
 1 

 10 –ו  2תכניות ערוצים  – 4201 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  74%עמדה בדרישה ושידרה  "רשת"תכניות מועדפות מסוגה עילית. 

 עילית. 

 סוג המועדף שם התוכנית

 דעת ותרבות תכנית חיסכון 
 דעת ותרבות לאבד ולתת

 דעת ותרבות מקלגל 
 דעת ותרבות הגורם האנושי

 דעת ותרבות פרקים בנושאי דעת -המערכת 
 דעת ותרבות מדברים על אושר אקספרס

 דעת ותרבות שווה להשקיע
 דעת ותרבות אנשי המוזיקה

 דעת ותרבות נקודת שבירה: סיפורו של אנדי רם
 דעת ותרבות איבחונים בהפרעה

 דעת ותרבות שש אמהות
 מורשת ותרבות שר תלכי אלךבא

 מורשת ותרבות קריאת ים סוף
 מורשת ותרבות למה צחקה מיכל?

 מורשת ותרבות יונה בבטן הדג
 פריפריה טקסי דרייבר

 פריפריה 80 -שנות ה 
 פריפריה המסלול של מיס עולם

 פריפריה רוז פקטור 
 פריפריה היום שאחרי?  -צוק איתן 

 ישיח ציבור הדיור הציבורי
 שיח ציבורי ליפול מגן עדן
 שיח ציבורי מדינה בלי לב

 שיח ציבורי מתחת לקו
 שיח ציבורי צוואה לחיים

 שיח ציבורי פרקים בנושאי שיח ציבורי –המערכת 
 

 

מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של  78%התחייבה כי  "קשת"

תכניות מועדפות מסוגה  78%עמדה בדרישה ושידרה  "שתק"תכניות מועדפות מסוגה עילית. 

 עילית. 
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 סוג המועדף שם התוכנית

 דעת ותרבות איך להיות משפחה מאושרת

 דעת ותרבות אל תשאל 

 דעת ותרבות אם אלה החיים 

 דעת ותרבות אנשים

 דעת ותרבות ארץ נהדרת 

 דעת ותרבות ברוורס

 דעת ותרבות זהירות ירקות

 דעת ותרבות ים על ילדים ואחיםחמישה דבר

 דעת ותרבות כנרת שלי

 דעת ותרבות עובדה 

 דעת ותרבות אימפריית הפורנו הישראלית )מולי ליטבק(

 דעת ותרבות האלמן הכפול שמעון קופר

 דעת ותרבות תכנית חיסכון 

 מורשת ותרבות יהודית תכניות מיוחדות לחג הפסח ולשבועות -אנשים 

 מורשת ותרבות יהודית סגדי צ'ונאד  -נאצי שחזר בתשובה המנהיג הניאו 

 פריפריה בינו לבינה

 פריפריה בכוחות עצמה

 פריפריה הכספים האבודים

 פריפריה זה האח השלי

 פריפריה חנדה חנדה

 פריפריה לצאת מהארון באמצע החיים

 פריפריה הדרך של נוף לניצחון 

 פריפריה פלפלים צהובים 

 פריפריה  תשעה חודשים

 שיח ציבורי המגן האנושי

 שיח ציבורי התקבלה תאונה חדשה

 שיח ציבורי פרקים בנושאי שיח ציבורי -עובדה 

 שיח ציבורי אנטישמיות בצרפת 

 שיח ציבורי חגי פליסיאן

 שיח ציבורי חידת סמואל שיינביין

 שיח ציבורי חייו ומותו של עד המדינה שמואל דכנר 
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 תכניות מועדפות  -לדוח  11סעיף 

 

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

הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אלה הוגדרו בכללי התכניות כ"תכניות 

  ושיח ציבורי. מורשת ותרבות יהודית, דעת ותרבות, פריפריהמועדפות" והן עוסקות בנושאים: 

 

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

העוסקות בנושאים מועדפים באופן  תכניותשל  שעות 141 -לשדר, בחלוקה יחסית ביניהם, כ 

לה . מכסת השעות בתכניות א24:00-17:00, בין השעות )"תכניות מועדפות מובהקות"( מובהק

 נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיינים.

נוסף על האמור, הרשות מכירה לבעלי הזיכיון בתכניות שאינן עוסקות בנושאים מועדפים באופן 

 מזמן שידורן. 80%-מובהק, אך רלבנטיות לנושאים אלו )"תכניות מועדפות לא מובהקות"( ב

 

 תכניות מועדפות – "רשת"  11.1

 

 24:00-17:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  48 -מחויבת לשדר כ  "רשת"

במכרז לשדר שעות רבות של תכניות  "רשת". נוסף על כך התחייבה בחלוקה לנושאים שונים

 מועדפות, מעבר למכסות הקבועות בכללים. 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 370:03 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 352:31 בהקותשעות תכניות מועדפות לא מו

 722:34 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 

 דעת ותרבות  .א

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

 
 שעות 13:24מכסה:                                                   24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 15/09/14 - 20/10/14 4:49 5 איכילוב

 04/03/14 - 04/03/14 0:25 1 מי בא לארוחת ערב?

 25/08/14 - 25/08/14 0:35 1 לייק לנשיא -הכל מתחיל בחינוך 

 12/05/14 - 15/09/14 11:50 8 המיזם

 05/01/14 - 27/05/14 25:01 45 רשת כלכלית 

 04/03/14 - 04/03/14 0:31 1 שנה של מלכה

 05/05/14 - 05/05/14 1:03 1 שרים נעמי שמר

שעות 44:17סה"כ:   
 

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

 06/01/14 - 13/10/14 12:21 25 אייכלר יעקב 

 05/01/14 - 28/01/14 10:15 11 אסיפת הורים 

 06/10/14 - 20/10/14 0:55 2 דיון נוסף 

 06/05/14 - 06/05/14 1:12 1 הילדה והים: סיפורה של לי קורזיץ

 25/08/14 - 25/08/14 1:11 1 ל מתחיל בחינוך הכ

 08/06/14 - 20/10/14 1:01 2 הצוללת

 05/01/14 - 26/10/14 15:47 33 זוג או פרט

 27/10/14 - 27/10/14 0:35 1 קרמניצר מארח

 05/01/14 - 20/01/14 5:35 6 שאלה משפטית

 05/01/14 - 28/10/14 187:47 108 שיחת היום

 25/08/14 - 25/08/14 1:43 1 כל מתחיל בחינוךה -שיחת היום 

 06/07/14 - 06/07/14 0:27 1 שני צידי המטבע 

 13/04/14 - 21/04/14 2:13 4 ישר ללב

 27/10/14 - 28/10/14 2:09 2 פסטיבל מספרי סיפורים 

שעות 243:18סה"כ:   
 

 שעות 287:35סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 
 

 מובהקות בכל שעות היום תכניות מועדפות שאינן

The Voice  28 50:43 23/10/14 - 08/06/14 

 05/01/14 - 14/01/14 6:01 3 אקס פקטור

 05/01/14 - 28/10/14 295:46 123 העולם הבוקר *

 שעות 352:31סה"כ:  
 מזמן שידורן. 80%-* התכניות הלא מובהקות קיבלו הכרה ב

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 פריהפרי .ב

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

 
 שעות 13:24מכסה:                                                     24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 07/10/14 - 07/10/14 1:30 1 ספיישל גדולים מהחיים

 06/01/14 - 19/01/14 1:24 2 80 -שנות ה 

 26/05/14 - 06/07/14 3:12 5 טקסי דרייבר 

 15/04/14 - 15/04/14 0:29 1 להושיט יד 

 17/03/14 - 17/03/14 2:22 1 ספיישל וראייטי 

 21/04/14 - 21/04/14 1:28 1 הסיפור של יוסי -סרט ישראלי 

 27/04/14 - 27/04/14 0:35 1 מוקי בערה -סרט ישראלי 

 20/01/14 - 20/01/14 2:05 1 המסלול של מיס עולם

 06/04/14 - 06/04/14 0:42 1 הדרך להגשמת החלום -רוז פקטור 

שעות 13:51סה"כ:   
 

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

 07/01/14 - 28/10/14 17:39 37 סחתנא
המשך הסרט ביתר  -מוקי בערה  -סרט ישראלי 

 22/09/14 - 22/09/14 1:06 1 שעות היום

 22/09/14 - 22/09/14 0:53 1 רפיק חלבי בשטח

שעות 19:40סה"כ:   

  שעות 33:31סה"כ תכניות מועדפות מובהקות: 
 הזכיין עמד במכסה.

 

 ג. מורשת ותרבות יהודית

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

 
 שעות 12:48מכסה:                                                  24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 03/06/14 - 03/06/14 0:32 1 באשר תלכי אלך

 04/05/14 - 04/05/14 1:26 1 במותם ציוו 

 29/09/14 - 29/09/14 0:30 1 יונה בבטן הדג

 04/05/14 - 04/05/14 1:18 1 זוכרים שרים ומספרים  -יחד 

 13/10/14 - 13/10/14 0:26 1 למה צחקה מיכל?

 27/04/14 - 27/04/14 0:42 1 פרק מיוחד ליום השואה  -משעל השבוע 

 13/04/14 - 13/04/14 0:25 1 קריאת ים סוף

 04/05/14 - 04/05/14 0:29 1 רעות תחת אש

 27/04/14 - 27/04/14 0:59 1 ** 06לשכה 

 27/04/14 - 27/04/14 0:59 1 ** מרק עוף עם סכינים

שעות 7:48סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 14/04/14 - 14/04/14 0:29 1 הרב דר' בני לאו עם יוכי ברנדס -אתה בחרתנו 

 20/04/14 - 20/04/14 0:28 1 בין יהדות לפוליטיקה

 04/05/14 - 04/05/14 0:27 1 דור תש"ח 

 05/05/14 - 05/05/14 0:26 1 האם אתה שומע 

 03/06/14 - 04/08/14 1:06 2 בנושאי ט' באב ושבועות - ישר ללב
העולם הבוקר תכניות בנושאי מורשת ותרבות 

 12/01/14 - 05/05/14 8:30 4 יהודית

 29/07/14 - 04/05/14 1:38 2 חיפוש מתקדם

 14/04/14 - 28/10/14 10:53 23 טוקר בצהריים

 05/05/14 - 05/05/14 1:04 1 סרט הנצחה    -לנצח איציק 

 28/04/14 - 05/05/14 3:40 2 ליום הזיכרון וליום השואה -שיחת היום 

 05/05/14 - 05/05/14 0:40 1 סרט הנצחה    -שני אביצדק 

 06/05/14 - 06/05/14 1:39 1 שרים עצמאות עם הנשיא 

 04/05/14 - 04/05/14 0:21 1 שנה בלעדיך    20 -יקיר שושי 

 27/04/14 - 27/04/14 0:48 1 מכתב מהעבר

 04/05/14 - 04/05/14 0:36 1 סרטי הנצחה ליום הזיכרון

שעות 32:50סה"כ:   
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 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה פרקים

  שעות 40:38סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 
 ** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 שעות. 5וקיים חוסר של מכסה הזכיין לא עמד ב

 

 ד. שיח ציבורי 

 כניתשם התו
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה פרקים

 
 שעות 8:19מכסה:                                               24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 24/03/14 - 24/03/14 1:20 1 הדיור הציבורי

 31/03/14 - 31/03/14 1:21 1 ליפול מגן עדן

 27/01/14 - 27/01/14 1:21 1 מתחת לקו

 10/02/14 - 10/02/14 1:21 1 צוואה לחיים

 03/03/14 - 07/04/14 2:54 2 המערכת פרקים בנושאי שיח ציבורי

שעות 8:19סה"כ:   
 .ההזכיין עמד במכס

 

 

 תכניות מועדפות – "קשת"  11.2

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

במכרז לשדר שעות רבות של תכניות  "קשת". נוסף על כך, התחייבה בחלוקה לנושאים שונים

 מועדפות, מעבר למכסות הקבועות בכללים. 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 292:55 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 306:41 שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

 598:36 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 ותרבות  דעת .א

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

 שעות 25:48מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 01/03/14 - 07/06/14 8:24 15 הצגה ראשונה עם חיים אתגר

 03/01/14 - 21/03/14 8:23 11 2על  2

 03/01/14 - 03/05/14 11:31 10 ארץ נהדרת 

 03/01/14 - 07/02/14 2:12 6 אנשים בשישי

 16/10/14 - 16/10/14 1:48 1 פסטיבל חיפה -גדולים מהסרטים 

 09/08/14 - 09/08/14 1:20 1 סיום מבצע צוק איתן  -חוזרים הביתה 

 05/02/14 - 05/02/14 1:04 1 טקס פרס ספיר לספרות 

 15/10/14 - 15/10/14 1:14 1 מוקי בהופעה -פשי לב חו
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 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה מספר פרקים שם התוכנית

 10/07/14 - 10/07/14 0:58 1 סיפורי רמזור

שעות 36:59סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 15/03/14 - 15/03/14 1:57 1 )שודר במהלך שעות היום( 2על  2

 09/01/14 - 30/10/14 16:51 35 המשחק המרכזי בכנסת

 29/01/14 - 29/10/14 15:31 32 לתהצול
סיום מבצע צוק איתן  -חוזרים הביתה 

 09/08/14 - 09/08/14 2:45 1 )שודר במהלך שעות היום(

 01/01/14 - 30/10/14 73:10 94 יצירה מקומית

 12/07/14 - 12/07/14 1:30 2 צוק איתן -לומדים ביחד 

 08/01/14 - 29/10/14 15:52 34 עולם פוליטי

 01/01/14 - 21/08/14 1:56 4 ה הפוךקפ

 09/01/14 - 30/10/14 14:48 30 קריאה שלישית

 01/01/14 - 08/01/14 1:00 2 שני צידי המטבע 

שעות  145:24סה"כ:   

 שעות 182:23:  סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 

 תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 01/01/14 - 31/10/14 306:40 127 * הבוקר של קשת

שעות  306:40סה"כ תכניות שאינן מובהקות:   
 מזמן שידורן. 80%-* התכניות הלא מובהקות קיבלו הכרה ב

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 פריפריה .א

 שם התוכנית
מספר 
 פרקים

כ "סה
 עד תאריך -מתאריך  משך

 
 שעות 25:48מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 18/01/14 - 03/07/14 10:25 23 איזו מדינה 

 17/04/14 - 17/04/14 0:44 1 גדולים מהחיים 

 17/09/14 - 17/09/14 2:38 1 לתת באהבה 

 10/09/14 - 10/09/14 0:52 1 מערבון בהר חברון**

 23/10/14 - 23/10/14 0:52 1 בינו לבינה

 27/09/14 - 27/09/14 0:51 1 אין נפגעים בנפש**

 15/01/14 - 03/04/14 6:17 7 פלפלים צהובים

 11/10/14 - 11/10/14 0:41 1 מנתק המים**

 18/09/14 - 18/09/14 0:51 1 ספירלות**

 03/09/14 - 03/09/14 0:52 1 קולות מהבודקה**

שעות 25:06סה"כ:   
 

 בהקות ביתר שעות היוםתכניות מועדפות מו

 18/01/14 - 31/05/14 1:17 16 איזו מדינה 

 03/01/14 - 31/10/14 20:07 41 טעם העיר
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 11/10/14 - 11/10/14 0:49 1 (24:00)שודר אחרי השעה  **מנתק המים

 03/01/14 - 31/10/14 20:09 41 סימן שאלה

שעות  42:24סה"כ:   

 שעות 67:30:  סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
 ** סרט תעודה אשר שודר בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

במכסה, עודף זה ייזקף דקות  32של קיים לזכיין עודף  2013. בשנת דקות במכסה 42 לזכיין חוסר של

 .2014דקות במכסה בשנת  10לאחר זקיפת העודף, לזכיין חוסר של . 2014לזכותו בשנת 

 

 ת   מורשת ותרבות יהודי .ב

 מספר פרקים שם התוכנית
כ "סה

 עד תאריך -מתאריך  משך
 

 שעות 20:42מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 24/09/14 - 08/10/14 1:34 3 תכניות מיוחדות לחגי תשרי  -ימים טובים 

 16/04/14 - 04/06/14 1:04 2 ח ושבועות תכנית מיוחדות לפס -אנשים  

 24/01/14 - 31/10/14 14:36 32 כמעט שבת 

 04/10/14 - 04/10/14 0:31 1 לבנון -סרט ישראלי 

 30/01/14 - 30/01/14 0:56 1 סגדי צ'ונאד

 03/01/14 - 10/01/14 1:05 2 פרשה לא סגורה

 23/04/14 - 23/04/14 1:04 1 שני אסמים

שעות  20:52סה"כ:   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 24/01/14 - 31/10/14 2:41 32 כמעט שבת עם דרור קרן )שידור במהלך היום(

 04/10/14 - 04/10/14 1:30 1 (24:00לבנון )שודר אחרי השעה  -סרט ישראלי 

 30/07/14 - 30/07/14 0:49 1 מורשת -לומדים ביחד 

 30/05/14 - 30/05/14 1:06 1 פרס בראשית

שעות  6:08סה"כ:    

 שעות 27:00סה"כ תכניות מועדפות מובהקות: 
 .הזכיין עמד במכסה

 

 שיח ציבורי  .ג

 מספר פרקים שם התוכנית
כ "סה

 עד תאריך -מתאריך  משך
 

 שעות 20:42 מכסה:                                             24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  

 29/03/14 - 29/03/14 1:41 1 המדריך למהפכה

 07/08/14 - 07/08/14 0:50 1 אילנה דיין עם מח"ט הצנחנים

 24/07/14 - 24/07/14 0:59 1 צוק איתן -עובדה משדר מיוחד 

 27/02/14 - 27/02/14 1:01 1 אנטישמיות בצרפת 

 06/03/14 - 06/03/14 1:02 1 חגי פליסיאן

 07/05/14 - 07/05/14 1:04 1 סמואל שיינבייןחידת 

 23/01/14 - 23/01/14 1:00 1 חייו ומותו של עד המדינה שמואל דכנר

 31/07/14 - 31/07/14 0:36 1 המגן האנושי
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 מספר פרקים שם התוכנית
כ "סה

 עד תאריך -מתאריך  משך

 08/02/14 - 30/10/14 6:45 14 ראש בראש 

שעות 15:02סה"כ:   
 .שעות 5:39, קיים חוסר של 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  

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

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

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

 

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

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

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

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  15.1

 

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

 דו במחויבות האמורה. ו"קשת" עמ

 א. רשת

שעות שנתיות. בפועל שודרו כ  143חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית. 192  -

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

 18/06/14 - 30/10/14 7:17 17 אג'נדה נשית ש.ח.

 27/03/14 - 27/03/14 0:26 1 גלריה ש.ח.

 01/01/14 - 30/05/14 26:54 53 דיון בשטח ש.ח.

 03/01/14 - 31/10/14 20:35 41 טעם העיר

 01/05/14 - 29/10/14 26:28 57 טעם העיר ש.ח.

 01/01/14 - 30/10/14 73:10 94 יצירה מקומית

 01/01/14 - 30/10/14 167:45 201 יצירה מקומית ש.ח. 

 03/01/14 - 31/10/14 20:09 41 סימן שאלה

 01/01/14 - 30/10/14 46:40 98 סימן שאלה ש.ח.

 05/01/14 - 28/01/14 10:56 10 שאלה משפטית ש.ח.
שעות 191:53סה"כ:   

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.



 10 

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

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

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.  2:36יובאו במניין עד מתוכן שעות,  21:40מחויבות "רשת" עומדת על 

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

 07/01/14 - 28/10/14 17:39 37 סחתנא
 04/02/14 - 28/10/14 2:36 6 סחתנא ש.ח.

 22/09/14 - 22/09/14 0:53 1 רפיק חלבי בשטח
שעות 21:08סה"כ:   

 דקות. 32וקיים חוסר של  עמד במחויבותלא שעות. הזכיין  21:08ר הזכיין בסך הכול שיד

התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן 

 עסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 

 ב. קשת

 עות שנתיות. בפועל שודרו ש 186חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית. 389 -כ 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית
 18/06/14 - 30/10/14 7:17 17 אג'נדה נשית ש.ח.

 27/03/14 - 27/03/14 0:26 1 גלריה ש.ח.

 01/01/14 - 30/05/14 26:54 53 דיון בשטח ש.ח.

 03/01/14 - 31/10/14 20:35 41 טעם העיר

 01/05/14 - 29/10/14 26:28 57 טעם העיר ש.ח.

 01/01/14 - 30/10/14 73:10 94 יצירה מקומית

 01/01/14 - 30/10/14 167:45 201 יצירה מקומית ש.ח. 

 03/01/14 - 31/10/14 20:09 41 סימן שאלה

 01/01/14 - 30/10/14 46:40 98 סימן שאלה ש.ח.
שעות 389:29סה"כ:   

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית 

 

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

ות שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צו 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.   5:12יובאו במניין עד שעות, מתוכן  43:20מחויבות "קשת" עומדת על 

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

 03/01/14 - 31/10/14 20:35 41 טעם העיר

 03/01/14 - 31/10/14 20:09 41 סימן שאלה

 01/01/14 - 30/05/14 5:12 11 דיון בשטח ש.ח. 
שעות 45:56סה"כ:   

  שעות. הזכיין עמד במחויבות. 45:56בסך הכול שידר הזכיין 

התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן 

 סקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. ע

 

 הטלוויזיה החינוכית ג. 

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

 השפה הערבית.

 

שעות בשידור  2:36יובאו במניין עד מתוכן שעות,  21:40עומדת על הטלוויזיה החינוכית מחויבות 

    חוזר. 

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

 03/01/14 - 31/01/14 2:27 5 אהלן רפיק

 07/02/14 - 28/03/14 2:36 6 אהלן רפיק ש.ח.

 04/04/14 - 31/10/14 11:33 24 כיפך
שעות 16:37סה"כ:   

 שעות. 5 –טלוויזיה החינוכית קיים חוסר של כ ל

ת שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן התכניות האמורות הופקו ע"י צוו

 עסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 

 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות  15.2

 

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

שבועות  52ת" לא עמדה במחויבות, ומתוך שבועית, ומצאה כי "קשת" עמדה במחויבות. "רש

 שבועות.  11 -קיים חוסר ב 

 

 א. רשת

שעות שנתיות. בפועל שודרו כ  143חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 .רוסיתשעות של תכניות מתורגמות לשפה ה 149  -

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

 05/01/14 - 12/10/14 28:27 41 כם ש.ח.בא לחדש ל

 12/01/14 - 28/10/14 13:51 22 בא לחדש לכם 
 13/04/14 - 20/04/14 1:18 3 בוקר גוף ש.ח.

 14/04/14 - 28/10/14 10:53 23 טוקר בצהריים
 20/04/14 - 28/10/14 10:56 25 טוקר בצהריים ש.ח.

 05/01/14 - 28/10/14 82:16 169 כאן בישראל ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 20/04/14 - 21/04/14 0:56 2 תוף מרים ש.ח.
שעות 148:39סה"כ:   

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 ב. קשת

 

שעות שנתיות. בפועל שודרו כ  186חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. 293  -

 עד תאריך -מתאריך  "כ משךסה מספר פרקים שם התכנית

 04/01/14 - 05/07/14 31:57:35 19 ימים ש.ח.  7-מנות ל 7

 30/10/14 - 30/10/14 00:16:41 1 גורמה בפיתה ש.ח.

 01/01/14 - 30/10/14 117:31:43 160 הבוקר של דנה ש.ח. 

 31/10/14 - 31/10/14 00:52:19 1 קשת ש.ח. -הכי טעים שיש 

 04/01/14 - 31/10/14 71:29:00 164 טעמים ש.ח. 
עם חיים ומרינה -מועדון ארוחת הערב

 23/07/14 - 25/10/14 31:31:00 23 ש.ח. 

 24/04/14 - 23/08/14 02:51:06 18 מנה במתנה ש.ח.

 01/01/14 - 11/10/14 36:42:56 42 פרשה לא סגורה ש.ח. 
שעות 293:12סה"כ:   

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
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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 הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אלה הוגדרו

  תרבות יהודית, דעת ותרבות, פריפריה ושיח ציבורי.מורשת ומועדפות" והן עוסקות בנושאים: 

 

" מחויבת 10כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, "ישראל 

)"תכניות מועדפות  העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק תכניותשל  שעות 100לשדר 

ת אלה נגזרת מההכנסות השנתיות . מכסת השעות בתכניו24:00-17:00, בין השעות מובהקות"(

 של הזכיין.

 

נוסף על האמור, הרשות מכירה לבעלי הזיכיון בתכניות שאינן עוסקות בנושאים מועדפים באופן 

 מזמן שידורן. 80%-מובהק, אך רלבנטיות לנושאים אלו )"תכניות מועדפות לא מובהקות"( ב

 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 535:38 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 655:44 שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות

 1191:22 סה"כ שעות תכניות מועדפות

   
   

 דעת ותרבות  .א

 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל פרקים

 שעות 23ה: מכס                                                     24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 
 

 04/06/14 - 04/06/14 1:09 1 ביכורים

 TEAM 11 6:12 22/08/14 - 04/01/14גאדג'ט 

 05/05/14 - 05/05/14 0:40 1 הפנטזיה הגדולה של סימיקו הקטן -סרט ישראלי 

 21/09/14 - 21/09/14 2:27 1 טקס פרסי אופיר

 14/01/14 - 14/01/14 1:38 1 טקס המצוינות בספורט 

 01/01/14 - 31/12/14 91:27 212 ה כלכליליל

 20/04/14 - 20/04/14 1:06 1 ללכת שבי אחרייך

 20/04/14 - 20/04/14 1:05 1 מיומנו של ישראלי שפוי

 06/02/14 - 06/02/14 0:47 1 מסע בקוסטה ריקה -מעיין הנעורים 

 14/04/14 - 14/04/14 0:38 1 לא רואים עליך -סרט ישראלי 

 10/10/14 - 10/10/14 1:43 1 רסיסים של אהבה -לי סרט ישרא

 21/06/14 - 27/12/14 11:33 13 פסטיבל מספרי סיפורים 
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 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל פרקים

 שעות 120:30סה"כ שעות: 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 

 26/12/14 - 26/12/14 0:33 1 אמת או מיתוס

 02/01/14 - 25/12/14 19:48 45 היו ימים 

 31/10/14 - 14/11/14 1:53 3 יה ירוקההמדריך לבני

 02/02/14 - 26/10/14 9:22 20 זה ראיון!

 28/03/14 - 09/08/14 3:00 6 זמן בריאות עם גיא גיאור

 01/01/14 - 31/12/14 131:29 144 חיים בריא עם פרופ' רפי קרסו 

 06/01/14 - 06/01/14 0:29 1 מעונן חלקית 

 07/01/14 - 30/12/14 21:00 46 קפה הפוך

 06/01/14 - 29/12/14 21:48 41 ראש בראש 

 05/01/14 - 28/12/14 20:43 41 שוברים כלים 

 שעות 230:09סה"כ שעות: 

 שעות 350:39סה"כ תכניות מועדפות מובהקות:  
 תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 

 01/01/14 - 31/12/14 555:28 254 בוקר * -אורלי וגיא  

 03/01/14 - 26/12/14 100:16 48 שישי בבוקר *

 שעות 655:44סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות: 
 מזמן שידורן. 80%-* התכניות הלא מובהקות קיבלו הכרה ב

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 
 

 ב. פריפריה
 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 שעות 27:30מכסה:                                                        24:00-17:00פות מובהקות בין השעות תכניות מועד

 

 24/09/14 - 24/09/14 1:42 1 איגור ומסע העגורים

 28/01/14 - 18/02/14 6:26 4 אקסטרים מייקאובר

 06/10/14 - 03/11/14 5:40 5 90כביש 

 19/12/14 - 19/12/14 1:15 1 אור -סרט ישראלי 

 07/11/14 - 07/11/14 1:09 1 התגנבות יחידים -סרט ישראלי 

 31/10/14 - 31/10/14 1:28 1 עג'מי -סרט ישראלי 

 25/10/14 - 22/11/14 3:48 5 פסטיבל מספרי סיפורים 

 05/03/14 - 05/03/14 1:03 1 ילדי הרכבת -המקור 

 17/05/14 - 17/05/14 0:53 1 השדכנית**

 11/09/14 - 11/09/14 1:08 1 הפריפריה בישראל -פנים אמיתיות 

 22/05/14 - 22/05/14 1:07 1 חיילים חרדים -פנים אמיתיות 

 10/05/14 - 10/05/14 0:53 1 פנטסטאיש**

 20/04/14 - 20/04/14 1:51 1 שושלת שוורץ -סרט ישראלי 

 26/07/14 - 26/07/14 0:24 1 שיחות במרחב המוגן
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 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית

 שעות  28:53סה"כ שעות: 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית

 14/04/14 - 14/04/14 0:48 1 שעות עם קבוצת כן ולא 8

 13/12/14 - 22/02/14 4:33 5 פרקים בנושאי פריפריה – ILנקודה 

 03/01/14 - 26/12/14 42:56 46 מסביב לעניין 

 06/08/14 - 06/08/14 0:25 1 שיחות במרחב המוגן

 שעות  48:43סה"כ שעות: 

 שעות  77:36סה"כ תכניות מועדפות מובהקות: 
 ** סרטי תעודה ששודרו במסגרת רצועה מהחיים של שידורי הרשות השנייה

 
 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 ג. מורשת ותרבות יהודית

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים ניתשם התוכ
 שעות 27:30מכסה:                                                       24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 

 26/04/14 - 26/04/14 1:02 1 **מלך הגרוטאות

 14/04/14 - 15/10/14 7:21 8 יוצאים חגים עם אלונה פרידמן

 04/05/14 - 04/05/14 1:00 1 **דרישת שלום מהמלחמה
תכניות מיוחדות ליום  -לונדון את קירשנבאום 
 28/04/14 - 04/05/14 1:56 2 השואה וליום הזיכרון

 05/05/14 - 05/05/14 0:22 1 2014לזכרם 

 28/04/14 - 28/04/14 0:49 1 סווינג

 14/11/14 - 14/11/14 1:59 1 אושפיזין -סרט ישראלי 

 27/04/14 - 27/04/14 1:15 1 שם קוד רפיח

 16/08/14 - 20/12/14 10:48 12 פסטיבל מספרי סיפורים 

 03/05/14 - 03/05/14 1:02 1 **החלוצות

 04/08/14 - 04/08/14 0:55 1 שם וכאן

 04/10/14 - 04/10/14 1:01 1 **שפירא ואני

 15/04/14 - 15/04/14 1:52 1 פלייאוף

 04/05/14 - 04/05/14 1:42 1 יום הזיכרון  -ים בכיכרשר

 שעות 33:08סה"כ שעות: 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 

 05/05/14 - 05/05/14 0:22 1 21אביר 

 05/05/14 - 05/05/14 0:25 1 אבנר בן אליעזר ז"ל

 28/04/14 - 28/04/14 0:58 1 אדם ללא מולדת
ות בוקר מיוחדות בנושאי תכני -אורלי וגיא 

 12/01/14 - 05/05/14 9:05 3 מורשת

 05/05/14 - 05/05/14 0:30 1 ארבעים שנה במלחמה

 05/09/14 - 26/12/14 11:11 20 אשת חיל 

 05/05/14 - 05/05/14 0:20 1 הלוחם מאגוז
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 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים ניתשם התוכ

 05/05/14 - 05/05/14 0:21 1 שנים בלעדיך 20 -יקיר שושי

 28/04/14 - 28/04/14 1:00 1 להציל את הילד

 05/05/14 - 05/05/14 1:33 1 לזכרם 

 15/02/14 - 29/11/14 6:02 7 בנושאי מורשת - ILנקודה 

 28/04/14 - 28/04/14 0:53 1 מי הוא השומר עליי

 05/05/14 - 05/05/14 0:21 7 יום הזיכרון -פנים 

 03/01/14 - 04/07/14 23:05 33 פרשת השבוע עם הרב בצרי

 15/08/14 - 29/08/14 1:42 3 רשת השבוע עם יצחק טסלרפ

 06/05/14 - 06/05/14 1:39 1 שרים עצמאות עם הנשיא 

 28/04/14 - 28/04/14 0:30 1 תמונה אחת ושיר

 שעות 60:04סה"כ שעות: 

 שעות 93:12סה"כ שעות תכניות מועדפות: 
 הרשות השנייה** סרטי תעודה ששודרו במסגרת רצועה מהחיים של שידורי 

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 

 ד. שיח ציבורי 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 שעות 13:45מכסה:                                                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 

 12/04/14 - 12/04/14 0:50 1 הקואפרטיב הצרכני

 12/11/14 - 12/11/14 1:01 1 בעירה בירושלים -המקור 

 03/09/14 - 03/09/14 1:04 1 חזרה לבית הספר -המקור 

 08/01/14 - 31/12/14 10:23 10 תכניות בנושאי שיח ציבורי -המקור 
פרשת האיברים במכון לרפואה 

 22/03/14 - 22/03/14 0:52 1 משפטית

 ותשע 14:11סה"כ שעות: 
 הזכיין  עמד במכסה.

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית -לדוח  11סעיף 

 

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

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

מכלל  5%-ן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת ממכלל זמ 5%-מ

 זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית.

 

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

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

 שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
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 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות 11.1

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

 " עמדה בדרישה.10"ישראל 

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

 שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית.  918 -

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

 14/04/14 - 22/11/14 4:12 8 אוטונומיה ש.ח.

 15/11/14 - 20/12/14 4:41 6 אומנות  הפטיסרי עם דודו אוטמזגין ש.ח.

 01/02/14 - 15/11/14 5:29 10 אלופים במטבח ש.ח.

 16/05/14 - 16/05/14 0:59 1 לקט -באנו להנות 

 03/01/14 - 08/08/14 22:56 25 באנו להנות 

 04/01/14 - 16/10/14 30:51 35 באנו להנות ש.ח. 

 20/06/14 - 04/07/14 2:43 3 גיא לואל אוכל את ישראל ש.ח.

 18/01/14 - 18/10/14 18:35 36 תייר בגלקסיה ש.ח.המדריך ל

 27/04/14 - 27/04/14 0:28 1 הסיפור שלי ש.ח.

 18/02/14 - 05/07/14 9:13 16 הקדירה הבריאה ש.ח.

 01/01/14 - 31/12/14 210:48 226 זמן מיסטיקה

 01/01/14 - 31/12/14 356:48 351 זמן מיסטיקה  ש.ח.

 08/08/14 - 08/08/14 0:28 1 חופשה של כוכבים ש.ח. 

 11/01/14 - 06/12/14 0:59 2 חופשת סקי עם הבלונדיניות ש.ח.

 18/04/14 - 18/04/14 0:29 1 מבשלים עם אמא ש.ח.

 29/03/14 - 12/04/14 1:42 3 מגזין החיים הטובים ש.ח. 

 03/01/14 - 03/01/14 0:46 1 מועדון ארוחת הבוקר עם אביב משה 
חת הבוקר עם אביב משה מועדון ארו

 03/05/14 - 27/12/14 11:18 15 ש.ח.

 15/04/14 - 16/10/14 3:21 6 מועדון המאפים הטובים ש.ח. 

 10/01/14 - 17/01/14 1:38 2 מיקי שמו אופה בצרפתית 

 25/04/14 - 02/05/14 1:35 2 מיקי שמו אופה בצרפתית ש.ח. 

 14/04/14 - 25/09/14 2:12 3 מיקי שמו אופה מהלב ש.ח. 

 03/01/14 - 26/12/14 42:56 46 מסביב לעניין 

 04/01/14 - 27/12/14 44:51 46 מסביב לעניין ש.ח.

 18/01/14 - 25/10/14 1:25 3 מסע לרפובליקה הדומיניקנית ש.ח.

 20/04/14 - 20/04/14 0:27 1 מתוקים לחג עם אביב משה ש.ח.

 13/01/14 - 28/02/14 3:00 3 נתיבי איילון ש.ח.

 04/01/14 - 27/12/14 44:10 45 סודות הנדל"ן

 04/01/14 - 27/12/14 47:59 54 סודות הנדל"ן ש.ח.

 09/02/14 - 05/12/14 9:49 17 סטודיו לעיצוב ש.ח.

 22/03/14 - 19/12/14 1:07 2 ספיישל קולינריה ברמלה ש.ח.

 31/01/14 - 31/01/14 1:46 1 ימים בפריז ש.ח. 2 -סרט קולנוע 

 09/05/14 - 09/05/14 1:46 1 אישה טובה ש.ח. -סרט קולנוע 

 02/05/14 - 02/05/14 1:57 1 דלתות נפתחות ש.ח. -סרט קולנוע 

 20/06/14 - 20/06/14 1:57 1 הבריחה מהגיהנום ש.ח. -סרט קולנוע 
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 23/05/14 - 23/05/14 2:22 1 כחול מושחת ש.ח -סרט קולנוע 

 19/09/14 - 19/09/14 1:54 1 טאליק בלוז ש.ח.מ -סרט קולנוע 

 04/07/14 - 04/07/14 1:33 1 שביל הגיהנום ש.ח. -סרט קולנוע 

 13/10/14 - 16/10/14 1:55 4 עיצוב + ש.ח.

 13/03/14 - 13/03/14 0:45 1 עמוד הבית של אבי ביטון ש.ח.

 04/01/14 - 27/09/14 9:02 12 פשוט לאפות ש.ח.

 26/09/14 - 26/09/14 0:33 1 .שף בבית ש.ח

 26/07/14 - 16/12/14 4:31 7 שף על האש  ש.ח.

שעות 918:17סה"כ:   
 הזכיין עמד במחויבות ואף יותר מכך.

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

" מחויבת לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה בשבוע. 10"ישראל 

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

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

 בישראל.

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

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים מספר התכניתשם 

 03/01/14 - 26/12/14 42:56 46 מסביב לעניין 
 04/01/14 - 27/12/14 6:14 6 מסביב לעניין ש.ח.

שעות 49:10סה"כ:   

 .שעות 2:49וקיים חוסר של  עמדה במחויבותלא " 10"ישראל 

ערבים אזרחי ישראל, והן התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם 

 עסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות 11.2

 

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

 " עמדה בדרישה.10"ישראל 

 

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

 שפה הרוסית.תכניות מתורגמות ל לששעות  1140 -

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

 14/04/14 - 14/04/14 0:49 1 שעות עם קבוצת כן ולא 8

 03/01/14 - 28/02/14 7:36 9 אהרוני מבשל ש.ח. 

 19/04/14 - 17/05/14 2:44 5 אוטוסלב

 24/09/14 - 15/10/14 2:43 5 אוטוסלב ש.ח.

 07/01/14 - 02/12/14 28:44 40 פותנה ג'אבר ש.ח. -אוכל של בית 

 02/05/14 - 20/06/14 4:05 6 אלופים במטבח 

 11/04/14 - 11/04/14 2:12 1 אמנות המלחמה ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 25/04/14 - 12/09/14 2:50 5 כיתת אמן ש.ח. -אסטלה 

 28/02/14 - 21/03/14 2:13 4 אסטלה 

 09/05/14 - 19/09/14 0:59 2 אסטלה ש.ח.

 02/01/14 - 25/12/14 43:55 62 ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח.

 04/01/14 - 21/09/14 4:01 9 ארון התרופות ש.ח.

 05/12/14 - 26/12/14 2:51 5 אשת חיל

 10/01/14 - 31/01/14 2:31 4 בוטיק הבית

 12/04/14 - 19/04/14 1:12 2 .בוטיק הבית ש.ח

 24/09/14 - 07/11/14 1:06 2 בטבע שלכם

 05/12/14 - 12/12/14 1:09 2 בטבע שלכם ש.ח.

 26/04/14 - 26/04/14 0:32 1 בקצב הכושר ש.ח.

 03/01/14 - 28/12/14 18:54 28 הכי טרי שיש ש.ח.

 13/06/14 - 13/06/14 2:07 1 הליגיונר ש.ח.

 31/10/14 - 14/11/14 1:53 3 ה ירוקההמדריך לבניי

 01/01/14 - 16/12/14 23:38 48 המדריך לתייר בגלקסיה ש.ח. 

 11/04/14 - 11/04/14 0:45 1 המשימה חתונה ש.ח.

 31/01/14 - 31/10/14 4:34 8 המתכון לחופשה באיטליה

 25/04/14 - 13/09/14 3:18 6 המתכון לחופשה באיטליה ש.ח.

 28/03/14 - 09/08/14 3:00 6 ם גיא גיאורזמן בריאות ע

 16/08/14 - 27/12/14 4:01 8 זמן בריאות עם גיא גיאור ש.ח.

 03/01/14 - 03/01/14 0:25 1 חופשת שייט

 05/04/14 - 10/10/14 1:45 4 חופשת שייט ש.ח.

 01/11/14 - 01/11/14 0:28 1 טיול יומי ליבנה ש.ח.
ראל טעימה מהמטבח הקוריאני עם יש

 08/10/14 - 08/10/14 0:29 1 אהרוני ש.ח.

 27/06/14 - 31/10/14 9:35 12 ככה אופים את זה

 01/01/14 - 26/12/14 73:36 104 מאפים ומתוקים ש.ח.

 19/09/14 - 05/12/14 12:08 11 מגדלים באוויר ש.ח.

 08/08/14 - 26/12/14 11:12 20 מהיום דיאטה עם חלי ואולגה 

 09/08/14 - 27/12/14 11:31 20 עם חלי ואולגה ש.ח.  מהיום דיאטה

 04/01/14 - 27/12/14 38:32 41 מילון היופי

 01/03/14 - 25/12/14 22:13 25 מילון היופי ש.ח.

 02/08/14 - 18/10/14 1:49 3 אביב משה ש.ח. -מיני שף 

 04/01/14 - 11/10/14 4:52 6 מיקי שמו אופה מהלב ש.ח. 

 07/11/14 - 26/12/14 6:23 8 שה בית ספרמיקי שמו עו

 16/05/14 - 06/06/14 2:16 4 ממזרח למערב מסע לתיאלנד

 25/10/14 - 13/12/14 5:01 8 ממזרח למערב עם הילה אלפרט ש.ח.

 14/03/14 - 26/12/14 16:05 34 מעצבים תרבות

 21/03/14 - 06/12/14 7:17 16 מעצבים תרבות ש.ח.
חיות של וורשה גן ה -מקום מפלט 

 27/04/14 - 27/04/14 0:28 1 ש.ח.

 22/08/14 - 29/08/14 1:11 2 מתכון לחופשה בגיאורגיה

 07/02/14 - 21/02/14 1:28 3 נר -ניחוחות וטעמים עם יובל בר

 15/03/14 - 28/06/14 2:46 6 נר ש.ח.-ניחוחות וטעמים עם יובל בר

 IL  42 35:32 27/12/14 - 04/01/14נקודה 

 04/01/14 - 17/05/14 1:47 2 לקט ILנקודה 
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 10/01/14 - 27/12/14 81:18 88 ש.ח. ILנקודה 

 03/01/14 - 26/12/14 30:06 41 נתיבי איילון 

 03/01/14 - 31/12/14 53:20 82 נתיבי איילון ש.ח.

 18/01/14 - 28/12/14 336:02 127 סדר יום חדש ש.ח. 

 16/02/14 - 26/12/14 4:39 8 סטודיו לעיצוב ש.ח.

 23/04/14 - 02/11/14 19:30 39 סטריט פוד ש.ח.

 14/04/14 - 14/04/14 1:26 1 סיפורי בית קפה

 26/09/14 - 26/09/14 1:33 1 סיפורי בית קפה ש.ח.

 16/10/14 - 02/12/14 1:28 3 סקי נטו ש.ח.

 19/12/14 - 19/12/14 1:52 1 אור -סרט ישראלי 

 14/11/14 - 14/11/14 1:54 1 ושפיזיןא -סרט ישראלי 

 26/12/14 - 26/12/14 1:37 1 בית"ר פרובנס -סרט ישראלי 

 12/12/14 - 12/12/14 1:54 1 הבולשת חוקרת  -סרט ישראלי 

 05/12/14 - 05/12/14 1:37 1 מקס ומוריס -סרט ישראלי 

 28/11/14 - 28/11/14 2:01 1 מתחת לאף -סרט ישראלי 

 25/09/14 - 25/09/14 1:42 1 עד סוף הקיץ -י סרט ישראל

 14/02/14 - 14/02/14 2:01 1 אומן האשליות -סרט קולנוע 

 12/07/14 - 12/07/14 1:55 1 אומן האשליות ש.ח. -סרט קולנוע 

 25/04/14 - 25/04/14 1:44 1 אתה מת -סרט קולנוע 

 15/08/14 - 15/08/14 1:57 1 אתה מת ש.ח. -סרט קולנוע 

 04/04/14 - 17/10/14 3:08 2 בליסטיק ש.ח. -סרט קולנוע 

 14/03/14 - 14/03/14 1:58 1 בן ערובה ש.ח. -סרט קולנוע 

 28/03/14 - 28/03/14 2:05 1 בשם הכסף ש.ח. -סרט קולנוע 

 27/04/14 - 27/04/14 1:32 1 החוב ש.ח. -סרט קולנוע 

 28/02/14 - 28/02/14 1:43 1 הממלכה האסורה -סרט קולנוע 

 08/08/14 - 08/08/14 1:55 1 הממלכה האסורה ש.ח. -סרט קולנוע 

 08/10/14 - 08/10/14 2:17 1 הסודות ש.ח. -סרט קולנוע 

 07/03/14 - 07/03/14 2:05 1 התרסקות ש.ח. -סרט קולנוע 

 06/06/14 - 06/06/14 1:46 1 לו רק -סרט קולנוע 

 19/07/14 - 19/07/14 1:34 1 לו רק ש.ח. -סרט קולנוע 

 27/06/14 - 27/06/14 2:02 1 משחק המוות ש.ח. -סרט קולנוע 
מתחתנים עם ההורים  -סרט קולנוע 

 17/01/14 - 29/08/14 3:41 2 ש.ח.

 30/05/14 - 30/05/14 1:56 1 סקופ -סרט קולנוע 

 05/09/14 - 05/09/14 1:46 1 סקופ ש.ח. -סרט קולנוע 

 25/07/14 - 25/07/14 1:46 1 עיר ליד הים ש.ח. -סרט קולנוע 

 21/02/14 - 02/08/14 4:10 2 קיי פקס ש.ח. -סרט קולנוע 

 24/01/14 - 24/01/14 1:54 1 קשורה למאפיה ש.ח. -סרט קולנוע 

 07/02/14 - 07/02/14 1:54 1 שובו של אלוף ש.ח. -סרט קולנוע 

 03/01/14 - 17/01/14 1:41 3 עושים גלים

 24/01/14 - 24/01/14 0:33 1 לקט-עושים גלים

 04/01/14 - 25/05/14 10:12 20 עושים גלים ש.ח.

 19/04/14 - 16/08/14 7:08 12 עיצוב +  

 24/09/14 - 26/12/14 8:53 19 עיצוב +  ש.ח.

 15/08/14 - 07/11/14 5:58 12 עיצובים

 16/08/14 - 08/11/14 6:31 12 עיצובים ש.ח.
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 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית

 11/10/14 - 11/10/14 0:31 1 מיל ושיר ש.ח.עם תר

 17/03/14 - 31/05/14 22:21 29 עמוד הבית של אבי ביטון ש.ח.

 15/04/14 - 15/04/14 1:52 1 פלייאוף

 08/10/14 - 27/12/14 5:30 11 פשוט וטעים עם איילת 

 25/01/14 - 16/10/14 9:24 20 קסם הגליל ש.ח.

 27/12/14 - 27/12/14 0:45 1 רק בשמחות

 25/01/14 - 25/01/14 0:29 1 שוברים את הקרח עם טל ברמן

 21/11/14 - 21/11/14 0:29 1 שוברים את הקרח עם טל ברמן ש.ח.

 26/04/14 - 16/08/14 6:31 11 שיהיה במזל 

 30/08/14 - 16/10/14 3:40 6 שיהיה במזל ש.ח.

 14/03/14 - 25/04/14 5:29 6 שף על האש 

 09/08/14 - 30/12/14 9:08 12 אש ש.ח.שף על ה

שעות 1139:56סה"כ:   
 הזכיין עמד במחויבות ואף יותר מכך.

 

 

 

 

 

 


