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דבריו"רהמועצה
שנת2004תיזכרכשנהמכוננתוכשנתהשיאבהתפתחותהרגולציהשלערוציהטלוויזיההמסחרייםציבורייםבישראל.
ניתןלומרכי,שנהזומסתיימתבעצםבאפריל2005עםפרסוםתוצאותהמכרזלערוץ.2
מתוךההיערכותוההכנותלמכרזנקבעועובדותועוצבהמציאותחדשההמדברתבעדעצמהוניתןתוקףלמאזן
התקשורתי-שדורישלערוץמסחריבעלאחריותציבורית.
בשנת2004פעלהמועצתהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיוכדירקטוריוןציבוריהמממשאתסמכותווייעודובאופן
הראויביותרתוךקביעתרףגבוהלהתנהלותציבורית,מקצועיתועניינית.
תהליכיהעבודההמקצועייםוהשירותשלהנהלתהרשותהשנייהשניתנולמועצתהרשותולענףכולוהשלימומהלך
שלםשהשפעתועלהתעשייהרבה.
המהלכים,הדגשיםוהמאפייניםש"עשואתהשנה":
בחינתהעמידהבמכסתהסוגותוהמחויבויותלהוצאהעלסוגהעיליתונאותותהפקה)נבדקלראשונה(
השלכותפרסוםהמחקרשלהרשותבעניןייצוגרבתרבותיעלפניהמרקע.
היערכותהמתמודדיםלמכרזערוץ2בשניהיבטים:יצירתלוחמכרזישאמורלהרשים,מחדגיסא,ומאידךגיסא,
'חשבוןנפש'ודיוןאסטרטגיאמיתיאשריפצחאתהדרךלזכייהבמכרז.
תהליכיקבלתהחלטותמבוססיםבמועצתהרשותהשנייהאשרסימנואתהדגליםהמרכזייםשללוחהשידורים
המצופה.
הידברות,יחסיעבודההוגנים,הערכההדדיתואמוןבצדעמידהעלדרישותומחויבויותביןמועצתהרשותוהנהלתה
לביןהזכייניםתוךשיתוףשחקניםמרכזייםבתהליך-קבוצותהיוצריםוהמפיקיםבעיקרורגולטוריםשותפים
נוספים.
תהליךהכנתהקודהאתילפרסומותו'תוהתקן'למשרדיהפרסוםופרסומובתחילת.2005

מהקרהאםכןבשנת2004כתוצאהמהתנהלותזו:
א .זכייניערוץ2עיצבולוחשידוריםאחרואיכותיאםמתוךבירורמהותיואסטרטגיואםמתוך'קריצה'בלשוןהמעטה
לדגליהמכרזשהתפרסמובשנהזו.
התוצאה-הלוח"המכרזי"לכאורהכללתכניותמושקעות)בכלסוגיהז'אנרים(,תכניותאיכותכגוןדרמותותעודה,
נושאיםשלאטופלובעברודמויותוקהליםשלאהופיעובהיקףהראוי.והתוצאותלאאיחרולבוא-הרייטינגוהתוצאה
המסחריתעלווהניבותשואהכלכליתשסתרהאתטענותיהםשלרואישחורותומקטרגיםרבים.נוסףעלכך,זכו
גםבביקורותטובות,גםבאהדהשלהרגולטור,גםבתרומהליצירהולתרבותהישראליתוגםבאהדהוהערכהשל
התעשייהוהציבורוכאמורבהצלחהכלכלית.
המציאותהחדשהפוררהאתהתזהשעלמנתלהצליחכלכליתומסחריתהתכניותצריכותלהיותבעלותמכנה
משותףנמוך,בידורזולואסקיפיסטי.השקעהכספיתהמלווהבכישרוןרבהוכיחהעצמה.
ב .ההיערכותלמכרזיצרההתמודדותבריאהוחיוביתאשרעמדהבעקרונותהתחרותהחופשיתוזאתלמרותשמדובר
עלזיכיונותולארשיונות,עלרגולטורפעיל,מעורבוקשובולאפקידותטכניתהמשרתתאינטרסיםכלכלייםבלבד,
עלמדדיםתוכנייםתרבותייםומקצועייםולארקכספיים!הסתברשניהולנכוןשלהמהלךמביאלהישגיםמהותיים.
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התוצאה:
 .1התמודדותשהשתתפובה5-4קבוצותרציניותוראויותביותר.
 .2ההצעותהרחיקולכתמעברלציפיותשלועדתהמכרזיםומבינידבר.ראוילהדגיששההצעותניתנועלידי
מתמודדותהמנוסותבענףזהואשריודעותלהעריךהיטבאתשיעורההכנסותוהיכולותהכלכליותשלהן.
 .3כניסתמתחרהחדש-קבוצת'כאן'תרמהתרומהניכרתלתחרותלהעלאתהרף,לחדשנות,לחשיבהמקורית
ולבירורמעמיקשלהקוהשידורי'המנצח'.
 .4ההחלטהעלמעברל2-זכייניותשישלהמשקלרבבהענקתהיכולתלתתלזוכיםלבססתהליךשידורירחב
)של3ו4-ימים(והעובדהשאחדמהוותיקיםיצטרךלצאתמןהמשחק)תחרות(.
ג .ערוץ-10במהלךהשנהליוותהאתדיוניהמועצהדילמהקשהבדברעתידושלהערוץ,מידתעמידתובמחויבויות
החוקוהכלליםוכןרמתהאכיפהוהסנקציותהנדרשות.בחינתהערוץלאורךהתקופההתייחסהלשיקוליםאלו:
 .1אפשרותבחירהלאזרחיהמדינהלערוץברודקאסטנוסף.
 .2ההשקעההכספיתוהעובדהשהבעליםמממניםאתהמשךקיומו.
 .3חשיבותהתחרותהכלכליתלעומתערוץ2ההגמוני.
 .4הערכהשלהנהלתהערוץשיגיעולהישגיםוהראייהלכך-כניסתמשקיעיםאסטרטגיםמתחוםהתקשורת.
 .5לוחשידורים,עמידהבמחויבויותומקצועיות.
למרות"חוסרהנחת"מלוחהשידוריםשהיובותכניותבעייתיות)בעיקרבשעותצפייתהשיא(החליטההמועצה
לאפשרלערוץלהתמודדולהציגחלופהלערוץ2בשלהשיקוליםהאחרים.ברורלכולשרקהשקעהכספיתגדולה,
בחירתקושידוריראויועמידהבמחויבויותיובילואתהערוץלמקוםשלכבודבטבלתהרייטינגובמפתהטלוויזיה.
ד .פרסוםהמחקרעלהרבתרבותיותבשידורים,הדיוניםוהשיחהמרתקשנוצרהציבואתגרלפניהגופיםהמשדרים:
למזגביןהתפיסההשדוריתושיעוריהצפייהלביןהעקרונותוהערכיםהנובעיםמהגישההרבתרבותית.המחויבות
הציבוריתשלראשיהקבוצותהמשדרותאמצהערכיםאלומתוךבחירהוהזדהותכנהוהניבהתוצריםמעניינים,
איכותייםוכאמורגםבעלישיעורצפייהראוי.הסתברשקהלהצופיםרוצהוצמאלרמהגבוההיותרשלשידורים.
ה .בשנת2004יישמההנהלתהרשותאתהכלליםשלהוצאותלסוגהעיליתועמידהבנאותותהפקה,כפישנקבע
בכלליםבהארכתהזיכיון.במקבילהחלההרשותהשנייהבהיערכותאינטנסיביתלקביעתתנאיהמכרזלערוץ.2
שניכליםאלוהביאולרגולציהאחראית,פעילה,אכפתיתומשפיעה.
ו .הבטחתזכויותיוצרים-במהלךהשנהנפגשנורבותעםנציגיהמפיקיםוהיוצריםכדילסייעביצירתסביבהמטפחת
המאפשרתיצירהתרבותיתפלורליסטיתרחבההמתקיימתבתנאיםראוייםלכך.התוצאותניכרותבדרישותהמכרז
וכאמורבהיקפיהעשייהכברבשנת.2004הדרישהלהבטחתזכויותהיוצריםהיאמהלךמקוריומיוחדששומר
עלעקרוןהמשאומתןהישירביןהצדדים)ללאהתערבות(בצדהחובהלהגיעלהסכמהובמידהולא,יופעלמנגנון
בוררותמוסכםמראש .הדיוניםעםהיוצריםוהמפיקיםלאהיוקליםבשלמחלוקותוסתירותבתוךהגופיםעצמם.
איןספק,שנדרשמןהרשותהשנייהלמלאתפקידמורכבשלמציאתדרךהמלךהמאזנתומשקללתביןהצרכים
והיכולותבנושאחשובזה.
ז .תשדיריהפרסומות-במהלך2004חלחלהההכרהש'תשדיר30השניות'אינו"עומדלמות"בקרובולמרותכל
האיומיםהואיישארמקורהפרנסההמובילשלהערוציםהמסחריים.
ההתייחסותלענייןהפרסומותבמהלךהשנהובמכרזוהשינוייםשנקבעובכלליהרשותהשנייהבתחוםהחסויות
ושיתופיהפעולה,פרסוםבתכניותספורט,ביטולמגבלתמספר'הברייקים'ועוד,הרחיבואתהיכולותשלגופי
השידורללאשבירתעקרונותמהותייםשלטובתהציבור.
הניסיוןלתתלגיטימציהל'פרסוםסמוי'אשרבסוףשנת2003ובתחילת.2004מגמהזוהתרחשהכנראהבשל
איהבנתהכלליםבענייןזה,בדיקתהגבולותוחשיבהמוטעיתשזהורעהכרחיומקורהכנסה)העונהלשםתוכן
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שיווקי(.מצבזהחייבאתמועצתהרשותהשנייהלחדדאתהמדיניותולהבהירה.הנהלתהרשותהעמיקהאת
האכיפהבהתאםלמדיניותוהתופעההצטמצמהמאוד.יחדעםזאתניתנוהיתריםשהרחיבואתמגווןאמצעי
הפרסוםבנושאיםהאחריםכגוןחסויות,שיתופיפעולהוכד'.
הפרסוםהסמויבלתירצויומסוכןלמערכתכולה:
פגיעהקשהבעצמאותהיוצרוהיצירה
חדירהלתכניםבתחומיםשבהםמעורבותכספיתמסוכנתלחברה)כגוןחדשות(
המקורותהתקציבייםלאיוגדלואלאיוסטומהנתחהקיים.
השלטתהגמוניהשלמותגיםומפרסמיםחזקיםבתחוםזה.
שבירתהמודלהכלכליהקייםוסיכוןגופיהשידורעדכדיקריסה,וזאתכתוצאהמהמעברשלתקציביפרסום
לערוציםהמתקיימיםממנויים)מןהסתםזהוניסיוןמתוחכםשלמערכתזולשלבפרסומותולשבוראתהמודל
הקיים(.
ח .במהלך,2004התחדדהדיוןסביבהרגולציהעלתשדיריהפרסומות:האםישלפקחעלתשדיריפרסומתבאופן
הדומהלפיקוחעלהתכניות?
יצירת'הקודהאתי'ו'תוהתקן'לפרסומותע"יעבודתצוותושיתוףפעולהביןהפרסומאים,המפרסמיםובחסות
ועדהציבוריתאקדמיתבעלתמשקל,התוותהתרבותארגוניתחדשהביחסירגולטור,בעליזיכיוןוכוחותהשוק.

עםסיכומהשלהתקופהולנוכחהתהליכיםשנסקרומתחזקתהמסקנהשרגולציהדינמיתומתפתחתהיאהכרחית.
העובדהשהחברההישראליתנמצאתעדיןבתהליךהתהוות,המגווןוהשונותשלהחברהמחייביםערוציםמרכזיים
)ברודקאסט(הנותניםמשקלרבלאינטרסהציבוריבצדהאינטרסהכלכלי/מסחרישלהם.
נדרשתרגולציהשלגוףציבורימקצועיאשריאזןויווסתאתהלחציםבעיקרמולהאינטרסיםהכלכלייםוכןישקף
קהליםשלאמיוצגיםבתקשורתבאופןטבעי.
ברם,זוחייבתלהיותרגולציהמשתפתהמושתתתעלשקיפות,הידברותוהסכמותהנותנתמשקליתרלאינטרס
הציבורי.עלמנתלחזקתהליךזהישלהקיםמועצהציבוריתוייצוגיתולקבועשלפחות50%מחבריהימונולפיקטגוריות
מקצועיותכדילהבטיחדיוןענייני,ראויומקצועי.זוקריאתכיווןראויהלחברהפתוחהוהוגנתהמאמצתתרבות
פלורליסטיתרחבהומתחשבתברבדיההחלשים,חסריהייצוגוההשפעהומכירהבכוחההעצוםשלהתקשורת
האלקטרוניתבעידןהמודרני.
תודהאישיתלחבריהמועצהולכלהשותפיםעלשיתוףהפעולה,הקדשתהזמן,הדיונים,הוויכוחיםוהמחלוקותאשר
מרביתםהיולשםשמים.
תודהלהנהלתהרשותולכלהעובדיםעלהשירותהמסורוהמקצועיולמנכ"למוטישקלארעלתרומתוהרבהלתהליכי
קבלתההחלטות.
תודהלצוותלשכתהיו"ר-ירון,לימור,אילנהורוניתעלהעבודההמשותפתלאורךהתקופה.

בברכה,

מנשהסמירה
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עםסיוםכהונתמועצתהרשותהשנייהלשנים:2005-2000
בקדנציהאשרנמשכהכ4-שניםו8-חודשים,השתתפובדיונים26חבריםשמונוע"י
הממשלהושריהתקשורת:
בדצמבר2000מונו15חבריםבעתכהונתהשרבנימיןבןאליעזר.
ביולי2002מונו3חבריםחדשים)במקוםחבריםשעזבו(בעתכהונתהשרראובןריבלין.
ביוני2004מונו4חבריםחדשים)במקוםחבריםשעזבו(בעתכהונתהשראהודאולמרט.
בדצמבר2004מונו2חברותחדשות)במקוםחבריםשעזבו(בעתכהונתהשראהוד
אולמרט.
במרס2005מונו2חבריםחדשים)במקוםחבריםשעזבו(בעתכהונתהשרהדליהאיציק.
החבריםשכיהנולכלאורךהקדנציהשלהמועצה:מנשהסמירה,מוסקואלקלעי,הדה
בושס,נזיחלבי,רוניסומק.
חמשתהחבריםהללוכיהנובמועצהבעתקיוםמכרזערוץ10בשנת2001ומכרזערוץ
2בשנת.2005
משךקדנציהשלמועצהנקבעל4-שניםבחוק.המועצההנוכחיתתכהןבסופושלדבר
4שניםו8-חודשיםוזאתבהתאםלחקיקהשנקבעהבחוקההסדריםלשנת2005
)התקבלבמרס.(2003תכליתחוקזההייתהלאפשרלמועצהאשרהכינהאתהמכרז
לערוץ2לדוןבוכוועדתמכרזיםבאפריל.2005
במהלךתקופתהקיימההמועצה166ישיבותמועצהבנושאיםשוטפיםוכוועדתמכרזים.
המכרזיםאשרנדונו–ערוץ,10רדיובשפההערבית,רדיודתומסורתוערוץ.2
ועדותהמשנה)ועדתכספים,ועדתביקורתונוהל,ועדתרדיו,ועדתטלוויזיה,ועדה
משפטיתוועדתפיתוחתקשורתי(שלהמועצהקיימודיוניםמכיניםבהתאםלייעודן
ולתפקידןבמרוצתהתקופהביןישיבותהמועצה.
חוקהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיומעניקלמועצתהרשותהשנייהאתמקורהסמכותומתווה
אתכיווניהפעולהוהמדיניותהמונחיםבבסיסהשקפתהעולםהתקשורתיתשלחבריה.
המועצההיוצאתפעלהמתוךהשקפתעולםתקשורתית,המייחסתתפקידוהשפעה
חברתייםוערכייםלערוציםהמרכזיים)הברודקאסט(ומתוךכךלמרכיבהציבוריבטלוויזיה
המסחרית.בכךגםהובדלההרגולציהבערוציםאלולעומתהרגולציהבערוציהכבלים
והלוויין.
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'הדגלים'המרכזיםשלהמועצההיוצאתשבאולידיביטויבפעילותה:
א .פיתוחשוקההפקההמקומיתוהרחבתו,קידוםזכויותיוצריםועידודהפקותמקור
בעיקרמסוגהעיליתלפיתוחהשלהתרבותהישראלית.
ב .עידודהגישההרבתרבותיתהןבתכניותמועדפותוהןבייצוגהולםשלקבוצות
חברתיות)פריפריהחברתיתוגאוגרפית(עלהמרקעובמנגנוניהעשייההטלוויזיונית.
ג .הבטחת היכולות הכלכליות של הזכיינים ובניית מודלים הנגזרים מההכנסות
ומההשקעה.כמוכן,הקלהבמקומותובכלליםאשריאפשרוהגדלתהכנסותללא
פגיעהב'דגליםהמרכזים')למשלחסויותושיתופיפעולה(.
ד .תמהיללוחשידוריםהנותןמענהלכלהקהליםתוךהדגשתהמרכיבהציבורי:שיח
ציבוריואקטואליה,תכניותדעתותרבות,תכניותסוגהעיליתוזאתבצדתכניותבידור,
חדשות,אירוחועוד.
ה .הידברותושיתופיותבתהליכיהעבודהעלבסיסהעקרונותוהכלליםתוךשיפור
מנגנוניהבקרהוהאכיפה)'רגולציהמשתפת'(.
הצלחתמדיניותהמועצהוהנהלתהרשותבאהלידיביטויבכךשמימושדגליםאלואשר
שיפרואתהמרקעבשנים2005-2004לאפגעובמקורההכנסהשלהערוצים.מספר
הצופיםאףגדל,ולמרבההפלאהתרחשמעברשלצופיםמןהכבליםוהלווייןלערוצי
הברודקאסט.
בנובמבר2005יעלהלאווירערוץ2במתכונתחדשה,שקבענובמכרזהאחרון.קבוצת
'קשת'וקבוצת'רשת'ישדרולוחחדשהנגזרמדרישותהמכרזוהתחייבויותיהןבהתאם
'לדגלים'המרכזייםשקבענו.בובזמן,ערוץ10יצאלדרךמחודשתבהרכבבעלימניות
מחוזקובכוונהרציניתלהתמודדעלעינושלהצופהתוךשיפורפניהמרקעועמידה
במחויבויות.
בתקופתהכהונהשלנוזכינולראותאתתחנותהרדיוהאזוריותמתבססותמבחינה
שידוריתוכלכלית.ברםנשאלתשובשאלתהייעודהאזורישלהןוכןרמתהשלהרגולציה
ועומקה.שאלותאלומתחדדותביתרשאתלנוכחההחלטהעלכניסתושלהרדיוהדיגיטלי-
לווייניבשניםהקרובות.
ועדהציבוריתשהקימהשרתהתקשורתתבחןאתסוגייתהרדיובישראלותיתןדעתה
עלנושאיםאלולרבותהתחרות,מקורותהמימון,השינוייםהטכנולוגיים,הרדיוהציבורי,
הרדיומסחרי-פרטיועוד.
נכתבעלידימנשהסמירה-יו"רהמועצה
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דברמנכ"להרשות
בשנת2004ריכזההרשותהשנייהמאמץארגונירבבגיבושעקרונותלתקופתהזיכיוןהחדשהשלערוץ.2כלהתחומים
ברשותנטלוחלקבעבודתצוותמתואמת,שתכליתהלהניחלפנימועצתהרשותתשתיתסדורהלקבלתהחלטות.
יובליםרביםשלידעומידעהתנקזולתהליךהכנתהמכרז:ניסיוןותובנותשצברנובמשךלמעלהמעשורשלשידורי
טלוויזיהמסחריים-ציבוריים,זיהוישיטתישלכשליםוניתוחתהליכיםעתידיים,התבוננותבמגמותבעולםודרכי
ההתמודדותשלגופירגולציהבחו"ל,עבודותמחקר,סקריםוהאזנהקשובהלקולםשלהאזרחיםולדעותיהםשל
עמיתים,אנשיאקדמיה,יוצריםומתמודדים.
משימהרבתאתגרעמדהבפנינו.ערוץ2השכיללהפוךלגוףהשידורהמרכזיוהמשפיעביותרבישראל,וברורהיה
שישלאפשראתהתנאיםלהמשךשגשוגווהצלחתו.קביעתהזיקההישירהביןרמתההכנסותלהיקףהמחויבויות
הייתהעיקרוןמנחהשליווהאותנובכלהתהליך.עיקרוןבסיסינוסףשהגדרנולמכרזהיההורדתחסמיהכניסה
למתמודדיםחדשים.חשיבותושלעיקרוןזה,בראייתנו,הייתהכפולה:להעניקהזדמנותשווהלקבוצותחדשות
להתמודדעלקבלתהזיכיון,ולהבטיחתחרותביןהמתמודדיםבאופןשישביחאתאיכותההצעות.בדיעבדניתןלקבוע,
כיהתחרותאכןהניבהפירותאיכותיים,שמהםיזכהליהנותציבורהצופיםבערוץ.2
המטרהשהצבנולעצמנובמכרזהייתהלשפרהיכןשנדרשולתקןכשליםבמקוםשבוהדברחיוני.מתוךההנחהשמדובר
בערוץשהואאחדהגורמיםהמרכזייםבעיצובהתרבותוהשיחהציבוריבישראל,ושעלפיחוקמוטלתעליואחריותחברתית
המתקיימתלצדהמוטיבציההכלכלית,ביקשנולהבטיחשיהיהבוביטוילקשתהרבתרבותיתשלהחברההישראלית.
ממצאיהמחקרשביצענואודותהגיווןהתרבותיבשידוריהערוציםהמסחריים,הצביעועלאחדהכשליםהעיקריים
שלמרקעערוץ2והואהדרתןשלקבוצותרבותבאוכלוסייה.בחברהרבתרבותיתכמוזושלנו,המצויהעדייןבתהליך
שלהגדרתהקולקטיבוערכיו,מדוברבמגמהמדאיגה.לבעייתהיעדרהגיווןישביטוייםשונים,אםבהיבטהחברתי
ואםבתחוםהתוכני,ובהתאםלכךנגזרואפיקיההתמודדותבמכרז:העשרתהתכניםהמשודריםבנושאיםמועדפים
העוסקיםבנושאימהותבחברההישראלית,השתקפותהולמתשלקבוצותשונותבחברה,גיווןתרבותיבכוחהאדם
שלגופיהשידורודרכיםלקידוםהפריפריההחברתיתוהגאוגרפית.
עמודתווךנוסףשהדריךאותנובקביעתדרישותהמכרזהואקידוםהיצירההישראליתושוקההפקההמקומי.באמצעות
מנגנוניםשלמכסותשידורמוגדלות,השקעהכספיםהולמתוחיובבהסכמיתשלוםעםאיגודיהיוצרים,דאגנוליצור
אתהתשתיתהראויהלפיתוחהשוקותכניהיצירה.בכךישמשוםהמשךלתפיסתעולםהרואהביצירההמקורית
ובסוגההעיליתמפתחלתוצריםטלוויזיונייםרלוונטיים,איכותייםומצליחיםולגיבושזהותתרבותיתושיחמשותף.
מתוךאותהתפיסהבדקנובשנת,2004לראשונה,אתעמידתהזכייניםבתנאיםשנקבעולנאותותההפקהבתחוםהסוגה
העילית.נוסףלבדיקההמשלבתבחינהז'אנריתועמידהבהיקףההוצאההכספיתלהפקתהתכנית,מיפינוהשנהאתחברות
ההפקהבשוקוהעמקנואתההידברותעםאיגודיהיוצרים.כלזאתכדילייעלאתשיטתהפיקוחולהגיעלתוצאותאמינות
ככלשניתן.שיפורמערךהפיקוחעלעמידהבמחויבויותימשיךללוותאותנוגםבשנההבאה.
חידושנוסףהיההשקתמתכונתקבועהשלסקרעמדותשנתי.תקוותנוהיא,שסקרזהייצורבסיסמידעמעמיקיותר
לזיהויעמדותהציבורוהבנהטובהיותרשלרצונותיווהעדפותיו.אחדהניצניםהראשוניםשלשימושבכליזה,היה
לימודעמדותיהםשלבניהנוערכלפיהשידורים.הסקרשערכנו,והמפגשהבלתיאמצעישיזמנוביןאנשיתקשורת
לביןתלמידיבתיהספרבאשקלון,סייעולנולהתרשםמציפיותיהם,מהבנתםאתכוחהשלהתקשורתוממידת
הביקורתיותשהםמגליםכלפיהתכניםהמשודרים.נדבךנוסףבהרחבתפעילותנוהמחקריתבשנההנסקרת,היה
תכנוןמקיףוהיערכותלהקמתמרכזמידעממוחשבברשות,שישמרבפורמאטדיגיטליאתחומריהשידורהאגורים
ברשותויאפשרבסיסמידענרחבלמחקריתקשורת.
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לאחרתקופהארוכהשלמיתוןכלכלי,נרשמהבשנת2004מגמהשלהתאוששותוגידולבהכנסותהזכייניםובנתוני
הרווח.בנימהפחותחיוביתנצייןאתהמשךדרכוזרועתהמהמורותשלערוץ.10למרותהסדרהנושיםשאפשראת
יציאתומהקפאתהליכיםוכניסתםשלמשקיעיםחדשיםבתחילתהשנה,טרםנחלץהערוץמהקשייםהמלוויםאותו
מאזהקמתו.הגםשזכינובהיצעתכניתימשופר,הרישנתוניהבדיקהמצביעיםעלכךשהערוץלאעמדבמלוא
מחויבויותיוהתכניותוהכספיות.הרשותהמשיכהלגלותגישהאחראית,בניסיוןלסייעלהתייצבותושלערוץ10בשל
אמונתהבחשיבותקיומולאינטרסהציבורי.גישהזותנחהאותנוגםבהמשך,אךנקפידשהערוץישליםבהמשךאת
המחויבויותשהחסירבשנהזו.
המציאותהמשתנהוההתפתחויותבתחוםהתקשורת,זימנולנובשנת2004התמודדותעםמספרסוגיותמעולם
האתיקה.שזההיההמענהשנדרשנולתתלמהשהסתמןכמגמהשלתשלוםבעבורראיונותעיתונאיים.מדוברבסוגיה
מורכבתורבתפנים,שעודלאהשלמנואתמלואבחינתהוגיבושהתייחסותרגולטוריתמקיפהכלפיה,אולםבהיבט
אחדשלההבענועמדהברורה-איסורעלתשלוםכספילעברייניםתמורתריאיון.
סוגיהנוספת,מורכבתלאפחות,הייתהההתמודדותעםמגמותבעולםהפרסום.המשךההידרדרותבמסריהפרסומות
בתחומיםשלמיניותבוטה,אלימות,ופגיעהבטעםהטובוברגשותהציבור,הובילהאותנולהכרהבצורךשלכתיבת
מדריךאתיקהבפרסומותבאמצעותצוותמומחיםמייעץ,ששותפיםלוגםנציגיהמפרסמיםוהפרסומאים.אנומאמינים
שרגולציהמשותפתיוצרתמחויבותחזקהשלכלהשחקניםלשמורעלגבולותמוסכמיםשימנעופגיעהבציבור.
היבטאחרשלעולםהתוכןהפרסומיהואהתופעההמכונה"תוכןשיווקי".כוחותחזקיםדוחפיםלשילובאלמנטים
מסחרייםבתוכןהמשודר,אךישבכךסכנהמוחשיתלחופשהיצירהולאינטרסהציבורי.מתוךהחששמפניההשלכות
השליליותשלתופעהזו,אסרההמועצהקיומושלמנגנוןזהבשידוריהםשלערוצים2ו.10-
במבטעלתחוםהרדיו,דומהשאנונמצאיםבצומתדרכיםוהחלטותעלדמותוהעתידיתשלהרדיוהאזוריבישראל.
עלינו,הרשותוגורמירגולציהנוספים,לתתדעתנועלעתידןשלתחנותהרדיוהאזוריועלדמותן,מתוךראייההסדרתית
כוללתונבונה.כניסתוהקרובהשלהרדיוהדיגיטלילמדינתישראלותהליכיםהמתרחשיםבתחנותהקיימות,מסמנים
עידןשלתמורותבשוקהרדיו.
גםבשנהזוהמשכנובמשימהשלקחנועלעצמנולסייעבאמצעותהפקותהרשותלהעמקתהעוגניםהאיכותייםשעל
המרקע.מוקדהעשייההמשיךלהיותהפקתסרטיתעודהותכניותתרבות,ספרותואומנות.בשנת2004פרסמנו6
מכרזיםלהפקת26סרטיםתיעודייםבנושאיםשונים,ובובזמןהרחבנואתשיתופיהפעולהעםקרנותוזכייניםוהפקנו
קופרודוקציותעםגופיםמחו"ל.
בתקופההנסקרת,העמקנואתפעילותנולהידוקהקשרוהדו-שיחעםהציבור.מיסדנואפיקיפנייהנוספיםעלהקיימים,
שדרגנואתאתרהאינטרנטשלנווהרחבנואתמאגריהמידעשבו,ערכנומסעפרסוםלהגברתמודעותהציבורלהיותנו
נציגיו,והמשכנובקיוםימיעיון,בתמיכהבאירועיםמעולםהתקשורתוהתרבותובמתןמלגותופרסיםליוצריםצעירים.
הנתוניםמעידיםשאכןהציבוררואהברשותהשנייהכתובתלפניותומקורמידעלתחומיענייןשונים.לשםההמחשה,
מספרפניותהציבורלרשותגדלב20%-לעומתהשנההקודמתואתרהאינטרנטהעלהאתמספרהכניסותהשנה
לכמיליוןאיש.
בחתימתהדברים,אנימבקשלהוקירולהכירתודהלאלושעומדיםמאחוריכלהמשימותוהנתוניםהמקובציםבדוחזה
ושגרמולכלהדבריםלקרות:עובדיההמקצועייםוהמסוריםשלהרשות,שאתשמותיהםתמצאובפתחהדוחולכלאורכו.
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בהתאםלהוראותחוקהרשותהשנייההוטלעלמועצתהרשותהשנייהלפרסםבחודשספטמבר2005מכרזלמתן
זיכיוןבערוץ2לתקופהשל10שניםשתחילתהב.1.11.2005-הרשותהשנייהנערכהמבעודמועדלפרסוםהמכרז
ולצורךזההוקםצוותברשותובוההנהלההבכירה.הצוותנועדלסייעלמנכ"לולמועצהבגיבושהמכרזובכלשאר
ההליכיםהכרוכיםבו.
מרמוטישקלאר-המנהלהכללי,יו"רצוותהמכרז
עו"דדורוןאבני-ראשצוותהמכרזוהיועץהמשפטי
גב'אילתמצגר-סמנכ"לטלוויזיה
גב'יעלבובליק-סמנכ"לכספים,כלכלהומינהל
גב'נחמהלאור-סמנכ"לאסטרטגיהומחקר
מרניסיםטל-ראשאגףשידוריםובקרה
מרמשהשוורץ-עוזרבכירלמנהלהכללי
גב'אלונהאריאלילהב-דוברתהרשות
גב'מירבבאשר-רכזתצוותהמכרז
גב'מורןבירנברג-מזכירתצוותהמכרז
יו"רועדתהמכרזים-מרמנשהסמירה-יו"רהמועצה
עבודתהצוותהחלהבחודשמאי2004בשורהשלתהליכיםשנועדוליצוראתהתשתיתלעיצובושלהמכרז.הצוות
החלבהפקתלקחיםמהמכרזשקיימההרשותהשנייהבשנת2001למתןזיכיונותבערוץ.10לצורךזהאףנערך
מפגשעםיועציםשסייעולרשותבמכרזלמתןזיכיונותבערוץ10והתקייםסיעורמוחותבנושא.בדבבד,נערךמיפוי
שלכלהמחויבויותוהכלליםשחלואותהעתעלזכייניערוץ,2כדישזהישמשאתהמועצהבבואהלקבועאתמסגרת
הפעולהשלהזכייניםבתקופתהזיכיוןהחדשה.
נוסףלבחינתהעבר,קיימההרשותשורהארוכהשלדיוניםציבורייםושימועיםהצופיםאתהעתידאשרנועדולסייע
להבגיבושעקרונותהמכרז.במסגרתזונשמעועמדותיהםשלרגולטוריםונציגימשרדיממשלה,שלמתמודדים
פוטנציאלייםבמכרז,שלארגונייוצרים,אנשירוחואקדמיהועוד.נוסףלכך,הונחהתשתיתמחקריתמקיפה,במחקר
שבדקאתהייצוגהרבתרבותיבמרקעובמחקרשבדקאתעמדותבניהנוערבנוגעלשידורים.
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לאחרשהונחההתשתיתלגיבושושלהמכרז,החלההרשותלדוןבתנאיהסףשראוילקבועלמתמודדיםבמכרז.ההנחה
הייתהשתנאיםאלה,צריךשישקפואתהמינימוםהנדרשלהמשךקיומושלערוץ2כערוץמסחרי-ציבורי,תוךמגמת
שיפורביחסלשידוריערוץ2בעשורהאחרון.כדילהבטיחאתכלכליותהמיזםהוכנותחזיותכלכליותותכניותעסקיות,
אשרניתחואתהשלכותיהםשלתנאיסףשוניםעלרווחיותהערוץ.
פעולותאלההניחואתהתשתיתלדיוניהמועצהבדברהדרישותשיוצבובפניהמתמודדיםבמכרז.לאחרשורהארוכה
שלדיוניםקבעההמועצהמספרעקרונותואתאופןיישומם:
 .1ישלפעוללפיתוחשוקההפקההמקומיתוקידוםזכויותהיוצרים-לשםכךהגדילההמועצהאתשיעורההפקה
המקומיתשאותהמחויביםהזכייניםלשדר,הגדילהאתשיעורההשקעההנדרשתבתכניותדרמהותעודה,צמצמה
אתהיקףהשידוריםהחוזרים,הגדילהאתהיקףההפקההמקומיתהקנויהוקבעהמכסהלהפקותקנויותמהפריפריה
הגיאוגרפית.כמוכןחייבההמועצהאתהמתמודדיםבמכרזלחתוםעלהסכמיםעםאיגודייוצריםועםתאגידים
לניהולמשותףשלזכויותיוצריםבדברתנאיהעסקההתשלוםבגיןהשימושבזכויות.מתמודדיםשלאהגיעו
להסכם,נדרשולצרףלהצעתםכתבבוררותעםגופיםאלה.
 .2ישלהבטיחאתהמשךהצלחתוהכלכליתשלערוץ-2לפיכךנקבעומחויבויותשונותשלהזכייניםכנגזרמהיקף
הכנסותיהםבכלשנה.כמוכןחייבההמועצהאתהמתמודדיםבמכרזלהציגתחזיתהכנסותמצטברתלתקופת
הזיכיוןשל6.8-6.1מיליארד₪לערוץולהציגשיעורתשואהפנימימינימלילפרויקטהעומדעל.10%בכךביקשה
המועצהלמנועהגשהשלהצעותלאריאליות,אשרייתקלובקשייםביישום.המועצהאףקבעה,כייושםדגש
בבדיקתההצעותובמתןהניקודעלבדיקתסבירותהתכניתהעסקית.
 .3ישלהעשיראתהמרקעבתכניםמועדפיםולפעוללייצוגהולםלקבוצותחברתיותשונות-לצורךזהקבעה
המועצהמכסתתכניותמועדפות)תכניותדעתותרבות,מורשתותרבותיהודית,שיחציבוריופריפריה(.כמוכן
ניתןמשקלבתחרותבמכרזלגיווןהחברתי-תרבותיהמשתקףמלוחותהשידוריםהמוצעים,לגיווןהתרבותיבכוח
האדםשלהמציע,ולפעולותשמחוץלמרקעשמציעיםהמתמודדיםלקידוםהפריפריה.עודנקבעהמכסהלהפקות
מקורבשפההערבית,שתעסוקנהבשאלותהנוגעותלחברההערבית-ישראלית,ואותןיפיקצוותמהמגזרהערבי.
כדילסייעבקליטתציבורדובריהרוסיתנקבעכימהדורתהחדשותהמרכזיתהיומיתתלווהבתרגוםסימולטני
לשפההרוסיתשישודרבטכנולוגיהאינטראקטיבית.
 .4ישלהעניקבמכרזהזדמנותשווהל"שחקנים"חדשים,לצדהזכייניםהקיימים-לשםכךנקבע,כילאיוגשו
במכרזלוחותתכניותוחוזיםהמעידיםעלהתקשרותלהפקתכלתכנית,אלאלוחותמשבציםובהםתיאורכללי
שלתכניות,עלפני8רבעוניםמייצגים)שבועבכלרבעון(.נאסרעלהמתמודדיםלצייןשמותשלתכניותקיימות,
אושמות"כוכבים",וכןנקבעכילאיצורפולהצעותפיילוטיםולאייערכומצגותלפניהמועצה.כמוכןצומצמו
ההוצאותהנדרשותלהגשתהצעהבמכרז.
 .5ישלחזקאתמערךהתמריציםואמצעיהאכיפההמצוייםבידיהרשותהשנייה-לצורךזהנקבע,כיזמןהשידור
המרבישלפרסומותוקדימוניםמדישעהיופחתמ12-דקותל10-דקות.המועצהתקבעמדיחצישנהאם
להעניקלזכייןעד2דקותפרסומתנוספותבשעה,לאחרשתבחןאםהגישלוחשידוריםאיכותיומגווןהעונה
למגמותהרשות.כמוכןנקבעוסנקציותחדשותשלעיצומיםכספיים,אשריוטלועלהזכייןאםיפראתהתחייבויותיו,
והזכייןנדרשלהפקידמיליון₪במזומןבידיהרשותשיבטיחואתגבייתהעיצומיםהאלה.
עקרונותאלואףמצאוביטויבשיקוליםשקבעההמועצהכיינחואותהבבחירתהזוכיםבמכרזובמשקלשקבעה
המועצהלכלאחדמשיקוליםאלה:
 .1ידעוניסיוןמקצועי20%-
 1.1ידעוניסיוןמקצועישלהדירקטוריוןוההנהלההמוצעים.15%-
 1.2גיווןרבתרבותיבהנהלהובעובדיםבעליזיקהלשידור.5%-
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 .2איכותלוחהמשבציםומקצועיותו25%-
 2.1תפישתהשידורהציבורישלהמציע2%-
 2.2הערכתתמהיללוחהמשבציםמקצועיותווישימותו.18%-
 2.3גיווןרבתרבותיבלוחהמשבצים.5%-
 .3הוצאהלתכניותמסוגהעילית20%-
 3.1הוצאהלהפקהולרכישהשלתכניותמסוגהעילית.15%-
 3.2הגדלתמספרשעותהתכניותהמועדפותמסוגהעיליתמעברלמינימוםהנדרש.5%-
 .4הוצאהלתכניותמועדפות.5%-
 .5שיעורדמיהזיכיוןהחדפעמיים)(BIDהמוצע.30%-
* המועצהתהיהרשאיתלהביאלפסילתהשלהצעהבגיןתכניתעסקיתלאריאליתובלתיישימה.כמוכןבמידה
שלדעתהמועצהתכניתעסקיתמסוימתהינהבסבירותנמוכה,היארשאיתלהפחיתעד10נקודותמןהניקוד
הכוללשלההצעה,עלפישיקולדעתה.
עודנקבע,כיזוכהבמכרזאשריזכהלניקודהגבוהביותרבפרמטרים4-2יוכללבחורבאיזומשתייחידותהשידור
)של3ימיםאושל4ימים(להתחילבשידוריו.
בתאריך20בספטמבר2004פרסמההמועצהאתספרהמכרזובו321עמודים.שלושתהזכייניםהקיימים"-טלעד",
"רשת"ו"שידוריקשת"רכשואתמסמכיהמכרזוכןשתיקבוצותנוספות"-נגהתקשורת"ו"כאן".במשךכארבעה
חודשיםקיימההרשותתהליךאינטנסיבישלמתןתשובותלשאלותהבהרהרבותששאלומתמודדיםושהעידועל
היערכותרציניתוהעמקהשלכלהקבוצות.המועצהאףדנהבבקשותלשינוייםמסוימיםבהוראותהמכרז,ונעתרה
לחלקמהן.סה"כניתנובמכרזלמעלהמ300-תשובותהבהרה.
ב31.1.05-הוגשו4הצעותבמכרזעלידי"טלעד",כאן"",רשת-נגה")מיזוגשלחברת"רשת"ושלחברת"נגה
תקשורת"(ו"שידוריקשת".במשךלמעלהמחודשייםבדקההצעותצוותיועציםשמינתההמועצהבתחומיהתוכן,
הכלכלה,ההנדסהוהמשפט.
ייעוץתוכן-

ד"ראילןאבישר
ד"ראילןאסיה
גב'דליהגוטמן
פרופ'גביויימן
מרמאג'דיחלאבי
מריורםשווגר

ייעוץכלכלי-

משרדגיזה,זינגר,אבן
משרדאביחפץ
מעלות,החברההישראליתלדירוגניירותערך)בדיקתחוסןפיננסי(

ייעוץהנדסי-

מרניסיםטל,ראשאגףשידוריםובקרהברשות.

ייעוץמשפטי-

עו"דדורוןאבני,היועץהמשפטילרשות.
משרדעורכידיןאפריםאברמזוןושות'.

* נוסףלהם,סייעולרשותבהליכיהמכרז,בתחוםהתוכןד"רעליזהלביא,מרגדעוןגנניומרדודליבקינדובתחום
הכלכלי)הערכתשוויחברתהחדשות(חברתזיוהאפט.
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עבודתבדיקתההצעותעלידייועציהתוכןנוהלהעלידיגב'אילתמצגר.במסגרתזוביצעההגב'מצגרעםצוותה
)בסיועמרליבקינדוהיועציםהכלכליים(בדיקותשלעמידתלוחותהמשבציםשהוצעובמכסותהנדרשותושלהתאמת
הלוחלתכניתהעסקיתשהציגהמציע.במקבילניהלההגב'יעלבובליק,אתעבודתהיועציםהכלכלייםהשונים,הן
לגביבדיקתהתכניתהעסקיתוהןלגביבדיקתחוסנםהפיננסישלבעליהיכולתמטעםהמציעים)אשרהגישולרשות
מכתביםבהםהתחייבולהזריםכספיםלמציעאםידרשולכך(.
בדיקתההצעותעלידיכלאחדמיועציהתוכןועלידיכלאחדמהיועציםהכלכלייםנעשתהבנפרד,וזאתכדילהבטיח
הצגתמגווןדעותבלתיתלויותלפניהמועצה.כמוכןלווהכלאחדממשרדיהיעוץהכלכליביועץמשלומתחוםהתוכן.
כדילהבטיחאתישימותההצעותנערכופגישותביןכלאחדמיועציהתוכןלכלאחדמהיועציםהכלכליים,בהשתתפות
הצוותהמקצועיברשותבהןנדונהישימותןשלהתחייבויותשונותשהוצעובמכרז.לצדעבודתיועציהתוכןוהיועצים
הכלכלייםבוצעהעלידימרניסיםטלהבדיקהההנדסיתוזאתתוךהתייחסותלתכניתהעסקיתהמוצעתוהתאמתה
להוצאותההנדסיותהצפויות.כמוכןבוצעהבדיקהמשפטיתמקיפהעלידיעו"דדורוןאבניומשרדעורכידיןאפרים
אברמזוןושות'שלזהותםהמשפטיתשלהמציעיםושלשאלותמשפטיות)מכרזיותבעיקר(אשרעלובמהלךעבודתם
שלהיועציםהשונים.בשלבזהנשאלוהמציעיםלבקשתהיועציםהשונים,מאותשאלותהשלמהשבהןנדרשולהבהיר
סוגיותשונותהכרוכותבהצעה.התשובותשנתקבלושולבועלידיהיועציםהשוניםבחוותהדעתשהגישולמועצה.
ב11.04.05-התכנסההמועצהבשבתהכועדתהמכרזיםלדוןבהצעותשהוגשו.חבריהוועדהשנטלוחלקבדיוניםאלה:
מנשהסמירה—יו"רהמועצהויו"רועדתהמכרזים
חבריהמועצהוחבריועדתהמכרזים:
ד"ררוידהאבוראס
ד"רדודאלכסנדר
מוסקואלקלעי
פרופ'ראובןאנוך
ד"רדודבוחניק
הדהבושס
נוריתדאבוש
חיותהדויטש
מרגליתיניב
ד"ראוריתיעקובסון
ד"רברוךלשם
רוניסומק
עו"דניסןשריפי
הדיוניםהמרתוניםנמשכוכשלושהימיםמלאיםוכללו:
דיוניםבענייןחוותדעתיועציםמשפטייםואישורכשירותההצעות
דיוןבענייןחוותדעתשליועציהתוכן
דיוניםבענייןחוותדעתשליועציםכלכליםוהנדסיים
תשאולנציגיארבעהקבוצותהמתמודדות
דיוןבתוצאותוהענקתנקודותבהתאםלמדדיהמכרז
סיכוםוהצגתתוצאות
בתוםהדיוניםהחליטההמועצהלהכריזעל'שידוריקשת'ו'רשתנגה'כקבוצותהזוכותבמכרזערוץ.2
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תוצאותהניקודשלועדתהמכרזים:
'שידוריקשת'92.573-
'רשת-נוגה'85.272-
'כאן'76.496-
'טלעד'75.581-
לאחרכחודשייםימיםהודיעוהקבוצותהמפסידותכיהןמבקשותלקבללידןאתערבותההצעהשהגישובמכרזובכך
למעשהבאההליךהמכרזילסיומומבלישהוגשהעתירהכנגדהחלטתועדתהמכרזים.
ההצעותשהוגשובמכרזערוץ2נשאועימןמסרשלהתחדשותורענוןפניהמרקעשלערוץ.2ניכר,כיהעקרונות
שהציבההמועצהבתחילתהדרךבאולידימימושבהצעותשהוגשו,ביןאםבהגדלתהתקציביםלהפקההמקומית
בכללולתכניותהדרמהוהתעודהבפרט,ביןאםבהעשרתהמרקעבתכניםמועדפיםומתןביטוילקהליםשלאמצאו
קודםלכןאתדרכםאלהמרקע,וביןאםבחיזוקהנהלותהזכייניםוהגיווןהרבתרבותיבקרבהעובדים.כלזאת,לצד
שמירהעלרווחיותושלכלאחדמהזכיינים.
אךבכךלאתמההדרך.איןספק,כימבחנםשלהזוכיםבמכרזושלהרשותהשנייהיהיהבמימושהצעותיהםשל
הזוכיםבמכרזוהוצאתןמןהכוחאלהפועל.

בדיקת
היתכנות
כלכלית

הפקתלקחים
ממכרזערוץ10
קיוםשימועים
ודיוניםציבוריים
עריכתמחקרים
מיפוימחויבויות
ערוץ2

גיבוש
עקרונות
המכרז

קביעת
המחוייביות
המינימום
במכרז

קביעת
השיקולים
לבחירתהזוכים
ומשקלם

בחירת
הזוכיםעל
ידיהמועצה

הגשתחוות
דעתלמועצה

פרסוםספר
המכרז

בדיקת
הצעות

תהליך
הבהרותמול
המתמודדים

הגשת
הצעות

תהליך
השלמותמול
המציעים
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בחודשנובמבר2003החלהשנתהזיכיוןה11-שלערוץ.2הייתהזושנתהזיכיוןהראשונהמתוךהתקופהשלהארכת
הזיכיוןבתהשנתיים,שאישרהמועצתהרשותהשנייהלזכייניות"טלעד"",קשת"",רשת"",הטלוויזיההחינוכית",
ו"חברתהחדשות"בפברואר.2002
במהלךהשנההמדווחתבדוחזה,עסקההרשותהשנייהבנושאיםרביםשקידמואתהסדרתהתוכןבערוציםהמסחריים
שבפיקוחה.באמצעותקביעתכלליםחדשיםבנושאיהתוכן,ביצועבדיקותמקצועיותשלפרמטריםשוניםהנוגעים
לשידורולהפקהוייעולשיטותהפיקוחהנהוגות,יצרההרשותמנגנוניפיקוחשייתנומענהלצרכיםשלציבורהצופים
ושלשוקההפקה.
הרשותפעלהרבותכדילהעמיקאתשיתוףהפעולהשהיאמקיימתעםאיגודיהיוצריםהשונים.בעבודהמשותפת
והתייעצותמקצועיתעםנציגיהאיגודים-המפיקים,היוצריםהדוקומנטריים,התסריטאים,עובדיהקולנועוהטלוויזיה
והשחקנים-השכילההרשותהשנייהלמקדאתהנושאיםהרלוונטייםשהרגולטורצריךלתתאתהדעתעליהםבפיקוח
עלהתוכןובהסדרתשוקההפקההמקומי.
בשנתזיכיוןזונכנסולתוקפםכלליםחדשיםהמסדיריםהקלותלצופיםכבדישמיעה,כדילהפוךככלשניתןאתשידורי
הערוצים2ו10-נגישיםלאוכלוסייהזו.הכלליםשקבעההרשותכדילהעשיראתהיצעהתכניותשילוובכתוביות
לטובתאוכלוסייתכבדיהשמיעה,אושרוואףזכולברכתהשלועדתהחינוךבכנסת.מדוברבכלליםחלוציים,הקובעים
מכסותתרגוםהגדולותבשיעורןמאלוהקיימותבערוציהשידורהאחריםבמדינה,בהםהערוץהציבורי)רשותהשידור(.
בחודשספטמבר2004התפרסםהמכרזלזיכיוןהעתידישלערוץ,2העתידלהתחילבנובמבר.2005לפיקביעת
המחוקק,הוציאההרשותלאוראתהמכרזהחשובביותרבשוקהטלוויזיה,המכרזשיקבעאתזהותהגורמיםשישדרו
בערוץ2בעשרהשניםשיחלובנובמבר.2005במכרזקבעההרשותמחויבויותתוכן,שישבהןכדילהעשיראתמרקע
הערוציםהמסחריים,ולספקלציבורהיצעמגווןואיכותישלתכניותגםבעתיד.הרשותגםנתנהאתדעתהלצורך
בשידורתכניותשיעסקובקבוצותהשונותבאוכלוסייהושישלבובתוכןנציגים,מהמרכזומהפריפריההחברתית
והגאוגרפית.כמוכןנקבעומכסותלתכניותשיעסקובתרבותובהרחבתהדעתשלהצופים,בשיחהציבורישלהחברה
הישראליתובסוגיותהקשורותלמורשתולתרבותהיהודית.
יתרהמזו,המכרזשםדגשעלהפרמטרים,שישבהםכדילקדםולפתחאתשוקההפקהבישראל.נקבעומכסות
גבוהותיותרמבעברלתכניותמהפקהמקומיתולתכניותמהפקהמקומיתקנויה.נקבעהמכסהחדשה,להפקתתכניות
מקורבאזוריהפריפריההגיאוגרפית,ועלידייוצריםהמתגורריםבפריפריה.נקבעומחויבויותאשריגדילובעתידאת
היקףהתכניותמסוגהעיליתשעתידותלהיותמשודרותבערוץ.2
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בשנת,2004היצעהתכניותבערוץ2כללתוכניותרבותומגוונות,ובהןתכניותאיכותרבות,מהז'אנרהתיעודיוהדרמטי.
בולטותבמיוחדסדרותהתעודה"יוריםושרים",ו"-המלחמההבאה",סדרותהדרמה"המשאית"",פרנקווספקטור",
סדרתדרמהחדשניתבאנימציה"מ"ק,"22סדרתדרמהבפורמטחדשניוניסיוני"משפחתקמיצ'לי",סרטהטלוויזיה
"לתפוסאתהשמים",הדרמה"אפרסק",דרמהטלוויזיוניתשצולמהושודרהבשידורחילראשונהבטלוויזיה"זמן
אמת",וסרטיתעודהרבים,ובהם"חסדשלאמת"",אחדאלמנהפעמייםשכול"",אנחנונגיעבזמן"",שירערש".
בשידורןשלתכניותאלוהיהכדילהעשיראתשידוריהערוץולהעניקלציבורטלוויזיהמגוונתואיכותית,המשלבתבידור
ואיכותבאופןמוצלח.הרשותרואהבחיוברבאתהעיסוקהתכניתיבסוגיותחברתיות,מהותיותואקטואליותשלהחברה
הישראלית,ומוצאתשבשידורתכניםכאמורממלאהערוץאתתפקידוכערוץשידורמרכזי.
בשנת2004עשתההרשותצעדיםרביםכדילחזקאתתכניותהסוגהעיליתשמשדרותהזכייניות.תכניותסוגהעילית,
לרובמהז'אנרהדרמטיוהתיעודי,נקבעוכמחויבותבחוקהרשותהשנייה,ונתפסותבעיןהמחוקקכ"שמורתהטבע"
שלהיצירההטלוויזיוניתבערוציםהמסחריים.כהמשךלראייהזו,חידדההרשותאתהכלליםשלפיהםעלהזכיינים
להפיקתכניותמסוגהעיליתולשדרן.החלמנובמבר2003הוחלוכלליתכניותהקובעים,ביןהיתר,פרמטריםשל
נאותותהפקהראוייםלהפקתתכניותמסוגהעיליתע"יקביעתהוצאהמינימליתלהפקתן,מגבלותעלהפקותבשיתוף
פעולהעםגורמיםנוספים,ומגבלותהנוגעותלמועדשידורןשלהתכניותהללובערוץ.2
בדיקתהעמידהשלהזכייניותבמכסותהסוגהעיליתבשנת2004יצרה,למעשה,מהפךבשיטתהרגולציהשהייתה
נהוגהעלידיהרשותבעבר.לראשונה,ובהתאםלכלליםחדשיםשנקבעו,התבצעהבדיקתהעמידהשלהתכניות
המשויכותלסוגהלארקעלפיההגדרותהז'אנריותהרלוונטיות,אלאגםבהתאםלהיקףההוצאהשהוציאהזכייןעל
כלתוכנית.היקףההוצאהנבדקעלידיעיוןבחוזיההתקשרותשביןהזכייניםלביןהמפיקיםשעימםהתקשרולצורך
הפקתהתכניות.כתוצאהמשיטתהבדיקההאמורה,שפרמטריםשלהמפורטיםבפרקהתכניותלהלן,ישנןתכניות
שלאנכללובמסגרתהמכסותשבהןחויבוהזכיינים,עלאףשהןעומדותבהגדרההז'אנריתהרלוונטית.
בבדיקהזוהתמקדההרשותגםבשיתופיהפעולהשהתקיימוביןהזכייניםלקרנותולגופיהשידורהשונים,לצורךהפקת
תכניותמסוגהעילית.גםעלרקעזה,תכניותשלאעמדובמסגרתהקבועהבכלליםלנושאשיתופיפעולהלאהוכרו
למכסתסוגהעילית.
הרשותביצעהבשנהזובדיקהמעמיקהכדילמפותאתאופיהפעילותוהרכבהבעלותשלחברותההפקההשונות
בשוקהטלוויזיה.זאתכדילבדוקאלומהןרשאיותעלפיחוקהרשותהשנייהבמועדהרלוונטילהפיקתכניותמהפקה
מקומיתקנויהבעבורזכייניותערוץ2ו.10-בבדיקתהרשותנמצאכיבהתאםלחוקהרשותהשנייה,חברותההפקה
האלהלאיכולותהיועלפימבנההבעלותבהןלהפיקבמועדהבדיקההפקותשייחשבוקנויותבעבורהערוצים2
ו:10-חברת"מימדאולפניטלוויזיה",חברת"מימדמוטירייףבע"מ",חברתמתן-מימדהפקהאחרת")זאתבשל
אחזקותיהןבערוץהמוסיקה-ערוץ,(24חברת"ג.ג.אולפניירושלים")בשלאחזקותיהבערוץהקניות(,חברת"אולפני
הבירה")בשלאחזקותיהבערוץ,(10וחברת"ברושהפקותאיכות")בשלבעלויותצולבותבקרבהזכייניות(.
ככלל,נתנההרשותדעתהלסוגיותרחבותומגוונותהנוגעותלטובתהציבור,איכותהשידוריםבערוציםהמסחריים,
והתפתחותנכונהשלשוקההפקהוהיצירה.בעבודתההעמיקההרשותאתהפיקוחעלהתוכןבאופןשייטיבעםציבור
הצופים,וקידמהאתהרגולציהשישבהכדילקדםאתהיוצריםואתהיצירההאיכותיתבמדינתישראל.
סייעובהכנתהפרקיםהנוגעיםלתכניות,פרסומות,הפרות,הפקותהרשותולשון:יהודיתלויט,ורדעזרא,גיתיתלבנון,
אודליהורש,יפעתבןשושן,רוניתבינדר,עינברגולני,ראומהיצחקיונירוינברום.

תכניהשידור
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תכניות
תכניהשידור
בפרקשלתכניהשידורמוצגיםהנתוניםשסוכמולתקופהשביןנובמבר-2003דצמבר,2004תקופהבת14חודשים.
הייתהזושנתהזיכיוןהאחתעשרהשלזכייניותערוץ)2שנקבעהכארבעהעשרחודשלנוחותהבדיקה(,במסגרת
תקופתהארכתהזכיוןשהעניקההמועצהלתקופהנובמבר-2003אוקטובר.2005
ימיהשידורהתחלקוביןהזכייניותבאופןהבא:
טלעד

שידרהבימיראשוןורביעי)עד(30.6.04ובימישניוחמישי)החלמ.(1.7.04-

שידוריקשת

שידרהבימישלישי,שישיושבת)עד(30.6.04ובימיראשוןורביעי)החלמ.(1.7.05-

רשת

שידרהבימישניוחמישי)עד(30.6.04ובימישלישי,שישיושבת)החלמ.(1.7.04-

הטלוויזיההחינוכית

שידרהבכלימיהשבועעלפיהשיבוץהבא:
ימיםא'-ה'15:00-14:00ו18:00-17:30-
יוםו'12:30-10:00ו18:30-17:30-
יוםשבת12:30-11:00

סה"כשודרובערוץ2במשך14חודשיםבתקופה10,055—31.12.04—1.11.03שעותשידור.

מכסותתוכן
כפישניתןלראותבפירוטשלהלן,במרביתהמכסותהמחייבותאתהזכייניותבתחוםהתוכן,קיימתעמידה.יחדעם
זאת,ישנםמקריםשבהםקיימתאיעמידהבמכסהזואואחרת.
הרשותהעבירהלבעליהזיכיונותאתהממצאיםבענייןעמידתםאואיעמידתםבמכסות,ובוחנתושוקלתאתאופן
הטיפולבכלאחתמהחריגותשיצוינובדו"ח.
במקוםשבוהחליטההרשותבענייןאופןהטיפולבאיעמידהכזואואחרת,הדבריצויןבמפורש.

עמידהבמכסתההפקההמקומית:
לפיהוראתכתבהארכתהזיכיוןשלזכייניערוץ,2מכסתההפקההמקומיתשבהחויבוהזכייניםבשנהזוהיא45%
מכללשידוריהם.המכסהמחושבתמתוךכללהשידוריםכוללשידוריחברתהחדשותובניכוישידוריהטלוויזיההחינוכית.
הטלוויזיההחינוכיתמחויבתל50%-הפקהמקומית.
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להלןעמידתהזכייניםבדרישותאלובתקופההנבדקת:
הזכיין

אחוזהפקהמקומית

טלעד

43%

רשת

48%

שידוריקשת

48%

הטלוויזיההחינוכית

82%

טלעדלאעמדהבמכסתההפקההמקומיתהנדרשת,ונדרשהלהשלימהבמהלךשנת.2005
בנתוןמגולמותהשעות,שבהןבוטלושידוריםמתוכנניםושודרובמקומםשידוריחדשותמיוחדיםבשלהנחייתהרשות
להימנעמשידוריםבעליאופיבידוריבזמןפיגועיםואירועיםביטחונייםולהתאיםאתלוחהשידוריםלמצב.
60%מכללההפקותהמקומיותחייבותלהיותקנויות,להלןעמידתהזכייניםבדרישהזו:
הזכיין

אחוזהפקהמקומיתקנויה

טלעד

76%

רשת

92.8%

שידוריקשת
הטלוויזיההחינוכית

79%
*30.2%

*50%מההפקותהמקומיותשמשדרתהטלוויזיההחינוכיתצריךשיהיומהפקהמקומיתקנויה.הטלוויזיההחינוכית
לאעמדהבמכסתההפקותהקנויותשהיאמחויבתבהוהרשותרואהאיעמידהזובחומרה.הטלוויזיההחינוכיתנדרשה
להשליםאתהמכסהבשנת.2005

עמידהבמכסותהז'אנרים
המכסהוההוצאההמחויבתלכלתתסוגה
בהתאםלכלליהתכניותמחויביםבעליהזיכיונותבהוצאהושידורבגיןמכסתתכניותמסוגהעיליתכדלקמן:
סכוםשל₪50,000,000לערוץלפיהחלוקההזו:
) (1תכניתדרמה50-שעות)מתוכן3סרטיטלוויזיה(בהוצאהכוללתשלאתפחתמ.₪25,000,000-
) (2סרטיתעודהמיוחדים24-שעותבהוצאהכוללתשלאתפחתמ,₪8,000,000-ותכניותתעודה-
56שעות)מתוכן12שעותתכניותתחקיר(בהוצאהכוללתשלאתפחתמ.₪7,500,000-
) (3תכניותמיוחדות50-שעותבהוצאהכוללתשלאתפחתמ.₪9,500,000-
חלוקתהמכסהביןבעליהזיכיונותנעשיתבהתאםלמספרימיהשידורשהוקצולכלאחדמהם.
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נוסףעלכך,מחויבכלאחדמבעליהזיכיונותלהוציאסכוםנוסףבגיןתכניותמסוגהעילית,שהואההפרשבין17%
מההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעלהזיכיון)60%מהכנסותיונטו(לביןחלקוהיחסיבהוצאהשל.₪50,000,000
הוצאהנוספתזונחלקתבאופןזה:
)20 (1אחוזיםלפחות-לתכניותדרמה.
)20 (2אחוזיםלפחות-לסרטיתעודהמיוחדים.

נאותותהפקה
הכלליםמחייביםאתבעלהזיכיוןלהפיקכלאחתמהשעותבתקציבמינימלישל70%מהתקציבלשעהלסוגה)הסכום
המתקבלמחלוקתההוצאההכוללתלכלסוגהבמספרהשעותשנקבעהלה(,ובלבדשסךההוצאהלאותהסוגה
תעמודבהוראתהכללים.עםזאת,המנהלרשאילהתירלבעלהזכיוןלהפיקבכלשנהעד6שעותהפקהמקומית
מסוגהעילית,בתקציבשל60%לפחותמהתקציבלשעהלסוגה,ובלבדשלדעתהמנהלישבתכניתערךמוסףוהיא
עוסקתבאחדאויותרמנושאיםאלה:טיפוחאזרחותטובהוחיזוקערכיהדמוקרטיהוההומניזם,מתןביטוילמורשת
היהודיתוערכיהולערכיהציונות,מתןביטוימתאיםלמגווןהתרבותישלהחברההישראליתמאזוריהארץהשונים
ובצורותההתיישבותהשונותולהשקפותהשונותהרווחותבציבור.

שיתופיפעולה
כלליהתכניותמתיריםלבעליהזיכיונותלהפיק,בתנאיםמסוימים,תכניותבשיתוףפעולהעםגורמיםשנמנובכללים.
ההוצאהשהוציאוהגופיםעימםשיתףבעלהזיכיוןפעולה,אינהמוכרתלובמסגרתמחויבויותיועלפיהכללים.התנאים
לשיתוףפעולההם:
) (1שיתוףהפעולההואעםגורםמשדר)כמפורטבכללים(אועםקרןהתומכתבקולנועאובטלוויזיה;
) (2בתחילתהתכניתובסיומהמופיעגילוינאותבדברשיתוףהפעולה;
) (3ניתןאישורבכתבומראששלהמנהללשיתוףהפעולה;
) (4התקציבלשעהשלהתכניתאינונופלמהתקציבלשעהלסוגהעילית)ללאהאפשרותלהוציארק70%מתקציב
זהכמפורטלעיל(;
) (5בעלהזיכיוןעצמוהוציאלפחות60%מתקציבהפקתהבפועלשלהתכנית.
עודנקבעבכללים,כיהמנהללאיאשרשיתופיפעולהליותרממחציתממכסתתכניותהדרמהוליותרממחציתממכסות
סרטיהתעודההמיוחדיםותכניותהתעודה,הנזכרותלעיל.
נוסףעלכך,תכניתשהופקהבשיתוףפעולהכאמורתוכרלמכסהגםאםשודרהפעםאחתבערוץנישהלפנישידורה
בידיבעלהזיכיון.זאת,בהתאםלתפישת"חלונותהשידור"המקובלתבשיתופיפעולהבעולם,לפיהערוץהנישהזוכה
לחלוןהשידורהראשוןוהערוץהמרכזילחלוןהשני.
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מכסת ההפקות הקנויות מסוגה עילית
וההוצאהבגינן
בהתאםלכלליםישדרבעלזיכיוןמכסהלתכניותסוגהעיליתשבההואמחויב,להפקותמקומיותקנויותבשיעורשלא
יפחתמ60-אחוזיםממכסהזו.
רשת100%-מתכניותמסוגהעיליתהיובהפקהמקומיתקנויה
קשת64%-מתכניותמסוגהעיליתהיובהפקהמקומיתקנויה
טלעד65%-מתכניותמסוגהעיליתהיובהפקהמקומיתקנויה
להלןפירוטמידתהעמידהשלבעליהזיכיונותבמכסותשבהןחויבובהתאםליחידתהשידורשלכלאחדמהם)בהתאמה
לתקופהשל14חודש(:

טלעד:
דרמה
מכסה16:48-שעות.
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

טיפולנמרץ

4:55='59X5שעות

23.9.04-19.8.04

החייםזהלאהכול

7:14='31X14שעות

30.8.04-30.5.04

המשאית

7:21='63X7שעות

31.12.04-15.11.04

סה"כ19:30שעות
טלעדלאשידרהסרטטלוויזיהכנדרשולפיכךנדרשהלהשליםמחויבותזובשנת.2005
הוצאהמחויבת.₪9,709,690 :
.₪9,279,600
הוצאהבפועל:
קייםחוסרבהוצאהבסךשל₪430,090אשרטלעדנדרשתלהשלימובשנת.2005

תכניותמיוחדות
מכסה16:48-שעות
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

שלווה

13:33='74X11שעות

20.6.04-29.2.04

קצרים

1:00='30X2שעות

20.12.04-13.12.04

טיפולנמרץ

1:58='59X2שעות

14.10.04-21.1.04

סה"כ16:31שעות
הזכייןלאעמדבמחויבות-חוסרשל17דקות.הזכייןנדרשלהשליםחוסרזהבשנת.2005
הוצאהבמחויבות.₪3,161,457 :
.₪4,451,283
הוצאהבפועל:

תכניות
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תעודה:
סרטיתעודה
מכסה8:06-שעות
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

ערוץ2עכשיוהסרט

1:46='106X1שעות

5.11.04

תמידאותוחלוםמרילו

1:00='60X1שעות

28.3.04

יוריםושרים*

5:08='77X4שעות

8.11.04-18.10.04

זהבלבן

1:00='60X1שעות

9.6.04

סה"כ8:54שעות
הוצאהמחויבת.₪4,052,345 :
.₪2,281,908
הוצאהבפועל:
קייםחוסרבהוצאהבסךשל₪1,770,437אשרטלעדנדרשתלהשלימובשנת.2005
הסרט"מבטים"2004שודר,אךלאעמדבתנאיםהמחייביםאתהיקףהשקעתהזכייןבתכניתהמופקתבשיתוף
פעולה,לכןלאנכללבסוגה.

תכניותתעודה
מכסה18:48-שעות)הזכייןמחויבלכלולבמכסהזותכניותתחקיר(
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

שלוםקטןשלי

1:10='70X1שעות

4.11.04

עינתירוןחדוותמלחמה

44='44X1דקות

12.8.04

ת"ארמאללהסהרה

1:00-'60X1שעות

16.6.04

עובדה

6:12='62X6שעות

20.12.04-15.11.04

שלוםירדן

53='53X1דקות

25.10.04

פעםבחיים

3:00='30X6שעות

10.12.03-12.11.03

לילותטוקיו

1:16='76X1שעות

20.9.04

מסעעולמי

5:00=42:'51X7שעות

12.7.04-28.1.04

פליקסחלפוןההחמצההגדולה

43='43X1דקות

14.4.04

פרץוהזאב

1:02='62X1שעות

26.5.04

אמנוןלוי)תכניתתחקיר(

16:06='46X21שעות

30.12.04-1.7.04

סה"כ37:06שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪2,495,887
.₪8,246,427

❙5:08שעותמתוךמכסותהתעודההופקובשיתוףפעולה)11%מהמכסה(,בהתאםלכללים.
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סיכוםההוצאההכספיתלהפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתן-טלעד
ההוצאההמחייבתשלטלעדלתכניותמסוגהעיליתעומדתעל₪23,589,573-אשר4,170,194אלפי₪מתוכם
הוציאהזכייןלתכניותמסוגהעיליתלכלז'אנרעפ"יבחירתו.
בפועל,הוציאהטלעד₪24,259,218-להפקהשלתכניותמסוגהעיליתורכישתן.
הערה:לטלעדחוסרשל₪1,770,437בהוצאהלהפקתסרטיתעודה,ובהפקתהדרמותחוסרשל₪430,090ולפיכך
מחוייבתלהשלימובשנת.2005

רשת
דרמה:
מכסה20:12-שעות
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

אשליות

6:12='62X6שעות

28.9.04-10.6.04

אחדהעם1

4:00='30X8שעות

28.8.04-3.7.04

בזמןאמת-סרטטלוויזיה*

1:45='105X1שעות

19.10.04

משפחתקמיצ'לי

4:24='44X6שעות

24.12.04-26.11.04

דיפלומטים

4:00='30X8שעות

21.8.04-3.7.04

סה"כ20:21שעות
הוצאהמחויבת.₪11,567,729 :
.₪9,271,912
הוצאהבפועל:
קייםחוסרבהוצאהבסךשל2,295,817מיליון₪אשררשתנדרשהלהשלימובשנת.2005
❙1:45שעותמתוךהמכסההופקובשיתוףפעולה)9%מהמכסה(,בהתאםלכללים.
הסדרה"אשליות"הוכרהבהתאםלכלל)21ג.(1
במהלך2004שידרהרשת4דרמותבודדות:שיעורמולדת"היהנהדר"",שיעורמולדת""שלושאצבעות",שיעור
מולדת"קרוון,"841שיעורמולדת"עבדהשם",אשרלאנכללותבמכסתהסוגההעילית,מכיווןשזומחויבותהקשורה
לתקופתהזיכיוןהקודמתשהזכייןהשליםבתקופהזו.

תכניות

29

ערוץ2

תכניותמיוחדות
מכסה20:12-שעות
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

החבילה

2:30='30X5שעות

18.3.04-12.2.04ימיחמישי

החבילה

2:55='35X5שעות

31.5.04-3.5.04ימישני

הילדיםשלדנה

3:30='35X6שעות

12.2.04-1.1.04

גלויותמכאן*

1:30='15X6שעות

25.12.04-11.12.04

משחקמכור

14:21='41X21שעות

31.12.04-2.7.04

סה"כ24:46שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪3,802,257
.₪5,602,500

❙1:30שעותמתוךהמכסההופקובשיתוףפעולה)6%מהמכסה(,בהתאםלכללים.

תעודה
סרטיתעודה
מכסה9:12-שעות
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

סלבריטי

1:00='60X1שעות

4.3.04

מדינהעלהמשקל

4:00='60X4שעות

27.7.04-6.7.04

חסדשלאמת*

50='50X1דקות

2.10.04

מיאתהאלחנןטננבוים?

1:15='75X1שעות

16.10.04

אחדאלמנה,פעמייםשכול

50='50X1דקות

9.10.04

הרבגרוסמן–מגדלשלאור

1:00='60X1שעות

5.10.04

מיהבאבתור?

1:05='65X1שעות

19.10.04

רקרגע–ספיישל*

1:32='92X1שעות

25.12.04

סה"כ11:32שעות
הוצאהמחויבת.₪4,763,687 :
הוצאהבפועל.₪3,922,429 :
קייםחוסרבהוצאהבסךשל₪841,258אשררשתמחוייבתלהשלימובשנת.2005
רשתשידרהנוסףלכךשניסרטיםדוקמנטריים"פושע"ו"מציציםפנימה",אשרלאנכלליםבמכסותהתעודה,
מכיווןשלאעמדובפרמטריםשלנאותותהפקה.

ערוץ2
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תכניותתעודה:
מכסה22:42-שעות)הזכייןמחויבלכלולבמכסהזותכניותתחקיר(
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

ספיישלעובדיםזרים

1:10='70X1שעות

3.11.03

רגעלפניהפרידה*

50='25X2דקות

25.3.04

ספיישלבחירותבארה"ב

45='45X1דקות

2.11.04

שידורחוקר)תכניתתחקיר(

2:40='80X2שעות

12.10.04-16.2.04

כלבוטק)תכניתתחקיר(

20:40='40X31שעות

25.12.04-13.11.03

פושע

1:13=73X1שעות

23.10.04

מציציםפנימה

1:27='29X3שעות

23.11.04-9.11.04

סה"כ28:55שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪3,001,784
.₪7,006,374

❙3:12שעותמתוךמכסותהתעודההופקובשיתוףפעולה)8.5%מהמכסה(,בהתאםלכללים.

סיכוםההוצאההכספיתלהפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתן-רשת
ההוצאההמחיבתשלרשתלתכניותמסוגהעיליתעומדתעל₪ 27,820,808-אשר₪ 4,685,351מתוכםהוציא
הזכייןלתכניותמסוגהעיליתלכלז'אנרעפ"יבחירתו.
בפועל,הוציאהרשת—₪25,803,215להפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתן.
לרשתחוסרשל₪2,295,817בדרמהוחוסרשל₪841,258בהוצאהלסרטיתעודהולפיכךמחוייבתלהשלימם
בשנת.2005
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ערוץ2

שידוריקשת
דרמה:
מכסה21:18-שעות
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
פרנקו וספקטור

 12:11='56:14X13שעות

27.1.04 - 7.11.03

מ"ק * 22

 3:08='31:15X6שעות

19.9.04 - 11.7.04

אפרסק *

 53='53X1דקות

28.5.04

לתפוס את השמים  -סרט טלוויזיה **

 1:24='84X1שעות

7.3.05

אסתי המכוערת

 14:18='33X26שעות

18.8.04 - 29.11.03

סה"כ31:54שעות
הוצאה מחויבת:
הוצאה בפועל:

.₪ 12,991,927
.₪ 16,298,944

❙  4:01שעות מתוך המכסה הופקו בשיתוף פעולה ) 12.5%מהמכסה( ,בהתאם לכללים.
בעניין הסדרה מ"ק  - 22הוכרו למכסה רק  6פרקים מתוך  ,10מכיוון ש 4-פרקים שודרו יותר מפעם אחת בכבלים
טרם שידורם בערוץ .2
קשת שידרה בתקופה זו את הסדרות "שמש"" ,הבורגנים" )סה"כ  13:51שעות(.שתי הסדרות לא עמדו בכלל
המגביל את השידור הראשוני של הסדרה שהופקה בשיתוף פעולה עם ערוץ נישה לשידור אחד בלבד לפני שידור
בערוץ  .2הסדרה "הבורגנים" לא עמדה בכלל המחייב את שיעור ההשקעה של הזכיין בתכנית המופקת בשיתוף
פעולה ,אי לכך תכניות אלו לא הוכרו למכסה.
❙❙ הרשות אישרה לקשת לשדר את הסרט בשנת .2005

תכניותמיוחדות
מכסה21:18-שעות
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
ארץ נהדרת

 17:30='75X14שעות

27.2.04 - 7.11.03

ארץ נהדרת

 8:42 ='87X6שעות

19.12.04 - 7.11.04

ארץ נהדרת יום טוב

 38='38X1דקות

3.2.04

סה"כ26:50שעות
הוצאה מחויבת:
הוצאה בפועל:

ערוץ2

.₪ 4,010,859
.₪ 8,763,750

תכניות
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תעודה
סרטיתעודה
מכסה10:12-שעות
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

פשוטלשחק

1:16='76X1שעות

4.11.03

המלחמההבאה*

2:00='60X2שעות

27.10.04-20.10.04

כשדודופגשאתאריה

1:08='68X1שעות

9.12.03

סיכוןמחושב

1:15='75X1שעות

20.3.04

אנחנונגיעבזמן

1:15='75X1שעות

27.10.04

שירערש*

1:04='64X1שעות

6.4.04

אוריינטל*

1:00='60X1שעות

10.10.04

סה"כ8:58שעות
קייםחוסרשל1:14שעותבמכסה,קשתנדרשהלהשלימובשנת.2005
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪5,814,601
,₪2,375,000עדאשרתתבררההוצאהשלהמלחמההבאה.

קייםחוסרבהוצאהבסךשל3,439,601מיליון₪אשרקשתמחוייבתלהשליםבשנת.2005
קשתשידרהנוסףלכךשלושהסרטיםתיעודיים"לסמואהטאמה"",לפנייךברעדה"",עירללארחמים",שלא
הוכרולמכסתהסרטיםהתיעודיים,מכיווןשלאעמדובתנאישיתוףפעולה.

תכניותתעודה
מכסה23:54-שעות)הזכייןמחויבלכלולבמכסהזותכניותתחקיר(
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

ביןכרכורלסינגפור

3:20='40X5שעות

11.7.04-8.8.04

הסיפוריםשמאחוריהשירים

1:28='44X2שעות

26.12.04-22.12.04

דודובמסעאלהשבטהאבוד

44='44X1דקות

13.4.04

דרךהאוכל-חגים

2:56='44X4שעות

6.10.04-8.9.04

יצאתצדיק

6:47='37X11שעות

16.12.03-9.3.04

גיבוריםמהחיים

38='38X1דקות

29.8.04

בולדוזר)תכניתתחקיר(

5:22='46X7שעות

27.10.04-22.8.04

רשיוןלהרוג)תכניתתחקיר(

1:40='50X2שעות

10.11.04-13.4.04

חייםעלהכביש)תכניתתחקיר(

41='41X1דקות

4.7.04

איךלהצילאתהחייםשלך)תכניתתחקיר(

1:46='53X2שעות

24.4.04-17.4.04

סה"כ25:22שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪3,166,467
.₪5,499,971

❙4:04שעותמתוךמכסותהתעודההופקובשיתוףפעולה)11.5%מהמכסה(,בהתאםלכללים.
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ערוץ2

סיכוםההוצאההכספיתלהפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתן-קשת
ההוצאההמחייבתשלקשתלתכניותמסוגהעיליתעומדתעל₪₪33,294,962-אשר₪7,311,108מתוכםהוציאו
הזכייןלתכניותמסוגהעיליתלכלז'אנרעפ"יבחירתו.
בפועל,הוציאהקשת₪32,937,665-להפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתן.
לקשתחוסרשל₪3,439,601בהשקעהבסרטיתעודהולפיכךמחוייבתלהשלימובשנת.2005

הטלוויזיההחינוכית
תכניותמיוחדות
המכסה16:55:שעות
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
בקריאהראשונה

26:30='30X53שעות

25.12.04-1.11.03

ההפסקההגדולה

2:00='30X4שעות

27.12.04-6.12.04

סה"כ28:30שעות

תעודה
המכסה7:17:שעות
שםהתכנית

משך

היינושם

1:00='60X1שעות

19.4.04

נביאים

3:00='60X3שעות

11.4.05

זיכרונותמהקופסה

1:00='30X2שעות

27.4.04-12.4.04

כדישלאיאבד

30='30X1דקות

26.4.04

מהפכןבן98

6:00='60X6שעות

20.11.04-16.10.04

סה"כ11:30שעות

ערוץ2

מועדהשידור

תכניות
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בידורלילדיםונוער
המכסה12:50:שעות
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

חידוןהמאה

10:00='30X20שעות

6.7.04-31.5.04

זומביט

29:30='30X59שעות

27.12.04-3.11.03

סברס

5:30='30X11שעות

28.12.04-19.10.04

ספורטיבי

30:30='30X61שעות

30.12.04-5.11.03

שוונג

2:00='30X4שעות

8.12.04-16.3.04

סה"כ77:30שעות

תכניות
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ערוץ2

הפקהמקומיתעצמית
להלןפירוטשלתכניותשהופקובידיהזכייןולאבאמצעותחברותהפקהחיצוניות.

טלעד
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

"שלוםירדן"סרטתיעודי

1:00='60X1שעות

25.10.04

הטקסמעברלפינה

45='45X1דקות

23.6.04

חוגגיםאתהחייםש.ח

4:10='125X2שעות

7.10.04-27.6.04

חוגגיםאתהחיים-עמותתגדוליםמהחיים

1:50='110X1שעות

25.11.04

לקראתטקספרסיהאוסקרהישראלי2004

45='45X1דקות

27.9.04

מתכונניםלמבחןשלהמדינה

1:20='40X2שעות

27.12.04-13.9.04

נערונערתהשנה2004

2:15='135X1שעות

6.9.04

נערונערתהשנה2004ש.ח

2:15='135X1שעות

7.10.04

עובדה-עונה11

6:30='65X6שעות

20.12.04-15.11.04

פעםבחיים

3:10='38X5שעות

10.12.03-12.11.03

פעםבחייםש.ח

1:54='38X3שעות

25.2.04-11.2.03

קפהטלעד

272='136X120שעות

30.12.04-2.11.03

שיקגו-ספיישלדוקומנטרי

1:10='35X2שעות

22.11.04-15.11.04

שלומישבתוחברים

2:46='83X2שעות

16.9.04-30.9.04

שלושהבאב

42='42X1דקות

26.7.04

תמידאותוחלום-מסעמרילובארה"ב

1:10='70X1שעות

28.3.04

סה"כ303:42שעות

רשת
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
טיארברשת

38:52='106X22שעות

1.4.04-6.11.03

אפשרלחשוב

25='25X1דקות

27.7.04

המירוץלצמרתשלאריקזאבי

1:37='97X1שעות

27.8.04

טקספרסספירלספרות

1:11='71X1שעות

14.6.04

ג'ונגל

14:08='53X16שעות

28.8.04-3.7.04

הבוקרהשביעי

38:20='92X25שעות

25.12.04-3.7.04

המכנההמשותף

5:05='61X5שעות

17.9.04-3.7.04

טקסבחירתמלכתהיופי

2:05='125X1שעות

22.3.04

סה"כ101:43שעות

ערוץ2
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שידוריקשת
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

85-75עםירוןלונדוןש.ח

6:14='34X11שעות

2.3.04-4.11.03

אבא,קובה,ובתמונטסומהש.ח

4:48='48X6שעות

12.6.04-13.1.04

אנשיהשנה)(2004

36='36X1דקות

29.8.04

ארץנהדרת

29:52='64X28שעות

26.12.04-7.11.03

בודהה,קרישנה,פיצה,קולהש.ח

7:14='31X14שעות

22.5.04-14.11.03

בטעםוניל-ירוןלונדוןבסיישלש.ח

2:04='62X2שעות

19.6.04-23.1.04

בצלהצלבש.ח

1:33='93X1שעות

17.4.04

בקשרלאהבהש.ח

1:07='33.5X2שעות

8.11.03-1.11.03

דאבלדייט

12:30='50X15שעות

13.3.04-29.11.03

דרוםמציגים

48='48X1דקות

1.6.04

האקדמיהלצחוק

12:10='73X10שעות

7.5.04-5.3.04

האקדמיהלצחוקש.ח

6:52='29X8שעות

8.5.04-1.11.04

הבאבדור-יוםהעצמאות50

1:26='86X1שעות

27.4.04

הבורגניםחוזרים

31='31X1דקות

31.10.04

הבורגניםחוזריםש.ח

27='27X1דקות

3.11.04

החדרש.ח

6:36='33X12שעות

19.9.04-5.3.04

הינשופים

13:00='60X13שעות

24.11.04-1.9.04

הגיבוריםשלאנשיהשנה

42='21X2דקות

18.8.04-15.8.04

המכינהלאקדמיהלצחוק

5:30='33X10שעות

7.5.04-5.3.04

העיןהשלישיתש.ח

5:33='37X9שעות

18.5.04-9.1.04

הקשרהישראלי

2:38='158X1שעות

27.4.04

הרגעיםהגדוליםשלהטלוויזיה-מסךהזהב

1:32='23X4שעות

17.11.04-7.11.04

הרגעיםהגדוליםשלהטלוויזיה-מסךהזהבש.ח

1:44='26X4שעות

14.11.04-7.11.04

לקראתמסךהזהב2003

1:39='33X3שעות

11.11.03-4.11.03

לקראתמסךהזהב2003ש.ח

32='32X1דקות

15.11.03

לקראתמסךהזהב-מהפךהזהב

47='47X1דקות

15.11.03

השגריר

4:04='48X5שעות

22.12.04-24.11.04

השגרירש.ח

1:20='80X1שעות

28.11.04

השגריר-חסינותדיפלומטית

56='14X4דקות

28.11.04-19.11.04

השגריר-המשימההאמיתית

12='12X1דקות

4.11.04

השגריר-הבחירה

3:25='41X5שעות

22.12.04-24.11.04

השגריר-הבחירהש.ח

26='26X1דקות

28.11.04

השמןעםהסוניש.ח

7:12='36X12שעות

29.6.04-9.3.04

חייהומותהשלעפרהחזהש.ח

1:31='91X1שעות

8.11.03

תכניות
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ערוץ2

משך
6:48='68X6שעות

מועדהשידור
3.2.04-31.1.04

ילדיםיוצריםעםקשת

1:04='32X2שעות

15.12.04-15.9.04

כיכרהמדינהש.ח

27:18='78X21שעות

4.11.03-11.7.04

ככהוככהש.ח

24:17='47X31שעות

7.11.04-25.6.04

כנגדארבעהבנים

53='54X1דקות

6.4.04

כשאהרוניפגשאתג'יימי

25='25X1דקות

15.9.04

כשדודופגשאתאריה

1:15='75X1שעות

9.12.03

מבואלצחוק

34='34X1דקות

27.2.04

מבואלצחוקש.ח

32='32X1דקות

2.3.04

מדריךקושנירש.ח

6:00='30X12שעות

24.2.04-1.11.03

מיפנוי

9:06='42X13שעות

28.8.04-22.5.04

מיפנויש.ח.

15:03='43X21שעות

26.12.04-25.5.04

מפתחהלבש.ח

27:54='62X27שעות

11.7.04-16.12.03

מקרהלילהש.ח

7:09='39X11שעות

13.3.04-3.1.04

סטגדםש.ח

6:00='20X18שעות

26.6.04-7.2.04

סיפורימישמישש.ח

56:39='33X103שעות

29.6.04-1.11.03

סרטיםישראליים-אחלהתרבות

24='24X1דקות

29.9.04

שיחהבעלמאש.ח

14:20='43X20שעות

4.8.04-4.11.03

מיתהיהתכניתהשנה?מסךהזהב2004

29='29X1דקות

21.11.04

יומטוב2004

שםהתכנית

סה"כ353:14שעות

ערוץ2

תכניות
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הטלוויזיההחינוכית
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

בקריאהראשונה

15:00='30X30שעות

25.12.04-1.11.03

בקריאהראשונהש.ח

12:00='30X24שעות

9.10.04-15.11.03

ההפסקההגדולה

2:00='30X4שעות

27.12.04-6.12.04

היינושם

1:00='60X1שעות

19.4.04

נביאים

1:00='60X1שעות

11.4.05

נביאיםש.ח

2:00='60X2שעות

17.9.04-12.4.04

זומביט

19:30='30X38שעות

27.12.04-3.11.03

זומביטש.ח

12:00='30X24שעות

19.12.04-16.12.03

זיכרונותמהקופסה

1:00='30X2שעות

27.4.04-12.4.04

זמןהורים

22:00='30X44שעות

31.12.04-7.11.03

זמןהוריםש.ח

22:30='30X45שעות

8.10.04-10.12.03

חוצהישראל

61:00='30X122שעות

28.12.04-2.11.03

חוצהישראלש.ח

22:00='30X44שעות

29.11.04-21.2.04

חידוןהמאה

5:00='30X10שעות

6.7.04-31.5.04

חידוןהמאהש.ח

5:00='30X10שעות

6.7.04-1.6.04

יתושבראש

1:00='60X1שעות

15.9.04

יתושבראשש.ח

1:00='60X1שעות

16.9.04

כדישלאיאבד

30='30X1דקות

26.4.04

מבטנשי

17:30='30X35שעות

26.6.04-1.11.03

מבטנשיש.ח

24:30='30X49שעות

9.10.04-7.11.03

מבטבשניים

2:00='30X4שעות

25.12.04-4.12.04

מהפכןבן98

6:00='60X6שעות

20.11.04-16.10.04

מוסףהמוספים

12:00='30X24שעות

31.12.04-16.7.04

מוסףהמוספיםש.ח

6:30='30X13שעות

16.10.04-17.7.04

מישהודיבר?

8:00='30X16שעות

25.10.04-12.7.04

מישהודיבר?ש.ח

9:00='30X18שעות

25.10.04-12.7.04

סברס

2:00='30X4שעות

28.12.04-7.12.04

סברסש.ח

3:30='30X7שעות

30.11.04-19.10.04

ספורטיבי

19:30='30X39שעות

29.12.04-5.11.03

ספורטיביש.ח

11:00='30X22שעות

30.12.04-5.2.04

עוליםעלסרטון

2:30='30X5שעות

3.12.04-5.11.03

עוליםעלסרטוןש.ח

15:00='30X30שעות

22.8.04-8.2.04

עםאמלבשכונה

20:30='30X41שעות

22.8.04-7.11.03

עםאמלבשכונהש.ח

5:00='30X10שעות

8.10.04-5.3.04
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משך
2:00='30X4שעות

מועדהשידור
8.12-04-16.3.04

תיקתקשורת

20:30='30X41שעות

23.12.04-8.11.03

תיקתקשורתש.ח

21:00='30X42שעות

30.12.04-1.11.03

עושיםתקשורת

1:30='90X1שעות

25.5.04

אינטרמצוש.ח

2:30='30X5שעות

6.10.04-5.4.04

אסכולהש.ח

1:00='30X2שעות

6.10.04-29.4.04

ביאליקבת"אש.ח

30='30X1דקות

26.5.04

האיששלמדלרקוד

1:00='60X1שעות

27.10.04

הבטןכמוהיםש.ח

30='30X1דקות

29.6.04

היוסרטיםש.ח

2:00='30X4שעות

18.10.04-8.9.04

הכולאנשיםש.ח

7:30='30X15שעות

31.5.04-2.2.04

הכולפתוחש.ח

4:00='30X8שעות

17.10.04-29.8.04

העולםעפ"יגיאותםש.ח

4:00='30X8שעות

13.10.04-14.7.04

זהוזהש.ח

6:00='30X12שעות

13.10.04-14.7.04

זפירליש.ח

1:00='60X1שעות

7.10.04

כיתתאומןש.ח

1:00='60X1שעות

27.11.04

מדריךלתזמורתש.ח

30='30X1דקות

6.4.04

מהנעמהעפרהש.ח

1:00='30X2שעות

6.4.04

מקוםקבורתוש.ח

30='30X1דקות

26.4.04

ענייןשלזמןש.ח

27:30='30X55שעות

4.8.04-19.5.04

עשריםפלוסש.ח

19:00='30X38שעות

29.9.04-5.8.04

קשרמשפחתיש.ח

30='30X1דקות

10.7.04

ראטאלסאקהש.ח

2:00='60X2שעות

26.5.04-11.4.04

שבילהסיפוריםש.ח

4:30='30X9שעות

27.2.04-2.1.04

שיריםשאוהביםש.ח

2:00='30X4שעות

6.10.04-5.4.04

שערורייהש.ח

6:30='30X13שעות

14.10.04-8.7.04

שםהתכנית
שוונג

סה"כ510שעות

הפקהקנויהמגורםאחד
לפיכלליהתכניותלאישדרבעלזיכיוןבכלשנההפקותקנויותשלמעלהמ30%-מהןנרכשומגורםאחד,אלאאם
כןאישרהזאתהמועצה.

ערוץ2

טלעד-

עמדהבדרישה.

רשת-

הזכייןשידרבמשךהתקופההנבדקת40%שלהפקותקנויותמגורםאחד)591שעותהופקועלידיאולפני
הרצליה(.כאמורהזכייןשידרהפקותקנויותבהיקףשל92.8%מכללההפקההמקומית32.8%,מעברלמחוייבות
בחוקובכללים.אחוזזהילקחבחשבוןבבחינתעמידתהזכייןבכללהאמור.

קשת-

עמדהבדרישה.
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שידוריםחוזרים
מכסתשידוריםחוזריםבתקופהבין30—30.4.04-1.11.03אחוזים
לפיכלליהתכניותבתקופהשלעיל:
א .בעלזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםשלהפקותמקומיותבשיעורשנתישלאיעלהעל15אחוזיםמכללזמןהשידור.
ב.בעלזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםשאינןהפקותמקומיותבשיעורשנתישלאיעלהעל15אחוזיםמכללזמן
השידור.
זמןהשידורהנזכרהואבניכויזמןהשידורשלהטלוויזיההחינוכית.
שידורחוזרמקור

שידורחוזררכש

סה"כ

זכיין
טלעד

20.7%

10.4%

31.1%

רשת

11.47%

11.8%

23.3%

קשת

23.3%

5.96%

29.26%

טלעדחרגהב5.7%-ממכסתהשידוריםהחוזריםשלהפקותמקומיות.
קשתחרגהב8.3%-ממכסתהשידוריםהחוזריםשלהפקותמקומיות.גםבשנת2003חרגהקשתבהיקףהשידורים
החוזריםבהפקהמקומית,ונדרשהבעקבותכךלצמצםאתהיקףהשידוריםהחוזריםבשנים.2004-2005
טלעדחרגהב1.1%-ממכסתהשידוריםהחוזריםהמותרתבתקופהזו.
מכסתשידוריםחוזריםבתקופהבין20—31.12.04-1.5.04אחוזים
ההוראההרלוונטיתשונתהבתקופההנבדקתומ1.5.04-הכללהואכיבעלהזכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםבשיעור
שלאיעלהעל20אחוזיםמכללזמןהשידוריםשביחידתהשידורהמוקציתלובניכויזמןהשידורשלהטלוויזיההחינוכית.
שידורחוזרמקור

שידורחוזררכש

סה"כ

זכיין
טלעד

12.3%

8.83%

21.1%

רשת

12.36%

7.31%

19.68%

קשת

16.74%

2.6%

19.34%

טלעדחרגהב1.1%-ממכסתהשידוריםהחוזריםהמותרתבתקופהזו.
יצויןשלצורךחישובשיעורההפקההמקומיתשלהזכייניות,נלקחובחשבוןהפקותמקומיותבשידורחוזר,בשיעור
שלעד,15%בהתאםלכללים.

עמידהבדרישותלתרגוםלערביתולרוסית
לפיהכלליםישדרבעלזיכיוןתכניותמגוונותבסוגיהןובנושאיהן,הדוברותבשפההערביתאוהרוסית,אוהמתורגמות
לערביתאולרוסיתרהוטהבאמצעותכתוביותתרגוםאודיבוב,בשיעורשלאיפחתמ5%-מכללזמןהשידורשלובפריסה
שבועית,בשפההערבית,ובהיקףשלאיפחתמ7%-מכללזמןהשידורשלובפריסהשבועית,בשפההרוסית,ובלבד
שבמכסהזובשפההרוסיתיהיותכניותבענייניהיוםשאינןבשידורחי.
עודנקבע,כילפחותחצישעהבשבועתהיהתכניתשהופקהבמקורהבשפההערבית.מכללהתכניותהאמורותבשנה
ישדרבעלהזכיון22שעותבשידורשאינושידורחוזר.
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תרגוםלערבית:
הרשותבחנהאתעמידתהזכייניםבשיעורהתרגוםבערביתבפריסהשבועיתומצאהכישלושתהזכייניםעמדו
במחויבותואףשידורותכניותמלוותבתרגוםמעברלנדרש.

טלעד
הדרישהלתרגוםבערבית136:21-שעותבפריסהשבועית
שםהתכנית
בלשיםבלילהש.ח

משך
36:33='51X43שעות

מועדהשידור
23.9.04-5.11.03

בשליחותהחייםש.ח

8:36='43X12שעות

11.1.04-2.11.03

היפיםוהאמיצים

46:00='30X92שעות

30.12.04-2.11.03

כלילדיי

27:36='24X69שעות

30.6.04-2.11.03

להתחילמחדשש.ח

42:18='54X47שעות

8.11.04-5.11.03

תיקיםבאפלה

16:47='53X19שעות

21.3.04-16.11.03

פליסיטיש.ח

7:12='48X9שעות

28.12.03-2.11.03

צעיריםלנצחש.ח

2:27='49X3שעות

16.11.03-2.11.03

המשפחהשלי

14:57='23X39שעות

27.12.04-2.11.03

הפרקליטים

40:30='54X45שעות

21.10.04-10.12.03

בייקרש.ח

6:18='42X9שעות

25.2.04-31.12.03

גופי-סרטקולנועש.ח

2:42='81X2שעות

30.9.04-7.3.04

השוד

3:00='90X2שעות

9.8.04-30.6.04

המוצאהאחרון

1:33='93X1שעות

1.7.04

ישלהאתזהש.ח

21:12='53X24שעות

27.12.04-5.7.04

ערביזיוןש.ח

9:00='90X6שעות

18.11.04-28.3.04

ערביזיון2001

1:22='82X1שעות

20.6.04

ערביזיון2004

1:33='93X1שעות

16.5.04

השוד-סרטקולנוע

1:36='96X1שעות

30.6.04

המוצאהאחרון-סרטקולנועש.ח

1:34='94X1שעות

1.7.04

יוסףמלךהחלומות-סרטקולנוע

1:20='80X1שעות

7.10.04

קוקטייל

66:00='60X66שעות

23.12.04-2.11.03

סה"כ360:06שעות
הדרישהלתכניתשהופקהבמקורהבערבית25:36-שעות
משך

שםהתכנית
ערביזיון2001

1:22='82X1שעות

20.6.04

ערביזיון2004

1:33='93X1שעות

16.5.04

קוקטייל

52:00='60X52שעות

23.12.04-2.11.03

סה"כ54:55שעות

ערוץ2
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רשת
הדרישהלתרגוםבערבית156:48-שעותבפריסהשבועית
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
היפיםוהאמיצים

54:00='30X108שעות

31.12.04-3.11.03

האמברסוניםהמופלאיםש.ח

2:54='87X2שעות

21.6.04-14.6.04

אהלןוסהלן

24:42='26X57שעות

31.12.04-6.11.03

כלילדיי

21:42='21X62שעות

28.6.04-3.11.03

נערותרעותש.ח

32:32='61X32שעות

3.6.04-6.11.03

נאשברידג'סש.ח

35:00='50X42שעות

25.12.04-3.11.03

כזהכאילו

3:30='30X7שעות

17.6.04-6.5.04

המשפטשלאיימי

22:55='55X25שעות

28.12.04-2.7.04

נשואיםעםהורים

5:25='25X13שעות

11.12.04-28.8.04

רפיקחלביבשטח

8:00='30X16שעות

25.12.04-4.9.04

רפיקחלביבשטחש.ח

1:00='30X2שעות

25.12.04-4.9.04

להישאריחד-סרטקולנוע

1:27='87X1שעות

6.7.04

מקוםלגדולבו-סרטקולנוע

1:32='92X1שעות

13.7.04

ענייןשלעדיפויות-סרטקולנוע

1:41='101X1שעות

20.7.04

הדרךהארוכההביתה

1:30='90X1שעות

27.7.04

חגבלתינשכח-סרטקולנוע

1:34='94X1שעות

27.7.04

השכניםבביתהסמוך-סרטקולנוע

1:37='97X1שעות

31.7.04

החבורה-סרטקולנוע

3:08='94X2שעות

10.8.04-3.8.04

תיכוןבמצור-סרטקולנוע

1:35='95X1שעות

3.8.04

הפנים-סרטקולנוע

1:35='95X1שעות

10.8.04

הורדשלנטלי-סרטקולנוע

1:22='82X1שעות

17.8.04

דברואלי-סרטקולנוע

1:29='89X1שעות

17.8.04

סודהתליוןהאבוד-סרטקולנוע

1:25='85X1שעות

24.8.04

מחשבותעלרצח-סרטקולנוע

1:30='90X1שעות

28.8.04

מלבאללב-סרטקולנוע

1:30='90X1שעות

31.8.04

האישהוהחטא-סרטקולנוע

1:35='95X1שעות

7.9.04

רכבתאטומית-סרטקולנוע

2:21='141X1שעות

17.9.04

ללאמחילה-סרטקולנוע

1:34='94X1שעות

18.9.04

נשיםעםכנפיים-סרטקולנוע

1:34='94X1שעות

21.9.04

סודותכואבים-סרטקולנוע

1:39='99X1שעות

8.10.04

בלתינשכח-סרטקולנוע

1:37='97X1שעות

12.10.04

מבלילגרוםנזק-סרטקולנוע

1:30='90X1שעות

19.10.04

זרבבית-סרטקולנוע

1:36='96X1שעות

26.10.04

יוםשחור,לילהכחול-סרטקולנוע

1:33='93X1שעות

30.10.04
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שםהתכנית
שכנים-סרטקולנוע

משך
1:38='98X1שעות

מועדהשידור
2.11.04

לכוד-סרטקולנוע

1:38='98X1שעות

6.11.04

צילוםמשחית-סרטקולנוע

1:37='97X1שעות

9.11.04

תרגילבהגנה-סרטקולנוע

1:39='99X1שעות

13.11.04

לבבותבודדים-סרטקולנוע

1:50='110X1שעות

16.11.04

המעלית-סרטקולנוע

1:37='97X1שעות

20.11.04

שחרחדש-סרטקולנוע

1:40='100X1שעות

23.11.04

צילוםחשאי-סרטקולנוע

1:38='98X1שעות

26.11.04

דיוידוליסה-סרטקולנוע

1:31='91X1שעות

3.12.04

קרבןהזעם-סרטקולנוע

1:31='31X1שעות

4.12.04

רשתשלהונאה-סרטקולנוע

1:34='94X1שעות

21.12.04

ביןאהבהלכבוד-סרטקולנוע

1:34='34X1שעות

24.12.04

חוזהלרצח-סרטקולנוע

2:17='137X1שעות

25.12.04

סה"כ271:18שעות
הדרישהלתכניתשהופקהבמקורהבערבית25:36-שעות
שםהתכנית
אהלןוסהלן

משך
24:42='26X57שעות

מועדהשידור
31.12.04-6.11.03

רפיקחלביבשטח

6:56='26X16שעות

4.9.04-25.12.04

סה"כ31:38שעות

שידוריקשת
הדרישהלתרגוםבערבית168:56שעותבפריסהשבועית

ערוץ2

שםהתכנית
היפיםוהאמיצים

משך
58:30='30X117שעות

מועדהשידור
26.12.04-4.11.03

כלילדיי

13:20='25X32שעות

29.6.04-4.11.03

נייג'להנותנתביס

20:30='30X41שעות

15.5.04-15.11.03

משפחתאדאמסהחדשהש.ח

5:20='20X16שעות

31.1.04-1.11.03

ספיןסיטיש.ח

7:20='20X22שעות

2.4.04-7.11.03

יערהאיזמרגד

1:00='60X1שעות

6.2.04

NYPD

23:00='60X23שעות

1.12.04-5.6.04

אבאחורגאמאחורגת

13:30='30X27שעות

29.12.04-1.9.04

מיתרים

20:00='25X48שעות

3.10.04-7.11.03

מיתריםש.ח

7:30='25X18שעות

18.8.04-6.1.04

גלרייתהמומחיםש.ח

54:10='50X65שעות

29.12.04-4.11.03

ד.נ.גלילמערביש.ח

2:30='25X6שעות

6.12.03-1.11.03

תכניות
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שםהתכנית

מועדהשידור

משך

ירוקש.ח

9:10='55X10שעות

3.1.04-1.11.03

מפתחהלבש.ח

20:00='60X20שעות

11.7.04-16.12.03

החייםשלנוש.ח

13:20='50X16שעות

1.5.04-10.1.04

לטבענולדש.ח

25='25X1דקות

23.12.03

רבקהבחמשש.ח

16:30='30X33שעות

23.8.04-2.11.03

רבקהמיכאליש.ח

70:00='50X84שעות

27.12.04-5.11.03

ככהוככהש.ח

10:00='50X12שעות

30.1.04-7.11.03

איפצ'יודיפצ'יש.ח

10:16='28X22שעות

26.6.04-7.2.04

ורדהרזיאלז'קונטש.ח

8:47='31X17שעות

23.12.04-8.5.04

ורדהואמנון

2:18='23X6שעות

19.8.04-9.4.04

פסטיבלפקיעין

5:20='40X8שעות

23.3.04-3.2.04

השמןעםהסוניש.ח

7:00='35X12שעות

18.5.04-9.3.04

החפרפרתש.ח

6:45='45X9שעות

16.4.04-25.6.04

אוריינטל

12:00='60X12שעות

10.10.04

סיפוריסומסום

10:50='25X26שעות

29.12.04-3.10.04

הבוקרעםאפרתרייטןש.ח

39:00='60X39שעות

29.12.04-1.8.04

בשיאהכנות

1:15='25X3שעות

29.6.04-1.6.04

בשיאהכנותש.ח

7:30='25X18שעות

18.5.04-6.1.04

גלריה

5:00='25X12שעות

26.12.04-10.10.04

הינשופיםש.ח

13:00='60X13שעות

29.12.04-1.9.04

סה"כ493:48שעות

הדרישהלתכניתשהופקהבמקורהבערבית25:36-שעות
משך
20:00='25X48שעות

מועדהשידור
3.10.04-7.11.03

גלריה

5:10=25X12שעות

26.12.04-10.10.04

בשיאהכנות

1:15='25X3שעות

29.6.04-1.6.04

שםהתכנית
מיתרים

סה"כ26:25שעות

תכניות
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הטלוויזיההחינוכית
תכניותשהופקובמקורןבערבית)לאקיימתמחוייבות(
שםהתכנית
עםאמלבשכונה

משך
20:30='30X41שעות

מועדהשידור
3.12.04-7.11.03

היינושם

1:00='60X1שעות

19.4.04

סה"כ21:30שעות

תרגוםלרוסית:
הרשותבחנהאתעמידתהזכייניםבשיעורהתרגוםברוסיתבפריסהשבועית,ומצאהכישלושתהזכייניםעמדו
במחויבותואףשידרותכניותמלוותבתרגוםמעברלנדרש.

טלעד
הדרישהלתרגוםברוסית191:53שעותבפריסהשבועית
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

ציפורלילה

11:30='30X23שעות

4.4.04-2.11.03

ציפורלילהש.ח

10:00='30X20שעות

11.10.04-11.4.04

אהבהמעברלפינה

36:45='45X49שעות

28.8.04-2.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

76:30='45X102שעות

27.12.04-2.11.03

זהותבדויה

10:00='60X10שעות

30.12.04-2.11.03

זהותבדויהש.ח

23:00='60X23שעות

9.12.04-10.12.03

החברההטוביםש.ח

15:30='30X31שעות

30.12.04-17.3.04

אוורווד

19:10='50X23שעות

30.12.04-17.3.04

אוורוודש.ח

7:30='50X9שעות

27.12.04-1.11.04

הזמןהשלישי

28:56='56X31שעות

27.12.04-16.5.04

הזמןהשלישיש.ח

25:12='56X27שעות

27.12.04-25.4.04

עמצאיבשטח

7:05='25X17שעות

6.9.04-9.5.04

הבימה-סיפורימוסקבהש.ח

50='50X1דקות

7.10.04

סה"כ271:58שעות
תכניתשהופקהבמקורהברוסית)לאקיימתמחוייבות(
שםהתכנית
ציפורלילה

משך
11:30='30X23שעות
סה"כ11:30שעות

ערוץ2
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מועדהשידור
4.4.04-2.11.03

רשת
הדרישהלתרגוםברוסית219:31שעותבפריסהשבועית
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

אתהגורליש.ח

40:30='45X54שעות

10.12.04-6.11.03

אהבהמעברלפינה

33:45='45X43שעות

28.12.04-3.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

63:45='45X85שעות

28.12.04-3.11.03

פונדקהחלומותש.ח

3:30='35X6שעות

18.12.03-13.11.03

גדוליהאומה

14:00='60X14שעות

31.12.04-28.6.04

פרשתדרכים

29:00='60X29שעות

31.12.04-2.7.04

פרשתדרכיםש.ח

21:00='60X21שעות

31.12.04-2.7.04

תחרה

8:30=1:42X5שעות

31.7.04-3.7.04

הדיפלומטים

4:00='30X8שעות

21.8.04-3.7.04

התקףלב

3:15='65X3שעות

7.7.04-3.7.04

משפחהוחציש.ח

11:30='30X23שעות

28.12.04-6.7.04

נאשברידג'ס

22:00='60X22שעות

25.12.04-6.7.04

כרמנסיטה

25:30='90X17שעות

28.12.04-7.9.04

ציפוריםמתותבסתר

12:00='120X6שעות

16.10.04-4.9.04

האישההאחרתש.ח

8:15='45X11שעות

28.12.04-19.10.04

אישהושמהג'קי

6:00='120X3שעות

6.11.04-23.10.04

משפחתקנדי

6:00='120X3שעות

27.11.04-13.11.04

ילדהעשירהואומללה

6:00='120X3שעות

18.12.04-4.12.04

אלבוםמשפחתי

4:00='120X2שעות

14.8.04-7.8.04

פרסונה

2:00='30X4שעות

24.12.04-3.12.04

העולםעלפיפוירשטייןש.ח

25='25X1דקות

22.3.04

אתהתחיהאבלבישראל

1:01='61X1שעות

3.6.04

דניאלסטיל-אלבוםמשפחתיש.ח

3:42='111X2שעות

14.8.04,7.8.04

דניאלסטיל-פעםבחיים

1:44='104X1שעות

21.8.04

דניאלסטיל-קליידוסקופש.ח

1:45='105X1שעות

28.8.04

סה"כ331:07שעות

תכניתשהופקהבמקורהברוסית)לאקיימתמחויבות(
שםהתכנית
שטחנשי
פרסונה

משך
15:30='30X31שעות

מועדהשידור
2.7.04-6.11.03

11:30='30X23שעות

24.12.04-9.7.04

סה"כ27:00שעות

תכניות
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שידוריקשת
הדרישהלתרגוםברוסית236:30שעותבפריסהשבועית
משך

שםהתכנית
המתחזים

8:00='60X8שעות

10.4.04-10.1.04

המתחזיםש.ח

15:35='55X17שעות

22.6.04-7.11.03

חייםבהשאלהש.ח

12:00='40X18שעות

30.12.03-4.11.03

ניקיטה

4:30='30X9שעות

7.6.04-8.5.04

הרפתקאותבהזארד

24:00='60X24שעות

29.12.04-5.9.04

הבלשועקרתהבית

29:20='55X32שעות

26.12.04-1.9.04

בתהגנן

20:50='50X25שעות

29.12.04-7.11.04

אהבהמעברלפינה

27:00='45X36שעות

29.8.04-4.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

51:00='45X68שעות

26.12.03-4.11.03

עסקשלגברים

2:05='25X5שעות

18.7.04-4.11.03

עסקשלגבריםש.ח

6:15='25X15שעות

18.7.04-5.3.04

טולובייקי

5:00='25X12שעות

24.11.04-6.1.04

טולובייקיש.ח

10:50='25X26שעות

24.11.04-16.3.04

לשבוראתהשתיקהש.ח

8:15='55X9שעות

27.3.04-9.12.03

הגןש.ח

1:30='90X1שעות

30.12.03

אדוןליאוןש.ח

2:10='130X1שעות

1.11.03

קונילמלבת"אש.ח

7:40='115X4שעות

12.12.04-7.2.04

קונילמלבקהירש.ח

5:15='105X3שעות

8.12.04-14.2.04

קוראיםלישמילש.ח

5:15='105X3שעות

1.12.04-28.2.04

תעלתבלאומילךש.ח

3:50='115X2שעות

19.6.04-6.4.04

השוטראזולאיש.ח

1:40='100X1שעות

27.4.04

עינייםגדולותש.ח

3:00='90X2שעות

31.10.04-27.4.04

הדודהמארגנטינהש.ח

2:32='76X2שעות

15.12.04,3.2.04

שורתהמקהלה

1:55='115X1שעות

13.2.04

סלאחשבתיש.ח

2:00='120X1שעות

25.5.04

מציציםש.ח

1:40='100X1שעות

24.10.04

רגעיםשלחסד

55='55X1דקות

15.12.04

הצילואתהמציל

1:35='95X1שעות

8.12.04

סה"כ265:37שעות
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תכניתשהופקהבמקורהברוסית)לאקיימתמחויבות(
שםהתכנית
טולובייקי
עסקשלגברים

משך
8:20='25X20שעות

מועדהשידור
7.7.04-6.1.04

1:40='25X4שעות

25.11.03-4.11.03

סה"כ10:00שעות

דתומסורת
לפיהכלליםעלהזכייניםלשדרתכניותמורשתותרבותיהודית-ישראליתבשיעורשל39שעותלפחותבשנהבחלוקה
שווהביניהם,כךשכלזכייןמחויבלשדר15:10שעותבתקופהשל14חודשים.בעלזיכיוןהמשדרביוםשישי,ישדר
בואתחלקובמכסההאמורה,בשעהשתקבעבאישורהמנהל.

טלעד
המכסה15:10-שעות
טלעדלאשידרהתכניתדתומסורת,ולפיכךלאעמדהבמחויבותוהיאנדרשהלהשליםמחויבותזובשנת.2005

רשת
המכסה15:10-שעות
שםהתכנית
פרשתדרכים*

משך
29:00='60X29שעות

מועדהשידור
31.12.04-1.11.03

סה"כ29שעות
*התכניתשודרהבימישישי.

שידוריקשת
המכסה15:10-שעות
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

פרשיותהשבוע*

14:00='30X28שעות

25.6.04-7.11.03

אלוהיםשלי

4:00='30X8שעות

ט"ובשבט,פורים,פסח,ל"גבעומר,שבועות,ראשהשנה,
סוכותושמחתתורה.

עבודתבתפסח

30='30X1דקות

26.3.04

כוכבנולדלשבועות

1:00='60X1שעות

22.5.04

רגעיםשלחסד

55='55X1דקות

15.12.04

סה"כ20:25שעות
*התכניתשודרהבימישישי.

תכניות
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תכניותפריפריה
בהתאםלכלליםישדרובעליהזיכיונותכלהשנה,בחלוקהשווהביניהם45,תכניותלפחותבאורךשל24דקותלפחות,
העוסקותבענייניםהנוגעיםבמישריןובאופןממוקדלאזוריםשוניםשלהארץשאינםבמרכזהארץ,אולקבוצות
אוכלוסייהשונות,ובהןקשישים.מכאן,כיהמדוברב18-תכניותלזכייןלמשךתקופהשל14לחודש.שלושתהזכיינים
נתנוביטוילפריפריהמעברלנדרשבמכסהזו.

טלעד
המכסה18-תכניות
שםהתכנית
המשאיתעונה2

מספרהתכניות
7תכניות

מקום,נושא
ירוחם,דרוםהארץ

זהבלבן

תכניתאחת

מפעלייםהמלח

הזמןהשלישי

27תכניות

תכניתלגילהשלישי

קוקטייל

10תכניות

ביתלחם,יישוביםערביםודרוזיםבכלרחביהארץ

סה"כ45תוכניות

רשת
המכסה18-תכניות
שםהתכנית
זק"אחסדשלאמת

מספרהתכניות
תכניתאחת

ירושלים

אחדאלמנהפעמייםשכול

תכניתאחת

חיפהוהקריות

הרבגרוסמן

תכניתאחת

מגדלהעמק

בחומשקרובלשמים

תכניתאחת

חומש

גלויותמכאן

3תכניות

רמלה

משעלחם-גושקטיף

תכניתאחת

גושקטיף

סוףהדרך

15תכניות

בכלרחביהארץ,מתמודדיםממגזריםשונים

סטף

תכניתאחת

גלילעליון

הםתופסיםגםילדים

תכניתאחת

עובדיםזרים

אתהתחיהרקבישראל

תכניתאחת

עלהעלייההרוסית

סה"כ26תכניות

ערוץ2
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מקום,נושא

שידוריקשת
המכסה18-תכניות
מקום,נושא

שםהתכנית
רייכרלמבוגריםבלבד

מספרהתכניות
45תכניות

מבוגרים

הכוכביםשלשלומי

תכניתאחת

עיירהבצפון

צבעיםמהדרום

תכניתאחת

שדרות

דרוםמציגים

תכניתאחת

שדרות

תכניתהבוקרמשדרות

תכניתאחת

שדרות

יוסיוג'אגר

תכניתאחת

רמתהגולן,הומוסקסואלים

ילדיםיוצריםעםקשת

2תכניות

שדרות,הדסהנעורים,בןיקיר,יפיע

בית"רפרובאנס

תכניתאחת

עיירהבדרום

סה"כ53תוכניות

שיחציבוריאועינייניהיום
לפיהכלליםישדרובעליהזיכיונותבכלערוץבכלשנה45תכניותלפחותבענייניהיוםאותכניותשיחציבוריבאורך
של24דקותלפחותכלאחת;המנהליחלקמכסהזוביןבעליהזיכיונותבאופןשוויוני,ככלהניתן.
מכאן,כיעלכלבעלזיכיוןלשדר18תכניותלפחותבענייניהיוםאותכניותשיחציבוריבתקופהשל14חודש.

טלעד
המכסה18-תכניות
טלעדלאשידרהאףתכניתבענייניהיוםאותכניתשיחציבורי,ולפיכךלאעמדהבמחויבות.טלעדמחוייבתלהשלים
אתמחויבותזובשנת.2005

רשת
המכסה18-תכניות

שיחציבורי

שםהתכנית
משעלחם

מס'תכניות
33

מועדהשידור
28.12.04-5.1.04

סה"כ33תכניות

שידוריקשת
המכסה18-תכניות

שיחציבורי

שםהתכנית
גיבוריםמקומיים

מס'תכניות
16

מועדהשידור
31.10.04-25.8.04

מחסומים

1

17.10.04

סה"כ17תכניות

תכניות
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ענייניהיום
שםהתכנית
מנילקראתפתיחתשנתהלימודים

מס'תכניות
1

מועדהשידור
22.8.04

סה"כ1תכניות

הקלותלכבדישמיעה
חוקהקלותלחירש,התשנ"ב1992-והכלליםשהתקינההמועצהמכוחוחייבואתהזכייניםלכלולכתוביות)כתוביות
בעבריתבשידוריםבעברית,כתוביותבערביתבשידוריםבערביתוכתוביותברוסיתבשידוריםברוסית(במכסותשונות
עלפניהתקופההנבדקת):(31.12.04-1.11.03
 בתקופהבין:31.1.04-1.11.03לפחות35%מכללהתכניות)שאינןבשידורחי(ילוובכתוביותבתקופהבין:31.12.04-1.2.04לפחות50%מכללהתכניות)שאינןבשידורחי(ילוובכתוביותנוסףלתכניותהמלוותבכתוביותבהתאםלכלליםהאמורים,כלתכניותהרכשמלוותבכתוביותולפיכךקייםעלהמרקע
היצעלאמבוטלשלתכניותמלוותבתרגוםלעברית,לערביתולרוסית,אשראינומחושבבמכסה.

שפתסימניםלתכניותילדים
תכניתאחתבערוץשמשכהאינופחותמחצישעהאשרדוברתעיברית,אומדובבתלעברית,תתורגםלשפתהסימנים
תכניתשבועיתבתחצישעהבלווישפתהסימניםשודרהמראשיתחודשמאי2004עדלסוףהתקופההנבדקת.
התוכניותהן:
קשת-באלי,דליקושלוק
רשת-צביהנינג'ה
טלעד-סיפוריגןחיות

כתוביותבשעותשיא
עודקובעהחוק,כילפחות50%מכללהתכניותשישודרו,ביןהשעות,19:00-24:30ואינןבשידורחי,מדיחודשמינואר
,2004ילוובכתוביות.בדיקתהרשותהתבצעהאקראיתבבחירתיומייםעדשלושהלכלזכייןבכלחודשמינואר2004
עדדצמבר.2004כפישניתןלראותמהנתוניםבטבלהשלהלןישחודשים,שבהםעמדוהזכייניםבמחויבותםלהוספת
כתוביותבשפההעבריתוישנםחודשיםשבהםהםלאעמדובמחויבותזו.
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היקףכתוביותבשעות24:30-19:00מתוךשידוריםשאינםחיים
חודש
ינואר
פברואר
מרס
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

טלעד
35%
34.6%
65%
72%
57%
50%
43%
49%
28%
50.5%
43%
29%

רשת
49%
52.6%
47%
0%
47%
58%
40%
50%
45%
19%
39%
55%

קשת
30.5%
26%
31%
39%
12%
39%
72%
35%
43%
51%
17%
38.5%

כתוביותבמסגרתכללהשידורים
בבדיקהתקופתיתלחודשיםנובמבר-2003דצמבר,2004במהלכההיוחייביםהזכייניםלשדרכתוביותבהיקףחודשי
של35%מכללהתכניותשאינןבשידורחי,ובתקופהפברואר-2004דצמבר2004במהלכההיוחייביםהזכייניםלשדר
כתוביותבהיקףחודשישל50%מכללהתכניותשאינןבשידורחי,ניתןלראותלהלןאתפירוטהתכניותשלוובכתוביות.
יודגששהמכסההינהחודשית,והרשימההבאהמובאתעלמנתלהראותאילותכניותלוובכתוביות,ומהההיקףהכולל
שלהשעותששודרובליווכתוביותלטובתציבורכבדיהשמיעה.

תכניות
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ערוץ2

טלעד
בתקופהבין31.1.04-1.11.03
תרגוםמעבריתלעברית
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

אהבהמעברלפינה

9:45='45X13שעות

28.1.04-2.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

9:00='45X12שעות

17.12.03-2.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח2

9:00='45X12שעות

28.1.04-21.12.03

אישהחשמל

2:00='120X1שעות

12.11.03

סיפוריגןחיותש.ח

3:45='25X9שעות

28.12.03-2.11.03

סינמהחצות:לאלשידור

1:45='105X1שעות

12.11.03

שמחעדהגגש.ח

25='25X1דקות

21.12.03

עדהחתונהזהיעבורש.ח

50='50X1דקות

5.11.03

לאבניםחורגיםש.ח

33='33X1דקות

31.12.03

פסטיבלמספריסיפורים

11:00='55X12שעות

28.1.04-2.11.03

פסטיבלמספריסיפוריםש.ח

15:35='55X17שעות

28.1.04-2.11.03

פסטיבלעושיםאהבהבירושלים

7:30='90X5שעות

28.12.03-5.11.03

מערתהקסמיםשלקליוסטרוש.ח

4:00='30X8שעות

25.1.04-7.12.03

שוקוטלעדש.ח.

1:40='25X4שעות

25.1.04-4.1.04

פגישהלילית

2:00='30X4שעות

28.1.04-7.1.04

פסטיבלביןיהדותלישראליות

10:30='90X7שעות

28.1.04-17.12.03

סה"כ89:18שעות

תרגוםמערביתלערבית
משך

מועדהשידור

קוקטייל

10:00='60X10שעות

25.1.04-2.11.03

קוקטיילש.ח

11:00='60X11שעות

25.1.04-2.11.03

שםהתכנית

סה"כ21:00שעות

תרגוםמרוסיתלרוסית
משך

מועדהשידור

6:30='30X13שעות

25.1.04-2.11.03

שםהתכנית
ציפורלילה

סה"כ6:30שעות

ערוץ2
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בתקופהבין31.12.04-1.2.04
תרגוםמעבריתלעברית
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

אהבהמעברלפינה

27:00='45X36שעות

30.12.04-1.2.04

אהבהמעברלפינהש.ח

58:30='45X78שעות

30.12.04-1.2.04

אישהחשמלש.ח

2:00='120X1שעות

7.10.04

פסטיבלמספריספורים

33:55='55X37שעות

31.12.04-1.2.04

פסטיבלמספריספוריםש.ח

55:00='55X60שעות

20.12.04-2.11.03

פסטיבלעושיםאהבהבירושלים

3:00='90X2שעות

10.3.04-7.3.04

מערתהקסמיםשלקליוסטרוש.ח

4:00='30X8שעות

18.11.04-25.10.04

פגישהלילית

6:00='30X12שעות

19.5.04-4.2.04

פסטיבלביןיהדות

6:00='90X4שעות

14.10.04-4.2.04

המדריך-עםליאתתימורופופ'רפיקרסוש.ח

206:00='120X103שעות

30.12.04-1.2.04

משהוללבוש

2:30='30X5שעות

29.2.04-1.2.04

צוקריה

20:00='60X20שעות

30.6.04-4.2.04

שמחעדהגג

1:00='30X2שעות

11.4.04-7.3.04

שלווה

14:10='85X10שעות

20.6.04-7.3.04

חמישיםשנותפרשיותחשאיות

1:45='105X1שעות

25.4.04

בכלדורודורש.ח

1:00='60X1שעות

7.4.04

הזמןהשלישי

58:00='60X58שעות

27.12.04-25.4.04

לבהארץ

1:00='60X1שעות

11.4.04

זמןחגפסח

2:00='60X2שעות

26.5.04-7.4.04

פסטיבלהקהל

1:30='45X2שעות

9.9.04-16.5.04

פסטיבלשנטיפי

1:40='100X1שעות

26.5.04

רציםלדירה

15:00='75X12שעות

20.9.04-6.6.04

ת"ארמאללהסהרה

1:00='60X1שעות

16.6.04

אהבהמעברלדירה

3:30='30X7שעות

26.8.04-8.7.04

טיפולנמרץ

13:00='60X13שעות

21.10.04-8.7.04

פסטיבלסובבעולם

1:45='105X1שעות

16.9.04

תכניות
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משך

שםהתכנית

מועדהשידור

שלומישבתוחברים

3:00='90X2שעות

30.9.04-16.9.04

זמןחגסוכות

2:00='60X2שעות

30.9.04-16.9.04

מורשתחילהים

2:00='120X1שעות

30.9.04

משירילאהגולדברג

1:15='75X1שעות

7.10.04

יוריםושרים

5:20='80X4שעות

8.11.04-18.10.04

הבימה-סיפורימוסקבה

50='50X1דקות

7.10.04

חוזרושב

5:30='30X11שעות

27.12.04-18.10.04

שוקוטלעד

5:00='25X12שעות

30.12.04-22.11.04

שלוםקטןשלי

1:10='70X1שעות

4.11.04

המשאית

4:40='70X4שעות

30.12.04-6.12.04

עושיםשוק

2:20='35X4שעות

30.12.04-9.12.04

סיפוריגןחיותש.ח

10:25='25X25שעות

25.10.04-26.7.04

פסטיבלהקהל2001ש.ח

2:26='73X2שעות

9.9.04-16.5.04

לאבניםחורגיםש.ח

33='33X1דקות

15.11.04

פסטיבלעכו2004

1:20='40X2שעות

7.10.04,4.10.04

סה"כ588:04שעות

תרגוםמערביתלערבית
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

ערביזיון2001ש.ח

1:22='82X1שעות

20.6.04

ערביזיון2004

1:33='93X1שעות

16.5.04

ערביזיוןש.ח

6:00='60X6שעות

27.6.04-23.3.04

קוקטייל

38:57='57X41שעות

23.12.04-1.2.04

קוקטיילש.ח

49:12='67X44שעות

30.12.04-1.2.04

סה"כ97:04שעות

תרגוםמרוסיתלרוסית
משך

שםהתכנית
ציפורלילה

4:00='24X10שעות

4.4.04-1.2.04

ציפורלילהש.ח

8:00='24X20שעות

11.10.04-11.4.04

סה"כ12:00שעות

ערוץ2
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רשת
בתקופהבין31.1.04-1.11.03
תרגוםמעבריתלעברית
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

אהבהמעברלפינה

9:00='45X12שעות

15.12.03-3.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

17:15='45X23שעות

26.1.04-3.11.03

יוסיסיאסש.ח

21:12='53X24שעות

29.1.04-2.11.03

ערבימשורריםבצוותאש.ח

10:00='50X12שעות

26.1.04-3.11.03

פונדקהחלומותש.ח

2:30='25X6שעות

18.12.03-13.11.03

מרחבירקוןש.ח

4:32='68X4שעות

29.1.04-8.1.04

סה"כ64:29שעות

תרגוםמערביתלערבית
שםהתכנית
אהלןוסהלן

משך

מועדהשידור

5:12='26X12שעות

29.1.04-6.11.03

סה"כ5:12שעות

בתקופהבין31.12.04-1.2.04
תרגוםמעבריתלעברית
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

אהבהמעברלפינה

23:15='45X31שעות

28.12.04-2.2.04

אהבהמעברלפינהש.ח

26:15='45X35שעות

21.12.04-23.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

20:15='45X27שעות

28.12.04-2.2.04

יוסיסיאסש.ח

77:44='53X88שעות

24.12.04-2.2.04

ערבימשורריםבצוותא

76:40='50X92שעות

28.12.04-2.2.04

מייפרסטסוניש.ח

11:00='55X12שעות

27.5.04-12.2.04

מרחבירקוןש.ח

1:06='66X1שעות

5.2.04

העולםעלפיפוירשטייןש.ח

25='25X1דקות

22.3.04

מכאןהכולצומח

3:00='63X2+'54X1שעות

17.12.04-12.4.04

צומתוולקן-סרטישראלי

2:04='124X1שעות

26.4.04

צומתוולקן-סרטישראליש.ח

2:04='124X1שעות

17.9.04

אשליות

15:30='62X15שעות

28.9.04-10.3.04

סוףהדרך

16:06='69X14שעות

21.8.04-20.5.04

גדוליהאומהש.ח

13:00='60X13שעות

31.12.04-28.6.04

תכניות
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שםהתכנית

ערוץ2

משך

מועדהשידור

הםתופסיםגםילדים

1:00='60X1שעות

24.6.04

אתהתחיהאבלבישראל

1:00='60X1שעות

3.6.04

פרשתדרכים

29:00='60X29שעות

9.7.04-26.4.04

פרשתדרכיםש.ח

21:00='60X21שעות

17.7.04-3.7.04

שגבבמטבח

14:21='41X21שעות

31.12.04-2.7.04

הדיפלומטים

4:00='30X8שעות

21.12.04-31.7.04

התקףלב

2:54='58X3שעות

31.12.04-2.7.04

הלהקותחוזרות

4:48='96X3שעות

21.8.04-3.7.04

ערבשלשלווה

1:42='51X2שעות

23.7.04-16.7.04

ערברוקנוסטלגי

47='47X1דקות

9.6.04

שיעורמולדת

3:06='62X3שעות

14.8.04-24.7.04

הערבמחזמר

1:50=55X2שעות

6.8.04-30.7.04

המרוץלצמרתשלאריקזאבי

1:56='58X2שעות

21.8.04-27.7.04

תזמורתהג'אזשלת"אמאחרתאתרמיקלינשטיין

47='47X1דקות

13.8.04

בלוזלחופשהגדול

2:24='48X3שעות

21.9.04-7.9.04

מותושלהקיץ

1:34='47X2שעות

21.9.04-14.9.04

היריוןולידה

2:15='45X3שעות

18.9.04

דניסנדרסוןבהופעה

1:37=48.5X2שעות

27.8.04-20.8.04

ההסדר-סרט

2:01='121X1שעות

3.9.04-28.8.04

פרידתהמלח

1:38='49X2שעות

5.10.04-28.9.04

טירונותש.ח

14:31='67X13שעות

25.12.04-2.10.04

האישההאחרתש.ח

8:15='45X11שעות

28.12.04-19.10.04

סיגליות

33:20='50X40שעות

24.12.04-6.5.04

הילדיםשלדנה

1:40='25X4שעות

11.12.04-20.11.04

פושע

1:30='90X1שעות

23.10.04

מיהבאבתור

1:00='60X1שעות

19.10.04

מציצים

3:20='50X4שעות

23.11.04-24.10.04

מסיבהמהספרים

1:00='60X1שעות

13.11.04

זיואיתןואנסמבלשנותה2000-

2:00='60X2שעות

30.11.04-23.11.04

בוצ'אצ'י

1:02='62X1שעות

7.12.04

גלויותמכאן

1:24='28X3שעות

25.12.04-11.12.04

הווידוי

1:42='34X3שעות

28.12.04-14.12.04

שערהניצחון

50='50X1דקות

14.12.04

זמןתרבות

1:00=30X2שעות

25.12.04-18.12.04

מניצניםעדצמחבר

1:40='50X2שעות

28.12.04-21.12.04

משפחהוחצי

1:30='30X3שעות

21.12.04-23.11.04

חדרמלחמה-רגעלפני

15='15X1דקות

28.12.04

תכניות
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שםהתכנית

משך

מועדהשידור

מופעזמר

1:52='56X2שעות

7.9.04-5.4.04

דרךהיוגה

28:00='35X48שעות

25.12.04-31.8.04

החייםיפים

3:40='55X4שעות

25.12.04-4.12.04

אחותזרה-סרט

1:45='105X1שעות

17.9.04

אחדאלמנה,פעמייםשכול

53='53X1דקות

9.10.04

חסדשלאמת

52='52X1דקות

2.10.04

הנשרהגדול-הרמב"םש.ח

1:00='60X1שעות

31.12.04

דרךהפילטיס

1:36='24X4שעות

31.12.04

הנשרהגדולהרמב"ם

1:00='60X1שעות

31.12.04-21.12.04

סה"כ504:41שעות

תרגוםמערביתלערבית
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
אהלןוסהלן

22:00='30X44שעות

24.12.04-5.2.04

רפיקחלביבשטח

6:56='26X16שעות

25.12.04-4.9.04

רפיקחלביבשטחש.ח

52='26X2דקות

14.9.04-7.9.04

סה"כ29:48שעות

תכניות
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שידוריקשת
בתקופהבין31.1.04-1.11.03
תרגוםמעבריתלעברית
שםהתכנית

ערוץ2

משך

מועדהשידור

רבקהמיכאליש.ח

21:40='50X26שעות

31.1.04-4.11.03

הבוקרעםאפרתרייטןש.ח

25:40='55X28שעות

31.1.04-1.11.03

שיחהבעלמאש.ח

8:15='55X9שעות

27.1.04-4.11.03

גלרייתהמומחיםש.ח

10:50='50X13שעות

27.1.04-4.11.03

אהבהמעברלפינה

5:10='43X7שעות

27.1.04-4.11.03

אהבהמעברלפינהש.ח

9:19='43X13שעות

27.1.04-4.11.03

ד.נ.גלילמערביש.ח

2:30='25X6שעות

6.12.03-1.11.03

מילהזהמילהש.ח

7:30='45X10שעות

31.1.04-8.11.03

דרךהאוכל

9:00='45X12שעות

30.1.04-15.11.03

החייםשלנוש.ח

3:20='50X4שעות

31.1.04-10.1.04

פרנקווספקטור

13:00='60X13שעות

27.1.04-7.11.03

יצאתצדיק

4:30='45X6שעות

20.1.04-16.12.03

שיחהאישיתעםרפירשף

35='35X1דקות

27.1.04

עושיםחייםוטעיםש.ח

50='50X1דקות

1.11.03

המובטלבטיטוש.ח

1:40='100X1שעות

1.11.03

אדוןליאוןש.ח

1:40='100X1שעות

1.11.03

גבעתחלפוןאינהעונהש.ח

3:50='115X2שעות

27.12.03,1.11.03

עדסוףהלילהש.ח

1:40='100X1שעות

7.11.03

לופובניויורקש.ח

1:40='100X1שעות

8.11.03

טיפתמזלש.ח

2:20='140X1שעות

8.11.03

שלאגרש.ח

2:00='120X1שעות

8.11.03

אבאגנוב3ש.ח

1:45='105X1שעות

15.11.03

תלאביבלוסאנג'לסש.ח

1:50='110X1שעות

15.11.03

חגיגהבסנוקרש.ח

2:05='125X1שעות

22.11.03

גברתתפתחיזהאניש.ח

1:25='85X1שעות

29.11.03

אלכסחולהאהבהש.ח

1:35='95X1שעות

6.12.03

אמיהגנרליתש.ח

1:45='105X1שעות

13.12.03

המגילהש.ח

1:25='85X1שעות

13.12.03

ניפגשבחוףש.ח

1:20='80X1שעות

27.12.03

הגן

1:30='90X1שעות

30.12.03

מצלמהבליבושה

1:30='90X1שעות

3.1.04

קומפוטנעלייםש.ח

1:45='105X1שעות

10.1.04
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שםהתכנית
השועלבלולהתרנגולותש.ח

משך
1:50='110X1שעות

מועדהשידור
17.1.04

שיגעוןשלאבאש.ח

1:50='110X1שעות

24.1.04

אבואלבנאתש.ח

1:44='104X1שעות

7.11.03

אנחנונגיעבזמן

1:25='85X1שעות

27.1.04

פורוםלעסקים

3:16='98X2שעות

2.12.04-9.12.03

רבקהבחמשש.ח

5:00='30X10שעות

1.11.04-24.1.04

סה"כ169:59שעות

תרגוםמערביתלערבית
שםהתכנית
בשיאהכנותש.ח

משך
1:52='28X4שעות

מועדהשידור
27.1.04-6.1.04

מיתרים

5:25='25X13שעות

30.1.04-7.11.03

מיתריםש.ח

1:40='25X4שעות

27.1.04-6.1.04

סה"כ8:57שעות

תרגוםמרוסיתלרוסית
שםהתכנית
טולובייקי
עסקשלגברים

משך
1:40='25X4שעות

מועדהשידור
27.1.04-6.1.04

1:40='25X4שעות

25.11.03-4.11.03

סה"כ3:20שעות

תכניות
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בתקופהבין31.12.04-1.2.04
תרגוםמעבריתלעברית
משך

מועדהשידור

רבקהמיכאליש.ח

49:10='50X59שעות

26.12.04-3.2.04

הבוקרעםאפרתרייטןש.ח

81:35='55X89שעות

29.12.04-3.2.04

שיחהבעלמאש.ח

10:05='55X11שעות

4.8.04-10.2.04

גלרייתהמומחיםש.ח

40:00='50X48שעות

29.12.04-10.2.04

אהבהמעברלפינה

20:47='43X29שעות

26.12.04-10.2.04

אהבהמעברלפינהש.ח

42:17='43X59שעות

26.12.04-10.2.04

מילהזהמילהש.ח

12:00='45X16שעות

22.5.04-7.2.04

דרךהאוכלש.ח

13:30='45X18שעות

17.11.04-6.2.04

החייםשלנוש.ח

10:00='50X12שעות

1.5.04-7.2.04

יצאתצדיק

3:45='45X5שעות

9.3.04-10.2.04

שיחהאישיתעםרפירשף

7:00='35X12שעות

26.6.04-17.2.04

שיחהאישיתעםרפירשףש.ח

2:55='35X5שעות

26.6.04-17.2.04

איפצ'יודיפצ'יש.ח

11:00='30X22שעות

26.6.04-7.2.04

שיעורפרטיעםאהרוניש.ח

7:35='35X13שעות

15.9.04-20.3.04

רגעעםגפניש.ח

4:50='5X58שעות

8.8.04-3.2.04

פרשיותהשבועש.ח

9:10='25X22שעות

8.8.04-3.2.04

פסטיבלמספריסיפוריםש.ח

31:30='45X42שעות

29.8.04-7.2.04

השמןעםהסוני.ש.ח

2:00='30X4שעות

29.6.04-9.3.04

אלוהיםשלי

4:00='30X8שעות

6.10.04-7.2.04

אלוהיםשליש.ח

5:15='35X9שעות

28.5.04-12.3.04

ורדהואמנוןסיפורהצלחה

7:35='35X13שעות

4.8.04-22.5.04

באלי,דליקושלוק

8:45='15X35שעות

5.9.04-1.5.04

ורדהרזיאלז'קונטש.ח

8:20='50X10שעות

22.12.04-8.5.04

גלריה

6:00='30X12שעות

26.12.04-10.10.04

סיפוריסומסום

10:50='25X26שעות

29.12.04-3.10.04

רייכרלמבוגריםבלבדש.ח

13:20='50X16שעות

26.12.04-5.9.04

פרשיותהשבוע

2:05='25X5שעות

29.12.04-17.11.04

הבורגנים

3:30='35X6שעות

19.12.04-7.11.04

השגריר

3:20='40X5שעות

22.12.04-24.11.04

השגרירהבחירה

2:30='30X5שעות

24.11.04-22.12.04

שלאגרש.ח

2:00='120X1שעות

6.4.04

אבאגנוב1ש.ח

3:30='105X2שעות

8.5.04-6.3.04

שםהתכנית
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שםהתכנית

משך

מועדהשידור

השועלבלולהתרנגולותש.ח

1:50='110X1שעות

24.4.04

שיגעוןשלאבאש.ח

1:50='110X1שעות

10.4.04

הדודהמארגנטינהש.ח

2:30='75X2שעות

15.12.04-3.2.04

כנגדארבעהבניםש.ח

55='55X1דקות

6.4.04

קונילמלבת"אש.ח

7:40='115X4שעות

12.12.04-7.2.04

קונילמלבקהירש.ח

5:15='105X3שעות

14.2.04-8.12.04

נשיקהבמצ"חש.ח

3:40='110X2שעות

29.5.04-21.2.04

קוראיםלישמילש.ח

5:15='105X3שעות

1.12.04-28.2.04

אבאגנוב2ש.ח

3:40='110X2שעות

15.5.04-13.3.04

אבאגנוב3ש.ח

3:10='95X2שעות

22.5.04-20.3.04

מצלמהבליבושהש.ח

1:35='95X1שעות

27.3.04

קומפוטנעלייםש.ח

3:40='110X2שעות

26.6.04-3.4.04

תעלתבלאומילךש.ח

3:50='115X2שעות

19.6.04-6.4.04

השוטראזולאיש.ח

1:40='100X1שעות

27.4.04

עינייםגדולותש.ח

3:00='90X2שעות

31.10.04-27.4.04

אסתיהמכוערת

5:20=40X8שעות

18.8.04-21.5.04

באלאגאנאש.ח

55='55X1דקות

26.6.04

סלאחשבתיש.ח

2:00='120X1שעות

25.5.04

מציציםש.ח

1:45='105X1שעות

24.10.04

יוסיוג'אגרש.ח

1:25='85X1שעות

8.9.04

הכוכביםשלשלומיש.ח

1:50='110X1שעות

6.10.04

כנפייםשבורות

1:45='105X1שעות

13.10.04

הצילואתהמצילש.ח

1:40='100X1שעות

8.12.04

המנגליסטים

2:15='135X1שעות

3.11.04

בדרךלדיאלוג

1:15='75X1שעות

24.11.04

דוקוקשת–לשירביןהדמעות

40='40X1דקות

43.10.0

רגעיםשלחסד

55='55X1דקות

15.12.04

חתונהמאוחרת

2:00=120X1שעות

22.9.04

השגרירש.ח

50='50X1דקות

28.11.04

השגרירהבחירהש.ח

25='25X1דקות

24.11.04

רבקהבחמשש.ח

11:30='30X23שעות

22.8.04-7.2.04

פורוםלעסקיםש.ח

3:16='98X2שעות

8.6.04-1.6.04

החדרש.ח

14:51='33X11שעות

19.9.04-5.3.04

בנותבראוןש.ח

7:17='62.5X7שעות

20.10.04-1.9.04

סה"כ551:33שעות
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תרגוםמערביתלערבית
שםהתכנית
מיתרים

משך
15:10='26X35שעות

מועדהשידור
3.10.04-6.2.04

מיתריםש.ח

5:50='25X14שעות

18.8.04-30.3.04

בשיאהכנות

1:21='27X3שעות

15.8.04-22.6.04

בשיאהכנותש.ח

7:40='27X17שעות

15.6.04-3.2.04

גלריה

4:10='25X10שעות

19.12.04-10.10.04

סה"כ51:11שעות

תרגוםמרוסיתלרוסית
שםהתכנית
טולובייקי

משך
3:36='27X8שעות

מועדהשידור
13.4.04-10.2.04

טולובייקיש.ח

10:50='25X26שעות

24.11.04-16.3.04

עסקשלגבריםש.ח

10:50='25X16שעות

18.7.04-5.3.04

סה"כ25:16שעות

הטלוויזיההחינוכית
בתקופהבין31.1.04-1.11.03
תרגוםמעבריתלעברית
שםהתכנית
בקריאהראשונה

משך
4:30='30X9שעות

מועדהשידור
10.1.04-1.11.03

זומביטש.ח

4:00='30X8שעות

27.1.04-16.12.03

זמןהוריםש.ח

4:00='30X8שעות

28.1.04-10.12.03

טעמיםש.ח

10:24='48X13שעות

30.1.04-7.11.03

מבטנשיש.ח

5:51='27X13שעות

30.1.04-7.11.03

תיקתקשורתש.ח

1:00='30X2שעות

31.1.04-24.1.04

מישהודיברש.ח

2:15='27X5שעות

2.12.03-4.11.03

סה"כ32:00שעות
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תרגוםמערביתלערבית
שםהתכנית
עםאמלבשכונה

משך
1:00='30X2שעות

מועדהשידור
12.12.03-14.11.03

סה"כ1:00שעות

בתקופהבין1.2.04-31.12.04
תרגוםמעבריתלעברית
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
בקריאהראשונה

10:30='30X21שעות

25.12.04-7.2.04

היוסרטיםש.ח

2:00='30X4שעות

18.10.04-8.9.04

זומביט

9:00='30X18שעות

27.12.04-3.2.04

זומביטש.ח

8:00='30X16שעות

19.12.04-3.2.04

זמןהורים

9:00='30X18שעות

31.12.04-13.2.04

זמןהוריםש.ח

18:30='30X37שעות

8.10.04-4.2.04

חוצהישראל

18:30='30X37שעות

28.12.04-6.2.04

טעמים

36:00='45X48שעות

31.12.04-6.2.04

מבטנשי

16:12='27X36שעות

9.10.04-6.2.04

מישהודיבר?

6:30='30X13שעות

2.12.04-21.10.04

סרטיםעםגיל

2:30='30X5שעות

12.11.04-8.10.04

סרטיםעםגילש.ח

10:00='30X20שעות

31.12.04-9.7.04

ענייןשלזמןש.ח

27:30='30X55שעות

4.8.04-19.5.04

עשריםפלוסש.ח

19:00='30X38שעות

29.9.04-5.8.04

שערורייהש.ח

7:00='30X14שעות

14.10.04-8.7.04

כיתתאומן

48='48X1דקות

27.11.04

תיקתקשורת

7:30='30X15שעות

25.12.04-7.2.04

ההפסקההגדולה

2:00='30X4שעות

27.12.04-6.12.04

סה"כ210:30שעות

תרגוםמערביתלערבית
שםהתכנית
עםאמלבשכונה

משך
8:30='30X17שעות

מועדהשידור
24.12.04-28.5.04

היינושם

1:00='60X1שעות

19.4.04

סה"כ9:30שעות
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חברתהחדשות
המחוייבותע"פהכלליםבתקופהבין-30.4.04-1.11.03לפחותשנישלישיםמשידוריהמהדורותהמרכזיות
המסכמותאוהמבזקיםהמסכמיםבלילהשישודרומדיחודשילוובכתוביותבעברית.
המחוייבותע"פהכלליםבתקופהבין-31.10.04-1.11.03לפחותעשריםוחמישהאחוזיםמןהכתבותבמהדורת
חדשותמרכזיתיומית,בכלאחדמימיהשבועילוובכתוביותבעברית.
בדיקתהרשות:
הרשותבדקהבחודשפברואר192004יוםברציפות,שהםשנישלישיםמסךהמהדורההמרכזיתומצאה
ששודרו192כתבות,אףכתבהלאלוותהבכתוביות).לאכוללכתבותבשפהזרה(-לאעמדהבמחויבות.
המחוייבותע"פהכלליםבתקופהבין-31.12.04-1.5.04כלשידורימהדורותהחדשותילוובכתוביותבעברית.
בדיקתהרשות:
הרשותבדקהאתעמידתחברתהחדשותבחודשיםשבין1.9.04-24.11.04ומצאה,כיבתקופהזושודרו364
כתבותמתוכןלוובכתוביות7כתבות2%.במקום25%מכללהכתבות-לאעמדהבמחוייבות.
המחוייבותע"פהכלליםמ7.11.03-כלכתבההמשודרתבמגזיןהחדשותהשבועיהמסכםביוםו'תלווהבכתוביות
בעברית,אםהכנתהכתבההסתיימהלפניהשעה14:00ביוםהשידור.
בדיקתהרשות:
הרשותבדקהבחודשיםשבין24.11.04-1.9.04ומצאהשמתוך46כתבותלוו8כתבותבכתוביות-לאעמדה
במחויבות.
ע"פהכללים,מהדורתחדשותמסכמתותכניתבענייניהיוםששודרהסמוךלה,ילוובתרגוםלשפתהסימנים
לפחותפעמייםבשבועבימיחול,שבהםלאמשודרתבערוץכללארציאחרמהדורתחדשותהמתורגמתלשפת
הסימנים.
חברתהחדשותמשדרתבימיםשניוחמישימהדורתחדשותליליתהמלווהבשפתהסימנים.
בדיקתהרשות:
מבדיקהשערכההרשותביןהחודשיםספטמבר-נובמבר2004נמצאכיחברתהחדשותעמדהבדרישהזו.
ע"פהכללים,מהדורתחדשותאחתלשבועבשפההערביתתתורגםלשפתהסימנים.
בדיקתהרשות:
חברתהחדשותעומדתבדרישה.
ע"פהכללים,באירועיםמיוחדיםשבעניינםמתבצעותפריצותבלתימתוכננותמראששלשידוריחדשות,הםילוו
בתרגוםלשפתהסימניםאובכיתובעלהמרקע,לגביעיקרהדבריםשבשידור.
בדיקתהרשות:
חברתהחדשותעומדתבדרישה.
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השקעהבקולנוע
כלליהתכניותקובעים,כיבעליהזיכיונותבכלערוץיוציאובכלשנהסכוםשל8מליוןש"חחדשים,בחלוקהשווה
ביניהם,להפקתסרטיםישראליים;ההוצאהלהפקתסרטיםישראלייםתוכרבשנתההוצאה.עודנקבע,כיהוצאה
כאמורתוכררקאםבעלהזיכיוןחתםעלההסכםלביצועהבמהלךהפקתהסרט,זולתאםהתירהמנהלאחרת.
עלפיחלוקהשווהלשלושתהזכייניםמחויבכלזכייןלהשקעהשנתיתשל.₪2,666,666
בשלהזמןהקצרשלתקופתהארכתהזיכיוןנובמבר-2003נובמבר,2005ניתנהלזכייניםבאופןחדפעמיהאפשרות
להקדיםאתהמחויבותלהשקעהבשנת2005ולאחדאתההשקעהעםהמחויבותלשנת,2004כךשזכייןשישקיע
בשנת2004כספיםנוסףלמחויבותשלאותהשנה,יזוכהעלהסכוםהנוסףבמסגרתהמחויבותבשנת.2005
עלפיהכלליםוהנחיותהרשות,ובהתאםלחוזיםולנתוניםהנוגעיםלהעברותהכספיותשהוגשולרשות,הוחלטלהכיר
לזכייניםבסרטיםהאלהבמסגרתמחויבותםלהשקעהבקולנועלשנת.2004

טלעד
הסרט
רחמים
פלורנטין-הסרט
חן
שלושאמהות
מדוזות
טלעדחויבהלהשקיעבשנת2004סכוםשל₪4,070,050ובובנוסףעלסכוםהמחויבותלהשקעהבקולנועבשנת
)2004העומדעל,(₪2,666,666יתרתההשקעהשחסרהבמסגרתמחויבותהמשנת2003בסךשל.₪1,403,386
סה"כהשקיעה"טלעד"בשנת2004במסגרתהמחויבותלהשקעהבקולנועסכוםשל,₪4,070,050ולפיכךעמדה
במחויבות.

רשת
הסרט
איזהמקוםנפלא
אביבהאהובתי
אריססאן
אושרבע"מ

סךהכלהשקיעה"רשת"במסגרתהמחויבותלהשקעהבקולנועסכוםשל₪2,675,200בשנת2004ולפיכךעמדה
במחויבות.
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ערוץ2

קשת
הסרט
מוכרחיםלהיותשמח
לרקוד
הבורגנים-הסרט
אדמהמשוגעת
אהבהקולומביאנית
בשנת2003הוכרההשקעהבסך₪41,800בסרט"אהבהקולומביאנית",ויתרתההשקעהאשרבוצעהבשנת
2004מוכרתבשנהזו.
סךהכלהשקיעה"קשת"במסגרתהמחוייבותלהשקעהבקולנועסכוםשל₪3,558,000בשנת2004ולפיכךעמדה
במחויבות.
בהמשךלהחלטתהמועצהלמזגאתמחויבויותההשקעהבקולנועבשנים2004ו,2005-תחויבקשתבשנת2005
להשקיעסכוםשל.₪1,775,332

בקשהלהחילאתרשתהביטחוןשלהרשות
כידוע,תקופתהזיכיוןהנוכחיתמסתיימתבאוקטובר.2005מכיווןשבשנת2004לאהיהברוראםואילומהזכייניות
הנוכחותימשיכולשדראחרינובמבר,2005אורכהשלתקופתהזיכיוןיצרהבעיהבנוגעלמחויבותהזכייניותלהשקעה
בקולנועבשנים,2003-2005וזאתבשלמגבלת"חלוןהשידור"שעלהזכייניותלעמודבו)שאורכובד"כעומדעל18
חודש(בטרםיוכלולממשאתזכויותיהןעלהסרט,ולשדרועלהמרקע.
לאורהאמורלעיל,אישרההמועצהשורהשלפרמטריםכדילתתמענהלסוגיה,למזעראתחוסרהבהירותוהחשש
שלהזכייניםמחוסריכולתםלממשאתההשקעהשתתבצעבשנים,2003-2005וכןשלענףהקולנועשסרטים
מסוימיםלאיושלמו.

להלןהפרמטריםשקיבלההמועצה,לצורךרשתהביטחוןבנושאקולנוע:
 .1עלהזכייןלהגישמראשלאישורהרשותאתהסרטיםאשרהואמבקש,כיהרשותתחילעליהםאת"רשתהביטחון"
המתוארת.הפרטיםשיועברוצריךשיאפשרוהתרשמותמספקתמהסרט,באופןשיאפשרלשקולאתהאינטרס
הציבורישבשידורו.
.2עלהרשותלהשתכנע,כילאיהיהבאפשרותהזכייןלשדראתהסרטקודםלתוםתקופתזכיונו.
 .3הרשותתשקולאתהאפשרותלרכישתהזכויותבסרט,לצורךשידורובמסגרתשידוריהרשות)לצורךזהעלהסרט
לעסוקבנושאשישבו"ענייןמיוחדלציבור"(.
 .4אםרכישתהזכויותע"יהרשותאינהמתאפשרת,ואםקייםאינטרסציבוריבשידורו,תחייבהרשותאתהזכיין
הנכנס)במקומושלזכייןש"יוצא"(ברכישתהזכויות.

ערוץ2
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הפרותבשידור
במסגרת הפיקוח על השידורים ,מבררת הרשות עם כל זכיין ,אירועים הנראים הפרה לכאורה של החוק והכללים,
דוגמת שיבוץ פרסומות בניגוד לכללים ,פרסומת אגב אסורה ונושאים תוכניתיים ואתיים נוספים.
אם לאחר הליך הבירור עם הזכיין מתקבלת החלטה ,כי אכן בוצעה הפרה בשידור ,רשאית הרשות לנקוט סנקציה נגד
הזכיין .הסנקציה שרשאית הרשות להפעיל היא נטילת זמן פרסומת העומד לרשות הזכיין .על החלטה זו עומדת לזכיין
זכות ערעור לפני מועצת הרשות .בפרק זה מובא סיכום של נושאים שבהם טיפלה הרשות כהפרות בשידור.
להלן מפורטות ההפרות שבגינן הוחלט לנקוט סנקציה נגד הזכיין .יצוין ,כי מספר נושאים שטרם נדונו על ידי מועצת
הרשות ומעמדם הסופי טרם נקבע ,סומנו בכוכבית.

ערוץ2
טבלתסיכוםהפרותונטילותשקבעההרשות
זכיין

הפרות
הפרות
מספר
בתחום
בתחום
ההפרות
האתיקה
שיבוץ
פרסומותאו ופרסומת
אגב
חסויות

קשת
רשת
טלעד
הטלוויזיה החינוכית
חברת החדשות

20
7
11
7

הפרות
בתחום
התכניות

התראה

6
1
7

12
4
4

2
2
-

-

3

4

8
4
4
7

מספר
נטילתזמן
הפרות
שידור
שטרםנקבע
מעמדן
הסופי
12
3
2
7
3

להלןיפורטוההפרותעלפיחלוקהלזכיינים:

קשת
תאריך
20.1.04
פברואר
2004
19.3.04
27.3.04
27.4.04
14.5.04

סנקצייתהרשות
הפרה
בתכנית "פרנקו וספקטור" שודרה הפרסומת ל"אישי ישיר" בכיכובו של נטילת1:00דקהשל
פרסומת.
אבגי ,השחקן הראשי בסדרה ,בניגוד לכללים  31,32לכללי השיבוץ.
בתכנית "שמש" ניתנה חסות ל"טירת צבי" העומדת בניגוד לכלל  4א' התראה.
לכללי שיבוץ פרסומות.
שידור מכסת זמן לא תכניתי החורגת מ 12 -הדקות המותרות בין השעות התראה.
.17:00 - 16:00
בתכנית "עבודת בית" ,ניתנה פרסומת אגב העוברת את גבול הסביר למוצרי נטילת1:00דקהשל
פרסומת.
חברת סנו ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
בתכנית "עינת שרוף שרה בציבור" ,ניתנה פרסומת אגב העוברת את גבול נטילת1:00דקהשל
פרסומת.
הסביר לחברת "צבר" ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומות.
במגזין "טוב שהגיע יום שישי" ניתנה חשיפה פרסומית מוגזמת לחברת נטילת2:00דקותשל
פרסומת.
האשראי "לאומי כארד"  ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
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ערוץ2

תאריך
4.5.04

11.5.04
15.5.04
1.8.04
19.8.04
24.10.04
27.10.04
3.11.04
24.11.04
8.12.04

8.12.04
5.12.04
15.12.04

22.12.04

26.12.04

ערוץ2

סנקצייתהרשות
הפרה
בתכנית "הראשון בבידור" הכריז דודו טופז על קיום שתי תחרויות לבחירת נטילת2:00דקותשל
מועמדים למשרות בעבור החברות "המשביר לצרכן" ו"ישראייר  -תעופה" .פרסומת.
יש בשידור פרסומת אגב אסורה העומדת בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
נטילת2:00דקותשל
בסדרה "אהבה מעבר לפינה" ניתנה פרסומת אגב אסורה העוברת את
פרסומת.
גבול הסביר לחברת "שלושת האופים" ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
שודר התשדיר לבירה "קרלסברג" בשעה  ,21:40בניגוד לכלל  27לכללי התראה.
שיבוץ פרסומות.
בתכנית "אהבה מעבר לפינה" עלו "פופ אפ" על פני השחקנים באופן התראה.
המכסה לחלוטין את פניהם ,בניגוד להנחיית הרשות בנושא.
בתכנית הבוקר עם מירי נבו ובגלריית המומחים עם רבקה מיכאלי ,שודרו התראה.
באנרים של "אנשי השנה" ,בניגוד להנחיית הרשות בנושא.
במהדורות החדשות שודרו מקבצי פרסומות וקדימונים שזמנם עמד על נטילת30שניותשל
פרסומת.
 3:19דקות ,ו 3:25 -דקות ,בניגוד לכלל )16ד( לכללי שבוץ פרסומות.
תשדיר הפרסומת "סלקום מילואים" עלה לשידור ומידע מהותי בתשדיר נטילת30שניותשל
פרסומת.
לא הופיע בקריינות ,בניגוד להנחיית הרשות ,ובאופן מטעה.
בסרט "חולה אהבה משיכון ג" שודר תשדיר הפרסומת "ביטוח אישי ישיר -נטילת30שניותשל
בנק איגוד" בכיכובו של השחקן משה איבגי ,המשתתף כשחקן ראשי בסרט ,פרסומת.
בניגוד לכללים ) 31,32א( לכללי שיבוץ פרסומות.
בתכנית "השגריר" הוצגו אזכורים מפורטים ל"מסעדת ארטישוק ת"א" ,התראה.
"למועדון זמיר ת"א" ו"למסעדת דיטה ת"א" ,דבר שיש בו פרסומת אגב
אסורה והעומד בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת ובניגוד להנחיות
הרשות.
בתכנית "השגריר" ניתנה חשיפה מעבר לגבול הסביר ל"מלון שרתון ת"א" התראה.
ולמשרד פרסום "אדלר-חומסקי-ורשבסקי" ,דבר שיש בו פרסומת אגב
אסורה והעומד בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
שידור הפרסומת "קפה טורקי עלית  -מבצע תורכיה" בהשתתפות איל התראה.
פלד ,ובו ביטוי חזותי הדומה לסמל התכנית "מסע עולמי" שבהנחיית איל
פלד ,בניגוד לכללים  24ו 31 -לכללי האתיקה בפרסומת.
בתכנית "השגריר" הוצגו אזכורים מסחריים לחברת " 012קווי זהב" ולחברת נטילת30שניותשל
אורנג' ,שנתנו חסות לתכנית .השידור עומד בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה פרסומת.
בפרסומת ,לכלל  4א' לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות מוקדמות ומפורשות
של הרשות.
גם בתכנית זו של "השגריר" הוצגו אזכורים מסחריים לחברת " 012קווי נטילת30שניותשל
זהב" ולחברת אורנג' ,שנתנו חסות לתכנית .השידור עומד בניגוד לכלל  9פרסומת.
לכללי האתיקה בפרסומת ,לכלל  4א' לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות
מוקדמות ומפורשות של הרשות.
בקדימון לתכנית "פסטיבל השירים של ישראל" נכלל אזכור של "מפעל נטילת30שניותשל
פרסומת.
הפיס" ,בניגוד להנחיות הרשות בנושא אזכורים מסחריים בקדימונים.
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רשת
תאריך
3.1.04
22.3.04
25.3.04
2.7.04
21.8.04
12.11.04
3.12.04

סנקצייתהרשות
הפרה
שידור קדימון לסדרה "סקס והעיר הגדולה" ובו מספר סצנות ובהן קיום נטילת30שניותשל
יחסי מין של גיבורי הסדרה ,וזאת בשעות המיועדות לכל המשפחה ,בניגוד פרסומת.
לסעיף  19למדריך האתיקה.
במסגרת שידור טקס בחירת "מלכת היופי" שודרו אייטמים בעלי חשיפה התראה.
פרסומית ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת ולהנחיות שנתנו לגבי
שיעור האזכורים המסחריים המותר בתכנית.
בתכנית "טיאר ברשת" נערכה מסיבת רווקות ובה הוצגו אבזרי מין ,הופעה התראה.
של חשפן שהתפשט .כמו כן בתכנית הוצגו קטעים בוטים מתוך התכנית
"הפיצוצייה" ,בניגוד לסעיף  19למדריך האתיקה וכלל ) 8ב( לכללי התכניות.
בתכנית "ערב אדיר" שודר תשדיר הפרסומת " - YESהשיר שלנו" נטילת30שניותשל
בהשתתפות השחקנית נינט טייב ,שהופיעה כדמות מלווה לאורך אייטמים פרסומת.
רבים בתכנית ,בניגוד לכלל ) 32א( ולכלל  (3) 33לכללי שיבוץ פרסומות.
בתכנית "הבוקר השביעי" אוזכר עיתון ל"אשה" ו"בלייזר" בניגוד להנחיות התראה.
הרשות בנוגע לאזכוריים מסחריים במגזיני הבוקר ולכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
בתכנית של אדיר מילר זכתה חברת "אלבר" לחשיפה מוגזמת וחורגת נטילת1:00דקהשל
פרסומת.
מגבול הסביר ,בניגוד לכללים ולהנחיות בכל הנוגע לאזכור פרסים.
שידור הפרסומת "קפה טורקי עלית  -מבצע תורכיה" בהשתתפות איל התראה.
פלד ,ובו ביטוי חזותי הדומה לסמל התכנית "מסע עולמי" שבהנחיית איל
פלד ,בניגוד לכללים  24ו 31 -לכללי האתיקה בפרסומת.

טלעד
תאריך
12.5.04
16.5.04

6.6.04
20.6.04
19.8.04
27.9.0.4
25.10.04
28.10.04
4.11.04
3.12.04

סנקצייתהרשות
הפרה
בסדרה "אהבה מעבר לפינה" ניתנה פרסומת אגב אסורה העוברת את נטילת1:30דקותשל
גבול הסביר לחברת "שלושת האופים"  ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה פרסומת.
בפרסומת.
בתכנית "קפה טלעד" שודרה שיחת טלפון מצולמת ,ולאורכה שודר "סופר" נטילת2:00דקותשל
שבו נראה לוגו החברה הסלולרית "אורנג"' וקרדיט לטכנולוגיה שאפשרה פרסומת.
את הריאיון .יש באזכורים פרסומת אגב אסורה והפרה בוטה של כלל 9
לכללי האתיקה בפרסומות ובניגוד להנחיה שניתנה מראש בנושא.
בשני פרקי התוכנית "דייט לסטרייט" ניתנה פרסומת אגב אסורה העוברת נטילת30שניותשל
את גבול הסביר לחברת "הוניגמן" מעניקת הפרס ,בניגוד לכלל  9לכללי פרסומת.
האתיקה בפרסומת.
בתכנית "עסק משפחתי" ,בתיאור מעבר הדירה ,נראו השם והלוגו של התראה*.
חברת "מיקי הובלות" באופן ברור ומודגש ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
שיבוץ חסויות בטקס האוסקר הישראלי ,ללא קבלת אישור הרשות מראש .התראה.
במהדורות החדשות שודרו מקבצי פרסומות וקדימונים שזמנם עמד של נטילת30שניותשל
פרסומת.
 3:19דקות ,ו 3:09 -דקות ,בניגוד לכלל )16ד( לכללי שבוץ פרסומות.
תשדיר הפרסומת "סלקום מילואים" עלה לשידור ומידע מהותי בתשדיר נטילת30שניותשל
פרסומת.
לא הופיע בקריינות בניגוד להנחיית הרשות ובאופן מטעה.
שודר תשדיר פרסומת "קפה טורקי  -מבצע תורכיה ,בהשתתפות איל פלד ,התראה*.
ובו ביטוי חזותי הדומה לסמל התכנית "מסע עולמי" שבהנחיית איל פלד,
בניגוד לכללים  24ו 31-לכללי האתיקה בפרסומת.
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סנקצייתהרשות
הפרה
תאריך
 27.12.04בתכנית "המבחן של המדינה – הגמר" ,שובץ מקבץ פרסומות ,על אף התראה.
שהתכנית נמשכה  14:30דקות בלבד  ,בניגוד לכלל  (14) 25לכללי שיבוץ
פרסומות.
 30.12.04בשידור פרק בסדרת ה"משאית" שובץ תשדיר פרסומת "שלושת האופים -נטילת30שניותשל
פיצה לייט" בכיכובו של השחקן זאב רווח ,המשתתף כשחקן ראשי בסדרה ,פרסומת.
בניגוד לכללים ) 31,32א( לכללי שיבוץ פרסומות.
 30.12.04בתאריכים המפורטים שובץ תשדיר החסות "מיצובישי לנסר" שהתבסס נטילת30שניותשל
פרסומת.
על נגזרת מתשדיר הפרסומת .הדבר עומד בניגוד להנחיות הרשות.
3.1.04
6.1.05
*טרםנדוןבוועדתעררשלהמועצה

חברתהחדשות
כיוון שחברת החדשות אינה מוכרת זמן פרסום ,הרשות אינה רשאית ליטול זמן פרסום מהחברה בשל הפרותיה.
תאריך
2.1.04

חודשים
יולי -
אוגוסט
9.7.04

22.8.04

סנקצייתהרשות
הפרה
ב" -אולפן שישי" ,שודרה כתבה על ערוץ הפלייבוי ,ובה שולבו תמונות התראה.
רבות מתוך סרטי הערוץ .המינון הגבוה של הקטעים ושילוב פס קול לצד )הפרה לכאורה שבצידה
התמונות ,במקרים מסוימים ,עברו את גבול הטעם הטוב ועמדו בניגוד התראה(.
לכלל ) 8ב( לכללי התכניות בניגוד לכלל  19למדריך האתיקה.
בתכניות החדשות :סדר עולמי ,שש עם והמהדורה המרכזית שודרו ראיונות התראה *.
וכתבות חוץ מהאולימפיאדה וניתן קרדיט לחברת "בזק בינלאומי" ,באופן
המהווה פרסומת אגב אסורה ,וזאת לנוכח משך זמן הופעתן של הכתוביות,
בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
בתכנית "אולפן שישי" שודרה כתבה על מנכ"ל "איקאה" ,תוך מתן חשיפה התראה *.
פרסומית לחברת "איקאה" מעבר לגבול הסביר ביחס לנהוג ולמקובל
בכתבות חדשותיות .יש בשידור פרסומת אגב אסורה והוא עומד בניגוד
לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
בהתכנית "שש עם" שודר ריאיון שנערך עם הספורטאי אריק זאבי כשעל התראה *.
חולצתו מופיע הלוגו של חברת מגדל ומאחוריו ברקע הלוגו של חברת
"מגדל" אשר זכו לחשיפה בולטת וממושכת ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
בתקופה זו שודרו במהדורת החדשות המרכזית כתבות בליווי תרגום התראה חמורה.
לכתוביות בשיעור שאינו עומד במכסה הקבועה בכלל 3ד' לכללי ההקלות
לחרש.

ספטמבר
נובמבר2004
**
ספטמבר בתקופה זו במהדורת "אולפן שישי" שודרו כתבות בליווי תרגום בשיעור התראה חמורה.
נובמבר שאינו עומד במכסה הקבועה בכלל3ג' לכללי ההקלות לחרש.
2004
**

ספטמבר למרות דרישת הרשות ,לא הועבר דו"ח המפרט עמידת חברת החדשות התראה חמורה.
נובמבר בכללי הקלות לחרש בתקופה זו.2004
**

*טרםנדוןבוועדתעררשלהמועצה
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הרשות השנייה מפיצה את שידורי ערוץ  2לקליטה חופשית לציבור הרחב בדרכים האלה:
 .1הפצה קרקעית בשיטה האנלוגית.
 .2באמצעות הלוויין הן בשיטה האנלוגית והן בשיטה הספרתית.
 .3העברת שידורי הערוץ למוקדי חברות הכבלים והלוויין ,אנלוגית ודיגיטלית ,להפצה למנויים.

הפצתשידוריםקרקעית:
ההפצה הקרקעית נעשית באמצעות  15משדרים הפרוסים ברחבי הארץ .עקב התיישנותם של המשדרים והבלאי
הגדול שלהם ,לצד בעיות באספקת חלקי חילוף ,הרשות נערכת לקראת שדרוגם או החלפתם.
את תחנות השידור מתחזקת עבור הרשות חברת "בזק"  -החברה המבצעת:
 .1תיקון תקלות שוטפות  -כוננות  24שעות ביממה.
 .2תחזוקה מונעת.
 .3שדרוגים.
חברת "בזק" ,מפעילה שני מרכזי תחזוקה ,בתחנת "איתנים" ליד ירושלים ,ובתחנת ה"רדאר" על הר הכרמל .בכל
אחד מהם מוקד בקרה ,מעבדת תיקון ומחסן חלפים.
ארבע מתחנות השידור נמצאות באתרים של "בזק" ,שלוש נמצאות באתרים של הרשות ,והשאר באתרים בבעלות צד
ג' .כל תחנות השידור מבוקרות ונשלטות מרחוק באמצעות מערכת בקרה ממוחשבת ותקשורת נתונים מול המש"ב
)מרכז שידור ובקרה( ברשות השנייה בירושלים.

הפצתהשידוריםהלוויינית:
ממרס  2004מופצים שידורי ערוץ  2האנלוגיים באמצעות "עמוס ."2-השידורים הדיגיטליים של ערוץ  2ממשיכים
להיות מופצים באמצעות "עמוס ."1-בתחילת  2004ביצעה הרשות פרויקט ארצי להעברת שידורי הלוויין האנלוגי
מהלוויין  LMIללוויין החדש " -עמוס ."2-ההסבה בוצעה בכל רחבי הארץ  -צופים פרטיים ,תחנות שידור ומקש"מים–
מערכות קליטה ושידור משותפות .ביישובים שבהם לא התאפשרה קליטת שידורי ערוץ  ,2הקימה הרשות ,יחד עם
משרד התקשורת ורשות השידור ,מערכי קליטה קהילתיים לשם הפצת האות לבתי התושבים.
המערכים כוללים מערכת קליטה לוויינית אנלוגית מול הלוויין "עמוס "2-וכן מערכת הפצה באמצעות רשת כבלים
לבתים ביישוב.
שידורי הלוויין מ"עמוס "2-שיפרו את איכות האות הנקלט ישירות מהלוויין ובתחנות השידור הקרקעיות המוזנות מאות זה.
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מרשםהפצתשידוריערוץ2
שידוראנלוגיוספרתי

"עמוס "2
אנלוגי

UHF

"עמוס "2

בתים פרטיים
קליטה UHF

תחנות
שידור
קרקעיות

"עמוס "2
אנלוגי UpLink

UHF

"רשת"
"עמוס "2

חברות
הכבלים
והלוויין
)(YES

HOT
"עמוס "1
"עמוס "2

"עמוס "1
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מקש"מים
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בשנת  2004נמשכה מגמת העלייה בהכנסות שהחלה ברבעון האחרון של שנת  .2003ניתן לראות שההכנסות בשנת
 2004עלו ב  12% -לעומת שנת  ,2003והרווח התפעולי צמח ב .58% -
תחזית הרשות להכנסות מפרסום בערוץ  2בשנת  2005היא  681מיליון  .₪ירידה בהכנסות לעומת שנת  2004עקב
תחזית להתחזקות ערוץ  10ולירידה כללית בהיקף שוק הפרסום בטלוויזיה.

הוצאהלהפקהשלתכניותולרכישתן:
 .1שנתהזיכיוןהעשירית)ינוארעדאוקטובר(2003
בתנאי הזיכיון לתקופה הנבדקת בעניין התחייבותמינימוםלהוצאהבגיןשידורתכניות נקבע ,כי" :בעל הזיכיון
יוציא לצורך שידור תכניות לפחות  117מיליון  ₪לשנה או  43%מההכנסה השנתית ברוטו )דהיינו ללא ניכוי
התמלוגים המשולמים לרשות ועמלות הפרסום(  -לפי הגבוה" .עוד נקבע ,כי הרשות תכיר במסגרת זו רק "בהוצאות
ישירות להפקת ורכישת תכניות".
באשר להתחייבויותמינימוםלהוצאהלהפקהבארץ מוסיף כתב הזיכיון וקובע ,כי בעל הזיכיון יוציא לצורך שידור
תכניות ישראליות )שהן תכניות מהפקה מקומית ,כהגדרתן בכללי המועצה ,תכניות בענייני היום ותכניות ספורט
העוסקות בעיקר בספורט בישראל( סכומים שלא יפחתו מ  85% -מסכום ההוצאה המינימלי לשידורים שבו הוא
מחויב .סכום ההוצאה שבה מחויב בעל הזיכיון הוא  85%מתוך  43%מההכנסה השנתית ברוטו ,או מתוך 117
מיליון  ₪ממודד )כ 137-מליון  ₪בשקלים בערך של  ,(10/03לפי הגבוה ,שבהם.
הרשות השנייה החליטה להתחשב בשעות המרובות של שידורי חדשות בגין האירועים הביטחוניים הרבים שפקדו
את ישראל ,על חשבון שידורי הזכיינים ובמצב הכלכלי ששרר בשנת  2003והשפיע על זכייני ערוץ  .2לכן הקטינה
את המחויבות הכספית להוצאה להפקה של תכניות ולרכישתן .אי לכך המחויבות הכספית של הזכיינים עמדה על
כ 330 -מיליון  ₪במקום על כ 342 -מיליון ) ₪המחויבות המקורית לפני ההקלה( והמחויבות להפקה של תכניות
ישראליות ולרכישתן עמדה על כ 280 -מליון ש"ח.
הרשות בדקה את דיווחיהן של "טלעד אולפני ירושלים בע"מ"" ,רשת תקשורת והפקות בע"מ" ו"שידורי קשת
בע"מ" באשר להוצאותיהן לשנת הזיכיון העשירית ומצאה ,כי שלוש הזכייניות עמדו בהתחייבויותיהן להוצאה
להפקה של תכניות ולרכישתן ובהוצאה להפקה ישראלית כנדרש בתנאי הזיכיון.
* כל הנתונים הכספיים בפסקה לעיל הם בשקלים בערך של .10/03

 .2שנתהזיכיוןהאחתעשרה)(31.12.04-1.11.03
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 מ220 -
מיליון שקלים חדשים ,לפי הגבוה מביניהם"...
עוד נקבע בכללי התכניות של הרשות השנייה כי  80%מההוצאה השנתית תהיה בגין הפקה ישראלית.
סך המחויבות להפקה של תכניות ולרכישתן לערוץ עמדה על  506מיליון  ₪ולהפקה ישראלית על כ 405 -מיליון .₪
הרשות בדקה את דיווחיהן של "טלעד אולפני ירושלים בע"מ"" ,רשת תקשורת והפקות בע"מ" ו"שידורי קשת
בע"מ" באשר להוצאותיהן לשנת הזיכיון האחת עשרה ומצאה ,כי שלוש הזכייניות עמדו בהתחייבויותיהן להוצאה
להפקה של תכניות ולרכישתן ובהוצאה להפקה ישראלית כנדרש בתנאי הזיכיון.
*כל הנתונים הכספיים בפסקה לעיל הם בשקלים בערך של .12/04
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השנהמדווחתהרשותלראשונהבענייןעמידתושלערוץ10במחויבויותהתוכןהקבועותבחוקובכללים.לאחרשנים
מספרשבהןעתידושלהערוץלאהיהבטוחכללועיקר,בחלקההשנישלשנת2004החלערוץ10להתאוששולהראות
סימניםמבטיחיםלגביעתידו.
ערוץ10יצאממצבשלהקפאתהליכיםבחודשאפריל.2004ממועדזה,חידשובעליהמניותשלהערוץאתהזרמת
הכספיםלהשקעהבתכניםוהגבירואותם,לאחרתקופהארוכהשבהההשקעההייתהבהקפאתהליכים.שנת2004
הייתהבעבורערוץ10שנהשבהניסההערוץלמצבאתעצמומחדשכערוץשידורמרכזיוליצורלעצמואתקהל
הצופיםהנאמןשלו.
איןספקשהייתהזושנהקשהמאודלערוץ.בדוחשלהלן,ניתןלראותשהערוץלאעמדבמספררבשלמחויבויות
התוכן,ובראשובראשונהלאעמדבמכסותהשידורובהוצאההנדרשתלתכניותמסוגהעילית.הרשותמדווחתבדוח
זהאתמצבהדבריםכפישהם,אולםישלקחתבחשבוןשבימיםאלומתקיימיםדיוניםבענייןהמשךדרכושלהערוץ,
במסגרתזואףפורסמההצעתחוקממשלתיתלתיקוןחוקהרשותהשנייה,בהמוצע,ביןהיתר,לאפשרלמועצת
הרשותהשנייהלדחותמחויבויותשלהערוץמשנת2004להמשךתקופתהזיכיון.בשיםלבלהתקדמותהליכיהחקיקה
תשקולהמועצהאתההשלכותשלאיעמידתהערוץבמחויבויותיו.
אתתרומתושלערוץ10להיצעהטלוויזיוניהעומדלרשותהצופיםניתןלראותבמיוחדבשידוריםשהופקועלידיחברת
החדשותשלהערוץ.מהדורתהחדשותהמרכזיתשלהערוץהיאאיכותיתוהיאמתחרהלמהדורותהמרכזיותהמשודרות
עלידיערוציהשידורהמרכזיים.תכניתהאקטואליההיומית"לונדוןוקירשנבאום"היאתוכניתאקטואליהאיכותית
ואלטרנטיבית,שרביםנהניםלצפותבהולראותבהעיסוקשונהמהרגילבענייניהיום.מהדורתהלילההמסכמתשל
הערוץמספקתעדכוןלאירועיהיום,לצדהצצהלנושאיםמגווניםומענייניםבארץובעולם.
כמוכןבלטותכניותכמוסדרתהדרמה"מעורבירושלמי"ששודרהבחלקהבשנהזו,סדרתהדרמה"אהבהזהכואב",
תכניתהסאטירה"אחוריהחדשותעםיאירניצני",סדרתהתעודההיוקרתית"האוליגרכים",תכניתהתעודה"הישיבה",
ותכניתהתחקירהמצוינת"דיןוחשבוןעםרינוצרור".
ערוץ10הואערוץשידורהמהווהתחרותלערוץהשידורהמרכזיערוץ.2מתחרותזונהניםבראשובראשונהצופי
הטלוויזיה,אשרישלהםחלופותלצפייהבחדשותובתכניותהאחרותהמשודרותבשניהערוצים.לוחהשידוריםשל
ערוץ2היהאיכותיועשירבשנת,2004ביןהיתרגםכתוצאהמתחרותזו.ערוץ,10עושהכלהעתמאמציםלמצב
אתעצמוכערוץשידורמרכזיולגבשלעצמוקהלצופיםנאמןוקבוע.
מאמציהשלהרשותהשנייהנתוניםלניסיוןלהמשיךולקייםתחרותזו,תוךדרישהבלתיפוסקתמערוץ10לעמוד
במחויבויותהתוכןהחלותעליו.ישלקוותשנתוניהדוחותשלהשניםהבאותישקפותמונהטובהמזוהעולהמהדוח
הנוכחי,ושהציבורימשיךלהרוויח,ולקבלמגווןשלתכניאיכותגםמערוץ.10
סייעובהכנתהפרקיםהנוגעיםלתכניות,פרסומות,הפרות,הפקותהרשותולשון:יהודיתלויט,ורדעזרא,גיתיתלבנון,
אודליהורש,יפעתבןשושן,רוניתבינדר,ראומהיצחקיונירוינברום.

תכניהשידור
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תכניות
סה"כשודרובערוץ10בשנתהזכיוןביןהתאריכים7774:5427.1.05-28.1.04שעותשידור.

עמידהבמכסתההפקההמקומית:
לפיהוראתכתבהזיכיוןשלערוץ,10מכסתההפקההמקומיתשבהחויבבשנהזוהיא40%מכללהשידורים.
המכסהמחושבתלפיכללהשידוריםובהםשידוריחברתהחדשות.
להלןעמידתערוץ10בדרישותאלובחישובשנתי:
ערוץ10שידרהפקהמקומיתבשיעורשל38%מכללשידוריו.הערוץשידר91שעותשלתכניותשנרכשומערוצים
אחרים,שאינםניכלליםבמסגרתמכסתההפקההמקומיתשלהערוץ,מכיווןשלאהגיעל40%-הפקהמקומיתבלי
שעותאלו.
הערוץלאעמדבמחויבותווקייםחוסרשל155שעותבמכסתההפקההמקומיתאותהיחוייבלהשליםבשנת.2005
*בנתוןמגולמותהשעות,שבהןבוטלושידוריםמתוכנניםושודרובמקומםשידוריחדשותמיוחדיםבשלהנחיית
הרשותלהימנעמשידוריםבעליאופיבידוריבזמןפיגועיםואירועיםביטחונייםולהתאיםאתלוחהשידוריםלמצב.
60%מכללההפקותהמקומיותחייבותלהיותקנויות,ערוץ10שידרהפקותמקומיותקנויותבהיקףשל73%
מכללשידוריו.

מכסותתוכן
כפישניתןלראותבפירוטשלהלן,ישנםמקריםשבהםקיימתאיעמידהבמכסותובתחוםהתוכן.הרשותהעבירה
לערוץ10אתהממצאיםבענייןעמידתםאואיעמידתםבמכסות,ובוחנתושוקלתאתאופןהטיפולבכלאחתמהחריגות
שיצוינובדוח.
במקוםשבוהחליטההרשותבענייןאופןהטיפולבאיעמידהכזואואחרת,יצויןהדברבמפורש.

עמידהבמכסותהז'אנרים
המכסהוההוצאההמחויבתלכלתתסוגה
לפיכלליהתכניותמחויבערוץ10בהוצאהובשידורבגיןמכסתתכניותמסוגהעיליתכדלקמן:
סכוםשל₪50,000,000לערוץבחלוקההזו:
) (1תכניתדרמה50-שעות)מתוכן3סרטיטלוויזיה(בהוצאהכוללתשלאתפחתמ.₪25,000,000-
) (2סרטיםתעודהמיוחדים24-שעותבהוצאהכוללתשלאתפחתמ8,000,000-שקליםחדשים,ותכניותתעודה-
56שעות)מתוכן12שעותתכניותתחקיר(בהוצאהכוללתשלאתפחתמ.₪7,500,000-
) (3תכניותמיוחדות50-שעותבהוצאהכוללתשלאתפחתמ.₪9,500,000-
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נוסףלכך,מחויבבעלהזיכיוןלהוציאסכוםנוסףבגיןתכניותמסוגהעילית,שהואההפרשבין17%מההוצאה
השנתיתהמזעריתשלבעלהזיכיון)60%מהכנסותיונטו(לביןחלקוהיחסיבהוצאהשל.₪50,000,000
הוצאהנוספתזונחלקתבאופןהזה:
)20 (1אחוזיםלפחות-לתכניותדרמה.
)20 (2אחוזיםלפחות-לסרטיתעודהמיוחדים.

נאותותהפקה
הכלליםמחייביםאתבעלהזיכיוןלהפיקכלאחתמהשעותבתקציבמינימלישל70%מהתקציבלשעהלסוגה)סכום
המתקבלמחלוקתההוצאההכוללתלכלסוגהבמספרהשעותשנקבעהלה(,ובלבדשסךההוצאהלאותהסוגהתעמוד
בהוראתהכללים.עםזאת,המנהלרשאילהתירלבעלהזכיוןלהפיקבכלשנהעד6שעותהפקהמקומיתמסוגהעילית,
בתקציבשל60%לפחותמהתקציבלשעהלסוגה,ובלבדשלדעתהמנהלישבתכניתערךמוסף,והיאעוסקתבאחד
אויותרמנושאיםאלה:טיפוחאזרחותטובהוחיזוקערכיהדמוקרטיהוההומניזם,מתןביטוילמורשתהיהודיתולערכיה
ולערכיהציונות,מתןביטוימתאיםלמגווןהתרבותישלהחברההישראליתמאזוריהארץהשוניםובצורותההתיישבות
השונותולהשקפותהשונותהרווחותבציבור.

שיתופיפעולה
כלליהתכניותמתיריםלבעלהזיכיוןלהפיק,בתנאיםמסוימים,תכניותבשיתוףפעולהעםגורמיםשנמנובכללים.
ההוצאהשהוציאוהגופיםשעימםשיתףבעלהזיכיוןפעולה,אינהמוכרתלוכחלקממחויבויותיועלפיהכללים.התנאים
לשיתוףפעולההם:
) (1שיתוףהפעולההואעםגורםמשדר)כמפורטבכללים(אועםקרןהתומכתבקולנועאובטלוויזיה;
) (2בתחילתהתכניתובסיומהמופיעגילוינאותבדברשיתוףהפעולה;
) (3ניתןאישורבכתבומראששלהמנהללשיתוףהפעולה;
) (4התקציבלשעהשלהתכניתאינונופלמהתקציבלשעהלסוגה)ללאהאפשרותלהוציארק70%מתקציבזה
כמפורטלעיל(;
) (5בעלהזיכיוןעצמוהוציאלפחות60%מתקציבהפקתהבפועלשלהתכנית;
עודנקבעבכללים,כיהמנהללאיאשרשיתופיפעולהליותרממחציתממכסתתכניותהדרמהוליותרממחציתממכסות
סרטיהתעודההמיוחדיםותכניותהתעודה,הנזכרותלעיל.
נוסףלכך,תכניתשהופקהבשיתוףפעולהכאמורתוכרלמכסהגםאםשודרהפעםאחתבערוץנישהלפנישידורה
בידיבעלהזיכיון.זאתבהתאםלתפישת"חלונותהשידור"המקובלתבשיתופיפעולהבעולם,שלפיהערוץהנישהזוכה
לחלוןהשידורהראשוןוהערוץהמרכזילחלוןהשני.

מכסתההפקותהקנויותמסוגהעילית
וההוצאהבגינן
בהתאםלכלליםישדרבעלזיכיון,במכסהלתכניותסוגהעיליתשבההואמחויב,הפקותמקומיותקנויותבשיעורשלא
יפחתמ60%-ממכסהזו.
ערוץ-10במסגרתהמחוייבותרק35%ממכסתהתוכניותמסוגהעיליתהןמהפקהקנויה,לפיכךהערוץלאעמד
במחויבותווהואיחוייבלבצעאתההשלמותהנדרשות.
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להלןפירוטעמידתערוץ10במכסותהז'אנרים:

דרמה
מכסה50-שעות
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

מעורבירושלמי*

1:55='57:37X2שעות

10.2.04-18.11.03

אהבהזהכואב

6:00='40X9שעות

13.12.04-18.10.04

סה"כ7:55שעות
הוצאהמחויבת₪25,000,000 :
₪3,485,948
הוצאהבפועל:
הזכייןלאעמדבמחויבותווקייםחוסרשל42:05שעותבמכסתהדרמהוחוסרשל₪21,514,052בגיןתוכניות
דרמהאותהיחויבהזכייןלהשלים.
*1:55שעותמתוךהמכסההופקובשיתוףפעולה)24%מהמכסה(,בהתאםלכללים.

תכניותמיוחדות
מכסה50-שעות
מועדהשידור

שםהתכנית

משך

אחוריהחדשותעםיאירניצני

19:56='46X26שעות

25.1.05-1.2.04

דב'להעולמי

5:36=56:15X6שעות

25.1.05-21.12.04

סה"כ25:32שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪9,500,000
.₪4,134,510

הזכייןלאעמדבמחויבותווקייםחוסרשל24:28שעותבמכסתתכניותמיוחדותוחוסרשל5,473,490ש"ח
בסוגהשאותהיחויבהזכייןלהשלים.

תעודה:
סרטיתעודה
מכסה24-שעות
שםהתכנית
האוליגרכים

משך
3:00='60X3שעות

מועדהשידור
4.8.04-21.7.04

סה"כ3:00שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪8,000,000
.₪810,000

הזכייןלאעמדבמחויבותווקייםחוסרשל21שעותבמכסתסרטיתעודהמיוחדיםוחוסרשל7,190,000ש"ח
בסוגהשאותהיחויבהזכייןלהשלים.
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תכניותתעודה
מכסה56-שעות)הזכייןמחויבלכלולבמכסהזו12תכניותתחקיר(
שםהתכנית

מועדהשידור

משך

עלהמשקל

5:15='45X7שעות

9.8.04-21.6.04

הישיבה

5:00='37.5X8שעות

27.1.05-9.12.04

חלוםרטוב-בררפאליבמאוריציוס

45='45X1דקות

26.9.04

אורחיםזרים

44='44X1דקות

29.2.04

"ל"-ביתהספרלנהיגה

3:15='32.5X6שעות

23.3.04-17.2.04

זההזמן

27:52='44X38שעות

26.1.05-28.1.04

גןעדןאחרון-סיפורהשלקוקיגלמן

54='54X1דקות

4.4.04

נבחרתהחלומות

40='40X1דקות

10.2.04

איךלחצותאתאירופהעם$100

1:28='43X2שעות

5.10.04-4.10.04

אלכסנדרהגדול

41='41X1דקות

11.10.04

דיןוחשבוןעםרינוצרור)תכניתתחקיר(

14:10='50X17שעות

28.9.04-6.2.04

השפנפנההציוניתהראשונה

1:33='93X1שעות

1.1.05

טרורבביתהספר

56='56X1דקות

12.10.04

סה"כ63:12שעות
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪7,500,000
.₪10,163,026

סיכוםהוצאהכספיתלהפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתן-ערוץ10
להלןסיכוםנתוניההוצאהלהפקהשלתכניותמסוגהעיליתולרכישתןע"יערוץ10בתקופה27.1.05-28.1.04
הוצאהמחויבת:
הוצאהבפועל:

.₪50,000,000
.₪18,593,484

לערוץ10חוסרשל₪31,406,516בהוצאהעלתכניותמסוגהעילית,וחוסרשל80שעותבתכניותמסוגהעילית.
הערוץיידרשלהשליםחוסריםאלובמהלךתקופתהזכיוןשלו.
יצוייןשבדיקתהרשותלהוצאותהערוץעלתכניותמסוגהעילית,טרםהושלמהסופיתבשלמצבושלהערוץ,וייתכן
ויחולושינוייםבנתוניםהמופיעיםבדוחזה.
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הפקהעצמית
להלןפירוטשלתכניותשהופקובידיהזכייןולאבאמצעותחברותהפקהחיצוניות:
שםהתכנית
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משך

מועדהשידור

תכניתהבוקר

602='120X301שעות

27.1.05-28.1.04

התקווההאולימפית-פינות

35='3.5X10דקות

12.8.04-11.7.04

התקווההאולימפית

1:22='41X2שעות

24.7.04-17.7.04

יוצאיםלעםש.ח

1:17='11X7שעות

22.5.04-10.7.04

יוצאיםלעם-המיטב

1:26='43X2שעות

23.9.04-16.8.04

דיןוחשבון

19:10='50X23שעות

28.9.04-1.2.04

דיןוחשבוןש.ח

6:40='50X8שעות

28.9.04-1.2.04

ראשיהשב"כמדברים

56='56X1דקות

9.5.04

אחוריהחדשות

22:30='50X27שעות

25.1.05-1.2.04

אחוריהחדשותש.ח

29:20='40X44שעות

27.10.04-6.4.04

אחוריהחדשות-ספיישלעצמאות

2:20='70X2שעות

23.4.04

אחוריהחדשות-ספיישלעצמאותש.ח

1:10='70X1שעות

27.4.04

עלהמשקל

5:15='45X7שעות

9.8.04-21.6.04

10Gש.ח

26:36='38X42שעות

19.8.04-21.4.04

הקפיצההגדולה

45='45X1דקות

1.6.04

זההזמן

25:20='38X40שעות

26.1.05-4.2.04

שובךיונים-סיפורושלגדוד9

43='43X1דקות

26.4.04

נוגעללב

31='31X1דקות

30.3.04

מסעבנמיביה

28='28X1דקות

13.3.04

נבחרתהחלומות

39='39X1דקות

10.2.04

נבחרתהחלומותש.ח

1:38='49X2שעות

12.10.04,20.3.04

12שניותלשכנעאתהעולם

1:52='56X2שעות

19.3.04,4.3.04

12שניותלשכנעאתהעולםש.ח

56='56X1דקות

9.7.04

העימותביןאולמרטלבגין

46='46X1דקות

28.4.04

גןעדןאחרון

57='57X1דקות

4.4.04

גןעדןאחרוןש.ח

57='57X1דקות

25.9.04

טרורבביתהספר

1:30='90X1שעות

12.10.04

משחקמקדיםעםגליתגוטמן

14:10='50X17שעות

24.1.05-18.10.04

השנהשהייתהעםגיאזוהר

45='45X1דקות

16.9.04

אלכסנדרהגדול

41='41X1דקות

11.10.04

ענהלי-אהודבנאי

44='44X1דקות

14.6.04

ענהלי-אהודבנאיש.ח

44='44X1דקות

28.9.04

שליחותקטלניתיגאלצור-המיטב

44='44X1דקות

18.9.04

סיפורישראלי-המיטב

47='47X1דקות

16.9.04
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שםהתכנית
מחשבותאסורות

משך
44='44X1דקות

מועדהשידור
27.9.04

מחשבותנסתרותש.ח

44='44X1דקות

26.12.04

טייסת201ש.ח

33='33X1דקות

25.9.04

המתמחה-מאחוריהקלעיםעםגיאזוהר

29='29X1דקות

13.10.04

מאחוריהטבעות-חדשותהאולימפיאדה

6:25='35X11שעות

30.8.04-15.8.04

מאחוריהטבעות-חדשותהאולימפיאדהש.ח

6:25='35X11שעות

30.8.04-15.8.04

העולםהאמיתימאחוריהמודעותש.ח

10:40='40X16שעות

28.10.04-2.9.04

נקודתמבט

1:49='53X1+'28X2שעות

28.1.05-7.1.05

ילדירמדיהשנהאחרי

1:29='89X1שעות

2.11.04

הכי2004

48='48X1דקות

1.1.05

נסחנוכה

14='2X7דקות

14.12.04-7.12.04

42יוםלבגדדש.ח

1:26='43X2שעות

17.4.04-10.4.04

פצצתוענונו

43='43X1דקות

3.2.04

סה"כ808:43שעות

הפקהקנויהמגורםאחד
בהתאםלכלליהתכניותלאישדרבעלזיכיוןבכלשנההפקותקנויותשיותרמ30%-מהןנרכשומגורםאחד,אלאאם
כןאישרהזאתהמועצה.
בתקופההנבדקת,נרכשו1606שעותמחברת"ענניתקשורת".שעותאלוהן51%מכללההפקההמקומיתהקנויה
ששידרהערוץ.לפיכךלאעמדהערוץבמחוייבותזוונדרשלהשליםאתהחוסר,במהלךשנת.2005

שידוריםחוזרים
מכסתשידוריםחוזריםבתקופהבין30%-30.4.04-28.1.04
לפיכלליהתכניותבתקופהשלעיל:
א .בעלזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםשלהפקותמקומיותבהיקףשנתישלאיעלהעל15אחוזיםמכללזמןהשידור.
ב .בעלזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםשאינםהפקותמקומיותבהיקףשנתישלאיעלהעל15אחוזיםמכללזמן
השידור.
שידורחוזרמקור
17.29%

שידורחוזררכש
19.81%

סה"כ
37%

ערוץ10חרגב7%-במכסתהשידוריםהחוזריםבתקופהזו,כמוכןחרג2.29%בתכניותמקור,וחריגהשל4.81%
בשידורתכניותרכש.

תכניות
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ערוץ10

מכסתשידוריםחוזריםבתקופהבין20%-27.1.05-1.5.04
ההוראההרלוונטיתשונתהבתקופההנבדקתוהחלמ1.5.04-הכללהואכיבעלהזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזרים
בשיעורשלאיעלהעל20אחוזיםמכללזמןהשידוריםשביחידתהשידורהמוקצית.
שידורחוזרמקור
14.1%

שידורחוזררכש
18.3%

סה"כ
32.4%

ערוץ10חרגב12.4%-במכסתהשידוריםהחוזריםבתקופהזו.
הערוץלאעמדבמכסתהשידוריםהחוזריםולפיכךנדרשלהפחיתאתהיקףהשידוריםהחוזריםבמהלךשנת.2005
יצוייןשלצורךחישובשיעורההפקההמקומיתשלערוץ,10נלקחובחשבוןהפקותמקומיותבשידורחוזר,בשיעור
שלעד,15%בהתאםלכללים.

עמידהבדרישותלתרגוםלערביתולרוסית:

לפיהכלליםישדרבעלזיכיוןתכניותמגוונותבסוגיהןובנושאיהן,הדוברותבשפההערביתאוהרוסית,אוהמתורגמות
לערביתאורוסיתרהוטהבכתוביותתרגוםאודיבוב,בשיעורשלאיפחתמחמישהאחוזיםמכללזמןהשידורשלו
בפריסהשבועית,בשפההערבית,ובשיעורשלאיפחתמשבעהאחוזיםמכלזמןהשידורשלובפריסהשבועית,בשפה
הרוסית,ובלבדשבמכסהזובשפההרוסיתיהיותכניותבענייניהיוםשאינןבשידורחי.
עודנקבעכילפחותחצישעהבשבועתהיהתכניתשהופקהבמקורהבשפההערבית.
מכללהתכניותהאמורותבשנהישדרבעלהזיכיון22שעותבשידורשאינושידורחוזר.

תרגוםלערבית:
הרשותבחנהאתעמידתהערוץבהיקףהתרגוםבערביתבפריסהשבועית,ומצאהכיקיימתעמידהבמחויבותואף
שודרותכניותמלוותבתרגוםמעברלנדרש.
מכסה388-שעות
משך
12:32='47X16שעות

מועדהשידור
19.2.04-28.1.04

שםהתכנית
אהבהתוססתש.ח

192:42='47X246שעות

27.1.05-31.1.04

מישהומטפלבכםש.ח

73:44='56X79שעות

27.1.05-31.1.04

חופשיעלהברש.ח

20:00='24X50שעות

4.5.04-1.2.04

קולומבו

39:00='90X26שעות

22.1.05-10.4.04

תיכוןאטלנטיסש.ח

11:16='26X26שעות

28.3.04-22.2.04

מישהולסמוךעליו

1:55='115X1שעות

9.7.04

הציפורים

2:11='131X1שעות

25.6.04

הזעקהלחופש

2:54='174X1שעות

26.6.04

הזעקהלחופשש.ח

2:54='174X1שעות

2.048.1

במעמקיהתשוקה

1:52='112X1שעות

10.7.04

במעמקיהתשוקהש.ח

1:52='112X1שעות

27.11.04

נשקקטלני

2:15='135X1שעות

22.5.04

מופעמהגהינוםש.ח

8:13='29X17שעות

17.4.04-14.2.04

סופרמן

2:40='160X1שעות

26.5.04

סופרמןש.ח

2:40='160X1שעות

16.9.04

אהבהתוססת

ערוץ10

תכניות
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משך
2:28='148X1שעות

מועדהשידור
26.5.04

שםהתכנית
סופרמן2ש.ח

2:28='148X1שעות

17.9.04

50החיותהכיאהובותבטלוויזיה

1:43='103X1שעות

30.9.04

50החיותהכיאהובותבקולנוע

1:42='102X1שעות

7.10.04

בלשיתבסטייל

1:40='100X1שעות

13.8.04

ככהזהבאהבה

1:40='100X1שעות

21.8.04

פרשמצחוק

2:58='89X2שעות

17.12.04-27.8.04

הכדורמתמצחוק-סרטקולנוע

1:52='112X1שעות

3.9.04

אנשיהמסתורין-סרטקולנוע

1:53='113X1שעות

4.9.04

נשיקהלפניהמוות-סרטקולנוע

1:42='102X1שעות

10.9.04

כךנדפקנו-סרטקולנוע

1:33='93X1שעות

11.9.04

כךנדפקנוש.ח-סרטקולנוע

1:33='93X1שעות

15.1.05

מולהולנדדרייב-סרטקולנוע

2:32='152X1שעות

16.9.04

ימיםמשונים-סרטקולנוע

2:30='150X1שעות

18.9.04

הנעדר-סרטקולנוע

2:15='135X1שעות

1.10.04

לשחרראתוויליש.ח-סרטקולנוע

5:36='112X3שעות

15.1.05-30.9.04

הנאשמים-סרטקולנוע

2:03='123X1שעות

8.10.04

ציידהצבאים-סרטקולנוע

3:10='190X1שעות

15.10.04

שלושתימיהקונדור-סרטקולנוע

2:11='131X1שעות

22.10.04

נעולש.ח-סרטקולנוע

1:57='117X1שעות

23.10.04

לישוןעםהאויבש.ח-סרטקולנוע

1:32='92X1שעות

29.10.04

ג'וד-סרטקולנוע

2:20='140X1שעות

29.10.04

משחקהצבאים-סרטקולנוע

1:40='100X1שעות

13.3.04

משחקהצבאיםש.ח-סרטקולנוע

1:40='100X1שעות

28.8.04

פרנקיוג'וני-סרטקולנוע

2:12='132X1שעות

29.9.04

מועדוןהכותנהש.ח-סרטקולנוע

4:48='144X2שעות

26.11.04-3.7.04

48שעותש.ח-סרטקולנוע

1:51='111X1שעות

19.11.04

עוד48שעות-סרטקולנוע

1:52='112X1שעות

20.11.04

חיזורגורלי-סרטקולנוע

2:26='146X1שעות

10.12.04

נרדף-סרטקולנוע

1:36='109X1שעות

11.12.04

טקילהסנרייזש.ח-סרטקולנוע

2:18='138X1שעות

26.11.04

סופתהקרח-סרטקולנוע

2:09='129X1שעות

5.11.04

נולדב4-ביולי-סרטקולנוע

2:47='167X1שעות

2.10.04

הנמלטש.ח-סרטקולנוע

2:35='155X1שעות

22.10.04

מפגשמיוחדעםלוטפימשעור

5:38='26X13שעות

6.8.04-14.5.04

זהותדרוזית

9:20='28X20שעות

31.12.04-13.8.04

נקודתמבט

1:49='53X1+'28X2שעות

21.1.05-7.1.05

סופרמן2

סה"כ472:39שעות
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הדרישהלתכניתשהופקהבמקורהבערבית22-שעות
משך
1:21='27X3שעות

מועדהשידור
20.2.04-6.2.04

שםהתכנית
מפגשמיוחדעםלוטפימשעור

6:04='28X13שעות

6.8.04-14.5.04

זהותדרוזית

9:20=28X20שעות

31.12.04-13.8.04

נקודתמבט

1:49='53X1+'28X2שעות

21.1.05-7.1.05

"שופימאפי"

סה"כ18:34שעות
הערוץלאעמדבמחויבותונדרשלהשלים3:26שעותבמהלךשנת.2005

תרגוםלרוסית
הרשותבחנהאתעמידתהערוץבהיקףהתרגוםבערביתבפריסהשבועית,ומצאהכיקיימתעמידהבמחויבותואף
שודרותכניותמלוותבתרגוםנוסףלנדרש.
מכסה544-שעות
שםהתכנית

ערוץ10

משך

מועדהשידור

ג'ורדן

19:48='54X22שעות

26.8.04-1.4.04

אודטה-המיטב

15:52='119X8שעות

27.1.05-30.1.04

אודטהש.ח

87:16='119X44שעות

27.1.05-30.1.04

אינטרפרייז

2:56='44X4שעות

4.12.04-31.1.04

אינטרפרייזש.ח

10:16='44X14שעות

4.12.04-31.1.04

חברותטובות

6:48='24X17שעות

22.1.05-2.10.04

חברותטובותש.ח

24='24X1דקות

30.1.04

המסיבהש.ח

38:40='58X40שעות

18.9.04-30.1.04

חברותטובותלנצחש.ח

1:44='104X1שעות

29.1.04

דקותגורליות

1:54='57X2שעות

15.4.04,1.4.04

הדשאשלהשכןש.ח

20:42='46X27שעות

12.9.04-31.4.04

הציידתש.ח

1:40='100X1שעות

28.2.04

ריבהש.ח

8:00='24X20שעות

18.9.04-17.4.04

לארגו

10:12='51X12שעות

8.5.04-31.1.04

לארגוש.ח

4:27='51X17שעות

22.1.05-1.5.04

מסעבנמיביהש.ח

28='28X1דקות

13.3.04

עדותלאהבה-סרטקולנוע

1:45='105X1שעות

20.2.04

עדותלאהבהש.ח-סרטקולנוע

1:45='105X1שעות

24.4.04

קסםרחובעםדיווידבליין

54='54X1דקות

22.2.04

קסםרחובעםדיווידבלייןש.ח

54='54X1דקות

1.5.04

ביתהזונותהקטןוהטובביותרבטקסס-סרטקולנוע

2:00='120X1שעות

31.1.04

ביתהזונותהקטןוהטובביותרבטקססש.ח-סרטקולנוע

2:00='120X1שעות

30.4.04

תכניות
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שםהתכנית
גיבורמזדמן-סרטקולנוע

משך
2:10='130X1שעות

מועדהשידור
6.3.04

גיבורמזדמןש.ח-סרטקולנוע

2:10='130X1שעות

15.5.04

גנדי-סרטקולנוע

3:22='202X1שעות

17.4.04

גנדיש.ח-סרטקולנוע

3:22='202X1שעות

5.6.04

הקרבעלכדורהארץש.ח-סרטקולנוע

2:13='133X1שעות

20.3.04

כוכבחדשנולד-סרטקולנוע

1:56='116X1שעות

21.2.04

כוכבחדשנולדש.ח-סרטקולנוע

1:56='116X1שעות

25.5.04

מטעןעודף-סרטקולנוע

1:52='112X1שעות

9.4.04

מטעןעודףש.ח-סרטקולנוע

1:52='112X1שעות

29.5.04

נסיךהגאותוהשפל-סרטקולנוע

2:33='153X1שעות

11.4.04

נסיךהגאותוהשפלש.ח

2:33='153X1שעות

15.9.04

תוצרתאמריקהש.ח

2:07='127X1שעות

27.3.04

בארבעעינייםעםמלגיבסון

55='55X1דקות

25.3.04

בארבעעינייםעםמלגיבסוןש.ח

55='55X1דקות

15.5.04

בנותגילמור

19:48='54X22שעות

5.11.04-28.5.04

בנותגילמורש.ח

54='54X1דקות

25.12.04

האהבותשלנו

125:25='43X175שעות

22.1.05-28.5.04

האהבותשלנוש.ח

21:30='43X30שעות

22.1.05-28.5.04

מעורבירושלמיש.ח

13:00='60X13שעות

20.9.04-21.6.04

רצחבמשיכתקולמוס

28:20='50X34שעות

22.1.05-22.5.04

רצחבמשיכתקולמוס–מותשרלוקהולמס

1:43='103X1שעות

21.5.04

רצחבמשיכתקולמוס–סיפורקטלני

1:37='97X1שעות

20.3.04

רצחבמשיכתקולמוס–סיפורקטלניש.ח

1:37='97X1שעות

14.5.04

שניגבריםוחצי

12:00='30X24שעות

27.11.04-22.5.04

במעגלהנקמהש.ח

1:54='114X1שעות

14.5.04

הליגיונרש.ח

1:47='107X1שעות

16.10.04

חופשה

1:41='101X1שעות

31.1.04

חופשהש.ח

1:41='101X1שעות

17.4.04

5עד9

1:59='119X1שעות

20.2.04

5עד9ש.ח

1:59='119X1שעות

7.5.04

להשארבחייםש.ח

1:41='101X1שעות

27.2.04

גריז2ש.ח

3:56='118X2שעות

13.3.04,28.2.04

משחקהצבאים

2:11='131X1שעות

13.3.04

משחקהצבאיםש.ח

2:11='131X1שעות

28.8.04

האחותבטיש.ח

2:15='135X1שעות

26.3.04

תקלהמופלאהש.ח

1:47='107X1שעות

27.3.04

הלוחםה13-ש.ח

2:01='121X1שעות

27.3.04

תכניות
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משך
3:07='187X1שעות

מועדהשידור
6.4.04

ג'קוהאפוניםש.ח

3:07='187X1שעות

30.9.04

פרנקיוהייזל

1:38='98X1שעות

6.4.04

פרנקיוהייזלש.ח

1:38='98X1שעות

17.9.04

נישואיםחפוזים

2:05='125X1שעות

10.4.04

נישואיםחפוזיםש.ח

2:05='125X1שעות

30.10.04

בןהמלךוהעניש.ח

1:34='94X1שעות

17.9.04

יאסוןוהארגונטיםש.ח

3:05='185X1שעות

16.9.04

קולומבו-רצחלפיהספר

1:44='104X1שעות

5.6.04

קולומבו-רצחלפיהספרש.ח

1:44='104X1שעות

21.8.04

קולומבו–מרשםלרצח

1:44='104X1שעות

22.5.04

קולומבו–כלכובדהמשקל

1:21='81X1שעות

19.6.04

קולומבו–מועמדתלהפללה

1:22='82X1שעות

26.6.04

קולמבו–תרשיםלרצח

1:20='80X1שעות

17.7.04

חידוןבחרוזים

2:00='120X1שעות

2.7.04

החללמתמצחוק

1:53='113X1שעות

15.5.04

החללמתמצחוקש.ח

1:53='113X1שעות

13.11.04

מוסקווהעלההדסון

2:07='127X1שעות

8.5.04

מוסקווהעלההדסוןש.ח

2:07='127X1שעות

19.6.04

מלוןקליפורניהש.ח

1:50='110X1שעות

8.5.04

תענוגותהחיים

17:06='27X38שעות

5.11.04-30.1.04

המתמחה

12:22='53X14שעות

26.1.05-20.10.04

החצר

9:48='42X14שעות

15.1.05-11.12.04

האוליגרכים

3:09='63X3שעות

4.8.04-21.7.04

החומרממנועשויההאהבה

5:20='64X5שעות

6.1.05-9.12.04

בולדוג

2:57='59X3שעות

27.1.05-13.1.05

שםהתכנית
ג'קוהאפונים

סה"כ613:20שעות

תכניתשהופקהבמקורהברוסית
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
תענוגותהחיים

17:06='27X38שעות

5.11.04-30.1.04

האוליגרכים

3:09='63X3שעות

4.8.04-21.7.04

סה"כ20:15שעות
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דתומסורת
לפיהכלליםעלבעלהזיכיוןלשדרתכניותמורשתותרבותיהודית-ישראליתבהיקףשל39:שעותלפחות.
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
והרשותנתונה

13:57='31X27שעות

27.1.05-20.8.04

הצנועותוהחסודות

22:06='34X39שעות

6.10.04-6.2.04

סה"כ36:03שעות
הערוץלאעמדבמחוייבויותונדרשלהשלים2:57שעותבמהלךשנת.2005

תכניותפריפריה
לפיהכלליםישדרבעלהזיכיוןבכלשנה45תכניותלפחותבאורךשל24דקותלפחות,העוסקותבענייניםהנוגעים
במישריןובאופןממוקדלאזוריםשוניםשלהארץ,שאינםבמרכזהארץ,אולקבוצותאוכלוסייהשונות,ובהןקשישים.
שםהתכנית

מס'תכניות

דיןוחשבוןעםרינוצרור 6תוכניות

מקום/נושא
מסחה,ערבה,הישובערבאה,שדקות,ויקיכנפו,אופקים,חדהוריות,
גושקטיף

סה"כ6תכניות
הערוץלאעמדבמחוייבויותונדרשלהשליםאתהמכסהבמהלךשנת.2005

שיחציבוריאוענייניהיום
לפיהכלליםישדרבעלהזיכיוןבכלשנה45תכניותלפחותבענייניהיוםאותכניותשיחציבוריבאורךשל24דקות
לפחותכלאחת.

תכניותבענייניהיום
שםהתכנית
דןמרגלית:פוליטיקה+

מס'תכניות
26תוכניות

מועדהשידור
21.9.04-17.2.04

סה"כ26תכניות
הערוץלאעמדבמחויבותונדרשלהשלים19תוכניותבמהלךשנת.2005

הקלותלכבדישמיעה
חוקהקלותלחירש,התשנ"ב1992-והכלליםשהתקינהמועצתהרשותהשנייהחייבואתהזכייניםלכלולכתוביות
)כתוביותבעבריתבשידוריםבעברית,כתוביותבערביתבשידוריםבערביתוכתוביותברוסיתבשידוריםברוסית(במכסות
שונותבתקופההנבדקת:
בתקופהבין:31.1.04-29.1.04לפחות35%מכללהתכניות)שאינןבשידורחי(ילוובכתוביותבתקופהבין:28.1.05-1.2.04לפחות50%מכללהתכניות)שאינןבשידורחי(ילוובכתוביותנוסףלתכניותהמלוותבכתוביותלפיהכלליםהאמורים,כלתכניותהרכשמלוותבכתוביות,ולפיכךקייםעלהמרקע
היצעלאמבוטלשלתכניותמלוותבתרגוםלעברית,לערביתולרוסית,אשראינומחושבבמסגרתהמכסה.
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שפתסימניםלתוכניותילדים
תוכניתאחתבערוץשמשכהאינופחותמחצישעהאשרדוברתעבריתאומדובבתלעבריתתתרוגםלשפתסימנים.
במהלךהתקופההנבדקת,ערוץ10לאשידרתוכניתלילדיםהדוברתאומדובבתלעברית,ולכןלאהיהצריךללוות
בשפתסימנים.

כתוביותבשעותשיא
עודקובעהחוק,כילפחות50%מכללהתכניותשישודרו,ביןהשעות,19:00-24:30ואינןבשידורחי,מדיחודש,
מינואר,2004ילוובכתוביות.הרשותבדקהבאופןאקראישבועבכלחודש.כפישניתןלראותמהנתוניםבטבלהשלהלן
לאעמדהזכייןבמחויבות.

היקףכתוביותבשעות19:00-24:30מתוךשידוריםשאינםשידוריםחיים:
חודש
פברואר

ערוץ10
8%

מרס

7%

אפריל

10%

מאי

0%

יוני

0%

יולי

4%

אוגוסט

9%

ספטמבר

14%

אוקטובר

0%

נובמבר

0%

דצמבר

22%

כתוביותבמסגרתכללהשידורים
בבדיקהתקופתיתלתקופהביןה28-בינואר2004ל31-בינואר,2004במהלכההיוחייביםהזכייניםלשדרכתוביות
בהיקףחודשישל35%מכללהתכניותשאינןבשידורחי,ובתקופהשביןה1-בפברואר2004לביןה27-בינואר2005
במהלכההיוחייביםהזכייניםלשדרכתוביותבהיקףחודשישל50%מכללהתכניותשאינןבשידורחי,ניתןלראות
להלןאתפירוטהתכניותשלוובכתוביות.יודגששהמכסההינהחודשית,והרשימההבאהמובאתעלמנתלהראות
אילותכניותלוייבכתוביות,ומהההיקףהכוללשלהשעותששודרובליווכתוביותלטובתציבורכבדיהשמיעה.

בתקופהבין31.1.04-28.1.04
תרגוםמעבריתלעברית
שםהתכנית

משך

מועדהשידור

תיקסגורש.ח2

56='56X1דקות

30.1.04

המסיבהעםיובלכספיןש.ח

58='58X1דקות

30.1.04

אודטה-לקט

2:00='120X1שעות

30.1.04

סה"כ3:54שעות
תרגוםמערביתלערבית-לאקיימתמכסהמאחרשלאשודרובתקופהזותכניותבערבית.
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תרגוםמרוסיתלרוסית
שםהתכנית
תענוגותהחיים

מועדהשידור

משך
24='24X1דקות

30.1.04

סה"כ24דקות

בתקופהבין27.1.05-1.2.04
תרגוםמעבריתלעברית
משך
15:52='119X8שעות

מועדהשידור
27.1.05-6.2.04

אודטהש.ח

69:25='119X35שעות

27.1.05-6.2.04

ארץאחרתש.ח

49='49X1דקות

27.7.04

בולדוג

2:57='59X3שעות

27.1.05-13.1.05

ג'טלייק

32='32X1דקות

12.11.04

גידיגובהולךלאכולש.ח

3:20='40X5שעות

7.10.04-6.2.04

דו"חאינטימי

1:04='32X2שעות

22.1.05-15.1.05

דניאלמנדלש.ח.

13='13X1דקות

26.4.04

החומרממנועשויההאהבה

5:20='64X5שעות

6.1.05-9.12.04

החצר

9:48='42X14שעות

15.1.05-11.12.04

הישיבה

4:16='32X8שעות

27.1.05-9.12.04

המסיבהעםיובלכספין

7:44='58X8שעות

21.1.05-6.2.04

המסיבהעםיובלכספיןש.ח

38:40='58X40שעות

18.9.04-6.2.04

הקפיצההגדולה

45='45X1דקות

1.6.04

והרשותנתונה

14:27='31X28שעות

25.1.05-20.8.04

למד

3:06='31X6שעות

23.3.04-17.2.04

מבטכואב

1:53='113X1שעות

28.1.05

מימפחדמצופיתגרנט

9:45='39X15שעות

24.1.05-26.8.04

מישהומטפלבכםש.ח

69:40='55X76שעות

27.10.05-6.3.04

ממלכתדוד

55='55X1דקות

26.7.04

מסעבנמיביהש.ח

28='28X1דקות

13.3.04

מעורבירושלמי

13:00='60X13שעות

20.9.04-26.6.04

נבחרתהחלומות

39='39X1דקות

10.2.04

נבחרתהחלומותש.ח

1:38='49X2שעות

12.10.04,20.3.04

נוגעללבש.ח.

30='30X1דקות

30.3.04

עמיתבושידן

28='28X1דקות

25.4.04

עמיתבושידןש.ח

28='28X1דקות

26.4.04

עפולהאקספרסש.ח

2:00='120X1שעות

26.4.04

שםהתכנית
אודטה-המיטב
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משך
29='29X1דקות

מועדהשידור
26.4.04

קולמןהשמים

10='10X1דקות

26.4.04

קולךש.ח

6:40='50X8שעות

30.6.04-21.6.04

שיאבקסיסש.ח

16='16X1דקות

26.4.04

שליחותקטלנית-לקט

44='44X1דקות

18.9.04

תיקסגורש.ח

4:24='66X4שעות

5.3.04-13.2.04

ישראליםללאגבולותש.ח

3:08='47X4שעות

31.8.04-27.4.04

48שעותעםג'קילוי

1:45='35X3שעות

20.8.04-6.8.04

הצנועותוהחסודות

22:06='34X39שעות

6.10.04-6.2.04

12שניותלשכנעאתהעולם

1:52='56X2שעות

19.3.04-4.3.04

12שניותלשכנעאתהעולםש.ח

56='56X1דקות

9.7.04

מחשבותאסורות

43='43X1דקות

27.9.04

מחשבותאסורותש.ח

43='43X1דקות

26.10.04

הללויה

1:58='59X2שעות

19.10.04,7.10.04

הקרנותה100-אלף

1:42='102X1שעות

15.8.04

ענהלי

44='44X2דקות

14.6.04

ענהליש.ח

44='44X1דקות

28.9.04

איךלחצותאתאירופהעם$100

1:28='44X2שעות

5.10.04-4.10.04

איךלחצותאתאירופהעם$100ש.ח

1:30='90X1שעות

30.11.04

שםהתכנית
פוקסי

סה"כ332:44שעות
תרגוםמערביתלערבית
משך

שםהתכנית

מועדהשידור

זהותדרוזית

9:20='28X20שעות

31.12.04-13.8.04

מפגשמיוחדעםלוטפימשעור

6:04='28X13שעות

6.8.04-14.5.04

נקודתמבט

1:49='53X1+'28X2שעות

21.1.05-7.1.05

סה"כ17:13שעות

תרגוםמרוסיתלרוסית
משך

מועדהשידור

שםהתכנית
תענוגותהחיים

16:39='27X37שעות

6.2.04-5.1.04

האוליגרכים

3:09='63X3שעות

4.8.04-21.7.04

סה"כ19:48שעות
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חברתהחדשות
המחוייבותע"פהכלליםבתקופהבין-30.4.04-1.11.03לפחותשנישלישיםמשידוריהמהדורותהמרכזיות
המסכמותאוהמבזקיםהמסכמיםבלילהששודרומדיחודשילוובכתוביותבעברית.
המחוייבותע"פהכלליםבתקופהבין-31.10.04-1.11.03לפחותעשריםוחמישהאחוזיםמןהכתבותבמהדורת
חדשותמרכזיתיומית,בכלאחדמימיהשבועילוובכתוביותבעברית.
בדיקתהרשות:
הרשותבדקהבחודשפברואר192004יוםברציפותשהםשנישלישיםמסךהמהדורההמרכזית,ומצאה
ששודרו161כתבות,אףכתבהלאלוותהבכתוביות)לאכוללכתבותבשפהזרה(-איןעמידהבמחויבות
המחוייבותע"פהכלליםבתקופהבין-31.12.04-1.5.04כלשידורימהדורותהחדשותילוובכתוביותבעברית.
בדיקתהרשות:
הרשותבדקהאתעמידתחברתהחדשותבחודשיםשבין24.11.04-1.9.04ומצאהכיבתקופהזושודרו350
כתבותמתוכןלוובכתוביות12כתבות3.4%.במקום25%מכללהכתבות-איןעמידהבמחויבות.
המחוייבותע"פהכלליםהחלמ7.11.03-כלכתבההמשודרתבמגזיןהחדשותהשבועיהמסכםביוםו'תלווה
בכתוביותבעברית,אםהכנתהכתבההסתיימהלפניהשעה14:00ביוםהשידור.
בדיקתהרשות:
הרשותבדקהבחודשיםשבין24.11.04-1.9.04ומצאהשמתוך47כתבותלוו10כתבותבכתוביות-איןעמידהבמחויבות.
ע"פהכללים,מהדורתחדשותמסכמתותכניתבענייניהיוםששודרהסמוךלה,ילוובתרגוםלשפתהסימנים
לפחותפעמייםבשבוע,בימיחולשבהםלאמשודרתבערוץכללארציאחרמהדורתחדשותהמתורגמתלשפת
הסימנים.
בדיקתהרשות:
ערוץ10משדרבימיםג'ו-ו'מהדורותשלמבזקיחדשותבתכניתהבוקר.בליווישפתהסימנים-עומדבמחויבות.
ע"פהכללים,מהדורתחדשותאחתלשבועבשפההערביתתתורגםלשפתהסימנים.
בדיקתהרשות:
ישראל10לאמשדרתמהדורהשבועיתבשפההערבית.
ע"פהכללים,במקריםשלאירועיםמיוחדיםשבגינםמתבצעותפריצותבלתימתוכננותמראששלשידוריחדשות,
הםילוובתרגוםלשפתהסימניםאובכיתובעלפניהמרקע,לגביעיקרהדבריםשבשידור.
בדיקתהרשות:
חברתהחדשותעומדתבדרישה.

השקעהבקולנוע
כלליהתכניותקובעים,כיבעליהזיכיונותבכלערוץיוציאובכלשנהסכוםשל8מיליוןש"חחדשים,בחלוקהשווה
ביניהם,להפקתסרטיםישראליים;ההוצאהלהפקתסרטיםישראלייםתוכרבשנתההוצאה.עודנקבע,כיהוצאה
כאמורתוכררקאםבעלהזיכיוןחתםעלההסכםלביצועהבמהלךהפקתהסרט,זולתאםהתירהמנהלאחרת.
ערוץ10לאהשקיעבקולנועישראליבשנת2004ולפיכךלאעמדבמחויבותשלו.
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הפרותבשידור
ערוץ10
טבלתסיכוםהפרותונטילותשקבעההרשות
הפרות
הפרות
מספר
בתחום
בתחום
ההפרות
האתיקה
שיבוץ
פרסומותאו ופרסומת
אגב
חסויות

זכיין

ערוץ10
חדשות10

21
4

6
-

10
-

הפרות
בתחום
התכניות

התראה

5
4

11
4

מספר
נטילתזמן
הפרות
שידור
שטרםנקבע
מעמדן
הסופי
10
-

ערוץ10
תאריך
16.2.05

סנקצייתהרשות
הפרה
במשחקכדורגלשודרו4מקבציפרסומותבמהלךהמשחק,לאבזמן התראה.
המחציתוללאפתיח/סגיר,בניגודלכללים13א'ו20-לכללישיבוץפרסומות.
בתכנית"אקזיט"המשודרתבשעה15:00השתתפהליהיאלוןובשיחה נטילת2:30דקותשל
שהתנהלהבינהלביןעופרשכטרהואאמר":שמעתישהחברשלךאוהב פרסומת.
לדפוקצלעותכבש?לאהייתרוצהשהואידפוקאותך?".השידורעומד
בניגודלסעיף19למדריךהאתיקה.

31.3.04

שודרתשדירפרסומתל"פארקהשלום",ובוהעברתמסרפוליטיציבורי התראה.
השנויבמחלוקתציבורית,בניגודלכלל11לכלליהאתיקהבפרסומת.
בתכנית"אודטה"שודרהפרסומתאגבלחברת"קולון",בניגודלכלל 9התראה.
לכלליהאתיקהבפרסומת.
בתכנית"אודטה"באייטםעלהלינההמשותפתשלילדיםונשים,הייתה נטילת1:00דקהשל
התייחסותלאנאותהלעדההדרוזיתבדבריהמנחהוהאורחתבאולפן ,פרסומת.
העיתונאיתעמליהארגמן.ישבאמירותבתכניתהפרהשלסעיפים14ו-
19למדריךהאתיקה,ולסעיף)46א()(2לחוקהרשותהשנייה.
בתכנית"אקזיט",המשודרתבשעה,15:00בפינהעלהמלצותתזונה נטילת2:00דקותשל
נכונההתבטאהמנחה,עופרשכטר,בלשוןבוטהולאנקייהוציין":במנת פרסומת.
זרעיש9קלוריותואפשרלאכולהרבהולאלהשמין".השידורעומדבניגוד
לסעיף19למדריךהאתיקה.
בתכנית"אקזיט"המשודרתבשעה,16:00שודראייטם,ובומקבץשיחות נטילת2:00דקותשל
אשרהתנהלובתיעודביתיבהשתתפותעופרשכטרוצופיםבביתם.במהלך פרסומת.
האייטםשאלעופרשכטרשאלותשעמדובניגודלטעםהטובולאהיו
מתאימותלשעותשבהןמשודרתהתכניתובניגודלסעיפים19ו20-למדריך
האתיקה.

22.2.04

4.4.04
13.4.05

22.4.04

28.4.04
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סנקצייתהרשות
הפרה
תאריך
 5.8.04בשעות21:07ו21:08-שודרותשדיריפרסומתלבירה"קורונה"לפני התראה.
השעה,22:00בניגודלכלל)27ב(לכללישבוץפרסומות.
 5.10.04שודרהתשדיר"סנומקסימה156כביסות–טוןכביסה",בנוסחאשריש התראה.
בוהטעיהבניגודלכלל4לכלליהאתיקהבפרסומת,וללאהתיקוןהנדרש,
בניגודלהנחייתהרשות.
 11.10.04בתכניותהבוקרעםאבריגלעדולינויברגפןחרגאזכור"הבנקהבינלאומי" התראה.
מגבולותהסבירבניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת,ובניגודלהנחיות
הרשותבנושא.
 12.10.04מהשעה18:12ועד,19:57במהלךמשחקהכדורגל"גדוליםמהחיים" התראה.
אוזכרהגורםהמסחרי16פעמים,בניגודלהנחייתהרשותבנושא.
 18.10.04בתכנית"כללילהעםאסףהראל",שודרוהאייטמים-18.10.04:אמירות נטילת5:00דקותשל
 19.10.04ציניותופוגעניותהנוגעותלאילןרמוןז"לולעיתונאיאמנוןאברמוביץ .פרסומת.
-19.10.04האייטםעלרוחמהאברהם,חשיפתהישבןשלאחדמאנשי
ההפקה,השיחהעםריקיבליךעל"מציצותובליעות"והאייטםשבונאמר
כי"מופזפושעמלחמה".השידורעומדבניגודלסעיף19למדריךהאתיקה
וכלל11לכלליהאתיקהבשידור,הקובעכיאיןלפגועבשמוהטובאו
בפרטיותושלאדם,אםלאקייםענייןציבוריבכך.
חודשים בחודשיםספטמבר-אוקטובר,2004בתכניות"אקזיט"שודרהפרסומת נטילת2:30דקותשל
ספטמבר -אגבאסורהלחברתאורנג',עלידישיבוץאלמנטים,צבעיםופונטים ,פרסומת.
אוקטובר המזוהיםתפיסתיתוחזותיתעםהמותג"אורנג'"וצורפההאות Bלשם
התכנית)(BEXITשיצרהקישורמיידיעםהמותג.כלזאתבניגודלכלל9
לכלליהאתיקהבפרסומת.
 -25.10.04שודרתשדירהפרסומת"בייביכיף"בגרסהשנפסלהלשידורעפ"יהנחיות התראה.
 27.10.04משרדהבריאות.
 3.11.04תשדירהפרסומת"סלקוםמילואים"עלהלשידורומידעמהותיבתשדיר ,נטילת30שניותשל
פרסומת.
 4.11.04לאהופיעבקריינות,בניגודלהנחייתהרשות,ובאופןמטעה.
8.11.04
15.11.04
8.11.04
10.11.04
16.11.04
23.11.04
2-7
דצמבר
2004
13.12.04

ביןהשעות01:00-24:00שודרו13:40דקותזמןלאתכניתי,בניגודלכלל התראה.
)3א(לכללישיבוץפרסומות.
ביןהשעות01:00-24:00שודרו15:26דקותזמןלאתכניתי,בניגודלכלל נטילת3:26דקותשל
פרסומת.
)3א(לכללישיבוץפרסומות.
בתכניתהבוקר,ובתכנית"היוםשהיה"אוזכר"הבנקהבינלאומי"מעבר נטילת2:30דקותשל
לגבולהסביר,בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומות,ובניגודלהנחיה פרסומת.
מפורטתשלהרשותמיום27.1.04בענייןזה.
בשעה20:40במסגרתשידורגביעהיול"בבכדורסלשודרריאיוןעלרקע התראה.
תפאורההנושאתבאופןבולטשמותולוגואיםשלנותניהחסותלמשחק,
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומות.
שודרתשדירפרסומת"קפהטורקי-מבצעתורכיה"בהשתתפותאילפלד ,התראה.
ובוביטויחזותיהדומהלסמלהתכנית"מסעעולמי"שבנחייתאילפלד,
בניגודלכלליהאתיקהבפרסומת.
שידורתשדירלאופנת ZIPבשעה,19:47בניגודלהחלטתהרשותשיש נטילת30שניותשל
פרסומת.
להגבילאתשידורהתשדירמהשעה.20:00
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חדשות10
כיווןשחברתהחדשותאינהמוכרתזמןפרסום,הרשותאינהרשאיתליטולזמןפרסוםמהחברהבשלהפרותיה.
סנקצייתהרשות
הפרה
תאריך
 17.4.04בשעה21:15בסיקורההתנקשותבאחמדרנטיסי,שודרומספרפעמים ,התראה.
בשידורחי,פעולותההחייאהשבוצעובפצועכאשרפלגגופוהעליוןערום,
שותתדםומנוקב,תמונותקשותלצפייה.השידורעומדבניגודלסעיף19
למדריךהאתיקהובניגודלכללים15ו16-לכלליהאתיקהבתכניות.
**
ספטמבר -בתקופהזושודרובמהדורתהחדשותהמרכזיתכתבותבליוויתרגום התראהחמורה.
נובמבר לכתוביותבשיעורשאינועומדבמכסההקבועהבכלל3ד'לכלליההקלות
לחירש.
2004
**
ספטמבר -בתקופהזובמהדורת"אולפןשישי"שודרוכתבותבליוויתרגוםבשיעור התראהחמורה.
נובמבר שאינועומדבמכסההקבועהבכלל3ג'לכלליההקלותלחירש.
2004
למרותדרישתהרשות,לאהועברדוחהמפרטעמידתחברתהחדשות התראהחמורה.
**
ספטמבר-
בכלליהקלותלחירשבתקופהזו.
נובמבר
2004

**פירוטהעמידהבכלליהקלותלחירשמובאבפרקהתכניות
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טכנולוגיה
‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

הפצתשידוריערוץ:10
שידוריערוץ-10הפקתם,עריכתם,הפצתםוקליטתם-פועליםבציודובטכנולוגיותשידורספרתיים.
מרכזהשידורשלערוץ10ושלחברתהחדשותשלו,שניהםבגבעתיים,עושהשימושבטכנולוגיותדיגיטליות,לרבות
מערכותאוטומציהלשידורולבקרתהשידור.השידורמועברלמש"בהרב-ערוציהדיגיטלישלהרשותוממנועולהללוויין
"עמוס"1-להפצהחופשיתלציבור,וכןמופץלחברותהכבלים)(HOTוהלוויין).(YESכלאלהמבטיחיםלצופהשידור
ספרתילאורךכלשרשרתההפצהוהשידור.

שידורקרקעיאנלוגי)(UHFלערוץ:10
הרשותהשנייהיחדעםערוץ10ומשרדהתקשורתפעלולהקצאתתדריםלהפצהאנלוגיתקרקעיתשלשידוריהערוץ,
במתכונתשידוריניסיוןלציבור.רקבשנת2005תתקבלהחלטהסופיתהאםלממשגםחלופהזו,שכןהדברכרוך
בהשקעהלאמבוטלתשעלהערוץלשאתבה.במקבילהחלההרשותבהיערכותלקראתהכנתמסמכיםלפרסום
מכרזבנושא.

הפצת"חדשות"10לתחנותהרדיוהאזורי:
"חדשות"10הופצולתחנותהרדיוהאזוריבאמצעותהלווייןהספרתיבשילובביןהמש"בהספרתיומערכתהבקרה
והניתובמולתחנותהרדיוהאזוריברשותהשנייה.
בובזמןמתבצעתהפצהלתחנותהרדיוהאזוריבאמצעותרשתהסיפרנתהקיימתברשותהשנייהבעבודהמולהזכיינים.

שילובשידוריערוץ10במקש"מים:
מימושקליטהספרתיתשלערוץ10במקש"מים)מערכותקליטהושידורמשותפות(-במסגרתהמעברללוויין
"עמוס"2-מלווייןה.LMI-חברתח.ל.ל.התחייבהלממשקליטהספרתיתשלערוץ10במקש"מים.
אחזקתהמקש"מיםותחזוקתםהיאבאחריותהיישובהקהילתיהרלוונטי)מועצהמקומית,מועצהאזוריתוכו'(.
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מרשםהפצתשידוריערוץ10
שידורספרתי

"עמוס"1

חברותהכבלים
והלוויין)(YES

"עמוס"1

מקש"מים
)ישובים(

"עמוס"1

"עמוס"1

סיפרתיUpLink-

בתיםפרטיים
קליטהלווינית

מש"ברב-ערוצי
סיפרתי
ערוץ10
"עמוס"1

:סיבאופטי
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בשנת,2003לאחרהשקתוהמחודשתשלערוץ,10נקלעהערוץלקשיים.ב14.4.03-הוצאצוהקפאתהליכיםואת
הערוץניהלומנהליםשמינהביתהמשפטבמשךהשנה.בחודשפברואר2004נחתםהסכםעםמשקיעיםחדשים
בערוץ,והערוץיצאמהקפאתהליכיםועברלניהולשלההנהלההחדשה.
הקשייםהתבטאוהןבהכנסותנמוכותוהןבהשקעותנמוכותבתוכן.ברבעוןהאחרוןשלשנת2003ובשנת2004
חלהמגמתעלייהבהכנסותהערוץובחלקו"בעוגתהפרסוםהטלוויזיונית",אולםעדייןמצבוהכלכלישלהערוץקשה
ולערוץהפסדיםכבדים.בימיםאלומנוהלמשאומתןלהכנסתמשקיעיםחדשיםלערוץ.

הוצאהלהפקהשלתכניותולרכישתן
בעקבותהמצבהקשהשאליונקלעערוץ10תוקןחוקהרשותהשנייה,ונקבעכימחויבויותהערוץבתחוםהתוכן
בשנתהזיכיוןהראשונה)(2002יימחקואםהערוץיעמודבמחויבויותיובשנתהזיכיוןהשנייה).(2003משלאעמד
הערוץבמחויבויותיו,תוקןהחוקפעםנוספת)תיקון(19ונקבע,כימחויבויותהערוץבתחוםהתוכןבשנתהזיכיון
הראשונהומרביתשנתהזיכיוןהשנייהיימחקו,אםהערוץיעמודבמחויבותיונובמבר-2003ינואר)2004סוףשנת
הזיכיוןהשנייה(.

מחויבותלתקופהשבין27.1.04-1.11.03
בהתאםלתיקון19לחוקהרשותהשנייה,המחויבויותהכספיותשלערוץ10לתקופה27.1.04-1.11.03הןכמפורט
להלן:
הפקהשלתוכניותורכישתן54.1-מיליון₪
סוגהעילית12.3-מיליון₪
חדשות13.5-מיליון₪
בעקבותמצבוהקשהשלהערוץ,החליטהמועצתהרשותלהשתמשבסמכותהמוקניתלהעלפיחוקולהפחיתאת
המחוייבותלתקופההנדונה,כךשיעמדועלהסכומיםהאלה:
הפקהשלתוכניותורכישתן42.3-מיליון₪
סוגהעילית10-מיליון₪

כספים
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חדשות13.5-מיליון₪
הרשותבדקהאתדיווחיערוץ10לתקופההנבדקתומצאהשההוצאותעלפיהקטגוריותהשונותעלועלהנדרש
והסתכמוכדלקמן:
הפקהשלתוכניותורכישתן43.9-מיליון₪
סוגהעילית11.5-מיליון₪
חדשות13.9-מיליון₪
עלפיהאמורלעילנמצא,כיערוץ10עמדבמחויבויותיוהכספיותבתקופההנבדקת,נובמבר-2003ינואר.2004
*כלהנתוניםהכספייםבפסקהלעילהינםבשקליםבערךשל.1/04

מחויבותלתקופהשבין31.12.04-28.1.04
בהמשךלבדיקהשנעשתהלתקופהשבין,27.1.04-1.11.03כפישפורטהלעיל,נעשתהבדיקתהשלמהלתקופהשבין
)31.12.04-28.1.04השלמהלשנהקלנדרית(.
עלפיתיקון19לחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו,בתוספתהשנייהלחוקנקבעכי"ההוצאההשנתיתשיוציאו
בעליהזיכיונותבכלערוץ,למימוןהפקהורכישהשלתכניותהמשודרותבערוץבאותהשנהלאתפחתמסכוםהשווה
לשישיםאחוזיםמכללהכנסותיהםאומ220-מיליוןשקליםחדשים,לפיהגבוהמביניהם"...
עודנקבעבכלליהתכניותשלהרשותהשנייהכי80%מההוצאההשנתיתתהיהבגיןהפקהישראלית.
סךהמחויבותלהפקהשלתכניותולרכישתןלתקופהעמדהעלכ201-מיליון₪ולהפקהישראליתעלכ129-מיליון.₪
הרשותבדקהאתדיווחיערוץ10באשרלהוצאותיולתקופההנבדקת,ומצאהכיהערוץהוציאלהפקהשלתכניות
ולרכישתןסךשלכ187-מיליון₪כאשרמתוךזהסךשלכ119-מיליון₪להפקהישראלית.
כלומרלערוץ10חוסרשלכ14-מליון₪בהפקהשלתכניותוברכישתןשמתוכוחוסרשלכ10-מיליון₪להפקה
ישראלית.
עלערוץ10להשליםחוסריםאלהבשנת.2005
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הפקותהרשות
¯‚ˆÓ†˙ÏÈ‡†∫‰ÈÊÈÂÂÏË†Ï¢ÎÓÒ
הרשותהשנייהרשאיתמתוקףסעיף48לחוקהרשותהשנייהלהפיקעד2%מכללהשידוריםבערוציםשעליהםהיא
מפקחתבשידוריה.הרשותרואהחשיבותרבהבהפקתתכניותבעלותייחוד,ענייןוערךציבוריים,שנושאיהןראויים
לתפוסמקוםבסדרהיוםהציבורי,תוךשיתוףמספררב,ככלהאפשר,שליוצריםישראלייםועידודםשליוצריםצעירים.
הפקותהרשותנעדרותשיקולמסחריופונותהןלקהלהרחבוהןלקהליםשאינםמוצאיםמענהבשידוריםהמסחריים
בערוצים2ו.10-
בתקופהשבין31.12.04-1.11.03שודרובערוץ44—2שעותשלשידוריהרשותשהם0.43%,משידוריהערוץ.
בערוץ10שודרובתקופהשבין4—31.12.04-1.1.04שעותשלתכניותהרשותשהם0.05%משידוריהערוץ.
בשנת2004החליטההרשותלהמשיךבמדיניותשלהולתמוךבסרטיתעודהובתכניותתרבותכדילהביאאלמרקעי
הערוציםהמסחרייםנושאיםחברתיים,סיפוריםאישיים,אנושייםובעיקרכאלהשלרובלאמקבליםביטויבשידורים
המסחריים.כמוכןהמשיכההרשותלהפיקתכניותלימיםמיוחדיםותכניותהעוסקותבתרבות,אומנותוספרות.
גםשיתופיהפעולהעםהקרנותהציבוריותהמשקיעותבסרטיתעודההתרחבובשנהזו.סרטיהתעודההמופקים
בעבורהרשותעתידיםלהיותמשודריםבשנת2005כשהכוונההיאלשדרםבמשבצתשבועיתקבועהובכךלהיות
"ביתאמיתי"ליוצריםהדוקומנטרייםבישראל.
כלהתכניותהמופקותבעבורהרשותהשנייהמלוותבכתוביותבעבריתלמעןקהלהצופיםכבדיהשמיעה.
תקציבהפקותהרשותבשנת2004עמדעל20.4מיליון.₪

תחומיהפקות,שידוריםואירועיםמרכזיים:
המשךהפקהשלסרטיתעודהקצריםוארוכים.
תכניותתרבות,ספרותואומנות-הפקתעונהשנייהשל"נספחתרבות"ועונהשלישיתשל"דוחאינטימי",עונה
שנייהשל"שמעסיפור"וסדרהייחודיתעלאמנותישראלית.
הפקתסרטייחודיבמלאת31שניםלמלחמתיוםהכיפורים"-החווההסינית-רשומון".
המשךשיתופיפעולהעםקרנותציבוריותלהפקתסרטיתעודה.
המשךשיתופיפעולהעםזכייניערוץ2וערוץ10ובהםהפקתסרטיתעודהלילדים.
המשךפעילותקרן"סנונית"לעידודיוצריםצעירים.
שיתופיפעולהבהפקתסרטיתעודהעםגופישידורמחו"ל.
השתתפותבפסטיבליםבארץובעולם.
פעילותלמעןהקהילהותמיכהוסיועליוצריםצעיריםבמגזרהערבי.
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 .1סרטיתעודהקצריםוארוכים
בשנת2004המשיכההרשותבהפקת29סרטיהתעודהשזכובמכרזלסרטיתעודהשפורסםבסוף2002
והפקתםהחלהלקראתאמצע.2003
חלקמהסרטיםשודרובמועדיםמיוחדים:
הסרט"פרוזקלאומי"העוסקבשירתהשלנעמישמרוהסיוריםהמודרכיםהמתקיימיםבעקבותהשירים-
שודרבראשהשנהבערוץ,2כחודשייםלאחרפטירתהשלנעמישמר.הפקתהסרטהסתיימהימיםספורים
לפניפטירתהשלשמר).בימוי:אביהמי,הפקה:טי.טי.ויהפקות(.
הסרט"בועות"העוסקבעולמםשלהבוגריםהאוטיסטיםשודרבערוץ10ביוםההתרמהלאלו"ט)בחודש
דצמבר.(2003הסרטהואחלקשלישיואחרוןבטרילוגיההעוסקתבשלביםהשוניםבחייהםשלאוטיסטים-
ילדים,נוערולבסוףבוגרים.כלהסרטיםהופקועבורהרשותושודרובמהלךהשנים)בימוי:אקלסיון,הפקה:
מיכלאלכסנדר(.
הרשותהשנייהשותפהגםבשנהזולהפקתמספרסרטיתעודההעוסקיםבנושאיםייחודיים.שלושתהסרטים
שנבחרולהפקההשנהזכובמענקפיתוחבקרןלפיתוחתסריטיםותחקיריםשפורסמהב.2001-לאחרשפותח
התסריטוהתחקירשלכלסרט-החליטההרשותהשנייהלממןאתהפקתהסרט.שמותהסרטים:
שםהסרט

תיאורהסרט

במאיומפיק

דילמתהדריין

ארזלאופר

סיפורםשלחבריההכשרותבאירופה,המעפיליםו"המוסד
לעלייהב'",דרךסיפורהשלאנייתהמעפיליםהאחרונה
שהביאהיהודיםלארץבזמןמלחמתהעולםהשנייהב-1941-
"הדריין."2

ארתור)המפא''יניק
האחרון(

אלוןאבוטבול
דורוןצברי

מסעהיסטוריואישילחייושלאריהלובהאליאב.

קיבוץ

רחלישוורץ
גלשוורץ

בחמשהשניםהאחרונותתיעדהרחלישוורץאתהקיבוץשבו
היאחיה-קיבוץחולתהשבצפון.מהשהחל כתהליךשינוי
ונמשךכתהליךהתפרקות.

בקיץ2004פרסמההרשות7מכרזיםלהפקתכ25-סרטיתעודהארוכים.המכרזיםהזמינויוצריםותיקיםוחדשים
להגישהצעות.הדגשהושםעלהנושא,עלהקונספטועלוהגישה.
התקציבהכולללסרטיהתעודהשנבחרוהוא9.3מיליון₪מתוךמגמהלטפלבנושאיםחברתייםהמעסיקיםאת
החברהבישראלעלכלמגזריה.סכוםההשקעהשלהרשותהשנייהבכלסרטהואכ.₪360,000-להלןמפורטים
פרטיהסרטיםהזוכיםלפינושאיהמכרזים:

מכרזמס'-4/04השינוישחלבמעמדהקיבוציםוחבריו
שםהסרט

במאי

מפיק

סיפורהשל
דגניה

יצחקרובין

טקניוזמדיה

הנאמן

חןשלח

מיכהליבנה
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תיאורהסרט
הקיבוץהראשוןנאבקעלדרכו.הסרטדןבגורלושלקיבוץ
דגניה,ההשלכותעלהחבריםבקיבוץוהתנועההקיבוצית
כולה.
סיפורושלקיבוץמצובהבאמצעותסיפורושל"הנאמן"-זה
שעמללסתוםאתהגוללעלהרעיוןהקיבוצי.

מכרזמס'-5/04השינוישחלבמעמדהאישהבמגזריםהשונים
שםהסרט

במאי

גולהסנגם-פרח שריתחיימיאן
האבן

תיאורהסרט

מפיק

טרבלסיהפקות הסרטעוקבלאורךזמןאחרקבוצתנשיםהמתעמתותעם
בע"מ
השורשיםהתרבותייםוהחברתייםשהביאואותןלהתנהל
בצורהכהכנועה.

מכרזמס'-6/04ירושלים
שםהסרט

במאי

ירושלים-ניתוח אשרטללים
פתוח
ישמלך
בירושלים

יעקבגרוס

מפיק
מאיההפקות
בע"מ

תיאורהסרט
מסעקולנועיבהשראתשירייהודהעמיחי.

צבישפיהפקות סיפורהשלירושליםבשנותהשלטוןוהמנדטהבריטי.

מכרזמס'-7/04חגיםומועדים
שםהסרט

במאי

תיאורהסרט

מפיק

בעדארבעה
בנים

נועםדמסקי

מורדיקרשנר

סרטעלשיחעכשוויביןאבות,בנות,בניםואימהותבחברה
הישראלית.

לתת

ילוןגורביץ'

ג.ןתקשורת

סיפורםשלשמחההולצברגומעוזיהסגל,שניאנשיםבני
דורותשונים,אךבעלימהלךחייםדומה.

מכרזמס'-8/04פריפריותוהתנחלויות
שםהסרט

במאי

דוגית-הסוף

גילקרני

בדרךלגלגל"צ

אמירגרא

תיאורהסרט

מפיק

הסרטמתארתקופהשבסופהיקיץהקץעלכפרהדייגים
מניאליאס
דוגית-התנחלותקטנהבתעשריםמשפחותהחיותבצפון
וגילקרני
רצועתעזה.
סיפורםשלצ'יףוג'ילאי,ראפריםצעיריםמקרייתשמונה,
טופליין
תקשורתבע"מ חבריההרכב845אקספרס.הםמבקשיםבמחאתםלכבוש
אתבימותתלאביבדרךמאזיניגלגל"צ.

מכרזמס'-9/04חינוך
שםהסרט
נאף-ילדרחוב

במאי
משהאלפי,
יואבקליינמן

מפיק
משהאלפי

תיאורהסרט
התבוננותבעולמםשלילדיהרחובבירושלים,דרךסיפורושל
נאףשמצאעצמומחוץלמסגרתחינוכית.
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מכרזמס'-10/04נושאיםפתוחים
שםהסרט

במאי

מפיק

תיאורהסרט

שתיקתהגברים ישריהלפרין

ישריהלפרין

טיקתיק

בועזרוזנברג

ינוסןהפקות

קרליבך

בועזשחק

מכתביי
לארכיטקט

דוקידרור

טי.וי.די.פי.וי
בע"מ
זייגוטפילמס
ויעלשביט

סלבדור

נסיםמוסק

ביבליקלהפקות סיפורםהנשכחשלנוסעיספינתסלבדורואגבכךסיפורה
שלקהילתיהודיבולגריהבשניםהאמורות.

חייליהבדיל

אוהדאופז

יהודימתוך
בחירה

עידןרגב
דיוידברנט
ורוברטקרלסון בשיתוף

שבילהפקות

Eva Rink

פירמידהאנושית ליסהשילוח

יוליאוגוסט
תקשורת
והפקותבע"מ

סיפורםשלגבריםשעברותקיפהמינית,בניסיוןלשבוראת
קשרהשתיקהוהטאבובנושאוהצגתההשלכותשלהתקיפה
עלחייהםשלה"שורדים".
הסרטעוקבאחרמספרחוליםבמחלותחשוכותמרפא-
סינדרוםטוראט.ADHD,OCD,
סיפור חייו של שלמה קרליבך על כל פיתוליו ,הצלחותיו
ואכזבותיו.
סיפורו של הארכיטקט ,אריך מנדלסון ,שחייו המרתקים
משיקיםלסיפורהלאומיהציוניומהלךהשתנותו.

סיפורושלצבאדרוםלבנוןוחייליודרךסיפוריהםהאישיים
שלאנשיהקבוצההעובדיםבחפציבהובאתריםנוספיםשל
חברתהחשמל.
מדי שנה מבקשים קרוב למאה גרמנים נוצרים ,בד"כ
אתאיסטים,להתגייר.הסרטעוסקבאשמהוכפרה,בדרךשעל
מגויריםאלהלעבור,במאבקיםהצפוייםלהם,בשונישלהם
ממתגייריםבניעמיםאחריםובהתקבלותשלהםכגרמנים,
צאצאיםלדורהנושאבאחריותלשואה,ב"סביבתםהיהודית"
החדשה.הסרטמצולםבגרמניה,תלאביב,ירושלים,לוס
אנג'לסופולין.
סרטמעקבאחר"ילדיהקרקס"בכפריהושע.ילדיםאלו,
הבאיםמרקעיםתרבותיים,דתייםוחברתייםשונים,נפגשים
תחתכיפתהקרקסולומדיםלסמוךזהעלזהולהינתקמדעות
קדומות.

סיפורושליעראחד,שהואזירתהתרחשותלמאבקיםאנושיים,
עדןהפקות
עידוהר
יער
מלחמותקיוםוניסיונותהישרדותבתוךהמצוקהוהמחסור.
שבילהאספרגוס ברקותומרהימן טי.טי.ויהפקות בסיפורההמופלאשלחבורתקשישיםרקדניפלמנקו,ונוגע
במקומותהכיבסיסייםשלהחיים:בגידתהגוףלעתזקנה,
בע"מ
יחסיםבתוךהמשפחה,מיניות,אינטריגות,ישראלכקיבוץ
גלויותועוד.
סרטתיעודימוסיקליהמביאאתסיפורעלייתוונפילתושל
מחכיםלגודיק אריקדוידוביץ' למההפקות
מלךהמחזמרהישראלי,המפיקוהאמרגן-גיוראגודיק.
הסרטמתאראתמעמקיהעשייההייחודיתשל"ביתנועם"-
עמיתגורן
ילדיםמסוכנים עמיתגורן
המקום היחידי בארץ ,המטפל באחראי הישיר לאלימות
במשפחה-הגברהאלים.הסרטעוקבאחרהשלביםהסבוכים
שלתהליךקליטתושלמטופלבביתנועםואחרהאתגרים
שעוברים הוא וחבריו המטופלים בתהליך "הגמילה
מהאלימות".
סרטמסעבלתישגרתיהמנסהלעקובאחרמקורותטקס
קלאודיהלוין
החתיכההחסרה עודדלוטן
בריתהמילהלדורותיו.
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 .2תכניותתרבות,ספרותואומנות
תרבות-בשנת2004המשיכההרשותהשנייהלהפיקעונותנוספותלכלאחתמתכניותיה",נספחתרבות"
ו"דו"חאינטימי",בסכוםכוללשל2.4מיליון.₪
התכניותשודרובתוםהפקתםשלכלהפרקיםבתחילתשנת.2005המדיניותלשדראת"נספחתרבות"בערוץ
2ואת"דו"חאינטימי"בערוץ10נובעתמהחשיבותשהרשותרואהבקיוםתכניותתרבותבשניהערוצים
המסחריים-ציבוריים.
10פרקיםנוספיםשלדו"חאינטימי-בהפקתהאולפניםהמאוחדיםהרצליה-גםבעונההשלישיתשל"דו"ח
אינטימי"במרכזכלתכנית-יוצרישראליהיוצאלמסעבתחנותהתרבותהאישיותשלו.מפגשיםביןגיבורהתרבות
לביןאירועיתרבותאקטואליים,וכיצדהםמשתקפיםמנקודתמבטוהאישית.עורכים:יאירגרבוז,אורנהבן-דור
ושמעוןאדף.
גיבוריהתרבותבעונההשלישית)כוללאלהשכברהופקובשנהשעברה(:העיתונאיג'קילוי,הסופרדןבניה-סרי,
ד"רמאירבוזגלו,הציירתמיכלנאמן,הזמרוהעיתונאישאנןסטריט)מלהקת"הדגנחש"(,המשוררתחוה
פנחס-כהן,מנהלבי"סלקולנועובימאירנןשור,הזמרתקוריןאלאל,המוסיקאייאירדלאלוהסופרתהצעירה
עינתיקיר.
הרשותהשנייההודיעהכיהיאמתכוונתלהפיקעונהרביעית.
10פרקיםנוספיםשל"נספחתרבות"-בהפקתJCSובהנחייתהעיתונאידבאלפון-גםכאןנשמרההתפיסה
הכלליתשבהלכלתכניתנושאמרכזיבחייהתרבותוהחברהשלנושהואצירמרכזילשיחותהמנחהעםכלאחד
מהמרואיינים.עורכתהתכנית:איריתדולב.נושאיהעונההשנייהכוללהפרקיםשהופקובשנהשעברה:זושלנוזו
גםכן)הפטריוטיותהחדשה(,אסקפיזם,גבולות,קונסנזוס,אמריקה,חלוציות,הלאנודע,כוכבות,דיוקןעצמיואנרגיות.
ספרות-עונהשנייהלפינות"שמעסיפור"-המלצהעלספרבפינהיומיתבתכ3-דקות,המביאה
למרקעסיפוריםעלהספריםשריתקואתקוראיהם.מספריהסיפורים–כולםאוהביספרים,מכלגוניהחברה,
מספריםעלספרמהמאגרהאישישלהספריםהקרוביםללבם.הספרים,שראואורבישראל,עוסקיםבספרות
ושירהישראליות,ערביותומתורגמות .שידורהפינותהחדשותיחלבשנההבאה.תקציבהפקתהפינות
.₪300,000בימוי:אורישיין,הפקה:אסאהפקות.להלןשמותהספריםוהממליצים:
שםהספרוהסופר/ת
"זריםבבית"מאתרג'אשחאדה

ממליצים
אדיבמח'ול-אישתקשורת,רדיוועיתונותערביתמיפו.

"רחובמיגל"מאתו.ס.נאיפול

אורנהבןזקן-אמניתופעילהפמיניסטיתמבתים.

"ספרהחייםוהמתיםהטיבטי"מאתסוגיאלרינפוצ'ה חייםפלד-רפלקסולוגומנהלביתקפהמשוהם.
"ירחאחר"מאתאספוברו

מהרטהברוך-שחקניתילידתאתיופיה.

"מוקדםאומאוחר"מאתלאהגולדברג

מיריברוך-עקרתביתוסבתאמחיפה.

"מחזורשיריהמכשפות"מאתרחלחלפי

עינבדהאן-בוגרתהחוגלספרותבאונ'חיפהומורהלריקודי
בטןממעלות.

"החיילהאמיץשוויק"מאתירוסלבהאשק

יהודית בראל  -תושבת קרית שמונה ,מטפלת בנוער
בדרמהתרפיה

"דברקטןוטוב"מאתריימונדקארבר

יוסיאומסי-עוסקבשיווק,בעברניהלמסעדה,מחיפה.

"סיפורעלאהבהוחושך"מאתעמוסעוז

תמיפריימןכץ-אוצרתאמנות

"מקוםאחרועירזרה"מאתמיהארד

עמיתיריב-מתמחהבעריכתדיןומתרגםספרים,מרמת
השרון

"האישבלאתכונות"מאתרוברטמוסיל

רונילווינגר-קציןמשטרהחובשכיפהמשוהם.

הפקותהרשות

109

תחוםטלוויזיהכללי

ממליצים

שםהספרוהסופר/ת
"גלותהמשוררים"מאתברטולדברכט

מיכלשמיר-זמרתאופרה,חיהכמהשניםבגרמניה.כיום
מתגוררתבישראל.

"עלכסף,זיקנה,מוותוכולי"מאתיוליהוינר

תמילוינחום-עובדתבסוכנותהיהודיתוסופרתמירושלים.

"סיפוריערב"מאתאליהונאווי

אריהצליח-בעלדוכןבשוקמחנהיהודה.מספרסיפורים
כבן.70

"מגילתסןמיקלה"מאתאכסלמונטה

מוטיקפלן-ארכיטקטירושלמי.

"אלוהיםמחפשאתהאדם"מאתאברהםיהושעהשל עינתרמון-רבה)רבממיןנקבה(מירושלים.
"נינהבלטקה"מאתאנטוניטרולופ

רחלקום-בעלתחוותרכיבתסוסים,ממושבחיבתציון.

"אני,שלוםבתשמואל"מאתמינובןייגר

דבורהשטרסבורגר-מנהלתהמעבדהלהפריהחוץגופית
באסףהרופא.

"השעות"מאתמייקלקאנינגהם

אבןפלנברג-עוסקבתרגוםמאנגליתושומרמצוותמכפר
הרוא"ה.

"והיוםאיננוכלה"מאתצ'ינגיזאייטאמטוב

אילשיפרוני-עוסקבמחשביםויוגה,מזיכרוןיעקב

"רצחבחוגלספרות"מאתבתיהגור

מירבאיילון-עוסקתביחסיציבור,מקיבוץאילות.

"ערפיליאוולון"מאתמריוןצימרבריידלי

עינאלגורי-מלמדתתנועהבבתיספרתיכונייםואקרובטית
מפרדסחנה.

"היומניםשלסילביהפלאת"1950-1962

אודיהראל-עוסקבשיפוצים,מקיבוץהעוגן.

"תנ"ךעכשיו"מאתמאירשליו

עדי נס  -צלם סטילס העוסק בגיבורים מהתנ"ך
ומהמיתולוגיה.מציגתערוכותבארץובחו"ל.

"אנדיורנס"מאתאלפרדלנסינג

יפתחקוז'יק-עובדבחנותלממכרציודימיומתגוררביאכטה.

אמנות"-סיפורמסגרת—100שנותאמנותישראלית"הואשמהשלסדרהתיעודיתשיזמה
מועצתהפיסלתרבותולאמנות.החברהשנבחרהלהפיקאתהסדרההיאגשםתקשורת)מפיקים:אילן
דה-פריסואילתהראל,בימויותסריט:רוניתוייס-ברקוביץ'(.הסדרה,בת7פרקים,תציגאתסיפורהשל
האמנותהישראליתכסיפורבעלצדדיםרבים,הלוקחבחשבוןהקשריםשונים.הסיפורימסוראתעיקרי
הדעותוהתיאוריותהמגוונותהרווחותבתחום.כלפרקיתנהלכסוגשלמסעשמסלולונקבעעלפיהכותרת
שלהפרק,לאודווקאכרונולוגיועםזאת,כסוגשלסיפורעלילתי.מתוךנקודתהנחה,כיכלאמןהואסיפור
בפניעצמונצאלמסעבכלפרקבמטרהלבחוןאתנושאיהחתךהמפלחיםאתהאמנותלרוחבולעומק.בין
הנושאיםשבהםיעסקוהפרקים:נוף,בית,גוף,זיכרון.
עלותהפקתהסדרה-כ3-מיליון.₪השקעתהרשותהשנייה1:מיליון.₪השקעתמפעלהפיס:
2מיליון.₪הסדרהעתידהלהיותמשודרתבמסגרתשידוריהרשותבשנת.2006
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 .3הפקתסרטמיוחדבמלאת31שנהלמלחמתיוםהכיפורים—
החווההסינית-רשומון
בשנת2003החלההפקתושלהסרט"החווההסינית-רשומון"בבימויוובהפקתושלנירטויב)ג.ןתקשורת(.
הסרטעוסקבזיכרוןהאישישלהחייליםלעומתהזיכרוןהאישישלהמפקדיםבאותוקרבמפורסםבמלחמתיום
הכיפורים.הרשותהחליטהלהפיקאתהסרטמתוךראייהוהבנהשהאירועהכואבהזהעדייןרחוקמלהגלידגם
אחרייותרמ30-שנהומכאןשקייםצורךואפילוחובהלנסותולבררמהבאמתהיהשםולמהעדהיוםקיימות
כלכךהרבהגרסאות.טרםשידורהסרטבטלוויזיהקיימההרשותהקרנהחגיגית,במרכזענבבת"א,בנוכחות
רובמשתתפיהסרט,יוצריוואורחיםנוספים.לאחרההקרנההתקייםפאנלשעניינוהקרבבחווההסינית,
השלכותיוומנהיגותבעתהקרב,תפיסתהשכול,מורשתהפצעוהתפוררותהחברההישראלית.
הסרטשודרבסוףספטמבר,2004מוצאייוםהכיפורים-בערוץ.2

 .4שיתופיפעולהעםקרנותציבוריותלהפקתסרטיתעודה
בשנת2004הורחבושיתופיהפעולההקיימיםביןהרשותהשנייהלביןהקרנותהציבוריותהתומכותבסרטי
תעודה.הרעיוןשבבסיסשיתופיהפעולההואהגדלתכמותהסרטיםהמופקיםבפועלובכך-עידודוקידוםהיצירה
הדוקומנטריתהישראלית.הסרטיםשמופקיםבשיתוףפעולהישודרובמסגרתשידוריהרשותהשנייה.להלן
פירוטשיתופיהפעולה:

שת"פעםקרןאביחי
כדילהביאאלהמרקעסיפוריםהמשקפיםמציאותמורכבתשלזהותותרבותיהודיתעלגווניההשונים,
עולמותישנים,חדשיםומהשביניהם,קיימההרשותהשנייהשיתוףפעולהעםקרןאביחי.יוזמיהפרוייקט
מבקשיםלסייעליוצריםלמצואכיווניםחדשיםלסיפוריהם,בעזרתמושגיםכגון:ערבותהדדית,פמיניזם,
יחסלזר,חיפושדרך,הומניזם,טריטוריה,מרד,שפהעברית,פיוטוחזנות,מיתוסים,ביתאבא,אינדיבידואליזם,
שנאתחינם,אמונהוהשגחה,ממסדואנטיממסד,משברהציונותועוד.
במסגרתזונבחרהלתמיכתהקרןוהרשותסדרהתיעודיתבת3פרקים"האינפורמנטים"בבימוירינהפפיש
ובהפקתניצהגונן)גוןהפקות(.הסדרהעוסקתב"אינפורמנטים",אלהאשרמנסיבותשלמסורתמשפחתית,
תחושתדחףושליחותפנימית,נטלועלעצמםאתמתןביטוילשיריםולמסורתשהושרווסופרובקהילות
המוצאשלהםבמשךמאותשניםושימורם.מדוברבאנשיםצעיריםבני20עד40המחפשיםאתהצליל
המיוחדשלהםבתוךמהשמכונה-תרבותישראלית.
עלותהפקתהסדרהכ1-מיליון.₪השקעתהרשות,₪500,000השקעתקרןאביחי.₪500,000:

הקרןהחברתית
בשנת1999נוסדההקרןהחברתית-שיתוףביןהרשותלביןהקרןהחדשהלקולנועולטלוויזיה.מטרתה
ליצורמסלולשלסיועלהפקתסרטיםהנותניםביטוילמגווןהתרבותישלהחברהבישראל.הנושאיםוהיוצרים
במסלולזהמשקפיםאתמכלולהרבדיםהמרכיביםאתהחברההישראלית.הסרטיםכולםעוסקיםבנושאים
חברתייםמכלהמגזרים.סה"כהשקעתהרשותבשיתוףפעולהעםהקרןהחדשה2,340,000:ש"ח.
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הסרטיםשזכולתמיכתהקרןהחברתיתבשנת2004הם:
במאיומפיק/חב'הפקה

שםהסרט

אורך

אודסהאודסה

מיכלבוגנים,טרנספקס

90דק'

קיבוץ

רחלישוורץ,גלשוורץ

50דק'

מגורשת

איבתיסאםמרענאהותמנעגולדשטיין
ניצהגונן

50דק'

פרוורבו

שוששלם
שוששלםומארקרוזנבאום

50דק'

כלתהגליל

באסלתאנוס,איתןחריס

50דק'

חמוצים

דליתקימור,גוןהפקות

50דק'

מלחמתהשחרור

גלעדרשף,עמיתגורן

50דק'

היסטוריהמשפחתית

דןוולמן

50דק'

סוףשבועבכפר

אידוסלע,גידיאביבי

90/50דק'

נשותהמדבר

עדהאושפיז

50דק'

דמעותאידיאולגיות

תמיפיינגולד,שולהשפיגל

50דק'

שלוםאבובאסם

ניסיםמוסק,שרוןשביט

75דק'

בראשית

גלעדשניידר,אוגהפקות

50דק'

הקרןהרבתרבותיתע"ששרוןעמרניז"ל
הקרןלעידודקולנוערבתרבותי)גשר(והרשותהשנייהייסדוקרןמשותפתהמיועדתלהפקתיצירותרב
תרבותיותלטלוויזיה.מטרתהקרןלעודדיצירתקולנועוטלוויזיהבישראל,שיביאואלהמרקעתכניםחדשים
ופניםחדשותמתוךמגווןהתרבויותבארץ,שלאקיבלוביטויהולםעדכה.הקרןשמהדגשעלדיאלוגפתוח
שיתנהלבשאלותהעוסקותבשיחביןהזהויותהתרבותיותהשונותבישראל.סה"כהשקעתהרשותבשיתוף
פעולהעםהקרןהרבתרבותיתע"ששרוןעמרניז"ל600,000:ש"ח.
הסרטיםשזכולתמיכתהקרןוהרשותבשנת2004הם:

במסלולהפקה:
במאיומפיק/חב'הפקה

שםהסרט

אורך

אמנוןוג'יל

גונןגלזר,גליהבדור

50דק'

אשבל

זיואבן-צור,עמיתגורן

50דק'

גבריםעלהקצה-יומןדייגים

אבנרפיינגלרנטומכביתאברמזון

50/90דק'

הבמה

פטרמוסטובוי,פאקליין

50דק'

חרדלסרטו

שלמהחזן

50דק'

כפרדרום

נעםדמסקי,דנההפקות

50דק'

מלארחמים

שלוםהגר,אריקברנשטיין

50דק'

הגבעונים

שושיגרינפלד,משהאלפי

50דק'

זורםכנהרגדול

יצחקחלוצי,יהליגת

50דק'
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במסלולפיתוח:
כיכרהחתולות-בימוי:נתנאלסמריק
דרכיאבות-בימוי:יוסיליאון

שיתוףפעולהביןהרשותלביןקרןיהושערבינוביץ'
קרןרבינוביץ',שאחתממטרותיההיאעידודיצירתסרטיםישראליים,והרשותהשנייההמשיכוגםהשנה
אתשיתוףהפעולהשהתחילבשנת.2003סה"כהשקעתהרשותהשנייהבשיתוףפעולהעםקרןיהושע
רבינוביץ'בשנת1,460,000:2004ש"ח.
הסרטיםשזכולתמיכתהקרןוהרשותבשנת2004הם:

במסלולהפקה:
שםהסרט

אורך

במאיומפיק/חב'הפקה

בעקבותהקולהאבוד

ציפיטרופה

50דק'

יבגניאריה

הרץפרנק,סוזנהזילנסקי

50דק'

הצדהרביעישלהמטבע

דןגבע

50דק'

הקטנההנ"ל

רוניתקרצנר

50דק'

זרים

אביהמי,עידןרגב

50דק'

סמינרהרבניםשלרודוס

רמיקמחי

50דק'

איזהעולםקטן

חניקילצ'בסקי

50דק'

ברית

נוריתיעקובס-ינון,טושוטסרטים

50דק'

סיסאי

דודגברו,המכללההאקדמיתספיר

50דק'

אשבל

זיואבן-צור,עמיתגורן

50דק'

במסלולפיתוח:
בירהלארוחתבוקר-בימוי:אריקדוידוביץ'הפקה:למההפקות
ביאליק-הפקה:גשםתקשורת

שיתוףפעולהביןהרשותהשנייהלביןקרןמקור
הרשותהשנייהקיימהשיתוףפעולהלתמיכהבסרטיתעודהעםקרןמקור.
סה"כהשקעתהרשותהשנייהבשיתוףפעולהעםקרןמקור600,000:ש"ח.
הסרטיםשזכולתמיכתהקרןוהרשותבשנת2004הם:
שםהסרט
הגבעונים

במאיומפיק/חב'הפקה
שושיגרינפלד,משהאלפי

אורך
50דק'

הבמה

פטרמוסטובוי,פאקליין

50דק'

לחצותאתהגבול

בילאליוסף,הגרקוט

50דק'
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 .5שיתופיפעולהעםזכיינים
בשנת2004הוקצהחלקמתקציבהפקותהרשותהשנייהלהפקתסרטיםבשיתוףפעולהעםזכייניותיה.סה"כ
השקעתהרשותבשיתוףפעולהעםזכייניערוץ2וערוץ2.5:10מיליוןש"ח.

בשיתוףטלעדהופקו:
16 .1פרקיםשלהתכנית"הזמןהשלישי"המיועדתלבניהגילהשלישיבהנחייתטליליפקין-שחק.מדובר
באוכלוסייהשזוכהלטיפולמועטבשידוריהערוציםהמסחריים.התכניותכולןשודרובקיץ2004בערוץ.2
4 .2פרקים)בני50דק'כלאחד(שלהסדרה"יוריםושרים"-סדרהתיעודיתהסוקרתאתתולדות
הלהקותהצבאיותמיוםהקמתןועדהיום.זהופרויקטהיסטורי-דוקומנטריהשבאלאחדממחוזות
הזיכרוןהמרכזייםשבחברההישראלית.הואמציעמבטעכשווי,מפוכחוביקורתיעלתופעתהלהקות
הצבאיותתוךהצגתהכמקרהבוחןלהבנתתהליכיםחברתייםופוליטייםבחברההישראליתעדימינו
אלה.בימוי:ארזלאופרהפקה:עדןהפקות
הסדרהשודרהבחודשנובמבר2004בערוץ.2

בשיתוףרשתהופקו:
 .1שיחותאחרונות-זהשירפרידה14)-שיחותאחרונותשקיימוהנופליםעםקרוביהם(.פרקהזמןבין
השיחההאחרונהשלהחללעםקרוביו,ועדקבלתההודעההרשמיתמנציגיקציןהעיר,הואלמעשה
זמןהפרידהשלהקרוביםמיקיריהם.בדיעבד,הופךאותופרקזמן,לזמןחשובבחייהםשלהקרובים.
הפעולותהיומיומיותהמתנהלותממשבאותוהזמן,מקבלותמשמעותועוצמהרבה.כלסרטוןמורכב
מקטעיםקצריםשכלאחדמהםהואעדותשלבןמשפחהעלהשיחההאחרונהועלהשעותשבינהלבין
רגעקבלתההודעה.הפקה,JCS:הסרטוניםשודרובערביוםהזיכרוןוביוםהזיכרון2004בערוץ.2
 .2רקרגע100-פינותבנושאמושגיםביהדות,ציונותוהיסטוריהשלמדינתישראלבהנחייתאביקושניר.
כלפינהבתדקהאחתסוקרתמושגאחד.הפקה:אפרילקום.שידורהפינותבערוץ2החלב25-
בדצמבר.2004
" .3גלויותמכאן"-פרויקטאמנותירב-תרבותי,חברתיוחינוכיבמסגרתהקהילה,ובמרכזותהליךיצירתי
לבנינוערולקהילהמהפריפריה,באמצעותהפקתסרטיםתיעודייםאישייםקצרים.הופקובמסגרתזו
15סרטיםקצריםבבימוייםשלבניהנוערובהפקתמשהלוינסון.סרטיהתעודהשודרובערוץ2החל
מ11-בדצמבר.2004

בשיתוףקשתהופקו:
מיזםמשותףשנוסדיחדעםהרשות,קשתוהקרןהחדשהלקולנועוטלוויזיה-קולנועדוקומנטרילילדים.
8סרטיטלוויזיהבני15דקותכלאחד,מופקים,בהשקעהשל1.2מיליוןש"ח,המיועדיםלילדיםבני10
עד.13אלוסרטיםשנעשיםעלילדיםובעבורם.היצירהמתמקדתבעולםהמושגיםוהנושאיםהרלוונטיים
בעבורםוכןמיועדתלצפייהשלקהליעדצעירזה.הסרטיםישאפולתתביטוילבעיות,ללבטיםולתופעות
אחרותהמעסיקותילדיםבשכבתגילזו.לתפקידהעורךהראשיוהמנהלהאמנותישלהמיזםמונה ארי
פולמן.הסרטיםמתוכנניםלשידורבשנת2005בערוץ.2השקעתהרשותבשת"פזה.₪500,000:
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רשימתהסרטיםשמופקיםבמסגרתזו:
רועירוצהלרקוד
במאית:נועהאהרוני,מפיקים:צפרירקוחנובסקי,מיריעזרא
נשיקהראשונה-אמתאוחובה?
במאים:עמיקםקובנרומיכהקינסברונר,מפיקים:אוריסבג,עינתביקל
ביןקריירהלאהבה
במאית:לינורהאסא,מפיקים:באזזטלוויזיה-גליתבנגלסועדוצוקרמן
האוסףשלידידיה
במאי:נעםדמסקי.מפיק:מורדיקרשנר
החברהדמיונישלי
במאית:יעלפלדמן,מפיקים:באזזטלוויזיה-גליתבנגלסועדוצוקרמן
מתלכעוס
במאיומפיק:חייםטל
רולרבליידס
במאיומפיק:אופירטריינין
שערים
במאים:דניאלסיוןודוריתתדיר,מפיקה:אסנתטרבלסי

בשיתוףהטלוויזיההחינוכית:
"בריתעםמילה"-תוכניתתרבותעברית,כשהמונח"תרבותעברית"מכילשנימושגיםשבדרךכללנהוג
להפרידביניהם:תרבותיהודית-תרבותישראלית.התוכניתתימנעמדיכוטומיהאוטומטיתביןחילוניםלדתיים.
בתוכניתיתקייםדיוןטלוויזיוניתרבותיעלמשמעותהשלהמילה.יופקו16פרקיםבהנחייתאבירמהגולן.
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 .6קרן"סנונית"לעידודיוצריםצעירים
גםבשנת)2004ומאז(1995המשיכההרשותהשנייהלהקציבסכומיתמיכהלהפקתסרטיםשליוצריםצעירים.
השנהתוקצבההקרןב–₪600,000בעבורסיועלהפקותסטודנטים.הוגשולקרן130הצעות,מתוכןזכו38
יוצריםבמענקיםבין₪9,000ל₪18,000-להפקתסרטיהם.
בפברואר2004החלההרשותהשנייהלשדראתהסרטיםשהופקובתמיכתקרנות"סנונית"ו"ברוש"בשנים
האחרונות,במסגרתמיוחדתלסרטייוצריםצעיריםבכלשבתבצהרייםבערוץ.2
מספרהזוכיםמכלמוסדלימודלשנהזו:
מספרזוכים
5

שםמוסדהלימוד
קמרהאובסקורהת"א
אוניברסיטתת"א-החוגלקולנוע

6

מכללתספיר

6

בי"סע"שסםשפיגל

6

מכללתביתברל

1

מכללתהדסהבירושלים

4

בי"סמעלה

4

מכללתעמקהירדן

3

מכללתתל-חי

2

המכללהלהוראהטכנולוגית

1

 .7קופרודוקציות—שיתופיפעולהבהפקתסרטיתעודהעםגופי
שידורמחו"ל
בשנת2003החלההרשותבמסורתשלהפקתסרטיתעודהבשיתוףגורמישידורמחו"ל-קופרודוקציות.
הרשותמעוניינתלהשתתףבעשייההדוקומנטריתהעולמיתורואהלנכוןלקחתחלקבשיתופיפעולהעםמדינות
אירופיות,שבאמצעותןיוצריםסרטיםעםזוויתמעניינתבכלהקשורלנושאיםישראלייםויהודים.
דוגמאטובהלכךהיה,סרטבשניחלקים"-להתראותהולנד"-בבימויוילילינדוורובשיתוףהטלוויזיהההולנדית.
הסרטשודרבערביוםהשואהוביוםהשואההשנהועסקבגילוייםהחדשיםשנחשפובאשרליחסםשלאזרחים
הולנדייםליהדותהולנדבתקופתמלחמתהעולםהשנייהוהשואה.לאורההצלחהשלהסרטושלשיתוףהפעולה
הוחלטלהמשיךבמסורתואףלהרחיבה.
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בשנת2004נבחרולהפקה3סרטיםבשיתוףגורמישידורמחו"ל.בבסיסשיתוףהפעולהעומדעיסוקהסרט
בנושאיםישראלייםויהודייםבתפוצות.הסרטיםשנבחרולהפקההם:
א .יומנהשלקלרהלימליך-שביתתהנשיםהגדולהבניו-יורק-בבימויושלאלכסשליט,בשיתוףעםבלגיה,
צרפת ,10-TV, CNCקרןרובין,ניקמדיה,קובוצרפתVRT,והמוזאוןהיהודי-צרפת.
הסרטעוסקבקלרהלימליךשגדלהבשטעטלשל"תחוםהמושב"היהודיברוסיההצארית,והגיעהלארצות
הבריתבעקבותהפוגרוםבקישינבב.1903-
שניםמעטותאחריהגעתהלאמריקההפכהלמנהיגתפועליםאמיצה,שהובילהמהלךמכריעבתולדותיחסי
העבודהבמעצמההקפיטליסטיתהגדולהבעולם,ונעשתהגיבורתתרבותמןהמעלההראשונה.הסרט
יתבססעליומניהשנכתבוביידישואנגלית.
ב .יציאתמצרים-בבימויושלשמחהיעקובוביץ',בשיתוף discoveryקנדהוtlc-ארה"ב.הסרטעוסקבשאלה
האםיציאתמצריםכפישתוארהבתנ"ךהיאעובדההיסטוריתאומיתוסבלבד.אורךהסרט:שעתייםותקציבו
הכולל2:מיליוןדולר.
הבמאי)שזכהכברבשניפרסי"אמי"(,מוצאבפעםהראשונהעובדותבלתיניתנותלערעורהתומכותבהנחה
שיציאתמצריםהתנ"כיתאכןהתרחשהבמציאות.
ג .נטאשה-בבימויהשלאסתרביינסטוקובשיתוףCanadian broadcasting corporation :וchannel 4-הבריטי.
הסרטעוסקבנושאהסחרבנשים.

 .8פעילותלמעןהקהילהותמיכהוסיועליוצריםצעיריםבמגזרהערבי
הרשותהשנייהמאמינהבקיוםדושיחמתמשךעםהציבורכחלקבלתינפרדמתפקידההציבורי.לדושיחכזה
מקוםרחבהןבמסגרתהתכניותהמופקותעלידיהרשותוהןבאירועיםפרייוזמתהרשותוכאלהשהרשות
חוברתאליהם.הרשותטיפלההשנההןבקידוםהיצירההצעירהוהןבקהליםשלאזכולטיפולהולםעלידיקיום
מפגשיםבלתיאמצעיים:
א .תמיכהבאירועיםשלתיכונים-בשיתוףמשרדהחינוךבמסגרתלימודיקולנוע,טלוויזיה,רדיוותקשורת
במגמותהשונותבבתיספרתיכוניים.השנהתמכההרשותבפסטיבלדימונהלקולנועצעירהמתקייםמדי
שנהבדימונהומשתתפיםכאלפייםבנינוערמכלהארץהלומדיםבמגמותהקולנועוהתקשורת.במסגרת
הפסטיבלמתקיימתתחרותסרטיםשהופקוע"יהתלמידיםוהרשותהעניקהמספרפרסיםלסרטיםהזוכים.
ב .הקרנותמיוחדותשלסרטיתעודהשהופקוברשותבמסגרתקהילתית
"חייםבארגזים"הוקרןבשכונתהארגזים",מועדוןהקרבהקווקזי"הוקרןבסינמטקשדרותבפנימוזמני
העדההקווקזיתבעיר.
ג .פרויקטתמיכהוליוויבמגזרהערבי
הרשותהשנייהזיהתהחוסרגדולביצירהוביוצריםערביםשלאמוצאיםאתביטוייםעלמרקעהערוצים
המסחריים.
כוונתהפרויקטהיאללוותיוצריםצעיריםמהמגזרהערביבכלשלביההפקה,החלמשלבבנייתהתסריטועד
לסרטמלאולתמוךבהם.
מחלקתההפקותשלהרשותהשנייהתיזוםפעילותאינטנסיביתבשיתוףסינמטקנצרתובמהלכהייאספו
מיטבהכישרונותהצעיריםמהמגזר,יציעוהצעותלתסריטים,וצוותשיכלולאנשיתמיכהוהדרכהשליוצרים
מקצועיים,מנהליקרנותומפיקיםילווהאתהפרויקט.
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הכוונההיאליצורעימםדושיחוענייןבתחוםהיצירההדוקומנטריתולבנותמערכתשתשביחאתהתכנים
ביצירההערביתהמקוריתוהשפההקולנועיתשהיוצריםמציעים.
מטרתהפרויקטהיאלארגןימיעיוןמקצועייםובהןהרצאותוליווימקצועיבמשך12-9חודשים.הרשות
תשקיעבפרויקטזהכ.₪150,000-
בשנת2004התקיימומספרמפגשיהכנה,גיבושותאוםשלהפרויקטעםכלהצדדיםהמעורביםאשר
ימשיכוגםבשנת.2005
ד .הקרנתסרטיתעודהבהפקתהרשות
הקרנתסרטיתעודהבהפקתהרשותהשנייהלציבורהרחבבשיתוףהקרןהחדשהלקולנועוטלוויזיהבמסגרת
מפגשיםחודשייםהעוסקיםבנושאיםחברתיים,כפישמשתקפיםבסרטיםדוקומנטריים.במפגשהתקיימו
שיחותבנושאיהסרטוהבעיההחברתיתשהםמעלים:עוליםחדשים,יחסיכלכלה-חברה,קהילתהעובדים
הזריםויחסינואליהם,יחסייהודים-ערביםוקבוצותחברתיותבעלותאפיוןייחודיבישראלוהשתלבותןבחברה.
כךנוצרתהזדמנותלצפותבעשייהחברתיתחדשהומובילהבאמצעותשיחותעםהיוצריםוגיבוריהסרטים.
המפגשיםמתקיימיםבמסגרת:עלמסרט—בשיתוףהמכללההעבריתעלמאבתל-אביב.דוקו-אשקלון
במרכזווסקבאשקלוןובשיתוףאגודתמחוזשפלתיהודהוביתווסק.דוקו-יפו—בשיתוףהתיאטרון
הערבי-עבריביפו.

 .9השתתפותבפסטיבליםובתחרויותבארץובעולם
סרטיםהמופקיםבמסגרתשידוריהרשותהשנייהזוכיםלייצוגמכובדבפסטיבליםבינלאומייםבעולם.הרשות,
כמובילהבתחוםהעשייההתיעודית,גאהלעמודמאחוריהיוצריםוהסרטים.
סרטיםשהשתתפוהשנהבפסטיבליםבישראל:
פסטיבלהקולנועהבינ"לבירושלים":אודסה,אודסה"-זכהבפרסהקרןהחדשהלקולנועוטלוויזיה;
"השולחןשלאפלפלד";"יוריםושרים";"חייםבארגזים";"החווההסינית-רשומון";"סבאסיביר"
)הופקבתמיכתקרןסנונית(;
פסטיבלהסרטיםהבינ"לבחיפה":שלוםאבובאסם"-זכהבפרסהעריכה;"סאז";"בלבהמוח";
"הסרטשלמנוחה";"זוכנראהאני")הופקבתמיכתקרןסנונית(;יוריםושרים;סרטעלזן)הופק
בתמיכתקרןסנונית(;
פסטיבלדוקאביב:הקרנהמיוחדתלסרטים"להתראותהולנד"ו"יתוםעםהורים";
בתחרויות:תחרותהאקדמיהלקולנועוטלוויזיה-הדרמה"שתיקתהצופרים"-זכתהבמקוםהראשון
בקטגורייתדרמתהטלוויזיה;"הסרטשלמנוחה";
סרטיםרביםהשתתפובתחרויותבמסגרתפסטיבליםבעולםובאירועיםמיוחדים.ביןהסרטים:
"אודסהאודסה"-התקבללפסטיבלהסרטיםבברלין)יתקייםב-פברואר,(2005התקבללפסטיבלסנדנס;
"גבריםעלהקצה"-התקבללפסטיבלסרטיתעודהבניון)שווייץ(;
הסרט"חמוצים"-התקבללתחרותהפיצ'ינגבפורוםהקו-פרודוקציותהבינ"לבפסטיבלאידפאבהולנד
שהתקייםבנובמבר;2004
"כשהעיירהתבער"-התקבללפסטיבליהסרטיםהיהודייםבטורונטו,בפאריזובניוג'רסי,לפסטיבל
המפטונס,לפסטיבלמונפלייהוכןלפסטיבלהסרטיםהביןלאומיבפורטוגל.
"בעקבותהקולהאבוד"-התקבללפסטיבלבטרבייקה.
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פרסומות

אישורפרסומותמראש

ערוץ2הואערוץמסחריבפיקוחציבורי,שהכנסותיוהןממכירתזמןפרסום.מרביתהפרסומותהמשודרותמאושרות
עלידיזכייניערוץ2וערוץ10באופןעצמאי,ללאמעורבותהרשות.אולם,בהתאםלמדיניותהרשות,מחויביםהזכיינים
להעבירלאישורההמוקדםתשדיריפרסומתבהשתתפותילדיםאותשדיריםהמכווניםלילדים,וכןתשדיריםבנושאיבריאות.
הזכייניםרשאיםלהגישלרשותשאלותאובקשותלחוותדעתמקדימה,בענייןתשדיריםאותסריטיםאשרישבהם
בעייתיותכלשהיואשרהזכייניםמתקשיםלגבשעמדהבעניינם.
בשלריבויהתכניםהבעייתייםבפרסומותהמשודרותבערוציםהמסחריים,לאחרמספרפניותשנעשואלהזכיינים
בבקשה,כייקפידובנושא,החליטהמועצתהרשותהשנייה,כימתאריך1.6.04עלזכייניהערוציםהמסחרייםלהעביר
מראשלבדיקתהשלהרשותהשנייה,כלתסריט/תשדיראשרקייםחשששישבוביטויים)ויזואלייםאומילוליים(מסרים
אותכנים,שלמיןאורמיזהמינית,אלימות,אכזריותאוגזענות,אושקייםחשש,כיישבומשוםפגיעהבטעםהטוב,
בכבודושלאדםאוברגשותהציבור.

נתוניםכללים:
בשנהזושודרו3485תשדיריםחדשיםבערוץ2ו2545-תשדיריםחדשיםבערוץ.10בממוצעכ290-פרסומות
חדשותמדיחודשבערוץ,2וכ212-פרסומותחדשותמדיחודשבערוץ.10
לאישורהרשותהוגשו517תשדיריפרסומת,שהם15%מסךהתשדיריםששודרובערוץ2ו20%-מסךהפרסומות
ששודרובערוץ.10
480הוגשוקודםכתסריטיםו37-הוגשולראשונהכתשדיריפרסומתמוכנים.
2968תשדיריםנבדקוואושרוע"יזכייניערוץ2באופןעצמאי,ו2028-תשדיריםנבדקוואושרוע"יערוץ10באופןעצמאי.
שנה

סךתשדיריםחדשים
ששודרובערוץ2

סךתשדיריםחדשים
ששודרובערוץ10

הוגשולאישור
הרשות

אחוזתשדיריםשהוגשו
לאישורהרשותמתוך
סךהתשדירים

1994

1381

הכול

100%

1995

2559

הכול

100%

1996

2119

הכול

100%

1997

2385

935

39%

1998

2142

536

25%

1999

2223

855

38.5%

2000

1856

621

33.5%

2001

1607

526

32.7%

2002

2204

591

27%

2003

2419

436

18%

2004

3485

517

)15%ערוץ(2
)20%ערוץ(10

2545
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ועדתהפרסומותברשותמתכנסתבאופןקבוע,ובכלהתכנסותדנהבתסריטיםובתשדיריפרסומותשהוגשולאישורה.
ועדתהפרסומותברשותדנהבפרסומותהמובאותלאישורה,והיאמורכבתמשלושהעדארבעהאנשיצוות.בהרכב
נוכחים-נציגיאגףפרסומות,יועצתלשון,ובמידתהצורךיועץמשפטי.ועדהזובודקתתשדיריפרסומתשלרוב
מוגשיםלאישורהכתסריט)תיאורמילולישלהנאמרושלהמתרחשבתשדירהמתוכנן(,לפיכלליהרשותהשנייה
לטלוויזיהורדיו)אתיקהבפרסומותבטלוויזיה(,התשנ"ד)1994להלן-כלליהאתיקה(.כלליםאלוהםקוויהיסוד
לאסורולמותרבתשדיריפרסומת,ומתייחסיםלמגווןרחבשלסוגיות.

במסגרתעבודתהוועדה,נבדקיםתשדיריםמהסוגיםהאלה:

 .1תשדיריםובהםטענותתזונתיותאובריאותיות:
בקטגוריהזונבדקיםתשדיריםלתרופות,לתוספימזון,לדיאטות,ולמוצרימזוןשונים,שבהםנטעןלסגולות
תזונתיותובריאותיות,כגוןייחוסתכונותריפוי,אשראינןעולותבקנהאחדעםתקנותמשרדהבריאותבנושא
מוצרימזון,תוספימזוןוכו'.
כדילהעניקמענהמקצועיבתחוםזה,נעזרתהוועדהבמאגריועציםהמומחיםלענייניבריאות,המלוויםבייעוץ
מקצועיאתתהליךאישורהפרסומותבנושאיבריאות.עםחברהמומחיםנמנים15בעלימקצועבתחומם,כגון:
מנהליבתיחוליםבארץ,מומחיתזונהונטורופתיםהנותניםמענהלשאלותבנושאיםהומאופתייםאובנושאים
שלתוספימזון,וכןרופאיםמקצועייםמתחומיםשוניםכמו:רפואתהשיניים,רפואתהעורועוד.
כחלקמהליךהאישור,מבקשתהרשותביסוסמקצועי-מדעימגורםמקצועימוסמךלנטעןבתשדיריםבקטגוריה
זו,ביסוסיםהמועברים,במקרההצורך,לחבריםהרלוונטייםבוועדתהמומחיםלצורךהתייעצות.
ועדתהפרסומותברשותעובדתגםבתיאוםעםמשרדהבריאותומקבלתמאגףהרוקחותוממחלקתהתזונה
במשרדאישוריםלגביתרופותשעלפיחוקחייבותלהיבדקעלידמשרדהבריאותלצורךפרסומן,וכןהמלצות
בענייןטענותבנוגעלמוצרימזוןשונים.
בטבלהשלהלןיובאודוגמאותלתשדיריםשטופלועלרקעזה:
שםתסריט/תשדיר
- M.S.D 1לכאבים
כרוניים
 2ברוסיקל-דיאטה
 3טיהורית-
חיסולממוקד
 4פרוסטטה-
טיפולתרופתי
 5קנדי-קומקומים
בריאים

תאריך
26.4.04
8.6.04
25.8.04

עומדבניגודלכלל43א')(8לכלליהאתיקה-טיפול/
מוצררפואיהדורשהתערבותרפואית.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואיתמוגזמת,
בניגודלכלל46א'לכלליהאתיקה.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואיתמוגזמת.

 1.10.04עמידהבניגודלכלל43א')(8לכלליהאתיקה-טיפול/
מוצררפואיהדורשהתערבותרפואית.
* 27.10.04הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואיתמוגזמת.
*המעטתערךמתחריםבניגודלכלל16לכלליהאתיקה.
*פנייהלרגשהפחדבניגודלכלל7לכלליהאתיקה.
 1.11.04הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואיתמוגזמת.

 6קרסטוויטסטריפ
ערכהלהלבנתשיניים
9.11.04
 7מזולה-הרכבבריא
שלשומנים

תחוםטלוויזיהכללי

סיבתטיפול

*ייחוססגולותמרפאלמזוןבניגודלתקנותבריאות
הציבור)מזון()הגבלתייחוססגולותריפוילמצרךמזון(
תשל"ח)1978-תקנה(2
*הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואיתמוגזמת.
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הועברלרשות
בגרסהמתוקנת
שאושרהלשידור
לא
לא
לא
כן
כן
כן
כן

שםתסריט/תשדיר
 8פרוסטמדפורטה-
פרוסטטה
 9החייםהבריאיםעם
יהורםגאון
 10סיליציאהג'ל

סיבתטיפול

תאריך

 15.11.04עמידהבניגודלכלל43א')(8לכלליהאתיקה-טיפול/
מוצררפואיהדורשהתערבותרפואית.
* 1.12.04עמידהבניגודלכלל43א')(8לכלליהאתיקה–טיפול/
מוצרהרפואיהדורשהתערבותרפואית.
*הצגתהמלצותמפירוקח-בניגודלכלל43א').(12
* 27.12.04הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואיתמוגזמת.
*פגיעהבטעםהטובוברגשותהציבורבניגודלכלל3
לכלליהאתיקה.

הועברלרשות
בגרסהמתוקנת
שאושרהלשידור
לא
לא
לא

 .2תשדיריםבהשתתפותילדים:
בתשדיריםשבהםמשתתפיםילדים,דורשתהוועדההתחייבותמהגורםהמפיק,שהילדיםהמופיעיםבתשדיר
הועסקובהתאםלתקנותעבודתהנוער)העבדתילדבהופעהאובפרסומת(,התש"ס.2000-כמוכןנבדקאופן
הצגתהילדים,לפיתקנותהגנתהצרכן)פרסומתהמכוונתלקטינים(,התשנ"א,1991-ולפיכלליהאתיקהבפרסומת.
בטבלהשלהלןיובאודוגמאותלתשדיריםבעייתייםבנושאזה:
שםתסריט/תשדיר
1
2
3
4

הוניגמןקידס-
באמ'שך
ננדוס-בשראיכותי
בגריל
סלקוםמגנוליה-
טלפוןמצלמה
עלם-נוערבסיכון

תאריך
3.2.04
19.2.04
18.3.04
13.4.04

 5ענביטלי-מבצעמגה 15.7.04
ספורט
 6מטרנה-יסודותה29.7.04 M-

הועברלרשות
בגרסהמתוקנת
סיבתטיפול
שאושרהלשידור
כן
שימושבעגהנמוכהשאינהראויהלילדיםבניגודלכללים
8,3לכלליהאתיקה.
הטעיהוהמעטתערךמתחרהבאופןשאינוהוגןבניגוד
כן
לכללים4,16,15,26לכלליהאתיקה.
כן
אמתבפרסוםבהתאםלכלל4לכלליהאתיקה.
תמונותהמציגותבנינוערבאופןמיניהעלוללפגוע
ברגשותהציבורובטעםהטוב,בניגודלכל3ו14-
לכלליהאתיקה.
תמונותשאינןבטיחותיותבניגודלכלל15לכלליהאתיקה.

הטעיהוייחוססגולותמרפאלמזוןבניגודלתקנות
בריאותהציבור)מזון()הגבלתייחוססגולותריפוי
למצרךמזון(תשל"ח)1978-תקנה.(2
פנייהלרגשהפחדבניגודלכלל,7ופגיעהברגשות
 7אזרחיםנגדאלימות 3.8.04
הציבורבניגודלכלל3לכלליהאתיקה.
)דמותמוכרת,ביה"ס(
 8גמדים-הרכבייחודי  19.10.04הטעיהוייחוססגולותמרפאלמזוןבניגודלתקנות
בריאותהציבור)מזון()הגבלתייחוססגולותריפוי
תורםלהתפתחות
למצרךמזון(תשל"ח)1978-תקנה.(2
 15.11.04פנייהרגשהפחדבניגודלכלל7לכלליהאתיקה.
 9נפילותמגובה-
עידודקטיניםלמעשיםשאינםראוייםלקטיניםבניגוד
משרדהתמ"ת
לכללים41,40לכלליהאתיקה.
 10ג'ונסון-שמןספריי  23.12.04הטעיהוהמעטתערךמתחריםבאופןשאינוהוגןבניגוד
לכלל16,4לכלליהאתיקה.
לתינוק

פרסומות
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כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
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 .3חוותדעתמקדימה:
בשנת2004הוגשולרשות23תשדיריםאותסריטיםלשםקבלתחוותדעתמקדימה.כאמור,רשאיםהזכיינים
לפנותלרשותלצורךקבלתחוותדעתבסוגיותשבהןקיימתהתלבטות.הרשותמעבירהאתחוותדעתהלזכיין.
להלןפירוטהתשדיריםהבעייתייםבתחוםזה:
שםתסריט/תשדיר

תאריך
1.2.04

 1ברק-013מונית
בניויורק
 2ממרחחמאהלורפאק 4.2.04

22.2.04

 3סרטהסליחות-
גמלאיםסיעודיים
24.2.04
 4עמותתעריםבלילה
)בי"ס,שירותים,מלון(
15.3.04
012 5נט
כתונתמשוגעים
 6רופאיםלזכויותאדם
7
8
9
10
11

חוקהבהסכמה-
רפובליקתבננות
מיצובישילנסרהחדשה
שמןזיתזיתא-
צחיבוקששתר
ביטוחאישיישיר
מבצעבשמים

04.25.3
4.4.04
20.5.04
30.5.04
14.6.04
29.8.04

סיבתטיפול
פרסוםבניגודלחוקיהבטיחות
פרסוםשישבוהטעיהובסיסהשוואהשאינודומה
וזאתבניגודלכלל26לכלליהאתיקה.
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
פגיעהברגשותהציבורבניגודלכלל3לכלליהאתיקה.
ופנייהלרגשהפחדבניגודלכלל7לכלליהאתיקה.
הצגתהשחקןכדמותסטראוטיפית,העלולהלפגוע
בכבודהאנשיםהפגועיםבנפשם,זאתבניגודלכלל13
לכלליהאתיקהולהנחיותהרשותבנושא.
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקהבפרסומת
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
הגדרתחדשלרכבבניגודלכלל33לכלליהאתיקה.
דמותמוכרתהמשתתפתבתשדירהמפרסםמוצרהשייך
לתחוםמומחיותהבניגודלכלל24ב)(1לכלליהאתיקה.
הטעיהבציוןתנאיהמבצעבניגודלכלל4לכלליהאתיקה.
הטעיהבתיאורהמוצרבניגודלכלל4לכלליהאתיקה.

הועברלרשות
בגרסהמתוקנת
שאושרהלשידור
כן
כן
כן
לא
לא
לא
לא
כן
לא
כן
כן

NINE NINTY

 12בנקהפועלים-
קופותגמל
 13רשתאפריל-מבצע
בשמיםויין

31.8.04
31.8.04

 14חוקהבהסכמה-
מתהפכיםבקברם
 15פקטורי-54אחים

23.9.05

16

1.11.04

17
18
19

20.9.04

פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
הופעתבקבוקהייןבתשדירוהגבלתשעתשידורו
מהשעה)22:00ובימיו'מהשעה(22:30וזאת
בהתאםלכלל27לכללישיבוץפרסומות.
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
פרסוםהמציגיחסיםאסוריםביןאחיםדברשישבו
פגיעהברגשותהציבורובטעםהטובבניגודלכלל3
לכלליהאתיקה.
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.

קמפייןהתאחדות
התעשיינים-העלאת
שכרמינימום
לאומיפיאהשקעות 9.11.04 -פרסוםשישבוחשיפהשלכליירי/מועדוןיריוזאת
בניגודלכלל(5)12לכלליהאתיקה.
הצלפית
מעדנות-מינימאפים  9.11.04הטעיהבהגדרתהמזוןבניגודלכלל4לכלליהאתיקה.
 29.11.04פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
עמותתאורירוק-
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
תכניתלאומית

תחוםטלוויזיהכללי
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כן
לא
כן
כן
כן
כן
כן
כן

שםתסריט/תשדיר
20
21
22
23

מדבקותסופרגל-
כרטיסיםלמשחקי
כדורגל
הסתדרותהגמלאים
פגיעהבזכויות
מטהיוזמתג'נבה-
מנהיגים
הוריקן-שליחויות

הועברלרשות
בגרסהמתוקנת
סיבתטיפול
תאריך
שאושרהלשידור
לא
 29.11.04דמותמוכרתהמקריינתבתשדירהמפרסםמוצרהשייך
לתחוםמומחיותהבניגודלכלל24ב)(1לכלליהאתיקה.
 15.12.04פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
 23.1.04פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבוריתוזאת
בניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
 26.12.04אלימותבניגודלכלל7לכלליהאתיקהופגיעהבטעם
הטובבניגודלכלל3לכלליהאתיקה.

פרסומות

123

כן
לא
לא
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 .4תשדיריפרסומתשישבהםרמיזותמיניות,אלימות,פגיעהברגשות
הציבור:
בשלמגמהששבהוהסתמנהבשניםהאחרונות,בנוגעלשידורתכניםבעייתייםבפרסומת,בעיקרבנושאמסרים
מינייםאואלימים,החליטהמועצתהרשותהשנייהבהתאםלסעיף2לכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו
)אישורמוקדםשלתשדיריפרסומת(התשנ"ד,1994-כיעלזכייניהערוציםהמסחרייםלהעבירמראשלבדיקתה
שלהרשותהשנייה,כלתסריט/תשדיראשרקייםחשששישבוביטויים)ויזואלייםאומילוליים(מסריםאותכנים,
שלמיןאורמיזהמינית,אלימות,אכזריותאוגזענות,אושקייםחשש,כיישבומשוםפגיעהבטעםהטוב,בכבודו
שלאדםאוברגשותהציבור.
ההחלטהנכנסהלתוקפההחלמ.1.6.2004-
החלמתאריךזהדנההרשותב17-תסריטים/תשדירים.להלןפירוטכמהמןהתשדיריםהבעייתייםשהוגשו
לבדיקתהרשותבתחוםזה:
הועברלרשות
בגרסהמתוקנתשאושרהלשידור
סיבתטיפול
רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטוב לאהוגשבגרסהמתוקנת.
וברגשותהציבור,בניגודלכללים3
ו14-לכלליהאתיקה.

שםתסריט/תשדיר
YES .1פלוס-עונה
חדשה)תסריט(

תאריך
30.5.04

 .2פלפל-מונית

30.5.04

רמיזותמיניותבניגודלכלל14לכללי
האתיקה.

 .3דלתא-פיתויבשלג

13.6.04

רמיזותמיניותבניגודלכלל14לכללי
האתיקה.

 .4קרליין-בשוםלאשה

30.6.04

רמיזותמיניותבניגודלכלל14לכללי
האתיקה.

ME

.5
.6
.7
8
9
10

התשדירהוגבללשידורמהשעה
.22:00אםתתחדשפריסתויועבר
לאישורמחודששלהרשות.
התבקשההשמטהשל3תמונות
שנחשפובהןחלקיגוףשלהשחקנים.
2גרסאותמתוקנותאושרולשידור
במשךהיוםכולו.גרסתמקוראושרה
מהשעה22:00בלבד.
הוגבללשידורהחלמהשעה.20:00
גרסהמעודנתאושרהלשידורלאורך
היוםכולולמעטבתכניותילדים.
נדרשעידוןהתשדיר.
לאהוגשבגרסהמתוקנת.
נדרשההשמטתמינוח
בעייתי.הוגשבגרסהמתוקנת
שאושרה.
לאהוגשבגרסהמתוקנת.

 13.6.04רמיזותמיניותבניגודלכלל14לכללי
טילוןשטראוס-
האתיקה.
זוגעלספסל
קונדומים-R3התחלות  14.6.04רמיזות מיניות ופגיעה ברגשות
הציבורבניגודלכללים3ו14-לכללי
האתיקה.
פלאפון-ESCרופא
 27.9.04פגיעהבטעםהטובוברגשותהציבור
שיניים,ביתסוהר,
בניגודלכלל3לכלליהאתיקה.
בריכה
סימנס-מכונותכביסה  16.11.04חשש לרמיזות מיניות העומדות אושרלשידור.
בניגודלכלל14לכלליהאתיקה.
 21.9.04רמיזותמיניותומסריםאלימיםבניגוד נדרשעידוןהתשדירוהשמטת
פוקס-מיטה
לכללים7ו14-לכלליהאתיקה.
הסצנההאלימה.
תמרורים
הוגשבגרסהמתוקנת.
AXEדאודורנט-
 26.12.05רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטוב התשדירהוגבללשידורמהשעה
וברגשותהציבור,בניגודלכללים.22:00 3
קולב
ו14-לכלליהאתיקה.
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בדיקתתשדיריםלאחרשידור
ברשותנבדקיםתשדיריפרסומת,שאשרוהזכייניםללאמעורבותהרשות,לאחרשידורם,כלומרבדיעבד.הבדיקה
נעשיתבאופןאקראי,כליום,ליוםהשידוריםשחלף.כמוכןנעשיתהבדיקהבעקבותהערותשלצוותהמפקחים,
עובדיהמחלקהופניותציבור,שמתקבלותישירותאובאמצעותנציבתלונותהציבור.
בהליךזהנבדקוהשנה760תשדיריםשהם25%מסךהתשדירים,שאישרוהזכיינים.
בעבור58מתוך760התשדיריםשנבדקולאחרשידור,התבקשוהבהרות,תיקונים,אוהוגבלהשעתשידורם.
בטבלהשלהלןדוגמאותלתשדיריםשאישרוזכייניערוץ2וערוץ,10ונבדקולאחרשידורע"יהרשות:
הועברלרשות
בגרסהמתוקנת
סיבתטיפול
תאריך
שםתסריט/תשדיר
שאושרהלשידור
הוגשהגרסהמתוקנת
 1אולווייזאולטרהדריי  2.4.04נבדקעקבתלונתמתחרהמשוםהטעיה
והמעטתערךבתשדיר.בעקבותדיוןבביהמ"ש בהתאםלהחלטתהרשות
העליון)עקבעתירתהמתחרה(ובעקבותבדיקת ולהמלצתביהמ"ש
הרשות,נמצאכיישלצייןאתמהותהחידוש
בכותרת.
 2משחתשינייםקולגייט  31.5.04בעקבותפנייתמשרדהבריאות,נדרשההשמטה הוגשהגרסהמתוקנת
שלתיאורהמוצרשאינהנכללתבהתווייתו
טוטאל-נסיגתחניכיים
הרפואית.
 3לוריאל-רוויטליפט 16.6.04 -המפרסםהתבקשלומרבקריינותמידעחשוב הוגשהגרסהמתוקנת
שצויןבכתובית.
פראלסטיל-מבצע

סטמצעים
YES 4ארבעהמתוך
הוגשהגרסהמתוקנת
 5.8.04נבדקעקבתלונתמתחרהמשוםהטעיה
והמעטתערךבתשדיר.
חמישהסרטים
 26.8.04בעקבותפנייתציבור,ביקשההרשותהוספהשל הוגשהגרסהמתוקנת
 5ברק-013שיחות
מידערלוונטיבכותרתברורהבתשדיר.
בינלאומיות-הצעה
טובהיותר
המפרסםהתבקשלשנותאמירהבתשדירעקב הוגשהגרסהמתוקנת
 6סנומקסימה156
הטעיה.
כביסות-ג.יפית
 7אורנג'-מחזירההכי  24.10.04המפרסםהתבקשלהגדילאתכתוביותהמבצע ,הוגשהגרסהמתוקנת
כךשיהיוניתנותלקריאה.
הרבהכסף
 9.11.04בעקבותפנייתמתחרה,נדרשהמפרסםלציין הוגשהגרסהמתוקנת
 8ביטוחאישיישיר-
בקריינותמידעחיונילמבצע.
הכיטוב-מבצעבנק
איגוד
 7.12.04המפרסםהתבקשלהשמיטאלמנטיםהמזכירים הוגשהגרסהמתוקנת
 9קפהתורכיעלית-
אתתכניתהטלוויזיהשלהמגישהמשתתף
מבצעקפדוקיה
בתשדיר)בהתאםלכללים24ו31-לכללי
בתורכיה-אילפלד
האתיקה(.
 26.12.04בעקבותפנייתמתחרהעקבהטעיהוהמעטת הוגשהגרסהמתוקנת
 10סנוסופטסילק-
ערך,נדרשהמפרסםלצייןבתשדירמידעחיוני.
ניירטואלט-
עתון"לאשה"
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ועדתעררפרסומות:
ועדתעררפרסומותשלהרשותבהרכבמנכ"ל,סמנכ"לטלוויזיה,יועץמשפטיוראשאגףפרסומותהיאועדההמתכנסת
כדילדוןבעררים,שמגישיםמפרסמים,בעקבותהחלטתאגףהפרסומותבעניינם.כמוכן,מתכנסתהוועדהכדילדון
בתשדירים,שבודקתועדתהפרסומותבדיעבד,לאחרשעלולשידורבאישורהזכייניםוהתגלוכבעייתיים,אושהוגשו
בעניינםפניותציבור.הוועדהמשמשתהרכבהמייעץלמנכ"ל,אשרמקבלהחלטתובנושאהנדון,לאחרשעודכןע"י
חבריהועדהבנוגעלהליךהטיפולבתשדיר,שמעאתעמדותחבריה,ובחןאתנימוקיהערר.
הוועדהדנהבשנת2004ב19-עררים:
שםתסריט/תשדיר

תאריך

1

ג'ינסקרוקר-אתהעל 7.1.04
קרוקר:סנובורד,
באולינג,קליעה,
אמבטיה,מטוטלת,

סקי)תסריטים(
22.3.04
הונדהמשפחתית-
זונה
רופאיםלזכויותאדם 13.4.04
)תסריטים(
13.4.04
פוקס-מזנון

.5

28.4.05

2
3
4

6
7
8
9
10
11
12

סקאצ'רס-נעליים
יוםהולדת
בליינדייט
משהונוח
שמןזיתזיתא-
צחיבוקששתר
)תסריט(
YESפלוס-עונה
חדשה)תסריט(
אולוויזאולטרהדריי-
קרנבל
-YESארבעהמתוך
חמישהסרטים
אינטרנטזהב015
חייםהכט
ברק-013שיחות
בינלאומיות
שיעורבאמינות
רשתאפריל-מבצע
בשמיםויין

תחוםטלוויזיהכללי


30.5.04
30.5.04
1.6.05
10.8.04
18.8.04
18.8.04
31.8.04

סיבתטיפול
מסריםהעלוליםלעודדבנינוערלהתנהגות
שאינהבטיחותיתוזאתבניגודלכלל15לכללי
האתיקה.

החלטתהוועדה
התסריטיםלאאושרו
לשידור.
)הוגשעררלמועצה(.

רמיזותמיניותופגיעהברגשותהציבורובטעם התשדירלאאושרלשידור.
)הוגשעררלמועצה(.
הטובבניגודלכללים3ו14-לכלליהאתיקה.
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבורית התסריטלאאושרלשידור.
וזאתבניגודלכלל11לכלליהאתיקה.
התשדירהוגבללשידור
רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטובבניגוד
מהשעה.21:00
לכללים3ו–14לכלליהאתיקה.ומסריםשיש
הוגשוגרסאותמעודנות
בהםאלימותבניגודלכלל7לכלליהאתיקה.
שאושרולשידורלאורך
היוםכולו.
בעקבותכךנמחקה
העתירהשהוגשהלבג"ץ
בענייןפסילתהתשדיר
המקורי.
רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטובבתשדירים התשדיריםלאאושרו
לשידור.
המיועדיםלבנינוער,בניגודלכללים3ו14-
)הוגשעררלמועצה(.
לכלליהאתיקה,וכןלסעיף3לתקנותהגנת
הצרכןבנוגעלפרסומתהמכוונתלקטינים.
התשדירבהשתתפותושל
דמותמוכרתהמשתתפתבתשדירהמפרסם
השףצחיבוקששתרלא
מוצרהשייךלתחוםמומחיותהבניגודלכלל
אושרלשידור.
24ב)(1לכלליהאתיקה.
התסריטלאאושרלשידור.
רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטובוברגשות
הציבור,בניגודלכללים3ו14-לכלליהאתיקה.
נדרשההשמטתהתמונות
בעקבותפנייתמתחרה.
המטעות.
הטעיהבניגודלכלל4לכלליהאתיקה.
נדרשההשמטתהאמירות
בעקבותפנייתמתחרה.
המטעות.
הטעיהבניגודלכלל4לכלליהאתיקה.
נדרשההשמטתהאמירות
בעקבותפנייתמתחרה.
המטעות.
הטעיהבניגודלכלל4לכלליהאתיקה.
נדרשתיקוןוהשמטת
בעקבותפנייתמתחרה.
הטעיהוהמעטתערךמתחריםבניגודלכלל 16האמירותהמטעות.
לכלליהאתיקה.
הופעתבקבוקייןוהגבלתשעותשידורהתשדיר התשדירהוגבללשידור
משעה22:00בהתאםלכלל27לכלליהאתיקה מהשעה.22:00
בפרסומת.
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שםתסריט/תשדיר
 13ההסתדרותהחדשה
חנויותריקות

תאריך
9.9.04

 14פקטורי-54אופנה
אחים

23.9.05
28.9.04

 15סימילק-מוביל
בתזונתתינוקות
 16התאחדותהתעשיינים1.11.04 -
שכרמינימום
ZIP 17אופנה
צלמת

 18תנולחיותלחיות-
כלבבןמשפחה

סיבתטיפול
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבורית
וזאתבניגודלכלל11לכלליהאתיקהולסעיף86
לחוקהרשותהשנייה.
רמיזותמיניותביןאחיםופגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים3ו14-לכללי
האתיקה.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואי
מוגזמתבניגודלכלל45לכלליהאתיקה.
פרסוםשישבוסוגיההשנויהבמחלוקתציבורית
וזאתבניגודלכלל11לכלליהאתיקה.

 7.11.04רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטובוברגשות
הציבור,בניגודלכללים3ו14-לכלליהאתיקה.

 29.11.04הצגהקטיניםבהופעהשאינהראויההעלולה
לעודדאותםלמעשיםשאינםראוייםוזאת
בניגודלכללים41,40לכלליהאתיקה.
 19ממרחאוליביהויקול 15.12.04 -המעטתערךמתחרים.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענה
בריאלמרוח
רפואיתמוגזמת.

החלטתהוועדה
התשדיריםלאאושרו
לשידור.
)הוגשעררלמועצה(.
התשדירבגרסההמלאה
לאאושרלשידור.
אושרהגרסהקצרה.
האמירותאושרו
בהסתייגות.
נדרשההשמטתהאמירות
הנוגעותלמחלוקת
ציבורית.
הגרסההמעודנתשל
התשדירהוגבלהלשידור
מהשעה.20:00
נדרשההשמטתהתמונות
הפוגעניות.
השמטתהטענות
המטעותוהממעיטות
בערךמתחרים.
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עררמועצה:
עלהחלטתמנכ"להרשותניתןלערורלוועדתעררפרסומותשלמועצתהרשות.השנההוגשו5ערריםלמועצה:
1

2

3

4
5

החלטתהוועדה
סיבתטיפול
תאריך
שםתסריט/תשדיר
ג'ינסקרוקר-אתהעל  7.1.04מסריםהעלוליםלעודדבנינוערלהתנהגות המועצהאישרהאתהחלטת
שאינהבטיחותיתוזאתבניגודלכלל15לכללי הרשותולאאישרהאתשידור
קרוקר:סנובורד,באולינג,
התשדירים
האתיקהבפרסומת.
קליעה,אמבטיה,מטוטלת,
סקי)תסריטים(
הונדהמשפחתית-זונה  22.3.04רמיזותמיניותופגיעהברגשותהציבורובטעם בעקבות עתירה שהוגשה
הטובבניגודלכללים3ו14-לכלליהאתיקה והוראתבג"ץעלהחזרתהדיון
למועצה,המועצההחליטה,
בפרסומת.
כישעותהשידורשלהתשדיר
יוגבלו  מגיל  18ומעלה או
לאחרחצותועדהשעה5:00
בבוקרבלבד.
סקאצ'רס-נעליים
 28.4.05רמיזות מיניות ופגיעה בטעם הטוב המועצהאישרהאתהחלטת
יוםהולדת
בתשדירים המיועדים לבני נוער ,בניגוד הרשותולאאישרהאתשידור
בליינדייט
לכללים3ו14-לכלליהאתיקה,וכןלסעיף 3התשדירים.
משהונוח
לתקנות הגנת הצרכן בנוגע לפרסומת בהמשך לעתירה שהוגשה
והחלטת המפרסם להגיש
המכוונתלקטינים.
גרסאות חדשות לאישור
המועצה,הוחלט,כיגרסאות
"יום הולדת" ו"משהו נוח"
ישודרוכפוףלשינוייםשנדרשו.
המפרסםבחרלאלשדראת
גרסת"בליינדייט".
YESפלוס-עונהחדשה  30.5.04רמיזותמיניותופגיעהבטעםהטובוברגשות המועצהאישרהאתהחלטת
הציבור,בניגודלכללים3ו14-לכלליהאתיקה .הרשותולאאישרהאתשידור
)תסריט(
התסריט.
 9.9.04פרסום שיש בו סוגיה השנויה במחלוקת בהמשך לעתירה שהוגשה
ההסתדרותהחדשה
ציבוריתוזאתבניגודלכלל11לכלליהאתיקה החליט המפרסם להגיש
חנויותריקות
גרסאות מתוקנות למועצה.
ולסעיף86לחוקהרשותהשנייה.
הוחלט ,כי התשדיר ישודר
כפוף להשמטת האמירות
הנוגעותלמחלוקתציבורית.
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סיכוםתשדיריםשנבדקוע"יהרשות,התבקשובעבורםתיקונים,הוגבלהשעתשידורםאו
שנפסלו:
במהלךהשנה,טופלועלידיהרשות115תשדיריפרסומתותסריטים.נתוןזההואבערך3.3%מתוך3485תשדירי
הפרסומתהחדשים.
22תסריטים/תשדיריםשהתבקשבעבורםתיקון,לאשודרובגרסהמתוקנתשכןכזולאהוגשהלרשות,ו61-תוקנו
ושודרובגרסהמתוקנת,אוהוגבלהשעתשידורם.
בטבלההמצ"במפורטסיכוםתשדיריהפרסומת-עלפיחלוקהלנושאיטיפול-שנבדקוע"יהרשותוהתבקשו
בעבורםתיקונים,הוגבלהשעתשידורםאושנפסלולשידור:
הרקעלטיפול
הטעיה/
המעטתערך
מתחרה

שםתשדיר/תסריט

הועברלרשותבגרסה
מתוקנתשאושרהלשידור

אולווייזאולטרהדריי-קרנבל
YESארבעהמתוךחמישהסרטים
אינטרנטזהב-015חייםהכט
ברק-013שיעורבאמינות-שיחותלחו"ל
קיקומן-רוטבסויה
ביטוחישיר-מגרשמשחקים-אבנים
בנקלאומי-עו"שללאעמלות–חדרלידה
בזקבינלאומינט-תוכי-אינטרנטמהירMB2-
קוטקס-מרכזספיגהאנטומי
לוריאל-רוויטליפט-פראלסטיל-מבצעסטמצעים
ברק-013שיחותבינלאומיות-הצעהטובהיותר
תמיברהחדש-הקוסם-חגשמח-מבצעטלפוןדיגיטלי
אחוזתפולג-מבצע50,000ש"חהנחה
סנומקסימה156כביסות-ג.יפית
אורנג'-מחזירההכיהרבהכסף
דקסמולסינוסוקולד-הצטננותושיעול-הטיפולהראשון
בזק-השלישייהשלי
סלקום-מבצע5יעדים
ביטוחאישיישיר-הכיטוב-מבצעבנקאיגוד
מיםטהורים-בריטה-מבצעפסטהברילה
אולוויז-סקרגאוקרטוגרפיהלמבחןשלהמדינה
איי.אי.ג'יביטוח-חודשחינםלכלהחיים
אקסלנסנשואה-קופתגמל-ביתההשקעותהגדולבישראל
קופתהגמלדש-ידיעותאחרונות
תמנון-חורףחם-דצמבר2004
סנוסופטסילק-ניירטואלט-עתון"לאשה"
ממרחחמאהלורפק
ביטוחאישיישיר-הכיטוב-רכבודירה
-NINE NINTYמבצעבשמיםבדיוטיפרי
מעדנות-מינימאפים

‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
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שםתשדיר/תסריט

הרקעלטיפול

רמיזותמיניות נסטלה-אקסטריםטירמיסו-נערה
/עירום/
ג'ינסקרוקר-אישיות
פגיעה
הוניגמןקידס-באמאש'ך,בתחתש'ך
ברגשות
אזרחיםנגדאלימות-דמותמוכרת-עציץ
הציבור/
ויצ"ו-כשאניאהיהגדול
פנייהלרגש
הפחד
הונדהמשפחתית-זונה
פוקס-מזנון
סקאצ'רס-נעליים:משהונוח,בליינדייט,יוםהולדת
עריםבלילה-ביתהספר,שירותים,מלון
012נט-ההיסטרי-כתונתמשוגעים
פקטורי-54אופנה-אחים
קמפייןהתאחדותהתעשיינים-העלאתשכרהמינימום
הוריקן-שליחויות
 YESפלוס-עונהחדשה
דלתא-פיתוי–שלג
גלידותשטראוס-טילון-זוגעלספסל
קונדומים-R3-התחלות
אורנג'-שיראישי-זוג
פיצההאט-שליח
קרליין-בושםלאשהME-
פוקס-תמרורים-מיטה
מסךפלזמה-פנסוניק
 ESCAPEפלאפון  - SK MUSIC -רופאשיניים
 ESCAPEפלאפון  - SK MUSIC -בית סוהר
 ESCAPEפלאפון  - SK MUSIC -בריכה
ZIPאופנה-צלמת
 ESCAPEפלאפון-מזומןמאניה-נגרייה
סימנס-מכונותכביסה;תנור;מדיח
הולנדיה-מיטה-זוג
-AXEאקסדאודורנט-ריסוס-חדרשינה
תנולחיותלחיות-כלבהואבןמשפחה
התנהגות
ברק-013מוניתבניויורק
שאינה
ג'ינסקרוקר-אתהעלקרוקר:סנובורד,באולינג,קליעהלמטרה,
בטיחותית
אמבטיה,מטוטלת,סקי
סוגיה
השנויה
במחלוקת
ציבורית
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סרטהסליחות-גמלאיםסיעודיים
בנקהפועלים-קופותגמל
חוקהבהסכמה-מתהפכיםבקברם
רופאיםלזכויותאדם
חוקהבהסכמה-רפובליקתבננות
עמותתאורירוק-תכניתלאומיתלמלחמהבתאונות-נועם,אלעד,זוג
הסתדרותהגמלאים-פגיעהבזכויות-תשדירשירות
מטהיוזמתז'נבה-מנהיגים
ההסתדרותהחדשה–קמפייןשנהטובה
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הועברלרשותבגרסה
מתוקנתשאושרהלשידור
‡
‡
‡
‡

‡
‡

‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡
‡

‡
‡
‡

הרקעלטיפול

הועברלרשותבגרסה
מתוקנתשאושרהלשידור

שםתשדיר/תסריט

מוצררפואיובוטענות משחתשינייםקולגייטטוטאל-נסיגתחניכיים
רפואיותאסורות/ייחוס סימילק-המובילבתזונתתינוקות
סגולותמרפאלמזון
ממרחאוליביהויקול-משהובריאלמרוח
קרסט-חורים)גרסהקצרה(
אמריקןלייזר-תיקוןראייה
פרסוםמוצר/טיפול
הדורשהתערבותרפואית
קפהתורכיעלית-מבצעקפדוקיהבתורכייה-אילפלד
שונות
מיצובישילנסרהחדשה-חסות
שמןזית-זיתא-צחיבוקששתר
רשתאפריל-מבצעבשמיםויין
בנקלאומי-לאומיפיאהשקעות-הצלפית
מדבקותסופרגל-מבצעכרטיסיםלמשחקיכדורגל

סיבתאיאישור

‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡

כמותבשנת2004

כמותבשנת2003

30
2
4
1
31
9
6
83

55
2
2
2
20
3
5
89

הטעיהוהמעטתערךמוצרמתחרה
התנהגותבלתיבטיחותית
מוצררפואיובוטענותאסורות/ייחוססגולותמרפאלמזון
פרסוםמוצר/טיפולהדורשהתערבותרפואית
רמיזותמיניות,פגיעהברגשותהציבור,עירום
סוגיותשנויותבמחלוקתפוליטית,חברתית,כלכלית
שונות
סה"כ
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מקורהפקה:
כלליהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו)שיבוץתשדיריפרסומתבשידוריטלוויזיה(,התשנ"ב,1992-מחייביםש-
75%מהתשדיריםהמשודריםלראשונהבידיבעלהזיכיוןבמשךהשנהיהיובהפקהמקומית.
חוקהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו,התש"ן1990-קובעבתוספתהראשונהלוכי"הפקהמקומית"היא"תכנית
שרוביוצריה,רובמבצעיה,רובהצוותהטכני-הנדסישנטלחלקבהפקתהורובצוותההפקההםתושביישראל
ומתגורריםבהדרךקבע,והיאהופקהבעבורקהליעדראשוניישראליבעבריתאובערבית,אובשפהאחרתשאישר
המנהלמראש,למעטתכניותחדשות,תכניותספורטותכניותבענייניהיום;בהגדרהזו'-רוב'75%-לפחות".
הרשותמקבלתדיווחשוטףמהזכייניםעלמקורההפקהשלתשדיריםבעתהגשתםלאישורמוקדםובעתהדיווחעל
תשדיריםהעוליםלשידורלראשונהאצלכלזכייןוזכיין.
בתקופההנדונהבדוחזהמתוךסךהתשדירים,ששודרולראשונה)(3,485שודרו:
בהפקהמקומית 3,134 -תשדירים,שהם89.4%
בהפקתחו"ל
שנה
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

תחוםטלוויזיהכללי

-

351תשדירים,שהם10.6%

תשדיריםבהפקהמקומית
83%
86%
85%
84%
80%
81%
84%
87%
86.3%
89.4%
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תשדיריםמחו"ל
17%
14%
15%
16%
20%
19%
16%
13%
13.7%
10.6%

עמידתהזכייניםבמכסותפרסוםמותרות
עלפיהחוקוהכללים:
 .1עמידהבמכסותפרסוםמותרותבמשךהיום
עלפיחוקהרשותהשנייה,רשאיכלזכייןלשדרפרסומותבסךשלאעולהעל10%מזמןהשידורשלוביממה.
נוסףעלכך,מותרלזכייןלשדרזמןלאתכניתיהכוללתשדיריפרסומת,קדימונים),תשדיריםלקידוםתכניותיו(
עד12:00דקותבשעה.
הרשותבודקתמדייוםאתעמידתהזכייןבמגבלותאלובאמצעותמערכתממוחשבתולעתיםבספירהידנית.
אםזכייןחורגמהמכסההמותרת,הנושאמטופלכהפרתשידור,והרשותרשאיתלנקוטסנקציהנגדהזכיין.
מקריםשלהפרותעלרקעזה,יפורטובפרקהדןבהפרות.

 .2עמידתהזכייניםבמגבלהשלמכירתזמןפרסוםלגורםאחד
הפירוטשלהלןמתייחסלעמידתהזכייניםבמגבלותסעיף)85א(לחוקהרשותהשנייה,האוסרמכירהאוהקצאה
שלזמןשידורפרסומותלגורםאחדבמכסההעולהעל10%מסךהפרסומותהנמכרעלידיהזכיין.
הרשותביצעהבדיקהלפימפרסמים,ועלפיהנתוניםעמדוכלהזכייניםבהוראותהחוק.הנתוניםלקוחים
מתוכנת"בקרתפרסום"שלחברת"בקרתפרסוםבע"מ")"יפעת"(.

חשיפתמפרסם:
מנתוניםאלהעולהבבירורכיבשנהזו,הגדילוהמפרסמיםהגדוליםאתהיקףהשקעותיהםבפרסוםבטלוויזיהבצורה
ניכרתביחסלשנת.2003
המפרסמיםהגדוליםבערוץ)2ארבעתהזכיינים(:
מפרסם
 1פרוקטר&גמבל
 2קבוצתשטראוסעלית
 3אסם
 4יוניליוור
 5החברההמרכזיתלמשקאות
 6סנו
 7פלאפון
 8סלקום
 9תנובה
 10חוגלהקימברלי

%זמןפרסוםמתוךסךשנתי% 2004זמןפרסוםמתוךסךשנתי2003
6.8
8.58
3.5
7.54
3.1
4.56
2.3
4.19
2.3
4.12
2.3
3.52
2.1
3.17
3.1
4.2
3.09
2.86
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המפרסמיםהגדוליםבערוץ:10
מפרסם
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%זמןפרסוםמתוךסךשנתי2004
8.44
7.73
6.72
4.08
3.76
3.62
3.37
3.28
3.19
2.5

סנו
קבוצתשטראוס-עלית
פרוקטר&גמבל
אסם
YES

סלקום
חוגלהקימברלי
פלאפון
יוניליוור
פרטנר-אורנג'

חשיפתמשרדפרסום:
בהתאםלמדיניותהרשות,לאחלהמגבלתסעיף)85א(לחוקהרשותהשנייהעלמשרדיפרסום,אםהוכחלשביעות
רצוןהרשות,כיאינםמתפקדיםכרוכשיזמןפרסוםכ"בלוק"מראש,אלארוכשיםזמןפרסוםבעבורלקוחמוגדר.
להלןפירוט10משרדיהפרסום,שנחשפובהיקףהרבביותרבמשךהשנה.
משרדיהפרסוםהגדוליםבערוץ:2
משרדפרסום
 1מקק'אןאריקסון
 2שלמוראבנוןעמיחי
 3אדלרחומסקי&ורשבסקי
 4באומןברריבנאי
 5גיתםBBDO
 6ראובניפרידןIPG
 7גלרנסיסDARCY
 8עצמי
 9זרמוןגולדמן
 10יהושועTBWA

%זמןפרסוםמתוךסךשנתיערוץ2
14.58
10.15
8.62
8.58
6.4
6.12
4.49
3.36
3.2
3.06

משרדיהפרסוםהגדוליםבערוץ:10
משרדפרסום
 1מקק'אןאריקסון
 2שלמוראבנוןעמיחי
 3אדלרחומסקי&ורשבסקי
 4באומןברריבנאי
 5גיתםBBDO
 6ראובניפרידןIPG
 7דרורישלומי
 8גלרנסיסDARCY
 9עצמי
 10יהושועTBWA
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%זמןפרסוםמתוךסךשנתיערוץ10
17.51
10.02
9.8
8.4
6.3
6.5
3.8
3.6
2.0
3.1
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ענפיהפרסוםהגדוליםבערוץ)2ארבעתהזכיינים(:
%זמןפרסוםמתוךסךשנתיערוץ2
20.03
10.07
8.75
8.01
5.08
4.89
4.58
4.22
4.21
3.8

ענף
 1מזון
 2תמרוקים
 3תקשורת
 4מיםומשקאות
 5כספים
 6צרכנות
 7חומריניקוי
 8מדיה
 9חשמל
 10הגיינה
ענפיהפרסוםהגדוליםבערוץ:10
ענף
 1מזון
 2תקשורת
 3תמרוקים
 4מיםומשקאות
 5ניקוי
 6כספים
 7מדיה
 8צרכנות
 9הגיינה
 10בריאות

%זמןפרסוםמתוךסךשנתיערוץ10
17.89
9.21
8.88
7.66
5.93
5.67
4.66
4.54
4.3
3.95

המותגיםהמוביליםבפרסוםבערוץ)2ארבעתהזכיינים(:
מותג
1
2
3
4
5

סלקום
YESשירותילוויין
פרטנר-אורנג'
HOT

פלאפון

%זמןפרסוםמתוךסךשנתיערוץ2
6.37
5.43
4.47
3.92
3.66

המותגיםהמוביליםבפרסוםבערוץ:10
1
2
3
4
5

מותג
YESשירותילוויין
סלקום
פרטנר-אורנג'
HOT

פלאפון

%זמןפרסוםמתוךסךשנתיערוץ10
7.28
7.01
4.84
3.73
3.71
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שיעוריהצפייה)רייטינג(
התכניותהנצפותביותר:

ערוץ)2ארבעתהזכיינים(:
שםהתכנית
 1ארץנהדרת
 2אסתיהמכוערת-פרקסיום
 3כוכבנולד-2הגמר
 4יוםטוב)2004אושרתקוטלרוריטה(
 5כלבוטק
 6השגריר-הבחירה
 7רציםלדירה-הגמרהגדול
 8יצאתצדיק
 9איךלהצילאתהחייםשלך
 10עובדה

תאריךשידור
19.12.04
28.7.04
15.8.04
25.12.04
31.1.04
15.12.04
2.9.04
2.3.04
17.4.04
15.11.04

שיעוריצפייה)רייטינג(
33.8
32.8
31.7
29.5
29.1
27.2
26.6
26.5
26.1
26.1

טלעד:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

שםהתכנית
רציםלדירה-הגמרהגדולעלקוהזינוק
עובדה
המבחןשלישראל2I.Q.
המבחןשלישראל-2I.Q.התוצאות
שומרמסךעםאמנוןלוי
רציםלדירה–הגמרהגדול–הזינוק
המבחןשלישראל–התוצאות
המבחןשלישראל–מהאנחנויודעיםעלעצמנו
משחקכדורגלבית"רי-ם/מכבית"א
החייםזהלאהכול
האוסקרהישראלי2004
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תאריךשידור
2.9.04
15.11.04
27.12.04
27.12.04
23.12.04
2.9.04
13.9.04
13.9.04
8.2.04
30.8.04
27.9.04

שיעוריצפייה)רייטינג(
26.6
26.1
25.1
24.8
24.8
24.0
21.8
21.7
21.2
20.9
20.8

קשת:
שםהתכנית
 1ארץנהדרת
 2אסתיהמכוערת-פרקסיום
 3כוכבנולד-2הגמר
 4יוםטוב)2004אושרתקוטלרוריטה(
 5השגריר-הבחירה
 6יצאתצדיק
 7איךלהצילאתהחייםשלך
 8שירהשירים-מצעדהלהקותהצבאיות
 9מסךהזהב2004
 10איפהאתהחי

תאריךשידור
19.12.04
28.7.04
15.8.04
31.1.04
15.12.04
2.3.04
17.4.04
27.4.04
21.11.04
21.7.04

שיעוריצפייה)רייטינג(
33.8
32.8
31.7
29.1
27.2
26.5
26.1
25.8
25.6
25.6

רשת:
שםהתכנית
 1כלבוטק
 2פספוסים
 3טקסבחירתמלכתהיופי2004
 4מיאתהאלחנןטננבוים
 5שידורחוקר-חלקא'
 6משעלחם
 7מדינהעלהמשקל
 8ערבאדיר
 9יאירלפיד
 10סוףהדרך

תאריךשידור
25.12.04
13.11.04
22.3.04
16.10.04
12.10.04
9.11.04
6.7.04
1.1.04
16.2.04
21.8.04

שיעוריצפייה)רייטינג(
29.5
25.4
25.4
24.1
23.8
23.7
23.2
22.8
22.4
22.3

ערוץ:10
שםהתכנית
 1כדורגלישראל-שווייץ
 2כדורגלישראל-קפריסין
 3כדורגלמכביחיפה-רוזנבורג
 4אהבהזהכואב
 5כדורסלמכבית"א-הפועלת"א
 6אהבהזהכואב
 7אהבהזהכואב
 8כדורגלמכביחיפה-הפועלת"א
 9אהבהזהכואב
 10כדורגלפאוקסלוניקי-מכבית"א

תאריךשידור
9.10.04
8.9.04
24.8.04
13.12.04
31.5.04
18.10.04
6.12.04
19.9.04
22.11.04
10.8.04

שיעוריצפייה)רייטינג(
20.9
19.8
14.1
13.3
12.5
12.4
12.1
12.0
11.7
11.6
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לשון
בשנהזוהתמקדהעיסוקהלשוניבתחומיםהאלה:
 .1בדיקתפרסומות)תשדיריםותמלילים(.
 .2בדיקתתכניות-תכניותחדשותוצפייהאקראית.
 .3בדיקתלשוןהשדרניםשלחברותהחדשות.
 .4בדיקתשידוריהרשותוכלפרסומיהרשות.
 .5בדיקתתלונותהציבור.
 .6תיאוםעבודתיועציהלשוןשלהזכייניםופיקוחעליה.

 .1פרסומות
יועצתהלשוןברשותמשתתפתבישיבותועדתהפרסומותשנבדקיםבהתמליליםותשדיריםבנושאיילדים
ובנושאיםרפואיים.ברשותמתקבליםגםתמליליםבעייתייםבתחוםהלשון,בעיקרבתחוםהשימושבלעזובעגה
)=סלנג(ואףבתחוםשגיאותהכתיב.

א .תשדירים
במהלךהשנההוגשולאישורהוועדה517תשדירים,מהם480כתסריטיםו37-כתשדיריפרסומתמוכנים.
מתוכםהתבקשתיקוןלשונישל14תשדיריםבלבד.בחלקהיושגיאותכתיב)7תשדירים(,בחלקםבעיות
תרגום)4תשדירים(,ובנותריםשגיאותשלהגייהושלניסוח.

ב .תמלילים
גםהשנהנשלחותמליליםבעייתייםלהתייעצותקודםשיהפכולתשדירים.כךנעשיםההתייעצותוהדיון
בשלבהתמליל,וזהמונעמראשבקשותלתיקוןבשלבהתשדיר.בשנהזוהגיעולרשותמזכייניערוץ2כ-
15תמליליםבעייתיים.ברובםהיוהבעיותשללעזותרגום)5תמלילים(.נבדקובעבורישראל35,10
תמלילים,שנשלחוליועצתהלשוןשלהרשותלאחרשנבדקועלידייועץהלשוןשלהזכיין.בדיקהזונועדה
לאשרראתתקינותםשלהתמליליםקודםשיהפכולתשדירים.

 .2בדיקתתכניות-תכניותחדשותוצפייהאקראית
הצפייהבתכניותהיאבעיקרבעקבותהערותהפיקוח,בעקבותתלונותהציבורואףצפייהיזומהבתכניותחדשות.
בעקבותהבדיקהוהצפייהנשלחותהערותלזכיינים.
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דוחותהפיקוחמפניםאתיועצתהלשוןלשגיאותהאלה:
א .קדימוניםשגויים,הנחיהלקויהוקריינותשגויהבתכניותשלכלהזכיינים.
ב .כתוביותשגויות,קטעיםשלאתורגמוותרגומיםשגויים.
ג .שגיאותבמהדורותהחדשות,בקדימונים,בפתיחיםוב"תחזית"שלחברותהחדשות.

טיפול:
ככלל,כלסוגיהשגיאותמטופלותבשיחותעםיועציהלשון,נשלחיםלהםגםמכתביםובהםפירוטהשגיאותבלשון
המנחים,בכתוביות,בלשוןהקרייניםוגםבקשותלהקפידלהשתמשבלשוןתקינהותקניתולהפחיתאתהשימוש
בעגה)=בסלנג(במקומותשאינהמחויבת.

קדימונים:
כידוע,דיןקדימוניםכדיןפרסומות,כיווןשהםמשודריםפעמיםרבותביום.לעתיםמשודריםקדימוניםשגויים,שלא
נבדקועלידייועציהלשוןשלהזכיינים,במקריםאלהנדרשיםהזכייניםלפעולבדחיפותלתיקוןהקדימוןהשגוי.
בקדימוניםרביםהשגיאותהןבעיקרבכתוביות,דברשיכוללהימנעעלידיבדיקהמראששליועץהלשון.

תרגומיםוכתוביות
מפקחיהשידורמתבקשיםלבדוקבאופןיזוםכתוביותתרגוםבתכניותמסוימות.כמוכןבודקתיועצתהלשוןתכניות
מתורגמות.בסוףאוקטובר2003נכנסלתוקףהתיקוןל"כלליההקלותלחירש",והואילוחלגידולניכרבמספרהכתוביות
שעלהמרקע,הדברמחייבבדיקהשלהכתוביות,כדילבדוקאתתקינותן.הכתוביותנבדקותבאופןמדגמיככלהבדיקות
האחרות.

לשוןנקייהבתכניות
כחלקמהפיקוחהלשונינבדקותהתכניותגםעלפיהקריטריוןשללשוןנקייה,שפירושולשוןשאיןבהביטוייםבוטים,
ניבוליפה,קללותודומיהםהיכוליםלפגועברגשותהציבורלפיכלל19לכלליהאתיקהבשידוריטלוויזיהורדיו.
הטיפולבנושאזההואמשולב;אגףתכניותומחלקתהייעוץהלשוני.

 .3חברותהחדשות
הקפדהיתרהאנומקפידיםבלשונםשלשדרני"חברתהחדשות"שלערוץ2ו"חדשות,"10לכןלשוןהשדרנים
נבדקתבעקביותובתשומתלבמרובה.לשניהזכייניםיועצילשוןהעושיםמאמציםמרוביםלהנחותאתהקריינים
והכתביםולמנועשגיאותלשוןמראש.
כמוכןמגיעותהערותמןהציבורומיועצילשוןשונים.בשיחותטלפוןמועברותחלקמההערותליועציהלשון
וחלקמועברותבכתב.ניכרתמגמהשלשיפורבלשוןהשדרנים,אךישעדייןשדרניםשהעבריתשבפיהםטעונה
שיפור.בשתיחברותהחדשותנחוצותהשתלמויותכלליותשלאורךזמןהיומביאותלשיפורניכרבלשוןהקריינים
והיויכולותלהגביראתהמודעותהלשוניתשלהםולחדדאותה.
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 .4שידוריהרשותופרסומיה
בדיקתשידוריהרשותנחלקתלשתיים:בדיקהמקדימהובדיקהלאחרשידור.

א .תמליליםוסרטים
נבדקוטקסטיםל25-פינותספרות
נבדקותמליליםל6-סרטיםשל"נספחתרבות":נצחיות,דיוקןעצמי,כוכבות,אנרגיות,אמריקה,הלאנודע.
נבדקוהסרטים):טקסט,כותרות,קריינות(
" .1אל-ג'יסר"
" .2דימונה"
" .3בינהושפיראפותחיםחג"
" .4קרבאהבה"
" .5להתראותהולנד")ליוםהזיכרוןלשואהולגבורה(
" .6פרוזקלאומי")עלנעמישמר(
" .7בלבהמוח"
" .8ההרדיברצרפתית"
" .9חייםבארגזים"
" .10מועדוןהקרבהקווקזי"
" .11המחתרת"
" .12בריתה")הולדתהבת(
נבדקושניסרטיםל"דוחאינטימי"":עינתיקיר"",חוהפנחסכהן")כותרותוקריינות(




נבדקורשימותמזכים)רולרים(ארוכים.1 :לסדרהמשותפתעם"טלעד")3רולרים(
.2לפסטיבלהסרטים

ב .קדימונים
בדרךכללנבדקיםהקדימוניםלתכניותהרשותלפניהקלטתם.כךנבדקוקדימוניםלדוחאינטימי,לנספח
תרבותולסרטיםהאחרים.אםנמצאתשגיאהבקדימוןמוקלט,מתבקשיםמפיקיהקדימוןלתקנולאלתר.

ג .שונות
נבדקו.1 :הדוחהשנתישלהרשות.
.2הדוחהשנתישלנציבתלונותהציבור.
נבדקים:כלהמללבאתרהאינטרנטשלהרשות,ההודעותלעיתונות,המכרזיםוכלפרסומיהרשות.כמוכן
כותבתיועצתהלשוןפינתלשוןושמה"מילהטובה"באתרהאינטרנטשלהרשות.
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 .5תלונותציבור
תלונותהציבורנחלקותלשלושהסוגים:
א .תלונותהמגיעותישירותאליועצתהלשון-התקבלובטלפוןובפקסשתיתלונות,שאחתהתבררהכשגויה
מבחינהלשונית.
ב .תלונותמלשכתהדוברת:התקבלוארבעתלונותבאינטרנט.שלושתלונותעסקובפרסומותשגויותהמשודרות
ברדיוהאזורי,השגיאותטופלובתיאוםעםתחוםרדיו.תלונהאחתהייתהבענייןקדימוןשגוישלערוץ.10
ג .תלונותשהגיעומנציבתלונותהציבור:אחתעשרהתלונותלפיהפירוטהזה:שלושתלונותשעניינןשגיאות
לשוןכלליותשישעלהמרקעובשידוריהרדיו.שתיתלונותמשותפותלשניהערוצים:ערוץ2וערוץ.10
ארבעתלונותשעניינןערוץ2וחברתהחדשותשלוושתיתלונותעלהלשוןברדיוהאזורי.
התלונותמגוונות:עלאודותלשוןמנחיהתכניות,שדרניהחדשות,ניסוח,רובדילשון,בכלאחדמהמקרים
הועברהחוותדעתלשוניתלגופושלעניין,חלקמהתלונותנשלחוגםלטיפוליועציהלשוןשלהזכיינים.

 .6תיאוםעבודתיועציהלשוןשלהזכייניםופיקוחעליה
העבודהעםיועציהלשוןשלהזכייניםהיאיומיומיתורצופה.אלההםהתחומיםשבהםקייםפיקוחעלעבודתם:
א .פרסומות:אםהפרסומתבעייתיתמבחינהלשונית,כברבשלבהתמלילמתייעציםיועציהלשוןשלהזכיינים
עםיועצתהלשוןשלהרשות.יועצתהלשוןמכריעהבענייניארכותלתיקון,בענייןמהיתוקןומהחומרת
הבעיה.
ב .יועציהלשוןשלהזכייניםויועצתהלשוןשלהרשותמייעציםבזמןאמתלקריינים,המתלבטיםבשאלותלשון
באולפןההקלטה.
ג .מתקיימותפגישותשליועצילשוןכדילדוןבבעיותלשון.בספטמבר2004נערכהב"טלעד"פגישתיועצי
לשוןשלכלהזכייניםבערוץ2ובערוץ.10עיקרהדיוןהיהבבעיותדחופותבלשוןהפרסומות,כגון:מילות
יחס,הלעזבפרסומות,רובדילשון,כלליהכתיבחסרהניקוד,ביטויים,נסמך-נפרדועוד.
ד .נשלחותליועציהלשוןהנחיותלהאחדהשלהשפהובאשרלדרגתהחומרהשלשגיאותלשון.כיצדניתןלומר
ביטויים,באיזההקשרייאמרומילותיחסמסוימותוכדומה.כמוכןהוכןקובץהנחיותלזכייניםבעניינילשון,
שעתידלהיותחלקמהנחיותתחוםטלוויזיה.
נשלחליועציהלשוןחומרכתוב:
 .1החלטותאקדמיהמעודכנותוחדשותוגםחידושילשון.
 .2תשובותלשאלותיהםלאחרבירורבאקדמיה.
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סקריצפייה
הרשותמקיימתסקריצפייהכדילמדודאתשיעוריהצפייהבשידוריהטלוויזיהכפישמתחייבעלפיחוקהרשותהשנייה,
סעיף)28א()":(7לקייםבמועדיםשייקבעוסקריצפייהוהאזנהלשידורים,ולהודיעברביםאתתוצאותהסקר".

הוועדההישראליתלמדרוג
ביצועסקרהצפייהנעשהבמסגרתועדתהמדרוגהישראלית,אשרשלושהמנציגיההםנציגיהרשות.
ועדתהמדרוגהישראליתהיאועדההמייצגתאתהרשותהשנייה,רשותהשידור,הטלוויזיההלימודית,זכייניערוץ,2
זכייניערוץ,10הערוץהרוסיהייעודי"ישראלפלוס",האיגודהישראלילפרסוםואיגודהמפרסמים.הוועדהמבצעת
אתמדידתשיעוריהצפייהבשידוריהטלוויזיהבישראלבאמצעותחברת"טל-גאל",שזכתהבמכרזשפרסמההוועדה
לצורךביצועהמדרוג.הבדיקהמתבצעתבאמצעותמדיצפייה)(People Metersהמותקניםבבתיהםשלכ440-חברי
פאנל,המייצגיםאתאוכלוסייתמדינתישראל,ואשרנבחרומתוךסקרכינוןארצישהקיף6,800נסקרים.נתונים
מדויקיםבענייןהצפייהבקרב400בתיאבבכלדקהבמשךהיום,זורמיםלמערכתהמחשבשלחברת"טל-גאל"מדי
יום,וחבריהוועדהמקבליםדוחותמפורטיםבפילוחיםהמבוקשיםשלהאוכלוסייה.
הוועדהמפרסמתאחתלשבועדוחובוהתכניותהנצפותביותרבטלוויזיה.

נתחהצפייהבטלוויזיה
נתחהצפייהבטלוויזיהמשקףאתאחוזהצופיםבערוץמתוךצופיהטלוויזיהבכלל.
מהגרפיםהבאיםעולהכיבשנת2004נתחהצפייהבערוץ2הואהגבוהמביןנתחיהצפייהבערוציהברודכאסט
המרכזייםהאחרים.
הנתוןהמוצגבגרפיםלהלןהואממוצענתחהצפייה)(shareבכלחודשמחודשיהשנה,בכלשעותהיום)גרף(1
ובמיוחדבשעותצפייתהשיא)גרף(2בערוציםהמרכזיים.
כמוכן,מצורףגרףנוסףהמשקףאתשיעוריהצפייה)רייטינג(בכלחודשמחודשיהשנה,בכלשעותהיום)גרף(3
ובמיוחדבשעותצפייתהשיא)גרף(4בערוציםהמרכזיים.
כלהנתוניםכפישיובאומתייחסיםלבתיהאבהיהודיים.

תחוםטלוויזיהכללי

סקריצפייה

142

נתחצפייה)(Shareעלפניהיוםכולו2004-
ערוץישראל10

25.0
20.0

ערוץ2

20.9

20.2

20.0

ערוץ1

18.6

18.4

19.5

19.1

18.4

17.9

17.3

19.4

17.6

15.0
12.1

10.0

8.9

8.5

8.4

6.6

6.6

10.1

11.7

10.1
8.6

6.3

6.5

6.2

6.3

7.7
6.1

6.2

9.8

8.5

7.4

7.3

7.2

6.8

9.8

5.0
0.0

פברואר

ינואר

אפריל

מרץ

יוני

מאי

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

יולי

שיעוריצפייה)(Shareבשעותהשיא)(19:00-23:00
ערוץישראל10

35.0
30.0

28.2

ערוץ2
28.8

29.0
27.4

26.7

20.0

27.6

26.8

26.0

25.0

25.0

27.6

25.7
23.9

18.1

15.0
12.2
7.6

15.3

14.8

14.9
12.1

10.0

ערוץ1

12.6
8.2

11.9

14.0
11.3

12.0
9.3

7.6

6.9

8.0

7.3

14.0

10.0

9.5

10.1

7.8

7.2

5.0
0.0

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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שיעוריצפייה)רייטינג(עלפניהיוםכולו2004-
ערוץישראל10

7.0
6.0

5.7

5.5

ערוץ2

5.7
5.1

5.1

5.1

4.0
3.0
2.0

2.8
2.4
1.8

2.8

2.4
1.7

1.8

1.7

5.1

4.8

2.9

2.5

2.5
2.1

1.8

5.8

3.4

3.3
2.3

5.8

5.5
5.1

5.0

ערוץ1

1.8

1.7

1.8

1.8

2.1

2.9
2.2

2.2

1.0
0.0

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

שיעוריצפייה)רייטינג(בשעותהשיא)(19:00-23:00
ערוץישראל10

ערוץ2

ערוץ1

20.0
18.0
16.0
15.1
14.9
15.1
14.5
16.0
14.1
13.8
14.0
12.0
10.3
8.8
8.8
10.0
8.6
8.4
8.6
7.7
7.1
7.5
7.4
8.0
6.6
6.4
6.0
6.1
5.9
6.0
5.0
4.6
4.9
4.7
4.7
4.4
4.0
4.2
3.9
4.0
2.0
0.0
אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
יולי
יוני
מאי
אפריל
ינואר פברואר מרץ
17.4

תחוםטלוויזיהכללי

16.5

17.7

17.3
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17.4

שיעוריצפייה:מהדורותהחדשותהמרכזיות2004-
גרףזהמציגאתאחוזהצופיםמתוךכללהאוכלוסייה)שיעורהצפייה(הצופיםב"חדשות")חדשותערוץ(2לעומת
הצופיםב"מבט")חדשותערוץ(1והצופיםבמהדורתהחדשותבערוץישראל.10

שיעוריצפייה)רייטינג(במהדורתהחדשותהמרכזית
ערוץישראל10

30.0
25.0

23.1

22.7

19.1

15.0
10.0

7.2

7.4

6.1

17.4
12.7

7.1

6.0

12.1
6.3

0.0

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יולי

12.0
5.5

5.0
יוני

24.2

19.6

18.0
14.1

12.4

11.5

11.1

24.1

22.9

20.0
10.6

ערוץ2

24.0
20.3

10.3
7.3

ערוץ1
24.8

11.1
7.3

11.2
8.0

11.1
8.3

8.8

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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‰¯˜·Â†˙ÂÈÈ„Ó
ÌÈÈÈÎÊ‰†ÈÚÂˆÈ·†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰
¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙

‰Ê‡‰†È¯˜Ò
‰È‚ÂÏÂÎË
ÌÈÙÒÎ

מדיניותובקרה
¯Âˆ≠˙·†‰Â‡†∫‰È‚ÂÏÂÎËÂ†ÂÈ„¯†Ï¢ÎÓÒ
בפתחשנתהעשורלקיומושלהרדיוהאזורי,דומהשאנומצוייםעלקופרשתדרכיםבשאלתדמותוהעתידיתשלשוק
הרדיובמדינתישראל.
גםשנת2004התאפיינהביוזמותחקיקהובמהלכיםשלשחקניםשוניםבזירה,לאתמידמתוךראייההסדרתיתכוללת.
אחדהצעדיםהמשמעותייםיותרשנעשובשנהזובכווןשלשרטוטמפתהרדיוהעתידית,היהסלילתהדרךלהפעלת
רדיודיגיטליבישראל.ועדהבין-משרדית,שהרשותהשנייההייתהשותפהלה,גיבשההמלצותבאשרלמתכונתהמימוש
ועקרונותאלהישמשובסיסלתיקוןהחוק,בתחילתשנת,2005המסדיראתשידוריהרדיוהדיגיטלי.
בכך,אםכיבאיחור,עתידהישראללאמץאתהטכנולוגיההדיגיטליתהקיימתבהרבהממדינותהעולם.לשידורירדיו
דיגיטלייתרונותרביםביחסלמתכונתהאנלוגיתהנוכחית.אחדהמשמעותייםשבהםהואהגדלהניכרתשלהיצע
התדריםהזמינים,שתאפשרלרשותהשנייהלתתמענהרדיופונילצרכיםשלקבוצותשונותבאוכלוסייה,שעדכהנענו
בשלילהמפאתמוגבלותהמשאב.יתרוןזה,בנוסףלאיכותמשופרתשלקליטהושמע,הפעלתיישומיםאינטראקטיביים,
נוחותשימושועוד,יקדמואתהאינטרסהציבורי.
התיקוןלחוקיאפשרגםמיזוגיםביןבעליהזיכיוןהקיימיםויתכןשאףמתןתקופתזיכיוןרביעיתבנסיבותמסוימות.
לפישעה,טרםהגיעהלסיומההמחלוקתביןתחנותהרדיולביןהמדינהבענייןתשלוםאגרותהתדרים,באופןשיאפשר
לתחנותלקבלהארכתזיכיוןלמלואתקופתהזיכיוןהשלישית.השנה,הצטרפוגםתחנות"גלב'")ראופירוטבמצבת
תחנותהרדיו(להארכותהזמניותשלתקופתהזיכיון,לאחרשנמצאו)כלתחנהבפניעצמה(ראויותלזיכיוןלמלוא
התקופהבכלהפרמטריםשנבדקו,למעטהצורךבהסדרהתשלוםלמשרדהאוצרובהגעהלהסדריםעםארגוניזכויות
היוצריםוהמבצעים.
במציאותסבוכהזו,מתחדדהצורךלקייםחשיבהמעמיקהעלהמשךדרכוואופיושלהרדיוהאזורי.עלסףציוןעשור
לפעילותן,זכותחנותהרדיולהישגיםרביםומיצבועצמןכגורםמרכזיומשפיעבשוקהתקשורת.הןרכשולעצמןקהל
מאזיניםרחב,פיתחופורמאטיםחדשיםבתחוםהתכניות,הצמיחודורחדשומוכשרשלשדרניםומגישים,ומרביתן
אףהצליחולהתבססכלכליתבנתונישוקקשיםולאתמידהוגנים.
לצדזאת,עדייןניצבותבפנינוהשאלות:האםהגשיםהרדיוהאזוריאתייעודו?האםהואמשפיעעלעיצובושלסדר
היוםהציבורי-חברתי?מההמשמעותהנגזרתמהיקפיםגבוהיםשלשעותסינדיקציהבתחנותמסוימות?נתוניתלונות
הציבורשלשנת2004מראיםעלייהחדהבמספרהתלונותשהופנוכלפיהתכניםהמשודריםבתחנותהרדיוהאזורי.
ישבכךעדותלרגישותהאוזןהציבוריתולהכרתושלהמאזיןביכולתולהשפיע;בהבעת,עולההחשדשמארבוהמקרים
בהםחצושדרניםאתסףהוולגריות,הרדידותוהפגיעהברגשותהציבור.
הרשותהשנייה,כרגולטור,תצטרךלתתדעתהלשאלותאלהולסוגיותאחרות,בבואהלעצבאתמדיניותהתקשורת
בתחוםהרדיולשניםהבאות.גיבושמדיניותנכונהומושכלת,מתוךראיהכוללתולטווחארוך,מחייבתגםאתשיתוף
הפעולהשלגורמיםנוספיםמחוץלרשותהשנייהואתמעורבותושלהציבור.בימיםאלהשלתמורותואתגריםבנושאי
הרדיו,ראוישיתקייםבהםדיוןציבוריער,מעורבומעצב.

פרקהרדיובדוחנכתבע"ימשהשוורץ,רןירוןולילךאלפייה.
מדיניותובקרה
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מצבתזכייניהרדיוהאזורי
התחנה

אזור

תדר

רדיוצפוןללאהפסקה

הגלילוהגולן

104.5FM

תחילתתקופת תחילתתקופת
זיכיוןשנייה זיכיוןשלישית*
-

13.6.01

מנהל/ת
תחנה
אייללי-און

101.5FM
רדיוא-שמס

צפון

רדיוקולרגע

עמקים

101.1FM

-

**25.7.03

סוהילכראם

98.1FM
96FM

1.9.00

1.9.04

חייםהכט

91.5FM
הכרמלוהמפרץ

107.5FM

1.9.99

1.9.03

דנינישליס

רדיוחיפה

עמקחפר

90FM

1.9.00

1.9.04

אהרוןאורגד

רדיוס

השרון

100FM

1.9.99

1.9.03

דודבן–בסט

ESC99FM

השרון

99FM

9.11.00

1.9.04

חנהגרטלר

קולחי-
משדריםבאמונה

המרכז

93FM

**24.9.03

-

ראובןבסכס

רדיואמצעהדרך

92.8FM

מנחםאביצור

רדיוללאהפסקה

גושדן

103FM

18.10.99

18.10.03

עידומור

רדיותל-אביב102FM

גושדן

102FM

1.9.00

1.9.04

יהלומהלוי

רדיו91FMלבהמדינה

שפלתיהודה

91FM

14.1.01

14.1.05

רדיוירושלים

ירושליםרבתי

אוהמדז'יבוז')מ"מ(

דודבן-בסט

***89.1FM
101FM

1.9.99

1.9.03

משהזיגדון

89.5FM
רדיודרום

נגב

קולהיםהאדום

אילת

97FM

20.12.99

20.12.03

דודיוסוב

96FM
102FM

1.9.99

1.9.03

גיאמרקמן

101.1FM
*

זיכיונןשלהתחנותהוארךמידיפעםלתקופותקצובות,ולאל4-שניםמלאות,זאתעדאשריוסדרוחובותיהן
בגיןאגרתתדריםויוסדרנושאזכויותיוצריםומבצעים.

**

לגביתחנהזו,מדוברבתאריךעלייהלאוויר,היינובתחילתתקופתזיכיוןראשונה.

*** ביןהשעות19:00-07:00מתפצליםשידורי" – 91fmרדיולבהמדינה"באופןשבתדרזהמשודרותתכניות
בשפההרוסיתבשם"רדיופירבוייה",לתושביאזוראשדודוסביבותיה.
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אזוריהזיכיוןלשידורירדיו

חיפה
עפולה

נתניה
תל-אביב
ירושלים

מס'
אזור

בארשבע

אילת

1

הגלילוהגולן

מס'תחנות
קיימות
1

2

הצפון

1

3

העמקים

1

4

הכרמלוהמפרץ

1

5

עמקחפר

1

6

השרון

2

7

גושדן

3

8

שפלתיהודה

1

9

ירושליםרבתי

1

10

הנגב

1

11

אילתוחבלאילות

1

12

תחנהדתיתבמרכז

1

מדיניותובקרה

151

רדיואזורי

נושאיםשטופלובידיתחוםרדיו
א .שינוינוהלהגבלתהיתרהניוד
אחתממטרותיושלמנגנוןהפיקוחשלהרשותהשנייהעלשידוריבעליהזיכיון,היאיצירתהרתעהאפקטיבית
מביצועהפרות.השעיהשלההיתרלניידדקותפרסומתביןשעותהיממה,היאאחתמהסנקציותהמצויהבידי
הרשותלצורךכך.בעקבותההחלטהבדבראיהגבלתמספרהדקותלפרסוםבשעהבתחנותהרדיוהאזורי)כאמור
לעיל(,התעוררהצורךבהתאמתמנגנוןענישהזה.
לפיכך,קבעההרשותמתכונתלמימושהסנקציהשלהשעייתהיתרניודבעתביצוענטילתזמןפרסום.עיקרה,
הואיצירתסולםהגבלהמידתישלהיתרהניוד,בהתאםלנסיבותהמיוחדותשלכלאירועהפרה)חומרתו,משכו
וכדומה(,עלפישיקולדעתהשלהרשות.

ב .משברב"רדיוא-שמס"
שנת,2004חצישנהמאזמועדעלייתהלאוויר,היוותהצומתדרכיםלתחנתהרדיוהאזוריהחוקיתהיחידההמשדרת
לציבורדובריהשפההערבית.חילוקידעותביןבעליהמניותושינוייםבמבנההניהוליובכוחהאדםבתחנה,הערימו
קשייםעלתפקודה.לאורהחשיבותשהיארואהבקיומהשלתחנהזו,נאלצההרשותלהתערבבנעשהבה,בניסיון
לסייעלהלעלותעלדרךהמלך.מתוךמגמהזו,מינתההרשותיועציםחיצונייםלבחינתהתנהלותהתחנהוהדרכים
לפתרוןהמשברוניסתהלסייעלבעליהמניותלהגיעלהסכמותלגביהמשךהדרך.בעקבותהסכמותשהושגובין
הבעליםעלשינוימבנההבעלותבתחנה,קבעהלהמועצתהרשותתקופתניסיוןבתמספרחודשים)שסיומה
מרס,(2005בצפייהכיבתקופהזותצליחהתחנהלהתגברעלהקשייםולעמודבתנאיהזיכיוןשהוענקלה.

ג .תחילתשידוריהשלתחנת"רדיוקול-חימשדריםבאמונה"
התחנהקיבלהאישורהפעלהמהרשותביומההראשוןשלשנת2004והחלהבשידוריה.
כזכור,התחנהזכתהבמכרזלהפעלתשידורידתומסורתיהודית-ישראליתבאזורהמרכז,שנערךבשנת.2003

ד .שידורפרסומותוחסויותבתחנותהצה"ליות
ארבעמתחנותהרדיוהאזוריעתרולבג"צנגדשידורפרסומותוחסויותבתחנותהצה"ליות.בעקבותהעתירה,
גובשההצעתחוקשמטרתהלהסדירלתקופהשלשנתייםשידורחסויותותשדירישירותבתחנותגל"צוגלגל"צ.
הצעתהחוקאושרהע"יהכנסת)ראוהרחבהבפרקהמשפטי(.
הרשותרואהחשיבותבהמשךקיומהשלגליצה"ל,כחלקממפתהתקשורתהרדיופוניתבישראל,בשלתרומת
התחנהלחברההישראליתבכללולחייליצה"לבפרט.עםזאתסברההרשות,כיישלהימנעממתןצביוןמסחרי
לפעילותהתחנה.עמדתהרשותבהתייחסלהצעתהחוקהיתה,כיהיאעלולהלשנותבאופןמהותיאתהחלוקה
הקיימתשלמקורותהמימוןביןתחנותהרדיוהשונותבארץ,ולהביאלהפנייתהיקףמשמעותימתקציביהפרסום
לתחנה,עלחשבוןזכייניהרדיוהאזורי,ובכךלפגועפגיעהקשהביכולתושלהרדיוהאזורילהמשיךולהתקיים.

ה .תיקוןסעיף74לחוקהרשותהשנייהבאופןהמאפשרהקמתתחנתשידורמחוץלתחום
אזורהזיכיון
על-פיחוקהרשותהשנייהנדרשותחנותהרדיוהאזורילהציבאתמשדריהןולמקםכלפעילותהכרוכהבהפעלת
התחנהאךורקבתחוםאזורהזיכיון.
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בעקבותהצעתחוקפרטיתשלח"כאיובקרא,אישרההכנסתתיקוןלסעיףהרלבנטיבחוקהמאפשרבמקרים
מיוחדיםהמצויניםבחוק,למקםאתאתרהשידורמחוץלגבולאזורהזיכיוןשלהתחנה.
מיקוםאתרישידורמחוץלאזורהזיכיוןדורשאתאישורשרהתקשורתבהתייעצותעםמועצתהרשותהשנייה.
התיקוןלחוקנכנסלתוקפובתחילתשנת.2005

ו .מכרזלשידוריאקטואליהארציים
עלרקעהצעתהחוקלאפשרלרשותהשנייהלהקיםתחנותרדיוארציותמסחריות,בחנההרשותאפשרותלפרסם
מכרזלהקמתתחנתרדיוארצית-ייעודיתלשידוריחדשותואקטואליה.בנתוניםשהצביעועלמגמתהיחלשותשל
רשותהשידורוירידהבשיעוריהאזנהלרשתב'ועלרקעסימןהשאלהמעלהקמתושלערוץחדשותבכבלים,
ראתההרשותחשיבותרבהבהקמתתחנתרדיושכזו,לצורךהרחבתהפלורליזםהעיתונאי-תקשורתיוביטול
המונופולהקייםכיוםבתחוםשידוריהאקטואליה.
ממצאיהבדיקההראו,כיקיימתהיתכנותכלכליתלהקמתתחנהמעיןזו,וכיהפגיעהבתחנותהאזוריותהקיימות
לאתהיהחריפה.
מהלךזהלאזכהלהגיעלכללמימוש,ביןהיתרמשוםשיוזמתהחקיקהלאהבשילהלכללתיקוןחוקהרשות
השנייה.

ז .לקראתהחדרתושלרדיודיגיטליבישראל
במהלךהשנההתקבלההחלטתממשלהבענייןהגברתהתחרותבתחוםהרדיוהארציבישראל.עיקרה:הסדרת
האפשרותשלשידורירדיובטכנולוגיהדיגיטלית,באמצעותחוקהרשותהשנייה.המתכונת,שנקבעהבחוק,
בעקבותהחלטתהממשלה,הייתהלהקים,באמצעותזוכהבמכרזשתפרסםועדתמכרזיםשתורכבמנציגימשרדי
התקשורתוהאוצר,תשתיתהפצהדיגיטליתלרדיובאמצעותמערךקרקעי,ובמקביללאפשרהפצהדיגיטלית
במערךלוויני.עלגביתשתיתזו,ישדרותחנותשיקבלורישיוןמהרשותהשנייהלשידורירדיודיגיטלי.שרת
התקשורתעתידהלקבועאתאופןהענקתהרישיוןלשידורדיגיטליקרקעי-האםבדרךשלמכרזאולכלדורש
העומדבתנאיסף.רישיוןלשידורבאמצעותלוויןיוענקלעומדיםבתנאיהסףשתקבעהרשותהשנייה.
בהחלטתהממשלהנקבע,כילצורךבחינתהמתכונתליישוםהשידורהדיגיטליותיקוניהחקיקההנדרשים,תוקם
ועדהבין-משרדית,בהשתתפותנציגימשרדיהתקשורתוהאוצרוהרשותהשנייה.
לאחרעבודתבחינהשנעשתהעל-ידיהוועדה,וניסוחסעיפיהחוקהמתבקשים,אישרההכנסתבתחילתשנת
2005אתהתיקוןלחוקהרשותהשנייה,המסדירלראשונהבמדינתישראלשידורירדיודיגיטליים.בכך,זכינו,סוף
סוף,להנחתהתשתיתהחקיקתיתלמימושהחזוןהדיגיטליאותוהצבנועודבראשיתשנת,2000ומדינתישראל
עתידה"ליישרקו"עםהמדינותהמתקדמותבעולםבתחוםשידוריהרדיולשירותהציבור.
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הפיקוחעלביצועיהזכיינים
שיטתהפיקוח
עבודתהפיקוחעלהרדיוהאזוריהמשיכהלהתבססבעיקרהעלתלונותהציבורופניותיו,ולכןמדוברבבקרהבדיעבד
עלביצועיהתחנות.חלקנוסףשלעבודתהפיקוחנעשהלפינושאיםשהוגדרומראש.
מתוך188שעותהאזנהשבוצעו,כמחציתנבעוישירותמתלונותציבוראודותשידוריהתחנות.השעותהנותרות
בוצעוכבדיקהיזומהבנושאיםשונים,לדוגמה:וידואביצועןשלנטילותזמניפרסום,האזנהלרדיובערבית,בדיקה
מדגמיתלענייןשל"פגיעהבשםובטעםהטוב",חריגותמהזמןהמותרלפרסוםבשעה.סךשעותהאזנהנמוךבכלל,
ואףנמוךמזהשלהשנההקודמת,בשלמדיניותהרגולציהעלהרדיוהאזוריהנהוגהבשניםהאחרונות:המאזין,שלו
נועדוהשידורים,הואשותףפעיל,ולכןהרשותמבססתאתפיקוחהעלתלונותהציבורופניותיו.

שעותהאזנהבחתךשלשנים
שנה

1999

2000

2001

2002

2003

2004

שעותהאזנה

1828

606

268

106

223

188

הפיקוחעלהתכניות
כאמור,עיקרהשלעבודתהפיקוחעלהתכניותהמשודרותמושתת,עלבקרהבדיעבדשלהתכניםהמשודרים,בעקבות
תלונותהמתקבלותברשותאובנושאיםמיוחדיםשנקבעיםלפיהצורך.החריגהיחידמכללזה,הואהבדיקההמבוצעת
מראששללוחותהתכניותהעונתיים)קרי:שנה(,המוגשיםלאישורהרשות.הבדיקהמבוצעתבהתאםלאמותמידה,
ובהןאלההבוחנותאתאפיוןלוחהמשדרים,אתהתכניםהכלוליםבו,אתהיחסביןתכניותמקורלתכניותבסינדיקציה
)תכניותשמקורןבתחנהאחרת(,אתמידתהקשרעםהציבורומתןהזדמנותשלביטוילמאזינים.העיקרוןהכללי
המנחהאתבדיקתהלוחותהואהערכהאיכותיתשלהמוצר,יותרמבדיקהשלמיכסותמרגעשאושר,משמשלוח
התכניותהעונתימצעהתייחסותלעבודתהבקרהעלשידוריהתחנה.התחנותרשאיותלבצעשינוייםבלוחותהעונתיים,
עלפישיקולדעתןהמקצועי,תוךדיווחלרשותעלשינוייםמהותייםשנערכו.הרשותסוקרתאתהשינוייםהמדווחים,
ומתערבתרקבמקריםשבהםמצאה,כיישבשינוייםחריגהמהותיתמאפיונההמאושרשלהתחנה,אומלוחהשידורים
שאושר,אוהפרהשלהחוק,הכללים,אותנאיהזיכיון.
הנושאיםשנרשמובהםהשנההפרותתכניתיות:
פגיעהבשםהטוב,בפרטיותובטעםהטוב.
תכניםמינייםלאהולמים.
איהגשתעדכוןללוחהתכניות.

הפיקוחעלהפרסומותוהשידוריםהקשוריםבגורםמסחרי
בנושאיםהקשוריםלשידורתכניםמסחריים)תשדיריפרסומת,חסויות,מזכים,שעשועוניםמסחריים,קדימונים
מסחריים(לאמתבצעתכללבקרהמראש)למעטבמקרהבותחנהמבקשתלצרףלשמהמותגמסחריוהיאנדרשת
לאישורהרשות(וכלהאחריותלנושאמוטלתעלהזכיינים.אםמצאההרשותלאחרשנדרשהלפרסומתבעקבותתלונת
ציבוראומידעשהגיעאליה,כיהיאחורגתמכלליהרשות,היאעשויהלהנחותאתהתחנותלתקןאתהפרסומת,
ולעתיםאףלפוסלהלשידור.במקריםמסוימים,ובהתקייםנסיבותהמצדיקותזאת,הרשותעשויהגםלהחליטעל
טיפולבהליךהפרותנגדהתחנההמשדרת.
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השנהנרשמהעלייהבטיפולבפרסומות36,לעומת20פרסומותבשנת.2003עלייהזונובעת,ביןהיתר,כתוצאה
מעלייתמס'התלונותשהופנולרשותבשנהזו.
במקריםשבהםהתחנותמבקשותלברראםתשדירפרסומתאותכניםמסחרייםאחריםעוליםבקנהאחדעםכללי
הרשות,ישבאפשרותןלפנותלרשותלקבלתחוות-דעתמקדימה.הרשותמסייעתלתחנותלאתרבעיותבתשדירים
ולהימנעמהןטרםשידור,אםקייםחששלאיעמידהבכללים.יששתמליץהרשותלערוךתיקוניםקליםבתשדירים,
וזאתכדילמנועהפרות,אומקריםקיצונייםשבהםנאלצתהרשותלהחליט,כיאיןכלדרךלאפשראתהפרסום.

טיפולבהפרותשאותרובשידוריהתחנות
לאחרשאירועסומןכ"הפרהלכאורה",מודיעהזאתהרשותלזכייןומבקשתאתתגובתובתוךפרקזמןקצובמראש,
בדרךכלל–7ימים.כלה"הפרותלכאורה"ותגובותהתחנותלהןמקובצותאחתלחודשומובאותלפניועדתההפרות
שלתחוםרדיו.לאחרשהוועדהדנהבכלאירועלגופו,היאמחליטההאםהתבצעהבוהפרהשלהחוק,הכלליםאו
תנאיהזיכיוןוכיצדישלפעולבגינה.במקריםשבהםמחליטההוועדהלהטילעלהתחנהסנקציהבגיןההפרה,עומדים
לרשותהעונשיםשלשלילתזמןפרסוםמהתחנההמפרה)היקףהשלילהנקבעבהתאםלעוצמתהשלההפרה,
למשכהולתדירותה(,שלילתההיתרלניודדקותפרסום,התנצלותבשידורוכד'.בעקבותאירועיםשעניינםעקרוני,
מוצאתהרשותלנכוןלהוציאלכלהתחנותהנחיותמחייבותחדשותאולרענןהנחיותקיימות.
עלהחלטותיהשלועדתההפרות,רשאיתהתחנהלערערבשנימסלולים:האחד,בקשהמהוועדהל"עיוןחוזר"בהפרה
)הליךהמתקייםבנוכחותנציגיהתחנהוחבריפורוםועדתההפרותברדיושלהרשות(.עלההחלטהב"עיוןחוזר"ניתן
לערערבפניועדתהעררשלמועצתהרשות.האחר,לערערישירותלוועדתהערר.החלטותיהשלועדתהעררסופיות
ומחייבות.
נתוניההפרותבתכניותובפרסומותלשנת,2004מצביעיםעלעלייהבמספרההפרותשנקבעוברובהקטגוריות
לעומתהשנהשקדמהלה:
51הפרותנרשמוסה"כלכלהתחנות,לעומת38הפרותבשנת19)2003בשנת.(2002
20הפרותבתחוםהפרסומותלעומת7בשנהשעברה)1בשנת.(2002
10הפרותבתחוםהתכניותלעומת16בשנההחולפת)8בשנת.(2002
21הפרותבקטגוריהשלנושאיםאחריםלעומת15בשנת10)2003בשנת.(2002
סיכוםאירועיהענישהכמעטזההלשנההחולפת22:מקריםבשנהזולעומת23ב.2003-לעומתזאתמספראירועי
ההתראה,עלההשנה)29אירועיהתראהלעומת.(13הסיבותלריבויאירועיםאלהיכולותלהיותבשל:עלייתתחנה
חדשהלאוויר-רדיוא-שמס)רישוםהפרותלתחנה,אךלאללאהטלתסנקציהבשלהיותהתחנהחדשה(;באירועי
הפרותראשונותמסוגןבתחנות,נוהגתהרשותלנהוגבגמישותולהתרותטרםהטלתסנקציה;סיבהנוספתלכךיכולה
להיות,כאשרזכייןמפיקלקחיםמאירועשלהפרהבשידורופועלבהתאם,נוטההרשותלהתחשבבכך(.
כתוצאהמכך,כנראה,גםהבקשותלעררעלהחלטתועדתההפרותירדול4-מקרים,לעומת12מקריםבשנת.2003
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רדיוצפוןללאהפסקה

רדיוא-שמס

רדיוקולרגע

רדיוחיפה

רדיואמצעהדרך

רדיוס

ESC99FM

רדיוללאהפסקה

רדיותלאביב102FM

רדיוקול-חי

91FMלבהמדינה

רדיוירושלים

רדיודרום

סה"כ

הפרה:

קולהיםהאדום

תחנה:

 .1פרסומות
א .זיהויתשדירפרסומת

1

ב .שיבוץהולם

1

ג .פרסומתאגב

2

1

1

1

5

1

1
3

ד .חריגהמזמןפרסום
מותרבשעה

2

1
1

2

1

11

1

1

3

 .2תכניות
א .פגיעהבשםהטוב,
בפרטיותובטעםהטוב

1

1

ב .תכניםמינייםבלתי
הולמים
ג .איהגשתעדכוןללוח

1

2

1

8

1

1

1

1

1

 .3אחר
א .איביצוענטילה

1

ב .כוונהלאלבצעהנחיות
הרשות

1
1

ג .איחורבתשלום
תמלוגיםובהעברת
נתוניםכספיים

3

1

1

2

3

3
11

3

ד .שידורמחוץלאזור
הזיכיון

1

1

ה .שימושבסמלילהרשות
ללאכיתוב'זכייןשל'

2

2

ו .אישידורתשדירהרשות

1

ז .אימשלוחדוחבעל
הזיכיון

2

1

1

1

 .4הפרות
א .סה"כהפרות

6

ב .מתוכןענישה

4

ג .מתוכןהתראה

2

4

2
1

4

1

ד .מתוכןטופלוגםבהליך
ערר
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1

-

5

10

6

4

2

4

6

4

1

2

1

2
2

4

6

3

2

1

2

3

1

22

3

4

1

29

1

-

51

4

הטיפולבתלונותציבורובפניותיו
בשנת,2004הופנובכתבלטיפולתחוםרדיו102תלונותציבור,פניותובקשותשונות)87תלונותו15-פניותובקשות(,
שישבהןעליהשללמעלהמ100-אחוזבהשוואהלשנההחולפת.לנתוןזה,ישלהוסיףפניותבנושאיםשוניםבאתר
האינטרנטשלהרשותובאתריםאחרים,אשרביקשוהתייחסותשלהרשותוזכולמענהשלהתחום.חלקמהפניות
מועברות,בהתאםלצורך,לידיעתהתחנההרלבנטית.כמוכן,קיימותתלונותאשרהופנוישירותלתחנותעלידימאזינים.
הרשותרואהבחיובמגמהזוכמנוףלהידוקהקשרהישירביןקהלהמאזיניםלביןהתחנותהשונות,ללאגורםמתווך.
העלייההחדהבכמותהתלונותוהפניות,תכניהןותוצאותהבירורוהבדיקהשלהרשותמחזקיםאתדעתנומהשנים
האחרונותבענייןהנחיצותשלמדיניותהבקרההנהוגהבתחום.גםהשנהנוכחנולראות,כיקהלהמאזיניםלתחנות
הרדיוהאזורימגלהמעורבותורגישותלשידורים,ואינומהססלהתלונןאולהביעאתדעתועלהתכניםהמושמעים.
למודעותהגדולהיחסיתשלהציבורלשידוריהתחנות,תרומהמרכזיתלתחוםרדיו,הןביכולתולמקדאתמלאכת
הפיקוחוהבקרהבנושאיםה"בוערים"המטרידיםאתהמאזיניםוהןבאפשרותלהיותקשובלציבורהרחבולקבלממנו
משובשוטףלעבודתובכללולמלאכתהפיקוחעלהשידורים,בפרט.

דרךהטיפולבתלונות
שיטתהטיפולבתלונותנשארהבעינה,והיאתואמתלזוהנהוגהבתחוםרדיוזהשלוששנים.כלתלונההמתקבלת
בתחוםרדיועוברתתהליךבירורעלפיאופיה.ברובםהמכריעשלהמקרים,הבירורכוללהאזנהלשידורנשואהתלונה,
עיוןבתגובתהשלהתחנהלתלונה,ניתוחהמקרהובחינתעמידתובהוראותהמחייבותאתבעלהזיכיון.לעתיםנדרש
בירורעםגורמיםנוספים)הלשכההמשפטית,המתלונן,התחנה,אועםמקורותאחרים(לצורךקבלתפרטיםחיוניים
השלמתהתמונההכוללת.בסיוםהבירורמגבשהתחוםאתחוותדעתוהמקצועיתעלהמקרהונותןהמלצותאופעולות
להמשךטיפולאםנדרש.המשךהטיפוליכולשיהיההידברותעםהתחנהלתיקוןהמקרהאולמניעתמקריםדומים
בעתיד,מתןהנחיותוהוראותלתחנההמשדרת,ולעתיםלכללהתחנות,אוהעברתולהליךהפרות.
מטרתהרשות,בראשובראשונה,כיהתחנותיפיקובעצמןאתהלקחיםויפעלוברוחזוכתוצאהמתלונות.לכןגםאם
נמצא,כימדוברבהפרה,איןהרשותממהרתלהענישאתהתחנה,אםברור,כיהתחנהאכןהפיקהלקחיםלטווחארוך.
בכלמקרה,מסקנתהתחוםוהחלטתומועברותלידיעתהמתלונן,ביןאםישירותעלידיהתחוםוביןאםעלידינציב
תלונותהציבור)במקריםשהתלונההופנתהאליו(.ייתכנומקרים,שבהםמסקנתושלהתחוםתהיהשונהמזושל
נציבהתלונות,וכלאחדמהםימשיךאתטיפולובאפיקיםנפרדים.

ניתוחמגמותותכניםבתלונותהציבור
השוואתתוצאותהבירורשלהתלונותביןהשנים2003ל.2004-
בחינתהתלונותעלפיתוצאותבירורןמצביעהעלמגמההקיימתב3-השניםהאחרונות,ולפיהלמעלהממחצית
התלונותנמצאומוצדקות.להבנתנו,זועדותלכךשהציבורלמדלעשותשימושמושכלבכליהעומדלרשותוושעלינו
להטותאוזןקשובהלדבריו.בובזמן,ישבכךכדילדרבןאותנו-הרשותותחנותהרדיו-ללמודמטעויותהעבר,להפיק
לקחיםלעתידולשפראתהמאמץלקייםשידוריםטוביםיותר.
בסה"כ,ההשוואהביןשנת2004לשנהשקדמהלהמצביעהעליחסכמעטזההבתוצאותהבירורשלהתלונות.
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תלונותב2003-
מוצדק
לאמוצדק
לאניתןלהכריע
סה"כ

מספר
24
16
7
47

תלונותב2004-
אחוז
51%
34%
15%
100%

אחוז
52%
38%
10%
100%

מספר
45
33
9
87

מנתונישנת2004עולה,כיבהשוואהלשניםקודמות,חלהעלייהניכרתבמספרתלונותהציבורופניותיוהקשורות
לעניינירדיו,שטופלועל-ידיהתחום.מדוברבעלייהשללמעלהמ100-אחוזבנפחהתלונותשהועבר,הןמנציבתלונות
הציבורוהןשלפניותשהועברוישירותלטיפולהתחום.ייתכןשניתןלתלותאתהעלייההחדהבהיקףהתלונותבשני
מישוריםעיקריים:האחד-עלייהבמודעותציבורהמאזינים,ביןהיתר,גםבעקבותשידורמסעפרסוםשלנציבתלונות
הציבורשלהרשותהשנייהבטלוויזיהובתחנותהרדיו,שקראלציבורלגלותמעורבותולהביעדעהבכלנושאהקשור
לרדיוהאזורי;השני-הקצנהבתרבותהדיוןבחברההישראלית.

חלוקתהתלונותלפיחטיבותמרכזיות
בדומהלאשתקד,נשמרגםהשנהיחסזהה,פחותאויותר,בחלוקתהתלונותעל-פיחטיבותמרכזיות.כבשניםעברו,
גםבשנהזואחוזהתלונותהגבוהביותרנוגעלתחוםהתכניות.

חלוקתהתלונותלפיחטיבותמרכזיות
שונות
1

תכניות
47
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קליטהושידורים
11
פרסומות
28
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חלוקתהתלונותעל-פינושאים
תלונותהקשורותלתכניות
סה"כ47-תלונות
פגיעהברגשותהציבור
14

פגיעה
בפרטיות הסתה
2
1

זכות
התגובה
עיסוקחריג
4
במין
4
אחריותציבורית
5

פגיעהבשםהטובובטעםהטוב
11

הוגנותויחסלמאזין
6

תלונותהקשורותלפרסומות
סה"כ28-תלונות
אתיקה
16

אמתבפרסום
1

סוגיותלשון
3
שיבוץפרסומות
8

תלונותהציבור
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תלונותהקשורותלקליטהושידורים
סה"כ12-תלונות

שונות
1

שידוריתכניות
7
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קליטתהשידורים
4

ניתוחנושאיהתלונות:
הנושאיםהעיקרייםשעלומתלונותהציבור:
 .1פגיעהברגשותהציבור-תלונותעלפגיעהברגשותיהןשלקבוצותאוכלוסייהמסוימותבחברה)כגון:ניצולי
שואה,נשים,מתנחלים,נושאידתועוד(.
 .2פגיעהבשםהטובובטעםהטוב-תלונותעלהתבטאויותשדרניםהפוגעותבשםהטובשלאישיציבור.כמוכן,
התקבלותלונותעלפגיעהבטעםהטוב,כפישבאולידיביטויבהפרהשלתרבותהדיוןוהשיחהובאישמירהעל
כבודםשלהמידייניםעל-ידימגישיםומאזיניםשעלולשידור.
 .3אתיקהבפרסומות-בתחוםהתלונותעלפרסומותבלטוהפניותבנושאיהאתיקההשונים,כמו:רמיזותמיניות
בוטות,פרסומותבנושאיםפוליטייםהשנוייםבמחלוקתציבוריתוהטעיהבפרסום.
 .4שידוריתכניות-בנושאזההגיעותלונותשנגעו,בעיקר,לזהותןשלהתכניותולהיעדרהתאמהביןתכניותמשודרות
לביןאלההמופיעותבלוחותהתכניותשלהתחנות.

חלוקתהתלונותעפ"יתחנות
בשנהזו,עלה"רדיותל-אביב"למקוםהראשוןברשימתהתחנותבעלותמספרהתלונותהרבביותר,כשהואמקדים
במעטאתתחנת"רדיוס",שאףלגביהחלגידולבנפחפניותהציבור.לשתיתחנותאלה,מצטרף"רדיוללאהפסקה",
שממשיךלשמורעלמספררביחסישלתלונותבהשוואהלשארתחנותהרדיוהאזורי,אםכיישלצייןכיגםבתחנה
זוחלה,בהשוואהלאשתקד,עלייהבהיקףהפניותשהתקבלבענייןשידוריה.נראה,כיהסיבהנוגעתלאופייןהמיוחד
שלחלקמהתכניותשלשלושהתחנותולסגנוןהמאפייןאתלשוןשדריהן.
20
16
14

15
13

מספרתלונות

10
7

7
5

6

6
4

4

4

3

3
0

0

5

כללי

רדיוקולהיםהאדום

רדיודרום

רדיולבהמדינה

רדיוירושלים

רדיוקול-חי

רדיוס

רדיוללאהפסקה

רדיותל-אביב

רדיוEsc99

רדיואמצעהדרך

רדיוחיפה

רדיוקול-רגע

רדיוא-שמס

רדיוצפוןללאהפסקה

0

תלונותהציבור
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תלונותציבור
תלונותבענייניתכניות
נושא

פגיעה
ברגשות
הציבור

פרטיהתלונה
תחנה
רדיו *Esc99ה ח ד ר ת  א ל מ נ ט י ם
דתיים,שאינםבמקומם,
בשעשועוניםובמשחקי
רדיו בתכנית בהגשת
יורםוואזנה.

ביצוע
עמדתהרשותומסקנותיה
הפונה לא ציין את מועדי השידור לאנדרש.
המדויקיםשלהתכנית,למרותבקשות
חוזרותונשנותשלהרשות.לפיכךלא
ניתןהיהלטפלבתלונה.

רדיוללא
הפסקה

שלושתלונותשונותעל
השוואה שערך מגיש
התכנית"סגלעצבני"
בין מאזינה להיטלר,
באופןשפוגעברגשותיה
וברגשותציבורניצולי
השואה.

השוואתהמגישלאהייתהבמקומה,
בעיקרבשלרגישותנושאהשואה
וייחודיותו.אףעלפישהרשותהסכימה
עםהתחנה,כיהמאזינהתקפהאת
המגישבצורהמשולחתרסן,עדיין
מצופה ממגיש  לא לרדת לרמת
התבטאויותשלמאזיניםקיצוניים.

לאורפנייתהרשות
קיימההתחנהשיחת
בירורעםהמגיש,
והדריכהלהימנע
ממקריםדומים.

רדיותל-
אביב*

שלושתלונותשונותעל
התבטאויות  מגישי
"תכניתהערב"בשיחה
עםפקידהב"ביתאנה
פרנק"שבהולנד,באופן
שאינוהולםאתדמותה
שלאנהפרנקואתנושא
השואהבכלל.

רדיותל-
אביב*

התבדחות מגישי
"תכנית הבוקר" על
חשבונםשלחלליצה"ל,
תוך פגיעה ברגשות
המשפחותהשכולות.

התנהלותהשיחהשלהמגישיםהייתה
בבחינתחריגהמכלנורמותאתיות,
תרבותיותורמיסתרגשותשלחלקים
רחביםמהציבורבחברה,בפרטלאור
רגישותו של נושא השואה .בשל
ההיסטוריהשלהתבטאויותחמורות
שלצמדהשדרניםבשנהזו,ועקב
ריבויהתלונותהמגיעותבעניינם,טופל
הנושאבהליךהפרות.
הרשותקיבלהאתעמדתהתחנה,כי
בשימוש בדוגמא על חללי צה"ל
השדרנים כלל לא התכוונו לפגוע
בזכרםובפועלם.

א.התחנהנקנסה
בנטילתזמןפרסום.
ב.הרשותאסרהעל
התחנהלשדראת
התכניתעדאשר
תציגהתחנהלרשות
אתמנגנוניהפיקוח
והבקרהלמניעת
הפרותבתכניתזו.
הרשותהסבהאת
תשומתלבהתחנה
לנקוטמשנהזהירות
בהעלאתנושאים
רגישים,כשכול,
בעיסוקבז'אנר
הסאטירי.

רדיותל-
אביב*

ריאיוןבשידורעםבתו בשיחהזוהיהמשוםניצולצינישל בשלהפקתהלקחים
הקטינהשלנעםפדרמן גילהילדה,במיוחדמשוםשהשדרנים שלהתחנה-
ב ש י ח ה  ט ל פ ו נ י ת היומודעיםמלכתחילהלעובדהכי התנצלותהשדרים
בשידורעלהמקרה
שנערכה ב"תכנית מדוברבקטינה.
ובובזמןהצהרת
הערב" בהגשת שי
מנכ"ליתהתחנהעל
ודרור.
השעייתצמד
השדרניםבעתידאם
תמצאאותםהרשות
מפריםאתכללי
האתיקה-החליטה
הרשותשלאלפתוח
בהליךהפרות.נעם
פדרמןהגישתביעה
לביתהמשפט.
ראההרחבהבפרק
הלשכההמשפטית.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות.
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נושא

פגיעה
ברגשות
הציבור

תחנה
רדיולב
המדינה

)המשך(
רדיולב
המדינה*

רדיולב
המדינה*

ביצוע
עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
בדיחה שסיפר מגיש גםבכוחןשלבדיחותלפגועברגשות טופלבהליךהפרות.
התכנית"אהבנו"אודות הציבור,בעיקרכאשרמדוברבזילות השדרןהתנצל
אונס ,באופן הפוגע האישה.בדיחותבשידוראינןחסינות בתכניתועל
התבטאותובשידור.
בציבורנפגעותתקיפה מפניעמידהבכלליאתיקה.
מינית.
התבטאויותמקוממות מהאזנהלשידורהשתמע,כיבדברי
המגיש בעניין הדת הייתה ביקורת
מפימגישהתכנית
אישית ,שאף סויגה על ידו בדרך
"אהבנו",הפוגעות
ברגשותהציבורהחרדי המקובלתבתכניתמסוגזה,בנושא
שהוא חלק משיח הקיים בחברה
והדתילאומי.
הישראלית.אלא,שכוחהשלהביקורת
היהיפהעדאשרהשמיעהמגישאת
התבטאותו המיותרת כלפי ציבור
הימין,שחצתהבהכללתהאתגבול
הטעםהטוב.
פגיעהבציבורמחנה
השמאלבעקבות
התבטאויותמגיש
התכנית"אהבנו".

הרשותקבעה,כי
מדוברבהפרה
וקנסהאתהתחנה
בנטילתדקות
פרסום.

בבדיקתהרשותלאאותרהקטעשהלין לאנדרש.
עליוהפונה.כיווןשהמתלונןלאהשיב
לפניות חוזרות ונשנות של לשכת
הנציבבאשרלמועדהמדויק,לאניתן
היהלטפלבתלונה.

מההאזנה לשידור עולה ,כי הרשותהתרתה
התייחסותשאינה
רדיולב
ההתבטאותשיקפהאתדעתוהאישית בתחנהמפני
הולמתשלמגיש
המדינה*
התכנית"אהבנו"כלפי שלהשדרן.למרותזכותושלהשדרן הישנותהמקרה.
ציבורהמתנחלים,תוך לעשותכן,בפרטכשמדוברבתכנית
אישית,הרישניכרכיהמגישעשה
שימושבכוחהרדיו
להבעתדעותשליליות זאתכדילפגועבאוכלוסייהזוולהשמיץ
אותה.
נגדאוכלוסייהזו.
תחנותהרדיו שידורשיריםלועזיים בימיאבלוזיכרוןרשמייםהזכיינים לאנדרש.
אינם חייבים להשמיע רק שירים
ביוםהשואה,באופן
האזורי*
שאינוהולםאתמעמד עבריים ,אולם קיימת דרישה מהם
להתאיםאתתוכןהשידוריםלאופיזמן
היום.
השידור,וכךעשוהזכיינים.

פגיעה
בשםהטוב
ובטעם
הטוב

רדיוחיפה*

שידור תכנים מיניים נמצא,כידבריהמגישחרגומגבולות התחנהנקנסה
שאינם ראויים לשעת הטעםהטובותכניהםלאהיוראויים בנטילתזמןפרסום
ובהשעייתהיתר
שידורהתכנית"עקום לשעותהשידור.
הניוד.
בבוקר".

רדיוחיפה*

מדוברבתכניתאקטואליהסאטירית ,לאנדרש.
התבדחותמגישי
התכנית"עקוםבבוקר" שמטרתהלהתייחסלאירועיםשונים
מנקודתמבטשונהואףביקורתית.
עלמידתההגנהשל
שכפ"ץקרמיעלקצין במקרהזההסאטירהלאכוונהלאופן
מותו של קצין צה"ל ,אלא ,לנושא
שנהרגיוםקודם
אמצעיהמיגוןהבעייתייםשלהצבא
לשידור.
שהוצגובתכנית.ייתכן,כיהפגיעה
שחשהמתלונןנבעהממועדהשידור
הסמוךלאסוןהמדובר,אולםאיןבזאת
כדי להצדיק את הגבלת ז'אנר
הסאטירהמעלגליהאתר.
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רדיואזורי

נושא

פגיעה
בשםהטוב
ובטעם
הטוב

תחנה
רדיוס*

)המשך(

רדיוללא
הפסקה

עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
אכןהשדרקטעתכופותאתדברי
שתיתלונותשונותעל
התנהגותבוטהומעליבה המרואיינים,בלילאפשרלהםלסיים
אתדבריהם,טוןדיבורוהיהתוקפני
שלמגישהתכנית
וצעקני ,ועשה שימוש בהכללות
"פלאטובליחשבון"
כלפימרואייניםשהעלה חסרותביסוס.מגישיכוללבקרמהלך
לשידורבמספרתכניות .מדיניאוהשקפותפוליטיותבשידור,
אךלאלתקוףאישיתאנשיםבגלל
דעותיהם  ,מה גם שהזמין אותם
מראש להתראיין .אף בהתנהלות
השדרן השני ,שניסה למתן את
ההתבטאויות,לאהיהדיכדילשנות
אתתחושתהפגיעהוהטעםהרע
שנוצרובשידור.התחנהלאהשכילה
להפיקלקחיםמהידברותעםהרשות
ומהתראותיה בעבר בגין אירועים
דומיםבתכנית.
מדוברבהשתלחותבוטהומשולחת
השתלחותמגיש
התוכנית"זהביעצבני" רסן אפילו נגד אישיות  ציבורית
האמורה להיות נתונה לביקורת
בחברכנסתממפלגת
ציבורית .מה גם ,שלאחר מכתבי
ש"סבמונולוגשלו
הרשותלתחנהבנושא,המשיךהשדר
בתכנית.
בניבוליפהכלפיחברהכנסת.
לדעתהרשות,איןלגרועמחובתו
הציבוריתוהמקצועיתשלכלעיתונאי
להעלותלדיוןסוגיותהמצויותעל
סדרהיוםואףלבקראתפעילותם
שלאנשיציבור.אלאשישלהבטיח
כיהדברייעשהבאופןמקצועיותוך
שמירהעלאתיקהעיתונאיתראויה
ומתןזכותתגובה.

רדיוללא
הפסקה*

שידורשירובוקללות
וגסויותבתכנית"סגל
עצבני".

רדיוללא
הפסקה*

השתלחותמאזיניםבשר
אוצרמכהןוהאשמתו
בגניבתמתנות
ובהעלמתןבתכנית
"הבמההמרכזית".

במקרהזהנשקלהאיזוןהנדרשבין
חופשהיצירהלביןהפגיעהברגשות
הציבור .הנטייה היא ,כי פגיעה
בחופשהיצירהמוצדקתרקבמקרים
של פגיעה קיצונית בנורמות
הציבוריות וברגשות הציבור.
בהשמעתהשירהמדוברלאהייתה
כלפגיעהבאדםמסויםאובקבוצת
אנשיםמסוימת.
ההתבטאויות היו בלשון הראויה
לשידורושיקפוביקורתהמכוונתכלפי
אישציבור.השדרהשכיללשמורעל
עיקרוןהאיזוןבשידור,עלידיהצגת
קשתרחבהשלדעותעלהשר,דבר
המחדד את הרושם  שאין מדובר
בהסתה.עםזאת,יתכןשאמיתותם
שלהמקריםשיוחסולשרלאהייתה
חדמשמעית,לכןהפנייהנמצאה
מוצדקת.
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ביצוע
טופלבהליךהפרות:
א.מגישהתכנית
הושעהמהגשת
שתיתכניותברצף.
ב.עלהמגישהיה
להתנצלבשידור.
ג .בתקופת
ההשעיה,נדרשה
התחנהלקייםהליך
שלהפקתלקחים
ולהודיעלרשותאת
תוצאותיו.

טופלבהליךהפרות:
א.מגישהתכנית
הושעהלשבועימים.
ב.התחנהנקנסה
בנטילתזמןפרסום.
ג.התחנהאפשרה
לחברהכנסתלהגיב
בשידורלפרשה.

לאנדרש.

הרשותחידדהבפני
תחנהאתהחשיבות
בנקיטתזהירות
ורגישותראויות,
בשידורפרטים
והתבטאויותאודות
פרשיותשנכונותן
אינהחדמשמעית.

תחנה
נושא
רדיותל-
פגיעה
בשםהטוב אביב

עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
הרשות רואה את דברי המגישים
תלונהשלעיריית
באר-שבעעלהתבטאויות אודות העיר באר שבע ותושביה,
צמדהשדרניםשיודרור כהכללותמיותרותוחסרותטעם.גם
בהתנצלותהיזומהשלהתחנהלפני
בגנותהעירותושביה.
עירייתב"שוב"התנצלות"המגישים
בשידור,לאהיהדיכדילשנותאת
ההתרשמות מאופיו של האייטם,
ואפילואףלחדדאתפגיעתו.
השתלחות צמד שדרני הרשותמצאהאתהתלונהקנטרנית.
"תכניתהבוקר"באשת
שראוצרמכהן,ביןהיתר,
באמצעותהעלאתמאזין
שהשמיץאותהבשידור.

רדיותל-
אביב

מסע השמצות ממושך
שלשנימגישי"תכנית
הערב"נגדשדרן"רדיו
לב המדינה" ובו כינויי
גנאי,באופןהפוגעבשמו
הטוב ובמוניטין שהוא
זוכהלו.

לענייןהטענהעלמסעהשמצות-
שמושלהשדרןאוזכררקבתכנית
אחתמשלושתהמועדיםשנטענו.
לאנראה,כימדוברב"צידמכשפות"
עלידיהמגישים.
לעניין ההתבטאויות  -הדברים
נאמרו כחלק מביקורת נקודתית
ומותרתעלשדרן,אשראישיותוואופן
התנהלותו עשויים להיות שנויים
במחלוקת.

לאנדרש.

תחנות
הרדיו
האזורי

מסע השמצות ממושך
שלשנימגישי"תכנית
הערב"נגדשדרן"רדיו
לב המדינה" ובו כינויי
גנאי,באופןהפוגעבשמו
הטוב ובמוניטין שהוא
זוכהלו.

מרואייןהתבטאבשידורבדרךשאינה
ראויהוללאכלהתערבותשלהמגיש.
התברר,כיהתלונההייתהמכוונת
לשידור שהושמע ברשת ב' של
קול-ישראל ולא בתחנות הרדיו
האזורי.

לאנדרש.

רדיוצפון
ללא
הפסקה*

המתלונןהועלהלשידור אףשהמסרונים )(S.M.Sכללוגם
התגרויות בוטות ואף שהמתלונן,
בתכניתבהגשתרווית
שפרללאידיעתווהוטחו משהועלה לשידור ומשהבין זאת,
בחר להמשיך לקיים את השיחה
בוהעלבותבגיןדברי
הטלפונית ולא לסיימה ,מצאה
ביקורת,שהשמיע
במסרונים),(S.M.Sכלפי ה ר ש ו ת  ט ע ם  ל פ ג ם  ב א ו פ ן
הקהילהההומו-לסבית .ההתייחסות של השדרנית כלפיו.
שכן,כוחווהשפעתושלשדרןרדיו,
בעצםהשימושבמיקרופון,גוברעל
דעות והשקפות שמובעות על ידי
מאזיןזהאואחר.

ובטעם
הטוב

)המשך(

רדיותל-
אביב*

הוגנות
ויחס
למאזין

רדיו קול -התניהבקבלתפרס
בעקבותזכייתמאזינה
רגע*
בתכנית"שעהיפה",
בהגעהשלהזוכה
למשרדיהתחנה,בלי
שהדברנאמרמראשעל
ידיהתחנהבשידור.

בסופושלדברנשלחהפרסבתוך
30יוםלזוכהלשביעותרצונה.כן
התברר,שהתחנה'נשענה'עלתקנון
פרסיםקיים.וכן,התחנההתחייבה
לפרסםהודעותתכופותיותרבעניין
אופןקבלתפרסים.

ביצוע
עקבהצעדים
שנקטההתחנה
בשלהתלונה,
הסתפקההרשות
בהתראה.

פרטיהתלונה
הועברולתחנה.

התחנהנדרשה
לנהוגבמשנה
זהירותבאופן
העלאתמאזינים
לשידור.

לאורפעולות
התחנהבעקבות
התלונה,לאנדרש
טיפולהרשות.
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רדיואזורי

נושא

הוגנות
ויחס
למאזין

תחנה
רדיוס*

עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
טעותבשיפוטבדברזוכה מהאזנהלתכניתלאניתןהיהלקבוע
בשעשועון רדיו יומי האם התלונה מוצדקת ,היינו מי
בתכנית"."MTV NEW
מהמשתתפים ענה נכון לשאלה
המכרעת.הרשותהמליצהלפונה
להיעזר בטכנאי-קול לשם פענוח
השידור ,ואם יצליח להוכיח את
צדקתו,היאתשובלבחוןאתהתלונה.

רדיוללא
הפסקה*

אימשלוחפרסלמאזין מאז הזכייה ועד התלונה חלפה
שזכה בשעשועון רדיו כשנה.עלפיכלליהרשותהשנייה,
בתכנית"דידילוקאלי" .הזמןשבוניתןלטפלבתלונההוא
עד90יוםממועדשידורהתכנית.
עם זאת ,זמן סביר למשלוח פרס
לזוכההוא30ימיםממועדהזכייה.

רדיוקול-
חי*

צנזוראחתמכתבות
מהדורתהחדשות
המרכזיתשלערוץ10
שעסקהבפרשתאונס
בצה"ל,ושיבוץמוסיקה
במקומה.

בין התחנה לחברת החדשות של
ערוץ  10נחתם הסכם ,בידיעת
הרשות,המעגןאתהתאמתתוכני
מהדורותהחדשותלאופיושל"רדיו
קול-חי":תחנהדתיתהפונהלקהל
יעדשלשומריהמסורת,אשראינו
מאזיןלתחנותרדיושאינןמקפידות
עלשפהנקייהומשדרותנושאים,
שלדעתו ,הצניעות יפה להם .אין
הרשותמתערבתבבחירתהנושאים
שלדעתהתחנהאינםראוייםלשידור,
כלעודאיןהדברפוגעבתנאיהזיכיון
שניתןלתחנה.

לאנדרש.

רדיו
ירושלים

חוסרהיענותהתחנה
לבקשותחוזרותונשנות
שלהמתלונןלהשתתף
בתכניתספורט
המשודרתבתחנה.

במהלךהטיפולבתלונההודיעעורך
דינו של הפונה ,כי הוא מבקש
להפסיקאתהטיפולבתלונה,כיוון
שמרשוהחליטלבטלה.

לאנדרש.

רדיו
אמצע
הדרך*

מסירתנתוניסקרשנערך מדוברהיהבמשאל ולאבסקר.לכן
בעבורהתחנה,ללאציון הסכימההרשותעםהתחנה,כילא
היההכרחלצייןאתמקורהנתונים.
מקורו.

לאנדרש.

לדעת הרשות ,נעלמה מהמאזין
הנימה האירונית לרבות השמעת
קולותהצחוקברקע.הדבריםנאמרו
כביקורת לאזהרות הרשמיות של
גורמיהביטחוןשהתפרסמובאותם
ימיםבאמצעיהתקשורת.דברשעלול
היה ליצור ציפייה בציבור לפיגוע
נקמה.

לאנדרש.

כיוון שאין מדובר באירוע שקרה
רדיודרום טענותלמעורבות
פוליטיתשלעירייתבאר -בשידור,לאהיהבידיהרשותלהכריע
ביןעמדותכלאחדמהצדדיםבאשר
שבעבניהולהתחנה.
להשתלשלותהעניינים.

לאנדרש.

)המשך(

אחריות
ציבורית

רדיותל-
אביב*

נטיעת תחושות שאינן
נעימות בקרב ציבור
המאזינים כתוצאה
מדבריהם של מגישי
התכנית "גומרים
הולכים",בנוגעלציפייה
לפיגועבעקבותחיסולו
של מנהיג החמאס
לשעבר ,השיח' אחמד
יאסין.
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ביצוע
לאנדרש.

הרשותהנחתהאת
התחנותבאשרלזמן
הסבירלמשלוח
פרסים)30יום(.

נושא

אחריות
ציבורית
)המשך(

פרטיהתלונה
תחנה
שידור שיר ובו מסרים
רדיו
ירושלים* המעודדיםאלימותנגד
נשים ,רמזים מיניים
וביטוייםעלגוףהאישה.
רדיוללא
הפסקה*

עיסוק
חריגבמין

רדיוס*

עמדתהרשותומסקנותיה
אמנם בשיר נכללו מילים בעלות
מסריםאלימיםומינייםנגדנשים,
אולםמטרתהשירהייתהלבקראת
התופעה.הביקורתנגעהלאוזלתידה
שלהמשטרהנוכחהפגיעהבנשים
והתעלמותהסביבהמכך.

כלזכויותהשידור,לרבותתיעודשלו,
התחנהלאהעבירה
הן בידי התחנה המשדרת והיא
למתלונןהקלטהשל
רשאיתלעשותבהןכרצונה,כלעוד
אייטםמהתכנית"דידי
היאעומדתבהוראותהחוקוהזיכיון.
לוקאלי",בטענה
עלכן,תחנהגםרשאיתשלאלהעביר
שהתכניתהמבוקשת
קלטתתיעודשידורלפונה,אלאאם
אינהמצויהברשותה.
כן חויבה לעשות כן על-ידי גורם
מוסמך)כגון:בית-משפט(.הרשות
המליצהלפניהמתלונןלשובולפנות
ישירותלתחנה.
פרסוםמסיבהבתכנית מהאזכור המיני לא השתמעה
"מנהרת הזמן" ,ובו ארוטיקה,אובוטותכלשהי.יתרעל
תכנים מיניים שאינם כן,מדובר,אםבכלל,באמירהבודדת.
ראוייםלמאזיניםילדים.

רדיו
*Esc99

בקשת מגיש התכנית
לשלוח לתחנה  מסרון
) (S.M.Sהמכיל תכנים
מיניים בוטים ולא
חינוכיים ,אשר אינם
מתאימיםלקהלהיעדשל
התחנה.

רדיותל-
אביב

מהאזנה מדגמית למספר תכניות
תכניםמינייםשאינם
הולמיםאתשעותשידור עולה ,כי אכן במספר מקרים
השדרנים כללו בשיחותיהם
התכנית"תכנית
התבטאויותבלשוןשאינהראויה,על
הבוקר".
אחת כמה וכמה אינה מתאימה
להאזנהבשעותהבוקר.

תחנות
הרדיו
האזורי

בקשה להפסיק את
מדיניות תחנות הרדיו
האזורילעסוקבנושאים
הקשוריםבמיןמהשעה
21:00בערב.

הבקשהלמשלוחהמסרון )(S.M.S
נעשתהבמסגרתשעשועוןרדיו.תוכן
ההודעה הוא סלנג הנושא רמיזה
מינית.
הרשותסברה,כיאיןהצדקהלשימוש
בביטויזה,גםלאתחתמטרייתרובד
לשוני זה .בעיקר ,בשל אופיה
המוסיקלישלהתכניתוקהלהיעד
שלה,בניהנוער.התחנה,מיוזמתה,
טיפלהבנושאוביןהיתרפיטרהאת
השדרן.

מדיניותהפיקוחוהבקרהשלהרשות
השנייהנעשיתרובה,כמעטככולה,
על-פיתלונותמפורטותהמתקבלות
ברשות.בפנייהלאנמצאוהפניות
לתכניםמסוימיםומועדישידורם,
אלאהתייחסותכלליתבלבד.עלכן,
הרשות לא ראתה מקום להמשך
טיפולבפנייה.

ביצוע
לאנדרש.

לאנדרש.

הרשותהזכירה
לתחנהלהמשיך
ולנקוטמשנה
זהירותבהתבטאויות
שאינןמתאימות
לשעתשידור
התכנית.
לאנדרש.

הרשותהתרתה
בתחנהמפני
הישנותהמקרה
והנחתהאותה
להפיקלקחיםמכך.
לאנדרש.
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תחנה
רדיוקול-
רגע*

פרטיהתלונה
שתיתלונותשונותעלאי
מתןזכותהתגובהלמאזין,
שדרןלשעבר,שהועסק
בתחנה ופוטר ,אשר
הושמץבתכנית"מדברים
ברדיו",בעקבותדברים
שאמרעלמנהלהתחנה,
מגישהתכנית.

עמדתהרשותומסקנותיה
מאחר שהפונה הודיע ,כי ייתכן
שיפעל גם בהליכים משפטיים,
השהתה הרשות את טיפולה ,עד
להודעתהמתלונןבאיזההליךהוא
בוחר.המתלונןלאחזרלרשות.

ביצוע
לאנדרש.

נושא

רדיותל-
אביב

השתלחות זוג מגישי
"תכניתהבוקר"ברשות
השידור,בלישניתנהלגוף
זהאפשרותלהגיבעלכך
בשידור.

רדיוקול-
חי

השמצותכלפישר
הרווחהבתכנית
"כותרות",בלישניתנה
לוזכותהתגובהבשידור.

פגיעה
בפרטיות

רדיותל-
אביב

אזכורשמההפרטישל
שחקנית ב"תכנית
הערב",הקשורהבפרשה
שהתפרסמה בציבור
למרותשהוצאצואיסור
פרסום.

הרשותקיבלהאתעמדתהתחנה,
שלפיההתייחסותםשלהמגישים
שיקפהביקורתלגיטימיתשכוונה
לגוףעצמובלבד,עלעלויותקיומו.
גם אם הייתה השתלחות מצד
המגישים,הרישהייתהשוליתביחס
לאייטם כולו שעניינו ביקורת על
התנהלות הגוף הציבורי הממומן
מכספיציבור.
ביקורתבתכניותאירוחמסוגזההיא
דברמקובל,במיוחדשהיאכוונהכלפי
משרהממשלתית-ציבוריתהאמור
להיותנתוןלביקורתציבורית.עםזאת,
בהשמעתההתבטאויותכגון"זכרו
לדיראון"והסקתמסקנותעלאופיו
העוין של השר ,היו משום פגיעה
הפורצתאתגבולותהביקורתהסבירה.
המגישה,לאזובלבדשלאשמרהעל
איכותהשידוראלאאףעודדהביקורת
כזו .הפגיעה שנוצרה בשידור
מתעצמת,בכךשלאניתנהלשרזכות
התגובה,בעיקרנוכחהעלאהלשידור
שלדעהנוספתהמתנגדתלהתנהלות
השרובכךשהאייטםנמשךזמןרב.
התחנה שלחה ביוזמתה מכתב
התנצלותלשרלאחרפנייתההראשונה
שלהרשותאליה.
התחנהטענהכילאקיבלההעתק
מצואיסורהפרסום.מהאזנהלשידור
עולה,כיהמגישיםידעושהתפרסם
צו כזה .לפיכך היה עליהם ועל
התחנהלדאוגלהשגתווללמודאת
תוכנו .משלא נעשה כן ,היה על
השדרים לנהוג משנה זהירות
בהתייחסותםלאייטםהאמור.

לאנדרש.

הסתה

רדיוס*

שתיתלונותשונותעל
ביטוייהסתהשלמגיש
התכנית"פלאטובלי
חשבון"נגדמחנה
השמאלבישראל.

הדבריםשנאמרוהיובתגובהלדבריו
של מאזין שעלה לתכנית ,והוצגו
במפורשעלידיהשדרכציטוטשל
הצהרותארגוניטרורשכברהושמעו
בנושא,ולאאתדעתוהאישית.עם
זאת ,הרשות מצאה דופי במספר
התבטאויותשלובשידורכלפימרואייניו.

זכות
התגובה
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הרשותהנחתהאת
התחנה לתת לשר
זמן שידור סביר
למסור את גרסתו
לפרשה,וכךנעשה.

התחנהנקנסה
בנטילתזמןפרסום.

בעקבותפנייתהשל
הרשות בנושא,
הזהירמנהלהתחנה
את המגיש לבל
יישנהמקרהדומה
בעתיד.

תלונותבענייניפרסומות
תחנה
נושא
רדיוצפון
אתיקה
בפרסומות ללא
הפסקה*

עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
רמזים מיניים בוטים בתשדיררמזיםלמפגשיהיכרויות
בפרסומתלקוההיכרויות למטרתקיוםיחסימיןבדרכיםשונות.
"קליק",שאינםהולמים בכך התשדיר אינו מתאים לקהל
המאזינים ,ובמיוחד לילדים ובני
אתשעותהשידור.
הנוער,שהםחלקלאמבוטלמקהל
היעד של התחנה ,בפרט בשעות
היום.הנושאטופלבהליךהפרות.

מאחר שחל איסור בכללי הרשות
רדיוחיפה שתיתלונותעלשידור
ורדיודרום פרסומתבנושאהפרטת השנייהעלשידורפרסומותבנושאים
נמליהיםמטעםמשרד מסוג זה ,הנחתה הרשות את
התחנותלהסיראתהתשדירמשידור.
האוצר-נושאפוליטי
השנויבמחלוקת.
רדיוס

תכניםמיניים,שאינם
הולמיםאתשעות
השידור,בפרסומת
לחזיותבמידותגדולות
שלחברת"Women
".Only

רדיוס*

קידוםמסחרישלמסיבה התכנית אכן כללה שלוש חריגות
מכלליהרשותהשנייה.לפיכךטופל
בחסותהתחנהובה
הנושאבהליךהפרות.
תכניםמינייםשאינם
הולמיםאתשעתשידור
התכנית"מנהרתהזמן",
והכולמחוץלמקבץ
הפרסומות.
בענייןתוכןהתשדיר-התשדיר,על
טענהלהיעדראמת
בפרסוםולרמזיםמיניים שנינוסחיו,שומרעללשוןנקייהועל
שאינםהולמיםאתשעות כןאינועומדבניגודלכללים.בכל
השידור,בפרסומתלקו מקרה ,התחנה הודיעה על הזזת
היכרויותסלולרי "pick upמועדי שיבוץ הפרסומת לשעות
הלילה,ובכךגילתהרגישותראויה
,"lineהפונהלקהילה
לנושא.
ההומוסקסואלית.
בענייןהטענהלאמתבפרסום-שני
הנוסחים ציינו במפורש את שם
שירותההיכרויות,מהותוואופיווכן
מספרוהסלולרי,באופןשסיפקאת
המידעהראויאודות"המוצר"ומנע
כלאפשרותלהטעיהאו"סילוף",
כדבריהפונה.

*Esc99

רדיוללא
הפסקה
ורדיוס

כתשדירפרסומתלחזיותבמידות
גדולות ,הנושא ,מטבעו ,עשוי
להעלות קונוטציה מינית .אלא,
שהנוסחשמרעללשוןנקייה.לאור
זאת,הוחלטשאיןמקוםלפסולאת
התשדיר.

לעגוהתקפותאישיותנגד התשדיר,שמביעעמדהעלדברישר
שראוצרמכהן,בתשדיר האוצרבנושאמכירתהבנק,עומד
בניגודלכלליהרשותבנושאפרסומות
פרסומתהמוחהעל
בנושאים השנויים במחלוקת
החלטתהקבינט
פוליטית ,חברתית ,ציבורית או
החברתי-כלכלילא
כלכלית.
להפריטאתבנק
מרכנתיל.

ביצוע
התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

הפרסומתהוסרה
משידור.

לאנדרש.

התחנהנקנסה
בנטילתזמןפרסום.

לאנדרש.

הרשותהנחתהאת
כלתחנותהרדיו
האזורילהסיראת
התשדירמשידור.
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פרטיהתלונה
שידורפרסומתלחברת
"ביטוחישיר"
בהשתתפותושלאראל
סגל,שדרןרדיוללא
הפסקה,באופןשנשמע
כקדימוןלתכניתו"סגל
עצבני"המשודרת
בתחנה.

עמדתהרשותומסקנותיה
מאחר שלא הופיעו בתשדיר
מאפיינים המתאימים לקדימון,
ומאחר שהתחנה הבהירה ,כי
התשדירשובץבמקבץפרסומות,
התלונהנמצאהבלתימוצדקת.

ביצוע
לאנדרש.

תחנה
נושא
רדיוללא
אתיקה
בפרסומות הפסקה*
)המשך(

רדיותל-
אביב*

טענהלביטוייגזענות
בפרסומתלחברה
הסלולרית"סלקום".

הסתמכותןשלפרסומותמסוימות
עלסטראוטיפיםמקובלים,ביןאם
לצורכישכנועוהשפעהוביןאםכחלק
מהומור ,אינה פסולה ,כל  עוד
הפרסומתמשודרתבשפההראויה
לשידור ואין בה מסרים פוגעים.
הרשותהתרשמה,כיבנוסחהתשדיר
לא היה משום הפרה של כללי
האתיקה,ועלכןמצאהאתהתלונה
בלתימוצדקת.

לאנדרש.

רדיותל-
אביב

פרסוםמוטעהבהודעת בעקבותהתלונה,הורידההתחנה
משידוראתהודעתהחסות.לפיכך
חסותשלחברת""AIG
לא מצאה הרשות מקום להמשך
ל"תכניתהבוקר".
טיפולבנושא.
סירובהשלהתחנהלשדר כתוצאה מפניית הרשות בנושא,
שידרה התחנה את הפרסומות
פרסומתשלאחת
לחברהזו.
מחברותהסלולר,
בעקבותחרםצרכני
שהטילהקבוצתרבנים
עלאותהחברה.
שידורפרסומתלמשקה בעקבות פניית הרשות לקבל את
אלכוהוליבשעותהבוקר ,תגובת התחנה ,הצדיק  מנכ"ל
התחנהאתהתלונהוהחליטלהסיר
תוךפגיעהברגשות
אתהתשדירמשידור.
הציבור.
האמירה "טבעיים ועשירים בכל
חששלהטעיית
המינרלים שבטבע" המופיעה
המאזינים,העשויים
בתשדיר עלולה לגרום להטעיה
לסבורכיהמים
אפשרית,כימדוברבמיםמינרלים
המסופקיםבאמצעות
המתקןלטיהורמיםשל ולאמיםמסונניםומטוהריםבלבד.
חברת"תמי,"4הםמים
מינרלים.
טענהנגדחברתשפ"א איןהרשותנוהגתלהתערבבפעילות
עלסירובהלממשחוזה עסקיתשלמימזכייניהכלעודלא
ברור,כיאכןהייתההפרהשלתנאי
תקציביבינהלביןחלק
מתחנותהרדיוהאזורי .הזיכיוןמצדהתחנה.קלוחומרכאשר
מדוברעלפעילותצדג'–חברת
שפ"א,הפועלתבשמןשלתחנות
הרדיוהאזוריהחפצותבכך.אי-לכך,
כלמחלוקתביןהפונהלביןחברת
שפ"אצריכהלהיותמוסדרתבינם
ולביןעצמם,בהליכיםהאפשריים

רדיוקול-
חי

רדיולב
המדינה
ורדיוס
תחנות
הרדיו
האזורי

תחנות
הרדיו
האזורי
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החסותהורדה
משידור.
הפרסומתשודרה.

הפרסומתהוסרה
משידור.
הרשותהנחתהאת
תחנותהרדיוהאזורי
להסירלאלתראת
שידורהפרסומת
במתכונתההקיימת.
לאנדרש.

תחנה
נושא
תחנות
אתיקה
בפרסומות הרדיו
האזורי
)המשך(
)המשך(

שיבוץ
פרסומות

פרטיהתלונה

עמדתהרשותומסקנותיה
כנובע מההתקשרות העסקית
ביניהם .הרשות הציעה למתלונן
לנסותלפתוראתהנושאעםשפ"א,
ואוליעםבעליהזיכיוןהמעורבים
בדבר,כדילהגיעלהסדרשיתאים
לכלהצדדיםולשביעותרצונם.בו
בזמן,הביאההרשותלידיעתהתחנות
הנוגעותבדבראתהתלונה.

ביצוע

תחנות
הרדיו
האזורי

פרסוםמוטעהומוליך
שוללבתחנותהרדיו
האזורישלמסעפרסום
חברת"מי-עדן".

מבדיקהשערכההרשותהתברר,כי
התשדיר הנדון אינו משודר עוד
בתחנותהאזוריות.

תחנות
הרדיו
האזורי

חששלהטעיהבפרסומת תלונה דומה בעניין תשדיר זה
התקבלהגםבתחוםטלוויזיה.לאחר
לביטוחרכבולביטוח
בירורים עם החברה ובהתאם
אישישלחברת"אישי
לביסוסיםשהתקבלוברשות,הוחלט
ישיר",שנבעהמאי
פרסוםכלתנאיהמבצע .להתנותאתשידורהפרסומת,כפוף
לציוןמפורשומלאשלכלהתנאים
לקבלתההטבות.

למען הסר ספק,
הרשות הסבה את
תשומתלבהתחנות
לכך,כיאםהןיחליטו
לשוב ולהעלות את
הפרסומת לאוויר,
עליהןלקבלאתאישור
הרשותבטרםישודר.
נוסחהתשדירתוקן
כנדרשעלידי
התחנות
המתאימות.

לא זו בלבד שאזכור שם המרכז
המסחרי היה בעל צביון פרסומי
מובהק,אלאשהמגישחזרעלשמו
והתייחסלטיבוולמיקומוהגאוגרפי
שלאבתוךמקבץהפרסומות,היווה
"פרסומתאגב".עלכן,הוחלטלטפל
בנושאבהליךהפרות.

התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

מאחרשדיווחיושלהכתבקידמואת
רדיואמצע "פרסומתאגב"למרכז
שם בית העסק ואת מוצריו ,תוך
הקניות"בסטביי"
הדרך*
בקיבוץגןשמואל,בדיווח הדגשתהכדאיותשבהגעהלמקום
שלכתבהתכנית"הדקה כדי לרכוש מכשירי חשמל ,וזאת
מחוץלמקבץהפרסומות,המקרה
ה."90-
טופלבהליךהפרות.

התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

רדיואמצע "פרסומתאגב"אסורה
למרכזהמסחרי"יד
הדרך*
יצחק"בכפר-סבא
בריאיוןבתכנית"הדקה
ה."90-

רדיוס*

ריבוילאסבירשל
פרסומותבשעה.

מבדיקהשערכההרשותנמצא,כי
התחנה חרגה ממכסת הדקות
המותרותבשעה,לכןהנושאטופל
בהליךהפרות.

התחנההותרתה
מפניהישנות
המקרה.

רדיוללא
הפסקה*

פרסומתסמויהאסורה
לחיתולי"פמפרס",
בריאיוןשהתקייםעם
מנהלהמותגבתכנית
"איריסקול".

כברמראשיתהריאיוןמדוברהיה
בשירהלללחיתולי'פמפרס':דברי
שבח גורפים שאמרה המגישה
בעקבות תרומת חברת 'פמפרס'
למבצעההתרמה;מתןבמהרחבה
לפרסומה של סדרת החיתולים;
בהתבטאויות המגישה בעניין
החיתולים .הנושא טופל בהליך
הפרות.

התחנהנקנסה
בנטילתזמןפרסום.
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רדיואזורי

נושא

שיבוץ
פרסומות
)המשך(

תחנה
רדיוללא
הפסקה*

פרטיהתלונה
שידור"טיזר")גריין(
במקבץפרסומותהזהה
לחלוטיןלאותהמעבר
המסמןמקבץ,באופן
העלוללגרוםלהטעיית
המאזינים.

רדיוללא
הפסקה

מהאזנהמדגמית,שערכההרשות
פרסוםסמוילחברת
"ברק"013ביוםשידורים לתכניות התחנה ביום זה ,התגלו
מספרמקריםשלאזכוריםשלחברת
מיוחדלכבודושליוסי
"ברק"013והתייחסותלשירותים
סיאס.
שהיאמספקת,שלאבתוךמקבצי
הפרסומות.התלונהנמצאהמוצדקת
והנושאטפלבהליךהפרות.

רדיודרום* קידוםמכירותשלחנות
הרהיטים"ביתמארס"
בתכנית"דמדומים"
על-ידיאחדמכתבי
התחנה,שלאבתוך
מקבץהפרסומות.
רדיוס
ורדיו
ירושלים

סוגייתלשון רדיוס
Esc99

רדיולב
המדינה*

אמת
בפרסום

רדיותל-
אביב*

עמדתהרשותומסקנותיה
משמעות שילוב "טיזר" במקבצי
הפרסומות,היאלהזכירלמאזינים
את זהות התכנית המשודרת.
מהאזנהלשידורעולה,כיהטיזרנבדל
בצלילומזהשלאותהכניסהוהיציאה
ממקבץ הפרסומות ,באופן שיצר
אבחנהברורהביןהחלקהתכניתי
לחלקהפרסומיבשידור.

הנושאטופלבהליךהפרות.

חריגהבכמותהפרסומות מחודשיולי,2004התירההרשות
המותרותלשידורבשעה .השנייהלתחנותהרדיוהאזורילהחליט
בעצמן על מספר דקות הפרסום
לשעהשישדרו,ובלבדשמספרדקות
הפרסום ביממה לא יעלה על סך
המותר בחוק,היינו15%מזמןהשידור
ביממה,שהן216דקות.

התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

מדיניותההחדשה
שלהרשותהובהרה
לפונה.

טעותלשוניתבתשדיר
פרסומתשלחברת
"בזק".

התלונהנמצאהמוצדקת.

הרשותהנחתהאת
התחנהלתקןלאלתר
אתנוסחהתשדיר.

שגיאהלשוניתבתשדיר
פרסומתשלחברת
"טלטיב".
טעותלשוניתבתשדיר
פרסומתל"כוכב
החשמל".

התלונהנמצאהמוצדקת.

הרשותהנחתהאת
התחנהלתקןלאלתר
אתנוסחהתשדיר.
הרשותהנחתהאת
התחנהלתקןלאלתר
אתנוסחהתשדיר,
במקרהועודנומשודר.

התלונהנמצאהמוצדקת.

שיבוץפרסומתל"ברק איןמניעהלשדרתשדירפרסומתשבו
,"013בהשתתפותםשל מופיעקולהשלדמותשישלהתפקיד
ראשי או חשוב בתכנית ,כל זמן
מגישי"תכניתהערב"
בשידורהתכנית,באופן שהתחנהנוהגתבזהירותהראויהלמנוע
את הטעיית המאזינים .מאחר
העלוללטשטשאת
שהפרסומתהמדוברתשודרהבתוך
ההפרדהביןתוכן
מקבץ פרסומות ,שזוהה והופרד
לפרסום.
בבהירותבאותמעבר–בכניסהלמקבץ
וביציאהממנו–באופןשיצרהפרדה
ברורהביןהתכניתלביןהפרסומות,
נמנעהאפשרותלהטעיהשלהמאזינים.
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לאנדרש.

תלונותבעניינישידוריםוקליטה
נושא

שידורי
תכניות

תחנה
רדיוצפון
ללא
הפסקה*

עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
אידיוקיםבמועדיהשידור הרשותקיבלהאתעמדתהתחנה,
כיהמבזקיםאינםמתוכנניםלהיות
שלמבזקיהחדשות
המקומיותשלהתחנה .משודריםבדיוקבכלחצישעהעגולה
אלאלהיותחלקאינטגרלימהתכנית.

ביצוע
לאנדרש.

רדיוקול -קטיעתהתכניתבשידורי מאחר שלא התקבלו מועדים
רגעורדיו סינדיקציהשהועברובין מדויקים,לאהיהבידיהרשותלקבוע
מהירמתהפגיעה/הזלזולבמאזין,
התחנות.
אמצע
ככלשזוהתקיימה.
הדרך*

הרשותמצאהלנכון
לבקשמהתחנות
להקפידהקפדה
יתרהעלאופןתיאום
חיבורוניתוקהשידורים
בשת"פביניהן.

רדיואמצע קיוםשידוריםישיריםשל על-פיהכללים,חלהחובהעלתחנות
הדרך
התחנהמ"קניוןרננים" הרדיוהאזורילשדרבאזורזיכיוןבלבד.
ברעננההמצויבאזור
לאורממצאיהשידור,פתחההרשות
הזיכיוןשלרדיו .Esc99בהליךהפרות.

התחנהנקנסה
בנטילהזמןפרסום.

רדיואמצע אישידורתכניתהספורט הרשותקיבלהאתתגובתהתחנה,
"הדקהה,"90-בניגוד לפיההתכניתבאותהתקופהיצאה
הדרך*
למופיעבלוחהמשדרים ל"פגרתקיץ",והודעהעלכךנמסרה
למאזיניםבשידור.
שלהתחנה.
שתיתלונותעלקטיעת בעקבות הפנייה ,נפתרה הבעיה
רדיו
ירושלים* התכנית"דידילוקאלי" ,ומקבצי "רדיו ירושלים" חופפים
בדיוקלאלהשל"רדיוללאהפסקה".
המועברתבסינדיקציה
מ"רדיוללאהפסקה",
לצורךמעברלפרסומות.

לאנדרש.

רדיודרום בקשהלעייןבהצעה
שהגיש"רדיודרום"
בשנת,1994למכרז
להקמתתחנהבאזור
הדרום.זאת,לאור
הטענה,כישידורי
התחנה,המאופיינים
במסחריותיתר,אינם
מתאימיםלאפיוןאזור
הזיכיון.

עמדתהרשות:באשרלבקשתהעיון
במסמכי המכרז  -מאז הגשת
ההצעה ועד היום עברו למעלה
משמונה שנים .בשנות הזיכיון
אפשרההרשותלתחנה,כמולשאר
תחנותהרדיוהאזורי,לשנותאתלוח
שידוריה,כתוצאהמהצרכיםהבאים:
פילוחהתכניותלצורכיקהלהיעד;
מיצובעצמיבשוקפלורליסטי;ייעול
ביצועיהבשוקהתחרותי.
בענייןלוחהתכניות-לתחנהלוח
שידוריםמגוון,החלמשידוריחדשות
וענייניהיום,עבורלספורט,מוזיקה
ושידוריםלטובתהציבור.
בענייןמסחריותהיתרבשידור-
התחנהמסרה,כיבעקבותאירוע,
שבונרשמהלתחנההפרהעלחריגה
ממספרדקותפרסוםבשעה,היא
השכילהלהפיקלקחיםלעתיד.

לאנדרש.

לאנדרש.
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רדיואזורי

נושא

קליטת
השידורים

תחנה
רדיותל-
אביב

פרטיהתלונה
קליטהמשובשתשל
שידוריהתחנהבאזור
רמת-גן.

הפרעותבקליטת
רדיו
ירושלים התחנותבשכונתפסגת
ורדיוקול -זאבבירושלים.
חי

עמדתהרשותומסקנותיה
לדברי התחנה ,זה שנים קיימות
הפרעותבשידורהנגרמות,ביןהיתר,
ממיקום המשדר ומתחנות רדיו
פיראטיות.היאהעבירההתרעהעל
כך מספר פעמים לרשויות
המתאימות,ובהןלמשטרהולמשרד
התקשורת ,האחראי להקצאת
התדריםבישראל.הרשותהמליצה
לפני המתלונן לפנות למשרד
התקשורת.
לטענתהתחנה,מדוברבהפרעות
הנגרמותמתחנותזרותופיראטיות.
הגוףהמוסמךלטפלבנושאיםכגון
אלההואמשרדהתקשורתועלכן
הציעההרשותלמתלונןלפנותאליו.

ביצוע
לאנדרש.

לאנדרש.

רדיודרום שיבושיקליטתתדרירדיו מבירור התלונה עולה ,כי שיבושי
הקליטה נוגעים לתחנות הרדיו
בעירערד.
הארציותולאשלרדיודרום,ולפיכך
לאהיהמקוםלהמשךטיפולהרשות.

לאנדרש.

התחנהמסרה,בתגובתה,כילמיטב
ידיעתהשידורירדיודרוםנקלטים
היטבבכלאזוריםהמלחממשדר
של"בזק"הממוקםבצפוןיםהמלח.
מכלמקום,לאורהפנייה,ביקשה
התחנהמחברת"בזק"לערוךבדיקה
נוספתשלאיכותהקליטהבאזור.

לאנדרש.

רדיודרום איקליטתרשתותרדיו
ישראליות,ובכללםרדיו
דרום,באזוריםהמלח.

תלונותבנושאיםשונים
נושא

תחנה
רדיוס
ורדיולב
המדינה

עמדתהרשותומסקנותיה
פרטיהתלונה
הרשותהשנייהמאפשרתלתחנות
טענהנגדהרשות
השנייהעלכךשאפשרה הרדיוהאזורילקייםשיתוףפעולה
ל"רדיולבהמדינה"לשדר בשידורים ,בין היתר ,מהשיקולים
הבאים :תכניות העשויות להיות
מדייום12שעות
בסינדיקציהמ"רדיוס" .מתאימותלקהלהיעדשלהתחנות,
ורצוןלאפשרלתחנותלשרודבתנאי
התחרותהקיימיםבשוּק.
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ביצוע
לאנדרש.

פניותשהתקבלוברשות
נושא

תכניות

תחנה
רדיוא-
שמס

רקעטיפולומסקנתהרשות
פרטיהתלונה
קבלתהקלטהשלריאיון זכויותהשידורשלהתכניותאינןשלהרשותהשנייהאלאשל
בעלהזיכיון.הרשותרשאיתלדרושמבעלהזיכיוןעותקיםמשידוריו,
ששודרבתכניתשל
אולערוךהקלטותבעצמה,לצורכיפיקוחובקרהבלבד.הרשות
התחנה,כחלקמהליך
משפטישניהלהפונהנגד הבהירהלפונה,כיבאפשרותולפעולבדרכיםהאלה:
.1פנייהמחודשתלתחנהבניסיוןלהשיגדרכהּאתההקלטה
התחנה.
המבוקשת.
.2פנייהלנציבתלונותהציבורברשות.
.3פתיחהבהליכיםמשפטייםלהמצאתהקלטתהנדרשת.
הרשותהעבירהלפונהאתהנתוניםהמבוקשיםמהשנים
.2004-2001

פרסומות

רדיותל -כחלקמהליךמשפטי
שהתנהלנגדצמד
אביב
המגישיםשיודרור,ביקש
הפונהלקבלסיכוםשל
התלונות,שהתקבלונגד
תכניתםשלהשניים
ב"רדיותל-אביב",ואופן
טיפולהרשותבתלונות.
מבדיקתהתשדירעלשלושגרסאותיועולה,כיהואעוסק
רדיודרום בקשהלאישורקמפיין
בסכסוךעבודהביןנהגיחברת"מטרודן"לבעליה,אשר
פרסומישלחברת
האוטובוסים"מטרודן" .בגללונערכהבאותםימיםשביתתהנהגים.ככזה,קבעה
הרשות,כיהואעומדבניגודלחוקהרשותהשנייההאוסר
לשדרתשדירפרסומתמטעםגוףאוארגוןהעוסקבסכסוכי
עבודה,ועלכןלאהתירהאתשידורו.
תחנות
הרדיו
האזורי

תחנות
הרדיו
האזורי

קליטה
ושידורים

הרשותסיפקהלפונהאתהנתוניםהמבוקשים.

כחלקמעריכתמחקר
בנושאהפרסוםברדיו
האזורי,ביקשהפונה
לקבלדוגמאותלתשדירי
פרסוםשתוקנו,נפסלואו
הוסרומשידורלאורך
השניםהאחרונותעלידי
הרשותהשנייה.
האם מותר להשתמש איןחיובבכלליהרשות,שהתחנותהרדיוהאזוריצריכות
בשפות זרות בתשדירי לשדראתהפרסומותשלהןאךורקבשפההעברית.עם
זאת,מצופה,כיהתחנותתשדרנהבאותהשפתשידור
פרסוםברדיוהאזורי?
הנהוגהבהן.אכןבמקריםמסוימים,התחנותמשדרות
פרסומותבשפהשונהמשפתהשידורהרגילה.כיווןשמדובר
במקריםבודדים,הרשותמשאירהזאתלשיקולהתחנות.

רדיודרום האםרדיודרוםמפיץאת התדרהמדוברהואתדרניסיונישאושרלתחנהעל-ידי
משרדהתקשורת,עקבבעיותשישלהבכיסויחלקמאזור
שידוריו,בתדרהחדש,
וממשדרהממוקםמחוץ זיכיונה.לענייןהמשדרים,מאחרשהפונהלאצייןאתמיקומם
לאזורהזיכיוןשלהתחנה? המדויק,סיימההרשותאתהטיפולבמקרה.
נכוןליוםקבלתהפנייה,איןהגבלהבחוקהרשותהשנייה
בקשהמנציגהמרכז
הרפואי"סורוקה"לאישור עלמספרימיהתרמההמותריםבשנהבשידור.נראההיה
שמדוברבאי-הבנהביןהפונהלביןהתחנה.עלכן,המליצה
שלקיוםיוםשידורים
הרשותלנציגביתהחוליםלשובולהפנותאתבקשתולתחנה.
מיוחדבעבורהמרכז.
בקשהשליו"רעמותת
"הנשרים'לקבלתזיכיון
לשידורירדיועבור
העמותה.

הדרךלקבלזיכיוןלשידורירדיואזוריהיאבאמצעותמכרז,
שמפרסמתמועצתהרשותהשנייה,מפעםלפעם.פרסום
מכרזמותנהבזמינותתדריםלהפעלתהתחנות,כפישמשרד
התקשורתמקצהלזכייניהרשותהשנייהועלפיהפנייתה.

תלונותהציבור

175

רדיואזורי

נושא

תחנה

פרטיהתלונה

קליטה
ושידורים
)המשך(

רקעטיפולומסקנתהרשות
הרשותהודיעה,כיאיןבכוונתהלפרסםמכרזיםכלליים
נוספיםלשידורירדיואזורי,עקבמחסורבהקצאתתדרים
ע"ימשרדהתקשורתובשלתיקוןחוקהרשותהשנייה,
המאפשרלהאריךאתתקופתהזיכיוןשלהתחנותהמשדרות
לתקופתזיכיוןשלישיתבת4שנים.

פנייה מטעם עיריית הרשותהבהירהלגורםהפונה,כינוסףעלהמחסורבתדרים
בת-יםבבקשהלהקצות חדשיםשמקצהמשרדהתקשורת,עלפיחוקהרשותהשנייה
תדרלתחנתרדיומקומית איןעירייהרשאיתלהקיםתחנתרדיוולהפעילה.
בעיר,שתפעילהעירייה.
שתי בקשות לפתיחת בשלהמחסורבתדריםומדיניותמשרדהתקשורתבנושא,
תחנת רדיו למוסיקה לאהייתה,נכוןלשנת,2004כוונהלספקתדריםייעודיים
קלאסית:האחת-אזורית; נוספים.
והאחרת-ארצית.
בקשהלהקיםתחנתרדיו בשנת2002החליטהמועצתהרשותהשנייהעלנחיצות
אזורי נוספת בשפה הקמתהשלתחנתרדיובשפההרוסיתשתהיהעצמאית.
אולםעקבטענתמשרדהתקשורתעלמחסורבתדרים,לא
הרוסית.
הייתהבידיהרשותהאפשרותלפרסםמכרזים.
הרשותהשיבהלפונה,כיבימיםאלהנדונההצעהלתיקון
חוקהרשותהשנייה,כדילאפשרהקמתערוציםייעודיים.
הרשותהמליצהלפונהלשקוללהציגאתבקשתולמשרד
התקשורתבהליךחקיקהזה.
בקשה להעלות לשידור הרשותאיננהמתערבתבפעילותהתוכניתיתשלהתחנות,
תכנית בשפה הסינית כלעודהיאעומדתבתנאיהזיכיון.הרשותהמליצהלפונה
באחת מתחנות הרדיו להפנותאתבקשתולאחתמתחנותהרדיוהאזורי.
האזורי.
בקשה לפתיחת תחנת במצבהקיים,איןבכוונתהרשותלפרסםמכרזלהקמת
רדיואזורינוספתבאזור תחנתרדיואזורינוספתבאזורחיפה.
חיפה.
בקשה לקבל רישיון הרשותאיננהבוחנתאתנושאהקמתתחנותאזוריותנוספות
להקמתרדיואזוריהפונה ביןהיתר,עקבטענתמשרדהתקשורתלמחסורבתדרים
לקהלהילדיםובניהנוער .ואפשרותשידורירדיודיגיטליבישראל.
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סקריהאזנה
בשנת2004קיימההרשותבעזרתחברת"מדגם"סקרהאזנהאחדבחודשדצמבר,בהתאמהלמועדיםשבהםנעשו
הסקריםבשניםהקודמות.הסקרהקיף5,494נשאליםוהואמייצגאתדפוסיההאזנהבגילאי10ומעלה,בימיחול
)א'-ה'(.הסקרנערךב12-אזוריזיכיוןכללייםובשניאזוריםייעודיים:אזורהצפוןלשידוריםבשפההערביתואזורהמרכז
לאוכלוסייההדתית.נוסףלכך,נדגםאזוראשדודוסביבותיהלדוברירוסיתכמתוארבהמשך.בכלאזורהשתתפובין350
ל600-נשאליםבמדגםמייצגשלאזורהזיכיון.
ממצאיהסקרמראים,כיהרדיוהאזוריממשיךלשמורעלמגמתעלייה.שיעורההאזנהלכלהתחנותהאזוריותבגילאי
+10עמדבדצמבר2004על26.6%בהשוואהל25.6%-בתקופההמקבילהאשתקד.בקרבגילאי+18עלהשיעור
ההאזנהל27.4%-לעומת)26.6%בהתאמה(.
משמעותממצאיםאלההיא,כיביוםחולממוצעבדצמבר,2004האזינולתחנותהרדיוהאזוריבשפההעבריתברחבי
הארץכ–1,108,000מאזיניםבגיל+10וכ930,000-מאזיניםבגילאים,+18בהיקףכללארצי,המאזיניםלאחתאויותר
מרשתותהרדיוהאזורילפחותפעםביום.
גםהשנהכללהסקרנשאליםבקרבהאוכלוסייהדוברתהשפההרוסיתבאשדודובסביבותיה,שכןביןהשעות07:00-19:00
מתפצליםשידורי "-91FMלבהמדינה"באופןשבתדר89.1FMמשודרותתכניותבשפההרוסית.המדגםכלל353
נשאלים,המייצגאוכלוסייהשלכ–115,000תושביםבגילאי.10+נתוניהסקרמצביעיםעלמגמתעלייהמתונהבשיעור
המאזיניםבאזורלשידוריםברוסית:ביוםחולב3.4%-בקרבגילאי)10+מ24.6%-בסקר2003ל–28%בסקרהנוכחי,
שהםכ32,000-מאזינים(וב6.4%-בקרבגילאי)+18מ26.9%-ל,33.3%-בהתאמה,דהיינו:כ30,000-מאזינים(.
החלמיולי,2003עלתהלאווירתחנתהרדיובשפההערבית-רדיוא-שמס,ונערךסקרהאזנהבקרבהאוכלוסייההערבית
באזורהזיכיוןשלהתחנה.המדגםהקיף346נשאלים,והואמייצגאוכלוסייהשלכ534,000-תושביםמהמגזרהערבי
בגיל+10המתגורריםבאזורהזיכיון.על-פיממצאיהסקר,שיעורההאזנהלרדיוא-שמסביוםחולממוצעעומדעל6.6%
בקרבגילאי+10היינוכ35,000-מאזינים;ובקרבגילאי,6.9%:+18דהיינוכ27,000-מאזינים.
ניתוחעיקרהממצאיםעלפיהשוואתתוצאותהסקרבשנההנוכחיתלתקופההמקבילהבשניםקודמות:
.1
.2

.3

.4

הרדיוהאזורימוביל,זוהשנההשנייהברציפות,בטבלתההאזנהלתחנותהרדיובישראל,תוךשהואשומרעלמגמת
עלייהבמשךשנותשידוריו.
סה"כהאזנהלתחנתרדיוכלשהיבשנת—2004נרשמהירידהלעומתהשנהשעברה67%.בסקרהנוכחיבקרב
גילאי,+10לעומת76.9%בשנת)2003ירידהשל,(9.9%ו72%-בקרבגילאי+18לעומת–80.7%בשנת2003
)ירידהשל.(8.7%
הרדיוהאזורישומרעלמעמדוכמובילבקרבהצעיריםבמונחיםארציים,הרדיוהאזוריהואהמואזןביותרמכל
תחנותהרדיו,בקרבגילאי10-45וגםבגילאי.18-45כךלמשל,שיעורההאזנהלרדיוהאזוריגבוהבכ40%-מלתחנת
גלגל"צבקרבגילאי10-45ובכ30%-בקרבגילאי.18-45בהשוואהלגליצה"ל,שיעורהמאזיניםלרדיוהאזוריגבוה
בלמעלהמפישנייםבקרבגילאי10-45ובקרבגילאי.18-45
זכירתשםהתחנההמואזנת—נתוןמענייןנוסףמתייחסלשיעורהמאזינים,שאינםזוכריםלאיזותחנההאזינו.
עדשנת2003וללאשינויניכרבסקרהנוכחי,נראתהמגמהברורהשלפיחותבשיעורהמאזיניםלרדיו,שאינםזוכרים
לאיזותחנההאזינו.בשנת1998היהשיעורם,8%והואירדעםהשניםלכ4%-בשנת2003וללאשינויבסקרהנוכחי.

ישלהעיר,כיהניתוחיםשלעילעוסקיםבשיעוריההאזנהלתחנותהאזוריותבמונחיםארציים.בתוךשיעוריםאלהייתכנו
הבדליםביןהתחנות,בהשוואהביניהןבמשךהשניםוהתקופות)גידולבהאזנהלמספרתחנותוירידהבאחרות(.
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טכנולוגיה
‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

הפעלתשידורירדיו-דתומסורתבירושלים:
בשנת2004קיבלהתחנת"רדיוקולחי"אישורהפעלהמהרשותוהחלהבשידוריה.כזכור,התחנהזכתהבמכרז
להפעלתשידורידתומסורתיהודית-ישראליתבאזורהמרכז,שנערךבשנת.2003

תיעודשידוריהזכיינים:
מערכתחדשהומתקדמתלתיעודשידורים,אחסונםואחזורםהוכנסהלפעולהבמתקניהרשות.לבדמאיכותההקלטה
ויכולתהדחיסהשלהמידע,יתרונהשלמערכתזו,בכךשהמידע)שידוריהזכיינים(מאוחסןעלשרת,המאפשרהאזנה
בזמןאמתלכלארבעעשרההתחנות,בעמדתהעבודההממוחשבתללאקלטות.זמינותםשלהשידוריםבעמדות
המחשבשלהעובדיםמקלהעלעבודתהפיקוחוהבקרהומייעלתאותה.
המערכתמאפשרתעבודהברשתתקשורתמחשביםעםזכייניהרדיוהאזוריוהעברתקטעיתיעוד)קבציקולדחוסים(
באמצעותדואראלקטרוניברשתהאינטרנט.
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Ï‰ÈÓÂ†‰ÏÎÏÎ†¨ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

בשנת2004פעלו14תחנותרדיואזוריות.
ב1.1.2004-עלתהלאווירתחנת"רדיוקולחימשדריםבאמונה".תחנתרדיוחדשהלציבורהדתי.
ההכנסותשלתחנותהרדיונטו)ע"פדיווחלתשלוםתמלוגים(עלובשנת2004בשיעורשלכ8%-בהשוואהלשנת
2003והיובסךשלכ109-מיליוןשקלים.בנטרולהכנסותתחנתרדיוא-שאמסשפעלהבשנת2003כחצישנהבלבד
עלוהכנסותתחנותהרדיוהאזוריבשיעורשלכ.6%-
מהדוחותהכספייםשלתחנותהרדיוליום31.12.03עולה,כיהרווחהתפעולישלתחנותהרדיועלהבכ17%-בהשוואה
לרווחהתפעוליבשנת)2002בלילהתייחסלרדיוא-שאמסשלאהיהקייםב.(2002-
שלושתחנותבלבדסיימואתשנת2003בהפסדתפעולי.
הרווחהתפעוליהממוצעלתחנהעמדעלכ1.4-מיליוןשקלים.

התפתחותההכנסותנטושלתחנותהרדיוהאזורי
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אסטרטגיה
ומחקר
¯˜ÁÓÂ†‰È‚Ë¯ËÒ‡†Ï¢ÎÓÒ†¨¯Â‡Ï†‰ÓÁ†∫˙‡Ó

פתיחה
שנת2004היאשנתהפעילותהמלאההראשונהשלתחוםאסטרטגיהומחקרברשותהשנייה.
התחוםהובילהשנהשנימהלכיםאסטרטגייםמרכזיים.האחד,השלמתושלהמחקרעלאודותהגיווןהתרבותי
בשידוריםוקביעתמדיניותלקידוםשילובןשלהקבוצותהחברתיותהשונותבשידור.השני,כתיבתושלמדריךאתיקה
בפרסומותעלידיוועדהציבורית,שחבריםבהכלהגורמיםהרלוונטיים,ובהםהשחקניםהמרכזייםבשוקהפרסום.
שנימהלכיםמרכזייםאלההובילולהישגיםמשמעותיים,כלאחדבתחומו.
שאלתשילובןשלקבוצותמיעוטבשידוראיננהשאלהחדשהבתחוםהשידורים.גופיפיקוחשוניםבעולםמתמודדים
עםהבעייתיותהכרוכהבהעדרגיווןתרבותיבשידורים.תופעתההדרהמןהמרקעאינהייחודיתלמדינתישראלאם
כינוכחהמבנההחברתיבארץחשיבותהכגורםמעכבסולידריותחברתית,רבה.אםכן,במההועלנוובמהחידשנו
כשעלוהממצאיםממחקרהנעדריםוהנוכחיםבשידורהמסחרי?
התשובהלשאלהזוהיאבהפיכתושלכליהמחקרלכליעבודה.באמצעותהמחקרתיעדנואתהיעדרהגיווןודירגנואת
הקבוצותהשונותעלפימידתהדרתןמהמרקע.ממצאיהמחקרומסקנותיושולבובמכרזיערוץ,2והמתמודדיםבו
נדרשולתתמענההולםלכשלשנתגלהבגיווןהתרבותיבשידורים.הרשותמתכוונתלהמשיךולעקובמקרובאחראופן
הייצוגתוךבחינתמגמותהשינוי,שאנומצפיםשיתרחשו.מחקריהניתורהשיטתייםיאפשרולנולגזורמדיניות
רגולטוריתמושכלתהנשענתעלממצאיםאמפירייםהנאספיםמעתלעת.
בימיםאלהשלכתיבתדוחזהוהפצתולציבור-אנונמצאיםבעיצומושלדוחמעקבראשוןבתחום.התקופההנבחנת
היאהתקופההטרוםמכרזית,שבהנוכחנו,כיכאשרישנהמודעותלנושא,ניתןליצורייצוגהולםיותרשלהקבוצות
החברתיותבישראל.
המהלךהאסטרטגיהשניהואכתיבתושלמדריךאתיקהבפרסומותבשיתוףעםגורמיהשוק-המפרסמיםוחברותהפרסום,
ואנשיאקדמיה.מדוברבמיזםראשוןבתחוםהתקשורתשבונעשתהרגולציהבשיתוףגורמיהשוק).(co-regulation
אנורואיםבמיזםזהאתתחילתושלשינוירגולטוריהמתרחשגםבמדינותשונותבעולם,במסגרתומתבצעתהרגולציהמתוך
הידברותודושיחמתמידעםהשוק.אנומאמיניםכישינוייםבהתנהלותענףהתקשורתלטובתהאינטרסהציבורי,יבואולכדי
מימושנרחביותרמתוךההבנהוההכרהבאחריותהחברתית,לצדהפעלתכוחהסמכותהרגולטוריתהנתונהלרשות.
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אנומקווים,שמהלךזהיוכיח,כיתפיסהרגולטוריתזוהיאהתשובהלשמירהעלהאינטרסיםהציבורייםבאופןראוי
וכיניתןיהיהליישםתפיסהזובנושאירגולציהנוספים.
שנימיזמיםאלהמדגישיםאתתפיסתהשלהרשותכיערוציהטלוויזיההמסחריים-ציבוריים,שעליהםהיאמפקחת,
הםאמנםגופיםעסקיים,אךלאפחותמכךגופיםבעליאחריותומחויבותציבורית,זאתבשלההשפעההניכרתשיש
להםעלהחברהוהתרבותבישראל.
כךאנומאמיניםולאורזאתאנופועלים.
נוסףלשנימהלכיםאסטרטגייםאלהנותןתחוםאסטרטגיהתמיכהמקצועיתקבועהושוטפתלתהליכיקבלתההחלטות
שלהרשות.החלמסקירותמשוותלעולםבשאלותהסדרהשעולותחדשיםלבקרים,דרךעידודמחקריםבתחום
התקשורתהטלוויזיוניתוהענקתמלגותמחקרוכלהבביצועדיוניםציבורייםבסוגיותשעולותעלסדרהיוםהתקשורתי.
כלזאת,כדילקבלתמונהרחבהככלהאפשרלגביסוגיותהעולותעלסדריומנו.
השנההשקנומיזםארוךטווחשלביצועסקרידעתקהלבתחומיהשידורשאנומופקדיםעליהם.ביקשנולתתמענה
לחסרהקייםבנתוניםעלאודותעמדותהציבורכלפיהשידור,זאתבצדנתוניםהקיימיםזהשניםעלמדידתהצפייה
בערוציםהשונים.מידעזהמאפשרהבנהמעמיקהיותרשלאינטרסהציבור,כפישיבואלידיביטויבסקרעמדות
הציבורהשנתישהרשותתפעילבמועדקבוע,מדישנה.
נוסףלסקרקבועזה,התמקדנוהשנהבהבנתעמדותבניהנוערכלפיהשידורים.בחנואתהרגליהצפייהשלהם,את
עמדותיהםכלפיפרסומותותכניות,אתמידתהביקורתשהםמביעיםכלפיתכניםשנוייםבמחלוקתואתעמדתםכלפי
הצורךבבקרהעלתכניםאלה.
מענייןלציין,כיבניהנוערמגליםאחריותכלפיהשידור,ומביעיםצורךלקייםבקרהעלהתוכןהמשודר.הםמביניםאת
כוחהשלהתקשורתלעצבתרבותוערכיםחברתיים,ולכןמביעיםעמדותאחראיות,בעיקרכלפיהילדיםהצעיריםמהם.
ממצאיםאלוגרמולרשותליזוםפורוםדיוניםלאחריותתקשורתיתהמיועדלבנינוער.בדיוניםאלהבאותלידיביטוי
הדילמותהכרוכותבהשפעתאמצעיהתקשורתעלעיצובםשלערכיםונורמותחברתיותבחברהבכלל,ובקרבבני
הנוערבפרט.
אלוהיעדיםהמרכזייםשבהםעסקתחוםאסטרטגיהבשנהזו.
היעדיםמרכזייםשלהתחוםלשנת2005הם:
הקמתקבוצותעבודהאקדמיותמדיסציפלינותשונותאשריעניקותמיכהמקצועיתלפיקוחהציבורי.הכוונה
היאלהשתמשבידעהמקצועיהנצברבתחוםמומחיותםולהשתמשבועלמנתלמקצעאתכליהשמירהעל
האינטרסהציבורי.
יצירתתרחישיםעתידייםלהתפתחותהתקשורתבשניםהבאות.מטרתהעבודהליצורמוכנותשלהרגולטור
לאתגריםעתידיים.בלבהשינוייםעומדתחדירתהשלהטכנולוגיההדיגיטלית.ננסהלהביןאתמשמעויותהשינויים
שכברמתרחשיםושעתידיםלהתרחשובעיקרנתאיםאתהרגולציהלעידןהדיגיטלי.
השלמתהקמתושלמרכזמידעברשות.מטרתושלהמרכזלשמרבפורמטדיגיטליאתחומריהשידורשנאגרו
ברשותמאזהקמתםשלהערוציםשבפיקוחה.כמוכן,הרשותתאפשרלחוקריתקשורתלצפותולהאזיןבחומרי
השידור,לצורכימחקרולצרכיםציבורייםשונים.
ביצועמחקרעלאודותהטשטושביןהמרחבהפרטילמרחבהציבוריומשמעויותיו.בעיקריעסוקהמחקר
בהיבטיםשוניםשלתכניותהמציאות)ריאליטי(.
זוההזדמנותלומרתודהלנועהאלפנטלפלר,אילנהשטייןואלינורזלטיןעלתרומתןלעבודתהתחוםולהצלחתו.
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גיווןתרבותיבשידורים-ממצאיהמחקרומדיניותהלכהלמעשה
כחלקמהמאמץלקדםגיווןתרבותיבשידורים,יזמההרשותמחקרמקיףבנושאהצגתמיעוטיםבטלוויזיההמסחרית
בישראל.זהומחקרמקיףראשוןמסוגובארץ.במסגרתהמחקרבוצעניתוחתוכןכמותיעלהתכניותששודרובזמן
צפייתשיא,במשך19שבועותשידורבשנת2003בערוצים2ו.10-נוסףלכך,התקיימוקבוצותמיקודובוצעניתוח
תוכןאיכותילתכניותדרמהוסאטירה.
המחקרשכותרתו"הנעדריםוהנוכחיםבזמןצפייתשיא-מגווןתרבותיבשידוריערוציהטלוויזיההמסחרייםבישראל",
נעשהבשיתוףעםד"ראליאברהםמאוניברסיטתחיפהוד"רענתפירסטמהמכללההאקדמיתנתניה.
במחקרנבדקהייצוגשלקבוצותשונותעלפילאום)יהודים-ערבים(,מוצא)אשכנזים-מזרחיים(,מגדר)גברים-נשים(,
ותקבארץ)ותיקים-עולים(,מידתדתיות)חילוניים-דתייםלאומיים-חרדיים(וכןייצוגהשלקבוצתהמתנחלים,בסוגות
השונות.הסוגותכוללות:חדשות,תכניותאקטואליהותחקיר,תכניותאירוחובידור,שעשועונים,דרמותותכניותסאטירה.
אופןייצוגהקבוצותנבחןבשלושהממדים:תדירותהופעתהשלהקבוצהעלהמרקע,איכותההצגהשלהקבוצה
עלהמרקעוהיחסיםשביןחבריקבוצותהרובלביןחבריקבוצותהמיעוט.
תוצאותהמחקרהראו,באופןעקביהצגהבלתיהולמתשלקבוצותהמיעוט.ההצגההלקויהמאפיינתאתכלקבוצות
המיעוטבכלהסוגות.הקבוצותהזוכותלהצגהבעייתיתבמיוחדהן:הערבים,העוליםהחדשיםוהחרדים.אלונעדרות
לחלוטיןמתכניותדרמה,מתכניותאירוחומשעשועונים.מהדורותהחדשותותכניותהאקטואליהמציגותנציגיםשל
קבוצותאלה,אולםאיכותההצגהנמוכה)במונחיםשלהקשר,דרכיהתנהגותוביוגרפיה(,ביחסלקבוצותאחרות
ונוכחותםמצומצמתביחסלחלקןבאוכלוסייה.נשים,דתייםלאומיים,מזרחייםומתנחליםזוכיםאףהםלהצגהלקויה,
אולםבצורהפחותקיצונית.
יוצאאםכןשעלפיממצאיהמחקרניתןלשרטטרצףשל"אחרות"הנעעלהצירהזה:

גבר
יהודי
אשכנזי
חילוני
ותיק

נשים

מזרחיים

חרדים

דתיים
לאומיים

עולים

ערבים

כפישעולהמהרצף,מתוךכללהדמויותשנבחנובסוגותהשונות)4354דמויות(60%,הםגברים,יהודים,חילוניים
וותיקים)2619דמויות(.כלומרכשנישלישיםמהדמויותשייכותלפרופילדומיננטיזה.
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עלשכיחותהופעתןשלדמויותמקבוצותשונותבזמןצפייתשיא,ניתןללמודמהגרףהזה:

שכיחותדמויותמקבוצותשונותבזמןצפייתהשיא

האוכלוסיהבישראלעלפינתוניהלמ"ס:
29%
מזרחיים-
51%
נשים-
15%
דתיים-
19%
ערבים-
עולים)מברה"מלשעבר(14% -
1.5%
יוצאיאתיופיה-
3%
מתנחלים-

60%

27%
24%

6%
2%

2%

2%

3%

חרדים

מתנחלים

עולים

ערבים

דתייםלאומיים

נשים

מזרחיים

גבר,יהודי,
חילוני,ותיק

אתממצאיהמחקרבמלואםניתןלמצואבאתרהרשותהשנייהwww.rashut2.org.il:

ככלל,הממצאיםמוכיחיםללאכלצלשלספק,כיהגיווןהתרבותיבשידוריהטלוויזיההמסחריתבישראלמצומצם
ביותר,ובעצםקיימתהדרהמהמרקעשלקבוצותחברתיותשגםייצוגןבמוקדיהשפעהציבורית,כלכלית,חברתית
אותרבותיתבישראל,הואמוגבל.
השאלהשעמדהלפתחהשלהרשותנוכחממצאיהמחקרהיא:כיצדלעודדתהליךשלשינויבדפוסיהייצוגשלקבוצות
המיעוטבערוציהטלוויזיההמרכזייםבמדינתישראל?
ממצאיהמחקרפורסמובתקופתההיערכותלכתיבתושלמכרזערוץ.2מאחרשהרשותראתהבגיווןהתרבותי
בשידוריםאחדהנושאיםהמרכזייםשישלהתמודדעמםבמכרז,הרינפתחלפנינוחלוןהזדמנויותלביצועשינויחשוב
ויסודיבתחום.
אתניצניהשינויבהתייחסותלשילובקבוצותחברתיותשונותבשידורהמסחרי,ניתןהיהכברלאתרבלוחותהמשדרים
שלהתקופההטרום-מכרזית,שבהנצפועלהמרקעמנעדרחבשלחבריקבוצותחברתיותמגוונות.
הרשותהחליטהלפעולבתחוםזהבכמהמישורים:

 .1קיוםדיוןציבורינרחבומעמיקבסוגיהבהסתמךעלנתוניהמחקר.
הרשותהציגהאתממצאיהמחקרבבמותציבוריותרבות.בפורוםלאחריותתקשורתית,שבוהוצגוהממצאים
והתקייםדיוןבהשתתפותחבריהקבוצותהחברתיותוזכייניהשידור,בוועדותהכנסתהשונותהעוסקותבקידומם
שלחבריהקבוצותהללו,בכנסיםוימיעיוןשערכוארגוניםחברתייםשוניםובאקדמיה.
איןספק,כיהדיוןהציבוריהמעמיקוהנרחבבסוגיההעלהאתנושאהרבתרבותיותבשידורלסדרהיוםהציבורי
והציגאותוכסוגיההדורשתליבוןוהתייחסות.
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 .2ביצועמחקריהמשךלמדידתהתמורותבתחום.
כדיליצורתהליךמתמשךשלשינויתבצעהרשותמעתלעתמחקרימעקבשימדדואתהשתנותהייצוג.ניתור
סדירושיטתישלמצבהייצוג,יאפשרלקבועמדיניותמושכלתעלפינתוניהשטח.אםיתגלומגמותחיוביות
בגיווןהתרבותי,הריאיןצורךבהתערבותרגולטוריתבנושא.אםלאיתרחשותמורותחיוביות,הרשותתיאלץ
להפעילמדיניותרגולטוריתמתערבתיותר.
אתמחקרהמעקבהראשוןמתעתדתהרשותלבצעעלהתקופההטרוםמכרזיתכלומר,רבעוןשידוריםאחרון
של2004עדתוםרבעוןהשידוריםהראשוןשל.2005

 .3העסקהשלחבריקבוצותמיעוטאצלהזכיינים.
שילובקבוצותחברתיותשונותבמסגרתהמשאבהאנושישלהזכיין,נשעןעלההנחהשנציגיקבוצותהמיעוט
ייטיבולשקףאתהנושאיםהמעסיקיםאותם,והייצוגיהיהמציאותיופחותסטריאוטיפי.המתמודדיםבמכרז
ערוץ2נדרשולהציגתכניתעבודהלקידוםהגיווןהתרבותיבקרבהמשאבהאנושישהםמעסיקים.עלתכנית
העבודהלהיותמוחשיתוניתנתלמדידה.תחוםזההוגדרכקריטריוןלתחרותבמכרז.מימושויבואלידיביטוי
באכיפתהמחויבותשהזכייןלקחעלעצמובתחוםזה.

 .4דרישהלקיומהשלפונקציהאחראיתלגיווןתרבותי.
יצירתהשלפונקציהזובגופיםהמשדריםחיוניתבשתירמות.אחת,איןספקכיפונקציהזותתרוםלקידוםהנושא.
שתיים,תהיהבכךיצירתכתובתלמתןדיןוחשבון)(accountabilityבכלהנוגעלגיווןתרבותיבגופיםהמשדרים.

 .5דרישהלדיווחשוטףעלפעילותהזכייןבתחוםזה.
חובתהדיווחתיצורהתייחסותנאותהשלהזכייןלנושא.ישחשיבותלפרסוםפומבישלהדוחותהללולצורך
יצירתשקיפותומודעותציבורית.

 .6דרישהלשילובנאותשלכללהקבוצותהחברתיותבשידור.
קבוצותמיעוטמחפשותלגיטימציהלמעמדן,תרבותן,שפתןומאפייניהןהפיזיים.הופעהמגוונתומכובדת
מעניקהלקבוצהלגיטימציה.הצגהסטראוטיפיתושליליתשלחבריהקבוצהפוגעתבמעמדהומקבעתאתדימויה
הנמוךבחברה.הופעהחיוביתשלחבריקבוצתהמיעוטמקרינהעלתחושתההשתייכותשלהקבוצהלחברה
הכללית,מקדמתאתהתרבותשלהקבוצהושוברתסטראוטיפיםודעותקדומות.אילכך,המתמודדיםבמכרז
נדרשולהציעייצוגתרבותימגווןבלוחותהמשדריםשהגישולמכרז.
כאמור,הרשותרואהבקידוםגיווןתרבותיבשידוריםאתאחתהמטרותהציבוריותשעליהלקדם.אנומקוויםכיהתשתית
המחקרית,המאמץלגזורממנהמדיניותמושכלתוהמעקבהשיטתי-יבטיחועלפניזמןהשתנותניכרתבתחום.
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ועדתהאתיקהבפרסומות-מיזםראשוןשלקו-רגולציה
בחודשמאיהשנהיזמההרשותהקמהשלועדהציבוריתשתפקידהלערוךמדריךאתיקהבפרסומות.בראשיתפעילותה
שלהוועדהנמנועםחבריהאנשיאקדמיה,אנשימקצועמענףהפרסוםונציגיהרשותהשנייה.בנובמבר2004לאחר
הידברותממושכתעםאיגודחברותהפרסוםואיגודהמפרסמים,הצטרפולוועדהגםנציגיםמטעמם.
הרחבתהשלהוועדהוהצטרפותםשלכללהגורמיםבשוקלשורותיה,פתחהחלוןהזדמנויותנדיר,שבוהתחייבוכלל
העוסקיםבענףלהגיעלהסכמהבאשרלרףהאתיהראויבתשדיריפרסומת.
מדוברבצעדרבמשמעותבעבורכלהצדדיםשהשתתפובו.הרשות,כבעלתהסמכותהחוקיתלפקחעלהאתיקה
בפרסומות,פתחהאתשעריהלהליךהידברותעםהשוקועםאנשיאקדמיה,כדילהגיעלקודפעולהמוסכם.המפרסמים
וחברותהפרסוםהסכימולהשתתףבהליךשיקבעסטנדרטיםאתייםראוייםלהתנהלותםהמקצועית.נדרשלאמעט
אומץמקצועימכלהצדדיםלהשתתףבהליךכזה.דומהכימרביתהענףהגיעלבשלותולבגרותשהביאהעימהשיתוף
פעולהפורהואחריותמשותפת.
הרכבהחבריםבוועדה:
פרופ'אסאכשר

יו"רהוועדה,הקתדרהלאתיקהמקצועית,אוניברסיטתת"א

עו"דתלמהבירו

מנכ"לאיגודהמפרסמים

מרמשהגאון

נציגאיגודחברותהפרסום

מרדוידטמיר

פרסומאימבעלימשרדפרסוםטמירכהןJWT

גב'נחמהלאור

סמנכ"לאסטרטגיהומחקר,הרשותהשנייה

פרופ'זאבסגל

החוגלמדיניותציבורית,אוניברסיטתת"א

עו"דאורנהקופולוביץ'

המכוןהאקדמיטכנולוגיוביה"סלתקשורתשלהמכללהלמינהל

עםתחילתפעילותהשלהוועדהולצורךלימודמעמיקשלהסוגיותהעומדותבפניה,יזמההוועדהמפגשעםמספר
גורמיםבשוקהפרסום)מפרסמיםומנהליחברותפרסום(,כדילשמועאתעמדותיהםבנושאהאתיקהבפרסומות.
בובזמן,יזמההוועדהשימועציבורישאליוהוזמןהציבורהרחבלהגישלוועדהאתעמדותיובכתב.
לאחרשמיעתמגווןהעמדותבנושא,צפתההוועדהבעשרותתשדיריפרסומת,ובהםגםבתשדיריפרסומת,אשר
הרשותהחליטה,כיישלאסוראתשידורם,להגבילאתשעתהשיבוץשלהםלשידוראולתקנם,וכןבתשדיריפרסומת
שעוררודיוןציבורי,בשלהיותםשנוייםבמחלוקת.לפניהוועדההוצגוהנימוקיםהמפורטיםלהתערבותהשלהרשות
בתשדיריםונערךדיוןראשוניבעקרונותהאתיים,אשרראוישיילקחובחשבוןבהפקתהתשדיריםובתהליכיהבקרה
עליהם.הוועדהסקרהמספרקודיםאתייםהנהוגיםבמדינותשונותבעולם,כדילבחוןבאורחמשווהאתהנוהגבתחום
זהבישראל.כמוכןעיינההוועדהבפסיקותבג"ץשניתנובעתירותשונות,אשרדנובפסילתתשדיריפרסומת,בהגבלת
שידורםאובדרישהלבצעבהםתיקונים.עודסקרההוועדהאתההנחיותהשונותשהעבירההרשותלזכייניהבנוגע
לאופןיישוםכלליהאתיקהבסוגיותשונותשעלועלהפרקבשניםהאחרונות.
בתוםתהליכיההכנהוהלימוד,החלההוועדהלדוןבכלליהרשותהשנייההעוסקיםבאתיקהבפרסומות,ולהציעקווים
מנחיםלהבנתםולאופןיישומם.
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העבודהעלמדריךהאתיקההסתיימהבמאי.2005מדוברבהישגבעלמשמעותעצומהלענףהפרסום.מבחנושל
המדריךיהיהבאופןיישומוובמידתהאחריותשלאנשיהמקצועלהסכמותהקבועותבו.
מדוברבמיזםראשוןמסוגובענףהתקשורתמשוםשלראשונהנעשהבוהליךשלרגולציהמשותפתעםהשחקנים
השוניםבענף).(co-regulation
ניתןלעייןבמדריךהאתיקההמלאבאתרהאינטרנטשלהרשותwww.rashut2.org.il:

הרחבתכליהמעקבאחרהאינטרסהציבורי:
סקרעמדותבקרבבנינוער
הרשותרואהחשיבותעליונהבהגנהעלילדיםובנינוערמפנימסריםהעלוליםלהיותמזיקיםעבורם,כצרכניתקשורת.
קבוצתאוכלוסייהזוהיאבעלתניסיוןחייםמועטיחסיתוהניסיוןהמחקרימלמד,כיתפיסתהעולםשלהםנוטהלהיות
תמימהויכולתהשיפוטוהבקרהנמצאותבראשיתדרכן.נוכחהיותםקהלשנדרשתלוהגנהרחבהיותר,סברנוכינכון
יהיהלבחוןאתתפיסותיהםבענייןהתקשורתולהביןביתרהעמקהאתעמדתםויכולתהשיפוטשלהםכלפיהמסרים
השוניםהעוליםעלהמרקע.הממצאיםיוכלולשמשאתהרשותבקביעתמדיניותהבענייןההגנהעלילדיםובנינוער
בשידורים.
לכן,הרשותיזמהביצועסקרעמדותבקרבבנינוער),(17-12ביחסלשידוריהטלוויזיההמסחרייםשבפיקוחה.הסקר
נערךעלידיחברת"מדגם"במרס,2004בליוויושלפרופ'שאולברלב,המשמשיועץסטטיסטילרשות.
מטרתהסקרהיאלבחוןאתיחסהנוערלתכניותולתשדיריפרסומתהמשודריםבערוץ2ובערוץ.10נבחנובעיקר
הרגליהצפייה,מידתההשפעההנתפסתשלמסריםתכנייםופרסומיים,היכולתלפתחצפייהביקורתיתכלפיהתכנים
הנצפיםועמדותכלפיהצורךבפיקוחעלהשידורים.
אתממצאיהסקרבמלואםניתןלמצואבאתרהרשותהשנייהwww.rashut2.org.il:

מהסקרעלוהממצאיםהעיקרייםהאלה:
בניהנוערבגילאי17-12צופיםבדרךכלללבדבטלוויזיה.ל64%-מהםטלוויזיהבחדר.כמחציתםצופיםעדחצות
וכמחציתגםאחריחצות,מרביתהנוערהבוגר)(17-15צופהגםאחריחצות.
ממצאזהמלמד,כיישלבחוןבזהירותאתיעילותהבקרהעלהשידוריםבאמצעותהגבלתשעותהשידור.בבסיס
ההגבלהעומדתההנחהכישיבוץתכניותבעלותמסריםפוגעיםבשעותמאוחרותבלילה,תקטיןאתחשיפתם
לילדיםובנינוער,כיווןשמרביתםלאנוהגיםלצפותבשעותאלו.עודנטען,כיבשעותמאוחרותההוריםצופים
עםילדיהם,ולכןהאחריותלצפייהבשעותאלויכולהלעבוראליהם.ממצאיהסקרמלמדיםכימרביתבניהנוער
צופיםלבד,בדרךכללבאמצעותמכשיריטלוויזיהבחדרם.כלומר,היכולתשלההורהלבקראתהצפייהולפקח
עליהמוגבלת.
כמוכן,הסתברכישעותהצפייהמאוחרותמאוד,בעיקראצלהבוגריםשביניהם.בגילאי17-15למעלהמ60%-
מבניהנוערצופיםבשידוריםאחריחצות.כלומר,גםהגבלהשלתכניםלאחרחצות,איננהיעילהלגילזה.
בגילאי14-12רק14%מבניהנוערצופיםעדהשעה35%,22:00צופיםעד65%,23:00עדחצות.כלומר,בגיל
זההגבלהיעילהיכולהלהיותלאחרחצותהלילה.
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תפקידיהטלוויזיה
"מהולדעתךהתפקידהעיקרישלהטלוויזיה?ומהעוד?"השאלהנשאלהבאופןנעזר.
תפקידעיקרי

תפקידעיקריאומשני)סה"כתשובות(

80%

50%
41%
31%
25%
18%
10%
3%

לאיודע

13%
5%

אחר

3% 5%

5%

להציגאת
המשותף
לישראלים

להציגאת
היצירה
הישראלית

9%

11%

להעבירמסרים העשרתהידע
הכללי
חינוכיים

8%

חדשות

בידור

תפקידההעיקרישלהטלוויזיהלדעתבניהנוערהואלבדר.עםזאת,הוזכרובשיעוריםגבוהיםגםתפקידיםאחרים
דוגמת:חדשות,העשרתהידעהכלליוכןכרבעמבניהנוערציינושתפקידהשלהטלוויזיההואלהעבירמסרים
חינוכיים.
העובדהש25%-מבניהנוערבחרולצייןהעברתמסרחינוכי,כתפקידשלהמדיוםהטלוויזיונית,מעניינתבמיוחד.
מדוברבתיאורתפקידשניתןהיהלהניחשבנינוערלאיזדהועמו,משוםשישבואמירהפטרוניתומחנכת.למרות
זאת,נראהשאחוזניכרמבניהנוערמביניםאתכוחהשלהמדיהבעיצובמסריםשישפיעועלחינוכם.אמנם,אין
זהלדעתםתפקידההעיקרישלהטלוויזיה,אךלדעתם,ישבכוחהלמלאפונקציהזו.
בנינוערסבוריםכילתכניםבטלוויזיהישהשפעהעלהתנהגותבניהנוער.השפעתהתכניותרבהיותרלדעתם
מהשפעתתשדיריהפרסומת.
ממצאזההואבעלחשיבותרבהמבחינתההבנהשלההשפעותשלהטלוויזיהעלבנינוער.מהנתוניםעולהכי
הנוערמעידעלכךשתכניהשידורמשפיעיםעלאופןהתנהגותוועלאופןהתנהגותםשלילדיםצעיריםממנו.
איןספק,שממצאזהמחלישאתהעמדההגורסת,כילתקשורתישתפקידבשיקוףהמציאותבלבדואיןבכוחה
להשפיעעלהמציאות.
בהקשרזהראוילציין,כיבניהנוערמעידיםיותרעלמעשיםשלילייםכתוצאהמצפייהבטלוויזיהופחותעלמעשים
חיוביים.אחתהסדרותהטלוויזיוניותשנזכרהבאופןבולטכמשפיעההיא"המורדים".שיעוריםגבוהיםיותרציינו,
כיהשפעתההיאלרעהולאלטובה.
מרביתבניהנוערציינוכילאנחשפולפרסומותאולתכניותבעלותתכניםשליליים:אלימים,מינייםאושישבהם
שפהגסה.נציין,כיבסקרשערכההרשותבשנת,2003בנושאפרסומותבקרבאוכלוסייהבוגרת,רמתהחשיפה
והפגיעהלמסריםמינייםאואלימיםבפרסומותהייתהגבוההבאופןניכרבהשוואהלבניהנוער.
זהוממצאמענייןשניתןלפרשובשניכיוונים.מחד,ניתןלומרשבעינימרביתבניהנוערשידוריהטלוויזיהאינם
מתאפייניםבבוטותיתרמבחינתהאלימות,המיניותוהשפההבוטההמוצגתבהם.יתכן,כיבניהנוערחשופים
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בעידןהאינטרנטלמסריםרביםבעליאופימיני,גסאואלים,ולכןתכניהשידורנתפסיםבעיניהםכמעודניםבאופן
יחסי.מאידך,ייתכןשממצאזהמעוררתהייהבענייןיכולתהפענוחשלהמסריםומידתהביקורתשבנינוער
מסוגליםלהפעילכלפיהם.ההשוואהעםמידתהביקורתשמתעוררתכלפיאותםהתכנים,עלידיאוכלוסייהבוגרת
)בסקרהמוזכרלעיל(,מחזקתעמדהזו.
נראה,כיכגוףהפיקוחהאחראי,ביןהשאר,עלהגנתילדיםובנינוערמפנימסריםפוגענייםבשידור,מידתהאחריות
מחייבתלאמץעמדהזהירהיותרולשקולהיטב,נוכחממצאזה,אםבנינוערהםבעליתפיסהביקורתיתמספקת,
כדילזהותמסריםפוגענייםולדווחעליהם.ייתכןשמידתההגנההנדרשתבמצבשלהיעדרביקורתכלפימסרים
אלוואוליאףהיעדרמודעותאליהםמחדדתאתהצורךלפקח,לבקרולסנןמסריםאלו,ככלשהםמשודריםבערוצים
המרכזיים,המיועדיםלצפייהשלקהליםרחבים.
מרביתבניהנוערשנחשפולתכניותאופרסומותבעלותתכניםשלילייםסבורים,כיישלהגבילאתשידורן.נציין,
כיבקרבמבוגריםעלתהעמדהמחמירהיותר.כלומר,שיעורגבוהיותרסברשישלאסורלחלוטיןשידורפרסומות
אלו,ואילובקרבבנינוערשיעורגבוהיותרתמךבהגבלהלשעותמאוחרותאולערוצינישה.
נוכחהעובדהשבנינוערצופיםבשידוריהטלוויזיהבשעותמאוחרותלמדי)ראהלעיל(,הריהעמדההתומכת
בהגבלתשיבוץעלפניאיסורשידור,מעוררתתהיות.ייתכןכיהנוערחשבצורךלהגןעלצעיריםממנוולסברתו,
הואאיתןדיולהיחשףלתכניםשנוייםבמחלוקת,בעודרקהצעיריםממנוזקוקיםלהגנה.
יותרמשנישלישיםמבניהנוערתומכיםבפיקוחעלתכניותועלפרסומות.

"פיקוחעלפרסומותזהאומרשמישמפקחיכוללהחליטלפסולפרסומת/תכניתאוחלקיםממנהאולהגביל
לשעותמאוחרותבלילה.האםאתהבעדאונגדפיקוחעלפרסומות/תכניותבערוץ2או"?10

איןדעה
6%
3%
8%

מאודנגד

נגד

בעד

5%
5%

מאודבעד
6%
4%

16%

23%

45%
47%
45%

38%

פרסומותמבוגרים2003

27%

22%

פרסומותבנינוער2004

תכניתבנינוער2004
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זהוממצאמעניין,כיווןשעולהממנוהבנהשלהאחריותהציבוריתהנדרשתמהגורמיםהעוסקיםבתכניםהמועברים
בתקשורת.עולהכאןגםצורךשגורםאחראיכלשהויתןאתהדעתלהתאמתםשלמסריםאלהלקהלהצופים.
כשבניהנוערהתבקשולהעדיףביןפיקוחעלתכניותלפיקוחעלפרסומותשיעורגבוה)כמחצית(בחרבפיקוח
עלתכניותוכשלישבחרובפרסומות.
הצורךבפיקוחרביותרעלתכניותביחסלפרסומות,מתאיםלעמדההעולהמייחוסהשפעהגדולהיותרלתכניות
עלהתנהגותבניהנוער.
ראוילהוסיףכאן,כימקבוצותהמיקודשביצענוטרםביצועסקרהעמדות,עולהשבנינוערמייחסיםלפרסומות
השפעההנוגעתלהיבטיםצרכניים.קיימתנטייה,בעיקרבקרבבניהנוערהבוגרים,לפתחתחושתביקורתעד
כדיעוינותלמסריםפרסומייםוזאתנוכח"שטיפתהמוח"המיוחסתלהן.היינו,ניתןלשערשבניהנוערהמורגלים
במסריםפרסומיים,פיתחוחשדנותכלפימסריםאלו-ולכןיכולתההשפעהשלהםמצומצמתיותר.לעומתזאת,
חשדנותזואינהמיוחסתלתכניות,ולכןייתכןשהשפעתןבעניהםרבהיותר.

סקרעמדותכללי
השנה,הפעלנולראשונהסקרעמדותשנתישהואכלימשליםלמערכתמדידתהצפייה.תפקידושלהסקרלתתמידע
שיטתיוקבועעלאודותעמדותהציבורכלפיהשידורים.בכוונתנולערוךסקרזהמדישנהכדילאסוףמידעאודות
עמדותהציבורכלפיהשידורבאורחקבועולאפשרניתוחמגמותואיתורתהליכישינוילאורךהשנים.מלבדתהליכים
ארוכיטווח,סקרזהחושףלפניהרשותמידעחיונילצורךקביעתמדיניותהפיקוחעלהשידוריםומציגכליעבודה
בעלמימדסטטיסטי,המאפשרהרחבהשלהבנתהאינטרסהציבורישעליומופקדתהרשות.מודלהסקרלקוח
מבריטניה,שםנערךסקרדומהעלידיהרגולטורבמשךשלושהעשורים.
הסקרעוסקבמגווןשלתחומיםובהם:הרגליהצפייה;העדפותצפייהבתכניות;שביעותרצוןמהשידוריםומתמהיל
השידורים;תפיסותהציבורלגביתפקידיהערוציםותכונותיהם;מידעבענייןתכניםפוגעים)תכניותופרסומות(;מידע
בענייןעמדותהצופיםכלפיהרשותהשנייהוהציפיותממנה.
הסקרהתבצעבנובמבר2004וכלל1,000מרואייניםבגילאי17ומעלה.הואמורכבמ3-שכבות)בהתאםלחלקם
היחסיבאוכלוסייה(:יהודיםותיקים-רואיינובעברית;ערבים-רואיינובערבית;עוליםמחברהעמים)משנת1990
ואילך(-רואיינוברוסית.טעותהדגימההמרביתשלכללהמדגםהיאבגודלשל.3.2%
הסקרנערךעלידיחברת"מדגם".פרופ'שאולברלבמשמשיועץסטטיסטילרשות.
אתממצאיהסקרהמלאניתןלמצואבאתרהרשות.www.rashut2.org.ilלהלןיוצגוהממצאיםהמרכזייםשעלומהסקר:

בעלותעלמכשיריטלוויזיהוסוגהחיבור
ליותרממחציתהמשיביםבסקריששנימכשיריטלוויזיהאויותרבבית.קרובל50%-מהאוכלוסייהמחוברים
לכבליםולמעלהמשלישמחובריםללוויין.סה"כהמחובריםללווייןאולכבליםעומדעל85%מהאוכלוסייה.מכאן
ניתןלהניח,כיכ15%-מהאוכלוסייהלאצופיםבטלוויזיהבאמצעותמינוילכבליםאוללוויין.
שיעוריםגבוהיםשאינםמחובריםלכבליםאוללווייןנמצאובקרבערבים),(48%יהודיםדתיים)(41.7%ובקרב
בעליהכנסהנמוכהמהממוצע).(44%ניתןלהעריך,כישלושקבוצותאלה,צופותבשידוריהערוציםהמרכזיים
בקליטהחופשיתמהאוויר.כלומר,המשךההפצהחינם,שלאדרךהמערכותלמנויים,חיונית,ומשרתתקבוצות
חברתיותאלה.
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שיעוריצפייה
תדירותהצפייהבטלוויזיהגבוהה:רוברובהשלהאוכלוסייה,כ,80%-צופיםבטלוויזיהכליום.מרביתהאוכלוסייה
)(52.6%צופהבטלוויזיה4-2שעותביום.כ13%-צופיםלמעלהמ4-שעות.סה"כ,עפ"יהסקר,ממוצעהצפייה
ביום,באמצעהשבוע,עומדעלכ2.8-שעות.בסופיהשבועמספרשעותהצפייהבטלוויזיהעולהועומדעלכ-
.3.9מענייןלצייןכי,בסקר)מרס(2003,שבובדקנואתהיקפיהצפייהאצלבנינוער)(17-12עלה,כיממוצע
הצפייהדומהבאמצעהשבועובסוףהשבועועומדעלכ3.5-שעות.
נתוניםאלה,המצביעיםככללעלצפייהממוצעתשלבין3ל4-שעותביום,דומיםלנתוניםבמדינותמערביות
אחרות.
אוסףהממצאיםשלעילמצביעעלכךשצפייהבטלוויזיהתופסתנתחניכרמשעותהפנאישלנוומחזקים
אתההנחהכיהטלוויזיההיאמקורמרכזילאספקתתרבותהפנאיולעיצובהבנוףהישראלי.
נמצאהעלייהבשיעורהצופיםבטלוויזיהעםהעלייהבגיל.בקרבבני24-17שיעורהצופיםבכליוםעומדעל76%
ואילובקרבגילאי65+שיעורהצופיםבכליוםעומדעל.90%הטלוויזיההיאמרכיבמרכזיבחייהפנאישלהאוכלוסייה
המבוגרת.שיעורהצופיםבערוץ1עולהעםהגילמ5%-בלבדבקרבבני24-17ל31%-בקרבבני.65+לעומתו,
שיעורהצופיםבערוץ2יורדעםהגילמ25%-בקרבבני34-25ל10%-בלבדבקרבבני.65+ניכר,כישביעות
הרצוןמערוץ2עולהככלשיורדהגיל.כמוכן,ככלשיורדהגילעולהשיעורהבחירהבערוץ2כערוץעיקרי.ניתן
לסכם,כיבני65+צופיםבטלוויזיההרבה,אךערוץ1נותןלהםמענהרביותרביחסלערוץ.2

ערוציצפייה
ערוץצפייהעיקריבהשוואהלסקרמאוגוסט2003

45%

דצמבר2004

42%

אוגוסט2003

40%
35%

33%

35%
30%
25%
20%
15%

12%
10%

8%

8%

11%
8%

ערוצים
ערוץ2
מחבילות
הסרטים
)כבליםאולוויין(

ערוץ10

8% 8%
6%

6%

5%

10%
0%

12%

13%

4%

ערוץ1

ערוץ3

3%3%

ערוצים ערוציספורט ויוהערוץ
טלנובלות
מחבילות
הלווייןאו
הכבלים

6%
2%

אחר

לאיודע
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השיעורהגבוהביותרשלהנשאליםהצהיר,כיערוץ2הואהערוץהעיקרישבוהואצופה).(29%לאחריוערוצי
הסרטיםבכבליםובלוויין)(15%ואחריהםערוץ10עם.8%ערוץ1הואהרביעיעם.7%בסה"ככ62%-מהמדגם
השיבו,כיהםצופיםבערוץ10ו80%-מהמדגםהשיבו,כיהםצופיםבערוץ)2לארקכערוץעיקרי(.כדילבחון
אתתהליךהשינוי,השווינונתוניםאלהלסקרשערכההרשותבאוגוסט)2003נאלצנולבחוןאותםרקעל
האוכלוסייההיהודית,שהייתהקבוצתהמדגםבמחקרהקודם(.היקףהנשאליםשהעידו,כיערוץ2הואהערוץ
העיקרישבוהםצופים,ירדמ42%-ל33%-ואילושיעורהמשיביםכיערוץ10הואהערוץהעיקרישלהםעלה
מ5%-ל.10%-העלייההמרשימהשלערוץ,10ממקמתאותובמקוםהשניביןשלושתהערוציםהמרכזיים
הנצפיםביותרבישראל,2,1,ו.10-
מממצאיהסקרעולהתמונהכלליתשלדמיוןרבביןערוצים2ל10-מבחינתקהליהיעד.לאנמצאהבדלניכר
באפיוןהקהליםהצופיםבערוציםבהשכלה,במגזר)יהודיםותיקים,ערביםועולים(,במצבהכלכליובמצב
המשפחתי.כאמור,נצפוהבדליםבאפיוןשלגילאיהצופיםוכןנמצא,כיהציבורהדתי,צופהפחותבאופןניכר
בערוץ.10ייתכן,כיאחדההסבריםלממצאזה,הואשיעורהחיבורהנמוךלכבליםוללוויין,שכןערוץ10אינוניתן
לקליטהבאמצעותאנטנה.

תמהילהשידורים
באופןכלליהעמדהכלפיהז'אנריםהשוניםהמשודריםבערוצים2ו10-דומה.רביםהשיבוכיישיותרמדיתכניות
אקטואליהופוליטיקהותכניותמציאותישראליות.עודהשיבוהנשאלים,כיבערוץ2ישיותרמדיטלנובלותואופרות
סבוןישראליותוכןתכניותבידורואירוח.לעומתזאתלמעלהמ30%-ציינו,כיבשניהערוציםישפחותמדיתכניות
המתייחסותלפריפריהולקבוצותמיעוט,תכניותתרבותואמנות,תכניותמסורתומורשתישראלוסרטיקולנוע
ישראליים.עודציינוהמשיבים,כיבשניהערוציםישמחסורבתכניותלילדיםולנוערובסדרותדרמהוקומדיות
ישראליות.המשיביםציינואתהמחסורבשידוריספורטבערוץ2ואתהמחסורבתכניותתעודהותחקירבערוץ
.10לאברוראםהציוןשלמחסורבחלקמהנושאיםהואתוצאהשלהדיוןהציבוריבעתהאחרונהאושהוא
מעידעלחסראמיתי.כןלאברורעדכמהישנההשפעהלרצייהחברתיתבמענהלשאלותהללו.עםזאת,
ניתןבהחלטלצייןכיהציבורמודעלז'אנריםהשונים,רואהחשיבותבתמהילהשידוריםואףערלצורךלעסוק
בנושאיםייחודייםבשידור.
"אםאת/ההייתבתפקידמנהלערוץ2אוערוץ10איזהסוגשלתכניותהייתמקדמ/ת?"

54%

42%
37%

37%

24%

10%
2%

אחר
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תכניות תכניותבידור תכניות
תכניתחדשות תכניות
וענייניהיום המעבירות המציגותאת ואירוח המרחיבותאת
ההשכלה
התרבות
ערכים
הכללית
הישראלית

כאשרהטלנועלהמשיביםאתתפקידמנהלהערוץ54%,מהנשאליםענושהםהיומקדמיםתכניותהמרחיבות
אתההשכלהוהידעהכללי42%.השיבו,כיהיומקדמיםתכניותבידורואירוחו37%-השיבו,כייקדמותכניות
המציגותאתהתרבותהישראלית37%.יקדמותכניותהמעבירותערכיםו24%-תכניותחדשותואקטואליה.נראה,
כילאורנתוניםאלה,ניתןחיזוקציבורילצורךלהגדירמכסהלתכניותהעשרתההשכלהוהידעהכללי.לצד
זההציבורמעניקחשיבותגםלפונקציההבידוריתשלהמרקע.מענייןלצייןכימשתקפתגםתפיסההרואה
במכשירהטלוויזיהכלילהעברתערכיםולשיקוףהתרבותהישראלית.

תפיסתתכונותמבדילותביןהערוצים
רביםמהנשאליםייחסולערוץ2אתהתכונותהמבדילותשהוצגולפניהם)מיהכימבדר,מיהכימספקמגווןרחב
שלתכניות,מימשקףביותראתהתרבותהישראלית,מימספקתכניותבעלותאיכותגבוהה,מיהמשפיעביותר
עלהתרבותהישראליתומיהספקהעיקרישלמידעוחדשות(,למעטהתכונהשל"מיהכיחינוכי",שאותהייחסו
מרביתהנשאליםלערוץ1והתכונהשלהעשרתהידעהכלליאשריוחסהלערוציהכבליםוהלוויין)ערוץ1ו2-
קיבלואחוזדומהבתכונהזו(.עודנציין,כיערוץ2וערוציהכבליםוהלווייןנתפסובאותהמידהכמספקיםטוב
יותראתהצרכיםשלהצופה.ראוילבחוןמדועמעטיםתופסיםאתערוץ2כערוץחינוכי,בעיקרעלרקע
תפיסתושלערוץ1ככזה.ייתכןשהיותושלערוץ1ממלכתיובעלותקרביותרמתייגתאותוכערוץחינוכי.

חדשות
קרובלשנישלישיםמהצופיםבערוצים2ו10-סבורים,כישידוריהחדשותמאוזנים.שיעורהסבוריםכיחדשות
ערוץ2נוטותלשמאלגבוהיותרבמעט),(16%בהשוואהלשיעורהסבוריםכךבענייןערוץ.(9%)10ההנחה
המקובלת,כירובהציבורסבורש"התקשורתשמאלנית",אינהמקבלתחיזוקבממצאיהסקר.

"האםהחדשותבערוץ....מאוזנותאולאמאוזנותמבחינהפוליטית?אםלא,לאיזהכיוון?"
נוטיםלשמאל

לאיודע

השידוריםמאוזנים

נוטיםלימין

64%

62%

25%

24%

16%
9%
5%

3%

ערוץ2

ערוץ10
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שביעותרצוןמאיכותהתכניות
בקרבהצופיםבכלאחדמהערוציםשיעוריםדומיםשל57%-55%שבעירצוןמאיכותהתכניות.לעומתזאתבקרב
צופיערוץ2נמצאשיעורגבוהיותרשלחסרישביעותרצון,17%-לעומת9%בלבדבקרבצופיערוץ.10אחד
ההסבריםהאפשרייםלשביעותהרצוןהגבוההיותרמערוץ,10היאההצדקהבבחירהבשינוי.כלומר,משום
שערוץ10הואערוץחדשיחסית,המעבראליוכרוךבבחירהמודעת,ולכןקהלהצופיםשלומרוצהממנויותר.
שביעותהרצוןמערוץ2עולהככלשיורדתההשכלה.לאנמצאוקשריםדומיםבענייןשביעותהרצוןמערוץ.10

תפיסתהשינויבאיכותבהשוואהלשנהקודמת
15%מהצופיםבערוץ2השיבו,כיהתכניותבערוץ2נעשוגרועותיותרבהשוואהלשנהשעברה,שיעורגבוה
מזהשלערוץ3%-10בלבד.שיעורהמשיביםכיהתכניותנשארואותודברגבוהיותרבערוץ(50%)2בהשוואה
לערוץ.(30%)10שיעורגבוהמאוד,47%-השיבכיהתכניותבערוץ10השתפרובהשוואהלשנהשעברה,זאת
לעומת25%בלבדשהשיבוכךלגביערוץ.2מהנתוניםעולהכיהציבורמעידעלמגמתשיפורברורהבשידורי
ערוץ.10

"האםאתהסבורשהתכניותבערוץ2ובערוץ10השתפרו,נהיוגרועותיותראונשארואותודבר,בהשוואה
לשנהקודמת?"
לאיודע

נהיוטובותיותר

נשארואותודבר

נהיוגרועותיותר

11%

21%

25%
47%
50%

30%
15%
3%

ערוץ2

ערוץ10

האםאתהסבורשהתכניותבערוץ...בשנההאחרונההשתפרו,נהיוגרועותיותראונשארואותודברבהשוואהלשנהקודמת?
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תכניםפוגעים-השוואהביןתכניותלפרסומות
מישהשיבכיישתכניותפוגעותנשאלבאופןבלתינעזר":מהםהדבריםשהפריעולךאופגעובךבאותןתכניות?

27%

26%
20%

20%

18%
15%
10%
5%
3%

לאיודע

אחר

משקרים/צביעות

דבריםדוחיםויזואלית)מראותקשים(

זלזולבאינטלגנציהשלהצופה

תכניותלאמאוזנות

כלום/לאפגעובי

תכניותשמציגיםבהןמוצריםאומקדמיםאותם

חדירהלתחוםהפרט

מיניותויחסמזלזללנשים

שפהגסה/בוטה

אלימות

פגיעהבמיעוטים

0.3%

0.3%

1%

3%

מישהשיבכיישפרסומותפוגעותנשאלבאופןבלתינעזר":מהםהדבריםשהפריעולךאופגעובךבאותן
פרסומות?"
56%

20%

19%
10%

8%
1%

לאיודע

אחר

1%

3%

כלום/לא לארלוונטי יותרמידי
פגעובי
פרסומות

22%

13%

3%

פגיעה
בילדים

פגיעה
חדירה
אלימות מיניותויחס
שפה
מזלזל
לתחום במיעוטים גסה/בוטה
הפרט
לנשים
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כאשרהציבורנשאלמההגורמיםלפגיעהבתוכןובפרסומות,ניכרהבדלשניתןללמודממנורבותעלפוטנציאל
הפגיעהבכלאחדמהשידוריםהללו.בעודהפגיעהבמיעוטיםנתפסתכגורםהעיקרילפגיעהבתכניות),(27%הרי
שבפרסומות,שיעורניכרבציבור)(56%הצביעועלמיניותויחסמזלזלבנשיםכגורםהפוגעביותר.נוכחהרגישות
הציבוריתלפגיעהבכבודהאישהבתשדיריפרסומת,עלהרשותהשנייהלהקפידולהדקאתהפיקוחבתחום
זה.באותואופן,עולהכיהציבורערלפגיעהבקבוצותמיעוטבתכניות,ולכןגםבענייןזהנדרשתהרשות
לפעול.ישבממצאיםאלהמשוםחיזוקלמסקנותהמחקרהרבתרבותיויישומובמדיניותהרשות.בשולי
הדבריםנעיר,כיגםבמקרהזהייתכןשלהדהציבוריבנושאייצוגהמיעוטיםבתקשורתישהשפעהעלממצאי
הסקר.

קידוםמוצריםמסחרייםבתכניות
רק5%מהנשאליםציינובאופןבלתינעזרכיתכניותשמציגיםבהןאומקדמיםבהןמוצריםהפריעואופגעובהם.
מדוברבשיעורנמוךביותרביחסלגורמיםפוגעיםאחרים.מכאןניתןלומרכינושאהתוכןהשיווקישמדובר
בורבותלאחרונה,בהקשרלפגיעהבקהלהצופים,איננונתפסכפוגעבקהלהצופים.לעומתזאת,כאשר
הצבנושאלהמפורשתבנושא40%השיבו,כיקידוםמוצריםמסחרייםבתכניותמפריעלהם,כ50%-השיבוכי
הדברלאמפריעלהם.כלומרייתכןשהסיבהלכךשהנושאלאעלהכגורםפוגעבאופןבלתינעזר,נובעת
מהיעדרמודעותשלהצופיםלתופעה.

תפיסתהצורךבגוףמפקחומודעותלקיומו
64%מהמדגםסבורים,כיישצורךבגוףציבורישיפקחעלערוץ2ו.10-שיעורזהגבוהבהשוואהלזהשנמצא
בסקרינואר.47%-2003שיעוריםדומיםשליהודיםותיקיםוערבים)72%ו(75%-השיבו,כיישצורךבפיקוח,
לעומתזאת,רק21%מהעוליםמברה"מהשיבוכיישצורךבפיקוח)שיעורגבוהבקרבמגזרזההשיב"לאיודע"
,43%בהשוואהל6%-5%-בלבדבקרביהודים-ותיקיםוערבים(.ניתןלשערכיהעלייהבשיעורהנשאליםהסבוריםכיישצורךבגוףציבורימפקחנובעתממודעותגבוההיותרלמקומושלהשידורהמסחרי-ציבורי
בישראל,ולחשיבותהבקרהעלתכניו.ייתכןגםכימרכזיותושלערוץ2והשפעתועלהתרבותוהחברה
בישראליוצרתאצלהציבורצורךבהפעלתמנגנוניויסותעלעוצמתו.ראוילתתאתהדעתבהקשרזהגם
למיעוטהמעורבותהציבוריתהפעילהבישראלוהנטייהלסמוךעלגורםמסדיר.

מידתהפיקוח
36%מהנשאליםסבוריםשישפחותמדיפיקוחוכ41%-סבוריםכיישמידהמספקתשלפיקוח.רק8%ציינוכי
ישיותרמדיפיקוח.ממצאזהמעמידבסימןשאלהאתהטענותכאילוהרשותמפעילהיתראמצעיפיקוח
ובקרהעלהשידורים.נראהכיהציבורהרחבאיננושותףלטענהזו.

מדיניותופעילותפנים
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"האםלדעתךישיותרמדיאופחותמדיפיקוחעלערוצים2ו"?10-

ישיותרמידיפיקוח
8%

לאיודע
15%

ישמעטמידיפיקוח
36%

ישמידהמספקתשלפיקוח
36%
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סקירותמשוות
אחתממטרותיושלהתחוםהואמתןמידעמרחיבעלהמתרחשבתחוםהתקשורתבעולם.לשםכךנאסףחומררקע
אודותהסוגיותהמעסיקותאתהרשות,ונבחנתמדיניותההסדרהשלגופיפיקוחבחו"ל.
הסקירותהמשוותשנערכוהשנהעסקוביןהשארבסוגיותהאלה:

הצגתאנשיםבעלימוגבלות
האירועיםשגרמולתחילתהעיסוקבנושאזההיוהפקתםשלמספרתשדיריפרסומתשבהםהוצגוחולינפש.תשדירים
אלהגררותלונותציבוררבותשנטעןבהןכיישבשידורניצולצינישלהחולהוהצגתובאורחנלעג.בתשדיריםאלה
ישמשוםחיזוקסטיגמותשליליותופגיעהבכבודהאדם.
תחילתהעיסוקבנושאהיההכנתהשלסקירהמשווההפורשתאתהרציונללהצגתאנשיםבעלימוגבלותבמדיה.
בסקירהמוצגיםמחקריםשנעשובעולםבתחוםזהוכןמפורטיםכללירגולציהורגולציהעצמיתבנוגעלהצגתאנשים
בעלימוגבלות.
רגולטוריםוגופירגולציהעצמיתבמדינותשונותמקדישיםתשומתלבלסוגייתהצגתאנשיםבעלימוגבלותבמדיה
בכלל,ובפרסומותבפרט.המלצותמחקריםודוחותבענייןמאמצותכולןרציונלזהה.הרציונלהמלווהאתההמלצות
הואהעובדהשהציבורמכירהיכרותמצומצמתאתסביבתחייהםשלאנשיםבעלימוגבלות,והמכשוליםהחברתיים
הניצביםבפניהם.העדרהצגתםבכליהתקשורתאוהצגהמעוותתשלהםמעצימיםאתהקושיהכרוךבמוגבלות.
נקודותמרכזיותבהנחיותובהמלצותנוגעותלשמירהעלכבודהאדםשלאנשיםבעלימוגבלות,דורשותלהימנע
מהומורולעג,להימנעמהצגהשלאדםבעלמוגבלותכקורבןאוכגיבורומהתייחסותלמוגבלותכמאפייןהיחידשל
הדמות.
לאחרביצועהסקירה,נכתבוהמלצותלשילובאנשיםבעלימוגבלותבשידוריםבכללובתשדיריהפרסומת.לאחרכתיבת
ההמלצותביצעההרשותשימועציבוריבכתבובעלפהבקרבגופיםיציגיםשלאנשיםבעלימוגבלותובנימשפחותיהם
וכןבקרבאנשימקצועהמתמחיםבתחוםזה.
לאחרעיוןמעמיקבתגובותשנאספובשימוענכתבוהמלצותלשילובאנשיםבעלימוגבלותבשידוריםואלההועברו
לגופיהשידורהשוניםשבפיקוחהשלהרשות.
אתההמלצותניתןלמצואבאתרהרשות.www.rashut2.org.il

מכרזיםלהנפקתזיכיונותשידורבטלוויזיההמסחרית
סקירהזובוחנתהליכיהנפקתזיכיונותבמדינותשונות,בהיבטיםשלפרוצדורה,תנאיםודרישותמהמתחרים,דרכי
בחירהוביקורת.המדינותהנכללותבסקירההןבריטניה,צרפת,אוסטרליהוקנדה.מןהסקירהניתןללמודעלאופנים
שוניםשלשילובהפןהכלכליוהפןהתוכניועלהדרךלהבטיחאתשמירתהאינטרסהציבוריבתהליךהבחירה.
סקירהזושימשהרקעלתחילתהדיוניםעלמכרזערוץ.2

הסדרתנגישותשידוריטלוויזיהלבעלימוגבלויותשמיעה
סקירהזומציגהמבטמשווהעלהסדרתאמצעיהסיועלליקויישמיעהבטלוויזיהבמדינותשונות.ההתמקדותהיא
במשדריםמסחריים.ביןהשיטותהנסקרות,הדרךהמוכרתוהמקובלתביותרהיאכתוביות.במדינותאחרותמקובלת
שיטתהכתוביותהסגורות,כלומראלוהעולותלמרקעעלפידרישתהצופה.שפתהסימניםהיאהשיטההשלישית

מדיניותופעילותפנים

אסטרטגיהומחקר

204

להעברתמידעללקוייהשמיעה,ובעיקרלחירשים.כיוםעולהשיטהחדשההמאפשרתליוויטקסטואליעםייחוספיזי
לדובר)כמוה"בלונים"בקומיקס(.
סקירהזומציגהאתאופניההסדרההנהוגיםבמדינותשונותבתחוםזהכדילהפוךאתכליהתקשורתלנגישיםבעבור
אוכלוסייהזו.

שילובפרסומותבתוכן
הסקירהמציעההבחנה,השאובהמהרגולציההאירופית,בשאלהמהופרסוםסמוי)ואסור(ואלוסוגיםשלשילוב
פרסוםבתוכןיכוליםלהתקבל,שכןפגיעתםבחופשהיצירהובצופיםהיאנסבלת.בסקירהמוצגאופןהתמודדותןשל
מספרמדינותעםהסוגיה.
הסקירהבוחנתטכניקותשונותשלשילובפרסומותבתוכן,עלרקעהתפתחויותטכנולוגיותשנכנסולשימושבארה"ב
ובבריטניה)ולאחרונהגםבישראל(.כמוכן,מופיעהבסקירההתייחסותקצרהלמידעהקייםעדכהבאשרלחדירת
הטכנולוגיותהחדשותוהשפעתן.
עקבהענייןהרבוההתפתחויותבתחוםזההקרויבשוק":תוכןשיווקי",יזמההרשותדיוןציבוריעלאודותסוגיהזו
)ראהפירוטברשימתדיוניהפורוםלאחריותתקשורתית(.

השפעתמכשירההקלטההדיגיטלי"(Digital Video Recorder)"DVRעלהחשיפהלפרסום
בטלוויזיההמסחרית
סקירהזומעריכהאתהשפעתהשיווקשלמכשיריההקלטההדיגיטלייםעלשוקהפרסוםהטלוויזיוניבישראל.בסקירה
ישתיאורשלהמכשירויכולותיו,לאחריהנסקריםנתוניםעלחדירתואלשוקיהתקשורתבעולםולבסוףמתמקדהדיון
בהערכהשלהשפעתהחדירהעלהצפייהבפרסומותבישראל.נוסףעלכךמציגהמסמךהערכותבענייןהשינויהצפוי
בפרקטיקההפרסומיתעםהתרחבותהשימושבמכשיר.

הרדיוהדיגיטליבמדינותנבחרות
סקירהזומציגהנתוניםעלהיקףהשידורהדיגיטליהקייםבמספרמדינותבעולם.לסקירהנבחרומדינותבעלות
מאפייניםמסוימיםהדומיםלישראלעלרקעגאופיזישלשיטותרישויאוהתפתחותטכנולוגית.

עדכוןחודשימשווה
מנובמברשנהזוהחלתחוםאסטרטגיהומחקרלפרסםמידיחודשעדכוןקצרעלהמתרחשבעולםבתחומימדיניות
התקשורת.העדכון,המתבססעלמקורותמידעמגוונים,מופיעמידיחודשבאתרהאינטרנטשלהרשות.

אסטרטגיהומחקר מדיניותופעילותפנים

205

מלגותלמחקריםבתחוםהתקשורת
תכניתהמלגותשלהרשותהשנייהלעידודמחקריםבתחוםהתקשורת
ע"שזבולוןהמרז"ל
מטרתהשלתכניתהמלגותלעודדולתמוך,בדרךשלהענקתמלגות,במחקריםבתחוםהתקשורתאשריתרמולקביעת
מדיניותהרשותולעבודתה.הרשותנותנתעדיפותלעבודותאשרירחיבואתבסיסהידעהמחקריבתחומיהשידורים
והשפעתםעלהחברהוהתרבותבישראל.
ב2004-פרסמההרשותבקשהלקבלהצעותלמחקריםלתוארשני)מאסטר(,לדוקטורטאומחקריםשלחוקרים
צעיריםבתחוםהתקשורת.עלהמחקריםלעמודברמהאקדמיתנאותהולעסוקבנושאיםהנוגעיםלתחומיעבודתה
שלהרשות.
לתכניתהמלגותהוגשו26בקשות,מתוכןנבחרו10ההצעותהמתאימותביותר.סךכלהמלגותשהוענקועומדעל
120אלףש"ח.שללהבקשותשהוגשולרשותמעידותעלרמתענייןגבוההשלקהילתהמחקרבנושאיםשונים
הקשוריםבאופןזהאואחרלתחוםהתקשורת.
המחקריםעתידיםלהסתייםעדאמצעשנת.2006
להלןההצעותשזכולמלגות:
.1

הערכתאיכותבתכניםטלוויזיוניים
במחקרזהתתבצעבחינהמעמיקהשלעמדותמעצבימדיניותהעוסקיםבנושאזה,במודעאושלאבמודע,וכן
שליוצריםהמספקיםאתהתכנים.עבודהזועשויהלספקתמונתעולםמעשירהשלהמצבבפועלוכןעשויה
לספקתובנותחשובותלבחינהעיוניתשלנושאזה.

.2

התפקידהממלכתיבעידןהמסחרי:מקומםשלהטלוויזיההמסחריתוהרדיוהאזוריכמעצביזיכרוןקולקטיבי.
מחקרזהבוחן,לראשונה,אתאחדהתפקידיםהמרכזייםשלהערוציםהמסחרייםבישראל:תפקידםכסוכן
הזיכרוןהקולקטיביהמרכזישלהקהילה.סוכןזהמעצבאתהאופןשבוהקהילהזוכרתאתהעבר,מעניקהלו
משמעותומשתמשתבולבחינתערכיהבהווה.בעבודהזוייבחנוימיהזיכרוןהממלכתיים:יוםהזיכרוןלחללי
מערכותישראל,יוםהזיכרוןלשואהולגבורהויוםהזיכרוןלרצחיצחקרבין.

.3

לגיטימציהודה-לגיטימציהפוליטיתשלהרגולציהעלשידוריערוץ2
המחקריבחןאתעוצמתמקורותהלגיטימציהלפעילותהרגולטוריתשלהרשותעלהשידורים,באמצעותפיתוח
כלימדידהאמין,מהירואיכותיאשריכוללשמשכאינדיקטורלבחינתמוקדיחוסראמינותשלטוניתבפעילות
הרשות,דהלגיטימציהמוסדיתועוד.תרומתוהניכרתשלהמחקרהיאבפיתוחכליסטטיסטישיאפשרעדכון
שוטףומתמשךשל"מדדהלגיטימציההפוליטיתשלהרגולציהעלהשידורים".

.4

יחסיהגומליןביןממסדפוליטי-בטחוני,קבוצותמחאהותקשורתבסכסוךבעצימותנמוכה:ישראלבלבנון
2000-1982
המחקרמציעהתמודדותיישומיתעםמודלחדשנישמנסה"לחבראתכלהקצוות",בניסיוןלמצואמערכתשל
אינטראקציותביןהסיקורהתקשורתילתפקודקבוצותמחאהוהממסדתוךהתייחסותלמספרהיבטים:מקומה
ותפקידהשלהתקשורתבסכסוךבעצימותנמוכה,יחסיהגומליןביןקבוצותמחאהלתקשורת,יחסיגומליןבין
ממסדפוליטי-ביטחונילתקשורתוסוגיאמצעיהתקשורת.
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.5

ביןהגלובליללוקלי:הפקותבינלאומיותשלסרטיםתיעודייםבישראל
הספרותהמדעיתוהשיחהפופולרירואיםלעיתיםמזומנותבתהליכיםהקשוריםבהפרטהובגלובליזציהכמסכנים
אתהתרבותהמקומית.טענהזונשמעתבדיוניםהנוגעיםלמעמדהולעתידהשלהטלוויזיה-מדיוםשב40-
שנותקיומוייחסלעצמותפקידחשובבעיצובהשלהקהילההלאומיתושיקופה.המחקריעסוקבאופןביקורתי
בעמדהחד-ממדיתזו,באמצעותמעקבוניתוחשלהפקותבינלאומיותבישראל.ייבחנודרכיהתמודדותעם
המתחשביןהצורךלהגדילתקציביהפקההנחוצים"ליצור"תכניותמצדאחד,לביןהצורךלשמורעלמאפייני
התרבותהמקומית-לאומיתמצדשני.

.6

אומבודסמןבכליתקשורתציבוריים:מנגנוןאפקטיבילנשיאהבאחריותאומסשפתיים
נציבתלונותהציבורברשותהשנייהפועלבשלושהמישוריםעיקריים:טיפולפרטניבתלונה,סיכוםפעילותו
השנתית)סטטיסטיתופרשנית(והמלצותלגורמיהרשותבנושאיםבוערים.בשניהתחומיםהראשונים,סדרי
העבודהברוריםוכךגםהציפיותמעבודתהנציב.בתחוםהשלישי,איןכלליםברוריםוהנציבפועלעלפיתחושותיו,
ניסיונוורמתהנגישותשלולנושאיםיוצאידופןאומעוררימחלוקתבציבור.מחקרזהיציעקוויםברוריםומתוחמים
יותרללמידתמעורבותושלהנציבבקביעתקוויהמדיניותשלהרשות.המחקרינסהלהציעשיטותפעולה
שמתבססותעלזיהויכשליםאופיינייםאוכשליםחוזריםונשניםבפעולתהרשותעצמהובפעולתגופיהשידור
שבפיקוחה.

.7

הרדיוהפירטיבישראלבשנותה2000-
המחקריערוךסקירהמקיפהשלשידוריהרדיוהפירטיבישראל.החוקריםיעמדועלדרכיהתהוותושלהרדיו,
תכניוודפוסיפעולתו,לרבותמאפייניםארגונייםוכלכליים.
המחקריסייעבהכרתדפוסיהשידוריםהפירטיים,תכניהשידור,הנורמותהפרופסיונליותוהאתיות,הסוגות
השונותשלהשידורהפירטיוהדרכיםשבאמצעותןהואנותןמענהלצרכיםשוניםשלקהליהמאזיניםויוצרעימם
תקשורתחד-סטריתודו-סטרית.המחקרידוןבדרכיםהמעשיותלהתמודדותעםהרדיוהפירטי,גםבהתבסס
עלהניסיוןבעולם,יוצעוטכניקותשונותלטיפולבנושאבמישורהחוקי-אכיפתיובמישורהכלכלי/תקשורתי.כמו
כן,ידוןהמחקרבפלורליזםבשידוריהרדיובתחנותהפירטיות.

.8

זהותפוליטיתוייצוגעצמיבקולנועהדוקומנטריהישראלי-הבנייתהזהותהמזרחיתבסרטיםדוקומנטריים-
דורשני/שלישי2005-1990
המחקרעוסקבבחינתתהליכיהכינוןוהייצוגהעצמישלקבוצתמיעוט)תרבותי-חברתי(בחברהרבתרבותית.
החברההישראליתמאופיינתבפלורליזםתרבותיהמעומתמאזהקמתהמדינהועדהיוםעםנרטיביםשונים.
בתוךמציאותזו,פועלתהרשותהשנייהבתפקידהכרגולטורכמעיןמפקחתעלסדרהיוםהתרבותי-תקשורתי,
תוךשימתלבלאינטרסיםהקבוצתייםהשוניםשלצרכניהתקשורת.

.9

השפעותהחשיפהלאלימותפוליטיתבסיקוריהחדשותבטלוויזיהוהתערבותמניעתיתמווסתת
המחקרייחודיבתחומולבדיקתההשפעותהמיידיותשלסיקוריחדשותבתחוםהאלימותהפוליטית,עלציבור
הצופים,בתנאימעבדהמבוקרים.נוסףעלכך,למחקרחשיבותרבהבאיתורכליםומיומנויותהמאפשריםחשיפה
מווסתתלסיקוריאלימותפוליטית,הןבקרבהצופיםוהןבקרבזכייניותהשידור.

 .10הדמיהתפקודיתשלהמוחבמהלךצפייהבתכניותטלוויזיהובמסריםפרסומיים
מעורבותהצופיםחיוניתלהטמעתמסריםתקשורתייםשכןבלעדיהלאיהיהניתןלזכותבתשומתליבם.המחקר
מציעהדמיהתפקודיתשלהמוח)(fMRIשבאמצעותהניתןיהיהלקבועאתמידתתשומתהלבשלהצופים,את
מידתמעורבותםבחומריםהנצפיםואתאופןעיבודהמידעוהטמעתו.
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מפגשיהפורוםלאחריותתקשורתית
הפורוםלאחריותתקשורתיתהואבמהמרכזיתלדיוניםפתוחיםבתקשורת.הפורוםקנהלומקוםבשיחהמקצועי
עלאודותסוגיותהמעסיקותאתהענףואשרישבהןענייןציבורינרחב.הרשותרואהבדיוניהפורום,הפתוחיםלקהל
מגווןורחב,אחדהכליםהחשוביםליצירתמעורבותשלהציבורבנושאיםמרכזייםהקשוריםלתחוםאחריותה.
השנהעסקהפורוםבנושאיםהאלה:
הפורוםה:11-המציאותבראיה"ריאליטי"-
תכניותהמציאותהחלולצבורפופולריותרבהבמדינותרבותבעולםבשניםהאחרונות.כיום,איןמדינהבאירופה
המערביתשלאמשודרותבהתכניותמציאות.מבקריהז'אנרטועניםכיהואמקדםמציצנות,ריקנותוכוכבות
מהירה.ביקורותנוספותטוענותכיהואיוצרתרבותשלחוסרמעש,גסות,צריכהעלחשבוןיצירהוהדגשת
המראההחיצוניעלחשבוןהאינטלקט.משתתפיהפורוםבחנוכיצדהופכיםאתהז'אנרהזהלמנוףתרבותי,
חברתיוערכי.האםהואחייבלהישעןעלהפינותוהצדדיםהאפלים,הבעייתייםוהמציצנייםשלחיינו,שמאנדרשת
יצירתקודאתילעיסוקבז'אנרזה.
הפורוםה:12-מימפחדמתרבותיהודיתבטלוויזיההמסחרית?
בכתיבתמכרזערוץ,2ביקשההרשותלמצואניסוחהולםלכלליהשידורשיביאולגיווןתרבותיונושאיבלוח
השידוריםולשילובתכנישידורשלאקיבלוביטויראויעדכה.אחדהנושאיםהעומדיםעלסדרהיוםהואמקומם
שלשידוריםעלתרבותיהודית,עלהמסורתועלימיםמיוחדיםבלוחהשנה,בטלוויזיההמסחרית.משתתפיהפורום
בחנומהעומדמאחוריההגדרהשלתרבותיהודית,למיישהזכותלהחליטמהכוללתההגדרההזאת.מה,אם
בכלל,אפשרלעשותבזהבטלוויזיהוהאםישצורך?האםייתכןשחלקמהבעיהנעוצהבגבולשמאודדקביןתרבות
ישראליתלתרבותיהודית?האםהשפההעבריתהיאתרבותיהודית?איךמציגיםתרבותיהודיתבטלוויזיה
המסחרית?
הפורוםה:13-הנעדריםוהנוכחיםבטלוויזיההמסחרית
כאמור,כחלקמהמאמץלקדםגיווןתרבותיבשידור,ערכההרשותהשנייהמחקרבנושא"הנעדריםוהנוכחים
בזמןצפייתשיא".המחקרבדקאתייצוגןשלקבוצותמיעוטבטלוויזיההמסחריתבשעותצפייתהשיאבערוצים
2ו,10-תוךהסתכלותהןבהיבטיםהאיכותייםוהןבהיבטיםהכמותיים.פירוטלגביהמחקרראהלעיל.
פורוםזההוקדשלזכרהשלד"רויקישירןז"ל,חברתמועצתהרשותהשנייהאשרנאבקהלמעןרבתרבותיות
ועמדהמאחוריהיוזמהלביצועהמחקרבנושא.
הפורוםה:14-שלמיהתוכןהזה?טשטושהגבולביןתוכןלפרסום.
הדיוןעסקבמשמעויותהכלכליותשצפויותעקבמתןהיתרפרסוםבתכניותובשאלותהאתיותהנובעותמטשטוש
הגבולביןתוכןלפרסום.הפרסוםבטלוויזיהנשעןעלשניעקרונותמנחים.מחד,עלינולהכירבכךשפרסומות
הןמכשירחיונילקיומהשלטלוויזיהמסחרית)שאינהניזונהמדמימנוי(מאידך,עלינולהגןעלזכותםשלהיוצרים
ליצורבאופןעצמאיואיכותיועלזכותםשלהצופיםלהיחשףליצירותאמינות,עצמאיותואיכותיות.
באתרהאינטרנטשלהרשותניתןלמצואאתתקציריהדיוניםואתחומרהרקעשחולקבהם.
עורכתהפורומיםהיאריקישפרינצק.המפיקה:אלינורזלטין.
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פורוםצעיריםלאחריותתקשורתית
היוזמהלהקמתפורוםהצעיריםעלתהלאחרהצגתממצאיסקרהעמדותשביצעההרשותבקרבבנינוער)ראהלעיל(.
כאמור,בחןהסקראתהרגליהצפייהשלבניהנוער,אתעמדותיהםכלפיהתכניםהמשודריםואתעמדותיהםכלפי
הצורךבפיקוחעלהתוכןהמשודר.אחדמממצאיוהמענייניםשלהסקרהואהאחריותשבניהנוערמגליםכלפיהשידור
והצורךשהביעולקייםבקרהעלהתוכןהמשודר.הםמביניםאתכוחהשלהתקשורתלעצבתרבותוערכיםחברתיים
ולכןמביעיםעמדותאחראיות,בעיקרכלפיהילדיםהצעיריםמהם.
מטרתהפורום,שהואיוזמהשלהטלוויזיההחינוכיתוהרשותהשנייה,ליצורמסגרתדיוןבעבורבניהנוערהמתעניינים
בנושא,ובמיוחדבעבורתלמידיהמגמותלתקשורתבבתיהספרהתיכוניים.במסגרתזויוכלולבואלידיביטויהדילמות
הכרוכותבהשפעתאמצעיהתקשורתעלעיצובםשלערכיםונורמותחברתיותבחברהבכלל,ובקרבבניהנוערבפרט.
השנהעסקהפורוםבנושאיםהאלה:
פורום-1גיבוריתרבותבטלוויזיההמסחרית
משתתפיהפנלדנובשאלותהבאות:האםכלאחדהואגיבורלאחשובמהישלולומר,לאחשובהאםדמותוהיא
חיוביתאושלילית?האםאנחנויכוליםלהשפיעעלהענייןהזה?האםזובחירהחופשית?האםניתןלכווןאותה?
מימשפיעיותר?הטלוויזיה?גיבוריםאחרים?הפורוםהתקייםבמסגרתפסטיבלראשפינה.
פורום-2סאטירה"-האםהכולכלול?"
הפורוםכללהרצאהשלאפריםסידוןבנושא":גבולותהסאטירה:מניקויראשועדארץנהדרת";הקרנתסרטים
סאטירייםשהכינוהתלמידים;סדנאותסאטירהבנושא:בידורסאטירהוביקורת.
הדיוןעסקבשאלותהאלה:מהההבדלביןתכניתבידורלתכניתסאטירה?האםתכניותסאטירהמשפיעותעל
החברה,עלהממסד?מההםגבולותהסאטירה?עלמיעושיםסאטירהועלמילא?האםישאוכלוסיותשלא
צוחקיםעליהן?האםהסאטירהנשענתעלדעתקהלאושמייצרתדעתקהל?
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כספים
Ï‰ÈÓÂ†‰ÏÎÏÎ†¨ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

שוקהפרסום
בשנת2004נמשכתמגמתההתאוששותוהצמיחהשהחלהבמחציתהשנייהשל.2003שוקהפרסוםבישראל,בדומה
לשוקיהפרסוםבעולם,גדלבאופןניכרבשנת2004לעומתשנת2003ב–6%לערך.
ואכן,תוצאותהפעילותשלזכייניהטלוויזיהבשנת2004מלמדותעלשיפורבהכנסותכתוצאהמהתאוששותבשוק
הפרסוםבכללובשוקהפרסוםבטלוויזיהבפרט.

היקףשוקהפרסום
גורמיםשוניםבמשקאמדואתהיקףההוצאהלפרסוםבישראלבשנת,2004והתגלופעריםביניהם,משוםשחלק
מהגורמיםמחשביםאתהיקףההוצאהעפ"ימחירוןוחלקםעפ"ינתוניםבפועלשלחלקמאמצעיהמדיהומהם
משליכיםעלגודלהשוקכולו.ההערכותבענייןהיקףשוקהפרסוםב–2004נעותבטווחשל760-780מליוני
דולר,וההערכותבענייןהיקףשוקהפרסוםבטלוויזיהעומדותעל260-275מליונידולר.
הצמיחהבשוקהפרסוםבטלוויזיהעמדהעלכ–,7.5%-10%גבוההיותרמהצמיחההכלליתשלשוקהפרסוםשצמח
ב–.5%-6%כךנתחהפרסוםבטלוויזיהמסך"עוגתהפרסום"הגיעלשיעורשלכ–35%בשנת2004לעומתכ–33%
בשנת.2003
הגידולבהיקףהפרסוםבטלוויזיהנבעבעיקרמכךשהמפרסמיםהפנותקציביםרביםיותרלטלוויזיה.גידולזהבנתח
הפרסוםבטלוויזיהמשפיעבעיקרעלנתחהפרסוםבעיתונות,הנמצאבירידה.
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מקורותושימושים2004
עיקרמקורותיהשלהרשות:
 .1דמיזיכיוןקבועים-למימוןהפעילותהשוטפתשלהרשות.השנהנתקבלודמיזיכיוןמזכייניערוץ,2ערוץ10
ומזכייניהרדיוהאזורי.
 .2דמיזיכיוןמשתנים-למימוןהפעילותהשוטפתשלחברותהחדשות.
 .3תמלוגים-השנההעבירוזכייניערוץ2והרדיוהאזורי4%מהכנסותיהם.ערוץ10היהפטורמתשלוםתמלוגיםעד
יולי.2003מאוגוסט2003התקזזסכוםהתמלוגיםשהיההערוץאמורלהעביר,מהלוואהשנתןלהקמתמרכז
שידורובקרהבהתאםלמנגנוןשנקבעבתקנותהכספיםובחוק.

מרכיביהשימושיםהעיקריים:
הפצתשידוריםותפעולמשדרים-כ36-מיליון.₪הרשותמפיצהאתשידוריערוץ2וערוץ.10הסכוםכוללתשלומי
אגרתתדרים,תפעולתחנותהשידורותחזוקתן,הפצהלוויניתוקרקעיתשלהשידוריםותפעולהמש"ב.
חברותהחדשות-כ140-מיליוןש"ח.תקציבחברתהחדשותשלערוץ10מומןבחלקובניגודלהנחיותהרשותישירות
ע"יהזכייןולאנכללבסכוםזה.
העברהלאוצר-כ34-מיליון.₪חלקמסכוםהתמלוגיםשהתקבלטרםהועברלאוצר.נושאקיזוזההוצאותמסכום
התמלוגיםהמועבריםנמצאבבירורעםהגורמיםהרלוונטייםומתגבשתהסכמהבעניין.
הפקותוקרנות-כ23-מיליון.₪
שכרעבודהוהנהלהוכלליות-כ19-מיליון.₪שכרעובדיהרשותותנאיהעסקתםנקבעיםעלפיהחוקבאישורהשר
הממונה)שרהתקשורת(לאחרהתייעצותעםשרהאוצר.הוצאותהתפעולוהאחזקהכוללותשכירותואחזקתהמבנה,
אחזקתכלירכב,שירותיתקשורת,הוצאותמשרדיות,ביטוחוכד'.

כספים מדיניותופעילותפנים

211

משאביאנוש
שנת2004הייתהשנהמאודאינטנסיביתבפעילותהשלהרשות,ביןהיתרעקבהטיפולבמכרזלבחירתהזכייניםאשר
ישדרובערוץ2בעשורהקרוב.
הנהלתהרשותמבקשתלהביעאתהערכתהלכללעובדיהרשותובעיקרלצוותשטיפלבמכרזעלעבודתםהמקצועית
והמסורה.
מספרהתקניםבשנת2004עמדעל69תקנים,בדומהלשנת.2003מתוכםאוישו63.15משרות)בממוצעשנתי(
לפיהפירוטהבא:
תחום
מועצתהרשות
לשכתהמנהלהכללי
תחוםטלוויזיה
תחוםרדיווטכנולוגיה
תחוםכספים,כלכלהומינהל
תחוםאסטרטגיהומחקר
מזכירותכללית
לשכהמשפטית
נציבתלונות
סה"כ

איושבפועלבשנת2004
2.00
7.00
13.00
18.26
11.25
3.14
3.50
3.00
2.00
63.15

הרשותפועלתבהתאםלהנחיותהממונהעלהשכרבכלהקשורלשכרהעובדים.

אבטחהואבטחתמידע
השנההוקדשהתשומתלבמיוחדתלנושאאבטחתמידעבשלהטיפולבמכרזלערוץ.2
לשםכךהוגדרונהליםמיוחדיםלטיפולבחומריםהקשוריםלמכרזכדילשמורעלסודיותהמידעושלמותו,הןבקרב
עובדיהרשותוהןבקרביועציהמכרזהחיצוניים.
כמןכןתוגברההאבטחהעלמבנההרשותואתריפעילותהרשותבכלהקשורלמכרזושודרגואמצעיהאבטחהואבטחת
המידע.
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שידורספרתי:
השינוייםהטכנולוגייםבתחוםשידוריהטלוויזיהוהרדיובעולם,המגיעיםגםלישראל,דורשיםאתהיערכותההמחודשת
שלהרשותהשנייהכדילנצלקידמהזולייעולההפצהשלהשידורים,לתועלתםשלהצופה/מאזיןולתועלתושלהגוף
המשדר.הדבריםאמוריםבמעברמשיטתשידורוהפצהאנלוגייםלספרתיים.
יתרונותיושלהשידורהספרתי:
 .1קיבולתניכרתשלערוציםותכנים.
 .2איכותהקליטה.
 .3יכולתלשדרמידענלווה,בזמןשידורהתכנית.
 .4יישוםשירותיםאינטראקטיבייםבשידור.
טכנולוגיהזוכברמיושמתבחלקהבארץבתחוםהטלוויזיהבשידוריערוץ,10שידוריערוץ)2ברמתההפצההלוויינית
והקישוריותלחברותהכבליםוהלוויין(ולמנוייחברותהכבלים)(HOTוהלוויין).(YES
משרדיהאוצרוהתקשורתהחלובבדיקהובתכנוןהמעברלשידוריםספרתיים,מדינתישראלטרםקבעהאתהמועד
הסופישלאחריויסתיימוהשידוריםהאנלוגייםהקרקעייםבמדינה.

בחינתההיערכותלשידוריםספרתייםקרקעיים:DVB-T
כפועליוצאמהמעברלשידוריםספרתיים,עלהרשותלהיערךבנושאמבחינתהתשתיות,הקמתןוהפעלתן.מדובר
בבחינתהאפשרותלהקמתמערךתחנותשידורלהפצתערוץ,2ערוץ10וערוציםפתוחיםנוספיםבשיטה
הקרקעיתספרתית.יכולתהקיבולתשלהמש"בהרב-ערוציהסיפרתי,היאשידורובקרהשלעדשמונהערוצים
סיפרתיים.המעברלשידוריםספרתייםיתרוםלניצולמשאביםמרביוחיסכוןכספיניכרברמתההפצהשלהערוץ
הבודד.

בדיקותעוצמתהקולבפרסומותבהשוואהלתכניות:
בדיקותמקיפותשערכההרשותבמש"ב)מרכזשידוריםובקרה(לאורךתקופהניכרת,הראוכיעוצמתהקול
בפרסומותאינהחורגתמהתקןהמותרבשידור.
התקןמתייחסלעוצמהמרביתרגעית,לכןאינומייצגתמידאתתחושתהאוזןשלהצופה/המאזין.לכן,היום
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הדרישהמהגוףהמפיקוהמשדרלשמורעלרמהשלאנרגייתקולממוצעתכמעטקבועהבמעבריםמתוכניות
לפרסומותוחזרה,כךשהצופה/מאזיןלאיצטרךלכווןאתעוצמתהקולבמקלטבמעבר.
הרשותהשנייהמתכוונתלרכושמכשירימדידההמבצעיםמדידתעוצמהממוצעת)אנרגיה(המתאימהלהיענות
הספקטרליתשלאוזןהאדםלהתקינםבמש"בולתעדבאופןממוחשבובזמןאמתאתהרמותהחריגותהגורמות
להרגשתהפרעהלצופה/מאזיןבבית.

היערכותלשעתחירום:
בשנת,2004התקייםתרגיללשידוריםבשעתחירוםבשיתוףדוברצה"לופיקודהעורף.בתרגילהופעלומערכות
הפריצהשלשידורבחירוםעםתחנותהרדיוהאזוריועםערוץ2וערוץ.10

הקלותלחירש:
אופיינהותוכננהמערכתלמימושכתוביותלפידרישהבשידוריהטלוויזיההספרתית)ערוץ,2ערוץ(10וזאת
בהתאםלדרישותמכרזערוץ.2הכתוביותיופיעועלהמרקעעלפידרישתהצופהבאמצעותהשלטהרחוקוניתן
יהיהלממשכתוביותבשלוששפות)עברית,ערביתורוסית/שפהזרהנוספת(בהתאםלכתוביותשישולבובתכנים.

מכרזערוץ2החדש:
הפרקההנדסיתפעולינכתבבספרהמכרז.הפרקמתייחסלמערךההפצהשלשידוריערוץ2ולדרישותטכניות
והנדסיותמבעליהזיכיונות.
להלןעיקריהדרישות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מעברלמרכזישידורובקרה,אולפניםוהפקהספרתיים,כוללהתמסורתהאופטיתביןמרכזיהשידורלמש"ב.
יישוםכתוביותמוסתרותלחירשיםולדוברישפותזרות,עפ"ידרישתהצופה.
יישוםפסיקולנוספים-תרגוםקולסימולטנילעוליםחדשים–תרגוםקולסימולטנילשפההרוסיתבמהדורת
החדשותהמרכזיתעפ"ידרישתהצופה.
יישוםשירותיםאינטראקטיביים-פרסומות,משחקיםוכו'.
שימושבפורמטיםספרתייםבצילום,עריכהובשידורהתכנים.
קביעתסטנדרטיםלשמירהעלעוצמתהקולבפרסומותבהשוואהלתכניות.

מרכזמידעוארכיבספרתי:
החלמנובמבר2004הותנעההפעילותלהקמתמרכזמידעוארכיבספרתיברשותהשנייה.הרשותהשנייהמתכוונת
לרכוש,להקיםולתפעלמערכתלניהולמידעספרתיוארכיבבמרכזמידעברשות.
המערכתמיועדתלצורכיאספקתשירותיאחסוןספרתיבעבורעובדיהרשותבתחומיםהרלוונטיםוכןבעבור
הציבורהמעונייןבתכניםשוניםמהערוציםהמסחריים.
המערכתתהיהבעלתיכולתדגימה,קטלוג,אחסון,אחזור,חיפושועריכהשלתוכני-וידאו,שמע,תמונות,טקסטים
ושארקבצים)יתועדושידוריערוץ2וערוץ10בעברובעתיד(.
המערכתמבוססתעלארכיטקטורתמחשבפתוחהשרת-לקוחברשתתקשורתהמחשביםהמקומיתברשות.
המערכתאופיינהונבדקועלויותההקמה.
הוחלטלצאתלמכרזפתוחבנושאתוכנתהמערכתושירותיםנלווים,הוכנומסמכיהמכרזובהםנספחהנדסי
ותפעולימפורטאשריהיהתנאיסףלמציעיםבמכרז.היציאהלמכרזתהיהבתחילתשנת2005כוללמכרזיהחומרה
וההקמה.
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תלונותציבור
נושא

פרטיהתלונה
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רקעטיפולומסקנותהרשות

בעיות תושביערדיכוליםלקלוטרקאת ערוץ  2אמור להיקלט בערד חופשי מהאויר נשלחהתשובה
בקליטת ערוץ.1האםקיימתמחוייבותחוזית באמצעותתחנתהשידורשבהרמרבץ.נערכה ע"יהנציב.
ערוצים שלערוץ2וערוץ10לאפשרקליטה בדיקהבתחנהונמצאכיהתחנהמשדרתכראוי.
אתערוץ10ניתןלקלוטכיוםרקדרךחברות
2ו 10-במקומותישובמרוחקים**.
הכבלים והלווין )אנלוגית ודיגיטלית( ובצורה
בישראל
חופשיתמהלוויןבאמצעותצלחתמיוחדתוממיר
)דיגיטלית(.ערוץ10והרשותהשנייהבודקים
אפשרותלהפצתשידוריערוץ10גםבאופןחופשי
באוויר)אנלוגית-קרקעית(.
תחנת טלויזיה ערבית )כנראה
מלבנון(החלהלשדרבאותותדרבו
מועברים שידורי ערוץ  2לתושבי
הכרמלהמערביויישוביחוףהכרמל.
איןמדוברבהפרעההנגרמתכתוצאה
מתנאי מזג אוויר מיוחדים אלא
בשיבושקבועבאיכותהשידורים**.

מדוברבשיבושיםבקליטתהשידוריםמתחנתבית
חולים כרמל .החל מ 17.1.04 -אכן השתבשו
השידוריםמתחנהזועקבפגעימזג-האווירהסוער
בצלחתלקליטההלווינית.אנותיקנואתהתקלה
זמנית.

נשלחהתשובה
ע"יהנציב.
בינתייםגם
הותקנהצלחת
חדשה.

הפונהמתגוררתבכרמיאלובחודש
מרץבשעותהערב,החלושיבושים
קשיםבשידורערוץ:2כל4שניות
השידור הפסיק ל 6 -שניות.
הקליטה של הערוץ נעשית
באמצעותהלווין**.

שידוריערוץ2הופצובאופןזמניבאמצעותהלוויין
.LMIבתחילתחודשמרץהחלההעברתשידורים
אלה ללוויין החדש "עמוס ,"2-ובמקביל החלו
עבודותלהפסקתהשידוריםבלוויין) LMIשינויי
אנטנות/צלוחות(.יתכןשפעילותזוגרמהלשיבושים
בקליטתהשידוריםמלוויין.LMIהחלמסוףמרץ
הופצו שידורי ערוץ  2רק באמצעות הלוויין
"עמוס."2-
הודעה בדבר המעבר ללוויין החדש והתדרים
נמסרהבעיתונותהכתובהבמשךכלאותהתקופה.
חברתח.ל.ל.שבבעלותה"עמוס,"2ועפ"יההסכם
עםהרשות,הקימהקומיוחדלמתןמידעוסיוע.

נשלחהתשובה
לפונהוכןצורפו
הפרטים
הטכניים
הדרושיםלשם
קליטתשידורי
ערוץ2מעתה
ואילךבאמצעות
לווין"עמוס."2

הפונה מתגוררת ברמת הגולן
ומתלוננת על הפרעות בקליטת
ערוץ2בשעותהערב.כלמספר
שניותעולהמסךשחורעםרעש
מוזר**.

לבעיהמעיןזויכולותלהיותמספרמקורותהחל
באיכיווןאנטנהוכלהבהפרעותשידורמקומיות.
עלמנתשנוכללתתתשובהמושכלתאנוצריכים
לדעתהאםמדוברבהפרעותבכליוםשישיאוביום
שישימסויים?צורתהקליטהשלהפונה)UHFאו
?(VHFתדירותהבעיהומשךזמןההפרעה?וכל
פרטאחרשיסביראתמהותההפרעה.
להפרעותיכולותלהיותמספרסיבות,בהתאם
לסוגהקליטה:הפרעותמזגאוויר,בעיותבציוד
הקליטה,בעיותבציודההפצהשלנו,וכדו'.
בפנייהאיןמספיקנתוניםאשריוכלולהנחותאותנו
במתןתשובהו/אועזרהלבעיה.

נשלחהתשובה
ע"יהנציב.
הומלץלפונה
לפרטנתונים
טכנייםנוספים
כדישהרשות
תעשהבדיקה
מעמיקה
ומקיפהיותר.

מאז החלה הפצת השידורים לפיהנתוניםהטכנייםאשרנמדדיםברשותהשנייה נשלחהתשובה
מ"עמוס,"2בחודשמרץ ,2004יוםיום,איכותהקליטהמהלוויין"עמוס"2-עולה ע"יהנציב.
בעליצלחותפרטיותקולטיםכעת בהרבהעלאיכותהקליטהבעבר.
אתשידוריערוץ2באיכותנמוכה להלןנתוניהקליטהמהלוויין"עמוס:"2-
מהמקובללשידוראנלוגיסטנדרטי א.זוויתהגבהה34.1°-
ב.אזימוט236.6°-
באמצעותלווין**.
ג.תדרקליטה11,013-מגהרץ
ד.קיטוב-אופקי
*תלונותשהפנתהדוברתהרשות.
**תלונותשהפנהנציבתלונותהציבורברשות.
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נושא

רקעטיפולומסקנותהרשות

פרטיהתלונה

ביצוע

בעיות איןקליטה)בקרבתושביםשאינם שידוריערוץ2באזורהרחומהמופציםעלידי נשלחהתשובה
בקליטת מחובריםלכבליםאוללויין(שלערוץ תחנתשידורבאיתנים,לכן,ישלכווןאתהאנטנה ע"יהנציב.
לאיתנים.אםלאחרהכיווןעדייןישנןהפרעות
ערוצים 2באזורהרחומהבירושלים**.
בקליטה,ישלהיוועץעםטכנאיאנטנותלגביהצבת
2ו10-
מגברלשיפורהקליטה.
בישראל
)המשך( איקליטתערוץ2ו,10-בשכונת בעקבותהחלטתממשלהוחקיקהבכנסת,הוחלט נשלחהתשובה
הר-חומה בירושלים ,גם לאחר עלהפצתשידוריערוץ10באמצעותהלוייןבשיטה ע"יהנציב,
דיגיטליתבלבד.המשמעותהיא,שלאניתןלקלוט הכוללמרשם
שהותקנהאנטנה**.
אתהערוץאלאאםכןמתחבריםלאחתמחברות הפצת
הכבליםאוהלווין,אועלידיהתקנתצלחתקליטה השידורים.
באופןפרטי.בימיםאלהנבדקתאפשרותלהפיץ
אתהשידוריםגםבשיטהאנלוגית-קרקעית.שידורי
ערוץ2באזורהרחומהמופציםעלידיתחנת
השידור"איתנים".ישלכווןאתהאנטנההמרכזית
לתחנהזו.אםהבעיהלאנפתרת,ישלהוסיףמגבר
לאמצעיהקליטההקיים.
הפונהמגבעתייםטוענתשאיכות שידוריערוץ2באזורגבעתייםמופציםעלידי נשלחהתשובה
הקליטהשלשידוריערוץ2גרועה תחנתהשידורשבאיתנים.לכן,ישלכווןאתהאנטנה ע"יהנציב.
מאוד.הפונהמציינתכילידיעתה לכיווןאיתנים.אםלאחרכיווןזהעדייןישנןהפרעות
במודיעיןנפתרההבעיהע"יחיבור בקליטה,ישלהיוועץעםטכנאיאנטנותלגביהצבת
לרשת הכבלים בחינם המאפשר מגבראשרישפראתהקליטה.
בישובמודיעיןהוחלטלאסורהצבתאנטנותעל
לצפותבערוצים1ו2-בלבד**.
גגותהבתיםולכןהמועצההחליטהלחבראתכל
התושביםלמערכתאשרתאפשרלהםלראותאת
ערוצים1ו2-ללאאנטנה.
הפונההתנתקהמחברתהכבלים שידוריערוץ2לאזורתלאביבמופציםעלידי נשלחהתשובה
והתחברהלאנטנההמרכזיתעלגג תחנת השידור שבאיתנים ,ומעולם לא הופצו ע"יהנציב.
ביתהומאזקליטתהשידוריםאינה ממגדל שלום .אם ברצונה של הפונה לקלוט
טובה.הפונהפנתהלמתקניאנטנות שידורים אלה ,עליה לכוון את האנטנה שלה
שמסרולהכיהסיבההיאהורדת לאיתנים.אםלאחרכיווןזהעדייןישנןהפרעות
המשדרממגדלשלוםוהמליצועל בקליטהישלהיוועץעםטכנאיאנטנותלגביהצבת
מגבראשרישפראתהקליטה.
"צלחת".
הפונהקולטאתערוץ10ישירות עפ"יבדיקה,שנערכהבמרכזהשידורוהבקרה נשלחהתשובה
מהלווין.לפניכשבועהחלולהופיע שברשותהשנייה,עלהכיאיןבעיהבשידורללווין ע"יהנציב.
באופן קבוע על המסך כתוביות ומהלווין .הרשות ממליצה לבדוק )אולי גם
בפינה ימנית עליונה המציינות באמצעותטכנאי(אםבמקרהלאנלחץהכפתור
תאריךושעה,וכןפסרחבלאורך בממירשמציגאתנתוניהלווין.
חלקו התחתון של המסך )כמו
כתוביותבתרגום(המצייןAMOS 1
 11177MHZועוד .הכתוביות
מפריעותמאודלהנאהמהשידורים.
טכנאיטלוויזיהואנטנותמסרכי
הבעיהאינהבצלחתאלאבשידור**.
הפונה,מתגוררתבדרוםהרחברון ,נערכהבדיקהמולמרכזהשידורוהבקרהברשות נשלחהתשובה
ומזהכחודשיים,ולעיתיםקרובות ,וישנםהסבריםרביםלהפרעותקליטהבשידורים לפונהובו
נתבקשההפונה
מופסקים השידורים ומופיע על טלוויזיונים.
להתקשר
המסך לוח צבעים .הפונה לא
ישירותלמש"ב
מחוברתלכבליםוללויין**.
כדילקבלמידע
והסברים
מפורטים.
*תלונותשהפנתהדוברתהרשות.
**תלונותשהפנהנציבתלונותהציבורברשות.
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קליטת בימיםהאחרוניםהקהילההיהודית
שידורי בתורכיהלאקולטתשידוריטלוויזיה
טלוויזיה ורדיומישראל.לטענתהפונה,הם
בחו"ל פנולגורמיםשוניםוהחליפולתדרים
חדשיםאךלאעזרדבר.מבקשים
אתעזרתהרשותהשנייה.
מסוףחודשמרץ2004הופסקה
קליטהערוץ2בהונגריה.
הפונה,עורךאתראינטרנטבנושא
לווינים,מתייחסלעובדהשלאחר
שיגורוהמוצלחשלעמוס,2שידורי
הערוצים הישראליים באמצעות
הלוויןLMIעומדיםלהסתייםבקרוב,
ולאניתןיהיהלקלוטאתשידורים
אלהמחוץלתחומיהמזרחהתיכון.
לטענתואנוהמדינההיחידהבעולם
שהשידור הציבורי אינו מגיע
לאזרחיההשוהיםבחו"לאולמיליוני
היהודיםהצמאיםלמידעמהארץ.
לְַדעַתהפונהניתןבתקציבזעום
לארגןשידורמיוחדנטולסדרות
וסרטיםמיובאיםולמלאאתהזמן
בתוכניותמקור*.

איכות
קול

רקעטיפולומסקנותהרשות

ביצוע

 .1עדכהנקלטוהערוציםהישראליםבחו"ללא נשלחהתשובה
בגללשאכןכוּוְנולשםהשידורים,אלאמשום לפונים.
גלישה בשוליים ) (foot printשל האלומה
ששוגרהמהלווין LMIלכיווןישראל.החלפת
הלוייןLMIב"עמוס,"2בחודשפברואר,2004
גםחלשינויבקליטההאירופאיתכיווןשמיקום
הלוויניםבחללשונֶהלכןזוויתאלומתםכלפי
מדינתישראלשונֶה,וממילאשונתההגלישה
שלהםבשולייםוקליטתםבאירופה.
 .2בשלבזהאיננורואיםאפשרותלהעבירבמתכוון
את שידורי הערוצים הישראלים לאירופה,
מהסיבותהבאות:
 2.1מדוברבתוספתתשלוםנכבדהתמורת
עליה ללויין שישדר לאירופה .לרשות
השנייהאיןאמצעיםלנטלכספיזה,אםכי
ניתןלשקולפנייהלזכייניהטלוויזיהאוליזמים
שיחפצולהיותמעורביםבמיזםכזה.
 2.2גם אם תיפתר שאלת התשלום בגין
ההפצה,עדיןתישארשאלתזכויותהיוצרים
בגין הפצת שידורים .הדבר בולט לגבי
שידוריםשהםרכשקנוימחו"ל.לאזובלבד
שהמְשַדריםהישראלייםרכשואתזכויות
השידור להפצה רק בישראל ,ושילמו
בהתאם לכך; אלא גם עלולה להיווצר
התנגדותשלהערוציםהמשדריםבאירופה,
שרכשואתהזכויותלשידורעלאותןסדרות,
והשידורהישראלייתחרהבהם.
לאורזאת,יחדעםכלהצערבאשרלאי-יכולתם
של הישראלים לקלוט את שידורי הערוצים
הישראלים,איננורואיםכרגעאפשרותלפתוראת
הבעיה.

הפונה,אישסאונד,טועןכיבערוץ השידוראליומתייחסהפונההינושידורחדשות נשלחהתשובה
10ישבעיותסאונדחמורותבשידור ,אשרמטבעוכוללקטעיוידאושונים)(VTRאשר ע"יהנציב.
וכלהעתישצורךלשחקבכפתור צולמובזמניםובמקומותשוניםמחוץלאולפן
העוצמה,להנמיךאולהגביר.הפונה השידור.בהחלטאפשריכיעוצמותהקולבקטעים
נתןדוגמאמשידורחדשות**.
אלהלאיתאימוזולזו,אואףלזוהקיימתבאולפן
השידור.הטכנאיםעושיםמאמץלהתאיםאתרמת
השמעבכתבותלרמתהשמעבאולפן,אךהדבר
אינומצליחתמיד.
כאשריוצאיםלפרסומותבערוץ 2הנושאבידימשרדהתקשורתלבדיקתתקניעוצמת נשלחהתשובה
לפונהע"י
ובערוץ  10עוצמת הקול גבוהה קול,וקביעתםהמחודשתככלשצריך.
הנציב.
בצורהמחרידה**.
הפונה גר בחולון ,ורואה את נעשתהבדיקתרמתשמעבאזורהמרכזודוחות נשלחהתשובה
השידוריםדרךחברתהכבלים.טוען שלימיםקודמים,ולאנמצאופגמיםאוכלקיטוע ע"יהנציב.
כי במשך כל שידורי ערוץ  2יש בשמע.שידוריערוץ2מועבריםמהרשותהשנייה
קיטועים בשמע שמלווה את לחברותהכבליםוהלווין)(yesומשםלצרכן.בכל
התוכניות.התמונהעצמהנראית בוקרנערכותבדיקותשמעותמונהעםכלאחת
טובמאודאךכלמספרדקותיש מחברותהכבליםועםחברתהלוויןועדכהלא
הפסקותלשברירשניהבסאונד **.נתקלנובבעיהשלאנפתרה.מציעיםלפונהלפנות
לחברתהכבלים,בבקשהלבדיקתהבעיה.

*תלונותשהפנתהדוברתהרשות.
**תלונותשהפנהנציבתלונותהציבורברשות.
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הפונהקולטתאתשידוריערוץ 10הרשותהשנייהערכהבדיקהבמש"בהרב-ערוצי נשלחהתשובה
איכות
דרךמקלטלוויניפרטי,המחובר המשדראתערוץ10ללויין"עמוס"1ממנהעלה לפונהע"יהנציב
קול
ובההמלצה
לצלחתהמופניתללוייןעמוס.לפני כיאיןבעיהבשידור.
לפונהלאפס
)המשך( כשבועיים פס הקול לא נקלט
)(Resetאת
סימולטניעםהתמונה**.
הממיר.
קליטת
שידורי
רדיו

בקשהלקלוטאתשידורירדיוחיפה
ורדיוצפוןללאהפסקהדרךהממיר
שלחב'.yesלטענתופנהלחברת
yesוהשיבולוכילאהיתהבקשה
מגורם אחר להוסיף התחנות
לרשימה*.

לאקיימתמחוייבותשלחב'yesלהעביראתשידורי
כלתחנותהרדיוהאזורי.הדברמסורבידיהתחנות
האזוריותאםלקייםהסכםשידוריםעםחברות
הכבליםוהלווין.לעיתיםהעברתשידוריהתחנות
האזוריותבערוציםאלהכרוכהבתשלום.

עוצמת
קול
בפרסו-
מות

בעת המעבר לפרסומות עוצמת
הקול עולה פלאים לרמות אשר
מחייבותאותנוהצופיםלשלוחאת
ידנואלהשלטולהורידווליום.הפונה
מצייןכילמיטבידיעתולפיהתקןשל
משרדהתקשורתעוצמתהשידור
)תמונהוקול(חייבלהיותאחידוקבוע
בהתאםלסטנדרטיםהבינלאומיים,
ובטח לא יכולים להשתנות מידי
מספרדקותבתחילתהפרסומות,
דבראשרמאלץמאותאלפיאנשים
באחתלהורידעוצמהולאחרמכן
לשנותשוב.

בשנת  2003ערכה הרשות השנייה בדיקות נשלחהתשובה
מידגמיות,אםכילאורךתקופהמשמעותית,ונמצא לפונה.
ככלל,כיהזכייניםאינםחורגיםבעוצמתהקול
מסטנדרטהשידורהמאושרלהם.
במקריםרביםנובעתהבעיהבהבדליםביןהמסר
האחרון של התכנית שלפני תחילת מיקבץ
הפרסומות,אולמסרהראשוןשלאחרסיוםהמיקבץ,
לביןהפרסומתהראשונה/האחרונהבמיקבץ.ברור,
כיעצמתהקולבתוכניתאינהאחידהאףלאורך
אותהתוכניתותלויהבמסריםהמשודריםבתוכנית.
מפאתהאופיהדינמישלשיבוץפרסומותבמיקבץ,
לעיתיםנעשיםשינוייםממשבסמוךלמועדשידור
המיקבץ,ולעיתיםבלתיאפשרילזכייןלהתאיםאת
עוצמתהקולשלהפירסומתלעוצמתהקולשל
התוכנית .גםמשרדהתקשורתמנסהלהתמודד
עםסוגיהזוולקבועסטנדרטיםהולמים.אולםטרם
הגיעלפתרוןהנכוןוהרצוילכל.
הרשותהשנייהתמשיךלחפשפתרונותלנושא.בין
היתר,מתוכנןלעלותאתהסוגיהשובלדיוןולהצעות
לפתרון,במפגשמשותףשלכלהגורמיםהאחראים
עלתחוםהנדסהאצלהזכייניםלשידוריטלוויזיה
שלהרשותהשנייה.
נשלחהתשובה
ע"יהנציב.

זה מכבר נתקלים בתופעה של
הגברתעוצמתהקולעתמשודרות
בערוץ2פרסומות.לטענתהפונה,
הגברתעוצמתהולגורמתלפגיעה
בצופים .הפונה מבקש נתונים
העוסקיםבענייןזה,ו/אוהבדיקות
שנערכו**.
בתקופה האחרונה בעת המעבר
לפרסומות רמת הקול מוגברת
מאוד.הדברמפריע,במיוחדבלילה
אובתוכניותשקטות**.

נשלחהתשובה
לפונהובה
הומלץלולפנות
ישירותלתחנות
בהןמדובר.

כאשריוצאיםלפרסומותבערוץ 2הפונההתלונןגםבעברעלנושאזה.הנושאעדיין נשלחהתשובה
וערוץ  10עוצמת הקול גבוהה בבדיקתמשרדהתקשורתלבדיקתתקניעוצמת ע"יהנציב.
קולולהתאמתםככלשנדרש.
בצורהמחרידה**.

*תלונותשהפנתהדוברתהרשות.
**תלונותשהפנהנציבתלונותהציבורברשות.
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בעברהלוגושלערוץ2היהכהה בזמנוהרשותהשנייהקיבלהתלונותכיהצבע נשלחהתשובה
יותרובולטיותר,הפונהשואלמדוע החזקשלהלוגוגורםלצריבהשלהמסך)אפקט לפונה.
כעתהצבעבהירואינובולטכלל .הישארותשלסימןגםלאחרשהלוגונעלם(.כדי
כמוכןשואללגביהחלפתהסמל למנועאתהתופעההיהצריךלהקטיןאתהמינון
בעתיד,כיהסמלמעל10שנים *.שלהצבע.וכן,חוזקושלהצבעעלוללגרוםלעין
להימשךללוגוולהפריעלצפייהבתוכנית.הלוגו
אינואמורלהיותדומיננטיעלהמסך,אלארקמעין
תזכורתלצופהבאיזהערוץהואצופה.תזכורתזו
תעשהרקכשהצופהרוצה)יסיטאתעינולעבר
הפינהשםנמצאהלוגו"המוחלש"(.
הפונה כותב כי בארצות שונות בעולםקיימותטכנולוגיותלעקיפתפרסומות,אשר נשלחהתשובה
לפונה.
בעולםנהוגלשדראותבלתינשמע ניתןלאמצןוליישמןגםבארץ.
במעבר לפרסומות ובחזרה הכלל קובע שיש לסמן את המעבר מתוכניות
לשידורים ,שמטרתו להפסיק לפרסומותבמעברוןחזותיאוקולי,על-פיפרמטרים
ולהפעילאתמכשירהוידאו.הפונה קבועיםומוגדרים.היוםבוחריםהזכייניםלעשות
מבקשלדעתהאםאפשרילשדרגם זאתבאמצעותמעברוןקוליוחזותי,שמבחינה
טלוויזיוניתיפהיותר.
בארץאתהאותהנ"ל*.
הרשותהשנייההחליטהלהשאירלשיקולדעתם
שלהזכייניםאםלעבורלמעברוןשאיןבוקול.

*תלונותשהפנתהדוברתהרשות.
**תלונותשהפנהנציבתלונותהציבורברשות.
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הפעילות
המשפטית
ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈ‰†¨È·‡†ÔÂ¯Â„†„¢ÂÚ†∫˙‡Ó

שנת2004הייתהשנהרבתאתגריםללשכההמשפטיתשלהרשותהשנייה.נוסףלעבודההשוטפתעסקההלשכה
המשפטיתבאופןאינטנסיבי,בסיועמשרדעורכידיןאפריםאברמזוןושות'בכלההיבטיםהמשפטייםהכרוכיםבמכרז
למתןזיכיונותבערוץ,2אשרפורסםבשלהישנת.2004נוסףעלכך,עמדהיועץהמשפטילרשותהשנייהבראש
צוותמיוחדשהוקםברשותלהכנתהמכרז)ראוגםפרקמכרזערוץ.(2
שנהזוהחלהבתקווהמחודשתלערוץ10בדמותושלהסדרנושיםשאישרביתהמשפטהמחוזיבחודשמרס2004
לאחרשמשקיעיםחדשים,מרשלמהבןצביומררונלדלאודרנכנסולערוץ.כחלקמהליךיציאתושלהערוץמהקפאת
הליכיםתוקןחוקהרשותהשנייה)תיקוןמס'(19באופןשהקנהלערוץ)10וכןלערוץ(2שורהשלהקלות.
תיקוןזההתגבשכהצעתחוקממשלתיתאשראימצהאתהמלצות"ועדתיצחקי"–ועדהבראשותמנכ"למשרדראש
הממשלהדאז,מראביגדוריצחקישבההיוחבריםמשרדהתקשורת,משרדהאוצר,משרדהמשפטיםוהרשותהשנייה.
הוועדההמליצהעלשינוימבנהההתחייבויותשלזכייניהערוציםהמסחרייםהמרכזיים,כךשהתחייבויותיהםהשונות
ייגזרוכאחוזמהכנסותיהם.כמוכן,המליצההוועדהכיבהוצאותהזכייניםלהפקהולרכישתתכניותיוכרוגםבאופן
חלקיהוצאותיהםלשידורחדשות.תיקון19לחוקאשרכאמוראימץאתהמלצותהוועדההואאבןדרךבהתערבות
הכנסתבאופןקביעתמחויבויותיהםשלערוציהטלוויזיההמרכזיים.כך,למשל,קובעהיוםחוקהרשותהשנייה,את
שיעורההוצאההכוללשלהזכייניםלהפקתולרכישתתכניותולהפקתתכניותמסוגהעילית.הואקובעגםאתמכסת
התכניותמסוגהעיליתשתשודרואתהיקףההוצאההמינימליתלשידוריחדשות.נראה,כימעורבותזושלהמחוקק
ישבהתקדיםלארצויוכיעלהמחוקקלהסתפקבקביעתמסגרתפעילותםשלהערוציםולאפשרלמועצהליצוקתוכן
למסגרתזו.
למרותההקלותהמפליגותשזכהלהןהערוץ,הואשבונקלעלקשייםבשנת,2004והחלחיפושאחרמשקיעיםנוספים.
חיפושזהנמשךתקופהארוכהורקבחודשיוני2005נחתםהסכםהשקעהחדשבערוץ,ביןבעליהמניות,עם
הצטרפותושלמרארנוןמילצ'ןכמשקיע.בינתיים,בשנת2004הוסיףערוץ10לאלעמודבמלואמחויבויותיועלפי
חוק,ומועצתהרשותהשנייהנאלצהלשובולהתמודדעםהצורךלאזןביןהתועלתשמביאערוץ10לציבורהצופים,
לשוקההפקותולתחרותבתחוםהפרסוםהטלוויזיונילביןהחובההמוטלתעלהמועצהלאכוףעלהערוץאתמחויבויותיו.
התמודדותזונמשכהגםבשנת,2005עדשבסופושלדברהחלהשרתהתקשורתלקדםהליכיחקיקהשמטרתם
לתקןאתהחוקבאופןשיאפשרלמועצה,ביןהיתר,לפרוסאתמחויבויותיושלהערוץ)משנת(2004עלפנישארית
תקופתהזיכיון.
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בשנת2004פרסמההרשותמכרזלבחירתמשרדעורכידיןשיסייעליועץהמשפטילרשותעלבסיסריטיינר.בסיומו
שלההליךנבחרושנימשרדיםלבצעאתהעבודה,משרדעורכידיןיהודהרווהושות'ומשרדעורכידיןכספיושות'.
משרדיםאלוהחליפובשלהישנת2004אתמשרדעורכידיןאפריםאברמזוןושות'אשרליווהבמקצועיותרבה
ובמסירותאתעבודתהרשותמיוםהקמתה.זוההזדמנותלהודותלאנשיהמשרד,בעברובהווה,עלתרומתםהרבה
והאיכותיתלעבודתהרשותבתקופהשללמעלהמעשור.
השנהייצגההלשכההמשפטיתאתהרשותבשניכנסיםשארגןארגון,EPRAבוחברההרשות,בשוודיהובטורקיה.
הארגוןמאגדבתוכואתהרשויותהרגולטוריותהאירופאיותבתחוםהשידורים.

חוותדעתמשפטיות
להלןיתוארובתמציתמספרחוותדעתמרכזיות,מאלושנערכובשנת:2004

שימושבדמותםשלאנשיציבוראו"ידוענים"בתשדירפרסומת
השאלהאשרנבחנהבחוותהדעת,היאאםחיקוידמותושלאישציבורבתשדירפרסומת,ללאקבלתהסכמתומראש,
היאעוולהאזרחית.השאלהעלתהעקבפנייהשלמשרדפרסוםלרשותהשנייהבבקשהלשדרתשדירפרסומתובו
חיקוישלדמותושלהנשיאקצב)בלישביקשוהסכמתולכך(.
בחוותהדעתנדונההסוגיהלפישלושהמצבימשנה,אשרבעניינםנקבעומסקנותכדלקמן:
 .1שימושבדמותו"האמיתית",אובשמו,שלאישציבוראו"ידוען",ללאקבלתהסכמתומראש,ישבהלכאורהעוולה
לפיחוקהגנתהפרטיותולפיחוקעשייתעושר.
 .2שימושבכפילושלאישציבוראו"ידוען",העולהלכדיהטעיהכיהמדוברבאדםעצמו,ללאקבלתהסכמתומראש,
ישבהלכאורהעוולהלפיחוקהגנתהפרטיותולפיחוקעשייתעושר.
 .3בענייןחיקויושלאישציבוראו"ידוען",כאשרידועלמפרסםמראשכיהצופיםידעושאיןמדוברבדמותהאמיתית
)חיקויחלקי(,לכאורהאיןבשימושבדמותמשוםפגיעהבפרטיותאועשייתעושר.עםזאתייתכןשבמקרים
מסוימים,תעמודלאישהציבורעילהלפיחוקלשוןהרע.

ייחוסהחזקותקופתגמלוקרןנאמנותלתאגידבנקאי)ניתןבמסגרתשאלותהבהרהבמכרז
ערוץ(2
השאלהאשרנבחנהבחוותהדעת,היאאםישלייחסלתאגידבנקאיהמחזיקבחברותהמנהלותקרנותנאמנות,קופות
גמלוקרנותהשתלמות)להלן-קרנותוקופות(אתההחזקהבתאגידיםהמוחזקיםעלידיהקרנותוהקופות.זאתלצורך
הבחינהאםתאגידהמבקשלהגישהצעהבמכרזלמתןזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץ2עומדבדרישותהכשירות
שבסעיפים41ו56-לחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו,התש"ן)1990-להלן-החוק(.
העמדהשננקטהבחוותהדעתהיאשהמילים"ולרבותמכוחהחזקהאורכישהבידישלוחאונאמן"שבהגדרת"במישרין
אובעקיפין"שבסעיף1לחוק,נועדואמנםלייחסאתההחזקותשבידישלוחאונאמןלשולחאולנהנה,אולםכשמדובר
ב"אמצעישליטה",הקשוריםבהפעלתשיקולדעת,וכאשרהנהנהאוהשולחמנועמהפעלתשיקולהדעתואינונותן
הנחיות,והנאמןאוהשלוחהואהמפעילאותן,קובעתחוותהדעת,כיישלייחסגםלנאמןולשלוחאתהחזקתאמצעי
השליטה.
כשמדוברבקרנותובקופות,הרילכלאחדמבעליהיחידותבקרנותוהעמיתיםבקופותאיןמייחסיםניירותערךספציפיים.
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כללנכסיהקרן/הקופהמוחזקיםבעבורכללבעליהיחידות/העמיתים.חוותהדעתקובעת,כילאניתןלומרשבמקרה
זהאין"מחזיק"לענייןהחוק,אלאישלומרשאמצעיהשליטההנובעיםמניירותערךשהםחלקמנכסיקרןאוקופה,
נחשביםכמוחזקיםבידימישמוסמךלהחליטלקנותאולמכוראתניירותהערך,מישמוסמךלנקוטהליכיםמשפטיים
כדילהגןעליהם,ומישמוסמךלהפעילזכויותהצבעהמכוחניירותהערך.מסקירתהוראותחוקהשקעותמשותפות
בנאמנות,התשנ"ד1994-ותקנותמסהכנסה)כלליםלאישורולניהולקופותגמל(,התשכ"ד–1964עולהכיגורם
זההואהמנהל)אוהחברההמנהלת(.
העובדהשמנהליהקרנותוהקופותמתוקףתפקידםאמוריםלפעוללטובתהעמיתיםולאלטובתהאינטרסיםשלהם
אושלהשולטבהם,לאמעלהולאמורידהלענייןהקביעהשבידיהםאמצעישליטהבתאגידיםהללו,שכןבמילוי
תפקידיהםלטובתהעמיתיםישלהםשיקולדעתעצמאי.זאתועוד,עמדהזו,הרואהבמנהלקרןאוקופתגמל"מחזיק"
אמצעישליטהמשוםששיקולהדעתלעניןרכישתםאומכירתםשלניירותהערךולענייןהפעלתזכויותההצבעה
מכוחם,נתוןבידיו,משרתתגםאתתכליתהחקיקה.זאתשכןמטרתההוראותבחוקהמטילותהגבלותעלבעלויות
צולבות,היאעידודמגווןדעותוהשקפותעולםשישפיעועלתוכןהשידורים,וכןחלוקהמבוזרתשלהמשאבהציבורי
הכספיהגלוםבזיכיון.
לפיכךמסקנתחוותהדעתהייתהשעלפיההגדרותשבחוקישלראותאתהחברותהמנהלותאתהקרנותוהקופות
כמחזיקותבאמצעיהשליטהבתאגידיםשניירותערךשלהםהםחלקמנכסיהקופותוהקרנות.הואילוהחברות
המנהלותהןתאגידיםשלוביםשלהתאגידהבנקאיהשולטבהם,ישלייחסלתאגידהבנקאיהחזקותאלה.כןנקבע
בחוותהדעתשקיומןשלהוראותדיןשונותבענייןחובותנאמנותוהרכביהדירקטוריםוועדתההשקעהשלהחברות
המנהלות,אינומשנהאתהמסקנהבדברפרשנותהחוק.
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הליכיםמשפטיים
הליכיםשנפתחובשנהזו
בג"ץ7686/04מקאןאריקסוןבע"מנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
עתירהשהגישומשרדהפרסוםמקאן-אריקסוןומשרדיפרסוםנוספים,העותריםלחייבאתהרשותהשנייהלסווג
תשדיריפרסומתלפיסוגהתכניתבמקוםלפסולאותם,וכןלבטלאתהחלטותיהלפסולתסריטלפרסומתלחברת
""YESולסווגפרסומתשלחברת"הונדה"לצפייהלאחרחצותאובידיבני18ומעלה.בג"ץהוציאצועלתנאיהמחייב
אתהרשותלנמקאתהחלטותיהנשואהעתירהונמנעמהוצאתצועלתנאיבקשרלפסילתתשדירשלחברת.yes
הרשותהגישהאתתשובתהלצו.ההליךטרםהסתיים.

בג"ץ226/04מ.ע.סחרמזוןבע"מנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
עתירהשהגישהמ.ע.סחרמזוןבע"מעתירהנגדהרשותהשנייה.עניינהשלהעתירהבהחלטתהרשותהשנייה
לאסורלשידורתשדירפרסומתל"מג'יקנודלס",ארוחתאטריותלהכנהמהירהשמשווקתהעותרת.העותרתביקשה
לשדרבערוץ2ובערוץ.10התשדירנאסרלשידורבהתאםלסעיף(2)88לחוקולסעיפים3ו14-לכלליהרשותהשנייה
לטלוויזיהורדיו)אתיקהבפרסומתבטלוויזיה(,תשנ"ד,1994-בנימוקכיהואפוגעבטעםהטובוברגשותהציבור,תוך
פגיעהבכבודןשלנשיםבכללונשיםתאילנדיותבפרט,בשלהמשפטשבו":לאכלתאילנדיתחמהומוכנהבתוך4
דקות"הכלולבו.
טענותיההמרכזיותשלהעותרתהיו,כיאיןבתשדירפגיעהבטעםהטובאוברגשותהציבור,וכיהחלטתהרשות
השנייהמפלהאתהעותרתלרעהבהשוואהלמפרסמיםאחרים.לפיכךטענההעותרת,כיעלביתהמשפטהנכבד
לבטלאתהחלטתהרשותהשנייהולקבוע,כיחובהעלהרשותלהתיראתשידורהתשדירדנן.
בתגובתהלעתירהטענההרשותהשנייהכיתשדירהפרסומתמנוגדלדיןמהסיבותהאלה:תשדירהפרסומתמציג
ומנציחאתהסטראוטיפשלפיוהנשיםהתאילנדיותהן"קלותלהשגה",תוךפגיעהבכבודןוברגשותיהןשלנשיםאלו
בפרטושלנשיםבכלל;תשדירהפרסומתמעודדגזענותוהפליהשלתאילנדיותואףעשוילגרוםלפגיעהבנשיםאלו,
עלידיכךשגבריםיתייחסואליהןכ"זולות";תשדירהפרסומתכוללרימוזמיני,שישבומשוםהשפלתןשלנשים,
ולפיכךהרימוזהמיניהוא"מעברלמידההראויה"וישלפסולשידורו;חופשהביטויהמסחריפחותביחסלביטוי
בתוכניות,ואינוכוללפרסומותפוגעות.עודטענההרשותהשנייה,כיאיןיסודלטענתההפליה,וכיהרשותנוהגת
שוויוןביןמפרסמיםופרסומאיםשונים.
בדיוןשהתקייםבעתירהבפניהרכב)הנשיאא'ברק,השופטא'גרוניסוהשופטס'ג'ובראן(,הציעביתהמשפט
לצדדיםהצעתפשרה,אךהצדדיםלאהגיעולהסכמהביניהם.בפסקדיןשניתןלאחרמספרחודשיםקיבלביתהמשפט
אתהעתירה,והוציאצומוחלטנגדהרשותהשנייה.ביתהמשפטקבע,כיהאמירה"לאכלתאילנדיתחמהומוכנה
בתוך4דקות",בהקשרשבוהיאמופיעהבפרסומת,אינהפוגעתבטעםהטובבמידההמצדיקהאתפסילתהפרסומת,
וכיקשהלראותבהמשוםפגיעהקרובהלוודאיאופגיעהחמורהוניכרת,ברגשותהציבור.כןנקבע,כיהחששלאפליה
אולהטרדהמיניתנגדנשיםתאילנדיותהואמרחיקלכת.לפיכךכךקבעביתהמשפט,חרגההחלטתהרשותממתחם
שיקולהדעתהסביר,ודינהלהתבטל.הרשותהשנייההגישהעתירהלדיוןנוסף)דנג"ץ.(8279/04ביתהמשפטדחה
אתהעתירהבקבעו,כיפסקהדיןמבססעצמועלעקרונותשנקבעובעברבפסיקתושלביתהמשפט,ואינוקובע
אמותמידהחדשותלהגנהעלחופשהביטויהמסחרי.ביתהמשפטצייןעוד,כיגםאםניתןלסבור,כייישוםהעקרונות
אינומשקףאתההלכההקיימת,הרישאיןבכךעילהלדיוןנוסף.

הפעילותהמשפטית מדיניותופעילותפנים

223

בג"ץ5082/04אמ.ג'י.אסספורטטריידינגבע"מואח'נ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
עניינהשלהעתירהבהחלטתהרשותהשנייהלאסורלשידורשלושהתשדיריפרסומתל")"Skechersאופנהספורטיבית(,
אשרהעותרותמבקשותלשדרבערוץ2ובערוץ.10תשדיריהפרסומתעוסקיםבבחורהצעירה,שאמורהלהיותנערה
בגילהתבגרות,היאיושבתבחדרה,ומעסיקותאותהמחשבותשונותבעניינים"שבינולבינה".בתשדירהראשון)"משהו
נוח"(נראיתהבחורה/נערה,חושבתעלסיטואציהשבההייתהעםבחור,היאמפזרתמבטיםמיניים,נושכתשפתיה,
מסירהאתכתפייתהולבסוףמדמיינתאתהבחורלבושבקומבינזוןונעליעקבנשיות.בתשדירהשני)"בליינד-דייט"(
היאמדמיינתבחורהקשורבחבללכיסאומחזיקבידופרח.בתשדירהשלישי)"יוםהולדת"(מופיעבחורעירוםשלגופו
סרטמתנהבלבד,ומבטהשלהבחורהמתמקדבאיזורחלציו.התשדיריםנאסרולשידורבהתאםלסעיף(2)88לחוק
ולסעיפים3ו14-לכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)אתיקהבפרסומתבטלוויזיה(,תשנ"ד,1994-בנימוקכיהם
פוגעיםבטעםהטובוברגשותהציבור,משוםשישבהםרמיזותמיניותבכלל,ובפרטרמיזותמיניותהמופנותלקטינים
)בניגודלסעיף(3)3לתקנותהגנתהצרכן)פרסומתהמכוונתלקטינים,תשנ"א.(1991-
טענותיהןהמרכזיותשלהעותרותהיו,כיאיןבתשדירפגיעהבטעםהטובאוברגשותהציבור,וכיהחלטתהרשות
השנייה,מפלהאתהעותרותלרעהבהשוואהלמפרסמיםאחרים.לפיכךהתבקשביתהמשפטלבטלאתהחלטת
הרשותהשנייה.
בתגובתהלעתירהטענההרשותהשנייה,כישידורושלתשדירהפרסומתמנוגדלדיןמהסיבותהאלה:תשדיריהפרסומת
מופניםלקטינים,ומציגיםסיטואציההאופייניתלקטינים,כמוכןישבהםכפיהוהשפלהבהקשרהמיני,ולפיכךהרמיזה
המיניתשבהםמצדיקהאתפסילתם;איןלהשליםעםמצבשבוחלקקטןמהפרסומאיםמנסיםלהעלותאתהרףשל
הרמיזותהמיניותהמוצגותבטלוויזיהובכך"כופים"טעמםעלכללהציבור,ועלהרשותלהותיראתהמרקעהציבורי
פתוחלרובושלהציבור;חופשהביטויהמסחריפחותביחסלביטויבתכניות,ואינוכוללפרסומותפוגעות;הפגיעה
בחופשהעיסוקובתחרותהחופשית-ככלשמתקיימת-מידתיתוסבירה;כןטוענתהרשותהשנייה,כיאיןיסודלטענת
ההפליה.
בדיוןשהתקייםבעתירהבפניהרכב)השופטי'טירקל,השופטתא'פרוקצ'יהוהשופטא'רובינשטיין(המליץבית
המשפטלעותרתלתקןולעדןאתהתשדירים,ולהביאםלאישורמחודששלהרשותהשנייהוהעותרתנענתהלהמלצה.
ועדתהעררשלמועצתהרשותהשנייהדנהבבקשתהעותרתלאשרלשידורנוסחמעודןשלשנייםמהתשדירים
)העותרתויתרהעלשידורושלתשדירנוסף(והחליטהלהיענותלבקשה.לפיכךהורהביתהמשפט,לבקשתהצדדים,
עלמחיקתהעתירה,ללאצולהוצאות.

בג"ץ8485/04ההסתדרותהחדשהנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
עתירהכנגדהחלטתהרשותשלאלהתירלשידורתשדיריםשלההסתדרותהחדשה.בתשדיריםנראוחנויותריקות
שהביטובהןמחוסריאמצעיםוילדיםאשרלכאורהאינםיכוליםלרכושאתהמוצרים.מטרתהתשדירהייתהלמחות
נגדשיעורושלשכרהמינימום.
התשדיריםנפסלומכיווןששידורםמנוגדלסעיף86לחוקוכןלכלל11לכלליהאתיקה.
בדיוןשהתקייםבעתירה,העלתההרשותטענתסףבדבראימיצויהליכים,שכןלאהוגשעררעלהחלטתהרשותלפני
ועדתהעררשלמועצתהרשות.בדיוןהציעוהשופטים,כיהעותרתתסכיםלהחזיראתהדיוןלוועדתהעררשלהמועצה,
והעותרתהסכימהלכך.לפיכך,הוחזרהדיוןלוועדתהערר.
העותרתהעבירהלוועדתהעררנוסחמתוקןשלהתשדירים,ששידורםנתבקש),נוסחאשרלאהועברעדאותומועד
לרשות(.לאחרדיוןאישרהוועדתהעררחלקמתשדיריםאלו,בנוסחהמתוקןשהוגשלוועדה.
לאחרהאמור,נתייתרההעתירהוהיאנמחקהללאצולהוצאות.
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בג"ץ344/04פוקסויזלבע"מנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיוואח'
עניינהשלהעתירהבהחלטתהרשותהשנייהלאסורלשידורתשדירפרסומתל"פוקס",רשתחנויותאופנה,אשר
העותרתביקשהלשדרבערוץ2ובערוץ.10התשדירעוסקב"דיינר"אמריקאי,וכוללהצגהגרוטסקיתשלאינטראקציה
ביןמלצריתללקוח.בתשדירמוצגתנשיקה"בהפתעה"לבעלתהמקום,הצגתקטטה,ונשיקה"לוהטת"ביןהלקוח
למלצרית.התשדירנאסרלשידורבהתאםלסעיף(2)88לחוקולסעיפים7,3ו14-לכלליהרשותהשנייהלטלוויזיה
ולרדיו)אתיקהבפרסומתבטלוויזיה(,תשנ"ד,1994-בנימוקכיהואמציגאלימותמינית,השפלהופגיעהבכבודהאדם,
וכןרמיזותמיניותבוטותואלימות.גרסהמעודנתומתוקנתשלתשדירהפרסומתאושרהלשידורמהשעה.22:00
טענותיההמרכזיותשלהעותרתהיו,כיאיןבתשדירפגיעהבטעםהטובאוברגשותהציבור,וכיהחלטתהרשות
השנייהמפלהאתהעותרתלרעהבהשוואהלמפרסמיםאחרים.לפיכךטענההעותרת,כיעלביתהמשפטהנכבד
לבטלאתהחלטתהרשותהשנייה.
מספרימיםלפניהמועדשנקבעלדיון,הגיעוהצדדיםלהסכמה,לפיההתשדיריעודןפעםנוספת,והרשותתאשר
שידורובכלשעותהיממה.בהתאםלהודעתהצדדיםבענייןנתןביתהמשפטהחלטהעלמחיקתהעתירה,ללאצו
להוצאות.

ת.א)7543/04,1457/04.מחוזי,תלאביב(חוגלהקימברלישיווקבע"מנ'פרוקטראנדגמבל
אמ.די.או.בע"מ,הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיוואח'
בקשהלצומניעהזמניותביעהלצומניעהקבועשהגישהחוגלהכנגדפרוקטראנדגמבל,וכן,ביןהיתר,כנגדהרשות
השנייהוזכייניה,ובההתבקשביתהמשפטלאסוראתהמשךשידוריתשדיריהפרסומתשלתחבושות""Always
בעלות"מרכזספיגהכחולחדש",בטענהלהטעיהבפרסומת.חוגלהטענהכיבתחבושותאיןמרכזספיגהחדש,וכל
החידוששבתחבושותהינובצביעתחלקןבכחול.
לאחרקבלתהתלונה,התגובהלה,הבקשהלצוהמניעהוהמחקריםשצורפולה,ותגובתהמפרסם,החליטהועדת
הפרסומותשלהרשותלהתנותאתהמשךשידורהתשדירבתוספתכותרתגדולהשתבהירכיהחידושבמוצרהוא
בסימוןמרכזהספיגה.
בדיוןשהתקייםבבקשההסכימההמבקשתלמחוקאתהבקשהוהתביעהנגדהרשותהשנייה.בסופושלדברלאחר
חקירתהמצהיריםוהמומחיםמטעםהצדדים,קבעביתהמשפטכיאיןבתשדירהאמורהטעיהודחהאתהבקשה.
בקשתרשותערעורעלההחלטהנדחתהגםהיא)רע"א.(3211/04לאורהאמור,החליטההרשותלבטלאתהחלטתה
הקודמת,ולהתיראתשידורהתשדירבגרסתוהמקורית,ללאכלהגבלה.

בש"א)9190/04מחוזי,תלאביב(רייטינגזוםליהוקהפקהובימויבע"מנ'הרשותהשנייה
לטלוויזיהולרדיוואח'
בקשהלצומניעהנגדשידורהתכנית"כלבוטק".המבקשתטענה,כילאניתןלהדיזמןלהעביראתתגובתהלתכנית,
וכןכילאנמסרולהמלואהפרטיםבענייןהטענותהמועלותנגדהבתכנית.
בתגובהשהוגשהמטעםהרשותנטען,כיאיןלביתהמשפטהמחוזיסמכותענייניתלתתסעדנגדהרשות,וכיהרשות
אינהבעלדיןמתאיםבבקשה.כןנטעןכילגוףהעניין,עמדתהרשותהיאכיהזכייןפעלכדין.
בדיוןשהתקייםנמחקההבקשהע"יביתהמשפט,ללאצולהוצאותוזאתלאחרהסכמתהזכייןלאפשרלמבקשת
להעבירתגובהכתובהעדלמחרתהיום.
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בש"א)1362/04שלום,אילת(דניבןשבתואח'נ'ארזרותםוהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
בקשהלמתןצועשהנגדהרשותהשנייהונגדארזרותם,כתבחברתהחדשותשלערוץ.2עניינהשלהבקשה
במסמכיםבקלטותאשרנמסרולטענתהמבקשיםלארזרותםכדישיכתובכתבהעלבנם,אךהואלאכתבאתהכתבה
ולאהשיבלהםאתהמסמכיםוהקלטות.כנגדהרשותהשנייהנטען,כיהיהעליהלהורותלארזרותםלהשיבאת
המסמכיםואתהקלטות,שכןהאירועיםנשואהבקשההיובשמה,ברשותהובהסכמתהשלהרשותהשנייה,אשר
לטענתהמבקשיםהיאמעסיקתושלמררותם.כןביקשוהמבקשיםפיצוי.
בתגובתהלבקשהטענההרשותהשנייהכידיןהבקשהלהימחקעלהסף,שכןלביתמשפטהשלוםבאילתאיוסמכות
מקומיתואיןסמכותענייניתלדוןבבקשה.כןטענההרשות,שכיווןשארזרותםהואעובדשלחברתהחדשותשלערוץ
2היאאינה"צדנכון"לדיון,ומשכךישלדחותולחילופיןלמחוקאתהתביעהעלהסף.
ביתהמשפטהורהעלמחיקתהבקשהעלהסףבקובעו,כיהבקשהאינהבתחוםסמכותוהמקומיתואףאינהבתחום
סמכותוהעניינית,ונוסףעלכך,כילאהוגשהליךעיקריוהבקשהאינהיכולהלעמודבהליךעצמאי,ופסקכיעל
המבקשיםלשלםלרשותהוצאות.

ת.א)5609/04.שלום,ראשוןלציון(רמיאהרוןנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו,שידוריקשת
ואח'
תביעהבשללשוןהרעלכאורהשהוצאהנגדהתובעבתכנית"יצאתצדיק"ששידרההזכיינית"שידוריקשת".
הרשותהשנייההגישהבקשהלמחיקתהתביעהנגדהעלהסף.ביתהמשפט,לאחרדיוןבמעמדהצדדים,קיבלאת
בקשתהרשותהשנייה,והורהעלמחיקתהתביעהנגדהעקבהוראתסעיף)107ב(לחוקהרשותהשנייהלטלוויזיה
ולרדיו,התש"ן,1990-הקובעתכי"עלאףהאמורבחוקאיסורלשוןהרע,התשכ"ה,1965-לאתישאהרשותבאחריות
עלהפרתהוראותיושלהחוקהאמורבידיבעלזכיוןאובידישלוחו,זולתאםאישרההרשותמראשאתהתכניתשבה
הופרוהוראותהחוקהאמור".עלהתובעהוטלוהוצאותמשפטושכ"טעו"דלטובתהרשותהשנייה.
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הליכיםנמשכיםמשניםקודמות
בג"ץ2761/03איגודמקצועישלבעליקולנועוטלוויזיהואח'נ'מועצתהרשותהשנייהלטלוויזיה
ולרדיוואח';בג"ץ2724/03רשתחברתתקשורתוהפקות)(1992בע"מנ'הרשותהשנייה
לטלוויזיהולרדיו;בג"ץ2678/03טלעד-אולפניירושליםבע"מנ'מועצתהרשותהשנייה
לטלוויזיהולרדיו;בג"ץ2692/03שידוריקשתבע"מנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
עתירותשעניינןהחלטתמועצתהרשותהשנייה,אשרקבעהתנאיםלהארכתתוקףהזיכיונותשלבעליהזיכיונות
לשידוריטלוויזיהבערוץ.2
בעתירההראשונה,שהגישוארגונייוצרים,נטען,כיהתנאיםשנקבעובהחלטתהמועצהבענייןמחויבויותהזכיינים
בתקופתההארכה,מקליםמדי,שלאכדין.בשלושהעתירותשהגישובעליהזיכיונותנטען,כיהתנאיםשנקבעו
בהחלטתהמועצהבענייןמחויבויותהזכייניםבתקופתההארכה,מחמיריםמדי,שלאכדין.
בדיוןשהתקייםבתיק,קיבלביתהמשפטאתהעמדה,כיבשלהליכיחקיקההעשוייםלהשליךעלהעתירותישלדחות
אתמועדהדיוןבעתירותלגופן.ואמנם,ב-ביום6.8.03התפרסםתיקון19לחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו,
התש"ן,1990-ומאוחריותרהשלימההרשותאתהליךתיקוןכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)שידורתכניות
טלוויזיהבידיבעלזיכיון(,תשס"ג.2003-
בשלשינוייהחקיקה,מחקוכלבעליהזיכיונותאתעתירתם.עתירתםשלארגוניהיוצריםעדייןתלויהועומדת.

בג"ץ"10203/03המפקדהלאומי"בע"מנ'היועץהמשפטילממשלה,רשותהשידור,והרשות
השנייהלטלוויזיהולרדיו
עתירהשעניינהפסילתמספרתשדיריפרסומתמטעם"המפקדהלאומי",שהתבקששידורםבקולישראלובתחנות
הרדיוהאזורי.הרשותהשנייהפסלהאתתשדיריהפרסומתנשואהעתירהמשוםשנחשבו"תעמולהמפלגתית"בניגוד
לסעיף)46א()(3לחוקהרשותהשנייה,התש"ן1990-וכןמשוםשישבהםהעברתמסרבנושאשנויבמחלוקת
בציבור,בניגודלסעיף5לכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)אתיקהבפרסומתבשידורירדיו(,תשנ"ט.1999-
העותרתטענה,כיסעיף5לכלליהאתיקהברדיווהכללהמקביללובכלליהאתיקהבשידוריטלוויזיהבטלים,כיהם
פוגעיםבחופשהביטויבאופןבלתיחוקתי.לחלופיןטענההעותרת,כיישלהתיראתשידורהתשדיריםגםבהתאם
לכלליםהקיימים,שכןישלפרשםעלפיאמותמידהחוקתיות.
לאחרשקייםדיוןבעתירההוציאביתהמשפטצועלתנאינגדהרשותהשנייהונגדרשותהשידור,וקבע,כיעליהן
להגישתצהיריתשובה.בדיוןנוסףשהתקייםקיבלביתהמשפטאתבקשתהעותרתלתקןאתעתירתה)כךשמלשון
התשדיריםיוסרשמושלמרעמיאיילון(.עודנקבע,כיראוילקייםאתהדיוןבעתירהבהרכבמורחב.בתחילתשנת
2005התקבלההחלטתהנשיאא'ברק,ובהקבעאתההרכבהמורחבשבפניותידוןהעתירה.כןהורהביתהמשפט
עלהגשתסיכומיםבכתב.

בג"ץ10182/03ח.ל.חינוךלשלוםבע"מנ'רשותהשידורוהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו
עתירהשהוגשהנגדרשותהשידורומנכ"לרשותהשידורשהגישות.ל.חינוךלשלוםבע"מ-חברההפועלתלקידומה
של"יוזמתג'נבה".העתירהכוונהנגדהחלטתרשותהשידורלפסולתשדירפרסומתמטעםהעותרת.
הרשותהשנייההגישהבקשהלהצטרףכמשיבהלעתירה,מןהטעםשאףהיאפסלהלשידוראתתשדירהפרסומת
נשואהעתירה,ולפיכךלכלהחלטהאשרתתקבלבמסגרתהעתירהתהיההשלכהגםעלשידוריפרסומתבתחנות
הרדיוהאזורי,בערוץ2ובערוץ.10
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טענותהרשותהשנייהבקצרההיו,כיישבתשדירהפרסומת"תעמולהמפלגתית",ולפיכךהואאסורלשידורבהתאם
לסעיף)46א()(3לחוקהרשותהשנייה,התש"ן1990-ונוסףעלכךהואעומדבניגודלסעיף5לכלליהרשותהשנייה
לטלוויזיהולרדיו)אתיקהבפרסומתבשידורירדיו(,תשנ"ט.1999-הרשותטענהביןהיתר,כישידורהפרסומתיפגע
בחובתהאיזוןבשידורים,כיעלחוקיותתשדירהפרסומתלהיעשותלפי"המוצר"ולאלפינוסחהתשדיר,כילאנדרש
"שכנוע"מפורש,כיהדיןבאנגלייהעולהבקנהאחדעםעמדתהרשות,וכיעלכלפניםהרשותהשנייהלאחרגה
מתחוםההחלטותהסבירות.
ב19.11.03נתןביתהמשפטפסקדיןבעתירה.ביתהמשפטעשהאתהצועלתנאילמוחלט,וקבעכיעלרשות
השידורוהרשותהשנייהלשדראתתשדירהפרסומתשביקשההעותרת,וזאתבשינוייםמסוימים)שינויהפתיח
והשמטתמשפטהסיום(.ביתהמשפטהודיעכיהנימוקיםלפסקהדיןיינתנובנפרד.
ב25.11.04ניתנונימוקיפסקהדין.ביתהמשפטקבע,כיהתשדירבנוסחוהמתוקן)להבדילמנוסחוהמקורי(נעדר
מרכיבדומיננטישלניסיוןשכנועאושלהתייחסותלגופושלענייןשבועוסקהסכםג'נבה,וכיהואאינפורמטיביבלבד,
וככזהלאחלותעליו"הוראותהאיסור"הקבועותבחוק.

בג"ץ1551/02רדיוקולרגעשידוריהעמקיםבע"מנ'אביבניהו-מפקדגליצה"ל
עתירהשהגישולבג"ץזכיינירדיואזוריבטענה,כיגליצה"למשדרתפרסומתבשידוריהשלאכדין.בעתירהנטען,בין
היתר,נגדהרשותהשנייה,כיהיאאינהממלאתאתתפקידהלמנועשידוריםאסוריםלפיהחוק.
הרשותהשנייהטענהבתגובהשהוגשהמטעמה,כיהיאפועלתכמיטביכולתהלמניעתשידוריםאסורים,אךסמכויות
האכיפהבתחוםהנוגעלנטעןבעתירהאינןבידיהאלאבידיגורמיםאחרים.כןהובהרבתגובה,כיהרשותסבורהשאין
לגליצה"לסמכותלשדרשידוריםמסחרייםבשידוריה.
ב,13.3.03-לאחרשניתןצועלתנאיבעתירה,התקייםדיון,ובעקבותיוהחליטביתהמשפטעלמתןצובינייםחלקי
האוסרשידוריפרסומתבגליצה"ל.ב19.1.04-התקייםדיוןנוסף,ובוקבעבג"ץ,כיצוהבינייםימשיךלחולעדהסדרת
חוקיותהשידוריםבחקיקהראשית,בתוך6חודשים.כןהורהבג"ץכיגליצה"לתמשיךותפעלבמגבלותשהטילה
עלעצמהבדיוןבעתירה,ולפיהןלאתתקשרגליצה"לעםמפרסמיםנוספים,ולאתשדרשידוריחסותבמשדריחדשות.
ביום31.1.05-נחקקחוקגליצה"ל-שידורירדיושלצבאההגנהלישראל)שידוריחסותותשדירישירות()הוראת
שעה(,התשס"ה,2005-אשרהסדירבחקיקהראשיתשידוריםמסחרייםבגליצה"ל,בהיקףמסוייםולתקופהשל
שנתייםימים.בשלחקיקהזו,נתייתרהלמעשההעתירה.
בפסקהדיןשניתןלאחרחקיקתהחוקנמחקההעתירה,משוםשלאחרחקיקתהחוק,מדוברלמעשהבעתירה
מוקדמת.לעותריםנשמרההזכותלשובולעתוראםיסברוכיגליצה"לאינםמקיימיםאתהחוק.לעותריםנפסקו
הוצאותמהמשיבים,1-4ואולםלאנפסקוהוצאותנגדהרשותהשנייה.

ת.א)542/01.בש"א)(6666/01מחוזי,חיפה(רוןקלנרנ'תנובהואח'
עניינהשלתביעהזובתשדירפרסומתשלחברתתנובהבע"מלמוצריבשרבשםהמותג"מאמאעוף".לטענתהתובע,
המבקש,כיתביעתותאושרכתובענהייצוגית,מדוברבפרסומתמטעה.סכוםהתביעההוא70מיליון.₪
טענותההגנהשלהרשות,בכתבהגנהשהגישה,הןבשנימישורים:הרשותטוענת,כיהיאאינה"המפרסם"כהגדרתו
בחוק,וכיטענתושלהתובעצריכהלהיותמופניתכלפיהזכייניות.כמוכןטוענתהרשות,כילאהתרשלהבפיקוחעל
הזכייניות,וכילאפעלהבחוסרסבירותכאשראישרהאתהתשדיריםלשידור.ישלצייןכיחלקניכרמהתביעהאינו
מתייחסלפרסוםבערוץ,2אלאלהצגתהמוצרבמרכוליםולכיתובעלעטיפתו.במישורהשני,טוענתהרשותכילגופו
שלעניין,לאהייתהכלהטעיהבפרסום,והתובעלאיכולהיהלהיותמוטעה.
ב22.10.03-הסתייםשלבההוכחותוהוגשוסיכומיםמטעםכלהצדדים.
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בפסקהדיןשניתןבבקשהלאישורהתובענהכתובענהנגזרת,דחהביתהמשפטהמחוזיאתטענותהתובע,וקבע
כילאהיתההטעיהבתשדירים,וכיהתובעעצמוכלללאניזוקמהם.עםזאת,לאורתיקוןחקיקהמאוחרממנועלה
לכאורהכיהשימושבמילה"טרי"בתשדיראינומתיישבעםנוסחהתקנות,לאהטילביתהמשפטאתהוצאותההליך
עלהמבקש.בעקבותההחלטהביקשהתובעלמחוקאתתביעתוהאישיתוהתביעהנמחקה.לאהוגשערעורעל
ההחלטה.

ת.א)10676/01.שלום,ירושלים(הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיונ'עוואדגזבע"מווידא
תקשורתבע"מ
הנתבעותהגישובקשהלדחייתהתביעהבשלחוסרסמכותמקומית,בקשהלמחיקתכותרתובקשהלמתןרשות
להתגונן.הצדדיםהגיעולהסדרדיונישלפיוהנתבעותויתרועלטענתחוסרהסמכותהמקומיתוניתנהלהןרשות
להתגונן.
לאחרמספרישיבותקדםמשפטשהתקיימונתןביתהמשפטתוקףשלפסקדיןלהסכמותהצדדים.בהתאםלהסכמות
הצדדים,חויבוהנתבעות)בחלקיםשווים(לשלםלרשותסךשל180,000ש"ח.

ת.א)1056/02.מחוזי,תלאביב(פנחסמלניק"-מלניקפסנתרים"נ'הרשותהשנייהלטלוויזיה
ולרדיוואח'
תביעהכספיתשהגישיבואןפסנתרים,כנגדהרשות,זכייניותערוץ")2טלעד"",רשת"ו"שידוריקשת"(ורשות
השידור.בתביעהנטעןכיבשנים1993-1998שידרוהנתבעותפרסומתמוסוויתופרסומתאגבלכלינגינה,וכיפרסומת
זוגרמהלתובעלנזקיםכספייםכבדים.התובעמסתמךביןהיתרעלפסיקתביתהמשפטהעליוןבבג"ץ7833/96
מלניקנ'הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)פ"דנב)(586(3שבוקבעביתהמשפט,כיבהצגתשמותכלינגינה,
במופעיאולפןלכלינגינהגדולים,עשויהלהיותפרסומתאגבאסורה,והורהלרשותלגבשהסדרסבירלבעיה"בין
בדרךשלכיסויהמותגוביןבדרךאחרת".
בכתבהגנהשהגישהטענההרשות,כיהאיסורלשדרשידורהעומדבניגודלחוקמוטלעלבעליהזיכיונותבלבד,ולכן
איןלתובעעילתתביעהכלפיה.עודטענההרשות,כימדוברבענייננובטעותבשיקולהדעתבהפעלתסמכותפיקוח,
ובכךאיןכדילבססעילהנזיקיתנגדהרשות.לגוףהענייןטענההרשות,כיבנסיבותהענייןלאמתקיימיםיסודותיהן
שלהעילותהנזיקיותשבגינןהוגשההתביעה,וכיהתובעלאביססאתקיומושלהנזקהנתבע.
יצוין,כיהרשותהגישההודעהלצדג'נגדבעליהזיכיונותעלבסיסתנאיהזיכיוןהקובעים,כיעלבעליהזיכיונותלשפות
אתהרשותבגיןכלנזק,הפסדאוהוצאהשייגרמו"כתוצאהממתןשירותיהזיכיוןאועקבמתןהשירותים".נוסףעל
כך,בעליהזיכיונותהגישוהודעהלצדג'נגדהרשות,בטענה,כיהרשותהיאהאחראיתלהנחותאתבעליהזיכיונות,
כיהןפעלובהתאםלהנחיותיה,וכיהרשותהפרהאתחובתהוהתרשלהכרשותמנהלית.
בעליהזכיונותהגישובקשהמשותפתלקביעתקדםמשפטבתובענה,וזאתבשלהעובדהשלטענתםכתבהתביעה
הינומעורפל,ובשלהיקפםשלהשאלון,שאלותההשלמה,ורשימתהפלוגתאותוהמוסכמותשהוגשועלידיהתובע.
לאחרשהתקייםדיוןלצמצוםהמחלוקותקבעביתהמשפט,כיהצדדיםיגישואתכלהבקשותהמקדמיותובקשות
הבינייםבתוך90יום,וכךאכןנעשה.
טרםהסתייםהדיוןבתביעה.
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ת.א2563/02.אליהורונינ'אוריתברכהואח'
תביעהכספיתשהגישמררוניאליהו,אשרהמציאלטענתושיטתריפוימהפכניתהנקראת"שיטתרוניאליהו"ואשר
מרפאתלשיטתומחלותחשוכותמרפא.התובעהופיעבתכנית"שומרמסך",שמשדרת"טלעד"בערוץ,2בעקבות
תחקירשביצעהמערכתהתכניתעלאודותיו.התובעטועןכינגרםלועוולרבובוהפסדיםעסקייםכבדיםעקבהצגתו
בתכניתכ"שרלטן"ו"שקרן"וכישמוהוכפשבלישניתנהלוזכותתגובהראויהבתכנית.
בכתבהגנהשהגישההרשותנטען,כיישלמחוקאתהתביעהעלהסףולחילופיןלדחותעלהסףאתהתביעהנגדה
מןהטעםשאינהאחראיתלתוכןשידורהתכנית.הרשותאינהמעורבתבהפקתהתכניותהמשודרותבערוץ2עלידי
הזכיינים,אינהעורכתאותןואינהמאשרתתכניותספציפיותמראש.עלכךישלהוסיףאתסעיף)107ב(לחוקהרשות
השנייהלטלוויזיהולרדיו,התש"ן,1990-הקובעחסינותמפורשתשלהרשותמפניתביעותבגיןהפרתחוקאיסורלשון
הרע,תשכ"ה,1965-בידיבעלזיכיון.
ביום9.5.04ניתןפסקדין,המורהעלדחייתהתובענהבהסכמה,תוךחיובהתובעבהוצאות.

פש"ר)1392/03מחוזי,תל-אביב(הליכיםהמתנהליםנגד"ישראל"10ו"חדשות"10
ביום14.4.03אישרביתהמשפטהמחוזיבתלאביבאתבקשתישראל–10שידוריהערוץהחדשבע"מוחדשות10
בע"מלמתןצולהקפאתההליכיםנגדן,תוךשהואממנהאתעורכיהדיןד"רליפאמאירואליזהרכנאמניםמשותפים.
צוהקפאתההליכיםהוארךמעתלעת,עד.25.2.04
בעקבותבקשהשהגישההרשותבענייןאי-תשלוםדמיהזיכיוןלרשותהשנייה,נערךדיוןואחריוהחליטביתהמשפט
המחוזי,כיעלהנאמניםלהעבירלרשותסכוםשל10מיליון.₪
בעקבותההחלטההאמורההגישוהנאמניםלביתהמשפטאתבקשתםלאפשרלישראל10לקזזאתהסכוםשנפסק,
מןהסכומיםשהעבירהלחברתהחדשות.הרשותהתנגדהלמבוקשוביתהמשפטהחליטלדחותאתבקשתהנאמנים.
ביום29.1.04אושרהסדרנושיםעלידיביתהמשפטהמחוזי.
כמוכןביטלביתהמשפטהמחוזיאתהקפאתההליכיםומינהאתהנאמניםלביצועיתרתההסדר.
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דוברות
פרסום
ויחסי ציבור
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הרשות השנייה היא רשות ציבורית הפועלת מתוקף חוק הרשות השנייה .ככזו ,קיימת חשיבות רבה לשקיפות הפעילות
והעשייה .הרשות השנייה מקפידה לפרסם את פעולותיה בתחום הרגולציה בדרכים שונות ,ואלו הן :פרסום דוחות,
מסע פרסום הסברתי ,פרסום מחקרים ומתן מידע לציבור על תפקידיה של הרשות על פי חוק.

השקתאותשידורחדש
הרשות השנייה נכנסה בשנת  2004לעשור השני לפעילותה כאשר היא ממוצבת כגורם התקשורתי המוביל בישראל:
 20זכייני טלוויזיה ורדיו אזורי ,בהם שני ערוצי הברודקסט המובילים בישראל ,נמצאים תחת אחריותה.
כחלק מחזון ארוך-טווח וממערכת כוללת של מיתוג מחודש ,השיקה הרשות השנייה בפברואר  ,2004אות-שידור )(ID
ולוגו חדשים .אות השידור באורך  8שניות ,משודר חמש עד שמונה פעמים ביום במעברים שבין שידורי הזכיינים
השונים במהלך יום שידורים )זכייני ערוץ  2ו ,10-חברות החדשות וחינוכית .(2
הלוגו החדש של הרשות הורכב מ 22-חלקים היוצרים שלם אחד הרמוני ודינמי ,וממחיש בכך כי הרשות השנייה היא
הבית לערוצי הטלוויזיה המסחריים ולתחנות הרדיו האזורי .על מנת ליצור מיצוב חדש ומזוהה לרשות ,נעשה שימוש
בשפה גרפית עדכנית וייחודית ,המשולבת בעיבוד חדשני של התג המוסיקלי המוכר המלווה את הרשות כבר עשר
שנים ,ובנוסף את הסיסמה הקבועה "טוב שיש רשות שנייה".
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השקת ה ID-היתה סנונית ראשונה במהלך מיתוגי ,אשר כלל קמפיין פרסומי שהוכן על ידי לפ"מ )לשכת הפרסום
הממשלתית( :תשדירי טלוויזיה ,אותות שידור ייחודיים לחגים ומועדים וכל המרכיבים הטלוויזיוניים להפקות הרשות
השנייה; תשדירי רדיו ,עיתונות ואינטרנט .מהלך המיתוג כלל גם שדרוג אתר האינטרנט של הרשות השנייה.

מסעפרסוםלהסברתתפקידיהרשותהשנייה
מבדיקה שערכה הרשות עולה כי הציבור רואה חשיבות במילוי התפקידים האלה:
הגנה על ילדים )(93%
מניעת מסרים בוטים )(89.7%
דאגה לאיכות המשדרים ולרמתם )(87.4%
הקפדה על אמת בפרסום )(86.2%
עידוד יצירה ישראלית )(85.6%
מניעת תכנים או מסרים הפוגעים בקבוצות שונות )(84.4%
תמיכה וסיוע ליוצרים ישראליים )(81.6%
מהסקר עולה כי קיימת מודעות לצורך בגוף מפקח ,אך אין זהות ברורה ואחידה להיותו של הגוף הזה "הרשות השנייה".
נתון מרכזי ומעניין עלה בסקר :חוסר מודעות של הציבור ליכולתו להיות שותף לחיזוק האינטרס הציבורי ולהשפיע
על החלטות הרשות השנייה.
מכיוון שהציבור רואה חשיבות בפיקוח על השידורים ,גיבשה הרשות השנייה מסע פרסום במטרה לשקף את התפקידים
החשובים של הרשות השנייה וכדי להביא לדיאלוג אקטיבי עם הציבור ,דבר שיסייע לרשות כמייצגת האינטרס הציבורי.
המסרים שהציגה הרשות במסע הפרסום הם שהרשות פועלת לייצוג האינטרסים של הציבור בערוץ  ,2בערוץ 10
ובכל תחנות הרדיו האזורי ,ודרכי נגישות מהירים וידידותיים לרשות השנייה )ת"ד ,דואר אלקטרוני ומספר טלפון מקוצר
 (*3445לאחר הבדיקה שנעשתה )והוצגה לעיל( נבחר המסר של "בקרה והגנה מפני מסרים שליליים ובוטים בתכניות
ובפרסומות ואמת בפרסום".
לראשונה נבחרה שפה חדשה לרשות השנייה ,שפת האנימציה .האסטרטגיה שנבחרה הייתה שימוש במפץ כדורים
היוצא מהלוגו של הרשות .כדורים המסמנים את כלל הזכיינים של הרשות השנייה ובתשדיר עוברים תהליך של 'האנשה'
ומדגישים את המסרים שביקשנו להעביר.
מסע ההסברה שודר בערוץ  ,2בערוץ  10ובתחנות הרדיו האזורי בחודשים אפריל-מאי  .2004את התשדיר הפיקה
לשכת הפרסום הממשלתית.
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מסעפרסוםלעידודהיצירההישראליתהמקורית
נוסף לתפקידי הפיקוח והבקרה על השידורים אחת ממטרות הרשות היא עידוד היצירה הישראלית המקורית .הרשות
שמה לעצמה מטרה בכל כלליה ובכל תהליך הפיקוח לעודד יצירה ישראלית ולתמוך בה.
כחלק מאסטרטגיה זו פתחה הרשות במסע הסברה אשר הסביר כי הרשות היא הגוף אשר מעודד יצירה מקורית
ישראלית ומביא לכך שיינתן ביטוי תקשורתי לגוונים ולקולות שונים באוכלוסייה.
מסע פרסום זה חזר על שפת המותג החדשה של הרשות תוך שימוש באלמנטים ישראליים ואומנותיים )דגל ישראל,
פלטת צבעים וכו'(
מסע הפרסום שודר בערוצים המסחריים בחודשים אפריל -מאי  .2004את התשדיר הפיקה לשכת הפרסום הממשלתית.

יחסיציבור:
עפ"י חוק הרשות השנייה ,רשאית הרשות להפיק עד  2%מזמן השידורים בערוצים המסחריים.
הרשות השנייה שמה לעצמה מטרה להיות מובילה בכל הקשור להפקות דוקומנטריות ישראליות .ככזו ,מתקיימים
אירועים שונים סביב הקרנות של הפקות הרשות וביניהם:
o

o

o

"להתראותהולנד" -סרטו הדוקומנטרי של וילי לינדוור ,שהופק בשני חלקים ) 52דק’ כל אחד( בקופרודוקציה
עם הטלוויזיה ההולנדית .הסרט פוער סדקים עמוקים במיתוס "ההולנדים הטובים" במלחמת העולם השנייה,
מתוך כוונה לחשוף את האמת הקשה ולפיה מעטים הם ההולנדים שסייעו ליהודים .רבים מהם בחרו לשתף
פעולה עם הנאצים .הסרט הוקרן בפסטיבל דוקאביב במרץ  ,2004ושודר בשידורי ערוץ  2בערב יום השואה
השנה.
מספר ימים לפני הקרנת הסרט בערוץ  2הגיש האזרח ההולנדי ,יאן מולדר ,שהיה שוטר בתקופה ההיא ,דרישה
למנוע את הקרנת הסרט בגרסתו המלאה בישראל בשל ראיון אישי ונוקב אל מול המצלמה שם חשף כי סייע
למנגנון ההשמדה הנאצי .את מפקדו בלאנק ,אשר נשפט לאחר המלחמה ל 20 -שנות מאסר בגין פשעיו בהשמדת
יהדות הולנד הוא מכנה "איש הגון" תוך שהוא מצר על חומרת העונש וטוען:
"זה מוגזם זה לא הגיע לו"  .לשאלתו של הבימאי" :מה דעתך על כל זה ,הרי היהודים היו חלק מהחברה"? משיב
מולדר" :מה דעתי? זה לא נעים .אבל מה יכולנו לעשות ?"
בריאיון עימו מתערבת אשתו ומציינת" :אימי תמיד אמרה לי :אם המלחמה תסתיים בשעה  ,12:00ב12:05 -
היהודי כבר ירמה אותך .אתה מבין ? היהודי פיקח מאוד ,צריך להיזהר ממנו".
הרשות השנייה לא הסכימה לשנות את הסרט והקרינה אותו בגרסתו המלאה.
הקרנת בכורה פומבית לסרט "החווההסינית-רשומון" ודיון ציבורי על משמעויות הסרט:
הסרט שהופק עבור הרשות השנייה ובוים על ידי ניר טויב עוסק בקרב ב"חווה הסינית" .הסרט הוקרן בהקרנת
בכורה באפריל  .2004לאחר ההקרנה התקיימו פאנל ודיון סוערים בקשר לקרב ,למנהיגות של הקרב ולהשלכות
שלו.
בשל הדיון הסוער וההד הציבורי העבירה הרשות את שידור הסרט למוצאי יום הכיפורים.
הקרנת טרום בכורה לסרט "בלבהמוח" בערב התרמה למחלקה הנוירוכרורגית בבית חולים רמב"ם בחיפה
בספטמבר  .2004כל ההכנסות מהאירוע נתרמו למחלקה )העוסקת בניתוחי מוח ובמערכת העצבים המרכזית(
לרכישת ציוד הדרוש בדחיפות להקמת חדר ניתוח נוסף.
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o

o

o

השקת פרויקט "דוקו-ילדים" בשיתוף הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה וקשת .השקת הפרויקט התקיימה בפסטיבל
ירושלים .ביוםהרשותהשנייה בפסטיבל ,הגיע לארץ מהולנד במאי סרטים דוקומנטריים לילדים ,בודווין קול ,שהציג
את משנתו באשר לקשיים העומדים לפני יוצרים של סרטים דוקומנטריים לילדים .ביום זה הוקרן הסרט "The day
 "I decided to be Ninaוהתקיים פאנל ובו השתתפו יהושע לביא ,מנשה סמירה ,דליק וולינץ וארי פולמן.
בפאנל נידונו השאלות הבאות :שאלת האתיקה בתהליך מיוחד זה )מה מותר ומה אסור לצלם( ,מהי השפה
הקולנועית המתבקשת ,איך מספרים סיפור דוקומנטרי לילדים ,מהי שפת המדיום )במה שונים הקריינות ,המוסיקה
ועוד( וכיצד נערכים להפקה שמעורבים בה ילדים )איך מראיינים ילדים וכו'(.
הקרנת בכורה לסרט "מועדוןהקרבהקווקזי" בסינמטק שדרות בדצמבר  .2004הסרט מספר על שני עולים
חדשים מקווקז בעלי יוזמה ותושייה בלתי רגילים שהקימו כנגד כל הסיכויים ,מועדון אגרוף בשדרות .הסרט מציג
את קליטת העלייה בישראל בכלל ואת זו של עולי קווקז בפרט .הסרט הוקרן בסינמטק שדרות ,העיר שבה מתגוררים
כוכבי הסרט והקהילה הקווקזית הגדולה בארץ .בתחילת האירוע התקיים קוקטייל ובו מאכלי העדה הקווקזית .את
הקוקטייל ארגנה הקהילה המקומית.
נוסף על כך קיימה הרשות אירועים סביב הקרנות הרשות במסגרת "מועדוןהסרטהחברתי" -דוקויפוו-דוקו
ווסק ,עלמסרט )עונה שנייה( ועוד.

מסיבותעיתונאים:
כחלק מעבודת תחום הדוברות קיימנו שתי מסיבות עיתונאים בשנת  2004להצגת מדיניות הרשות ,האסטרטגיה
והצמתים המרכזיים בעשייה של הרשות השנייה:
מסיבתעיתונאיםבנושא:אסטרטגיה,מיתוגותכניותלעתיד-אפריל2004
במסיבת העיתונאים הוצגה אסטרטגיית הפעולה של הרשות השנייה ,המיתוג החדש של הרשות שנבע מאסטרטגיה
זו ותכניות הרשות לעתיד בנושאים שונים ובהם :פרסומות ,מכרז לערוץ  ,2יצירה ישראלית ועוד .במסיבת העיתונאים
השתתף מנכ"ל הרשות מוטי שקלאר.
מסיבתעיתונאיםלפרסוםמכרזערוץ-2ספטמבר2004
מסיבת העיתונאים התקיימה בירושלים בהשתתפות מ"מ ראש הממשלה ושר התמ"ת אהוד אולמרט יחד עם יו"ר
מועצת הרשות השנייה  -מנשה סמירה ,מנכ"ל הרשות  -מוטי שקלאר ,חברי המועצה והנהלת הרשות .במסיבת
העיתונאים הוצגו עקרונות המכרז לערוץ .2
ניתן לראות את מצגת מסיבת העיתונאים באתר הרשות השנייהwww.rashut2.org.il :

שותפותאסטרטגיתבכנסים
יוםעיוןבנושא"מכרזיםבתחוםהתקשורת-הבטחותבמבחןהמציאות"-שיתוףפעולהביןהרשותהשנייה
לטלוויזיהולרדיוושח"ם-איגודשחקניהמסך .התקיים בחודש מרץ  .2004כחלק מההיערכות לפרסום מכרז
ערוץ  2יזמו שח"ם-איגוד שחקני המסך והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו דיון ציבורי בנושא דרישות המכרז ודרכים
להבטחת מימוש התחייבויות הזוכים בו.
ועידתהאזרחיםהרביעיתבנושא"התקשורתבישראל" -הכנסת ומרכז ציפורי בירושלים יזמו במהלך יוני 2004
הליך ייחודי לשיתוף הציבור בקביעת מדיניות והשנה בנושאי תקשורת -חופש הביטוי ,חופש הבחירה ,פיקוח על
התקשורת ,אחריות חברתית של אמצעי התקשורת )ציבוריים ומסחריים( ,נגישות התקשורת לציבור ,אופן הייצוג
של מגזרים שונים והדרכים שבהן ניתן לבסס את יכולתו של הציבור להשתתף בעיצובה של התקשורת והתאמתה
לצרכיו.
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הרשות השנייה תמכה בוועידת האזרחית בגלל חשיבות הנושא בעיקר לאור ההיערכות למכרז ערוץ .2
עם מסקנות הוועידה שהוגשו ליו"ר הכנסת נמנו :ניתוק שידורי החדשות משיקולים פוליטיים ,קידוד פרסומות,
שימוש מבוקר באינטרנט ,הידוק הפיקוח על ביטויי מין ואלימות בפרסומות ,הגדלה של מכסת הפקות המקור
בשידור הציבורי והמסחרי ומתן ביטוי ישיר לרב תרבותיות בחברה הישראלית בכל דרגי הניהול ,התכנון ,הביצוע
והבקרה באמצעי התקשורת למיניהם.
כנסגלובס -יוני  .2004הכנס עסק במגוון נושאים הקשורים לשוק התקשורת ובהם "שנת המכרז הגדול" .המושב
עסק בסוגיות שונות הקשורות למכרז הצפוי וביניהם :דרישות וכללים ,היערכות הזכיינים למכרז ,האם יהיו שחקנים
חדשים? ההפשרה ו'הקמבק' של ערוץ  ,10השפעת המכרז על הערוצים המסחריים בכלל .נושא נוסף שעלה
בכנס הוא "ההפקה המקורית הטלוויזיונית במרכז הדרמה" עסק בסוגיות הקשורות ליצירה הישראלית מקורית
וביניהם -האם יש עודף או חוסר של דרישות רגולטוריות למכסות של הפקות מקור ,האם הקרב בין הכבלים והלוויין
מביא לפריחת השוק ,כיצד משתלב ערוץ  10בשוק ומהו חלקו של ערוץ .1
כנס זה היה הכנס הראשון שבו השתתפה הרשות השנייה כשותפה אסטרטגית בבניית תכני הכנס.

מכרזערוץ2
אין ספק ,כי שנה זו עמדה בצלו של המכרז החדש לערוץ  - 2המכרז המרכזי ביותר בתחום הטלוויזיה בשנים האחרונות
ובוודאי בעשור הקרוב.
המועצה והרשות השנייה שמו לעצמן מטרה לייצר תהליך מכרזי אשר יהיה מקצועי ,אחראי ושקוף למתמודדים במכרז
ולציבור כולו.
לאור מדיניות זו עמד תחום הדוברות בפני אחד האתגרים המעניינים והמרכזיים ביותר :הבאת עקרונותיו של המכרז
לידיעת המתמודדים ,תעשיית התקשורת והציבור כולו.
התחום השיב לעשרות רבות של שאלות ופניות עיתונאים מדייום ,ועסק באירועים רבים הקשורים למכרז ששיאם
במסיבת עיתונאים לפרסום הזוכים במכרז ערוץ  2במאי .2005
במסיבת העיתונאים אשר שודרה בשידור חי בערוץ  2ובערוץ  ,10השתתפו שרת התקשורת דליה איציק ,יו"ר המועצה
מנשה סמירה ,חברי המועצה ומנכ"ל הרשות מוטי שקלאר.
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מענקיםופרסיםמטעםהרשותהשנייה
לשם קידום העשייה הטלוויזיונית והקולנועית בישראל וכדי לחזק את הקשר עם הצופים ברחבי הארץ בכלל ובפריפריה
בפרט ,מעניקה הרשות מענקים ופרסים מטעמה לאירועים שונים ,המתרחשים בארץ וקשורים לטלוויזיה ,לרדיו
ולתקשורת בכלל.
בשנה זו העניקה הרשות תמיכות בסכום של  246,000ש"ח:
הענקת  18מלגות לימוד לסטודנטים בתחום היצירה הקולנועית והטלוויזיונית הלומדים בבתי ספר בפריפריה
החברתית והגאוגראפית.
תמיכה בפסטיבל הסרטים ה 19 -בירושלים.
הענקת פרס הסרט העלילתי בתחרות יצירה צעירה של מינהל החינוך הדתי.
תמיכה בפסטיבל הפורום הישראלי לקופרודוקציות בין-לאומיות.
תמיכה בוועידת האזרחים שנושאה היה תקשורת.
הענקת פרס בפסטיבל דרום.
הענקת פרס בפסטיבל ה 10 -לסרטי סטודנטים.
הענקת פרס הסרט התיעודי בטקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.
תמיכה בפסטיבל ראש פינה לטלוויזיה.
הענקת פרסים בתחרות הפיצ'ינג בפסטיבל ראש פינה
תמיכה בפסטיבל סרטי נשים ברחובות והענקת פרס הסרט התיעודי ע"ש חברת המועצה ויקי שירן ז"ל.
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פניות ציבור
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הרשות השנייה רואה בפניות הציבור אשר מגיעות אליה כלי למדידת הלכי הרוח של הציבור אשר צופה בטלוויזיה
המסחרית-ציבורית ואשר מאזין לשידורי הרדיו האזורי .קיימים שני גורמים ברשות השנייה המטפלים בנושא פניות
הציבור .האחד ,נציב תלונות הציבור אשר מטפל בכל הפניות אשר עניינן תלונה )ואליו נייחד פרק נפרד בדו"ח זה(,
והנהלת הרשות אשר מטפלת בכל שאר הפניות שאינן 'תלונות' קרי – פניות שעניינן קבלת מידע ,שאלות לגבי תוכניות
בטלוויזיה ,ברדיו האזורי ,נושאים הקשורים לקליטת השידורים ,שאלות הנוגעות לפרסומות המשודרות אצל זכייני
הרשות השנייה ועוד .נושאים אלו אינן תחת אחריות נציב תלונות הציבור על פי חוק.
תחום הדוברות אחראי מטעם הנהלת הרשות על הטיפול בפניות הללו .בהזדמנות זו ,אני מבקשת להודות לגב' הילה
אלון אשר טיפלה בכל פניות הציבור בתקופה זו וסייעה בהכנת פרק זה.
הפניות אשר מגיעות לרשות השנייה בכתב או באמצעות האינטרנט נענות כולן .הפניות שמגיעות באמצעות הטלפון,
באם יש בהם ממש ,מועברות לגורם המקצועי ברשות ולזכיין הרלוונטי.
בחודשים אפריל  -מאי  2004עלתה הרשות במסע פירסום טלוויזיוני ורדיופוני אשר מטרתו הייתה לשקף את התפקידים
המשמעותיים של הרשות השנייה וזאת כדי להביא לדיאלוג אקטיבי עם הציבור ובכך לסיוע לרשות כמייצגת האינטרס
הציבורי.
מלבד הצגת תפקידי הרשות עודד מסע הפירסום את הצופים לפנות לרשות השנייה בכל שאלה בקשה או טענה.
הרשות איפשרה לצופים ולמאזינים לפנות אליה באמצעי נוסף מלבד פניות בכתב או באמצעות אתר האינטרנט -המספר
המקוצר .*3445
בחודשי הקמפיין חלה ניכרת של מספר הפונים טלפונית ומדובר במאות רבות של פונים.
בשנת  2004הגיעו לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו  3162פניות) ,שאינן באמצעות הטלפון( מהן :מהם  130פניות
בכתב ) (4.2%ו 3032-פניות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות).(95.8%
חשוב לציין כי מספר הפניות אשר הגיעו בסך הכל לרשות בהשוואה לשנת  2003ולשנים קודם לכן ,עולה באופן מתמיד
) 3162פניות בשנת  2004לעומת  2659פניות בשנת  - 2003עלייה של כמעט .(20%
עיקר העלייה בפניות הציבור מתבטאים בשני פרמטרים -עלייה הנובעת מגידול השימוש באתר האינטרנט של הרשות
מצד אחד וקמפיין טלוויזיוני המעודד פנייה לרשות השנייה באמצעות ת"ד או מספר טלפוני מקוצר *3445מצד שני.
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להלןעיקריהפניות:

תכניות:
התקבלו  2663פניות בנושא תוכניות המשודרות בערוצים המסחריים ציבוריים .עיקרן של הפניות היו בקשות לקבל
מידע אודות תוכניות ,בקשות להשתתף בתוכניות ,בקשות לשידורים חוזרים ,בקשות לשינוי מועדים של לוחות השידורים
והבעת דעה אודות תכני השידור.
בין הפניות בלטו הנושאים הללו:

ערוץ2
טלעד
o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "עובדה"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "שומר מסך"

o

קבלת טבלת הציונים של התכנית "המבחן של המדינה"

o

בקשות לשידורים חוזרים של הסדרה "זהות בדויה"

רשת
o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "פספוסים"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "סוף הדרך"

o

בקשות לשידורים חוזרים של התכניות "המשפט של איימי"

o

בקשות לשידורים חוזרים של התכנית "הנשר הגדול – תכנית על הרמב"ם

קשת
o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "שיעור פרטי"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "עבודת בית"

o

בקשות להעביר את יום השידור של "ארץ נהדרת" לאמצע השבוע

מדיניות ופעילות פנים
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חברתהחדשות
o

בקשות ליצירת קשר עם המהדורה המרכזית" ,אולפן שישי"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "סדר עולמי" עם ערד ניר

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית ו"סיכום השבוע" עם דני קושמרו

הטלוויזיההחינוכית
o

בקשות לקבלת המתכונים של התוכנית "טעמים"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "תיק תקשורת"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "מבט נשי"

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "חוצה ישראל"

ערוץ10
o

בקשות להחזיר לשידור את הסדרה "אנטרפרייז"

o

בקשות לשידורים חוזרים של התכנית ""24

o

בקשות ליצירת קשר עם התכנית "אודטה"

o

בקשות להורדת שידורי התכנית "אקזיט" )  52פניות(

רדיואזורי
התקבלו  107פניות בנושא הרדיו האזורי .מרבית הפניות עסקו בשאלה כיצד יוצרים קשר עם תחנות הרדיו האזוריות
וכיצד אפשר להקים תחנות רדיו אזוריות חדשות.

פרסומות
התקבלו  107פניות בנושא הפרסומות ,עניינן של הפניות הוא בקשת פרטים של החברות המפרסמות.

קליטתשידורים
התקבלו  285פניות ,שעסקו בנושא קליטת שידורי ערוץ  2וערוץ  .10בתוכם:
 41פניות בנושא קליטת שידורי ערוץ  10בשיטה האנלוגית.
 164פניות בנושא קליטת שידורי ערוץ  2וערוץ  10בחו"ל
 80פניות בנושא שידורי ערוץ  2וערוץ  10באמצעות האינטרנט.
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לאחר  3שנות פעילות ,שדרגנו בשנת  2004את אתר הרשות ,כדי לשפר את השירות לציבור הרחב המתעניין בתחומי
עבודתה של הרשות.
שדרוג האתר כלל שני היבטים :ההיבטהתוכני  -הוספת תכנים ,לרבות בשפות אנגלית וערבית ,עידכון המידע ואירגונו
מחדש .יצרנו באתר מדור "מרכז מידע" ,המאפשר נגישות למידע הרב שנצבר ברשות בשנות פעילותה .כמו כן ,הוספנו
מנגנון תגובות ) (Talk backsלמאמרים מקצועיים שפרסמו ,אחת לחודש ,הגורמים המקצועיים בנושאים שונים שעל
סדר יומה של הרשות.
ההיבטהעיצובי -עיצוב מחדש של האתר והממשק למשתמש ) (look&feelבהשראת המיתוג מחדש ושינוי הלוגו של
הרשות .העיצוב המחודש יצר אתר ידידותי יותר ,נגיש ונוח להתמצאות.
תוצאות מהלך השדרוג ניכרו בנתוני הגלישה בשנת  .2004כמות המבקרים גדלה בכ 10% -יחסית לשנה הקודמת
והסתכמהבכמיליוןכניסותלאתר )ראה תרשים מס'  .(1מדי יום גלשו  2,600איש בממוצע ומרבית הכניסות נרשמו
בשעות הערב ) .(22:00 - 18:00לאורך השנה נשמרה מגמה של יציבות בכמות הכניסות לאתר מדי חודש ,שעמדה
בממוצע על כ 80,000 -כניסות.
מניתוח נתוני הגלישה ואינדיקציות נוספות ,אנו מזהים קהילות קבועות של גולשים ,המבקרות באתר בתדירות גבוהה:
הציבורהרחב המתעניין בשידורי הערוצים שבפיקוחה של הרשות ,ובין היתר מחפש מידע על הזכיינים ,לוחות
השידורים ,נתוני המדרוג )יומי ושבועי ( וכד'.
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אנשימקצוע,אנשיאקדמיהוסטודנטים הפועלים במרחב התקשורתי ,הנעזרים במידע לצורכי עבודה ומחקר.
בין היתר ,הם נעזרים במאמרים מקצועיים ובמצגות ,בדיונים בפורום לאחריות תקשורתית ,בנתוני סקרים ,בחוקים,
ובחוות הדעת המשפטיות המפורסמים באתר .כך לדוגמא ,לאורך השנה הורדו למעלה מ 4,700 -קבצים הקשורים
לתחום המשפטי.
קהילתהיוצריםהמתעניינת בהפקות הרשות ,במכרזים ובתמיכות שמעניקה הרשות .כ 5,500-עותקים מקטלוג
הפקות הרשות בעברית ובאנגלית הורדו מהאתר במשך השנה.

השירותיםשמספקהאתר
מטרתו המרכזית של האתר לספק מידע ושירות לציבור ולקיים קשר אינטראקטיבי עימו ,בין היתר ,בתחומים הבאים:

רשימותדיוור
שירות זה מספק לגולשים מידע יום-יומי של נתוני המדרוג היומי וחדשות בתחום התקשורת .אחת לשבוע מקבלים
הגולשים את נתוני המדרוג השבועי .הנרשמים לשירות מקבלים גם את לוחות השידורים העתידיים של ערוצים  2ו10-
ועדכונים שוטפים ללוחות ,וכן עדכונים אודות מכרזים שמפרסמת הרשות .בשנת  2004כ 1,300-גולשים השתמשו,
בצורה רציפה ,בשירותים השונים שמספקות רשימות הדיוור.

פורומים
לאורך השנה קיימנו פורומים פעילים באתר ,בהשתתפות נציב תלונות הציבור והמפיק הראשי של הרשות ,אשר השיבו
בזמן אמת לשאלות הגולשים .נוסף על כך ,המשכנו להפעיל באתר ,בצורה רציפה ,פורומים של גולשים בתחומי
הטלוויזיה והרדיו ,ובהם שמענו את דעות הציבור בנוגע לעבודת הרשות ולשידורי הזכיינים והשבנו לשאלות מגוונות.

פניותציבור
שירות נוסף שמספק האתר לקהל הרחב הוא אפשרות הפנייה לרשות באפיקים שונים ,כאמצעי למעורבות בתהליך
קבלת ההחלטות .עקומת המשתמשים באפשרויות השונות ליצירת קשר עם הרשות עלתה ביחס לשנה הקודמת בכ-
 .16%לאורך השנה התקבלו באמצעות האתר כ 900 -פניות לנציב תלונות הציבור ,כ 3000 -פניות לרשות וכ5,700-
הודעות בפורומים השונים )ראה תרשים מס'  .(2כמו כן ,הביעו הגולשים דעתם בסקרי גולשים שהתחלפו באתר מזמן
לזמן.

מסעותפרסום
בכדי להמשיך בהידוק הקשר עם הקהל הרחב וכדי ליידע את הציבור על אודות פעילויות שונות המתקיימות ברשות
ומחוצה לה והמשפיעות על המרחב התקשורתי ,פרסמה הרשות לאורך השנה חמישה מסעות פרסום באינטרנט.
כל אחד מהם פורסם לתקופה של שבוע עד שבועיים באמצעות באנרים מתחלפים בשניים עד שלושה אתרי אינטרנט.
בין היתר ,התמקדו מסעות הפרסום בכנסים לאחריות תקשורתית ,הפתוחים לציבור הרחב והעוסקים בנושאים שונים
הנוגעים לפעילותה של הרשות .האתר אפשר הרשמה לכנסים ,נגישות למידע ולנושאים שנדונו בפורומים הקודמים
לרבות נתוני מחקרים ,מצגות ,תקצירי הדיונים וכד'.
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מידעעלהרשותופעילותה
כנגזר מאופיה של הרשות כגוף מפקח ,מספק האתר מידע על תפקידיה ויעדיה של הרשות ,על המבנה הארגוני שלה
ועל פעילות הפיקוח המתבצעת בה בנושאי תכניות ופרסומות .לרשות הגולשים עומד באתר מידע ,בין היתר ,אודות
מכרזי הרשות ,פרטים על הזכיינים ,דוחות שנתיים של הרשות ושל נציב תלונות הציבור .במשך השנה ,פורסמו 5
פינות לשון )"מילה טובה"( ,שעסקו בסוגיות לשוניות שונות שהתעוררו בעבודה השוטפת.

לאחר שלוש שנים של פעילות התבסס אתר האינטרנט של הרשות השנייה ככלי המשרת את הציבור בקבלת מידע
מקצועי-מחקרי בתחום התקשורת ופעילות הרשות ,והוא משמש פלטפורמה פעילה לקבלת משוב מן הציבור הרחב.
כדי להמשיך ולשמור על אתר דינמי ומעודכן ,שמנו לנו למטרה לשנת הפעילות הבאה "לא לקפוא על שמרינו" ולהמשיך
ולפעול לשיפור האתר ולעדכונו .בין היעדים לשנה הבאה :הצגת מידע בנוגע למכרז ערוץ  2ובחירת הזוכים במכרז,
השינויים הצפויים בתקופת הזיכיון החדשה של ערוץ  2והעשייה הרחבה בתחום היצירה וההפקה.
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תרשיםמס':1כניסותלאתרבחלוקהעלפישנים
1,200,000

1,000,000

800,000
מספר כניסות

600,000

400,000

200,000

שנת 2004

שנת 2002

שנת 2003

0

תרשים מספר 1

תרשיםמס':2פילוחפניותהציבורשהתקבלובשנת2004
באמצעותהאתר
פניות ותלונות לנציב
900

פניות לרשות
3000
הודעות בפורומים
5700

תרשים מספר 2
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חוק חופש המידע
Ú„ÈÓ‰†˘ÙÂÁ†˜ÂÁ†ÏÚ†‰ÂÓÓ†¨·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó

חוק חופש המידע ,התשנ"ח –  ,1998קובע ,כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע על פעילותו של גוף
ציבורי .החוק מפרט את סוג המידע שיש להעביר לציבור ואת אופן העברתו.
בשנת  2004טופלו ברשות  9בקשות לקבל מידע לפי חוק זה.

4בקשותנענובחיובעלפיהפירוטהזה:
בקשה שעניינה תרגום שידורים לשפה הערבית.
בקשה שעניינה הצגת תקציב הרשות לשנת .2004
בקשה שעניינה תקציב הרשות לשנים .2002-2004
בקשה שעניינה תכניתם של שי ודרור.

2בקשותנענובאופןחלקי:
בקשה שעניינה הצעות הזכיינים במכרז הראשון לערוץ  - 2נענה באופן חלקי עפ"י סעיף ) 9ב() (6וסעיף 10
לחוק  .הועברו לפונה לוחות השידורים של הזכיינים במכרז הראשון לערוץ .2
בקשה שעניינה הכנסות זכייני ערוץ  2ו , 10 -הכנסות חייבות בתמלוגים ,סך התמלוגים שהועברו – נענה באופן
חלקי עפ"י סעיף ) 9ב( ) (6לסעיף ) 13א( לחוק .הועברו לפונה מידע באשר לתמלוגי הזכיינים ,שיעור התמלוגים
והסכומים שהועברו לאוצר.

בקשותשלאטופלו:
 2בקשות שעניינן קבלת מידע על תקציבי טלוויזיה ורשימות כוח אדם -עקב אי תשלום אגרה על פי החוק.
 בקשה אחת בוטלה על ידי הפונה  -בשל אי רלוונטיות הפנייה.כל הבקשות נענו על פי המועדים הקבועים בחוק.
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ביקורת פנים
ÌÈÙ†¯˜·Ó†¨Ô‰Î†Ïˆ¯‰†ß¯„†∫˙‡Ó

מבקר הפנים של הרשות השנייה פועל מתוקף חוק הביקורת הפנימית  ,1992המחייב גופים ציבוריים לקיים ביקורת
פנימית .מועצת הרשות השנייה מאשרת את תכנית העבודה של המבקר הפנימי .ממצאי הביקורת נדונים בוועדת
הביקורת של המועצה והחלטותיה מאושרות על ידי המועצה.

בשנת2004נערכוביקורותמיוחדותבנושאיםהאלה:
קרנות לעידוד היצירה
תקנים ,שכר והעלאות בדרגה
ביקורת חוזרת  -אגף שידורים ובקרה:
 .1מבנה ארגוני
 .2תקני כוח אדם

כמוכןנערכוביקורותשוטפותבנושאיםאלה:
עדכון נוהלי הרשות והגדרות התפקיד הקיימים וקיומם.
נהלים חדשים בנושאים האלה :שכר ,העלאות בדרגה והעברות תקציביות.
נוהל עבודת המועצה וועדותיה.
מעקב אחר תיקון ליקויים.
תיעוד ישיבות המועצה וועדותיה :רישום הפרוטוקולים ואישורם.

ביקורתפנים מדיניות ופעילות פנים

245

נציב תלונות
הציבור
¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙†·Èˆ†¨ÔÊÂ¯†‡¯ÂÈ‚†∫˙‡Ó

מוסדהנציבות
עצמאותו של נציב התלונות מעוגנת בחוק הרשות השנייה ,על-פיו אין הנציב כפוף לשדרת הניהול של הרשות השנייה
למעט תלותו בתקציב הרשות ובאמצעים הלוגיסטיים שלה .הנציב מפרסם בכל שנה דוח פעילות ובו מופיעים עיקרי
פעילותו לרבות נתונים על אודות השנה החולפת המסווגים עפ"י קני מידה שונים ובחתכים שונים.

היקףהפעילותואופיה
בעבר היה היקף פעולתו של נציב התלונות והפניות קטן יחסית ,והוא מנה כמה מאות מתלוננים בשנה .אולם בשנת
 2003עלה מספר הפניות לאלפיים .עובדה זו חייבה את הנציב להיערך ארגונית באופן שונה מבעבר כדי לתת מענה
לכל המתלוננים והפונים ,ואף להיערך לטיפול נרחב יותר שיהלום את תכניתו האסטרטגית ואת מאמצי השיווק
המתוכננים לשנת )2004ולקראת .(2005
בשנת  2004חלה ירידה מסוימת במספר התלונות .אנו סבורים ,כי הגורם העיקרי לכך הוא העובדה ששנת 2004
עמדה בסימן המכרז לחידוש זיכיונות ההפעלה של ערוץ שתיים לעשר השנים הבאות .מאחר שהמכרז קבע ,כי בעשר
השנים הבאות יפעלו שני זכיינים בלבד ,נקטו כל הזכיינים קו זהיר מאוד בחודשים שקדמו למכרז .הייתה לכך השפעה
מרכזית על תוכן השידורים ועל אופיים .כתוצאה מכך חלה ירידה במספר התלונות שהתקבלו בלשכת נציב תלונות
הציבור.
יש להדגיש כי בעבר הגיעו רוב התלונות בדואר ובפקס .השנה חל שינוי במגמה זו ,וכעת רוב התלונות מגיעות באמצעות
הדואר האלקטרוני .אין הדבר משנה את הליך הטיפול בתלונה האישית ,אבל יש בנגישות חדשה זו שינוי מהותי ,משום
שהיא מיידית ,כלומר שהתלונות מועברות מיד כאשר הצופה חש עצמו נפגע .לפיכך קיים צורך עתידי לקצר את משך
הטיפול בתלונה.
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זאת ועוד ,אשתקד הוזמן הנציב לפורומים באינטרנט ,וזו צורה חדשה של קשר עם הציבור בעתיד שיימצא לה מקום
גם בדוחות השנתיים שלנו .יתרונה הגדול הוא הקשר הבלתי אמצעי בין המתלונן לנציב התלונות .אנו מפרשים שיח
זה כחוקי ,עפ"י חוק הרשות השנייה ,שכן הוא מתועד משלב זיהוי המתלונן לרבות גיבוי טקסטואלי של התלונה והמענה.

שיווק
כדי לשפר את פעולתו של נציב התלונות הוקדש בשנת  2004מאמץ מיוחד בהפקת מסע פרסום למוסד הנציבות
ברדיו ובטלוויזיה .מסע הפרסום התחיל בראשית שנת  ,2005ואת פירותיו היה ניתן לראות בראש ובראשונה במספר
התלונות הרב שהגיע ללשכת הנציב ,ובאופיין המגוון הן לגבי הרדיו והן לגבי שידורי הטלוויזיה המסחרית .למשל,
בחודשים פברואר מרס  2004התקבלו בלשכת הנציב  235תלונות ,בעוד שבאותם החודשים בשנת  ,2005שבהם
התנהל מסע הפרסום ,התקבלו  448תלונות.
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דברהזכייןנכתבעלידיהזכייניםובאחריותםומובאכנספחבלבדלדוחהרשמישלהרשות

זכייניערוץ2
טלעד

זכייניהרדיוהאזורי
צפוןללאהפסקה

¯„ÚÏË†‰Ê˘†ÌÈ‡Â

רשת

רדיוא-שמס

קשת

רדיוקולרגע

הטלוויזיההחינוכית

רדיוחיפה

חדשות2

רדיואמצעהדרך
רדיוס

זכייניערוץ10

Esc99fm

רדיוללאהפסקה
ישראל 10
רדיותלאביב102FM

חדשות10
רדיוקולחי
רדיו91FMלבהמדינה
רדיוירושלים
רדיודרום
קולהיםהאדום

¯„ÚÏË†‰Ê˘†ÌÈ‡Â
בשנת2004שידרהטלעדבימיםראשוןורביעי)ינואר-יוני(ובימיםשניוחמישי)יולי-דצמבר(תכניותותיקות,הזוכות
להצלחהולהערכהרבה,לצדתכניותחדשותמז'אנריםשוניםומגוונים.
כפישעשתהבעבר,המשיכהטלעדגםבשנת2004למלאאתתפקידהכזכייןטלוויזיהציבורית-מסחרית,המחויב
לאחריותציבוריתבשידוריו.טלעדהמשיכהלשדרתכניותאיכותיות,מטביעותחותם,מעוררותמחשבהובעלותערך
מוסף.כלזאתתוךמתןמענהלצרכיםהטלוויזיונייםשלהקבוצותהשונותבחברההישראליתושלהציבורבכללותו.
בשנת2004שידרהטלעדבממוצעכ23-שעותביממהובסה"כלמעלהמ2434-שעותבשנה,מתוכןלמעלהמ-
46.7%הפקותבמכסתההפקותהמקומיותובהןהפקותמקורחדשותומגוונותמתחומיהתעודה,הבידורוהדרמה,
ובסה"כלמעלהמ50%-הפקותישראליותובהן תכניותמידעוענייניהיום.

פעילותלמעןהקהילה
מתוךמחויבותהלתפקידההציבורי-חברתינרתמהטלעדלסייעלפעילותןשלאגודותועמותותהעושותלמעןאינטרסים
ציבורייםוהעוסקותבפעילותלמעןהקהילה.בשנת2004העניקהטלעדזמןשידורחינםכדילהעלותעלהמרקע60
מסעותפרסוםשלגופיםאלה;זוהשנהה11-בהממשיכהטלעדלתמוךבביה"סלקולנועע"שסםשפיגלבירושלים;
תמיכהבביה"סמעלה-טלעדהעניקהמלגותלתלמידיביה"סהמצטיינים;טלעדהעניקהתמיכהלקבוצותשלקשישים
הפעיליםבתחוםהטלוויזיההקהילתית;פרויקטהחממה-פרויקטבשיתוףיוסיבןטובבמסגרתוקבוצותמהפריפריה
הגאו-תרבותיתמפיקותמסעותפרסוםלקידוםמטרותיהןהחברתיות.

תכניות
נאמנהלדרכהולתפיסתההמקצועית,המשיכהטלעדבטיפוחהתכניותהמצליחותהקיימות,בפיתוחעקבישלתכניות
חדשות,בהתמקצעותובהשתכללותתוךשמירהעלרמהמקצועיתגבוהה,הגינותוהקפדהעלאיכותשידוריםטכנית
ותכנית,ובכךתרמהתרומהבלתימבוטלתלמיצובערוץ2כערוץהמובילבישראל.

תעודה,אקטואליהומידע:
בשנת,2004שידרהטלעדתכניותנוסףלמכסותהנדרשותבתחוםזה.סדרת
התעודה והתחקירים "עובדה" בהנחיית אילנה דיין ,המשיכה לטפל
בנושאים המרכזיים המעסיקים את החברה הישראלית .עונה זו התאפיינה
בהתרעננותובחידוש,כשאלהמערכתהצטרפוהעיתונאיםאורליוילנאי-פדרבוש,
איתיאנגלויגאלמוסקו.

מנכ"ל:עוזיפלד/דוריתענבר
המשנהלמנכ"ללענייניתכניות:חיימוןגולדברג
טלפון02-5692444:
פקס02-5611451:

כתובת:מרקוס,20ירושלים
אתראינטרנטwww.telad.co.il :
דואראלקטרוניtelad@telad.co.il :
write@telad.co.il
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תכניתהתחקירים"אמנוןלוי-שומרמסך"המשיכהלספקבאמצעותצוותהתחקירניםהמלווהבמצלמהנסתרת,
תחקיריםנוקביםהחושפיםשחיתויותבתחומיהצרכנותואתמצוקותהאזרחמולהגופיםהממשלתיים.
הסדרההדוקומנטרית-היסטורית"יוריםושרים"סיפרהאתסיפורןשלהלהקותהצבאיותודרכןאתסיפורהשלמדינתישראל.
עשרותסרטיםופרויקטיםהופקובתחוםהתעודה.הסרטיםעסקובקשתרחבהשלנושאיםשעניינםתחומיהחיים
בישראל,ובהם":שלוםקטןשלי"",מאהילדיםשלי"",מבטים-2004הפרצוףשלהמדינה"",שלוםירדן"",תל
אביב-רמאללהסהרה"",חלוםטוקיו"-אלהואחריםמסתכמיםלכדיעשייהדוקומנטריתמקצועיתוענפהשהופקה
ע"יטלעדובעבורה.
"מסעעולמי"עםאילפלדהמשיכה,זוהשנההעשירית,להציגנופים,תרבויותומראותמהעולםכולובדרךייחודית
ומרתקת.
"הזמןהשלישי"עםטליליפקיןשחקהמשיכהלטפלבנושאיםהמעסיקיםאתבניגילהזהב-אזרחיםותיקיםשהם
עולםומלואושלסיפוריםאישיים,היסטוריה,ריגוש,צחוק,אהבהותקווה.
"פגישהלילית"בהגשתקובימידןשודרהבעונתההשמיניתוהמשיכהלהציגגלריה
שלמרואייניםבשיחהאינטימית,.
שודרהמגזין"המדריך"עםליאתתימורופרופ'רפיקרסו,שעסקבאיכותחיים
ובהדרכהבתחומיםמגוונים.
המגזיןהחדש"לבריאות"בהנחייתושלפרופ'רפיקרסוענהלשאלותיהםשלהצופים
בנושאיבריאותואיכותחיים.
מגזיןהבוקרהמצליח"קפהטלעד",בהנחייתדבגיל-הרוירדנהארזי,שודרלאורךכלהשנה
והמשיךלבססאתמעמדוכתכניתהבוקרהנצפיתביותרבישראל.
ישלציין,כיבשנהקשהועמוסתאירועים,נתנהטלעדמענההולםומקצועיבאופןסיקורהאירועיםהחדשותיים
שהתרחשוהןבמשדריםעצמאייםוהןבשיתוףחברתהחדשות.

תכניותבידור:
עםהתכניותששודרונמנות":דייטלסטרייט"בהנחייתאביעדקיסוס;"עסקמשפחתי"בהנחייתפיניגרשון;"רצים
לדירה"-סדרתריאליטימושקעתויוקרתיתשבההתחרומספרזוגותבמשימותשונותומגוונותברחביהארץעל
מפתחותלדירה;"שיריםמהבטן"בהגשתארקדידוכין;"צוקריה"עםנירצוק;"מלךהכורסה"בהנחייתמיריבוהדנה
ורמיורדועוד.
שלושהערבישידוריםמיוחדיםשל"המבחןשלישראל"שודרו":מבחןהנהיגה",
"מהאנחנויודעיםעלעצמנו"ו"מבחןה"IQ-השני.שלושתהספיישליםבהנחיית
קובימידןלוובתכניותמקדימותשבהןניתןהיהלהתכונןלמבחן.
כמדישנה,שידרהטלעדאתמיטבהטקסיםהחוגגיםמצוינותבתחומיהאמנות
והבידורבישראל,פסטיבליםומופעים.

תכניותדרמה:
"קצרים"בהשתתפותמונימושונוב,קרןמור,שמוליקלוי,יובלסגלוריקיבליך-סדרתדרמהקומיתבהממערכונים
קצרים;סדרתהדרמההקומית"החייםזהלאהכול"בכיכובםשלאביקושניר,ענתוקסמןועידןאלתרמןהמשיכה
בעונתההשלישית;סדרתהדרמה"שלווה";"טיפולנמרץ"ועונהשנייהשלסדרתהדרמההיוקרתית"המשאית
בכיכובםשלזאברווח,סמיהורי,שלוםאסייג,ריימונדאבקסיסואחרים.
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סרטהקולנועהישראליהמקורי"מיסאנטבה"המגוללאתסיפורהשלקבוצת
ילדיםירושלמיםבקיץהגורלישל1976שודרבהקרנתבכורה.
טלעדהמשיכהבמסורתארוכתהשניםשלשידורמבחרסרטיםשלבוגריבית
הספרלקולנוע"סםשפיגלבירושלים".הסרטיםשודרובמסגרת"קצרבחצות".

תכניותבשפההערבית:
תכניותחדשותמהסדרה"קוקטייל"בהנחייתרנאסליבאואליאסעבוד.המגזיןעוסקבבישול,בבריאות,בקולנוע,
באופנהועוד.
זוהשנההשנייהברציפות,שבהמעניקהטלעדאתחסותהלאירועההפקההיוקרתיוהגדולביותרבמגזרהערבי
"ערביזיון."2004בפסטיבלמשתתפיםזמריםצעיריםבשיריםחדשיםשנכתבווהולחנובמיוחדבעבורפסטיבל
בינלאומיזה.

תכניותבשפההרוסית:
"ציפורילילה"בהנחייתליאונידפטשקה.בתכניתמתארחיםמוסיקאים,פוליטיקאיםואחריםשמוסיקהאוזימרה
אינם"הצדהחזק"שלהם,אךבתכניתהםמתחבריםלאווירהוחושפיםאתכישוריהםהמוסיקליים.

תכניותדתומורשתיהודית:
"בואנעשהלנוחג"בהנחייתליאתתימור;"חגישראלי"בהנחייתג'קילוי;"שלושהבאב"בהנחייתקובימידן
ו"עדלאידע".

סרטיעלילהוסדרותמחו"ל:
טלעדהמשיכהבשידורסדרותהרכש":תיקיםבאפלה"",הסופרנוס"",הביתהלבן"",אוורווד",סדרותהדרמה
עטורותהפרסים"הפרקליטים"",להתחילמחדש"",זהותבדויה"והסדרותהקומיות"סקרבס"",המלךהיל"
ו"פרייזר".
בתחוםסרטיהקולנועשידרהטלעדסרטיקולנועמעולים,שזכולאמוןהצופיםומיקמואתטלעד,כזכייןהמובילבתחום
סרטיהקולנועגםבשנת .2004נצייןחלקמרביהמכר":להתחילמחדש"102",כלביםוגנבים"",יומניהנסיכה",
"פרלהארבור"",שרק"ועוד.
בנוסף,לכךנרכשולשידורזכויותהשידורשלהסדרההדוקומנטרית"השואה".

המערךהטכני:
טלעד,היאהזכייניתהיחידהבעלתאולפנים,חדריעריכהוצוותיהפקהמשלה,כמולכלתחנתטלוויזיה
אחרתבעולם.המערךהטכנישלטלעדמאפשרפעילותטכניתתקינהבערוץ,ע"יהפעלתחדרשידור,
אולפןמודרניומערכתחדריעריכהוגרפיקה.בשנת2004הושםדגשעלשימורהמערכתהתפעולית,
עלרמתשידורגבוהה,עלאיכותהשידוריםוהרמההטכניתכמתבקשמתחנהמשדרת.

סוףדבר
תפישתעולםעקביתשלאיכות,אחריותועשייהמןהלב,ויחסרצינילתכניםולקהלהצופים,מניביםטלוויזיהמשובחת,
מעמיקהופופולריתגםיחד,במגווןובתמהילנכוניםשלמישדרים.טלעדמודהלציבורהצופיםבישראלהמביעבה
אמוןמדייוםשידורים.
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ב"רשת"התאפיינהשנת2004בהעמקתביטויושלהקודהגנטיהמאפייןאתהתחנהוהואשידורשלטלוויזיהמעורבת,
המשקפתאתהמתרחשבארץעםידעלהדופקהישראלי.הסביבההחברתית,הפוליטיתוהביטחוניתבשנהזו,
המשיכהלייצרחוסריציבותודרשהלאפעםהיערכותמיוחדתשללוחהשידוריםבהתראותקצרות,היערכותשהפכה
למעיןשגרהבשידוריםשל"רשת"בשניםהאחרונות.הקוהעיתונאיוהאקטואליהמובילאתשידוריהתחנה,התרחב
בשנהזווכללנוסףלתכניותהדגל,פרויקטיםתיעודייםעכשוויים,ובהםאמירהכוללתבנושאהחייםבישראל.
בתחוםזהחשובלצייןאת"גיבוריםמהחיים"-פרויקטשידוריםרחבובותכניותתיעודיותוספיישלים,אשרעסקו
באירועיהטרורשלהשניםהאחרונות,כפישמשתקפיםמנקודתהמבטהישראלית.הפרויקטכללביןהשאראתסרטה
שלמנורהחזני"בחומשקרובלשמיים",המספראתסיפורהשלהתנחלות"חומש"והחייםבהבצלאיומיהטרור,
אתהסרט"אחדאלמנהפעמייםשכול",המביאאתסיפורןשלמשפחותשכולות,אשראיבדואתיקיריהןבפיגוע
הדמיםבמסעדת"מצא"בחיפהואתהסרט"חסדשלאמת"המביאאתסיפורםשלמתנדביזק"אומשימותיהם
הקשותביחידהלזיהויקורבנותאסון.
תכניותהדגלשלהערוץ,גםהןהמשיכובקוהמאפייןאת"רשת"זהשנים,והביאולמרקעאתהאקטואליההרלבנטית
במלואעוצמתה.
"משעלחם"תכניתהאקטואליההיחידההמשודרתבפרייםטייםבערוץ,2המשיכהלפרשולהביאלקהלהצופים
אתהמתרחשבמסדרונותקבלתההחלטותהחשובותבמדינה,לצדסיפוריםבעלי
משמעותועניין,שהרכיבואתהיוםיוםהישראליבשנההחולפת.התכניתהקפידה
לעסוקבאירועיםמקרובואףשידרהשידוריםמהכנסתומגושקטיף.
"כלבוטק"אשרשברהשיאירייטינגשלמספרשנים,המשיכהלשמשכ"כלב
השמירה"שלהאזרחהישראליוהתריעהעלמחדליםציבוריים,רמאותומהמורות
העומדותבפניושלהצרכןהתמים".יאירלפיד"הביאהגםהעונהבכלשבועפסיפס
מרתקשלאורחים,ויצרהשעהרלבנטיתמחוברתואיכותיתלכלצופהישראלי.
בתחוםהתעודה,שידרה"רשת"השנהסרטיםרביםשליוצריםמגוונים,גםכאלהשזה
להםפרויקטראשון.עםהסרטיםששודרו"מיאתהאלחנןטננבאום"שלהיוצריםנפתליגליקסברגורונןברגמן,
שניסהלהבהיראתקורותיושלהשבויהישראלי,אתמניעיוואתהסביבההמשפחתיתוהמקצועיתשבהפעל,את
סרטושלרותםרוגוזוביקעלהמדליסטהאולימפיאריקזאבי,אשרשירטטאתמסלולהכשרתושלזאביעדהגעתו
לדוכןהמנצחיםבאולימפיאדתאתונה,ואתסרטהשלהדוקומנטריסטיתניצהגונןשהתמקדבילדיעובדיםזריםבת"א
וחייהםבסכנתהגירוש.

מנכ"ל:יוחנןצנגן
המשנהלמנכ"ל :חייםשריר)עדאפריל(2004
עמירמאורי)מאוגוסט(2004

טלפון09-9595050:
פקס09-9595029:
כתובת:הקסם,1ת.ד,5577.הרצליה
אתראינטרנטwww.reshet-tv.com :
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לצדהסרטים,הציגה"רשת"מספרסדרותאשרסקרונושאאותופעהחברתיתבאופןמעמיקומלא.נצייןבתחום
זהאת"מדינהעלהמשקל",סדרהבהגשתרפיגינתשעסקהבבעייתעודףהמשקלבישראל,שרטטהאתתמונת
המצבבתחום,והעניקהלצופהדרכיפעולהוטיפיםבתחום.הסדרהעוררהתגובותרבותופניותמצופים,אשרהביעו
הזדהותעםהמוצגבה.
הסדרה"הילדיםשלדנה"תיארהבאופןרגישועדיןאתהמתרחשבביתהחוליםלילדים"דנה"שבת"א,אתהתמודדותו
שלהצוותעםסבלםשלהילדיםואומץליבם.סדרהנוספתבתחוםהתעודה-פורמטחדשניבארץובעולם,היא
"החבילה",אשרהציגהסיפוריםאנושייםמרגשיםמכלרחביהארץדרךחפץסמלי,שהועברבשרשרתאנושית
ממשתתףלמשתתף.
בתחוםהדת,המסורתוהמורשתשידרה"רשת"תכניותרבות.הבולטותשבהן:
"פרשתדרכים",תכניתשבועיתבהפקתביה"ס"מעלה",אשרעסקהבהיבטיםהשוניםשלפרשתהשבועבהנחייתה
הייחודיתשלהעיתונאיתטלרוזנר.הסדרה"חכמיספרד"בהגשתושלהשחקןגולןאזולאיהציגהמורשתיהודית
רבתשניםועשירתפניםשלהגדוליםבהוגיהדעותהיהודיםבספרדבמאותהקודמותוצולמהבמחוזותפעילותם.
הסדרה"מציציםפנימה"בהשתתפותםשלהרבאוריזוהרובנואיתמרהציגהשאלותמהותיותשלזהותיהודית
ופרשהמערכתיחסיםמרתקתביןאבלבנועלרקעענייןזה.
בימיםמיוחדיםשלחגיםומועדיםהקדישה"רשת"משידוריהלתכניותמיוחדותשציינואתהחגיםומשמעותםבחיינו.
פרויקטהשידוריםהמיוחד,שלתכניותקצרותבנותדקה",רקרגע"המציג100מושגייסודבהיסטוריההיהודית
שלפניהקמתהמדינהואחריה,בהנחייתושלאביקושניר,שודרבהצלחהוזכהלהתעניינותרבה.
"רשת"רואהחשיבותרבהבפנייהלקהליםמגווניםבתכניותיה.במהלךהשנהשודרהתכניתוהשבועיתשלהעיתונאי
רפיקחלבי"רפיקחלביבשטח".התכניתעוסקתבסוגיותיסודכלליותוייחודיות,המעסיקותאתהציבורהערבי
בישראל,לצידהשודרהתכניתהילדיםבערבית"אהלןוסהלן"בהנחייתהעיתונאינעיםעריידי,שהציגהבעיות
המעסיקותבנינוערבאמצעותשיחהקולחתופתוחהבאולפן.
בתחוםהדרמהשידרה"רשת"פרויקטיםרבים,ובהםאתסרטי"שיעורמולדת",שליוצריםצעיריםשזהלהםסרט
טלוויזיהראשוןבאורךמלא,שתיארוברגישותאתהמתרחשבאתרקרווניםבצפון,במושבדתיבפריפריהובחופשה
משפחתיתבחו"ל.הדרמה"זמןאמת"שלהיוצריםמשהזונדרואוריענברעשתהניסיוןראשונילשדרדרמהבאורך
מלאבשידורחיונהנתהמעושרהפקהומתסריטמקורי.
הסדרההמקורית"אשליות"שלהיוצרהמוערךחייםבוזגלו,שרטטהאתדיוקנהשלשכונהישראליתעלשללטיפוסיה
ויצרהמסגרתדרמטיתמרתקתלשללסיפוריםודיוקנאות".אחדהעם-"1סדרתדרמהקומיתשלהיוצריםהצעירים
ארזבןהרושונירארזתיארהאתהמתרחשבביתמשותףשהואמקרו-קוסמוסקומילישראלשלהיום.
גםבשנהזוהמשיכה"רשת"להשקיעבסרטיקולנועישראלייםולשדרםבשידורבכורהטלוויזיוני.הסרטים"ההסדר",
"צומתוולקן"ו"אחותזרה"זכולשעתשידורמרכזיתולשיעוריצפייהנאים.פרויקטיםקולנועייםש"רשת"הייתה
מעורבתבהפקתםמצליחיםבארץובעולםודיאםנזכיראת"מדורתהשבט",ו"ללכתעלהמים".
בתחום הבידור פרשה יריעה רחבה והציגה השנה עונה נוספת של התכנית הפופולארית "פספוסים" .את
ערבישבתהרכיבובהצלחהשתיתכניותבידוראיכותיותומלאותהומור",ערבאדיר"בהגשתו
המיומנתשלאדירמילר,ו"משחקמכור"השנונה,אשרהציגהמדישבועסיכוםסאטירישלאירועי
השבועבהגשתםשלעינבגלילי,ליאורשליין,גוריאלפיואורחים.תוכניתהמרוץהמצליחה"סוף
הדרך"שודרהבקיץ.התכניתהציבהבמרכזהערכיםשלסובלנות,כבודועזרההדדית,כאשרחיברה
זוגותשלדתייםוחילוניים,אשרשיתפופעולה,והתגברועלקשייםבדרךאלנקודתהסיום.
בתחוםהתרבותשידרה"רשת"השנהמופעיםרביםובמיוחדאת"הבוקרהשביעי",מגזיןתרבות
שבועי,שנתןבמהלתחומיפעילותמגווניםבתחוםהתרבות.בתכניתהתקיימהתחרותהאומןהצעיר,
שנתנההזדמנותלאמניםצעיריםמתחומיהספרות,המוסיקה,האומנותהפלסטית,הווידאוארטותחומיםנוספים,
להגיעלחשיפהולהכרהשלעשייתם.
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בתחוםהפעילותשמחוץלמרקע,העמיקה"רשת"אתפעילותהבשנההחולפת,וכלזאתמתוךראייתפעילותהחברה
כחלקבלתינפרדמהמרקםהקהילתיבישראל.פרויקט"סרטיהנצחהלמשפחותשכולותשלחלליצה"לונפגעיפעולות
איבה"נמשךלשנתוהתשיעית",רשת"עורכתסרטיםאישייםלמשפחותלשימושםהפרטיללאכלתמורה.עדהיום
הופקובפרויקטלמעלהמ150סרטיםהיוצריםמעיןארכיוןייחודיהמתעדאתהנופלים.פרויקט"זוםאין"המעניק
חסותלחוגיתקשורתהתרחבובשנההחולפתכללפעילותבישוביםרביםיותר.השנההגיעהפרויקטלשיאפעילותו
בתחרותיצירהארצית,שהייתהפתוחהלכלתחנותהטלוויזיההקהילתיותבארץ,בשם"גיבורמקומי".
הקבוצותהמתחרותקיבלוליוויוהדרכהמקצועיתמטעםרשת,והזוכיםקיבלומלגהכספיתהמיועדתלהמשךפעילותם.
הפרויקטהפועלמזה4שניםהקיףעדהיום17יישוביםובהם:אוריהודה,טירתהכרמל,ביתשמש,אריאל,טבריה,
תלשבע,ת"א,ביתשאן,לודועוד.במסגרתומבקריםתלמידיהחוגיםבהפקות"רשת"השונות,מקבליםהרצאות
מעובדיהחברה,ותמיכהבקנייתציודמקצועי.
כמוכןממשיכה"רשת"לתמוךביצירההצעירהבאמצעותפרסים,מלגותוקרנותמיוחדות".רשת"מקציבה"זמן
שידורלקהילה"ומקדמתבכךמטרותחברתיותשונותכגון,העלאתהמודעותלסוכרתנעורים,מחלתה ","CFימי
התרמהלאקי"ם"ועוד".רשת"מאמצתאתארגון"וראייטיישראל"ועורכתבעבורויוםהתרמהמיוחדבמסגרת
שידוריה,יוםשידוריםזההואהחמצןלפעילותהכלכליתהשנתיתשלהארגוןהמטפלבילדיםהזקוקיםלעזרהבתחומים
רפואייםומשלימים.השנהערכה"רשת"במסגרתשידוריהאתמשדר"השירותרום"בשיתוףהאגודהלמעןהחייל,
משדרמרגשאשרהדגישאתהקשרשביןהעםלחייליו.
גםבעתידתמשיך"רשת"לפנותבשידוריהאלקהליםרחביםומגווניםולתתקול
ובמהלמגזריםשוניםבחברההישראלית.הקוהעיתונאיהמעורב,המאפייןאת
שידוריהתחנהימשיךלהיותערךמכונןבתכניותינו,יכווןוישפיעעלהיוזמותוהבחירות
שלנובתחומיהדרמה,התעודה,הבידורובכלתחומיהעשייה.
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שנת2004בקשתהוכיחה,כיגםערוץשאינוממומןמכספיהציבור)מס,אגרהאודמימנוי(,יכוללקדםמטרות
ציבוריות,להשיגהישגיםכלכלייםומסחריים,ולהמשיךלהיותאטרקטיבילמשקיעיםפרטיים.המיזוגביןהציבורי
למסחריניכרבמהלךהשנהבכלתחומיהעשייהשלקשת.

דוקוקשת-תעודהצעירה,מעניינתומשפיעה
2004הייתהשנהחשובהלז'אנרהתעודהבישראל,בייחודבשעותצפייתהשיא.קשתהציבהלעצמהאתהאתגר
להשתמשבחומריהמציאותהישראליתובסוגההדוקומנטריתכדיליצורבאמצעותםתכניותוסדרותשהציבורהרחב
יגלהבהןעניין,ואשרימשכוגםאתהצופיםהצעירים.
כזההיההסרט"המלחמההבאה",שיצרוהעיתונאיםענתטל-שירוצדוקיחזקאלי.הםחקרואתהנושאהרגיש
במשךשנתיים.חדרואלנבכיהימיןהקיצוני,שוחחועםאנשיו,האזינולחלומותיהםולפחדיהם.הביאואלינואתהסיפור
שמאחוריהחדשות,אתהאנשיםשמאחוריהאידיאולוגיות.רייטינג)מדרוג(ממוצעשל19.5%הפךאתהחלקהראשון
שלהסרטלתכניתהתיעודית-פוליטיתהנצפיתביותרבתולדותערוץ.2
הסרט"אנחנונגיעבזמן",אשרשודרלציוןשנהלהתרסקותהמעבורתקולומביהשאילןרמוןז"להיהבתוכההיה
סרטהתעודההנצפהביותרבשנת.(24.3%)2004
"לסמואהטמה",עלהזמרמייקברנט,זכהלהצלחה,וחיבראתהצופיםשהיוצעיריםכשמייקברנטהיהבחיים,עם
אלהשעדייןלאנולדואז.סרטהקולנועהתיעודי"לפניךברעדה"חשףתופעהשבדרךכללאינהמוארתבאורהזרקורים,
בדרךנוגעתללבועדינה.
בדוקוקשתשידרנוב2004-סדרהשלסרטיםדוקומנטרייםעלהסכסוךהישראלי-פלסטיני":אוריינטל",הסרטהראשון
שהניבהקרןרוחהחופש;היצירההמשותפתשליוצרותישראליותופלסטיניות"שירערש" והקופרודוקציה
הישראלית-פלסטיניתהראשונה"בדרךלדיאלוג".
לצדסרטיםשנוצרובמיטבהמסורתשלז'אנרהתעודה,הביאהקשתלערוץ2אתהדוקואקטיביזם.הז'אנרהפיח
חייםחדשיםבעיתונאותהחדשה,בנקודותמבטשאינןנחבאותמאחורימסךהאובייקטיביות,נוקטותעמדה,בעלות
סדריום,מנסותלהשפיעעלהמציאותולשפראותה.
"בולדוזר"עםמיקירוזנטלהתבססהעלתחקיריםמעמיקיםונקטהדרכיםבלתישגרתיותכדילתקןעוולותוקלקולים
ציבוריים.חייםהכטהמשיךבשנת2004אתסדרתהתכניותרישיוןלהרוגבנושאהבטיחותבדרכים.הכטגםיצא
למסע"ביןכרכורלסינגפור"שבוערךהיכרותעםזכויותהאזרחבסינגפורותרומתןלמדינהמתוקנת-רקכדילחזור
הביתהולבחוןמחדשאתהאזרחותעלפיישראל.ביןכרכורלסינגפורהייתהסדרתהתעודההאקטואליתהנצפית
ביותרבשנת.(21.8%)2004

נשיא:אורישנער
מנכ"ל:אביניר
טלפון03-7676000:

פקס03-7676007:
כתובת:ראולולנברג,12תלאביב61580
אתראינטרנטwww.keshet-tv.com :
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חלקגדולמהסרטיםומהתכניותבתחוםהתעודההצליחולשנותאתהרכבקהלהיעדשלהתעודה,ולמשוךלמרקע
צעיריםעדגיל,34שבדרךכללאינםנוהגיםלצפותבתעודהואקטואליה.במיוחדבלטובכך"המלחמההבאה",
"אנחנונגיעבזמן"",בולדוזר"ו"רישיוןלהרוג".

דרמה-חדשני,איכותיוישראלי
את2004התחלנועם"פרנקווספקטור".סדרהשנוצרהעלפימסורתסדרותביתהמשפטבעולם,אךגיבוריה
ועלילתהיכלולהתקייםרקכאן,בישראל.גם"אסתיהמכוערת"עשתהאתהכולאחרת.היאהתבססהעלסיטואציה
שלמלודרמהלא-ישראלית,אךתכניהנלקחומתוךההוויההישראלית.היאנכתבהבהומוררבעלידיאחדהכותבים
המוכשריםביותר,שלמהמשיח)"לתפוסאתהשמים"(,והשחקניםהראשייםשלההיומהשורההראשונהשלשחקני
הבמההמרקעבישראל.אסתיהמכוערתהיאהדרמההקומיתהנצפיתביותרמאזהחלהמדידתהפיפל-מיטר)מד
צפייה().(23.9%
השנהגםשידרנואתדרמתהאנימציההעבריתהראשונה,מ.ק,22.שעלילתההתרחשהבבסיסצבאיאישםבדרום
הארץ,ובסאטירהדוקרנית,לפעמיםבוטה,נתנהלנוהזדמנותלבחוןאתהחברההישראליתבדרךקצתאחרת.
בסוףהשנהשודרההעונההשלישיתשל"הבורגנים".אחתהסדרותהבולטותשהניבהתעשייתהדרמההישראלית
הסתיימהבעונה,שעלאףכובדהראששלה,זכתהלאהבתהצופיםוהייתהלסדרתהדרמההנצפיתביותרבשנת2004
).(20.7%עם"ארץנהדרת"לפניהו"עמוקבאדמה"אחריה,נוצריוםהשידוריםהנצפהביותרבעונתהחורף,שאופיין
בקהלמשכיליותרמכלשארימותהשבוע.
הקולנועהישראליפרחבשנת.2004קשתהשקיעהבמהלךהשנהבסרטיםישראלייםרבים,בהם"מוכרחיםלהיות
שמח"",הבורגנים-הסרט"",אדמהמשוגעת"",לרקוד"ואהבהקולמביאנית",ובתקופתחגיתשרישידרהחגיגת
קולנועישראלי,עםבכורותלסרטיםשבהםהשקיעהבשניםקודמות,בהם"בית"רפרובאנס"",המנגליסטים",
"הכוכביםשלשלומי"ו"חתונהמאוחרת"שהיהסרטהקולנועהנצפהביותרבטלוויזיהבישראלבחמשהשנים
האחרונות).(21.7%

בידור-בוגר,אחראיומשכיל
בתחילת,2003במסגרתהארכתהזיכיון,התחייבהקשתליעדשאפתני:לפתחתכניתמרכזיתחדשה,אשרתתרום
למיצובושלערוץ2כערוץהברודקאסטהמרכזישלישראל.היהברורשלצורךכךדרושיםמשאביםיצירתייםרבים,
פיתוחמדויק,ודרושהמתכונת,שתצליחלמשוךאלמרקעערוץ2אתכמותהצופיםהגדולהביותרבכלקהל-יעד.
בנובמבר2003הכירהישראלאת"ארץנהדרת".תכניתבידורוסאטירהמושקעתלכלהמשפחה.שבעהשחקנים
שאפיינומגווןרחבשלדמויות,מכלקבוצותהחברה.
הםנפגשומדישבועבסלוןהווירטואלישלישראל.
ובאמצעותםכולנו-מבוגריםוילדים,דתייםוחילונים,
עוליםוּותיקים,אשכנזיםוספרדים–נאספנויחדסביב
אותםתכנים,צוחקיםמאותןבדיחות,אוהביםאתאותן
דמויות".ארץנהדרת"הפכהלשיחתהיום,שפתה
חלחלהאלתוךשפתהדיבור,
דמויותיההפכולתחפושותפוריםוישראלאימצה
אותהכתכניתהמרכזיתשלה,התכניתהנצפיתביותרבחמשהשניםהאחרונות)רייטינג
ממוצע,26.6%שהלךוגדלבתחילת2005לממוצעחסרתקדיםשל.(30.5%התכנית
עניינהגםקהלמשכילומבוגר,ובלטביןצופיהקהליוצאיחברהעמים,שייצוגםבקרב
צופיהתכניתהיהגבוהכמעטפישלושהמייצוגםהממוצעביןצופיערוץ.2הצלחתהשל
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ארץנהדרת,תרמהבמידהרבהמאודלהצלחתושלערוץ2כולובשנת.2004
לאחרשצברנוניסיוןבתהליכיההפקהוהשידורהמורכביםשלתכניותהמציאות,הגיעה
בשנת2004העתלהשתמשבעצמתהשלהסוגההפופולריתלתכניםחדשים-תכנים
ערכיים,בעלימשמעות,בעלימשקלחברתיותרבותי".השגריר"הצליחהלהוכיח,
שתוכןחשובוערכייכוללהתמודדבהצלחהגםבשדההתחרותישלהטלוויזיה
המסחרית,וכיתכניתמציאותאיכותיתומתוחכמתיכולהלענייןגםקהלמשכיל
ומבוגר.
ב2004-המשכנולהצעידאתהמוסיקההישראליתאלקדמתהבמה.לצדהעונההשנייה
והמצליחהשל"כוכבנולד",שודרהתחרותחדשה-ישנה",פסטיבלהשיריםשלישראל",
שבהנולדותשעהשיריםישראלייםחדשים,פירותהיצירהשליוצריםמקצועייםויוצריםחדשיםלגמרי,שנבחרובצפון
ובדרום.

הקהילה-אכפתיתומעורבת
"יוצריםעםקשת"נולדבנובמבר.2000קשההיהאזלשער,שעדסוף2004ילמדובפרויקט1500ילדיםובנינוער,
ש250-מהםישלימו3שנותלימודים,ש120-סטודנטיםלתקשורתבמכללותברחביהארץיקבלומקשתמלגותבעבור
הוראתהחוגים.אבלבשנתוהחמישיתשלהפרויקטאנחנויודעים,שהואעומדלהפוךלתחילתהשלתכניתפעולה
נרחבתלגילוישליוצריהעתידמכלרחביהארץוטיפוחם,והשתלבותםהמקצועיתבתעשייתהטלוויזיההישראלית.
באוקטובר2004עלהלאוויר"ערוץשדרות".הערוץנולדעלרקעהמצבהביטחוניבשדרות,והתאפשרבזכותשיתוף
הפעולהארוךהשניםביןקשתלביןמכללתספירוהעירשדרות.הערוץנועדלילדישדרותוהסביבה,ושידרבסופי
השבועבמשךחודש.
אירועההתרמההשנתי"יומטוב"ביטאהתגייסותשלהקהילהלמעןחבריה.מליוניהשקליםשנאספובוהועברו
לילדיםבסיכוןבכלרחביהארץ,והואגםהיההספישלהנצפהביותרבערוץ2בשנת.(29.1%)2004
בסוףשנת2004הכינהקשתאתהצעתהלמכרזהחדששלערוץ.2בעמודיההצעההיא
ריכזהאתהידעוהניסיוןשרכשה,אתהיכולתוהכישוריםשלאנשיה,אתהביטחוןוהאמונה
שלבעליהמניותשלהואתהחזוןשלהנהלתההבכירה.כלאלה,ויחסיהגומליןביניהם,
הםהנכסיםהגדוליםשמביאהעמהקשתלקראתתקופתהזיכיוןהבאה.
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גםב2004-המשיכהחברתהחדשותשלעוץ2להיותהגורםהמובילבשידוריהחדשותבישראל.
עםהירידההמסוימתבכמותהפיגועיםובאירועיםהבטחונייםהתרכזנויותרבהרחבתהסיקורבנושאיחברה,כלכלה,
תרבותומדע.
מסוף2003התרחבההמהדורהל45-דק',כךהצלחנולשדריותרתחקיריםוכתבותמורחבותגםבמהלךהמהדורה
המרכזית.
ממאי2004מפעילהחברתהחדשותאתערוץהכנסת,ערוץ,99כמוכןעברנולשדראתהמהדורותהמועברות
בסלולאריגםבוידאו.

לוחהתוכניות
א'-ה'
6:45-9:00

מבזקיחדשותבמסגרתתוכניותהבוקר.

17:00-17:30

"סדרעולמי"עםערדניר.

18:00-18:40

"ששעם"עודדבן-עמי.

20:00-20:45

המהדורההמרכזיתעםיוניתלויוגדיסוקניק.

יוםו'
6:45-9:00

מבזקיחדשותבמסגרתתוכניותהבוקר.

00:14-14:30

השבוע-מגזיןבערביםעםנעיםעריידה.

17:00-17:30

"סדרעולמי"-סיכוםשבועיעםערדניר.

19:58-21:00

אולפןשישיעםאהרוןברנע.

יוםשבת
17:00-17:45

"פגושאתהעיתונות"-עםשלייחימוביץ'.

20:00-20:45

"מהדורתמוצ"ש"-עםדניקושמרו.

מנכ"ל:שלוםקיטל
רכזמערכת:אוריפז/מיקירוזנטל/אביוייס
טלפון02-5339900:

פקס02-5339809:
כתובת :קריתהתקשורת,נווהאילן
ד.נ.הרייהודה90850
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ב28-בינואר2002אירעדברבישראל-ערוץמסחריחדשיצאלדרךרצופתקשייםומהמורותכדילחדוראללבושל
הצופההישראלי,ולכבושנתחשוקחשובמסךהפרסוםבטלוויזיה.
למרותהמכשוליםשניצבובדרכו,זקףהערוץהצעיר"ישראל"10אתראשוולאנשבר,גםבלחציםהכבדיםביותר.
עםחלוףהשנים,הוכיחוראשי"ישראל"10כילמרותקבלתהפניםהצוננתשזכהלהמהמתחרים,ישלערוץהצעיר
מקוםבלבהצופיםובקרבהפירסומאיםוהמפרסמיםבישראל.
אטאטובנחישותראויהלשבחעשה"ישראל"10אתדרכומערוץפחותמוכרלערוץמשפיע,המכתיבלאפעםאת
סדרהיוםבנושאיםחברתיים,מדינייםופוליטיים.
ערוץ"ישראל"10חרטעלדגלואתהמחויבותלשקףנכונהאתהחברההישראלית .מחד,שידורתכניותמבדרות,
נועזותוצעירותבאופיין,ומאידך,טיפולבנושאיםכואביםבדרךשאינהמתפשרתומשקפתללאדופיאתהחייםהיומיומיים
שלתושביהמדינה.

הגדלתהחשיפהלקהלועלייההדרגתיתברייטינג
שנת2004תירשםבספריההיסטוריההטלוויזיוניתכשנתמפנהחיובי בערוץבכלהקשורלמכירות,להגדלתהחשיפה
ולרייטינג.בחודשמרסיצאהערוץמהקפאתהליכים,ומשקיעיםחדשיםהצטרפולשורותהערוץ.
הערוץהצליחלהעלותאתהרייטינגבשעותהפרייםטייםב 31%-והגיעלממוצעשל.6.3%כןהצליחהערוץלהגדיל
אתהחשיפהב.16%-במהלךהשנהשיפרהערוץאתמעמדוהמסחריוהגדילאתהכנסותיובאופןניכר.
העלייהההדרגתיתברייטינגוהשינויהמחשבתיאצלהמפרסמיםהגדוליםבשוקהעמידואתהערוץכמרכזיבמפת
התקשורת.

סדרותדרמהאיכותיות
כברמיוםעלייתו,התגאהערוץ"ישראל"10בסדרותהדרמהשהפיק,שזכולפרסיםבפסטיבליםנחשביםבארץובעולם.
בשנההראשונהלקיומוהייתהזוסדרתהמשטרה"תיקסגור",שזכתהלביקורותנלהבותשלהמבקרים.
בתחילת2004הייתהזוסדרתהדרמההמרגשת",מעורבירושלמי",שכבשהאתלבהצופיםוהביקורות,כשהביאה
אתסיפורהשלמשפחהירושלמיתמסורתית,המתחבטתבשאלותיוםיומיות,הקיימותבכלמשפחהישראליתממוצעת.
העונההראשונהשלהסדרה,בכיכובםשלשמילבןארי,שרהפוןשוורצה,ירוןמוטולה,נבוקמחי,רותםאבוהבואחרים,
זכתהבפרסדרמתהטלוויזיהבפסטיבלירושליםלשנת.2003

מנכ"ל:נירלמפרט
מנהלתכניות:גיאזוהר/שיאביבי
טלפון03-7331005:

פקס03-7331010:
כתובת:דרךהשלום,53גבעתיים53454
אתרהאינטרנטwww.10.tv :
ערוץ10

דברהזכיין

262

הוכחהנוספתלהערכתםשלאנשיהתעשייהלסדרהניתנהבטקספרסיהאקדמיהלטלוויזיהולרדיו,2004שבוזכתה
הסדרהבשלושתהפרסיםהמובילים:שחקןראשי,שחקניתראשית,סדרתהדרמההטובהביותר,ובעוד3ציונים
לשבחעלהתפאורה,המעצבהאמנותיוהעריכההטובהביותר.
אבלשנת2004הייתהללאספקהשנהשלדנהמודןואסיכהן.סדרתהדרמה
בכיכובם",אהבהזהכואב",שודרהבסוףשנת2004ועוררההדיםרביםבעיתונות
הכתובהוהאלקטרונית.אינספורמיליםנשפכועלהסדרהשכתבהדנהמודן,
ששירטטהבעדינותנדירהאתחייהשלכוכבתטלוויזיהומוסכניק)הםדנהמודן
ואסיכהן(,שניאנשיםשוניםככלהאפשרזהמזה,שמתאהביםכנגדכלהסיכויים
ומנסיםלמצואאתהדרךלחייםמאושריםלמרותההבדליםביניהם.רםנהריקיבל
אףהואתשבחותעלהבימויהרגישבמיוחד.
סדרתהדרמההזוהוכתרהכסדרתהדרמההטובהביותרבפסטיבלחיפהשנערךבאותהשנה.
בימיםאלהשוקדערוץ"ישראל"10עלסדרותדרמהנוספות,ללאהתפשרותעלאיכותןורמתההפקהשלהן,ומתוך
אמונה,כיגםהןתזכינהלשבחיםהןמצדהקהלוהןמצדאנשיהמקצועבתעשייתהטלוויזיהבישראל.

תכניותתעודהמרתקות
גםבשנת2004המשיךערוץ"ישראל"10להובילבתחוםהדוקומנטריעלהערוציםהמתחרים:
העיתונאירינוצרוריצאלשטחבעונהחדשהשלתכניתו"דיןוחשבוןעםרינוצרור"והביאלצופההישראלימבט
אישי,נוקבובלתימתפשרעלישראלשלשנת.2004
בשנההחולפתהוכתרה"דיןוחשבון"כתכניתהאקטואליהוהתחקירהטובהביותרזוהשנההשנייהברציפות
בטקספרסיהאקדמיהלטלוויזיהולרדיו.
עונהחדשהשלהתכנית"זההזמןעםעמנואלרוזן",שמהלהלמטרהלהעלותעוולותחברתיותעלסדרהיום
הציבורי,דרךסיפוריםאישייםשלאנשיםבישראל.בשנההחולפתזכתההתכניתבציוןלשבחע"יקרן prattבנושאי
איכותהסביבה.
נוסףעלתפקידהשלמיקיחיימוביץכמגישהשלמהדורתהחדשותהמרכזיתהיא,יצרהסדרתתעודהבת7
פרקים",עלהמשקל",שצולמהבישראל,יפןוארה"ב.חיימוביץ'יצאהלהשיבלשאלותשמטרידותאתכולנו:מדוע
אנילאיורדבמשקל-האםהגנטיקהאשמה,התרבותשבהאניחי,אושאניאשם?מהבאמתמסתתרמאחורי
כלדיאטותהפלאהאופנתיות?גיבוריםומומחיםבתחוםעזרולשרטטאתמפתהקרבהמודרניביןהאדםלאויבו
הגדול:משקלו.
סדרתהתעודה"האוליגרכים"הכירהלצופיםארבעהיהודיםמרוסיהשהפכולהיותהמיליארדריםהגדוליםשל
אירופהבתקופהשאחריהתמוטטותהמשטרהקומוניסטי.הסדרהעקבהבאמצעותהגיבוריםאחריהמהפכה
הקפיטליסטיתברוסיהמימיגורבצ'ובועדלימישלטונושלפוטין.
דבנבוןהביאניחוחגלובליבתכנית"דבל'העולמי",קומדיהה"מתחזה"לתכנית
טיולים.בכלשבועהצליחדבל'הלריבעםהאורחיםשנוסעיםאיתו,לאבדאתהדרך,
לריבעםהצוותולהיקלעלמצביםקומייםשמוכריםלכלישראלישמטיילבחו"ל.
כלפרקצולםבארץאחרתובהשתתפותשחקןאורח.
לאורךהשנהשודרומגווןתכניותתעודה,שעסקובנושאיםשהטרידואתהאזרחים
בישראלובעולםכולו.ביןשארהנושאיםשטופלוניתןלמנותאת"היםלקחהכול:
מסעלארץהצונמי",סרטוהמוערךשלעורךחדשותהחוץשל"חדשות,"10
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ניצןהורוביץ,עלאודותההרסהגדולבאסיהאחריאסוןהצונמישהחרידאתהעולםכולו;"הקרנותה100-אלף",
המספראתסיפורםשלכמאהאלףילדיםיוצאיצפוןאפריקה,שסבלוממחלתהגזזתבתחילתשנותה,50-וטופלו
בקרנירנטגןקטלניות;"טרורבביתהספר",שעקבאחריהפיגועהגדולבביתהספרברוסיה;ועוד.

סאטירהואחר
התכנית"אחוריהחדשותעםיאירניצני"רכשהלעצמהבעונהששודרהב2004-קהל
צופיםנאמן,שלאויתרעלצפייהבהבזכותדמויותמשעשעותובזכותפינת"העובדיםהזרים",
שהפכהלשםדבר.

רכש
ערוץ"ישראל"10אינושוקטעלשמריובתחוםהרכש,ומתעקשלהביאמדישנהאתמיטבהסדרותוהסרטיםהחדשים.
לצדסדרתהאקשן""24נרכשולשידורעונותחדשותשלהסדרות"ללאעקבות"",מונק"",חוקוסדר:כוונה
פלילית"ועוד.
ביןשובריהקופותששודרוהשנהניתןלמנותאת"גלדיאטור"",אושן","11יוםאימוניםמסוכן"",האריפוטר:
אבןהחכמים"",טומבריידר"",מהירועצבני"",החושהשישי"ועוד.
גםבשנההקרובהישודרולצדסדרותרכשמובילותסרטיקולנועשובריקופות,דוגמת"שיקגו"",ברוסהגדול
מכולם"",קייטוליאופולד"",השתול"ועוד.

סיכום
לאורךכלשנותפעילותוהוכיחערוץ"ישראל,"10כיהואשםלוליעדלהיותהערוץהרלוונטיביותרעלהמרקע
בישראל,הערוץשיביאאתהאמתלאמיתהלצופההישראלי,ללאהתייפייפותוללאמשואפנים.
בתכניותתעודהנוקבותאובדרמותמרגשות,ערוץ"ישראל"10ימשיךלשאוףלמצוינות.כמוכן,עובדי"ישראל"10
לוקחיםברצינותאתהאחריותהכבדההמונחתעלכתפיהם-להביאאתקולםשלתושביישראלאלהמרקע.קולם
שלתושביהפריפריהמושמעלצדתושביהעריםהגדולות.
כדילהצדיקאתהאמוןהמתמשךשאנומקבליםמהקהל,נמשיךלהיעזרבאנשיהמקצועהמוביליםבתחוםהשידור
המסחריונישארעםהידעלהדופקשלהצופההישראלי.
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NEWS
חברתהחדשותשלערוץ10הוקמהלפניכשנתייםוחציעלידיעיתונאים,מפיקיםומגישיםמהטוביםביותרבישראל.
ההחלטהלהקיםאתהחברהחוללהשינויחשובוהפכהאתשידוריהחדשותבטלוויזיהלזירהשלתחרותוהצטיינותעיתונאית.
החזוןשלמקימיהחברההיהליצורמהדורתחדשותשתשנהאתהדרךשבהמשדריםחדשותבטלוויזיהבישראל.
החברההציבהלהמטרהלשנותאתדרכיהחשיבההמקובלותולנסותלשקףאתהחברההישראליתלכלגווניה
ומורכבויותיה.לצאתמתוךהאולפניםהמרכזייםולשדר"חדשותקרובלבית"מתוךהערים,הכפרים,המושבים,השכונות
וההתנחלויותשהםמדינתישראל,תוךמתןביטויל"אנימאמין"שלהחברה:חדשותמעמיקותיותר,מאוזנותיותר,
קשובותלקהל,נעדרותמוראומשואפניםומדברותלצופהבגובההעיניים.
לחברתהחדשותאולפניםונקודותשידורבירושלים,בגבעתיים,בבארשבע,בשדרות,בתלחיובנשר.
חברתהחדשותמעבירהכ19-מהדורותביוםבתחנותהרדיוהאזוריות.
בחדשות10מועסקיםמיטבהכוחותבתחוםהעיתונותוההפקה.כךבתוךשנתייםבלבדזכתהחברתהחדשותשל
ערוץ10בהכרהכלליתשלחברההיוצרתמוצריחדשותואקטואליהמהטוביםביותרשישבטלוויזיההישראלית.
נוסףעלמהדורותהחדשותהרגילות,המבזקיםוהמשדריםהמיוחדיםהפיקהחדשות10עשרותסרטיםתיעודייםותכניות
תחקירואקטואליהוהגיעהלהישגיםמופלאיםשאיןלהםאחורעבעולםהתקשורתהישראלי,ואלוהםבקיצורנמרץ:
פרסהאקדמיהלטלוויזיהוקולנועבעבורהתכניתהדוקומנטריתהטובהביותר"-דיןוחשבון"עםרינוצרור-
שנתייםברציפות.
מגישיהחדשותהטוביםביותר,בחירתהקהלבטקסמסךהזהב-שנתייםברציפות.
4מועמדויותסופיותמתוך5אפשרויותוזכייהבפרסהאקדמיההישראליתלקולנועוטלוויזיהבתחוםהחדשותוהאקטואליה.
פרסהאקדמיההישראליתלקולנועוטלוויזיהעלהצטיינותבסיקורחדשות.
פרסמיוחדשלהוועדהאולימפיהישראליעלהסיקורהטובביותרשלאולימפיאדתאתונה.
עשרותסיפוריםבלעדייםושידוריחדשותמיוחדיםובהםילדירמדיה,הטבחבבסלן12,שניותלשכנעאתהעולם
)עלביתהמשפטבהאג(,החטופים)עלישראליםשנחטפובקולומביה(,סינדרלה-סיפורהשלהדוגמניתמורן
אטיאס,אלכסנדרהגדול-סרטעלאלכסגלעדי,פצצתואנונוועוד...
הפקתסדרותובהן"צהובים")רינוצרורעלמכבית"א(",עלהמשקל")מיקיחיימוביץעלהמגפההעולמיתשל
המאהה,(21-בעקבותהגביעהאבוד)עמנואלרוזןעלהכדורגלהישראלי(.
אנובחדשות10מאמינים,כיניתנהלנוהזכותלשדרבתקופהקריטיתומורכבתבמיוחדבתולדותהמדינה,ועםהזכות
הזומוטלתגםאחריותכבדה.
אנחנומאמיניםשיחדנצליחלקרבאתהלבבות,לשבוראתהמחסומיםהגאוגרפיםוהתרבותיים,ולנצלאתכוחהשל
הטלוויזיה,כדילגרוםלשינויחיוביבחברההישראלית.

מנכ"ל:רםלנדס
מנהלהתכנית:שילהדהבר
טלפון03-7331600:

פקס03-7331666:
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במהלךשנתהשידורים2004התמקדההטלוויזיההחינוכיתבתכניותיהבמגווןנושאיםרחבבתחומיידעהנשענים
עלמקצועותלימודבמערכתהחינוך,תחומיחברה,בריאות,כלכלה,שיווקותרבותישראלית,וזאתלמרותתקציבה
מצומצם.
הפקותהחינוכיתמקיפותאתהנושאיםהעומדיםבראשסדרהיוםהציבוריונוגעותלתחומיםהרלוונטייםלכלקבוצות
הגילוהתרבות-במרכזובפריפריה.
ב2004-מוצבהבשעותהצהרייםרצועתהשידורלבניהנוערובההפקותמקורוהפקותשנרכשו
שיעוריהצפייהב2004-גדלווהוכיחוכיקהלהצופיםבתכניותהחינוכיתנשארנאמןואףהתרחבומצביעעלהעניין
והרלוונטיותשלאיכותהשידורהחינוכי-ערכי.
להלןרשימתהתכניותהמשודרותבשעותהשידורבערוץ:2
חוצהישראל
תכניתהעוסקתבשיחותעםמרואייניםבתחומיענייןשוניםומגווניםומציגהלפניהחברההישראליתעשייה,פיתוח
והישגיםבתחומיםאלה.
בקריאהראשונה
עונהנוספתשלתכניתהספרותהיחידהבטלוויזיההרב-ערוצית.
התכניתמציגהבבואהשלנושאיםמרכזייםבהוויההישראלית,כפישהיאמשתקפתביצירותיהםשלמיטבהסופרים
והמשורריםהישראליים.
מבטבשניים
התכניתהיחידההעוסקתבענייניהמיגדרומביאה,בעזרתםשלבילימוסקונה-לרמןובןכספית,נושאיםהעומדיםעל
סדרהיוםהציבורישעניינםהמגזרהנשי.
תיקתקשורת
תכניתביקורתהתקשורתבהנחייתושלחייםזיסוביץהעוסקתבבעיותיסודשלהתקשורתהכתובהוהאלקטרונית
בנושאימדיהאקטואליים.

מנכ"ל:יפהויגודסקי
אחראיתחינוכית:2רותנח
טלפון03-6466666:
פקס03-6427091:

כתובת:קלאוזנר,14רמתאביבתלאביב
דואראלקטרוניchannel2@ietv.gov.il :
אתראינטרנטwww.ietv.gov.il :
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זמןהורים
תכניתהמתמקדתבבעיותשביןהוריםלילדיםומקנהכליםלהתמודדותיומיומיתעםבעיותחינוךוטיפוחהתא
המשפחתי.
זומביט
מגזיןשבועיבעניינימחשביםהסוקרחידושיםוהמצאותבתחוםהמחשביםומספקכליעזרלמשתמשים,בעיקר
לצעיריםובנינוער.התכניתמציגהגםפיתוחיםבתחוםזה.
ספורטיוי
תכניתספורטהסוקרתאתהעשייההספורטיביתבענפיםהשוניםומתמקדתבעיקרבענפיהספורטלצעירים.
השנה,התמקדההתכניתבמיגורהאלימותבמגרשיהספורטונתנהכליםלספורטאיםהצעיריםלהגינותבספורט.
עםאמאלבשכונה
תכניתלדובריערביתבהגשתאמאלמורכוס,העוסקתבנושאיםבתחוםהחינוך,התרבותוהפנאיבמגזרהערבי.
התכניתמתורגמתגםלעברית.
שבילהסיפורים
תכניתלילדיםדובריערביתלפיתוחמיומנויותקריאהוהבנתהנקראבאמצעותספרותילדיםהנכתבתבשפההערבית.
טעמים
תכניתבישולהמיועדתלחובביהבישולהביתיבהנחייתהשףצחיבוקששתרעםמגווןשלטעמיםמארצותאירופה
והמטבחהבלקני.
דרךהעינייםשלנו
המגזיןהיחידבטלוויזיהרב-ערוציתהמוגשבשפההאמהריתוהטיגריתופונהלבניהעדההאתיופית.המגזיןמביא
חדשותודןבכלהנושאיםוהבעיותשאליהםנחשפיםבניהעדהבתהליךהשתלבותםבחברההישראלית.התכניות
מתורגמותלעברית.
הסרטהראשוןשלי
תכניתשבהמוקרניםסרטיביכוריםשיצרותלמידיםבמגמותהקולנועוהטלוויזיהבבתיהספרברחביהארץ.
עוליםעלסרטון
המשךלסדרהשלסרטיםשהפיקווביימותלמידימגמותלתקשורתבבתיספרתיכונייםברחביהארץומציגיםמגוון
בעיותונושאיםהלקוחיםמעולמושלהדורהצעיר.
סרטיםשכאלה
במהלסרטיםאישייםשהפיקוגמלאיםבפרוייקטשלהטלוויזיההקהילתיתבמתנ"סיםברחביהארץ.
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תכניותעונתיות
מישהודיבר
סדרההעוסקתבנושאיםשלאזרחותודמוקרטיהבהשתתפותבנינוערחילונייםודתייםומתמקדתבחשיפתהצעירים
לנושאיחקיקה,אזרחותטובהושילובבחייםהדמוקרטייםבישראל.
הזירההלשונית
שעשועוןטלוויזיהבהשתתפותבנינוערהעוסקבלשוןהעבריתבאמצעותביטוייםעכשווייםוכאלהשהיושגוריםבעבר.

תכניותחינוכיות-לימודיות
מבחןהמאה
שעשועוןטלוויזיההחושףלפניהצופההצעירמידעמעולםהמושגיםהיהודי,ציוניודמוקרטי.
שוונג
סדרההמציגהאתהדרךלהתמודדעםאלימותבקרבבנינוערמחוץלכותליביתהספר.
ההפסקההגדולה
סדרההמציגהאתהווייהחייםבביתהספרומציידתאתהצופיםהצעיריםבכליםלמיגורתופעתהאלימות.

תכניותמיוחדות
כדישלאיאבד2004
תכניתמיוחדתליוםהזיכרוןלחלליצה"ל.בפרויקטהופקוושודרושיריםשנכתבוע"יחיילותוחייליםאשרנפלובמערכות
ישראל.מקצתהשיריםהוגשוכקטעיקריאהע"יחייליתאטרוןצה"לואתהאחריםביצעוהלהקותהצבאיות.
היינושם
תכניתמיוחדתליוםהשואה.משלחתמעורבתיהודית-ערביתיצאהלמסעמרגשבעקבותששתהמיליוניםאשרנספו
בשואה.
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גםבשנת2004צפוןללאהפסקהFM 104.5ו,FM101.5-היאתחנתהרדיוהאזוריהמובילהבצפון.
זאתאנוזוקפיםלזכותושללוחהמשדריםהמגווןשאנומגישיםלקהלמאזינינושהתחברבאופןטוטלילתחנתהבית
הצפוניתשלו.
יציבותושללוחהשידוריםהוכיחהאתעצמהגםהשנה.
צפוןללאהפסקהמפעילחדרחדשותדינמיהמרושתבכלאזורהצפוןואשרמביאאתכלהמידעהמעודכןביותר
מהשטחבמבזקיחדשות,המשודריםבמשךכלהיוםגםבתכניותהסינדיקציה.
בשנת2004חדרחדשותזההוכיחאתעצמובעתהמתיחותבצפון)יריעלשלומי,יריפגזינ"ממעלאצבעהגליל,
גיזרתהמטעניםבאזורהרדוב(.
לתכניותהסינדיקציההמועברותמרדיוללאהפסקהיששיעורהאזנהרב,זאתאנומבחיניםלפימספרשיחותהטלפון
המגיעותלמערכתהתכניותמאזורהזיכיוןשלנו.
תכניתאשרהתקבלהבאהבהגדולהבקרבמאזינינובצפוןהיאתכניתהשלאיריסקול,זוהיתכניתמיוחדתבעלתאופי
חברתיהמשמשתכבמהלפתרוןבעיותשונות.
לתכניתהנ"להקמנומערכתהפקהותחקירמיוחדתלאזורהצפוןהמביאהלשידורסיפוריםנוגעיםללבמאזורהשידור
שלנו,המאזיניםעוליםלשידורוזוכיםלעזרהמקהלמאזיניםרחבבמיוחד)צפוןומרכזהארץ(.ונוסףלכךלעיתים
מגיעהאיריסקוללשידורמאולפניהרדיובמעלות,מהשגרםלחיבורנוסףלמאזיניהבצפון.
תכניתהשלאיריסקולהיארקדוגמא,ב–15בחודשמרסקיימנומשדרהצדעהלצפוןשאליוהגיעוכלכוכביהרדיו
ובהםנתןזהביששידרמהישובהדרוזיחורפיש,איריסקולאשרשידרהמכרמיאל,דידיהררישערךהפנינגענקבאגם
מונפורטבמעלותבהשתתפותחייליהמוצביםבצפוןועוד.יוםשידוריםזהזכהלהצלחהחסרתתקדים,התקבל
בהתלהבותותרםלחיבורהעמוקהקייםכברביןרדיוצפוןללאהפסקהלביןמאזיניובאזורהזיכיון.
באזורהזיכיוןהייחודישלנו)אחדהרחביםמסוגו(למעלהמ10-עריםגדולותוביניהןכרמיאל,מעלות,שלומי,קריית
שמונה,מטולה,נהרייה,עכו,צפת,קצריןועוד.כלאחדמראשיהעריםהללומקבלבמהבצפוןללאהפסקהלצרכיו
בניהולעירו,ביןהיתרבתכנית"אדוניראשהעיר"המאפשרתלתושביהאזורלשאולאתראשעירםשאלותבשידור.
תכניתחברתיתנוספתהיא"קוהעימות"תכניתושלראשעיריתמעלותויו"רישוביקוהעימותשלמהבוחבוטאשר
מקדישאתתכניתובכלשבועלנושאחברתיאחרעםהנושאיםבתכניתנמנים:ערבייהגליל,אבטלהוכלכלהבצפון,
עמותותהעזרהלזולתלטובולרע,החינוךבצפון,מצבהרשויותוהעיריותונושאיםנוספים.
בשנת2004התחזקהחיבורעםהקהילה,זאתבשלמבצעיםשערכנולמעןילדים,נזקקיםוחייליהמוצביםאשרקיבלו
מאתנואלפיתקליטורים.

אזור:גלילגולן

תדר104.5FM/ 101.5FM:

מנהלהתחנהוהתכניות:אייללי-און

טלפון04-9979999:
פקס04-9571639:
כתובת:מלוןאסיינדה,יפהנוף,מעלות24952,
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לצפוןללאהפסקהישחיבורמיוחדעםמשטרתישראלובמיוחדעםמשטרתהתנועהבאזור,יחדאנויוצאיםלמבצעי
אכיפהמיוחדיםלחינוךהדורהצעירלנהיגהזהירהיותר,זאתבתכניתהבילוייםשלנובשישיבלילהועדכוןהמכמונות
היומי.
במהלךכלהשנהתורמתהתחנהדרךקבעזמןאווירקודשלגופיםולעמותותהתנדבותיותהפועליםלמעןהקהילה.
שנת2004היאהשנהשבההתבססנוכרדיומאופיין,יציב,מעורה,העונהלכלצורךשלקהלמאזיניוהגומללובנאמנות
איןקץהניכרתבסקריההאזנהזושנהשנייהברציפות.
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בתוךשורהשלתיקוניחקיקהותקנותהמאפשריםלכלתחנהאזוריתלהיותלרדיוארציוכמעטגלובלי,רדיו
קולרגעמתעקשלהמשיךלשמורעלזהותוהאזוריתהקהילתית.
להבנתנובולמוסהשינוייםמקורובאינסטינקטאימפריאליסטי)כלכלי(שלמספריזמיםמקושרים.
לכןשומהעלהמחוקקלהגןעלהתחנותהאזוריותשיצר.אבלמכיווןשהמחוקק)במחילה(,רפהוחסרהבנה,
האחריותנופלתעלהרשותהשנייה.
ישכמהתחנותשממשיכותלהניףדגלקהילתימעורב.אםהתחנותהאלהיועמדו,עקבהשינויבחקיקה,מולכניסה
שלתחנותרדיואחרותלאזורםהתהליךיהיהברור.
השידורהקהילתיייעלםכיהואעתירעבודהוהוצאותובכלאזוריהארץישדרותחנותמוסיקהבעלותאפיוןכזהאו
אחר.
הרשותהשנייהחייבתלעמודעלהמשמר.
הצבעהצפונישלרדיוגליל-עמקיםזהרגםהשנהבשורהארוכהשלמבצעיקהילה.
נדגיש,שאיןמדוברבמבצעיםשעיקרםעזרהלמסכנים.אתגמילותהחסדיםאנחנוממשיכים,
אבלהעברנואותהאלמאחוריהקלעים.
בפעילותהקהילתיתשלנוכבר3שניםאנחנומקדישיםלמצוינות,לעידודעבודה,לשכנות
טובה,ליזמות-לתחומיםשבהםאנחנומדגישיםגאווהאזורית.

אזור:עמקים
תדר91.5FM / 96FM:
מנהלהתחנה:חייםהכט
מנהלהתכניות:דיוידעזרן
טלפון04-6767122:

פקס04-6760255:
כתובת:קיבוץביתקשת,ד.נ.גלילתחתון15247
אתראינטרנטwww.96fm.co.il :
דואראלקטרוניradio@96fm.co.il :
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בשנההעשיריתלפעילותנוכרדיואזורי,שובהוערמועלהרדיוהאזוריקשייםשניתןהיהלפותרם.המאבקנגדהמדיה
משרדהאוצרומשרדהתקשורתבנושאאגרותתדריםעדייןלאהגיעלקצו,ובגללהתעקשותלאברורהאנועומדים
לפנימצבמגוחךשלהארכתזיכיוןכלשלושהחדשים,כלפעםלרבעוןנוסף.הליךזהרקמעמידאתרשויותהשלטון
באורמגוחךומבייש,בשלאירצונםלהביןאתהסביבהוהתנאיםשבהםפועלהרדיוהאזורימחד,ואייכולתםלנקוט
פעולהאשרתפתוראתהמצבאחתולתמידובמסגרתהחוק.הערפלהזההמרחףמעלינוכברכמהשניםללאפתרון,
לאמאפשרלנולתכנןלטווחארוך,לתכנןהשקעות,תכניותועודפעולותהמתעכבותבינתיים.
לצדהמאבקהזה,אנחנוממשיכיםלבזבזזמןיקרוכספיםעלדיוניםבלתינגמריםעםארגוניםשונים,העוסקיםבזכויות
יוצריםומבצעים,המבקשיםדמיתמלוגיםגבוהיםבמיוחד.משוםמה,שונתהלאחרונהמדיניותהרשותהשנייהשלא
להתערבבמו"מהעסקי,שביןהגופיםהשוניםלביןתחנותהרדיוהאזורי.השנה,שינתההרשותאתגישתהוהחליטה
להתערבבמחלוקתהעסקיתהזו,בניגודלשניםהקודמות.אנותמהיםעלכךולאמביניםמדועהחליטההרשותהשנייה
לנקוטעמדהבנושאשהואחיצונילהבאופןמובהק.
עםזאת,שניהנושאיםשהוזכרולעיל,עמדוהשנהבצלפעילותמבורכתורבתמעשים.גםהשנההמשכנולבססאת
מעמדנוכרדיואזוריהנותןשירותיםלקהילהבתחומיהמידע,תרבות,בידור,ספורט,תחבורהוכלכלה.רדיוחיפההוא
כברמוסדבאזורוקשהלתאראתחייהיוםיוםכאןללאמבזקיחדשותמקומיות,שידורימזגאוויר,תחבורהומידע
לציבור.
השנההוספנונדבךנוסףלפעילותנווהואהעמקתהשימושבאתרהאינטרנטשלנו.הדגשהואעלמערכתחדשות
ומידעאזוריתומכת,הנוספתלמחלקתהחדשותשלנו.הציבורמוזמןלהיכנסבכלעתלאתרולעקובאחריהחדשות
המקומיות,מבצעים,הודעותעלאירועיםוכןלהגיבעלכלמהשנאמראונעשהברדיוחיפה.
הפעילותבתוךהקהילההולכתומעמיקה,והשנההחלטנולמצואמכלהמשפחותשעושותלמעןהקהילהבלילבקש
שכר,משפחהאחתבולטת.בחופשתהחנוכה,העלינולשידורעשרותמשפחותהעוזרותלחלשים,לנזקקים,למוכים
ולרעביםובסוףהחגעשינו"נסחנוכה"למשפחהמטירתכרמלשזכתהבמכוניתמתנה.התחושהשלנוהייתהשעשינו
משהוחיוביוהראינולכלהמאזיניםשישגםפניםיפיםלחברהבישראלולארקקטביםומריבות.
כסיכוםל10-השניםהראשונות,ניתןלומרשאםרדיוחיפההואהמודלשאליוהתכווןהמחוקקבחוקקואתחוק
הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיואזורי,הרישהרדיוהאזוריהואהצלחהבלתירגילה.דילהסתכלבמאזניםשלרדיו
חיפהובסקריההאזנה,כדילראותעדכמהמוכחתההצלחה,עדכמהצדקהמחוקקבבקשולהפעילתחנותאזוריות
ולאעודתחנותארציות,כמהנחוץהכליהזהוגםכמההואמצליחבכלהמובנים.אכן,רדיוחיפהגאהלהמשיךולהיות
הסמןהימניבתחוםהזהושמחעלהיותוחלקמתעשייהתקשורתיתכלכךחשובהומצליחה.

אזור:הכרמלוהמפרץ
תדר107.5FM / 92.7FM:
מנהלהתחנה:דנינישליס
מנהלהתכניות:ארזיעקובי
טלפון04-8123456:

פקס04-8121314:
כתובת:גרנדקניון,דרךשמחהגולן,9000נוהשאנן,חיפה
דואראלקטרוניradio_haifa@walla.com :
אתראינטרנטwww.1075.fm :
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לסיוםדבריי,לאאוכלשלאלברךאתנאוהבת-צור,סמנכ"ללרדיווטכנולוגיה,ולהודותלהמשוםשעםכתיבתשורות
אלוקיבלנוהודעהעלפרישתהמהתפקיד.הרדיוהאזורינולדעםכניסתהשלגב'בת-צורלתפקידה.
בכישרונההרבהיאעיצבהאתדרכו,סייעהלהתגברעלמכשוליםומוקשים,נלחמהבחירוףנפשבכלמוסדותהמדינה,
כשהאינטרסהיחידהעומדלנגדעיניההואהצלחתהרדיוהאזורי.לעיתיםקרובותנאלצהנאוהבת-צורלהילחםגם
מבית,בפקידיםאובנבחריציבורשאוזנםלאהייתהקשובהלבעיותהרדיוהאזורי,אושלאהבינואתהרגישותוהבעייתיות
שלכליתקשורתזה,בניגודלטלוויזיה.עםעזיבתהשלגב'בת-צוראתתפקידההיא
משאירה14תחנותחזקות,מבוססות,מצליחותשהפכולחלקבלתינפרדמנוף
התקשורתבישראל,ועלכךתודתנוהכנה.
אישיתאנימודהלנאוהבת-צורשהייתהלימדריכה,מורהומייעצתלכלאורךהדרך.
הצלחתנוהיאהצלחתהובלעדיהלאהיינומגיעיםלהישגיםשהגענואליהםהיום.
מישהוליד,הוביל,נלחם,עיצבוהביאאתהרדיוהאזורילמקומוהיום,ראוישיקבל
הערכהפומביתראויה.
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רדיואמצעהדרך90 FMממשיךלשמורעלמעמדוכרדיומובילבתחומיםרבים:החדשות,המוסיקהוהמעורבות
בקהילה.
לתחנההישגיםרביםוהיאמתאפיינתבסלמגווןשלתכניותהמתאימותלקהלייעדשונים.מאזיניהתחנהשומרים
להנאמנות,נהניםממגווןרחבשלשידוריםבכלשעותהיוםובעיקררואיםבתחנהביתחםואוהב.המוסיקההמושמעת
ברדיוהיא"אמצעהדרך"–להיטיםמהמוסיקההישראליתוהלועזית.התחנהמשמיעהסוגיםנוספיםשלמוסיקה:
עולם,ג'אז,האוס,דאנס,בתכניותשמיועדותלכך
לנואין"פלייליסט"…לנויש"פייבוריטס"–מועדפים.העורכיםהמוסיקלייםקובעיםרשימהשלשיריםשמקבלים
העדפהבמספרההשמעות,אךרשימהזולאמשאירהשיריםאחריםבחוץ.להיפך,התחנהמקפידהלקדםסוגי
מוסיקהמגוונים,לרבותקידוםהיצירההעברית.

למעןהקהילה–דרךחיים
שנת2004הייתהשנהשלתנופהבכלהקשורלתרומהלמעןהקהילה.קיימנובמהלךהשנהארבעהימיהתרמה–

לביתהחוליםביתלוינשטייןברעננה,לעמותת"גדוליםמהחיים"המסייעתלילדיםחוליסרטן,ולמשפחותנזקקות
לקראתהחגיםפסחוראשהשנה.
רדיואמצעהדרך90FMרואהבתרומהלקהילהדרךחיים.זכינולקבלאתאותיקיראקי"םמידינשיאהמדינהבעבור
פעילותנולמעןהחריגים.אנומתגאיםגםבאותעיתון"גלובס"עסקיםלמעןהחברה,בעבורפעילותינוהרדיופונית
הקהילתית.
אנוממשיכיםבדרךזוומחזקיםאתהקשרעםהקהילה,שבהאנוחייםואליהאנומשדרים.

החדשותב 90FM -
החדשותב 90FMהןעוגןמרכזיבשידוריהרדיו.בכליוםמבזקיםויומניחדשותאזוריים.
נוסףעלכך–שידורי"גלפתוח"בעתהצורך.החדשותבאמצעהדרךהפכול"מוסד"באזור:סיפוריםטוביםומרגשים,
התרחשויותבשידורחיולאמעט"סקופים".
בתוךמערכתהחדשותקיימתמחלקתספורט,שנחשבתלאחתהטובותבארץובהמיטבהשדריםוהפרשנים.גםכאן
סיפקהמחלקתהספורטידיעותבלעדיותרבותשזכולכותרותבעיתוניהספורטהיומיים.

אזור:עמקחפר
תדר90FM:
מנהלהתחנה:אהרוןאורגד
מנהלהתכניות:בועזאורגד
טלפון09-8359590:

פקס09-8357590:
כתובת:המחשב,8אזה"תפולג,נתניה42504
דואראלקטרוניradio@90fm.co.il :
אתראינטרנטwww.90fm.co.il :
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הקשרעםהמאזינים
רדיואמצעהדרךהוא"ביתחם"לתושביהאזור.נתוניהרייטינגבהתאם.רדיואמצעהדרךמשמשאוזןקשבתלמאזינים
בפתרוןבעיות"לידהבית",רדיואמצעהדרךיוצאלעיתיםקרובות"מהאולפןאלהשטח"במבצעישידורמגוונים
ומשתףאתקהלהמאזיניםבשידוריו.הקשרעםהמאזיניםהדוק.שדריהתחנהומפיקיהשומעיםמהישלמאזינים
לומר–בטלפון,בפקס,באינטרנט,בדוארובמיילומתייחסיםלכך.החיבורביןהרדיולמאזיניוהואחיבוראמיתישיכול
להתרחשרקברדיוהאזורי.

הפרסוםוהשיווקב90FM
רדיואמצעהדרך90 FMהמשיךבשנת2004להיותאפשרותהפרסוםהמועדפתעלהעסקיםבאזורהשרוןועמק
חפר.הרדיוחיזקאתמעמדובתחוםהפרסום,הןלקהילתהעסקיםהאזוריתוהןכערוץשידורמוביללחברותארציות,
שפנולתושביאזורהשידורשלאמצעהדרך.
אופצייתהפרסוםברדיוהאזוריהמשיכהב2004-להיותמרכזיתוראשונה–וזאתעלפניעיתונותמקומיתאושלטי
חוצות.
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רדיו"א-שמס"עלהלאווירב,24.07.03-וביססאתמעמדוככליהתקשורתהמשפיעביותרבמגזרהערבי,למרותגילו
הצעיר,בזכותלוחהשידוריםהמגווןאשרחדרעמוקלליבםשלהמאזיניםבתוךזמןקצר.
לוחהשידוריםהותאםבמיוחדלצרכיוהמגווניםשלקהלהמאזיניםהערביבארץ.רדיו"א-שמס"חרטעלדגלולהיות
ערוץתקשורתחופשי,נאמןומאוזןבתוךהזרמיםהשוניםבמגזרהערביעלכלגווניותוךשמירהעלאמותמידה
מקצועיותופתוחות.רדיו"א-שמס"פועלרבותומהווהגשרביןערביםויהודים,תוךהבנהושמירהעלהצרכיםשל
שניהמגזריםבצורהאובייקטיביתומאוזנת.

אירועיםחשוביםאשרהודגשוהשנה:
זכייתקבוצתהכדורגל"בניסחנין"באליפותהמדינה,אשרסוקרהבהרחבהעלידימחלקתהספורטשלרדיו
"א-שמס".ובהמשךנגדקבוצת"ניוקאסל",כוללשידורחימניוקאסלשבאנגליהלקהלהמאזיניםבארץ.
סיקוראינטנסיבישלהמאבקלקבלתהשכרברשויותהמקומיותהערביות)"עראבה"במיוחד(.
סקירתמותושלערפאתומסעהבחירותברשות.
סקירתחקיקתתכניתההיננתקות,ההתנגדותבליכודוהתמורותהפוליטיות.
סקירתנושאתאונותהדרכים:יוםשידוריםמיוחדעםעמותת"אורירוק".
"כוכבנולד",אירועאומנותיבולטבשיתוףחברת"קוקהקולה".
כנסספרותשהתקייםבעמאןבירתירדן ,בהשתתפותסופריםידועישםבעולםהערבי.

מגווןעשירשלתכניותברדיו
צעירים,נשים,חדשותואקטואליה,פוליטיקהוכלכלה,ספורט,תרבות,סאטירה,אסטרולוגיהבריאותופנאי,ומעורבות
בקהילה.

מחלקתהחדשות
"חדשותא-שמס"קולטתאתמיטבהכתבים,העורכיםוהמגישיםכדילהרכיבמערכתחדשותלמופת,המשדרת18
מהדורותביום3,יומנים,מקיימתראיונותותחקיריםחדשותיים,דיווחימזגאוירוכלכלהונתוניבורסה,נוסףלפריצות
שידורבאירועיםמיוחדים.

אזור:מגזרערבי
תדר98.1FM/101FM :
מנהלהתחנה:סוהילכראם
מנהלהתכניות:ברנארדטנוס
טלפון04-6084101:

פקס04-6083101:
כתובת:כפרהחורש,ת.ד,3194.נצרת16130
דואראלקטרוניashams@ashams.com :
אתראינטרנטwww.ashams.com :
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מחלקתתרבות
"א-שמס"עםמיטבהשדרניםבמגזר,משתתפתבאופןפעילבאירועיםתרבותייםוחברתייםבמגזרהערבי,הופעות
מוסיקליות,הצגות,כנסיםושידוריםחייםממופעיםשונים.

ספורט
מחלקתהספורטמשדרתבשידורחימשחקיכדורגלובהםפריצותשידור,ודיווחיםחייםעלהמתרחשבמגרשים,
ובכללבעולםהספורט,כלזהבשפההערביתעםמיטבהשדרניםוהכתבים.
בראייהעתידית":א-שמס"תמשיךלהעמיקאתהקשרעםהמאזיניםתוךקביעתסטנדרטיםגבוהים,ובביסוסמעמדה
ככליתקשורתמובילבמגזרהערבי,נוסףלחיזוקהמבחינהכלכלית.
רדיו"א-שמס"תמשיךותתמקדבהרחבתקהלהמאזיניםוהמפרסמיםוהמעורבותכדילהמשיךלבססאתמעמדה
ככליתקשורתמובילבמגזרהערביבארץ.
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האווירה,השמש,הים,התושבים–זהההבדלביןאילתלישראל.
"קולהיםהאדום"–האינטרקוםשלהקהילה.
ראשהעירהחדש,מאיריצחקהלויהחליטהשנהלתתלרדיו"קולהיםהאדום"פרסהוקרהעלפעילותלמעןהקהילה
בפרויקטמיוחדעםרשתהמתנ"סיםבאילת":להדליקלכלילדחלום".
הפרויקטהואייחודיבארץובוהרדיומתגייסליוםשידוריםמיוחדבואוספיםכסףמהתושביםכדילעזורלילדים
ממשפחותקשותלהשתתףבחוגים!!!
לאאוכלושתייה,אלהחוגיםלהעשרה,כדילתתלילדיםמהמשפחותהקשות,הזדמנותלהעשיראתעצמםולנסות
לצאתמהמעגלהחייםהבעייתיהזה.
זוהשנההשנייהשבהמתקייםפרויקטזה,למרותהמצבהכלכליבארץובאילתהצלחנולגייסלמעלהמ300-מלגות
לבנינוער,כלמלגהבסך.₪900
בטקסשבוהוענקפרסהמתנדבלרדיו,הוענקוגםפרסיםלרשת"ישרוטל"ולסוכנותהיהודיתעלתרומהלקהילה
באילת.בנאומואמרראשהעיר:
"מיזוכרכיצדנוהלוחיינולפנישהומצאהטלפוןהנייד?"
מיזוכרכיצדנוהלוחיינוללארדיו"קולהיםהאדום"?"
קולהיםהאדוםממשיךלתרוםלקהילה.אנשיהקהילההםהמאזיניםשלנו.
הרייטינגממשיךלהיותהגבוהבארץבאחוזיהאזנה)ואלתאמינולמהשאחריםכותבים(וכמוכלעםישראל-אנו
מקוויםלשלוםבאזורכדישנוכללחזורולראות,תייריםותיירותמשתזפיםבחוףהים...
כולנותקווהשהרדיוימשיךלהתחזקולהפעילאתקסמועלהמאזינים.

אזור:אילת
תדר102 FM:
מנהלהתחנה:גיאמרקמן
מנהלהתכניות:גיאמרקמן
טלפון08-6340630:

פקס08-6340590:
כתובת:מרכזרכטר,ת.ד,2148.אילת88121
דואראלקטרוניradio@fm102.co.il :
אתראינטרנטwww.fm102.tapuz.co.il :
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בשנת2004המשיכהרדיוס100FMבמגמתהבשניםהאחרונותלהפוךלתחנת
המוסיקההמובילהבישראל.
הסקריםהמחמיאיםוהתגובותהרבותממאזינינומעניקיםלנואמתמידהלגבידרכנו.
גםהשנההענקנולמאזינינומגווןרחבשלתכניותמוסיקה,ובהןמוסיקהחדשה,
ראיונותבלעדייםעםאמניםומבצעיהטסותלמפגשיםעםאומניםבחו"לובטקסי
פרסיהמוסיקהבאירופה,במסגרתשידורירדיו.MTV
אתמגמתהשירותלציבורהמשכנובצורתתכניותהעוסקותבזוגיות,רפואהופוליטיקה.בתכניותאלומשתתפים
המאזינים,מחוויםדעתםומקבליםעצהוהדרכה.תכניותאלומתרכזותברצועותשידורבודדותבסוףהשבוע,כךקו
התחנהאינונפגם.
שיתוףהפעולההרחבעםארגוניםהתומכיםבקהילהנמשךגםהשנה.גורמיםכמו"ביתהחוליםלוינשטיין"",בית
החוליםמאיר",ארגון"קולחיים"ואחריםזכולתשומתלבמוגברת,הןבהתייחסותבשידורוהןבקדימוניםשתרמו
לעניינם.
בכךאנומאמינים,כיהמינוןהנכוןברדיוס100FMשלמוסיקה,שירותועזרהלקהילהנושאפרי.

אזור:השרון
תדר100FM:
מנהלהתחנה:דודבן-בסט
מנהלהתכניות:מאירחדד
טלפון03-9029999:

פקס'03-9022444:
כתובת:המלאכה,22ת.ד,11364.אזורהתעשייההחדש,
ראשהעין,מיקוד48091
דואראלקטרוניdavid.bb@100fm.co.il :
אתראינטרנטwww.100fm.co.il :
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כמעטעשרשניםחלפומאזנוסדהרדיוהאזוריבישראל,ושינהאתפניהשידורים
שלהרדיובארץ.עםמהפכתהרדיו,לאניתןלהתעלםממהפכהנוספתשהתרחשה
בישראל,בתחוםהתקשורתהסלולרית.
רדיו 99escהיההראשוןשזיההאתהפוטנציאלהטמוןבשילובשביןתחנתרדיולבין
מפעילסלולרי.
רדיו99escהפועלבשיתוףפעולהעםהמותגESCשלחברתפלאפון.
וכךמהרמאוד99escהפךלהיותהגורםהחשובוהרלוונטיהיחידבעולםאז99Esc....
-סימןשאתהצעיר!!!!!!!

- 99Esc

תחנתהרדיושמביאהלךאתהמוזיקההחמהביותר,כלהיוםללאחדשותוללאדיבורים.

- 99Esc

תחנתהרדיושמביאהלךאתהבוקרהכימצחיקברדיועםאבינוסבאוםואוריחזקייה.

- 99Esc

תחנתהמוזיקההמובילהבישראללצעיריםעם24שעותשלמוזיקהקצביתודינמיתללאפשרות.

-99EscרדיואינטראקטיביהמשתףפעולהעםחברתהסלולארEscליצירתתוכןטכנולגיחדשניומתקדםהמתאים
לקהלהמאזינים.
-99Escמיטבתקליטניישראלוהעולםמתארחיםבכללילהעםמיטבהמוזיקהוסצנתהמועדונים.
-99Escרדיוהמחוברלקהילהבאופןשוטףופעיל-ערביהתרמהמיוחדים,פעילויותבבתיספרובאוניברסיטאות,
שיתופיפעולהעםעיריותומועצותמקומיותרבותבנושאיםשוניםומגוונים,מסיבותענקברחביהארץועודועוד........
- 99Esc

רדיוהמשלבבתוכואתמיטבאנשיהמוזיקהבישראלכדילהביאאתהטובביותרלמאזיניהרדיו.

- 99Esc

רדיוהמחבראותךלדבריםהחמיםביותרבעולםהמוזיקהיוםיום,כלהיוםוהכולתמידבחיוך.

אזכמושאמרנובהתחלה:
-99Escסימןשאתהצעיר!!!!!!!!

אזור:השרון
תדר99FM:
מנהלתהתחנה:חנהגרטלר
מנהלהתכניות:גביביטון
טלפון09-9513513:

פקס09-9513555:
כתובת:גלגליהפלדה,11ת.ד,12066.
אזורהתעשיההרצליהפיתוח
דואראלקטרוניradio@99esc.co.il :
אתראינטרנטwww.99esc.co.il :
רדיואזורי
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רדיוללאהפסקה,103FMממשיךלשמורעלמעמדוכרדיוהחזקוהמובילבגושדןוהסביבהוזאתבשלאפיונוהמובהק,
כוכביוהרביםותכניוהעשירים.מעצםהיותוהרדיוהיחידבישראלהזוכהלאפיון","Talk Radioמציגרדיוללאהפסקה103FM
לוחמשדריםהמבוססעלשיחותעםמאזיניםותכניותייעוץבנושאיםחברתייםשוניםומגוונים.התחנהפועלתמשנת1995
ומשדרת7ימיםבשבועבכלשעותהיממה.
שדרנירדיוללאהפסקההםכוכביתקשורת,מהשורההראשונהומהמוביליםבארץ,ובהם:ניסיםמשעל,דידיהררי,נתןזהבי,ורדה
רזיאל-ז'קונט,איריסקול,שמוליקטיאר,פרופ'רפיקרסו,הגרפולוגאילוןבןיוסף,טליליפקין-שחק,אליעזרלחנה,יובלכספיןועוד.
לאחרונההצטרפושדרניםמכובדיםנוספיםלנבחרתהרדיו,ובהם,השדרניתמרבמיכאליבתכניתבוקריומיתוהשדרןירון
אנושבתכניתאישיתלקראתשבת,בכליוםשישיבצהריים.
נוסףלאהדההרבהשלהזוכיםהשדרניםבזכותכישוריהםהרדיופוניים,זוכיםהםבובזמןלהערכהרבהולהוקרהמהציבור
הרחבומהממסד.בתכניותעוליםלדיוןנושאיםעכשווייםשעלסדרהיום,החלמענייניםאישייםוכלהבנושאיםטעונידיוןציבורי.
רדיוללאהפסקה103FMמאפשרלמאזיניולהביעאתדעותיהםוענייניהםהאישייםבשידורולקבלמענה,ייעוץואוזןקשבת
בשידוריםהשונים.הנושאיםהעוליםבשידורנוגעיםלכלאחדבאוכלוסייהומכאן,החיבורההדוקשלרדיוללאהפסקה103FM
עםהקהילהוצרכיההמשתניםעםהזמן.ישלצייןכיפועלםשלהשדרניםוצוותיההפקהבאלידיביטויבאופןקבועגםמחוץ
למסגרתהשידור,ביןאםבאמצעותסיועלנזקקיםבהתמודדותמולהממסדאובמלחמתקיוםיום-יומיתבשלמצוקותאישיות.
רדיוללאהפסקה103FMמציגלוחמשדריםהמבוססכולועלתכניותמקורהמשודרותעלבסיסיומיורובןמועברבסינדיקציה
לתחנת"צפוןללאהפסקה"104.5FMולתחנותאזוריותנוספות.בלוחהמשדריםהמגווןתכניםבנושאיאקטואליה,חברה,
פוליטיקה,ענייניםאישיים,בידור,ספורט,בריאות,יועציםמומחיםבמגווןנושאיםועוד.בשבתמשדרתהתחנהרצועה
המכונה"שבתעברי")מוסיקהעבריתברצף(,הזוכהלאהדהרבהבקרבכלשכבותהגילאים.
ניתןלהאזיןלכלמשדריהתחנהבאתרהביתשלהתחנה)(www.103.fmובאמצעותמערכתקוליתמתקדמת).(IVR
פלטפורמותתוכןאלומלוותאתהתכניותלכלאורךהיוםומאפשרותגישהלארכיוןעשירוהשתתפותפעילהבשידורבאמצעות
פורומיםוצ'טים.בובזמן,שידוריהתחנהמועבריםבשידוריהטלוויזיההדיגיטליים)כבליםולוויין(.
הסקריםמצביעיםעלשיעורהאזנההולךוגדלעםהזמןלרדיוללאהפסקה.103FMלתחנהקהלמאזיניםנאמןהמלווהאותה
עםהשנים,ואליומתווספיםבאופןשוטףקהליםנוספים,המוצאיםאתתכניהשידורמעניינים,מעודכניםורלבנטייםיותר
בהשוואהלחלופותהקיימות.לכן,ניתןלאפייןאתמאזיניהתחנהבטווחגילאיםרחבלמדי,החלמנוערצעירוכלהבקהלמבוגר.
רדיוללאהפסקה103FMרואהחשיבותמכרעתבהקפדהעלתכנישידוראמינים,הוגנים,מאוזניםובעליערךמוסףגבוה
לחברה.בובזמן,מקפידרדיוללאהפסקה103FMלהקצותזמןאווירולהעניקחסותלכלאורךהשנהלגופיםהתנדבותיים
ולאירועיםשפועליםלמעןהקהילה.
התחנהחרטהעלדגלהלהיותהפהוהאזנייםשלהציבורהרחב,ועל-כןכלצעדעתידיבהיבטתוכניאושיווקישלהתחנה
עולהבקנהאחדעםמדיניותערכיתזו.

אזור:גושדן
תדר103FM:
מנהלהתחנה:עידומור
מנהלהתכניות:אמירכהן
טלפון03-7333903:

פקס03-7333904:
כתובת:תפוצותישראל,13גבעתיים53583
דואראלקטרוניradio@103.fm :
אתראינטרנטwww.103.fm :
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רדיותלאביבהפךלהיותסמןליצירהרדיופונית.קהלהיעדשלהתחנהנשארנאמןלה,לאופיהולהבטחהשלהכפס
קולאורבנישלהמטרופוליןתלאביב.אתדגלהתוכןשלרדיותלאביבנושאיםשמותכגון:טלברמן,שיגולדשטיין,דרור
רפאל,אביעדקיסוס,רןלוי,עדןהראל,עמנואלרוזן,דניסידס,לימורדהאן,עדישמאי.כלאלומשדריםתכניותמובילות
ופופולריות,תוךשמירהעלמערךהמסריםשלרדיותלאביבואופיוהייחודיוהמובחןמכלתחנהאחרת:חדשנות,
שנינות,חריפות,הומור,סאטירה,קצב,טרנדיות,ברנג'איות,לפניכולםבקביעתדעתקהל,לפניכולםבפיתוחתכנים.
רובתכניותהעוגןברדיו,עוסקותבדרךזואואחרתאךבצורהמקיפה,במציאותהישראלית.ההתייחסותלמציאות
ולמעורבותבנעשהבארץמתבצעתדרךשכבתההומור,הטוןהקלילאוהסאטירההנוקבת.
המוסיקה,אףהיאמותאמתלאותםערכים:אורבנית,עדכנית,אבללארק"טרימןהמכבש",להיטיםאהובים,עםלא
מעטמשקללסאונדוהפקותמשובחות.קידוםהמוסיקההישראליתוקידוםאומניםצעיריםהואעיקרוןשנחרטעל
דגלהתחנה,ונציגותהמוסיקההישראליתהמשודרתבתחנהגדלהבעשרותאחוזים.

מספרתוכניותחדשותעלולשידורב:2004-
-Made in Israelתכניתמוסיקהישראליתעםדנהבלום.שעתייםמרוכזותשלמיטבהיצירההמוסיקאליתמהעשור
האחרוןוקצתאחורה.
החיבור-תוכניתהיפהופישראליתבהגשתפיגורותמובילותבז'אנרהמוסיקאליהכידומיננטיבסצינתהמוסיקה
הישראלית:אורישוחטודיג'יאלארם.לצדסטהיפהופמקורי,מארחיםהשנייםמוסיקאים,ראפריםותקליטנים
מוביליםבהיפהופהמקומי.
תכניתהלילהעםרןלויועדןהראל-תכניתצעיריםהמתרכזתבבידורלקהלהיעדהיותרצעירשלרדיותלאביב.בין
שארתכניה,התכניתמארחתלהקותואמניםישראליםעלבסיסקבוע,לריאיוןולהופעהבאולפןהרדיובשידורחי.
נוסףלתכניותהחדשות,קיימת"אלטשיפט"-תכניתהמוסיקההאלטרנטיביתשלאושיקארנסטשסימנהמספר
הרכבירוקישראלייםאשרנחשפולראשונהבשידורברדיות"א,כמו:איזבו,אלקטרה,אליוטועמיתארז!!
במרוצת2004מינףרדיותלאביבאתפעילותובענייןשיתופיהפעולההמערכתייםוהמסחרייםעםגופיםשונים
במשק,בכלהתחומים,וזאתכחלקמתפיסתהתחנה,שעלפיהישלחזקאתהקשרביןהרדיולביןהציבורוקהל
המאזינים.

אזור:גושדן
תדר102FM:
מנהלתהתחנה:יהלומהלוי/אוהמדז'בוז'
מנהלתהתכניות:דוריתגבירצמן/לימורדהאן
טלפון03-6022211:

פקס03-6022212:
כתובת:ת.ד,6680.תל-אביב61066
אתראינטרנטwww.102fm.co.il:
דואראלקטרוניfeedback@102fm.co.il:
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דוגמאות:
" .1רוקבקמפוס"-סדרתמופעירוק,שלאמניםישראלייםמובילים,המתקיימיםאחתלחודשבאוניברסיטתתל
אביב,בשיתוףאגודתהסטודנטיםשלהאוניברסיטה.
 .2פסטיבליםשלעירייתתלאביב-במהלךהשנהמתקיימיםמספרפסטיבליםהמקודמיםע"ירדיותלאביב,דוגמת
"טעימותמיפו"",עירעלאופניים"ועוד.
" .3דוקולב"-רדיותלאביבמעניקחסותולמיזםשלרשתבתיהקולנוע'לב')'סרטישני'(במסגרתוממליץהרדיו
במהלךשידוריועלסרטיםדוקומנטרייםישראלייםוזריםהמוקרניםבמסגרתהמיזם.
 .4אירועיםטלוויזיוניים-רדיותלאביבמעניקחסותוומקדםשבושידוריואירועיםטלוויזיונייםבעליצביוןתלאביבי/
כללארצי,דוגמת"פסטיבלהזמרשלישראל"",כוכבנולד"ועוד.
 .5לארקרדיו-מיזםהנמשךלאורךשנותקיומושלהרדיו,שבואחתלתקופהמקדםהרדיועמותותשונות,אשראינן
מקושרותלתקשורתבצורהרציפה,ומעניקלהן"זמןאווירקהילה".
 .6אתראינטרנט-ברבעוןהאחרוןשל2004הועלהלאוויראתרהאינטרנטהמשודרגשלרדיותלאביב.האתרכולל,
נוסףלתכניםמערכתייםובהםמידעעלתכניהרדיו,מידעעלאודותשדריווהצבעותגולשיםלמצעדהיומישל
התחנה.
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רדיוקול-חי

93FM / 92.8FM

שנת2004התאפיינהברדיוקולחיבביסוסמעמדהתחנהככליהתקשורתהמובילבקרבהקהלהדתיחרדימסורתי
לכלגווניו.שנהשלהתפתחותוצמיחהבתחומיםרבים,שגולתהכותרתהיאהקמתמערכתחדשותעצמאית,לוח
תכניותמובנהלפירצועותשידורמאופיינות,תכניותמציאותחדשניות,וימישידוריםמיוחדיםלשירותהקהילה.
מחלקתהחדשותהחלהלפעולב.17.10.2004-לראשהמחלקהמונהשבתיגרברצ'יקואתהקמתהליווההעיתונאי
הוותיקחייםזיסוביץ.מערכתזומספקתמידעחדשותיומעודכןבכלתחוםבלשוןנקייהותרבותיתההולמתאתקהל
מאזיניו,וכןחדשותשישלהןנגיעהלציבורהדתיחרדישאינןמשודרותבמהדורותהחדשותהרגילות.מדייוםמשודרות
19מהדורותהחלמהשעה6.00בבוקרועד12.00בלילהויומןמורחבב12.00-בצהריים.במחלקה5מגישיחדשות,
עורכיםושורהשלכתביתחוםמתחומיםשונים)פוליטיקה,ביטחון,כלכלהועוד(,כתבישטחמתוךהקהילה,אשר
שולטיםהיטבבסוגיםובחתכיםהשוניםשלהיהדותומדווחיםהפרוסיםברחביהארץהמעוריםבהוויההדתיתויודעים
להבדילביןהזרמיםהשונים,והאירועיםהייחודייםלמגזריםהשונים.המחלקהמסתייעתבמרכזמידע,באינטרנט,
חיבורלסוכנויותידיעותבינלאומיות,בשיתוףפעולהעםעיתונאיםבאמצעיתקשורתאחריםבכליהתקשורתהחוקיים
והרשמיםשל,ובקוהאדום-מאזיניםמעביריםמידעחדשותי.כלידיעהנבדקתומאומתתלפיכלליהאתיקההמקובלים.
מערכתחדשותעצמאיתוייחודיתזועשתהמהפךעצוםבאמצעיהתקשורתהדתייםוענתהעלהצורךשלמאותאלפי
מאזיניםדתיים.
לוחהתכניותשלהרדיונבנהברובולפירצועותשידורמאופיינות.אתהבוקרפותחסטיבוואלזבמגזיןאקטואלי
באנגליתואחריוידידיהמאירבתכניתוהחדשה"התעוררות".ידידיהקוראאתהעיתוניםבנימהאישיתצינית,לעתים
בהרבהביקורתודעתנותומשלבתכניםרוחניים,למשלפינתדברההתעוררות-קטעמספרמוסרוחסידות.
את"פסוקידזמרא"-רצועתהמוסיקההמגוונתשלהבוקרמגישרונןגרוסבטובטעם.לאחריהתכניותלמשפחה
ובהןגלרייתהמומחיםשמייעציםבנושאיבריאות,רפואה,פסיכולוגיה,חינוךומשפטועוד,שאותןמגישותבמיומנות
בלהאבןחןושלהבתחסדיאל".בשירותהציבור"-תכניתחדשהשבהמתארחיםראשיעריםומשרדיםממשלתיים
שמשיביםלשאלותמאזינים,שאותהמגישאבייעקובוביץ,נוסףלתכניתהתחקיריםהמפורסמתשלו"זמןתגובה",
וכןהמגזינים"בזוויתנשית"בהגשתעדיארד",הנושאבטיפול",מגזיןהצרכנות"מבטלמהדרין"-כשרותו"קולטק"-
מגזיןההייטק.
הרצועההדינמיתביותר"-מרכזהעצבים"-שבהמשוחחדודישוומנפלדעםמאזיניםבסגנונוהמיוחדעלכלהנושאים
הבועריםעובתהלשעתייםבצהרייהיום.

אזור:גושדן
תדר92.8FM/93FM:
מנהלהתחנה:ראובןבסכס
מנהלתהתכניות:דבורהפרקש
טלפון03-5785542:

פקס03-5785541:
כתובת:הירקון,8בני-ברק51261
דואראלקטרוניinfo@moreshet.co.il :
אתראינטרנטkolchai.moreshet.co.il :
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מנחםטוקרב"סמולטוקר"ממשיךלהפתיעברצועתהבידורוהפנאילצעירים.בתכניתזוערךרדיוקולחיהשנה
לראשונהאתתכניותהמציאותשהיוופריצתדרךגדולה.הראשונהשבהן"כוכבנולד",תחרותביןהמאזיניםעלתואר
הכוכבהחדשבתחוםהמוסיקההחסידית.באודישניםלקראתהתחרותביצעוהמתמודדיםלהיטיםחסידייםבאולפני
הרדיו,ואלההועברובשידור,הבחירהשלהמועמדיםשעלולגמרנעשתהלאורךכלהדרךבאמצעותהמאזינים.שלב
הגמרובחירתושלהכוכבהחדשהתקיימהבטקסאנשיהשנהבמוסיקההחסידיתשהתקייםבתאטרוןירושליםוהועבר
בשידורחי.המדדיםלבחירההסופיתהיוהצבעותSMSשלמאזיניםשנשלחועדהאירוע,בחירתהקהלבמופעבאמצעות
קלפיותוהחלטתחברהשופטים.תוכניתזונתנהבמהלכישרונותצעיריםוקירבהמאזיניםרביםשרצולהיותחלק
ולהשפיעלרדיו.
תכניתהמציאותהשניהב"סמולטוקר"היאמיוחדתבמינה,מכיווןשהיאמשלבתבתוכהשעשועוןמשימותנושא
פרסים)מכוניתשברולט(,והמשימותהןמעשיחסדבשיתוףעמותת"מאירפנים"".הדרךלאוטורצופתכוונות
טובות"פרויקטרדיופונישל4חודשיםשבומקבליםהמתמודדיםמשימתחסדשבועיתבכתבחידה,המשודרבתחילת
השבועשאותההםאמוריםלבצעעדמועדמסויםבאותושבוע.מישבצעאתהמשימה"שורד"וממשיךלשלבהבא.
חלקמהמשימותשודרובשידורחי,והנושאהפךלשיחתהיוםבקרבהמאזיניםוזכהלפרסוםרבבתקשורתהכללית.
גםהרצועההקבועה"דברמן"בכיכובושלאריאלברמןזכתהלתנופהרבהבקרבהצעירים.המוסיקהעכשווית,הפינות
מעניינותומעשירותבידערב.מוסיקהבטעםשלפעםמחצרותחסידיםמהמזרחושיריא"ימנעימיםאתשעתבין
הערבייםלפני"המהדורההמרכזית"-תכניתהאקטואליההמרכזיתהמסכמתאתאירועיהיוםשמשודרתכיוםבשעות
הערבושודרגהביומנים,כתבותופרשנויות.שעהראשונהאקטואליהכלליתובשעההשניה"אידשענייס"-חדשות
העולםהיהודיהדתי.
לתכניותהאקטואליהבנושאיםמיוחדיםהצטרפה"פולימדיה"-שיחאקטואליבנושאתקשורת,התפיסההחילונית
מולהתפיסההדתיתבהגשתמתיגולןויצחקשינפלד".מבטעולמי"-זוויתיהודיתעלקהילותבעולםעםאיתמר
מור.ולאנשכחאתהתכניותהבולטותהאחרות"הקולבכלכלה"ו"הפרלמנטהחי"-התכניתהפופולריתשמארחת
פנלמומחיםהדניםבנושאיםשוניםשעומדיםעלהפרק.
נוסףלשיעוריהתורההקבועיםשלהרבישראלמאירלאו,הרברצוןערוסי,הרביגאלשפרןועודהצטרפוהרבעובדיה
יוסףב"יביעאומר"והרבמרדכיאלון"מבראשית".
לשיחותמאזיניםעםרבניםמומחיםבנושאימחשבה,הגות,הלכה,זוגיותועוד.הרבמרדכינויגרשלב"ענייןשל
השקפה"והרבשמחהכהןב"ביתהיהודי"הצטרפוהרבאברהםיוסף"בשמורוזכור"הרבשלמהאבינרב"יששואלין"
והרברןרינת"ברסיסילילה".
תכניותהמיסטיקהוהקבלהעםהרבנתןבוקובזה,הרבבןציוןהמגידוהרבעידווברמשודרותבשעותהלילה
המאוחרות.במשךהיוםביןמקבץהקדימוניםלמקבץהפרסומותמשודרתדקה"רגעשליהדות"60שניותעלהיבטים
שוניםבפרשתהשבוע.
תכניותהמוסיקההמיוחדותמוצבוואופיינולקהלייעדכגון"ברינהיגילו"-שיריםוסיפוריםמחצרותחסידים"פותחים
שולחן"-שיריםוטעמיםמהמזרחו"המצעדהחסידי"הפופולרי.
בהמשךלפעילותובעברנערךגםהשנהרדיוקולחילשידוריםמיוחדיםלטובתהקהילהכגון:יוםהתרמהל"ליבי",
יוםשידוריםמיוחדשהוקדשלמלחמהבתאונותהדרכים"בשיתוףעמותת"אורירוק",שידוריםמיוחדיםלהגברת
המודעותהציבוריתלשחרורושליהונתןפולרד,וכמובןשידוראירועיםמרכזייםבחגים,כגוןקריאתמגילה",שמחת
ביתהשואבה"וכו'.
רדיוקולחיהואחלקמהביתהיהודי.מיצובושלהרדיוככליהתקשורתהמובילשלהציבורהדתימוכחבסקריהאזנה
שוניםוהרייטינגבעלייהמתמדת,כשהתקווההיאלהמשךשידוריםמוצלחוצמיחהבכלהתחומים.
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שנת2004היתהשנהרוויהבמוסיקהישראליתחדשה.ברדיולבהמדינהבחרנולקדמהבמכלולתכניותהמוזיקה
בתחנהבצורתראיונותוהשמעותמרובותשלהאמניםהחדשיםשהתפרסמוהשנה,לצדטיפוחהמוסיקההישראלית
משניםעברו.
רדיולבהמדינהניחןבמגווןמאזיניםרחבומכלגוניהציבור.משוםכך,אנומשתדליםשלאלהתמקדבתחוםמוסיקה
ישראליתאחד,אלאלגשתלמוסיקהבאהבה,מסגנוןההיפהופהעכשוויועדשיריארץישראלהישנהוהטובה.
כשמדוברבתרומהלקהילה,רדיולבהמדינהמתגאהבשיתופיפעולהרחביםויעיליםעםמגווןארגוניםהעוסקים
בתרומותלילדים,לחוסים,לבתיחוליםולאחרים
נוסףעלתכניותהמוסיקהבתחנה,קיימותמספרתכניותשנועדולקרבאתהרדיולקהילה,תכניותהעוסקותברוחניות,
באקטואליהובנושאיםחברתייםבעייתייםכמומלחמהבסמיםובאלימות.
בתכניותאלהמוזמניםהמאזיניםלעוץעצהובעיקרלקבלעצה,תמיכהואףעזרהמעשית.
אנותקווה,כישילובכזהתורםלקהילההןבתחוםהבידוריוהןבתחוםהערכי.

אזור:שפלתיהודה
תדר89.1FM / 91FM:
מנהלהתחנה:דודבן-בסט
מנהלהתכניות:נירסייג
טלפון03-9639999:

פקס03-9639978:
כתובת:משההלוי,14ראשוןלציון75143
אתראינטרנטwww.91fm.co.il:
דואראלקטרוניradio91@91fm.co.il:

רדיו פירבוייה
18:00 - 8:00
תדר89.1FM:
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רדיוירושליםהחלאתפעילותוב,1.9.1995-ומאזעברההתחנהתהפוכותרבותלפידרישותהקהלהירושלמיוכדי
להגיעלכלקצוותהקשתהרחבההמאפיינתאתהציבורהירושלמיהמגוון,מחרדיםומסורתייםדרךחילוניםועדנוצרים
ומוסלמים,מילדיםוצעיריםועדהמבוגרים.
בחמשהשניםהאחרונותהתייצבלוחהשידוריםשלהרדיוונעשובושינוייםקוסמטייםכדילהמשיךולהרחיבאתכמות
המאזינים.ישבלוחהשידוריםתכניותאקטואליהובהןתכניתהבוקרהחדשהשלאלכסאנסקי"ויהיבוקר".כמוכן
הורדהתכניתהסינדיקציהשלנסיםמשעל,והורחבהתכניתהאקטואליההירושלמיתלשעתיים.ישתכניותבידור
ובראשןתכניתושלדידיהררי"דידילוקאלי",וכןתכניתחדשהשהצטרפההשנהללוחהשידורים",ארבעעלשש",
בהגשתאלעדעמדי.כמוכןישבלוחהשידוריםתכניותספורט,מוסיקה),ישראלית,יםתיכוניתולועזיתעלכלגווניה(,
וכןתכניותייעוץובראשןתכניתהאסטרולוגיה"כוכביםביום"בהגשתירוןלבנה.
עםשימורלוחהשידוריםממשיךרדיוירושליםליצורולהתפתחוהכולכדילקשורעצמולציבורבירושליםבכלעניין
הקשורבסדרהיוםבעיר.
רדיוירושליםמגביראתעבודתועםגופיםציבורייםשוניםבעירדוגמתעירייתירושלים,בנושאיםשוניםכגון:תכנון,
פיתוחושידורמופעיתרבותלתושביהעירולמאזיניהתחנה.

אקטואליה:
להלןתכניותהאקטואליהבתחנה:
 .1ויהיבוקר-עםאלכסאנסקי.קריאתכותרותהעיתוניםומוסיקההמועברתבסינדיקציהבכלבוקרבין6ל7בבוקר.
 .2בוקרטובירושלים-עםרויטלדהאן.קריאתעיתוניםוראיונותעםהאנשיםשמאחוריהידיעותבעיתונים,דיווחי
תנועהעדכנייםומוסיקה.
 .3מהקורה,יומןהאקטואליהשלרדיוירושלים-עםמאיהחסון-תכניתחדשותהמעלהעלסדרהיוםאתהנושאים
הארצייםהבוערים)תכניתההינתקות,לדוגמא(והנושאיםהעירונייםוהירושלמייםהבועריםבתחומיהחינוך,
העירייה,התרבותהפליליםוכו'.
 .4מבזקיחדשותבעתהצורך-במקרהחירוםערוךרדיוירושליםלפריצותשידורושינויילוחהתכניות.במקרהשל
אירועטרורבעירמעדכןהרדיואתמאזיניובשידורחיוישירמהמקום,במקריםאחריםמתחברתהתחנהלחדר
החדשותשלערוץ.10

אזור:ירושליםרבתי
תדר89.5FM / 101FM:
מנהלהתחנה:משהזיגדון
מנהלהתכניות:ירוןאילן
טלפון02-6440101:

פקס02-6429222:
כתובת:מלוןשלום,שחראי,25ירושלים91160
דואראלקטרוני101fm@tapuz.co.il :
אתראינטרנט101fm.tapuz.co.il :
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בידור:
 .1דידילוקאלי-עםדידהררי-תכניתהבידורהמובילהברדיוהאזוריוהמועברתבסינדיקציהגםברדיוירושליםבכל
יוםבשבועבין14:00ל.16:00-
 .2ארבעעלשש-עםאלעדעמדי-שעלתהלאווירבשנת,2004במקוםתכניתהשלורדהרזיאלז'קונטשהועברה
לרדיובסינדיקציה.ההחלטהעלהשינוינבעהמהרצוןלהתחברלמאזיניםהירושלמיםולהגביראתהקשרעימם.
בתכניתארבעעלששמשתפיםמאזיניהרדיופעולהבשידור,משתתפיםבתחרויותקד"מיםשונות)לאחרונה
ניתנהחתונהבחינםלזוגירושלמישניצחבתחרות(,כמוכןמקפידההתכניתעלדיווחימעודכניםבשעותהעומס
הללווכןמוסיקהטובה.

תכניותיעוץ:
 .1כוכביםביום-עםהאסטרולוגירוןלבנה-תכניתושלירוןלבנהכבשהאתמאזינירדיוירושליםוזוכהלענייןרב.
התכניתמשודרתשלושפעמיםבשבועבין12:00ל14:00בצהריים.
 .2שמיםסוףלסמים-עםד"ראילמדני-תכניתהמסייעתלאנשיםשנקלעולצרהוהסתבכובסמים.ד"רמדניוצוותו
מנסיםמדישבועביוםרביעיבין23:00ל01:00לסייעולמצואפתרונותלנזקקים.

ספורט:
 .1ברדיוירושליםקיימות3תכניותספורט,שתייםמתוכןבימיםשישיוראשוןבין12:00ל14:00הןתכניותראיונות
העוסקותבנושאהספורטהירושלמיבפרטוהספורטהארציככלל.התכניתהנוספתהמשודרתבימישניבאותן
שעותהיאהתכנית"אוהדים"שבהעוליםמאזיניםלשידורומביעיםדעתםבנושאיםבספורט.
 .2פינותספורט-מדייוםב9:45וב17:45משודרותפינותספורטלעדכוניםחדשותייםבספורט.

קשרעםהקהילה:
-

רדיוירושליםהמשיךגםהשנהבשמירתהקשרעםהקהילהואףחיזקאותו:

 .1כמדישנהגםבקיץהאחרוןשידרנומירידחוצותהעיר,המתקייםבמדרחובבירושליםבחודשיהקיץ,והשנהקיימנו
מספרשידוריםחייםמקניוניםבעירבתקופתהחגים.
 .2מסעפרסוםלשחרוראפיאלעד:אפיאלעד,תושבירושליםשסבלממחלתכבדקשהנכלאבכלאבתאילנדוהיה
זקוקלשחרורמידיכדילהישארבחיים,להגיעלארץולקבלטיפולרפואי.רדיוירושליםהתגייסליוםשידוריםמיוחד
להתרמהמיוחדתלשחרורוביוםהשידוריםגויסו180אלףשקלים,שסייעולשחרורוולהבאתוחזרהלארץ.
 .3ראשהעיראורילופוליאנסקימגיעלרדיוירושליםאחתלשבועייםומקייםשיחותעםתושביהעיר,כדילפתורבעיות
שונותשמטרידותאתהאזרחהקטן.לשכתראשהעירמחויבתלהמשיךבטיפולבבעיותשעולותלשידורגםבהמשך.
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בשנת2004המשיכההתחנהבפעילותהנמשכתלמעןקהילתמאזיניהבאזורהזיכיון.
שופרותנאיהשידורלמעןקליטהטובהיותרשלשידוריהתחנה.הוצבומשדריםחדשיםשהקלועדמאודאתקליטת
שידוריהתחנהבכלאזוראשקלוןולכיש.בתוךכך,משרדהתקשורתהקצהלנותדרנוסךFM 95.8ונעשובושידורי
ניסיוןמתוךמגמהלבדוקאתקליטתהשידוריםבתדרהחדשבאמצעותהמשדריםהחדשים.
לוחהמשדריםשלהתחנהעבראףהואשדרוגבהתאםלנתוניהסקריםשהתקבלובתחנה.התחנהעברהלשידורי
סוף-שבועשקט,כאשרמכניסתהשבתמיוםשישיבערבועדיוםא'בבוקר,מושמעיםברצףלהיטיםמכלהזמנים.
ניידתשידורשלהתחנהבחסותחברת"מכתשים"החלהיוצאתבאופןיזוםלשטחכדילהביאלמאזינינוכתבות
ותחקיריםמהשטחעצמו,כלזאתבאיכותאולפן.
מערךהמחשובשופרלאיןערוך.עשרותמחשביםחדשיםנרכשוותוכנתהשידורבתכנהשודרגהושופרה.
"רדיו-דרום"צייןאתשנת2004בשלושהאירועיםגדוליםשהםהשתתפואלפיםממאזיניהרדיו,לקוחותהרדיוואישי
ציבורמוביליםבבארשבע,באשקלוןובנתיבות.השתתפושריםחכי"ם,ראשיערים,מועצותורשויותומובילידעתקהל
מכלאזורהזיכיון.
האירועיםלציוןשמונהשנותפעילותהתחנהזכולהצלחהגדולהוהוחלטלחזורעליהםבמתכונתדומהבשנההבאה.
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