

27/05/05 - 1611:5415/10/05לימוזינה	עם	גיל	ריבה	ש.ח.

04/06/05 - 1203:0325/06/05למד	ש.ח.

23/09/05 - 100:1823/09/05מאחורי	הקלעים	-	החשוד	האחרון

19/03/05 - 100:3319/03/05מאחורי	הקלעים	-	ולקחת	לך	אישה

08/04/05 - 100:2908/04/05מאחורי	הקלעים	-	מטאליק	בלוז

06/08/05 - 100:2606/08/05מאחורי	הקלעים	-	שושלת	שוורץ

15/01/06 - 403:1825/01/06מדריך	בריאות	עם	דפנה	שפיגלמן

15/01/06 - 907:1027/01/06מדריך	בריאות	עם	דפנה	שפיגלמן	ש.ח.

17/01/06 - 100:4817/01/06מדריך	הטיולים	עם	רווית	נאור

09/08/05 - 604:4625/01/06מדריך	הטיולים	עם	רווית	נאור	ש.ח.

11/05/05 - 101:5211/05/05מופע	הצדעה	לבמאי	דני	ליטאי	

12/05/05 - 101:2612/05/05מופע	הצדעה	לבמאי	דני	ליטאי	ש.ח.

19/04/05 - 403:1821/11/05מחשבות	נסתרות

31/01/05 - 1609:4426/06/05מי	מפחד	מצופית	גרנט

26/03/05 - 201:3016/07/05מי	מפחד	מצופית	גרנט	ש.ח.

13/01/06 - 200:5920/01/06מיקי	שיק	-	מגזין	אופנה

14/01/06 - 301:3027/01/06מיקי	שיק	-	מגזין	אופנה	ש.ח.

06/05/05 - 201:5728/05/05מישהו	מטפל	בכם?	ש.ח.

10/07/05 - 302:4024/07/05מכוניות	גנובות

13/11/05 - 100:4313/11/05מכתב	אישום	ש.ח.

11/05/05 - 100:2611/05/05מלאך	שומר	עלי

19/01/06 - 201:0826/01/06מלכת	המדבר

21/01/06 - 100:3821/01/06מסע	עולמי	ש.ח.

04/05/05 - 100:2504/05/05מפגשים

05/05/05 - 100:2505/05/05מפגשים	ש.ח.

28/02/05 - 100:5828/02/05משהו	להיות:	הדוגמניות	-	החיים	האמיתיים
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בטבלה	זו	לא	נכללו	23:49	שעות	משידורי	הרשות	השנייה	אשר	לוו	בכתוביות	לכבדי	שמיעה.

מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

28/05/05 - 100:5728/05/05משהו	להיות:	הדוגמניות	-	החיים	האמיתיים	ש.ח.

22/09/05 - 1511:4928/12/05משחק	מקדים	עם	גלית	גוטמן

09/12/05 - 606:4427/01/06מת	להיות

11/05/05 - 100:3911/05/05נועם	לייבוביץ'	ז"ל

16/08/05 - 100:3916/08/05נחמה	בת	יפונה	תחילה

19/01/06 - 101:1919/01/06נפש	צ'רקסי	הומייה

03/10/05 - 101:0003/10/05סוגרים	שנה	-	משידורי	ערוץ	הכנסת	ש.ח.

04/01/06 - 100:4804/01/06סכנין	חיי

13/10/05 - 100:4113/10/05סליחות

19/06/05 - 102:1219/06/05סרט	קולנוע	-	האסונות	של	נינה

12/05/05 - 102:2012/05/05סרט	קולנוע	-	הלהקה	ש.ח.

18/07/05 - 101:2418/07/05סרט	קולנוע	-	יוסי	וג'אגר	

28/01/05 - 101:5328/01/05סרט	קולנוע	-	מבט	כואב	1

11/05/05 - 203:0903/10/05סרט	קולנוע	-	שורו	

07/11/05 - 101:3607/11/05עוד	סיפור	אחד	של	אהבה

13/08/05 - 2311:2321/01/06עושים	גלים

03/12/05 - 100:2903/12/05עושים	גלים-לקט

11/05/05 - 100:2811/05/05עמית	בושידן	ז"ל	ש.ח.

11/05/05 - 100:4111/05/05ענה	לי	ש.ח.

06/07/05 - 100:4306/07/05פוש	אפ	לקראת	פיק	אפ

09/07/05 - 100:4309/07/05פוש	אפ	לקראת	פיק	אפ	ש.ח.

10/07/05 - 10068:4811/01/06פיק	אפ

21/07/05 - 150100:2214/01/06פיק	אפ	ש.ח.

01/06/05 - 404:2222/06/05צהובים

07/09/05 - 3215:1625/01/06קפה	הפוך	משידורי	ערוץ	הכנסת	ש.ח.

12/01/06 - 101:0212/01/06רלף

11/05/05 - 100:2211/05/05רם	רוטנברג	ז"ל

11/05/05 - 100:1511/05/05שי	כהן	ז"ל

25/02/05 - 101:4425/02/05שלום	לך	סיגל	ש.ח.

23/08/05 - 1007:3523/01/06שעות	אמיתיות	עם	צופית	גרנט

07/01/06 - 100:4007/01/06שעות	אמיתיות	עם	צופית	גרנט	ש.ח.

17/02/05 - 502:4720/05/05תשע	שעות	ושיר

30/04/05 - 703:3510/12/05תשע	שעות	ושיר	ש.ח.

סה"כ�975:08:03
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מתאריך�-�עד�תאריךסה"כ�משךמספר�פרקיםשם�התכנית

22/04/05 - 100:3322/04/05חג	יתרו	2005

26/04/05 - 100:3626/04/05חג	יתרו	2005	ש.ח.

10/05/05 - 100:4510/05/05נולדו	מחדש

11/05/05 - 100:4711/05/05נולדו	מחדש	ש.ח.

28/01/05 - 2713:1427/01/06נקודת	מבט

15/07/05 - 2814:4127/01/06שנוי	במחלוקת

סה"כ�30:39:18

בטבלאות	המופיעות	בדוח	צויין	משך	התכנית	ע"י	שעות	ודקות.	בחישוב	סך	הזמן	של	התכניות,	נספר	אורך	התכנית

במלואה,	כולל	מספר	השניות.
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עיקר	החדשות	ותמצית	תוכנן	של	הכתבות	ילוו	כולן	בכתוביות	בעברית.1.

חדשות��10עמדה�בדרישה�זו.

כל	כתבה	המשודרת	במגזין	החדשות	השבועי	המסכם	ביום	ו'	תלווה	בכתוביות	בעברית,	אם	הכנת	הכתבה2.

הסתיימה	לפני	השעה	14:00	ביום	השידור.

כפי�שנמסר�מחדשות��10כל�הכתבות�שעריכתן�הסתיימה�לפני�השעה��14:00לוו�בכתוביות.

לפחות	מחצית	מהכתבות	במהדורת	החדשות	המרכזית	היומית,	בכל	אחד	מימי	השבוע,	ילוו	בכתוביות	בעברית.3.

חברת�החדשות�לא�עמדה�בדרישה,�לטענתה	היא	ליוותה	כתבות	כאשר	התאפשר	מבחינה	טכנית	והפקתית.

מהדורת	חדשות	מסכמת	ותכנית	בענייני	היום	ששודרה	סמוך	לה,	ילוו	בתרגום	לשפת	הסימנים	לפחות	פעמיים4.

בשבוע	בימי	חול,	שבהם	לא	משודרת	בערוץ	כלל	ארצי	אחר	מהדורת	חדשות	המתורגמת	לשפת	הסימנים.

חדשות	10	משדרת	פעמיים	בשבוע	6	מבזקי	חדשות	בתכנית	הבוקר.	יתרה	מכך,	מדי	יום	בין	השעות	09:00-06:00

קיים	כיתוב	בתחתית	המרקע	המדווח	על	עיקר	החדשות.

חדשות��10עמדה�בדרישה�זו.

מהדורת	חדשות	אחת	לשבוע	בשפה	הערבית	תתורגם	לשפת	הסימנים.5.

חדשות��10לא�משדרת�מהדורה�שבועית�בשפה�הערבית.

אירועים	מיוחדים	שבעניינם	מתבצעות	פריצות	בלתי	מתוכננות	מראש	של	שידורי	חדשות,	ילוו	בתרגום	לשפת6.

הסימנים	או	בכיתוב	על	המרקע,	לגבי	עיקר	הדברים	שבשידור.

חדשות��10עמדה�בדרישה�זו.

ÚÂÏÂ˜·†‰Ú˜˘‰
כללי	התכניות	קובעים,	כי	בעלי	הזיכיונות	בכל	ערוץ	יוציאו	בכל	שנה	סכום	של	8,000,000	₪,	בחלוקה	שווה	ביניהם,

להפקת	סרטים	ישראליים;	ההוצאה	להפקת	סרטים	ישראליים	תוכר	בשנת	ההוצאה.	עוד	נקבע,	כי	ההוצאה	כאמור

תוכר	רק	אם	בעל	הזיכיון	חתם	על	ההסכם	לביצועה	במהלך	הפקת	הסרט,	זולת	אם	התיר	המנהל	אחרת.

ערוץ	10	לא	השקיע	בקולנוע	ישראלי	בשנת	2005,	ולפיכך	לא�עמד�במחויבות.
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הפרות
בשידור
במסגרת	הפיקוח	על	השידורים,	מבררת	הרשות	עם	כל	זכיין,	אירועים	הנראים	הפרה	לכאורה	של	החוק,	הכללים	או

הנחיות	הרשות,	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.

להלן	מפורטות	ההפרות	שבגינן	הוחלט	לנקוט	סנקציה	נגד	הזכיין.

יצויין,	כי	כל	ההפרות	של	ערוץ	10,	טרם	נדונו	ע"י	מועצת	הרשות,	ומעמדן	הסופי	טרם	נקבע,	ולכן,	סומנו	בכוכבית.

˙Â˘¯‰†È„È†ÏÚ†ÂÚ·˜˘†˙ÂÏÈËÂ†˙Â¯Ù‰†ÌÂÎÈÒ†˙Ï·Ë
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411323583341ערוץ	10

22-2--2חדשות	10

הפרות
שנמצאות
בהליך�ערר

מספרזכיין
ההפרות

הפרות
בתחום
שיבוץ

פרסומות
או�חסויות

הפרות
בתחום
האתיקה
ופרסומת

אגב

הפרות
בתחום
התכניות

נטילת�זמןהתראה
שידור

פרסומת	אגב	לחברת	"פיצה	מטר",	בתכנית	"כל�לילה�עם�אסף11.1.05

הראל",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��1:30דקות�של�פרסומת.*

פרסומת	אגב	לחברת	"מגדל"	בתכנית	"כל�לילה�עם�אסף�הראל"

בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.*

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

23.1.05

בתכנית	"בחורות�טובות"	ניתנה	פרסומת	אגב	למרכז	להסברת	מיניות

האדם	מקבוצת	"ארוס",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 24.1.05

בתכנית	"בחורות�טובות"	ניתנה	חשיפה	ממושכת	ובולטת	לרשת

חנויות	"בראשית",בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 25.1.05

בתכנית	"בחורות�טובות"	ניתנה	חשיפה	ממושכת	ובולטת	לחברת

"תדר",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 26.1.05

בתכנית	"בחורות�טובות"	ניתנה	חשיפה	ממושכת	ובולטת	לרשת

חנויות	"חרוז	כזה",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 30.1.05

בתכנית	"הדוגמניות"	ניתנה	חשיפה	מעבר	לגבולות	הסביר	לבגדי

הים	של	חברת	"ארנה",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* 28.2.05

בתכנית	"הדוגמניות"	ניתנה	חשיפה	מוגזמת,	ממושכת	ובולטת	מעבר

לגבולות	הסביר	לחברת	"טאפרוור",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* 28.2.05

*	טרם	נקבע	מעמד	סופי.	נמצא	בהליך	ערר.
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במסגרת	התוכנית	"הדוגמניות",	שודרו	בפתיח	התוכנית	פריימים6.3.05

שנלקחו	מתשדיר	הפרסומת	לחברת	"H&O"	בכיכובה	של	גלית

גוטמן.	בשעה	21:32	,	נחשף	על	פני	המסך	לוגו	"מלון	דן	תל	אביב"

באופן	בולט	ולאורך	זמן.	השידור	עומד	בניגוד	להנחייה	ספציפית

ומפורשת	שניתנה	מראש	על	ידי	הרשות.

התראה�חמורה.*

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

במהלך	היום	שודרו	מעברונים	למקבצי	פרסומות,	ששילבו	בתוכם

את	סמל	הערוץ	ואת	לוגו	חברת	"קוטקס"	(לב	אדום),	לרגל	יום

האשה	הבינלאומי.	השידור	מהווה	פרסומת	אגב	אסורה,	בניגוד

לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��3:00דקות�של�פרסומת.* 8.3.05

בתכניות	"דיל�או�לא�דיל"	שודרה	פרסומת	אגב	אסורה	לכרטיס

	האתיקה 	בניגוד	לכלל	9	לכללי 	המופיע	כאלמנט	גרפי, גירוד,

בפרסומת	ובניגוד	להנחיה	מפורשת	של	הרשות.

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.* 16.3.05

23.3.05

לא	שודרה	פינת	"דעת�יחיד"	בסמוך	לתכנית	"הדוגמניות",	בניגוד

להחלטת	מועצת	הרשות.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* 20.3.05

27.3.05

	אסורה 	פרסומת	אגב 	המהווה �טקילה", 	"הבה 	התכנית שודרה

לחברת FOX,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת	ולסעיף	83

לחוק	הרשות	השניה.

נטילת��7:00דקות�של�פרסומת.* 27.3.05

במהלך	התוכנית	"הדוגמניות",	שודר	אייטם	המציג	את	מתמודדות

התוכנית	זוכות	לטיפול	של	הלבנת	שיניים	מאת	צוות	ביה"ח	הקוסמטי

"אלישע". הדבר	מהווה	חשיפה	פרסומית	החורגת	מגבול	הסביר,
בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 27.3.05

במהלך	התוכנית	"הדוגמניות",	שודר		אייטם	המציג	את	מתמודדות

התוכנית	זוכות	לטיפול	של	הסרת	שיער	בלייזר	מאת	צוות	ביה"ח

הקוסמטי	"אלישע".	הדבר	מהווה	חשיפה	פרסומית	החורגת	מגבול

הסביר,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* 10.4.05

	הוענקה	חשיפה	החורגת	מגבולות במהלך	תוכנית	"הדוגמניות",

הסביר	למותג	"לוקס",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��3:00דקות�של�פרסומת.* 3.4.05

במהלך	התוכנית	"הטריבונה",	אוזכר	שם	כרטיס	ההגרלה	"ווינר"	11

פעמים.	הדבר	מהווה	חשיפה	פרסומית	החורגת	מגבול	הסביר,

בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.* 4.4.05

במהלך	התוכנית	"עושים�גלים",	הוענקה	חשיפה	החורגת	מגבולות	הסביר

ל"מסעדת	הים	האדום",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��2:30דקות�של�פרסומת.* 16.4.05

במסגרת	הסדרה	"אחורי�החדשות",	שודר	תשדיר	הפרסומת	ל"ביטוח

זהב	-	רכב"	בכיכוב	של	השחקן	ישראל	(פולי)	פוליאקוב,	שהינו	דמות

קבועה	בתוכנית,	בניגוד	לכללים	31	ו-	32	לכללי	שיבוץ	פרסומות.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 24.5.05

"PUMA"	חברת	לוגו		הוצג	קישנבאום",	&	"לונדון	התוכנית	במהלך

על	גבי	המסך	האחורי	באולפן.	החשיפה	ניתנה	לאורך	זמן	רב	וללא

הקשר	כל	שהוא	לנושא	התוכנית	או	לתוכן	הראיון	שנערך	במקביל,

בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.* 27.5.05

התוכנית	"ספיישל�הדוגמניות"	,שלא	הוכרה	כתוכנית	מיוחדת,	כללה

איזכורם	של	15	גורמים	מסחריים.	בכך	ניתנה	חשיפה	פרסומית

החורגת	מגבול	הסביר,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��5:00דקות�של�פרסומת.* 29.5.05

*	טרם	נקבע	מעמד	סופי.	נמצא	בהליך	ערר.
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במסגרת	סרט�הקולנוע�"שורו",	שודר	בשעה	22:25	תשדיר	הפרסומת11.5.05

ל"ביטוח	אישי	ישיר	-	כדורגל"	בכיכובו	של	השחקן	משה	איבגי,

שהינו	דמות	מובילה	בסדרה,	בניגוד	לכללים	31	ו-	32	לכללי	שיבוץ

פרסומות.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.*

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

	זוכים 	הפרסים	בהם 	הוצגו �דיל" �לא �או 	"דיל 	התוכנית במהלך

המשתתפים	ואוזכרו	5	פעמים	מפי	המנחה,	בניגוד	לכלל	9	א'(2)

ולהנחיית	הרשות	בנושא.

התראה.* 18.6.05

שובץ	לשידור	תשדיר	הפרסומת	"סאני�סמסונג"		ללא	קבלת	אישור

מאגף	פרסומות	ברשות	השנייה,	וזאת	לאחר	שנדרשו	בו	תיקונים

הדורשים	אישור	מחדש,	בניגוד	לכלל	4	(א)	(ב)	לכללי	אישור	מוקדם

של	תשדירי	פרסומת.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* 5.7.05

6.7.05

התראה.* שודר	שעון	ספירה	לאחור	לקראת	שידור	פיק-אפ	בפעם	הראשונה,10.7.05

ללא	בקשת	אישור	מהרשות,	בניגוד	לכלל	10	(3)	לכללי	התכניות.

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.* בתאריך	23.7.05	במהלך	התוכנית	"מדריך�הטיולים�עם�רוית�נאור"23.7.05

הוענקה	חשיפה	החורגת	מגבולות	הסביר	למלון	"מג'יק	סאן	רייס",

ולמסעדת	"בוסטון	פיש	&	צ'יפס"	באילת,	בניגוד	לכלל	9	לכללי

האתיקה	בפרסומת.

התראה.* במהלך	התוכנית	"הפלא�השמיני"	הוענקה	חשיפה	החורגת	מגבולות2.8.05

	האתיקה 	בניגוד	לכלל	9	לכללי 	זיקרי", הסביר	למספרת	"שוקי

בפרסומת.

נטילת��2:30דקות�של�פרסומת.* במהלך	דווח	חדשותי	ראשוני	על	פיגוע	בתחנה	המרכזית	בבאר28.8.05

שבע	שובצו	4	מקבצי	פרסומות	בניגוד	להחלטת	מועצת	הרשות

ולהנחיותיה,	ובניגוד	לכלל	16	(ו)	לכללי	שיבוץ	פרסומות.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* 30.8.05

31.8.05

שודר	קדימון	לתוכנית	"סופרנוס",	ובו	קטעים	אלימים	במיוחד,	בניגוד

לכלל	8	(ג)	(1),	(2).

התראה.* אוגוסט

2005

תשדיר	הפרסומת	"טבליות�פיניש�-��50%מתנה"	שובץ	לשידור	כאשר

חסר	בו	מידע	מהותי,	בניגוד	לכלל	4	לכללי	האתיקה.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* התשדיר	"מיונס��5%-�רטבים"	שודר	בשעה	20:38,	בניגוד	להנחיית6.9.05

	בשל 	החל	מהשעה	21:00, הרשות	המגבילה	את	שעת	שידורו

האלימות	שבו.

התראה.* ספטמבר

2005

מתוך	חמישה	שבועות	בחודש	ספטמבר�2005,	הערוץ	עמד	במכסת

התרגומים	לערבית	רק	בשבועיים,	זאת	בניגוד	לכלל	7	(ג)	לכללי

התכניות.

התראה.* בין	השעות	22:00-21:00	שודרו	12:49	דקות	זמן	לא	תכניתי.	הדבר2.10.05

מהווה	חריגה	בת	49	שניות	מן	הזמן	המותר	בהתאם	לכלל	3	(א)

לכללי	שיבוץ	פרסומות.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* תשדיר	"פוקס-הסוף�הלא�מצונזר"	לא	הועבר	לרשות	לאישור	מוקדם,6.10.05

וזאת	בניגוד	לכלל	2	לכללי	הרשות	השניה	לטלוויזיה	ורדיו	,	ולהנחיית

הרשות	המפורשת	בעניין.

נטילת��30שניות�של�פרסומת.* במסגרת	שידור	הסרט	"הסנדק�2",	שודר	תשדיר	הפרסומת	"אמריקן7.10.05

אקספרס"	בהשתתפות	השחקן	רוברט	דה	נירו,	שהופיע	כדמות

ראשית	לאורך	הסרט	כולו,	בניגוד	לכלל	32	(א)	לכללי	שיבוץ	פרסומות.

*	טרם	נקבע	מעמד	סופי.	נמצא	בהליך	ערר.
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תשדיר	"פוקס�הסוף�הלא�מאושר"	שובץ	לשידור	6	פעמים	בשעות8.10.05

הערב,	בניגוד	להוראה	מפורשת	של	הרשות,	שלא	לשדר	את

התשדיר	טרם	קיומו	של	הליך	אישור	מוקדם.

נטילת��6:00דקות�של�פרסומת.*

1:00	דקה	בגין	כל	תשדיר	ששודר.

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

בסמוך	לשעה	16:00	התרחש	פיגוע�ירי,	בו	נהרגו	3	אזרחים.

הפיגוע	דווח	על	ידי	ערוצי	טלוויזיה		ורדיו	אך	לא	שודר	בערוץ	10

	רק	בשעה	17:00	וזאת	בהתעלם	מכך	שכל	ערוצי אשר	דיווח	

השידור	דווחו	בשידור	חי	על	הפיגוע.	העדר	הדיווח	עומד	בניגוד

לכלל	3	לכללי	האתיקה	בשדורים.

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* 16.10.05

במהלך	התוכנית	"מדריך�הטיולים�עם�רוית�נאור"	הוענקה	חשיפה

החורגת	מגבולות	הסביר	למשחקיה	לילדים	בת"א	"צוציכיף"	ולמועדון

באולינג	בחולון	"בולה	פיש	באולינג",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

נטילת��2:00דקות�של�פרסומת.* 2.11.05

שיבוץ	תשדירי	הפרסומות	של	"פוקס"	בניגוד	להנחייה	הרשות,

הקובעת	כי	תשדירים	אשר	בחלק	ניכר	ממשכם	דומים	בחזותם

ותוכנם	לא	ישובצו	ברצף	אחד	אחר	השני	(סימוכין	0136	מתאריך

.(3.4.05

נטילת��1:00דקה�של�פרסומת.* -17.11.05

19.11.05

חריגות	ממכסת	הזמן	הלא	תוכניתי	המותר	בהתאם	לכלל	3	(א)

לכללי	שיבוץ	פרסומות,	וזאת	לפי	הפירוט	הבא:

בין	השעות	04:00-05:00	חריגה	בת	1:43	דקות	מן	הזמן	המותר.

בין	השעות	06:00-05:00	חריגה	בת	38	שניות	מן	הזמן	המותר.

התראה.* 22.11.05

פרסומת	אגב	למסעדת	"רטרו"	במצפה	התת	ימי	באילת,	במהלך

התוכנית	"מדריך	הטיולים	עם	רוית	נאור",	בניגוד	לכלל	9	לכללי

האתיקה	בפרסומת.

נטילת��1:30דקות�של�פרסומת.* 23.11.05

±∞†˙Â˘„Á
כיוון	שחברת	החדשות	אינה	מוכרת	זמן	פרסום,	הרשות	אינה	רשאית	ליטול	זמן	פרסום	מהחברה	בשל	הפרותיה.

במהלך	דיווח	על	פיגוע	בקניון	השרון	לא	פורסם	מספר	פקס	לפניות12.7.05

ציבור	כבדי	השמיעה,	כנדרש	ע"פ	ההנחיות.

התראה.*

סנקציית�הרשותהפרהתאריך

במהלך	דיווח	על	פיגוע	בקניון	השרון	שודרו	תמונות	קשות	לצפיה,

בניגוד	לכללי	האתיקה		סעיפים	16	ו-	19.

התראה�חמורה.* 12.7.05

*	טרם	נקבע	מעמד	סופי.	נמצא	בהליך	ערר.
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טכנולוגיה
‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

∫±∞†ıÂ¯Ú†È¯Â„È˘†˙ˆÙ‰

שידורי	ערוץ	10	-	הפקתם,	עריכתם,	הפצתם	וקליטתם	-	פועלים	בציוד	ובטכנולוגיות	שידור	ספרתיים.

מרכז	השידור	של	ערוץ	10	ושל	חברת	החדשות	שלו	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.

∫±∞†ıÂ¯ÚÏ†®UHF©†È‚ÂÏ‡†ÈÚ˜¯˜†¯Â„È˘

הרשות	השנייה	,ערוץ	10	ומשרד	התקשורת	פעלו	יחד	להקצאת	תדרים	להפצה	אנלוגית	קרקעית	של	שידורי	הערוץ

במתכונת	שידורי	ניסיון	לציבור.	בשנת	2005	פרסמה	הרשות	מכרז	בעבור	משדרים	קרקעיים	אשר	בין	היתר	ישמשו

את	שידורי	ערוץ	10.	מכרז	זה	פורסם	בחודש	דצמבר,	והחל	תהליך	בחירת	הזוכה.	במהלך	שנת	2006	תיבחר	החברה

אשר	תספק	את	ציוד	השידור	בעבור	תחנות	השידור.

∫È¯ÂÊ‡‰†ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ˙Ï†¢±∞†˙Â˘„Á¢

"חדשות	10"	הופצו	לתחנות	הרדיו	האזורי	באמצעות	הלוויין	הספרתי,	באמצעות	שילוב	בין	המש"ב	הספרתי	ומערכת

הבקרה	והניתוב	מול	תחנות	הרדיו	האזורי	ברשות	השנייה.

במקביל	מתבצעת	הפצה	לתחנות	הרדיו	האזורי	באמצעות	רשת	תקשורת	נתונים	הקיימת	ברשות	השנייה	מול	הזכיינים.

∫®ÌÈ¯„˘ÓÂ†ÌÈËÏ˜Ó©†ÌÈÓ¢˘˜Ó·†±∞†ıÂ¯Ú†È¯Â„È˘†·ÂÏÈ˘

מימוש	קליטה	ספרתית	של	ערוץ	10	במקש"מים	-	במסגרת	המעבר	ללוויין	"עמוס-2"	מלוויין	ה-LMI.	הותקנו	מערכות

לקליטה	ספרתית	של	ערוץ	10	במקש"מים.

אחזקת	המקש"מים	ותחזוקתם	באחריות	היישוב	הקהילתי	הרלוונטי	(מועצה	מקומית,	מועצה	אזורית	וכו').
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כספים
‰ÏÎÏÎÂ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

בשנת	2003,	לאחר	השקתו	המחודשת	של	ערוץ	10,	נקלע	הערוץ	לקשיים.	ב-14.4.03	הוצא	צו	הקפאת	הליכים	ואת

הערוץ	ניהלו	נאמנים	שמינה	בית	המשפט	במשך	השנה.	בחודש	פברואר	2004	נחתם	הסכם	עם	משקיעים	חדשים

בערוץ,	והערוץ	יצא	מהקפאת	הליכים	ועבר	לניהול	של	ההנהלה	החדשה.

במהלך	שנת	2005	צורפו	משקיעים	חדשים	לערוץ	ובוצעו	שינויים	בהנהלת	הערוץ	תוך	הצהרת	כוונות	להשקעה

משמעותית	יותר	בלוח	התכניות	של	הערוץ.	ברבעון	האחרון	של	שנת	2003	ובשנת	2004	חלה	מגמת	עלייה	בהכנסות

הערוץ	ובחלקו	"בעוגת	הפרסום	הטלוויזיונית",	מגמה	אשר	נמשכה	בשנת	2005,	אולם	עדיין	מצבו	הכלכלי	של	הערוץ

קשה	ולערוץ	הפסדים	כבדים.	לקראת	סוף	שנת	2005,	לאחר	הליכי	חקיקה	ממושכים	למדי,	התקבל	תיקון	מספר	26

לחוק	הרשות	השניה	אשר	איפשר	לערוץ	10,	במידה	ויעמוד	בתנאים	שנקבעו	בחוק,	לקבל	הארכה	לזיכיונו	לשתי

תקופות	נוספות	של	שנתיים	כל	אחת.

≤∞∞µ†˙˘Ï†˙Â·ÈÂÁÓ
על	פי	תיקון	19	לחוק	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-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	לשנת	2005	עמדה	על	כ-225	מיליון	₪	ולהפקה	ישראלית	על	כ-145	מיליון	₪.

הרשות	בדקה	את	דיווח	ערוץ	10	באשר	להוצאותיו	לתקופה	הנבדקת,	ומצאה	כי	הזכיין�עומד�במחויובותיו�להפקה�של

תכניות�ולרכישתן�ובהוצאה�להפקה�ישראלית,	כנדרש	בתנאי	הזיכיון.

לאחר	השלמת	חלק	מהחוסרים	משנת	2004	ניתן	לומר	כי,	לערוץ��10חוסר�כללי�של�כ-�5.5מיליון�ש"ח�בהוצאה�להפקה

ורכישה�של�תכניות.�הערוץ�עמד�במחויובותיו�להוצאה�בגין�הפקה�ישראלית.	על�ערוץ��10להשלים�חוסר�זה�בשנת�2006.

לעניין	עמידה	במחויבות	להוצאה	לסוגה	עילית	ראה	פרק	טלוויזיה.
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הפקות�הרשות
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�ויוצרים�מהפריפריה.�הפקות�הרשות�נעדרות�שיקול�מסחרי�ופונות�הן�לקהל�הרחב�והן�לקהלים�שאינם�מוצאים

מענה�בשידורים�המסחריים�בערוצים��2ו-�10.


שעות�של�שידורי�הרשות�שהם��0.6%משידורי�הערוץ.
בתקופה�שבין��1.1.05ועד��31.10.05שודרו�בערוץ�41�-2

בערוץ��10שודרו�בתקופה�שבין��28.1.05–�26�-�27.1.06
שעות�של�תכניות�הרשות�שהם��0.3%משידורי�הערוץ.

בשנת��2005החליטה�הרשות�להמשיך�במדיניות�שלה�ולהעמיד�את�סרטי�התעודה�בראש�סדר�העדיפויות�יחד�עם

תכניות�תרבות�ואמנות�וזאת�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,�אמנות�וספרות.

גם�שיתופי�הפעולה�עם�הקרנות�הציבוריות�המשקיעות�בסרטי�תעודה�נמשכו�בשנה�זו.�סרטי�התעודה�המופקים�בעבור

הרשות�עתידים�להיות�משודרים�בשנת��2006כשהכוונה�היא�לשדר�אותם�במשבצת�שבועית�קבועה�ובכך�להיות�"בית"

אמיתי�ליוצרים�הדוקומנטרים�בארץ.

כל�התכניות�המופקות�בעבור�הרשות�השנייה�מלוות�בכתוביות�בעברית�למען�קהל�הצופים�כבדי�השמיעה.

.₪
8.8
מיליון
2005
עמד
על
תקציב
הפקות
הרשות
בשנת

ÌÏÂÚ·Â†ı¯‡·†˙ÂÈÂ¯Á˙·Â†ÌÈÏ·ÈËÒÙ·†˙ÂÙ˙˙˘‰

סרטים�המופקים�במסגרת�שידורי�הרשות�השנייה�זוכים�לייצוג�מכובד�בפסטיבלים�בינלאומיים�בעולם�ובפסטיבלים

בארץ.�חלק�מהסרטים�זכו�בפרסים�מרשימים.�להלן�רשימת�סרטי�הרשות�אשר�זכו�בפסטיבלים�בחו"ל�ובישראל:

Ï¢ÂÁ·†ÌÈÏ·ÈËÒÙ

2005

הולנד-
פסטיבל
אידפא

מים�סוערים�-�במסגרת�תחרות�ע"ש�יוריס�איבנסלפיצ'רים�הדוקומנטריים�(סרט�ישראלי�ראשון�שנבחר�בקטגוריה�זו)

FIRST APPEARANCEשאדיה�-�זכה�במקום�הראשון�בתחרות�

2005
פסטיבל
זכויות
האדם
-� �ONE WORLDפראג
)צ'כיה(
אודסה�אודסה�-�זכה�בפרס�פס�הקול�הטוב�ביתר

2005
פסטיבל
הסרטים
בברלין

CICAEאודסה�אודסה�-�פרס�

2005
-
פסטיבל
הסרטים
בקאן

אודסה�אודסה�-�נבחר�להקרנה�רשמית�במסגרת� �ACID(ארגון�המורכב�מבימאים�מובילים�בעולם�הבוחרים�בכל

פסטיבל��10סרטים�מהעולם�להקרנה�בפסטיבל)

2005
תחרות
פרס
האוסקר
התיעודי,
רוסיה

הבמה�-�זכה�במקום�הראשון�מבין��120סרטים



2005
בשנת

הסרט�חמוצים�-�שודר�ברשת��PBSבארה"ב�במסגרת�התוכנית��WIDE ANGLEבמספר�ערוצים�במקביל�וזכה�לרייטינג

נאה�במיוחד�שאינו�אופייני�לסרט�תעודה�זר.

Ï‡¯˘È·†ÌÈÏ·ÈËÒÙ

2005
פסטיבל
הסרטים
הבינלאומי
בירושלים

סיסאי�-�זכה�בפרס�ראשון�בתחרות�הסרט�התיעודי�(פרס�וולג'ין)

יום�ולילה�-�זכה�במקום�הראשון�בתחרות�הישראלית�+�פרס�הצילום�הטוב�ביותר

קיבוץ�-�זכה�בציון�לשבח

2005
פסטיבל
קולנוע
דרום

קירות�לבנים�(דרמה)�-�זכה�במקום�הראשון�בתחרות�הסטודנטים

2005
פסטיבל
הסרטים
הבינלאומי
בחיפה

זורם�כנהר�גדול�-�זכה�במקום�הראשון�בתחרות�סרטי�התעודה

בראשית�-�זכה�בפרס�העריכה

בית�הילדים�-�זכה�במענק�פיתוח

קירות�לבנים�(דרמה)�-�זכה�במקום�הראשון�בקטגוריית�הדרמה

2005
-
תחרות
הסרט
התיעודי
השנתית
הראשונה

פרס�ראשון�בקטגוריית�הסרט�הארוךמים�סוערים�-

פרס�על�צילום

פרס�ראשון�בקטגוריית�סרט�הטלוויזיהשאדיה�-

מקום�ראשון�בפרס�הדור�הבא�(הסרט�נבחר�ע"י�ציבור�רחב�של�סטודנטים�לקולנוע)

פרס�העריכההכובעים�של�ירושלים�-

פרס�הצילום

˙Â˘¯‰†¯Â·Ú†Â˜ÙÂ‰˘†‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò†˙ÚÂˆ¯†≠†¢ÌÈÈÁ‰Ó†‰ÚÂˆ¯¢†„ÂÒÈÈ

לראשונה�בתולדות�השידור�המסחרי�העלתה�הרשות�השנייה�רצועה�מקורית�דוקומנטרית�אשר�שודרה�בכל�שבוע

בשעות�צפיית�השיא�בערוץ�2.�הסרט�הראשון�ברצועה�שודר�ביום�שלישי��17במאי�ב��22:45בערוץ�2,�ביום�השידור

של�טלעד�ולאחר�מכן�המשיכה�הרצועה�במוצאי�שבת�ביום�השידור�של�קשת.�הרשות,�כמייצגת�את�האינטרס�הציבורי

קבעה�לעצמה�כאחת�המטרות�המרכזיות�בפעילותה�את�קידומו�של�שוק�היצירה�הישראלי,�וחרתה�על�דגלה�שני

תחומים�מהותיים�שאינם�נראים�על�מרקע�הערוצים�המסחריים�שבאחריותה:�תכניות
תרבות�(כנספח�תרבות,�דו"ח

אינטימי�ושמע�סיפור)�וסרטים
דוקומנטריים
מורכבים,�שנוגעים�בנושאים�חברתיים�ורב�תרבותיים.�בשידורים�אלה�רואה

הרשות�חשיבות�רבה�בהפקת�תכניות�בעלות�ייחוד,�עניין�וערך�ציבוריים,�שנושאיהם�ראויים�לתפוס�מקום�בדיון�הציבורי

ובסדר�היום�הציבורי.�קביעת�נושאים�בעלי�עניין�ציבורי�מעניקה�הזדמנות�שווה�גם�לגופי�הפקה�קטנים�וליוצרים

עצמאיים.�הרשות�השנייה�רואה�חשיבות�בתיעוד�תרבותי�וחברתי�של�המציאות�היום-�יומית�במדינת�ישראל,�תיעוד

שלא�נובע�בהכרח�משיקולים�מסחריים�ושיקולי�רייטינג.

הסרטים�ששודרו�במסגרת�"רצועה�מהחיים":�שלום�אבו�באסם,�בלב�המוח,�יום�ולילה,�תיאטרון�פסיק�-�החיים,�סאז,

יתום�עם�הורים,�חיים�בארגזים,�פרו�ורבו,�אל�ג'יסר,�קרב�האהבה,�מועדון�הקרב�הקווקזי,�גברים�על�הקצה�-�יומן�דייגים.

בתחילת��2006שודרו�גם�הסרטים:�אשבל�והאשכנזים.

במהלך��2006תעלה�מחדש�"רצועה�מהחיים"�עם�הסרטים�החדשים�שהופקו�בעבור�הרשות�הן�במסגרת�המכרזים

שפורסמו�והן�במסגרת�שיתופי�הפעולה�בין�הרשות�לבין�הקרנות�הציבוריות�השונות�והן�במסגרת�קופרודוקציות�עם

גופי�שידור�מחו"ל.
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הפקת
סרטי
תעודה
ארוכים:�הרשות�פרסמה��3מכרזים�להפקת�כ-��14סרטי�תעודה�באורך��50דק'�שיופקו�בעבורה.1.

בכל�סרט�השקיעה�הרשות�עד�₪�360,000.�הסרטים�מיועדים�לשידור�ב"רצועה�מהחיים",�רצועה�דוקומנטרית�של

הרשות�השנייה�בשידורי�ערוץ��2וערוץ�10.�הנושאים�שבהם�התקיימו�המכרזים�הם:


סרטים�בכל�נושא�התואם�את�מטרות�הרשות�השנייה�למעט�שני�הנושאים�המוגדרים�למטה.-
נושאים
פתוחים

הסרטים�יעסקו�בנושאים�חברתיים,�היסטוריים�וכלכליים�המשפיעים�על�סדר�היום�הציבורי�בישראל�של�שנת

.2006

מכרז
בנושא
דיוקנאות
-�אנשים�שהשפיעו�על�פני�החברה�בארץ�ושתרומתם�לה�הייתה�נכבדת�ומיוחדת.�אישים

שהשקפתם�ופועלם�בתחומם�הובילו�מהלכים�חברתיים,�היסטוריים�וכלכליים�מאז�קום�המדינה�ועד�ימינו.

היום
שאחרי
ההינתקות
-�שנת��2005עסקה�בהיבטים�שונים�של�תהליך�ההינתקות�שהתקיים�באוגוסט�2005.

הסרטים�יעסקו�בפניה�של�החברה�הישראלית�מבחינה�חברתית,�פוליטית�ועוד�היבטים�לאחר�תהליך�ההינתקות

מרצועת�עזה.


בהפקת��JCSובהנחיית2.-
10
פרקים
נוספים
של
"נספח
תרבות"
תכניות
תרבות,
הפקת
עונה
שלישית
של
"נספח
תרבות":

העיתונאי
דב
אלפון
-�בשנת��2005המשיכה�הרשות�להפיק�עונה�נוספת�ל"נספח�תרבות"�בסכום�כולל�של��1.2מיליון�₪.

התכניות�ישודרו�בשנת�2006.�המדיניות�לשדר�את�"נספח�תרבות"�בערוץ��2ואת�"דו"ח�אינטימי"�(העונה�הרביעית)

בערוץ��10נובעת�מהחשיבות�שהרשות�מייחסת�לתכניות�תרבות�בשני�הערוצים�המסחריים.

בעונה�השלישית�שונה�הקונספט�הכללי�של�התכנית�שעסקה�במארג�התרבותי�ובאופן�שבו�כולם�קשורים�לכולם,

ומעתה�העיסוק�יהיה�סביב�"הפליטים"�של�התרבות�הישראלית.�כל�אחת�מהתכניות�תעסוק�במרידה�התרבותית

הישראלית�על�כל�נגזרותיה�:האאוטסיידרים,�הדון-קישוטים,�האלטרנטיביים,�הרובין-הודים,�הפרובוקטורים,

החתרנים,�שוברי�המוסכמות,�ה"ילדים�הרעים",�המנודים�ו"טורקי�הדלתות".�בעונה�השלישית�צורפו�למערכת

התכנית:�סיגל�אשד,�ארז�שוויצר�ואמל�זיאדה�כיועצים,�נוסף�למנחה�התוכנית,�דב�אלפון�ולעורכת�הראשית,�אירית

דולב.

שיתוף
פעולה
עם
זכיינים:�בשנת��2005הוקצה�חלק�מתקציב�הפקות�הרשות�השנייה�להפקת�סרטים�בשיתוף�פעולה3.

עם�זכייניותיה.�סה"כ�השקעת�הרשות�בשיתוף�פעולה�עם�זכייני�ערוץ�₪�375,000�:2.

בשיתוף
טלעד
הופקו:

2005
-��15סרטונים�של��4דקות�כל�אחד,�העוסקים�בפניה�המגוונות�של�ירושלים�כפי�שהיא1.
מבטים
ירושלים

נראית�בעיניו�של�כל�יוצר�ומתוך�עולמו�הפנימי.�הפקה:�מיכה�שגריר�-�תפוז�תקשורת�בשיתוף�עם�הקרן�החדשה

לקולנוע�ולטלוויזיה.

לראות
את
פטרה
-�הסרט�מחזיר�שלושה�מגיבורי�המיתוס�של�פטרה�אל�מחוזות��הריגוש�והקדושה,�החיים2.

והמוות�של�נעוריהם�הרחוקים.�בימוי�והפקה:�אקל�סיון.

המשך
שיתופי
פעולה
עם
קרנות
ציבוריות
להפקת
סרטי
תעודה:�נמשכו�שתופי�הפעולה�עם�הקרנות�במתכונת�זהה4.
לשנים�קודמות�על�פי�הפירוט�הבא:

הקרן
החברתית
-�יחד�עם�הקרן�החדשה�לקולנוע�ולטלוויזיה.�השקעת�הרשות:��1מיליון�₪.1.

בימוי:סילבן�ביגלאייזן,�הפקה:�זן�הפקות.עלי
לחיות

בימוי:�רועי�וסטלר,�הפקה:�אודי�קלינסקי�(פרו-ויד)�ודני�חכים.שאדיה

בימוי�והפקה:�ירון�כפתורי�ולימור�פנחסוב�(קיקרו�הפקות).אמא
חוזרת
הביתה

בימוי:�עמוס�גיתאי,�הפקה:�מיכאל�תפוח�(המון�הפקות).חדשות
מהבית

בימוי:�תמנע�רוזנהיימר,�הפקה:�איתן�חריס.נסיג'

הקרן
הרב
תרבותית
ע"ש
שרון
עמרני
ז"ל-�יחד�עם�קרן�גשר.�השקעת�הרשות�₪�600,000.2.

בימוי:�אמנון�בנימין,�הפקה:�עידן�רגב.הצבוע�

בימוי�והפקה:�עמי�ברעם.החוג
(תוספת
להשקעה
ראשונית)

בימוי:�בילאל�יוסף,�הפקה:�הגר�קוט.לחצות
את
הגבול
(תוספת
להשקעה
ראשונה

בימוי:�אבי�המי,�הפקה:�עידן�רגב.היומנים
של
יוסי
(תוספת
להשקעה
ראשונה)
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פעילות
למען
הקהילה:�הרשות�השנייה�מאמינה�בדו�שיח�מתמשך�עם�הציבור�כחלק�בלתי�נפרד�מתפקידה�הציבורי.7.

לדו�שיח�כזה�מקום�רחב�הן�בתכניות�המופקות�על�ידי�הרשות�והן�באירועים�פרי�יוזמת�הרשות�וכאלה�שהרשות

חוברת�אליהם.�הרשות�טיפלה�השנה�בקידום�היצירה�הצעירה,�בקהלים�מהפריפריה�וקהלים�שלא�זכו�לטיפול

הולם,�וזאת�על�ידי�קיום�מפגשים�בלתי�אמצעיים:

תמיכה
באירועים
של
בתי
ספר
תיכוניים;
הקרנת
סרטי
תעודה
לציבור
הרחב�(עלמא�סרט�ו"דוקו�אשקלון");�פרויקט

תמיכה�וליווי�יוצרים�במגזר�הערבי.

המשך
פרוייקטים
שהחלו
בשנים
קודמות
וביניהם-�הפקת��24סרטי�תעודה�ארוכים�שנבחרו�ב-�7מכרזים�שפורסמו8.

בשנת�2004;�סידרה�על�אומנות�–��100שנות�אמנות;�שיתופי�פעולה�עם�זכיינים;�שידור�סרטי�הרשות�במועדים

מיוחדים�ושידור�עונה�שנייה�של�"נספח�תרבות"�ועונה�שלישית�של�"דו"ח�אינטימי";�המשך�הפעילות�למען�היצירה

הטלוויזיונית�במגזר�הערבי.

מחלקת�הפקות�של�הרשות�משבצת�את�סרטי�הרשות�גם�כחלק�משידורים�לימים�מיוחדים�ולציון�אירועים:�ימי

השואה�והזיכרון;�ערב�ט'�באב;�יום�השנה�ה-��6למותו�של�חנוך�לווין�ז"ל:�במלאת��32שנים�למלח'�יום�הכיפורים.

שיתוף
פעולה
בין
הרשות
לבין
קרן
יהושע
רבינוביץ'
-�השקעת�הרשות:�₪�800,000.3.

בימוי�והפקה:�ציפי�טרופה.בלדה
לנערי
שגדל

בימוי:�סיגלית�בנאי,�הפקה:�סיגל�וענונו-�גדיש.החלוצים

בימוי:�אילת�דקל,�הפקה:�עידן�רגב.אינתיפאדה
קאלט

בימוי�והפקה:�יואב�שמיר.אנטישמיות


השקעת�הרשות�₪�600,000.�הסרטים�שזכו�לתמיכת�הקרן4.-
שיתוף
פעולה
בין
הרשות
השנייה
לבין
קרן
מקור

והרשות�בשנת��2005הם:

בימוי:�ענת�סרגוסטי,�הפקה:�מטר�פלוס.שולמית
אלוני

בימוי:�יפתח�שבח,�הפקה:�טרנספקס.שלכת

בימוי:�טלי�שמש,�הפקה:�נורמה�הפקות.סוחרי
העבדים

בימוי:�אמנון�בנימין,�הפקה:�עידן�רגב.הצבוע�(תוספת�להשקעה�קיימת)

הפקת
סרט
תיעודי
במסגרת
"פרויקט
שווים":
הרשות�השנייה,�קרן�גשר�לקולנוע�רב�תרבותי�וסינמטק�ירושלים�ייסדו5.

מיזם�משותף,�ובו�יופק�בכל�שנה�סרט�תיעודי�שיעסוק�בנושא�צדק�חברתי,�פערים�חברתיים,�חופש�העיסוק�והצורך

לשוויון�בחברה�הישראלית.�השקעה�משותפת:��₪�600,000בכל�שנה.�השקעת�הרשות:�₪�400,000.�בשנת�2005

נבחר�להפקה�הסרט:�"עבדי�הקבלן"�בבימוי:�דוד�אופק�ובהפקת:�עדן�הפקות.�הסרט�"עבדי�הקבלן"�יעקוב�אחר

המאבק�לשנות�את�מצב�עובדי�הקבלן,�ואחר�מאבקם�הנואש�של�עובדים�אלה�לעלות�מעל�קו�העוני.

המשך�פעילות�קרן
"סנונית"�לעידוד�יוצרים�צעירים-�גם�בשנת��2005(ומאז�1995)�המשיכה�הרשות�השנייה�להקציב6.

סכומי�תמיכה�להפקת�סרטים�של�יוצרים�צעירים.�השנה�תוקצבה�הקרן�ב-�₪�500,000בעבור�סיוע�להפקות

סטודנטים.�הוגשו�לקרן��123הצעות,�מתוכן�זכו��34יוצרים�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�לשנת�2005:

11מכללת�ספיר

4מכללת�תל-חי

4קמרה�אובסקורה�ת"א

4אוניברסיטת�ת"א

3ביה"ס�ע"ש�סם�שפיגל

מספר
זוכיםשם
מוסד
הלימוד

3מכללת�בית�ברל

2מכללת�הדסה

1ביה"ס�מעלה

1המכללה�האזורית�עמק�הירדן

1ביה"ס�לתאטרון�חזותי�ירושלים

מספר
זוכיםשם
מוסד
הלימוד



79103 ÈÏÏÎ†‰ÈÊÈÂÂÏË†ÌÂÁ˙ פרסומות

˘‡¯Ó†˙ÂÓÂÒ¯Ù†¯Â˘È‡
ערוץ��2וערוץ��10הם�ערוצים�מסחריים�בפיקוח�ציבורי,�שהכנסותיהם�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�המיועדים

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.

בשנה�זו,�בהתאם�להחלטת�מועצת�הרשות�השנייה�מתאריך�1.6.04,�העבירו�זכייני�הערוצים�המסחריים�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.

∫ÌÈÏÏÎ†ÌÈÂ˙

נתוני�דו"ח�זה�מתייחסים�לתאריכים�הבאים:

1.1.05
עד
�31.10.05(סיום�תקופת�הזיכיון�של�זכייני�ערוץ�2)
—
2
ערוץ

31.1.06
1.1.05
עד
—
10
ערוץ

בתקופה�שבין��31.10.05�-�1.1.05שודרו��2704תשדירים�חדשים�בערוץ�2,�ובתקופה�שבין��31.1.06-�1.1.05שודרו�2610

תשדירים�חדשים�בערוץ�10.

בממוצע:�כ–�225פרסומות�חדשות�מדי�חודש�בערוץ�2,�וכ–�218פרסומות�חדשות�מדי�חודש�בערוץ�10.

בתקופה�שבין��31.10.05�-�1.1.05הוגשו�לאישור�הרשות��371תשדירי�פרסומת,�שהם��14%מסך�התשדירים�ששודרו

בערוץ�2.

בתקופה�שבין��31.1.06�-�1.1.005הוגשו�לאישור�הרשות��520תשדירי�פרסומת,�שהם��20%מסך�התשדירים�ששודרו

בערוץ�10.

�2333תשדירים�נבדקו�ואושרו�ע"י�זכייני�ערוץ��2באופן�עצמאי,�ו–�2090תשדירים�נבדקו�ואושרו�ע"י�ערוץ��10באופן

עצמאי.

פרסומות
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ועדת�הפרסומות�ברשות�מתכנסת�באופן�קבוע,�ובכל�התכנסות�דנה�בתסריטים�ובתשדירי�פרסומות�שהוגשו�לאישורה.

ועדת�הפרסומות�ברשות�מורכבת�משלושה�עד�ארבעה�אנשי�צוות:�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.

∫‰Ï‡‰†ÌÈ‚ÂÒ‰Ó†ÌÈ¯È„˘˙†ÌÈ˜„·†‰„ÚÂÂ‰†˙„Â·Ú·

Æ±∫˙ÂÈ˙Â‡È¯·†Â‡†˙ÂÈ˙ÂÊ˙†˙ÂÚË†Ì‰·Â†ÌÈ¯È„˘˙

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.

100%הכול19941381

100%הכול19952559

100%הכול19962119

1997238593539%

1998214253625%

1999222385538.5%

2000185662133.5%

2001160752632.7%

2002220459127%

2003241943618%

�17%(ערוץ�2)200430352545517

�20%(ערוץ�10)

�14%(ערוץ�2)2005270426101.1.05-31.10.05371

�20%(ערוץ�10)1.1.05-31.1.06�520

סך
תשדירים
חדשיםשנה
2
ששודרו
בערוץ

סך
תשדירים
חדשים
10
ששודרו
בערוץ

אחוז
תשדירים
שהוגשוהוגשו
לאישור
הרשות
לאישור
הרשות
מתוך
סך

התשדירים
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בטבלה�שלהלן�יובאו�דוגמאות�לתשדירים�שטופלו�על�רקע�זה.

הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.27.4.05דיאט�פור�לייף�-1.

ג.�יפית

הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.10.5.05פרפקט�סלים�פאטצ'�-2.

קרם�לצלוליטיס

*�הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת,11.5.05מזולה�החדשה�-3.

בניגוד�לכלל��46א'�לכללי�האתיקה.בריאות�הלב

*�ייחוס�סגולות�מרפא�למזון�בניגוד�לתקנות�בריאות

הציבור�(מזון)�(הגבלת�ייחוס�סגולות�ריפוי�למצרך�מזון)

תשל"ח�-��1978(תקנה�2)

*�הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.25.5.05מקדונלד'ס�-�4.

*�ייחוס�סגולות�מרפא�למזון�בניגוד�לתקנות�בריאותבריא�יותר

הציבור�(מזון)�(הגבלת�ייחוס�סגולות�ריפוי�למצרך�מזון)

תשל"ח�-��1978(תקנה�2)

.5B FREEהטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.29.6.05בקבוקי�

בקבוק�בטוח

עמידה�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה�-�טיפול/11.7.05סייפר�-�טכנולוגיית�6.

מוצר�רפואי�הדורש�התערבות�רפואית.הצנתור

הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.18.7.05מסטיק�אורביט7.

פרופשיונל�-�מנקה�את

השיניים

ייחוס�סגולות�מרפא�למזון�בניגוד�לתקנות�בריאות�GNC3.11.05-�לכסניות�אבץ8.

הציבור�(מזון)�(הגבלת�ייחוס�סגולות�ריפוי�למצרך�מזון)למציצה

תשל"ח�-��1978(תקנה�2)

*�עמידה�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה�-�טיפול/21.12.05פרק�חדש�בחיים�-�9.

מוצר�רפואי�הדורש�התערבות�רפואית.השמנת�יתר

*�הטעיה�ופרסום�מוגזם�בעניין�תכונות�המוצר.

*�עמידה�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה�-�טיפול/25.12.05מזור�בבית�-�10.

מוצר�רפואי�הדורש�התערבות�רפואית.פצעים�סוכרתיים

הועבר
לרשותסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר
בגרסה
מתוקנת
שאושרה
לשידור

כן

לא

לא

לא

כן

כן

כן

כן

כן

כן
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Æ≤∫ÌÈ„ÏÈ†˙ÂÙ˙˙˘‰·†ÌÈ¯È„˘˙
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:

תמונות�המציגות�ילדים�ובני�נוער�באופן�מיני�העלול31.1.05ערים�בלילה�-�1.

לפגוע�ברגשות�הציבור�ובטעם�הטוב,�בניגוד�לכללים

�3ו–�14לכללי�האתיקה.

*�הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר.14.2.05האגיס�-�מגבונים2.

*�הצגת�תינוקות�חשופים�ללא�בגדים.מחומרים�טבעיים

הטעיה�והשמטת�מידע�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה,30.3.05סימילק�טופ�-�בגלל3.

ובניגוד�להוראות�משרד�הבריאות�בנוגע�לפרסומים�שלהתוצאות

תחליפי�חלב�לתינוקות.ג.�יפית

פנייה�לרגש�הפחד�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.25.4.05מייקרוסופט�-�4.

יום�האבטחה

�בכביש.55.5.0קרמיסימו�-�ספארי5. �בנסיעה �הבטיחות �לכללי �בהתאם עמידה

עידוד�קטינים�למעשים�שאינם�ראויים�לקטינים�בניגוד2.6.05מקדונלד'ס�-�6.

לכללים��41�,40לכללי�האתיקה.תזונה�נבונה

התנהגות�העלולה�לפגוע�בבטיחות�בניגוד�לכלל�27.6.0515מוטורולה�-7.

לכללי�האתיקה.הדור�השלישי�-

מחלק�העתונים

הטעיה�וייחוס�סגולות�ייחודיות�למים�מינרלים�שלא11.10.05מי�עדן�-8.

בהתאם�להוראות�משרד�הבריאות�ובניגוד�לכלל�4תינוקות�שותים

לכללי�האתיקה.

הטעיה�והמעטת�ערך�מתחרים�באופן�שאינו�הוגן�בניגוד15.11.04כללית�סמייל�-�רשת9.

לכללים��4ו–�16לכללי�האתיקה.מרפאות�השיניים

הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�בריאותית�מוגזמת.18.12.05מרקי�ויטה�-�מונוסודיום�10.

גלוטומט

הועבר
לרשותסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר
בגרסה
מתוקנת
שאושרה
לשידור

כן

לא

לא

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן
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∫†‰ÓÈ„˜Ó†˙Ú„†˙ÂÂÁ†Æ≥

בשנת��2005הוגשו�לרשות��12תשדירים�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�חלק�מהתשדירים�הבעייתיים�בתחום�זה:

פרסום�שיש�בו�פגיעה�ברגשות�הציבור�ובטעם17.2.05כרטיס�אשראי�דיינרס�-1.

הטוב�בניגוד�לכלל��3לכללי�האתיקה.סקס�עם�גורילה

פרסום�לשירות�שיש�בו�אלמנטים�של�רווח�-8.3.05הקרן�למורשת�הכותל2.

בתשדיר�למען�הקהילה�(ולא�כתשדיר�פרסומת)המערבי�(תשדיר

וזאת�בניגוד�לסעיף��1לכללי�שיבוץ�פרסומותלמען�הקהילה)

המגדיר�מהו�תשדיר�לשירות�הציבור.

פרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית26.4.05צו�פיוס�-�ההתנתקות3.

וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.דגל

�.4MAXפגיעה�ברגשות�הציבור�בניגוד�לכלל��3לכללי5.5.05פפסי��*

האתיקה�.

*�עידוד�למעשים�שאינם�בטיחותיים�בניגוד�לכלל

�15לכללי�האתיקה

הצגת�תמונות�שאינן�בטיחותיות�בניגוד�לכלל16.2.05ספרייט�-�קופצים5.

�15לכללי�האתיקה.למשרד

ציון�חסות�הכולל�תיאור�איכותי�והשוואתי�של16.5.05אקסלנס�נשואה�-�בית6.

המוצר,�בניגוד�לכלל�4א'�לכללי�שיבוץ�ולהנחיותהשקעות�חסות

הרשות�בנושא.

הטעיה�בציון�תנאי�המבצע�בניגוד�לכלל��4לכללי19.5.05אורנג'�-7.

LGהאתיקה.זוג�מכשירי�

פרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית6.05.30עמותת�אור�ירוק�-8.

וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.הגשת�עצומה

הטעיה�בנוגע�למקור�הנתונים�בתשדיר,�וזאת16.3.05מזרון�סילי�פוסטרופדי�-9.

בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.הנמכר�בארה"ב

פרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית21.7.05ישראל�יוצאת�מעזה�-10.

וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.התנתקות

הועבר
לרשות
בגרסהסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר
מתוקנת
שאושרה

לשידור

כן

התשדיר�הוגבל�לשידור

.22:00� �מהשעה החל

התשדיר�לא�שודר.

מכבש

בניין

קוף

�אושרו התשדירים

לשידור�למעט�בתכניות

ילדים�ובגבולותיהן.

כן

לא

כן

כן

כן

כן

כן
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בשל�מגמה�שהסתמנה�בשנים�האחרונות�בנוגע�לשידור�תכנים�בעייתיים�בפרסומות,�גם�בשנה�זו�בהתאם�להחלטת

מועצת�הרשות�השנייה�מיום�1.6.04,�העבירו�זכייני�הערוצים�המסחריים�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.

בתקופה�הנסקרת�דנה�הרשות�ב�-��42תסריטים/תשדירים.�להלן�פירוט�כמה�מן�התשדירים�הבעייתיים�שהוגשו

לבדיקת�הרשות�בתחום�זה:

�לכללי12.1.05חזיות�טריומף�-�פאב1.� 14� �לכלל �בניגוד �מיניות רמיזות

האתיקה.

�הטוב10.3.05קסטרו�-�תשוקה2. �בטעם �פגיעה �מיניות, רמיזות

וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו–14

לכללי�האתיקה.

�הטוב20.3.05ויצ"ו�חיפה�-�דמיון3. �בטעם �פגיעה �מיניות, רמיזות

וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו–14

לכללי�האתיקה.

�הטוב4.4.05ג'ינס�לי�קופר�-�עור4. �בטעם �פגיעה �מיניות, רמיזות

וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו–14

לכללי�האתיקה.

פנייה�לרגש�הפחד,�פגיעה�בטעם�הטוב21.4.05מגנום�-�חמשת�החושים5.

וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו–7

לכללי�האתיקה.

�לכללי5.051.דפי�זהב�-�שיפור6. 14� �לכלל �בניגוד �מיניות רמיזות

האתיקה.התפקוד�המיני

�לכללי21.9.05רנואר�-�בקתת�עץ7. 14� �לכלל �בניגוד �מיניות רמיזות

האתיקה.

הועבר
לרשות
בגרסה
מתוקנתסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר
שאושרה
לשידור

התשדיר�הוגבל�לשידור�החל

מהשעה�20:00.

גרסאות:

ים,�גג,�רחוב,�בר,

מים,�מטוס

-
*�גרסאות
ים,
גג,
רחוב,
בר

הוגבל�לשידור�החל�מהשעה

�תמונת �עידון �לאחר .22:00

הנשיקה�אושר�לשידור�לאורך

היום�כולו�למעט���בתוכניות

ילדים�ובגבולותיהן.

-

גרסאות
מטוס,
מים
רדודים*

מוגבל�לשידור�החל�מהשעה

.22:00

התשדיר�הוגבל�לשידור�החל

מהשעה�20:00.

*�גרסת�מקור�הוגבל�לשידור

החל�מהשעה�22:00.

*�נדרשה�השמטה�של�תמונות

פוגעניות.

�אושרה �מתוקנת �גרסה *

�כולו �היום �לאורך לשידור

למעט�בתכניות�ילדים�ונוער.

*�גרסת�מקור�הוגבל�לשידור

החל�מהשעה�23:00.

*�נדרשה�השמטה�של�תמונות

פוגעניות.

�אושרה �מתוקנת �גרסה *

לשידור�לאורך�היום�כולו.

לאחר�עידון�פס�הקול�שליווה

את�התשדיר,�אושר�התשדיר

לשידור.

התשדיר�הוגבל�לשידור�החל

מהשעה�22:00,�ומחוץ�לתכניות

ילדים�ונוער�ובגבולותיהן.



79109 ÈÏÏÎ†‰ÈÊÈÂÂÏË†ÌÂÁ˙ פרסומות

¯Â„È˘†¯Á‡Ï†ÌÈ¯È„˘˙†˙˜È„·
ברשות�נבדקים�תשדירי�הפרסומת,�שאישרו�הזכיינים�ללא�מעורבות�הרשות,�לאחר�שידורם,�כלומר�בדיעבד.�הבדיקה

נעשית�באופן�אקראי,�כל�יום,�עבור�יום�השידורים�שחלף.�כמו�כן�נעשית�הבדיקה�בעקבות�הערות�של�צוות�המפקחים,

פניות�ציבור�וגופים�שלישיים,�שמתקבלות�ישירות�או�באמצעות�נציב�תלונות�הציבור.

בהליך�זה�נבדקו�השנה��1670תשדירים�שהם��62%מסך�התשדירים,�שאישרו�הזכיינים�בערוץ�2,�ו-�64%מסך�התשדירים

שאישרו�הזכיינים�בערוץ�10.

בעבור��104מתוך��1670(שהם�כ-6%)�התשדירים�שנבדקו�לאחר�שידור,�התבקשו�הבהרות,�תיקונים,�או�הוגבלה�שעת

שידורם.

�הציבור12.1205יד�שתיים8. �וברגשות �הטוב �בטעם פגיעה

בניגוד�לכלל��3לכללי�האתיקה.

פנייה�לרגש�הפחד�ופגיעה�בטעם�הטוב16.12.05מילקי�-�מפלצות9.

וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו–7

לכללי�האתיקה.

פנייה�לרגש�הפחד,�פגיעה�בטעם�הטוב21.12.05הוועד�למלחמה10.

וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו–7

לכללי�האתיקה.

�לכללי26.10.05ג'אמפ�-�מיכל�ינאי11. 14� �לכלל �בניגוד �מיניות רמיזות

האתיקה.

הועבר
לרשות
בגרסה
מתוקנתסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר
שאושרה
לשידור

התשדיר�לא�אושר�לשידור.

*�התשדיר הוגבל�לשידור�החל

מהשעה 20:00 ומחוץ
לתכניות

ילדים
ונוער
ובגבולותיהן.

*�נדרשה�השמטה�של�תמונות

פוגעניות.

�אושרה �מתוקנת �גרסה *

�כולו �היום �לאורך לשידור

למעט�בתכניות�ילדים�ונוער

כפוף�לפניות�ציבור�בעניינו.

*�בעקבות�פניות�ציבור�שהגיעו

�גם �לשידור �הוגבלה לרשות

�החל �המתוקנת הגרסה

מהשעה�20:00.

�*�נדרשה�השמטה�של�תמונות

פוגעניות.

�אושרה �מתוקנת �גרסה *

לשידור�לאורך�היום�כולו.

*�בעקבות�פניות�ציבור�הוגבלה

לשידור�גם�הגרסה�המתוקנת

החל�מהשעה�20:00.

בסמים�-�חטיפה

(תשדיר�למען

הקהילה)

התשדיר�הוגבל�לשידור�החל

ץ ו ח מ ו � 2 1 : 0 0 � ה ע ש ה מ

ר ע ו נ ו � ם י ד ל י � ת ו י נ כ ת ל

ובגבולותיהן.
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�ההסתדרות23.1.05דה�מארקר�-�דב1. �תלונת �בעקבות נבדק

�השנויותשכר�מינימום �אמירות �משום החדשה

במחלוקת�ציבורית�בניגוד�לכלל��11לכללי

האתיקה.

המפרסם�התבקש�לציין�בקריינות�מידע21.3.05סמסונג�2845.

חיוני�למבצע�שצוין�בכתובית.סמסונג�555

נבדק�עקב�תלונת�מתחרה�משום�הטעיה7.4.05הום�לייט�סנטר4.

והמעטת�ערך�בתשדיר.

�לתשדיר10.4.05ג'נרל�אלקטריק�-�5. �להוסיף �התבקש המפרסם

אלמנטים�המדגישים�כי�המדובר�בתשדירטלפון�אלחוטי

�בהתאם �וזאת �בתכנית, �ולא פרסומת

לקבוע�בכלל��24לכללי�האתיקה.

בעקבות�פניות�ציבור,�התבקש�המפרסם17.4.05טיב�טעם�-6.

לשנות�אמירה�בתשדיר�משום�הטעיהפסח�כהלכתו

ופגיעה�ברגשות�הציבור,�וזאת�בהתאם

לכלל��3ו–�4לכללי�האתיקה.

בעקבות�פניית�מתחרה�ובהתאם�לתקנות18.8.05*�מזגני�טורנדו�-7.

�אנרגטי �סימון משרד�התשתיות�לעניין

נדרשו � ים, �מזגנ �של בפרסומים

המפרסמים�לציין�בתשדיר�מידע�חיוני.

בעקבות�תלונות�ציבור�בנוגע�לאלימות7.9.05מיונס�8-5%.

המוצגת�בתשדיר,�בניגוד�לכלל��7לכללינציגה�בסופר

האתיקה.

בעקבות�פניית�מתחרה,�נדרש�המפרסם12.9.05שופרסל�דיל�-�הכסף9.

�התימוכיןשלך�קונה�יותר �מקור �את �בכתובית, לציין

לעובדות�המוצגות�בתשדיר.

�לסצינת11.10.05פוקס�- �בנוגע �ציבור, �פניות בעקבות

תאונת�הדרכים�ומשום�התמונות�שיש�בהן

פגיעה�ברגשות�הציבור�ובטעם�הטוב,�זאת

בניגוד�לכללים��7�,3ו�-��14לכללי�האתיקה.

בעקבות�תלונת�מתחרה�משום�הטעיה,20.12.05מרקי�ויטה�-10.

וזאת�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.

הועבר
לרשות
בגרסה
מתוקנתסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר
שאושרה
לשידור

התשדיר�נפסל�לשידור.

לא�הוגשה�גרסה�מתוקנת.

הוגשה�גרסה�מתוקנת.

הוגשה�גרסה�מתוקנת.

הוגשה�גרסה�מתוקנת.

הוגשה�גרסה�מתוקנת.

יותר�חסכוני

*�מזגן�תדיראן�קארייר

הוגשה�גרסה�מתוקנת.

התשדיר�הוגבל�לשידור�החל

מהשעה�20:00.

הוגשה�גרסה�מתוקנת.

*�הסוף�המתוק

*�הסוף�המר

*�הסוף�הלא�מצונזר

*�הרשות�בקשה�את�השמטת

סצינת�התאונה.

�התשדיר 
המתוק: 
הסוף *

ישודר�לאורך�היום�כולו�למעט

בתוכניות�ילדים�ובגבולותיהן.

�התשדיר הוגבל *הסוף
המר:

לשידור�החל�מהשעה 20:00 

ומחוץ�לתוכניות�לילדים�ונוער

(התשדיר�לא�שודר).

*הסוף
הלא
מצונזר:
התשדיר

הוגבל�לשידור�החל�מהשעה

22:00 ומחוץ�לתוכניות�לילדים

ונוער.

מונוסודיום�גלוטומאט
לא�הוגשה�גרסה�מתוקנת.

בטבלה�שלהלן�דוגמאות�לתשדירים�שאישרו�זכייני�ערוץ��2וערוץ�10,�ונבדקו�לאחר�שידור�ע"י�הרשות:
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ועדת�ערר�פרסומות�של�הרשות�בהרכב�מנכ"ל,�סמנכ"ל�טלוויזיה,�יועץ�משפטי�וראש�אגף�פרסומות�היא�ועדה

המתכנסת�כדי�לדון�בעררים,�שמגישים�מפרסמים/פרסומאים,�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�הוועדה�בנוגע�להליך�הטיפול�בתשדיר,�שמע�את�עמדות�חבריה,�ובחן�את�נימוקי

הערר.

הוועדה�דנה�במשך�השנה�ב-��3עררים.

בעקבות�פניות�ציבור�בשל�אלימות�יתרה�YES7.1.04-�שבויים1.�

בתשדיר�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.

�לכללי18.4.05בירה�קורונה�-�3.� 14� �לכל �בניגוד �מיניות רמיזות

האתיקה.

רמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�בניגוד20.4.05בושם�בריטני�ספירס4.

לכלל��14לכללי�האתיקה.

החלטת
הוועדהסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר

*�התשדיר�בגרסתו�המקורית

הוגבל�לשידור�החל�מהשעה

22:00.�(הוגש
ערר
למועצה)

*�ועדת�ערר�בראשות�המנכ"ל

�השמטת �לאחר �כי החליטה

�ישודר �האלימות, התמונות

התשדיר�לאורך�היום�כולו.

התשדיר�הוגבל�לשידור�החל

מהשעה�22:00.

(ומ�-��22:30בימי�שישי�בהתאם

י ר י ד ש ת � ץ ו ב י ש � י ל ל כ ל

משקאות�אלכוהוליים)

(הוגש
ערר
למועצה)

�לשידור �הוגבל התשדיר

מהשעה�21:00.�אם�יושמטו

�ישודר �הפוגעניות התמונות

�כולו, �היום �לאורך התשדיר

ילדים � ות י �בתכנ למעט

ובגבולותיהן.

(הוגש
ערר
למועצה).
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‰ˆÚÂÓ†¯¯Ú
על�החלטת�מנכ"ל�הרשות�ניתן�לערור�לוועדת�ערר�של�מועצת�הרשות.�השנה�הוגשו��3עררים�למועצה�בנוגע�לאישור

פרסומות.

בעקבות�פניות�ציבור�בשל�אלימות�יתרה�YES7.1.04-�שבויים1.�

בתשדיר�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.

*�רמיזות�מיניות�בניגוד�לכל��14לכללי18.4.05בירה�קורונה�-�3.�

האתיקה.חוף

�במסגרתפאב �התשדיר �לשיבוץ �בקשה *

משחקי�כדורגל�,�בהתאם�לכלל��27(ג)

לכללי�שיבוץ�פרסומות.

רמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�בניגוד20.4.05בושם�בריטני4.

לכלל��14לכללי�האתיקה.

החלטת
הוועדהסיבת
טיפולתאריךשם
תסריט/תשדיר

המועצה�אישרה�את�החלטת

�הגרסה �שיבוץ �כי הרשות

המקורית�של�התשדיר�יוגבל

החל�מהשעה�22:00.

�אין �כי �מצאה הוועדה

בתשדיר�רימוז�מיני�המצדיק

את�הגבלת�שידורו.

�התשדיר �שובץ לפיכך,

לשידור�החל�מהשעה�22:00

27� �לכלל �בהתאם וזאת

לכללי�השיבוץ.

�שיבוצו �אושר במקביל,

�בשעות �כדורגל במשחקי

מוקדמות�יותר�-�כפי�שמתיר

הכלל�(�27(ג)�לכללי�השיבוץ).

ספירס

המועצה�אישרה�את�החלטת

�הגרסה �שיבוץ �כי הרשות

המקורית�של�התשדיר�יוגבל

החל�מהשעה�21:00.

ת ו נ ו מ ת ה � ו ט מ ש ו י � ם א

הפוגעניות�ישודר�התשדיר

�למעט �כולו, �היום לאורך

בתכניות�ילדים�ובגבולותיהן.

Â‡†Ì¯Â„È˘†˙Ú˘†‰Ï·‚Â‰†¨ÌÈÂ˜È˙†Ì¯Â·Ú·†Â˘˜·˙‰†¨˙Â˘¯‰†È¢Ú†Â˜„·˘†ÌÈ¯È„˘˙†ÌÂÎÈÒ
ÆÂÏÒÙ˘

במהלך�השנה,�טופלו�על�ידי�הרשות��158תשדירי�פרסומת�ותסריטים�באופן�הנ"ל.

בעבור
�47תסריטים�/�תשדירים�נתבקשו�תיקונים/�הוגבלה�שעת�שידורם�או�שנפסלו�לשידור.

�40תסריטים/תשדירים�תוקנו�ושודרו�בגרסה�מתוקנת,�או�הוגבלה�שעת�שידורם,�ו–�7תסריטים�/�תשדירים�שנתבקש

בעבורם�תיקון,�לא�שודרו�בגרסה�מתוקנת�שכן�כזו�לא�הוגשה�לרשות.

בטבלה�המצ"ב�מפורט�סיכום�תשדירי�הפרסומת�שנבדקו�ע"י�הרשות�והתבקשו�בעבורם�תיקונים,�הוגבלה�שעת

שידורם�או�שנפסלו�לשידור�-�על
פי
חלוקה
לנושאי
טיפול:

אולווייז�-�קזינו

טיב�טעם�-�פסח�כהלכתו

הועבר
לרשות
בגרסההרקע
לטיפול
מתוקנת
שאושרה
לשידור


תסריט/
שם
תשדיר


המעטת/
הטעיה
ערך
מתחרה
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�AIG-�הנחה�בתדלוק�בסונול�לכל�החיים

סמסונג�845,�סמסונג�555

ג'נרל�אלקטריק�-�מקרר

מרקי�ויטה�-�מונוסודיום�גלוטומאט

אל�על�-��24תשלומים�לכל�היעדים

מחסני�חשמל�-�הרשת�הזולה�בישראל�-�טרייד�אין

אולווייז-נשים-הנמכר�בישראל�ובעולם-תנועת�הגוף-05'

פיניש�טבליות�למדיח�-��4פעולות�בטבלייה�אחת

סמסונג��845החדש�-�מבצע��350דקות�בחודש

הום�לייט�סנטר�-�מבצע�פסח�05'

�AIGליידי�-�עד��35%פחות�לנשים

פיניש�טבליות�למדיח�-�מבצע�אריזות

סמסונג-�עיצוב�במשרד�-�מבצע�סמסונג�650;�850

שופרסל�דיל�-�הכסף�שלך�קונה�יותר

ערים�בלילה�-�השקעה�ופינוקים

דיינרס�-�סקס�עם�גורילה

לי�קופר�-�עור

בריטני�ספירס�-�בושם�-�סופר�פארם:

בירה�קורונה�-�פאב,�חוף

חזיות�טריומף�-�פאב

קסטרו�-�תשוקה:�סרט�ים,�סרט�הגג,�סרט�רחוב,�סרט�בר,�סרט

מטוס,�סרט�בריכה

ויצ"ו�חיפה�-�דמיון�

רנואר�-�נשיקה

מאגנום�-�חמשת�החושים

דפי�זהב�-�ייעוץ�מיני

סמסונג�-�עיצוב�במשרד

רנואר�-�בקתת�עץ

פוקס�הסוף�המתוק

פוקס�הסוף�הלא�מצונזר

מילקי�-�מפלצות

מיכל�ינאי�-�ג'אמפ

יש�יד�שתיים

הועבר
לרשות
בגרסההרקע
לטיפול
מתוקנת
שאושרה
לשידור


תסריט/
שם
תשדיר


המעטת/
הטעיה
ערך
מתחרה

/
רמיזות
מיניות

פגיעה/
עירום

ברגשות
הציבור/פנייה
לרגש

הפחד
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קרביץ�-�פאב

טיב�טעם�-�פסח�כהלכתו

הוועד�למלחמה�בסמים�-�חטיפה

המשביר�לצרכן�-�הקולקציה�של�יוסף

פוקס�-�תאונת�דרכים�(טיזר)

דה�מארקר�-�העתון�הכלכלי�של�"הארץ"�-�שכר�מינימום

צו�פיוס�-�התנתקות�-�דגל

ישראל�יוצאת�מעזה�-�ההתנתקות�(משרד�רוה"מ)

עמותת�אור�ירוק�-�הגשת�עצומה

�GNC-�בגרון�כואב�צריך�לטפל

פרק�חדש�בחיים�-�השמנת�יתר

�YES-�שבויים

מיונס��5%(קופאית�בסופר,�רטבים�לסלט)

ג'נרל�אלקטריק�-�טלפון�אלחוטי�-�מהדורת�חדשות

*�מזגני�טורנדו�-�יותר�חסכוני

*�מזגן�תדיראן�קארייר

הועבר
לרשות
בגרסההרקע
לטיפול
מתוקנת
שאושרה
לשידור


תסריט/
שם
תשדיר

/
רמיזות
מיניות

פגיעה/
עירום

ברגשות
הציבור/פנייה
לרגש

הפחד

(המשך)

סוגיה
השנויה
במחלוקת
ציבורית

התנהגות
שאינה
בטיחותית

מוצר
רפואי
ובו
טענות

ייחוס/
רפואיות
אסורות

סגולות
מרפא
למזון

פרסום
מוצר/טיפול
הדורש
התערבות
רפואית

אלימות
יתרה

שונות

3016הטעיה�והמעטת�ערך�מוצר�מתחרה

21התנהגות�בלתי�בטיחותית

41מוצר�רפואי�ובו�טענות�אסורות�/�ייחוס�סגולות�מרפא�למזון

11פרסום�מוצר/טיפול�הדורש�התערבות�רפואית

3122רמיזות�מיניות,�פגיעה�ברגשות�הציבור,�עירום

94סוגיות�שנויות�במחלוקת�פוליטית,�חברתית,�כלכלית

62שונות

8347סה"כ

כמות
בשנת
2005סיבת
טיפול
הרשות 2004
כמות
בשנת
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‰˜Ù‰†¯Â˜Ó

1992,�מחייבים�ש-�75%-
כללי
הרשות
השנייה
לטלוויזיה
ולרדיו
(שיבוץ
תשדירי
פרסומת
בשידורי
טלוויזיה),
התשנ"ב

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�בערוץ
�2שודרו:

בהפקת�חו"ל�-�12%בהפקה�מקומית�-�88%קשת:

בהפקת�חו"ל�-�23.4%בהפקה�מקומית�-�76.6%טלעד:

בהפקת�חו"ל�-�16.5%בהפקה�מקומית�-�83.5%רשת:

בתקופה�הנדונה�בדוח�זה�מתוך�סך�התשדירים,�ששודרו�לראשונה�בערוץ
�10שודרו:

85.08%בהפקה�מקומית�-

14.92%בהפקת�חו"ל�-

∫È˙˘†·¯†ÌÂÎÈÒ

199583%17%

199686%14%

199785%15%

199884%16%

199980%20%

200081%19%

200184%16%

200287%13.5%

200386.3%13.7%

200489.4%10.6%

קשת��12%קשת��200588%

14.92%טלעד�85.8%23.4%טלעד�76.6%

רשת��16.5%רשת��83.5%

תשדיריםשנה
בהפקה
מקומית

2
ערוץ

תשדירים
בהפקה
מקומית

10
ערוץ

תשדירים
מחו"ל
2
ערוץ

תשדירים
מחו"ל
10
ערוץ
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˜ÂÁ‰†ÈÙ†ÏÚ†˙Â¯˙ÂÓ†ÌÂÒ¯Ù†˙ÂÒÎÓ·†ÌÈÈÈÎÊ‰†˙„ÈÓÚ
∫ÌÈÏÏÎ‰Â

Æ±ÌÂÈ‰†Í˘Ó·†˙Â¯˙ÂÓ†ÌÂÒ¯Ù†˙ÂÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ

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�וקדימונים�(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.

Æ≤„Á‡†Ì¯Â‚Ï†ÌÂÒ¯Ù†ÔÓÊ†˙¯ÈÎÓ†Ï˘†‰Ï·‚Ó·†ÌÈÈÈÎÊ‰†˙„ÈÓÚ

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.

כאמור,�נתוני�דו"ח�זה�מתייחסים�לתאריכים�הבאים:

ערוץ��1.1.05�-�2עד��31.10.05(סיום�תקופת�הזיכיון).

ערוץ��1.1.05�-�10עד�31.1.06.

הנתונים
לקוחים
מתוכנת
"בקרת
פרסום"
של
חברת
"בקרת
פרסום
בע"מ"
("יפעת").

ÌÒ¯ÙÓ†˙ÙÈ˘Á

∫®ÌÈÈÈÎÊ‰†˙Ú·¯‡©†≤†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰

7.03יוניליוור�ישראל�1.

�PG6.92-�פרוקטר�גמבל2.

6.32שטראוס�עלית3.

5.76החברה�המרכזית�למשקאות4.

4.41אסם5.

4.25תנובה6.

2.87שסטוביץ7.

2.74קבוצת�ביטוח�ישיר8.

2.65סנו9.

2.61ליימן�שליסל10.


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.10.05

מפרסם
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±∞†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰

∫ÌÂÒ¯Ù†„¯˘Ó†˙ÙÈ˘Á
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�התקופה�הנדונה.

≤†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÂÒ¯Ù‰†È„¯˘Ó

9.27קבוצת�שטראוס�-�עלית1

�PG6.73-�פרוקטר�גמבל2

6.17סנו3

4.31אסם4

4.08תנובה5

3.46יוניליוור�ישראל6

3.24החברה�המרכזית�למשקאות7

3.06קבוצת�ביטוח�ישיר8

�YES3טלוויזיה�בלוויין9

2.78פרטנר�-�אורנג'10


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.1.06

מפרסם

13.96מקק'אן�אריקסון1.

9.8שלמור�אבנון�עמיחי2.

9באומן�בר�ריבנאי3.

7.84אדלר�חומסקי�ושבסקי4.

.5IPG6.56ראובני�פרידן�

.6BBDO5.68גיתם�

.7DARCY5.27גלר�נסיס�

.8PUBLICIS4.2אריאלי�

3.12זרמון�גולדמן9.

.10OGILVY2.79פוגל�


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.10.05

מפרסם
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±∞†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÂÒ¯Ù‰†È„¯˘Ó

15.73מקק'אן�אריקסון1.

11.22שלמור�אבנון�עמיחי2.

7.65באומן�בר�ריבנאי3.

7.5אדלר�חומסקי�ורשבסקי4.

.5IPG7.11ראובני�פרידן�

.6BBDO6.33גיתם�

.7DARCY4.06גלר�נסיס�

.8PUBLICIS3.71אריאלי�

3.6זרמון�גולדמן9.

3.34עצמי10.


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.1.06

מפרסם

19.2מזון1.

10.38תמרוקים2.

9.56מים�ומשקאות3.

7.7תקשורת4.

5.43צרכנות5.

5.03כספים6.

4.77ניקוי7.

4.28חשמל8.

4.26מדיה9.

3.81ביטוח10.


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.10.05

מפרסם

∫®ÌÈÈÈÎÊ‰†˙Ú·¯‡©†≤†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÂÒ¯Ù‰†ÈÙÚ
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∫®ÌÈÈÈÎÊ‰†˙Ú·¯‡©†≤†ıÂ¯Ú·†ÌÂÒ¯Ù·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈ‚˙ÂÓ‰

18.33מזון1.

10תמרוקים2.

8.82מים�ומשקאות3.

7.57תקשורת4.

5.75כספים5.

5.52ניקוי6.

4.97צרכנות7.

4.31בריאות8.

4.27ביטוח9.

3.45מדיה10.


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.1.06

מפרסם

�YES5.21טלוויזיה�בלוויין1.

5.04פרטנר�-�אורנג'2.

4.98סלקום3.

4.35ביטוח�ישיר�-�ביטוח�רכב4.

HOT4.31- התאחדות�הכבלים�בישראל5.


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.10.05

מפרסם

�YES6.14טלוויזיה�בלוויין1.

5.69פרטנר�-�אורנג'2.

4.65ביטוח�ישיר�-�ביטוח�רכב3.

4.46סלקום4.

HOT 3.13-  התאחדות�הכבלים�בישראל5.


זמן
פרסום
בתקופה%
1.1.05-31.1.06

מפרסם

∫±∞†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÂÒ¯Ù‰†ÈÙÚ

∫±∞†ıÂ¯Ú·†ÌÂÒ¯Ù·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈ‚˙ÂÓ‰
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®‚ÈËÈÈ¯©†‰ÈÈÙˆ‰†È¯ÂÚÈ˘

∫¯˙ÂÈ·†˙ÂÙˆ‰†˙ÂÈÎ˙‰

∫≥±Æ±∞Æ∞µ†≠†±Æ±Æ∞µ†‰ÙÂ˜˙Ï†®ÌÈÈÈÎÊ‰†˙Ú·¯‡©†≤†ıÂ¯Ú

∫„ÚÏË

שיעורי
צפייה
(רייטינג)תאריך
שידורזכייןשם
התכנית

29/08/0534.2קשתכוכב�נולד��3-�הגמר1

16/01/0534.0קשתארץ�נהדרת2

20/02/0533.2קשתהשגריר�-�הבחירה3

12/02/0530.1רשתכלבוטק4

06/04/0528.8רשתמלכת�היופי�52005

03/01/0528.2טלעדעובדה6

24/03/0527.6קשתקרובים�קרובים�-�האיחוד7

01/01/0527.4רשתחדר�מלחמה8

14/08/0527.4רשתסוף�הדרך��2-�הניצחון9

31/10/0526.4טלעדקצרים10

שיעורי
צפייה
(רייטינג)תאריך
שידורשם
התכנית

03/01/0528.2עובדה1

31/01/0526.4קצרים2

11/10/0524.6רצים�לדירה�32

06/01/0524.5שומר�מסך�אמנון�לוי4

26/07/0521.0מסע�עולמי-אייל�פלד5

12/04/0520.2הסרט�שלנו6

15/10/0519.3החיים�זה�לא�הכול7

29/10/0518.3מסיבת�סיום�עם�גידי�גוב8

06/01/0518.0המשאית9

02/09/0518.0מת�להיות�עם�דידי�הררי10

03/01/0528.2עובדה11
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∫˙˘˜

∫˙˘¯

שיעורי
צפייה
(רייטינג)תאריך
שידורשם
התכנית

29/08/0534.2כוכב�נולד��3-�הגמר1

16/01/0534.0ארץ�נהדרת2

20/02/0533.2השגריר�-�הבחירה3

23/01/0528.2רישיון�להרוג�-�דו"ח�מצב4

24/03/0527.6קרובים�קרובים�-�האיחוד5

27/02/0525.9יומטוב�62005

26/01/0525.9טיסה�אחת�בשבילנו7

12/09/0524.1אנשי�השנה�82005

13/02/0524.0סודות�הקבלה�החדשה9

28/07/0523.8המוח10

שיעורי
צפייה
(רייטינג)תאריך
שידורשם
התכנית

12/02/0530.1כלבוטק1

06/04/0528.8מלכת�היופי�22005

01/01/0527.4חדר�מלחמה3

14/08/0527.4סוף�הדרך��2-�הניצחון4

22/02/0526.3משעל�חם5

07/08/0524.6משחק�מכור6

28/09/0524.1היכל�התרבות7

20/03/0522.8פיספוסים8

09/03/0522.8מילואים9

22/02/0521.5יאיר�לפיד10

®≥±Æ±Æ∞∂†≠†±Æ±Æ∞µ†ÔÈ·˘†‰ÙÂ˜˙Ï©†±∞†ıÂ¯Ú
שיעורי
צפייה
(רייטינג)תאריך
שידורשם
התכנית

30.3.0535.6סיכום�-�כדורגל�ישראל�/�צרפת1

26.3.0535.1סיכום�-�כדורגל�ישראל�/�אירלנד2

8.10.0522.3כדורגל�ישראל�/�איי�פארו3

3.8.0519.3סיכום�-�כדורגל�מכבי�חיפה/מאלמו4

9.2.0517.5סיכום�-�כדורגל�ישראל�/�קרואטיה5

26.3.0517.1כדורגל�קדם�ישראל�/�אירלנד6

8.1.0517.0כדורגל�בני�סכנין�/�בית"ר�י-ם7

18.12.0516.7סיכום�-�כדורגל�מכבי�חיפה/�בית"ר�י-ם8

28.8.0516.5כדורגל�מכבי�ת"א�/�בית"ר�י-ם9

18.4.0515.9סיכום�-�כדורגל�מכבי�חיפה�/�מכבי�ת"א10
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סקרי�צפייה
הרשות�מקיימת�סקרי�צפייה�כדי�למדוד�את�שיעורי�הצפייה�בשידורי�הטלוויזיה�כמתחייב�מסעיף��28(א)�(7)�לחוק

הרשות�השנייה�הקובע:�"לקיים
במועדים
שייקבעו
סקרי
צפייה
והאזנה
לשידורים,
ולהודיע
ברבים
את
תוצאות
הסקר".

‚Â¯„ÓÏ†˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰„ÚÂÂ‰

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",�ערוץ�מוסיקה�24,�האיגוד�הישראלי�לפרסום�ואיגוד�המפרסמים.

הוועדה�מבצעת�את�מדידת�שיעורי�הצפייה�בשידורי�הטלוויזיה�בישראל�באמצעות�חברת�"טל-גאל",�שזכתה�במכרז

אשר�פרסמה�הוועדה�לצורך�ביצוע�המדרוג.�הבדיקה�מתבצעת�באמצעות�מדי�צפייה�(People Meters)�המותקנים�בבתיהם

של�כ–�578משקי�בית�וקרוב�ל–�1800איש�חברי�פאנל,�המייצגים�את�אוכלוסיית�מדינת�ישראל,�ואשר�נבחרו�מתוך

סקר�כינון�ארצי�שהקיף��6,800נסקרים.�נתונים�מדויקים�בעניין�הצפייה�בקרב��578בתי�האב�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.

‰ÈÊÈÂÂÏË·†‰ÈÈÙˆ‰†È¯ÂÚ˘Â†‰ÈÈÙˆ‰†Á˙

שעור�הצפייה�בטלוויזיה�(RATING)�משקף�את�אחוז�הצופים�בערוץ�מתוך�מתוך�סך�האוכלוסיה�הרלוונטית.

נתח�הצפייה�בטלוויזיה�(SHARE)�משקף�את�אחוז�הצופים�בערוץ�מתוך�צופי
הטלוויזיה�בפועל�בזמן�נתון.

מהגרפים�הבאים�עולה�שנתח�הצפייה�ושיעורי�הצפייה�בערוץ��2הם�הגבוהים�מבין�נתחי�הצפייה�ושעורי�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)

הגרפים�הבאים�משקפים�את�ממוצע�שיעורי
הצפייה
(רייטינג)�בכל�חודש�מחודשי�השנה,�בכל�שעות�היום�(גרף�3)

ובמיוחד�בשעות�צפיית�השיא�(גרף�4).

כל
הנתונים
כפי
שיובאו
מתייחסים
לבתי
האב
היהודיים.
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≤∞∞µ†≠†ÂÏÂÎ†ÌÂÈ‰†ÈÙ†ÏÚ†®share©†‰ÈÈÙˆ†Á˙†∫±†ßÒÓ†Û¯‚

®±π∫∞∞≠≤≥∫∞∞©†‡È˘‰†˙ÂÚ˘·†®share©†‰ÈÈÙˆ†Á˙†∫≤†ßÒÓ†Û¯‚
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לשון
±∞†ıÂ¯ÚÂ†≤†ıÂ¯Ú

זו�השנה�השנייה�שבה�נכתב�הדוח�השנתי�בעבור�ערוץ��2וישראל��10יחד.�הבדיקה�הלשונית�של�שני�הערוצים�זהה,

כיוון�שנשוא�הבדיקה,�הלוא�היא�הלשון�העברית,�צריכה�להישמר�בשני�הערוצים�באותה�מידה.

בשנה�זו�התמקד�העיסוק�הלשוני�בתחומים�האלה:

Æ±ÌÈÏÈÏÓ˙Â†ÌÈ¯È„˘˙†≠†˙ÂÓÂÒ¯Ù†˙˜È„·

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.

Æ≤˙ÂÈÎ˙†˙˜È„·

˙È‡¯˜‡†‰ÈÈÙˆÂ†˙Â˘„Á†˙ÂÈÎ˙∫†הצפייה�בתכניות�היא�בעיקר�בעקבות�הערות�הפיקוח,�בעקבות�תלונות
הציבור,�ואף�צפייה�יזומה�בתכניות�חדשות.�בעקבות�הבדיקה�והצפייה�נשלחות�הערות�לזכיינים.

דוחות�הפיקוח�מפנים�את�יועצת�הלשון�לשגיאות�האלה:�קדימונים�שגויים,�הנחיה�לקויה�וקריינות�שגויה�בתכניות

של�כל�הזכיינים,�כתוביות�שגויות,�קטעים�שלא�תורגמו�ותרגומים�שגויים,�שגיאות�במהדורות�החדשות,

בקדימונים,�בפתיחים�וב"תחזית"�של�חברות�החדשות.

˜„ÌÈÂÓÈ∫†כידוע,�דין�קדימונים�כדין�פרסומות,�כיוון�שהם�משודרים�פעמים�רבות�ביום.�לעתים�משודרים
קדימונים�שגויים�שלא�נבדקו�בידי�יועצי�הלשון�של�הזכיינים.�במקרים�אלה�הזכיינים�נדרשים�לפעול�בדחיפות

לתיקון�הקדימון�השגוי.�בקדימונים�רבים�השגיאות�הן�בעיקר�בכתוביות,�דבר�שאפשר�למנוע�באמצעות�בדיקה

מראש�של�יועצי�הלשון.

˙¯‚ÂÈ·Â˙ÎÂ†ÌÈÓÂ˙∫†מפקחי�השידור�מתבקשים�לבדוק�באופן�יזום�כתוביות�תרגום�בתכניות�מסוימות.�כמו
כן,�יועצת�הלשון�בודקת�תכניות�מתורגמות.�בסוף�אוקטובר��2003נכנס�לתוקף�התיקון�ל"כללי�ההקלות�לחירש",

והואיל�וחל�גידול�ניכר�במספר�הכתוביות�שבמרקע,�הדבר�מחייב�בדיקה�של�הכתוביות,�כדי�לבדוק�את�תקינותן.

הכתוביות�נבדקות�באופן�מדגמי�ככל�הבדיקות�האחרות.

ÂÈÎ˙·†‰ÈÈ˜†ÔÂ˘Ï˙∫†כחלק�מהפיקוח�הלשוני�התכניות�נבדקות�גם�על�פי�הקריטריון�של�לשון�נקייה,
שפירושו�לשון�שאין�בה�ביטויים�בוטים,�ניבולי�פה,�קללות�ודומיהם,�שיש�בהם�כדי�לפגוע�ברגשות�הציבור,�לפי

כלל��19לכללי�האתיקה�בשידורי�טלוויזיה�ורדיו.

הטיפול�בנושא�זה�משולב:�אגף�תכניות�ומחלקת�הייעוץ�הלשוני.

Æ≥˙Â˘„Á‰†˙Â¯·Á
הקפדה�יתרה�אנו�מקפידים�בלשונם�של�שדרני�"חברת�החדשות"�של�ערוץ��2ו"חדשות�10".�על-כן�לשון

השדרנים�נבדקת�בעקיבות�ובתשומת�לב�מרובה.

לעיתים�מגיעות�הערות�מן�הציבור�ומיועצי�לשון�שונים.�ניכרת�מגמה�של�שיפור�בלשון�השדרנים,�אך�עדיין�יש

שדרנים�שהעברית�שבפיהם�טעונה�שיפור.�בשתי�חברות�החדשות�נחוצות�השתלמויות�כלליות,�שלאורך�זמן
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היו�מביאות�לשיפור�ניכר�בלשון�הקריינים,�והיו�יכולות�להגביר�ולחדד�את�המודעות�הלשונית�שלהם�ולחדד

אותה.

Æ¥‰ÈÓÂÒ¯ÙÂ†˙Â˘¯‰†È¯Â„È˘
בדיקת�שידורי�הרשות�נחלקת�לשתיים:�בדיקה�מקדימה�ובדיקה�לאחר�שידור.

ÌÈË¯ÒÂ†ÌÈÏÈÏÓ˙†Æ‡

נבדקו:
הסרטים�ל"רצועה�מהחיים",�נבדקו�תוכניות�ל"דוח�אינטימי".

·ÂÂ˘†Æ˙†≠†נבדקו:†הדוח�השנתי�של�הרשות;�הדוח�השנתי�של�נציב�תלונות�הציבור;�נבדק�"המחקר�האיכותי:
המעקב�אחר�הגיוון�התרבותי�בשידורי�הטלוויזיה�המסחריים�בישראל".

כמו
כן
נבדקו:�כל�המלל�באתר�האינטרנט�של�הרשות,�ההודעות�לעיתונות,�המכרזים�וכל�פרסומי�הרשות.�יועצת

הלשון�כותבת�פינת�לשון�ושמה�"מילה�טובה"�באתר�האינטרנט�של�הרשות�ופניות�של�המבקר�הפנימי.

Æµ¯Â·Èˆ†˙ÂÂÏ˙

תלונות�הציבור�נחלקות�לשלושה�סוגים:�תלונות
המגיעות
ישירות
אל
יועצת
הלשון,�תלונות
מלשכת
הדוברת,�תלונות

29
תלונות).
התלונות�טופלו�מול�יועצות�הלשון�של�הזכיין�במידה�ונמצאו�נכונות.)
שהגיעו
מנציב
תלונות
הציבור

Æ∂‰ÈÏÚ†ÁÂ˜ÈÙÂ†ÌÈÈÈÎÊ‰†Ï˘†ÔÂ˘Ï‰†ÈˆÚÂÈ†˙„Â·Ú†ÌÂ‡È˙

העבודה�עם�יועצי�הלשון�של�הזכיינים�היא�יום-יומית�ורצופה.�ואלה�התחומים�שבהם�קיים�פיקוח�על�עבודתם:

פרסומות;�ייעוץ�בזמן�אמת�לקריינים�המתלבטים�בשאלות�לשון�באולפן�ההקלטה;�דיון�בבעיות�דחופות�בלשון

הפרסומות,�כגון:�מילות�יחס,�הלעז�בפרסומות,�רובדי�לשון,�כללי�הכתיב�חסר�הניקוד,�ביטויים,�נסמך-נפרד,

ענייני�סגנון;�הנחיות�להאחדה�של�השפה.

ראומה�יצחקי�שהתה�בחל"ת�פרטי�בסוף�2005.�בתקופה�זו�החליפו�אותה�וסייעו�בהכנת�הדוח�השנתי�-�סמדר�גלעד

ומרים�טמיר.
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חדירתה	של	הטכנולוגיה	הדיגיטלית	לתחום	הרדיו	מציבה	את	המדיה	ואת	גופי	הרגולציה	השונים	במדינת	ישראל

בפתחו	של	עידן	חדש.	לקראת	השינויים	הטכנולוגיים	בענף	הרדיו,	ובמלאת	עשור	לרדיו	האזורי,	החלה	הרשות	השנייה,

כמובילת	הרגולציה	בתחום	השידורים	המסחריים	בטלוויזיה	וברדיו,	לקיים	בחינה	מעמיקה	של	שאלות	אסטרטגיות

שיעצבו	את	פני	תעשיית	הרדיו	בעתיד.	במסגרת	צעד	זה	הרשות	השנייה	בוחנת	את	המשמעויות	של	הרגולציה

העתידית,	ובכלל	זה	את	אופייה	ואת	היקפה	של	האכיפה	על	שידורי	הרדיו	במדינת	ישראל.

האתגרים	הטכנולוגיים	החדשים	הניצבים	בפני	הרשות	השנייה	מחייבים	את	הרשות	לאמץ	שיטות	רגולציה	חדשניות,

ובכך	להתאים	את	עצמה	לתמורות	ולתהליכים	בשוק	מחד	גיסא,	ולהמשיך	להיות	קשובה	לצורכיהם	של	הצרכנים

השונים,	בעיקר	לתחנות	הרדיו	ולציבור	מאזיניהן,	מאידך	גיסא.

בתחילת	שנת	2005	אישרה	הכנסת	את	תיקון	מס'	24	לחוק	הרשות	השנייה	המסדיר	בראשונה	את	שידורי	הרדיו

הדיגיטלי	במדינת	ישראל.	לאחר	שנסללה	הדרך	החקיקתית,	החלה	הרשות	להיערך	לקראת	מימוש	חזון	זה.	בשנת

2005	החלה	הרשות	לגבש	מדיניות	מעודכנת	של	הסדרה	כוללת	המביאה	לידי	ביטוי	את	האינטרס	הציבורי	במדינה

דמוקרטית,	לצד	שמירה	על	האינטרס	של	תחנות	הרדיו	האזוריות.

לצד	הסדרת	הרדיו	הדיגיטלי,	מתעוררת	השאלה	לגבי	עתידן	של	תחנות	הרדיו	האזורי	בעתיד:	האם	וכיצד	ישתלבו

התחנות	האזוריות	הקיימות	במערך	השידורים	הדיגיטליים?	כיצד	תשפיע	כניסתם	של	גופי	שידור	חדשים	על	התחנות

הקיימות?	האם	יישמרו	האלמנטים	והתכנים	האזוריים	-	פריפריאליים	בעידן	השידור	הדיגיטלי	אשר	יופץ	בפרישה

ארצית?

כיום	שוק	התקשורת	מתאפיין	במציאות	של	התלכדות	פלטפורמות,	ובה	מתאחדים	תחומי	מדיה	שונים	אלה	עם	אלה

(אינטרנט,	רדיו,	טלוויזיה,	סלולר).	נוסף	על	זה,	נדרשת	מהשוק	ומצרכניו	הסתגלות	מתמדת	לטכנולוגיות	חדישות.

במציאות	סבוכה	זו	הרשות	השנייה	צופה	שהרדיו	לא	יאבד	ממעמדו	ומתפקידו,	והוא	ימשיך	להוות	בעבורנו	משאב

חשוב	לצריכת	ידע,	תרבות,	חדשות	ומוזיקה	בבית,	בעבודה	וברכב.	הרדיו	ימשיך	להיות	"שחקן"	חשוב	בהשפעה	על

סדר	היום	הציבורי,	ולבטא	את	מגוון	הקהלים	באוכלוסייה,	כיאה	למדינה	דמוקרטית.

הרשות	השנייה	תומכת	בחידושים	הטכנולוגיים	הנזכרים,	ובשינויים	הצפויים	לפקוד	את	השוק	הרדיופוני.	במסגרת

דאגה	לאינטרס	הציבורי	וקידומו,	מובילה	הרשות	את	מיזם	הרדיו	הדיגיטלי	אשר	יתרונותיו	רבים:	החל	במתן	אפשרות

לריבוי	ערוצי	שידור,	דרך	הקנייתם	של	מגוון	תכנים,	ומענה	רדיופוני	לצרכים	של	קבוצות	ומגזרים	שונים	באוכלוסייה,

אשר	אין	להם	היום	ביטוי	הולם,	ובהם	שיפור	של	איכות	קליטה	ושמע,	שכלול	שירותים	בעלי	ערך	מוסף	ויישומים

אינטראקטיביים	חדשים;	וכלה	במיגור,	גם	אם	במקצתה,	של	תופעת	הרדיו	הפירטי	במדינת	ישראל.

כגוף	ציבורי	הרשות	השנייה	רואה	חשיבות	רבה	במיזם	הרדיו	הדיגיטלי.	למדיניות	שתיקבע	בענף	יהיה	משקל	מכריע

בעיצוב	דמותה	ואופייה	של	תעשיית	הרדיו	במדינת	ישראל,	והשפעתה	על	החברה	הישראלית	בכלל,	ועל	הפרט

במיוחד.
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זיכיונן	של	התחנות	הוארך	מידי	פעם	לתקופות	קצובות,	ולא	ל-	4	שנים	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.**

בשעות	מסויימות	במהלך	היום	מתפצלים	שידורי	התחנות	ומשודרים	בתדר	המפוצל	תכנים	ייחודיים	לקהל	היעד***
שהוגדר	באזור	הזיכיון	של	התחנות	השונות:

	89.1FM פיצול	שידורים	לדוברי	רוסית
	92.7FM פיצול	שידורים	לאזור	הקריות

	101.5FM פיצול	שידורים	לאזור	אשקלון	וחבל	לכיש

מנהל/ת�תחנההתחנה
תחילת��תקופת
זיכיון�שלישית�*

תחילת��תקופת
זיכיון�שנייה

תדר אזור

אייל	לי-און-FM13.6.01	104.5הגליל	והגולןרדיו�צפון�ללא�הפסקה

101.5	FM

סוהיל	כראם-25.7.03		FM**	101.1צפוןרדיו�א-שמס

98.1	FM

חיים	הכטFM1.9.001.9.04	96עמקיםרדיו�קול�רגע

91.5	FM

דני	נישליסFM1.9.991.9.03	107.5הכרמל	והמפרץרדיו�חיפה

***	92.7FM

אהרון	אורגדFM1.9.001.9.04	90עמק	חפררדיו�אמצע�הדרך

דוד	בן–בסטFM1.9.991.9.03	100השרוןרדיוס

ESC99FM99השרון	FM9.11.001.9.04גרטלר	חנה

מנחם	אביצור-24.9.03	FM**	93המרכזקול�חי�-

92.8	FM

עידו	מורFM18.10.9918.10.03	103גוש	דןרדיו�ללא�הפסקה

	102FMדןרדיו�תל-אביב�	102גוש	FM1.9.001.9.04'מדז'יבוז	אוה

דוד	בן-בסטFM14.1.0114.1.05	91שפלת	יהודהרדיו��91FMלב�המדינה

***	89.1	FM

משה	זיגדון	(עד	סוף	מרץ	05)FM1.9.991.9.03	101ירושלים	רבתירדיו�ירושלים

89.5	FM(מ"מ)	לוי	עובד

דוד	יוסובFM20.12.9920.12.03	95.8נגברדיו�דרום

***	101.5	FM

גיא	מרקמןFM1.9.991.9.03	102אילתקול��הים�האדום

101.1	FM

משדרים�באמונה
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ÂÈ„¯†È¯Â„È˘Ï†ÔÂÈÎÈÊ‰†È¯ÂÊ‡

ירושלים

תל-אביב

חיפה

באר�שבע

אילת

עפולה

נתניה

מס'
אזור

מס'�תחנות
קיימות

1 הצפון2

1 הגליל	והגולן1

1 העמקים3

1 הכרמל	והמפרץ4

1 עמק	חפר5

2 השרון6

3 גוש	דן7

1 שפלת	יהודה8

1 ירושלים	רבתי9

1 הנגב10

1 אילת	וחבל	אילות11

1 תחנה	דתית	במרכז12
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ÂÈ„¯†ÌÂÁ˙·†ÂÏÙÂË˘†ÌÈ‡˘Â

ÈÏËÈ‚È„‰†¯Â„È˘‰†˙ÒÈÎ†˙‡¯˜Ï†˙ÂÎ¯ÚÈ‰

בתחילת	שנת	2005	אישרה	הכנסת	את	תיקון	מספר	24	לחוק	הרשות	השנייה	המסדיר	לראשונה	במדינת	ישראל	את

שידורי	הרדיו	הדיגיטלי.	לאחר	שנסללה	הדרך	החקיקתית	להנחת	תשתית	הרדיו	הדיגיטלי,	החלה	הרשות	השנייה

להיערך	לקראת	מימוש	חזון	זה.

עיקר	פעילות	הרשות	בשנה	זו	בנושא	התמקדה	בהכנת	מסמך	עקרונות	המציג	מידע	וכיווני	חשיבה	לגיבוש	ההסדרה

לפעילותו	של	רדיו	דיגיטלי	בישראל,	ואשר	מהווה	בסיס	ראשוני	לקראת	קביעת	מדיניותה	העתידית	של	הרשות	בתחום

שידורי	הדיגיטציה.	המסמך	מכיל	את	חזון	הרשות	השנייה	במעבר	לשידור	הדיגיטלי,	השוואה	לנעשה	בעולם,	היבטים

הנדסיים	וטכנולוגיים	ועקרונות	ההסדרה	והרגולציה	לפעילותו	של	הרדיו	הדיגיטלי	בישראל.

מסמך	זה	התפרסם	בתחילת	2006	כבסיס	לשימוע	לציבור	הרחב	ולמגזרים	הפרטי	-	עסקי	והציבורי.	מטרתו	של

השימוע	היה	לקבל	את	התייחסותם	של	גופים	רגולטוריים,	ציבוריים	וממשלתיים,	משקיעים	פוטנציאליים	וכן	כל	גורם

אחר	המעוניין	בכך	לתחום	שידורי	הרדיו	הדיגיטלי	המסחרי,	כחלק	מהליך	גיבוש	מדיניות	הרשות	השנייה	בנושא.

בשימוע,	בין	היתר,	בקשה	להתייחסות	לשאלות	העוסקות	במדיניות	ואופי	הרגולציה,	אופי	התחנות,	זהות	משקיעים

פוטנציאליים	ומקומן	של	תחנות	הרדיו	האזוריות	האנלוגיות	בעידן	הדיגיטלי.

ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ˙†Ï˘†ÔÂÈÎÈÊ‰†˙Î¯‡‰

בהתאם	לחוק,	הזיכיון	לתחנות	הרדיו	האזורי	מוענק	לארבע	שנים	בהליך	של	מכרז.	סעיף	35	לחוק	קובע	כי	המועצה

רשאית	להאריך	את	הזיכיון	ללא	מכרז	נוסף	לשתי	תקופות	נוספות	של	ארבע	שנים	כל	אחת.

תקופת	הזיכיון	השנייה	של	תחנות	הרדיו	האזורי	הסתיימה	זה	מכבר.	תחנות	הרדיו	פנו	למועצת	הרשות	השנייה	בבקשה

להאריך	את	תקופת	הזיכיון	שלהן	לתקופת	זיכיון	נוספת,	שלישית	במספר	כקבוע	בחוק.

בטרם	תכריע	מועצת	הרשות	השנייה	בסוגיה,	עליה	לשקול	בין	היתר	את	עמידתם	של	בעלי	הזיכיון	בהוראות	הדין

והזיכיון,	ובכלל	זה	את	עמידתם	בהוראות	הנוגעות	לתשלום	אגרות	התדרים.	תחנות	הרדיו	האזורי	צברו	עם	השנים

חוב	מצטבר	בגין	אי	תשלום	אגרות	התדרים,	שנקבעו	לפי	תקנות	הטלגרף	האלחוטי.

בשנה	החולפת	האריכה	מועצת	הרשות	השנייה	את	זיכיונן	של	תחנות	הרדיו	האזורי	מס'	פעמים	לתקופות	קצרות	בכל

פעם,	במטרה	לאפשר	לצדדים-	תחנות	הרדיו	האזורי,	משרד	האוצר	ומשרד	התקשורת	-	להגיע	לפתרון	מוסכם.

משנכשלו	הצדדים	להגיע	להסכם,	הועברה	סוגיה	זו	לפתחו	של	בית	המשפט.

בשנה	החולפת	עשתה	הרשות	מאמצים	רבים	להביא	את	העניין	לסיומו,	לרבות	טיפול	בנוגע	להארכה	רביעית	במספר

של	זיכיון	של	תחנות	הרדיו.

ÌÂ¯„†ÂÈ„¯Â†‰ÙÈÁ†ÂÈ„¯†È¯Â„È˘†ÏÂˆÈÙ

הרשות	השנייה	אישרה	בשנת	2000	לתחנות	הרדיו	שביקשו	לעשות	כן,	ואשר	הדבר	מתאפשר	להן	במסגרת	התדרים

המוקצים	להן,	לפצל	את	שידוריהן	למס'	שעות	ביום	ולשדר	תכנים	לקהלי	יעד	נוספים	ומוגדרים	בתוך	אזור	הזיכיון

שלהן,	כפוף	למגבלות	שנקבעו	על	ידי	מועצת	הרשות	השנייה.

על	בסיס	זה,	בשנת	2005	אישרה	הרשות	השנייה	לתחנות	רדיו	חיפה	ורדיו	דרום	לפצל	את	שידוריהן	למספר	שעות

ביום.	מהותו	של	הפיצול	הוא	בהענקת�תכנים�ייחודיים�בתוך�אזור	שבו	מועבר	השידור	המפוצל,	בכפוף	למגבלות	שנקבעו

על	ידי	המועצה.

פיצול	השידורים	של	רדיו	דרום	מכוון	לתושבי	אשקלון	וסביבתה	תחת	השם	"רדיו	דרום	101.5".	התדר	המפוצל	של

רדיו	חיפה,	"k-city",	פונה	לתושבי	אזור	הקריות.

אל	שתי	תחנות	אלה,	מצטרף	פיצול	השידורים	"פרבויה"	בתחנת	"לב	המדינה	FM91"	המשדרת	משנת	2001	לקהל

דוברי	השפה	הרוסית.	מספר	התחנות	המשדרות	בתדר	מפוצל	הוא	שלוש.	עקב	הקצאת	תדרים	נוספים	לתחנות
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אחרות	על	ידי	משרד	התקשורת,	לקראת	השנה	הבאה,	בכוונת	הרשות	והמועצה	לגבש	מדיניות	מחודשת	בנושא,

לאחר	בחינת	העניין	לעומקו.

Ï¢‰ˆ†ÈÏ‚†ÌÚ†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯Ï†Û˙Â˘Ó†‰Ê‡‰†¯˜Ò

בכל	שנה,	על	פי	החוק,	עורכת	הרשות	השנייה	סקר	האזנה	לרשתות	רדיו	אזוריות	וארציות	המשודרות	במדינת	ישראל.

השנה,	בפעם	הראשונה,	יזם	תחום	רדיו	וקשרי	ממשל	סקר	אחיד	ומשותף	עם	גלי	צה"ל,	שאמור	לשמש	כלי	מהימן

לבדיקת	שיעורי	האזנה	לתחנות	הרדיו	האזוריות	והארציות.	כאמור,	לראשונה	הכירו	גלי	צה"ל	בסקרים	אלו	כבסיס

עבודה	משותף	גם	עבורם	ונכונו	לקיים	סקר	על	בסיס	משותף.

את	סקר	ההאזנה	השנתי	עשתה	חברת	"מדגם"	ובפיקוחו	של	פרופ’	שאול	בר-לב	מהחוג	לסטטיסטיקה	מאוניברסיטת

חיפה.	את	ממצאי	הסקר	ניתן	לראות	בפרק	נפרד	המוקדש	לנושא.

הרשות	השנייה	רואה	חשיבות	ראשונה	במעלה	בקיומו	של	סקר	אחיד	ומשותף	לכל	תחנות	הרדיו	החוקיות	במדינת

ישראל	ותמשיך	לפעול	לכך	שבעתיד	יצטרפו	כל	הגופים	במשק	הצורכים	סקרים	אלה	(יתר	תחנות	הרדיו	הארציות

במדינת	ישראל,	מפרסמים	ופרסומאים),	כפוף	לאמור	בחוק.

לקראת	השנה	הבאה,	תפעל	הרשות	להקמת	גוף	מקצועי	אחיד	לביצוע	סקרי	האזנה	לכל	הגופים	המשדרים	ברדיו

במדינת	ישראל.

¢ÒÓ˘†≠†‡†ÂÈ„¯¢

בשנת	2004	פקד	את	"רדיו	א-שמס",	התחנה	המשדרת	לציבור	דובר	השפה	הערבית,	משבר	ניהולי,	אשר	בעקבותיו

קבעה	לה	הרשות	השנייה	תקופת	ניסיון	בת	מספר	חודשים	להתגבר	על	הקשיים	ולעמוד	בתנאי	הזיכיון	שהוענק	לה.

לאורך	שנה	זו,	התרשמה	הרשות	השנייה,	על	סמך	התנהלות	"רדיו	א-שמס"	והאזנה	לשידוריו	בתקופת	הניסיון,	כי

ניכרו	שיפור	והתקדמות	בתפקוד	התחנה,	הן	בהיבט	התוכני	(איכות	התכניות	וטיב	שידורי	החדשות)	והן	בהיבט	המנהלי

(התחייבויות	כספיות	לרשות).

לפיכך,	החליטה	הרשות	לאשר	את	מבנה	הקבע	החדש	של	הנהלת	התחנה.

ÂÈ„¯‰†˙ÂÈÎ˙·†≠†˙ÂÓÈÏ‡Â†ÌÈÓÒ†¨ÔÈÓ†≠†ÌÈ¯ÂÒ‡†ÌÈÎ˙

בעקבות	מספר	רב	יחסית	של	תלונות	ציבור	אשר	התקבלו	ברשות	בתחילת	2005	זו	ואשר	נגעו	לתכנים	אסורים,	בחן

התחום,	באמצעות	האזנות	מעקב	יזומות	את	שידורי	תחנות	הרדיו	האזורי	מבחינת	עמידתן	בהוראות	החוק	והכללים.

מטרת	הבדיקה	הייתה	לבחון	את	היקף	התופעה	ולפעול	למיגורה,	היה	ותימצא	לכך	הצדקה.

ממצאי	הבדיקה	העלו	כי	נושאי	האלימות	והשימוש	בסמים	אמנם	עלו	בשידורים,	אולם	הרשות	לא	מצאה	בעייתיות

מיוחדת	ושיטתית	באופן	העיסוק	בהם.	שתי	תופעות	אלו	טופלו	בשידור,	על	פי	רוב,	בתוך	ניסיון	להבין	את	מקורותיהן,

מאפייניהן	ומתוך	כוונה	להשפיע	ולתרום	לעקירתן	מהשורש.

באשר	לתכנים	מיניים,	התמונה	שהצטיירה	היא	כי	מדובר	בתופעה	מצומצמת	יחסית	שנגעה	למספר	קטן	של	תכניות

המשודרות	בתחנות	אחדות.	לא	זו	בלבד,	אלא	גם	נפח	העיסוק	בנושא	בתכניות	אלה	היה	קטן	בהשוואה	לשאר	העניינים

שנדונו	באותן	תכניות.

מסקנת	הרשות	הייתה	שלמרות	העלייה	במספר	התלונות	בעיקר	בתחילת	השנה,	בהמשכה	הייתה	התמתנות	מסוימת

של	ההד	הציבורי	בנושא.	ייתכן	שניתן	לייחס	זאת	לדרך	הנחרצת	שהרשות	בחרה	לטפל	בחלק	מהמקרים	ב'הליך

הפרות'.



È¯ÂÊ‡†ÂÈ„¯מדיניות�ובקרה 134

ÌÈÚˆ·ÓÂ†ÌÈ¯ˆÂÈ†˙ÂÈÂÎÊ†ÈÂ‚¯‡Ï†ÌÈ‚ÂÏÓ˙†ÌÂÏ˘˙

עד	שנה	זו,	נמנעה	הרשות	מלהתערב	באופן	ישיר	בהגעה	של	התחנות	להסדרי	תשלום	עם	ארגוני	זכויות	היוצרים

והמבצעים,	בתקווה	ששני	הצדדים	ימַצו	את	המו"מ	ביניהם.

כשכשלו	הניסיונות	להגעה	לפתרון	הסכסוך,	קבעה	הרשות	השנייה	כי	הארכת	הזיכיון	לתחנות	לתקופה	נוספת,	שלישית

במספר,	תיעשה	בתנאי	שיושג	הסדר	בנושאי	זכויות	היוצרים.	בקביעתה	זו,	עמדו	לעיני	הרשות	שני	עקרונות:	האחד,

טובת	התחנות	-	הארכת	זיכיונן	של	תחנות	הרדיו	האזורי	לתקופה	נוספת,	לאחר	שאלה	נמצאו	ראויות	לזיכיון	למלוא

התקופה	בכל	הפרמטרים	שנבדקו;	האחר,	סיום	משבר	עם	ארגוני	זכויות	יוצרים	ומבצעים,	משבר	שנמשך	מזה	שנים

רבות.

È„¯ÙÒ†≠È˙¯ÂÒÓ†≠È¯Â˙†ÂÈ„¯†È¯Â„È˘Ï†Ê¯ÎÓ

על-פי	בקשת	מנכ"ל	משרד	התקשורת,	ומתוך	כוונת	משרד	התקשורת	להתמודד	עם	סוגיות	תחנות	הרדיו	הפיראטיות

ובעקבות	דיונים	שונים	שנערכו	בממשלה,	בשנת	2005	התבקשה	הרשות	לבחון	אפשרות	להקמת	תחנת	רדיו	שתשדר

לציבור	התורני-מסורתי-ספרדי,	אשר	לא	מקבל	ביטוי	נאות	ומספק	בתקשורת	המשודרת	בישראל.

עיקר	פעילות	הרשות	בנושא	בשנה	זו,	התמקדה	בבחינת	הלגיטימיות	והצורך	בתחנה	זו	באמצעות	חוות	דעת	בתחום,

בחינת	פוטנציאל	ההאזנה	לתחנה	ושאלת	היתכנות	הקמתה.	הדבר	נעשה,	בין	היתר,	באמצעות	עריכת	בדיקה	כלכלית

לבחינת	הפוטנציאל	הפיננסי	של	תחנה	זו,	בחינה	סוציו-דמוגרפית	שמטרתה	הערכת	הצורך	במתן	ביטוי	לאוכלוסייה

זו,	אזור	הזיכיון	הפוטנציאלי	ומידת	ההשפעה	על	תחנות	הרדיו	הקיימות.

ÔÂ¯ÓÂ˘Â†‰„Â‰È†¯ÂÊ‡·†ÂÈ„¯†È¯Â„È˘Ï†Ê¯ÎÓ

על	רקע	גיבוש	הצעת	חקיקה	המסדירה	את	הקמת	רדיו	אזורי	בתחומי	ההתיישבות	ביהודה	ושומרון,	והליכים	שנעשו

בהשתתפות	משרדי	הממשלה,	אושר	ונחתם	צו	של	אלוף	פיקוד	המרכז	המחיל	את	חוק	הרשות	השנייה	גם	על	שטחי

יהודה	ושומרון,	בשינויים	מסוימים.	בעקבות	זאת,	פתחה	הרשות	בהליכים	לבחינת	הקמתה	של	תחנה	זו.
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ÌÈÈÈÎÊ‰†ÈÚÂˆÈ·†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰

ÁÂ˜ÈÙ‰†˙ËÈ˘

עבודת	הפיקוח	על	הרדיו	האזורי	ממשיכה	להתבסס	בעיקרה	על	תלונות	הציבור	ופניותיו,	ולכן	מדובר	בבקרה	בדיעבד

על	ביצועי	התחנות.	חלק	נוסף	של	עבודת	הפיקוח	נעשה	לפי	נושאים	שהוגדרו	מראש.

מתוך	275	שעות	האזנה,	כמחציתן	נבעו	ישירות	מתלונות	ציבור	על	אודות	שידורי	התחנות.	השעות	הנותרות	יוחדו

לבדיקה	יזומה	בנושאים	שונים,	לדוגמה:	וידוא	ביצוען	של	נטילות	זמני	פרסום,	האזנה	לרדיו	בערבית,	בדיקה	מדגמית

לעניין	של	שיבוץ	"תכנים	מיניים",	עלייתם	לאוויר	של	שידורים	מפוצלים	לתחנות	שיש	להן	יותר	מתדר	אחד.

ÌÈ˘†Ï˘†Í˙Á·†‰Ê‡‰†˙ÂÚ˘

˙ÂÈÎ˙‰†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰

כאמור,	עיקרה	של	עבודת	הפיקוח	על	התכניות	המשודרות	מושתת	על	בקרה	בדיעבד	של	התכנים	המשודרים,	בעקבות

תלונות	המתקבלות	ברשות	או	בתכנים	מיוחדים	שנקבעים	לפי	הצורך.	החריג	היחיד	מכלל	זה	הוא	הבדיקה	מראש

של	לוחות	התכניות	העונתיים	(ְקִרי:	שנה),	המוגשים	לאישור	הרשות.	הבדיקה	נעשית	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	ביטוי	למאזינים.	העיקרון	הכללי	המנחה	את

בדיקת	הלוחות	הוא	הערכה	איכותית	של	המוצר,	יותר	מבדיקה	של	מכסות.

מרגע	שאושר	לוח	התכניות	העונתי	משמש	מצע	התייחסות	לעבודת	הבקרה	על	שידורי	התחנה.	התחנות	רשאיות

לעשות	שינויים	בלוחות	העונתיים,	על	פי	שיקול	דעתן	המקצועי,	בתוך	דיווח	לרשות	על	שינויים	מהותיים	שנעשו.

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	של	תנאי	הזיכיון.

התכנים	שנרשמו	בהם	השנה	הפרות	תכניתיות:

פגיעה	בשם	הטוב,	בפרטיות	ובטעם	הטוב

תכנים	מיניים	לא	הולמים

פגיעה	ברגשות	הציבור

אלימות	וסבל	אנושי

אי	הגשת	עדכון	ללוח	התכניות

È¯ÁÒÓ†Ì¯Â‚·†ÌÈ¯Â˘˜‰†ÌÈ¯Â„È˘‰Â†˙ÂÓÂÒ¯Ù‰†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰

בנושאים	הקשורים	לתכנים	המסחריים	(תשדירי	פרסומת,	חסויות,	מזכים,	שעשועונים	מסחריים,	קדימונים	מסחריים)

לא	נעשית	כלל	בקרה	מראש,	וכל	האחריות	לנושא	מוטלת	על	הזכיינים.	אם	מצאה	הרשות	לאחר	שנדרשה	לפרסומת

בעקבות	תלונת	ציבור	או	מידע	שהגיע	אליה	כי	הפרסומת	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.

השנה	התקבלו	ברשות	31	תלונות	שעניינן	בפרסומות	ששודרו	בתחנות	השונות.

במקרים	שבהם	התחנות	מבקשות	לברר,	אם	תשדיר	פרסומת	או	תכנים	מסחריים	אחרים	עולים	בקנה	אחד	עם	חוק

הרשות	השנייה	וכלליה,	יש	באפשרותן	לפנות	לרשות	לקבלת	חוות-דעת	מקדימה	מתחום	הרדיו.	הרשות	מסייעת

1999200020012002200320042005שנה

1828606268106223188275שעות	האזנה
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לתחנות	לאתר	בעיות	בתשדירים,	ולהימנע	מהן	בטרם	ישודרו,	אם	קיים	חשש	לאי	עמידה	בכללים.	יש	שתמליץ	הרשות

לערוך	תיקונים	בתשדירים	או	תגביל	את	שיבוצם,	וזאת	כדי	למנוע	הפרות	בשידור,	או	מקרים	קיצוניים	שבהם	הרשות

נאלצת	להחליט,	כי	אין	כל	דרך	לאפשר	את	הפרסום.

˙ÂÁ˙‰†È¯Â„È˘·†Â¯˙Â‡˘†˙Â¯Ù‰·†ÏÂÙÈË

לאחר	שאירוע	סומן	כ"הפרה	לכאורה",	מודיעה	זאת	הרשות	לזכיין,	ומבקשת	את	תגובתו	בתוך	פרק	זמן	קצוב	מראש,

בדרך	כלל	-	7	ימים.	כל	ה"הפרות	לכאורה"	ותגובות	התחנות	להן	מקובצות	אחת	לחודש	ומובאות	לפני	ועדת	ההפרות

של	תחום	רדיו.	לאחר	שדנה	בכל	אירוע	לגופו,		הוועדה	מחליטה,	האם	נעשתה	בו	הפרה	של	החוק,	הכללים	או	תנאי

הזיכיון	וכיצד	יש	לפעול	בגינה.	במקרים	שבהם	הוועדה	מחליטה	להטיל	על	התחנה	סנקציה	בגין	ההפרה,	עומדים

לרשותה	עונשים	של	שלילת	זמן	פרסום	מהתחנה	המפירה	(היקף	השלילה	נקבע,	בין	היתר,	בהתחשב	בחומרת	ההפרה,

משכה	ותדירותה),	הגבלת	היתר	לניוד	דקות	פרסום,	השעיית	מגיש	או	תכנית,	התנצלות	בשידור.	בעקבות	אירועים

שעניינם	עקרוני,	הרשות	רואה	לנכון	להוציא	לכל	התחנות	הנחיות	מחייבות	חדשות,	או	לרענן	הנחיות	קיימות.

על	החלטותיה	של	ועדת	ההפרות	התחה	רשאית	לערער	בשני	מסלולים:	האחד,	בקשה	מהוועדה	ל"עיון	חוזר"	בהפרה

הליך	זה	מתקיים	בנוכחות	נציגי	התחנה	וחברי	פורום	ועדת	ההפרות	ברדיו	של	הרשות,	בהשתתפות	מנכ"ל	הרשות.

על	ההחלטה	ב"עיון	חוזר"	אפשר	לערער	בפני	ועדת	הערר	של	מועצת	הרשות.	האחר,	לערער	ישירות	לוועדת	הערר.

החלטותיה	של	ועדת	הערר	סופיות	ומחייבות.

נתוני	ההפרות	בתכניות	ובפרסומות	לשנת	2005,	מצביעים	על	ירידה	במספר	ההפרות	שנקבעו	בכל	הקטגוריות,	לעומת

השנה	שקדמה	לה:

15	הפרות	נרשמו	בסה"כ	לכל	התחנות,	לעומת	51	הפרות	בשנת	2004	(38	בשנת	2003).

3	הפרות	בתחום	הפרסומות	לעומת	20	בשנה	שעברה	(7	בשנת	2003).

8	הפרות	בתחום	התכניות	לעומת	10	בשנה	שעברה	(16	בשנת	2003).

4	הפרות	בקטגוריה	של	נושאים	אחרים,	לעומת	21	בשנת	2004	(15	בשנת	2003).
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ÂÈ˙ÂÈÙ·Â†¯Â·Èˆ†˙ÂÂÏ˙·†ÏÂÙÈË‰
בשנת	2005,	הופנו	בכתב	לטיפול	תחום	רדיו	93	תלונות	ציבור,	פניות	ובקשות	שונות	(88	תלונות	ו-	5	פניות	ובקשות).

בהשוואה	לאשתקד,	אמנם	מדובר	בירידה	במספר	התלונות	והפניות,	אולם	היא	מזערית.	לנתון	זה,	מתווספות	פניות

בנושאים	שונים	באתר	האינטרנט	של	הרשות	ובאתרים	אחרים,	אשר	ביקשו	וקיבלו	התייחסות	של	התחום.	את	חלקן

העביר	התחום	לידיעת	התחנות	הרלבנטיות.	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.

העובדה	שמספר	התלונות	בשנה	זו	נותר	רב	באופן	יחסי,	כפי	שהיה	בשנה	שקדמה	לה,	מצדיקה	לדעתנו,	את	הנחיצות

של	מדיניות	הבקרה	הנהוגה	בתחום.	בדומה	לשנים	קודמות,	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.

˙ÂÂÏ˙·†ÏÂÙÈË‰†Í¯„

שיטת	הטיפול	בתלונות	נותרה	בעינה,	והיא	תואמת	לזו	הנהוגה	בתחום	רדיו	מזה	חמש	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	כנדרש.	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.

¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙·†ÌÈÎ˙Â†˙ÂÓ‚Ó†ÁÂ˙È

≤∞∞µ≠Ï†≤∞∞¥†ÌÈ˘‰†ÔÈ·†˙ÂÂÏ˙‰†Ï˘†¯Â¯È·‰†˙Â‡ˆÂ˙†˙‡ÂÂ˘‰

˙ÂÂÏ˙‰†Ï˘†¯Â¯È·‰†˙Â‡ˆÂ˙

בחינת	התלונות	על	פי	תוצאות	בירורן	מצביעה	על	מגמה	הקיימת	ב-	3	השנים	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	-	מפקחים	ומפוקחים	-	ללמוד	מטעויות	העבר,	לשפץ

ולשפר	את	המאמץ	לקיים	שידורים	טובים	יותר.

בסה"כ,	ההשוואה	בין	שנת	2005	לזו	שקדמה	לה	מצביעה	על	יחס	כמעט	זהה	בתוצאות	הבירור	של	התלונות.
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תלונות�ב-�2005תלונות�ב-�2004

אחוזמספראחוזמספר

4552%4045%מוצדק

3338%3641%לא�מוצדק

910%1214%לא�ניתן�להכריע

87100%88100%סה"כ

פרסומות
31

תכניות
48

שונות
3

קליטה
ושידורים

6

תעמולת	בחירות
1

פגיעה	בשם	הטוב
ובטעם	הטוב

11

אחריות
ציבורית

9

פגיעה	ברגשות
הציבור

8

עיסוק	חריג
במין
7

הוגנות	ויחס
למאזין
6

הסתה
3

איזון
ואובייקטיביות
בשידור

2 זכות	התגובה
1

מנתוני	שנת	2005	עולה,	כי	בהשוואה	לשנים	קודמות,	נשמר	המספר	הרב	יחסית	של	התלונות	והפניות	שהופנו	לתחום

רדיו.	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.

˙ÂÈÊÎ¯Ó†˙Â·ÈËÁ†ÈÙÏ†˙ÂÂÏ˙‰†˙˜ÂÏÁ

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.

ÌÈ‡˘Â†È¢ÙÚ†˙ÂÂÏ˙‰†˙˜ÂÏÁ

˙ÂÈÎ˙
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סוגיית
לשון
2 שיבוץ

פרסומות
9

אתיקה
18

אמת
בפרסום

2

שונות
3

שידורי	תכניות
3

קליטת
השידורים

3

∫˙ÂÂÏ˙‰†È‡˘Â†ÁÂ˙È

∫¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙Ó†ÂÏÚ˘†ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰†ÌÈ‡˘Â‰

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,	אמת	והטעיה	בפרסום.

שידורי�תכניות�-	בנושא	זה	הגיעו	תלונות	שנגעו,	בעיקר,	לזהותן	של	התכניות	ולהיעדר	התאמה	בין	תכניות4.	

משודרות	לבין	אלה	המופיעות	בלוחות	התכניות	של	התחנות.

˙ÂÓÂÒ¯Ù

ÌÈ¯Â„È˘Â†‰ËÈÏ˜
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˙ÂÂÏ˙‰†È‡˘Â†ÁÂ˙È

˙ÂÁ˙†È¢ÙÚ†˙ÂÂÏ˙‰†˙˜ÂÏÁ

בשנה	זו,	חזר	"רדיו	ללא	הפסקה"	למקום	הראשון	ברשימת	התחנות	בעלות	מספר	התלונות	הרב	ביותר,	כשהוא	פותח

פער	גדול	יחסי	על	שאר	התחנות,	שאף	בחלק	לא	מבוטל	מהן	חל	גידול	בנפח	פניות	הציבור.	נראה,	כי	הסיבה	לתופעה

נובעת	מאופיין	הייחודי	של	חלק	מהתכניות	של	התחנות,	סגנון	המאפיין	את	לשון	שדריהן,	וייתכן	שגם	מאחוזי	האזנה

גבוהים	יחסית	לתכניות	של	רדיו	זה.
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¯Â·Èˆ†˙ÂÂÏ˙

˙ÂÈÎ˙†ÈÈÈÚ·†˙ÂÂÏ˙

קריאת	מגיש	התכנית	"עקום

בבוקר"	לדרוס	מפגינים	נגד

"תכנית	ההינתקות".

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

פגיעה
ברגשות
הציבור

הרשות	קיבלה	את	תגובת	התחנה,	ולפיה	דובררדיו	חיפה*

בפרשנות	סאטירית	לכתבה	שהתפרסמה

בעתון,	אשר	תאמה	את	אופייה	של	התכנית.

לא	נדרש.

התבטאויות	מגיש	התכנית

	הפוגעות �בבוקר" "עקום

באוכלוסיית	המגמגמים.

	המעטה.רדיו	חיפה* 	בלשון 	לא	התקבלו 	השדרן דברי

אולם,	הרשות	הסתפקה	בצעד	המהיר	שנקטה

התחנה	ביוזמתה,	שכלל	התנצלות	כנה	ורצינית

בשידור,	מיד	בסמוך	לאייטם	המדובר.

לא	נדרש.

מגיש	תכנית	מוזיקה	הביע

	"תכנית 	נגד 	דעתו את

	הפוגע 	באופן ההינתקות",

ברגשות	מאזינים.

רדיו	אמצע

הדרך*

תשובת	הרשות	ניתנה	ברמה	העקרונית,	מאחר

שהפונה	לא	ציין	מועדי	שידור	ולכן	הרשות	לא

יכלה	לבדוק	את	האמור	בתכנית.	הבעת	עמדות

אישיות	בתכניות	רדיו	הינה	דבר	מקובל	ומותר,

ובלבד	שאין	חריגה	מכללי	האתיקה.

לא	נדרש.

בדיחות	מעליבות	ופוגעות

בנושא	השואה	המסופרות

בתכנית	"שבע�תשע".

*ESC99טעם	כחסרות	אלה	בדיחות	מצאה	הרשות

וככאלה	העשויות	להצביע	על	זילות	של	נושא

השואה.

	לב תשומת

התחנה	הוסבה

למקרה.

	"תכנית 	מגישי הסתה	של

ר בו צי 	 כלפי 	 קר" הבו

מתנחלים,	מתנגדי	"תכנית

ההינתקות".

רדיו

תל-אביב*

"תכנית	ההינתקות"	באותה	תקופה	הייתה	נושא

רגיש	בחברה	הישראלית.	ככזה,	סברה	הרשות

	זהירות 	משנה 	לנהוג 	היה 	המגישים 	על כי

	הדק 	הגבול 	על 	ולשמור בהתבטאויותיהם

העובר	בין	השמעת	ביקורת	לגיטימית	המותרת

בתכנית	זו	לבין	השמעת	דברים	העלולים	להכיל

מסרים	אלימים.

הרשות	העבירה

	את לתחנה

עמדתה	בנושא.

	ברגשות 	לפגיעה טענה

ציבור	נפגעות	תקיפה	מינית

	באייטם �הבוקר" ב"תכנית

	אונס 	בין 	בקשר שעסק

	כנסת 	לחברת קבוצתי

מכהנת.

רדיו

תל-אביב*

לדעת	הרשות,	התבטאויותיהם	של	השדרנים,

שכללו	התייחסות	למראה	החיצוני	של	חברת

הכנסת,	הסיתו	את	הסאטירה	ממטרתה,	ועל

כן	אפשר	שפגעו	באיכותה,	כשיצרו	קשר	בין

חזות	גופה	לבין	האיומים	בתקיפתה	באונס

קבוצתי.

הרשות	חידדה

	התחנה בפני

	הזהירות את

	שיש הראויה

לנקוט	בנושא

אונס	ותקיפה

	בפרט מינית,

תחת	מטריית

סוגת	הסאטירה.

התבטאויות	מגיש	התכנית

"אהבנו"	על	ציבור	התימנים,

	ברגשותיהם, 	פגיעה תוך

	גזענות 	גילוי העלבתם,

כלפיהם,	וכן	זלזול	במאזינים

שעלו	לשידור.

רדיו	לב

המדינה

התחנה	נקנסהטופל	בהליך	הפרות.

	דקות בנטילת

פרסום	והשדרן

התנצל	בשידור

על	דבריו.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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זלזול	והתבדחות	על	חשבון

"תכנית 	 י נ 	מפו ר בו צי

	בתכנית	"דידי ההינתקות"

לוקאלי".

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

פגיעה
ברגשות
הציבור

(המשך)

רדיו	קול

הים

האדום*

לדעת	הרשות,	ההתייחסויות	בתכנית	לבשו	גוון

סאטירי-	הומוריסטי,	באופן	ההולם	את	אופייה

המסורתי	של	התכנית,	ללא	ביטוי	של	אמירות

פוגעות	או	מעליבות	כלפי	ציבור	המפונים,	באופן

המצדיק	התערבות.

לא	נדרש.

3	תלונות	על	שידור	פינה

	בתכנית "דפוק�ת'מערכת"

	המעודדת �תשע" "שבע

	מעשים 	לבצע מאזינים

בניגוד	לחוק.

פגיעה
בשם
הטוב

ובטעם
הטוב

*99Escהתחנה	 	שנקטה 	בצעד 	הסתפקה הרשות

ביוזמתה	והוא	הורדת		הפינה	מהתכנית.

לא	נדרש.

קללות	וגסויות	בקדימונים

לתכנית	"זהבי�עצבני"	.

רדיו	ללא

הפסקה*

הטיפול	בתלונה	הסתיים	מאחר	שלא	נתקבלו

מהפונה	מועדי	השידור,	למרות	בקשות	הרשות.

לא	נדרש.

	התכנית 	מגיש השתלחות

"זהבי�עצבני"	בשר	אוצר	מכהן.

רדיו	ללא

הפסקה*

בדיקת	התלונה	לא	הצדיקה	התערבות	כלשהי

של	הרשות	במקרה.

לא	נדרש.

התבטאויות	צורמות	ובוטות

בזמריר	(ג'ינגל)	של	תכנית

בהגשת	שמוליק	טיאר.

רדיו	ללא

הפסקה*

בעקבות	התלונה	החליטה	התחנה	על	הורדת

הזמריר.

לא	נדרש.

	של 	הטוב 	בשמה פגיעה

	מכהנת כנסת 	 חברת

בתכנית	"הבוקר�טוב".

רדיו	ללא

הפסקה*

הרשות	לא	מצאה	שיש	מקום	להתערבותה

בביקורת	כלפי	חברת	הכנסת,	אולם	מצאה

טעם	לפגם	במספר	התבטאויות	אישיות	כלפיה.

	להתנצל 	התחנה 	בחרה 	התלונה, בעקבות

	מה	שסיכם	את	הליך בשידור	על	שנאמר,

הטיפול	בנושא.

לא	נדרש.

השתלחות	ודברי	השמצה

כלפי	הרב	אורי	זוהר	בפינה

בתכנית	"חיים�בתקשורת".

רדיו

ירושלים*

הרשות	סברה,	כי	בשידור	הפינה	לא	הייתה

משום	פגיעה	אישית	ברב,	גם	אם	באחד	מן

האזכורים	אודותיו	נשמט	התיאור	'הרב'.	נדמה,

כי	הדבר	נעשה	בתום	לב	ולא	מתוך	כוונה	לפגוע.

לא	נדרש.

	רדיו 	בשעשועון הטעיה

בתכנית	"סמול�טוקר",	שבה

	אחר 	מילאה 	לא התחנה

הבטחותיה	למתן	פרס.

רדיו	קול

חי

מבדיקת	הרשות,	שהאזינה	לשידור	וקיבלה	את

תגובת	התחנה	עולה,	כי	התחנה	פעלה	כראוי

ומנעה	כל	אפשרות	של	הטעיית	מאזינים.

לא	נדרש.

התבטאויות	שאינן	ראויות

לשידור	(כגון:	"בוגד",	"קאפו")

בתכנית	"פלאטו�בלי�חשבון".

הרשות	הביעה	בפני	התחנה	את	מורת	רוחהרדיוס*

מהתנהלות	השדרן	בשידור.	השימוש	במילים

	על	גבול אלה	שאמר	המגיש	לא	היה	ראוי,

	על	שדרן האסור	להישמע	בשידור	ציבורי.

לדעת	להבליג	ולהשתמש	בלשון	הולמת,	גם

במקרים	שבהם	הוא	מתנגד	לדעתה	או	פועלה

של	אישיות	זו	או	אחרת.

לא	נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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הקראת	מהדורות	חדשות

מקומיות	שלא	על	פי	כללי

ההגייה	המקובלים.

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

הוגנות
ויחס

למאזין

רדיו

חיפה*

	מועד	שידור 	פרטים	ספציפיים	לגבי בהעדר

	את 	לא	היה	באפשרות	הרשות	לבחון מדויק,

התלונה	לגופה.

לא	נדרש.

השתלחות	בשר	אוצר	מכהן

והתבטאויות	שאינן	ראויות

כלפי	קטין	שהועלה	לשידור

בתכנית	"זהבי�עצבני".

רדיו	ללא

הפסקה

לגבי	הדברים	כלפי	השר	-	דובר	בביקורת	לגיטימית

כלפי	אישיות	ציבורית,	מה	גם	שהדברים	לא	היו

השמצה.

לעניין	ההתבטאויות	כלפי	הקטין	-	הרשות	סברה,

כי	היחס	של	השדרן	למאזין	אינו	מקובל,	כלפי	כל

מאזין,	קל	וחומר	כלפי	קטינים.	הרשות	העבירה

את	עמדתה	בעניין	זה	לתחנה

לא	נדרש.

3	תלונות	על	התבטאויות

	מגיש 	של 	ראויות שאינן

התכנית	"סגל�עצבני"	ויחס

בלתי	הולם	כלפי	מאזינים

שהועלו	לשידור.

רדיו

ללא

הפסקה*

מבדיקת	הרשות	עולה,	כי	המגיש	התבטא	באופן

שאינו	הולם	שידור	רדיופוני,	תוך	העלבת	מאזינים

ופגיעה	בהם.	הרשות	ראתה	את	התופעה	בחומרה

רבה,	משום	שהתכנית	מבוססת	על	ראיונות	ועל

שיחות	עם	מאזינים.	הרשות	הביעה	את	מורת	רוחה

מהתנהלות	השדרן	והזהירה	אותו	לבל	יישנו	המקרים.

לא	נדרש.

	התכנית 	מגיש התנהלות

	שכללה ," י �עצבנ סגל "

	שעלה ן י 	מאז העלבת

לשידור	והימנעותו	מהורדת

מאזין	אחר	שקילל	דרוזים.

רדיו	ללא

הפסקה*

	חרגו 	והתנהלותו 	המגיש 	אמירות 	כי נמצא,

מגבולות	הטעם	הטוב	ותכניהם	לא	היו	ראויים

להישמע.

הרשות	הסבה

	תשומת את

	התחנה לב

ת ו ל ה נ ת ה ל

ן ר ד ש ה

בתכנית.

השמעת	המנון	המדינה	בסיום

כל	תכנית	"התקווה"	באופן	היוצר

זילות	של	אחד	מסמלי	המדינה.

אחריות
ציבורית

רדיו	צפון

ללא

הפסקה*

מבדיקת	הרשות	עולה,	כי	בהשמעת	ההמנון	לא

הופגנה	כל	זילות	או	זלזול,	ושילובו	בתכנית	נבע,

ככל	הנראה,	בגלל	שמה	של	התכנית.

לא	נדרש.

עידוד	חיילים	וצעירים	לעזוב

	העסקת 	נוכח 	הארץ את

	שירד 	התחנה, 	ע"י שדרן

מהארץ.

רדיו	ללא

הפסקה*

	בנושאים 	מתערבת 	אינה 	השנייה הרשות

הקשורים	בין	התחנה	לבין	צדדים	שלישיים	(כגון:

שדרנים,	עובדי	התחנה,	מפרסמים),	כל	עוד	לא

הופרו	תנאי	הזיכיון.	משזה	היה	תוכן	התלונה,

התייתר	הצורך	בהמשך	טיפול.

לא	נדרש.

עצות	בלתי	מקצועיות	על

	המתארחים 	מומחים ידי

ברצועה	יומית	של	התחנה.

רדיו	ללא

הפסקה*

הרשות	התרשמה,	כי	השדרנים	נוהגים	בזהירות

הראויה,	בהתאם	להנחיותיה	בנושא,	שכן	הם

מיידעים	את	מאזיניהם	כי	מדובר	בתכנית	ייעוץ

בלבד	וכל	שנאמר	בה	הוא	בגדר	המלצה	בלבד.

לא	נדרש.

ייעוץ	של	השדרנית	ורדה

ן 	למאזי ז'קונט 	 רזיאל

בשידור	לנשוך	את	ילדו	בן

	במקרים 	וחצי, השנתיים

שהוא	נושך	אחרים.

רדיו	ללא

הפסקה*

המקרה	טופל	בהליך	הפרות.	הוועדה	קבעה,	כי	גב'

ז'קונט	נקטה	בעצמה	בעצה	מקצועית	כיצד	לנהוג

מבחינה	מעשית	כלפי	המאזין	ועודדה	אותו	לנהוג

באלימות	קשה	כלפי	בנו.	בהמלצתה	של	גב'	ז'קונט

למאזין,	היה	לדעת	הרשות	משום	עידוד	לאלימות

ולגרימת	סבל	אנושי	רב.	על	פניו	היה	נראה	כי	לא

מדובר	ב"עונש	חינוכי"	מקובל	ונהוג	גרידא,	אלא

בהמלצה	לנקוט	בצעדים	אשר	יש	ספק	רב	אם

הם	כשלעצמם	עומדים	בדרישות	הדין.

התחנה	נקנסה

	זמן בנטילת

פרסום.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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	מתאימה 	שאינה המלצה

לגיל	מאזין,	שהועלה	לשידור

התחנה	כיצד	לנהוג	בסכסוך

	בתכנית	בהגשת עם	אמו,

יוסי	סיאס.

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

אחריות
ציבורית

(המשך)

רדיו	ללא

הפסקה*

	בזהירות 	נהג 	השדרן 	כי 	התרשמה, הרשות

המתבקשת	בסיטואציה	רגישה	זו,	תוך	שמירה

על	איזון	מתבקש	בשמיעת	שני	הצדדים,	ניסיון

לגשר	ביניהם	והימנעות	מהבעת	עמדה	נחרצת

במקרה.

לא	נדרש.

בקשה	לבדוק	חוקיותו	של

מסע	פרסום	בשידור	למען

שחרורו	של	יונתן	פולארד

מהשבי	בארה"ב.

רדיו	קול

חי

	והן 	התחנה 	מתגובת 	הן 	התרשמה, הרשות

מהאזנה	לתשדירים,	כי	אין	בקמפיין	משום	חריגה

מכללי	האתיקה	של	הרשות	השנייה,	ועל	כן	לא

נמצאה	כל	מניעה	לשדר	תכנים	אלה.

לא	נדרש.

בוטות	ומילים	בעלות	הקשר

	בשיר 	בשואה מזלזל

	התכנית 	מגיש שדקלם

"אהבנו".

רדיו	לב

המדינה

הרשות	התרשמה,	כי	אזכור	הביטוי	"אומרים�מכבי

נאצים"	על-ידי	המגיש	נעשה	כחלק	מהתייחסות

לתופעת	שירי	העידוד	לקבוצות	הכדורגל	ולא

	מה	גם 	אחרת. 	או במטרה	להקניט	קבוצה	זו

שהשדרן	הדגיש	בדבריו	המאוחרים	את	התנגדותו

וסלידתו	מהתופעה.

לא	נדרש.

התבטאויות	מגיש	התכנית

�לוקאלי"	המשתמעות "דידי

כתמיכה	במפרי	סדר	באירוע

שהתרחש	בסופרלנד.

רדיו

ירושלים*

הרשות	לא	מצאה	ממש	בתלונה,	שכן	לדעתה,

נעדרה	מהפונה	הנימה	הביקורתית	שליוותה	את

דברי	המגיש,	מתחילתם	ועד	סופם.

לא	נדרש.

	ממגיש 	מאזינה בקשת

התכנית	"עצם�העניין"	לטפל

	מול 	שלה 	אישית בבעיה

חברה,	שממנה	רכשה	מקרר

מקולקל.

רדיו	קול

הים

האדום

לא	נדרש.הרשות	לא	ראתה	צורך	להתערב	במקרה.

	במין 	ובוטה 	חריג עיסוק

בתכנית	"היציאה"	המשודרת

בשעות	הלילה.

עיסוק
חריג
במין

רדיו

חיפה*

הרשות	נטתה	להסכים	עם	תגובת	התחנה,	לפיה

היה	מדובר	בתכנית	למבוגרים	ב"השעות	הקטנות"

של	הלילה,	זמן	שבו	מתרחב	גבול	חופש	הביטוי

בהקשר	זה.	עם	זאת,	הדגישה	הרשות	כי	רצוי

להימנע	ככל	שניתן	מהתבטאויות	חסרות	טעם

וגסות,	ולשמור	על	כבוד	הרדיו,	כבוד	האדם	ועל

תקינות	תרבותית.

לא	נדרש.

	בוטה 	ועיסוק 	זימה דברי

במין	בתכנית	הבוקר	"שבע

תשע".

99Escהפסקת	על	הודיעה	התחנה	התלונה,	בעקבות

העסקת	שדרן	התכנית.	לאור	ממצאי	ההאזנה,

הנושא	הועבר	לדיון	בוועדת	הפרות	של	הרשות

השנייה.

התחנה	נקנסה

בנטילת	דקות

פרסום.

שידוכים	לאורגיה	בתכנית

ההיכרויות	"פיתויים".

רדיו	ללא

הפסקה

התכנית,	ששודרה	בשעות	המאוחרות	של	הלילה,

עסקה	במימוש	פנטזיות	ושידוכים	מכל	הסוגים.

	מאזינים 	עם 	שיחות 	בעיקר 	כוללת התכנית

המחפשים	לרוב	קשר	רציני	וענייני,	אך	לעיתים

גם	"סטוצים"	ומימוש	פנטזיות	מיניות.	מתמליל

השיחה,	התרשמה	הרשות,	כי	היא	כשלעצמה

לא	הייתה	בוטה	בצורה	יוצאת	דופן.

לא	נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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	בוטים ים י נ 	מי תכנים

ב"תכנית�הבוקר".

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

עיסוק
חריג
במין

(המשך)

רדיו	תל-

אביב*

הרשות	לא	מצאה,	כי	היה	מקום	לשידור	דיון	על

סרטי	פורנוגרפיה	בשעות	הבוקר,	שעות	שבהן

מאזינים	ילדים.	המקרה	טופל	בהליך	הפרות.

התחנה	נקנסה

	זמן בנטילת

פרסום.

תכנים	מיניים	בוטים	בתכנית

היכרויות.

הקטע,	מתחילתו	ועד	סופו,	היה	מפגן	ירוד,	בוטהרדיוס*

וחסר	כל	בושה.	לדעת	הרשות,	גם	אם	יוצאים

	הללו 	השידור 	בשעות 	כי 	הנחה, מתוך

(02:00-24:00)	"החבל	מותר"	יותר	וגבולות	חופש

הביטוי	מתרחבים	בהקשר	זה,	עדיין	אין	זה	אומר

שהיה	מקום	לפריצתם	המוחלטת,	כפי	שהשתמע

באייטם.	למרות	הצעד	שנקטה	התחנה	ביוזמתה

(השעיית	השדרנים),	נוכח	חומרת	המקרה,	פתחה

הרשות	בהליך	הפרות.

התחנה	נקנסה

בנטילת	דקות

פרסום.

תכנים	מיניים	בוטים	בתכנית

שידוכים.

הרשות	קבעה,	כי	התכנים	לא	עלו	בקנה	אחד	עםרדיוס*

אופייה	של	התכנית,	ועל	כן	פתחה	בהליך	הפרות.

התחנה	נקנסה

	זמן בנטילת

פרסום.

	בתכנית 	הפינה שדרנית

"בחצי�היורם",	עושה	שימוש

בקול	המרמז	לסקס,	באופן

	בילדים 	לפגוע י העשו

המאזינים	לתכנית.

רדיו

דרום*

הרשות	קיבלה	את	עמדת	התחנה,	ולפיה	דובר

בפרשנות	אישית	של	המתלונן.	הדברים	מתחזקים

גם	נוכח	בדיקת	תכני	התכנית,	שנעדרו	כל	זווית

מינית.

לא	נדרש.

	מגיש 	השמצות	של מסע

התכנית	"זירה�חופשית"	נגד

סגן	ראש	עיריית	חיפה,	ללא

מתן	זכות	התגובה.

זכות
התגובה

רדיו

חיפה

לדעת	הרשות,	על	אף	שביקורת	כלפי	אישיות

	אמירות 	בשידור 	הושמעו 	מקובלת, ציבורית

שפרצו	את	גבולותיה	הלגיטימיים.	צרימתם	של

הדברים	התחדדה	גם	נוכח	היעדר	השמעת	תגובה

של	סגן	ראש	העיר	או	מישהו	מטעמו.	המקרה

טופל	בהליך	הפרות.

הרשות	הורתה

לתחנה	לאפשר

לסגן	ראש	העיר

לעלות	לשידור

	את ג ולהצי

תגובתו.

ר פ י ס ש 	 , ה ח י ד ב

	שהתארח סטנדאפיסט

בתכנית	"עקום�בבוקר",	אשר

היה	בה	משום	הסתה.

רדיוהסתה

חיפה*

הרשות	הסתפקה	בצעד	שנקטה	התחנה,	שכלל

הפסקת	העסקת	השדרן	והתנצלות	ישירה	כלפי

המתלונן.

לא	נדרש.

	מאזין 	של 	הסתה דברי

שהועלה	לשידור	בתכנית

	זכו 	שלא �עצבני", "זהבי

להתייחסות	של	השדרן.

רדיו	ללא

הפסקה

	לשדרן הרשות	מצאה	את	התלונה	מוצדקת.

אמנם	אין	יכולת	שליטה	על	התבטאויות	מאזינים

העולים	לשידור,	אולם	בסופו	של	דבר	חלה	עליו

האחריות	לשמור	על	תרבות	דיון	נאותה.

הרשות	הסתפקה	בהתנצלות	יזומה	של	השדרן,

שכוונה	הן	להתבטאויות	המאזין	והן	להיעדר	תגובה

מהירה	של	המגיש.

לא	נדרש.

התבטאויות	מגיש	התכנית

"זהבי	עצבני"	הקורא	לחבר

	להצטרף 	מכהן כנסת

	נגד 	ולפעול 	טרור לארגון

המדינה.

רדיו	ללא

הפסקה*

הרשות	הסכימה	באופן	עקרוני	עם	עמדת	התחנה,

כי	דובר	בביקורת	לגיטימית	כלפי	אישיות	ציבורית.

עם	זאת,	הרשות	מצאה	דופי	במספר	אמירות

וכינויים	בוטים	כלפי	חבר	הכנסת,	אשר	אי	אפשר

לקבלם,	גם	לא	בביקורת	ציבורית.	הרשות	הסבה

את	תשומת	לב	התחנה	לעניין	הבוטות	בשידור.

לא	נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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תעמולה	פוליטית	אסורה	על

,"4X4"	 	בתכנית 	שדרן ידי

שהמתמודד	באותם	ימים

מות המקדי 	 ת רו בבחי

לליכוד.

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

תעמולת
בחירות

רדיו

דרום

עפ"י	הנחיית	הרשות	השנייה,	חל	איסור	להגיש

תכניות	על	ידי	מתמודדים	לבחירות	המקדימות

ולכנסת.	הדבר	הובהר	בשנית	לתחנה	ונאסר	על

השדרן	לשדר	בתחנה	בתקופת	הבחירות.

	חדל השדרן

מלשדר	בתחנה

60	 בתקופת

	לפני הימים

ת ו ר י ח ב ה

לכנסת.

	של 	מאוזן 	בלתי סיקור

קבוצת	כדורגל	מקומית	על

	הנובע 	התחנה 	כתב ידי

ממניעים	אישיים.

רדיו

דרום*

	מניעיו 	בדבר 	להכריע 	הרשות 	בידי 	עלה לא

האישיים	של	השדרן.	מה	גם	שמהאזנה	לשידורים

לא	הצטייר	הרושם	כי	קיימת	מגמה	אצל	כתב

הספורט	של	הטיית	הסיקורים	לרעת	הקבוצה.

לא	נדרש. איזון
ואמת

בשידור

	שאינה 	חדשותית ידיעה

	חדשות 	במהדורת אמת

מקומית,	ששודרה	בתחנה.

רדיו

דרום*

במהלך	טיפול	הרשות	הסתבר	כי	המתלונן	נקט

הליכים	משפטיים	נגד	התחנה,	ומשום	כך	לא	היה

מקום	להתערבות	הרשות.

לא	נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

2	תלונות	על	תכנים	מיניים

בתשדיר	לשירות	נומרולוגי

בטלפון,	שמציעה	התחנה.

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

אתיקה
בפרסומות

רדיו	צפון

ללא

הפסקה

ורדיו

ללא

הפסקה*

הגבלת	שידור	פרסומות	מוצדקת	רק	במקרים

	מאחר 	האתיקה. 	בכללי 	וודאית 	פגיעה של

שהתשדיר	היה	נתון	לפרשנויות	כאלה	ואחרות,

נמנעה	הרשות	מהתערבות	בנוסח	התשדיר.

לא	נדרש.

פרסומת	ל"ברליץ"	השמה

	ההמנון 	את 	וביזוי ללעג

הלאומי.

רדיו

אמצע

הדרך*

עת	קבלת	התלונה	התברר	לרשות,	כי	התשדיר

כבר	לא	שודר	בתחנה,	ולפיכך	לא	נמצא	מקום

להתערבות	בנושא.

לא	נדרש.

פרסומת	לשירות	היכרויות

"Pick-Up Line"	 טלפוני

ר ו ב י צ ל 	 ת ד ע ו י מ ה

ההומוסקסואלים	הכוללת

	החורגות 	מיניות רמיזות

מגבול	הטעם	הטוב.

*Esc99נוסח	עידון	שכלל	התחנה,	שנקטה	הצעד	לאור

התשדיר	והזזת	זמני	שיבוצו	לשעות	הלילה,	לא

מצאה	הרשות	מקום	להמשך	טיפול	בנושא.

לא	נדרש.

ים סטי י נ בי שו 	 ם מסרי

בפרסומת	למרכז	האקדמי

"רופין".

רדיו

תל-אביב

*

הרשות	התרשמה,	כי	המימד	השוביניסטי	לא

	המחייב 	הגבול 	את 	שחוצה 	באופן הובלט

התערבות	בתוכנו.

לא	נדרש.

הצירוף	"אדוני�דפוק"	שהופיע

	אינו �העיר" 	"לוח בתשדיר

	בכלי 	לשימוש מתאים

	לא 	בפרט התקשורת,

בשעות	שבהן	מאזינים	ילדים.

רדיו

תל-אביב

*

לדעת	הרשות,	הביטוי	המדובר	לא	היה	צורם	עד

	חריגה,	משום	שהוא	השתלב	בקונטקסט כדי

רחב	יותר,	הומוריסטי,	שטשטש	את	המשמעות

השלילית	של	המילה	"דפוק".

לא	נדרש.

נוסח	פרסומת	להצגה	"פאלוס

הקדוש�-�סיפורו�של�זין"	המכיל

תכנים	מיניים	שאינם	הולמים

את	שעות	שיבוצה.

רדיו

תל-אביב

*

הרשות	מצאה,	כי	התשדיר	לא	עמד	בהוראות

החוק	והכללים	ועל	כן	פתחה	בהליך	הפרות.

הרשות	התרתה

בתחנה.

	ופגיעה 	מאזינים הטעיית

	בפרסום 	אמת בעיקרון

ק משח ל 	 ת מ ו ס ר פ ב

."winner"	ההימורים

רדיו

תל-אביב

*

	המפרסם 	תגובת 	ובחינת 	לתשדיר מהאזנה

('המועצה	להסדר	ההימורים	בספורט'),	קבעה

הרשות	כי	התלונה	אינה	מוצדקת.

לא	נדרש.

	מלפרסם 	נמנעת התחנה

בשידוריה	את	מכון	"נטורפיל

מדיק�סנטר".

רדיו

קול-חי

התחנה	טענה,	כי	החברה	חייבת	לה	כספים	על

פרסומי	עבר	ברדיו.	בנסיבות	אלה,	אין	הרשות

מתערבת	בסכסוך	בין	התחנה	לצד	שלישי.

לא	נדרש.

	עמותת 	מטעם בתשדיר

	עיסוק 	משום 	יש "שובי"

	במחלוקת 	השנוי בנושא

ציבורית	והצגת	תושבי	חבל

	ואלימים, 	כמסוכנים עזה

באופן	המסית	נגדם.

רדיו

קול-חי

הרשות	הורתה	לתחנה	לשנות	את	נוסח	התשדיר,

כך	שימנע	פגיעה	אפשרית	בציבור	מפוני	"תכנית

ההינתקות".

לא	נדרש.
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אתיקה
בפרסומות

(המשך)

תשדיר	שפרסמה	חברה	"מגה

	קונוטציות 	עורר אחזות"

שליליות	הפוגעות	בשמה	הטוב

�איכות", 	"מגורי 	חברת של

הנמצאת	בבעלות	המתלונן.

רדיו

דרום

	חוות 	עפ"י הנושא	הועבר	לבדיקה	משפטית.

	התשדיר	לא	התייחס	ישירות	לחברת הדעת,

"מגורי	איכות"	ולכל	היותר	הייתה	בו	רמיזה	רחוקה

ועקיפה	לחברה	זו.

לא	נדרש.

	של 	פרסומת בתשדיר

"מחסני�חשמל".

תחנות

הרדיו

האזורי

הרשות	דרשה	מהתחנות	לקבל	ביסוסים	לטיעונים

המוצגים	בתשדיר.	משאלה	לא	התקבלו,	הנחתה

הרשות	להוריד	את	הפרסומת	במתכונתה	המוצגת,

והורתה	על	שינוי	נוסחו,	אם	יועלה	לאוויר	מחדש.

לא	נדרש.

5	תלונות	על	הטעיה	ופגיעה

	העוברות 	נשים ברגשות

	פוריות	בפרסומת טיפולי

למזרק	הורמונים	"פיור�פן".

תחנות

הרדיו

האזורי

	אמירות	בתשדיר	הכוללות 	כי הרשות	מצאה,

התייחסות	למידת	הצלחת	הטיפול	עומדות	בניגוד

לכללי	האתיקה	הנוגעים	לאמת	בפרסום	ואיסור

הטעיה.	הרשות	הורתה	על	תיקון	תמליל	הפרסומת.

נוסח	התשדיר

שונה	בהתאם

לכללי

האתיקה.

פרסומת	לחברת	הביטוח

	ציבור 	את 	המבזה "AIG"

סוכני	הנסיעות.

תחנות

הרדיו

האזורי

מבדיקת	הרשות	התברר,	כי	התשדיר	לא	שודר

בתחנות	הרדיו	האזורי.

לא	נדרש.

	פרסומת 	על 	תלונות 3

למשקה	"אורגזמה"	שהכילה

תכנים	מיניים	שאינם	ראויים

לשעות	שיבוץ	במהלך	היום.

רדיו	צפון

ללא

הפסקה*

בעקבות	התלונה	והנחיות	הרשות,	שינתה	התחנה

את	נוסח	הפרסומת.	הרשות	הגבילה	את	שעות

שיבוץ	התשדיר	לשעות	הלילה.

לא	נדרש. שיבוץ
פרסומות

אפשרות	להטעיית	מאזינים

	מגישי 	השתתפות 	ידי על

התכנית	"בוקר�טוב�קול�רגע"

בפרסומות	בשעות	שידור

התכנית.

רדיו

קול

רגע*

עפ"י	כללי	האתיקה,	אין	מניעה	לשדר	תשדיר

פרסומת,	שבו	מופיע	קולה	של	דמות	שיש	לה

	זמן 	כל 	בתכנית, 	משמעותי 	או תפקיד	ראשי

שהתחנה	נוהגת	בזהירות	הראויה	למנוע	את

הטעיית	המאזינים.

לא	נדרש.

	מגיש	התכנית בשיחה	בין

	מנכ"ל 	לבין "עקום�בבוקר"

קניון	"חוצות�המפרץ",	פרסם

המרואיין	את	חנויות	הקניון.

רדיו

חיפה*

	השיחה	היא	חלק 	כי בדיקת	הרשות	העלתה,

	מקבץ 	בתוך 	ששובץ 	פרסומת, מתשדיר

פרסומות,	בהתאם	לכללים,	באופן	שמנע	פרסום

אסור.	לפיכך,	נמצאה	התלונה	לא	מוצדקת.

לא	נדרש.

אפשרות	להטעיית	מאזינים

בפרסומת	למרכז	הגמילה

מעישון	"מכון	אברהמסון",

שקול	קריינה,	הוא	גם	שדרן

בתחנה.

התלונה	לא	נמצאה	מוצדקת	מאחר	שאין	איסוררדיוס*

לשדרנים	לקריין	בפרסומות	המשובצות	בתוך

תכניותיהם.

לא	נדרש.

קידום	עסקיו	הפרטיים	של

י "לפנ 	 ת י 	התכנ מגיש

התיבה".

רדיו

קול	חי

מהאזנה	התברר,	כי	התחנה	לא	הקפידה	על	כללי

שיבוץ	פרסומות	כנדרש.	המקרה	טופל	בהליך

הפרות.

ה נ ח ת ה

הותרתה	מפני

הישנות	המקרה.

	מאזין 	של 	אסור פרסום

שהועלה	לשידור	בתכנית

"ארבע�על�שש",	שלא	בתוך

מקבץ	פרסומות	וללא	כל

התערבות	של	השדרן.

רדיו

ירושלים

*

ההנושא	הועבר	לטיפול	ועדת	הפרות. נ ח ת ה

הותרתה	מפני

הישנות	המקרה.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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שיבוץ
פרסומות

(המשך)

תדירות	גבוהה	של	קריאת

שדרנים	בתחנות	להורדת

"רינגטונים"	בשידור.

תחנות

הרדיו

האזורי

לקראת	סוף	שנת	2005	ובעקבות	התלונה	החלה

	נמצא 	העניין הרשות	בגיבוש	עמדתה	בנושא.

בשלבים	סופיים.

-

	בפרסומת 	לשונית טעות

ל"סולן".

רדיו	צפון

ללא

הפסקה*

נוסח	התשדירלאחר	בדיקת	הנוסח,	הורתה	הרשות	על	תיקונו.

תוקן.

סוגיית
לשון

שגיאה	לשונית	בפרסומת

לחברת	השכרת	הרכב	"קל-

אוטו".

מבדיקת	התמליל	התברר,	כי	אכן	נפלה	בו	טעות.רדיוס*

בעקבות	פניית	הרשות,	פעלה	התחנה	לתיקון

השגיאה.

לא	נדרש.

הטעיה	ופגיעה	בעיקרון	אמת

בפרסום	בפרסומת	לחברת

טיהור	המים	"פלגי�מים".

רדיו

קול	חי

לאחר	שבחנה	את	נוסח	התשדיר,	הורתה	הרשות

על	תיקונו,	כך	שיתאים	לכללי	האתיקה.

נוסח	התשדיר

	בהתאם תוקן

להנחיות.

אמת
בפרסום

	באופן 	חלקי 	מידע הצגת

המטעה	מאזינים	בפרסומת

ל"ביטוח�ישיר�ולאומי�קארד".

תחנות

הרדיו

האזורי

	תקופה 	באותה 	כי 	עולה, 	הרשות מבדיקת

הפרסומת	לא	שודרה	בתחנות	הרדיו	האזורי.

לא	נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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שידורי
תכניות

רי 	שידו 	שעות מכסת

	(שידורים הסינדיקציה

בשת"פ	עם	תחנה	אחרת)

בתחנה	מוגזמת.

רדיו	צפון

ללא

הפסקה*

מבדיקת	הרשות	עולה,	כי	התחנה	שידרה	את

	בהתאם	להנחיות	הרשות 	המותרת, המכסה

שנקבעו	בנושא.

לא	נדרש.

נפח	המוזיקה	בשעות	הערב

בשידורי	התחנה	גדול	באופן

מוגזם.

רדיו

חיפה

זמן	השידור	-	19:00	בערב	ועד	06:00	בבוקר	-

אינו	נחשב	ל"שעות	האזנת	שיא",	שבהן	שיעורי

ההאזנה	גבוהים	יותר.	על	כן,	מקובל	בתחנות	רדיו

	בד"כ, 	מוזיקה	ולכוונו, 	זה	בשידורי למלא	זמן

למאזינים	צעירים,	שהם	קהל	היעד	העיקרי	של

תכניות	אלה.

לא	נדרש.

א.	אי	שידור	התכנית	"הבוקר

טוב"	בהגשת	אלכס	אנסקי,

	מוקדמת 	הודעה ללא

למאזינים.

ב.	שיבושי	קליטה	בשידורי

התחנה.

רדיו

תל-אביב

לעניין�התכנית�-	מבירור	עולה,	כי	התכנית	ירדה

מהאוויר	באותה	תקופה	בכל	תחנות	הרדיו	האזורי.

	מדובר 	התחנה, 	עפ"י �הקליטה	- �שיבושי לגבי

	המשדרות 	פירטי בהפרעות	של	תחנות	רדיו

באזור	תל-אביב.	הטיפול	בתחנות	הפירטיות	אינו

מצוי	בתחום	סמכותה	של	הרשות	השנייה,	אלא

בידי	משרד	התקשורת	(איתור	התחנות	ותפיסת

המשדרים)	וגורמי	אכיפת	החוק	(משטרת	ישראל,

הפרקליטות	ובתי	המשפט).

לא	נדרש.

שידורי	רדיוס	חוסמים	את

שידורי	התדר	המפוצל	של

	לב	המדינה"	בשפה "רדיו

הרוסית.

הרשות	הבהירה	לפונה	שאין	מדובר	בחסימה	שלרדיוס*

השידורים,	כי	אם	בחלוקת	שידורי	התדר	המפוצל

לשניים:	האחד	-	שידורים	בשפה	הרוסית	במהלך

	"רדיוס" 	תחנת 	שידורי -	 	האחר 	היום; שעות

המועברים	בסינדיקציה	לתדר	זה	בשעות	הלילה.

לא	נדרש. קליטת
השידורים

התחנה	שידרה	מחוץ	לאזור

הזיכיון	שלה.

רדיו	לב

המדינה

נוכח	העובדה	שהמתלונן	בחר	למשוך	את	פנייתו,

סיימה	הרשות	את	הליך	הבדיקה.

לא	נדרש.

	נקלטים 	התחנה שידורי

מחוץ	לאזור	הזיכיון	שלה.

משרד	התקשורת	הוא	הגורם	המוסמך	לפקח	עלרדיוס

עמידת	בעלי	הזיכיון	בתנאי	הרישיון,	שניתן	לו

להפעלת	משדרים	ולקביעת	עוצמתם.

לא	נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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שידורי
תכניות

	אין 	כי 	הודיעו, התחנות

בכוונתן	לשדר	שירים	של

	לארגון 	הקשורים אמנים

הפי"ל.

בנוסף,	נטען	לשימוש	שעשו

שני	שדרנים	מובילים	מאחת

התחנות	בתכניותיהם	לצורך

תעמולה	בשידור	נגד	הארגון.

צפון	ללא

הפסקה,	רדיו

קול	רגע,	רדיו

חיפה,	רדיו

אמצע	הדרך,

רדיו	ללא

הפסקה

	שהיה 	מאחר -	 	המו"מ	עם	הפי"ל לעניין

מדובר	בסכסוך	הנוגע	להיבטים	מסחריים

בין	התחנות	לארגון,	הרשות	לא	מצאה	לנכון

להתערב	בנושא.

	לקבוע 	מבלי 	התעמולה	בשידור	– לעניין

עמדה	בעניין	שימוש	שעושה	בעל	הזיכיון,

או	מי	מטעמו,	בזמן	השידור,	לשם	קידום

	הרשות	התרתה 	לכללים. 	מנוגד עסקיו,

בתחנה,	וזו	שינתה	את	התשדיר.

לא	נדרש.

	ענישה 	צעדי 	נקיטת אי

מרתיעים	דיים	נגד	הפרות

שמבצעת	התחנה	בשידור.

רדיו	אמצע

הדרך*

כל	הפרה	המתגלית	בשידור	נבחנית	לגופה

	השנייה 	הרשות 	של 	הפרות 	ועדת ע"י

	היתר, 	בין במסגרת	הליך	מוקפד	הכולל,

ייעוץ	משפטי.

לא	נדרש.

העלמת	הכנסות	מהרשות

	שחלק בכך 	 ה י י השנ

	שמוציאה ניות מחשבו

	ידי 	על 	מונפקות התחנה

חברה	אחרת.

רדיו

קול	חי

	טרם	הסתיים	הליך עד	תום	שנת	2005,

בירור	התלונה.

-

˙Â˘¯·†ÂÏ·˜˙‰˘†˙ÂÈÙ

רקע�טיפול�ומסקנת�הרשותפרטי�הפנייהתחנה

	מחויבות 	האזורי האם	תחנות	הרדיו

לשבץ	תשדירים	למען	הקהילה,	כמונהג

בטלוויזיה?

בחוק	הרשות	השנייה,	כלליה	והנחיותיה,	לא	חלהכללי

חובה	על	תחנות	הרדיו	לשידור	תשדירים	מסוג	זה.

	התחנה 	לקלוט	את	שידורי האם	ניתן

באזור	אילת.

אזור	הזיכיון	של	התחנה	מוגדר	לגוש	דן	בלבד.	עםרדיו	ללא	הפסקה

זאת,	קיימות	דרכים	אחרות	להאזין	לשידורי	תחנות

הרדיו	האזורי	(למשל:	אינטרנט	וערוצי	הכבלים

והלוויין).

בקשה	לעיין	בספרי	המכרזים	להקמתן

של	תחנות	רדיו	אזורי.

אין	מניעה	לעיין	בספרי	המכרז,	ובלבד	שהדברכללי

ייעשה	במשרדי	הרשות	השנייה.

	פירוט 	אודות 	נתונים 	לקבל בקשה

	הקלטות 	וכן ("Play Lists")	 פרסומות

שידורים	משנת	2002,	כחלק		מהליך

משפטי		שמנהלת	הפונה	נגד	התחנה.

	הרשות	אינה	מתעדת	אצלה	נתונים	עלרדיו	ירושלים ככלל,

הפרסומות	המשודרות	בתחנות	הרדיו	והיא	אינה

מעבירה	קלטות	שידור	של	זכייניותיה,	אלא	באישור

של	התחנה	המשדרת	או	על-פי	צו	בית	משפט.

האם	לרשות	השנייה	יש	קשר	להורדה

משידור	תכנית	רדיו	בהגשת	יקיר	אביב

בהשתתפות	צמד	סטנדאפיסטים?

לרשות	השנייה	לא	הייתה	יד	בהפסקת	שידוררדיוס

התכנית.	היא	נעשתה	ביוזמת	התחנה.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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ÌÈÂ˙†ÌÂÎÈÒ
סה"כ:	93	תלונות	ופניות.	88	תלונות	ו-	5	פניות.

פניות
5

תלונות
88

סקרי�האזנה
בינואר	2006	קיימה	הרשות	בעזרת	חברת	"מדגם"	סקר	האזנה	אחד.	הסקר	הקיף	5,250	נשאלים	והוא	מייצג	את

דפוסי	ההאזנה	בגילאי	10	ומעלה,	בימי	חול	)א'-ה'(.	הסקר	נערך	ב-10	אזורי	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-600	נשאלים	במדגם	מייצג	של	אזור	הזיכיון.

גם	השנה	עומד	הרדיו	האזורי	בראש	טבלת	ההאזנה	לתחנות	הרדיו	בישראל,	על	אף	ירידה	קלה	בשיעור	המאזינים

לרדיו	האזורי,	אותה	אפשר	לייחס	לירידה	המשמעותית	שנרשמה	בשיעורי	האזנה	לרדיו	בכלל.

בקרב	גילאי	10+	חלה	ירידה	בשיעורי	האזנה	לרדיו	האזורי,	מ-	26.6%	ב-2004	ל-24.1%	בסקר	הנוכחי	(25.6%	ב-2003,

24.2%	בשנת	2002,	22.2%	בשנת	2001).

בקרב	גילאי	18+,	חלה	ירידה	מ-27.4%	ב-2004	ל-24.4%	בסקר	הנוכחי	(26.6%	ב-2003,	24.2%	בשנת	2002,	21.7%

בשנת	2001).

משמעות	ממצאים	אלה	היא,	כי	ביום	חול	ממוצע	בינואר	2006,	האזינו	לתחנות	הרדיו	האזורי	בשפה	העברית	ברחבי

הארץ	כ-992,195	מאזינים	בגיל	10+	וכ-830,000	מאזינים	בגילאים	18+,	בהיקף	כלל	ארצי,	המאזינים	לאחת	או	יותר

מרשתות	הרדיו	האזורי	לפחות	פעם	ביום.

—	91�FMלרדיו�	הכוונה	וסביבותיה	אשדוד	באזור	לרדיו	המאזינים	-	הרוסית	השפה	מאזיני	בקרב	סקר	בוצע	כאמור,

לתחנה	תדר	נוסף	'רדיו	פריבוריה',	תדר	מפוצל	המשדר	תכנים	לדוברי	השפה	הרוסית	89.1FM	-	באשדוד	ובסביבותיה

בשעות	מסויימות	במהלך	היום)	בין	השעות	19:00	-	07:00	(בקרב	מאזיניו	נערך	מדגם.	המדגם	כלל	330	נשאלים,

המייצג	אוכלוסייה	של	כ-115,000	תושבים	בגילאי	+10.

ביום	חול	באזור	השפלה	למגזר	הרוסי	חלה	ירידה	במאזיני	הרדיו	האזורי	של	3%11.	בקרב	גילאי	+10)	מ-	28.0%	ב-2004

ל-16.7%	בסקר	הנוכחי,ובקרב	גילאי	+18	חלה	ירידה	משמעותית	יותר	של	15.9%	מ-33.3%	ב-2004	ל-	17.4%	בסקר

הנוכחי.

בשיעור	המאזינים	לתחנת	רדיו	פריבוריה	חלה	ירידה	של	7.3%	בקרב	גילאי	+10(מ-33.4%	ב-2004	ל-26.1%	בסקר

הנוכחי	שהם	כ-19,000)	ובקרב	גילאי	+18	חלה	ירידה	משמעותית	יותר	של	14.1%(מ-41%	ב-2004	ל-26.9%	בסקר

הנוכחי,	שהם	כ-15,600).

בנוסף	נערך	סקר	האזנה	בקרב	האוכלוסייה	הערבית	באזור	הזיכיון	של	תחנת	רדיו�א-שמס.	המדגם	הקיף	349	נשאלים,
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והוא	מייצג	אוכלוסייה	של	כ-534,000	תושבים	מהמגזר	הערבי	בגיל	+10	המתגוררים	באזור	הזיכיון.	על-פי	ממצאי

הסקר,	נרשמה	עליה	עלייה	בשיעור	ההאזנה	ביום	חו"ל	לרדיו	א-שמס	של	6.9%	בקרב	גילאי	+10(מ-6.6%	ב-	2004

ל-13.5%	בסקר	הנוכחי	-	שהם	כ-73,800	מאזינים)	ובקרב	גילאי	+18	עליה	של	8.3%,	מ-6.9%	ב-2004	ל-15.2%	בסקר

הנוכחי	(שהם	כ-62,300	מאזינים).

ניתוח	עיקר	הממצאים	על	פי	השוואת	תוצאות	הסקר	בשנה	הנוכחית	לתקופה	המקבילה	בשנים	קודמות:

סה"כ�האזנה�לרדיו�-	בנתונים	כלל	ארציים	של	האוכלוסייה	היהודית	דוברת	עברית,	קיימת	מגמת	ירידה	בשיעורי

האזנה	לרדיו	לתחנה	כלשהי	מאז	2003.

בקרב	גילאי 10+,	נרשמה	ירידה	של	7.1%	לעומת	2004,	מ-	67%	ב-2004	ל-	59.9%	בסקר	הנוכחי.	ב-2003	שיעור

האזנה	לרדיו	עמד	על	76.9%.

בקרב	גילאי	18+,	נרשמה	ירידה	דומה	בשיעור	המאזנים	לרדיו	של	7.8%	לעומת	2004,	מ-72%	בשנת	2004	ל-	64.2%

בסקר	הנוכחי	(בשנת	2003	-	80.7%)

האזנה�לרדיו�האזורי	(Reach)�-	בנתונים	ארציים	של	האוכלוסייה	היהודית	דוברת	עברית,	גם	השנה	עומד	הרדיו	האזורי

בראש	טבלת	ההאזנה	לתחנות	הרדיו	בישראל,	על	אף	ירידה	קלה	בשיעור	המאזינים	לרדיו	האזורי,	אותה	אפשר

לייחס	לירידה	המשמעותית	שנרשמה	בשיעורי	האזנה	לרדיו	בכלל.

בקרב	גילאי	10+	חלה	ירידה	של	2.5%	בשיעורי	האזנה	לרדיו	האזורי,	מ-	26.6%	ב-2004	ל-24.1%	בסקר	הנוכחי

(25.6%	ב-2003,	24.2%	בשנת	2002,	22.2%	בשנת	2001).	בקרב	גילאי	18+,	חלה	ירידה	של	3%,	מ-27.4%	ב-2004

ל-24.4%	בסקר	הנוכחי	(26.6%	ב-2003,	24.2%	בשנת	2002,	21.7%	בשנת	2001).

האזנה�לרדיו�על-פי�אזורי�זיכיון�-	בהשוואה	לסקר	שנערך	ב-	2004,	נרשמה	עליה	בשיעורי	האזנה	באזור	הגליל	והגולן

ובאזור	הצפון	למגזר	הערבי	רדיו	"א-שמס".

באזור	הגליל	והגולן	נרשמה	עלייה	בקרב	גילאי	18+	של	5.4%,	מ-	16.6%	ב-	2004	ל-	22.0%	השנה1.

באזור	הצפון	למגזר	הערבי,	רדיו	"א-שמס",	נרשמה	עליה	עלייה	של	6.9%	בקרב	גילאי	+10	(מ-6.6%	ב-	2004	ל-

13.5%	בסקר	הנוכחי)	ובקרב	גילאי	+18	עליה	של	8.3%,	מ-6.9%	ב-2004	ל-15.2%	בסקר	הנוכחי.

ירידה	בשיעורי	האזנה	נמצאה	בעיקר	באזורים	שפלה	למגזר	הרוסי,	באזור	הנגב	ובאזור	הכרמל	והמפרץ.

באזור	השפלה	למגזר	הרוסי	חלה	ירידה	של	7.3%	בקרב	גילאי	+10	(מ-	33.4%	ב-	2004	ל-	26.1%	בסקר	הנוכחי)

ובקרב	גילאי	+18	חלה	ירידה	משמעותית	יותר	של	14.1%	(מ-	41%	ב-	2004	ל-	26.9%	בסקר	הנוכחי).

באזור	הנגב	חלה	ירידה	של	6.3%	בקרב	גילאי	+10	(מ-	26.7%	ב-	2004	ל-	20.4%	בסקר	הנוכחי)	ובקרב	גילאי	+18

חלה	ירידה	של	8.1%	(מ-	28.8%	ב-	2004	ל-	20.7%	בסקר	הנוכחי).

באזור	הכרמל	והמפרץ	חלה	ירידה	של	7.8%	בקרב	גילאי	+10	(מ-	22.2%	ב-	2004	ל-	14.4%	ב-	2005)	ובקרב	גילאי

+18	חלה	ירידה	דומה	של	7.6%	(מ-	21.8%	ב-	2004	ל-	14.2%	בסקר	הנוכחי).

באזורים	האחרים	נשמרה	יציבות	בשיעורי	האזנה	לעומת	הסקר	שנערך	בשנה	שעברה.

הסקר	האחרון	הקיף	5,250	מרואיינים	בקרב	כלל	האוכלוסייה	בישראל	מגיל	10	ומעלה	בפיזור	ארצי	ואזורי.	הסקר

נערך	ב-12	אזורי	זיכיון,	10	אזורי	זיכיון	כלליים,	ושני	אזורים	ייעודיים:	אזור	הצפון	לשידורים	בשפה	הערבית,	ברדיו

"א-שמס"	ואזור	המרכז	לאוכלוסייה	הדתית.

בנוסף	נדגם	אזור	אשדוד	וסביבותיה	לדוברי	השפה	הרוסית	שכן,	בין	השעות	19:00	–	07:00	מתפצלים	שידורי	"

91FM-	לב	המדינה"	באופן	שבתדר	89.1FM	משודרות	תוכניות	בשפה	הרוסית	תחת	השם	"רדיו	פירבוייה".	היינו,

סה"כ	13	אזורים	בהם	נערך	הסקר.

היקפי�האזנה�לרדיו�האזורי�על-פי�קבוצות�אוכלוסייה�ושפת�האזנה:

מנתוני	הסקר	עולים	הממצאים	הבאים:

אוכלוסייה�יהודית�דוברת�עברית�-�האזנה�לשידורים�בשפה�העברית�-	ביום	חול	ממוצע	ב-2005,	הקיפה	ההאזנה

בשפה	העברית	לתחנות	הרדיו	האזורי	כ-	992,195	מאזינים	בגילאי	10+,	וכ-830,977	מאזינים	בגילאי	18+	בהיקף

כלל	ארצי,	המאזינים	לאחת	או	ליותר	מרשתות	הרדיו	האזורי	לפחות	פעם	ביום.

הבדל	מובהק	ברמת	בטחון	של	90%.
1
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‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰†ÏÏÎÓ†ÂÈ„¯‰†˙Â˙˘¯Ï†‰Ê‡‰†¯ÂÚÈ˘

®´±∏†È‡ÏÈ‚†¨ÏÂÁ†ÈÓÈ©

רדיו	אזוריגלגל"צגל"צרשת	ג'רשת	ב'
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‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰†ÏÏÎÓ†ÂÈ„¯‰†˙Â˙˘¯Ï†‰Ê‡‰†Á˙

®´±∏†È‡ÏÈ‚†¨ÏÂÁ†ÈÓÈ©

רדיו	אזוריגלגל"צגל"צרשת	ג'רשת	ב'

אוכלוסיית�העולים�מחבר�העמים�-	האזנה�לשידורים�בשפה�הרוסית�באשדוד�וסביבותיה�-	ביום	חול	ממוצע	ב-	2005,

הקיפה	האזנה	בשפה	הרוסית	כ-19,086	מאזינים	בגילאי	10+,	וכ-15,676	מאזינים	בגילאי	18+	לתחנת	הרדיו

האזורי	"פירבוייה",	לפחות	פעם	ביום.

אוכלוסייה�ערבית�-�האזנה�לשידורים�בשפה�הערבית�באזור�הצפון�-	ביום	חול	ממוצע	ב-	2005,	הקיפה	האזנה

בשפה	הערבית	כ-73,807	מאזינים	בגילאי	10+,	וכ-62,326	מאזינים	בגילאי	18+	לתחנת	הרדיו	האזורי	"א-שמס",

לפחות	פעם	ביום.

הבהרה:	עלייה	או	ירידה	בשיעורי	האזנה	לעומת	השנה	שעברה	צוינו	אך	ורק	אם	ההבדלים	נמצאו	מובהקים	סטטיסטית

ברמת	ביטחון	של	95%.

הבדל	מובהק	ברמת	בטחון	של	90%.
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טכנולוגיה
‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

∫ÌÈÈÈÎÊ‰†È¯Â„È˘†„ÂÚÈ˙

מערכת	חדשה	ומתקדמת	לתיעוד	שידורים	-	אחסונם	ואחזורם	הוכנסה	לפעולה	במתקני	הרשות.	מלבד	איכות	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	מול	זכייני	הרדיו	האזורי	והעברת	קטעי	תיעוד	(קבצי	קול	דחוסים)

באמצעות	דואר	אלקטרוני	ברשת	האינטרנט.

במהלך	שנת	2005	הורחב	זיכרון	המערכת	כדי	שתוכל	לשמר	כמות	גדולה	יותר	של	שידורי	רדיו		בזיכרון	המערכת.
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בשנת	2005	פעלו	14	תחנות	רדיו	אזוריות.

ההכנסות	נטו	של	תחנות	הרדיו	(ע"פ	דיווח	לתמלוגים)	עלו	בשנת	2005	בשיעור	של	כ-	9%	בהשוואה	לשנת	2004	ועמדו

על	כ-	123	מל"ש.

ההכנסה	הממוצעת	לתחנת	רדיו	עמדה	על	כ-	9	מל"ש.
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‰ÁÈ˙Ù†È¯·„
האתגר�המרכזי�העומד�בימים�אלה�בפני�ענף�התקשורת�הוא�ההיערכות�האסטרטגית�לעידן�הלכידות�הטכנולוגית.

אין�מדובר�על�עידן�עתידי�אלא�על�מהפכה,�שמתרחשת�כאן�ועכשיו,�ואין�חולק�על�כך�שחיוני�ליצור�הסדרה�רלוונטית,

המתאימה�את�עצמה�להתפתחויות�בענף.

רלוונטיות�ההפרדה�הקיימת�עד�כה�בין�אמצעי�התקשורת�השונים:�טלוויזיה,�טלפוניה,�ומחשבים�הולכת�ופוחתת.�בעידן

של�לכידות�טכנולוגית�מתאפשרת�האחדה�של�קובצי�מידע�והעברה�שלהם�בטכנולוגיה�זהה�בפלטפורמות�השונות.

במילים�אחרות�הטכנולוגיה�הופכת�אדישה�לפלטפורמה.

עידן�זה�מציב�שאלות�כבדות�משקל�לפתחם�של�כלל�השחקנים�בזירה�התקשורתית:�יוצרים,�מפיקים,�גופי�שידור,

ספקי�תשתית,�צרכנים�וכמובן,�גופי�רגולציה.�האחרונים�מחויבים�לתת�את�הדעת�למודל�הרגולציה�הראוי�לתוצרי

המדיה�השונים�בעידן�המתהווה.

בשל�כך,�החל�השנה�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�ברשות�להיערך�ולהציע�התאמות�הכרחיות�לפעילות�ההסדרה.�כצעד

ראשון�בתהליך�החשיבה,�הנחנו�תשתית�רעיונית�לעצם�הצורך�בהסדרה�בעידן�זה.�אחריו,�הצבנו�תסריטי�התפתחות

שונים:�טכנולוגיים�וכלכליים.�ולסיכום,�הצענו�מודל�קוהרנטי�ויעיל�לרגולציה�בשנים�הבאות.�בתהליך�העבודה�ניתן

משקל�חשוב�לשיקולים�חברתיים�ותרבותיים�בהסדרה,�לצד�המרכיבים�הכלכליים�והמשפטיים�שלה.

להבנתנו,�האחריות�הציבורית�מחייבת�לקיים�בהקשר�זה�תהליך�חשיבה�מערכתי,�ששותפים�בו�כלל�גורמי�הפיקוח

על�המדיה�הישראלית.�תיאום�בין�הרגולטורים�השונים�ייצר�מודל�יעיל,�דינמי�וגמיש�להסדרת�המדיה.

לצד�פעילות�מרכזית�זו�המשיך�התחום�להוביל�ולהרחיב�מיזמים�של�רגולציה�משותפת�(co-regulation).�פעילותה�של

הוועדה�לאתיקה�בפרסומות�הורחבה�והוטל�עליה�לטפל�בסוגיית�התוכן�השיווקי.�ההכרעה�בעניין�המדיניות�הראויה

בתחום�זה�תתבצע�בשיתוף�פעולה�עם�השחקנים�השונים�בענף:�היוצרים,�נציגי�הציבור,�אנשי�אקדמיה,�מפרסמים

ופרסומאים.�היוזמות�לרגולציה�משותפת�משתלבות�בראייתה�של�הרשות,�את�ההיערכות�לקראת�עידן�הסדרה�חדש,

הפותח�אפשרויות�להסדרה�משותפת�ולהסדרה�עצמית�של�התחום.

השנה�הקדיש�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�מאמץ�ניכר�בהנעת�מיזמים�של�העצמה�אזרחית:

התקשורת�נעה�בין�שלושה�מוקדים:�ההון,�השלטון�והחברה�האזרחית.�היום�מתקרבת�התקשורת�יותר�ויותר�לכיוון

המוקד�הכלכלי�-�ההון.�כיוון�שחופש�הביטוי�הוא�עקרון�בסיסי�בפעילות�התקשורתית�הרי�תפקידה�של�התקשורת�הוא

לשרת�את�האזרחים�ולא�את�בעלי�הכוח�(הון�או�שלטון).�לכן�צריכה�התקשורת�להיות�ממוקמת�קרוב�יותר�לחברה

האזרחית�ולהיות�שופר�בעבור�האזרחים�מן�השורה.

כדי�לאזן�את�הזירה�התקשורתית�בחברה�דמוקרטית,�יש�להימנע�ממצב�שבו�התקשורת�תנוע�בין�המחנה�הפוליטי

למחנה�הכלכלי�ותישאר�כלי�של�האליטות�בחברה�בלבד,�בזמן�שהאזרחים�נותרים�צרכנים�וצופים�מהצד.�שאיפת

הרשות�היא�שאמצעי�התקשורת�יהיו�שלוחות�של�הדמוקרטיה�וישרתו�את�האזרחים.�האזרחים�צריכים�לעבור�משולי

המגרש�למגרש�עצמו.

¯˜ÁÓÂ†‰È‚Ë¯ËÒ‡†Ï¢ÎÓÒ†¨È¯Â¯„≠¯Â‡Ï†‰ÓÁ†∫˙‡Ó
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על�מנת�לאפשר�מעבר�זה�הרשות�מבקשת�להגביר�את�מעורבות�האזרחים�בתקשורת�על�ידי�מיזמים�שנועדו�להעצים

את�האזרח.�בין�השאר,�קידמנו�השנה�את�הקמתו�של�צוות�אזרחי�שידון�בסוגיות�הקשורות�בתחום�עיסוקה�של�הרשות

ויגיש�ניירות�עמדה�אזרחיים�בנושאים�הרלוונטיים�לרגולציה�על�אמצעי�התקשורת�המסחריים-ציבוריים.

בהקשר�זה�אנו�רואים�במפגשי�הפורום�לאחריות�תקשורתית�במה�ציבורית�לדיון�בסוגיות�שיש�להן�נגיעה�לכל�אחד

ואחד�מצופי�הטלוויזיה.�הדיונים�פתוחים�לקהל�הרחב�ומאפשרים�שותפות�אזרחית�בסוגיות�שעל�שולחנה�של�הרשות.

ההתפתחויות�הטכנולוגיות�שדובר�עליהן�בדברי�הפתיחה,�יחייבו�בעתיד�את�הרגולטור�להעדיף�אמצעי�הסדרה

המעצימים�את�האזרח�על�אמצעי�הסדרה�על�מוצרי�התקשורת.�אחד�מכלי�ההעצמה�השכיחים�ביותר�בתחום�היא

שיטת�הסימון�והסיווג�של�השידורים.�שיטת�הסימון�נועדה�לתת�כלים�להורים�לפקח�על�הצפייה�של�ילדיהם.�נוכח

חשיבותם�של�כלי�ההעצמה�ההורית�הללו�-�עסק�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�השנה�בבחינת�כלי�הסימון�והסיווג�ובהתאמתו

לצרכים�של�הורים�וילדים.

כדי�להישאר�עם�"אצבע�על�הדופק�הציבורי"�ממשיך�התחום�לבצע�מעת�לעת�סקרי�עמדות.

סקר�עמדות�הציבור�2005�הוא�סקר�שני�במספר�שמטרתו�להציע�כלי�משלים�למדידת�הצפייה�וליצור�מדד�להערכת

השידורים�על�ידי�הציבור.�כך�תוכל�הרשות�לעקוב�אחר�האינטרס�הציבורי�שהיא�מופקדת�עליו�עם�מידע�זמין�מהציבור

עצמו.

השנה�העלינו�שוב�את�סוגיית�הגיוון�התרבותי�בשידורים�לסדר�היום�הציבורי.�הרשות�רואה�בנושא�זה�את�אחד�הדגלים

החשובים�בפעילותה�ובאחריות�שלה�כלפי�האינטרס�הציבורי.�במסגרת�זו�פרסמנו�השנה�את�נתוני�דוח�המעקב�הראשון

בנושא.�הדוח�מצביע�על�שיפור�מסוים�בתחום�ומעיד�על�המאמץ�של�הגופים�המשדרים�לתרום�לחשיפה�מאוזנת

ושוויונית�יותר�בשידורים.�זוהי�תחילתו�של�שינוי�שיש�צורך�לעקוב�אחריו�מקרוב�כדי�להבטיח,�שמגמת�השיפור�תמשך

ותאפשר�תקשורת�פלורליסטית�יותר.

כדי�לאפשר�לרשות�לייצג�את�האינטרס�הציבורי�באורח�אחראי�ומבוסס�מידע,�ביצע�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�מספר

פעולות�שיעדן�עידוד�של�הרחבת�בסיס�הידע�הנצבר�בתחום.�אין�ספק�כי�עיגון�מדיניות�ההסדרה�של�הרשות�במחקרים

ובסקרים,�מאפשר�הליך�מעמיק�יותר�של�הכרעה�בסוגיות�רגולטוריות.

בהקשר�זה�עסקנו�בקידום�הקמתו�של�מרכז�המידע�ברשות.�מטרת�המרכז�לאפשר�לקהיליית�המחקר�נגישות�לשידורים

בערוצים�שמסדירה�הרשות,�ולכל�חומר�ששימש�את�הרשות�לקבלת�החלטות�על�מדיניות�הפיקוח.�עידוד�המחקר

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óאסטרטגיה�ומחקר
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בתחומי�התקשורת�יאפשר�מידע�מעמיק�יותר�אודותיה�והבנת�דרכי�פעילותה.�הרשות�אף�תומכת�באמצעות�מלגות

בעידוד�מחקרים�בתחום�התקשורת.�קרן�המלגות�ע"ש�זבולון�המר,�פועלת�זו�השנה�השנייה�ומעודדת�ביצוע�מחקרים

בתחומי�פעילותה�של�הרשות�השנייה.

לסיכום,שלושת�העוגנים�המרכזיים�שעליהם�התבססה�השנה�פעילות�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�הם:

ראייה�אסטרטגית�של�ההתפתחויות�בתחום�התקשורת�ויצירת�תרחישים�עתידיים,�שיאפשרו�התמודדות�מושכלת

של�הרגולטור�וימנעו�היגררות�אחרי�ההתרחשויות.

העצמה�מתמדת�של�קהל�הצופים�ודאגה�לאינטרסים�האזרחיים�שלהם.

ביסוס�מערך�המדיניות�של�הרשות�על�תשתית�ידע�מעמיקה�ורלוונטית.

*�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�פועל�בשקיפות�ציבורית�מרבית.�כלל�הפעילויות�שאנו�מבצעים�פתוח�לעיון�הציבור.�ניתן

לעיין�בעבודות�המחקר�של�התחום�באתר�האינטרנט�של�הרשות.

˙Â„ÎÏ˙‰‰†Ô„ÈÚ·†‰ÈˆÏÂ‚¯Ï†Ï„ÂÓ
תחום�אסטרטגיה�ומחקר�עסק�בשנה�זו�בנושא�רגולציה�בעידן�ההתלכדות�והחל�בקידומו�של�מודל�רגולציה�בעידן

זה.�בשונה�מהעבר,�שבו�התמקדה�כל�פלטפורמה�בסוג�מסוים�של�תקשורת,�ההתלכדות�מאפשרת�לפלטפורמות

שונות�להעביר�קול,�תמונה�ונתונים.�כך,�נפרשים�לפני�המשתמש�שירותים�חדשים�ואפשרויות�חדשות�להגיע�לתכנים.

אין�ספק,�כי�אנו�נמצאים�בעידן�של�שינויים�טכנולוגיים�בעלי�משמעות�רבה.�השאלה�המעניינת�העולה�היא�מה�ההשלכות

של�עידן�ההתלכדות�על�הסדרת�שוק�התקשורת?�מהו�מקומו�של�האינטרס�הציבורי�בעידן�זה?�והאם�אכן�תם�עידן

הפיקוח�הציבורי�על�מוצרי�התקשורת?

לנטייתו�של�השוק�לאמץ�דטרמיניזם�טכנולוגי,�יש�להתייחס�בזהירות�ראויה.�יחד�עם�זאת,�אין�ספק�כי�גורמי�ההסדרה

ניצבים�בפני�אתגר�חדש.�יש�לנקוט�בגישה�זהירה�כלפי�נבואות�אודות�"מהפכות�בין�לילה",�ובמקביל�להיערך�באורח

מושכל�למציאות�המשתנה�ולהתאים�לה�דגם�רגולטורי�אחראי,�גמיש�וערוך�לשינויים.

בפרויקט�זה�אנו�מבקשים�להציע�מודל�ראשוני�לרגולציה�בעידן�ההתלכדות�וקוראים�לכל�שחקני�הרגולציה�לשלב

כוחות�בעבודה�משותפת�לפיתוחו.�בשנת�2006�הצטרף�המכון�הישראלי�לדמוקרטיה�ליוזמה,�ויחד�עימו�אנו�מקדמים

שיח�בין�שחקני�הרגולציה�השונים�בשוק�התקשורת�לצורך�יצירת�מודל�רגולציה�מערכתי.

מודל�זה�נבנה�מכמה�שלבי�עבודה.�ראשית,�ביקשנו�לבסס�את�התשתית�הרעיונית�לצורך�במחויבויות�ציבוריות�בשידור

ולהסדרתן.�שלב�זה�מבוצע�כחלק�מ'מערך�ההגיונות'�שיתואר�להלן.�בד�בבד�אנו�מבקשים�להבין�מהם�השינויים

הטכנולוגיים�הצפויים�ומהי�התחזית�הכלכלית�לחדירתם�לשוק�התקשורת,�לכן�נערכה�בשנת�2005�סקירה�של

הטכנולוגיות�הקיימות�והיצע�שירותי�התוכן�הצפוי�להתפתח�בשנים�הקרובות.�בשנת�2006�הוזמנה�לצורך�כך�גם�תחזית

טכנולוגית-כלכלית�מקיפה,�הבוחנת�את�משמעות�תחזיות�החדירה�השונות.

שלבי�הפרויקט�שתוארו�לעיל,�הם�בסיס�לחלקו�האחרון�שבו�נציע�מודל�רגולציה�מקיף,�שיטתי�וגמיש,�המסוגל�להתאים

את�עצמו�לסביבת�שידור�משתנה�תוך�שמירה�על�עקרונות�ציבוריים�חיוניים.

˙ÂÂÈ‚‰‰†Í¯ÚÓ
מטרת�חלק�זה�של�הפרויקט�לבסס�תפיסות,�ממספר�תחומי�מחקר,�באשר�לצורך�בהטלת�מחויבויות�ציבוריות�על

משדרים.�חוקרים�מתחומים�שונים,�בכלל�זה,�החינוך,�התקשורת,�הכלכלה,�התרבות,�מדע�המדינה�והפסיכולוגיה�יציגו

�חשיבות �בשל �ציבורית �מחויבויות �לגזירת �ההצדקה �ואת �ולחברה �לפרט �המדיה �חשיבות �בעניין �ראייתם את

חברתית-תרבותית�זו.�כל�אחד�מהמאמרים�בקובץ�יציג�את�תפיסת�העולם�של�הכותבים�בשאלה�כיצד�יכולה�מדיניות

השידורים�לכוון,�לשפר�ולהשפיע�על�סביבת�חיינו.�ההגיונות�ישמשו�תשתית�רעיונית�לרגולציה.�תשתית�אשר�נשארת

תקפה�גם�בסביבה�טכנולוגית�משתנה.

בשנת�2005�סיימו�את�עבודתם�שני�צוותים.�צוות�מומחים�בתחום�החינוך�בראשות�ד"ר�נמרוד�אלוני�וצוות�מומחים

בתחום�התקשורת�בראשות�ד"ר�אווה�ברגר.
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צוות�חינוך:�בהשתתפות�ד"ר�נמרוד�אלוני,�ד"ר�ליאורה�גביעון,�הפסיכולוג�דור�הררי�וד"ר�אלי�כהן�ג'וור,�מדגיש�את

חשיבות�קולם�של�בעלי�הדעה�מול�בעלי�המאה.�עבודת�הצוות�מציבה�הנחות�יסוד�בדבר�מיקומה�של�הטלוויזיה

המסחרית�בחברה�דמוקרטית�ובדבר�מעמדו�של�האזרח�ביחס�למדיה.�על�סמך�הנחות�היסוד�מציע�הצוות�מספר

שיקולים�חשובים�בקביעת�מדיניות�השידור,�תוך�הבחנה�בין�יעדים�ראויים�לבין�תכנים�פסולים.

צוות�תקשורת:�בהשתתפות�ד"ר�אווה�ברגר�וד"ר�יגאל�משיח,�מפרט�מספר�אקסיומות�ביחס�למאפייני�הטלוויזיה

ולהשפעותיה�על�הציבור�הרחב.�הצוות�שואף�לשבור�חלק�מהמיתוסים�שנכרכו�במאפייני�הטלוויזיה�ולסייע�לזהות

את�חסרונות�המדיום.�מטרת�המסמך�לתרום�לשיפור�הטלוויזיה�מחד�ולעידוד�צריכה�ביקורתית�מאידך.

פרויקט�ההגיונות�הגיע�לסיומו�במחצית�2006,�בשיתוף�עם�המכון�הישראלי�לדמוקרטיה.�בתום�הפרויקט�נוספו�מאמרים

שכתבו�צוותי�הגיונות�בתחומים:�כלכלה,�תרבות�ורוח,�מדע�המדינה�ופסיכולוגיה.

‰ÈÊÈÂÂÏË‰†È¯Â„È˘†˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË†Ï˘†˙ÂÁ˙Ù˙‰†ÈËÈ¯Ò˙
כדי�לבסס�תשתית�ידע�בנושא�ההתלכדות�הטכנולוגית�הזמין�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�סקירה�בנושא.�את�הסקירה

כתבה�גב'�אפרת�שמעוני.�מסמך�קצר�זה�מציע�תסריטים�אפשריים�להתפתחות�טכנולוגיות�בשידורי�הטלוויזיה�בישראל

בעשור�הקרוב.�בעבודה�נסקרו�בקצרה�טכנולוגיות�השידור�הקיימות�היום�בישראל�וסדרה�של�תחומים�שצפויים�בהם

התפתחויות�טכנולוגיות�בעשור�הבא.

È¯Â·Èˆ‰†ÁÂ˜ÈÙ·†„ÂÒÈ†˙ÂÂ¯˜Ú
ב-2005�החל�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�ביצירתו�של�מודל�בסיס�לרגולציה�בעידן�ההתלכדות.

עבודת�ההכנה�הציבה�בסיס�לתפיסה�חברתית-ציבורית�בדבר�הצורך�בפיקוח�ציבורי�על�המדיה�בעידן�ההתלכדות.

תפיסה�זו�רואה�את�המשתמש�כאזרח�בעל�זכויות�בתחום�השידורים�ולא�רק�כצרכן�של�אמצעי�תקשורת.

ניתן�להבחין�בין�שתי�גישות�כלפי�המדיה�ותפקידה.�גישת�השוק,�הרואה�בתקשורת�עסק�לכל�דבר,�ובשידור�מוצר�ככל

מוצר,�ולעומתה,�גישה�חברתית�המכירה�בחשיבותה�של�המדיה�בבניית�חברה�ובגיבוש�זהות.�ניתן�לתאר�את�הבדלי

הגישות�באמצעות�הטבלה�המשווה�הזו:

לתפישתנו,�על�הרגולטור�בעידן�ההתלכדות�לשלב�אלמנטים�משתי�הגישות.�ראיית�העולם�הכלכלית�נחוצה�וחשובה

(וממילא�מקבלת�ביטוי�מרכזי�על�ידי�השחקנים�השונים�בשוק),�אולם�התפקיד�המהותי�של�הרגולטור�הוא�בהכרה

ובמתן�מעמד�מרכזי�לגישה�האזרחית.

בעבודת�תשתית�זו�הוצע�גם�מודל�ראשוני�ובסיסי�להסדרה.�המודל�מציג�שלושה�צירים,�שעל�פיהם�צריך�להיבחן�כל

מוצר�תקשורתי.�שימוש�במודל�יאפשר�בחינה�של�כל�שירות�או�תוכן.�כשיופיע�שירות�חדש�ניתן�יהיה�למקם�אותו

במודל�ולהחליט�באיזו�מידה�נדרש�פיקוח�ציבורי�עליו�ובאילו�היקפים.�יש�להדגיש�כי�המיקום�על�פני�הצירים�הוא�דינמי,

ויש�לחזור�ולבדוק�אותו�מעת�לעת.
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תפיסת
הצופה

"אזרח"�-�בעל�זכויות

זכות�דמוקרטית�לקיום�שיח�תרבותי�על�זהות,�פוליטיקה�וחברה

"צרכן"�-�כוח�קניה

גישה�כלכליתגישה�אזרחית
(גישת�האחריות�החברתית)

זירה�לדיון�ציבורי,�כלי�לגיבוש�זהות�ובסיס�להתפתחות�תרבותית.

Society making media�-�מדיה�מכוונת�חברה,�מחברתת.
זירה�כלכלית�למיקסום�רווחים.

Segment making media�-�מדיה
מפצלת,�מכוונת�לסגמנטים�שונים

בחברה.

תפיסת
המדיה

more of the same��תחרות�יוצרת

competition for quality�-�ולכן�יש�צורך�בתחרות�על�איכות

תחרות�מייעלת�שירות�ולכן�מגבירה

competition for� -� רווחיות

revenue

תפיסת
ריבוי

הערוצים
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כיון�שתכלית�ההסדרה�היא�העצמת�האזרח,�הרי�מידת�ההסדרה�הנדרשת�תלויה�ביכולת�של�המשתמש�לשלוט

בתכנים�המגיעים�אליו.�הציר�התחתון,�מעמד�המשתמש,�בוחן�אספקט�זה.�ככל�שהאזרח�מוגבל�ביכולת�הבחירה�שלו,

ואינו�שולט�בתוכן�המוגש�לו�(כלומר,�תוכן�נדחף)�-�כך�יש�צורך�ביותר�הסדרה.�ככל�שהצרכן�יוצר�לעצמו�את�המוצר

שלו�באופן�פרטי,�וככל�שהוא�נדרש�לבצע�יותר�בחירות�אקטיביות,�כדי�להיחשף�לתוכן�(כלומר�תוכן�נמשך)�-�כך�יש

פחות�צורך�בהסדרה.

הציר�האמצעי�בוחן�את�ציפיות�המשתמש�לבקרה.�כאשר�המשתמש�בוחר�לצפות�בתוכן,�בחירתו�טומנת�בחובה�גם

ציפיות�שונות�מתוכן�זה.�המשתמש�מניח�שערוצים�מסוימים,�פלטפורמות�שונות�ותכנים�שונים,�עוברים�רמות�שונות

של�בקרה�בטרם�יגיעו�למרקע.�כאשר�ציפיות�המשתמש�לבקרה�גבוהות�יש�להבטיח,�כי�התוכן�אכן�עובר�הסדרה

הולמת.�ככל�שציפיות�המשתמש�לבקרה�נמוכות�יותר�יש�פחות�צורך�בפיקוח.

הציר�העליון�בוחן�את�דומיננטיות�המדיום�והוא�קשור�קשר�ישיר�לתפיסה�האזרחית�של�רגולציה�על�המדיה�(כפי�שהוצגה

לעיל).�הזירה�התקשורתית�היא�זירה�לדיון�ציבורי,�כלי�לגיבוש�זהות�ובסיס�להתפתחות�תרבותית.�אולם,�לכלי�תקשורת

שונים�ולתכנים�שונים,�אין�משקל�זהה�בתרומתם�לשיח.�ניתן�להצביע�על�שני�היבטים�בהקשר�זה.�האחד,�רמת�החשיפה

של�משתמשים�לערוץ�או�לתוכן,�כפי�שהיא�באה�לידי�ביטוי�במדידת�אחוזי�הצפייה�והשימוש�(רייטינג).�ההיבט�השני

הוא�אופי�התכנים�והמידה�שבה�הם�משמשים�בסיס�לשיח�ציבורי.�בכך�אנו�מתכוונים�גם�לשיח�בקרב�מקבלי�ההחלטות

וגם�לשיח�בחברה�בכלל�(למשל�water cooler conversation�בגרסה�המסורתית�או�talkbacks�בגרסה�האינטרנטית).

תוכן�אזוטרי�ואישי�אינו�דומיננטי�בשיח�הציבורי�ולפיכך�הצורך�להסדירו�מועט.�לעומת�זאת�תוכן�אקטואלי�העוסק

בשאלות�ציבוריות�וזוכה�לחשיפה�גבוהה,�מצריך�יותר�הסדרה�(כדי�להבטיח�שיח�ציבורי�מגוון�ופתוח).

מודל�זה�הורחב�ושוכלל�במסגרת�שיתוף�הפעולה�בין�הרשות�השנייה�למכון�הישראלי�לדמוקרטיה.�כאמור,�במהלך

2006�הצטרף�למיזם�המכון�הישראלי�לדמוקרטיה�ויחד�עימו�אנו�מקדמים�שיח�בין�שחקני�הרגולציה�השונים�בשוק

התקשורת�לצורך�יצירת�מודל�רגולציה�מערכתי.

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óאסטרטגיה�ומחקר

ÌÂÈ„Ó‰†˙ÂÈËÈÓÂ„
נמוכה גבוהה

‰¯˜·Ï†˘Ó˙˘Ó‰†˙ÂÈÙÈˆ
נמוכות גבוהות

˘Ó˙˘Ó‰†„ÓÚÓ
אקטיבי פסיבי

בקביעת�מעמד�המשתמש�נבדוק�האם�הוא�יכול�להחליט:

בחירה)אם�לצפות�(פולשני

לא�ערוך)מתי�לצפות�(ערוך

היצע�בלתי�מוגבל�ומגוון)במה�לצפות�(היצע�מוגבל�ולא�מגוון
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˙Ù˙Â˘Ó†‰ÈˆÏÂ‚¯†Ï˘†ÌÈÓÊÈÓ†˙·Á¯‰†≠†È˜ÂÂÈ˘†ÔÎÂ˙
®co-regulation©

מועצת�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�הסמיכה�בספטמבר�השנה�את�ועדת�האתיקה�בפרסומות,�בראשותו�של

פרופ'�אסא�כשר,�לדון�בנושא�התוכן�השיווקי�ולהגיש�לה�חוות�דעת�והמלצות�בעניין.�עוד�החליטה�מועצת�הרשות,�כי

לדיונים�בסוגיה�זו�יצורפו�להרכב�הוועדה�שני�חברים�נוספים:�פרופ'�יוסי�יונה,�נציג�ציבור�ומר�יוסי�מדמוני�נציג�איגודי

היוצרים.

בהעברת�הנושא�לדיון�בוועדה�יש�משום�חיזוק�למגמת�ההסדרה�בדרך�של�שיתוף�פעולה�(co-regulation).�הוועדה

מונה�9�חברים,�המייצגים�את�כלל�השחקנים�בזירה:�היוצרים,�המפרסמים,�הפרסומאים,�הרשות�המוסמכת,�אישי

ציבור�ואקדמיה.

לאחר�לימוד�ראשוני�של�הסוגיה�ולשם�גיבוש�חוות�הדעת,�זימנה�הוועדה�את�כלל�הגורמים�הרלוונטיים�שביקשו�להציג

עמדתם�לפניה.�הוועדה�תניח�את�המלצותיה�על�שולחן�המועצה�במהלך�2006.

∫˙ÈÁ¯Ê‡†‰ÓˆÚ‰Ï†ÌÈÓÊÈÓ
ÈÁ¯Ê‡†ÏÙ

במהלך�2005�החל�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�בהשקתו�של�פרויקט�הפאנל�האזרחי,�שמטרתו�לשמש�גוף�אזרחי�מייעץ

לרשות�בסוגיות�שיעמדו�על�סדר�יומו�של�הרגולטור.�הרציונל�העומד�בבסיסו�של�מיזם�זה�הוא�הרחבת�היקף�הדיון

הציבורי�בסוגיות�שעניינן�מדיניות�התקשורת�בארץ,�סוגיות�שהלכו�והתרחקו�מהדיון�הציבורי�הכללי�והתנקזו�לכיוונן

של�הזרועות�הממסדיות�והכוחות�המסחריים�הפועלים�בשוק.

כינונו�של�גוף�אזרחי�מייעץ�מעין�זה�ישיב�לציבור�הן�את�הנגישות�לסוגיות�בתחום�והן�אפשרות�לחוות�עליהן�דעה,

שהרגולטור�יצרך�להתחשב�בה,�גם�אם�יבחר�שלא�לפעול�על�פיה.

לאחר�גיבושו�של�הפנל,�יעברו�חבריו�הכשרה�שמטרתה�עריכת�היכרות�עם�עולם�התקשורת�הישראלי�והעמקת�הידע

בתחום.�לפי�התכנון,�לאחר�גיבוש�הצוות�והכשרתו,�יובאו�לפני�הפנל�סוגיות�מוגדרות�לצד�האינפורמציה�הנדרשת

להבנת�הרקע�והדילמות�העומדות�על�הפרק.�תפקידם�של�חברי�הפנל�יהיה�לקיים�דיון�ולהגיש�ניירות�עמדה�בנושאים

הנדונים.�כך�יסייע�הפנל�לרגולטור�לכוון�את�מדיניותו�ולהרחיב�את�המצע�לעיצובה�כך�שתשתקף�בה�טובת�האזרח

והאינטרס�הציבורי,�שלשמן�קיימת�הרשות�מלכתחילה.

בשנה�האחרונה,�החלו�הדיונים�על�המבנה�של�הפנל�והרכבו,�על�ההכשרה�ועל�דרכי�פעולתו�השוטפת.�לאחר�בחינה

של�מוסדות�וניסיונות�דומים�הן�בארץ�הן�מחוצה�לה,�מוקמת�בימים�אלה�ועדת�היגוי,�שתגבש�את�המדיניות�שעל�פיה

יאויש�הפנל�וייקבעו�דרכי�פעולתו�עם�הרשות.

הרשות�השנייה�רואה�בשיתוף�האזרחי�בגיבוש�מדיניותה�הזדמנות�לשיפור�השירות�שהיא�נותנת�לציבור.

˙È˙¯Â˘˜˙†˙ÂÈ¯Á‡Ï†ÌÂ¯ÂÙ‰†È˘‚ÙÓ

הפורום�לאחריות�תקשורתית�קנה�לו�מקום�מרכזי�בשיח�הציבורי�בסוגיות�בתקשורת.�דיוני�הפורום�פתוחים�לקהל

מגוון�ורחב�ומעוררים�עניין�ציבורי�בנושאים�שעולים�על�הפרק.

באתר�האינטרנט�של�הרשות�ניתן�למצוא�את�תקצירי�הדיונים�ואת�חומר�הרקע�שחולק�בדיונים�השונים.�עורכת

הפורומים�:�גב'�ריקי�שפרינצק.�המפיקה:�אלינור�זלטין.

השנה�עסק�הפורום�בנושאים�האלה:

הפורום�ה-15:�החדשות�לאן?�השפעת�השיקולים�המסחריים�על�האתיקה�העיתונאית

המשתתפים�בדיון�בחנו�את�נושא�התרופפות�האתיקה�העיתונאית�בעידן�של�ריבוי�ערוצים.�בין�השאר,�עלו�השאלות

האלה:�טשטוש�האבחנה�בין�חדשות�ליחסי�ציבור,�הפרדה�בין�החדשות�לפרשנות,�תשלום�בעבור�כתבות,�העדר

הבחנה�בין�טפל�לעיקר,�כניסת�הבידור�לתחום�החדשות.�
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הפורום�ה-�16:�גבולות�הז'אנר�הדוקומנטרי

היתרון�של�הז'אנר�הדוקומנטרי,�הוא�בהעלאת�נושאים�חברתיים�לסדר�היום,�נושאים�שלא�זוכים�לטיפול�בדרך

כלל.�הוא�קשור�בחלקים�הרגישים�של�החברה�ושל�הכשלים�שיש�בה,�ולכן�לז'אנר�הזה�יש�תפקיד�מרכזי�במארג

החברתי�הרחב.�השאלה�המרכזית�שנידונה�היא�שאלת�האובייקטיביות�של�הסרט�הדוקומנטרי.�האם�צריך�להתייחס

אליו�כאל�מסמך�תעודה�אובייקטיבי,�או�שצריכים�להיות�ערים�לכך�שהוא�בעצם�משקף�אמת�סובייקטיבית�מזווית

הראייה�של�הבמאי.

הפורום�ה-�17:�ההיבטים�האתיים�בסיקור�של�התקשורת�את�תהליך�ההינתקות

הפורום�עסק�בשאלה�האם�התקשורת�נותנת�ביטוי�ומשקפת�את�מכלול�ההיבטים�של�ההינתקות?�האם�התקשורת

מנתבת�את�עצמה�להיבט�הדרמטי�של�הסוגיה�כדי�לייצר�אחוזי�צפייה�גבוהים�יותר�ומהי�האחריות�התקשורתית

הנדרשת�בסיקור�אירוע�כגון�זה.�משתתפי�הפורום�בחנו�את�הציפיות�לסיקור�הוגן�של�ההינתקות,�של�הארגונים

העוסקים�בה:�צה"ל�והמשטרה�ושל�העיתונאים�המסקרים�אותה�מהשטח.

הפורום�ה-�18:�הטלוויזיה�-�משקפת�או�מעצבת�סגנון�חיים?

הפורום�עסק�בניסיון�לתאר�מהו�בדיוק�"לייף�סטייל"�(סגנון�חיים),�כמו�שהוא�בא�לידי�ביטוי�בטלוויזיה.�איך�עושים

תכניות�כאלה?�למה�עושים�אותן?�כמה�משקיעים�בזה?�מה�מראים�ומה�לא�מראים?

עוד�עסק�הפורום�בשאלה�האם�קיים�מסר�חבוי�בתכניות�סגנון�החיים?��

·˜ÚÓ†¯˜ÁÓ†∫ÌÈ¯Â„È˘·†È˙Â·¯˙†ÔÂÂÈ‚
הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�רואה�בגיוון�התרבותי�בשידורים�את�אחת�המטרות�הציבוריות�המרכזיות�שעליה

לקדם.�לכן,�היא�הציבה�לה�מטרה�לעסוק�בסוגיה�זו�באופן�מתמשך.�בשנת�2004�פרסמה�הרשות�מחקר�רחב�היקף

על�הצגת�מיעוטים�בטלוויזיה�המסחרית,�כפי�שהוצגו�בשנים�12004-2003.�הרשות�החליטה�לבצע�מחקרי�מעקב�אחר

הגיוון�התרבותי�בשידור�המסחרי,��כאמצעי�מרכזי�לגיבוש�מדיניותה.

במחקר�המעקב�ערכנו�ניתוח�תוכן�כמותי�של�התכניות�ששודרו�בפריים�טיים�בערוצים�2,10�בחודשים�אוקטובר�2004

-�מרס�2005.�נבדק�הייצוג�של�קבוצות�שונות�על�פי�לאום,�עדה,�מגדר,�ותק�בארץ��ומידת�הדתיות�בז'אנרים�השונים.

נותחו�תכניות�בז'אנרים:�חדשות,�תכניות�אקטואליה�ותחקירים,�דרמות,�תכניות�בידור,�אירוח,�תכניות�מציאות

ושעשועונים.�בסה"כ�נותחו�מעל�2500�אייטמים�ומעל�4000�דמויות.

להלן�יוצגו�עיקרי�הממצאים:

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óאסטרטגיה�ומחקר
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גבריםנשים
חילונים�ותיקים

2004/52003

1�לאור,�נ.�אלפנט�לפלר,�נ.�אברהם,�א.�פירסט,�ע.�הנעדרים�והנוכחים�בזמן�צפיית�שיא.�הרשות�השנייה�לטלוויזיה

ולרדיו.�יולי,�2004.
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בבדיקת�"הפרופיל�הדומיננטי"�של�דמויות�בפריים-טיים�נמצאה�ירידה�של�10%�ביחס�לנתוני�2003-2004�(מ-�60%

ל-�50%).

בבדיקת�שכיחות�הדמויות�ניכרת�עלייה�בשיעור�הדמויות�מקרב�הדתיים�הלאומיים�בכל�הז'אנרים�(פרט�לדרמה):

במהדורות�החדשות�עלייה�בשכיחות�מ-�7%�ל-�10%.�בתכניות�האקטואליה�והתחקיר�עלייה�מ-�5%�ל-�9%.�בתכניות

הבידור�והאירוח�עלייה�מ-�2%�ל-�4%.�בתכניות�המציאות�והשעשועונים�עלייה�מ-�7%�ל-�19%.�נציין,�כי�שיעור�הדתיים

הלאומיים�באוכלוסייה�(על�פי�נתוני�הלמ"ס)�הוא�10%.

ניכרת�עלייה�בשיעור�הדמויות�מקרב�העולים�בתכניות�המציאות�והשעשועונים�(מ-�3%�ל-�15%).�עלייה�קלה�בשיעור

העולים�גם�בתכניות�הבידור�והאירוח�(מ-�1%�ל-�3%).

עלייה�בשיעור�הנשים�בדרמה�(למעלה�מ-�40%�לעומת�36%�במחקר�הקודם),�במהדורות�החדשות�(21%�לעומת

19%�במחקר�הקודם),�ובתכניות�המציאות�(52%�במחקר�זה�לעומת�39%�במחקר�הקודם).

אין�שיפור�בשכיחות�ההופעה�של�דמויות�ערביות,�וניתן�אף�להצביע�על�מגמה�להרעה�בייצוג�קבוצה�זו.�נתון�מעודד

יותר�נמצא�בבדיקת�אורך�האייטמים�בהשתתפות�ערבים�(ראו�להלן).

חלק�מקבוצות�המיעוט,�ערבים,�נשים,�ובתכניות�האקטואליה�והתחקיר�גם�עולים,�זכו�לאייטמים�ארוכים�יותר

בממוצע,�בהשוואה�לקבוצות�הדומיננטיות.�בהשוואה�למחקר�הקודם,�נשים�ומזרחיים�זכו�לאייטמים�ארוכים�יותר

בתכניות�האקטואליה�והתחקיר.�נמצאה�מגמה�של�עלייה�באורך�האייטם�גם�של�דמויות�הערבים�בחדשות�ובתכניות

אקטואליה�ותחקיר�(בהשוואה�לנתוני�2004-2003).

ממצאים�אלה�עשויים�להעיד�על�המאמץ�שעשו�הזכייניות�להביא�לפריים-טיים�גם�דמויות�מקבוצות�מיעוט�ולאפשר

להן�ביטוי�נרחב�יותר�ומשמעותי�יותר.

בדיקה�של�רשימת�הנושאים�מעלה�כי�קבוצות�מיעוט�מופיעות�בשכיחות�גבוהה�בנושאים�הקשורים�לשסע�שלהן

או�שמחזקות�סטריאוטיפים�הנקשרים�אליהן.�עם�זאת,�ניתן�למצוא�נושאים�(מחוץ�לגבולות�השסע�והסטריאוטיפים)

שבהם�אין�פערים�בין�קבוצות�רוב�לבין�קבוצות�מיעוט.�יש�הבדל�בין�קבוצות�שונות�מבחינת�נושאי�הסיקור�שלהן.

כך�למשל,�ערבים�במהדורות�החדשות�וחרדים�בתכניות�האקטואליה�והתחקיר�מוצגים�בעיקר�בהקשר�לשסע

שהם�חלק�ממנו,�בעוד�שחברי�קבוצות�אחרות�(נשים,�דתיים�לאומיים�ועוד�)�זכו�להצגה�מגוונת�יותר.

נמצא�שיפור�בבדיקת�המקרים�שמופיעה�בהם�דמות�אנונימית�על�המרקע.�בממצאי�המחקר�הקודם�מצאנו,�כי

בקרב�דמויות�מקבוצות�המיעוט�נמצא�שיעור�גבוה�יותר�של�דמויות�אנונימיות�(שאינן�מוצגות�על�ידי�המנחה�ושמן

אינו�מוזכר).�במחקר�זה�נראתה�מגמה�אחרת�ובמרבית�המקרים�לא�נותר�הפער�בין�הקבוצות.�בתכניות�האקטואליה

והתחקיר�אף�נמצא�ממצא�הפוך,�16%�מדמויות�היהודים�היו�אנונימיות�לעומת�12%�מהדמויות�של�ערביי�ישראל.

אפשר�לומר�כי�הבעייתיות�הגדולה�ביותר�היא�בייצוג�של�קבוצות�הערבים�והעולים.�קבוצות�אלה�מופיעות�בשכיחות

נמוכה�מאד�(בהשוואה�לחלקן�באוכלוסייה)�ואיכות�הצגתן�נמוכה.

בהשוואה�בין�הזכייניות�(קשת,�רשת,�טלעד,�חברת�החדשות�של�ערוץ�2�וערוץ�10)�קשה�להצביע�על�זכיינית�אחת

המציגה�תמונה�מגוונת�יותר�מאחרות.�קבוצות�שונות�הופיעו�בשכיחות�גבוהה�יותר,�בז'אנרים�שונים,�אצל�משדרים

שונים.

È˙ÂÎÈ‡†ÔÎÂ˙†ÁÂ˙È
לצד�ניתוח�התוכן�הכמותי�שולב�במחקר�גם�ניתוח�תוכן�איכותי.�מטרת�ניתוח�התוכן�האיכותי�היא�הסתכלות�מעמיקה

בשאלות�של�ייצוג�ומשמעותו.�דוח�המחקר�מציג�שלושה�ניתוחים�איכותיים�של�מספר�תכנים:

דר'�אמל�ג'מאל�הציג�ניתוח�ביקורתי�של�תכנית�המציאות�'דרוש�מנהיג'�(טלעד)�ושל�ייצוגה�של�המתמודדת�עביר

קובטי�בתכנית.�עם�ההכרה�בניסיון�לגיוון�תרבותי�בשיתוף�מתמודדת�ערבייה�בתכנית,�ניתוחו�של�דר'�ג'מאל�מבקר

את�אופן�הצגתה�של�עביר.�הוא�מוצא�בו�חיזוק�לשיח�הדומיננטי�והחלשה�לחלופה�שמציעה�עביר.

גב'�רבקה�נריה�בן�שחר�הציגה�ניתוח�של�ייצוג�דתיים�בשתי�סדרות�דרמה.�בטלנובלה�'החצר'�(ערוץ�10)�מנתחת

גב'�נריה�בן�שחר�את�ייצוג�החרדים�ובדרמה�'לתפוס�את�השמים'�(קשת)�היא�מנתחת�את�דמות�הדתי�החוזר
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בתשובה�והמתנחל.�הניתוח�מאתר�אי�דיוקים�בייצוג�אשר�הופכים�את�הייצוג�לשטחי�ולסטריאוטיפי.�עם�זאת,�רואה

החוקרת�חשיבות�בהופעתם�של�תכנים�אלה�בערוצים�המסחריים�ומצביעה�עליהם�כדוגמאות�לשיפור�בגיוון

התרבותי.

דר'�נלי�אליאס�וגב'�אורלי�סוקר�ניתחו�את�ייצוג�העולים�בתכנית�המציאות�'השגריר'�(קשת)�ובסדרת�הדרמה�'חדר

מלחמה'�(רשת).�החוקרות�שמות�דגש�על�חשיבות�הדיון�בשסע�שבין�עולים�לוותיקים�בזמן�צפיית�השיא,�ורואות

בכך�פתח�לדיון�ציבורי�ולפרשנות�של�קהל�הצופים.�בניתוח�תכנים�אלה�מזהות�החוקרות�ייצוג�סטריאוטיפי�של

עולים�וחיזוק�של�קבוצת�הרוב,�אולם�הן�רואות�בכך�ראשיתו�של�דיון�ולא�סיומו.

לסיכום,�ממצאי�המחקר�אמנם�מצביעים�על�התחלה�של�שינוי,�אך�גם�מחזקים�את�הצורך�הציבורי��להמשיך�בתהליך

המעקב�כדי��להבטיח�שיפור�בגיוון�התרבותי�שעל�המרקע.

מחקר�המעקב�(בדומה�לקודמו)�מתמקד�בבדיקת�התוצר�הטלוויזיוני�בשעות�צפיית�השיא.�בהקשר�זה�יש�לקחת

בחשבון,�כי�ייתכן�שניצניו�של�שינוי�על�המרקע�יופיעו�דווקא�מחוץ�לזמן�צפיית�השיא.�אולם,�התכניות�המשודרות

בשעות�הצפייה�הללו�הן�המרכזיות�והדומיננטיות�ביותר�בשיח�הציבורי,�ומכאן�נובעת�חשיבות�בדיקתן.�המחקר�מאפשר

מעקב,�מבטיח�עיסוק�שיטתי�בגיוון�תרבותי�ופותח�שיח�בעניין�הדרכים�הראויות�לשיפורו.�אנו�רואים�במחקר�בסיס

לשיח�עם�המשדרים�ופתח�לדיון�ציבורי�מתמשך�ונרחב�בסוגיה�בעלת�חשיבות�רבה�מבחינה�חברתית�ותרבותית.

לשיפור�הגיוון�התרבותי�בשידורי�הטלוויזיה�המסחרית,�נדרשת�מדיניות�מכוונת,�דינמית�ומתמשכת�ומחויבות�לנושא

של�כל�הגורמים�השותפים.�מדובר�בתהליך,�המתרחש�על�המרקע�ומחוצה�לו,�ודורש�הכרה�במיומנויות�(פרקטיקות)

הטלוויזיה�המסחרית�ובמגבלותיה.�אין�לצפות�שמהפכה�בייצוג�קבוצות�מיעוט�תתרחש�בן�לילה,�אולם�ניתן�לצפות

להכרה�בחשיבות�הנושא�ולניסיון�ליצור�שינוי�מהותי�ומתמשך,�החל�בהכשרת�כוח�אדם�מקצועי�וכלה�בשידור�הטלוויזיוני.

≤∞∞µ†¯Â·Èˆ‰†˙Â„ÓÚ†¯˜Ò
שנת�2005�היא�השנה�השנייה�לביצועו�של�סקר�העמדות�השנתי.�הסקר�הוא�כלי�משלים�למערכת�מדידת�הצפייה.

תפקידו�לתת�מידע�שיטתי�וקבוע�על�אודות�עמדות�הציבור�כלפי�השידורים.�ביצוע�הסקר�מדי�שנה�מאפשר�איסוף

מידע�באורח�קבוע�וכן�ניתוח�מגמות�ואיתור�תהליכי�שינוי�לאורך�השנים.�לבד�מתהליכים�ארוכי�טווח,�סקר�זה�חושף

לפני�הרשות�מידע�חיוני�לצורך�קביעת�מדיניות�הפיקוח�על�השידורים�ומציג�כלי�עבודה�בעל�ממד�סטטיסטי,�המאפשר

הרחבה�של�הבנת�האינטרס�הציבורי�שעליו�מופקדת�הרשות.

הסקר�עוסק�במגוון�של�תחומים�ובהם:�הרגלי�הצפייה;�העדפות�צפייה�בתוכניות;�שביעות�רצון�מהשידורים�ומתמהיל

השידורים;�תפיסות�הציבור�בדבר�תפקידי�הערוצים�ותכונותיהם;�מידע�בעניין�תכנים�פוגעים�(תכניות�ופרסומות);�מידע

בעניין�עמדות�הצופים�כלפי�הרשות�השנייה�והציפיות�ממנה.

הסקר�התבצע�בנובמבר-דצמבר�2005�וכלל�1,000�מרואיינים�בני�17�ומעלה.�הוא�מורכב�מ-�3�שכבות�(לפי�חלקם

היחסי�באוכלוסיה):�יהודים�ותיקים�-�רואיינו�בעברית;�ערבים�-�רואיינו�בערבית;�עולים�מחבר�העמים�(משנת�1990

ואילך)�-�רואיינו�ברוסית.�טעות�הדגימה�המרבית�היא�של�3.1%+-.

הסקר�נערך�על�ידי�מכון�"מדגם".�פרופ'�שאול�בר�לב�משמש�כיועץ�סטטיסטי�לרשות.

להלן�יוצגו�הממצאים�העיקריים�שעלו�מן�הסקר:

בעלות�על�מכשירי�טלוויזיה�וסוג�החיבור

לשני�שלישים�מהמשיבים�יש�שני�מקלטי�טלוויזיה�או�יותר�בביתם.�כמחצית�ממשקי�הבית�מחוברים�לכבלים�(53%)

.YES�וכשליש�מחוברים�ללוויין�באמצעות

בהשוואה�לנתוני�השנה�שעברה�יש�עלייה�קלה�במספר�מנויי�הכבלים�(49%�בשנת�2004�לעומת�53%�ב-�2005)

וירידה�במנויי�YES�(36%�בשנת�2004�לעומת�31%�ב-�2005).

שיעורים�גבוהים�שאינם�מחוברים�לכבלים�או�ל-�YES�נמצאו�בקרב�ערבים�(בקבוצה�זו,�אחוז�בעלי�ההכנסה�הנמוכה

מהממוצע�ואחוז�בעלי�ההשכלה�היסודית,�גבוהים�ביחס�לכלל�המדגם)�ובקרב�יהודים�דתיים.

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó169אסטרטגיה�ומחקר



ניתן�לזהות�את�קבוצות�האוכלוסייה�שאינן�מחוברות�לכבלים�או�ללוויין�(ובמיוחד�קבוצת�הערבים)�כקבוצות�בעלות

כוח�ציבורי�נמוך�יותר.�מבחינת�הרגולטור�אלה�קבוצות�הזקוקות�להגנה�יותר�מהאחרות.�לכן�בדיון�בעניין�המעבר�בין

שיטות�שידור�והפצה�שונות�יש�לשקול�את�האינטרס�הציבורי�בהתחשב�בקבוצות�אלה.

‰ÈÈÙˆ†˙Â¯È„˙

תדירות�הצפייה�בטלוויזיה�גבוהה:��רוב�רובה�של�האוכלוסייה,�כ-��78%צופים�בטלוויזיה�בכל�יום.�בהשוואה�לסקר

�2004לא�נמצאו�הבדלים�בתדירות�הצפייה�בטלוויזיה,�לבד�מעלייה�קלה�בממוצע�שעות�הצפייה�בימי�חול�(3.2

בממוצע�ביום�באמצע�השבוע�ב-��2005בהשוואה�ל-��2.8שעות�ב-�2004).

‰ÈÈÙˆ†ÈˆÂ¯Ú

מבט�על�הערוצים�העיקריים�מגלה,�כי�כ-��31%מהמדגם�ענו,�כי�ערוץ��2הוא�הערוץ�העיקרי�,�בדומה�לסקר�2004.

אחריו�בפער�גדול�נמצאים�ערוצים�מחבילת�הכבלים�והלוויין�(15%),�ערוץ��10(11%)�וערוץ��1(7%).�מהתבוננות�כללית

יותר�נראה,�כי�ערוצים�מחבילת�הלוויין/כבלים�בצירוף�ערוצים�שונים�אחרים�(כמו�ערוצים�ברוסית�בערבית�וכדומה)

�יחד�עם�זאת,�ערוצי השייכים�גם�הם�לכבלים/לוויין�תופסים�למעשה�נתח�גדול�כערוצים�עיקריים�(כ-�40%).

הברודקסט�יחד�(2,1,10)�תופסים�יחד�כ��50%מנתח�הצפייה�(יש�לזכור,�כי�מדובר�במענה�לשאלה�'מהו�הערוץ

העיקרי?'�ולא�במדידה�של�נתח�הצפייה).

בהשוואה�לשנה�שעברה�חלה�עלייה�קלה�באחוז�הצופים�שערוץ��10הוא�הערוץ�העיקרי�בעבורם�(�11%לעומת�8%

בשנת�2004).�לא�חל�שינוי�באחוז�הצופים�בערוץ��2כערוץ�העיקרי,�ושיעור�זה�עומד�על�31%.

מעניין�לציין,�כי�במבט�על�שלושת�ערוצי�הברודקסט�(2,1,10)�נמצאה�עלייה�קלה�בשיעור�הצופים,�שאחד�מאלה�הוא

הערוץ�העיקרי�שלהם,��ביחס�לשנת��2004(�45%בסקר��2004לעומת��49%בסקר�הנוכחי).�התבוננות�זו�חיונית�באימוץ

התפיסה�המערכתית�כלפי�שידור�ציבורי�בישראל�משני�טעמים.�ראשית,�ניתן�לראות�שכמחצית�מהצופים�מתרכזים

בערוצים�ציבוריים.�שנית,�אנו�מזהים�עלייה�קלה�בין�השנים,�בניגוד�לתחזיות�שונות,�היוצאות�מנקודת�מוצא�טכנולוגית

ומתייחסות�לאפשרות�של�העמקת�הפיצול�בצפייה�בין�תכנים�שונים�וקהלים�שונים.�ממצא�זה�מצטרף�לעלייה�הקלה

בשעות�הצפייה�בטלוויזיה.�שניהם�עומדים�בניגוד�לבשורות�(הנשמעות�חדשים�לבקרים)�על�קץ�הטלוויזיה�כפי�שאנו

מכירים�אותה.�חשוב�להמשיך�ולבדוק�נתון�זה�גם�בשנים�הבאות�ולראות�האם�יש�פגיעה�במעמד�הברודקסט�כבמה

המרכזית�בתקשורת�בישראל.

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óאסטרטגיה�ומחקר
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ערוצים�דוברי�רוסית

ערוץ�3

ערוץ�טלנובלות

לא�יודע/מסרב

5%
3%

3%
3%

2%
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כמחצית�מהנשאלים�במדגם�(47%)�השיבו�כי�צריך�להיות�הבדל�בין�התכניות�המשודרות�בערוצים�1,�2��ו-10�לבין

התכניות�בערוצים�האחרים.�בין�המאפיינים�העיקריים�של�ההבדל�צוינו�"מגוון�גדול�של�תכניות"�23%,�"יותר�חדשות

ואקטואליה"�20%,�התכניות�בערוצים�הללו�צריכות�להיות�"יותר�איכותיות"�10%,�"יותר�מעניינות"�9%,�"תכנים�מקוריים

או�תכניות�מקור"�7%.�רק�כ-�20%�לא�ידעו�להשיב�מה�צריך�להיות�ההבדל.

מכאן�עולה,�כי�במרבית�המקרים�כאשר�השיב�הנשאל,�כי�צריך�להיות�הבדל�בין�הערוצים�הוא�ידע�גם�לשייך�זאת

למאפיינים�הקשורים�לאיכות�ולגיוון�ולסוג�התכניות�שהרשות�השנייה�מעוניינת�לקדם.�בכך�יש�חיזוק�למדיניות�הרשות.

לעומת�זאת,�העובדה�כי�כמחצית�מהנבדקים�אינם�רואים�צורך�בהבדל�בין�ערוצי�ה-�broadcast�לערוצים�האחרים,

צריכה�להיות�עבורנו�תמרור�אזהרה.�יכולות�להיות�לכך�מספר�משמעויות.�ייתכן�שהפרשנות�שלנו�לאינטרס�הציבורי

אינה�זהה�למשמעות�שמעניקים�לו�חלקים�מן�הציבור.�ואולי�היצע�התכנים�הקיים�בערוצי�הברודקסט�אינו�מלמד�על

תפקוד�שונה�ועל�פונקציה�אחרת�של�ערוצים�אלה,�לעומת�ערוצים�אחרים,�ולכן�הציבור�אינו�מזהה�בהם�כל�ייחוד.

ÌÈÂ˘†ÌÈ‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†¯Â„È˘‰†˙ÂÓÎ†˙ÒÈÙ˙

בערוץ�2�נמצא�כי�התכניות�החסרות�הן�בעיקר:�סרטי�קולנוע�ישראליים�(48%),�מסורת�ישראל�(38%),�תרבות,

אומנות�וספרות�(37%),�תכניות�לקבוצות�מיעוט�(35%),�ותכניות�לאזור�הפריפריה�(31%).�בערוץ�10�הממצאים�דומים

אולם�בערוץ�זה�ניכר�פחות�חוסר�בספורט�(36%�ב-�2�לעומת�23%�ב-�10).�בשני�הערוצים��ציינו�כרבע�מהמשיבים,

כי�יש�מעט�מדי�תכניות�תעודה�ותחקיר.�נושאים�אלה�הם�נושאים�שקידומם�נמצא�על�סדר�היום�של�הרשות.�יש

בממצא�זה�חיזוק�לתפיסת�הרשות�בנושא�תכנים�מועדפים.

בעניין�ערוץ�2�ציינו�29%�מהנשאלים�כי�יש�יותר�מדי�תכניות�מציאות�(14%�בערוץ�10).�ממצא�זה�מחזק�את�הצורך

במחקר�מעמיק�לעניין�הז'אנר�ויחס�הציבור�אליו.�לאחרונה�הזמין�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�ביצוע�של�שני�מחקרים

בנושא�תכניות�המציאות.�כ-20%�ציינו�ביחס�לשני�הערוצים�שיש�יותר�מדי�תכניות�אקטואליה�ופוליטיקה�וטלנובלות

ישראליות.

˙Â˘„Á

"האם�החדשות�בערוץ�2/10�מאוזנות�או�לא�מאוזנות�מבחינה�פוליטת,�אם�לא�באיזה�כיוון?"

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óאסטרטגיה�ומחקר
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4%

61%
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25%

5%

62%

17%

16%

3%

64%

9%

24%

דצמבר�2004דצמבר�2005

נוטים�לימין השידורים�מאוזנים נוטים�לשמאל לא�יודע
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המרואיינים�נשאלו�לעניין�איזון�פוליטי�בחדשות.�שני�שלישים�מהצופים�בערוצים�2�ו-10�בקירוב�סבורים,�כי

השידורים�מאוזנים,�כרבע�לא�ידעו�להשיב�(בדומה�לסקר�2004).�בשני�הערוצים�שיעור�הסבורים�כי�החדשות�לא

מאוזנות�ונוטות�לשמאל�גבוה�יותר�משיעור�הסבורים�שהחדשות�לא�מאוזנות�ונוטות�לימין.�ביחס�לשנת�2004

נמצאה�ירידה�קלה�באחוז�המשיבים�החושבים�שחדשות�ערוץ�2�נוטות�לשמאל�(13%�לעומת�17%�בשנת�2004).

ÔÂˆ¯†˙ÂÚÈ·˘

נמצא�כי�הצופים�בערוץ�10�מרוצים�במידה�רבה�יותר�ובאופן�מובהק,�מאיכות�התכניות�מאלו�הצופים�בתכניות

ערוץ�2�(54%�לעומת�50%).�בקרב�צופי�ערוץ�2�חלה�ירידה�קלה�ומובהקת�במידת�שביעות�הרצון�(מ-55%�בשנת

2004�ל-50%�בשנת�2005).

בהשוואה�לסקר�2004,�בקרב�צופי�ערוץ�2�כערוץ�עיקרי�וכן�בקרב�צופי�ערוץ�10�כערוץ�עיקרי,�לא�חל�שינוי�במידת

שביעות�הרצון�מאיכות�התכניות�(למעלה�מ-60%�מהצופים�בערוץ�2�כערוץ�עיקרי�ולמעלה�מ-75%�מהצופים�בערוץ

10�כערוץ�עיקרי�הביעו�שביעות�רצון�מאיכות�התכניות).

ÌÈÚ‚ÂÙ†ÌÈÎ˙

השוואה�בין��תכניות�לפרסומות:�כשליש�מהמשיבים�בסקר�הנוכחי�סבורים�שבתכניות�ובפרסומות�בערוצים�2�ו-10

יש�דברים�פוגעים�("יש�מעט"�ו�"יש�הרבה").�חלה�ירידה�בשיעור�הסבורים,�כי�בתכניות�יש�תכנים�פוגעים�מ-37%

ב-2004�ל-31%�בסקר�הנוכחי.�לעומת�זאת,�אין�שינוי�ניכר�בשיעור�הסבורים�שיש�דברים�פוגעים�בפרסומות

בהשוואה�ל-2004�(33%�ב-2005�לעומת�30%�ב-2004).

תכנים�פוגעים�בתכניות:�נמצא�שיעור�גבוה�יותר�של�מרואיינים�בקרב�המגזר�הערבי,�בני��24-17,�בעלי�השכלה

נמוכה,�יהודים�דתיים�ובעלי�הכנסה�גבוהה�הרבה�מעל�הממוצע,�הסבורים�שיש�בשני�הערוצים�תכניות�בעלות

תכנים�פוגעים.�בהשוואה�לסקר�2004,�גם�בסקר�הנוכחי�הנושאים�המרכזיים�הכוללים�דברים�פוגעים�בתכניות

(באמצעות�שאלה�בלתי�נעזרת)�הם�לדעת�המשיבים:�מיניות�ויחס�מזלזל�בנשים�(24%),�אלימות�(19%),�פגיעה

במיעוטים�(14%)�ושפה�גסה�(14%).�המרואיינים�התבקשו�לציין�קבוצות�שלדעתם�עלולות�להיפגע�מהתכנים:�כשליש

מהנפגעים�מתכנים�השיבו,�כי�נתקלו�בתכנים�שעשויים�לפגוע�בילדים�(17%)�ונשים�(11%),�כ-8%�ציינו��דתיים�וכ-7%

ציינו�ערבים.�קהל�היעד�העיקרי�הנתון�לפגיעה�בסקר�2005�הוא�ילדים�ולא�ערבים�כפי�שהתקבל�ב-2004.

תכנים�פוגעים�בפרסומות:�בדומה�לתכניות�גם�בפרסומות�שאלנו�על�תכנים�פוגעים.�כ-33%�השיבו�כי�יש�הרבה/מעט

פרסומות�פוגעות�וכ-43%�השיבו�שכמעט�אין/אין�כלל.�נמצא�שיעור�גבוה�יותר�של�מרואיינים�בקרב�המגזר�הערבי,

גילאי�24-17,�דתיים�ובעלי�הכנסה�גבוהה�הרבה�מעל�הממוצע�הסבורים,�שיש�בשני�הערוצים�פרסומות�בעלות

תכנים�פוגעים.

שיעורים�גבוהים�של�מרואיינים�ציינו�כי�אין�("אין"�ו"כמעט�ואין")�לדעתם�בערוץ�2�או�10�פרסומות�בעלות�תכנים

פוגעים�נמצאו�בקרב:�יהודים�ותיקים,�יהודים�מסורתיים,�בעלי�הכנסה�מעט�מעל�הממוצע�ובעלי�השכלה�תיכונית

מלאה.

בהשוואה�לסקר�2004,�גם�בסקר�הנוכחי�הנושאים�המרכזיים�שעלו�לדעת�המשיבים�כדברים�שפוגעים�בפרסומות

הם�מיניות�ויחס�מזלזל�בנשים�(55%)�ואלימות�(19%).�נוסף�על�כך,�כ-9%�ציינו�שפה�גסה,�6%�ציינו�פגיעה�במיעוטים

�ו-5%�פגיעה�בילדים.

גם�בסקר�הנוכחי,�בהשוואה�לסקר�2004,�קהלי�היעד�העיקריים�הנתונים�לפגיעה�מהפרסומות�הם�ילדים�ונשים:

24%�מהמרואיינים�שציינו,�כי�נתקלו�בפרסומות�פוגעות,�השיבו�כי�נתקלו�בתכנים�שעשויים�לפגוע�בנשים,�23%

השיבו,�כי�היו�תכנים�שעשויים�לפגוע�בילדים,�7%�בדתיים,�3%�בעולים.
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רק�1%�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�(ראו�לעיל).�מכאן�ניתן�לומר�כי�נושא�התוכן�השיווקי,

שמדובר�בו�רבות�לאחרונה,�בקשר�לפגיעה�בקהל�הצופים,�איננו�נראה�בעיני�הנשאלים�כפוגעני.�לעומת�זאת,

כאשר�הצבנו�שאלה�מפורשת�בנושא�37%�השיבו,�כי�קידום�מוצרים�מסחריים�בתוכניות�מפריע�להם,�כ-�50%�השיבו

כי�הדבר�לא�מפריע�להם,�וכ-�13%�לא�ידעו�להשיב.�כלומר,�ייתכן�שהסיבה�לכך�שהנושא�לא�עלה�כגורם�פוגע

באופן�בלתי�נעזר,�נובעת�מהעדר�מודעות�של�הצופים�לתופעה.

בממצא�זה�לא�נמצא�הבדל�ניכר�לעומת�שנת�2004,�למרות�שהיקף�התוכן�השיווקי�המשולב�בשידורים�גדל�בשנת

2005.�לעניין�זה�כדאי�להתייחס�גם�לקבוצת�המיקוד�שערכה�הרשות,�בספטמבר�2004,�בסוגיית�התוכן�השיווקי.

בקבוצת�המיקוד�היו�כל�המשתתפים�מודעים�לקיום�התופעה�של�שילוב�פרסומת�מסחרית�בתכניות�ואף�ידעו�לזהותה.

העמדות�כלפי�התופעה�היו�מעורבות.�המשתתפים�נטו�להתייחס�בסלחנות�לתופעה,�אולם�הבחינו�בין�ז'אנרים�שונים

(למשל�בין�חדשות�לתכניות�מציאות)�ובין�תכנים�פרסומיים�שונים�(למשל�בין�קידום�מטרות�חברתיות�לבין�פרסום

מוצרים�מזיקים).�נוכח�הדיון�הנרחב�המתנהל�בסוגיה�זו,�יש�בממצאים�אלו�כדי�ללמד�אותנו�על�עמדת�הצופים�בנושא

ולהשפיע�על�קביעת�המדיניות.

È¯Â·Èˆ‰†ÁÂ˜ÈÙ‰†˙Â·È˘Á

האם�לדעתך�חשוב�או�לא�חשוב�שיהיה�גוף�ציבורי�שתפקידו�לפקח�על�ערוץ�2�ועל�ערוץ�10?

כ-71%�מהנשאלים�במדגם�סבורים,�כי�חשוב�("חשוב�מאוד",�"די�חשוב")�שיהיה�גוף�ציבורי�שיפקח�על�ערוץ�2�וערוץ

10.�זאת�בהשוואה�ל-64%�שהשיבו�שיש�צורך�בפיקוח�על�ערוצים�2�ו-10�ב-2004.�שיעורים�דומים�של�יהודים

ותיקים�וערבים�(80%)�השיבו,�כי�חשוב�שיהיה�גוף�מפקח.�לעומת�זאת,�רק�23%�מהעולים�מבריה"מ�השיבו,�כי�יש

צורך�בפיקוח.�יש�לציין�כי,�שיעור�די�גבוה�(39%)�בקרב�מגזר�זה�לא�ידעו�להשיב�בהשוואה�ל-4%�בלבד�מקרב

היהודים�ו-13%�מקרב�הערבים.

Á˜ÙÓ†ÛÂ‚†Ï˘†ÂÓÂÈ˜Ï†˙ÂÚ„ÂÓ

שיעור�המודעים�לקיומו�של�גוף�מפקח�עומד�על�51%,�בדומה�לשיעור�שהתקבל�בסקר�2004.�שיעורים�גבוהים�של

מודעים�לקיומו�של�גוף�מפקח�נמצאו�בקרב�יהודים�ותיקים,�בני�24-17,�בני�34-25�ו-�44-35,�בעלי�השכלה�תיכונית

מלאה�ובעלי�הכנסה�מעל�הממוצע.�שיעורים�נמוכים�של�מודעים�לקיומו�של�גוף�מפקח�נמצאו�בקרב�עולים�מבריה"מ

לשעבר�(30%),�ששיעור�די�גבוה�מהם�(50%)�לא�ידעו�להשיב�על�השאלה.

חלה�עלייה�בשיעור�המודעים�לרשות�השנייה�כגוף�מפקח.�בשנת�2004�שיעור�המודעים�לרשות�השנייה�כגוף�מפקח

עמד�על�19%�וב-�2005�שיעור�זה�הינו-�22%.�נציין,�כי�בשנת�2005�פורסם�מסע�פרסום�לנציב�תלונות�הציבור

(במהלך�פברואר-מרס)�ואח"כ,�סמוך�למועד�ביצוע�הסקר,�עלה�לאוויר�במשך�חודש�(נובמבר)�אות�"דרך�צלחה"

לזוכות�במכרז�ערוץ�2.�אם�כן,�ניתן�לשער�כי�העלייה�בשיעור�המודעים�לרשות�השנייה�כגוף�מפקח�קשורה�גם

בחשיפה�לפעילות�הרשות�במכרז�ערוץ�2.
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30%�מקרב�המודעים�לקיומו�של�גוף�מפקח�כלשהו�סבורים,�שיש�פחות�מדי�פיקוח.�זוהי�ירידה�מובהקת�בהשוואה

לשנת�2004�(36%).�שיעורים�גבוהים�הסבורים,�כי�יש�מידה�מועטה�מדיי�של�פיקוח�נמצאו�בקרב:�יהודים�מסורתיים

(38%),�דתיים�(46%),�בני�54-45�(41%),�בעלי�השכלה�על�תיכונית�(39%)�ואקדמאית�(35%)�והורים�לילדים��(37%).

40%�מהנבדקים�סבורים,�שיש�מידה�מספקת�של�פיקוח�(ללא�שינוי�ביחס�לשנת�2004).

רק�9%�מהנשאלים,�המודעים�לקיומו�של�גוף�מפקח,�חושבים�שיש�יותר�מדיי�פיקוח�(ללא�שינוי�ביחס�לשנת�2004).

הנושאים�העיקריים�המומלצים�לפיקוח�ע"י�מרואיינים�הם�פרסומות�(34%),�איכות�התכניות�(31%),�הגנה�על�ילדים

(28%)�ואלימות�ושפה�גסה�(23%).�בפער�מובהק�מכל�אלה�הוזכרו�החדשות�(6%)�וכל�הנושאים�האחרים.

˙Â˘¯‰†ÈÏ‰Ó†Ï˘†„È˜Ù˙‰†˙ÒÈÙ˙

שאלה�זו�נשאלה�מתוך�הנחה�שכאשר�יעמיד�הצופה�את�עצמו�בתפקיד�פיקוח,�תשובותיו�לעניין�תכנים�רצויים�יהיו

שונות�מאשר�צופה�מהמניין.�כמחצית�מקרב�אלה�שמודעים�לקיומו�של�גוף�ציבורי�מפקח�ענו�שהיו�מקדמים�תכניות

המרחיבות�את�ההשכלה�והידע�הכללי�לו�היו�בתפקיד�מנהל�הגוף�הציבורי�שאחראי�לשידורי�ערוץ�2�או�10.�43%

היו�מקדמים�תכניות�המציגות�את�התרבות�הישראלית,�36%�ציינו�תכניות�המקנות�ערכים,�34%�ציינו�תכניות�בידור

ואירוח�ו-31%�ציינו�תכניות�חדשות�וענייני�היום.

הממצאים,�העוסקים�בתפיסת�תפקיד�הרשות,�מחזקים�את�מדיניות�הרשות�המעמידה�במרכז�את�התפיסה�הציבורית

ביחס�לשידורים.�נראה�אף,�כי�קיימת�שביעות�רצון�יחסית�מתוצרי�הפיקוח.

"אם�את/ה�היית�בתפקיד�מנהל�ערוץ��2או�ערוץ��10איזה�סוג�של�תכניות�היית�מקדם/ת?"

בקרב�המודעים�לקיומו�של�גוף�מפקח
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הרשות�השנייה�ביקשה�לבחון�את�פוטנציאל�ההאזנה�לתחנת�רדיו�חדשה�שעיקר�שידוריה�יהיו�תכנים�תורניים�בעלי

גוון�מזרחי.�הכוונה�לתחנה�שתשדר�תכניות�שמכוונות�לציבור�המזרחי-מסורתי�עד�חרדי.

המחקר�בחן�את�הרגלי�ההאזנה�של�קהל�היעד�כיום�ואמד�את�שיעור�המאזינים�הצפויים�לתחנה�החדשה.�המחקר

נערך�בקרב�מדגם�מייצג�של�505�מרואיינים�באוכלוסייה�היהודית,�בגילאי�10�ומעלה,�דוברי�עברית,�העונים�לשני

קריטריונים�כדלהלן:

-�מגדירים�עצמם�מבחינה�דתית:�חרדים,�דתיים�או�מסורתיים

-�מגדירים�עצמם�ממוצא�מזרחי

האזור�הגאוגרפי�שבוצע�בו�הסקר�זהה�בגבולותיו�לאזור�הזיכיון�החדש�של�"רדיו�קול�חי".

הסקר�נערך�בראיונות�טלפוניים�באמצעות�שאלון�מובנה�ממרכז�איסוף�הנתונים�של�מכון�המחקר�"מדגם"�בחודש

דצמבר�2005.�טעות�הדגימה�המרבית�ל-500�מרואיינים:�±4.4%

„ÚÈ‰†˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡·†˙Â˘Ù†¯ÙÒÓ

האוכלוסייה�היהודית�בגילאי�10�ומעלה,�המתגוררת�באזור�הזיכיון�של�רדיו�קול�חי�מונה�כ-2,069.4�אלף�נפש,

שיעורם�כ-49%�מכלל�האוכלוסייה�היהודית�בגילאים�אלו.

מתוכם,�28%�מסורתיים,�דתיים�או�חרדים�המגדירים�עצמם�כמזרחיים�מבחינת�השתייכות�עדתית.�מכאן,�שאוכלוסיית

היעד�לתחנת�הרדיו�הנבחנת�מונה�כ-579,440�נפש.

„ÚÈ‰†Ï‰˜†·¯˜·†‰Á˙·†Í¯Âˆ‰†˙ÈÁ·

ממצאי�המחקר�מעלים�כי,�קיים�צורך�בקרב�קהל�היעד�בתחנה�שתשדר�תכנים�הפונים�לתחומי�העניין�שלהם.

שיעור�גבוה�מקהל�היעד�של�התחנה�אינו�מסופק�כיום�מהאופן�שבו�שידורי�הרדיו�הקיימים�מתאימים�לעמדותיו

ולתפיסת�עולמו.

רמת�העניין�בתחנה�התורנית�בינונית�באופן�כללי�(52%)�וכוונות�ההאזנה�בינוניות-גבוהות�(61%).

‰Ê‡‰‰†Ï‡ÈˆËÂÙ

כדי�לזהות�את�פוטנציאל�ההאזנה�בפועל�הופעלו�פרוצדורות�סטטיסטיות�שונות�לבניית�אומדן�האזנה�ראשוני

לתחנה.�מחישוב�פוטנציאל�ההאזנה�לתחנה�החדשה�עולה,�כי�כ-31%��מקהל�היעד�המוגדר�לתחנה,�קרי,�מסורתיים,

דתיים�וחרדים�המגדירים�עצמם�כמזרחיים,�בגילאי�10�ומעלה,�המתגוררים�באזור�הזיכיון�של�רדיו�"קול�חי",�יאזינו

לתחנת�הרדיו�החדשה,�שעיקר�שידוריה�יהיו�תורניים�בעלי�גוון�מזרחי.�במספרים�אבסולוטיים�מדובר�על�כ-179,600

נפש.�יש�לציין�כי�בכוונות�ההאזנה�אין�מדובר�על�תדירות�האזנה�יומית�אלא�על�כוונות�האזנה�באופן�כללי�בתדירות

כלשהי.

בשלב�זה�נראה,�כי�רוב�המאזינים�יאזינו�לתחנה�החדשה�נוסף�לתחנות�שאליהן�הם�מאזינים�כיום.�לדוגמא:�28%

מהמתכוונים�להאזין�לתחנה�החדשה�ציינו,�שיאזינו�לתחנה�בכל�פעם�שיאזינו�לרדיו.�כשליש�מקהל�זה�הם�מאזינים

"כבדים"�כיום,�המאזינים�לרדיו�לפחות�שלוש�שעות�ביום.

השעות�הרצויות�להאזנה�לתחנה�החדשה�מגוונות:�22:00-18:30�בלילה,�שעות�הבוקר�(בין�6:00�ל-10:00)�ושעות

אחר�הצהריים�(בין�14:30�ל-18:00)�באופן�דומה.�יש�לציין�כי�רוב�ניכר�של�המרואיינים�חשים�כי�השעות�שבהן

משודרות�התכניות�בתחנות�הרדיו�הממלכתיות�הרצויות�כיום�-�נוחות�להם.

מבין�התכנים�המוצעים�לתחנה�החדשה�עולה,�כי�התכנים,�שזוכים�לרמת�העניין�הגבוהה�ביותר�הם:�מוזיקה�מזרחית,

חדשות�ואקטואליה�מזווית�יהודית,�תכניות�מסורת�יהודית�ותכניות�דת,�שעורי�תורה�ודרשות.

לסיכום,�התחנה�החדשה�עשויה�להיות�פתרון�לקהל�היעד,�שאינו�מסופק�כיום�משידורי�הרדיו,�וחש�כי�התחנה�עשויה

לפנות�לעמדותיהם�ולתחומי�העניין�שלהם.
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הרשות�השנייה�רואה�בשימור�המורשת�האודיו-ויזואלית�הישראלית�תפקיד�חשוב�שעליה�למלא�למען�האינטרס

הציבורי�ולצרכים�אקדמיים�ומחקריים.�לפי�ראיית�הרשות,�לטלוויזיה�המסחרית�יש�חלק�מרכזי�בהוויה�הישראלית

ובתרבות�בארץ�מאז�עלתה�לשידור.�מתוך�השקפת�עולם�זו,�הוחלט�בשנת�2004�להקים�ברשות�מרכז�מידע�שבו

ייאספו,�יאורגנו�ויקוטלגו�החומרים�שהצטברו�בארכיב�ובמחלקות�הרשות�מאז�הקמתה,�ולהפוך�אותם�לנגישים�לציבור

החוקרים�בתחום.

חלקו�המרכזי�של�החומר�שנשמר�ברשות�הוא�הקלטות�אנלוגיות�של�שידורי�ערוץ�2�וערוץ�10,�שהיקפן�נאמד

בכ-100,000�שעות�שידור�(מתוכן�כ-40,000�שעות�הפקת�מקור).�נוסף�להקלטות�החומר�הטלוויזיוני,�נשמרות�ברשות

גם�הקלטות�הרדיו�האזורי,�שגם�הן�מיועדות�לשימור�וכן�חומרים�כתובים�רבים,�בהם�מסמכים,�דוחות,�מחקרים�ועוד,

שבכולם�תיעוד�של�התפתחות�השידורים,�פעולותיה�של�הרשות,�מידע�על�אודות�מדיניות�הפיקוח�על�הזכיינים�ועוד.

במהלך�2005�החלה�הרשות�בהליכים�מעשיים�לשם�הקמתו�של�מרכז�המידע.�ליבו�של�מרכז�המידע�יהיה�העברתם

של�החומרים�האודיו�ויזואליים�לפורמט�דיגיטלי,�קטלוגם�ופתיחת�הגישה�אליהם�לעבודת�הרשות�ולצורכי�מחקר.

בהתאם�לכך,�נערכה�עבודת�הכנה�בשיתוף�מחלקות�הרשות,�המחלקה�לתקשורת�באוניברסיטת�חיפה�וגורמים

מקצועיים�נוספים,�שבאמצעותה�הובהרו�האספקטים�הרעיוניים,�הטכניים�והמעשיים�במימוש�הפרויקט.

בהתאם�לתוצאות�עבודת�ההכנה,�נקבע�תקציב,�נבחרו�מלווים�מקצועיים�לפרויקט,�פורסם�מכרז�להקמת�תשתיות

החומרה�והתוכנה�למרכז,�גויס�מנהל�למרכז�וכן,�נקבעה�תכנית�עבודה�מפורטת�ובה�שלבי�הפרויקט�האלה:�מיקום

פיזי,�הקמת�המערכת�הטכנולוגית,�גיבוש�מדיניות�הקטלוג,�גיוס�כוח�אדם�והתחלת�פעילות�המרכז.

"Dalet"�להקים�את�המערך�הטכנולוגי�של�מרכז�המידע.�חברת�"Ness"ו�"Dalet"�בקיץ�2005�בחרה�הרשות�בחברות

תפתח�את�תוכנת�הקטלוג�ודליית�החומרים,�ואילו�חברת�"Ness"�תהיה�אחראית�לבניית�המערכת�הכוללת�את�עמדות

הדגימה,�יחידות�האחסון�ועמדות�העבודה.

הרשות�מתכוונת��להשלים�את�בניית�המערכת�והתחלת�פעולות�הדגימה�והקטלוג�בשלהי�2006.�מרכז�המידע�עצמו

ייפתח,�על�פי�התכנון�כחצי�שנה�מאוחר�יותר,�כאשר�חומרים�רבים�יהיו�כבר�נגישים�לצפייה�לצורכי�מחקר.

השלמת�דגימת�חומרי�העבר�וקטלוגם�יהפכו�את�מרכז�המידע�לכלי�מחקרי�ראשון�במעלה�ויבטיחו�את�שימורן�של

חלקות�תרבות�שעלולות�היו�להיעלם�ללא�הפרויקט.

¯Ó‰†ÔÂÏÂ·Ê†˘¢Ú†˙¯Â˘˜˙‰†ÌÂÁ˙·†ÌÈ¯˜ÁÓ†„Â„ÈÚÏ†˙Â‚ÏÓ‰†˙ÈÎ˙

תכנית�המלגות�למחקרים�בתקשורת�מעודדת�ותומכת,�בדרך�של�הקצאת�מלגות,�במחקרים�בתחום�התקשורת�אשר

ייתרמו�למדיניות�הרשות�ועבודתה�במישרין�ובעקיפין.

בסוף�שנת�2005�פנתה�הרשות�בבקשה�לקבל�בקשות�לתמיכה�במחקרים�לתואר�שני�(מאסטר),�לדוקטורט�ולחוקרים

צעירים.�על�המחקרים�היה�לעמוד�ברמה�אקדמית�נאותה�ולעסוק�בנושאים�בעניינם�תחומי�עבודתה�של�הרשות.

לתכנית�המלגות�הוגשו�13�בקשות,�מתוכן�נבחרו�4�ההצעות�המתאימות�ביותר.��סך�כל�המלגות�שהוענקו�עומד�על

72�אלף�ש"ח.�שלל�הבקשות�שהוגשו�לרשות�מעידות�על�רמת�עניין�גבוהה�של�קהילת�המחקר�בנושאים�שונים�הקשורים

באופן�זה�או�אחר�לתחום�התקשורת.

הרשות�נותנת�עדיפות�לעבודות�אשר�ירחיבו�את�בסיס�הידע�המחקרי�בתחומי�השידורים�והשפעתם�על�החברה

והתרבות�בישראל.�משך�ביצוע�המחקרים�הוא�שנה�אחת,�והם�עתידים�להסתיים�בתחילת�שנת�2007.
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מעורבות�במוצר�בקרב�ילדים�ובני�נוער:�תהליכים,�השפעות�והשלכות1.

מחקר�זה�בוחן�את�משתנה�המעורבות�במוצר�בקרב�ילדים�ובני�נוער.�במחקר�נעשה�ניסיון�להבין�את�הגורמים

המשפיעים�על�רמת�מעורבותם�של�הצעירים�במוצר,�את�מעורבותם�של�הצעירים�בקטגוריות�מוצרים�שונות

(מועילות�ומזיקות)�ואת�הקשר�שבין�רמת�המעורבות�במוצר�לבין�מידת�האפקטיביות�של�הפרסומת.�המחקר�הנוכחי

הוא�המשך�של�מחקר�קודם�שעלו�ממנו�ממצאים�ראשוניים�המעידים�על�חשיבותו�הגבוהה�של�משתנה�המעורבות

במוצר�בתהליך�עיבוד�המידע�הפרסומי�של�הצעירים.�

מאפייניו�החיצוניים�ומכלול�תכונותיו�של�הגוף�האנושי�המוצג�בטלוויזיה�המסחרית�בישראל:�מהו�הדגם�הנכסף�(האידיאלי)2.

של�הגוף?

דימויי�הגוף�האנושי�המוצגים�בטקסטים�תקשורתיים�מכוננים�את�תפיסת�העצמי�והבנייתו�ותורמים�לייצור�הזהות

של�צרכני�התקשורת.�כלומר,�המדיה�הם�מנגנונים�להנחלת�השיח�על�הגוף�המושלם�ולשעתוק�שלו,�כך�שנוצר

הרושם�כאילו�קיים�מבנה�פיזיולוגי�יחיד,�האמור�להוות�מודל�לראווה�ולחיקוי.�מחקר�זה�עוסק�בייצוגי�הגוף�בטלוויזיה

המסחרית�ומתייחס�לשלושה�מימדים�עיקריים,�שהם�אשכולות�של�ניגודים�בינאריים:�בריאות,�גיל�ומשקל.�מטרות

המחקר�הן�שרטוט�מאפייניו�של�הגוף�האסתטי.

מקומה�של�הטלוויזיה�בחייהם�של�ילדים�ובני�נוער�מהגרים:�השוואה�בין�ישראל�לגרמניה3.

המחקר�מתמקד�בתפקידים�השונים�שיש�לטלוויזיה�בחייהם�של�ילדים�ובני�נוער�מהגרים.�הילדים�הללו�מוצאים

את�עצמם�בהצטלבות�דרכים�בין�3�תרבויות:�התרבות�המארחת,�הרוסית�והגלובלית.�לפיכך,�המצב�הזה�מאפשר

בחינה�של�התפקידים�השונים�בהקשר�טלוויזיוני�שונה:�המארח,�הרוסי�והגלובלי�-�בתהליך�ההסתגלות�של�אותם

ילדים�ובני�נוער�לחברה�החדשה,��שימור�התרבות�המקורית�שלהם�והחיפוש�אחר�זהות�חדשה.

הקשר�בין�תחושות�קיפוח�לבין�מידת�האמון�בתקשורת�הישראלית�מהזרם�המרכזי4.

לאמצעי�תקשורת�ההמונים�תפקיד�מרכזי�במדינה,�הנגזר�מתפיסת�עולם�דמוקרטית.�כדי�למלא�תפקידים,�עליהם

ליהנות�ממידת�אמון�ניכרת�של�קהלם,�אזרחי�המדינה.�סקרים�ומחקרים�שנערכו�בישראל,�כמו�במדינות�מערביות

נוספות,�מצביעים�על�מידת�אמון�נמוכה�של�הציבור�באמצעי�התקשורת.�מחקר�זה�בוחן�את�הקשר�בין�תחושות

קיפוח�-�הן�מצד�המדינה,�אשר�מוסד�התקשורת�עשוי�להיתפס�כחלק�ממנה,�והן�מצד�התקשורת�המרכזית�עצמה-

לבין�חוסר�אמון�זה,�כדי�לנסות�ולחדד�את�ההבנה�בדבר�תופעת�חוסר�האמון�בתקשורת.�המחקר�יבחן�את�הקשרים

בין�תחושת�קיפוח�תקשורתי�וכללי�לאמון�בתקשורת,�ובין�אמון�בתקשורת�לצריכת�מדיה�בשתי�קבוצות�חברתיות

הנתפסות�כ"אחרות"�בחברה�הישראלית,�והנמצאות�גם�בקצוות�השונים�בשסע�האידיאולוגי-פוליטי-�המתנחלים

והערבים�אזרחי�ישראל.
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לות�המשפטית הפעי

עבור�הלשכה�המשפטית�של�הרשות�השנייה�שנת�2005�הייתה�שנה�רצופת�עבודה�אינטנסיבית�ומאומצת.�בתחילת

השנה�עסקה�הלשכה�רבות�בהליכי�המכרז�למתן�זיכיונות�בערוץ�2�ולאחר�מכן�בכל�הכרוך�בתחילת�תקופת�זיכיון

חדשה�בערוץ.�בשנה�זו�גם�התקבלו�תיקונים�חשובים�לחוק�הרשות�השנייה,�בייחוד�בכל�הנוגע�למחויבויות�ערוץ�10

ואפשרות�הארכת�זיכיונו,�ולהסמכת�הרשות�להעניק�רישיונות�להפעלת�רדיו�סיפרתי.

בתחילתה�של�שנת�2005�הגיעה�הרשות�אל�הישורת�האחרונה�של�הליך�המכרז�להענקת�זיכיונות�בערוץ�2.�פעילותה

של�הלשכה�המשפטית�במסגרת�זו�הייתה�מרכזית�הן�מההיבט�המשפטי�והן�כיוון�שהיועץ�המשפטי,�עו"ד�אבני,�שימש

כראש�צוות�המכרז.�בחודש�אפריל�התכנסה�מועצת�הרשות�השנייה�לדון�בארבע�ההצעות�שהוגשו�למכרז�("טלעד",

"כאן",�"רשת-נגה"�ו"שידורי�קשת")�והכריזה�בסופו�של�דבר�על�"רשת-נגה"�ו"שידורי�קשת"��כזוכות.�לאחר�הליך�שבו

התאפשר�למתמודדים�לעיין�בהצעות�הזוכות�החליטו�הקבוצות�המפסידות�שלא�להגיש�עתירה�כנגד�החלטת�ועדת

המכרזים.�בהמשך�השנה,�שקדה�הלשכה�המשפטית�על�הנושאים�הכרוכים�בהענקת�כתבי�הזיכיון�ובייחוד�על�ניסוח

נספחים�לכתבי�זיכיון�אלה�המרכזים�מחויבויות�עיקריות�של�הזוכים�במכרז.�על�אף�שהנספחים�לכתבי�הזיכיון�הושלמו

ולמרות�החלטת�הרשות�לחשוף�בפני�הציבור�את�הנספחים,�חשיפתם�מצויה�במחלוקת�משפטית�אשר�טרם�הסתיימה.

בחודש�מרץ�2005�חוקק�תיקון�24�לחוק�הרשות�השנייה,�המסמיך�את�מועצת�הרשות�השנייה�להעניק�רישיונות�לשידורי

רדיו�ספרתיים�בכיסוי�ארצי,�לצד�שידורי�הרדיו�האזורי�בשיטה�האנלוגית�הקיימים�כיום.�התיקון�לחוק�מבחין�בין�הגורם

המשדר�(מפיק�התוכן)�לבין�מי�שמפיץ�את�השידורים.�זאת�בניגוד�למצב�כיום�בו�תחנות�הרדיו�האזורי�מפיצות�בעצמן

את�שידוריהן.�נקבע�כי�השידורים�יופצו�באמצעות�תשתית�הולכה�לווינית�או�קרקעית�(באמצעות�מי�שקיבל�זיכיון�לכך).

רישיונות�לשידורי�רדיו�סיפרתיים�המופצים�באמצעות�לווין�יוענקו�ללא�מכרז�ואילו�לגבי�אלו�המופצים�באופן�קרקעי,

יקבע�שר�התקשורת�(לאחר�התייעצות�במועצה)�אם�מכרז�נדרש.�בעל�רישיון�לשידורי�רדיו�יוכל�לממן�את�שידוריו

באמצעות�דמי�מנוי�שיגבה,�באמצעות�תשדירי�פרסומת�או�באמצעות�שניהם.�התיקון�החדש�לחוק�מהווה�פריצת�דרך

בכל�הנוגע�לשידורי�רדיו�בישראל,�שכן�הוא�מאפשר�ניצול�יעיל�יותר�של�ספקטרום�התדרים�(באמצעות�שידור�ספרתי)

תוך�הגדלת�מגוון�השידורים,�שיפור�איכותו�הטכנית�של�השידור�ומתן�שירותי�ערך�מוסף�(כגון�מידע�טקסטואלי�וגרפי

נלווה�והורדת�תכנים).�הרשות�מצויה�בימים�אלה�בעיצומה�של�הערכות�לעידן�חדש�זה.

בחודש�נובמבר�2005�תוקן�החוק�לעניין�זיכיונו�של�ערוץ�10�ומחוייבויותיו.�התיקון�הסמיך�את�מועצת�הרשות�השניה

להאריך�את�זיכיונו�של�הערוץ�בשתי�תקופות�הארכה�בנות�שנתיים�כל�אחת,�עם�סיום�תקופת�הזיכיון�הנוכחית.�כתנאי

להארכות�הזיכיון�נקבע�כי�יהא�על�הערוץ�לעמוד�בכלל�התחייבויותיו�עד�תום�תקופת�הזיכיון�הנוכחית.�כמו�כן,�בתיקון

החוק�הוסמכה�המועצה�לפרוס�על�פני�יתרת�תקופת�הזיכיון�את�התחייבויות�ערוץ�10�בתחום�ההפקה�המקומית�בהן

הוא�לא�עמד�בתקופה�שבין�ינואר�2004�לינואר�2006.�בכך�נעשה�ניסיון�נוסף�לחלץ�את�הערוץ�מן�הקשיים�אשר�פקדו

אותו�ולאפשר�עלייתו�על�דרך�המלך.

בחודש�יולי�יצא�עו"ד�דורון�אבני�ללימודים�באוניברסיטת�הרווארד�במסגרת�תכנית�ווקסנר�ואת�מקומו�מילא�עו"ד�ג'קי

כהן.

®≤∞∞µ†¯·Óˆ„≠ÈÏÂÈ©†ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈ‰†ÌÂ˜Ó†‡ÏÓÓ†¨Ô‰Î†È˜ß‚†„¢ÂÚ
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∫≤∞∞µ†˙˘·†ÂÎ¯Ú˘†ÂÏ‡Ó†¨˙ÂÈÊÎ¯Ó†˙Ú„†˙ÂÂÁ†¯ÙÒÓ†˙ÈˆÓ˙·†Â¯‡Â˙È†ÔÏ‰Ï
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הרשות�הכינה�חוות�דעת�משפטיות,�הנחיות�ועדכונים�אשר�הועברו�לכל�זכייניה�בנוגע�לשידורים�בתקופת�60�הימים

הקודמים�לבחירות�לכנסת,�תוך�סקירת�הוראות�החוק�הרלוונטיות,�החלטות�שניתנו�בפסיקה�בעניין�תעמולת�הבחירות

עד�היום,�והחלטות�והנחיות�שהתקבלו�על�ידי�יו"ר�ועדת�הבחירות�לכנסת��ה-16�ולראשות�הממשלה,�כבוד�השופט

מישאל�חשין,�והנחיות�מנכ"ל�הרשות�השנייה.�הרשות�הפיצה�הנחיות�אלה�לכל�בעלי�הזיכיונות�לפי�חוק�הרשות�השנייה.

הרשות�הכינה�והפיצה�מסמך�רחב�יריעה�שכותרתו�"השידורים�בתקופת�60�הימים�שלפני�הבחירות�לכנסת�ה-�17".

המסמך�ריכז�את�כל�הוראות�החוק�הרלוונטיות�וכלל�בין�השאר�התייחסות�לתחולת�חוק�התעמולה�על�שידורי�רדיו

או�טלוויזיה�המועברים�באמצעות�האינטרנט;�ניתוח�יסודי�של�המונח�"תעמולת�בחירות"�והאמצעים�שעל�ערוצי�השידור

לנקוט,�כדי�לעמוד�בחובתם�לקיים�את�מצוות�האיסור�על�תעמולת�בחירות;�בחינת�תעמולת�בחירות�בשידורי�פרסומת;

בחינת�האיסור�למתן�ביטוי�לדעות�אישיות�של�בעל�הזיכיון;�סקירת�חובת�האיזון�ומתן�זכות�תגובה;�והנחיות�מנכ"ל

הרשות�השנייה.

‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˜ÂÁÏ†¥π†ÛÈÚÒ·†¢‰¯Ù‰†ÍÂ˙†¯Â„È˘¢†ÁÂÓ‰†˙Â˘¯Ù

הרשות�הכינה�חוות�דעת�באשר�לפרשנות�המונח�"שידור�תוך�הפרה",�בסעיף�49(א)(1)�לחוק�הרשות�השנייה,�לעניין

נטילת�דקות�פרסום.�השאלה�אשר�נבחנה�בחוות�הדעת,�היא�האם�יש�לפרש�את�המונח�"שידור�תוך�הפרה"�כפי

שמופיע�בסעיף�49(א)(1)�לחוק,�כמתייחס�לפרק�הזמן�המדויק�של�ההפרה�בתכנית�או�כמתייחס�לכל�אורכה�של�התכנית

שבה�בוצעה�ההפרה.�פרשנות�זו�חיונית�לצורך�חישוב�זמן�הפרסום�שהרשות�רשאית�ליטול�מבעל�זיכיון�אשר�הפר

בשידוריו�כלל�מכללי�המועצה�או�הוראה�שניתנה�לפיהם�או�ששידר�שידורים�אסורים�כמשמעותם�בסעיף�46�לחוק

הרשות�השנייה.

חוות�הדעת�קבעה�כי�הן�נוכח�לשון�הסעיף�והן�נוכח�תכליתו,�המונח�"שידור�תוך�הפרה"�מתייחס�לכל�אורכה�של�התכנית

שבה�בוצעה�ההפרה,�אפילו�ארכה�ההפרה�חלק�מסוים�מכל�התכנית.�תכלית�סעיף�46�היא�להקנות�כלי�אכיפה�יעיל

לרשות�השנייה�כדי�לשמור�על�הוראות�הדין�והזיכיון.�לפיכך�הטענה�כאילו�הרשות�רשאית�ליטול�זמן�הזהה�רק�לפרק

הזמן�שבו�נמשכה�ההפרה�עצמה�ותו�לא�(כלומר�טענה�המגבילה�את�זמן�הנטילה�לשניות�בודדות�כאורך�מילה�או

משפט),�מעקרת�את�הסנקציה�מתוכנה�והופכת�את�הוראת�החוק�לאות�כמעט�מת.�אם�נעשתה�הפרה�במהלך�תכנית

זו�ראיה�לכך�שהפיקוח�שחייב�בעל�הזיכיון�להפעיל�על�כלל�התכנית,�לא�הופעל�כיאות,�ועל�הסנקציה�להתייחס�לכך.

זאת�כדי�להגביר�את�הבקרה�על�השידורים�של�בעלי�הזיכיון�ולמנוע�הפרות�נוספות.

לפיכך,�מסקנת�חוות�הדעת�הייתה�כי�המונח�"שידור�תוך�הפרה"�מתייחס�לכל�אורכה�של�התכנית�שבה�בוצעה�ההפרה,

אפילו�ארכה�ההפרה�חלק�מסוים�מכל�התכנית.�עם�זאת�נקבע,�כי�על�הרשות,�כחלק�מסבירות�החלטותיה,�להחשיב

בשיקוליה�את�משך�ההפרה�מתוך�כלל�השידור.

יצוין�כי�כלל�4�לכללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�(נטילת�זמני�שידור).�התשנ"ז�-�1997�קובע�כי�לגבי�משדר�המהווה

שידור�תוך�הפרה�ששולב�כקטע�מתכנית,�יראו�את�אורך�התכנית�כולה�כשידור�תוך�הפרה,�אלא�אם�נוכח�המנהל�כי

המשדר�המהווה�שידור�תוך�הפרה,�ניתן�להפרדה�ברורה�משאר�התכנית�שבה�שולב�ובמקרה�כזה�יראו�את�משך

השידור�תוך�הפרה�כאורך�המשדר.
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הרשות�נתנה�חוות�דעת�משפטית�לעניין�פניות�לאישור�שידור�פרסומות�מטעם�מועמדים�לבחירות�מוקדמות�במפלגות

(פריימריס)�אצל�זכייני�הרשות�השנייה�בטלוויזיה�וברדיו.�השאלה�שעלתה�היא�האם�שידור�מטעם�מועמד�בפריימריס

מוגדר�כ"תעמולה�מפלגתית".�בעוד�הזכיינים�טענו�כי�המונח�"תעמולה�מפלגתית"�חל�רק�על�תעמולה�בין�מפלגות�ולא

על�תעמולה�בתוך�מפלגות,�ולמרות�עמדתו�של�היועץ�המשפטי�של�הליכוד�לפיה�אין�מניעה�משפטית�לאשר�את

התשדיר.�עמדתה�של�הרשות�השנייה�הייתה�כי�שידור�מטעם�מועמד�בפריימריס�הוא�בגדר�תעמולה�מפלגתית,�ועל

כן�הוא�בגדר�שידור�שאסור�לזכיין�לשדרו,�מהנימוקים�שלהלן:

-�מועמד�בפריימריס�תוקף�גם�מפלגות�אחרות�לצורך�מסע�הבחירות�שלו�וקשה�להבחין�בין�טיעונים�המכוונים�לחבריו

למפלגה�לבין�טיעונים�המכוונים�למפלגות�אחרות;�בנוסף,�גם�טיעונים�פנים�מפלגתיים�הם�בנושאים�פוליטיים�או

חברתיים�או�שנויים�במחלוקת�בציבור�(שהרי�אחרת�לא�הייתה�התמודדות),�ולכן�אין�לשדרם.

-�המילים�"תעמולה�מפלגתית"�-�מכילות�כל�תעמולה�הנוגעת�למפלגות,�ואין�החוק�מדקדק�באבחנה�בין�התמודדות

שבין�מפלגות�לבין�התמודדות�בתוך�המפלגות.�תכלית�החקיקה�היא�לא�להפוך�את�השידורים�הנמצאים�בפיקוח�ציבורי

לזירת�התגוששות�פוליטית,�ולמנוע�פגיעה�במהותו�ובתדמיתו�של�שידור�שבפיקוח�ציבורי�כשידור�ללא�משוא�פנים

המאזן�באופן�אובייקטיבי�ומהימן�בין�המפלגות�בישראל,�ולתחום�את�התעמולה�למסגרת�שידורי�הבחירות�המוסדרים

על�פי�דין�בלבד.

לפיכך,�עמדתה�של�הרשות�היא�כי�שידור�מטעם�מועמד�בפריימריס�הוא�תעמולה�מפלגתית�האסורה�לשידור.

למען�הסר�ספק�ביקשה�הרשות�השנייה�לקבל�את�עמדתו�של�היועץ�המשפטי�לממשלה�בעניין�זה�והלה�השיב�כי�הוא

מסכים�עם�מסקנת�חוות�הדעת�של�הלשכה�המשפטית�של�הרשות.

˜ÂÁÏ†ßÈ∑≤†ÛÈÚÒ†˙¯‚ÒÓ·†È¯ÂÊ‡†ÂÈ„¯†È¯Â„È˘Ï†ÔÂÈÎÈÊ†ÈÏÚ·†„ÂÁÈ‡

השאלה�אשר�נבחנה�הייתה�האם�סעיף�72י�לחוק,�מאפשר�איחוד�מלא�של�תחנות�רדיו�אזוריות�(הכולל�איחוד�אזורים,

איחוד�זיכיונות�ואיחוד�שידורים).

הסעיף�קובע�כי�שני�בעלי�זיכיון�ברדיו�רשאים�להתאגד�לגוף�אחד�בעל�זיכיון�בשני�אזורי�שידור,�כאמור,�וזאת�בהסכמת

השר�ובאישור�המועצה�ומבלי�לגרוע�מהוראות�חוק�ההגבלים�העסקיים�ומהוראות�חוק�הרשות�השנייה�(למעט�סעיף

72א(א)(4)).

השאלה�הרלוונטית�בהקשר�לאיחוד�שידורים�בין�שני�אזורי�השידור,�היא�אפוא�האם�ועד�כמה�קיימות�מגבלות�על�בעל

זיכיון�לשידור�בשני�אזורי�שידור�שהתאגד�לפי�סעיף�72י�לחוק,�בכל�הנוגע�להפקת�שידורים�משותפים�באזורי�השידור

השונים��שהוא�מחזיק�בזיכיונות�עליהם.

מהוראות�סעיף�72ט�עולה,�כי�המגבלה��על�שני�בעלי�זיכיון�לשידורי�רדיו�אזורי,�בכל�הנוגע�להפקה�ולשידור�משותפים,

היא�עמידה�בכללים�שתקבע�המועצה�לעניין�זה,��לרבות�לעניין�זמן�השידורים�כאמור.

השאלה�שהתעוררה�בהקשר�זה�היא�האם�סעיף�72ט�לחוק,�המגביל�הפקה�ושידור�של�שידורים�משותפים�לשני�בעלי

זיכיון,�לכללים�שתקבע�המועצה�לעניין�זה,�פורש�את�תחולתו�גם�על�הפקה�ושידור�משותפים�המתבצעים�על�ידי�בעל

זיכיון�אחד�לצורך�שני�אזורי�השידור�לגביהם�מחזיק�הוא�בזיכיונות.

יצוין�בהקשר�זה�כי�סעיף�72י�דנן�קובע�(בס"ק�(2))�כי�בעל�זיכיון�לשידורי�רדיו�אזורי�רשאי�לרכוש�אמצעי�שליטה�בבעל

זיכיון�אחר,�שאינו�בעל�זיכיון�באותו�אזור.�מובן�כי�חלופה�זו�שבסעיף�72י,�אשר�מותירה�את�שני�בעלי�הזיכיונות�ישויות

משפטיות�נפרדות,�תהיה�כפופה�לכללים�שתקבע�המועצה�לפי�הוראות�סעיף�72ט�המתייחס�לשידורים�משותפים

לשני�בעלי�זיכיון.�עמדת�הרשות�היא,�כי�האמור�לעיל�מבסס�את�העמדה�ולפיה�גם�חלופת�ס"ק�(1)�שבסעיף�72י,

המאפשרת�התאגדות�משפטית�של�שני�בעלי�זיכיון,�על�התאגיד�המאוחד�ושידוריו�להיות�כפופים�לכללי�המועצה

שייקבעו�על�פי�הוראות�סעיף�72ט.�המסקנה�היא�כי�בעלי�זיכיון�לשידורי�רדיו�אזורי,�המתאגדים�בהתאם�לסעיף�72י

לחוק,�נדרשים�לעמוד�גם�בכללים�שתקבע�מועצת�הרשות�לעניין�הפקת�שידורים�משותפים�על�פי�סעיף�72ט.�עם�זאת

לא�מן�הנמנע�כי�בכללים�כאמור�תיקבע�התייחסות�שונה�להפקת�שידורים�משותפים�לשני�בעלי�זיכיון�לעומת�הפקת

שידורים�משותפים�לשני�אזורים�על�ידי�גוף�אחד�שהוא�בעל�שני�זיכיונות.
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הסוגיה�שנבחנה�הייתה�מהי�המשמעות�של�תיקון�סעיף�102ב�לחוק�כפי�שתוקן�בחוק�המדיניות�הכלכלית�לשנת�הכספים

2005�(תיקוני�חקיקה),�התשס"ה�-�2005.

על�פי�סעיף�44�לחוק�המדיניות�הכלכלית,�תוקן�החוק�באופן�שהתווסף�סעיף�102ב�לחוק,�המחיל�את�פקודת�המסים

(גביה)�("הפקודה")�על�גביית�דמי�הזיכיון,�דמי�הרישיון�והתמלוגים�לפי�חוק�הרשות�השנייה.�לאור�זאת�ייחשבו�דמי�הזיכיון,

דמי�הרישיון�והתמלוגים�כ"מס"�כמשמעותו�בפקודה,�ובלבד�שנשלחה�לחייב�הודעה�בכתב�על�חיובו�בהם�וניתנה�לו

אפשרות�לטעון�את�טענותיו�כנגד�החיוב.�משמעות�התיקון�היא�כי�הרשות�השנייה�תהא�רשאית�לגבות�את�התשלומים

הנ"ל�בדרכים�ובאמצעים�המפורטים�בפקודה,�כאילו�היו�"מס"�לכל�דבר�ועניין,�ובלבד�שנשלחה�ההודעה�האמורה�לעיל.

החשיבות�העיקרית�לתיקון�זה�היא�כי�הרשות�השנייה�לא�תהא�חייבת�לפנות�להוצאה�לפועל�או�לקבלת�פסק�דין��כדי

לפעול�בדרכי�הגבייה�המפורטות�בפקודה,�וכן�האפשרות�לרשום�הערה�על�מקרקעי�החייב�בגין�החוב.�הרשות�רשאית

לגבות�את�החוב�בין�היתר�באופנים�הבאים:�הרשות�רשאית�לגבות�את�החוב�המגיע�לה�ללא�צורך�בקבלת�פסק�דין

או�בפנייה�להוצאה�לפועל,�אלא�באמצעות�"פקיד�גבייה"�או�"גובה�מסים"�שמונה�על�ידי�שר�האוצר�לצורך�הפקודה.

במקרה�של�סירוב�לתשלום�החוב,�רשאי�גובה�המס�לעקל�את�מטלטלי�הסרבן��מידית,�לרבות�כניסה�לחצרים.�כמו

כן,�רשאי�פקיד�הגבייה�ליתן�צו�עיקול�על�נכסי�הסרבן�המוחזקים�בידי�צד�שלישי,�ושוב�-�ללא�צורך�בפנייה�להוצאה

לפועל�לפני�כן.�יצויין�כי,�אין�הוראה�פרטנית�בעניין�מינוי�פקידים�ספציפיים�לגבי�גביית�תשלומים�אחרים�(לרבות

תשלומים�על�פי�חוק�הרשות�השנייה),�לפיכך,�פקידי�הגבייה�ה"רגילים"�אשר�מונו�על�ידי�שר�האוצר,�הם�בעלי�סמכויות

הגבייה�גם�לעניין�חובות�על�פי�חוק�הרשות�השנייה.�הממונה�על�הגבייה�רשאי�לתת�כתב�הרשאה�למכירת�מקרקעין

של�החייב�במידה�והוכח�כי�אין�לו�די�מיטלטלין�לצורך�תשלום�מלוא�החוב,�הוראה�כאמור�תיעשה�באותו�אופן�כאילו

נמכרו�המקרקעין�עפ"י�צו�מאת�בית�משפט�מוסמך�לשם�סילוק�חוב�שבפסק�דין�(ללא�צורך�בקבלת�צו�מבית�משפט).

ניתן�לרשום�הערה�על�מקרקעין�של�החייב�בלשכת�רישום�המקרקעין,�על�פי�הודעה�מגובה�המס�(ושוב�-�אין�צורך

בקבלת�פס"ד�ו/או�צו�מהוצל"פ�בעניין).�ההערה�תידחה�מפני�כל�השעבודים�שנרשמו�לפניה,�אולם�היא�גוברת�על

שעבודים�שיירשמו�אחריה.�ניתן�לעקל�גם�זכויות�שיש�לחייב�במקרקעין,�הנובעות�מרישום�הערת�אזהרה�עליהן�לטובתו

(קרי:�אין�חובה�כי�המקרקעין�יהיו�רשומים�בפועל�ע"ש�החייב).�במידה�ועוקלו�מן�החייב�מיטלטלין�שהעברת�הבעלות

בהם�חייבת�רישום�לפי�כל�דין�(לדוגמא:�כלי�רכב),�ניתן�לרשום�בפנקסים�המתאימים�הערה�בדבר�העיקול�כאילו�הייתה

משכון�אשר�נרשם�לפי�חוק�המשכון.�גם�במקרה�זה�ההערה�תידחה�מפני�כל�המשכונים�אשר�נרשמו�לפניה,�אולם�היא

גוברת�על�משכונים�אשר�יירשמו�אחריה.�דרך�נוספת�העומדת�בפני�הרשות�השנייה�לצורך�גביית�חובותיה�היא

באמצעות�מינוי�כונס�נכסים�על�נכסי�החייב,�כמפורט�בסעיף�12ז�לפקודה,�אשר�ייהנה�מאותן�הסמכויות�הנתונות�בידי

כונס�נכסים�לפי�חוק�ההוצאה�לפועל.�התשכ"ז�-�1967.�בכל�הנוגע�לקנסות�ו/או�ריביות�על�החוב,�ימשיכו�לחול�ההוראות

הכלליות�של�תקנות�הרשות�בעניין�זה�(כגון�סעיף�7�לתקנות�הרשות�השנייה�(כספים)�התשנ"ב�-�1992,�סעיף�8�לתקנות

הרשות�השנייה�(תשלומי�בעל�זיכיון�לשידורי�רדיו),�התשנ"ה�-�1995�וכו')�ואין�בהחלת�הפקודה�כדי�לשנות�הוראות�אלו.

ÌÈÈËÙ˘Ó†ÌÈÎÈÏ‰

ÂÊ†‰˘·†ÂÁ˙Ù˘†ÌÈÎÈÏ‰

‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†ß†Ó¢Ú·†ÔÂÒ˜È¯‡†Ô‡˜Ó†∑∂∏∂Ø∞¥†ı¢‚·

עתירה�שהגיש�משרד�הפרסום�מקאן�אריקסון,�ואליו�הצטרפו�12�משרדי�פרסום�נוספים,�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�לבני�18�ומעלה.

בג"צ�דחה�כל�אחת�מטענות�העותרים�(במועדים�ובדיונים�נפרדים),�ולבסוף�צמצם�את�הדיון�אך�ורק�לשאלה�האם

הרשות�אכן�התקינה�כללים�כהוראת�חוק�הסיווג;�העותרים�בתגובה�החליטו�לבקש�את�מחיקת�העתירה�ללא�צו

להוצאות.

העתירה�נמחקה.
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ßÁ‡Â†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†Æ†Ï„‰†È·ˆ†Î¢Á†∑µµµØ∞µ†ˆ¢‚·

עתירה�לצו�על�תנאי�ולצו�ביניים�שהגיש�ח"כ�צבי�הנדל�בגין�אישור�תשדיר�שירות�של�לשכת�הפרסום�הממשלתית

אודות�הפתרונות�למפונים�בהתנתקות,�נגד�הרשות�השנייה.

הרשות�התירה�את�שידור�התשדיר�בתיקונים�מהסיבות�כדלקמן:

סעיף�46�לחוק�הרשות�השנייה�הנקרא�עם�סעיף�11�לכללי�הרשות�השנייה,�אוסרים�על�בעל�זיכיון�לשדר�תשדירי

פרסומת�הכוללים�תעמולה�מפלגתית�או�מסרים�ותכנים�בנושאים�פוליטיים�וחברתיים�השנויים�במחלוקת�בציבור.

בעיקרון,�מסגרת�תשדירי�הפרסומת�לא�נועדה�מעצם�מהותה�וטיבה�לשמש�במה�להשמעת�דעות�אידיאולוגיות

ופוליטיות�שנויות�במחלוקת.�השמעת�דעות�כאלה�במסגרת�פרסומת�בתשלום,�מסכלת�את�השמירה�על�האיזון�בין

ההשקפות�השונות�במסגרת�השידורים.�מאידך,�הזכות�לחופש�הביטוי�הינה�זכות�על�חוקתית�וערך�יסודי�במשטרנו

הדמוקרטי.�האיזון�שקבעה�הפסיקה�בין�שני�אלה�הוא�מתן�פירוש�מצמצם�להוראות�סטטוטוריות�הפוגעות�בחופש

הביטוי.

התשדיר�במקרה�דנן�היה�בעיקרו�בעל�אופי�אינפורמטיבי�שלא�כלל�עמדה�ערכית�באשר�לתכנית�"ההתנתקות".

התשדיר�לא�הטיף�לקבלת�עמדה�כזו�או�אחרת�במחלוקת�הציבורית,�הוא�אף�לא�התייחס�למחלוקת�עצמה,�אלא�עסק

במתן�הדרכה�לתושבים�המפונים.�עם�זאת,�מכיוון�שהיו�בתשדיר,�מבחינת�נוסחו�ותוכנו�אמירות�המרמזות�על�תמיכה

בתכנית�"ההתנתקות",�החליטה�הרשות�להתיר�את�שידורו�תוך�עריכת�שינויים�מתאימים.

העתירה�נמחקה.

ÂÈ„¯ÏÂ†‰ÈÊÈÂÂÏËÏ†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†ß†Ó¢Ú·†˘ÂÏ˘†ÈÂÆÈË†≤∞≤Ø∞µ†ÆÓÆ˙

טי.וי.�שלוש�בע"מ,�שהפסידה�במכרז�שקיימה�הרשות�השנייה�לבחירת�זכייני�"הערוץ�השלישי"�(ערוץ�10�דהיום),�הגישה

תובענה�מינהלית�נגד�הרשות�השנייה�בבימ"ש�המחוזי�בירושלים,�לפיצויים�בסך�של�כ-9�מיליון�ש"ח.�התובעת�טוענת

כי�על�הרשות�השנייה�להשיב�לה�כל�הוצאותיה�של�התובעת�בקשר�עם�המכרז,�משום�שהפסדה�במכרז�נגרם�אך�ורק

משום�שהרשות�השנייה�לא�פסלה�את�הזוכים,�ואפשרה�להם�להוכיח�את�חוסנם�הפיננסי�עד�למועד�מתן�הזיכיון�ולא

עד�למועד�ההכרזה�על�הזוכים�במכרז.�התובעת�טוענת�שבמועד�ההכרזה�על�הזוכים�רק�היא�עמדה�בהוכחת�החוסן

הפיננסי�כפי�שנדרשה�במכרז,�ולפיכך�הייתה�התובעת�המתמודדת�היחידה�שהייתה�כשרה�לזכות�במכרז,�וכי�זכייה

זו�נמנעה�ממנה.

בכתב�הגנתה�טענה�הרשות�השנייה�כי�כל�ארבע�הקבוצות�אשר�הגישו�הצעותיהן�למכרז�הערוץ�השלישי�עמדו�בתנאי

הסף�של�הוכחת�חוסן�פיננסי�בהגישן�את�כל�המסמכים�הדרושים.�ואולם,�לאחר�שנבדקו�מכתבי�ההתחייבות�של�בעלי

היכולת�מטעם�כל�המציעות�על�ידי�יועצים�חיצוניים,�נמצאו�כי�חלקם�אינו�משביע�רצון�ונדרשו�השלמות�מכל�ארבע

המציעות,�לרבות�מהתובעת.�מועד�השלמת�הוכחת�החוסן�לשביעות�רצון�הרשות�השנייה�הוא�מועד�מתן�הזיכיון�לזוכות

בפועל�ולא�מועד�ההכרזה�על�הזוכות,�שהוא�מועד�טכני�ונטול�חשיבות�לעניין�זה.

בדיון�מקדמי�שהתקיים�בפני�השופטת�יהודית�צור�בבית�המשפט�המחוזי�בירושלים�נקבע�כי�"הדיון�בתובענה�יפוצל

באופן�שבשלב�הראשון�יכריע�בית�המשפט�בשאלה�האם�היה�על�המתמודדים�במכרז�להוכיח�את�חוסנם�הפיננסי

עובר�למועד�ההכרזה�על�הזוכים,�או�שמא�יכלו�לעשות�כן�גם�לאחר�ההכרזה�על�הזוכים�במכרז�ועובר�לקבלת�הזיכיון".

ההליך�טרם�הסתיים.

Ï‡¯˘È·†‰ÈÊÈÂÂÏËÂ†ÚÂÏÂ˜†È‡Ó·†„Â‚È‡†¨Ú„ÈÓ‰†˘ÙÂÁÏ†‰ÚÂ˙‰†≤∑≥±Ø∞µ†®ÂÙÈ≠‡¢˙©†Ó¢˙Ú
ß†Ó¢Ú·†‰‚†˙˘¯†≥µ∑Ø∞∂†®Ì¢È©†Ó¢˙Ú†ªßÁ‡Â†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†ß†Ï‡¯˘È·†ÌÈ‡ËÈ¯Ò˙‰†„Â‚È‡Â

‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†ß†Ó¢Ú·†˙˘˜†È¯Â„È˘†≥µ≥Ø∞∂†®Ì¢È©†Ó¢˙Ú†ª‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰

עתירות�מנהליות�על-פי�חוק�חופש�המידע,�התשנ"ח-1998,�שהוגשו�בעניין�פרסום�לציבור�של�מסמכים�שהוגשו�לרשות

במסגרת�הליכי�מכרז�למתן�זיכיון�לשידורי�טלוויזיה�בערוץ�2.�העותרים�ביקשו�מבית�המשפט�לעניינים�מנהליים

בתל-אביב�להורות�לרשות�השנייה�למסור�לידי�התנועה�לחופש�המידע,�שאליה�הצטרפו�בהמשך�איגוד�הבמאים�ואיגוד

התסריטאים,�העתק�מתמצית�ההצעות�הכוללות�את�לוחות�השידורים�שהוגשו�על-ידי�הקבוצות�שהתמודדו�במכרז
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ערוץ�2,�למעט�הסודות�המסחריים,�וכן�את�הפרוטוקולים�של�ועדת�המכרזים,�ככל�שאלה�לא�פורסמו�עד�כה,�ואת

חוות�הדעת�של�היועצים,�שבהם�הסתייעה�ועדת�המכרזים.

כתב�התגובה�שהגישה�הרשות�התבסס�על�שתי�החלטותיה�-�אחת�לגבי�כל�אחת�מן�הזכייניות�בערוץ�2,�"רשת"

ו-"שידורי�קשת".�על-פי�ההחלטות�האמורות�תחשוף�הרשות�את�נספחי�כתב�הזיכיון�של�שתי�הזכייניות,�תוך�"השחרת"

חלקים�מסוימים,�אשר�לדעת�הרשות�מהווים�סודות�מסחריים.�כמו�כן,�הוחלט�לחשוף�את�לוחות�המשבצים�לשני

הרבעונים�הראשונים�וכן�את�תיאור�התכניות�(בכפוף�להשחרות�של�החלקים�המהווים�סוד�מסחרי).�הרשות�השנייה

טענה�בתגובתה�כי�החלטותיה�נותנות�מענה�למבוקש�בעתירה�ולפיכך�בית�המשפט�התבקש�לדחותה.

על-פי�חוק�חופש�המידע�נתונה�לזכייניות�זכות�לעתור�נגד�החלטת�הגילוי�האמורה�וזאת�במשך�שלושים�הימים�שמיום

מתן�ההחלטה�המנהלית,�והן�אכן�הגישו�עתירות�כנגד�החלטת�הרשות�בטענה�שההחלטה�פוגעת�באינטרסים�מסחריים

סודיים�שלהן.�עקב�החלטת�בית�המשפט�פוצלו�הדיונים�בין�עתירות�התנועה�לחופש�המידע�לעתירות�הזכיינים�בין�בית

המשפט�המחוזי�בת"א�לבית�המשפט�המחוזי�בירושלים.

בעקבות�בקשת�הרשות�לנשיא�בית�המשפט�העליון,�החליט�הנשיא�על�איחוד�העתירות�שיידונו�בפני�בית�המשפט

המחוזי�בירושלים.

ÈÂÈ˘ÏÂ†ËÙ˘ÓÏ†‰˜ÈÈÏ˜‰Â†Ï‡¯˘È·†ÌÈ·¯Ú‰†ÌÈÁ¯Ê‡‰†˙ÂÈÂÎÊÏ†‡Â‡ÒÂÓ†ÊÎ¯Ó†ππ∑Ø∞µ†ı¢‚·
ßÁ‡Â†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˙ˆÚÂÓ†ß†‰ÙÈÁ†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·†È˙¯·Á

עתירה�שהוגשה�נגד�הרשות�השנייה,�שרת�התקשורת,�הטלוויזיה�הלימודית,�בעלי�הזיכיונות�בערוץ�2�ו-10,�"כאן"

וחברת�החדשות�של�ערוץ�2,�ערב�הגשת�ההצעות�למכרז�למתן�שידורים�בערוץ�2.�בית�המשפט�התבקש�להתערב

בהוראות�הקבועות�בכללים�שהתקינה�מועצת�הרשות�השנייה�על�פי�החוק�ובהוראות�שנקבעו�בתנאי�המכרז,�בנוגע

להיקף�השידורים�בערבית�בערוצים�2�ו-10,�בנימוקים�של�העדר�סבירות�והפליה.�העותרת�דרשה�מן�הרשות�השנייה,

בין�היתר,�לקבוע�חובת�שידור�של�תכניות�בערבית�בשיעור�של�18%�מזמן�השידור�בכל�ערוץ,�להורות�כי�40%�מהתוכניות

בערבית�יהיו�"הפקה�מקומית",�להורות�על�שידור�מהדורת�חדשות�יומית�אחת�בהיקף�של�30�דקות�בערבית�בערוץ

2�או�בערוץ�10,�וכן�להורות�על�התאמת�זמני�השידורים�השונים�להרגלי�הצפייה�של�האזרחים�הערבים�בישראל.

בתגובה�שהוגשה�על-ידי�הרשות�השנייה�נטען,�כי�אין�מקום�לדון�בעתירה�זו�מכיוון�שמדובר�בעתירה�מוקדמת,�שכן

המתמודדים�במכרז�נדרשו�לפרט�בהצעותיהם�כיצד�בכוונתם�להגביר�בפועל�את�השילוב�של�קבוצות�מיעוט�והציבור

דובר�הערבית�בכלל�זה�(הן�במסגרת�תוכני�השידורים�והן�בקרב�עובדים�ומועסקים).�לכן,�יש�להמתין�עד�לאחר�תחילת

שידורי�הזוכים�במכרז�האמור.�באשר�לתקיפת�תנאי�המכרז�טענת�הרשות�השנייה�הייתה�כי�העתירה�לוקה�בשיהוי,

שכן�תנאי�המכרז�היו�ידועים�לעותרים�מזה�זמן�רב�ולמרות�זאת�העתירה�הוגשה�כארבעה�חודשים�לאחר�פרסומו�של

המכרז�ויום�אחד�קודם�למועד�הגשת�ההצעות�בו.

לגוף�הדברים�טענה�הרשות�השנייה,�כי�היא�רואה�אתגר�חשוב,�מלבד��עמידה�במכסה�המינימלית�שנקבעה,�את�עניין

שילובם�של�המיעוטים�השונים�-�ובתוך�כך�דוברי�השפה�הערבית�-�בכלל�השידורים�בשיח�הציבורי,�ולאו�דווקא�בהגדלת

המכסה�הייחודית�מעבר�למכסה�הקבועה�בתוספת�לחוק,�כפי�שלמעשה�התבקש�מהעתירה.�בהגיעה�למסקנה�זו

נשענה�הרשות�על��מסקנות�המחקר�שערכה�בנושא�רב�תרבותיות�וגיוון�בשידורים.�כמו�כן�טענה�הרשות,��יש�להתחשב

בכך�שהעתירה�מכוונת�עצמה�לעניין�שידורי�הטלוויזיה�בערוצים�המסחריים�המרכזיים,�ומידת�חופש�הביטוי�וחופש

העיסוק�של�הגורמים�המשדרים�בערוצים�אלה�בקביעת�אופי�שידוריהם�היא�גבוהה�יחסית.�ההתערבות�בשידורים

אלה�מבחינת�קביעת�מכסת�שידורים�בשפות�מסוימות,�צריכה�להיות��במידה�הנדרשת�ולא�מעבר�לכך,�וזאת��חוץ

מההשלכות�הכלכליות�של�גישת�העותרים.

לקראת�הדיון�שהתקיים�לאחר�הגשת�ההצעות�וקביעת�הזוכים,�הוגשו�הודעות�משלימות�מטעם�הרשות�השנייה�ומטעם

זכייניות�ערוץ�2��שהוכרזו�כזוכות�במכרז�-�"שידורי�קשת"�ו-"רשת-נגה".

במסגרת�הדיון�נאותו�העותרים�למחוק�את�עתירתם�בהמלצת�בית�המשפט.�בפסק�הדין�ציין�בית�המשפט�כי�רשם

בפניו�את�כוונת�הרשות�השנייה�"לעקוב�אחר�יישום�הצהרות�הזכיינים�בעניין�שילוב�המגזר�הערבי�בתחום�השידורים

הלכה�למעשה�ולהמשיך�את�המגעים�עם�העותרים�בכל�הנוגע�לשידורים�בהפקות�מקור�בשפה�הערבית,�ותיכלל�בכך

בעיקר�יריעת�השידור�-�הצרה�-�של�הרשות�השנייה�עצמה".
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óהפעילות�המשפטית

˙ÂÓ„Â˜†ÌÈ˘Ó†ÌÈÎ˘Ó†ÌÈÎÈÏ‰

˙Â˘¯‰Â†¨¯Â„È˘‰†˙Â˘¯†¨‰Ï˘ÓÓÏ†ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈ‰†ß†Ó¢Ú·†¢ÈÓÂ‡Ï‰†„˜ÙÓ‰¢†±∞≤∞≥Ø∞≥†ˆ¢‚·
ÂÈ„¯ÏÂ†‰ÈÊÈÂÂÏËÏ†‰È˘‰

עתירה�שעניינה�פסילת�מספר�תשדירי�פרסומת�מטעם�"המפקד�הלאומי",�אשר�התבקש�שידורם�בקול�ישראל,�שעליו

מופקדת�רשות�השידור,�ובתחנות�הרדיו�האזורי,�שבאחריות�הרשות�השנייה.

הרשות�השנייה�פסלה�את�תשדירי�הפרסומת�נשוא�העתירה�בשל�היותם�"תעמולה�מפלגתית"�בניגוד�לסעיף�46(א)(3)

לחוק�הרשות�השנייה�התש"ן-1990,�וכן�משום�שיש�בהם�העברת�מסר�בנושא�שנוי�במחלוקת�בציבור,�בניגוד�לסעיף

5�לכללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�(אתיקה�בפרסומת�בשידורי�רדיו)�תשנ"ט-1999.

העותרת�ביססה�את�עתירתה�על�שני�ראשים.�ראשית,�טענה�העותרת,�כי�סעיף�5�לכללי�האתיקה�ברדיו�והכלל�המקביל

לו�בכללי�האתיקה�בשידורי�טלוויזיה�הנם�בטלים�בהיותם�פוגעים�בחופש�הביטוי�באופן�בלתי�חוקתי�(טענה�זהה�נטענה

לגבי�הכללים�המסדירים�שידור�פרסומות�במסגרת�רשות�השידור).�לחילופין,�טענה�העותרת,�יש�להתיר�את�שידור

התשדירים�גם�בהתאם�לכללים�הקיימים�שכן�יש�לפרשם�על�פי�אמות�מידה�חוקתיות.�העותרת�אף�טענה�כי,�רשות

השידור�והרשות�השנייה�הפלו�אותה�לרעה�שכן�בעבר�אישרו�פרסומות�מטעם�גופים�העוסקים�בנושאים�השנויים

במחלוקת.

בעקבות�המלצת�בית�המשפט�חזרה�בה�העותרת�מטענותיה.�תשדירי�הפרסומת�המבוקשים�על�ידיה�עומדים�בהוראות

כללי�האתיקה�הקיימים,�והוחלט�כי�הדיון�יתמקד�בנושא�חוקתיותם�של�הכללים.�לאחר�דיון�בעתירה�הוציא�בית�המשפט

צו�על�תנאי�כנגד�הרשות�השנייה�וכנגד�רשות�השידור,�וקבע�כי�עליהן�להגיש�תצהירי�תשובה.

בדיון�נוסף�שהתקיים�קיבל�בית�המשפט�את�בקשתה�(המוסכמת)�של�העותרת�לתקן�את�עתירתה�(כך�שמלשון

התשדירים�יוסר�שמו�של�מר�עמי�איילון),�והורה�על�הגשת�עתירה�מתוקנת.

עוד�נקבע,�כי�הדיון�בעתירה�יתקיים�בהרכב�מורחב�של�שבעה�שופטים,�בראשות�הנשיא�ברק.�לאחר�הגשת�סיכומים

התקיימה�השלמת�טיעון�בעל-פה�בפני�שופטי�ההרכב�ולבקשת�הרשות�השנייה.

עמדת�הרשות�השנייה�היא�כי�כללי�האתיקה�האוסרים�שידור�פרסומות�שיש�בהם�העברת�מסר�בנושאים�השנויים

במחלוקת�הם�חוקתיים�והותקנו�לתכלית�ראויה,�ועיקרה�כי�בעל�ההון�לא�יהיה�זה�אשר�יוכל�להשפיע�על�דעת�הקהל

הציבורית,�וזאת�תוך�פגיעה�בחובת�האיזון.

הרשות�השנייה�ביקשה�מבית�המשפט�שלא�לסטות�מפסיקותיו�הקודמות�שלפיהן�אין�מקום�בשידורי�הטלוויזיה�והרדיו

לפרסומות�המעבירות�מסר�פוליטי,�וכי�קצה�הגבול�יתיר�תשדירים�המכילים�לכל�היותר�אינפורמציה�יבשה.�בנוסף,

התבקש�בית�המשפט�לדחות�את�העתירה�גם�אם�יסבור�שמבחינת�המצב�הרצוי,�יש�לפתוח�את�שידורי�הטלוויזיה

והרדיו�לתשדירים�פוליטיים,�למרות�שהדבר�איננו�מקובל�במדינות�רבות.�הסיבה�לכך�היא�שהאיסור�על�שידור�תשדירי

פרסומת�פוליטיים�מחויב�המציאות�לפי�ההסדר�החקיקתי�הקיים.�שינויו�מצריך�הסדר�חדש,�אשר�צריך�להיקבע

בחקיקה�ראשית�בכנסת.

הצדדים�ממתינים�כעת�לפרסום�פסק-דינו�של�בית�המשפט�העליון.
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‰ÏÎÏÎÂ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

כספים
ÈÏÏÎ

מגמת�ההתאוששות�במשק�הישראלי�המשיכה�גם�בשנת�2005�והביאה�לגידול�בעוגת�הפרסום�הכללית�אולם�בקצב

מתון�יותר�משנת�2004.

בשנת�2005�גדלה�העוגה�בכ-3%�לעומת�גידול�של�כ-5%�בשנת�2004.�בשנת�2005�הגיעה�עוגת�הפרסום�לסך�של�כ-805

מיליון�$�לעומת�784�מיליון�$�בשנת�2004�(ע"פ�נתוני�איגוד�המפרסמים�ויפעת�בקרת�פרסום).

‰ÈÊÈÂÂÏË

הגידול�בכלל�עוגת�הפרסום�לא�בא�לידי�ביטוי�בחלק�הטלוויזיה�מכלל�העוגה�ונתחה�היחסי�ירד�בכ-2%�מ-35%�בשנת

2004�ל-33%�בשנת�2005�והכנסותיה�ירדו�באופן�אבסולוטי�בשיעור�גבוה�יותר�וזאת�בניגוד�לשנה�הקודמת�בה�הייתה

הטלוויזיה�במגמת�עלייה.

להערכתינו,�הגורמים�העיקריים�לירידה�בחלקה�היחסי�של�הטלוויזיה�מהשוק�והירידה�האבסולוטית�בהכנסות�הם

הפסקת�פעילותה�של�טלעד�(נובמבר�05)�עקב�אי�זכייתה�במכרז�החדש,�קיטון�בתקציבי�פרסום�על�החברות�הגדולות

בשוק�והפניית�תקציבים�למדיות�אחרות�כמו�האינטרנט�לדוגמא.

≤∞∞µ†ÌÈ˘ÂÓÈ˘Â†˙Â¯Â˜Ó

∫˙Â˘¯‰†Ï˘†‰È˙Â¯Â˜Ó†¯˜ÈÚ

דמי�זיכיון�קבועים�-�למימון�הפעילות�השוטפת�של�הרשות.1.

דמי�זיכיון�משתנים�-�למימון�הפעילות�השוטפת�של�חברות�החדשות.2.

תמלוגים�-�זכייני�ערוץ�2,�ערוץ�10�והרדיו�האזורי�מחויבים�בהעברת�4%�מהכנסותיהם�נטו. הרשות�מקבלת�את3.

הכספים�ומעבירה�אותם�לאוצר.

∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰†ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰†È·ÈÎ¯Ó

הפצת�שידורים�ותפעול�משדרים�-�כ-36�מיליון�₪.�הרשות�מפיצה�את�שידורי�ערוץ�2�וערוץ�10.�הסכום�כולל�תשלומי

אגרת�תדרים,�תפעול�תחנות�השידור�ותחזוקתן,�הפצה�לוויינית�וקרקעית�של�השידורים�ותפעול�המש"ב.

חברות�החדשות�-�כ-142�מיליון�₪.�(מדובר�בתקציבי�חברות�החדשות�שעוברים�דרך�הרשות).

העברה�לאוצר�-�כ-32�מיליון�₪.

הפקות�וקרנות�-�כ-9�מיליון�₪.

שכר�עבודה�והנהלה�וכלליות�-�כ-19�מיליון�₪.�שכר�עובדי�הרשות�והעסקתם�נקבעים�על�פי�החוק�באישור�השר�הממונה

(שר�התקשורת)�לאחר�התייעצות�עם�שר�האוצר.�הוצאות�התפעול�והאחזקה�כוללות�שכירות�המבנה�ואחזקתו,�אחזקת

כלי�רכב,�שירותי�תקשורת,�הוצאות�משרדיות,�ביטוח�וכד'.
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óדוברות�פרסום�ויחסי�ציבור

דוברות�פרסום
ויחסי�ציבור

¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈÂ†˙Â¯·Â„†ÏÚ†‰ÂÓÓ†·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó

הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�היא�גוף�סטטוטורי�שפועל�כדי�לקדם�את�האינטרס�הציבורי�בשידורי�הטלוויזיה

המסחרית-ציבורית�וזאת�על�פי�החוק.�כגוף�אשר�האינטרס�הציבורי�עומד�לנגד�עיניו,�קיימת�חשיבות�רבה�לפרסום

הפעילות�אותה�מקיימות�הרשות�והמועצה�בתחומים�השונים�ובהם�ֹ�הפיקוח,�ההסדרה,�הפקות�הרשות,�נציב�תלונות

הציבור�ועוד.�פרסום�הפעילות�של�הרשות�נעשה�בכמה�אמצעים-�פרסום�דוחות�תקופתיים,�מסע�פרסום�והסברה,

פרסום�מחקרים,�אתר�האינטרנט�של�הרשות,�פרסום�מודעות�ומידע�לציבור�על�אודות�תפקידיה�של�הרשות�על�פי

חוק.�לבד�מהנושאים�הקשורים�לפעילות�היומיומית�של�הרשות�ולהחלטות�המועצה�והרשות�באשר�למדיניות�ההסדרה

והפיקוח,�להלן�הנושאים�העיקריים�שבהם�עסק�תחום�הדוברות�בשנת�2005:

≤†ıÂ¯Ú†Ê¯ÎÓ

תוצאות�מכרז�ערוץ�2�התקבלו�באפריל�2005.�עד�קבלת�ההכרעה�טיפל�תחום�הדוברות�בעשרות�רבות�של�פניות

יומיומיות�באשר�למידע�בעניין�הליכי�המכרז,�הצעות�המתמודדים,�קבלת�ההכרעות�וכדומה.�התחום�הוביל�את�בניית

האסטרטגיה�התקשורתית�בכל�הקשור�לפרסום�מידע�הנוגע�למכרז�חשוב�ומוביל�זה.�שיאו�של�המכרז�היה�בתהליך

בחירת�הזוכים,�במלון�בקיסריה,�במשך�שלושה�ימים.�הובלנו�והקפדנו�על�שקיפות�מלאה�של�כל�שלב�בעבודה�עם

העיתונאים�(שחלקם�נמצאו�גם�הם�במקום�קבלת�ההחלטה),�בעדכון�שוטף�של�מערכות�העיתונים�באשר�להתקדמות

התהליך�ולאחר�בחירת�הזוכים�בניהול�מסיבת�עיתונאים�בשידור�חי�בהשתתפות�שרת�התקשרות,�מנכ"ל�משרד

התקשרות,�יו"ר�מועצת�הרשות,�מנכ"ל�הרשות�וחברי�ועדת�המכרזים.�מסיבת�העיתונאים�שודרה�בשידור�חי�בערוץ

2�ובערוץ�10.

אין�ספק�כי�מכרז�זה�היווה�מודל�לתהליך�שקוף�של�רשות�ציבורית�אשר�הצביע�על�מקצועיות�והובלה.

‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†È„È˜Ù˙†˙¯·Ò‰Ï†ÌÂÒ¯Ù†ÚÒÓ

הרשות�מקיימת�סקרים�במטרה�לבדוק�את�החשיבות�שהציבור�רואה�בקיומו�של�גוף�רגולטורי�.�מהסקר,�שבצעה

חברת�מדגם,�עולה�כי�84%�מהציבור�רואה�חשיבות�('מאוד�חשוב'�ו'די�חשוב')�בקיומו�של�גוף�מפקח�בישראל.�הציבור

רואה�חשיבות�במילוי�התפקידים�האלה:

פיקוח�על�משדרים�לצורך�מניעת�שידור�תכנים�או�מסרים�(75.2%)

הגנה�על�ילדים�על�ידי�סימון�משדרים�שאינם�הולמים�לילדים�והתאמת�זמני�השידור�לשעות�הצפייה�שלהם�(84.8%)

מניעת�שידור�מסרים�בוטים�או�לא�הולמים�בפרסומות�כמו�מסרים�מיניים�או�אלימים�(79%)
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דאגה�לאיכות�המשדרים�ולרמתם�(81.6%)

התאמת�זמני�שידור�הפרסומות�לקהל�הצופים�אליו�הן�מיועדות�(60.1%)

הקפדה�על�אמת�בפרסום�(7%55.)

הקפדה�על�הצגה�מאוזנת�והוגנת�של�מגוון�רחב�של�דעות�בשידורים�השונים�(64.7%)

עידוד�יצירה�של�סרטים�ישראליים,�סדרות�ותכניות�ישראליות�מקוריות�(69.1%)

תמיכה�וסיוע�ליוצרים�ישראליים�(59.5%)

עוד�עולה�מהסקר,�כי�קיימת�מודעות�גבוהה�לצורך�בגוף�מפקח,�אך�אין�זהות�ברורה�ואחידה�להיותו�של�הגוף�הזה

"הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו".�בשל�הצורך�שהרשות�רואה�בשיתוף�הציבור�בקיום�הפיקוח�וההסדרה�הן�בטלוויזיה

והן�ברדיו�החליטה�הרשות�להמשיך�במסעות�הפרסום�אשר�יקדמו�את�המסרים�העוסקים�בתפקידי�הרשות�השנייה

ובמשימות�שהרשות�מבצעת.

≤†ıÂ¯Ú†Ê¯ÎÓ†˙¯·Ò‰Ï†ÌÂÒ¯Ù†ÚÒÓ

כאמור,�שנת�2005�אופיינה�כשנת�מכרז�ערוץ�2.�התקשורת�כולה�עסקה�במכרז�והרשות�ראתה�חשיבות�רבה�להסביר

לציבור�הצופים�בערוץ�את�הדגלים�המרכזיים�של�המכרז�ואת�השינוי�הצפוי�בתכנים�לאחר�המכרז.�התשדיר,�אשר

הופק�על�ידי�לשכת�הפרסום�הממשלתית,�הציג�את�הפלורליזם�והגיוון�התרבותי,�הז'אנרים�השונים�ואף�הדעות�השונות

אשר�יופיעו�על�המרקע�.

≤†ıÂ¯Ú†Ê¯ÎÓ·†˙ÂÎÂÊÏ†˙ÂÎ¯·

לקראת�תקופת�הזיכיון�החדשה�בנובמבר�2005,�ועלייתם�לשידור�של�הזכייניות�שזכו�במכרז-�רשת�וקשת,�שידרה

הרשות�השנייה�מעברונים�שבירכו�את�הזכייניות�לתקופת�השידורים�החדשה.�מסע�הפרסום�השתלב�באלה�של

הזכייניות�והכין�את�הציבור�למעבר�לשתי�זכייניות,�מעבר�אשר�יביא�אל�המרקע�תכנים�חדשים�ואיכותיים.

את�המעברון�הפיקה�לשכת�הפרסום�הממשלתית.

˙Â˘¯‰†˙Â˜Ù‰Ï†¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈ

על�פי�חוק�הרשות�השנייה,�רשאית�הרשות�להפיק�עד�2%�מזמן�השידורים�בערוצים�המסחריים.�הרשות�החליטה�גם

השנה�להמשיך�ולהוביל�את�העשייה�התיעודית�בישראל.�וכך�השיקה�הרשות�לראשונה�רצועת�שידור�קבועה�ששודרה

בזמן�צפיית�שיא�בערוצים�המסחריים�ובה�שודרו�סרטי�הרשות�ביום�קבוע�בשבוע�לאורך�תקופה:�"רצועה�מהחיים".

הרצועה�הושקה�במאי�2005.

תחום�הדוברות�אחראי�ליחסי�הציבור�לרצועה,�אשר�מטרתם�לבסס�את�מקומה�של�הרצועה�כשעת�שידור�קבועה

בכל�שבוע�ואת�הרשות�כגורם�מוביל�התומך�בתעשייה�הדוקומנטרית�בישראל.�ב"רצועה�מהחיים"�משודרים�סרטים

תיעודיים�המציגים�פנים�שונות�של�החברה�הישראלית,�ונותנים�ביטוי�למגוון�קולות�ודעות.�נוסף�לכך�ביצע�תחום

הדוברות�יחסי�ציבור�לסרטים�המשודרים�לצורך�קידום�היצירה�הישראלית�וקידום�הדיון�הציבורי�בנושאים�העומדים

על�סדר�היום�הציבורי�בישראל.

הסרטים�ששודרו�במסגרת�"רצועה�מהחיים":�שלום�אבו�ראס,�בלב�המוח,�יום�ולילה,�תיאטרון�פסיק-�החיים,�סאז,

יתום�עם�הורים,�חיים�בארגזים,�פרו�ורבו,�אל�ג'יסר,�קרב�האהבה,�מועדון�הקרב�הקווקזי,�גברים�על�הקצה-�יומן�דייגים.

הרצועה�עתידה�לעלות�ב-2006�שוב�ומוסדה�באמצעות�מכרז�ערוץ�2.

בנוסף�קיים�תחום�דוברות�יחסי�ציבור�להפקות�הרשות�בהקשרים�הבאים?

יח"צ�לסרטים�שהופיעו�בפסטיבלים�שונים�בארץ�-�סרטי�הרשות�משתתפים�בפסטיבלים�שונים�בארץ�ובעולם.

רשימה�מפורטת�של�הסרטים�המשתתפים�והזוכים�בפסטיבלים�ניתן�לראות�בפרק�הפקות�הרשות�בדוח�זה.

תחום�דוברות�מקיים�יחסי�ציבור�לסרטים�המשתתפים�בפסטיבלים�והזוכים�בפרסים.

יח"צ�לפתיחת�העונה�של�נספח�תרבות-�קולנוע�לב.�בשנת�2005�שודרה�בערוץ�10,�העונה�השנייה�של�תכנית

התרבות�"נספח�תרבות".�הרשות�קיימה�ערב�פתיחה�כחלק�מיחסי�ציבור�לתכניות.
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ÌÈÚÂ¯È‡Â†ÌÈÒÎ

מסיבת�עיתונאים�לפרסום�מדריך�האתיקה�-�לאחר�סיום�עבודתה�של�הוועדה�הציבורית�בראשותו�של�פרופ'�אסא

כשר�ולאחר�שאישרה�מועצת�הרשות�השנייה�את�מדריך�האתיקה,�קיים�תחום�דוברות,�ביוני�2005,�מסיבת

עיתונאים�לפרסום�עיקרי�המדריך.�במסיבת�העיתונאים�השתתפו�חברי�ועדת�האתיקה,�יו"ר�המועצה�דאז,�מנשה

סמירה,�מנכ"ל�הרשות�מוטי�שקלאר,�ונחמה�לאור-�סמנכ"ל�אסטרטגיה�ומחקר.

כנס�גלובס�-�הרשות�קיימה�זו�השנה�השנייה�ברציפות�שותפות�אסטרטגית�בכנס�תקשורת�של�עיתון�גלובס�שהתקיים

ביולי�2005.�בכנס�התקיימו�שני�מושבים�אשר�עסקו�בסוגיות�הרגולטוריות�השונות.�הראשון:�רגולציה�מול�המציאות.

הדיון�עסק�ביצירת�מערכת�חדשה�של�כללים�רגולטוריים�מול�ריבוי�טכנולוגיות�וריבוי�רגולטורים.�השני,�עסק

בטלוויזיה�בישראל-�המכרז,�השידור�הציבורי�והשידור�המסחרי.�לאחר�מכרז�ערוץ�2-�האם�הזכיינים�יעמדו

בדרישות,�האם�הרשות�תצליח�לאכוף�את�המחויבויות,�הצטרפות�בעלים�חדשים�לערוץ�10.

מסיבת�עיתונאים�לפרסום�דו"ח�שנתי��2004-�הנהלת�הרשות�קיימה�מסיבת�עיתונאים�שבה�הציגה�את�עמידת�הזכיינים

במחויבויות�בשנת�2004.

פורום�לאחריות�תקשורתית�-�בשנת�2005�קיים�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�4�פורומים�לאחריות�תקשורתית�בנושאים

האלה:�פורום��15לאחריות�תקשורתית�בנושא:�החדשות�לאן?;�פורום��16לאחריות�תקשורתית�בנושא:�גבולות�הז'אנר

הדוקומנטרי.�הפורום�התקיים�בפסטיבל�דוקאביב;�פורום��17לאחריות�תקשורתית�בנושא:�ההיבטים�האתיים�בסיקור

התקשורת�את�תהליך�ההינתקות;�פורום��18לאחריות�תקשורתית�בנושא:�הטלוויזיה�משקפת�או�מעצבת�סגנון�חיים.

פורום�זה�התארח�במכללת�ויצ"ו�חיפה;�תחום�הדוברות�ליווה�את�הפורומים�בדברור�של�הנושאים�שהועלו�ותוצאות

הפורום.�פירוט�נרחב�על�הפורומים�מופיע�בפרק�אסטרטגיה�ומחקר�בדוח�זה.

פורום�צעירים�לאחריות�תקשורתית�-�בשנת�2005�קיימה�מועצת�הרשות�השנייה�פורום�צעירים�לאחריות�תקשורתית

בנושא:�"הסאטירה�-�האם�הכול�כלול?".�הפורום�התקיים�בירושלים�ובו�השתתפו�תלמידי�תיכון�מתיכונים�שונים

באזור.�בפורום�נערך�דיון�מקיף�בנושא�הסאטירה�וגבולותיה�ובו�השתתפו�בין�היתר�-�ליאור�שליין,�קובי�אריאלי,

ג'קי�לוי,�אור�ישראלי�ואורי�אורבך.
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‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†ÌÚËÓ†ÌÈÒ¯ÙÂ†ÌÈ˜ÚÓ
בשנת�2005�העניקה�הרשות�תמיכות�בסכום�כולל�של�500,150 ₪�על�פי�הפירוט�הזה:

תמיכה�בקורס�לכתבים�אתיופים�שערכה�חברת�החדשות�2�בשיתוף�מרכז�המחול ענבל�כהוקרה�לויקי�שירן�ז"ל.

תמיכה�בפסטיבל�הקולנוע�ה-22�בירושלים.

תמיכה�בפסטיבל�דוק�אביב.

תמיכה�בפורום�הישראלי�לקו-פרודוקציות�בינלאומיות.

תמיכה�בפסטיבל�קולנוע�צעיר�בדימונה -�מתן�שני�פרסים�בטקס�"אוסקר�צעיר".

תמיכה�בפסטיבל�לתלמידים�בדואים�בדימונה�-�הקרנת�סרט�ושיחה�עם�בימאי�הסרט.

תמיכה�בפסטיבל�הקולנוע�לתיכונים�בירושלים �-�מתן�פרס�ראשון�לסרט�הטוב�ביותר.

הענקת�פרס�שני�לסרט�עלילתי�ופרסים�ראשון�ושני�לסרט�תיעודי�במסגרת�פרוייקט�ייצוג�בני�נוער�בתקשורת

במסגרת�פסטיבל�חיפה.

תמיכה�בפסטיבל�דרום המתקיים�בשדרות�זו�הפעם�הרביעית�ברציפות.

הענקת�פרס�ראשון�בקטגוריית�הסרט�התיעודי�על�שם�ויקי�שירן�ז"ל�(חברת�המועצה)�בפסטיבל�סרטי�נשים

ברחובות.

תמיכה�בפסטיבל�ראש�פינה�לטלוויזיה.

הענקת�פרס�ראשון�לסרט�התיעודי�הטוב�ביותר�בפסטיבל�ה"עין�היהודית"�בבאר�שבע.

הענקת�פרס�סרט�התעודה�הטוב�ביותר�בטקס�פרסי�האקדמיה�של�האקדמיה�לקולנוע�ולטלוויזיה.

תמיכה�בפסטיבל�סרטי�סטודנטים�עמק�הירדן�-�הענקת�פרס�לסרט�העלילתי�הטוב�ביותר.

הענקת�פרס�הסרט�הטוב�ביותר�במסגרת מינהל�החינוך�הדתי של�משרד�החינוך.

תמיכה�בסמינר�השנתי�של�פורום�היוצרים�התיעודיים.

תמיכה�בפסטיבל�הקולנוע�היהודי�בירושלים.

מתן�חסות�לפאנל�בנושא�טלוויזיה�בכנס�תמוז�-�כנס�המוזיקה�בעמק�הירדן.

תמיכה�בפסטיבל�הסרטים�הישראליים�בניו-יורק.

תמיכה�בפסטיבל�הסרטים�הישראליים�בלוס�אנג’לס.

תמיכה�בהוצאה�לאור�של�ספר�בעבור�המפיקים�והיוצרים�במיזם�"דטה�פסט"-�מדריך�גיוס�משאבים�לסרטי�תעודה.

תמיכה�בערב�הפתיחה�הצדעה�לקולנוע�הישראלי�בפסטיבל�הקולנוע�הישראלי�בפריס.

תמיכה�בפסטיבל�ע"ש�רועי�רביב�לסרטי�תלמידים�ברחובות�-�הענקת�פרס�ראשון�לסרט�הטוב�ביותר.

הענקת�פרס�לזוכה�בתחרות�דוקצעיר�במסגרת�פסטיבל�דוקו�אביב.

הענקת�מלגות�לסטודנטים�בסך�72,000�₪�במסגרת�היוזמה�לקדם�את�היוצרים�והיצירה�הקולנועית�והטלוויזיונית

בפריפריה�החברתית�והגאוגרפית�בשש�מכללות�שונות�מהצפון�לדרום�-�מכללת�עמק�יזרעאל;�מכללת�אל-מנאר;

מכללת�עמק�הירדן;�מכללת�ספיר;�ביה"ס�מעלה;�מכללת�תל-חי.
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È˙¯ÙÒ†¯Â„È˘

השינויים�הטכנולוגיים�בתחום�שידורי�הטלוויזיה�והרדיו�בעולם�מגיעים�גם�לישראל��ודורשים�היערכות�מחודשת�של

הרשות�כדי�לנצל�קידמה�זו�לייעול�הפצת�השידורים,�לתועלתם�של�הצופה�והמאזין�ולתועלתו�של�הגוף�המשדר.

הדברים�אמורים�במעבר�משיטת�שידור�והפצה�אנלוגיים�לספרתיים.

יתרונותיו�של�השידור�הספרתי:

קיבולת�ניכרת�של�ערוצים�ותכנים1.

איכות�הקליטה2.

יכולת�לשדר�מידע�נלווה�בזמן�שידור�התכנית3.

יישום�שירותים�אינטראקטיביים�בשידור4.

(HOT)�טכנולוגיה�זו�מיושמת�כבר�בארץ�בתחום�הטלוויזיה�בשידורי�ערוץ�10,�שידורי�ערוץ�2�ולמנויי�חברות�הכבלים

.(YES)�והלוויין

משרדי�האוצר,�התקשורת�והרשות�השנייה�החלו�בבדיקה�ובתכנון�המעבר�לשידורים�ספרתיים.�מדינת�ישראל�טרם

קבעה�את�המועד�הסופי�שלאחריו�יסתיימו�השידורים�האנלוגיים�הקרקעיים�במדינה.

DVB-T†ÌÈÈÚ˜¯˜†ÌÈÈ˙¯ÙÒ†ÌÈ¯Â„È˘Ï†˙ÂÎ¯ÚÈ‰

כפועל�יוצא�מהמעבר�לשידורים�ספרתיים,�על�הרשות�להיערך�בנושא�מבחינת�התשתיות,�הקמתן�והפעלתן.�מדובר

במערך�תחנות�השידור�להפצת�ערוץ�2,�ערוץ�10�וערוצים�פתוחים�נוספים�בשיטה�הקרקעית�ספרתית.�יכולת�הקיבולת

של�המש"ב�הרב-ערוצי�הספרתי,�היא�שידור�ובקרה�של�עד�שמונה�ערוצים.�המש"ב�נבנה�על�פי�דרישות�של�שר

התקשורת�דאז,�ועל�כן�יש�לבחון�שידור�ערוצים�ציבוריים�קיימים�ונוספים�באמצעותו.

המעבר�לשידורים�ספרתיים�יתרום�לניצול�משאבים�מרבי�וחיסכון�כספי�ניכר�ברמת�הפצת�הערוץ�הבודד.

˙ÂÈÎ˙Ï†‰‡ÂÂ˘‰·†˙ÂÓÂÒ¯Ù·†ÏÂ˜‰†˙ÓˆÂÚ†˙Â˜È„·

מבדיקות�מקיפות�שערכה�הרשות�במש"ב�לאורך�תקופה�ניכרת,�עולה�כי�עוצמת�הקול�בפרסומות�אינה�חורגת�מהתקן

המותר�כיום�בשידור.

התקן�מתייחס�לעוצמה�מירבית�רגעית,�לכן�אינו�מייצג�תמיד�את�תחושת�האוזן�של�הצופה�או�המאזין.�לכן,�היום

הדרישה�מהגוף�המפיק�והמשדר�לשמור�על�רמה�של�אנרגיית�קול�ממוצעת�כמעט�קבועה�במעברים�מתכניות

לפרסומות�וחזרה,�כך�שהצופה�או�המאזין�לא�יצטרכו�לכוון�את�עוצמת�הקול�במקלט�במעבר.

בכוונת�הרשות�השנייה�לרכוש�ולהתקין�במש"ב�מכשירי�מדידה�המבצעים�מדידת�עוצמה�ממוצעת�(אנרגיה)�המתאימה

להיענות�הספקטרלית�של�אוזן�האדם�ולתעד�באופן�ממוחשב�ובזמן�אמת�את�הרמות�החריגות�הגורמות�להרגשת

הפרעה�לצופה�או�למאזין�בבית.�מערכת�זו�תיכנס�לתוקף�במהלך�שנת�2006.

‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

לוגיה טכנו
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óטכנולוגיה

˘¯ÈÁÏ†˙ÂÏ˜‰

אופיינה,�תוכננה�ונרכשה�מערכת�למימוש�כתוביות�לפי�דרישה�בשידורי�הטלוויזיה�הספרתית�(ערוץ�2,�ערוץ�10�כבלים

ולוויין)�וזאת�בהתאם�לחוק�להסדרת�הקלות�לחירש.�הכתוביות�יופיעו�על�המסך�על�פי�דרישת�הצופה�באמצעות�השלט

הרחוק�ויהיה��אפשר�לממש�כתוביות�בשלוש�שפות�(עברית,�ערבית�ורוסית��ושפה�זרה�נוספת)�בהתאם�לתכנים.

È˙¯ÙÒ†·ÈÎ¯‡Â†Ú„ÈÓ†ÊÎ¯Ó

בתחילת�חודש�דצמבר�רכשה�הרשות�השנייה��את�תוכנת�המערכת�לניהול�מידע�ספרתי�וארכיב�במרכז�מידע�ברשות.

המערכת�מיועדת�לצורכי�אספקת�שירותי�אחסון�ספרתי�בעבור�עובדי�הרשות�בתחומים�הרלוונטים�וכן�בעבור�הציבור

המעוניין�בתכנים.

למערכת��יכולת�דגימה,�קטלוג,�אחסון,�אחזור,�חיפוש�ועריכה�של�תוכני�-�וידאו,�שמע,�תמונות,�טקסטים�ושאר�קבצים

(יתועדו�שידורי�ערוץ�2�וערוץ�10�בעבר�ובעתיד).

המערכת�מבוססת�על�ארכיטקטורת�מחשב�פתוחה�שרת-לקוח�ברשת�תקשורת�המחשבים�המקומית�ברשות.
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óפניות�ציבור

פניות�ציבור
¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈÂ†˙Â¯·Â„†ÏÚ†‰ÂÓÓ†≠·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó

הרשות�השנייה�רואה�בפניות�הציבור�המגיעות�אליה�כלי�למדידת�הלכי�הרוח�של�הציבור�הצופה�בטלוויזיה�המסחרית

ציבורית�והמאזין�לשידורי�הרדיו�האזורי.�שני�גורמים�ברשות�השנייה�מטפלים�בנושא�פניות�הציבור.�האחד,�נציב�תלונות

הציבור�המטפל�בכל�הפניות�שעניינן�תלונה�(ואליו�מיוחד�פרק�נפרד�בדו"ח�זה),�ותחום�דוברות�המטפל�בכל�שאר�הפניות

שאינן�'תלונות'�קרי�-�פניות�שעניינן�קבלת�מידע,�שאלות�בעניין�תכניות�בטלוויזיה,�ברדיו�האזורי,�נושאים�הקשורים

לקליטת�השידורים,�שאלות�הנוגעות�לפרסומות�שמשדרים�זכייני�הרשות�השנייה�ועוד.�נושאים�אלו�אינם�באחריות

נציב�תלונות�הציבור�על�פי�חוק�.

הפניות�מגיעות�לרשות�השנייה�בכתב�או�באתר�האינטרנט�והן�נענות�כולן.�הפניות�שמגיעות�לרשות�השנייה�בטלפון,

באם�יש�בהן�ממש,�מועברות�לגורם�המקצועי�ברשות�ולזכיין�הרלוונטי�להמשך�טיפול.

בכל�אחד�מהפרסומים�של�הרשות�(במסעי�הפרסום�בטלוויזיה�וברדיו,�באתר�האינטרנט�ובמודעות�השונות)�מקפידה

הרשות�לציין�ולהדגיש�כי�ניתן�לפנות�אליה�גם�באמצעות�אתר�האינטרנט�בכתובת:�www.rashut2.org.il,�בת"ד�3445*

ובמספר�טלפון�מקוצר�3445*.�הרשות�רואה�בדרכי�ההתקשרות�אלו�אמצעי�להעמקת�הדיאלוג�הפעיל�עם�הציבור

ובכך�לסיוע�לרשות�כמייצגת�האינטרס�הציבורי.

בשנת�2005�הגיעו�לרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�2885�פניות�מהן:�59�פניות�בכתב�(2%)�ו-2826�פניות�באמצעות�אתר

האינטרנט�של�הרשות(98%).

מספר�הפניות�אשר�הגיעו�לרשות�ירד�בשנת�2005�בהשוואה�לשנת�2004�(3162�פניות�בשנת�2004�,�ו-2659�פניות

בשנת�2003).�יש�לזכור�כי�מדובר�בשנת�מכרז,�שבה�הציגו�הזכיינים�לוח�שידורים�המותאם�לרוח�מכרז�ערוץ�2�ומיעטו

בהפרות.�ראוי�לציין,�כי�חלה�עליה�במספר�הפניות�באמצעות�אתר�האינטרנט�של�הרשות.�ניתן�להסביר�זאת�בפרסום

האתר�של�הרשות�השנייה�ככלי�מוביל�בקשר�מול�הציבור.

יש�להדגיש,�כי�חלה�עלייה�במספר�הפניות�שהגיעו�לנציב�תלונות�הציבור�של�הרשות,�נתון�המעיד�על�כך�שהציבור

רואה�בנציב�התלונות�גורם�חשוב�לטיפול�בפניותיו.

∫˙ÂÈÙ‰†È¯˜ÈÚ†ÔÏ‰Ï

˙ÂÈÎ˙
התקבלו�1604�פניות�בנושא�תכניות�המשודרות�בערוצים�המסחריים�ציבוריים.�עיקרן�של�הפניות�היו�בקשות�לקבל

מידע�על�אודות�תכניות,�בקשות�להשתתף�בתכניות,�בקשות�לשידורים�חוזרים,�בקשות�לשינוי�מועדים�של�לוחות

השידורים�והבעת�דעה�בעניין�תכני�השידור.
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óפניות�ציבור

בפניות�בלטו�הנושאים�הללו:

≤†ıÂ¯Ú
טלעד-�בקשות�ליצירת�קשר�עם�התכניות�"עובדה",�"עושים�שוק";�בקשות�לשידורים�חוזרים�של�הסדרה�"זהות�בדויה".

רשת-�בקשות�ליצירת�קשר�עם�התכניות�"פספוסים",�"סוף�הדרך",�"כלבוטק";�בקשות�לשידורים�חוזרים�של�התכנית

"חדר�מלחמה".

קשת-�בקשות�ליצירת�קשר�עם�התכניות�"הניצחון�הסופי�של�חיים�הכט",�תכניות�הבוקר;�בקשות�לשידורים�חוזרים

והחזרת�הסדרה�"עשרת�הדיברות".

חברת�החדשות-�בקשות�ליצירת�קשר�עם�המהדורה�המרכזית,�"אולפן�שישי",�"סדר�עולמי"�עם�ערד�ניר,�"סיכום

השבוע"�עם�דני�קושמרו.

הטלוויזיה�החינוכית-�בקשות�ליצירת�קשר�עם�התכנית�"זומביט";�בקשות�להחזרת�שידור�סדרת�הרכש�"קרוב�רחוק".

ערוץ�10-�בקשות�לשידורים�חוזרים�של�הטלנובלה�"החצר",�"24";�בקשות�ליצירת�קשר�עם�התכנית�"אודטה",�"דין

וחשבון�עם�רינו�צרור".

חדשות�10-�בקשות�ליצירת�קשר�עם�התכניות�"היום�שהיה",�"לונדון�וקירשנבאום".

È¯ÂÊ‡†ÂÈ„¯
התקבלו�91�פניות�בנושא�הרדיו�האזורי.�מרבית�הפניות�עסקו�בשאלה�כיצד�יוצרים�קשר�עם�תחנות�הרדיו�האזוריות,

עם�מגישי�תכניות�רדיו�אזורי,�סקרים�של�הרדיו,�רדיו�דיגיטלי�וכדומה.

˙ÂÓÂÒ¯Ù
התקבלו�84�פניות�בנושא�הפרסומות,�עניינן�של�הפניות�הוא�בקשת�פרטים�של�החברות�המפרסמות,�השתתפות

בפרסומות,�הקלטות�של�פרסומות�ששודרו�וכדומה.

ÌÈ¯Â„È˘†˙ËÈÏ˜
התקבלו�167�פניות,�שעסקו�בנושא�קליטת�שידורי�ערוץ�2�וערוץ�10.�ובהן:

47�פניות�בנושא�קליטת�שידורי�ערוץ�10�בשיטה�האנלוגית.

42�פניות�בנושא�קליטת�שידורי�ערוץ�2�וערוץ�10�בחו"ל

78�פניות�בנושא�שידורי�ערוץ�2�וערוץ�10�באמצעות�האינטרנט.

ÌÈÂ˘†ÌÈ‡˘Â
פניות�הועברו�לטיפול�נציב�תלונות�הציבור�כתלונות.537

169�פניות�בקשות�ובירור�לגבי�אפשרויות�תעסוקה.

56�פניות�בנושא�הפקות�הרשות�השנייה.

82�פניות�בנושאים�כלליים�של�הרשות�השנייה�(תעמולת�בחירות,�רכישת�קלטות�של�תכניות.

30�הפניות�הנותרות�עסקו�בנושאים�שאינם�קשורים�לרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו.

6�בקשות�לתמיכה�כספית�בנושאים�שונים.
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óחוק�חופש�המידע

חוק�חופש�מידע
Ú„ÈÓ†˘ÙÂÁ†˜ÂÁ†ÏÚ†‰ÂÓÓ†¨·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó

חוק�חופש�מידע,�התשנ"ח�-�1998,�קובע,�כי�לכל�אזרח�ישראלי�או�תושב�הזכות�לקבל�מידע�על�פעילותו�של�גוף�ציבורי.

החוק�מפרט�את�סוגי�המידע�שיש�להעביר�לציבור�ואת�אופן�העברתו.�ככלל,�הרשות�השנייה�מקפידה�להעמיד�לציבור

מידע�מלא�ככל�שהיא�נדרשת�מתוך�החשיבות�שהיא�רואה�בשקיפות�התהליכים�וההחלטות�שהיא�מקבלת,�תוך

שמירה�כמובן�על�הסודיות�המסחרית�של�הגופים�הפרטיים�שהיא�מפקחת�עליהם.

בשנת�2005�טופלו�ברשות�9�בקשות�לקבל�מידע�לפי�חוק�חופש�המידע.

�5בקשות�נענו�במלואן�על�פי�הפירוט�הבא:

"POP-UPS"�בקשה�שעניינה�תהליך�אישור�פרסומות�מסוג

2�בקשות�שעניינן�החלטת�מועצת�הרשות�השנייה�בדבר�סוכן�פרסום�ואחזקות�במציע�לקראת�מכרז�ערוץ�2.

בקשה�שעניינה�גילוי�מידע�באשר�למכרז�ערוץ�2.

בקשה�שעניינה�חוו"ד�הרשות�באשר�לגילוי�מידע�בנושא�איחוד�מערכי�ההפצה�של�שידורי�הטלוויזיה�הפתוחים.

בקשה�אחת�שנענתה�חלקית�:

בקשה�שעניינה�קבלת�עותקים�מהצעות�המתמודדים�במכרז�והתשאולים�שנעשו-�נענתה�באופן�חלקי�עפ"י�סעיף

9�(ב)(6)�וסעיף�10�לחוק�חופש�המידע.

�3בקשות�שלא�טופלו�לפי�הפירוט�הזה:

בקשה�שעניינה�הקלות�שניתנו�לערוץ�10�בכל�הקשור�להפקות�מקומיות-�בשל�אי�תשלום�אגרה�על�ידי�המבקש.

בקשה�שעניינה�הפרות�שנרשמו�לזכיינים�בשנת�2004�-�הפנייה�בוטלה.

בקשה�שעניינה�כללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ודוחות�הרשות�השנייה�-�בשל�אי�תשלום�אגרה�על�ידי�המבקש.

הבקשות�נענו�על�פי�המועדים�הקבועים�בחוק.
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לאחר�4�שנות�פעילות,�במהלכן�אפיינו�את�קהלי�היעד�המרכזיים�של�האתר,�פעלנו�בכדי�לשפר�את�השירות�לציבור

בכלל�ולקהילות�הקבועות�של�הגולשים�בפרט�ואת�נגישותו�של�האתר�לאוכלוסיות�מיוחדות.

בשנת�2005�שדרגנו�שלושה�תחומים�מרכזיים�באתר�הרשות:

‰¯ÈˆÈ‰†„Â„ÈÚ†¯Â„Ó†ÁÂ˙ÈÙ†Æ±

המדור�מכיל�מאגר�מידע�דינמי�של�כל�הפקות�הרשות�משנת�1999,�החל�משלב�העשייה�(הפקות�שנמצאות�עדיין

בשלבי�פיתוח�והפקה)�ועד�לשלב�השידור.�המאגר�כולל�יותר�מאלף�כותרים�ופרטי�מידע�ומציג�לגולשים�תמונה�מקיפה

ועשירה�על�הפקות�הרשות�ופעילותה�בתחום�עידוד�היצירה�המקורית.�המידע�מאורגן�בצורת�כרטיסיות�תכנית,�הכוללות

פרטים�אודות�ההפקה,�יוצריה,�תכניה,�מועד�שידורה�ועוד.�עוד�במדור,�מידע�על�הדרכים�השונות�בהן�ניתן�להגיש

הצעות�להפקות�הרשות�במסגרת�מכרזי�הרשות�עצמה�ומכרזים�משותפים�לרשות�ולקרנות�איתן�היא�משתפת�פעולה.

¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙†·Èˆ†ÌÚ†¯˘˜‰†˙¯ÈˆÈ†ÈÎ¯„†¯ÂÙÈ˘†Æ≤

בכדי�להקל�על�הגולשים�ולשפר�את�דרכי�התקשורת�לנציב�תלונות�הציבור,�הוספה�בעמוד�הבית�אפשרות�לגישה

ישירה�לטופס�התלונה�לנציב�וקבלת�כל�המידע�על�תפקידו�של�נציב�תלונות�הציבור�בעמוד�מרוכז�אחד.

˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ†ÌÚ†ÌÈ˘‡Ï†¯˙‡‰†˙Â˘È‚†Æ≥

שיפור�הנגישות�לאותן�אוכלוסיות�שבשל�מגבלות�פיסיות�שונות�התקשו�בשימוש�באתר.�בצענו�שינויים�שיאפשרו

לאותן�אוכלוסיות�לגלוש�באתר�ביתר�נוחות�כגון:�הוספת�ALT�לאלמנטים�גרפיים,�אפשרות�מעבר�בין�העמודים

,W3C�-וכד'.�שיפור�זה�בוצע�בעקבות�בדיקת�נגישותו�של�האתר�על�פי�הסטנדרטים�של�ארגון�ה�TAB�באמצעות

שבוצעה�על�ידי�פרויקט�משותף�לאוניברסיטת�תל�אביב�ולארגון�האינטרנט�הישראלי.

השדרוגים�בוצעו�על�ידי�חברת� ewave�שהקימה�את�אתר�הרשות.

תוצאות�מהלכי�השדרוג�ניכרו�בנתוני�הגלישה�בשנת�2005,�כמות�המבקרים�גדלה�בכ-�22%�יחסית�לשנה�הקודמת

ובכ-135%�יחסית�לשנת�הפעילות�הראשונה�של�האתר�והסתכמה�בכמיליון�מאתיים�אלף�כניסות�לאתר�(ראה�תרשים

מס'�1).�מדי�יום�גלשו�באתר�3,300�איש�בממוצע�ומרבית�הכניסות�נרשמו�בשעות�הערב�(22:00-18:00).�לאורך�השנה

נשמרה�מגמה�של�יציבות�בכמות�הכניסות�החודשיות�לאתר,�שעמדה�בממוצע�על�כ-�98,000�כניסות.

ט טרנ אתר�האינ
של�הרשות�השנייה
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óאתר�האינטרנט�של�הרשות�השנייה

סיבה�נוספת,�העומדת�ברקע�לעלייה�משמעותית�זו�בכמות�המבקרים�באתר,�טמונה�בהתעניינות�במכרז�ערוץ�2

ובחירת�הזוכים�בו�באפריל�2005.�כחלק�ממדיניות�הרשות�לשקיפות�ציבורית�סיפק�האתר�מידע�רלוונטי�לאורך�תקופת

המכרז�ופרסום�התוצאות.�בין�היתר�פורסמו�באתר�דגשים�עיקריים�מדרישות�המכרז�ומטרות�הרשות,�מידע�משלים

לספר�המכרז,�פרוטוקולים�של�ישיבות�ועדת�המכרזים�והתוצאות�הסופיות.�בנוסף,�עם�תחילת�תקופת�הזיכיון�החדשה

בנובמבר�2005�עודכנו�באתר�פרטי�הזכיינים�ועצי�השליטה�המעודכנים,�כמו�גם�עמוד�מיוחד�המסכם�את�הקמת�ערוץ

2�ותקופת�הזיכיון�הראשונה.

כמו�בשנים�הקודמות�גם�השנה�ממשיך�האתר�לספק�מגוון�שירותים�רחב�לציבור�הגולשים,�מתוך�מטרה�לשמור�על

קשר�אינטראקטיבי�עמם�בין�היתר�בתחומים�הבאים:�מידע�על�הרשות�ופעילותה,�רשימות�דיוור,�חדשות�תקשורת

מהארץ�ומהעולם,�שימועים�ציבוריים,�פורומים,�פניות�ציבור�ומסעות�פרסום.�נתונים�על�היקף�השימוש�בדרכי�הקשר

לרשות�מסוכמים�בתרשים�מס'�2.

לאחר�ארבע�שנות�פעילות�התבסס�אתר�האינטרנט�של�הרשות�השנייה�ככלי�המשרת�את�הציבור�המבקש�מידע

מקצועי-מחקרי�בתחומי�התקשורת�ופעילות�הרשות,�והוא�משמש�פלטפורמה�פעילה�לקבלת�משוב�מן�הציבור�הרחב.

כדי�להמשיך�ולשמור�על�אתר�דינמי�ומעודכן,�ומתוך�מדיניות�הרשות�לשקיפות�ציבורית,�נמשיך�בשנת�הפעילות�הבאה

להעשיר�את�המידע�המפורסם�באתר.�אחד�הדגשים�המרכזיים�יהיה�פיתוח�מודול�לפרסום�החלטותיה�של�מועצת

הרשות.

ÌÈ˘†ÈÙ†ÏÚ†‰˜ÂÏÁ·†¯˙‡Ï†˙ÂÒÈÎ†∫±†ßÒÓ†ÌÈ˘¯˙
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó מינהל�ומשאבי�אנוש

מינהל�ומשאבי�אנוש
˘Â‡†È·‡˘ÓÂ†Ï‰ÈÓ†Û‚‡†˘‡¯†¨Ì¯‚Ó†¯ÂË˜ÈÂ†∫˙‡Ó

במהלך�שנת�2005�בוצע�שינוי�במבנה�הארגוני�של�הרשות�ולפיו�תחום�מינהל�ומשאבי�אנוש�הועבר�לכפיפות�המנכ"ל.

שינוי�זה�בוצע,�בין�היתר,�לאור�מתן�דגש�יתר�על�חשיבותו�של�המשאב�האנושי�ברשות,�ומתוך�מטרה�להקצות�את

המשאבים�הנדרשים�לטיפול�מקצועי�ומקיף�בכל�ההיבטים�הקשורים�למשאבי�אנוש�ומינהל.

תחום�מינהל�ומשאבי�אנוש�אמון�על�מספר�רחב�של�נושאים�וביניהם:

אחריות�לניהול�המשאב�האנושי�ברשות:�גיוס,�הכשרה,�שימור

אחריות�על��ארגון�ומינהל

אחריות�על��הדרכות�והשתלמויות

אחריות�על�התקשרויות,�חוזים�ומכרזים

אחריות�בנושא�אבטחת�מידע�ובטחון

˘ÂÈ‡Â†ÌÈ˜˙

מספר�התקנים�בשנת�2005�עמד�על�69�תקנים,�בדומה�לשנת�2004.�מתוכם�אוישו�63.12�משרות�(בממוצע�שנתי)

לפי�הפירוט�הבא:

איוש�בפועל�בשנת�2005תחום

2.00מועצת�הרשות

7.00לשכת�המנהל�הכללי

12.90תחום�טלוויזיה

4.00תחום�אסטרטגיה�ומחקר

3.00לשכה�משפטית

8.00תחום�כספים�וכלכלה�

2.50תחום�רדיו�וקשרי�ממשל

12.00תחום�הנדסה

7.75תחום�מינהל�ומשאבי�אנוש�(כולל�מזכירות�כללית)

2.00נציב�תלונות

63.15סה"כ
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óמינהל�ומשאבי�אנוש

˘Â‡†È·‡˘Ó†ÈÎÈÏ‰˙

במסגרת�זו�בוצעו�בשנת�2005�מספר�פעילויות�וביניהם�סקר�שביעות�רצון�עובדים,�תהליך�הערכת�עובד�ועוד.�הרשות

משקיעה�בתחום�זה�מתוך�החשיבות�שניתנת�על�ידי�ההנהלה�לאיכות�המשאב�האנושי.

Ï‰ÈÓÂ†ÔÂ‚¯‡

כבכל�שנה�עסקנו�בארגון�רב�של�אירועים�וביניהם:�ישיבות�מועצה�וועדות,�פורום�לאחריות�תקשורתית,�מסיבות

עיתונאים,�קיום�ועדת�המכרזים�לבחירת�זוכי�מכרז�ערוץ�2,�אירועי�רווחה�לעובדי�הרשות�וכו'.

Ú„ÈÓ†‰ÁË·‡Â†ÔÂÁËÈ·
השנה�בדומה�לשנת�2004�ניתנה�תשומת�לב�מיוחדת�לנושא�אבטחת�מידע�כתוצאה�מהטיפול�במכרז�לערוץ�2.

במסגרת�זו�הוגדרו�נהלים�מיוחדים�לטיפול�בחומרים�הקשורים�למכרז�במטרה�לשמור�על�סודיות�המידע�ושלמותו,

הן�בקרב�עובדי�הרשות�והן�בקרב�יועצי�המכרז�השונים�(יועצי�תוכן,�יועצים�כלכליים�ועוד).

במסגרת�זו�תוגברה�האבטחה�על�מבנה�הרשות�ושודרגו�אמצעי�האבטחה.
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óביקורת�פנימית

ביקורת�פנימית
ÌÈÙ‰†¯˜·Ó†¨Ô‰Î†Ïˆ¯‰†¯¢„†∫˙‡Ó

≤∞∞µ†˙˘†ÌÂÎÈÒ
מבקר�הפנים�של�הרשות�השנייה�פועל�מתוקף�חוק�הביקורת�הפנימית�1992,�המחייב�גופים�ציבוריים�לקיים�ביקורת

פנימית.�תכנית�העבודה�השנתית�של�המבקר�הפנימי�מאושרת�על�ידי�מועצת�הרשות�השנייה.�ממצאי�הביקורת�נדונים

בוועדת�הביקורת�של�המועצה�והחלטותיה�מאושרות�על�ידי�המועצה.

בשנת�2005�נערכו�ביקורות�מיוחדות�בנושאים�האלה:

המכרז�ערוץ�2

טיפול�הרשות�בהפרות�בשידורי�טלוויזיה

שכר�וניהול�משאבי�אנוש

הפקות�הרשות��(הביקורת�טרם�הסתיימה)

נסיעות�לחו"ל�של�עובדי�הרשות�(הביקורת�טרם�הסתיימה)

כמו�כן�נערכו�ביקורות�שוטפות�בנושאים�הקשורים�בתהליכי�קבלת�החלטות�במועצה�ויחסי�הגומלין�בין�המועצה�לבין

הנהלת�הרשות.�להלן�חלק�מהנושאים�שעלו:

פרוטוקולים�של�ישיבות�המועצה

דיון�נוסף�בהחלטות�המועצה�הקודמת

זימון�לישיבות�המועצה�וועדותיה�והפצת�חומר�רקע

דיווח�לשר�הממונה�על�היעדרות�חברי�המועצה�מישיבותיה

ניגוד�עניינים�חברי�מועצה

בנוסף�נערכו�ביקורות�שוטפות�בנושאים�האלה:

עדכון�נוהלי�הרשות�והגדרות�התפקיד�הקיימים�וקיומם

נהלים�חדשים��בנושאים�האלה:�שכר,�העלאות�בדרגה��והעברות�תקציביות

נוהל�עבודת�המועצה�וועדותיה

מעקב�אחר�תיקון�ליקויים
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ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Óפעילות�נציב�התלונות

פעילות�נציב�התלונות
¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙†˙Â·Èˆ†¨ÔÊÂ¯†‡¯ÂÈ‚†∫˙‡Ó

˙Â·Èˆ‰†„ÒÂÓ

נציב�תלונות�הציבור�הוא�מוסד�עצמאי�המעוגן�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.

‰ÈÙÂ‡Â†˙ÂÏÈÚÙ‰†Û˜È‰

בעבר�היה�היקף�פעולתו�של�נציב�התלונות�והפניות�קטן�יחסית,�והוא�מנה�כמה�מאות�מתלוננים�בשנה.�אולם,�משנה

לשנה�עולה�מספר�הפניות,�ובשנת�2005�הוא�הגיע�לאלפיים�פניות�בקירוב.�עובדה�זו�חייבה�את�הנציב�להיערך�ארגונית

אחרת�כדי�לתת�מענה�לכל�המתלוננים�והפונים,�ואף�להיערך�לטיפול�נרחב�יותר�שיהלום�את�תכניתו�האסטרטגית

ואת�מאמצי�השיווק�המתוכננים�לשנת�לשנת�2006.

בשנת�2005�חלה�עלייה�במספר�התלונות�לעומת�שנת�2004.�אנו�משערים,�כי�מאחר�ששנת�2004�עמדה�בסימן�המכרז

לחידוש�זיכיונות�ההפעלה�של�ערוץ�השני,�נקטו�הזכיינים�באותה�שנה�קו�זהיר�מאוד.�לעומת�זאת�שנת�2005�הייתה

לשנת�פעילות�שגרתית�שלא�אופיינה�באותה�מידת�זהירות�כמו�בשנה�הקודמת.�הייתה�לכך�השפעה�מרכזית�על�תוכן

השידורים�ועל�אופיים.

יש�להדגיש,�כי�בעבר�הגיעו�רוב�התלונות�בדואר�ובפקס.�בשנת�2005�חל�שינוי,�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�התלונות�מועברות�מיד�כאשר�הצופה�חש�עצמו�נפגע.�לפיכך�קיים�צורך�עתידי�לקצר�את�משך

הטיפול�בתלונה.

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.

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�אפשר�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�2005�שידרה�שטלעד�בימי�שני�וחמישי�ומחודש�אפריל�גם�בימי�שישי,�החל�מינואר�ועד�סוף�חודש�אוקטובר.

סה"כ�שידרה�טלעד�בעשרת�החודשים�הראשונים�של�השנה�2,853�שעות,�מתוכן�כ-�70%�בהפקה�מקומית,�כמיטב

המסורת�שאיפיינה�אותה�לאורך�כל�תקופת�הזיכיון.�שידורים�אלה�היו�בבחינת�"שירת�הברבור"�של�טלעד�בערוץ�2,

תקופה�שבה�טלעד�הקפידה�קלה�כחמורה�על�שידורי�טלוויזיה�איכותיים,�רציניים�ואחראיים�במיגוון�רחב�של�ז'אנרים:

דרמה,�תעודה,�בידור,�וכיו"ב�כולם�מהמעלה�הראשונה.

טלעד�חרתה�על�דגל�השידורים�שלה,�לאורך�כל�12�שנות�הזיכיון,�את�הערכתה�ונאמנותה�לקהל�הצופים,�אותם�היא

כיבדה�בשלל�של�מוצרים�ייחודיים.�טלעד�גם�היתה,�לאורך�השנים,�כלפיד�לפני�המחנה�בהכנסתם�של�שידורים

חדשניים�במכלול�רחב�של�תכניות.�על�החשובות�שבהן�נשים�עתה�דגש,�בדו"ח�השנתי�האחרון�שטלעד�מגישה�בזאת:

תכניות�סאטירה:�מיד�עם�תחילת�שידורי�ערוץ�2�חרגה�טלעד�ממה�שנחשב�כמקובל�בערוץ�טלוויזיה�מסחרי�והציעה

לצופים�סדרות�כ�-�"ברונו"�עם�שלמה�בראבא�דרך�"החמישיה	הקאמרית"�עם�קרן�מור,�דב�נבון,�מנשה�נוי,�שי�אביבי

ורמי�הויברגר�וכלה�ב"חרצופים",�שמדי�שבוע,�לאורך�שנים,�בצורה�ויזואלית�מיוחדת�קבעו,�למעשה,�את�דרך�החיים

הפוליטיים�בישראל.

תכניות�דרמה:�טלעד�היתה�הראשונה�על�מסך�ערוץ�2,�ולאורך�180�פרקים,�לשדר�את�הטלנובלה�הישראלית�"רמת

אביב	ג'",�שם�התגלתה�לצופים�יעל�בר-זוהר�וכיכבו�לצידה�גילת�אנקורי,�יונתן�קוניאק,�נעה�תישבי�ואחרים.�בקצה�השני

של�הז'אנר�הדרמתי�הזה�קבעה�טלעד�סטנדרטים�טלויזיונים�חדשים�בסדרת�הדרמה�"פלורנטין"�בכיכובם�של�אילת

זורר,�אורי�בנאי,�סמי�חורי,�עמי�סמולרצ'יק,קארין�אופיר,�ו"החיים	זה	לא	הכל",�בכיכובם�של�אבי�קושניר,�עידן�אלתרמן

וענת�וקסמן.

בתוך�כל�אלה�הקרינה�טלעד�גם�את�הסדרות�המיוחדות�"המשאית",�"המכון",	"טיפול	נמרץ",	"זינזאנה"�(על�מאה�שמונים

שחקניה!),�"ג'וני",�"רצח	מצלמים",	"אנס	הבוסם"�עוד�ועוד,�שכולם�זכו�לתהודה�חסרת�תקדים,�כל�אחד�מהסיבות

המיוחדות�של�אופי�ותוכן�הסדרה.

דוקודרמה:�"שתיקת	הצופרים",�על�האירועים�שקדמו�למלחמת�יום�הכיפורים,�"בית	המשפט",�ששיחזרה�משפטים

מפורסמים.�"שוטרים",�שחשפה�את�צופי�ערוץ�2�לעבודתם�השוטפת�של�השוטרים�ועוד.

סדרות�תעודה:�מאז�ומתמיד�הצטיינה�טלעד�בהפקת�סדרות�תעודה�מיוחדות�ובספיישלים�בז'אנר

זה.�משנת�השידור�הראשונה�בערוץ�2�ולאורך�12�שנים�כיכבו�על�מסך�טלעד�בערוץ�2,�סדרת�התחקיר

"עובדה",�בהנחיית�אילנה�דיין�שהביאה�לצופים�מאות�תחקירים�מיוחדים�והעמידו�את�הצפייה�בערוץ

�והסדרה �ברמה�שלא�ביישה�את�הטובות�שבתחנות�הטלוויזיה�בעולם, 2

הדוקומנטרית�"מסע	עולמי"�בהנחיית�איל�פלד,�שהביאה�לצופי�ערוץ�2�מקומות,

תרבויות�ומראות�מהעולם�כולו,�וגם�מישראל,�בדרך�יחודית�ומרתקת.

יחד�עם�שתי�סדרות�אלה,�שהוקרנו�לאורך�כל�תקופת�הזיכיון,�הבליטה�טלעד

על�מסכה�גם�את�הסדרות�התעודה:�"ארץ	המתנחלים"�של�חיים�יבין,�"הלהקות	הצבאיות",	"מקום

תחת	השמש",	"עושים	שוק"�עם�גיל�חובב,�"מסע	להרי	הקאיילש"�ועוד.

תכניות�תעודה:�תקצר�היריעה�כדי�לכלול�את�כל�תכניות�התעודה�שטלעד�שידרה.�נזכיר�רק�את�החשובות�והמיוחדות

שבהן:�"השלום	ושיברו",	"הולתדה	של	אומה",	"טרור",	"קאפו",	"בית	שאן	סרט	מלחמה",	"יונתן	ילד	אחר",	"בצילו	של

הפיהרר",	"כוחותינו	לא	שבו",	"ילדי	המהפכה",	"מיקדאד",	"ממשלת	ישראל	מודיעה	בתדהמה",	"יומן	ראש	הממשלה",

"נביל	והישאם	שלום	חברים",	"שאהיד",	"מכתבים	ברוח",	"אגדת	דשא",	"חכי	לי	ואחזור",	"גיבוש	144",	"ימים	אדומים",

"הטיול	הפנימי",	"עשה	לך	רב"�ועוד.
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סרטי�עלילה:�לאורך�השנים�תמכה�טלעד�בתעשיית�הקולנוע�בישראל�לרבות�בהשתתפות�בהפקת�מרבית�מסרטיו�של

הבמאי�הישראל-הבינלאומי�עמוס�גיתאי,�ביניהם:�"קדוש",	"כיפור",	"הארץ	המובטחת".�נוסף�על�כך,�השתתפה�טלעד

בהפקת�הסרטים:�"עפולה	אקספרס",	"איש	החשמל",	"ציפורים	בניוטרל",	"יום,יום",	"אביב",	"סוף	משחק"�ועוד.

ילדים:�כבר�בתחילת�השידורים�של�ערוץ�2�השקיעה�טלעד�מאמצים�מיוחדים�בדור�ההמשך�שלנו�בין�ההפקות�הראיות

לציון�-�"הקרנבל	של	מיכל"�(עם�מיכל�ינאי),�"החברים	של	ברני",	"שוקו	טלעד",�"סיפורי	גן	חיות",	"מערת	הקסמים	של

קליוסטרו",	"החיים	היפים	שלי",	"דקות	של	תהילה"�ועוד.

�גם�בז'אנר�זה�יצרה�טלעד�סדרה�של�מוצרים�מיוחדים�ולא�פזלה�לטעמו�של�המכנה בידור:

המשותף�הנמוך.�סדרת�"הקומדי	סטור"�(עם�צביקה�הדר,�גיל�ססובר�ואסף�אשתר)�סדרת�התכניות

"לילה	גוב"�עם�גידי�גוב,�"הערב"�עם�אלי�יצפאן,�שהיוותה�את�תחילת�דרכו�הטלוויזיונית,�"אצל

פרנס	בטברנה"	עם�שמעון�פרנס,�"פותחים/סוגרים	שבוע"�עם�אמנון�לוי,�"בראבו",	"המבצר",

ו"קצרים"�שמשודרת�עד�היום�על�מסך�ערוץ�2.

שירות�טלוויזיוני�שוטף:�טלעד�נתנה�לאורך�השנים�גם�מענה�לצרכים�של�קבוצות�אוכלוסיות�מיוחדות�בהפקת�סדרות,

כמו:�"הזמן	השלישי"�עם�טלי�ליפקין�שחק,�"פגישה	לילית"�עם�קובי�מידן,�ו"קפה	טלעד"�בהגשתם�מרובת�השנים�של

ירדנה�ארזי�ודב�גילהר.�בין�היתר�יזמה�טלעד�והקדישה�ימי�שידור�מיוחדים�לאוכלוסיות�פריפריה�גאוגארפית�וחברתית

-�יום�שידור�מיוחד�מהנץ�החמה�ועד�אחרי�חצות�מהישוב�אופקים�והצדעה�לעליה�הרוסית�במלאת�עשור�להגעתה

לארץ.�גם�לאוכלוסיה�הערבית�שידרה�טלעד�סדרות�רבות�של�תכניות�בשפתם,�כפי�שהתחייבה�בכתב

הזיכיון�ומעבר�לכך.�כאן�גם�המקום�להזכיר�שטלעד�היתה�היחידה�מכל�בעלות�הזיכיון�בערוץ�2�שנטלה

על�עצמה�לאורך�תקופה�ארוכה�את�שידורי�ליגת�העל�בכדורגל,�בהשקעה�כספית�לא�מבוטלת,

לתועלת�פלח�מסויים�בלבד�של�האוכלוסיה.

שירות�לקהילה:�טלעד�היתה�הראשונה�מבין�הזכיניות�בערוץ�השני,�שהשכילה�לנצל�את�המסך�שעמד

לרשותה�והקרינה�מסע�פרסום�מיוחד,�לתועלת�הקהילה,�בנושא�מניעת�תאונת�דרכים.�מסע�זה�היווה

חלוץ�בסדרה�של�קמפינים�למען�הקהילה�שהדביק�גם�את�יתר�הזכיניות.�כאן�המקום�להדגיש,�שטלעד

לכל�אורך�שנות�הזיכיון,�תמכה�בצורה�מסיבית�בבית�הספר�לקולנוע�וטלוויזיה�על�שם�סם�שפיגל

בירושלים,�שהכשיר�את�דור�העתיד�החשוב�של�יוצרי�הטלוויזיה.

פרסים:�טלעד�היתה�הראשונה�בישראל�לזכות�בהכרה�בינלאומית-מקצועית�מהמדרגה�הראשונה,�כאשר�זכתה�בפרס

האמי�הבינלאומי�היוקרתי�על�הפקת�סרט�התעודה�"קאפו",�בבימיו�של�דני�סיטון.�לאורך�השנים�גרפה�טלעד�11�פרסי

פרומקס�מהם�4�פרסי�זהב,�שאחד�מהם,�היה�עבור�קמפיין�הטלוויזיה�העצמי�הטוב�ביותר�בעולם�בשנת�1998.�בפסטיבל

השנתי�הבינלאומי�לקולנוע�בירושלים�זכתה�טלעד�בשורה�ארוכה�של�פרסים�וציונים�לשבח�על�הפקותיה,�ביניהן,�עבור

הסדרות,�"פלורנטין",	"זינזנאנה",	סרט�העלילה	"עפולה	אקספרס",	"לבנה	יקירתי",	סרטי�התעודה	"אנאפאזה",	"כוחיתינו

לא	שבו",�ועוד�רבים�אחרים.

איכות	ופופולריות,	יחס	רציני	ביותר	לתכנים	ולקהל	הצופים,	טלוויזיה	רלוונטית	במיטבה	הן	בסיגנון	והן	בתמהיל	-	היוו	את

היסודות	של	מדיניות	ההפקה	והשידורים	של	טלעד.	טלעד	עמדה	תמיד	בהצלחה	רבה	במשימות	שנטלה	על	עצמה	בזכות

צוות	עובדים	מקצועי,	איכותי	ונאמן.

טלעד	מודה	לציבור	הצופים	בישראל,	שהביע	בה	אמון	בכל	יום	שידורים	לאורך	12	שנות	הזיכיון.	טלעד	מצטערת	צער	רב

על	כך	ששידוריה	בערוץ	2	נפסקו	אחרי	12	שנות	הצלחה	בלתי	פוסקת	בגלל	שורה	של	החלטות	מוטעות.
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שנת�2005�הייתה�שנה�סוערת�בעולם�הטלוויזיה�בישראל.�זו�הייתה�שנה�מכרעת�לשידור�המסחרי�שבמהלכה�נקבע

האופק�המחודש�של�"רשת"�שהבטיח�לה�עתיד�של�10�שנים�לפחות.�המסך�של�"רשת"�הציג�לאורך�כל�שעות�היום

שלל�ז'אנרים�שכללו�תכניות�דרמה,�תעודה,�תחקיר,�בידור,�תרבות,�דת�ומסורת�ואקטואליה�ישראלית,�עם�מגוון�של

פנים�חדשות�שהפכו�לדיירי�קבע�בסלון�הישראלי.�אירועי�היום�והשעה�לא�נעדרו�מן�המסך�וכמו�גם�בשנים�קודמות,

נערכו�השידורים�בהתאם�לסיקור�צמוד�של�האירועים�כשהבולט�בהם�היה�סיקור�ה"התנתקות".

ÌÈ¯‡ßÊ‰†˙ÎÏÓ†‰Ó¯„‰
במהלך�השנה�שידרה�רשת�שתי�סדרות�דרמה�מרכזיות�שעסקו�שתיהן�במציאות�הביטחונית

הישראלית�מנקודות�מבט�שונות.�"חדר	מלחמה"�של�יאיר�לפיד,�שרטטה�בסגנון�מהיר�ועכשווי

ובהשתתפות�מיטב�שחקני�הקולנוע�והטלוויזיה�בישראל�כמו�איילת�זורר,�ליאור�אשכנזי,�ששון�גבאי,

את�המתרחש�בחדרים�האחוריים�של�מקבלי�ההחלטות�המכריעות�ביותר.�זהו�פרויקט�טלוויזיוני

ראשון�מסוגו�של�לפיד�שקצר�הצלחה�ושבחים�רבים,�בעיקר�על�הכתיבה�האיכותית,�הדמויות

המעוצבות�והעריכה�הקצבית.�"מילואים"�סדרת�הדרמה�של�האחים�ברבש�התמקדה�גם�היא�במציאות

הישראלית�בת�זמנינו�והציגה�ליהוק�מובחר�של�שחקני�התיאטרון�הקולנוע�והטלוויזיה,�יגאל�נאור,�נתי

רביץ,�מרינה�שויף,�דרור�קרן�ואחרים.�באופן�בלתי�מתפשר�ובאיכויות�קולנועיות�מהדרגה�הראשונה,

עסקה�הסדרה�בעצבים�החשופים�של�המציאות,�בחלוקה�הישראלית�כל�כך�של�אלו�שמשרתים

במילואים�וכאלה�שאינם,�באמצעות�עלילה�סוחפת,�מרגשת�ורבת�פנים.

Â˙Â‡†Â‡¯˙Â†Ì‰ÈÏÚ†ÂÏÎ˙Ò˙
בתחום�התעודה�שודרו�במשך�השנה�פרויקטים�רבים�וסרטים�המספרים�סיפורים�שונים�ומרתקים.�הסדרה�"אנטישמיות-

לא	מה	שחשבת"�הציגה�מראה�חובקת�עולם�של�האנטישמיות�המודרנית�ביבשת�אירופה�וארה"ב.�הבמאי�נפתלי

גליקסברג,�חקר�את�התופעה�לעומק�ושילב�את�סיפור�משפחתו�ומקורותיה�כמניע�לבדיקת�התופעה�והשפעותיה�על

חיינו�כאן�בישראל.�הסדרה�"עושים	דרך"�בהנחייתו�של�דב�אלבוים�הציגה�בפני�הצופה�הישראלי�את�דמותם�של�חתני

פרס�ישראל�בתחומים�שונים.�בדרכו�הבלתי�אמצעית�פרש�אלבוים�עולמות�בילתי�מוכרים�של�חשיבה�פילוסופית,

מדעית�ותרבותית�והביא�להכרות�חד�פעמית�של�חתני�הפרס�שלדעתם�והשקפת�עולמם�משקל�סגולי�רב.�פרויקט

"גלויות	מכאן",�נתן�ביטוי�לבני�נוער�להציג�את�עולמם�בהפקה�עצמית�של�סרטים�ובהנחיית�מיטב�היוצרים�הדוקומנטרים.

"זהויות"�התמודד�עם�ההימנון�הלאומי�מזוויות�שונות�והביא�למסך�קולות�מהפריפריה�והמרכז�התרבותיים�והחברתיים.

Ë·˘‰†˙¯Â„Ó†˙‡†ÌÈ˜ÊÁÓ†≠†È˙ÂÎÈ‡†¯Â„È·
בתחום�הבידור�הייתה�זו�שנה�מרתקת,�תכניות�ותיקות�של�"רשת",�המשיכו

להצליח�ולרכז�קהלים�רבים,�אך�ז'אנר�חדש�יחסית,�צעיר�ובועט�התמקם

והתקבע�בלב�הפריים.�הבידור�המתוסרט�שבא�לידי�ביטוי�בתכנית�הסטירית

"משחק	מכור"�בהשתתפות�גורי�אלפי,�ענב�גלילי,�וליאור�שליין�ובאחותה

הצעירה�"היכל	התרבות"�בהשתתפות,�אדיר�מילר,�ושלישיית�"מה�קשור",

הציגו�שתיהן�מידי�שבוע�שלל�דמויות�ואמירות�קומיות�וסטיריות�שנכתבו�ע"י�טובי�התסריטאים�והכותבים�בארץ

והתקבעו�היטב�בהרגלי�הצפייה�של�הצופים.��תכניות�אלו�מייצגות�קו�חדש�של��תכניות�בידור�המכוונות�אל�מכנה

משותף�גבוה�ורחב�בקרב�ציבור�הצופים.�תכנית�בידור�נוספת�שעוררה�הדים�רבים�השנה�היא�"סוף	הדרך	2"�שגם�העונה

ציוותה�לזוגות,�דתיים�וחילוניים,�עולים�חדשים�וותיקים,�למסע�מאתגר,�יצרי�ורב�תהפוכות�בין�נופיה�היפים�של�ישראל.

עונה�זו�התעלתה�על�קודמתה�בקושי�המשימות�ובחוסן�הנפשי�שדרשה�ממתחריה�ויצרה�מעורבות�גדולה�מבעבר�אצל

קהל�הצופים.



ÈÏ‡¯˘È‰†˜ÙÂ„Ï†ÌÈ¯·ÂÁÓ
בתחום�האקטואליה�והתחקיר�המשיכה�"רשת"�להציב�את�נבחרת�העיתונאים�שלה�במרכז

הפריים�טיים,�רפי�גינת,�יאיר�לפיד,�ניסים�משעל,�גולן�יוכפז�וענב�גלילי,�שכל�אחד�בתחומו

מוביל�תכנית�עתירת�צפייה�וגילויים�חדשים,�הובילו�ב-2005�עונות�חזקות�במיוחד�ל"כלבוטק",

"משעל	חם",�"יאיר	לפיד"�ו"רשת	על	הבוקר".�משעל�אף�העמיק�אל�תוך�הקיץ�לסיקור�צמוד�של

"ההתנתקות",�שפינתה�ממסכה�של�"רשת"�את�התכניות�הקבועות�וביחד�עם�חברת�החדשות�הביאה

לצופה�הישראלי,�תמונה�עדכנית�בזמן�אמת.

Ú·˜†Ï˘†Ï‚¯‰†≠†˙¯„Â˘Ó†˙Â·¯˙
בתחום�התרבות�שידרה�"רשת"�שתי�תכניות�קבועות,�"הבוקר	השביעי"�ו"זמן	תרבות"�-��תכניות�אלו�שימשו�במה�חסרת

תחליף�ליוזמות�ועשייה�תרבותית�ענפה�המתרחשת�במקומותינו.�הבוקר�השביעי�אף�קיימה�תחרות�"האומן	המבטיח"

בתחומי�אומנות�שונים�שקידמה�ונתנה�הזדמנות�ראויה�לאומנים�חדשים�שלא�זכו�לחשיפה�והתייחסות�מתאימה�קודם

לכן.�מפעלים�תרבותיים�נוספים�השתלבו�על�מסכה�של�רשת�בצורות�שונות,�מפעלי�מוסיקה�בתחומי�הזמר�הפופולארי

והמוסיקה�הקלאסית,�כגון�תחרות�רובינשטיין�לפסנתר,�ערב�לזכרו�של�אהוד�מנור,�סרט�דוקומנטארי�על�יצירתו�של

המשורר�יהודה�עמיחי,�פסטיבלים�שונים�מרחבי�הארץ�עם�יוצרים�ישראלים�מכל�הגוונים.�המגזר�הערבי�קיבל�ביטוי

שבועי�בתכנית�שבועית�בהובלתו�של�העיתונאי�הבכיר�רפיק�חלבי�שעסק�בכל�תכנית�בנושא,�תופעה,�בעיה�או�מחדל

המתמקד�בציבור�הערבי�אך�רלבנטי�לכל�אזרח�ישראלי�באשר�הוא.

‰ÏÈ‰˜Ï†ÌÈÙ‰†ÌÚ

לעיתים�קרובות�במהלך�השנה�נחלץ�לוח�ה�תכניות�של�החברה�לטובת�קידום�ממוקד�של�מטרה�חברתית�ראויה,�כך

היה�בפרויקט�"מדינה	על	הכביש"�סדרת��תכניות�ששמה�לה�למטרה�להילחם�במספר�הגדול�של�תאונות�הדרכים,

התכנית�לוותה�בקמפיין�שיצרה�"רשת"�שקידם�גם�הוא�את�אותה�מטרה.�ערב�"לב	הזהב"�לטובת

ילדי�"וראייטי"�הוא�מסורת�בחברה�כבר�מספר�שנים�ומהווה�את�החמצן�הכלכלי�לארגון�המטפל

ותומך�בצרכיהם�הרפואיים�של�אלפי�ילדים�בישראל�.�פעילותה�של�רשת�למען�הקהילה�אינה

מסתיימת�בלוח�השידורים,ברשת�פועלת�מזה�9�שנים�מחלקה�המאגדת�בתוכה�את�שלל�הפעילויות

למען�הקהילה�בפרויקטים�שונים�בהם�שותפים�ופעילים�עובדי�החברה�.�המחלקה�אמונה�על

מערך�פניות�הציבור�המגיעות�לרשת�על�בסיס�יומי,�ומטפלת�בכל�פנייה�בתשומת�לב�מרבית.

בין�שלל�הפעילויות�ב-�2005�המשיכה�החברה�להפיק�סרטי�זיכרון�עבור�משפחות�הנופלים�במערכות�ישראל�ופעולות

איבה�במסגרת�הפרויקט�"לזכור	באהבה"�.�עובדי�החברה�כולם,�היו�שותפים�גם�בשנה�זו�ב"זום	אין"�מיזם�תקשורת�בו

נותנת�"רשת"�חסות�לחוגים�המתקיימים�במרכז�ובפריפריה.�השנה�נערכה�במסגרת�"זום	אין"�התחרות�"גיבור	מקומי"

בו�הוזמנו�להשתתף�קבוצות�טלוויזיה�קהילתית�מרחבי�הארץ,�להפקת�סרט�באורך�קצר�על�אישיות�בולטת�בקהילה

עם�ליווי�מקצועי�של�מיטב�אנשי�המקצוע�מתעשיית�הטלוויזיה�והפעילות�"תרבות	לפריפריה"�בשיתוף�ארגון�השחקנים

שח"ם�אשר�הפגישה�שחקנים�ויוצרים�עם�שוחרי�תקשורת�ברחבי�הארץ.�"רשת"�העמיקה�ב�-�2005�את�תמיכתה

בקהילה�גם�בנתינת�חסות,�פרסים�ומלגות�ונטלה�חלק�בפסטיבל�הראשון�לתקשורת�של�מכללת�עמק�יזרעאל,�פסטיבל

הקומיקס�האנימציה�והקריקטורה,�פסטיבל�100%�אומנות�(למען�יוצרים�עם�מוגבלויות),�תחרות�היצירה�בחינוך�הדתי,

פסטיבל�דוק�אביב�ועוד.

ÌÂÎÈÒÏ¨†"רשת"�תמשיך�גם�בשנת�2006�לשדר�תכנים�איכותיים�ומגוונים�עם�דגש�על�פורמטים�חדשים�ופנים�חדשות.
הפעילות�למען�הקהילה�תעמיק�ותלבש�צורות�נוספות�ובעיקר�תביא�לידי�ביטוי�את�האהבה�שלנו�למקצוע,�לאנשים

שחיים�ופועלים�מסביבנו,�ולעשייה�טלוויזיונית�המחוברת�אל�הדופק�הישראלי.
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שנת�2005�הציבה�לפני�קשת�אתגר�גדול:�לצד�העבודה�השוטפת�והנמרצת�לעשות�את�הטלוויזיה�של�ישראל�השתתפנו

במכרז�שקבע�את�עתידה�של�קשת�לעשר�השנים�הבאות. העיתונות�כינתה�אותה�"שנת�המכרז",�ואת�הטלוויזיה

ששודרה�בה�"טלוויזיה�מכרזית",�אך�מבחינתנו�הייתה�השנה�המשך�טבעי�לתהליך�שעוברת�קשת�כבר�שתים-עשרה

שנים.

זאת�הייתה�שנה�של�סיכום�תקופה�ושל�הנחת�אבני�הבניין�לתקופה�חדשה.�לקראת�הרחבת�יחידת�השידור�של�קשת

לארבעה�ימים�רצופים,�וחלוקת�השבוע�בין�שני�זכיינים�בלבד.

כשרק�נולד�ערוץ�2�ליוו�אותו�אינספור�תקוות�למשהו�חדש,�אחר.�ערוץ�שידבר�עברית,�שיספר�על�גיבורים�משלנו,

שיפתח�עולם�של�עשייה�ליוצרים�הישראליים,�שידבר�בשפת�האנשים.�הפרסומות�הראשונות�של�הערוץ�החדש�החזיקו

אצבעות:�"כולם�ב-2".�חיפשו�את�מדורת�השבט�החדשה.�היום,�אחרי�12�שנה�הערוץ�עומד�בפני�האתגר�הגדול�ביותר

שלו:�להמשיך�ולהיות�הערוץ�המוביל�והמצליח�ביותר�בישראל�גם�בתקופת�הזיכיון�החדשה.

את�התשתית�להצלחה�הנחנו�בתקופת�הזיכיון�הקודמת:�טלוויזיה�עברית,�שיוצרת�ומדברת�בשפה�שהצופים�מכירים

מהבית�שלהם.�התחלנו�לספר�את�הסיפור�הנכון�-�זה�שייגע�ללב,�שיצית�זיק�של�השתייכות,�ולהציב�בתוכו�גיבורים

משלנו�-�כאלה�שיעניינו,�שיעוררו�הזדהות.�למדנו�לעשות�את�כל�זה�קודם�בדרמה,�אחר�כך�בתעודה,�ולבסוף�בבידור.

Ï‡¯˘È†Ï˘†¯ÂÙÈÒ‰

הסיפור�של�ישראל�הוא�סיפורם�של�אנשים,�מקומות,�תרבות�-�בעבר,�בעתיד�ובהווה.�בכל�רגע�נפתח�בו�פרק�חדש,

נוצרת�עלילה�חדשה�ונולדים�גיבורים�חדשים.�זהו�סיפור�מרתק,�מסעיר�ומרגש.

העונות�הראשונות�של�הבורגנים,�ו-לתפוס	את	השמיים�שודרו�בשנת�2000.�הן�סיפרו�את

סיפורו�של�מעמד�הביניים�בתל-אביב.�חמש�שנים�אחרי,�חזרנו

שוב�אל�גיבורי�שתי�הסדרות,�כדי�למצוא�בהן�את�הדי�השינויים

�את�ההקצנה שעברה�החברה�הישראלית�בשנים�האחרונות.

הדתית�של�רוני�לכיוון�הלאומני,�את�התסכול�מהמצב�הכלכלי

של�יוני�ומהקושי�בפרנסת�המשפחה.�ראינו�גם�את�האהבה�הגדולה

והניסיון�התמידי�לשמור�עליה�על�אף�הקשיים.

השנה�שמחנו�להיזכר�בעוד�פנים�מוכרות.�פרק�האיחוד�של�קרובים	קרובים,�הסיטקום�הישראלי�הראשון,�החזיר�לחיינו

את�השכנים�מויטק�9,�ושוב�יכולנו�לצעוק�יחד�"פתוח"�ולריב�על�התשלום�עבור�המעלית�החדשה�בבניין,�רק�שהפעם

השכנים�התבגרו,�וגם�ישראל�אחרת.

אשרת	קוטלר,�חיים	הכט�ומיקי	רוזנטל�סיפרו�את�הסיפור�של�ישראל�בתעודה.�רונאל	פישר�פגש�בעשרת	הדיברות

ישראלים�שהסיפור�של�חייהם�חצה�את�עשרת�הציוויים�העתיקים�והחשובים�ביותר�של�היהדות.

גם�חיים�הכט�עצר�לרגע�את�העיסוק�בהווה�של�ישראל,�כדי�לספר�על�העבר�שלה.�בסדרה�ניצחון�הוא�גולל�סיפורי

הישרדות�והצלחה�של�ישראלים,�סיפורים�שהחלו�בשואה�באירופה�ונמשכים�עד�היום�כאן�בישראל.�בשנת�2005

שודרו�שני�הסרטים�הראשונים�בסדרה:�טיסה	אחת	בשבילנו�שסיפרה�על�טיסתו�של�טייס�חיל�האוויר�הישראלי�בשמי

אושוויץ�והניצחון	הסופי	-	סיפורו	של	פליקס	זנדמן�על�נצחונו�האישי�של�מי�שאיבד�את�כל�משפחתו�בשואה�ולימים�הפך

להיות�פיזיקאי�מיליארדר�בעל�חברת�אלקטרוניקה�מהגדולות�בעולם.

מיקי	רוזנטל�סיפר�בבולדוזר�על�עוולות�חברתיות�וניסה�לשנות�ולתקן�אותן�בדרכו�הייחודית.�ניסה�וגם�הצליח.
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אושרת	קוטלר�סיפרה�על�תופעה�שכבשה�ישראלים�רבים:�סודות	הקבלה	החדשה�חשפה�אותנו�לעולם�הקבלה�בארץ

ובעולם,�לזרמים�השונים�ולאורח�החיים�של�המאמינים�והעוסקים�בקבלה.�במקביל�בדקה�קוטלר�האם	אפשר	לשלוט

במוח	והאם	אפשר	לנצח	את	הסרטן�ובחנה�את�סוגית�הבחירה�המוקדמת�של�מין�הילוד�וההתפתחויות�העתידיות�שלה

בסרט�ילדים	בהזמנה.

ב-2005�נוצר�שיתוף�הפעולה�בין�שלושת�העיתונאים�שבא�לידי�ביטוי�בשילוב�שלוש�נקודות�המבט�השונות�שלהם

סביב�נושא�מרכזי�אחד.�מה	קורה	בבית	הספר?�בחן�את�מצב�מערכת�החינוך�בישראל�דרך�מעמדו�של�המורה,�תכנית

הלימודים�ותופעת�האלימות�בקרב�בני�הנוער.

הסיפור�של�ישראל�ממשיך�להתהוות�כל�העת,�וקשת�ממשיכה�לעקוב�אחריו�ולספר�אותו.�השנה�הייתה�שנת�ההתנתקות.

לוח�השידורים�הקבוע�של�קשת�השתנה�כדי�להביא�לכל�בית�בישראל�את�המראות�והקולות.�ערב�השידורים�זמן	אמת

-	ישראל	מתנתקת�שילב�דיון�אולפן�מיוחד�עם�סרט�דוקומנטרי,�אשר�חקר�בשלושה�מוקדים�שונים�את�השאלה�אם

ההתנתקות�הגיאוגרפית�תביא�להתנתקות�החברה�בישראל�מעצמה.�האם�נצליח�להישאר�עם�אחד�וחברה�אחת�גם

אחרי�המהלך�המורכב.

Ï‡¯˘È†Ï˘†·Ï‰

הלב�של�ישראל�הוא�המקום�והזמן�שבו�כל�ישראל�חווה�חוויה�משותפת.�בעולם�המודרני

לטלוויזיה�יש�מקום�חשוב�ביותר�בלב�של�ישראל.�הטלוויזיה�מגדירה�לישראלים�מועדים,�מעוררת

התרגשות,�יוצרת�אהבות�חדשות.�פוגשת�כל�צופה�ברגעים�האישיים�שלו,�ומאחדת�אותו�עם

הצופים�האחרים�סביב�חוויות�משותפות.

טלוויזיונית.�אירועים�המחזקים�תחושה�של�ערבות�הדדית,�כמו�יומטוב�למען�ילדים�במצוקה.

אירועים�שגורמים�לצופים�לחלוק�תכנים�משותפים�כמו�אנשי	השנה,�או�תרבות�משותפת�כמו

פסטיבל	השירים	של	ישראל.�אנחנו�רוצים�שהצופים�יתרגשו�בציפייה�לגמר�כוכב	נולד.�שיהיה�להם�אכפת�אם�הנערה

מקרית-גת�תנצח,�שיזילו�ים�של�דמעות�כשהראל�יגבר�על�הראל.

גם�בתכניות�הבידור�אנחנו�מחפשים�את�הלב�של�ישראל.�בשנת�2005�עשתה�את�זה�מערכת�של�שבעה�שחקנים

ושבעה�כותבים,�שמתאמצים�שבוע�שלם�כדי�להגיש�לצופים�שעה�של�צחוק.�שעה�של�יחד.�ובאמת,�כולם�באו�לארץ

נהדרת.�הדתיים�והחילוניים,�הקרובים�והרחוקים,�ותיקים�ועולים,�יהודים�וערבים,�מבוגרים�וילדים,�גברים�ונשים.�היא

הצליחה�לייצב�איכות�בפריים�ולמשוך�את�כל�קבוצות�האוכלוסייה.�היא�גם�הצליחה�לעשות�משהו�אחר:�לפרוץ

מהמרקע�אל�תוך�העולם�שלנו.�אל�ביטויי�הרחוב,�תחפושות�פורים,�אפילו�אל�כותרות�העיתונים�ואל�ישיבות�הממשלה

הגיעה.

ב-2005�גם�גילינו�שאפשר�לחבר�את�הריאליטי�למציאות.�התכנית�השגריר�הצליחה�להעלות�לדיון�ציבורי�את�ההסברה

של�מדינת�ישראל,�וגם�שאלות�לגבי�מקומם�של�העולים�החדשים�בחברה�הישראלית.�הצופים�בחרו�לצפות�שבוע

אחר�שבוע�בצעירים�שהתמודדו�על�תפקיד�הנציג�של�ישראל,�ודרך�התכנית�התחברו�לחוויה�משותפת.

אחר-כך�הגיעה�אמא	מחליפה,�שהתארחה�במשפחות�ישראליות�שונות,�בעלות�מנהגים,�ערכים�וסגנונות�חיים�שונים

ולמדה�כמה�כולנו�שונים,�ובעצם�דומים.

הלב�של�ישראל�יוצא�גם�מחוץ�למרקע.�בנובמבר�2005�החלה�שנת�הלימודים�השישית�של�יוצרים	עם	קשת,�לאיתור

וטיפוח�של��דור�יוצרי�העתיד.

בתחילת�השנה�הציבה�לעצמה�קשת�מספר�יעדים,�הראשון�שבהם�היה�לזכות�במקום�הראשון�במכרז�על�השידורים

בערוץ�2,�להמשיך�את�מסורת�השידור�את�ההתפתחות�ואת�החיבור�לישראל�דרך�הטלוויזיה.�בשנת�2006�לחיבור

הזה�יש�אופק.

∫‡È˘¯Ú˘†È¯Â‡
∫Ï¢ÎÓ¯È†È·‡

∞≥≠∑∂∑∂∞∞∑†∫Ò˜Ù†¨∞≥≠∑∂∑∂∞∞∞†∫ÔÂÙÏË
∂±µ∏∞†·È·‡†Ï˙†¨±≤†‚¯·ÏÂ†ÏÂ‡¯†∫˙·Â˙Î
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בשנת�2005,�המשיכה�הטלוויזיה�החינוכית�להרחיב�את�מגוון�התכניות�לציבור�צופיה�המגוונים�ולהתמקצע�בשורה�של

נושאים�ייחודיים�ואיכותיים,�העונים�לצרכי�הציבור.�לאחר�תקופה�של�קיצוצים�כואבים�בתקציב,�ובד�בבד�עם�תהליך

התייעלות,�שבה�והצליחה�הטלוויזיה�החינוכית�להוות�גורם�משמעותי�בשידור�הציבורי,�לייצב�את�שידוריה�השוטפים

ולצאת�ביוזמות�ובתכניות�חדשות.

בשנה�זו�עברה�הטלוויזיה�החינוכית�גם�מיתוג�שבמסגרתו�הושק�לוגו�חדש�בצבעי�צהוב-שחור�בשילוב�המספר�23

לציון�ערוץ�הבית�לצד�שאר�ערוצי�השידור�של�החינוכית.�לכל�זה�מתלווה�סיסמה�חדשה�הבאה�לייחד�את�אופיה�של

התחנה�כ"טלוויזיה�קטנה�וחכמה".

בהיותה�חלק�ממערכת�ציבורית,�מחזקת�הטלוויזיה�החינוכית�את�הפן�הממלכתי�של�השידורים�בערוץ�2,�באמצעות

תכניות�עומק�הקשורות�לסוגיות�העומדות�על�סדר�היום�הציבורי.

נושאים�הקשורים�לחינוך,�חברה,�תרבות,�ספורט,�כלכלה,�תקשורת�ואקטואליה�הוסיפו�לקבל�ביטוי�איכותי�במסגרת

התכניות�הקיימות�והחדשות.�זאת�בהתאמה�לקהלי�היעד�של�שתי�רצועות�השידור�בערוץ�2:

14:00-15:00�-�בני�נוער

17:30-18:00�-�מבוגרים�ומשפחה

ÌÈÈ„ÂÁÈÈ†ÔÎÂ˙†ÈÓÂÁ˙

תחומי�תוכן�ייחודיים�המופקים�רק�בידי�הטלוויזיה�החינוכית:

תיק	תקשורת	-	תכנית�שבועית�המציגה�בעיות�יסוד�של�התקשורת�הכתובה�והאלקטרונית

בהנחיית�חיים�זיסוביץ�ובהשתתפות�מומחים�בתחומים�האלה.

זומביט	און	ליין	-�תכנית�שבועית�המתמקדת�בעולם�טכנולוגי�מתקדם�ונותנת�מענה�למשתמשים

צעירים�ומבוגרים�בסביבת�מחשב�ביתי,�בהנחיית�גל�נדיבי.

זמן	הורים	-	הורות,�ילדים�ויחסים�במשפחה�בהשתתפות�דניאלה�לונדון-דקל.

מבט	בשניים	-�תכנית�שבועית�המתמקדת�במיגדר�וביחסים�בין�שני�המינים�מנקודת�מבט�נשית

וגברית�בהנחייה�משותפת�של�בילי�מוסקונה-לרמן�ובן�כספית.

דרך	העיניים	שלנו	-�תכנית�שבועית�ייחודית,�המוגשת�בשפה�האמהרית,�והיא�היחידה�מסוגה,

הפונה�לבני�העדה�האתיופית�בשפתם.

פורטרט	-�תכנית�תרבות�בשפה�הערבית.

˙ÂÙËÂ˘†˙ÂÈÎ˙

לכל�אלה�מתווספות�כמובן�תכניותינו�השוטפות:

בקריאה	ראשונה	-	תכנית�שבועית�בהנחיית�אבירמה�גולן,�שבה�הספרים�הם�פלטפורמה�לטיפול�בנושאים�קיומיים

המעסיקים�אותנו�כמו�שהם�באים�לידי�ביטוי�בספרות.

מוסף	המוספים	-	תכנית�שבועית�בהנחיית�דן�מרגלית,�המנהל�שיחות�שיש�להן�ערך�מוסף�בענייני�תרבות,�חברה�ויצירה

ישראלית.

טעמים	-�תכנית�שבועית,�ראשונה�מסוגה,�המתמקדת�בתרבות�הבישול�בארץ�ובעולם�בהנחיית�צחי�בוקששתר.
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˙Â˘„Á†˙ÂÈÎ˙

השנה�נוספו�ללוח�השידורים�כמה�תכניות�איכות�חדשות:

ביקור	בית	-�מגאזין�בריאות�שבועי�בהנחיית�ליעד�מודריק,�שמטפל�בקשת�רחבה�של

נושאים�העוסקים�בבריאותו�ורווחתו�של�האדם�מינקות�ועד�זקנה.

	בית	-�בן�כספית�מארח�בתכנית�שבועית�חברי�כנסת�ואנשי�ציבור�בשיחה בנעלי

אינטימית�על�עצמם,�עולמם,�שאיפותיהם�וחלומותיהם.

תיק	שיווק	-�תכנית�שבועית�העוסקת�בהיבטים�שונים�של�עולם�השיווק�ומציידת�את

הצופה�בכלים�לצרכנות�נבונה.

הזירה	הכלכלית	-	מגאזין�כלכלי�שבועי�העוסק�בסוגיות�כלכליות�בגובה�העיניים�ומאפשר

לצופה�להבין�את�משמעותם�של�תהליכים�כלכליים�מבחינה�כלכלית�וחברתית�כאחד.

ברית	עם	מילה	-�תכנית�שבועית�לתרבות�עברית.�התכנית�עוסקת�ברבדים�שונים�של

המילה�בתרבות�העברית,�כמו�שהיא�מופיעה�במקורות,�בהנחיית�אבירמה�גולן.�התכנית

הופקה�בשיתוף�עם�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו.

יתוש	בראש	-	תכנית�הסטירה�המיתולוגית�בשיתוף�פעולה�עם�גל"צ�-�בהנחיית�שרית�וינו-אלעד�ובהשתתפות�פאנל

של�סטיריקנים.

המועדון	-�מגאזין�שבועי�לבני�חמישים�ומעלה,�המלווה�את�השינוי�המתרחש�בחיינו�עם�ההתבגרות�הבלתי�נמנעת

ומספק�לצופים�כלים�לשיפור�איכות�החיים�ויצירת�"חיים�מחדש".�מנחה:�גליה�אלבין.

¯ÚÂÏ†˙ÂÈÎ˙

הטלוויזיה�החינוכית�החליטה�לבסס�את�רצועת�שעות�אחר�הצהריים�המוקדמות�כרצועה�לילדים�ולנוער,�ונרתמה

להפקות�מיוחדות�של�סדרות�המטפלות�בנושאים�שיש�להם�השפעות�מיוחדות�על�בני�גיל�זה.�בשיתוף�פעולה�עם

גורמים�מקצועיים�במשרד�החינוך�והקליטה�הושם�דגש�על�תחומים�מסוימים�שאפשר�לחזקם�באמצעות�השידור

הטלוויזיוני.

כמה	כמה	-�שעשועון�מתמטי.�משחק�טלוויזיה�נושא�פרסים�לתלמידי�ד'-ו',�שמטרתו�לחבב�את�המתמטיקה�על�בני

הנוער�כדי�לצמצם�את�רמת�החרדה�בהתמודדות�עם�סוגיות�מתמטיות�הנשענות�על�תכנית�הלימודים.�במסגרת

התכנית�מתקיים�טורניר�בהשתתפות�תלמידי�בתי�ספר�מכל�רחבי�הארץ.

חטף	פתח	-	סדרה�חווייתית�העוסקת�בהעשרת�השפה�העברית�לבני�7�עד�9.

באמצעות�מערכונים,�שירים,�חידות,�שיחות�עם�ילדים,�קטעי�תיאטרון,�ספורט�ועוד�הופך�העיסוק�בשפה�העברית

לחוויה�מהנה�ומבדרת.

סברס	-	תקרא	תצליח�-�סדרת�תכניות�מיוחדת,�המנסה�לחבב�את�הקריאה�על�בני�הנוער.�בתכנית�אורחים�מוכרים

ויוצרים�המספרים�על�חוויית�הקריאה�שלהם,�ספר�אהוב,�כתבות�ושירים�הקשורים�לספרים.

ההפסקה�הגדולה�-�סדרת�תכניות�בנושא�מניעת�אלימות�בקרב�תלמידי�בתי�הספר�היסודי.

לתכנית�מבנה�מיוחד�הכולל�קטע�דרמטי�שלאחריו�כל�אחת�מהדמויות�שבמוקד�הקונפליקט�מציגה�במונולוג�את

גרסתה.

כל�זה�יש�בו�משום�בסיס�לדיון�של�בני�נוער�המנסים�להתמודד�עם�הקונפליקט.�הדיון�בהנחיית�נתי�רביץ.

שוונג	-�מגאזין�נוער�בנושא�אלימות�על�היבטיה�השונים:�אלימות�נגד�מורים,�בספורט,�ונדליזם,�הטרדה�מינית�ועוד.

עוד	במגאזין	-�שיחות�על�בעיות�גיל�ההתבגרות,�המלצות�על�סרטים,�שירים,�הצגות,�בילויים,�אופנה�ועוד.

ספורטיוי	-�תכנית�הספורט�הותיקה�בהנחיית�אריק�זאבי,�הנותנת�ביטוי�לעשייה�הספורטיבית�בקרב�בני�נוער,�גם

בתחומים�וענפים�שאינם�בהכרח�כדורגל�וכדורסל,�באמצעות�תחקירים�וכתבות,�הצגת�ספורטאים�מצטיינים,�חשיפת

ספורטאים�צעירים,�ספורט�נכים�ועוד.

ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù

במהלך�השנה�נרתמה�הטלוויזיה�החינוכית�להפקת�פרוייקטים�מיוחדים�שיש�להם�נגיעה�לכלל�החברה�הישראלית:

יום	זכויות	הילד	הבין-לאומי	-�לציון�יום�זכויות�הילד�הבין-לאומי�הפיקה�הטלוויזיה�החינוכית�תכניות�מספר:

באו	מאהבה	-	תכנית�הדנה�בהיבטים�שונים�של�זכויות�הילד.�בעזרתם�של�מומחים�מתחום�החינוך�והחברה�נבדק�נושא
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זה�בתחומים�שונים:�זכויות�הילד�בבית,�בתקשורת�ובמערכת�הבית-ספרית.�בתכנית�שולבו

סרטים�מתוך�פרוייקט�בין-לאומי�בהשתתפות�קמרה�אובסקורה�שבמסגרתו�הפיקו�בתי�ספר

לאמנות�סרטי�הנפשה�(אנימציה)�בנושא.

כמו�כן�שובצו�במהלך�כל�השבוע�קליפים�מתוך�פרוייקט�ילדים	מציירים	זכויות�שבהם�נותנים

הילדים�ביטוי�למה�שהם�רואים�כזכויותיהם�שיש�לכבדן.

שימור	תרבות	היידיש	-�צולמו�ושודרו�שני�מחזות�מחווה�לענקי�ההומור�היידי�דזיגן�ושומאכר.

בהצגה�הבנויה�על�סיפור�חייהם�ופעילותם�של�השניים�משולבים�קטעי�מערכונים�ושירה�מתוך

הצגותיהם.�התכניות�שודרו�ביידיש�עם�תרגום�לעברית.

קרובים	קרובים	-�הופק�פרק�המאחד�את�גיבורי�הסדרה�המיתולוגית�שהפכה�עם�הזמן�לסמן

תרבותי/חברתי�חוצה�גילים.

אל�פרק�האיחוד�הצטרף�גם�סרט�תיעודי�המנציח�את�הליכי�ההפקה�והאינטראקציה�הפנימית

שנוצרה�במהלך�ההסרטה.

יום	הזיכרון	לחללי	צה"ל	-�גם�השנה�הופקה�תכנית�מיוחדת�המנציחה�את�זכרם�של�נופלים�באמצעות�יצירות�מוזיקליות

ויצירות�בפרוזה�שהם�כתבו.

ואחר-	כך	שקט	-�תכנית�המתמקדת�במיוחד�בשכול�של�חללי�פעולות�איבה�וטרור.

ÌÂÎÈÒÏ

מול�הומוגניות�של�תכנים�הבאים�לספק�צרכים�מסחריים,�ויוצרים�את�"מדורת�השבט"�שבה�האזרחים�הופכים�לשבויים

בידי�העוצמה�של�התקשורת�המסחרית,�מנסה�הטלוויזיה�החינוכית�באמצעים�הצנועים�העומדים�לרשותה,�לאפשר

במידת�האפשר,�לקבוצות�אזרחים�שונות,�שהן�בעצם�הריבון�האמיתי,�להתבטא�ובכך�לגוון�את�השידור�ולממש�משהו

מזכות�האזרח�לשמוע�ולהישמע.

∫Ï¢ÎÓÈ˜Ò„Â‚ÈÂ†‰ÙÈ
Á†˙Â¯†∫≤†˙ÈÎÂÈÁ†˙È‡¯Á‡

∫ÔÂÙÏË∞≥≠∂¥∂∂∂∂∂
∫Ò˜Ù∞≥≠∂¥≤∑∞π±

·È·‡†Ï˙†·È·‡†˙Ó¯†¨±¥†¯ÊÂ‡Ï˜†∫˙·Â˙Î
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„channel2@ietv.gov.il
∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.ietv.gov.il
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ÏËÈ˜†ÌÂÏ˘†∫Ï¢ÎÓ
∫˙Î¯ÚÓ†ÊÎ¯Ø†ÏËÊÂ¯†È˜ÈÓ†Ø†ÊÙ†È¯Â‡

ÒÈÈÂ†È·‡

∞≤≠µ≥≥π∏∞π†∫Ò˜Ù†¨∞≤≠µ≥≥ππ∞∞†∫ÔÂÙÏË
∫˙·Â˙ÎÔÏÈ‡†‰ÂÂ†¨˙¯Â˘˜˙‰†˙È¯˜

‰„Â‰È†È¯‰†ÆÆ„

גם�ב-2005�המשיכה�חברת�החדשות�של�ערוץ�2�להיות�הגורם�המוביל�בשידורי

החדשות�בישראל.

בצד�שידורי�חדשות�מגוונים�ולוח�שידורים�המתגמש�ע"פ�הצרכים,�התמקדה

החברה�ב-2005�בשידורי�ההתנתקות.

שידורים�אלה�שהיו�בגל�פתוח,�הצטיינו�בפריסה�רחבה�שנתנה�ביטוי�בשידור

חי�לאירועים�המרתקים�בגוש�קטיף,�בצפון�הרצועה�ובישובי�צפון�השומרון.

שידורים�אלה�שנמשכו�קרוב�ל-100�שעות�שידור�במהלך�חודש�אוגוסט�וזכו�לתשומת�לב�רבה,�תבעו�גם�מאמץ

מערכתי�ותקציבי�של�החברה.

˙ÂÈÎ˙‰†ÁÂÏ

ß‰†≠†ß‡

מבזקי�חדשות�במסגרת�תוכניות�הבוקר.09:00�-�45:06�

"סדר�עולמי"�עם�ערד�ניר.17:30�-�17:00

"שש�עם"�עודד�בן�עמי.19:00�-�18:00

המהדורה�המרכזית�עם�יונית�לוי�וגדי�סוקניק.20:45�-�20:00�

ßÂ†ÌÂÈ

מבזקי�חדשות�במסגרת�תוכניות�הבוקר.09:00�-�06:45�

השבוע�-�מגזין�בערבית�עם�נעים�עריידה.14:30�-�14:00

"סדר�עולמי"�-�סיכום�שבועי�עם�ערד�ניר.17:30�-�17:00

אולפן�שישי�עם�אהרן�ברנע.21:00�-�19:58�

˙·˘†ÌÂÈ

"פגוש�את�העיתונות"�עם�דנה�ויס.17:45�-�17:00

מהדורת�מוצ"ש�עם�דני�קושמרו.20:45�-�20:00
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שנת�2005�בערוץ�10�התאפיינה�בהתחזקות�עקבית�וברורה,�התחזקות�שהתאפשרה�בזכות�שתי�מגמות�מרכזיות:

≠†˙ÂÈÓÂÈ†˙ÂÚÂˆ¯†Ï˘†˜ÂÊÈÁÂ†‰Ï„‚‰

בשנה�זו�החלטנו�להעמיק�ולעבות�את�רצועות�השידור�היומיות�בערוץ.�לשם�כך�הוספנו�מגוון�הפקות�מקומיות�חדשות

ומחודשות�שתחמו�את�שעות�השידור�במהלך�היום�לפי�נושאים�בהתאמה�לקהל�היעד�הצופה�בהן.

את�שידורי�הערוץ�פתחה�רצועת�הבוקר�שהכילה�בתוכה�את�"הבוקר",�התכנית�הראשונה�הפותחת

את�שידורי�היום�ומביאה�לצופים�לצד�מבזקי�החדשות,�העדכונים�ועדכוני�התנועה�סיפורים�מרתקים

על�הפסיפס�האנושי�בארץ�מנקודת�מבט�שונה,�עכשווית�ועוקצת,�בהנחיית�לינוי�בר-גפן,�אברי

גלעד�וקובי�מידן.

הרצועה�הבאה�הכילה�את�התכניות�"אודטה"�במתכונת�קצרה,�מהודקת�וקצבית�ואחריה�סדרת

המדריכים�בנושאי�אוכל�בהנחיית�השפיות�איילת�לטוביץ'�ומיקה�שרון,�בריאות�בהנחיית�דפנה�שפיגלמן�ותרבות�הפנאי

בהנחיית�רווית�נאור.�רצועה�זו�נסגרה�בתכניתה�של�שירה�פליקס�"סיפור	אישי"�שהביאה�את�סיפורם�המיוחד�ויוצא

הדופן�של�אנשים�מן�השורה.

בדצמבר�2005�עלתה�רצועת�שידור�יומית�חדשה�-�"5	בערב	עם	רפי	רשף",�תכנית�אירוח�במתכונת�שונה�ומיוחדת

המותאמת�לשעות�הערב�כמנוף�לקראת�שידורי�השיא�(פריים-טיים).�התכנית�הכפילה�את�ממוצע�הצפייה�ברצועה

ורשמה�שיעורי�צפייה�של�4.3%�בממוצע�בחודש�דצמבר�כאשר�מדי�שבוע�מצטרפים�עוד�ועוד�צופים�קבועים�ומעלים

את�ממוצע�הצפייה�בתכנית.

הרצועה�האחרונה�הכילה�את�שידורי�שעות�השיא�(פריים-טיים)�שכללו�את�"לונדון	את	קירשנבאום"

עם�עלייה�של�38%�בממוצע�משנת�2004,�מהדורת�החדשות�המרכזית�שרשמה�עלייה�של�25%

בממוצע�מאז�אשתקד,�מגוון�תכניות�מקור�וכמובן�"היום	שהיה	עם	גיא	זהר"	שסיכמה�את�היום�ואף

היא�ציינה�עלייה�משמעותית�של�38%�לעומת�השנה�החולפת.

≠®ÌÈÈË≠ÌÈÈ¯Ù©†‡È˘‰†˙ÂÚ˘·†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‡Â·ÈÈÂ†‰Ï˘·‰

בשנה�זו�התמקד�הערוץ�בחיזוק�התכניות�ששודרו�בשעות�השיא�(פריים-טיים),�תכניות�שהניבו

תוצאות�יפות�לערוץ�ומיצבו�אותו�כשחקן�מרכזי�ומבטיח�בטלוויזיה�הרב-ערוצית.�הערוץ�הצליח

להעלות�את�אחוזי�הצפייה�(הרייטינג)�בשעות�אלו�ב-�24%�לעומת�2004� והגיע�לממוצע�של�6.1%

בשעות�שבין�19:00�ל-�23:00.

התכנית�"הדוגמניות	1"�רשמה�שיאי�צפייה�של�10.5%�בממוצע�העונתי�ו-�13%�צפייה�בתכנית�הגמר.�גם�התכנית�"זה

הזמן"�של�עמנואל�רוזן�בעונתה�הרביעית�הביאה�סיפורים�אישיים�מצמררים�והמשיכה�להעלות�על�סדר�היום�הציבורי

עוולות�חברתיות.

עוד�חיזוק�לתכניות�המקור�בשעות�השיא�תרמו�תכניות�האיכות�ה"מיובאות"�שהטביעו�את�חותמן

על�מרקע�הטלוויזיה�ועל�ציבור�הצופים,�תכניות�כמו�"מסע	עולמי"�המביאה�נופים,�תרבויות�ומראות

מהעולם�באופן�ובניחוח�מיוחדים�השמורים�לאיל�פלד�ו"שומר	מסך	עם	אמנון	לוי",�תכנית�התחקירים

המהוללת�שהמשיכה�לספק�תחקירים�ושחיתויות�באמצעות�צוות�התחקירנים�המלווה�במצלמה

נסתרת�והגיעה�לנתוני�צפייה�מרשימים�של�9.2%�בממוצע�המעלים�את�נתוני�הצפייה�באותו�יום�שבו

שודרה�בכ-�53%.
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∫Ï‚¯Â„Î

עוד�אחד�מנדבכי�הערוץ�היה�שידור�משחקי�הכדורגל�החל�בשידור�משחקי�נבחרת	ישראל	בכדורגל�שהגיעו�לשיעורי

צפייה�של�35%�בממוצע�ועד�לשידור�משחקי	ליגת	העל�(בימי�ראשון),�ימים�שהניבו�בעונה�החדשה�(אוגוסט-דצמבר

2005)�שיעורי�צפייה�של�13.5%,�שיעור�צפייה�הגבוה�בכ-�40%�בממוצע�מהעונה�הקודמת.

צעד�נוסף�וחדשני�שהכתיבה�מחלקת�הספורט�של�הערוץ�הייתה�שידור�מגזין�הספורט�"דאבל	פס"�אשר�שודר�מאולפן

זכוכית�שקוף�שהוקם�ופורק�בכל�משחק�באצטדיון�שממנו�שודר�המשחק.�המגזין�בהנחיית�מאיר�איינשטיין�ועמנואל

רוזן�-�אוהד�ספורט�מושבע�ודעתן,�גרף�נתוני�צפייה�חסרי�תקדים�לשעה�23:00�-�7.1%�בממוצע�לכול�העונה.

ערוץ�10�בבגרותו�בשנה�רביעית�זו�לשידורו,�מוסיף�להכתיב�בתכניותיו�סדר�יום�בנושאים�חברתיים,�מדיניים�ופוליטיים,

מוסיף�לעניין,�להציף�על�פני�השטח�סוגיות�אנושיות,�תרבותיות�וחברתיות�מהותיות�בחברה�הישראלית�ולהתעמק�בהן

ומוסיף�לטפל�ולחשוף�אותן�לעומק�מנקודת�מבט�שונה�ומיוחדת�ובמגוון�תכניות�הנוגעות�בעולמות�שונים�כמו�עולם

הספורט�-�ב"צהובים"�וב"בעקבות	הגביע	האבוד",�עולם�הטלפונים�הניידים�ב"הפלא	השמיני"�ועוד.

עוד�שודרו�במהלך�השנה�סרטים�תיעודיים�רבים�על�ההרס�שגרר�עימו�הצונמי:�"הים	לקח	הכול"�שריתק�למסך�כ-�1/4

מיליון�צופים�וסרט�התעודה�"מסע	בארץ	העפיפונים"�במסע�נדיר�ורב�סכנות�של�העיתונאי�הישראלי�ניצן�הורוביץ

לאפגניסטן�ארץ�אל-קאעידה�וסיפור�המלחמה�בטרור�והמרדף�אחר�אוסאמה�בן�לאדן�שרשם�התעניינות�רבה�ואחוזי

צפייה�נאים�(9.7%).�מאבקו	של	רלף	קליין	במחלת	הסרטן,�תיעוד�מסע	ההופעות	של	אביב	גפן,�עשור�לרצח�רבין�ועוד.

כחלק�ממערך�זה�המשיך�הערוץ�בשידור�תכניות�רכש�וסרטים�מהמובילים�בעולם�וביניהם�שידר�בשידור�חי,�מרגש

ומיוחד�במשך�11�שעות�רצופות�את�מופע�הצדקה�וההצדעה�לעולם�השלישי�"הלייב	8"�ב"הייד�פארק"�שבלונדון�לצד

שורה�ארוכה�של�מופעים�מקבילים�ברחבי�העולם:�פריז,�רומא,�ברלין�ופילדלפיה�שבארה"ב.

בין�שוברי�הקופות�ששודרו:�"ארין	ברוקוביץ'",	"החדר",	"גד	חרב",	"אושן	11",	"כנופיות	ניו	יורק",	"סערה	מושלמת",	"תעביר

את	זה	הלאה",	"השעות",	"מלחמת	הכוכבים	לדורותיו"�ועוד.

במהלך�שנה�זו�התמודדה�מדינת�ישראל�ועמה�ערוץ�10�וחברת�החדשות�שלנו�"חדשות�10"�עם�תהליך�ההתנתקות

והיציאה�מעזה,�מהלך�כואב�וקשה�שבו�מעורבים�דעות�ומתחים�רבים�שאותם�ניסינו�להביא�באופן�האובייקטיבי�ביותר.

הערוץ�שידר�מאות�שעות�של�שידורים�חיים,�ליווה�את�תהליך�ההתנתקות�על�כל�גווניו�והצליח

לקצור�הישגים�רבים�ודיווחים�בלעדיים�ממוקדי�ההתרחשויות.�פרט�לסיקור�היומיומי�במהדורה

המרכזית�-�מגזין�סוף�השבוע�"האולפן	המרכזי	עם	גלעד	עדין"�והתכנית�הדוקומנטרית�"דין	וחשבון

עם	רינו	צרור"�-�הביאו�אנשי�הערוץ�והחדשות�שורה�של�תחקירים�וכתבות�דוקומנטריות�לפני

היציאה�מעזה,�במהלכה�ואחריה�כמו�הסרט�עטור�השבחים�"ג'ובניקים"�של�ענת�גורן�ששהתה�בקיץ

האחרון�עם�אנשי�הקבע�של�הגדוד�שפינה�את�גוש�קטיף�וליוותה�אותם�בסיפורי�האהבה�וברגעי

המשבר,�המתח�וההתפרקות�שלהם�בימים�החמים�של�ההתנתקות.

ÌÂÎÈÒ

גם�בשנה�זו�כמו�בשנים�קודמות,�ערוץ�10�מוסיף�להיות�נאמן�לזהות�שעמה�נולד�ולהטמיע�זהות�זו�בתכניות�מקוריות

המעלות�ומכתיבות�סדר�יום�ציבורי,�חברתי,�מדיני,�פוליטי�ותרבותי�מעניין,�תוך�כדי�הסתכלות�מיוחדת�ומעניינת�על

נושאים�שגורים�באופן�המיוחד�רק�לנו.

ÔÓ„È¯Ù†È„ÂÓ†Ø†Ë¯ÙÓÏ†¯È†∫Ï¢ÎÓ
¯¯Ù†‰Ù„†∫˙ÂÈÎ˙†˙Ï‰Ó

 03-7331010†∫Ò˜Ù†¨∞≥≠∑≥≥±∞∞µ†∫ÔÂÙÏË
µ≥¥µ¥†ÌÈÈ˙Ú·‚†µ≥†ÌÂÏ˘‰†Í¯„†∫˙·Â˙Î
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בשנת�2005�חגגה�חברת�"חדשות�10"�דלום�שנים�להיווסדה.�שנה�זו�הייתה

שנת�מבחן�ההתבגרות�וההוכחה�הלכה�למעשה�של�החזון�שהנחה�את

הקמתה.

החזון�של�מקימי�החברה�היה�ליצור�מהדורת�חדשות�שתשנה�את�הדרך

שבה�משדרים�חדשות�בטלוויזיה�בישראל�במטרה�לשנות�את�דרכי

החשיבה�המקובלות�ולנסות�לשקף�את�החברה�הישראלית�על�כל�גווניה

ומורכבויותיה.�יציאה�מתוך�האולפנים�המרכזיים�ושידור�חדשות�"קרוב

לבית"�מתוך�הערים,�הכפרים,�המושבים,�השכונות�וההתנחלויות�שהם

מדינת�ישראל�תוך�כדי�מתן�ביטוי�ל"אני�מאמין"�של�החברה:�חדשות�מעמיקות�יותר,�מאוזנות�יותר,�קשובות�לקהל,

נעדרות�מורא�ומשוא�פנים�אשר�מדברות�אל�הצופה�בגובה�העיניים�-�היו�אחד�מנדבכיה�העיקריים�והחשובים�של

חדשות�10�בשנה�זו�שבה�חלה�ההתנתקות�מעזה.

חדשות�10�שידרה�מאות�שעות�של�שידורים�חיים,�ליוותה�את�תהליך�ההתנתקות�על�כל�גווניו�והצליחה�לקצור�הישגים

רבים�ולהביא�דיווחים�בלעדיים�ממוקדי�ההתרחשויות.�פרט�לסיקור�היומיומי�במהדורה�המרכזית,�למגזין�סוף�השבוע

"האולפן	המרכזי	עם	גלעד	עדין"�ולתכנית�הדוקומנטרית�"דין	וחשבון	עם	רינו	צרור",�הביאו�אנשי�החדשות�שורה�של

תחקירים�וכתבות�דוקומנטריות�לפני�היציאה�מעזה,�במהלכה�ואחריה�כמו�הסרט�עטור�השבחים�"ג'ובניקים"�של�ענת

גורן�אשר�שהתה�בקיץ�האחרון�עם�אנשי�הקבע�של�הגדוד�שפינה�את�גוש�קטיף�וליוותה�אותם�בסיפורי�האהבה�שלהם

וברגעי�המשבר,�המתח�וההתפרקות�שליוו�אותם�בימים�החמים�של�ההתנתקות.

כמו�בשנים�קודמות�כן�גם�השנה�שמה�לה�חברת�החדשות�למטרה�להציף�על�פני�השטח�סוגיות�אנושיות,�תרבותיות

וחברתיות�מהותיות�לחברה�הישראלית�ולהתעמק�בהן,�לטפל�ולחשוף�אותן�מנקודת�מבט�שונה�וייחודית.�כך�נוצר�מגוון

של�סדרות�תעודה�ותחקיר�בנושאים�מגוונים�כמו�המהפכה�הסלולרית,�שתי�סדרות�תעודה�ותחקיר�שעסקו�בעולם

הכדורגל�משתי�נקודות�ראייה�שונות�וסדרת�תחקיר�שבדקה�את�המדינה�שבה�אנחנו�חיים�משלוש

נקודות�מבט�שונות.

"בעקבות	הגביע	האבוד"	-�סדרת�המופת�של�עמנואל�רוזן�שעסקה�בתעשיית�הכדורגל�העולמית

אשר�הפכה�מזמן�ל"קונצנזוס".�בסדרה�מסייר�עמנואל�רוזן�מלווה�בפרשני�ספורט�בארצות�שונות

שבהן�הכדורגל�הפך�לחלק�משמעותי�בחיי�התושבים�ומנסה�להבין�ולפענח�את�התופעה�תוך�כדי

התייחסות�לענף�ספורט�זה�בארץ.

"צהובים"	-�סדרת�התעודה�האיכותית�של�רינו�צרור�שיצא�למסע�עם�קבוצת�הכדורגל�של�מכבי�תל�אביב,�הקבוצה

הפופולרית�בישראל�שעלתה�בתחילת�השנה�לליגת�האלופות�בתקציב�מינימלי�של�20�מיליון�שקלים.

"הפלא	השמיני"	-�סדרה�תיעודית�בהנחייתה�של�מיקי�חיימוביץ�אשר�בחנה�את�הקשר�שבין�הטכנולוגיה�הסלולרית

והחברה�המודרנית.�איך�משפיעה�המהפכה�הסלולרית�כמו�מהפכות�טכנולוגיות�שקדמו�לה�על�אורח�חיינו�בכל�תחומי

החיים:�ילדים,�שפה,�יחסי�עבודה,�קשרים�חברתיים�וכו'.

"מבחן	המציאות	"	-�סדרת�התחקיר�של�בן�שני�המתייחסת�לשלוש�סוגיות�מהותיות�מרכזיות�בהוויה�הישראלית�באותה

שנה:�מעמדה�של�העיר�ירושלים,�מצב�מערכת�הבריאות�המתפוררת�וכמובן�מצב�הביטחון�האישי�שנדחק�לשוליים

בשל�העיסוק�בביטחון�המדינה.

חברת�חדשות�10�הפיקה�עוד�עשרות�סרטים�תיעודיים�ותכניות�תחקיר�ואקטואליה�שעסקו�במגוון�נושאים�חברתיים
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ותרבותיים�והגיעה�להישגים�מופלאים�שאין�להם�אח�ורע�בעולם�התקשורת�הישראלי�-�סיפורים�בלעדיים�כמו�תחקיר

והדמיה�של�הכור�הגרעיני�בדימונה,�תחקיר�על�מכירת�דגים�שתוקפם�פג�וזויף�-�פרשה�שהסעירה�את�המדינה,�ראיונות

בלעדיים�עם�ולדימיר�פוטין,�עם�שודד�הברינקס,�עם�אברי�רן�ועם�אבו-מאזן.

במהלך�השנה�שודרו�סרטים�תיעודיים�רבים�על�ההרס�שגרר�עמו�הצונמי:�"מסע	בארץ	העפיפונים"�-�מסע�נדיר�ורב

סכנות�של�העיתונאי�הישראלי�ניצן�הורוביץ�לאפגניסטן�ארץ�אל-קאעידה�וסיפור�המלחמה�בטרור�והמרדף�אחר

אוסאמה�בן�לאדן.�מאבקו�של�רלף�קליין�במחלת�הסרטן,�תיעוד�מסע�הופעותיו�של�אביב�גפן,�עשור�לרצח�רבין�ועוד.

נוסף�על�שידורים�מיוחדים�שאותם�הפיקה�חדשות�10,�דאגה�החברה�להמשיך

�מהדורת�החדשות �של�תכניות�החדשות�המובילות�בארץ. ולשפר�את�מעמדן

המרכזית�של�ערוץ�10�המשודרת�בכל�ערב�בשעה�20:00�היא�היחידה�שרשמה

�בחודש�דצמבר�2005�הגיע�ממוצע עלייה�של�25%�בשנת�2005�לעומת�2004.

המהדורה�ל-�9.9%�והפערים�מול�חדשות�2�מוסיפים�להצטמצם.

עלייה�מהותית�נרשמת�גם�בתכניותיה�הקבועות�של�חברת�חדשות�10�כמו�"לונדון

את	קירשנבאום"�שמציבים�את�עצמם�כחלופה�יציבה�ויצירתית�לרצועת�הבידור�של�ערוץ�2�שעלתה�בחודש�נובמבר,

ממוצע�הצפייה�בלונדון�את�קירשנבאום�הגיע�ל-�7.2%�בנובמבר�ול-�8.2%�בדצמבר�-�אלו�נתונים�העולים�על�הממוצע

השנתי�של�התכנית.�גם�תכניתו�של�גיא�זהר�"היום	שהיה"�רושמת�עלייה�מרשימה�של�38%�לאורך�השנה�כולה.

בסוף�השנה�התרחש�"המפץ	הגדול"�של�הפוליטיקה�הישראלית�והחל�הסיקור�של�מערכת�הבחירות�הדרמטית�אשר

בו�החברה�הגיעה�לשיא�יכולותיה�אשר�באו�לידי�ביטוי�באירוע�הטראומטי�של�תחילת�2006�ובמשדרי�הבחירות�שאחריו.

על�כך,�בסיכום�השנה�הבאה. 

Ò„Ï†Ì¯†∫Ï¢ÎÓ
¯·†‰„†‰ÏÈ˘†∫˙ÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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צפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM,�ממשיך�לשמור�על�מעמדו�כרדיו�החזק�והמוביל�באזור�הצפון.

אפיון�התחנה�התחזק�בשנה�האחרונה�וכיום�היא�משדרת�בעיקר��תכניות�מלל�וייעוץ�במגוון�תחומים.

צפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM�מציג�שדרנים�שהנם�כוכבי�תקשורת�מהשורה�הראשונה�ומהמובילים�בארץ,

ביניהם:�ניסים�משעל,�דידי�הררי,�נתן�זהבי,�ורדה�רזיאל-ז'קונט,�יוסי�סיאס,�מרב�מיכאלי,�איריס�קול,�ירון�אנוש,�שמוליק

טיאר,�פרופ'�רפי�קרסו,�אייל�לי-און,�נועם�אמיר�ועוד.

התחנה�משדרת��תכניות�סינדיקציה�מובילות�מתחנת�האם,�רדיו�ללא�הפסקה�103FM�שבאזור�המרכז,�תוך�הקפדה

על�עבודת�הפקה�משותפת�ועל�איזון�מוחלט�בין�מאזינים�העולים�לשידור�מהצפון�ומהמרכז.�זאת�לצד��תכניות�מקור,

אשר�הנן�בעלות�תכנים�מקומיים�וייעודיים�לאזור�הצפון�ותושביו.

�תכניות�המקור�של�התחנה,�מהוות�במה�מרכזית�וחדשותית�לכל�המתרחש�באזור�הצפון�והסביבה.�אזור�זיכיון�התחנה,

כולל�למעלה�מ-�10�ערים�גדולות,�ביניהן:�כרמיאל,�מעלות,�שלומי,�קריית�שמונה,�מטולה,�נהרייה,�עכו,�צפת,�קצרין

ועוד.�אזור�זה�הנו�בעל�חשיבות�מכרעת�מבחינה�ביטחונית�וחברתית�ומצוי�בכותרות�הראשיות�על�בסיס�קבוע�בשל

רצף�אירועים�וסוגיות�מדיניות-חברתיות�הקשורות�לצפון.�תכנית�הדגל�של�אזור�הצפון,�המשודרת�בצפון�ללא�הפסקה

104.5FM/101.5FM�היא�"אדוני�ראש�העיר".�במסגרת�תכנית�זו,�ניתנת�הבמה�מידי�שבוע�לראש�עיר�או�מועצה�מאזור

הצפון,�על-מנת�לדון�בסוגיות�רלבנטיות�לעירו�ולהשיב�בשידור�חי�לשאלות�התושבים.

לכל�אורך�שעות�השידור,�מפעיל�צפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM�מערך�חדשות�מקומי,�בעל�מקורות�מידע

מיידיים�ממוקדים�שונים�באזור�הצפון.�היערכות�זו�מאפשרת�לתחנה�לשדר�מבזקי�חדשות�מקומיים�אודות�המתרחש

בצפון,�הכוללים�מידע�עדכני�מהשטח.�מערך�חדשות�זה�הנו�יעיל�והכרחי,�הן�בשל�המתיחות�הביטחונית�בצפון�והן

למטרות�מידע�למטיילים�רבים�הפוקדים�את�האזור.

בנוסף,�לצפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM�קשר�הדוק�עם�משטרת�ישראל.�התחנה�שמה�לעצמה�מטרה�לקחת

חלק�פעיל�בשינוי�תרבות�הנהיגה,�במיוחד�בקרב�הדור�הצעיר�ולפיכך,�היא�שותפה�פעילה�עם�משטרת�התנועה�במבצעי

אכיפה,�המקבלים�ביטוי�קבוע�בתכנית�הבילוי�המשודרת�כל�ליל�שישי.

לאורך�השבת�משדרת�התחנה�רצועה�המכונה�"שבת�עברי"�(מוסיקה�עברית�ברצף),�הזוכה�לאהדה�רבה�בקרב�כל

שכבות�הגילאים�ומשרתת�נאמנה�את�תושבי�הצפון�ואת�רבבות�המטיילים�בדרכם�לאזור.

לאורך�השנה�תורם�צפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM�דרך�קבע�זמן�אויר�לגופים�ולעמותות�התנדבותיות�הפועלים

למען�הקהילה.�חיבור�זה�לקהילה�הולך�ומתחזק�עם�השנים�ובא�לידי�ביטוי�בתשדירים�ובעריכת�מבצעים�למען�אוכלוסיות

במצוקה,�חיילים�במוצבים,�ילדים�ובעלי�משפחות.

סקרי�ההאזנה�מצביעים�על�שיעור�האזנה�הולך�וגדל�לצפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM�ולמידת�האהדה�הגוברת

לה�זוכה�התחנה.�צפון�ללא�הפסקה�104.5FM/101.5FM�הנו�הרדיו�האיתן�והמוביל�באזור�הצפון,�רדיו�עדכני,�בעל�אפיון

מוגדר�ולוח��תכניות�עשיר�ואיכותי,�המספק�מענה�איכותי�ומיידי�לשלל�צורכי�קהל�מאזיני�הצפון.

∫¯ÂÊ‡ı¯‡‰†ÔÂÙˆ
∫¯„˙104.5FM/101.5FM

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓÔÂ‡≠ÈÏ†ÏÈÈ‡
∫˙ÂÈÎÂ˙‰†Ï‰ÓÔÂ‡≠ÈÏ†ÏÈÈ‡

∫ÔÂÙÏË∞¥≠πµ∑±∂≥π†∫Ò˜Ù†¨∞¥≠ππ∑ππππ
∫˙·Â˙Î≤¥πµ≤†˙ÂÏÚÓ†¨ÛÂ†‰ÙÈ†˙ÂÎ˘†¨‰„ÈÈÒ‡†˙ÊÂÁ‡
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עלה�לאוויר�ב-�07.03.24,�וביסס�את�מעמדו�ככלי�התקשורת�המשפיע�ביותר�במגזר�הערבי.

הרדיו�צירף�לשורותיו�את�כוכב�המדיה�מס'�1�במגזר,�זוהיר�בהלול.�זוהיר�מגיש�את�תוכנית�האקטואליה�"יום�ג'דיד"

(יום�חדש)�פעמיים�בשבוע�ברצועה�9:00-11:00.�כמו�כן�תוכנית�ספורט�ביום�א'�בשעה�18:00.

הישגיו�של�הרדיו�במרוצת�2005�כללו�אירועים�מרכזיים�רבים,�בהם�כיכב�הרדיו�כמעט�בלעדית�בכל�הקשור�לחוויה

התקשורתית�של�האוכלוסייה�הערבית�בישראל,�למשל:

הטבח�בשפרעם:�כיסוי�האירוע�עצמו�והלוויות�יום�למחרת.�הכיסוי�כלל�ידיעות�בלעדיות�פרשנויות�ועדים�בשידור1.

חיי�וכו'.�השידור�נתפש�בתודעה�הציבורית�כמהימן,�ממתן�ואחראי.

עדות�לכך,�בין�היתר,�היה�מכתב�ההערכה�שקיבלנו�מאת�הרשות�השנייה.

שידורים�ישירים�מועידת�שרם�אלשיך:�כולל�שליחת�כתב,�כיסויים�מיוחדים�ופרשנויות.�השליח�שלנו�לוועידה,2.

�השלום �קול �רדיו �וגם �חיפה, �ורדיו �רגע �קול �תחנות�אזוריות, �לכמה �פרשן �שימש�בתור �סלאמה, נביל

הישראלית-פלסטינית.

פרסום�דו"ח�מח"ש�לגבי�הריגתם�של�13�אזרחים�ערביים�באירועי�אוקטובר�3.2000.

כמו�כן�שידר�ואירח�הרדיו�אירועי�בידור�בלעדיים�של�האוכלוסייה�הערבית�כמו:�קוקה�קולה�סטאר�(=כוכב�נולד).4.

רדיו�"א-שמס"�ממשיך�לפעול�רבות�ולהוות�גשר�בין�ערבים�ויהודים,�תוך�הבנה�ושמירה�על�הצרכים�של�שני�המגזרים

בצורה�אובייקטיבית�ומאוזנת.

˙ÂÈÎÂ˙†Ï˘†¯È˘Ú†ÔÂÂ‚Ó

צעירים,�נשים,�חדשות�ואקטואליה,�פוליטיקה�וכלכלה,�ספורט,�תרבות,�סטירה,

אסטרולוגיה�בריאות�ופנאי,�ומעורבות�בקהילה.

בפתחה�של�2005�התקרב�הרדיו�מאוד�לעבר�אוכלוסיות�היעד�השונות�עליהן�התמקדה

�השכבה �ואוכלוסיית �הנשים, �אוכלוסיית �הצעירים, �אוכלוסיית �התוכן: עשיית

הסוציו-אקונומית�הבינונית�ומעלה.

�האינטרנט�המקיף: �את�אתר �בהשיקו �פאזה�אחת�קדימה�מבחינה�מקצועית-אופרטיבית, �הרדיו �עבר �כן כמו

www.ashams.com.�האתר�כולל�התייחסות�מסביב�לשעון�לשידורי�הרדיו,�וגם�פולו-אפ�לכל�ההתרחשויות.�האתר
בנוי�ברוח�צעירה�אך�גם�ממלא�פונקציה�חשובה�אינפורמטיבית�במרחב�הקבירנטי�בשפה�הערבית.�ניתן�לומר�בבטחה

שהאתר�ייהפך�בקרוב�למספר�1�בכל�הקשור�לגולש�הערבי�בישראל!!

זאת�ועוד�סקרים�רבים�החמיאו�רבות�לרדיו�ולתכניו�-�חלקם�של�עמותות�עצמאיות�שחוקרות�את�ה�תקשורת�הערבית

בישראל�(עמותת�"אעלאם")-�והציבו�אותו�בעמדת�כיבוש�טבלת�הרייטינג�הרדיופונית�הערבית�באופן�מוחלט.

˙Â˘„Á‰†˙˜ÏÁÓ

"חדשות�א-�שמס"�קלטה�את�מיטב�הכתבים,�העורכים�ומגישים�אשר�יחדיו�מרכיבים�מערכת�חדשות�למופת,�המשדרת

18	מהדורות	ביום,�3	יומנים,�מקיימת�ראיונות�ותחקירים�חדשותיים,�דיווחי�מזג�אויר�וכלכלה�ונתוני�בורסה,�בנוסף�לפריצות

שידור�באירועים�מיוחדים.
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È·¯Ú†¯Ê‚Ó†∫¯ÂÊ‡
π∏Æ±FM†Ø†±∞±FM†∫¯„˙

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓÌ‡¯Î†ÏÈ‰ÂÒ
∫˙ÂÈÎ˙†Ï‰ÓÒÂË†„¯‡¯·

˙¯ˆ≠˘¯ÂÁ‰†¯ÙÎ†∫˙·Â˙Î
∞¥≠∂∞∏≥±∞±†∫Ò˜Ù†¨∞¥≠∂∞∏¥±∞±†∫ÔÂÙÏË

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.ashams.com†
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„ashams@ashams.com†

Ë¯ÂÙÒ

מחלקת�הספורט�משדרת�בשידור�חי�משחקי�כדורגל�עם�פריצות�שידור,ודיווחים

חיים�על�מתרחש�במגרשים,�ובכלל�בעולם	הספורט,�כל�זה�בשפה�הערבית�עם

מיטב�השדרנים�והכתבים.

˜ÂÂÈ˘

קיימות�שתי�מחלקות:�ארצית	ומקומית�אשר�מנוהלות�מהרדיו,�שתי�המחלקות

עובדות�בסנכרון�מלא.

שיווק�רדיו�"א-שמס"�ימשיך�ויתמקד�בהרחבת�קהל�המאזינים,�הלקוחות�והמפרסמים,�על�מנת�להמשיך�לבסס�את

מעמדה�וחיזוקה�מבחינה�כלכלית,ושיווקית.

בראיה�עתידית:�"א-שמס"�תמשיך�להעמיק�את�הקשר�עם�המאזינים�תוך�קביעת�סטנדרטים�גבוהים,�ובביסוס�מעמדה

ככלי�תקשורת�מנצח�במגזר�הערבי�בארץ.
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ÌÈ˜ÓÚ†∫¯ÂÊ‡
91.5FM / 96FM†∫¯„˙

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓËÎ‰†ÌÈÈÁ
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰ÓÔ¯ÊÚ†„ÈÂÈ„

∞¥≠∂∑∂∞≤µµ†∫Ò˜Ù†¨∞¥≠∂∑∂∑±≤≤†∫ÔÂÙÏË
±µ≤¥∑†ÔÂ˙Á˙†ÏÈÏ‚†ÆÆ„†¨˙˘˜†˙È·†ıÂ·È˜†∫˙·Â˙Î

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.96fm.co.il†
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„radio@96fm.co.il†

רדיו�"קול�רגע"�מיומו�הראשון�באוויר�חרט�על�דגלו:�"רדיו�שנוגע"�ומזה�מושפעות�תוכניותיו.

הצבע�הצפוני�של�רדיו�"קול�רגע"�זהר�גם�השנה�בשורה�ארוכה�של�מבצעי�קהילה:

התרמה�של�1,477�מנות�דם�בשיתוף�"מגן�דוד�אדום"�ו"בנק�שירותי�הדם",

מציאת�משפחות�אומנות�לילדים�בשיתוף�"אומנה",�הובלת�למעלה�מ-100�זוגות�"בדרך�לחופה"

ועוד...

רדיו�"קול�רגע"�משלב�בין�"TALK RADIO"�ל-"MUSIC RADIO"�ומזמין�מאזינים�בכל�יום�לעלות

לשידור�ולשוחח�עם�השדרנים,�לבחור�שירים,�לברך�ולאחל,�לפתור�חידות,�לדבר�על�פוליטיקה,

להציע�מתכון�לתבשיל,�להתייעץ�עם�רופאים�ולהתחבר�לעולמות�נסתרים.

99%�מעובדי�רדיו�"קול�רגע"�הנם�מקומיים,�תושבי�הגליל�והעמק�ששמים�דגש�חזק�על�מתן�ביטוי�לתושבי�האזור,�הם

באים�מתוכם�ומשרתים�אותם�בכל�תחום�בו�הרדיו�יכול�להועיל�להם.

הנגיעה�בתושבי�האזור�הנה�מעל�הכל,�החל�בפרסים�שהמאזינים�לוקחים�מתחנת�הרדיו�עצמה�על-�מנת�שיוכלו�גם

לראות�את�מה�שהם�תמיד�שומעים�וכלה�במשדרים�שמוציא�הרדיו�החוצה�לעתים�קרובות:

שידור�מבית-�אבות,�שידור�מקניון�שסבל�פיגוע,�שידורים�ממכללות�אזוריות�וכדומה...

רדיו�"קול�רגע"�מתעקש�להמשיך�לשמור�על�זהותו�האזורית�הקהילתית,�מטרתו�המוצהרת�היא

להמשיך�לדבר�אל�המאזינים�באזור�הגליל�והעמקים�בלבד.

רדיו�"קול�רגע"�הפך�למדורת�השבט�הבלתי�מעורערת�של�הקהילה�בגליל�ובעמקים.

רדיו�"קול�רגע"�פונה�לכל�סוגי�הקהלים�ומשדר�תכניות�לכולם,�כל�אחד�יכול�למצוא�את�שהוא

אוהב

וגם�אם�לא,�הוא�תמיד�יכול�להרים�טלפון�ולתת�הצעה�שתקבל�מחשבה�עמוקה�ורצינית.

תכנית�טובה�יכולה�להיות�משודרת�שנים�רבות�ברצף�ללא�הבדלי�עונה:�קיץ,�חורף,�סתיו,�אביב.

בשנת�2005�רוענן�לוח�השידורים,�כמו�כן,�קיבלה�מחלקת�החדשות�מנהלת�חדשה�שהכניסה�רוח

טובה�ומטרתה�להפוך�את�מחלקת�החדשות�לעוגן�מרכזי�בשידורי�התחנה,�להמשיך�ולתת�לתושבי

הגליל�והעמקים�חדשות�אזוריות�בזמן�אמיתי�וכבר�ישנם�הישגים�נאים.

מחלקת�הספורט�ממשיכה�להיות�הכרוז�המרכזי�של�כל�ענפי�הספורט�האזוריים�ובעיקר�של�שתי�קבוצות�כדורגל

צפוניות�המשחקות�ב"ליגת�העל",�הפועל�נצרת�עילית�ובני�סכנין�ושל�שתי�קבוצות�כדורסל�המשחקות�בליגות�הראשונות,

הפועל�גליל�עליון�והפועל�גלבוע-�עפולה.

מחלקת�השיווק�ממשיכה�לתפור�חליפות�פרסום�על�פי�מידתו�של�הלקוח�וגם�בשנים

של�מיתון�להיות�למדיום�הפרסומי�החשוב�והאפקטיבי�ביותר�באזור�הצפון.

השנה�הוספנו�נדבך�נוסף�לפעילותינו�הענפה�והוא�אתר�האינטרנט,�הציבור�מוזמן�להיכנס

לאתר,�לעקוב�אחרי�החדשות�האזוריות,�להתעדכן�בפרצופי�הרדיו,�לענות�על�סקר

ולהגיב�על�הנעשה�והנאמר.

גם�בשנתנו�העשירית�גאים�אנו�לומר,�רדיו�"קול�רגע"�הוא�התגשמות�חלומו�של�המחוקק!
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„È˙ÚÏ†ÌÈÙ‰†ÌÚ†‰ÙÈÁ†ÂÈ„¯

בשנה�האחרונה�היינו�עסוקים�בלימוד�התחום�הדיגיטלי,�לאור�המהירות�שבה�החליט

משרד�האוצר�להנחית�עלינו�את�הרדיו�הדיגיטלי.�בעוד�כולם�לומדים�את�הנושא�ברחבי

העולם,�החליטה�מדינת�ישראל�להזדרז�ולהוציא�מכרזים�במהירות�רבה,�לפני�שנערכו

�היא �ההנחה�שלנו מחקרים�מעמיקים�בהתכנות�לקליטת�המדיה�החדשה�בישראל.

שמהפכה,�ככל�שתהיה�מבורכת,�צריכה�להיעשות�עקב�בצד�אגודל�ולא�בשיטת�הזבנג

וגמרנו.

אין�ספק�שאי�אפשר�וגם�לא�צריך�לעצור�את�הקדמה,�אבל�הכנסת�עוד�20�תחנות�רדיו

במדינה�כל�כך�קטנה,�לא�רק�שתחסל�את�הרדיו�האזורי�ואת�הרעיון�המצוין�שעמד

מאחורי�הקמתו,�כי�אם�גם�את�תעשיית�הרדיו�כולה.�ימים�יגידו�אם�היה�מקום�לעוד�ערוץ

מסחרי�(ערוץ�10)�במדינת�ישראל�הקטנה,�וימים�גם�יגידו�אם�היה�מקום�להכניס�40

תחנות�רדיו�שכולן�צריכות�לחיות�ולהתפרנס�מפרסום�וזאת�עוד�בטרם�חלף�עשור�ליסוד

הרדיו�האזורי.

הרדיו�האזורי�בישראל�היום,�חזר�לפעול�בסביבה�בלתי�אפשרית,�ממש�כמו�בימיו�הראשונים.�עם�זיכיון�המוארך�אחת

לשלושה�חדשים�(בדיחה�כזו�עוד�לא�נשמעה�באף�מקום�בעולם),�מאבקים�נמשכים�במדינה�שמצד�אחד�רוצה�"לשדוד"

את�הקופה�שלנו�(דמי�תדר�מופקעים)�ומצד�שני�לא�עוזרת�לתת�לנו�שמיים�נקיים,�ארגוני�יוצרים�שבאים�ומתדפקים

על�דלתותינו�בלי�הפסקה�ויחד�עם�כל�אלה,�מרחפות�מעלינו�שתי�עננות:�עננת�סיום

תקופת�הזיכיון�הרביעית,�מבלי�דעת�מה�יהיה�מחר,�ועננת�הרדיו�הדיגיטאלי�שיחסל

בודאות�את�תעשיית�הרדיו�האזורי�בישראל.

ואחרי�כל�זה,�מצפים�מאתנו�לעבוד�כבימים�ימימה,�לעשות�רדיו�טוב,�להרוויח�כסף

ולהמשיך�להשקיע�באיכות.�היש�מדינה�נוספת�בעולם�שיש�בה�כל�כך�הרבה�מוקשים

לתעשייה�כל�כך�קטנה�ושברירית�כמו�הרדיו�האזורי?

רדיו�חיפה�ממשיך�להתמודד�בהצלחה�עם�כל�הבעייתיות�הזו�ואנו�מקווים�להשתלב�בעידן

הדיגיטאלי�באמצעות�רדיו�ארצי�שישודר�בפלטפורמה�החדשה�ולהמשיך�לתת�שירות

אזורי�בפלטפורמה�הקיימת.�השנה�הבאה�תהיה�מלאה�בסימני�שאלה,�אתגרים�רבים

וציון�דרך�במפת�הדרכים�של�הרדיו�האזורי�בישראל,�תעשייה�שחוסלה�בטרם�החלה

לפרוח.�חבל.

ı¯ÙÓ‰Â†ÏÓ¯Î‰†∫¯ÂÊ‡
107.5FM  /  92.7FM†∫¯„˙

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓÒÈÏ˘È†È„
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰ÓÈ·Â˜ÚÈ†Ê¯‡

∫ÔÂÙÏË∞¥≠∏±≤±≥±¥†∫Ò˜Ù†¨∞¥≠∏±≤≥¥µ∂
∫˙·Â˙Î‰ÙÈÁ†¨Ô‡˘†‰Â†¨π∞∞∞†ÔÏÂ‚†‰ÁÓ˘†Í¯„†¨ÔÂÈ˜†„¯‚

∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„radio_haifa@walla.com
∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.1075.fm
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רדיו�אמצע�הדרך�90FM�ממשיך�לשמור�על�מעמדו�כרדיו�מוביל�בתחומים�רבים:�החדשות,�המוסיקה,�המעורבות

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�המוסיקלים�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.

ÌÈÈÁ†Í¯„†≠†‰ÏÈ‰˜‰†ÔÚÓÏ

שנת�2005�הייתה�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�חגי�פסח�וראש�השנה.

רדיו�אמצע�הדרך�90FM�רואה�בתרומה�לקהילה�דרך�חיים.�זכינו�לקבל�את�אות�יקיר�אקי"ם�מידי�נשיא�המדינה�עבור

פעילותנו�למען�החריגים.�אנו�מתגאים�גם�באות�עיתון�"גלובס"�עסקים�למען�החברה,�עבור�פעילותינו�הרדיופונית

הקהילתית.

אנו�ממשיכים�בדרך�זו�ומחזקים�את�הקשר�עם�הקהילה�שבה�אנו�חיים�ואליה�אנו�משדרים.

π∞FM≠·†˙Â˘„Á‰

החדשות�ב–90FM�הן �עוגן�מרכזי�בשידורי�הרדיו.�בכל�יום�מבזקים�ויומני�חדשות�אזוריים.

בנוסף�–�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�עם�מיטב�השדרים�והפרשנים.�גם�כאן

סיפקה�מחלקת�הספורט�ידיעות �בלעדיות�רבות�שקיבלו�כותרות�בעיתוני�הספורט�היומיים.

ÌÈÈÊ‡Ó‰†ÌÚ†¯˘˜‰

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�ומפיקי

התחנה�שומעים�מה�יש�למאזינים�לומר�–�בטלפון,�בפקס,�באינטרנט,�בדואר

ובמייל�ומתייחסים�לכך.�החיבור�בין�הרדיו�למאזיניו�הוא�חיבור�אמיתי�שיכול

להתרחש�רק�ברדיו�האזורי.
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∫¯ÂÊ‡¯ÙÁ†˜ÓÚ
∫¯„˙90FM

†„‚¯Â‡†ÔÂ¯‰‡
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó„‚¯Â‡†ÊÚÂ·

∞π≠∏≥µ∑µπ∞†∫Ò˜Ù†¨∞π≠∏≥µπµπ∞†∫ÔÂÙÏË
¥≤µ∞¥†‰È˙†¨‚ÏÂÙ†Æ˙Æ‡†¨∏†·˘ÁÓ‰†ßÁ¯†∫˙·Â˙Î

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.90fm.co.il†
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„radio@90fm.co.il†

π∞FM≠·†˜ÂÂÈ˘‰Â†ÌÂÒ¯Ù‰

רדיו�אמצע�הדרך�90FM�המשיך�בשנת�2005�להיות�אופציית�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-2005�להיות�מרכזית�וראשונה�–�וזאת�על�פני�עיתונות�מקומית�או�שלטי

חוצות.
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.100FM�רדיוס�של�להקמתה�העשירית�השנה�2005,�שנת

עשר�שנים�שבמהלכן�גיבשה�רדיוס�100FM�את�אופיה�וביססה�את�מעמדה�כרדיו

המוסיקלי�המוביל�בישראל.

אנו�מאמינים�כי�לוח�תכניות�יציב�וטוב�הוא�המתכון�להצלחה�של�התחנה�-�על�בסיס

העובדה�כי�המאזינים�מסגלים�להם�הרגלי�האזנה�קבועים�ואנחנו�משתדלים�לספק

למאזינים��תכניות�מוסיקה�בעלות�מגוון�רחב�ובעיקר�אינטראקציה�בכל�שעות�היום,

כך�שיוכלו�המאזינים�גם�לחוות�דעה�ואף�להשתתף�בקביעת�השירים�שינוגנו.

שיתופי�פעולה�תקשורתיים�עם�גורמי�חוץ�כמו�טלוויזיה�ועיתונים�הפכו�לעניין�שבשגרה

.100FM�ברדיוס

במהלך�שנת�2005�ביססה�רדיוס�100FM�את�שיתוף�הפעולה�עם

�כוכבי�התכנית�התארחו שידורי�קשת�-�בתכנית�"כוכב�נולד�3",

באולפן�מידי�שבוע�ולמאזינים�ניתנה�הזדמנות�בלעדית�להכיר�אותם

מקרוב�באמצעות�התכניות�השונות�ברדיוס�ובתכנית�הטלוויזיה

קיבלה��רדיוס�100FM�חשיפה�ארצית�אשר�תרמה�למודעות�שיתוף

הפעולה�הזה.

בעקבות�ההצלחה�הגדולה�בשיתוף�הפעולה�עם�"כוכב�נולד�3",

המשיכה�רדיוס�100FM�בשלהי�2005�את�שיתוף�הפעולה�עם�שידורי

קשת�בתכנית�"נולד�לרקוד".

את�מסורת�העזרה�לקהילה�לא�זנחנו�גם�השנה�ובמסגרתה�תמכנו��בבית�החולים�לוינשטיין�ובבית�החולים�מאיר.

במסגרת�לוח�השידורים�ברדיוס�100FM�המשכנו�את�שידורן�של�תכניות�המלל�בעיקר�בסוף�השבוע�-�תכניות�העוסקות

בפוליטיקה,�חברה,�בריאות�וייעוץ.

רדיוס�100FM�שמה�בראש�מעייניה�את�האינטראקציה�עם�המאזינים.

בכל�שעות�היום�ובכל�נושא�תמיד�ישנה�דרך�ליצור�קשר�איתנו,�להגיב,

לבקש�ואף�להתלונן.

±∞≤FM†∫¯„˙††††˙ÏÈ‡†∫¯ÂÊ‡
ËÒ·≠Ô·†„Â„†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ

„„Á†¯È‡Ó†∫˙ÂÈÎ˙†Ï‰Ó
∞≥≠π∞≤ππππ†∫ÔÂÙÏË
∞≥≠π∞≤≤¥¥¥†∫Ò˜Ù

∫˙·Â˙Î¨±±≥∂¥†Æ„Æ˙†¨≤≤†‰Î‡ÏÓ‰†·ÂÁ¯
¥∏∞π±†„Â˜ÈÓ†¨ÔÈÚ‰†˘‡¯†¨˘„Á‰†‰ÈÈ˘Ú˙‰†¯ÂÊ‡

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.100fm.co.il
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„david.bb@100fm.co.il
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אתה�מחפש�תדר�שונה�קצת�על�הסקאלה....-

אתה�רוצה�לשמוע�מוזיקה�קיצבית,�דינמית�לאורך�כל�היום...-

אתה�מחפש�את�הטרנדים�הכי�מעניינים....-

אתה�רוצה�להיות�מחובר�לעולם�טכנולוגי�מתקדם...-

אתה�מחפש�את�התקליטנים�הטובים�בארץ�ובעולם...-

 

אז�ככה....

תדליק�את�הרדיו,�תכוון�אותו�על�99fm�והנה�הגעת�למקום�הנכון.

רדיו�99esc�תחנת�הרדיו�שנותנת�לך�את�כל�מה�שחיפשת�ויותר.

99esc�-�תחנת�הרדיו�המשלבת�בתוכה�את�מיטב�אנשי�המוזיקה�בישראל�על�מנת�להביא�את�הטוב�ביותר�למאזיני

הרדיו.

99esc�-�תחנת�הרדיו�הפועלת�בשיתוף�פעולה�עם�המותג�esc�של�חברת�פלאפון�וכך�נבנית�פלטפורמה�ליצירת�תוכן

טכנולוגי�חדשני�ומתקדם.

99esc�-�תחנת�הרדיו�שמחוברת�לקהילה�בפעילויות�מגוונות�כמו�ימי�תקשורת�בבתי�ספר,�ימי�סטודנט�באוניברסיטאות,

פעילויות�לחיילים,�שיתופי�פעולה�עם�עיריות�ומועצות�מקומיות�בנושאים�שונים�ומגוונים,�הפקות�וארגון�מסיבות�ענק

ברחבי�הארץ.

99esc�-�תחנת�הרדיו�שבכל�סוף�שבוע�משדרת�מוזיקה�24�שעות�ביממה�ללא�דיבורים�וללא�פרסומות�ובנוסף�משתפת

פעולה�עם�משרד�התחבורה�-�הרשות�הלאומית�לבטיחות�בדרכים�ונלחמת�בתאונות�הדרכים.

99esc�-�הרדיו�שמחבר�אותך�לדברים�החמים�ביותר�בעולם�המוזיקה�יום�יום,�כל�היום,�והכל�תמיד�בחיוך.

∫¯ÂÊ‡ÔÂ¯˘‰
∫¯„˙99FM

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ¯ÏË¯‚†‰Á
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰ÓÔÂËÈ·†È·‚

∞π≠πµ±≥µµµ†∫Ò˜Ù†¨∞π≠πµ±≥µ±≥†∫ÔÂÙÏË

¨±≤∞∂∂†Æ„Æ˙†¨±±†‰„ÏÙ‰†ÈÏ‚Ï‚†∫˙·Â˙Î
ÁÂ˙ÈÙ†‰ÈÏˆ¯‰†‰È˘Ú˙‰†¯ÂÊ‡

∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„radio@99esc.co.il†
∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.99esc.co.il†
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רדיו�ללא�הפסקה�103FM,�ממשיך�לשמור�על�מעמדו�כרדיו�החזק�והמוביל�בגוש�דן�והסביבה�וזאת�בשל�אפיונו�המובהק,

כוכביו�הרבים�ותכניו�העשירים.�מעצם�היותו�הרדיו�היחיד�בישראל�הזוכה�לאפיון�"Talk Radio",�מציג�רדיו�ללא�הפסקה

103FM�לוח�משדרים�המבוסס�על�שיחות�עם�מאזינים�ותוכניות�ייעוץ�בנושאים�חברתיים�שונים�ומגוונים.�התחנה�פועלת

החל�משנת�1995�ומשדרת�7�ימים�בשבוע�לכל�אורך�שעות�היממה.

שדרני�רדיו�ללא�הפסקה�הנם�כוכבי�תקשורת,�מהשורה�הראשונה�ומהמובילים�בארץ,�ביניהם:�ניסים�משעל,�דידי

הררי,�נתן�זהבי,�ורדה�רזיאל-ז'קונט,�יוסי�סיאס,�מרב�מיכאלי,�איריס�קול,�שמוליק�טיאר,�פרופ'�רפי�קרסו,�ירון�אנוש,

הגרפולוג�אילון�בן�יוסף,�טלי�ליפקין-שחק,�אליעזר�לחנה�ועוד.

מעבר�לאהדה�הרבה�לה�זוכים�השדרנים�בזכות�כישוריהם�הרדיופוניים,�זוכים�הם�במקביל�להערכה�רבה�ולהוקרה

מהציבור�הרחב�ומהממסד.�במסגרת�התוכניות�עולים�לדיון�נושאים�עכשוויים�שעל�סדר�היום,�החל�מעניינים�אישיים

וכלה�בנושאים�טעוני�דיון�ציבורי.�רדיו�ללא�הפסקה�103FM�מאפשר�למאזיניו�להביע�את�דעותיהם�וענייניהם�האישיים

בשידור�ולקבל�מענה,�יעוץ�ואוזן�קשבת�במסגרת�השידורים�השונים.�הנושאים�העולים�בשידור�נוגעים�לכל�אחד

באוכלוסייה�ומכאן,�החיבור�ההדוק�של�רדיו�ללא�הפסקה�103FM�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�103FM�מציג�לוח�משדרים�המבוסס�כולו�על�תוכניות�מקור�המשודרות�על�בסיס�יומי�ורובן�מועבר

בסינדיקציה�לתחנת�"צפון�ללא�הפסקה�104.5FM"�ולתחנות�אזוריות�נוספות.�לוח�המשדרים�המגוון�כולל�תכנים�בנושאי

אקטואליה,�חברה,�פוליטיקה,�עניינים�אישיים,�בידור,�ספורט,�בריאות,�יועצים�מומחים�במגוון�נושאים�ועוד.�לאורך�השבת

משדרת�התחנה�רצועה�המכונה�"שבת�עברי"�(מוסיקה�עברית�ברצף),�הזוכה�לאהדה�רבה�בקרב�כל�שכבות�הגילאים.

.(IVR)�מתקדמת�קולית�מערכת�ובאמצעות�(www.103.fm)�התחנה�של�הבית�אתר�דרך�התחנה�משדרי�לכל�להאזין�ניתן

פלטפורמות�תוכן�אלו�מלוות�את�התוכניות�לכל�אורך�היום�ומאפשרות�גישה�לארכיון�עשיר�והשתתפות�פעילה�בשידור

באמצעות�פורומים�וצ'טים.�במקביל,�שידורי�התחנה�מועברים�דרך�שידורי�הטלוויזיה�הדיגיטאליים�(כבלים�ולוויין).

הסקרים�מצביעים�על�שיעור�האזנה�הולך�וגדל�עם�הזמן�לרדיו�ללא�הפסקה�103FM.�לתחנה�קהל�מאזינים�נאמן�המלווה

אותה�עם�השנים,�כאשר�אליו�מתווספים�באופן�שוטף�קהלים�נוספים,�המוצאים�את�תכני�השידור�מעניינים,�עדכניים

ורלבנטיים�יותר�בהשוואה�לחלופות�הקיימות.�ניתן�לאפיין�את�מאזיני�התחנה�בטווח�גילאים�רחב�למדי,�החל�מנוער

צעיר�וכלה�בקהל�מבוגר.

רדיו�ללא�הפסקה�103FM�רואה�חשיבות�מכרעת�בהקפדה�על�תכני�שידור�אמינים,�הוגנים,�מאוזנים�ובעלי�ערך�מוסף

גבוה�לחברה.�במקביל,�מקפיד�רדיו�ללא�הפסקה�103FM�להקצות�זמן�אוויר�ולהעניק�חסות�לכל�אורך�השנה�לגופים

התנדבותיים�ולאירועים�שפועלם�למען�הקהילה.

התחנה�חרטה�על�דגלה�להיות�הפה�והאוזניים�של�הציבור�הרחב�ועל-כן,�כל�צעד�עתידי�בהיבט�תוכני�או�שיווקי�של

התחנה�עולה�בקנה�אחד�עם�מדיניות�ערכית�זו.

∫¯ÂÊ‡ı¯‡‰†ÊÎ¯Ó
∫¯„˙103FM

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ¯ÂÓ†Â„ÈÚ
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰ÓÔ‰Î†¯ÈÓ‡

∫˙·Â˙Îµ≥µ∏≥†ÌÈÈ˙Ú·‚†¨±≥†Ï‡¯˘È†˙ÂˆÂÙ˙
∫ÔÂÙÏË∞≥≠∑≥≥≥π∞≥
∫Ò˜Ù∞≥≠∑≥≥≥π∞¥

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.103.fm
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במרוצת�2005�חיזק�וביסס�רדיו�תל�אביב�102FM�את�מעמדו�כתחנת�הרדיו�המובילה�ונותנת�הטון�של�אזור�גוש�דן

והמרכז.

התמהיל�הייחודי�המשלב�תוכן�הומוריסטי-�סאטירי,�שיתופי�פעולה�מערכתיים,�תכניות�מוסיקה�טרנדיות�ואלטרנטיביות,

הוכח�כמוצלח�ויעיל,�כזה�הפונה�לציבור�רחב,�בעל�העדפות�שונות,�המוצא�את�מבוקשו�בתחנה�מרכזית�אחת.

באפריל�2005�השיק�רדיו�תל�אביב�102FM�לוח�תכניות�חדש.�לתכניות�עוגן�ותיקות�ומובילות�דוגמת�'תכנית�הבוקר'

עם�טל�ברמן�ואביעד�קיסוס;�'תכנית�הערב'�עם�שי�גולדשטיין�ודרור�רפאל;�ו-'גומרים�הולכים'�עם�עמנואל�רוזן�ודני

סידס,�הצטרפו�תכניות�חדשות�כמו:

'תכנית�הצהריים'-�תכנית�יומית�בהגשת�אור�ישראלי,�רונה�תמיר,�דנה�ספקטור�וירדן�בר�כוכבא�–�תוכנית�אקטואליה

רכה�המוגשת�על�ידי�נשים�אך�מיועדת�לכולם.נותנת�הפסקת�צהריים�קלילה�עם�פרשנות�ייחודיות�לאירועי�היום�.

'תכנית�הספורט'�עם�מירי�נבו�ועודד�קטש�-�במתכונת�תוכניות�המלל�של�התחנה�נוצרה�תוכנית�ספורט�המתייחסת

לכל�ענפיי�הספורט�הפופולאריים�והמוכרים�יותר�ואלו�הפחות,�שוב�מנקודת�מבט�ייחודית�עם�קריצה�משועשעת.

'פופרס'-�מגזין�פופ�יומי�עם�אודי�לייבוביץ';�שנותן�טעימה�יומית�של�חידושי�המוסיקה�העולמיים,�בשילוב�פרטיי

טריוויה�ייחודיים.

'אפטר�סט'-�רצועת�צ'יל�אאוט�בבקרי�שישי�ושבת�בהגשת�רעות�מתתיהו�ונוי�אלוש:�לחוזרים�מבילוי�נותנים

אלטרנטיבה�רגועה�ונעימה�שתלווה�ותרגיע�אותם�בשעות�הבוקר�המוקדמות.

כל�תכני�הרדיו�נשענים�על�סרגל�הערכים�הייחודי�של�התחנה,�המקפיד�על�אורבניות,�עדכניות,�הובלת�דעת�קהל,�פניה

למכנה�משותף�רחב,�תוך�שמירה�על�איכות�והקפדה�על�הפרטים�הקטנים�ביותר.

תכניות�המלל,�רובן�ככולן,�עוסקות�בנושאי�אקטואליה�'רכה',�תוך�התייחסות�מפוכחת,�צינית

והומוריסטית�לאירועי�היום�בארץ�ובעולם.�רצועות�המוזיקה�משלבות�מוסיקה�עדכנית�וטרייה,

לצד�חומרים�ותיקים�יותר,�עם�שימת�דגש�על�סאונד�והפקות�משובחות.�נציגות�המוסיקה

הישראלית�והאמנים�המקומיים�הצעירים,�תפסו�מקום�של�כבוד�בתחנה,�המקפידה�לשלבם

ברשימת�השירים�היומית.

�הפעולה �בתחום�שיתופי �תל�אביב�102FM�את�פעילותו במהלך�שנת�2005�מינף�רדיו

המערכתיים�והמסחריים�עם�גופים�שונים�במשק,�בכל�התחומים,�וזאת�כחלק�מהטמעת

האג'נדה�של�התחנה,�הסבורה�כי�יש�לחזק�את�הקשר�בין�המדיום�לבין�הציבור�וקהל�המאזינים.

שיתופי�הפעולה�כללו�הענקת�חסות�מערכתית�על�אירועים�שונים,�פסטיבלים,�אירועי�קולנוע

וטלוויזיה�ועוד.�כמו�כן�התקיימו�ועדיין�מתקיימים�שיתופי�פעולה�מסחריים-מערכתיים�בין

חברות�ועמותות�שונות�לבין�הרדיו,�דוגמת�אתרי�אינטרנט,�חברות�תוכן,�עמותות�איכות�סביבה�ובעלי�חיים�ועוד.

דוגמאות:

"רוק�בקמפוס"-�סדרת�מופעי�רוק,�של�אמנים�ישראליים�מובילים,�המתקיימים�אחת�לחודש�באוניברסיטת�תל1.

אביב.�רדיו�תל�אביב,�בשיתוף�אגודת�הסטודנטים�של�האוניברסיטה�שמו�להם�למטרה�לקדם�את�התרבות

הישראלית,�ולכן�מקדם�רדיו�תל�אביב�את�הפעילות�באמצעות�פרומואים�מערכתיים,�חלוקת�כרטיסים�למופעים

במסגרת�שידורי�הרדיו,�פעילות�אינטרנט,�מודעות�פרסום�בעיתונות�ויחסי�ציבור.
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פסטיבלים�של�עיריית�תל�אביב-�במהלך�השנה�מתקיימים�מספר�פסטיבלים�המקודמים�על�ידי�עיריית�תל�אביב,2.

עיתון�'העיר'�(רשת�'שוקן')�ורדיו�תל�אביב.�פסטיבלים�דוגמת�"עיר�על�אופניים"�ועוד�זוכים�לחשיפה�במסגרת�שידורי

הרדיו.

�"דוקולב"-�רדיו�תל�אביב�מעניק�חסותו�על�מיזם�של�רשת�בתי�הקולנוע�'לב'�('סרטי�שני')�במסגרתו�ממליץ�הרדיו3.

במהלך�שידוריו�על�סרטים�דוקומנטאריים�ישראלים�וזרים�המוקרנים�במסגרת�המיזם.

אירועים�טלוויזיוניים-�רדיו�תל�אביב�מעניק�חסותו�ומקדם�במסגרת�שידוריו�אירועים�טלוויזיוניים�בעלי�צביון�תל4.

אביבי/�כלל�ארצי.

לא�רק�רדיו-�מיזם�הנמשך�לאורך�שנות�קיומו�של�הרדיו,�במסגרתו�אחת�לתקופה�מקדם�הרדיו�עמותות�שונות5.

אשר�אינן�מקושרות�למדיה�בצורה�רציפה�ומעניק�להן�"זמן�אוויר�קהילה"�בצורת�פרומואים�מערכתיים�המקדמים

את�אותה�עמותה,�ובאמצעות�אייטמים�מערכתיים�נוספים.

�יום�האיידס�העולמי-�בשבוע�המקדים�ליום�האיידס�העולמי�הועלו�לאוויר�תשדירי�פרומואים�המקדמים�פעילות6.

משותפת�לרדיו,�למרכז�הרפואי�תל�אביב�(איכילוב)�ולחברת�נטל"י.�ביום�המקדים�לפעילות�וביום�הפעילות�עצמו,

קודמה�הפעילות�באמצעות�הודעות�קריין�אחת�לשעה,�אשר�קראו�למאזינים�להגיע�ולהיבדק�בחינם,�במיקומים

שונים�באזור�תל�אביב�בהן�הוצבה�הניידת�(בשעות�היום-�בקמפוסי�המכללה�למנהל�בראשל"צ�ובת"א,�ובשעות

הערב-�במתחם�הבילויים�ברחוב�לילינבלום�בתל�אביב).�הפעילות�זכתה�לתהודה�עצומה�והוגדרה�כהצלחה.

רדיו�תל�אביב�102FM�טורח�להקפיד�ולהעניק�לציבור�המאזינים�אופציה�ייחודית�,�שונה�משאר�התחנות�על�הסקאלה,

דרכה�ניתן�להשתחרר,�לצחוק,�ולקבל�פרספקטיבה�אחרת,�סאטירית,�משעשעת�אך�ריאלית,�לגבי�המציאות�היומיומית

שלנו.

∫¯ÂÊ‡Ô„†˘Â‚
∫¯„˙102FM

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓßÊÂ·ÈßÊ„Ó†‰Â‡
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰ÓÔ‡‰„†¯ÂÓÈÏ

∫˙·Â˙Î∂±∞∂∂†·È·‡†Ï˙†¨∂∂∏∞†Æ„Æ˙
∫ÔÂÙÏË∞≥≠∂∞≤≤≤±≤†∫Ò˜Ù†¨∞≥≠∂∞≤≤≤±±

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.102fm.co.il†
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„Sharon@102fm.co.il†



230ÔÈÈÎÊ‰†¯·„אזורי�רדיו

תחנת�רדיו�קול�חי�המשיכה�להיות�ב-2005�כלי�תקשורת�מוביל�בקרב�הקהל�המסורתי-�דתי�והחרדי�.

הסקר	האחרון	של	ה-T.G.I	הוכיח	כי	הרדיו	מוביל	בסקרי	האזנה	לרדיו	בקהל	הדתי-חרדי,	עם	עליה	של	47%-36%	בהאזנה.

מערכת	החדשות	והאקטואליה,�סיכמה�שנה�ראשונה�של�פעילות�שבמהלכה��שודרו�כ-	6000	מהדורות	חדשות	ו-600

יומני	חדשות,�בפריסה�יומית�של�יומן�צהרים�בחצות�היום�ומהדורה�מרכזית�בת�שעתיים�בשעה�19:00.�תכנית�ההתנתקות

הציבה�רף�גבוה�לסיקור�הוגן�ואובייקטיבי�של�מערכת�האקטואליה�ועיתונאי�הדסק�הצליחו�לשדר�במשך�כל�היממה

יומנים�ועדכונים�שונים�שלוו�בקולות�מהשטח.

לוח�התכניות�הוא�מגוון�ובנוי�עפ"י�רצועות�שידור�מאופיינות.�במקביל�לתכניות�מלל�עם�תוכן�המיועד�לציבור�הדתי

שולבו�שידורי�המוסיקה�שהורכבו�מהמגוון�הרחב�של�המוסיקה�הדתית.��גם�בשנת�2005,�שידרנו��תכניות�ושיחות�של

רבנים�עם�מאזינים,�בנושאים�הכוללים�נושאי�מחשבה,�הגות,��הלכה,�זוגיות�ועוד.�"עניין	של	השקפה"�עם�הרב�מרדכי

נויגרשל,�"בית	יהודי"�עם�הרב�שמחה�כהן,�"יש	שואלין"�עם�הרב�שלמה�אבינר�ו"שמור	וזכור"�עם�הרב�אברהם�יוסף.�גם

�תכניות�המיסטיקה�והקבלה,�"עם	סגולה"�עם�הרב�המקובל�הרב�נתן�בוקובזה,�"ברוב	יועץ"�עם�הרב�עדו�ובר�ו"מגיד	ועונה"

עם�הרב�בן�ציון�המגיד,�המשיכו�להיות�משודרות�בשעות�הלילה�המאוחרות�ולוו�בשיחות�עם�מאזינים.�שיעוריהם

השבועיים�של�הראשון	לציון	הרב	עובדיה	יוסף	והרב	מרדכי	אילון�הועברו�באופן�קבוע�ברדיו.

בשנת�2005�נעשו�פעולות�במחלקת�התכניות�של�רדיו�קול�חי,��שמטרתן�חיזוק�הקשר�עם�המאזינים�ע"י�יצירת�משובים

יומיים,�של�שיחות�טלפון,�פקסים�ו-SMS.�המהלך�הוכיח�את�עצמו�בקרב�האוכלוסייה�אליה�הרדיו�משדר.�כמו�כן,

המשיך�רדיו�קול�חי�להוות�בית�חם��לקהילה�ושימש�גורם�מסייע�לאוכלוסיות�הנתונות�במצוקה,�ע"י�העלאת�נושאים

שונים�לדיון�פתוח�בניסיון�לתקן��עוולות�או�קיפוח.

רדיו�קול�חי�הוא�חלק�מהבית�היהודי.�מיצובו�של�הרדיו�ככלי�התקשורת�המוביל�של�הציבור�הדתי,�עולה�מסקרי�האזנה

שונים,�המוכיחים�כי�הרייטינג�של�הרדיו�בעליה�מתמדת.�בתחילת�שנת�2006��נעשו�שינויים�בלוח�התכניות�של�רדיו

קול�חי,�שינויים�שהתקבלו�באהדה�רבה�אצל�ציבור�המאזינים.�המנהלים�והצוות�בתחנה�מבטיחים�להמשיך�גם�ב-2006

במאמצים�לשפר�את�השירות�והאיכות,�לטובת�קהל�המאזינים�של�רדיו�קול�חי.

∫¯ÂÊ‡Ô„†˘Â‚
∫¯„˙92.8FM†Ø 93FM

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ¯ÂˆÈ·‡†ÌÁÓ
∫˙ÂÈÎ˙‰†˙Ï‰Ó˘˜¯Ù†‰¯Â·„

∫˙·Â˙Îµ±≤∂±†„Â˜ÈÓ†¨˜¯·†È·†∏†ÔÂ˜¯È‰
∫ÔÂÙÏË∞≥≠µ∑∏µµ¥≤
∫Ò˜Ù∞≥≠∑∑∏µµ¥±

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡kolchai.moreshet.co.il
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שנת�2005�אופיינה�כשנה�שבה�המוסיקה�הישראלית�ביססה�את�מעמדה�כמוסיקה

הפופלרית�בישראל.

�לב�המדינה�91FM�המשדר�רק�מוסיקה�ישראלית�דאג�במהלך�השנים רדיו

האחרונות�לקדם�הן�בהשמעות,�הן�בראיונות�אישיים�ובעיקר�באימוץ�מן�הלב

של�המוסיקה�הישראלית�על�כל�גווניה.

עבודה�קשה�וקידום�מן�הלב�של�המוסיקה�הישראלית�על�כל�גווניה�לשמחתנו

נשאה�פרי�השנה.

בכל�שבוע�רדיו�לב�המדינה�91FM�מארח�באולפניו�את�מיטב�האמנים,�מקדמם�ודואג�להביא�למאזיניו�מוסיקה�ישראלית

מגוונת�ואיכותית�לראייה�הדיווחים�על�מכירות�אלבומים�ישראליים�גבוהים�השנה�משמעותית�משנים�עברו.

במסגרת�שידוריו�רדיו�לב�המדינה�91FM�מקדם�גם�אמנים�צעירים�המתחילים�את�דרכם�בתעשייה�דוגמת�תחרות

רמיקסים�שערכנו�השנה,�תחרות�שנתנה�הזדמנות�לאמנים�צעירים�להשמיע�גם�עבודות�מקוריות�שיצרו.

בין�שידורי�החוץ�השנה�בלטו�שידור�"שלושים	שנה	למאסטרו"�-�אמנים�מצדיעים�לצביקה�פיק.

"שמים	סוף	לסמים	ולאלימות"�אמנים�נלחמים�באלימות�ובסמים,�מופע�התרמה�ענק�עם�מיטב�אמני�ישראל.

∫¯ÂÊ‡‰„Â‰È†˙ÏÙ˘
∫¯„˙89.1FM†Ø 91FM

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓËÒ·≠Ô·†„Â„
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó‚ÈÈÒ†¯È

∞≥≠π∂≥ππ∑∏†∫Ò˜Ù†¨∞≥≠π∂≥ππππ†∫ÔÂÙÏË
∫˙·Â˙ÎÔÂÈˆÏ†ÔÂ˘‡¯†±¥†ÈÂÏ†‰˘Ó

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.91fm.co.il
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„radio91@91fm.co.il
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∞≤≠∂¥≤π≤≤≤†∫Ò˜Ù†¨∞≤≠∂¥¥∞±∞±†††††∫ÔÂÙÏË
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ÌÈÏ˘Â¯È†∫¯ÂÊ‡101FM†∫¯„˙
∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓÔÂ„‚ÈÊ†‰˘Ó

∫Ï¢ÎÓ†Ó¢ÓÈÂÏ†„·ÂÚ
∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰ÓÈÂÏ†È„Â·

2005�הייתה�ללא�ספק�השנה�של�רדיו�ירושלים,�התחנה�הדהימה�עם�עליה�של�27%

האזנה,�על�פי�סקר�ה TGI בחציון�ושמרה�על�כוחה�בחציון�השני,�ואף�העמקנו�את

האזנה�באופן�משמעותי�במהלך�החציון�השני.

הישגים�אילו�הגיעו�על�ידי�דם�ויזע�של�צוות�התחנה.�הצוות�הוותיק�(דור�המסדים)�פתח

את�שעריו�לכוכבים�חדשים�כמו�יובל�הראל,�שיי�פרידמן�ולציידם�כוכבי�רדיו�ותקשורת

כמו�שמירה�אימבר,�שלום�אורן,�שבי�זרעיה�ואחרים.

חיזקנו�את�נבחרת�החדשות�שלנו,�שכוללת�מגישים�מהשורה�הראשונה�-�גד�ליאור�ושלום�אורן,�כתבי�שטח�ומחלקת

ספורט�שכולם�יחד�נותנים�מענה�עדכני,�מקיף�ומהמן�של�המתרחש�בירושלים�והסביבה.

במהלך�השנה�עלו�מספר�תוכניות�חדשות�שהביאו�תוצאות�יפות�בהם:

ת.דואר	101�עם�שמירה�אימבר�ובונדי�לוי�תכנית�לשרות�הקהילה,�רפואה,�שרותי�עירייה,�מס

הכנסה,�חינוך�ועוד...�המאזינים�מקבלים�יעוץ�ופונים�בשאלות�למומחים.

פינה�חשובה�בתכנית�לתלונות�הציבור�בה�אנו�עוזרים�לפטור�חילוקי�דעות�בין�גופים�ציבוריים

ועסקים�לבין�המאזינים�הפונים�אלינו.

אורי	זהר	באולפן�עם�הרב�אורי�זהר,�תכנית�לקירוב וגישור�לבבות�בין�דתיים�לחילונים.

מפגש	שישי�עם�ירון�אילן,�תכנית�ירושלמית�טיפוסית�נוסטלגית�המשלבת�דמויות�ואומנים�מקומיים�באווירה�ייחודית.

קפה	או-לה�תכנית�בוקר�המיועדת�למשכימי�הקום.�במסגרת�התכנית:�כותרות�עיתונים,

מוסיקה�נוסטלגית�ופינת�יעוץ�לשרות�הציבור.

ליטופי	לילה�עם�אופיר�טל,�שיחות�וסיפורים�מרתקים�של�מאזינים�מלב�אל�לב�שהפכה

להיות�שיחת�העיר�עם�טלפונים�מהעולם�כולו.

רדיו�ירושלים�המשיך�במגמה�לפיתוח�תוכניות�איכותיות�תוצרת�הבית,�תוך�החלפת�רוב

תוכניות�הסינדיקציה�בתוכניות�מקומיות�עם�טאלנטים�מקומיים.

יש�לציין�את�החיבור�לקהילה�של�התחנה�במהלך�השנה�האחרונה,�רדיו�ירושלים�היה�שותף�לאין�ספור�אירועים

קהילתיים�בהם�פסטיבל�הבירה,�פסטיבל�היין�ושבוע�למען�הקהילה�בשיתוף�אגודות�הספורט�הירושלמית,�בתי�חולים,

בנק�הפועלים�וגופים�נוספים�שנרתמו�למען�משפחות�נזקקות�בעיר,�ילדים�חולים�וקשישים.

לאחרונה�גברו�הקולות�בדבר�נחיצות�התאמת�התכנים�של�רדיו�ירושלים�לאוכלוסיית�בית�שמש�ומטה�יהודה,�שכידוע

נמצאת�באזור�הזיכיון�של�רדיו�ירושלים�אך�בעלת�מאפיינים�חברתיים�ותרבותיים�שונים�מאילו�של�מרכז�ירושלים,

הנושא�נימצא�בבדיקה�מול�ראשי�המועצות�וגורמים�נוספים.

במהלך�השנה�נאלצנו�להתמודד�עם�הפרעות�קליטה�כתוצאה�מפעילות�של�תחנות�רדיו�פיראטי,�מכתבים�שנשלחו

לרשות�השנייה�ולמשרד�התקשורת�לא�הועילו�כלל.�בנוסף�אי�הוודאות�בנוגע�לעתיד�תחנות�הרדיו�האזורי�הכניסה�של

רדיו�דיגיטלי�ופרשת�אגרות�התדרים�הביאה�לכך�שרדיו�ירושלים�התקשה�מאד�לבנות�אופק�מגובש�להמשך�הדרך.

רדיו�ירושלים�יכול�לרשום�לעצמו�הישג�נוסף�במהלך�השנה�רדיו�ירושלים�הגיע�להסדר�עם�כל�הגופים�והארגוני�זכויות

היוצרים�למיניהם.�נותר�רק�לקוות�כי�החודשים�הקרובים�יביאו�קצת�נחת�לתחנות�הרדיו�האזורי.
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רדיו	דרום,	שומעים	שאתה	בבית...

לפני�עשר�שנים�הגיחה�לאוויר�העולם�תחנת�רדיו�קטנה�ומבטיחה�שהחלה�לצעוד�את�צעדיה

הראשונים:�רדיו�דרום.�רבים�וטובים�ניבאו�שזו�הקטנה�גדולה�תהייה,�ואכן�כך�קרה.�גדלה

התחנה�התרחבה�ובחלוף�עשר�שנים�היא�לא�נחשבת�לעוד�נקודה�על�הסקאלה.�רדיו�דרום

הינו�בית�למאות�אלפי�מאזינים�בכל�גיל�באיזור�הדרום.�בית�שנעים�להתעורר�בו�בבוקר,

להתעדכן�על�הנעשה�בכל�מקום,�קרוב�כרחוק.�בית�שכיף�לשיר,�לרקוד�ולהשתחרר�בו�בכל

שפה�ובכל�מקצב,�בית�שגם�ברגעים�שקצת�קשה�בהם,�תמיד�נעים�לחזור�אליו,�בית�שבו

כל�אחד�יכול�להשמיע�קול,�דעה�או�לתת�עצה,�ובעיקר�בית�שיש�בו�המון�לב�ונשמה.�וכמו

בכל�בית,�כמו�בכל�משפחה,�גם�כאן�המון�אנשים�נרתמים�למלאכה.

עבור�מחלקת�האקטואליה�השנה�החולפת�הייתה�שנה�דינאמית�ורצופת�אירועים.�מחלקת�האקטואליה�של�רדיו�דרום

ידועה�במקצועיותה,�באמינותה�ומחוברת�היטב�לאוכלוסיה�באמצעות�צוות�הכתבים�הפרוס�בשטח.�המחלקה�התמודדה

עם�אירועי�השנה�החולפת�בהצלחה,�תוך�שהיא�מדווחת�על�הנעשה�במקום�האירוע�ומחוצה�לו�בזמן�אמת.�דוגמה

אחת�מיני�רבות�היא�סיקור�ההתנתקות.�צוות�הכתבים�בילה�בשטח�בכל�שעות�היממה�ולאורך�כל�התקופה�בה�נערך

הפינוי.�גם�השנה�הוסיפו�ידיעות�שפורסמו�לראשונה�אצלנו�לכבוש�כותרות�בעיתונות�הארצית�ולעורר�הדים�ציבוריים

בשאלות�קשות�שהופנו�למקבלי�ההחלטות�וקובעי�המדיניות.�השנה�התארחו�באולפן�פוליטיקאים�רבים,�ראשי�ערים

ומעצבי�דעת�קהל.�מחלקת�האקטואליה�שמה�את�האירועים�המתרחשים�באזור�הדרום�במקום�הראשון�על�סדר�היום

הציבורי�באזור�החל�מנושאים�פוליטיים,�בטחונים�ומדיניים�וכלה�בענייני�תרבות�ופנאי.�כל�אלו�ועוד,�מיצבו�את�מחלקת

החדשות�של�רדיו�דרום�באזור�כגוף�אינפורמטיבי�ממעלה�ראשונה.

Ë¯ÂÙÒ‰†˙˜ÏÁÓ

המשיכה�גם�השנה�ללוות�את�הקבוצות�הדרומיות,�את�מפחי�הנפש�ואת�הניצחונות.�החיבור�לאוהדי�הקבוצות�דרך

משדרי�הספורט�הודק�והספורט�המקומי�מקבל�ביטוי�יומיומי�בתכניות.

˙ÂÈÎ˙‰†˙˜ÏÁÓ

המשיכה�גם�השנה�לחדש,�לרענן�ולהפתיע�במגוון�רב�של�פרוייקטים,�ספיישלים�ותכניות�אינטראקטיביות.�הקשר�עם

קהל�המאזינים�התחזק�באמצעות�אירועים�מיוחדים�שנעשו�למען�הקהילה,�דוגמת�חלוקת�מתנות�בבתי�חולים�ותרומות

למען�השכבות�החלשות�בחברה.�רדיו�דרום�התגייס�ליום�מיוחד�שהוקדש�להצלת�חייה�של�ילדה

קטנה,�אגם,�שזקוקה�לטיפול�דחוף�בארה"ב�וממשיך�ללוות�את�אגם�ומשפחתה.

השירותרום	-�יום�שידורים�מיוחד�בשיתוף�האגודה�למען�החייל�עם�כל�ראשי�הרשויות�בדרום,�מיטב

אומני�ישראל�שחקנים�ומובילי�תרבות�וספורט.�השירותרום�ברדיו�דרום-�שהפך�למסורת�קבע

הצליח�גם�השנה�לגייס�את�כל�תושבי�הדרום�לתרום�למען�חיילי�הדרום.�האירוע�הוכתר�כהצלחה

מסחררת�וסחף�גל�תגובות�ומחמאות�מקהל�המאזינים.�השנה�התאפיינה�בהגעה�אינטנסיבית�של

אמנים�לאולפני�רדיו�רדום,�חלקם�ותיקים�ומפורסמים�וחלקם�בתחילת�דרכם�כשהתחנה�מהווה

קרש�קפיצה�ראשון�עבורם.�כל�אמן�שהפיק�סינגל�או�אלבום�חדש�מצא�עצמו�באולפני�רדיו�דרום.

הקשר�בין�האמנים�לרדיו�הדוק�ביותר�ודוגמה�לכך�היא�הפרידה�שעמיר�בניון�החליט�לעשות�מקהל�מעריציו�ולהודיע
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על�הפסקת�הופעותיו�בציבור�בתכנית�הדגל�'בחצי�היורם'.�גם�אמנים�מפורסמים�מחו"ל�מצאו�עצמם�מתארחים�ברדיו

דרום,�בעיקר�ברצועת�הטראנס�שזוכה�להדים�ולתגובות�מדהימות�ממאזינים�בארץ�ומעבר�לים.�דרך�נוספת�לחזק

את�הקשר�בין�התחנה�לקהל�המאזינים�הוא�באמצעות�תכניות�המקדישות�את�זמן�השידור�לשיתוף�המאזינים�כדוגמת

תכניות�בנושאי�בריאות�ותכניות�המארחות�מומחים�בנושאים�שונים.�סופי�השבוע�המוקדשים�למוזיקה�נטו�הוכתרו

כהצלחה�בקרב�קהל�המאזינים�שלנו.

˜ÂÂÈ˘‰Â†˙Â¯ÈÎÓ‰†˙˜ÏÁÓ

המחלקה�עמדה�ביעדיה�והגיעה�לקהלים�חדשים�באזור.�הרדיו�הידק�את�נוכחותו�באזור�לכיש�והרייטינג�של�רדיו�דרום

גדל�בשנה�האחרונה�.

גם�השנה�המשיך�רדיו�דרום�להשקיע�את�מרב�המאמצים�כדי�לשכלל�ולהתאים

את�מערך�שידוריו�לטכנולוגיה�המתחדשת�במהירות.�נרכש�ציוד�חדש�ומתקדם

והושם�דגש�רב�על�התייעלות�טכנית.�כל�זה�כדי�לאפשר�למאזינינו�את�החוויה

האולטימטיבית�גם�בעתיד.�על�כך�מעידים�שידורי�החוץ�הרבים�ברחבי�אזור

הזיכיון�המועברים�באמצעות�ניידת�השידור�המיוחדת.

אחד�החידושים�המרכזיים�הוא�השידורים�ברדיו�דרום�-�101.5.�פיצול�השידורים

אפשר�לנו�לחזק�ולהדק�את�הקשר�עם�קהלים�חשובים�נוספים�באזור�לכיש

ומישור�החוף�הדרומי.�פיצול�תכניות�האקטואליה�והספורט�נתנו�הזדמנות�לאירועים�מקומיים�וממוקדים�להיחשף�בפני

קהל�המאזינים.

ברדיו�דרום�גם�יודעים�שהמון�מאזינים�סקרנים�ורוצים�לדעת�איך�עובד�ה'קסם'�שנקרא�רדיו.�גם�השנה�המכללה

לתקשורת�של�רדיו�דרום�פתחה�בפני�כל�אותם�סקרנים�את�הדלתות.�ימי�הסיור�ברדיו�שבאמצעותם�נחשפים�תלמידי

בית�הספר�לראשונה�לדרך�שבה�עובד�ה'קסם'�הפכו�למבוקשים.�תלמידים�מכל�איזור�הדרום�מגיעים,�לומדים�ומקבלים

הזדמנות�ראשונה�וראויה�להציץ�לעולם�התקשורת.�נוסף�על�כך�מפעילה�המכללה�קורסים�בהם�לומדים�ילדים,�בני

נוער�ומבוגרים�כאחד,�את�מקצועות�הרדיו�השונים�–�שדרים,�כתבים�ואפילו�תקליטנים.

אתר�האינטרנט�של�רדיו�דרום�ממשיך�להשתכלל�ולעמוד�בהלך�רוח�הזמנים.�מלבד�עדכונים�שוטפים�אודות�אירועים,

סקרים,�שאלונים�משתתפים�המאזינים�בפורומים�ונוטלים�בהם�חלק�פעיל�במתן�חוות�דעת�אודות�תכנים�כאלו�ואחרים.

כל�אלו�נלקחים�בחשבון�בידי�המערכת�וזוכים�למענה.

רדיו�דרום�הוא�כבר�מזמן�חלק�בלתי�נפרד�מחיי�היומיום�של�המאזינים.�מוזיקה�וכותרות�העיתונים�כשמתעוררים,

שעשועונים�וצחוק,�עידכונים�חדשותיים�ושיחות�אל�תוך�הלילה�לפני�השינה...כבר�אמרנו�ששומעים�שאתם�בבית?!

·‚†∫¯ÂÊ‡
101.5FM  /  95.8FM  /  97FM†∫¯„˙

·ÂÒÂÈ†„Â„†∫‰Á˙‰†Ï‰Ó
„È‚†ÍÏÈÏ†∫˙ÂÈÎ˙‰†˙Ï‰Ó

∞∏≠∂≤µµµµµ†∫ÔÂÙÏË
∞∏≠∂≤∏µµ∞µ†∫Ò˜Ù

∏¥±±±†Ú·˘≠¯‡·†¨µ±†·Â¯ÂÊÂÏ¯‡†∫˙·Â˙Î
www.9697.fm†∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡



235 ÔÈÈÎÊ‰†¯·„אזורי�רדיו

˙ÏÈ‡†∫¯ÂÊ‡
±∞≤FM†∫¯„˙

∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓÔÓ¯˜Ó†‡È‚
∫˙ÂÈÎ˙†Ï‰ÓÔÓ¯˜Ó†‡È‚

∫˙·Â˙Î∏∏±≤±†˙ÏÈ‡†¨≤±¥∏†Æ„Æ˙†¨¯ËÎ¯†ÊÎ¯Ó
∫ÔÂÙÏË∞∏≠∂≥¥∞µπ∞†∫Ò˜Ù†¨∞∏≠∂≥¥∞∂≥∞

∫Ë¯ËÈ‡†¯˙‡www.fm102.tapuz.com†
∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â„radio@fm102.tapuz.com†

מי	היה	מאמין	שזה	קרה	לפני	עשר	שנים?

עשר�שנים�עברו�מאז�התחלנו�לשדר�-�"קול�הים�האדום".�מי�שזוכר�את�רדיו�אנרג'י

הפיראטי�יכול�להפליג�לנוסטלגיה�של�אילת�לפני�עשר�שנים.

היום	זה	נראה	כאילו	תמיד	היינו	כאן.

לעשות�רדיו�זה�לא�דבר�קל.�לכל�תושב�ולכל�מאזין�יש�דיעה�שונה�וזה�מה�שמיוחד

בנו,�האילתים�ובני�האדם.

לכל�תכנית�רדיו�יש�עורך,�מפיק,�עורך�מוסיקלי�ומגיש.�לעיתים�גם�יותר.�העבודה�מאחורי�הקלעים�של�הרדיו�היא�קשה,

מסורה,�מיומנת.�כל�תכנית�היא�עולם�ומלואו.�אנשים�משקיעים�זמן,�ידע�מרץ�ומה�לא�בכדי�לשדר�תכנית�אחת�בת

שעה�או�שעתיים.

אם�לסכם�עשר�שנות�שידור�אפשר�לומר�שההתחלה�היתה�קשה�מאוד,�ההמשך�לא�קל�ואז�שהרשות�השנייה�שיפרה

חלק�מנהלי�העבודה,�הרדיו�האזורי�פרץ�לתודעה.�נכון�להיום�כל�התחנות�האזוריות�מצליחות�בצורה�זו�או�אחרת.

קשה�לחשוב�במונחים�של�סוף�עידן�הרדיו�האזורי,�לפחות�באילת.�למרות�זאת�אני�בטוח�שהרשות�השנייה�תמצא

פתרון�לשידורי�רדיו�לאילתים�תוך�מתן�ביטוי�לקהילה�בזמן�אמת.

בהזדמנות�זו�אני�רוצה�לברך�את�כל�העובדים�ברדיו,�המפיקים,�השדרים,�המגישים,

העורכים,�העורכים�המוסיקליים,�ההנהלה,�הקריאטיב��וכמובן�למפרסמים�שלנו

שבלעדיהם�לא�היינו�כאן...

אנו�כאן�בשבילכם.�אנחנו�כאן�למענכם.
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