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 10 –ו  2תכניות ערוצים  – 3201 שנת נספח א' לדוח תכני שידור
 
 

 2ערוץ 
 

 תכניות מועדפות מסוגה עילית -לדוח  10סעיף 

 

 מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות. 15%-כללי התכניות מחייבים ש

במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה של תכניות מועדפות מסוגה עילית, מעבר למכסה 

 הקבועה בכללים.

 

מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של  72%התחייבה כי  "רשת"

תכניות מועדפות מסוגה  56%לא עמדה בדרישה ושידרה  "רשת"תכניות מועדפות מסוגה עילית. 

 עילית. 

 סוג המועדף שם התוכנית
 דעת ותרבות יום בחיי ראש הממשלה

 דעת ותרבות מכוערות אופי זו המצאה של
 דעת ותרבות מועדון המבקרים בשטח 

 דעת ותרבות תכנית חיסכון 
 מורשת ותרבות אני פורים

 מורשת ותרבות ארבעת המינים
 מורשת ותרבות שנה למלחמת יום כיפור  40האם ניצחנו? 

 מורשת ותרבות כתר מלכות
 מורשת ותרבות ל"ג בעומר

 מורשת ותרבות סליחות 
 מורשת ותרבות ךתשלי

 פריפריה בוס בהסוואה
 פריפריה ההזדמנות האחרונה 

 פריפריה "ריאיון מיוחד"
 פריפריה מחיר האהבה

 פריפריה הסופים
 פריפריה זהות ארמית

 פריפריה 80 -שנות ה 
 שיח ציבורי גוד מורנינג, אימיגריישן

 שיח ציבורי לא תאמינו מי המורה שלי
 ציבורי שיח המובטלים השקופים

 שיח ציבורי הקרב על הבית
 שיח ציבורי חוצה את הקווים

 שיח ציבורי פרק בנושא שיח ציבורי –כלבוטק 
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מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של  78%התחייבה כי  "קשת"

ות מסוגה תכניות מועדפ 85%עמדה בדרישה ושידרה  "קשת"תכניות מועדפות מסוגה עילית. 

 עילית. 

 סוג המועדף שם התוכנית

 דעת ותרבות עובדה 

 דעת ותרבות אנשים

 דעת ותרבות ארץ נהדרת 

 דעת ותרבות הביתה, הלוך חזור

 דעת ותרבות היא תצא בלי כלום

 דעת ותרבות משפחה שופאני בלקינד

 דעת ותרבות חיסול אבו ג'יהאד

 דעת ותרבות המסע לחוארז

 דעת ותרבות ארנון מילצ'ן

 דעת ותרבות הסיפור של מתי מילוא

 דעת ותרבות פתאום באמצע החיים

 דעת ותרבות תכנית חיסכון 

 מורשת ותרבות יהודית ביד חזקה

 מורשת ותרבות יהודית לפסח ושבועות -אנשים 

 מורשת ותרבות יהודית האנטישמיות החדשה

 מורשת ותרבות יהודית הזיכרון האחרון

 מורשת ותרבות יהודית מה ביתיתמלחמה במצל

 פריפריה אמא מחליפה

 פריפריה בין שתי אמהות

 פריפריה אני מצהיר

 פריפריה מתיישבים בנגב  -אנשים 

 פריפריה גשר על מים סוערים

 פריפריה דרוש רץ עם נשמה

 פריפריה יוצרים עם קשת  

 פריפריה סופר נני

 פריפריה עבודה ערבית

 הפריפרי תא גורדין

 שיח ציבורי אש ואשמה

 שיח ציבורי פרקים בנושאי שיח ציבורי -עובדה 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 תכניות מועדפות  -לדוח  11סעיף 

 

בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים, שמקדמים את מגמות 

"תכניות יות כבכללי התכנהוגדרו  ההרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אל

  יח ציבורי.שדעת ותרבות, פריפריה ו מורשת ותרבות יהודית,מועדפות" והן עוסקות בנושאים: 

 

מחויבים  2כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, זכייני ערוץ 

אופן העוסקות בנושאים מועדפים ב תכניותשל  שעות 150 - לשדר, בחלוקה יחסית ביניהם, כ

נגזרת מההכנסות השנתיות של  ה. מכסת השעות בתכניות אל24:00-17:00, בין השעות מובהק

 הזכיינים.

 

 

 תכניות מועדפות – "רשת"  11.1

 

. נוסף 24:00-17:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  57 -כ  מחויבת לשדר "רשת"

ניות מועדפות, מעבר למכסות הקבועות במכרז לשדר שעות רבות של תכ "רשת"על כך התחייבה 

 בכללים. 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 453:12 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 374:46 שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

 827:58 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 

 דעת ותרבות  .א

 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 
 שעות 14:18מכסה:                                                   24:00-17:00 בהקות בין השעותתכניות מועדפות מו

 02/01/13 - 12/10/13 12:38 29 איך זה עובד? 

 02/03/13 - 15/08/13 1:38 3 מי בא לארוחת ערב? -גיל ריבה

 02/10/13 - 02/10/13 0:35 1 תחנות חייו של משה פרץ

 03/08/13 - 28/08/13 3:15 6 רים בשטח מועדון המבק

 11/10/13 - 11/10/13 1:22 1 ערב מחווה לציפי שביט

 09/10/13 - 09/10/13 0:27 1 תחנות חייו של עברי לידר

 20/07/13 - 28/12/13 9:09 21 הסטודיו לעיצוב

 17/10/13 - 17/10/13 0:30 1 תחנות חייו של רמי פורטיס

 21/09/13 - 21/09/13 2:07 1 הכוורת: ההופעה האחרונ

 09/01/13 - 14/08/13 30:05 51 מועדון המבקרים 

 28/09/13 - 28/09/13 0:26 1 תחנות חייה של שירי מימון 
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 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 28/06/13 - 28/06/13 0:49 1 סינגולדה וחברים

 26/09/13 - 26/09/13 1:27 1 עברי לידר ותזמורת המהפכה

 13/11/13 - 26/12/13 8:42 14 רשת כלכלית 

 25/09/13 - 25/09/13 1:52 1 שלומי שבת בקיסריה 

שעות 75:07סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 02/01/13 - 27/12/13 147:44 135 אסיפת הורים 

 22/08/13 - 22/08/13 1:35 1 הכל מתחיל בחינוך 

 05/10/13 - 28/12/13 3:05 12 הסטודיו לעיצוב )שידור במהלך היום(

 02/01/13 - 19/12/13 77:52 89 שאלה משפטית 

 27/04/13 - 13/07/13 1:56 7 איך זה עובד? )שידור במהלך היום(

 02/01/13 - 18/04/13 25:25 27 שעה בריאה 

שעות 257:39סה"כ:   
 

 שעות 332:46 סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 

 ות היוםתכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שע

The Voice 2  20 37:26 23/03/13 - 02/01/13 

 02/01/13 - 27/12/13 337:20 163  *העולם הבוקר

 שעות 374:46 סה"כ: 
 .ןמזמן שידור 80%-הכרה בות הלא מובהקות קיבלו * התכני

 .יותר מכךהזכיין עמד במכסה ואף 

 

 פריפריה .ב

 שם התוכנית
מספר 
 יךעד תאר -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 
 שעות 17:06מכסה:                                                     24:00-17:00 תכניות מועדפות מובהקות בין השעות

 20/12/13 - 20/12/13 0:31 1 הסופים

 21/03/13 - 21/03/13 1:15 1 דוגמניות מייד אין רוסיה

 28/03/13 - 28/03/13 0:38 1 להושיט יד

 30/03/13 - 30/03/13 2:05 1 הדקדוק הפנימי -סרט ישראלי 

 26/12/13 - 26/12/13 1:18 1 ההזדמנות האחרונה  -המערכת 

 19/12/13 - 19/12/13 1:21 1 מחיר האהבה -המערכת 

 10/10/13 - 26/12/13 6:22 11 80 -שנות ה 

 02/10/13 - 02/10/13 1:32 1 תחת אותה השמש -סרט ישראלי 

 13/03/13 - 13/03/13 2:06 1 וראייטי  שרים למען ילדי

 30/11/13 - 30/11/13 0:54 1 שבלולים בגשם **

 07/03/13 - 07/03/13 0:55 1 שוברת קיר **

שעות 19:00סה"כ:   
 

  תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
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 שם התוכנית
מספר 
 יךעד תאר -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 20/12/13 - 20/12/13 0:26 1 זהות ארמית

 04/01/13 - 04/10/13 25:54 27 רפיק חלבי בשטח

 05/01/13 - 23/02/13 3:36 8 סרטי סטודנטים  - 98תחנה מקומית 

שעות 29:56סה"כ:   

  שעות 48:57: סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 ** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 .יותר מכךהזכיין עמד במכסה ואף 

 

 ג. מורשת ותרבות יהודית

 ניתשם התוכ
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 
 שעות 17:06מכסה:                                                  24:00-17:00 תכניות מועדפות מובהקות בין השעות

 12/09/13 - 12/09/13 1:02 1 שנה למלחמת יום כיפור  40האם ניצחנו? 

 12/09/13 - 12/09/13 0:24 1 כתר מלכות

 27/04/13 - 27/04/13 0:24 1 ל"ג בעומר

 14/09/13 - 14/09/13 1:15 1 סליחות 

 21/02/13 - 21/02/13 0:27 1 אני פורים

 18/09/13 - 18/09/13 0:29 1 ארבעת המינים

 04/09/13 - 04/09/13 0:34 1 תשליך

 07/09/13 - 03/10/13 6:11 7 חיפוש מתקדם

 12/09/13 - 12/09/13 1:16 1 אולפן מיוחד -יום כיפור 

 15/05/13 - 15/05/13 0:12 1 מתכון לשבועות

 19/10/13 - 19/10/13 0:28 1 73דיון באולפן בנושא מלכוד 

 13/04/13 - 13/04/13 0:52 1 **  למות בעד ארצנו

 12/10/13 - 12/10/13 0:49 1 ** מדורת השבט - 73מלכוד 

 19/10/13 - 19/10/13 0:53 1 **מחכים לגודו - 73מלכוד 

 05/10/13 - 05/10/13 0:47 1 **בכל דור ודור - 73מלכוד 

שעות 16:08סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 19/09/13 - 19/09/13 0:55 1 חיפוש מתקדם )שידור ביתר שעות היום(

 15/05/13 - 15/05/13 0:21 1 מתכון לשבועות )שידור ביתר שעות היום(

 04/01/13 - 27/12/13 45:23 49 באים לשבת

שעות 46:40סה"כ:   

  שעות 62:49 סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 ** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 .2013זה ייזקף לזכותו בשנת במכסה. עודף לזכיין קיים עודף  2012בשנת  כשעה. לזכיין חוסר של
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 ד. שיח ציבורי 

 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 
 שעות 8:36מכסה:                                               24:00-17:00 תכניות מועדפות מובהקות בין השעות

 03/01/13 - 03/01/13 1:40 1 שני פנים לסיפור

 12/12/13 - 12/12/13 1:14 1 המובטלים השקופים

 22/08/13 - 22/08/13 1:20 1 לא תאמינו מי המורה שלי

 05/12/13 - 05/12/13 1:15 1 הקרב על הבית

 29/05/13 - 29/05/13 0:55 1 גוד מורנינג, אימיגריישן

 16/10/13 - 16/10/13 1:00 1 חוצה את הקווים

 03/01/13 - 03/01/13 1:13 1 כלבוטק בנושא הדם הטבורי

שעות 8:40סה"כ:   
 .במכסההזכיין עמד 

 

 

 תכניות מועדפות – "קשת"  11.2

. נוסף 24:00-17:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  93 -מחויבת לשדר כ  "קשת"

במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות, מעבר למכסות הקבועות  "קשת"על כך, התחייבה 

 בכללים. 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 283:19 ת תכניות מועדפות מובהקותשעו

 376:20 שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

 659:39 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 דעת ותרבות  .א

 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה מספר פרקים שם התוכנית
 

 שעות 25:42מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 31/12/13 - 31/12/13 00:34 1 אין לי ארץ אחרת

 07/01/13 - 16/04/13 11:08 11 ארץ נהדרת 

 31/03/13 - 31/03/13 01:32 1 פסטיבל ימי הזמר -הללויה 
האלבומים הישראלים האהובים מצעד 

 15/04/13 - 15/04/13 02:00 1 בכל הזמנים

 17/02/13 - 17/02/13 01:09 1 טקס פרס ספיר לספרות 

 01/01/13 - 27/01/13 00:47 2 נקסטר 

 22/09/13 - 06/10/13 03:19 5 פסטיבל מספרי סיפורים 

 10/09/13 - 10/09/13 01:53 1 ריטה יהאן פורוז

שעות 22:23סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 06/01/13 - 29/12/13 22:15 45 זוג או פרט
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 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה מספר פרקים שם התוכנית

 06/01/13 - 29/12/13 21:45 45 המשחק המרכזי בכנסת

 07/01/13 - 30/12/13 16:56 35 אייכלר יעקוב 

 28/01/13 - 08/10/13 2:25 5 קפה הפוך

 15/01/13 - 02/04/13 0:57 2 כנסת צעירה

 05/02/13 - 21/05/13 1:25 3 בי"ס לח"כים מתחילים 

 01/01/13 - 31/12/13 105:42 135 יצירה מקומית

 01/01/13 - 27/01/13 1:06 2 נקסטר )שידור במהלך היום(

 01/10/13 - 06/10/13 2:07 2 פסטיבל מספרי סיפורים  

 23/09/13 - 23/09/13 0:29 1 דמוקרטיה אדומה

  שעות 175:11 סה"כ:

 שעות 197:34:  סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 

 היוםתכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות 

 10/02/13 - 31/12/13 275:01 136 הבוקר של קשת*

 01/01/13 - 05/02/13 33:12 16 יום חדש*

 05/03/13 - 05/03/13 2:31 1 אייל גולן קורא לך 

 17/09/13 - 17/12/13 46:35 24 הכוכב הבא

 28/01/13 - 19/03/13 18:59 11 בית ספר למוסיקה 

  שעות 376:20 סה"כ תכניות שאינן מובהקות:
 .ןמזמן שידור 80%-הכרה בות הלא מובהקות קיבלו * התכני

זה ייזקף לזכותו בשנת במכסה. עודף לזכיין קיים עודף  2012בשנת  שעות. 3:19 לזכיין חוסר של

2013. 

 

 פריפריה .א

 שם התוכנית
מספר 
 פרקים

כ "סה
 עד תאריך -מתאריך  משך

 
 שעות 25:42מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 02/09/13 - 02/09/13 2:21 1 לתת באהבה 

 01/04/13 - 01/04/13 0:43 1 הבודדים -סרט ישראלי 

 16/04/13 - 16/04/13 0:25 1 המתיישבים החדשים בנגב -חשיפה לדרום 

 21/04/13 - 02/07/13 9:32 11 תא גורדין

 31/03/13 - 31/03/13 1:44 1 ציון ואחיו

 25/03/13 - 25/03/13 1:57 1 עיניים פקוחות -סרט ישראלי 

 09/07/13 - 15/09/13 5:43 10 עבודה ערבית

 07/01/13 - 07/01/13 0:37 1 בין שתי אמהות

 26/03/13 - 26/03/13 2:10 1 קירות -סרט ישראלי 

 19/11/13 - 19/11/13 0:59 1 ** גינת עדן

שעות 26:14סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 06/01/13 - 30/06/13 11:48 26 דיון בשטח

 23/09/13 - 23/09/13 0:50 1 יוצרים עם קשת 
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 שם התוכנית
מספר 
 פרקים

כ "סה
 עד תאריך -מתאריך  משך

 07/07/13 - 29/12/13 14:26 26 סימן שאלה

  שעות 27:04 סה"כ:

 שעות 53:18:  סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 תעודה אשר שודר בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה. ** סרט

 הזכיין עמד במכסה.

 

 מורשת ותרבות יהודית    .ב

 מספר פרקים שם התוכנית
כ "סה

 עד תאריך -מתאריך  משך
 

 שעות 20:36מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 14/04/13 - 14/04/13 1:21 1 במותם ציוו

 15/04/13 - 15/04/13 0:31 2 הזיכרון האחרון

 15/10/13 - 15/10/13 0:28 1 זוכרים את רבין 

 14/04/13 - 14/04/13 1:08 1 זוכרים, שרים ומספרים  

 22/09/13 - 23/09/13 1:47 2 יומני מלחמה

 15/07/13 - 15/07/13 0:23 1 ירושלים שלי

 07/04/13 - 07/04/13 0:54 1 ליגת טרזין

 07/04/13 - 07/04/13 1:45 1 אדם בן כלב - ישראליסרט 

 14/05/13 - 14/05/13 2:16 1 פעם הייתי - ישראליסרט 

  שעות 10:35 סה"כ:
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 20/05/13 - 20/05/13 0:29 1 בין יהדות לפוליטיקה

 22/04/13 - 22/04/13 0:27 1 "ח דור תש
הבוקר של קשת מיוחד ליום השואה וליום 

 08/04/13 - 15/04/13 5:54 2 הזיכרון  

 15/04/13 - 15/04/13 2:21 2 הזיכרון האחרון

 08/04/13 - 24/09/13 0:57 2 היו ימים  

 16/07/13 - 16/07/13 0:54 1 מה אתם אומרים? תכניות מיוחדת לט' באב

 01/01/13 - 29/01/13 1:19 3 ה ומשתחווהמוד

 03/09/13 - 03/09/13 0:28 1 סוציאליזם בתנ"ך

 08/09/13 - 08/09/13 0:28 1 על סליחה ומחילה

 16/04/13 - 16/04/13 1:30 1 שרים עצמאות עם הנשיא 

  שעות 14:52 סה"כ: 

 שעות 25:27: סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 ה.הזכיין לא עמד במכס
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 שיח ציבורי  .ג

 מספר פרקים שם התוכנית
כ "סה

 עד תאריך -מתאריך  משך
 

 שעות 20:36מכסה:                                              24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 02/12/13 - 02/12/13 0:55 1 בר נוער -עובדה 

 11/03/13 - 11/03/13 0:52 1 רז אטיאס -עובדה 

 16/12/13 - 16/12/13 0:59 1 תיירות מרפא -עובדה 

 04/02/13 - 04/02/13 1:03 1 תיק סומך -עובדה 

 28/01/13 - 28/01/13 0:40 1 הפתעת הבחירות יאיר לפיד -עובדה 

 21/01/13 - 21/01/13 1:13 1 מסע במערכת הבחירות -עובדה  

 06/05/13 - 06/05/13 1:16 1 המחתרת היהודית  -עובדה 

שעות 7:00סה"כ:   
 הזכיין לא עמד במכסה. 

 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית -לדוח  15סעיף 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית . 15

 

לפי הכללים, בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, דוברות ערבית או רוסית, או  

או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בשיעור שלא יפחת  מתורגמות לערבית

מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת 

 מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית.

 

חצי שעה הדוברת את השפה הערבית,  עוד נקבע כי בעל זיכיון ישדר תכנית בהפקה מקומית בת 

במכסה הנקבעת לפי היקף יחידת השידור. את התכניות האמורות יפיק צוות, שרוב היוצרים 

 והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  15.1

 

ינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי "רשת" הרשות בחנה את עמידת הזכי

 ו"קשת" עמדו במחויבות האמורה. 

 א. רשת

כ שעות שנתיות. בפועל שודרו  226חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 .ערביתו/או מתורגמות לשפה ה תכניות דוברותשל שעות  414 –

 עד תאריך -מתאריך  משך סה"כ מספר פרקים שם התכנית

 11/10/13 - 18/10/13 1:54 2 אהלן וסהלן ש.ח.

 20/12/13 - 20/12/13 0:31 1 הסופים

 20/12/13 - 20/12/13 0:53 1 הסופים ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  משך סה"כ מספר פרקים שם התכנית

 20/12/13 - 20/12/13 0:26 1 זהות ארמית

 03/01/13 - 26/12/13 48:49 101 שבאב ש.ח. -עאלם א

 04/01/13 - 04/10/13 25:54 27 רפיק חלבי בשטח

 02/01/13 - 28/12/13 242:54 196 רפיק חלבי בשטח ש.ח

 02/01/13 - 26/12/13 93:00 100 שאלה משפטית ש.ח.
שעות 414:24סה"כ:   

 .יותר מכךהזכיין עמד במכסה ואף 

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

 .קומית הדוברת את השפה הערבית"רשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מ

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות  12%מתוך מכסה זו יובא במניין שיעור של עד 

שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה 

 הערבית בישראל.

 

 שעות בשידור חוזר.   6:14ין לשדר שעות, מתוכן רשאי הזכי 52מחויבות "רשת" עומדת על 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 20/12/13 - 20/12/13 0:31 1 הסופים

 20/12/13 - 20/12/13 0:26 1 זהות ארמית

 04/01/13 - 04/10/13 25:54 27 רפיק חלבי בשטח

 03/01/13 - 26/12/13 6:14 13 שבאב ש.ח. -עאלם א
שעות 33:06סה"כ:   

 

שעות. בחוסר זה נמנות  18:53הערבי. ל"רשת" קיים חוסר של רוב צוות ההפקה היה מהמגזר 

שעתיים שלא שודרו בגלל הפסקת שידור התכנית "רפיק חלבי בשטח", בשל התמודדותו של רפיק 

 חלבי לראשות העיר, כמתבקש בחוק הבחירות. 

 הזכיין לא עמד במחויבות.

 ב. קשת

כ שעות שנתיות. בפועל שודרו  171ידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של חמישה אחוזי ש

 .ערביתו/או מתורגמות לשפה ה תכניות דוברות של שעות 374 –

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית
 10/03/13 - 24/09/13 32:12 64 אג'נדה נשית ש.ח.

 11/08/13 - 13/08/13 1:18 3 אג'נדה ערבית ש.ח.
 06/01/13 - 30/06/13 11:48 26 דיון בשטח

 01/01/13 - 30/12/13 55:54 127 דיון בשטח ש.ח. 
 17/02/13 - 31/12/13 92:50 117 יצירה מקומית

 01/01/13 - 30/12/13 129:14 173 יצירה מקומית ש.ח.
 07/07/13 - 29/12/13 13:20 24 סימן שאלה

 06/10/13 - 30/12/13 20:03 37 סימן שאלה ש.ח.
 09/07/13 - 15/09/13 5:43 10 עבודה ערבית

 22/01/13 - 29/04/13 12:08 22 עבודה ערבית ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית
שעות 374:33סה"כ:   

 

 .יותר מכךהזכיין עמד במכסה ואף 

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית 

 

 .ת את השפה הערבית"קשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה בהפקה מקומית הדובר

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות  12%מתוך מכסה זו יובא במניין שיעור של עד 

שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה 

 הערבית בישראל.

 

 שעות בשידור חוזר.   3:07שעות, מתוכן רשאי הזכיין לשדר  26מחויבות "קשת" עומדת על 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 06/01/13 - 30/06/13 11:48 26 דיון בשטח

 07/07/13 - 29/12/13 14:26 26 סימן שאלה

 10/03/13 - 24/09/13 3:07 6 אג'נדה נשית ש.ח.
שעות 29:21סה"כ:   

 ד במחויבות.רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי. הזכיין עמ

 

 הטלוויזיה החינוכית ג. 

את הטלוויזיה החינוכית מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדוברת 

 שפה הערבית.ה

 

שעות בשידור  3:07שעות, מתוכן רשאי הזכיין לשדר  26מחויבות הטלוויזיה החינוכית עומדת על 

 חוזר.  

 עד תאריך -ריך מתא סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 10/05/13 - 27/12/13 15:07 29 אהלן רפיק

 01/03/13 - 03/05/13 3:07 6 קיאן נוכחים ש.ח.
שעות 18:14סה"כ:   

 

בחוסר שעות במכסה.  7:45. לטלוויזיה החינוכית חוסר של רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי

הפסקת שידור התכנית "אהלן רפיק", בשל התמודדותו של רפיק זה נמנית שעה שלא שודרה בגלל 

 חלבי לראשות העיר, כמתבקש בחוק הבחירות. 

 . הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות
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 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות  15.2

 

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה 

שבועות  52. "קשת" לא עמדה במחויבות, ומתוך ועית, ומצאה כי "רשת" עמדה במחויבותשב

  שבועות. 8 -קיים חוסר ב 

 

 א. רשת

 

שודרו כ  שעות שנתיות. בפועל 226חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שפה הרוסית.תכניות המתורגמות ל לש שעות 574 –

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך םמספר פרקי שם התכנית

 02/01/13 - 06/02/13 08:25:21 11 אצבע על הדופק עם אפרת אנזל ש.ח.
 08/02/13 - 11/12/13 18:28:40 30 בא לחדש לכם 

 12/09/13 - 12/09/13 00:31:31 1 לקט -בא לחדש לכם 
 05/01/13 - 28/12/13 59:09:29 79 בא לחדש לכם ש.ח.

 04/01/13 - 27/12/13 45:42:57 50 באים לשבת
 05/01/13 - 28/12/13 41:15:54 50 באים לשבת ש.ח

 20/03/13 - 28/12/13 67:35:32 158 בוקר גוף ש.ח.
 04/01/13 - 28/12/13 98:17:07 124 כאן בישראל ש.ח. 

 23/02/13 - 01/05/13 21:42:31 23 ללא עקבות ש.ח. 
 02/01/13 - 21/11/13 127:22:20 76 מבוא ל... ש.ח.

 05/09/13 - 05/09/13 00:26:39 1 מעבר לכתוב ש.ח. 
 22/03/13 - 20/06/13 06:07:12 10 עקיבא וענהאל יוצאים לשטח 

 23/03/13 - 26/09/13 36:02:03 42 עקיבא וענהאל יוצאים לשטח ש.ח.
 05/01/13 - 28/12/13 42:38:08 49 פרשת דרכים ש.ח. 

 30/03/13 - 30/03/13 00:31:21 1 תוף מרים ש.ח.
שעות 574:16סה"כ:   

 .יותר מכךהזכיין עמד במכסה ואף 

 

 ב. קשת

 

שודרו כ שעות שנתיות. בפועל  171חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שפה הרוסית.של תכניות מתורגמות ל שעות 324  -

 אריךעד ת -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 15/01/13 - 07/05/13 10:01 9 אוכל טוב ש.ח.

 17/02/13 - 30/12/13 150:06 177 הבוקר של דנה ש.ח. 
 01/01/13 - 31/12/13 35:13 149 טעמים  ש.ח. 

 06/01/13 - 24/12/13 5:31 38 מנה במתנה ש.ח.
 10/03/13 - 30/12/13 68:05 76 פרשה לא סגורה  ש.ח.

 26/03/13 - 28/10/13 19:59 13 ש.ח.ימים  7-שבע מנות ל
שעות 324:12סה"כ:   

 .יותר מכךהזכיין עמד במכסה ואף 
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  10ערוץ 
 

 תכניות מועדפות   -לדוח  8סעיף 

בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים, שמקדמים את מגמות 

"תכניות בכללי התכניות כ הוגדרו ההרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אל

  יח ציבורי.שדעת ותרבות, פריפריה ו מורשת ותרבות יהודית,מועדפות" והן עוסקות בנושאים: 

 

" מחויבת 10התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, "ישראל  תכללי התכניות מסדירים את מכס

. 24:00-17:00בין השעות , העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק תכניותשל  שעות 100לשדר 

 נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיין. המכסת השעות בתכניות אל

 

 שעות מועדפות ששודרו

 583:41 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 623:36 שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות

 1207:17 סה"כ שעות תכניות מועדפות

   
   

 דעת ותרבות  .א

 

 שם התוכנית
מספר 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל םפרקי
 שעות 25מכסה:                                                      24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 

 26/12/13 - 26/12/13 0:55 1 הצבים הגדולים של קוסטה ריקה -אחד ממאה שורד 

 TEAM 23 11:09 28/12/13 - 15/06/13גאדג'ט 

 31/08/13 - 07/09/13 2:27 2 גשש ולהתראות

 14/05/13 - 14/05/13 1:23 1 ליאור נרקיס בקיסריה

 08/10/13 - 08/10/13 1:47 1 מלך הרייטינג

 17/03/13 - 17/03/13 1:16 1 הצלמניה

 28/09/13 - 28/09/13 2:25 1 טקס פרסי אופיר

 02/02/13 - 02/02/13 0:48 1 טקס פרסי לנדאו 

 08/10/13 - 08/10/13 30:53 30 ונדון את קירשנבאום )פרקים נבחרים(ל

 01/01/13 - 31/12/13 104:54 226 לילה כלכלי 

 25/03/13 - 31/03/13 1:38 2 מחווה ליענקלה רוטבליט 

 18/09/13 - 25/09/13 0:55 2 מנגינה למדינה

 25/03/13 - 31/03/13 1:43 2 משה פרץ בהופעה

 27/09/13 - 27/09/13 1:30 1 ביקור התזמורת -סרט קולנוע 

 שעות 163:47סה"כ שעות: 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 

 26/04/13 - 17/05/13 2:02 4 ארון התרופות
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 שם התוכנית
מספר 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל םפרקי

 25/04/13 - 10/10/13 12:14 24 החזית החברתית

 08/01/13 - 26/12/13 27:41 57 היו ימים 

 04/06/13 - 04/06/13 0:37 1 2013ישראל  -הרשת החברתית 

 30/06/13 - 31/12/13 117:12 129 חיים בריא עם פרופ' רפי קרסו

 01/01/13 - 31/12/13 24:28 51 קפה הפוך 

 15/01/13 - 22/01/13 0:49 2 קרמניצר מארח 

 07/01/13 - 30/12/13 24:44 45 ראש בראש

 03/01/13 - 22/12/13 23:35 44 שוברים כלים 

 שעות 233:25 "כ שעות:סה

 שעות 397:12סה"כ תכניות מועדפות מובהקות:  
 תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 

 01/01/13 - 31/12/13 523:02 253 אורלי וגיא*

 04/01/13 - 27/12/13 100:33 50 שישי בבוקר*

 שעות 623:36סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות: 
 מזמן שידורן. 80%-לא מובהקות קיבלו הכרה ב* התכניות ה

 כך.יותר מהזכיין עמד במכסה ואף 

 
 

 ב. פריפריה
 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 שעות 30מכסה:                                                        24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 

 01/08/13 - 22/08/13 03:42 4 העדתיהשד 

 18/03/13 - 18/03/13 01:01 1 מיליון דולר בייבי מנס ציונה –המקור 

 03/02/13 - 17/02/13 03:06 3 יהודה יוצא למלחמה

 09/01/13 - 29/12/13 04:38 5 )פרקים בנושאי פריפריה( פנים אמיתיות 

 19/08/13 - 19/08/13 01:32 1 סופרוומן

 03/12/13 - 03/12/13 00:55 1 מצוקתם של הנכים -ק כלבוט

 12/08/13 - 12/08/13 01:00 1 המיליונר הסודי

 12/06/13 - 20/07/13 10:19 12 אקסטרים מייקאובר

 15/05/13 - 15/05/13 00:51 1 מבול

 02/03/13 - 23/03/13 02:16 4 תכניות נבחרות בנושאי פריפריה  -ILנקודה 

 16/11/13 - 16/11/13 00:51 1 לרוץ *

 21/09/13 - 21/09/13 01:00 1 המיית היונה *

 שעות  31:18סה"כ שעות: 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית

 04/01/13 - 27/12/13 47:41 51 מסביב לעניין 

 שעות  47:41סה"כ שעות: 

 שעות  78:59ניות מועדפות מובהקות: סה"כ תכ
 סרטי תעודה ששודרו במסגרת רצועה מהחיים של שידורי הרשות השנייה** 
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 .ואף יותר מכך הזכיין עמד במכסה

 

 ג. מורשת ותרבות יהודית

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 שעות 30מכסה:                                                       24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 

 07/04/13 - 07/04/13 01:06 1 אם תישאר בחיים

 16/06/13 - 23/06/13 01:54 2 גולני

 14/04/13 - 14/04/13 01:04 1 הקרב על הנפש

 07/10/13 - 07/10/13 00:51 1 דיון  -הרב עובדיה יוסף 

 14/09/13 - 14/09/13 01:02 1 ום הכיפוריםמלחמת י - 679חטיבה 

 04/09/13 - 25/09/13 04:21 4 יוצאים חגים )חגי תשרי( 

 03/03/13 - 03/03/13 01:23 1 ילדי השמש
תכניות מיוחדות ליום  -לונדון את קירשנבאום 

 08/04/13 - 16/07/13 02:05 2 השואה וט' באב

 25/03/13 - 09/02/13 04:06 5 תכניות בנושאי מורשת יהודית  - ILנקודה 

 31/03/13 - 31/03/13 02:07 1 הסודות -סרט ישראלי 

 15/07/13 - 15/07/13 01:41 1 הערת שוליים -סרט ישראלי 

 04/09/13 - 04/09/13 00:17 1 הרב קרליבך -עוד אבינו חי 

 15/04/13 - 15/04/13 01:05 1 עילי

 15/04/13 - 15/04/13 00:31 1 רון משיח ז"ל -קיבלת כנפיים 

 14/09/13 - 14/09/13 01:36 1 קרב אחד יותר מדי

 14/04/13 - 14/04/13 01:36 1 יום הזכרון  -שרים בכיכר

 31/08/13 - 31/08/13 01:06 1 בית* -כך ראינו 

 07/09/13 - 07/09/13 01:05 1 מלחמה* -כך ראינו 

 14/09/13 - 14/09/13 01:07 1 שלום* -כך ראינו 

 שעות 30:11סה"כ שעות: 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 

 14/04/13 - 14/04/13 00:39 1 תומר רון ז"ל -איתנו כל הזמן 
ת ליום ותכניות בוקר מיוחד -אורלי וגיא 

 08/04/13 - 15/04/13 05:02 2 השואה וליום הזיכרון

 24/02/13 - 24/02/13 00:27 1 איש החלומות 

 04/01/13 - 09/08/13 27:47 39 ת חילאש

 08/04/13 - 08/04/13 00:22 1 דרך אמונה

 08/04/13 - 08/04/13 01:33 1 תכנית מיוחדת ליום השואה  -כל בוקר 

 15/04/13 - 15/04/13 02:02 1 לזכרם 

 15/04/13 - 15/04/13 01:03 1 נדב באלוה ז"ל 

 12/09/13 - 12/09/13 01:55 1 תכנית מיוחדת ליום כיפור -סדר יום חדש 

 15/04/13 - 15/04/13 00:42 1 עד הסוף אמיר

 16/08/13 - 27/12/13 16:12 23 פרשת השבוע עם הרב בצרי

 16/04/13 - 16/04/13 01:29 1 שרים עצמאות עם הנשיא 

 14/04/13 - 14/04/13 00:42 1 יפעת גבריאלי ז"ל

 15/04/13 - 15/04/13 00:20 1 שלום וידל ז"ל
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 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית

 15/04/13 - 15/04/13 00:39 1 שני אביצדק ז"ל

 שעות 61:01סה"כ שעות: 

 שעות 91:12סה"כ שעות תכניות מועדפות: 
 הזכיין עמד במכסה.

 

 ד. שיח ציבורי 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 שעות 15מכסה:                                                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 

 06/03/13 - 25/04/13 1:54 2 אורלי וגיא חוזרים עם תשובה 

 06/10/13 - 06/10/13 0:58 1 הורים רוצחים

 06/10/13 - 06/10/13 0:38 1 דיון  -הורים רוצחים 

 01/01/13 - 04/06/13 10:10 10 פרקים בנושאי שיח ציבורי – המקור

 15/10/13 - 15/10/13 1:10 1 הפליסיאנים

 15/10/13 - 15/10/13 0:27 1 דיון  -הפליסיאנים 

 13/02/13 - 13/02/13 0:57 1 פנים אמיתיות 

 שעות 16:17סה"כ שעות: 
 .ואף יותר מכך הזכיין  עמד במכסה

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית -לדוח  11סעיף 

 

כיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, דוברות ערבית או רוסית, או לפי הכללים, בעל זי

מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בשיעור שלא יפחת 

מכלל  5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת מ 5%-מ

 ת, בשפה הרוסית.זמן השידור שלו בפריסה שבועי

 

עוד נקבע כי בעל זיכיון ישדר תכניות בהפקה מקומית הדוברות את השפה הערבית, במכסה 

הנקבעת לפי היקף יחידת השידור. את התכניות האמורות יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים 

 שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

 

 ניות דוברות ערבית או מתורגמותתכ 111.

" בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי 10הרשות בחנה את עמידת "ישראל 

 " עמדה בדרישה.10"ישראל 

כ שודרו שעות שנתיות. בפועל  436של חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות 

 . ערביתשפה הו/או מתורגמות ל תכניות דוברותשל שעות  837 –

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 16/02/13 - 09/03/13 1:38 4 אוטונומיה 

 23/03/13 - 01/04/13 1:15 3 אוטונומיה ש.ח.

 31/05/13 - 14/06/13 3:00 3 אומנות  הפטיסרי עם דודו אוטמזגין ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 12/10/13 - 09/11/13 2:47 5 אלופים במטבח ש.ח.

 01/02/13 - 01/02/13 0:27 1 אליפות הקינוחים

 28/06/13 - 28/06/13 0:28 1 אליפות הקינוחים ש.ח.

 21/06/13 - 19/07/13 2:59 5 בוטיק הבית

 09/11/13 - 07/12/13 2:47 5 בוטיק הבית ש.ח.

 05/09/13 - 06/09/13 1:30 2 גיא לואל אוכל את ישראל ש.ח.

 19/07/13 - 11/10/13 6:32 12 המדריך לתייר בגלקסיה

 11/01/13 - 16/07/13 14:28 25 הסיפור שלי ש.ח. 

 01/06/13 - 27/09/13 4:10 7 הקדירה הבריאה ש.ח.

 01/01/13 - 31/12/13 229:33 248 זמן מיסטיקה 

 04/01/13 - 31/12/13 198:19 190 זמן מיסטיקה ש.ח.

 01/03/13 - 01/03/13 0:29 1 חופשה של כוכבים ש.ח. 

 24/05/13 - 05/10/13 4:53 8 כפר באים ש.ח.

 05/01/13 - 26/10/13 19:05 36 מגזין החיים הטובים ש.ח. 

 04/10/13 - 20/12/13 7:04 9 מועדון ארוחת הבוקר עם אביב משה 

 05/01/13 - 30/11/13 2:15 4 מועדון המאפים הטובים ש.ח. 

 04/01/13 - 22/02/13 6:22 7 מיקי שמו אופה מהלב 

 24/04/13 - 17/06/13 24:17 29 מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.

 04/01/13 - 27/12/13 47:41 51 מסביב לעניין 

 05/01/13 - 28/12/13 47:36 50 מסביב לעניין ש.ח.

 18/10/13 - 18/10/13 0:32 1 מסע לרפובליקה הדומיניקנית

 29/04/13 - 07/06/13 15:12 31 שוקי גבאי ש.ח. -מספרים מדברים 

 25/03/13 - 25/03/13 0:29 1 מתוקים לחג עם אביב משה ש.ח. 

 26/01/13 - 09/02/13 1:29 3 נר -ניחוחות וטעמים עם יובל בר

 01/02/13 - 01/02/13 0:29 1 נר ש.ח.-ניחוחות וטעמים עם יובל בר

 12/07/13 - 29/11/13 11:16 19 נתיבי איילון

 12/07/13 - 14/12/13 11:27 21 נתיבי איילון ש.ח.

 05/01/13 - 28/12/13 42:56 45 סודות הנדל"ן 

 05/01/13 - 28/12/13 49:42 52 סודות הנדל"ן ש.ח.

 25/10/13 - 15/11/13 2:23 4 סטודיו לעיצוב

 15/05/13 - 15/05/13 0:31 1 ספיישל עוגות גבינה ש.ח.

 23/02/13 - 23/02/13 0:33 1 ספיישל עיצוב המטבח ש.ח.

 26/04/13 - 26/04/13 3:49 1 אפוקליפסה עכשיו -סרט קולנוע 

 15/02/13 - 15/02/13 1:43 1 הבריחה מהגיהנום -סרט קולנוע 

 15/03/13 - 15/03/13 2:10 1 כחול מושחת ש.ח -סרט קולנוע 

 16/04/13 - 16/04/13 1:46 1 מטאליק בלוז -סרט קולנוע 

 11/01/13 - 11/01/13 1:38 1 ריקותנערות מב -סרט קולנוע 

 04/01/13 - 04/01/13 1:35 1 שביל הגיהנום ש.ח. -סרט קולנוע 

 23/03/13 - 12/05/13 6:13 12 עיצוב +

 26/03/13 - 15/06/13 18:21 35 עיצוב + ש.ח. 

 05/07/13 - 05/07/13 0:52 1 פותחים מסעדה ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 06/04/13 - 05/10/13 11:47 22 פשוט וטעים עם איילת 

 10/08/13 - 10/08/13 0:28 1 לקט -פשוט וטעים עם איילת 

 16/04/13 - 19/10/13 1:32 3 פשוט וטעים עם איילת ש.ח.

 16/08/13 - 27/09/13 4:26 6 פשוט לאפות

 28/12/13 - 28/12/13 0:42 1 פשוט לאפות ש.ח.

 21/12/13 - 21/12/13 0:58 1 קח לך אישה שניה

 21/06/13 - 09/08/13 3:43 7 מפישף אולי

 04/01/13 - 18/01/13 1:38 3 שף בבית ש.ח.

 15/02/13 - 15/03/13 3:09 5 שף על האש

 23/03/13 - 16/04/13 3:52 6 שף על האש ש.ח.

שעות 837:25סה"כ:   
 .יותר מכךהזכיין עמד במחויבות ואף 

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

 .ויבת לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה בשבוע" מח10"ישראל 

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב  12%מתוך מכסה זו יובא שיעור של עד 

היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית 

 בישראל.

 

 שעות בשידור חוזר.   6:14שעות, מתוכן רשאי הזכיין לשדר  52עומדת על  "10מחויבות "ישראל 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים התכניתשם 

 04/01/13 - 27/12/13 47:41 51 מסביב לעניין 

 05/01/13 - 28/12/13 6:14 7 מסביב לעניין ש.ח.
שעות 53:55סה"כ:   

 הזכיין עמד במחויבות. רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי.

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות 211.

 

" בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית, ומצאה כי 10הרשות בחנה את עמידת "ישראל 

 " עמדה בדרישה.10"ישראל 

 

שודרו כ  שעות שנתיות. בפועל 436של חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות 

 .רוסיתתכניות מתורגמות לשפה השל  שעות 1086 –

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 29/11/13 - 27/12/13 3:24 4 אהרוני מבשל ש.ח. 

 01/01/13 - 31/12/13 45:04 66 פותנה ג'אבר ש.ח. -אוכל של בית 

 01/03/13 - 01/03/13 1:46 1 : גיבורים מעולם אחר ש.ח.2איש הנצח 

 01/02/13 - 01/02/13 2:07 1 ות המלחמה ש.ח.אמנ

 03/01/13 - 27/12/13 60:54 90 ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח. 

 26/04/13 - 17/05/13 2:02 4 ארון התרופות
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 27/07/13 - 28/12/13 3:20 7 ארון התרופות ש.ח.

 01/01/13 - 15/06/13 268:15 162 ביקור בית ש.ח.

 19/01/13 - 16/02/13 2:32 5 בקצב הכושר 

 16/03/13 - 20/07/13 7:15 15 בקצב הכושר ש.ח. 

 25/03/13 - 15/05/13 2:23 5 היא הלכה בשדות ש.ח.

 04/01/13 - 29/12/13 46:38 70 הכי טרי שיש ש.ח. 

 08/02/13 - 08/02/13 1:38 1 הליגיונר ש.ח.

 22/02/13 - 08/03/13 1:32 3 המדריך לקניית דירה

 06/07/13 - 21/12/13 3:05 7 ריך לקניית דירה ש.ח.המד

 21/02/13 - 31/12/13 29:24 62 המדריך לתייר בגלקסיה ש.ח.

 31/05/13 - 21/06/13 2:00 4 המילון השלם לרפואת היופי

 11/01/13 - 11/01/13 0:45 1 המשימה חתונה 

 14/02/13 - 21/06/13 2:20 3 המשימה חתונה ש.ח.

 08/03/13 - 08/03/13 0:37 1 וכבים ש.ח. חופשה של כ

 05/12/13 - 05/12/13 0:26 1 טיול יומי ליבנה ש.ח.

 18/05/13 - 18/05/13 0:31 1 טעימה מהמטבח הקוריאני 

 12/07/13 - 12/07/13 0:30 1 טעימה מהמטבח הקוריאני ש.ח.

 19/07/13 - 27/12/13 18:59 21 יוצאים שבוע עם גלית גיאת 

 20/07/13 - 28/12/13 18:34 21 ם שבוע עם גלית גיאת ש.ח.יוצאי

 07/01/13 - 25/12/13 41:37 59 מאפים ומתוקים ש.ח. 

 05/01/13 - 04/10/13 12:13 14 מגדלים באוויר ש.ח.

 27/05/13 - 06/06/13 1:01 2 מגזין החיים הטובים ש.ח.

 16/07/13 - 16/07/13 0:23 1 מדריך בעולם ש.ח.

 26/03/13 - 26/03/13 0:30 1 פסח -ן המאפים הטובים מועדו

 30/03/13 - 30/03/13 0:35 1 פסח ש.ח. -מועדון המאפים הטובים 

 30/11/13 - 28/12/13 3:30 4 מילון היופי 

 08/07/13 - 18/11/13 12:38 21 אביב משה ש.ח. -מיני שף 

 22/01/13 - 30/12/13 27:01 32 מיקי שמו אופה מהלב ש.ח. 

 22/03/13 - 05/04/13 1:40 2 ממזרח למערב עם הילה אלפרט ש.ח. 

 20/01/13 - 15/05/13 1:07 2 מסע קולינרי בגלבוע ש.ח.

 08/04/13 - 08/04/13 0:28 1 גן החיות של וורשה ש.ח. -מקום מפלט 

 07/04/13 - 31/05/13 37:08 13 ש.ח. 10מקצוענים 

 09/02/13 - 09/02/13 0:30 1 מרתון תל אביב ש.ח.

 05/01/13 - 21/12/13 50:51 65 נשות הטייסים ש.ח.

 26/03/13 - 26/03/13 0:28 1 נתיב הפרי בגולן ש.ח.

 28/06/13 - 27/12/13 2:50 5 נתיבי איילון

 28/06/13 - 27/12/13 2:01 4 נתיבי איילון ש.ח.

 29/11/13 - 06/12/13 1:20 2 סטודיו לעיצוב 

 04/01/13 - 17/05/13 6:54 13 סטריט פוד

 22/02/13 - 22/02/13 0:34 1 סטריט פוד לקט

 24/01/13 - 19/12/13 28:17 56 סטריט פוד ש.ח. 

 25/01/13 - 25/01/13 0:31 1 סקי נטו 

 08/02/13 - 20/12/13 1:31 3 סקי נטו ש.ח.

 04/09/13 - 04/09/13 1:38 1 מדורת השבט -סרט ישראלי 

 27/09/13 - 27/09/13 1:33 1 ביקור התזמורת -סרט קולנוע 

 29/03/13 - 29/03/13 1:32 1 בליסטיק ש.ח. -סרט קולנוע 
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 31/03/13 - 31/03/13 2:07 1 הסודות -סרט קולנוע 

 22/02/13 - 22/02/13 1:52 1 יחידת האמיצים -סרט קולנוע 

 18/01/13 - 18/01/13 1:44 1 משחק המוות -סרט קולנוע 
סינמה פארדיסו גרסת  -קולנוע  סרט

 19/04/13 - 19/04/13 3:17 1 הבמאי

 14/05/13 - 14/05/13 1:51 1 עיר ליד הים -סרט קולנוע 

 25/01/13 - 25/01/13 2:06 1 קיי פקס ש.ח. -סרט קולנוע 

 03/05/13 - 03/05/13 2:00 1 שוד ש.ח -סרט קולנוע 

 04/10/13 - 20/12/13 5:22 10 עושים גלים

 08/11/13 - 27/12/13 1:00 2 לקט-עושים גלים

 05/10/13 - 28/12/13 4:28 9 עושים גלים ש.ח.

 23/06/13 - 21/11/13 94:55 95 עושים שינוי 

 16/06/13 - 23/11/13 178:14 148 עושים שינוי ש.ח. 

 02/01/13 - 07/12/13 1:32 3 עם תרמיל ושיר ש.ח.

 15/03/13 - 03/05/13 3:22 7 קסם הגליל

 01/04/13 - 19/09/13 5:54 14 קסם הגליל ש.ח.

 05/01/13 - 16/02/13 4:02 7 שמועה אופנתית

 09/03/13 - 20/04/13 5:13 9 שמועה אופנתית ש.ח.

 08/02/13 - 08/02/13 0:35 1 שף על האש 

שעות 1086:28סה"כ:   
 .יותר מכךהזכיין עמד במחויבות ואף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


