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‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˙ˆÚÂÓ
˘Â·‡„†˙È¯Â

יו"רהמועצה
מרצהלאסטרטגיהתקשורתיתבאונ'בר-אילן
ובמכללתעמקיזרעאל

„¯¯„ÒÎÏ‡†„Â„†ß

ראשהאקדמיהלעיצוב
ולחינוךויצ"וחיפה

„¯Ò‡¯≠Â·‡†‰„ÈÂÂ¯†ß

ראשהחוגלאנגליתבמכון
האקדמיהערבילהכשרת
מוריםבמכללתביתברל

ÁÓˆ†ÈÒÂÈ

‡·ıÙÁ†È

סמנכ"לשיווקרכבתישראללשעבר
ועורךחדשותגל"צ

בימאיראשי,
מנהלחטיבתהתכניותוסגןמנהל
הטלוויזיההישראליתלשעבר

ÏÓÒ†ÌÚÂ

מנכ"לתיאטרוןהקאמרי
שלתל-אביב

¯ÔÓß‚¯Â˙†ÏÁ

מנכ"ליתחברת"חברים
ומרוויחים"-שוקיהוןבע"מ

·ÂËÈÏ‡†ÈÒÂÈ

סופר,עיתונאי
סגןעורךהעיתון"משפחה"
החלמשנת2007
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‡ËÂ·ÁÂ·†ÏÈ

בימאי,מחזאי,מפיק,זמר
ושחקןתיאטרון

È˙ÈÓ‡†˙È¯Â†„¢ÂÚ

עו"דבתחוםהאזרחי,מסחרי
ותעבורהועיתונאיתלשעבר

ÔÓÏ‚†‡È‰ÈÏ

מחזאיתומתרגמת

·‚˘†ÈÁ†Ô·†˙ÚÙÈ

חוקרתטלוויזיהומרצהלתקשורת
באוניברסיטתבר-אילן

¯¯ÂÓÈ¯Ù†ÏÁ

נציבתתלונותהציבור
ודוברתחברתעמידר

Ì‡ÊÚ†¯ÈÂÓ†„¢ÂÚ
בעלמשרדפרטי
לעריכתדין

Ì¯È·‡†Ï‡ÎÈÓ

בעלמשרדפרטי
לעריכתדיןבתחום
מקרקעיןומשפטאזרחי
החלמשנת2007

·‚¯†ÔÂ¯È

מתאםפעולותהמועצה
וועדותיה
≤∞∞∂†ÁÂ„†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˙ˆÚÂÓ

‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˙Ï‰‰
¯‡Ï˜˘†ÈËÂÓ
מנכ"ל
עדיוני2006

È·‡†ÔÂ¯Â„†„¢ÂÚ

‡¯‚ˆÓ†˙ÏÈ

מנכ"לבפועלמיולי2006
סמנכ"לטלוויזיה

˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ

יועץמשפטי

סמנכ"לכספיםוכלכלה

Ô‰Î†È˜ß‚†„¢ÂÚ

È˜ÈÂÂ˘†¯È

מ"מהיועץהמשפטי
עדאוגוסט2006

¯Â‡Ï†‰ÓÁ

מ"מסמנכ"ל
כלכלהוכספים
מיוני2006

‡·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ

סמנכ"לאסטרטגיה
ומחקר

ı¯ÂÂ˘†‰˘Ó

ממונהעלדוברות,
ויחסיציבור

‚ÔÊÂ¯†‡¯ÂÈ

נציבתלונותהציבור

עוזרבכירלמנכ"ל

„¯Ô‰Î†Ïˆ¯‰†ß
מבקרפנים
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מבנההרשותהשנייה
נציבתלונות
הציבור

מבקרפנים

‰ˆÚÂÓ‰†¯¢ÂÈ
מתאםפעולות
המועצה
וועדותיה

‰ˆÚÂÓ‰

Ï‰Ó‰
ÈÏÏÎ‰
עוזרבכיר
למנכ"ל

יועץמשפטי

אסטרטגיה
ומחקר

כלכלה
וכספים

רדיווקשרי
ממשל

טלוויזיה

דוברת
ויחסיציבור

הנדסה

משאבי
אנוש
ומינהל

בעליהזיכיוןשלהרשותהשנייה
˙Â˘¯‰
‰ÈÈ˘‰
‰ÈÊÈÂÂÏËÏ
ÂÈ„¯ÏÂ

≤†ıÂ¯Ú
חברת
החדשות
הישראלית

רשת

˙ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ
È¯ÂÊ‡‰

חדשות10

רדיוצפון
ללאהפסקה

רדיוא-שמס

רדיו
קולרגע

רדיוחיפה

רדיואמצע
הדרך

רדיוס

Esc99 FM

רדיוללא
הפסקה

רדיותלאביב

רדיוקולחי

לבהמדינה

רדיודרום

קולהים
האדום

102FM
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ישראל10

קשת

הטלוויזיה
החינוכית

≤∞∞∂†ÁÂ„†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†‰·Ó

±∞†ıÂ¯Ú

רדיו91 FM

רדיו
ירושלים

„·¯†‰ˆÚÂÓ‰†¯¢ÂÈ
˘Â·‡„†˙È¯Â†≠†‰ˆÚÂÓ‰†¯¢ÂÈ
שנת2006הייתהשנהחשובהבחייהערוציםהציבוריים-מסחרייםבישראל.זכייניערוץ'2קשת''ורשת'החלולשדר
את"שידוריהמכרז";ערוץ10בהרכבחדשנדרשלשדרע"פהמחויבויותשנטלעלעצמוותחנותהרדיוהאזורישדרו
בשנההאחרונהלתקופתזיכיונן.כלאלההפכואתשנת2006לשנהשבההחלוהניצניםהראשוניםלשינוימהותי
בשוקהתקשורתהישראליתכולו.
מועצתהרשותהשנייהשהחלהאתדרכהבשנהזוחרטהעלדגלהמספרהנחותעבודהבסיסיותשהיוואתהבסיס
להחלטותיהלאורךכלהשנה.הנחתהיסודהראשונהבמעלההינהכיהשידורהציבורימסחריהינוחלקממשאב
מוגבלשבעלימניותיוהםהציבורוחבריהמועצההםשליחיו.הנחתהיסודהשנייההינהכיעלהזכותלשדרשנתנה
לזכייניםנדרשתמהםהחובה והאחריותלשידוריםבעליתכניםאיכותייםשיעמידובמרכזםאתהיצירההישראלית
כולה.
זאתועודעלהזכותלשדרשהוענקהלזכייניםנדרשתמהםהחובהלעמודבמחויבויותשנטלועלעצמן.ראשיתעליהן
לעמודבמחויבויות התוכן שיעמידובמרכזםאתהשידור האיכותי המבוססעליצירהישראליתמגוונתהכוללת-סרטי
תעודה,סדרותדרמה,סדרותתעודהעםתכניותבידורותכניותמציאותבעלותאופיאיכותיגבוה.שידורשבסופו
שלדבריצורפהיצירהישראליתמקורית.
יתרהמזו,הדגישההמועצהכיעלהזכותלשדרחלהעלהזכייניםהחובהלהדגישאתהגיווןהתרבותיעלהמרקע
ולתתביטוימהותיואמיתילמגזריםהשוניםבחברההישראליתכולהוזאתמתוךכוונהש"הנעדרים"יהפכולהיות
"נוכחים".נוכחותשתיתןביטוילמציאותהישראליתהעכשווית.
במקבילעלהזכותלשדרשהוענקהלזכייניםנדרשתמהםהחובהלעמודבמחויבויות הכלכליותשנטלועלעצמםכך
שלמעשהשוקהיצירההישראליייהנהמרמתהכנסותמשאביםותקציביםהראוייםלו.
שנת2006בשלמורכבותהחייבהאתהמועצהלמספרפעולותמשמעותיותמולהזכיינים.ראשית,עלאףהעובדה
ששוקהיצירההישראליתנהנהמתקציביםומשאביםהגבוהיםיותרמשניםקודמותעדיןלאעמדוהזכייניםבמלוא
מחויבויותהתוכןשנטלועלעצמן.השידורבשנת2006שכלליותרתכניותבידורומציאותופחותסרטיתעודה,סדרות
תעודה,סדרותדרמהמהסוגההעליתאינוהשידורשהציבורהישראליראוילו!חובתמהילהשידורהאיכותימהווה
מפתחלעמידתהזכייניםבמחויבויות התוכןועלכךביקשהלהקפידמועצתהרשותהשנייה.
לאורמציאותזופעלההמועצהושינתהאתפניהשלהרגולציה,לצדהרגולציהעלתוכןוקביעתכללימשחקברורים,
שולבהרגולציהכלכליתשנועדהלמקסםבאופןמקצועיוללאפשרותאתהוצאותהזכייניםעלהתוכןכךשהציבור
יוכללהנותמטלוויזיהאיכותיתיותר.כמוכן,קבעההמועצהכלליאכיפהשבמרכזםמספרכליםשנתנובידיהמועצה
עלמנתלאכוףעלהזכייניםאתהעמידהבמחויבויותשנטלועלעצמם.
נאמנהלעקרוןהמשאבהציבורינתנההמועצההשנהאתהדעתעלנושאיםשוניםומגווניםשהינםבמרכזסדרהיום
הציבורי.סוגיותשונותוחשובותבהןסקירתמלחמתלבנוןהשנייה,שידוריתכניםפוגעניים,העלאתנושאהווליום
בפרסומות,שידוריהמונדיאל,אימתןביטוילמגזריםהשוניםבתחומיהחדשותועודהועלולדיוןוגובשופתרונות
לטובתהציבור.
יתרהמזו,מועצתהרשותהשנייההחליטהלצאתלמכרזיםלתחנותהרדיוהאזורי.תחנותהרדיומהוותאמצעי
משמעותיוייחודיבהעברתמסריםותכניםבעליערךמוסףשלאמוצאיםאתמקומםבסדרהיוםהציבוריולכןבמסגרת
המכרזיםניתןמשקלמכריעלפעולותיהןשלתחנותאלהלטובתהציבורבכללותווהמגזריםהשוניםוזאתתוךמתן
ביטויהולםלגווניהשלהחברההישראלית.
לסיכום,שנת2006הייתהשנהראשונהלפעולותיהשלהמועצה,חובתהיושרהמחייבתלצייןכיהשנההראשונה
הייתהלצדהיותהמורכבתוקשה.גםשנהשללימודואיןספקכינעשוטעויותוהופקוהלקחיםוכלזאתמתוךשליחות
אמיתיתליצירתחברהטובהיותר.
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„·¯†˙Â˘¯‰†Ï¢ÎÓ
(≤∞∞∑†ÈÂÈ†„Ú©†¯‚ˆÓ†˙ÏÈ‡†≠†˙Â˘¯‰†Ï¢ÎÓ
שנת2006הייתהשנהמורכבתלשוקהתקשורת,כפישהייתהבכלאורחותהחייםבמדינה.בשנהזופקדואת
המדינהאירועיםרביםובלתיצפויים:מחלתושלראשהממשלהלשעבראריאלשרון,בחירותלכנסתולראשות
הממשלה,מלחמתלבנוןהשנייה,והתקפותקסאמיםעלאזוריעוטףחבלעזה.בשנת2006החלועשרשנותזיכיון
חדשותשלערוץ,2וערוץ10המשיךלשנתוהשישית.בשנהזוהתקבלוהחלטותכבדותמשקלבכלהקשורלעתיד
זיכיונןשלתחנותהרדיוהאזוריות,סלילתדרכןשלתחנותרדיואזוריותחדשותועתידושלשידורהרדיוהספרתי
במדינתישראל.
במהלךהשנההתמודדההרשותעםאתגריםרביםבהיבטהרגולטורי.הסוגיותוהקשייםשעלובעקבותתקופת
המלחמההיורבים,והרבהדוברבתקשורתבעדונגדהתערבותרגולטוריתבאופיהשידוריםבזמןזה.האםהסיקור
החדשותיבתקופתהמלחמהבערוציהשידורהמסחריהיהמאוזןבמידהמספקת,האםהמידעשנמסרלציבורהיה
מלאואובייקטיביבמידההנכונה,אושמא,היהמפורטיתרעלהמידה.כלאלושאלותכבדותמשקלשעמדובמרכזו
שלדיוןציבורישהתנהלבתקופתהמלחמהבתוךהרשותומחוץלה.
הרשותהשנייהבחרהכמדיניותשלאלהתערבבתכניםובהיקפםשלשידוריהחדשותשהעבירוזכייניה.החלטהזו
נובעתמכךשלרשותישאמוןבהחלטותיהםשלהעורכיםהראשייםשלהערוצים2ו10-ושלחברותהחדשותשל
הערוציםהללו.ההוכחהלכךנראיתבתפקודהערוציםבזמןהמלחמהוהשירותהמצויןשניתןלציבורהצופים,על
ידיעדכוןשוטףשלאירועיהמלחמה.ישמקוםבהקשרזהלצייןלשבחאתתחנותהרדיוהאזוריות,שחלקןעמלו
לילותכימיםכדילהעניקאתהשירותהמיידיוהטובביותרלמאזיניהןבתקופתהמלחמה.במיוחדבולטותבענייןזה
תחנתרדיוחיפה,התחנותהצפוניותרדיוכלרגעוצפוןללאהפסקה,ורדיודרוםבהקשרלמצבהביטחוניבדרום.
בשנת2006השקיעההרשותהשנייהמשאביםרביםכדילקדםאתהקמתהמערךלשידורירדיוספרתייםבמדינת
ישראל.לכשתקוםהמערכתהאמורה,יוכלואזרחיהמדינהלהאזיןלתחנותרדיורבותומגוונותשחלקןתהיינהמיועדות
לקהלימטרהייחודייםכגון:ילדיםאוקבוצותאוכלוסיהמהפריפריה.גםבפרויקטשידוריהרדיוהספרתי,שואפת
הרשותלקדםאתהמטרותשלהולתתמענהלציבורהרחבוהמגווןביותר,תוךקידוםהטכנולוגיההמודרניתושדרוג
איכותהשידורבמדינה.
שנת2006עמדהגםבסימןשלתחילתתקופתהזיכיוןהחדשהשלערוץ,2ולרשותהיהאתגרחשובלעמודעלקיום
המחויבויותשנטלועלעצמןזכייניותהערוץבמכרז.מכרזערוץ2היהמכרזבעלשאיפותלמצוינותבשידוריהטלוויזיה
המסחריים-ציבוריים,ובובשורותרבותוטובותבשינויפניהמרקע,גיווןהתכנים,וקידוםהיצירההטלוויזיוניתהמקורית
בישראל.הרשותקיימהפעילותאינטנסיביתכדילהבטיחאתקיומןשלהמחויבויות,וכדישציבורהצופיםיקבלאת
המוצרהטלוויזיוניהמשובחביותר.הרשותתמשיךלקדםאתהמגמותשנקבעובמכרזלמרותהקשייםהכרוכיםבכך.
השנהשאנומסכמיםהייתהשנהשלפעילותאינטנסיביתגםבתוךהרשות.לראשונהמאזהקמתה,בוצעקיצוץ
בתקציבהרשות,וננקטוצעדיםלצמצוםבכוחהאדםשלה.הוצעהלעובדיהרשותתכניתלפרישהמרצון,ובסיומה
יתבצעקיצוץשלכ–10%בכוחהאדםברשות.תהליכיההתייעלותהללוחיזקואתהרשות,ויצרובסיסאיתןלהמשך
דרכהבעתיד.
בשנת2006נשבהרוחשלביקורתכלפיהמגזרהציבוריואמותהמידההמנחותאתעובדיו.הרשותהשנייההיאגוף
רגולטוריהאמוןעלהפיקוחהציבורישלגופיםמסחריים.ככזו,נאלצתגםהיא,כמוגופיםציבורייםאחריםוטובים,
לעמודעלשלה,להוכיחאתחשיבותקיומהולייצגאתהאינטרסהציבוריבמערכתהמונחיתעלידישיקוליםמסחריים.
עוצמתהוהצלחתהשלהרשותנובעיםמיכולתהלעמודבאופןאיתןובעקביותעלתפקידההציבורי.אתמעמדה
זהחיזקההרשותבשנהשחלפה,ותמשיךלעשותכןגםבעתיד.
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הננימתכבדלהביאבפניכםאתסיכוםפעילותהשלהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיולשנת.2006
עםכניסתילתפקידמנכ"להרשותביולי2007אחתממשימותייהראשונותהייתההשלמתהעבודהעלהדוחדנן
לקראתהפצתו.בפרסוםזה,אשרנועדלשקףבמסמךאחדאתפעילותהשלהרשותהשנייהושלזכייניהבשנה
החולפת,הושקעושעותעבודהרבותועלכךאניכמובןמודהלעוסקיםבמלאכהעלטיפולםהמסורועלנכונותם
לעשותלילותכימים.
שנת2006הייתהלכלהדעותשנהמורכבת.במישורהלאומיהיינועדיםלאירועיםבלתיצפויים,וביניהםמחלהשל
ראשממשלהמכהן,מערכתבחירותבלתימתוכננתומלחמה,וכלזאתבפרקזמןשלמספרחודשיםבודדים.עניינים
אלההשפיעוללאספקעלשידוריהטלוויזיהוהרדיו,עלהסביבההכלכליתשלשוקהתקשורת,וממילאגםעל
התנהלותהשלהרשותהשנייה.כמוכן,הייתהזוהשנההראשונהלתקופתהזיכיוןהחדשבערוץ2בטלוויזיה)שהחלה
בנובמבר.(2005בתקופהזוהשתנוהוראותהרגולציההחלותעלהשידוריםבערוץ2וזאתבהתאםלהוראותהמכרז
משנת2004ומחויבויותהזכייניםבהצעותיהם.בכךבאולידיביטויעקרונותראשוניםבמעלה,כגוןקידוםהיצירה
המקורית,מתןביטוילנושאיפריפריהרב-תרבותיות,פלורליזם,עצמאותהיוצריםושידורידרמהותעודהאיכותיים.
מלאכתהבדיקהוהפיקוחעלעמידתהזכייניםבהתחייבויותיהםכרוכהמניהוביהבבדיקהפרטניתשלהוראותהחוק,
התקנות,הכלליםשלמועצתהרשותוכמובןהוראותהזיכיון,הנגזרות,ביןהיתרמהמחויבויותשהזכייניםקיבלועל
עצמםבהצעותיהםלמכרזיםהשוניםשבהםהםזכו.הרשותהשנייהמחויבתכמובןלבחוןאת"התמונההכוללת"לשם
השגתתמהילשיאזןביןהאינטרסיםשלהציבורהרחב,גופיהשידורוקהילתהיוצרים;אולםתמונהכלליתזומושתתת
בראשובראשונהעלבחינהמקצועיתומדוקדקתשלהתנהלותםשלגופיהשידורומידתעמידתםבכלהוראותהדין
החלותעליהם.לפיכך,לצדהכרהבהישגיהזכייניםבכלהקשורלפיתוחהיצירהוהתרבותהמקומיותוקידוםאינטרסים
ציבורייםחשוביםאחרים,רואהעצמההרשותמחויבתלהצביעעלכלאותןסוגיות,שבהןהזכייניםלאהצליחובשנת
הדוחלמלאאתכלהתחייבויותיהם.לדעתי,רקהסתכלותנכוחהעלמצבהשידוריםכמותשהואועלהפעריםבינו
לביןדרישותהחוקוציפיותהציבוריאפשרולרשותלמלאאתמלאכתהפיקוחהמוטלתעליהולהנחותאתהזכיינים,
כמתחייב,לשםהשגתהמטרותוהיעדיםהראויים.
בשנההקרובהצפוייםלרשותאתגריםרבים,וביניהםמכרזירדיו,היערכותלטלוויזיהולרדיודיגיטאליים,ובדיקת
מחציתתקופתהזיכיוןבערוץ.10בכלאלהתידרשהרשותהשנייהלשקולבכובדראשאתהחלטותיהעלהגורמים
העוסקיםבשידוריםועלהציבורהרחב.העבודהמורכבתואנימקווהשבאמצעותהקפדהעלמקצועיות,הגינות
ושקיפותבפעולותהרשותנצליחלהגיעבסופושליוםלהחלטותמאוזנותונכונות.
אנימקווהכידו"חזהיסייע,כמדישנה,לעוסקיםבמלאכהלקבלתמונהאודותאופןהעמידהשלזכייניהשידור
בהתחייבויותהחוקיותהמוטלותעליהםוכןלהתמצאבפעילותהשלהרשותהשנייה.זאת,כחלקמתפיסתהרשות
אתהמונחאחריותיות)(accountabilityואתמחויבותהלמסורלציבורהרחבדיןוחשבוןעלפועלהודרךהתנהלותה.
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שנת2006הייתההשנההראשונהבתקופתהזיכיוןהחדשהשלערוץ,2תקופתזיכיוןשהחלהבנובמבר2005ועתידה
להימשךעשרשנים.לתקופתהזיכיוןהחדשהשלערוץ2נקבעומחויבויותתוכןמגוונותולהןמספרמטרותעיקריות:
לשפראתהיצעהשידוריםבערוץ2וגיוונם,לספקלציבורהצופיםתכניםאיכותייםבנושאיםחברתייםותרבותיים
מגוונים,להביאלמרקעאתפניהםוחייהםשלהציבוריםהשוניםבחברההישראלית,ולקדםולטפחאתשוקהיצירה
הישראליואתהיוצריםהפועליםבו.
המחויבויותשנבנועלהמכרז,חלקןמעוגנותבכלליםוחלקןבהתחייבויותשנטלועלעצמןהזכייניות"קשת"ו"רשת"
בתחרותובהתמודדותבמכרז.בדוחשלתחוםטלוויזיהיפורטוהנושאיםהמרכזייםהקשוריםלמחויבויותהמכרז,
דוגמתההפקההמקומית,שיעורההפקההמקומיתהקנויה,תכניותמסוגהעילית,תכניות"מועדפות",התחייבויות
מגוונותשנטלועלעצמםהזכיינים,דוגמתהגיווןהחברתי-תרבותישלהשידוריםושלבעליהזיכיוןעצמם.
אחתמאבניהיסודשלמכרזערוץ2הןהתכניותמסוגהעילית,אלותכניותהדרמהוהתעודה,סרטיהתעודההמיוחדים
ותכניותמהז'אנרהמיוחד.אחדהפרמטריםהמרכזייםשלהתחרותבמכרזהיהתכניותסוגהעילית,ושיעורההשקעה
שהתחייבכלמתמודדלהשקיעבהפקהוברכישהשלתכניותאלה".קשת"ו"רשת"התחייבולהשקיעסכומיםגבוהים
בתכניותמסוגהעילית,נוסףלמחויבותהקבועהבחוקובכללים.בסךהכל,הוציאוזכייניערוץ2למעלהמ100-מיליון
ש"חעלתכניותמסוגהעילית,ושודרוכ340-שעותסוגהעיליתבמהלךהשנה.כמוכן,הושקעומשאביםכספיים
ומקצועייםרביםבפיתוחשלתכניותשישודרובשנים2007ו.2008-בכך,הביאוהזכייניותלידיביטויחלקניכר
מהדגשיםאשרהושמובמכרז,ובפועלהתבטאהדברבטלוויזיהאיכותיתומקוריתאשרהגיעהלכלביתבישראל.
מטבעהדברים,לאורשינוימיבנישלהמחויבויותוהדרישותמהזכיינים,נדרשההרשותלהערךלבדיקהמקיפהיותר
אשרהותאמהלמחוייבויותהחדשות,בדיקהאשרהסתיימהרקבימיםאלו.
עםזאת,ולצדהצלחותכאמורבתחוםהשידוריםהנובעותמהמכרז,עולהמהדו"חתמונהברורהולפיהזכייניותערוץ
2לאעמדובמחויבויותרבותשנטלועלעצמן.במיוחדישלצייןאתהחוסריםבהשקעהבהפקהוברכישהשלתכניות
מסוגהעילית,כפישיפורטובהמשך.
במכרזלערוץ2נקבע,ביןהיתר,כיעלהזכייניםלשדרתכניותשיקדמואתמגמותהרשותואתיעדיההציבוריים.
תכניותאלוהוגדרוכ"תכניותמועדפות",והןעוסקותבנושאיםהאלה:תכניותמורשתותרבותיהודית,תכניותדעת
ותרבות,תכניותפריפריהותכניותשיחציבורי.ניתןלצייןמהתכניותהמועדפותתכניותכמו"עץהדעת"",זמןתרבות",
"ישרללב"",שישים,שבעיםשמונים"",חכמיספרד"",כנגדכלהסיכויים"",ערביזיון"",החדר"ועוד.
בהצעותשהוגשובמכרז,הוצגולרשותלוחותשידוריםובהםפירוטשלמגווןהתכניותשמתכוונותהזכייניותלשדר
בתקופתהזיכיוןהחדשה.הרשותבחנהלוחותאלובמהלךהשנה,כדילבדוקהאםקייםפערביןהתחייבויותהזכיינים
לביןהביצועבפועלואםכן,מהשיעורו.בהקשרזהראוילהרחיבאתהדיבורעל"תכניותהדגל",אלוהתכניותהייחודיות
ויוצאותהדופןשבלטובהצעותהזכייניםבמכרז,והוסיפולהצעותיהםאיכותוייחוד.
דוגמאותל"תכניותהדגל"ששודרובשנת:2006הסדרההתיעודית"שקופים"העוסקתבאוכלוסיותפריפריאליות,
תכניותהתרבות"באבלילה"בהנחייתאיתימאוטנרו"מרגישבבית"בהנחייתחמירודנר,סרטיתעודהכמו"רשימת
חיסול"",אזעקתאמת"",בדל"",לנצחפעמיים""52-50",ותכניותכמו"משעלחם"",דרושהמשטרה"",עשרתהדיברות",
"משמראזרחי"",פרשהלאסגורה"",מלנומהאהובתי"ו"מעורבירושלמי".תכניותרבותאשרהובטחובמכרזלאעלו
לשידורבמהלךשנת2006אלאבשנת,2007וחלקןאףיעלולשידורבשנת.2008
סוגיהנוספתשעמדהעלהפרקהשנההייתההתייחסותזכייניערוץ2בכלהקשורלהפקותהמקומיותהקנויות.אחת
המגמותשלהמכרזהייתהלהגדילאתשיעורההפקותהמקומיותהמתבצעותעלידיחברותהפקהחיצוניות,וזאת
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כדילהגדילאתהמגווןוההיצעשלההפקותשעלהמרקע,ולפתחאתשוקהיצירההמקומי.כדילקדםמגמהזונקבע
שבהפקהקנויהלאיהיומעורביםגורמיםהקשוריםלזכייןהמשדר–מגישיםושחקנים)טאלנטים(שלהזכיין,אואנשי
מקצועמתחוםההפקה)מפיקים,במאיםועוד(.
מטבעהדברים,בדיקתהקשריםביןהזכייניםלחברותההפקההינהמורכבתונשענתבמידהרבהעלדיווחיהזכיינים,
ועלכןניתןלעורכהרקבדיעבד.
כפישניתןלראותמהנתוניםהמפורטיםבגוףהדוח,הזכייניםלאעמדובכללהאמורבשנת.2006מבדיקתהרשות
עולה,כיהזכייניםהפיקותכניותרבותבאמצעותחברותהפקהחיצוניות,אולםבתוךתכניותאלו,ישנןתכניותרבות
אשרבהפקתןנעשהשימושבעובדיזכיין,לרבותטאלנטיםשלהזכיין,אובאמצעיהפקהשלהזכיין.מכיווןשנעשה
שימושבהפקותאלובאמצעיםשלהזכיין,הרישלפיהכלליםלאניתןלהכירבהפקותאלוכהפקותקנויותבהתאם
לכללים.
בכוונתהרשותלדוןבענייןזהולקבלהחלטותמתאימות.
נוסףלמכסהשלהפקותמקומיותקנויות,קבעההמועצהמכסהחדשהשלאהייתהקיימתקודםהמכרז,להפקת
תכניותבפריפריההגיאוגרפית,ושהיוצריםהמרכזייםהמעורביםבהיהיותושביקבעבפריפריה.מכסהזונועדה
לפתחאתמערכותההפקההמקומיותבאזוריםהגיאוגרפייםהמרוחקיםמהמרכז.עלידיקביעתמכסהזו,הרשות
שואפתלפתוחאתשוקההפקההמקומי,להרחיבוולעודדולטפחיוצריםצעיריםוותיקיםהחייםבפריפריה.בתכניות
שיפיקויוצריםאלויהיהעיסוקבנושאיםהקשוריםלפריפריהמזוויתמקוריתוייחודיתשלתושביהפריפריה.מגמה
זוחשובהביותרבעיניהרשותהשנייה,השואפתלייצרשידוריםאשריתנומענהלכלתושביהמדינה,ואשרכלאחד
יוכללמצואבהםאתמקומו.
הישגחשובשלהרשותבפעילותלהסדרתשוקהפרסוםבארץהואהטמעתושלמדריךהאתיקהבפרסומות,אשר
מטרתוליישםרגולציהעצמיתשלהגורמיםהמשדריםוגורמיהפרסוםבשוקהטלוויזיה.המדריךמפרשומבהיראת
כלליהאתיקהבפרסומת,באופןשיהיהברורליוצריהפרסומותולמפיקיהןמהמותרומהאסורבתחוםזה.המדריך
נכתבלאחרלמעלהמשנהשלדיוניםועבודהאינטנסיביתשלועדהציבוריתשהוקמהלצורךהעניין,בראשותושל
פרופסוראסאכשר,ובהשתתפותםשלעו"דתלמהבירומנכ"ליתאיגודהמפרסמים,מריגאלבראוןמנכ"לאיגוד
הפרסומאים,הפרסומאיםהמוביליםמרדודטמירומרבניגאון,ד"ריוסייונה,ד"ראורנהקופולוביץונציגיםשל
הרשותהשנייה.
עלהמדריךחתמו19משרדיפרסוםובהםמשרדיםמוביליםכמוגלרנסיס,גליקמןנטלרסמסונוב,טמירכהן,JWT
באומןברריבנאי,ראובניפרידןוזרמוןגולדמן.כמוכןחתמועלהמדריך48מפרסמים,ובהםחברותגדולותדוגמת
בנקהפועלים,מפעלהפיס,בזקבינ"ל,שופרסל,פלאפון,סלקוםועוד.מאזשהוטמעמדריךהאתיקהבקרב
המפרסמיםהמרכזייםומשרדיהפרסוםהמובילים,ניתןלראותירידהבשיעורההפרותעלרקעתכניםפוגעניים
ומינייםבפרסומות.הרשותרואהבכךהצלחהשלהתהליךשהיאהניעה,ושבכוונתהלהמשיךלקדם.
הרשותהמשיכהלהפיקתכניותייחודיותבמסגרתהפקותהרשות,ששודרובשידוריהערוצים2ו.10-בתוךכך
הושלמההעבודהעלהפקתהשלסדרתסרטיתעודההמסקריםמאהשניםשלאמנותישראלית.נבחרו11זוכים
במכרזיםבנושאיםמגווניםדוגמתדיוקנאותשלאישיםמפורסמים,ויוםאחריההינתקותמחבלעזה.הרשותרואה
בהפקותיהמיזםחשובהמקדםאתמגמותיהונותןשירותלציבור.
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˙˙ÂÈÎ
˙‰Ó„˜‰†≠†¯Â„È˘‰†ÈÎ
בפרקשלתכניהשידורמוצגיםהנתוניםשסוכמולתקופהשל14חודשים,נובמבר-2005דצמבר.2006זוהייתה
שנתהזיכיוןהראשונהשלזכייניערוץ,2לאחרשתקופתזיכיונםהקודמתהסתיימהבשנת.2005
כלהנתוניםהכספייםהינםבהתאםלבדיקתהכנסותהזכייניםלפניביקורת.
המחויבותהמפורטותבפרקזהמעוגנותבהוראותהחוק,כלליהרשותוכתבהזיכיון.
ימיהשידורנחלקוביןהזכייניםבאופןהזה:
רשתשידרהבימיםראשוןעדשלישי.
קשתשידרהבימיםרביעיעדשבת.
הטלוויזיההחינוכית

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

סה"כשודרובערוץ2במשך14חודשיםבתקופה10,073-31.12.06-1.11.05שעותשידור.
הערהכללית:בטבלאותהמופיעותבדוחצויןמשךהתכניתבשעותובדקות.השניותנלקחובחשבוןבסךכלהשעות.

˙ÈÓÂ˜Ó‰†‰˜Ù‰‰†˙ÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ† Æ±
מכסתההפקההמקומיתשבהחויבוהזכייניםבשנהזוהיא45%מכללשידוריהם.
המכסהמחושבתמתוךכללהשידוריםכוללשידוריחברתהחדשותובניכוישידוריהטלוויזיההחינוכיתושידוריהרשות
השניה.הטלוויזיההחינוכיתמחויבתל50%-הפקהמקומית.
להלןעמידתהזכייניםבדרישותאלובתקופההנבדקת:
הזכיין

אחוזהפקהמקומית

רשת

45%

קשת

41%

הטלוויזיההחינוכית

63%

בנתוןמגולמותהשעות,שבהןבוטלושידוריםמתוכנניםושודרובמקומןשידוריחדשותמיוחדיםבשלהנחייתהרשות
להימנעמשידוריםבעליאופיבידוריבזמןפיגועיםואירועיםביטחונייםולהתאיםאתלוחהשידוריםלמצב.

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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≤˙ÂÈÂ˜†˙ÂÈÓÂ˜Ó†˙Â˜Ù‰† Æ
65%מכללההפקותהמקומיותחייבותלהיותקנויותכהגדרתןבכללים.כלל)14ו(לכלליהתכניותקובעכי:
"לאתוכרכהפקהמקומיתקנויההפקהשבהנעשהאחדמאלה:
(1

שימושבאמצעיהפקהשלבעלהזיכיוןאושלתאגידשבעלהזיכיוןהואבעלענייןבו;

(2

שימושבתמורההעולהעל15אחוזיםמתקציבההפקהבאמצעיהפקהשלאדםהמחזיקאמצעישליטהבבעל
הזיכיוןבשיעורשל20אחוזיםאויותר,אושלתאגידשאדםכאמורמחזיקבואמצעישליטהבשיעורשל20
אחוזיםאויותר;הסכםהפקהלאיותנהבשימושכאמור;

(3

שימושבעובדיםשלהגופיםהאמוריםבפסקאות)(1ו(2)-שאינםבגדראמצעיהפקה,לרבותמנחים,מגישים
אושחקנים;"

50%מההפקותהמקומיותשמשדרתהטלוויזיההחינוכיתצריךשיהיומהפקהמקומיתקנויה.
להלןעמידתהזכייניםבדרישהזו:
הזכיין

אחוזהפקהמקומיתקנויה

רשת

65%

קשת

62%

הטלוויזיההחינוכית

43%

ישלצייןכימבדיקתהרשותעלהבמסגרתהתכניותשהופקוע"יגורמיהפקהחיצוניים,ישנןתכניותרבותאשר
בהפקתןנעשהשימושבעובדיזכיין,לרבותטאלנטיםשלהזכיין,ו/אובאמצעיהפקהשלהזכיין.מכיווןשנעשהשימוש
בהפקותאלובאמצעיםשלהזכיין,לאניתןלהכירבהפקותאלוכקנויותבהתאםלכלל)14ו(לכלליהתכניות.
סה"כ,נמצאכירשתהפיקה87%מההתכניותע"יחברותהפקהחיצוניות,אולםרק65%מהתכניותעומדותבהגדרת
הכללכהפקותקנויות.
סה"כ,נמצאכיקשתהפיקה73%מהתכניותע"יחברותהפקהחיצוניות,אולםרק62%מהתכניותעומדותבהגדרת
הכללכהפקותקנויות.

≥‰È¯ÙÈ¯Ù‰Ó†˙ÂÈÂ˜†˙ÂÈÓÂ˜Ó†˙Â˜Ù‰† Æ
10%מזמןהשידורשלמכסתההפקותהקנויותיופקו בירושלים או באיזורי פריפריה.כלבעליתפקידיהמפתחבהפקות
האמורותיהיומישמתגורריםבירושליםאובאזוריהפריפריהועובדיםבהםדרךקבע.
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הזכיין

אחוזהפקהמקומיתקנויהמהפריפריה

רשת

32%

קשת

8.4%

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

„Á‡†Ì¯Â‚Ó†‰ÈÂ˜†‰˜Ù‰† Æ¥
לפיכלליהתכניותלאישדרבעלזיכיוןבכלשנההפקותקנויותשלמעלהמ30%-מהןנרכשומגורםאחד,אלאאם
כןאישרהזאתהמועצה.
רשת-עמדה בדרישה
קשת-עמדה בדרישה

ÌÈ¯ÊÂÁ†ÌÈ¯Â„È˘† Æµ
הכללקובע,כיבעלהזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםבשיעורשלאיעלהעל20%מכללזמןהשידוריםשביחידת
השידורהמוקציתלובניכויזמןהשידורשלהטלוויזיההחינוכית.עודנקבעכיבעלהזיכיוןרשאילשדרביןהשעות
1:30ו5:30-שידוריםחוזרים,מעברלמגבלההאמורה.
זכיין

שידורחוזרמקור

שידורחוזררכש

סה"כ

רשת

14%

6%

20%

קשת

20%

5%

25%

קשתהתחיבהכי90%לפחותמהתכניותאשרישודרוביןהשעות23:00-20:00יהיושידוריםראשוניםולאשידורים
חוזרים,התחיבותשכלולהבכתבהזיכיוןשלהזכיין.הזכייןעמדבמחויבותושידרבשעותאלותכניותבשידורראשון
בשיעורשל.93%עםזאת,שידרהקשתשידוריםחוזריםבשיעורשל5%מעברלשיעורהמרביהקבועלכך.
רשתהתחיבהלשדררק10%שידוריםחוזרים,את10%הנותריםהמותריםתנצלבמקריםומטעמיםמיוחדיםבלבד.
בעקבותאירועיהשנהוהאילוציםלשידוריחדשותמורחביםשודרהיקףנרחביותרשלשעותשידוריםחוזריםללא
חריגהמהכלל.

∂˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙Ï†˙ÂÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ† Æ
במסגרתהמכסותלתכניותמסוגהעיליתנכללותתכניותהדרמה,התעודהוהתכניותהמיוחדות.בעלהזיכיוןמחויב
למכסהכוללתלכללהתכניותמסוגהעיליתלצדמכסותפרטניותלתתיהסוגותהשונים.
הזכייניםמחויביםלהוצאהלסוגהעיליתכנגזרתשלהכנסותיהן.המחויבותנחלקתלשלושמדרגות:
.1

המדרגה הראשונה:הזכייניםמחויביםלשדרבכלשנהתכניותמסוגהעיליתבהיקףשל180שעותשלהפקתן
יוציאו50מיליוןש"ח,בחלוקהלתתיסוגותשקבעההרשות.מחויבותושלכלזכייןנגזרתמגודליחידתהשידור
שהוקצתהלו)3או4ימים(.

.2

המדרגה השניה:אםבשנהמסוימתסכוםהשווהל17%-מההוצאהעלהשידוריםבהמחויבזכייןהיהגדולמ-
50מיליוןש"ח,ישקיעהזכייןאתההפרשבתכניותמסוגהעילית,בחלוקהלמכסותשקבעההרשותבכללים.
יצוייןכיזכייניהערוץמחויביםלהוצאהלשידוריםהעומדתעל60%מההכנסותשלהערוץ,בחלוקהביןהזכיינים
לפיהיקףהשידורשלכלאחד.

.3

המדרגה השלישית:זכייניערוץ2התחייבובמסגרתהמכרזלהוציאלהפקתתכניותמסוגהעיליתסכוםהעולה
על17%מההוצאהלשידורים.אתהסכוםהאמורישקיעוהזכייניםכאמור,בהתאםלהוראותזיכיונם.

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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‰˜Ù‰†˙Â˙Â‡
הכלליםמחייביםאתבעלהזיכיוןלהפיקכלאחתמהשעותבתקציבמינימלישל70%מהתקציבלשעהלסוגה)הסכום
המתקבלמחלוקתההוצאההכוללתשנקבעהבמדרגהא'לכלסוגהבמספרהשעותשנקבעולהבמדרגהזו(,ובלבד
שסךההוצאהלאותהסוגהתעמודבהוראתהכללים.
עםזאת,רשאיהמנהללהתירלבעלהזיכיוןלהפיקבכלשנהעד6שעותסוגהעילית,בתקציבשל60%לפחות
מהתקציבלשעהלסוגה,ובלבדשלדעתהמנהלהתכניתהיאתכניתמועדפתאושישבתכניתערךמוסףוהיאעוסקת
באחדאויותרמנושאיםאלה:טיפוחאזרחותטובהוחיזוקערכיהדמוקרטיהוההומניזם,מתןביטוילמורשתהיהודית
וערכיהולערכיהציונות,מתןביטוימתאיםלמגווןהתרבותישלהחברההישראליתמאזוריהארץהשוניםובצורות
ההתיישבותהשונותולהשקפותהשונותהרווחותבציבור.

˘‰ÏÂÚÙ†ÈÙÂ˙È
כלליהתכניותמתיריםלבעליהזיכיונותלהפיק,בתנאיםמסוימים,תכניותבשיתוףפעולהעםגורמיםשנמנובכללים.
ההוצאהשהוציאוהגופיםשעמםשיתףבעלהזיכיוןפעולה,אינהמוכרתלובמסגרתמחויבויותיועלפיהכללים.
התנאיםלשיתוףפעולההם:
)(1

שיתוףהפעולההואעםגורםמשדר)כמפורטבכללים(,עםקרןהזכאיתלתמיכהעלפיחוקהקולנוע,עםמוסד
ממשלתיאועםמלכ"ר;

)(2

בתחילתהתכניתובסיומהמופיעגילוינאותבדברשיתוףהפעולה;

)(3

ניתןאישורבכתבומראששלהמנהללשיתוףהפעולה)שיתוףפעולהעםמלכ"ראומשרדממשלתידורשאת
אישורהמועצה(;

)(4

התקציבלשעהשלהתכניתאינונופלמהתקציבלשעהלסוגה)ללאהאפשרותלהוציארק70%מתקציבזה
כמפורטלעיל(;

)(5

בעלהזיכיוןעצמוהוציאלפחות60%מתקציבהפקתהבפועלשלהתכנית.עודנקבעבכללים,כיהמנהללא
יאשרשיתופיפעולהליותרממחציתממכסתתכניותהדרמהוליותרממחציתממכסותסרטיהתעודההמיוחדים
ותכניותהתעודה,הנזכרותלעיל.

נוסףעלכך,תכניתשהופקהבשיתוףפעולהכאמורתוכרלמכסהגםאםשודרהפעםאחתבערוץנישהלפנישידורה
בידיבעלהזיכיון.זאת,בהתאםלתפישת"חלונותהשידור"המקובלתבשיתופיפעולהבעולם,ולפיהערוץהנישהזוכה
לחלוןהשידורהראשוןוהערוץהמרכזילחלוןהשני.
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˙˘¯†≠†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒ† ∂Æ±
רשתשידרהסךשל119.5שעותמסוגהעילית,ומתוכןהוכרו115.5למכסות,עלפיהפירוטהבא:

‡‰Ó¯„†Æ
שםהתכנית
החייםזהלאהכול
מילואים
מלנומהאהובתי
עדהחתונה*

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

14
10
4

00:33
00:52
01:03

07:55
08:40
04:13
04:00

19/12/06-11/09/06
24/12/06-11/07/06
06/12/05-08/11/05

-

-

-

סה"כ 24:48:25 :שעות
הוצאה מוכרת 14.2 :מל"ש
*הוכרו4שעותשטרםשודרועלידיהזכיין.השעותוהכסףלאיוכרובמועדהשידור.

·˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙†Æ
שםהתכנית
גומרותהולכות
גריל
היכלהתרבות
משחקמכור
משחקמכור-
ליוםהעצמאות
קצרים

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

7
1
7
14
1

00:33
01:19
00:58
00:49
01:53

03:51
01:19
06:51
11:26
01:53

11/12/06-30/10/06
08/05/06-08/05/06
25/12/05-06/11/05
03/04/06-21/11/05
02/05/06-02/05/06

8

00:29
סה"כ 29:19:12 :שעות
הוצאה מוכרת 8.8 :מל"ש

03:57

23/05/06-17/01/06

‚‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò†Æ
שםהתכנית
אזעקתאמת*
אחדברגלאחדבלב
דיווהלנצח
השאראסשל
המדינה
חכמיספרד**
מונדיאלסיפור
אהבה*
ספיישל:רשימת
חיסול
שקופים
תעשייתהיופי

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

1
1
1
1

01:05
01:05
00:59
01:12

01:05
01:05
00:59
01:12

16/10/06-16/10/06
25/04/06-25/04/06
18/09/06-18/09/06
08/05/06-08/05/06

3
1

01:02
01:09

03:06
01:09

08/10/06-24/09/06
06/06/06-06/06/06

1

01:03

01:03

05/02/06-05/02/06

4
5

00:59
00:52
סה"כ 18:04:46 :שעות
הוצאה מוכרת 5.3 :מל"ש

03:58
04:23

05/12/06-07/11/05
23/10/06-18/09/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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„‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

3

00:41

02:05

29/01/06-15/01/06

1

00:37

00:37

26/12/06-26/12/06

12
1

00:29
00:52

05:49
00:52

14/02/06-06/11/05
12/12/06-12/12/06

3
1

00:47
00:45

02:21
00:45

17/09/06-04/09/06
26/11/06-26/11/06

6
27

00:40
00:45

04:02
20:21

11/12/05-01/11/05
31/12/06-17/01/06

5
1
6
1
1

00:29
00:48
01:00
00:33
00:44

02:29
00:48
06:05
00:33
00:44

24/04/06- 18/04/06
10/04/06-10/04/06
19/12/06-07/11/06
02/10/06-02/10/06
10/09/06-10/09/06

אנטיאנטיביוטיקה
)תכניתתחקיר(
אנטיוירוס)תכנית
תחקיר(
באבלילה
דרושה:משטרה
)תכניתתחקיר(
הוריהחלומות
המרדףאחריבניסלע
)תכניתתחקיר(
ככהלאמתנהגים
כלבוטק)תכנית
תחקיר(
מלחהארץ
משחקמלוכלך
משפחהחורגת
סידנא
רוקדיםעםכוכבים2
24-שעותלפניהגמר

סה"כ 47:36:11 :שעות
הוצאה מוכרת 16.8 :מל"ש

*תכניותשהופקובתקציבשל60%לפחותמהתקציבלשעתסוגהעילית.
**תכניותשהופקובשיתוףפעולהומהוות3:06)4.7%שעות(ממכסתהתעודה,בהתאםלכללים.

˙˘¯†≠†Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ†Æ‰
רשתהוציאהלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעיליתבסךשל45.1מל"ש.לזכייןחוסרשל19.1מל"ש.מתוךסכום
זה,לזכייןחוסרשללפחות8.7מל"שלדרמה,לפחות0.4מל"שלסרטיהתעודהוסכוםנוסףשל10מל"ששעל
הזכייןלהוציאלהפקתדרמה,סרטיתעודהאותוכניותתעודה.
הזכייןהוציאלהפקהורכישהשלסוגהעלית50.1מל"ש.לאניתןהיהלהכירב5-מל"שבכפוףלמגבלותהכללים.
להלןטבלההמרכזתאתהנתונים:
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דרמה

סרטיתעודה

תכניותתעודה

תכניותמיוחדות

מדרגות/סוגה
מדרגהא'

מחויבת

מדרגהב'

ביצוע
הוצאהמוכרת
מחויבות

25שעות
ב12.7-
24:48שעות
ב12.7-
2.3

12שעות
ב4.1-
12שעות
ב3.7-
1.6

28שעות
ב3.8-
28שעות
ב3.8-
0.7

25שעות
ב4.8-
25שעות
ב4.8-

הוצאהמוכרת

1.5

1.6

0.7

מדרגהג'

מחויבות
הוצאהמוכרת

סה"כמחויבות

סה"כהוצאהמוכרת

7.9
7.9
הוצאהנוספתבסך14.4מל"שעלשלושהסוגות
7.9
---4.4
4.5
5.7
22.9
7.9
הוצאהנוספתבסך14.4מל"שעלשלושהסוגות
סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית  64.2מל"ש
16.8
5.3
14.2
סה"כ הוצאה מוכרת לסוגה עילית  45.1מל"ש

------4
---8.8

8.8

כלהנתוניםבמיליוניש"ח.

˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˘ÈÎ¯Â†‰˜Ù‰Ï†˙Â·ÈÂÁÓ‰†·Â˘ÈÁ†ÔÙÂ‡Ï†ËÂ¯ÈÙ†ÆÂ
המחויבותלהוצאהולהפקהשלתכניותמסוגהעיליתנקבעתעלידיחישובשלאחוזההוצאהלההתחיבוהזכיינים,
כנגזרתמהכנסותהזכייניםמההוצאההמחיבתאותםלהפקהורכישהשלכללתכניותיהם.
במהלךשנת,2006התקבלומספרהחלטותע"יהרשותלשנותאתהמחויבותבהתאםלפרמטריםמסויימיםשיפורטו
להלן:

‰ÈÈ˘‰†ÔÂ·Ï†˙ÓÁÏÓ
בתקופהשלמלחמתלבנוןהשנייה),(15.8.06-13.7.06התבקשושידוריחדשותנרחביםעלמנתלתתמענהלצורך
הציבורילהעבירלידיעתהציבורבכלעתאתאירועיהמלחמה.כמוכן,נדרשולעיתיםקרובותשינוייםמרחיקילכת
בלוחהשידוריםהמתוכנן,ונמנעשידורןשלתכניותשתוכננו.בעקבותכך,החליטהמועצתהרשותהשנייהלהפחית
אתהמחויבותהשנתיתלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעילית,ושלתכניותמועדפות.ההפחתהחושבהבאופן
יחסילתקופתהמלחמה.לפי1/12מההוצאהלסוגהולמועדפותבשנהזו.
ל"רשת"הופחתו5.5מל"שמהמחויבותלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעילית.

Ï‡È„ÂÓ
משחקיהמונדיאלשודרובערוץ2למרותעלותםהגבוהה,וזאתעלמנתלתתמענהלציבורהצופיםאשראיןביכולתו
לשלםתשלוםמיוחדעבורהצפייהבמשחקים,ובערוץ2יוכללצפותבהםללאתמורה.לפיכך,החליטהמועצת
הרשותהשנייהלדחותלשנת2007אתהשעותשלהתכניותמסוגהעיליתשלאהיהניתןלשדרןבמהלךתקופת
שידוריהמונדיאל.
ל"רשת"נדחתהלשנת2007הוצאהבסך6.9מל"שלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעילית.
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כמוכןהחליטההמועצהלהכירבהוצאהלהפקתמגזיןהמונדיאלבמסגרתהמחויבותלהוצאהעלתכניותמועדפות,
עדלסכוםשל8מל"ש.

˙„ÁÂÈÓ†¯‡ßÊ‰Ó†˙ÂÈÎ
המועצההחליטהלתתהכרהנוספתלהוצאהולרכישהשלהתכניותמהז'אנרהמיוחד,בכפוףלהתחיבותהזכיןלשדר
בשידורחוזרבימיחולתכניתמיוחדתשתשודרבשבת,לכשיעבורלשדרביחידתשידורבימירביעיעדשבת)בשנת
.(2008לפיכךההוצאההמחיבתשלרשתלהפקתתכניותמהז'אנרהמיוחדהוגדלהועומדתעל8.8מל"ש,במקום
4מל"שנוספיםלמכסהזוכנגדהפחתהשל2מל"שממכסתהדרמהו2-מל"שממכסתתכניותהתעודה,מהסכומים
המחייביםבמכסותאלובמדרגההשלישית.

≤˙˘˜†≠†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒ† ∂Æ
קשתשידרהסךשל222שעותמסוגהעילית,ומתוכןהוכרו193שעותלמכסות,עלפיהפירוטהבא:

‡‰Ó¯„†Æ
שםהתכנית
אלביס-עונה2
אמאל'ה
בשורותטובות
מעורבירושלמי*

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

9
10
4
13

00:41
00:39
00:39
00:51
סה"כ 26:34:23 :שעות
הוצאה מוכרת 14.4 :מל"ש

06:09
06:35
02:39
11:09

16/11/06-14/09/06
08/03/06-21/12/05
27/12/06-29/11/06
16/03/06-10/11/05

*תכניתשהופקהבשיתוףפעולההומהווה11:09)42%שעות(ממכסתהדרמה,בהתאםלכללים.

·˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙†Æ
שםהתכנית
ארץנהדרת3
ארץנהדרת4
מועדוןלילהעם
ארזטל
מהזההשטויות
האלו
מהזההשטויות
האלו-עונה2

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

21
4
28

01:07
01:13
00:48

23:47
04:52
22:43

28/07/06-04/11/05
22/12/06-01/12/06
30/12/06-03/05/06

7

00:43

05:02

23/12/05-04/11/05

9

00:46

06:56

01/11/06-07/06/06

סה"כ 63:21:44 :שעות
הוצאה מוכרת 12.5 :מל"ש

‚‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò†Æ
שםהתכנית
**52-50
איךלתקןאתישראל
בדל**
הקרבעלהבית*
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מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

1
1
1
2

01:03
00:58
01:08
01:00

01:03
00:58
01:08
02:00

12/10/06-12/10/06
11/11/06-11/11/06
12/11/05-12/11/05
16/03/06-09/03/06

שםהתכנית
חטופים**
יותרמאלףמילים*
להיותאוריגלר
לפעמיםנולדכוכב
מדוברבתופעה
מחדרהלמדריד-סיפורושל
אורכחלון
נמוך**
עובדה-2006אשפוזשרון*
עובדה-2006נקמתלרנר*
קשרהתאומים
שדותאדומים**
שמועות
תיקלאסגור?10-שנים
לרצחרבין**
תיקוןהכללי-יהודהסעדו*

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

1
1
1
1
2
1

01:27
01:08
01:01
00:59
01:19
00:54

01:27
01:08
01:01
00:59
02:39
00:54

25/02/06-25/02/06
05/10/06-05/10/06
17/11/06-17/11/06
12/05/06-12/05/06
30/08/06-23/08/06
20/10/06-20/10/06

1
1
1
1
1
1
1

01:04
01:11
01:13
00:59
01:14
00:58
01:04

01:04
01:11
01:13
00:59
01:14
00:58
01:04

30/03/06-30/03/06
26/04/06-26/04/06
28/09/06-28/09/06
09/09/06-09/09/06
21/09/06-21/09/06
22/03/06-22/03/06
03/11/05-03/11/05

1

00:59

00:59

29/04/06-29/04/06

סה"כ 22:09:50 :שעות
הוצאה מוכרת 6 :מל"ש

„‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙†Æ
שםהתכנית
אמאמחליפה
בולדוזרעםמיקירוזנטל
)תכניתתחקיר(
ביןגברלאשה
גבריםבשחור
דרךהאוכלבעולם
הקרבעלהביתעםחייםהכט
ילדיםיוצריםעםקשת
יצאתצדיק2
ישראלרוקדת)(2006
כוכבנולד-4האודישנים
כנגדכלהסיכויים
לנצחפעמיים
מרגישבבית
נולדלרקוד-האודישנים
נולדלרקוד-2האודישנים
נראהאותךבמקומי**
סודיביותר-היחידות
המובחרותשלצה"ל
סופרנני
סיפוריילדים**
עובדה
עובדהישראלנלחמת

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

13
6

01:09
00:34

15:06
03:28

09/11/06-09/11/05
14/12/05-02/11/05

6
8
2
1
2
12
1
4
1
1
2
4
3
6
1

00:44
00:36
00:47
00:52
00:37
00:39
00:46
01:09
00:30
00:51
00:46
01:01
01:09
00:49
01:23

04:27
04:50
01:34
00:52
01:14
07:50
00:46
04:38
00:30
00:51
01:33
04:04
03:29
04:56
01:23

17/03/06-20/01/06
06/05/06-13/01/06
30/03/06-23/03/06
23/03/06-23/03/06
13/10/06-11/10/06
23/02/06-10/11/05
22/11/06-22/11/06
26/05/06-18/05/06
21/12/06-21/12/06
09/08/06-09/08/06
21/12/06-14/12/06
03/12/05-05/11/05
29/11/06-22/11/06
11/11/06-07/10/06
04/11/06-04/11/06

1
4
30
1

01:04
00:29
01:05
01:33

01:04
01:58
32:43
01:33

15/11/06-15/11/06
29/10/05-05/11/05
28/12/06-21/12/05
19/07/06-19/07/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית
עשרהכי
עשרתהדיברות
עםרונאלפישר
צובישול
שלאיעבדועליכם

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

מתאריך-עדתאריך

1
3

01:38
00:54

01:38
02:44

27/09/06-27/09/06
28/12/06-07/12/06

05:00
01:32

30/12/06-29/09/06
26/04/06-19/04/06

10
2

00:29
00:46
סה"כ 109:53:22 :שעות
הוצאה מוכרת 33.1 :מל"ש

*תכניותשהופקובתקציבשל60%לפחותמתקציבלשעתסוגהעילית.
**תכניותשהופקובשיתוףפעולהומהוות13:54)10.5%שעות(ממכסתהתעודה,בהתאםלכללים.
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˙˘˜†≠†Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ†Æ‰
קשתהוציאהלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעיליתבסךשל66מל"ש.לזכייןחוסרשל23.4מל"ש.מתוךסכום
זה,לזכייןחוסרשללפחות18.4מל"שלדרמה,לפחות2.6מל"שלסרטיהתעודהוסכוםנוסףשל2.4מל"ששעל
הזכייןלהוציאלהפקתדרמה,סרטיתעודהאותוכניותתעודה.
הזכייןהוציא87.3מליון₪עלהפקהורכישהשלתוכניותמסוגהעילית21.3.מליון₪לאניתןלהכירבכפוףלמגבלות
הכללים.
תכניותמיוחדות
תכניותתעודה
סרטיתעודה
דרמה
מדרגות/סוגה
מדרגהא'

מדרגהב'

מדרגהג'

סה"כמחויבות

מחויבת
ביצוע
הוצאהמוכרת
מחויבות
הוצאהמוכרת
מחויבות
הוצאהמוכרת

סה"כהוצאהמוכרת

34שעות
ב17.1-
26:34שעות
14.4
4.4

16שעות
ב5.5-
16שעות
(1.3)+4
3.1

38שעות
ב5.1-
38שעות
5.1
1.3

34שעות
ב6.5-
34שעות
6.5
----

----

2

1.3

----

10.5
11.3
בהוצאהנוספתבסך18.6עלשלושהסוגות
10.5
---16.2
6.4
8.6
32.8
10.5
18.6
סה"כהוצאהמחויבתלסוגהעילית89.4מל"ש
33.1
6
14.4
סה"כהוצאהמוכרתלסוגהעילית66מל"ש

6
---12.5

12.5

כלהנתוניםבמיליוניש"ח
*חלקמשעותאלוהופקובשיתוףפעולהבהתאםלכללים.גורמיםחיצונייםהשקיעובהפקתו1.3מל"שמעבר
להשקעתהזכיין.

˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˘ÈÎ¯Â†‰˜Ù‰Ï†˙Â·ÈÂÁÓ‰†·Â˘ÈÁ†ÔÙÂ‡Ï†ËÂ¯ÈÙ†ÆÂ
המחויבותלהוצאהולהפקהשלתכניותמסוגהעיליתנקבעתעלידיחישובשלאחוזההוצאהלההתחיבוהזכיינים,
כנגזרתמהכנסותהזכייניםמההוצאההמחיבתאותםלהפקהורכישהשלכללתכניותיהם.
במהלךשנת,2006התקבלומספרהחלטותע"יהרשותלשנותאתהמחויבותבהתאםלפרמטריםמסויימיםשיפורטו
להלן:

‰ÈÈ˘‰†ÔÂ·Ï†˙ÓÁÏÓ
בתקופהשלמלחמתלבנוןהשנייה),(15.8.06-13.7.06התבקשושידוריחדשותנרחביםעלמנתלתתמענהלצורך
הציבורילהעבירלידיעתהציבורבכלעתאתאירועיהמלחמה.כמוכן,נדרשולעיתיםקרובותשינוייםמרחיקילכת
בלוחהשידוריםהמתוכנן,ונמנעשידורןשלתכניותשתוכננו.בעקבותכך,החליטהמועצתהרשותהשנייהלהפחית
אתהמחויבותהשנתיתלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעילית,ושלתכניותמועדפות.ההפחתהחושבהבאופן
יחסילתקופתהמלחמה.לפי1/12מההוצאהלסוגהולמועדפותבשנהזו.
ל"קשת"הופחתו7.4מל"שמהמחויבותלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעילית.
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Ï‡È„ÂÓ
משחקיהמונדיאלשודרובערוץ2למרותעלותםהגבוהה,וזאתעלמנתלתתמענהלציבורהצופיםאשראיןביכולתו
לשלםתשלוםמיוחדעבורהצפייהבמשחקים,ובערוץ2יוכללצפותבהםללאתמורה.לפיכך,החליטהמועצת
הרשותהשנייהלדחותלשנת2007אתהשעותשלהתכניותמסוגהעיליתשלאהיהניתןלשדרןבמהלךתקופת
שידוריהמונדיאל.
ל"קשת"נדחתהלשנת2007הוצאהבסך7.6מל"שלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעילית.
כמוכןהחליטההמועצהלהכירבהוצאהלהפקתמגזיןהמונדיאלבמסגרתהמחויבותלהוצאהעלתכניותמועדפות,
עדלסכוםשל8מל"ש.

˙„ÁÂÈÓ†¯‡ßÊ‰Ó†˙ÂÈÎ
המועצההחליטהלתתהכרהנוספתלהוצאהלהפקהורכישהשלהתכניותמהז'אנרהמיוחד,בשלכך,התכנית"ארץ
נהדרת"ששידורההראשוןהיהבשבתשודרהבשידורחוזרביוםרביעי,לטובתקהלהצופיםשומרהמסורת.לפיכך,
ההוצאההמחיבתשלקשתלהפקתתכניותמהז'אנרהמיוחדהוגדלהועומדתעל12.5מל"ש,במקום6.5מל"ש.
6מל"שנוספיםלמכסהזוכנגדהפחתהשל3מל"שממכסתהדרמהו3-מל"שממכסתתכניותהתעודה,מהסכומים
המחיביםבמכסותאלובמדרגההשלישית.

∑˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜†˙Â˜Ù‰† Æ
‡˙ÂÚ˘‰†˙ÒÎÓ†Æ
בהתאםלכלליםישדרבעלזיכיוןבמכסהלתכניותסוגהעילית,שבההואמחויב,הפקותמקומיותקנויותבשיעור
שלאיפחתמ65%-ממכסהזו.
הזכיין

אחוזההפקותהקנויותשלתכניותמסוגהעילית

רשת

32%

קשת

26%

ישלצייןכימבדיקתהרשותעלהבמסגרתהתכניותמסוגהעיליתשהופקוע"יגורמיהפקהחיצוניים,ישנןתכניות
רבותאשרבהפקתןנעשהשימושבעובדיזכיין,לרבותטאלנטיםשלהזכיין,ו/אובאמצעיהפקהשלהזכיין.מכיוון
שנעשהשימושבהפקותאלובאמצעיםשלהזכיין,לאניתןלהכירבהפקותאלוכקנויותבהתאםלכלל)14ו(לכללי
התכניות.
סה"כ,נמצאכירשתהפיקה91%מתכניותסוגהעיליתע"יחברותהפקהחיצוניות,אולםרק32%מתכניותסוגהעילית
עומדותבהגדרתהכללכהפקותקנויות.
סה"כ,נמצאכיקשתהפיקה51%מתכניותסוגהעיליתע"יחברותהפקהחיצוניות,אולםרק26%מתכניותסוגהעילית
עומדותבהגדרתהכללכהפקותקנויות.
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·˙·ÈÂÁÓ‰†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†Æ
בהתאםלכללים,בעלהזיכיוןיוציאבעבורהפקותמקומיותקנויותשהןמסוגהעיליתסכוםשלאיפחתמ–65%מסך
ההוצאההכוללתלתכניותסוגהעיליתשבהןהואמחויב.

הזכיין

אחוזההפקותהקנויותשלתכניותמסוגהעילית

רשת

28%

קשת

26%

נמצאכירשתהוציאה93%מההוצאהלסוגהעיליתלחברותהפקהחיצוניות,אולםבמסגרתהפקותאלושולבואמצעי
הפקהשלהזכיין,לפיכךרק28%מההוצאהמוכרתבהתאםלכללים.
נמצאכיקשתהוציאה52%מההוצאהלסוגהעיליתלחברותהפקהחיצוניות,אולםבמסגרתהפקותאלושולבו
אמצעיהפקהשלהזכיין,לפיכךרק26%מההוצאהמוכרתבהתאםלכללים.

∏˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÙ„ÚÂÓ†˙ÂÈÎ˙† Æ
כלליהתכניותמחיביםש15%-מתכניותסוגהעיליתיהיותכניותמועדפות.
במסגרתהמכרזהתחייבוהזכייניםלהפקהשלתכניותמועדפותמסוגהעילית,מעברלמכסההקבועהבכללים.
רשת-התחייבהכי72%מכללשעותהסוגההעיליתשישודרועלידהבכלשנהיהיושעותשלתכניותמועדפותמסוגה
עילית-.רשתעמדהבדרישהושידרה72%תכניותמועדפותמסוגהעילית.
שםהתכנית

סוגהמועדף

אזעקתאמת

מורשתותרבותיהודית

אחדברגלאחדבלב

דעתותרבות

אנטיאנטיביוטיקה

דעתותרבות

אנטיוירוס

דעתותרבות

באבלילה

דעתותרבות

גומרותהולכות

פריפריה

גריל

דעתותרבות

דיווהלנצח

פריפריה

דרושה:משטרה

דעתותרבות

הוריהחלומות

דעתותרבות

המרדףאחריבניסלע

דעתותרבות

השאראסשלהמדינה

דעתותרבות

חכמיספרד

מורשתותרבותיהודית

ככהלאמתנהגים

דעתותרבות

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

27

שםהתוכנית

סוגהמועדף

כלבוטק

דעתותרבות

מונדיאלסיפוראהבה

דעתותרבות

מילואים

פריפריה

מלחהארץ-לחגים

מורשתותרבותיהודית

מלנומהאהובתי

דעתותרבות

משחקמכורליוםהעצמאות

מורשתותרבותיהודית

משפחהחורגת

פריפריה

סידנא

מורשתותרבותיהודית

ספיישל:רשימתחיסול

מורשתותרבותיהודית

רוקדיםעםכוכבים24-2שעותלפניהגמר

דעתותרבות

שקופים

פריפריה

תעשייתהיופי

דעתותרבות

קשת-התחייבהכי78%מכללשעותהסוגההעיליתשישודרועלידהבכלשנהיהיושעותשלתכניותמועדפותמסוגה
עילית-.קשתעמדהבדרישהושידרה78%תכניותמועדפותמסוגהעילית.
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שםהתכנית

סוגהמועדף

≤µ∞≠µ

פריפריה

איךלתקןאתישראל

דעתותרבות

אמאמחליפה

פריפריה

אמאל'ה

פריפריה

ארץנהדרת

דעתותרבות

בדל

פריפריה

בולדוזרעםמיקירוזנטל

דעתותרבות

ביןגברלאשה

דעתותרבות

גבריםבשחור

דעתותרבות

דרךהאוכלבעולם

דעתותרבות

המפצחים)גאיידמק(

דעתותרבות

הקרבעלהביתעםחייםהכט

דעתותרבות

חטופים

מורשתותרבותיהודית

יותרמאלףמילים-זיוקורן

דעתותרבות

ילדיםיוצריםעםקשת

פריפריה

יצאתצדיק2

דעתותרבות

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

שםהתוכנית

סוגהמועדף

ישראלרוקדת

דעתותרבות

כוכבנולד-4האודישנים

פריפריה

כנגדכלהסיכויים-תעודה

פריפריה

להיותאוריגלר

דעתותרבות

לנצחפעמיים

פריפריה

לפעמיםנולדכוכב

דעתותרבות

מדוברבתופעה-אשרתקוטלר

דעתותרבות

מחדרהלמדריד-סיפורושלאורכחלון

דעתותרבות

מעורבירושלמי

מורשתותרבותיהודית

מרגישבבית

דעתותרבות

נמוך

פריפריה

נראהאותךבמקומי

דעתותרבות

סודיביותר-היחידותהמובחרותשלצה"ל

מורשתותרבותיהודית

סופרנני

דעתותרבות

סיפוריילדים

פריפריה

עובדה

דעתותרבות

עובדה-אישפוזשרון

דעתותרבות

עובדה-ישראלנלחמת

דעתותרבות

עובדה-נקמתלרנר

מורשתותרבותיהודית

עשרהכי

דעתותרבות

עשרתהדיברותעםרונאלפישר

מורשתותרבותיהודית

צובישול

פריפריה

קשרהתאומים-המלחמההבאה

דעתותרבות

שלאיעבדועליכם

דעתותרבות

שמועות

דעתותרבות

תיקלאסגור?10-שניםלרצחרבין

מורשתותרבותיהודית

תיקוןהכללי-יהודהסעדו

מורשתותרבותיהודית

רשימהמלאהשלהתכניותהמועדפותששודרונמצאתבפרקתכניותמועדפות.

‰ÚÂ·˜†‰„ÂÚ˙†˙ÚÂˆ¯†¯Â„È˘† Æπ
כלליהתכניותקובעיםכיעלהזכייניםלשדרבמועדקבועבכלשבועביןהשעות24:00-19:00סרטתעודהמיוחד
אותכניתתעודה.
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במהלךהשנהשודרוסרטיותכניותהתעודהבפריסהמגוונת,חלקםברצועהקבועה,וחלקםלא.לדוגמה,התכניות
"עובדה"ו"כלבוטק"שודרוברצועהקבועה,וכןסדרותתעודהמגוונותששודרובמועדקבועמדישבוע.בסה"כ,שידרה
קשת133שעותשלסרטיותכניותתעודהבשעותאלו.ורשתשידרה65:40שעותשלסרטיותכניותתעודה
בשעותאלו.מענה חלקי
הזכייניםלאשידרובמהלךשנת2006סרטיתעודהשהופקועלידיהרשות.

∞˙Â¯Á·†˙ÂÈÎ˙†≠†˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†Æ±
שםהתכנית

מספרפרקים

3
אינטרמצועםאריק
1
אלתיקחאתאבאשלי
1
באומאהבה-משדרמיוחדליוםזכויותהילד
9
ביקורבית
54
בנעליבית
20
בקריאהראשונה
17
בריתעםמילה
26
דואטישראלי
55
דרךהעינייםשלנו
46
הזירההכלכלית
55
המועדון
31
זומביטאוןליין
16
חוצהישראל-עםרינוצרור
12
חטףפתח
45
טעמים
1
יתושבראש
1
כדישלאיאבד
14
כמהכמה
38
מבטבשניים
12
מבשליםראיון
1
מוגדורעיריהודית
8
מוזיקההיום
47
מוסףהמוספים
3
מחווהלאומןבקאמרי
1
נוסטלגיה:כשהיינוילדים
14
סברס-אחלהג'וב
30
ספורטי.וי
31
פורטרט
1
צליליםמןההיכל
16
רקבריאות
11
שוונג
30
תיקשיווק
43
תיקתקשורת
סה"כ 351:37:03 :שעות

30
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סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

01:31
00:30
01:01
04:51
25:48
08:24
09:16
12:00
27:15
25:29
24:42
17:21
09:05
05:45
20:34
00:25
00:26
06:44
16:59
07:33
00:55
04:15
25:49
02:43
00:28
06:20
14:05
15:38
00:56
09:03
05:04
16:33
23:50

14/10/06-24/09/06
25/04/06-25/04/06
26/11/06-26/11/05
28/12/05-02/11/05
29/12/06-11/11/05
29/07/06-25/02/06
17/05/06-14/11/05
30/12/06-13/01/06
29/12/06-04/11/05
31/12/06-06/11/05
29/12/06-04/11/05
27/06/06-01/11/05
26/12/06-07/11/06
24/07/06-24/04/06
22/12/06-11/11/05
05/11/05-05/11/05
02/05/06-02/05/06
12/02/06-13/11/05
30/12/06-05/11/05
03/11/06-18/08/06
12/04/06-12/04/06
28/09/06-13/04/06
29/12/06-11/11/05
14/10/06-23/09/06
08/06/06-08/06/06
22/08/06-04/06/06
27/12/06-09/11/05
11/11/06-09/06/06
01/10/06-01/10/06
25/12/06-04/09/06
07/09/06-15/06/06
26/06/06-07/11/05
28/12/06-10/11/05

≤†ıÂ¯Ú†Ê¯ÎÓ·†˙ÂÙÒÂ†˙ÂÈÂ·ÈÁ˙‰†ËÂ¯ÈÙ† Æ±±
במסגרתהמכרזלערוץ,2התחיבוהזכינים"רשת"ו"קשת"לשורהשלהתחייבויותהנוגעותלתחומיםשוניםשל
השידור.ברשימותהבאותמפורטותהתחיבויותבמיוחדבתחוםהגיווןהתרבותי-חברתישלהשידוריםושלהזכיינים
עצמם,תכניותמיוחדותלחגיםומועדיםמיוחדים,ועוד:

˙˘¯†≠†Ì„‡†ÁÎ·Â†ÌÈ¯Â„È˘·†È˙Â·¯˙Â†È˙¯·Á†ÔÂÂÈ‚† ±±Æ±
".1רשת"התחיבהלשלבאתהאחרבכלתכניותיהולאלהשאיראתהעיסוקב"אחר"לגטאותמגזריים.שילובזה
ייעשהלאורךכלהיוםובתכניותמכלהז'אנרים.
בעלזיכיוןישלבאנשיפריפריהגאוגרפיתוחברתית)דוגמת:מזרחיים,דתיים(כמגישיםוכאורחיםבתכניותיו.כמו
כןתשדר"רשת"רצועתשיחפניםמגזריתיומית,מגזיןפריפריאליהמיועדלנשיםומוגשע"ינשים,תכניתהמיועדת
לגילהשלישי,תכניתהעוסקתבפרשתהשבועומוגשתע"יקבוצתדתייםוחילונייםורצועתלייטנייטיומיתשבה
נפגשיםמגזריםשוניםלשיחהבענייניתרבותזהותוכו'-הזכייןמביאלידיביטויאתהפריפריההחברתיתוהגאוגרפית
באמצעותשידורתכניתלגילהשלישי,ובמספרתכניותאחרותכגון":יאירלפיד"",כלבוטק"",רוקדיםעםכוכבים",
"מומחיםעםסגנון"ותכניותהבוקר,ישנםנושאיםהקשוריםלפריפריהולמגזריםאחריםבחברההישראלית.כמו
כן,במהלךשידוריהמשלבתרשתמנחיםמהפריפריההחברתיתכדוגמת:גילקופטש,ניסיםמשעל,ואפרת
רוזנברג.לאשודרמגזיןפניםמגזרי,תכניתהעוסקתבפרשתהשבועורצועתלייטנייטיומיתלמפגשמגזרילשיחה
בענייניתרבות,אךשודרמגזיןלנשיםבהנחייתג'ודינירמוזסשלום.מענה חלקי
" .2רשת"התחיבה,כיבתכניתהשיחהציבורישתשדר,ישולבתרגוםסימולטניבשפההרוסית–תכניותהשיחהציבורי
ששידרה"רשת"לאלוובתרגוםסימולטנילרוסית.אין מענה
" .3רשת"התחיבהלהכין"מאגר"מגזרישלאנשיםמהפריפריההגאוגרפיתוהחברתית,שישמשבאופןשוטףלצורך
הזמנתאורחיםלתכניותשישדרעלידה-קייםמאגרשלאנשימקצועמהפריפריהשנשלחלרשות.מענה מלא
" .4רשת"תכיןמחקרמקיףשיתבססעלבדיקהכמותיתוערכיתשלייצוגמיעוטיםעלהמרקעבכללובערוץ2בפרט
ותגישולרשות-התבצעמחקרבנושאואףמחקריםנוספים.מענה מלא
" .5רשת"ההתחיבהלשתףפעולהעםבתיספרלטלוויזיהולקולנועבכלרחביהארץ,ולחנוךתלמידיםמצטיינים
שייקלטוכעובדיםאצלהלאחרתקופתלימודיהם-רשתעומדתבקשרקבועורציףעםמכללותספיר,עמק
יזרעאלועםמרכזיהתקשורתבדימונהובנתיבות.כמוכן,הקיםהזכייןביתספרלתקשורתאשרנותןעדיפותועוזר
לסטודנטיםמהפריפריה.מענה מלא
" .6רשת"תקיםפרלמנטרבתרבותישיציגמשובמהפריפריהלתכניותיוויגישאתממצאיולרשות-רשתהודיעה
לרשותכיקיים"פרלמנטרבתרבותי"המתכנסמעתלעתומייעץלמחלקההרבתרבותיתלאורךהשנהבעניין
אנשימקצועורעיונותלנושאיםבכלהתכניותשלהזכיין.בפרלמנטמשתתפיםנציגיםמהמגזריםהאלה:דתיים,
ערביםועולים.מענה חלקי
".7רשת"התחיבהלצלםאתהמפגשיםשתארגןהרשותהשנייהעםהפריפריהולשדרם-נציגיהזכייןהשתתפו
בפאנליםשהתקיימובמפגשיםשלהרשותבפריפריה,אולםהאירועיםלאצולמוולאשודרו.אין מענה
" .8רשת"תקיםאתשנימרכזיההפקההמרכזייםשלהלהפקותעצמיותבפריפריההגאוגרפית,בבארשבעובמגדל
העמק,ומתחיבתשעםהקמתשנימרכזיההפקהבפריפריהיתבצעגיוסשלעובדיםמהפריפריהויכלולעובדים
מקומייםבלבד-הזכייןדיווחשהואמחזיקשנירכזיאזור)אחדבצפוןואחדבדרום(העוסקיםבפעילותפריפריאלית
עלהמרקעומחוץלו,אךכרגעלאמוקמיםמרכזיהפקותכמובטח.אין מענה
" .9רשת"התחיבה,כי10%לכלהפחותמיוצריתכניותהדרמהוהתעודה,שתושדרנהבמהלךתקופתהזיכיון,יהיו
בנימגזריםשאינםבמעגלהראשוןשלהעשייההטלוויזיונית.אין מענה
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.10בעלהזיכיוןיגדילאתהייצוגהחברתי-תרבותיבקרבעובדיוב3-שניםהראשונותלזיכיוןבאופןשיעסיקלפחות
אתהשיעוריםשלהלן:
דתיים10%-
פריפריהגאוגרפיתוחברתית30%-
עוליםחדשים5%-
ערבים5%-
וזאתמתוךמנהליוהבכיריםועובדיאגףהתכניות-מנתוניםשהתקבלומהזכייןעולה,כינכוןלשנת2007מועסקים
בתחוםהתכניותובהנהלתהזכיין31%אנשיפריפריהמתוכם44%נשיםו10.5%-דתיים.
לרשותנמסרכי,הזכייןמצרעלכך,שכרגעלאמועסקיםבחברהעובדיםערביםאויוצאיאתיופיה)למעטרפיק
חלבי–רכזהאיזורהצפונישלרשת(,אךהםעושיםמאמציםרביםלשלבאנשימקצועממגזריםאלוגםכן.רשת
מקווהמאודשבשנההקרובהתקלוטאנשימקצועמהמגזרהערביוהאתיופיוכןחניכיביה"סלמקצועותהטלוויזיה
שלרשתשיבואומהפריפריותהשונותכוללעוליםחדשים.מענה חלקי
.11בעלהזיכיוןישלבבמערךהתכניותשלובכלשנהלפחות5סטודנטיםמצטייניםמבוגריהמכללותהאזוריות
הפרוסותבכלהארץ,שהםתושביפריפריה,אשריתחייבולעבודבאזורמגוריהםבמשך3שניםלפחותמתוך
תקופתהתמחותםאצלהזכיין-בשנההאחרונההעסיקהרשתסטודנטיותמהחוגלתקשורתבמכללתאריאל
שבשומרון.כמוכן,התחייבהרשתלשלבבתוכהחניכיםמצטייניםבוגריביה"סלמקצועותהטלוויזיהשפתחה–
וכמובן,העדיפותהיאלאנשיפריפריה.מענה חלקי
.12בעלהזיכיוןידאגלכךשחברותההפקהשאיתןהואעובדיעסיקוכ"אשישקףבאופןהקרובביותראתהרכב
האוכלוסייהבמדינה,ובהתייחסותבתוכןהפקותיהןל"אחר".אין מענה
.13בעלהזיכיוןיקלוטלשורותיו2בוגריםמהקורסלהכשרתאתיופיםשמקיימתחברתהחדשותשלערוץ.2אין מענה
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 .1בעלהזיכיוןימנהאתהאחראיעלהגיווןהתרבותיחברתיותכניותמועדפותכאחראילנושאיחגומועד-אורי
אורבךהואאחראילתחום.מענה מלא
 .2בעלהזיכיוןמתחייבכיבמסגרתחגומועדייתןהתייחסותוביטויילחגבמשךכליוםהשידורולארקבתכנית
אחת.כמוכן,תכניתהבוקרשישדרהזכייןתוקדשלחגולזוויותשונותשלו,וגםתכניותהערב)פריים(ישתלבו
במארגהחגהמיוחד–מבדיקותשערכההרשותעולהכיניתןביטוילחגיםבמהלכםשידרהזכייןמספרתכניות
לאורךיוםהשידורים.מענה מלא
 .3בעלהזיכיוןמתחייבלתתביטוילחגבכלהאלמנטיםשישודרובאותויום.כמוכן,הואמתחייבכיבמהלךיוםהחג
ישודרומעברוניםופינותמידעמיוחדותלחג,וכןקדימוניםואותותשידורהמתאימיםלחג.בנוסף,התחיבלעודד
ולתתמקוםמיוחדביוםהחגלפרסומותשידברואלהקהלברוחהחג,ביןהיתרבאמצעותקיוםתחרותבין
המפרסמיםלעניןזה.מענה חלקי
 .4בעלהזיכיוןמתחייבלעסוקבחגבפריזמהרחבה,לאבהכרחדתית,ולהרחיבאתמשמעותהחגיםלנושאיםבעלי
חשיבותלאומיתיהודיתישראליתולהדגישאתהמאחדבחברההישראלית-הזכייןעמדבהתחייבויותיובאופן
חלקי.שודרותכניותכגון":חכמיספרד"",סידנא"",מירוצהלהיותיהודי"ותכניותמיוחדותליוםהשואהוליום
הזיכרון.מענה חלקי
 .5בעלהזיכיוןמתחייבלצייןאתהחגואתהמועדבסדרותהמשודרותעלידו,שאינןמשודרותביוםהחגעצמו.
לדוגמא:בכלסדרתדרמהשתשודרעלידויהיהפרקחגמיוחד.אין מענה
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 .1בעלהזיכיוןהתחייבלמנותחברהנהלהשיהיהאחראילנושאהגיווןהחברתיוידאגכיבשידוריו,בשנההראשונה
ולאחרמכן,יהיהביטויהולםלפריפריההחברתיתוהגאוגרפיתלגווניההשוניםאםבסיפוריםואםבדמויות-מונה
אודילאוןלהיותאחראילתחום.הזכייןדואגשיהיהייצוגבתכניותהמובילות,דוגמת":אלביס"",אמאל'ה"",מעורב
ירושלמי"",אמאמחליפה"",סופרנני"",כוכבנולד"ומבחרשלסרטיתעודהותכניותתעודה.מענה מלא
 .2בעלהזיכיוןמתחייבכיבתכניותהבידורוהאירוחישולבומנחים/משתתפיםהמייצגיםקהילותמגוונות,ויינתנו
להםתפקידיםמרכזייםבתכנית)כגון:שופטים,מנחיםוכ"ו(-הזכייןמביאזאתלידיביטויבתכניותכגון:תכניותיו
שלחייםהכט,תכניתהבוקר)סיווןרהבמאיר(",המהפכנים"ו"פרשהלאסגורה")קוביאריאלי(ובמגווןהרחבשל
המתמודדיםבתכניות":השגריר"",אוריגלרמחפשאתהיורש"",כוכבנולד"ו"נולדלרקוד".מענה מלא
 .3נוסףעלכך,מתחייבבעלהזיכיוןלדאוגלקידוםהרבתרבותיותבשידוריהחדשותשלערוץ-2גםבכ"אוגם
בתכנים-שלושהבוגריםשלקורסהכתביםהאתיופיםשלחברתהחדשותהועסקוע"יהזכייןבתכניתהבוקר
ובתכנית"מסעליליעםאהרל'הברנע".
כמוכן,ישנםבחברתהחדשותמנחיםוכתביםהמשתייכיםלפריפריההגאוגרפיתוהחברתיתכגון:דניקושמרו,
מנחםהורביץ,שרהבקוסיווןרהב-מאיר.מענה חלקי
 .4בעלהזיכיוןיקיםמאגרשלאנשימקצועמהפריפריההגאוגרפיתוהחברתיתוידאגלכךשמפיקיםועורכיםהעובדים
איתוישתמשובמאגרזהבתכניותיהם.בכךיבטיחבעלהזיכיוןהעדפהמתקנתלאנשימקצועמגווניםבהפקותיו.
הרשותמצפה,כיבעלהזיכיוןינקוטמדיניותהעדפהכלפיחברותהפקהויוצריםמהפריפריה,וזאתכדילשמוע
ולהביאקולאחר,אותנטי,למרקעערוץ-2קייםמאגרשלאנשימקצועמהפריפריהשנשלחלרשות.כמוכן,
קשתמציינתאתהעבודהעםטופלייןהפקות,וכןהמפיקיםדניסיטון,דניפארןועליעבאסי.מענה חלקי
 .5בעלהזכיוןהתחיבלהמשיךולהשקיעמאמציםרבים,הןכספייםוהןבתכנוןואספקתאמצעיםואנשימקצוע
בפרויקט"הקשתהישראלית"-הכוונההיאלפרויקטהמבורך"יוצריםעםקשת",שבוהשתתפועדכה2000בני
נוערהמייצגיםאתכלהקשתהחברתיתבישראל:בנינועראתיופיםמאשקלון,אמהותקשותיוםמרמלה,בנות
הוסטלחרדיבירושליםנוערעבריין,בנינוערערביםמיפו,טמרה,מררושפרעםוכ"ו.בנוסף,הוקםפרוייקט
"חממה"במסגרתומעניקה"קשת"תקציביפיתוחליוצריםרבתרבותייםבתחילתדרכם.מענה מלא
 .6בעלהזיכיוןמתחייבלתתייעוץמקצועיוהכוונהלמכללותולבתיספרלקולנועולטלוויזיה-קשתתומכתומדריכה
מקצועיתבאופןרציףבמכללתספיר,מכללתאלמנארבטייבה,מכללתעמקהירדןוביתהספרהערבילקולנוע
בנצרת.מענה מלא
.7בעלהזיכיוןמצהיר,כייפעלכשלנגדעיניוחזוןשלמחויבותתרבותית,וכייבחןאתתכניותיועלפימידתמשמעותן
מבחינתהזהותהישראלית-באלידיביטויבדרמות"אמאל'ה"ו"מעורבירושלמי"ובתכניותכגון"אמאמחליפה"
",עשרתהדיברות"",החדר",תכניותיושלקוביאריאלי",הבמההאחורית"ו"המשמרהאזרחי".מענה מלא
 .8בנוגעלגיווןהחברתישלבעלהזיכיוןבכלהנוגעלכוחהאדם,התחייבה"קשת"לכךש25%-מהעובדיםהחדשים
בחברהיהיומייצגיםאתמגווןהחברהוהתרבותהישראלית,היאתשתמשבמאגראנשיהמקצועהפריפריאליים
שבנתהלמטרותגיוסעובדיםחדשיםומדישנהתעסיקכ10-בוגרימכללותמהפריפריהכמתמחים -קייםמאגר
שלאנשימקצועפריפריאלייםשהועברלרשות.כ30%-מכללהעובדיםהחדשיםבקשתהםמקבוצותפריפריה
חברתיתוגאוגרפיתוישנוייצוגהולםלכלהמגזריםבחברההישראלית.כיוםמועסקיםבקשת6מתמחיםפריפריאליים
מהמגזרהערביועלפידיווחהזכייןבימיםאלהנערכיםראיונותל10-נוספים.מענה מלא
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 .1בעלהזיכיוןהתחייבלהפוךאתהשידוריםבימיחגומועדלאטרקטיבייםבעבורצופיםמכלשכבותהציבורולבטא
אתתכניהחגבדרךמגוונת,רלוונטיתוחדשניתהיוצרתחגיגהמשותפת-השידוריםשלהזכייןלחגיםומועדים
אכןפוניםלכלשכבותהגילולקהליםהשוניםבחברההישראלית,ומטפליםבערכיהחגבהיבטיםשוניםהקשורים
לתרבותהישראלית,ניתןלתתדוגמאותבתכניותכגון":אלוהיםשלי"",החדר",בתכניותהדרכהפנאיובישולואף
בתכניותהבוקר.מענה חלקי
 .2בעלהזיכיוןהתחייב,כיהתכניותלחגומועדלאיבודדו,אלאישולבובתכניותהקיימותבלוחהמרכזי-ישפיזור
שלתכניותהחגבכלשעותהיום.מענה מלא
 .3בעלהזיכיוןהתחייבלכךשכמהימיםלפניהחגעצמויחלוהתכניותהמרכזיותוהקדימוניםלהתחברלאווירתהחג
המתקרב.אין מענה
.4בעלהזיכיוןהתחייב,כיהתכניותהמרכזיותלחגישודרובשידורחוזרביוםחולבעבורהקהלהדתי.מענה חלקי
.5בעלהזיכיוןהתחייבלשדרבימיחגפינותקצרותביןהתכניותאובצמודלמקבציהפרסומות.אין מענה
.6בעלהזיכיוןהתחייבלשדרתכניותהנותנותהתייחסותלחגיהמוסלמיםהנוצריםובניהעדותהשונות.אין מענה
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במכרזערוץ2נקבעכיעלהזכיניםלשדרתכניותאשריעסקובתוכןשלהןבנושאיםשמקדמיםאתמגמותהרשות,
ואתהיעדיםהציבורייםשלהטלוויזיה.תכניותאלוהוגדרוכ"תכניותמועדפות",והןעוסקותבנושאיםהבאים:תכניות
מורשתותרבותיהודית,תכניותדעתותרבות,תכניותפריפריהותכניותשיחציבורי.
תכנית מורשת ותרבות יהודית-תכניתמהפקהמקומיתהעוסקתבנושאיתרבותוהגותמהמורשתהיהודית,מתוךגישה
היסטורית,תרבותיתאועכשווית,תוךמתןערךמוסףוהרחבתידיעתהציבורותודעתו.
תכנית דעת ותרבות -תכניתמהפקהמקומיתהמיועדתלהעשיר,להרחיבולהעמיקידעוהבנהבתחומידעתותרבות
שונים,ואשראינהתכניתבדורואינהתכניתפנאיוהדרכה.
תכנית פריפריה-תכניתמהפקהמקומית,המתמקדתבקבוצתאוכלוסייהשייצוגהבמוקדיההשפעההציבורית,
הכלכלית,החברתיתאוהתרבותיתאינוניכרושישלהנגישותנמוכהלמרכזההוויההישראליתבכללולתקשורת
בפרט.תכניתהעוסקתבמתןביטוילקהילהאולצורתהתיישבות,בהכרתמאפייניה,במתרחשבקרבה,בתרבותה
ובקידוםמעמדהבחברההישראליתבתחומיההשפעההאמורים;לענייןזה",קבוצתאוכלוסייה"-קבוצהבעלתאפיון
אתני,לאומי,עדתי,דתי,חברתיאוגאוגרפי.
תכנית שיח ציבורי-תכניתמהפקהישראליתובהכתבותמעמיקותמחוץלאולפןאוכתבותתחקירובהןפרשנות
הנגזרתמאירועיםציבורייםעכשווייםוהתורמתלהעלאתסוגיותבתחומיהפוליטיקה,החברהוהכלכלה,בארץ
ובעולם,ולדיוןמעמיקבהן.
בהתאםלכללים,זכייניערוץ2מחוייביםלשדר,בחלוקהיחסיתבינהם223:12,שעותשלתכניותהעוסקותבנושאים
מועדפיםבאופןמובהק,ביןהשעות.24:00-17:00מכסתהשעותבתכניותאלונגזרתמההכנסותהשנתיותשל
הזכיינים.
כלל)7ג(לכלליתכניותקובע":שודרוביןהשעות17:00ו24:00-שידורירשותשהםתכניותמועדפותמסוגכלשהו,
רשאיבעלהזכיוןלהקטיןאתהיקףהשעותשבהןישדראותוסוגשלתכניתבאותןשעותלפימספרשעותשידורי
הרשותכאמור,ולשדרןבשעותאחרותשלהיממה,לפיבחירתו".
בכפוףלכללזה,שודרובקשתבשעותהאמורותסרטיהרשותהשנייהאשרחלקםעסקובדעתותרבות)"האשכנזים",
"חילוניאורתודוקסי"",חצאיתדמעות"",מורהנבוכים",ו"שפתאב"(וחלקםעסקובפריפריה)"אלג'יסר"",אשבל",
"גבריםעלהקצה"",כובעיםבירושלים"",מועדוןהקרבהקווקזי"",קירותלבנים"ו"קרבהאהבה"(.עלכןשידורםהפחית
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אתהמכסההמחיבתאתהזכייןלשידורתכניותדעתותרבותותכניותפריפריהביןהשעות24:00-17:00שעותאלה
שודרובשעותאחרותביממה.
התכניותהמועדפותמתחלקותלשתיקטגוריות:תכניותהעוסקותבנושאיםמועדפיםבאופןמובהק,וכאלושאינן
מובהקות,אולםמשלבותבתוכןתכניםונושאיםמועדפים.תכניותמועדפותשאינןמובהקותומשודרותבאוףפריים
מקבלותהכרהב80%-מזמןהשידור.תכניותשאינןמועדפותמובהקותשישודרובפרייםויהיהבהןייצוגניכרעל
המרקעשלקבוצותאוכלוסייה,אונושאיםמועדפיםכפישמוגדריםבכללים,יקבלוהכרהשל100%מזמןהשידור
שלהן.
עמידהבתכניותמועדפותנבחנתבמספרהשעותששידרהזכייןובהוצאההכספיתאליההתחייבובכלשנה.
בטבלאותשלהלןישתכניותשמופיעותפעמיים,זאתבגללחיתוךהשעות,עפ"יהכלל.

†±≤Æ±
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רשתמחויבת,לשדר100שעותשלתכניותמועדפותמובהקותביןהשעות.24:00-17:00בנוסף,התחיבהרשת
במכרזלשדרשעותרבותשלתכניותמועדפותמעברלמכסותהקבועותבכללים.
שעותמועדפותששודרו
שעותתכניותמועדפותמובהקות

468:00שעות

שעותתכניותמועדפותלאמובהקות

495:32שעות

סה"כ שעות תכניות מועדפות

 963:32שעות

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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‡˙Â·¯˙Â†˙Ú„†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

אורךכולל
מכסה 28 :שעות
18:44
00:44
02:37
01:00
01:01
04:23
00:49

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
31
אחריהכלעםטלברמן
1
אנטיוירוס
3
הוריהחלומות
1
חבריםמספריםעלשושנהדאמרי
1
מומחיםברשת
4
מלנומהאהובתי
1
רוקדיםעםכוכבים24-2שעותלפניהגמר
סה"כ 29:20:36 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
01:30
3
זמןתרבות
00:58
1
חבריםמספריםעלשושנהדאמרי
90:02
90
מומחיםברשת
60:19
69
עץהדעת
37:51
40
פסטיבלמספריסיפורים
11:28
13
פסטיבלשוני
00:52
1
קופתוח
02:28
3
תחרותרובינשטיין2005
סה"כ 205:33:18 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 234:53:54 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
36:55
35
יאירלפיד*
02:18
5
לפנישרוקדיםעםכוכבים*2
21:37
28
סיגליות*
42:47
26
רוקדיםעםכוכבים
81:13
43
רשתעלהבוקר*
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 184:52:02 :שעות
*תכניתלאמובהקתאשרקיבלההכרהל80%-מזמןשידורה.

36

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

מתאריך  -עד תאריך
05/06/06-06/02/06
26/12/06-26/12/06
17/09/06-04/09/06
14/02/06-14/02/06
17/09/06-17/09/06
06/12/05-08/11/05
10/09/06-10/09/06
20/11/05-06/11/05
14/02/06-14/02/06
17/09/06-13/02/06
05/12/06-06/11/05
18/04/06-06/12/05
24/09/06-23/04/06
01/11/05-01/11/05
04/12/05-20/11/05

25/12/06-07/11/05
19/06/06-22/05/06
07/02/06-01/11/05
17/09/06-01/11/05
07/02/06-01/11/05

·‰È¯ÙÈ¯Ù†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

סה"כמשך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
2
ג'ודי2006
3
הוידוי
13
ישרללב
5
ללכתעדהסוף
1
מומחיםברשת
1
מעברלקשתבענן
1
ספיישלוראייטי2006
1
תכניתמיוחדתעםהצפון-
ספיישלפיספוסים
01:05
1
קרובלאמא
סה"כ 21:15:41 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
02:47
3
ארבעאחרהצהריים
18:47
40
ג'ודי2006
00:58
1
טקסבחירתמלכתהיופיהערבייה
40:24
41
מייבלוג
24:26
43
עאלםא-שבאב
11:55
22
רפיקחלביבשטח
47:51
74
שישיםשבעיםשמונים
סה"כ 147:10:38 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 168:26:19 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
47:09
49
הכלזזעםדודוטופז
01:53
1
כוכביםעםהצפון
227:14
120
העולםהבוקר*
11:18
14
מומחיםליופי*
19:21
24
מומחיםעםסגנון*
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 306:57:11 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 28 :שעות
00:56
12/09/06-18/04/06
01:16
12/12/05-06/12/05
06:05
02/07/06-26/03/06
05:38
09/04/06-05/03/06
01:01
17/09/06-17/09/06
00:58
18/04/06-18/04/06
03:01
14/05/06-14/05/06
01:12
08/08/06-08/08/06
15/08/06-15/08/06
27/11/05-21/11/05
28/05/06-15/01/06
25/12/05-25/12/05
12/12/06-03/09/06
25/12/06-07/11/05
05/11/06-06/11/05
31/12/06-06/11/05

30/04/06-01/11/05
01/08/06-01/08/06
31/12/06-12/02/06
24/10/06-18/09/06
19/12/06-29/10/06

*תכניתלאמובהקתאשרקיבלההכרהל80%-מזמןשידורה.
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‚˙È„Â‰È†˙Â·¯˙Â†˙˘¯ÂÓ†Æ
מספרפרקים

שםהתכנית

סה"כמשך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
1
אזעקתאמת
1
בכאבהזיכרוןומאימתהשכחה
3
חכמיספרד
4
לזכורבאהבה
13
מירוצהלהיותיהודי
5
מלחהארץ-ספיישליםלחגים
1
משחקמכורליוםהעצמאות
1
נזכור-דורשניושלישילשואה
1
סידנא
1
ספיישל:רשימתחיסול
1
עכשיואולעולםלא
סה"כ 23:12:17 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
01:29
2
ג'ודי-2006ליוםהזיכרון
00:29
1
ג'ודי2006ליוםהשואה
00:59
1
גרסתהלוחמים
02:29
5
לזכורבאהבה
00:48
1
עץהדעת-ליוםהשואה
00:55
1
שישיםשבעיםשמונים-ליוםהשואה
סה"כ 7:12:43 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 30:25:00 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
01:50
1
העולםהבוקר-ליוםהשואה*
01:52
1
העולםהבוקר-ליוםהזיכרון*
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 3:42:49 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 22 :שעות
16/10/06-16/10/06
01:13
01/05/06-01/05/06
00:40
08/10/06-24/09/06
03:17
02/05/06-01/05/06
01:52
24/09/06-12/12/05
07:38
24/09/06-08/10/06
02:40
02/05/06-02/05/06
01:30
24/04/06-24/04/06
00:40
02/10/06-02/10/06
00:38
05/02/06-05/02/06
01:06
29/11/05-29/11/05
01:53
02/05/06-01/05/06
24/04/06-24/04/06
01/10/06-01/10/06
02/05/06-02/05/06
25/04/06-25/04/06
25/04/06-25/04/06

25/04/06-25/04/06
02/05/06-02/05/06

*תכניתלאמובהקתאשרקיבלההכרהל80%-מזמןשידורה.

„È¯Â·Èˆ†ÁÈ˘†Æ
מספרפרקים

שםהתכנית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
משעלחם
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
העולםהבוקר-ישראלנלחמת

12
סה"כ  9:10:32שעות

סה"כמשך

מכסה 22 :שעות
11/04/06-08/01/06
09:10

12
סה"כ  25:05:09שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 34:15:31 :שעות
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מתאריך  -עד תאריך

25:05

15/08/06-23/07/06

≤˙ÂÙ„ÚÂÓ†˙ÂÈÎ˙†≠†˙˘˜ †±≤Æ
קשתמחויבת,לשדר123:12שעותשלתכניותמועדפותמובהקותביןהשעות.24:00-17:00בנוסף,התחיבהקשת
במכרזלשדרשעותרבותשלתכניותמועדפותמעברלמכסותהקבועותבכללים.
שעותמועדפותששודרו
שעותתכניותמועדפותמובהקות

437:30שעות

שעותתכניותמועדפותלאמובהקות

362:33שעות

סה"כ שעות תכניות מועדפות

 800:03שעות

‡˙Â·¯˙Â†˙Ú„†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
10
ארץנהדרת
1
טקספרסספירלספרות
1
טקספרסיהאקדמיהלקולנוע2006
1
טקספרסיהטלוויזיה2006
1
טקספרסיהתיאטרון2006
1
סופרנני
17
עושיםצחוק
1
פסטיבלהשיריםשלישראל2006
1
שריםירושלים
סה"כ 33:19:26 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
1
70שנהלפילהרמונית
2
אינדיסשן
2
דופקתרבותעכשיו
1
דרךנשים-דפנהערוד
1
הכיקרובלאמא8-צלמותמצלמותאימהות
2
הפורוםעםאבישימתיה
13
הפסטיבלהבינלאומיהשמינילמוסיקהקאמרית
2
התזמורתהאנדלוסית
2
ישראלגוריוןוחברים
2
מישחלם-מחווהלדידימנוסי
2
נקמתהטרקטור-מטבחאקוסטי
1
עלהחייםועלהסרט
1
פסטיבלג'אזביםהאדום
21
פסטיבלהפסנתרמארח
4
פסטיבלקולהמוסיקהבגלילהעליון
1
פרידתהמלח
2
קידתהבובנאי
13
קצתתרבות

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 32:52 :שעות
11:06
00:59
07/06/06
02:23
15/09/06
02:36
13/09/06
02:36
13/04/06
01:11
15/11/06
09:32
31/03/06
02:00
04/05/06
00:53
24/05/06

15/12/06 - 02/12/05

01:52
01:04
01:41
00:53
00:48
01:47
05:38
01:42
02:18
01:52
01:57
01:02
00:51
18:09
02:33
01:00
00:42
07:03

 07/06/06 15/09/06 13/09/06 13/04/06 15/11/06 27/12/06 04/05/0624/05/06 -

23/11/06 - 23/11/06
26/05/06 - 11/11/05
22/03/06 - 08/03/06
25/01/06 - 25/01/06
31/12/05 - 31/12/05
26/11/05 - 25/11/05
13/05/06 - 15/02/06
07/01/06 - 05/01/06
23/02/06 - 16/02/06
19/04/06 - 13/04/06
13/01/06 - 07/01/06
10/06/06 - 10/06/06
20/04/06 - 20/04/06
05/05/06 - 25/02/06
12/05/06 - 27/04/06
06/05/06 - 06/05/06
12/08/06 - 12/08/06
28/12/06 - 05/10/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

39

שםהתכנית

מספרפרקים

סה"כמשך

רבקהמיכאלי-גלרייתהמומחים
1
תרבותישראלית
76
סה"כ 119:14:34 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות152:34:00 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
השטיחהאדוםשלמסךהזהב*
00:47
1
אהרונימבשללחברים*
04:51
7
אסיוגורי-הפרידה
01:04
1
השיבהמהודו*
02:33
3
יוםחדש*
228:36
137
כוכבנולד4
32:19
22
לקראתפסטיבלהשיריםשלישראל*2006
00:44
1
מאחוריהקלעים-המפיקים*
00:27
1
מאחוריהקלעים-ימיםקפואים*
00:20
1
מאחוריהקלעים-כמובסרט*
00:41
1
מאחוריהקלעים-לרקוד*
00:27
1
מאחוריהקלעים-מחילות*
00:24
1
מסךהזהב*2005
02:01
1
נולדלרקוד
20:00
15
ערבטובישראל*
39:13
43
שעתאושר*
14:18
51
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 348:52:23 :שעות
*תכניתלאמובהקתאשרקיבלההכרהל80%-מזמןשידורה.
01:01
65:13

מתאריך  -עד תאריך
02/11/05 - 02/11/05
15/12/06 - 02/11/05

08/12/05 - 08/12/05
31/12/05 - 19/11/05
01/06/06 - 01/06/06
03/06/06 - 10/05/06
29/12/06 - 15/02/06
07/09/06 - 22/06/06
04/05/06 - 04/05/06
08/04/06 - 08/04/06
15/09/06 - 15/09/06
18/03/06 - 18/03/06
09/08/06 - 09/08/06
14/09/06 - 14/09/06
08/12/05 - 08/12/05
27/12/06 - 09/12/05
16/11/06 - 04/11/05
15/06/06 - 10/03/06

·‰È¯ÙÈ¯Ù†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
אמאמחליפה
3
אמאל'ה
9
אנשיהשנהלתתבאהבה2006
1
המופעהגדוללמעןהצפון
1
יומטוב2006
1
כנגדכלהסיכויים
13
סרטקולנוע-לילהאפל
1
סרטקולנוע-מתנהמשמיים
1
סרטקולנוע-סוףהעולםשמאלה
1
סרטקולנוע-צעדקטן
1
ערביזיון2006
1
צובישול
3
שירותרום2006
1
שירותרום2007
1
סה"כ 38:08:16 :שעות

40
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סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 30:21 :שעות
03:27
09/11/05
05:51
21/12/05
02:22
20/09/06
02:42
16/08/06
02:50
27/04/06
06:20
19/01/06
00:30
30/11/06
02:17
31/05/06
02:20
02/03/06
02:02
13/10/06
01:44
13/05/06
01:27
29/09/06
01:57
29/12/05
02:16
21/12/06

 08/11/06 08/03/06 20/09/06 16/08/06 27/04/06 07/06/06 30/11/06 31/05/06 02/03/06 13/10/06 13/05/06 30/12/06 29/12/0521/12/06 -

שםהתכנית

מספרפרקים

סה"כמשך

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
גלריה
18
הבמההאחורית
51
החוגשלרומה
5
משולשישראלי
17
ערביזיון
2
פנורמה
18
רחובשמש22
27
רייכרלמבוגריםבלבד
40
שיריםודיבורים
18
סה"כ 149:21:59 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 187:30:15 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
סרטקולנוע-סימהוקניןמכשפה*
01:35
1
קדםהשירותרום*2006
00:49
1
קדםשירותרום*2007
00:44
1
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 3:09:16 :שעות
*תכניתלאמובהקתאשרקיבלההכרהל80%-מזמןשידורה.
09:40
30:48
02:09
09:07
01:28
09:43
10:02
60:24
15:58

מתאריך  -עד תאריך

24/11/06 - 04/11/05
19/10/06 - 14/12/05
18/02/06 - 21/01/06
09/12/05 - 02/11/05
15/09/06 - 08/09/06
24/11/06 - 04/11/05
29/09/06 - 16/08/06
20/12/06 - 22/02/06
19/05/06 - 13/01/06

17/06/06 - 17/06/06
29/12/05 - 29/12/05
21/12/06 - 21/12/06

‚˙È„Â‰È†˙Â·¯˙Â†˙˘¯ÂÓ†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

סה"כמשך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
1
3ימיםבנובמבר-משדרלזכרושליצחקרבין
3
אהרונימבשללחברים)חגים(
5
אלוהיםשליעםמירבמיכאלי
3
חפשאתהמטמון
1
ירושליםשבלב
1
כולנואוראחד
13
מעורבירושלמי
1
סרטישראלי-האושפיזין
2
שיחותעלעשרתהדיברות
1
תיקלאסגור-השאלותעםאושרתקוטלר
1
תיקוןהכללי-יהודהסעדו
סה"כ 30:00:10 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
1
אלוהיםשליעםמירבמיכאלי
00:24
13
החדר
06:58
28
המהפכניםעםקוביאריאלי
16:12
7
חפשאתהמטמון
00:37
3
לילהבעלמא-תיקוןלילשבועות
03:48
12
פרשהלאסגורה
05:55
1
שיחותעלעשרתהדיברות
00:44
סה"כ 34:40:08 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 53:25:28 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 30 :שעות
01:41
02/11/06
01:27
08/04/06
02:54
12/04/06
04:15
05/04/06
01:26
24/05/06
01:20
30/12/05
11:09
10/11/05
01:57
30/09/06
01:39
07/12/06
01:10
03/11/05
00:59
29/04/06

 02/11/06 01/06/06 07/10/06 08/04/06 24/05/06 30/12/05 16/03/06 30/09/06 28/12/06 03/11/0529/04/06 -

03/08/06 - 03/08/06
19/05/06 - 17/02/06
14/07/06 - 16/12/05
08/04/06 - 08/04/06
03/06/06 - 01/06/06
09/06/06 - 09/12/05
14/12/06 - 14/12/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית

מספרפרקים

סה"כמשך

תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
הרצועהלפורים*
01:44
1
השגריר-2חמשיבשות*
07:12
12
עולמושלרנופסקאל-ספיישלליוםהעצמאות*
01:35
1
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 10:32:19 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

15/03/06 - 15/03/06
27/05/06 - 04/03/06
03/05/06 - 03/05/06

*תכניתלאמובהקתאשרקיבלההכרהל80%-מזמןשידורה.

„È¯Â·Èˆ†ÁÈ˘†Æ
שםהתכנית

מספרפרקים

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 30:שעות
02:03
11:56
00:57
03:31
02:15

05/01/06-05/01/06
08/11/06-28/09/06
27/07/06-27/07/06
08/02/06-18/01/06
09/09/06-05/07/06

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
1
אולפןפתוחעםיאירלפידואילנהדיין-רה"מבבי"ח
12
המשמרהאזרחי
1
הקוהצפוני-אורליוגיא
4
מסעליליעםאהרל'הברנע
2
עובדהפרקימעקב
סה"כ  20:45:17 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
1
שיחלוחמים
01:58
6
יוםחדש-ישראלנלחמת
21:16
סה"כ  23:15:15שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 44:00:32 :שעות
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05/01/06-05/01/06
11/08/06-19/07/06

≥‰ÈÂ˜†‰È‡˘†˙ÈÓÂ˜Ó†‰˜Ù‰ †Æ±
להלןפירוטשלתכניותשאינןהפקותקנויות.

†±≥Æ±

¯˘˙

שםהתכנית
רשתעלהבוקר
אולפןמונדיאל2006
אחריהכלעםטלברמן
אחריהכלעםטלברמןליוםהעצמאות
אנטיאנטיביוטיקה
אנטיוירוס
בכאבהזיכרוןומאימתהשכחה
בכאבהזיכרוןומאימתהשכחהש.ח.
ג'ודי
ג'ודיש.ח.
גריל
דרושה:משטרה
הוריהחלומות
החייםזהלאהכל
החייםזהלאהכללקט
היכלהתרבות
היכלהתרבות-לקט
היכלהתרבותש.ח
המרדףאחריבניסלע
העולםהבוקר
העולםהבוקר-ישראלנלחמת
העולםהבוקר-ליוםהזיכרון
העולםהבוקר-ליוםהשואה
השאראסשלהמדינה
יאירלפיד
יצחקרביןשאהבנוש.ח.
כוכביםעםהצפון
ככהלאמתנהגים
ככהלאמתנהגיםלקט
ככהלאמתנהגיםש.ח.
כלבוטק
לזכורבאהבה
לזכורבאהבהש.ח
לחיותבתוךשירש.ח
ללכתעדהסוף
ללכתעדהסוף-המופע
לפנישרוקדיםעםכוכבים2
מייבלוג

מספרפרקים
43
15
31
1
3
1
1
2
3
4
1
1
3
14
1
7
2
28
1
240
12
1
1
1
35
1
1
6
1
7
27
8
4
1
5
4
5
41

סה"כמשך
101:32
37:46
18:44
00:51
02:23
00:44
00:44
00:51
01:22
01:56
01:22
00:56
02:37
08:35
00:44
07:45
02:12
24:55
00:47
284:03
25:05
02:20
02:17
01:15
46:09
01:04
01:53
04:36
00:38
05:16
23:45
04:16
01:33
00:39
04:32
01:05
02:53
40:24

מתאריך  -עד תאריך
07/02/06 - 01/11/05
11/07/06 - 11/06/06
05/06/06 - 06/02/06
02/05/06 - 02/05/06
29/01/06 - 15/01/06
26/12/06 - 26/12/06
01/05/06 - 01/05/06
02/05/06 - 02/05/06
18/12/05 - 04/12/05
21/02/06 - 31/01/06
08/05/06 - 08/05/06
12/12/06 - 12/12/06
17/09/06 - 04/09/06
19/12/06 - 11/09/06
26/12/06 - 26/12/06
25/12/05 - 06/11/05
01/01/06 - 20/11/05
08/08/06 - 19/02/06
26/11/06 - 26/11/06
31/12/06 - 12/02/06
15/08/06 - 23/07/06
02/05/06 - 02/05/06
25/04/06 - 25/04/06
08/05/06 - 08/05/06
25/12/06 - 07/11/05
14/11/05 - 14/11/05
01/08/06 - 01/08/06
11/12/05 - 01/11/05
25/12/05 - 25/12/05
19/12/06 - 07/11/06
31/12/06 - 17/01/06
02/05/06 - 01/05/06
01/05/06 - 01/05/06
19/09/06 - 19/09/06
09/04/06 - 05/03/06
02/04/06 - 05/03/06
19/06/06 - 22/05/06
12/12/06 - 03/09/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

43

שםהתכנית
מייבלוגלקט
מייבלוגש.ח
מילואים
מכתביםלרבין
משחקמכור
משחקמכור-לקט
משחקמכורליוםהעצמאות
משחקמלוכלך
משפחהחורגת
נזכור-דורשניושלישילשואה
פסטיבלבראשיתש.ח.
רוקדיםעםכוכבים
רוקדיםעםכוכביםש.ח
רצועתביטחון
רצועתביטחוןש.ח.
תעשייתהיופי

מספרפרקים
1
46
10
2
14
4
1
1
6
1
2
32
2
5
1
5
סה"כ 810:16:14 :שעות

סה"כמשך
00:29
41:38
08:19
01:22
12:31
03:58
01:30
00:54
06:21
00:40
01:37
49:39
01:14
02:59
00:48
04:48

מתאריך  -עד תאריך
16/10/06 - 16/10/06
25/12/06 - 03/09/06
24/12/06 - 11/07/06
14/11/05 - 13/11/05
03/04/06 - 21/11/05
15/05/06 - 26/12/05
02/05/06 - 02/05/06
10/04/06 - 10/04/06
19/12/06 - 07/11/06
24/04/06 - 24/04/06
07/08/06 - 06/08/06
24/09/06 - 01/11/05
11/09/06 - 18/04/06
30/07/06 - 23/07/06
31/07/06 - 31/07/06
23/10/06 - 18/09/06

≤˙˘˜ †±≥Æ
שםהתכנית
3ימיםבנובמברמשדרלזכרושליצחקרבין
אבא,קובהובתמוטסומהש.ח.
אולפןפתוחעםיאירלפידואילנהדיין-רה"מבבי"ח
אולפןפתוחעםיאירלפידואילנהדיין-רה"מבבי"חש.ח.
אולפןפתוחעםיהורםגאון-רה"מבבי"הח
אוריגלרמחפשאתהיורש
אוריגלרמחפשאתהיורש-לקט
אוריגלרמחפשאתהיורשש.ח.
איךלהצילאתהחייםשלךש.ח.
איךלתקןאתישראל
איךלתקןאתישראלש.ח.
אמאמחליפה
אמאמחליפהליוםהאישה
אמאל'ה
אמאל'הש.ח.
אנשיהשנהלתתבאהבה2006
ארץנהדרת3
ארץנהדרת-3מערכוןנבחר
ארץנהדרת30-3המערכוניםש.ח.
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מספרפרקים

סה"כמשך

1
2
1
1
1
12
2
4
1
1
1
12
1
10
13
1
21
12
5

01:41
01:54
02:03
01:41
00:59
11:01
01:07
01:40
01:00
01:06
01:01
14:55
01:18
07:06
09:19
02:22
26:00
01:17
03:08

מתאריך  -עד תאריך
02/11/06 - 02/11/06
19/04/06 - 13/04/06
05/01/06 - 05/01/06
06/01/06 - 06/01/06
05/01/06 - 05/01/06
30/12/06 - 18/11/06
01/12/06 - 24/11/06
29/12/06 - 08/12/06
06/04/06 - 06/04/06
11/11/06 - 11/11/06
25/11/06 - 25/11/06
08/11/06 - 09/11/05
08/03/06 - 08/03/06
08/03/06 - 21/12/05
29/11/06 - 23/12/05
20/09/06 - 20/09/06
28/07/06 - 04/11/05
13/05/06 - 16/11/05
08/07/06 - 17/06/06

שםהתכנית
ארץנהדרת3לקט
ארץנהדרת3ש.ח.
ארץנהדרת4
ארץנהדרת-4לקט
ארץנהדרת4ש.ח.
בולדוזרעםמיקירוזנטל
ביןגברלאשה
גבריםבשחור
דרךהאוכלבעולם
דרךהאוכלבעולםש.ח.
היוםבונולדהמשיחש.ח
הינשופיםש.ח.
המאסטרו
המאסטרולקט
המפצחים)גאיידמק(
המפצחים)גאיידמק(ש.ח.
המשמרהאזרחי
המשמרהאזרחי-לקט
המשמרהאזרחיש.ח.
הקרבעלהביתעםחייםהכט
הרצועהלפורים
השטיחהאדוםשלמסךהזהב
השמןעםהסוניש.ח.
ורדהרזיאלז'קונטש.ח.
חדשותמסךהזהב2005
חדשותמסךהזהב2005ש.ח.
יוםחדש
יוםחדש-ישראלנלחמת
יוםחדש-לקט
יוםחדשש.ח.
יומטוב2006
יומטובישראל
ילדיםיוצריםעםקשת
יצאתצדיק2
כיכרהמדינהש.ח.
ככהוככהש.ח.
להיותאוריגלר
להיותאוריגלרש.ח.
לנצחפעמיים
לקראתאנשיהשנהלתתבאהבה2006
לקראתאנשיהשנהש.ח.
לקראתיומטוב2006
לקראתפסטיבלהשיריםשלישראל2006
לשבתלקוםש.ח.

מספרפרקים

סה"כמשך

5
17
4
1
4
6
6
8
2
1
1
3
10
1
1
1
12
3
13
3
1
1
6
22
3
2
68
6
3
22
1
1
2
12
19
13
1
1
1
2
1
1
1
79

05:19
17:09
05:08
01:15
04:46
03:52
04:54
05:13
01:43
00:48
01:00
02:57
06:46
00:30
00:41
00:42
11:56
03:01
09:50
03:34
02:10
00:59
03:29
09:14
01:03
00:23
161:10
21:16
04:33
38:47
02:50
01:05
01:10
09:22
25:21
09:44
01:09
01:03
00:53
01:57
00:50
00:49
00:55
86:23

מתאריך  -עד תאריך
19/04/06 - 09/12/05
29/07/06 - 14/12/05
22/12/06 - 01/12/06
29/12/06 - 29/12/06
30/12/06 - 09/12/06
14/12/05 - 02/11/05
17/03/06 - 20/01/06
30/08/06 - 15/02/06
30/03/06 - 23/03/06
11/11/06 - 11/11/06
02/08/06 - 02/08/06
28/12/06 - 14/12/06
28/01/06 - 05/11/05
04/02/06 - 04/02/06
13/01/06 - 13/01/06
30/08/06 - 30/08/06
08/11/06 - 28/09/06
16/11/06 - 09/11/06
15/11/06 - 28/09/06
23/03/06 - 09/03/06
15/03/06 - 15/03/06
08/12/05 - 08/12/05
15/07/06 - 03/06/06
28/12/06 - 18/05/06
03/12/05 - 19/11/05
30/11/05 - 23/11/05
29/12/06 - 10/05/06
11/08/06 - 19/07/06
14/10/06 - 01/07/06
30/12/06 - 13/05/06
27/04/06 - 27/04/06
27/04/06 - 27/04/06
13/10/06 - 11/10/06
23/02/06 - 10/11/05
15/09/06 - 12/05/06
27/12/06 - 18/05/06
17/11/06 - 17/11/06
23/11/06 - 23/11/06
09/08/06 - 09/08/06
20/09/06 - 16/09/06
20/09/06 - 20/09/06
27/04/06 - 27/04/06
04/05/06 - 04/05/06
28/12/06 - 15/02/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית

מספרפרקים

1
לתתבראש
2
מדוברבתופעה-אשרתקוטלר
1
מדוברבתופעה-אשרתקוטלרש.ח.
7
מדריךקושנירש.ח.
1
מועדוןלילה-ספיישליוםהעצמאות
27
מועדוןלילהעםארזטל
5
מועדוןלילהעםארזטללקט
1
מחדרהלמדריד-סיפורושלאורכחלון
1
מחדרהלמדריד-סיפורושלאורכחלוןש.ח.
4
מסעליליעםאהרל'הברנע
4
נולדלרקודהאודישינים
1
נמוך
1
נמוךש.ח.
6
נראהאותךבמקומי
1
סודיביותר-היחידותהמובחרותשלצה"ל
1
סופרנני
130
סיפורימישמישש.ח.
35
ספיש.ח.
7
עדיאשכנזי-מהזההשטויותהאלו
3
עדיאשכנזי-מהזההשטויותהאלו-לקט
9
עדיאשכנזי-מהזההשטויותהאלועונה2
4
עדיאשכנזי-מהזההשטויותהאלוש.ח.
31
עובדה
1
עובדה-אישפוזשרון
1
עובדה-ישראלנלחמת
1
עובדה-נקמתלרנר
1
עובדה-פרקמעקב
1
עולמושלרנופסקאל-ספיישלליוםהעצמאות
1
עפרהחזה-חייהומותהש.ח.
6
ערבטובישראל
1
עשרהכי
3
עשרתהדיברותעםרונאלפישר
5
עשרתהדיברותעםרונאלפישרש.ח.
1
שיחלוחמים
1
שיחלוחמיםש.ח.
10
שיחהבעלמאש.ח.
4
תעשומקוםלחנהלסלאו
סה"כ 819:07:36 :שעות
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סה"כמשך
00:30
02:48
01:07
03:29
00:51
23:58
04:07
01:01
01:01
03:31
04:13
01:05
01:08
05:26
01:29
01:11
81:23
14:55
05:49
02:39
07:29
03:14
36:04
01:17
01:40
01:18
01:10
01:59
01:46
08:56
01:43
03:00
04:17
01:58
01:41
07:05
03:46

מתאריך  -עד תאריך
20/09/06 - 20/09/06
30/08/06 - 23/08/06
09/11/06 - 09/11/06
03/05/06 - 08/04/06
03/05/06 - 03/05/06
30/12/06 - 18/05/06
29/12/06 - 22/06/06
20/10/06 - 20/10/06
11/11/06 - 11/11/06
08/02/06 - 18/01/06
03/12/05 - 05/11/05
16/03/06 - 10/11/05
30/03/06 - 30/03/06
31/08/06 - 31/08/06
11/11/06 - 07/10/06
04/11/06 - 04/11/06
15/11/06 - 15/11/06
30/12/06 - 02/11/05
05/08/06 - 21/01/06
23/12/05 - 04/11/05
23/11/06 - 18/02/06
01/11/06 - 07/06/06
06/12/06 - 02/09/06
28/12/06 - 21/12/05
26/04/06 - 26/04/06
19/07/06 - 19/07/06
28/09/06 - 28/09/06
09/09/06 - 09/09/06
03/05/06 - 03/05/06
23/11/06 - 23/11/06
09/12/05 - 04/11/05
27/09/06 - 27/09/06
28/12/06 - 07/12/06
21/09/06 - 21/09/06
05/01/06 - 05/01/06
07/01/06 - 07/01/06
04/01/06 - 02/11/05

≥˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰ †±≥Æ
שםהתכנית
אינטרמצועםאריק
ארץקטנהגדולה-ש.ח.
באומאהבה-משדרמיוחדליוםזכויותהילד
ביאליקבתלאביבש.ח.
ביקורבית
בנעליבית
בנעליביתש.ח
בקריאהראשונה
בקריאהראשונהש.ח.
בריתעםמילה
בריתעםמילהש.ח.
בשבילהזיכרוןש.ח.
דואטישראלי
דז'יגאןושומאכרלנצחש.ח.
האיששלמדלרקוד-ש.ח.
ההפסקההגדולהש.ח.
הכולאנשיםש.ח.
העולםעלפיגיאותםש.ח.
זהוזה
זומביטאוןליין
זיכרונותמהקופסה-מעורבישראליש.ח.
זמןהוריםש.ח.
חוצהישראל
חוצהישראלש.ח.
חטףפתח
חטףפתחש.ח.
ימיםשלחולוכוכביםש.ח.
יתושבראש
יתושבראשלקט
כדישלאיאבד
כמהכמה
כמהכמהש.ח.
להתפללעםעברייניםש.ח.
מבטבשניים
מבטבשנייםש.ח.
מהפכןבן-98יצחקבןאהרוןש.ח.
מוגדורעיריהודית
מוזיקההיום
מוזיקההיוםש.ח.
מוסףהמוספים
מוסףהמוספיםש.ח.
נביאיםש.ח.

מספרפרקים

סה"כמשך

3
1
1
1
9
54
15
20
15
17
4
1
26
2
1
9
3
8
1
31
1
1
16
2
12
41
1
1
1
1
14
16
1
38
35
1
1
8
2
46
14
1

01:31
00:21
01:01
00:30
04:51
25:48
07:32
08:24
06:17
09:16
01:55
00:26
12:00
01:55
00:59
04:26
01:19
04:10
00:29
17:21
00:22
00:24
09:05
00:58
05:45
19:36
00:54
00:25
00:30
00:26
06:44
07:08
00:29
16:59
17:00
00:52
00:55
04:15
01:07
25:49
06:39
00:56

מתאריך  -עד תאריך
14/10/06 - 24/09/06
18/04/06 - 18/04/06
26/11/05 - 26/11/05
12/04/06 - 12/04/06
28/12/05 - 02/11/05
29/12/06 - 11/11/05
20/10/06 - 23/01/06
29/07/06 - 25/02/06
04/11/06 - 05/11/05
17/05/06 - 14/11/05
31/05/06 - 29/03/06
02/05/06 - 02/05/06
30/12/06 - 13/01/06
18/04/06 - 12/04/06
12/11/05 - 12/11/05
27/09/06 - 02/08/06
02/06/06 - 12/04/06
22/11/06 - 04/10/06
03/05/06 - 03/05/06
27/06/06 - 01/11/05
18/04/06 - 18/04/06
04/11/05 - 04/11/05
26/12/06 - 24/09/06
26/08/06 - 03/11/05
24/07/06 - 24/04/06
25/12/06 - 07/11/05
18/04/06 - 18/04/06
05/11/05 - 05/11/05
03/05/06 - 03/05/06
02/05/06 - 02/05/06
12/02/06 - 13/11/05
28/05/06 - 06/11/05
01/10/06 - 01/10/06
30/12/06 - 05/11/05
11/11/06 - 11/02/06
20/05/06 - 20/05/06
12/04/06 - 12/04/06
28/09/06 - 13/04/06
12/10/06 - 05/10/06
29/12/06 - 11/11/05
15/04/06 - 04/11/05
01/10/06 - 01/10/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית
נוסטלגיה:כשהיינוילדים
סברס-תקראתצליחש.ח.
סברס-אחלהג'וב
סברס-אחלהג'ובש.ח
סברסש.ח.
ספורטי.וי
ספורטי.וילקט
פורטרט
פורטרטש.ח.
צליליםמןההיכל
שוונג
שוונגש.ח.
תיקתקשורת
תיקתקשורתש.ח

מספרפרקים

סה"כמשך

1
3
14
19
25
30
4
31
28
1
11
40
43
40

00:28
01:27
06:20
08:47
12:13
14:05
01:51
15:38
13:54
00:56
05:04
18:56
23:50
20:16

סה"כ 382:04:36 :שעות
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מתאריך  -עד תאריך
08/06/06 - 08/06/06
08/11/05 - 01/11/05
22/08/06 - 04/06/06
10/10/06 - 02/07/06
30/05/06 - 15/11/05
27/12/06 - 09/11/05
21/06/06 - 21/12/05
07/07/06 - 04/11/05
29/12/06 - 05/05/06
01/10/06 - 01/10/06
07/09/06 - 15/06/06
30/11/06 - 02/11/05
28/12/06 - 10/11/05
30/12/06 - 19/11/05

˙ÈÒÂ¯ÏÂ†˙È·¯ÚÏ†ÌÂ‚¯˙Ï†˙Â˘È¯„·†‰„ÈÓÚ †Æ±¥
לפיהכלליםבעלזיכיוןישדרתכניותמגוונותבסוגיהןובנושאיהן,דוברותערביתאורוסית,אומתורגמותלערביתאו
לרוסיתרהוטהבאמצעותכתוביותתרגוםאודיבוב,בשיעורשלאיפחתמ5%-מכללזמןהשידורשלובפריסהשבועית,
בשפההערבית,ובהיקףשלאיפחתמ5%-מכללזמןהשידורשלובפריסהשבועית,בשפההרוסית.
עודנקבע,בעלזיכיוןישדרתכניתמהפקהמקומיתהדוברתבשפההערביתבתחצישעהבשבוע-אםהואמשדר
שלושהימיםבשבוע,ותכניתכאמורבתשעהאושתיתכניותבנותחצישעהבשבוע-אםהואמשדרארבעהימים
אויותרבשבוע;התכניותהאמורותיופקועלידיצוותשרובהיוצריםוהמבצעיםשבוהםערביםאזרחיישראל,והן
יעסקובשאלותהנוגעותלחברההערביתבישראל.

†±¥Æ±

˙¯‚˙È·¯ÚÏ†ÌÂ

הרשותבחנהאתעמידתהזכייניםבשיעורהתרגוםלערביתבפריסהשבועית,ומצאהכיהזכייניםעמדובמחויבות
ואףשידרותכניותמלוותבתרגוםמעברלנדרש.

‡˙˘¯†Æ
5%תרגוםבפריסהשבועיתמסתכמיםב201-שעותשנתי
שםהתכנית
אהלןוסהלןש.ח.
הזדמנותשנייה
היפיםוהאמיצים
היפיםוהאמיצים-נבחרתהזהבש.ח
הישראלים-ערביםבמערכותישראלש.ח
המשפטשלאיימי
המשפטשלאיימיש.ח.
חלוםעליכםש.ח.
טקסבחירתמלכתהיופיהערבייה
סודותאפליםבמשפחה
סרטילדים-הוורדשלנטליש.ח.
סרטילדים-הדרךהארוכההביתהש.ח.
סרטילדים-החבורה-סודהרהאוצר
סרטילדים-החבורה-סודהרהאוצרש.ח.
סרטילדים-החבורהש.ח.
סרטילדים-להישארביחדש.ח.
סרטילדים-מקוםלגדולבוש.ח
סרטילדים-ענייןשלעדיפויות
סרטילדים-קאסלרוק
סרטילדים-קאסלרוקש.ח
סרטילדיםונוער-איןמקוםכמוהבית
סרטילדיםונוער-כלביפלאש.ח.
סרטילדיםונוער-לרקודברוחש.ח
סרטילדיםונוער-מלבאללבש.ח.
סרטילדיםונוער-סודהתליוןהאבודש.ח.

מספרפרקים
63
66
129
34
1
21
27
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

סה"כמשך
29:09
30:50
59:48
16:29
01:00
18:52
19:29
18:19
00:58
01:52
02:53
01:30
01:29
01:27
03:16
01:29
01:34
01:39
01:29
01:24
01:28
01:35
02:55
02:37
01:24

מתאריך  -עד תאריך
26/12/06 - 01/11/05
17/10/06 - 12/02/06
19/12/06 - 01/11/05
29/08/06 - 04/06/06
02/05/06 - 02/05/06
29/08/06 - 14/05/06
22/08/06 - 01/11/05
07/11/06 - 23/07/06
25/12/05 - 25/12/05
31/01/06 - 31/01/06
10/07/06 - 27/12/05
11/07/06 - 11/07/06
02/01/06 - 02/01/06
03/07/06 - 03/07/06
02/07/06 - 01/01/06
09/07/06 - 09/07/06
04/07/06 - 04/07/06
27/08/06 - 27/08/06
13/03/06 - 13/03/06
23/07/06 - 23/07/06
20/08/06 - 20/08/06
04/04/06 - 04/04/06
13/08/06 - 16/04/06
28/08/06 - 18/07/06
17/07/06 - 17/07/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית
סרטילדיםונוער-שמיםוארץ
סרטילדיםונוערכלביפלא
סרטלילה-אשמתשוואש.ח.
סרטלילה-ביןאהבהלכבודש.ח.
סרטלילה-דיווידוליסהש.ח.
סרטלילה-האימהשבפניםש.ח.
סרטלילה-האישהוהחטאש.ח.
סרטלילה-המעליתש.ח.
סרטלילה-התרסקותמסתוריתש.ח.
סרטלילה-והמנגינהנמשכתש.ח.
סרטלילה-זרבביתש.ח.
סרטלילה-חוזהלרצחש.ח.
סרטלילה-יוםשחור,לילהכחולש.ח.
סרטלילה-לבבותבודדיםש.ח.
סרטלילה-לכודש.ח.
סרטלילה-מאבקיםקטניםש.ח.
סרטלילה-נשיםעםכנפייםש.ח.
סרטלילה-סודותכואביםש.ח.
סרטלילה-פיתוימתוקש.ח.
סרטלילה-צילוםמשחיתש.ח.
סרטלילה-רומןסודיש.ח.
סרטלילה-שבירתהדממהש.ח.
סרטלילה-שחרחדשש.ח.
סרטלילה-שיחהאחרונה
סרטלילה-תרגילבהגנהש.ח.
סרטמשפחה-ריקינלסון
סרטקולנוע-אבלאנשוי
סרטקולנוע-השנההאחרונהש.ח.
סרטקולנוע-חגבלתינשכח
סרטקולנוע-עתלהחליט
סרטקולנוע-צילוםחשאיש.ח.
סרטקולנוע-שניצדדיםלאהבהש.ח.
עאלםא-שבאב
עאלםא-שבאבש.ח.
עדקצותתבל
קניותמסביבלעולם
רפיקחלביבשטח
רפיקחלביבשטחש.ח
שישיםשבעיםשמונים
שישיםשבעיםשמוניםש.ח.
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מספרפרקים
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
24
26
26
22
56
75
61
סה"כ 464:38:37 :שעות

סה"כמשך
03:10
01:34
01:30
01:26
01:26
01:30
01:30
01:31
01:30
01:28
01:30
02:09
01:33
01:44
01:31
01:25
01:28
01:28
01:30
01:33
01:49
01:32
01:35
01:26
01:33
01:38
01:48
01:40
01:34
01:32
01:33
01:37
24:26
11:20
10:41
12:50
11:55
24:54
48:47
47:16

מתאריך  -עד תאריך
21/08/06 - 17/04/06
29/08/06 - 29/08/06
19/12/06 - 19/12/06
24/12/06 - 24/12/06
25/12/06 - 25/12/06
31/10/06 - 31/10/06
07/11/06 - 07/11/06
03/12/06 - 03/12/06
19/11/06 - 19/11/06
31/12/06 - 31/12/06
17/12/06 - 17/12/06
26/12/06 - 26/12/06
21/11/06 - 21/11/06
11/12/06 - 11/12/06
28/11/06 - 28/11/06
05/11/06 - 05/11/06
14/11/06 - 14/11/06
12/11/06 - 12/11/06
29/10/06 - 29/10/06
10/12/06 - 10/12/06
14/02/06 - 14/02/06
07/08/06 - 07/08/06
12/12/06 - 12/12/06
18/12/06 - 18/12/06
05/12/06 - 05/12/06
24/09/06 - 24/09/06
06/02/06 - 06/02/06
08/08/06 - 08/08/06
28/03/06 - 28/03/06
06/08/06 - 06/08/06
26/11/06 - 26/11/06
25/07/06 - 25/07/06
25/12/06 - 07/11/05
25/12/06 - 29/05/06
13/06/06 - 13/02/06
13/06/06 - 13/02/06
05/11/06 - 06/11/05
31/12/06 - 18/12/05
31/12/06 - 06/11/05
31/12/06 - 06/11/05

הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית-
זכייןהמשדר3ימיםבשבוע,ישדרחצישעהשבועיתתכניתהדוברתערביתומתוךמכסהזויובאובמנייןעדשיעור
של12%שידוריםחוזרים.התכניתהאמורהתופקעלידיצוותשרובהיוצריםוהמבצעיםשבוהםערביםאזרחיישראל,
והןותעסוקבשאלותהנוגעותלחברההערביתבישראל.
המחויבות30:30:שעותשמתוכן3:36שעותבשידורחוזר.
שםהתכנית
אחדברגלאחדבלב
טקסבחירתמלכתהיופיהערבייה
עאלםא-שבאב
רפיקחלביבשטח
רפיקחלביבשטחש.ח.

מספרפרקים
1
1
43
22
8
סה"כ 42:05:48 :שעות

סה"כמשך
01:08
00:58
24:26
11:55
03:36

מתאריך  -עד תאריך
25/04/06 - 25/04/06
25/12/05 - 25/12/05
25/12/06 - 07/11/05
05/11/06 - 06/11/05
31/12/06 - 18/12/05

סה"כשידרהזכיין38:29שעותבשידורראשון,שרובצוותההפקההיומהמגזרהערבי,הזכייןעמדבמחויבות.

·˙˘˜†Æ
5%תרגוםבפריסהשבועיתמסתכמיםב–263:47שעותשנתי
שםהתכנית
אבאחורגאמאחורגת
אבאחורגאמאחורגתש.ח
גלריה
גלריהש.ח.
החייםשלנוש.ח.
החשודהעיקרי-סדרתמתח
היוימים-דניאלבןסימוןש.ח.
הינשופיםש.ח.
היפיםוהאמיצים
היפיםוהאמיצים-נבחרתהזהבש.ח
המהפךהמושלם
המהפךהמושלםש.ח
הסעודהשלנייג'לה
השמןעםהסוניש.ח.
ורדהרזיאלז'קונטש.ח.
יוםחדשש.ח.
ככהוככהש.ח.
מיתריםש.ח.
ערביזיון2006
פנורמה
פנורמהש.ח.
רבקהמיכאלי-גלרייתהמומחיםש.ח.
שיריםודיבורים
שיריםודיבוריםש.ח

מספרפרקים
46
81
18
40
17
7
2
3
134
22
42
10
5
6
15
1
4
54
1
18
8
5
18
16
סה"כ 306:40:05 :שעות

סה"כמשך
20:37
44:22
09:40
17:52
12:16
04:12
00:59
02:57
56:55
08:47
32:41
07:33
03:08
03:29
06:52
01:29
02:58
22:50
01:44
09:43
03:37
04:12
15:58
11:38

מתאריך  -עד תאריך
22/04/06 - 02/11/05
31/08/06 - 04/03/06
24/11/06 - 04/11/05
29/12/06 - 11/01/06
18/11/06 - 22/07/06
07/12/05 - 09/11/05
25/11/06 - 25/10/06
28/12/06 - 14/12/06
29/12/06 - 02/11/05
31/08/06 - 07/06/06
30/09/06 - 19/11/05
04/11/06 - 09/08/06
30/12/06 - 02/12/06
15/07/06 - 03/06/06
28/12/06 - 27/07/06
19/08/06 - 19/08/06
20/12/06 - 13/07/06
07/07/06 - 02/11/05
13/05/06 - 13/05/06
24/11/06 - 04/11/05
29/12/06 - 08/11/06
14/09/06 - 19/01/06
19/05/06 - 13/01/06
03/11/06 - 07/07/06

˙≤†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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בשבועשבין5.11.06-30.10.05שידרהקשת4:12שעותבמקום5:24שעות
בשבועשבין24.6.06-18.6.06שידרהקשת2:47שעותבמקום4:18שעות
בשבועשבין9.9.06-3.9.06שידרהקשת1:43שעותבמקום4:14שעות
בשבועשבין23.9.06-17.9.06שידרהקשת3:03שעותבמקום4:16שעות
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
זכייןהמשדר4ימיםבשבוע,ישדרשעהשבועיתתכניתהדוברתערביתומתוךמכסהזויובאובמנייןעדשיעורשל
12%שידוריםחוזרים.התכניתהאמורהתופקעלידיצוותשרובהיוצריםוהמבצעיםשבוהםערביםאזרחיישראל,
ותעסוקבשאלותהנוגעותלחברההערביתבישראל.
המחויבות61:שעותשמתוכן7:18שעותבשידורחוזר.
שםהתכנית
בדל
גלריה
ערביזיון
פנורמה
שיריםודיבורים
שיריםודיבוריםש.ח.

מספרפרקים
1
18
3
18
18
10
סה"כ 46:58:00 :שעות

סה"כמשך
01:06
09:40
03:13
09:43
15:58
07:18

מתאריך  -עד תאריך
12/11/05 - 12/11/05
24/11/06 - 04/11/05
15/09/06 - 13/05/06
24/11/06 - 04/11/05
19/05/06 - 13/01/06
05/11/06 - 07/07/06

סה"כשידרהזכיין39:40שעותבשידורראשון,שרובצוותההפקההיומהמזגרהערבי,אךהזכייןלאעמדבמחויבות
השעות.

‚˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†Æ
תכניותשהופקובמקורןבערבית)לאקיימתמחויבות(
שםהתכנית
פורטרט
פורטרטש.ח.

מספרפרקים
31
28
סה"כ 29:32:40 :שעות

סה"כמשך
15:38
13:54

מתאריך  -עד תאריך
07/07/06 - 04/11/05
29/12/06 - 05/05/06

≤˙ÈÒÂ¯Ï†ÌÂ‚¯˙ †±¥Æ
הרשותבחנהאתעמידתהזכייניםבשיעורהתרגוםלרוסיתבפריסהשבועית,ומצאהכיהזכייניםעמדובמחויבות
ואףשידרותכניותמלוותבתרגוםמעברלנדרש.
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‡˙˘¯†Æ
5%תרגוםבפריסהשבועיתמסתכמיםב201-שעותשנתי
שםהתכנית
אלבוםמשפחתימאתדניאלסטילש.ח.
ג'ודי2006ש.ח.
הטבעתמאתדניאלסטילש.ח.
הרעיונותשלדונה
הרעיונותשלדונהש.ח.
זויהמאתדניאלסטילש.ח.
ילדהעשירהואומללהש.ח.
ילדיהשואה
כרמנסיטהש.ח.
סיפורהשלניצולתשואה
סרטילדיםונוער-אבודהביערש.ח.
סרטילדיםונוער-אגדתזאבההריםש.ח.
סרטילדיםונוער-גיבוריםקטניםש.ח.
סרטילדיםונוער-הזדמנותשנייהש.ח.
עיצובבע"מ
עיצובבע"מש.ח
עץהדעת
עץהדעתש.ח
פלומינומאתדניאלסטילש.ח.
פלוריסיינטה
פעםבחייםמאתדניאלסטילש.ח.
פרשתדרכיםש.ח.
ציפוריםמתותבסתרש.ח.
קליידסקופמאתדניאלסטילש.ח.
תחרהש.ח.

מספרפרקים
2
6
2
26
25
2
4
1
28
1
3
2
3
2
27
22
68
101
1
76
1
56
8
1
5
סה"כ 403:44:12 :שעות

סה"כמשך
02:55
02:24
02:54
12:37
11:53
02:56
03:56
00:52
40:33
00:39
04:28
01:46
04:12
03:46
12:26
08:02
60:15
85:36
01:31
72:24
01:50
46:04
10:47
01:29
07:17

מתאריך  -עד תאריך
17/07/06 - 16/07/06
14/11/06 - 05/11/06
18/07/06 - 18/07/06
07/02/06 - 01/11/05
31/12/06 - 05/11/06
24/07/06 - 24/07/06
31/12/06 - 24/12/06
25/04/06 - 25/04/06
31/12/06 - 29/10/06
25/04/06 - 25/04/06
08/10/06 - 09/04/06
09/10/06 - 06/08/06
10/10/06 - 10/04/06
24/09/06 - 11/04/06
07/02/06 - 01/11/05
31/10/06 - 19/06/06
05/12/06 - 06/11/05
31/12/06 - 13/11/05
23/07/06 - 23/07/06
09/05/06 - 01/11/05
01/08/06 - 01/08/06
04/12/06 - 27/02/06
28/08/06 - 20/08/06
31/07/06 - 31/07/06
15/08/06 - 13/08/06

רשתלאעמדהבשבועותהבאים:
בשבועשבין8.7.06-2.7.06שידרהרשת50דקותבמקום3:15שעות
בשבועשבין9.9.06-3.9.06שידרהרשת1:41שעותבמקום3:19שעות

·˙˘˜†Æ
5%תרגוםבפריסהשבועיתמסתכמיםב–263:47שעותשנתי
שםהתכנית
אהבהמעברלפינה
בתהגנן
בתהגנןש.ח
הבלשועקרתהביתש.ח.
הבמההאחוריתש.ח.
החוגשלרומה

מספרפרקים
3
29
161
67
30
5

סה"כמשך
02:43
23:53
137:05
51:53
16:06
02:09

מתאריך  -עד תאריך
05/11/05 - 02/11/05
15/12/05 - 02/11/05
13/12/06 - 15/12/05
17/05/06 - 23/12/05
08/12/06 - 15/02/06
18/02/06 - 21/01/06
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שםהתכנית
הרפתקאותבהזארדש.ח
השירשלנו-עונה2
השירשלנו-עונה2ש.ח.
יוםחדשש.ח.
למענך
למענךש.ח.
מנהמנה
מנהמנהש.ח.
סרטישראלי-אדוןליאוןש.ח.
סרטקולנוע-המלאך
סרטקולנוע-ילדהזהב
סרטקולנוע-יפהבוורוד
סרטקולנוע-נישואיםפיקטיבייםש.ח.
סרטקולנוע-קונילמלבקהירש.ח.
סרטקולנוע-תנאיםשלחיבה
שיחהבעלמאש.ח.
תיירמזדמן
תיירמזדמןש.ח.

מספרפרקים

סה"כמשך

61
74
60
1
8
4
8
6
1
1
1
1
1
1
1
1
8
11
סה"כ 442:40:50 :שעות

רשתלאעמדהבשבועותהבאים:
בשבועשבין26.11.05-20.11.05שידרהקשת3:08שעותבמקום4:18שעות
בשבועשבין3.12.05-27.11.05שידרהקשת3:00שעותבמקום4:15שעות
בשבועשבין17.12.05-11.12.05שידרהקשת3:22שעותבמקום4:15שעות

‰ÚÈÓ˘†È„·ÎÏ†˙ÂÏ˜‰ †Æ±µ
דיווחבנושאהקלותלכבדישמיעהימסרבדו"חנפרד
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47:55
70:26
47:32
01:24
06:42
03:43
03:47
02:48
01:59
02:24
01:55
02:01
01:33
01:29
02:45
00:43
04:15
05:17

מתאריך  -עד תאריך
30/06/06 - 18/02/06
30/12/06 - 23/08/06
30/12/06 - 20/07/06
26/08/06 - 26/08/06
28/12/06 - 04/10/06
27/12/06 - 14/12/06
07/10/06 - 22/07/06
30/12/06 - 25/11/06
10/08/06 - 10/08/06
15/04/06 - 15/04/06
01/06/06 - 01/06/06
23/09/06 - 23/09/06
07/01/06 - 07/01/06
10/12/05 - 10/12/05
22/09/06 - 22/09/06
28/12/05 - 28/12/05
25/11/06 - 04/02/06
30/12/06 - 02/06/06

∂ÈÏ‡¯˘È†ÚÂÏÂ˜·†‰Ú˜˘‰†Æ±
זכייניותערוץ2מחוייבותלהוציאבכלשנהסכוםשל8מליוןש"ח,בחלוקהשווהביניהן,להפקהשלסרטיקולנוע
ישראליים.אמנםהזכייניותלאהוציאובפועלאתמלואהסכוםהנדרשבשנת,2006אךכלאחתמהןהתחייבה
להשקיע,במסגרתחוזיהתקשרותעםמפיקיהסרטיםהשונים,אתהסכומיםהמפורטיםלהלן.
הפקתסרטקולנועהינותהליךשאורךביןשנתייםלשלוששנים.הוצאתהכספיםלהפקתהסרטנעשהבמהלך
תקופתההפקה.בנסיבותאלהוכיווןשהמדוברבשנתהזיכיוןהראשונה,הוחלטלאפשרלזכייןאשרחתםעלחוזים
בהםהתחייבלהשקיעלפחותסךשל4מליון₪וכןביצעהוצאהמשמעותיתבפועלעדמועדבדיקתהשלהרשות,
להשליםאתההוצאהבפועלבגיןהפקותאלהעדסוףשנת.2008

¯˘˙
במסגרתהמחוייבותלהשקעהבקולנועישראלי,מחויבתרשתלהשקיעבסרטיקולנועישראלייםסכוםהעומדעל
4,095,000ש"חבשנת.2006רשתהתחייבהבמסגרתהמכרזלערוץ2להשקיעבקולנועהישראליבהיקפיםגדולים
יותרמהנדרשעלפיהכללים.רשתלאהציגהבפניהרשותאתמלואההוצאהלהפקתסרטיקולנועישראליעדלסוף
שנת.2006לאורכך,קיבלהרשתאורכהמהמועצהלצורךהשלמתמלואההתחייבות,עדליוני.2007
"רשת"הציגהבמועדהנדרשהתחייבותלהשקיעבקולנועישראליבסךשל4.3מליוןש"ח,העולהעלסכוםההוצאה
הנדרשבמסגרתהכללים.אמנם",רשת"הוציאהבפועלעדלאותומועדסךשלכ1.7-מליוןש"חבלבד,אךמהטעמים
שתוארולעילהוחלטלאפשרלהלהשליםאתההוצאהבפועלבההיאמחויבתעדסוףשנת.2008בפועל,הוציאה
"רשת"למעלהמשלישמהסכוםאותוהתחייבהלהשקיע.
להלןפירוטהסרטיםבהםהתחייבהרשתלהשקיע:
הסרט

יוצרים

"סיפורחצירוסי"
"החוב"
"היולילות"
"אייםאבודים"
"סיפורגדול"
"אבידותומציאות"

במאי:איתןענר,מפיק:אילוןרצ'קובסקי,הפקה:יוליאוגוסטהפקות.
במאי:אסףברנשטיין,מפיק:איתןאבן,הפקה:אבנסטוןהפקות.
במאי:רוניניניו,מפיק:דיקלהברקאי,הפקה:מימדטליסמה.
במאי:רשףלוי,הפקה:מושדנוןודודיזילבר.
במאים:שרוןמיימוןוארזתדמור,הפקה:חיליקמיכאליותמיליאון.
במאי:שביגביזון,מפיקים:ענתאסוליןושביגביזון.

˜˘˙
במסגרתהמחוייבותלהשקעהבקולנועישראלי,מחויבתקשתלהשקיעבסרטיקולנועישראלייםסכוםשל4,275,000
₪בשנת".2006קשת"הציגהבשנת2006התחייבותלהוצאהלהפקתסרטיםישראליםבסךשל.₪4,361,000אמנם,
"קשת"הוציאהבפועלעדלסוףשנת2006סךשל₪3,900,000בלבד.עםזאת,מהטעמיםשתוארולעילהוחלט
לאפשרלהלהשליםאתההוצאהבפועלבההיאמחויבתעדסוףשנת.2008
במסגרתהמכרזלערוץ2התחייבהקשתלהשקיעבכלשנתזיכיוןבסרטקולנוערבתרבותיאחדלפחות-מבדיקה
שערכההרשותעולהכי6סרטיםשלקשתהינםרבתרבותייםועוניםעלמחוייבותזו,ולפיכךעמדהקשתבמחויבותה
זומעלומעברלנדרש.
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להלןפירוטהסרטיםבהםהתחייבהקשתלהשקיע:
הסרט

יוצרים

"ימיםשלאהבה"
"סודות"
"ביקורהתזמורת"

במאי:מנחםגולן,הפקה:יונייטדקינגבע"מ.
בימוי:אבינשר,תסריט:אבינשר,הדרגלרון.מפיקים:אבינשר,דודיזילבר.
תסריטובימוי:ערןקולירין,מפיקים:אילוןרצ'קובסקי,אהודבלייברג,יוסיעוזרד,קובי
גל-רדאי",יוליאוגוסטהפקות".
תסריטובימוי:חנןפלד,הפקה:תמונהתקשורתבע"מ.
הפקה:נורמההפקות,במאית:איילתמנחמי.
במאי:איתןגרין,הפקה:אילוןרצ'קובסקי,יוסיאוזרד.
הפקה:נורמההפקותבע"מ,במאי:רנןשור.
הפקה:מרקרוזנבאום,במאי:ינקולגולדווסר
הפקה:שיורקה,במאי:יורםזקס

"מכתביםלאמריקה"
"נודל"
"הכלמתחילבים"
"בודדים"
"אלוהיםשלמלכה"
"נימפותבערפל"

‰Ê†ÁÂ„·†ÂË¯ÂÙ˘†˙Â¯Ù‰‰†‡˘Â·†˙Â˘¯‰†˙ÂËÏÁ‰
כפישפורטלעיל,דו"חהרשותלשנת2006מעלהתמונהשלהפרותשונותשלתנאיהדיןוהזכיוןשלבעליהזכיון
בערוץ.2
המועצהההחליטהכיבעליהזכיוןיחויבולהשליםאתכלהמחויבויותבהןלאעמדובשנתהזכיוןהרלוונטית.מנכ"ל
הרשותיקבעמסגרתזמניםומערךבקרהלמעקבאחרהשלמתכלהמחויבויותשלבעליהזכיון.
לאורהיקףההפרות,המליץמנכ"להרשותלמועצהלקייםדיוןבעניןולהטילסנקציותעלבעליהזכיונותעקבההפרות
שפורטובדו"חזה.המועצהתקייםדיוןבהמלצתהמנהלותתגבשהחלטתהבנושא.
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כחלקמהפיקוחעלהשידורים,מבררתהרשותעםכלזכיין,אירועיםהנראיםהפרהלכאורהשלהחוק,הכלליםאו
הנחיותהרשות,לדוגמא,שיבוץפרסומותבניגודלכללים,פרסומתאגבאסורהונושאיםתכניתייםואתייםנוספים.
אםלאחרהליךהבירורעםהזכייןמתקבלתהחלטה,כיאכןבוצעההפרהבשידור,רשאיתהרשותלנקוטסנקציה
נגדהזכיין.הסנקציהשרשאיתהרשותלהפעילהיאנטילתזמןפרסומת,העומדלרשותהזכיין.עלהחלטהזועומדת
לזכייןזכותעררבפניועדהשלמועצתהרשות.
להלןמפורטותההפרותשבגינןהוחלטלנקוטסנקציותנגדהזכיין.
יצוין,כימועצתהרשותעדייןלאדנהבמספרנושאים,ולפיכךמעמדםהסופיטרםנקבעוהםסומנובכוכבית.

≤†ıÂ¯Ú
≤∞∞∂†˙˘†≠†˙Â˘¯‰†‰Ú·˜˘†˙ÂÏÈËÂ†˙Â¯Ù‰†ÌÂÎÈÒ†˙Ï·Ë

מ ס פ ר הפרותבתחום הפרותבתחום
זכיין
ההפרות שיבוץפרסומות האתיקה
אוחסויות ופרסומתאגב
7
3
15
קשת
11
5
21
רשת
-2
2
הטלוויזיה
החינוכית

הפרות
בתחום
התכניות
4
2
--

הפרות
הפרותבתחום התראה נטילת
שנמצאות
עוצמתהשמע
זמן
שידור בהליךערר
1
8
1
7
21
8
3
13
-1
-1

∫ÌÈÈÈÎÊÏ†‰˜ÂÏÁ†ÈÙ†ÏÚ†˙Â¯Ù‰‰†ÂË¯ÂÙÈ†ÔÏ‰Ï

הפרותשמעמדןהסופיטרםנקבעיסומנובכוכבית*

˜˘˙
תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

13.1.06

ב"תכניתהבוקר"בהנחייתמניפארואפרתרייטןשודרתשדירפרסומת
לחברת"פאנטן"בהשתתפותאפרתרייטן,בניגודלכלל)32א(לכללישיבוץ
פרסומות.
בתכנית"עובדה"שודרהכתבהבשעה,21:38שעסקהבצעירותהמתפרנסות
מזנותבמועדוןחשפנות.תכניהכתבההיומיועדיםלמבוגריםבלבד,ושידורה
לפניהשעה22:00הואבניגודלכלל)9ב(1לכלליהתכניותהחדשים.
התכניתוהקדימוניםלאסווגולגילאי14ומעלה,כמתחייבמתקנות"סיווג,
סימוןואיסורשידוריםמזיקים".

התראה.

25.1.06

נטילת1:30דקות
שלפרסומת.

*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.
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תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

26.1.06

התכנית"כנגדכלהסיכויים"שהופקהבשיתוףפעולהעם"הקרןהחדשה
לישראל",שודרהללאקבלתאישורהמועצהמראשובכתב,כנדרשע"פכלל
13לכלליהתכניותהחדשים.
בתכנית"נולדלרקוד"ניתןפרסשלחברת"מיעדן",המעניקהחסותלתכנית.
בניגודלהנחייתהמועצההקובעת,כיגורםהמעניקחסותלתכניתלאיבוא
לידיביטויבדרךכלשהיבתכניתעצמה.
שידורהסרט"סוףהעולםשמאלה"מהשעה,20:45וסיווגולגילאי8ומעלה.
בסרטסצנהשלפעילותמיניתמפורטת,שבגינהישלסווגאתהסרטלגילאי
14ומעלה,ולשדרולאחרהשעה.22:00
השידורעמדבניגודלכלל)9ב(לכלליהתכניותהחדשיםולתקנות"סיווג,
סימוןואיסורשידוריםמזיקים".
במהלךהתכנית"השגריר",ניתנהפרסומתאגבלחברת"קוויזהב,"012-
המעניקהחסותלתכנית.
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת,ובניגודלהנחייתהמועצההקובעת,
כיגורםהמעניקחסותלתכניתלאיבואלידיביטויבמהלכה.
במהלךהתכנית"השגריר"הוצגפרסשלחברת"קוויזהב–"012הכוללסיסמא
פרסומית)"סתםכיבאלילדבר"(תוךשילובהסאונדמתוךתשדירהפרסומת.
הדברמהווהפרסומתאגבאסורהועומדבניגודלכלל9א'לכלליהאתיקה
בפרסומת.
במהלךהמופע"ערביזיון"ניתנהחשיפהחורגתוממושכתלחברת"סלקום",
המעניקהחסותלתכנית.
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת,ובניגודלהנחייתהמועצה.
בתכנית"מועדוןלילה"שודרתשדירפרסומתל"במבה"בכיכובוובקריינותו
שלהשחקןעופרשכטר,שהואחברקבועבפאנלהתכנית.השידורעומד
בניגודלכללים 31ו32-לכללישיבוץפרסומות
בחודשיםאוגוסט-ספטמברנתוניהמדידהבשידורהעלו5חריגותמרמת
הDialnorm-בשידוראותהשמע,בניגודלהנחייתהרשותמתאריך,17.7.06
הקובעת,כירמתהDialnorm-בשידוראותהשמעתהיה -28 DBתוךאפשרות
לסטיותרגעיותשל+DB 2בהתאםלאופיהתוכןהמשודר.
בתכנית"יופישליום"ניתנהחשיפהמוגזמתל"קניוניעזריאלי",המעניקים
חסותלתכנית.
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומותובניגודלהנחייתהמועצה.
בכלאחתמתכניות"המהפך"זכההמכון"רוניתרפאל"לחשיפהפרסומית
ממושכתומצטברתהחורגתמגדרהסבירלאורךהתכניתכולה.
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומתובניגודלהנחייתהרשותהקובעת,
כיישלשמורעלאיזוןוגיווןבמהלךכלתכניתותכניתשלהמהפךבנפרדובכל
התוכניות.
התשדיר"נטוויז'ן"₪1.90-שודרללאתיקוןבשעות,18:32,16:26למרות
דרישתהרשות,כייתוקןבהתאםלכלליםעדהשעה16:00ביוםזה.
בניגודלסעיף4א'לכלליאישורמוקדם.
בתכנית"יוםחדש",ניתנהחשיפהמעברלגבולותהסבירלחברתNISSAN
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.

התראה.

18.2.06
2.3.06

18.3.06

18.3.06

13.5.06
7.7.06
בחודשים
אוגוסט -
ספטמבר
2006
11.10.06
21.10.06
27.10.06
3.11.06
4.11.06
10.11.06
2.11.06
24.11.06

*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.
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התראה.
נטילת5:00דקות
שלפרסומת.

נטילת1:00דקה
שלפרסומת.
נטילת30שניותשל
פרסומת.
התראה.
התראה.
התראה*.

נטילת1:00דקה
שלפרסומת.
נטילת30שניות
בגיןכלתכנית.
בגין5תוכניות,
נטילת2:30דקות
שלפרסומת.
התראה.
נטילת30שניותשל
פרסומת.

תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

8.12.06

בתאריך  8.12.06שודר מערכון בתכנית "ארץ נהדרת" שעשה שימוש
בתמונותיהםשלשלושתהחטופיםשליט,גולדווסרורגב.
בניגודלסעיף19במדריךהאתיקהשלהרשותהשנייההקובעכי":בעלזיכיון
ימנעככלשניתןשהשידורלאיפגעפגיעההכרחיתברגשותכללהציבור...
אואדםמסוים".

התראה.

¯˘˙
תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

1-3.1.06

שודרהחסותמזגאווירשלחברת"פלאפון",שהיאנגזרתמתוךתשדיר
הפרסומתשלחברת"פלאפון".החסותעומדתבניגודלהנחייתהרשותלעניין
הבחנהביןתשדירפרסומתלביןהודעתחסות.
לאורךהיוםשודרמעברוןלמקבציפרסומת,אשרשילבבתוכואלמנטים
גרפיםהקשוריםלתכנית"רוקדיםעםכוכבים",בלישהוגשהבקשהמראש,
בהתאםלקבועבכלל10לכלליהתכניותהחדשים.
התכנית"שישים,שבעיםשמונים"שהופקהבשיתוףפעולהעםאש"לוהג'וינט
שודרהללאבקשהאוקבלתאישורהמועצהעלכךמראש,כמחויבע"פכלל
)13ח(לכלליהתכניותהחדשים.
בתכנית"פספוסים"חשיפהממושכתומוגזמתלחברת"מתאיםלי".
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.
שידורהודעותחסותב5-תכניותשל"אחריהכולעםטלברמן"ללאקבלת
אישורמהרשות,בניגודלקבועבכלל4א'לכללישיבוץפרסומותולהנחיות
הרשותבנושא.

נטילת30שניותשל
פרסומת*.

3.1.06
8.1.06
29.1.06
6-7.2.06
14.2.06
21.2.06
26.2.06
12.2.06

30.4.06
מאי 2006

22.5.06
29.5.06
5.6.06

התשדיר"הישירהראשון–בונוס"₪600שודרכאשרתנאיםמרכזייםומהותיים
למימושהמבצע,מופיעיםבכתוביתמילוטולאבקריינות,ובתשדירלאמצוין
תאריךסיוםהמבצע,זאתבניגודלהנחייתהרשותבנושאובניגודלכלל4
לכלליהאתיקהבפרסומת.
בתכנית"מלחהארץ",הוענקהחשיפהמוגזמתוחורגתמגבולהסבירלחברת
המזון"טירתצבי".בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.
בימיםשקדמוליוםההתרמה"למעןילדיוראייטי"ניתנהחשיפהפרסומית
מצטברתוממושכתלחברתהביטוח"9מיליון",לצדקידוםאירועההתרמה.
החשיפהחרגהמההיתרשניתןלחשיפהפרסומיתבגוףאירועיהתרמהבכלל
)9ה(1לכלליהאתיקהבפרסומת.
בתכנית"לפנישרוקדיםעםכוכבים"ובגבולותיה,שובצוהודעותחסותללא
אישורהרשות.
החסותשודרהבניגודלקבועבכלל4א'לכללישיבוץפרסומותולהנחיות
הרשותבנושא.

התראה*.
התראה*.
נטילת1:30דקות
שלפרסומת*.
נטילת1:00דקה
שלפרסומת*.
התראה*

נטילת1:30דקות
שלפרסומת*.
נטילת2:00דקות
שלפרסומת*.
נטילת1:00דקה
שלפרסומת*.

*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.
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תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

11.6.06
12.6.06
13.6.06
18.6.06
19.6.06
20.6.06

בשידוריהמונדיאל,שודרוהודעותחסותלחברת"אינטרנטזהב,"012-
הכוללותהפניהלמבצע,בניגודלכלל4א'לכללישיבוץפרסומות.

נטילת3שניותבגין
כלשידורחסות
מעברלזמן
הפרסומותהמותר.

12-13.6.06
18-20.6.06

במגזיניםשלשידוריהמונדיאל,שודרו"קרולים"המצייניםעדכוניםותוצאות
משחקיהמונדיאל,המלוויםבלוגושלגורםמסחרי.
בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.
במגזיניםשלשידוריהמונדיאל,שודרופינותתוכןבחסותחברת"טושיבה".
ישבשידורפרסומתאגבאסורה,בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.
בתכנית"רוקדיםעםכוכבים"ובמהלךהשעהשקדמהלהשודרוחריגות
ממכסתהזמןהלאתכניתיהמותר.זאתבניגודלכלל)3א(לכללישיבוץ
פרסומות.
בתכנית"המומחיםליופי"ניתנהחשיפהחורגתלרשתה"סופרפארם"שהיא
אחתממעניקיהחסותלתכנית.בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת,
בניגודלהנחייתהמועצההקובעת,כיגורםהמעניקחסותלתכנית,לאיבוא
לידיביטויבמהלכה.
בתוכנית"המומחיםליופי"זכוהחברות"פקטורי","54דןקסידי"ו"מגנוליה",
לחשיפהפרסומיתממושכתהחורגתמגדרהסביר,
הדברמהווהפרסומתאגבאסורהועומדבניגודלכלל9לכלליהאתיקה
בפרסומת.
בתכנית"המומחיםליופי"ניתנהחשיפהלחברת"סופרפארם",המעניקה
חסותלתכנית.
בניגודלהחלטתהמועצההקובעת,כיגורםהמעניקחסותלתכנית,לאיבוא
לידיביטויבמהלכה.
בתכנית"הכיקרובלאנגליה"ישלכלאורכהחשיפהפרסומיתהעוברתאת
גבולהסבירלחברתהאופנה"פוקס".
התכניתכולההיאפרסומתאגבאסורהבניגודלכלל9לכלליהאתיקה
בפרסומתולסעיף83לחוקהרשותהשנייה.
נתוניהמדידהבשידורהעלו96חריגותמרמתה Dialnorm-בשידוראות
השמע.
כלזאתבניגודלהנחייתהרשותמתאריך,17.7.06הקובעת,כירמתה-
Dialnormבשידוראותהשמעתהיה-28DBתוךאפשרותלסטיותרגעיות
של 2DBבהתאםלאופיהתוכןמשודר.
בתאריך27.11.06בתכנית"המומחיםליופי"ניתנהחשיפהלחברת"סופר
פארם",המעניקהחסותלתכנית.
בניגודלהחלטתהמועצההקובעת,כיגורםהמעניקחסותלתכנית,לאיבוא
לידיביטויבמהלכה.

18.6.06
3.9.06
17-19.9.06

25-26.9.06
8-10.10.06
29.9.06

10.10.06

בחודשים
אוגוסט-
ספטמבר
2006
27.11.06

*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.
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בגין120פעמים
שידוריםבהפרה,
סה"כנטילת6
דקותשל
פרסומת*.
נטילת3:00דקות
שלפרסומת*.
נטילת2:00דקות
שלפרסומת*.
התראה*.
נטילהשל3:00
דקותפרסומת*.
התראה*

נטילת1:00דקה
שלפרסומת*.
נטילת7:00דקות
שלפרסומת*.
התראה*.

נטילת1:30דקות
שלפרסומת*.

תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

בחודשים
אוקטובר-
נובמבר
2006

נתוניהמדידהבשידורהעלו45חריגותמרמתה Dialnorm-בשידוראות
השמע.
כלזאתבניגודלהנחייתהרשותמתאריך,17.7.06הקובעת,כירמתה-
Dialnormבשידוראותהשמעתהיה -28DBתוךאפשרותלסטיותרגעיות
של 2DBבהתאםלאופיהתוכןהמשודר.
נתונימדידהבשידורהעלו20חריגותמרמתהDialnorm-בשידוראותהשמע,
כפישנקבעה,קרי -28DBתוךאפשרותלסטיותרגעיותשל. 2DB
ישבחריגהבעוצמתהשמעהפרהשלהנחייתהרשותמיום.17.7.06

התראה*

חודש
דצמבר
2006

התראה*

˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰
תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

19.1.06

תשדירהפרסומת"קינדר–הממלכההקסומה"שודרבלישהועברלאישור
מוקדםשלהרשותהשנייה.בניגודלכלל2לכלליהאישורהמוקדםולהנחיות
הרשות-לענייןתשדירים/תסריטיםאשרמשתתפיםבהםילדיםאוהמיועדים
לילדים.
ביוםתשעהבאבשודרבשעה14:30מקבץפרסומות.בניגודלכלל9לכללי
שיבוץפרסומות,הקובע,כילאישדרופרסומותביוםזה.

התראה.

3.8.06

נטילת1:30דקות
שלפרסומת.

*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.
הפרותבתחום"הקלותלחירש"יפורטובדו"חנפרד.
הפרותמשנת,2005שהטיפולבהםלאהסתייםבעתהוצאתהדו"חהשנתילשנת,2005מעמדןהסופימעודכןומדווח
באתרהאינטרנטשלהרשותהשנייה.
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‰È‚ÂÏÂÎË
Æ‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó
הרשותהשנייהמפיצהאתשידוריערוץ2לקליטהחופשיתלציבורהרחבבדרכיםהבאות:
.1

הפצהקרקעיתבשיטההאנלוגית.

.2

באמצעותהלווייןהןבשיטההאנלוגיתוהןבשיטההספרתית.

.3

העברתשידוריהערוץלמוקדיחברותהכבליםוהלוויין,אנלוגיתודיגיטלית,להפצהלמנויים.

∫˙ÈÚ˜¯˜†ÌÈ¯Â„È˘†˙ˆÙ‰
ההפצההקרקעיתנעשיתבאמצעות15משדריםהפרוסיםברחביהארץ.עקבהתיישנותםשלהמשדריםוהבלאי
הגדולשלהם,לצדבעיותעםהחברההמייצרתבאספקתחלקיחילוף,הרשותנערכתלקראתשדרוגםו/אוהחלפתם.
אתתחנותהשידורמתחזקתבשבילהרשותחברת"בזק"–החברההמבצעת:
.1

תיקוןתקלותשוטפות–כוננות24שעותביממה.

.2

תחזוקהמונעת.

.3

שדרוגים.

חברת"בזק",מפעילהשנימרכזיתחזוקה,בתחנת"איתנים"לידירושלים,ובתחנתה"רדאר"עלהרהכרמל.בכל
אחדמהםמוקדבקרה,מעבדתתיקוןומחסןחלפים.
ארבעמתחנותהשידורנמצאותבאתריםשל"בזק",שלושנמצאותבאתריםשלהרשות,והשארבאתריםבבעלות
צדג'.כלתחנותהשידורמבוקרותונשלטותמרחוקבאמצעותמערכתבקרהממוחשבתותקשורתנתוניםמולהמש"ב
)מרכזשידורובקרה(ברשותהשנייהבירושלים.
במסגרתשדרוגהתחנות,נרכשווהותקנובכלהתחנותמקלטיםלווייניםספרתייםאשרישמשוגיבוילמערכתהקליטה
הנמצאתכיוםבכלתחנהותחנה.
הוכןופורסםמכרזלרכישתמשדריםקרקעייםעבורערוץ,2אשריחליפוחלקמהמשדריםהישניםשלשידוריערוץ.2
הוכנהתוכניתוהחלמימושהלשדרוגמערךהשידורהקרקעישלערוץ–2הכוללהחלפתמערכותתומכותוחידוש
חלפיםלמשדרים.

∫˙ÈÈÈÂÂÏ‰†ÌÈ¯Â„È˘‰†˙ˆÙ‰
השידוריםהדיגיטלייםשלערוץ2מופציםבאמצעות"עמוס."1-
בחודשאוקטובר2006הופסקוהשידוריםהאנלוגייםשלשידוריערוץ2מהלוויין"עמוס"2-וכיוםשידוריםאלומופצים
דיגיטאליתדרךהלוויין"עמוס"1-יחדעםשידוריערוץ.10
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≤†ıÂ¯Ú†È¯Â„È˘†˙ˆÙ‰†Ì˘¯Ó
È˙¯ÙÒÂ†È‚ÂÏ‡†¯Â„È˘

¢±†ÒÂÓÚ¢
È˙¯ÙÈÒ

UHF

¢±†ÒÂÓÚ¢
ÌÈÈË¯Ù†ÌÈ˙·
UHF†‰ËÈÏ˜

¢±†ÒÂÓÚ¢
¯Â„È˘†˙ÂÁ˙
UpLink†È˙¯ÙÈÒ ˙ÂÈÚ˜¯˜
UHF

˙ÈÎÂÈÁ¢
¢≤
˙Â˘„Á¢
¢≤

¢˙˘¯¢
¢˙˘˜¢

·¢˘Ó
ÈˆÂ¯Ú≠·¯
®È˙¯ÙÈÒ©

¢±†ÒÂÓÚ¢
˙Â¯·Á
ÌÈÏ·Î‰
®HOT©
ÔÈÈÂÂÏ‰Â
®YES©

HOT + YES

¢±†ÒÂÓÚ¢
ÌÈÓ¢˘˜Ó
®ÌÈ·Â˘È©

¢±†ÒÂÓÚ¢

ÌÈÈË¯Ù†ÌÈ˙·
˙ÈÈÂÂÏ†‰ËÈÏ˜

ÈËÙÂ‡†·ÈÒ†∫
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ÌÈÙÒÎ
Æ‰ÏÎÏÎÂ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˘ÈÎ¯Â†‰˜Ù‰Ï†‰‡ˆÂ‰
)שנתהזיכיוןהראשונה(1.11.05-31.12.06
ביום1.11.05החלהשנתהזיכיוןהראשונהבתקופתהזיכיוןהחדשה.להלןנתונימחויבותהזכייניםלהוצאהלהפקה
ורכישהשלתכניותבתקופהזוומידתעמידתםבמחויבותזו)כלהסכומיםבמיליוני:(₪

˙˘˜†≠†‰„ÈÓÚÂ†˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ
קשת

עמידה

מחויבותלהוצאהלהפקהולרכישהשלתכניות

277

·

מחויבותלהוצאהלהפקהישראליתכחלקמכללהמחויבותלהוצאהלתכניות

181

·

להוצאהלתוכניותמועדפותכחלקמכללהמחויבותלהוצאהלתכניות

87

·

˙˘¯†≠†‰„ÈÓÚÂ†˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ
רשת

עמידה

מחויבותלהוצאהלהפקהולרכישהשלתכניות

216

·

מחויבותלהוצאהלהפקהישראליתכחלקמכללהמחויבותלהוצאהלתכניות

115

·

מחויבותלהוצאהלתוכניותמועדפותכחלקמכללהמחויבותלהוצאהלתכניות

35

·

˘ıÂÁ†ÈÓ¯Â‚†ÌÚ†‰ÏÂÚÙ†ÈÙÂ˙È
הזכייניםהתחייבובזיכיוןהחדשלהפיקתכניותבהיקפיםהמצויניםלהלןבמסגרתשיתופיפעולהעםגורמיחוץ.במידה
ולאיגויסוהכספיםהחיצוניים,התחייבוהזכייניםלהעמידסכומיםאלוממקורותעצמייםלשםעמידהבמחויבות.
הרשות בחנה את עמידת הזכייניות במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה ומצאה את הממצאים הבאים:

˙˘˜†≠†ÌÈÈÂˆÈÁ†˙Â¯Â˜ÓÓ†Â‡†ÔÈÈÎÊ‰†˙Â¯Â˜ÓÓ†˙ÙÒÂ†˙Â·ÈÂÁÓ
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קשת

עמידה

מחויבותלהוצאהבמסגרתשיתופיפעולה

8.2

·

תוספתמחויבותלהוצאהלתכניותמועדפותמתוךההוצאהבמסגרתשת"פ

3.8

·

≤†ıÂ¯Ú†ÌÈÙÒÎ

˙˘¯†≠†ÌÈÈÂˆÈÁ†˙Â¯Â˜ÓÓ†Â‡†ÔÈÈÎÊ‰†˙Â¯Â˜ÓÓ†˙ÙÒÂ†˙Â·ÈÂÁÓ
רשת

עמידה

מחויבותלהוצאהבמסגרתשיתופיפעולה

7.6

·

תוספתמחויבותלהוצאהלתכניותמועדפותמתוךההוצאהבמסגרתשת"פ

3.5

·

סכומיהמחויבויותנגזרומסכוםההכנסההחייבתבתמלוגיםכפישדווחע"יהזכיינים.הדוחהסופייימסרלאחרסיום
הביקורתהנעשיתע"ירו"חחיצוני.
התקופהאליהמתייחסיםהנתוניםלעילהינהשנתהזיכיוןהראשונהשלהמכרזהחדששלהערוץהשני.בשנהזוהיו
מחויביםהזכייניםלהוצאהכוללתלשידוריםבהיקפיםהגבוהיםמהקבועבחוקבהתאםלהתחייבויותיהםבמכרז.
בתקופתהזיכיוןהחדשההתווספהמחויבותלזכייניםשלתכניותמועדפותשבהןנכללותתכניותמסוג:מורשתותרבות
יהודית,תכניותדעתותרבות,תכניותפריפריהותכניותשיחציבורי.
מהנתוניםעולהכיסה"כהוציאורשתוקשתבתקופההנבדקתלמעלהמ509-מיליוןש"חלשנתהזיכיוןהראשונה
להפקהולרכישהשלתוכניות)כוללבאמצעותשיתופיפעולה(.
ראוילצייןכיההוצאהלהפקהורכישהשלתכניותלשנת2006היתהגבוההבעשרותמיליוני₪מההוצאהבשנה
שקדמהלמכרזהחדש.

≤†ıÂ¯Ú†ÌÈÙÒÎ
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±∞†ıÂ¯Ú
¯Â„È˘‰†ÈÎ˙
¯Â„È˘·†˙Â¯Ù‰
‰È‚ÂÏÂÎË
ÌÈÙÒÎ

˙¯Â„È˘‰†ÈÎ

‰ÈÊÈÂÂÏË†Ï¢ÎÓÒ†¨¯‚ˆÓ†˙ÏÈ‡†∫˙‡Ó

בשנההשישיתלקיומו,המשיךערוץ10במגמההחיוביתשלמיצובוכאופצייתצפייהראויה,הןאלמולערוץ2והן
מולהערוציםהאחריםהמשדריםבארץ.הערוץהמשיךלטפסולמקםאתעצמובטבלאותשיעוריהצפייה)הרייטינג(
ולצבורקהלצופיםרחבומגוון.נראהכילאחרשניםשלקשיים,תקופהשלהקפאתהליכיםויציאהאיטיתממצבזה,
ערוץ10מתחיללראותימיםטוביםיותר.
ערוץ10ממשיךלתרוםלנוףשידוריהטלווזיהבמדינה,ולתרוםלגיווןולפלורליזםהרצויבשידוריהטלוויזיה
המסחריים-ציבורייםבמדינה.מערכתהחדשותהמקצועיתוהצעירהשלהערוץמייצרתאתגריםותחרותלמערכות
הקיימותשלהערוציםהותיקיםיותר2ו–,1וכלזאתלטובתהציבור.במהלךמלחמתלבנוןהשנייה,באלידיביטוי
נושאזהבאופןבולט,כשניתןלהבחיןבהבדליםובכיווניםהשוניםשביןדיווחיהחדשותשלכלאחדמהערוציםהללו.
קיומה של חלופה בסיקור החדשותי הוא מאבני היסוד בתקשורת במדינה דמוקרטית ,על אחת כמה וכמה
כשהאלטרנטיבהאיכותית,חדשניתומקצועית.
עםהתכניותהבולטותשמשדרהערוץ,ראוילצייןאתתכניתהאירוחהיומית"לונדוןוקירשנבאום",תכניתהעוסקת
באקטואליהובסוגיותמגוונותשעלסדריומהשלהחברההישראלית.התכניתהיומיתלענייניהיום",היוםשהיה",גם
היאתכניתהמביאהאתאירועיהיוםבאופןמיוחדושונהמהרגיל,ולהקהלצופיםקבועונאמן.כמוכןמשדרהערוץ
שידוריספורטרביםבשידורחי,משחקיכדורגלוכדורסללאומיים,וכןמשחקיחוץמרכזיים.ערוץ10הואלמעשה
הערוץהציבוריהיחידהמשדראתשידוריהספורטהללו,ובכךנותןאלטרנטיבהלצופיםהחפציםלצפותבשידורי
ספורט,ללאתשלום.
גםבתחוםהתיעודייכולהערוץלרשוםלזכותוכמהפרויקטיםמענייניםומושקעים.סדרתסרטיהתעודהשלהיוצרת
אורנהבןדור"אשםבמותו",היאסדרהחשובהומעוררתשאלותומחשבות.הסרט"החטופים",משדרמיוחדשחשף
לראשונהצילומיםשלהנווטהנעדררוןארד,והסרט"כלאנשיהקמפיין"שחשףאתפניהשלהפוליטיקההישראלית
מאחורידלתותסגורות.
כמוכןהמשיךערוץ10בשנת2006בשידורןשלתכניותהתעודה"זההזמןעםעמנואלרוזן"",שעותאמיתיותעם
צופיתגרנט",והביאאתהתכניתהוותיקהוהאהודה"שומרמסךעםאמנוןלוי".כפישניתןלראות,בתחוםהאקטואליה
והתחקירממשיךהערוץלתתלצופיואפשרויותצפייהמעניינותוראויות.
עםזאתולמרותמגמתהשיפורבתפקודו,קיימיםלערוץ10חוסריםניכריםבמכסותהקבועותבחוקובכלליםלשידור
ולהפקהשלתוכניותמסוגהעילית,בפרטתכניותהדרמהוסרטיהתעודה.בהקשרזהישלצייןשבשנת2005לא
שידרערוץ10אףתוכניתדרמה,ובשנת2006חלשיפורניכרבתחוםזהבכךששודרוכ15-שעותדרמה,אולםגם
היקףזהנמוךבהרבהמהמחויבותבעניין.לאניתןלהשליםעםמצבזה,והעובדהכיקיומושלהערוץחשובלתחרות
ביןהערוציםולקיומהשלטלוויזיהאיכותיתאינהיכולהלהצדיקהשלמהעםפעריםגדוליםביןמחויבותלביןביצוע.
לאורזאת,לרשותהתלבטויותרבותבענייןהמשךדרכושלערוץ10אםלאיחולשינוימהותיבנוגעלעמידהבמכסות
השונות.הערוץאינועומדבמכסותמחויבויותהתוכןהקבועותלובחוקובכללים.אמנםלגבירוברובהשלהתקופה
נתןהמחוקקלערוץ10הקלותודחיותשונות,אולםגםלאחראלוהערוץאינועומדבמכסותלהןהואמחוייב.מצבו
הכלכליהקשה,מבנהשוקהפרסוםבטלוויזיהונתחהשוקהגדולשלערוץ2מקשיםעלהערוץלהתרומם.בכוונת
הרשותלדוןבענייןזהולקבלהחלטותמתאימות.
עלינולקוותשמגמתהשיפורבתפקודהערוץתימשךותתגבר.הרשותהשנייהמעוניינתבקיומהשלתחרותבין
הערוציםכדיליצוראתהגיווןהמרביבתכניםוכדילפתחולקדםאתשוקהיצירההישראלי,לטובתבציבור.קיומושל
ערוץ10חזק,מצליחועומדבמחויבויותיו,הואתנאיהכרחילקיוםהתחרותהזו.

˙±∞†ıÂ¯Ú†¯Â„È˘†ÈÎ
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≤∞∞∂†Á¢Â„
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˙˙ÂÈÎ
סה"כשודרובערוץ10במשך12חודשיםבתקופה8,15627.1.07-28.1.06שעותשידור.
המחויבויותהמפורטותבפרקזהמעוגנותבהוראותהחוק,כלליהרשותוכתבהזיכיון.

∫˙ÈÓÂ˜Ó‰†‰˜Ù‰‰†˙ÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ†Æ±
ערוץ10מחויבלשדרהפקותמקומיותבהיקףשל40%מכללהשידורים.המכסהמחושבתלפיכללהשידורים,ובהם
שידוריחברתהחדשות.
להלןעמידתערוץ10בדרישותאלובתקופההנבדקת:
הזכיין

אחוזהפקהמקומית

ערוץ10

39%

3%מכללשידוריהערוץהיותכניותששודרוכברבערוציםאחרים,ולפיכךאינןנכללותבמכסתההפקההמקומית
הבסיסיתשלהערוץ.מכאןכיהערוץ לא עמד במחויבותו וקייםחוסרשל82שעותבמכסתההפקההמקומיתבשנה
זו.
*בנתוןמגולמותהשעות,שבהןבוטלושידוריםמתוכנניםושודרובמקומםשידוריחדשותמיוחדיםבשלהנחיית
הרשותלהימנעמשידוריםבעליאופיבידוריבזמןפיגועיםואירועיםביטחונייםולהתאיםאתלוחהשידוריםלמצב.

≤˙ÂÈÂ˜†˙ÂÈÓÂ˜Ó†˙Â˜Ù‰†Æ
60%מכללההפקותהמקומיותחייבותלהיותקנויות,כלומר,הפקהמקומיתשאינהמהפקהעצמיתואינההפקהשל
אחדמאלה:מוסדממשלתי,מישרשאילשדרלציבורעלפידין,ותאגידשהשליטהבוהיאבידיתאגידהרשאילשדר
כאמוראובידיבעליעניןבו,במישריןאובעקיפין.
הזכיין

אחוזהפקהמקומית

ערוץ10

49%

הערוץ לא עמד במחויבותו.

≥„Á‡†Ì¯Â‚Ó†‰ÈÂ˜†‰˜Ù‰†Æ
לפיכלליהתכניותלאישדרבעלזיכיוןבכלשנההפקותקנויותשלמעלהמ30%-מהןנרכשומגורםאחד,אלאאם
כןאישרהזאתהמועצה.
הערוץשידרבתקופההנבדקת41.3%הפקותקנויותמגורםאחד-מחברת"ענניתקשורת".סךכלהשעותמחברה
זוהן822:30שעות)מתוכן513שעותהיובשידורחוזר(.לאחרלקיחהבחשבוןשלשעותהשידוריםהחוזריםכאמור,
הערוץ לא עמד במחויבות.

˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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נוסףלכך,שידרהערוץ,בתקופההנבדקת31.3%הפקותקנויותמגורםאחד–מחברתאולפניהרצליה.סךכלהשעות
מחברהזוהן623:37שעות)מתוכן285שעותהיובשידורחוזר(.לאחרלקיחהבחשבוןשלשעותהשידוריםהחוזרים
כאמור,הערוץ לא עמד במחויבות.

ÌÈ¯ÊÂÁ†ÌÈ¯Â„È˘†Æ¥
הכללקובע,כיבעלהזיכיוןרשאילשדרשידוריםחוזריםבשיעורשלאיעלהעל20%מכללזמןהשידוריםשביחידת
השידורהמוקציתלו.עודנקבעכיבעלהזיכיוןרשאילשדרביןהשעות01:30ו05:30-שידוריםחוזרים,מעברלמגבלה
האמורה.
שידורחוזרמקור

שידורחוזררכש

סה"כ

14.6%

11.8%

26.4%

ערוץ  10חרג ב  6.4% -במכסת השידורים החוזרים.

˙Â‚ÂÒ‰†˙ÂÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ†Æµ
‰‚ÂÒ†˙˙†ÏÎÏ†˙·ÈÂÁÓ‰†‰‡ˆÂ‰‰Â†‰ÒÎÓ‰
לפי כללי התכניות מחויב ערוץ  10בהוצאה ובשידור של תכניות מסוגה עילית כדלקמן:
סכום של  50,000,000ש"חבחלוקההזו:
) (1תכנית דרמה  50 -שעות)מתוכן3סרטיטלוויזיה(בהוצאהכוללתשלאתפחתמ 25,000,000-ש"ח.
) (2סרטי תעודה מיוחדים  24 -שעותבהוצאהכוללתשלאתפחתמ 8,000,000-ש"ח,ותכניות תעודה  56 -שעות)מתוכן
12שעותתכניותתחקיר(בהוצאהכוללתשלאתפחתמ 7,500,000-ש"ח.
) (3תכניות מיוחדות  50 -שעותבהוצאהכוללתשלאתפחתמ 9,500,000-ש"ח.
נוסףעלכך,מחויבבעלהזיכיוןלהוציאסכוםנוסףבגיןתכניותמסוגהעילית,שהואההפרשבין17%מההוצאה
השנתיתהמזעריתשלבעלהזיכיון)60%מהכנסותיונטו(לביןחלקוהיחסיבהוצאהשל50,000,000ש"ח.
הוצאה נוספת זו נחלקת באופן הזה:
)20 (1אחוזיםלפחות-לתכניותדרמה.
)20 (2אחוזיםלפחות-לסרטיתעודהמיוחדים.

‰˜Ù‰†˙Â˙Â‡
הכלליםמחייביםאתבעלהזיכיוןלהפיקכלאחתמהשעותבתקציבמינימלישל70%מהתקציבלשעהלסוגה)סכום
המתקבלמחלוקתההוצאההכוללתלכלסוגהבמספרהשעותשנקבעהלה(,ובתנאישההוצאהלאותהסוגהתעמוד
בהוראתהכללים.עםזאת,המנהלרשאילהתירלבעלהזיכיוןלהפיקבכלשנהעד6שעותהפקהמקומיתמסוגה
עילית,בתקציבשל60%לפחותמהתקציבלשעהלסוגה,וזאתאםלדעתהמנהלישבתכניתערךמוסף,והיאעוסקת
באחדאויותרמנושאיםאלה:טיפוחאזרחותטובהוחיזוקערכיהדמוקרטיהוההומניזם,מתןביטוילמורשתהיהודית
ולערכיהולערכיהציונות,מתןביטוימתאיםלמגווןהתרבותישלהחברההישראליתמאזוריהארץהשוניםובצורות
ההתיישבותהשונותולהשקפותהשונותהרווחותבציבור.
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˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ

˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜‰†˙Â˜Ù‰‰†Ï˘†˙ÂÚ˘‰†˙ÒÎÓ†ÆµÆ±
בהתאםלכלליםישדרבעלזיכיוןבמכסהלתכניותסוגהעיליתשבההואמחויב,הפקותמקומיותקנויותבשיעורשלא
יפחתמ60-אחוזיםממכסהזו.
87%מהתכניותמסוגהעיליתהיומהפקהמקומיתקנויה.בשנהזוהשליםהזכייןחוסרבמחויבותזומשנת2004וחלק
מהחוסרבשנת.2005

≤˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÂ˜‰†˙Â˜Ù‰†ÔÈ‚·†˙·ÈÂÁÓ‰†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÆµÆ
עודנקבע,כיבעלהזיכיוןיוציא60%מההוצאההכוללתלתכניותמסוגהעיליתבההואמחויבבעבורהפקותמקומיות
קנויות.
85%מההוצאהלתכניותמסוגהעיליתהיומהפקהמקומיתקנויה.
בשנהזוהשליםהזכייןחוסרבמחויבותזומשנת.2005

≥±∞†ıÂ¯Ú†≠†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒ†ÆµÆ
ערוץ  10שידר  123שעות סוגה עילית ,שמתוכן הוכרו למכסות  89.5שעות.

‡‰Ó¯„†Æ
מכסה  50 -שעות
שםהתכנית

מספרפרקים
8
11
10

אגדתדשא
החבריםשלנאור
קרובלוודאי

משךממוצעלפרק
00:40
00:31
00:43
סה"כ 17:41:08 :שעות

סה"כמשך
05:23
05:43
06:34

מתאריך  -עד תאריך
25/01/07 - 07/12/06
23/01/07 - 14/11/06
06/09/06 - 24/05/06

קייםחוסרשל32:18שעות
£

הוצאהמחויבת25.6:מל"ש
הוצאהמוכרת7:מל"ש

·˙Â„ÁÂÈÓ†˙ÂÈÎ˙†Æ
מכסה  50 -שעות
שםהתכנית

מספרפרקים

שלמיהשורההזאת

14

משךממוצעלפרק
00:36
סה"כ 08:34:48 :שעות

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

08:34

25/01/07 - 13/09/06

קייםחוסרשל41:26שעות
£

הוצאהמחויבת9.7:מל"ש
הוצאהמוכרת2.5:מל"ש

˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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‚‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò†Æ
מכסה  24 -שעות
שםהתכנית

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

2
1

01:00
00:59

02:01
00:59

אשםבמותו
בכלזאתסרטטבע:
מסעלטנזניה
גשמיקיץ
החטופים
כלאנשיהקמפיין

01:24
01:08
01:36
סה"כ 07:11:20 :שעות

1
1
1

01:24
01:08
01:36

מתאריך  -עד תאריך
23/01/07 - 16/01/07
30/11/06 - 30/11/06

19/08/06 - 19/08/06
16/10/06 - 16/10/06
22/05/06 - 22/05/06

קייםחוסרשל16:49שעות
£

הוצאהמחויבת8.2:מל"ש
הוצאהמוכרת2.2:מל"ש

„‰„ÂÚ˙†˙ÂÈÎ˙†Æ
מכסה  56 -שעות)הערוץמחויבלכלולבמכסהזותכניותתחקיר(
שםהתכנית

מספרפרקים

משךממוצעלפרק

סה"כמשך

23
1
5
1
10
16

00:33
02:18
00:43
01:10
00:33
00:45

12:39
02:18
03:35
01:10
05:35
12:06

8
11
14
1
28

00:40
00:30
00:41
01:03
00:45

05:27
05:33
09:35
01:03
21:01

1
12

01:13
00:42

01:13
08:27

בלתינתפס-נמרודהראל
דוחמלחמה
הבטחנוזהלזו
הביתהשלישי
המראהעםאורנהדץ
זההזמןעםעמנואלרוזן
)תכניתתחקיר(
לרדתבגדול
מסביבלעולםב$80-
מסעעולמי
פלאפל
שומרמסךעםאמנוןלוי
)תכניתתחקיר(
שורהוחצי
שעותאמיתיותעםצופית
גרנט
הזכייןעמדבמכסהואףעבר.
£

הוצאהמחויבת7.7:מל"ש
הוצאהבפועל22.2:מל"ש
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סה"כ 89:47:35 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
22/01/07 - 01/02/06
14/09/06 - 14/09/06
28/02/06 - 31/01/06
02/08/06 - 02/08/06
30/11/06 - 21/09/06
29/06/06 - 31/01/06

28/06/06 - 24/05/06
20/04/06 - 02/02/06
30/11/06 - 10/06/06
02/05/06 - 02/05/06
02/01/07 - 30/01/06

01/05/06 - 01/05/06
08/05/06 - 30/01/06

Ô˙˘ÈÎ¯ÏÂ†˙ÈÏÈÚ†‰‚ÂÒÓ†˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˜Ù‰Ï†˙ÈÙÒÎ‰†‰‡ˆÂ‰‰†ÌÂÎÈÒ†Æ‰
לערוץ10הוכרההוצאהלהפקהורכישהשלתכניותמסוגהעיליתבסךשל19.4מל"ש.
במכסתהדרמהחסרההוצאהשל18.6מל"ש,במכסתהתכניותהמיוחדותחסרההוצאהבסך7.2מל"שובמכסת
סרטיהתעודהחסרההוצאהשל6מל"ש.סה"כחוסרבהוצאהלרכישהוהפקהשלתכניותמסוגהעילית31.8מל"ש
ו90:33-שעות.לפיכךהזכייןלאעמדבהיקףהשעותהנדרשובהוצאההמחייבתלסוגהעילית.
הערוץהוציאלהפקהורכישהשלתוכניותמסוגהעליתסךשל33.9מל"ש.
לאניתןהיהלהכירב14.5-מל"שבכפוףלמגבלותבכללים.

∂˙ÈÏ‡¯˘È≠˙È„Â‰È†˙Â·¯˙Â†˙˘¯ÂÓ†Æ
לפיהכלליםעלבעלהזיכיוןלשדרתכניותמורשתותרבותיהודית-ישראליתבהיקףשל 39שעות לפחות.הזכיין עמד
במחויבות זו.
שםהתכנית
והרשותנתונה*
הביתהשלישי
הסיפורשלילפסח
שעהלחגעםשהרהבלאו
שעהלתשעהבאבעםשהרהבלאו
שעהעםהרבגפני

סה"כמשך

מספרפרקים
61
1
2
1
1
1
סה"כ 39.53.17 :שעות

34:03
00:56
01:59
00:59
00:54
00:59

מתאריך  -עד תאריך
26/01/07 - 03/02/06
02/08/06 - 02/08/06
18/04/06 - 12/04/06
01/06/06 - 01/06/06
03/08/06 - 03/08/06
19/04/06 - 19/04/06

*התכניתשודרהבשישיובערביחג.

∑‰È¯ÙÈ¯Ù†˙ÂÈÎ˙†Æ
לפיהכללים,בעלהזיכיוןישדרבכלשנה54תכניותלפחותבאורךשל24דקותלפחות,העוסקותבענייניםהנוגעים
במישריןובאופןממוקדלאזוריםשוניםשלהארץ,שאינםבמרכזהארץ,אולקבוצותאוכלוסייהשונות,ובהןקשישים.
הזכיין עמד במחויבות זו.
שםהתכנית

מספרתכניות
1
1
20
30
19
48

אתגרים
לאפראייריתיאחביבתי
הסיפורשלי
נקודתמבט
צלילוטעם
שנויבמחלוקת

מתאריך  -עד תאריך
13/04/06 - 13/04/06
15/04/06 - 15/04/06
27/01/07 - 28/01/06
26/01/07 - 03/02/06
20/10/06 - 26/05/06
26/01/07 - 03/02/06

סה"כ 119 :תכניות

˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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∏ÌÂÈ‰†ÈÈÈÚ†Â‡†È¯Â·Èˆ†ÁÈ˘†Æ
עלבעלהזיכיוןבכלשנה45תכניותלפחותבענייניהיוםאותכניותשיחציבוריבאורךשל24דקותלפחותכלאחת.
הזכייןעמדבמחויבותזו.
שםהתכנית

מספרתכניות

מתאריך  -עד תאריך

118

25/01/07 - 10/08/06

היוםשהיה–ענייניהיום
סה"כ 118 :תכניות

בשנהזוהשליםהזכייןחוסרשל45תכניותמשנת2005וחוסרשל19תכניותמשנת.2004

‰ÈÂ˜†‰È‡˘†˙ÈÓÂ˜Ó†‰˜Ù‰†Æπ
להלןפירוטהתכניותשאינןהפקותקנויות:
שםהתכנית
10בכיכר-כלהבוקר
אוטובוסהחלומותשלאביבגפןש.ח.
בכלזאתסרטטבע:מסעלטנזניה
בעקבותהגביעהאבודש.ח.
בשםהבןש.ח.
גןעדןאחרון:סיפורהשלקוקיגלמןש.ח.
דוחמלחמה
דוחמלחמהש.ח.
הדוגמניות2
הדוגמניות2ש.ח.
הדוגמניות-2לאמצונזרות
הדוגמניות-2לאמצונזרותש.ח.
הזירה
הזירהש.ח.
המרדף-מסעבארץהעפיפוניםש.ח.
הנסיךהקטןש.ח
הסיפורשלי
הסיפורשליש.ח.
העולםהאמיתימאחוריהמודעותש.ח.
זההזמןעםעמנואלרוזן
כלאנשיהקמפיין
כלאנשיהקמפייןש.ח
לונדוןאתקירשנבאום
לונדוןאתקירשנבאוםש.ח.
מדבריםשואה
מועצתחכמים
מועצתחכמיםש.ח.
מיקישיק-מגזיןאופנה
מיקישיק-מגזיןאופנהלקט
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מספרפרקים
2
1
1
3
1
1
1
1
9
13
1
1
8
9
1
4
234
271
3
16
1
1
54
54
1
37
25
8
1

סה"כמשך
04:59
01:35
00:53
02:00
00:43
00:56
02:20
02:14
11:45
13:50
01:02
01:09
04:09
04:32
01:01
01:03
134:31
175:16
03:30
12:26
01:35
01:32
53:23
49:21
01:15
35:27
22:39
03:55
00:27

מתאריך  -עד תאריך
28/03/06 - 27/03/06
24/09/06 - 24/09/06
3 0 / 11 / 0 6 - 3 0 / 11 / 0 6
22/04/06 - 12/04/06
02/05/06 - 02/05/06
14/10/06 - 14/10/06
14/09/06 - 14/09/06
02/10/06 - 02/10/06
26/04/06 - 01/02/06
14/12/06 - 21/09/06
22/02/06 - 22/02/06
24/02/06 - 24/02/06
24/03/06 - 03/02/06
25/03/06 - 28/01/06
1 6 / 11 / 0 6 - 1 6 / 11 / 0 6
02/05/06 - 02/05/06
25/01/07 - 29/01/06
26/01/07 - 29/01/06
08/04/06 - 17/03/06
29/06/06 - 31/01/06
22/05/06 - 22/05/06
13/06/06 - 13/06/06
25/01/07 - 12/11/06
25/01/07 - 12/11/06
25/04/06 - 25/04/06
27/01/07 - 01/04/06
27/01/07 - 10/06/06
31/03/06 - 28/01/06
25/02/06 - 25/02/06

שםהתכנית
מיקישיק-מגזיןאופנהש.ח.
משחקמקדיםעםגליתגוטמןש.ח.
נקודתמבט
סינדרלה-סיפורהשלמורןאטיאסש.ח.
עלהאשעםלאוןאלקלעיש.ח.
ענהליש.ח.
פופוליטיקה:האיחוד
צלקת4.11ש.ח.
קופתוח-לחימהבצפון
רלףש.ח
שבועותעםלאוןאלקלעיש.ח.
תיקסגורש.ח.
תכניתהבוקר

מספרפרקים
7
24
30
1
1
1
1
1
3
1
1
13
299
סה"כ 1355:59:27 :שעות

סה"כמשך
03:26
19:28
14:24
00:42
00:45
00:40
00:58
01:26
02:22
00:59
400:4
13:29
746:54

מתאריך  -עד תאריך
18/03/06 - 03/02/06
14/07/06 - 03/02/06
26/01/07 - 03/02/06
02/06/06 - 02/06/06
03/05/06 - 03/05/06
01/11/06 - 01/11/06
27/03/06 - 27/03/06
04/11/06 - 04/11/06
20/07/06 - 18/07/06
03/05/06 - 03/05/06
01/06/06 - 01/06/06
21/12/06 - 03/12/06
26/01/07 - 29/01/06

∞∫˙ÈÒÂ¯ÏÂ†˙È·¯ÚÏ†ÌÂ‚¯˙Ï†˙Â˘È¯„·†‰„ÈÓÚ Æ±
לפיהכללים,ישדרבעלזיכיוןתכניותמגוונותבסוגיהןובנושאיהן,הדוברותבשפההערביתאוהרוסית,אוהמתורגמות
לערביתאולרוסיתרהוטהבכתוביותתרגוםאודיבוב,בשיעורשלאיפחתמ5%-מכללזמןהשידורשלובפריסה
שבועית,בשפההערבית,ובשיעורשלאיפחתמ7%-מכללזמןהשידורשלובפריסהשבועית,בשפההרוסית,ובלבד
שבמכסהזובשפההרוסיתיהיותכניותבענייניהיוםשאינןבשידורחי.
עודנקבע,כילפחותחצישעהבשבועתהיהתכניתשהופקהבמקורהבשפההערבית.מכללהתכניותהאמורות
בשנהישדרבעלהזיכיון22שעותבשידורשאינושידורחוזר.

∫˙È·¯ÚÏ†ÌÂ‚¯˙†Æ±∞Æ±
הרשותבחנהאתעמידתהערוץבשיעורהתרגוםבערביתבפריסהשבועית,ומצאהכיהערוץ עמד במחויבות ואף שידר
תכניות מלוות בתרגום יותר מהנדרש.
5%תרגוםבפריסהשבועיתמסתכמיםב407:48-שעותשנתי
שםהתכנית
דינוטופיהש.ח
האהבותשלנו-עונה2
היורש
היורשש.ח.
הסיפורשלי
הסיפורשליש.ח.
זהותדרוזיתש.ח
נולדומחדשש.ח.
נקודתמבט
סרטקולנוע-אגדהש.ח
סרטקולנוע-אהבהבחודשנובמברש.ח
סרטקולנוע-אהבהוקליע
סרטקולנוע-אינסטינקטבסיסי

מספרפרקים
4
126
57
152
221
268
10
1
30
1
1
1
1

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

04:24

19/04/06 - 13/04/06

99:03

26/01/07 - 05/05/06

44:03

22/04/06 - 28/01/06

115:52

18/10/06 - 01/03/06

126:45

25/01/07 - 29/01/06

173:26

26/01/07 - 29/01/06

04:50

03/06/06 - 01/04/06

00:45

02/05/06 - 02/05/06

14:24

26/01/07 - 03/02/06

01:37

27/05/06 - 27/05/06

02:15

27/05/06 - 27/05/06

01:51

06/01/07 - 06/01/07

02:27

06/10/06 - 06/10/06

˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית
סרטקולנוע-אישהטובה
סרטקולנוע-אלוויסוהפרסליםש.ח.
סרטקולנוע-אניוהחבר'ה
סרטקולנוע-בזמןשגנבתש.ח
סרטקולנוע-בחזקתחףמפשעש.ח.
סרטקולנוע-בייב2ש.ח.
סרטקולנוע-בשיאהאושרש.ח
סרטקולנוע-גנגסטרמספר1
סרטקולנוע-דרגונפלייש.ח.
סרטקולנוע-ההימורהאחרון
סרטקולנוע-ההימורהאחרוןש.ח.
סרטקולנוע-החייםאומשהוכזה
סרטקולנוע-היעלמותמחשידהש.ח.
סרטקולנוע-הכוכבהאדום
סרטקולנוע-המחליפיםש.ח.
סרטקולנוע-הצעקה2ש.ח.
סרטקולנוע-הצעקה3
סרטקולנוע-הצעקה3ש.ח.
סרטקולנוע-הקוסםמארץעוץ
סרטקולנוע-הקוסםמארץעוץש.ח.
סרטקולנוע-הרומןשלאתמולבלילה
סרטקולנוע-הרחקמכאן
סרטקולנוע-ולנטיין
סרטקולנוע-חברותטובות
סרטקולנוע-חלףעםהרוח
סרטקולנוע-חלףעםהרוחש.ח.
סרטקולנוע-חתולהעלגגפחלוהט
סרטקולנוע-חתולהעלגגפחלוהטש.ח.
סרטקולנוע-יחיההבדלהקטן
סרטקולנוע-כוכבהתערוכהש.ח.
סרטקולנוע-כחולמושחת
סרטקולנוע-כחולמושחתש.ח
סרטקולנוע-כךהייתי
סרטקולנוע-כמעטטפשים
סרטקולנוע-כמעטטפשיםש.ח.
סרטקולנוע-להצילאתגרייסש.ח.
סרטקולנוע-לשחרראתוילי-3מבצעההצלה
סרטקולנוע-לשחרראתוילי3ש.ח.
סרטקולנוע-מג'סטיקש.ח
סרטקולנוע-מגדלפיקוח
סרטקולנוע-מהלךמסוכן
סרטקולנוע-מועדוןקרב
סרטקולנוע-מכוריםלאהבה
סרטקולנוע-מכוריםלאהבהש.ח.
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מספרפרקים
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

01:46

03/11/06 - 03/11/06

01:46

19/04/06 - 19/04/06

01:36

07/10/06 - 07/10/06

01:51

21/04/06 - 21/04/06

02:22

07/10/06 - 07/10/06

01:28

15/07/06 - 15/07/06

01:51

28/03/06 - 28/03/06

01:47

30/12/06 - 30/12/06

03:48

26/01/07 - 23/12/06

02:06

04/03/06 - 04/03/06

02:17

21/10/06 - 21/10/06

02:03

15/09/06 - 15/09/06

01:57

20/10/06 - 20/10/06

01:59

25/02/06 - 25/02/06

02:06

27/01/07 - 27/01/07

02:07

15/12/06 - 15/12/06

02:08

14/07/06 - 14/07/06

02:05

22/12/06 - 22/12/06

01:40

28/03/06 - 28/03/06

01:44

15/07/06 - 15/07/06

02:11

10/11/06 - 10/11/06

02:30

11/08/06 - 11/08/06

01:56

06/05/06 - 06/05/06

01:42

29/12/06 - 29/12/06

04:04

13/04/06 - 13/04/06

04:07

24/09/06 - 24/09/06

02:06

02/09/06 - 02/09/06

02:03

11/11/06 - 11/11/06

01:51

22/07/06 - 22/07/06

01:27

29/07/06 - 29/07/06

02:16

07/04/06 - 07/04/06

02:11

05/08/06 - 05/08/06

02:12

18/08/06 - 18/08/06

01:49

11/02/06 - 11/02/06

01:42

24/07/06 - 24/07/06

01:52

25/08/06 - 25/08/06

01:26

19/04/06 - 19/04/06

01:24

15/07/06 - 15/07/06

02:34

18/04/06 - 18/04/06

02:26

23/06/06 - 23/06/06

02:14

16/09/06 - 16/09/06

02:38

30/06/06 - 30/06/06

01:56

26/05/06 - 26/05/06

01:44

23/07/06 - 23/07/06

שםהתכנית

מספרפרקים

1
סרטקולנוע-מלכודתאשש.ח.
1
סרטקולנוע-מלכתהשלגש.ח
1
סרטקולנוע-מסעביןכוכבים:נמסיס
1
סרטקולנוע-מעודדותצמודותש.ח
1
סרטקולנוע-מצחיקונת
1
סרטקולנוע-משחקהשמועותש.ח.
1
סרטקולנוע-נזירחסיןאש
1
סרטקולנוע-נזירחסיןאשש.ח.
1
סרטקולנוע-ניפגשבזירה
1
סרטקולנוע-נקודתפריצה
1
סרטקולנוע-נקודתפריצהש.ח.
1
סרטקולנוע-נשקקטלני2ש.ח.
1
סרטקולנוע-נשקקטלני4ש.ח
1
סרטקולנוע-סאנשייןסטייט
1
סרטקולנוע-סיפורושלאלוףש.ח.
1
סרטקולנוע-ספיסקאבויז
2
סרטקולנוע-עולםמושלם
1
סרטקולנוע-עוצמהש.ח
1
סרטקולנוע-עירבטירוףש.ח.
1
סרטקולנוע-עשירהונוקמת
1
סרטקולנוע-עשירהונוקמתש.ח.
1
סרטקולנוע-עתלהרוגש.ח.
1
סרטקולנוע-קוקטייל
1
סרטקולנוע-קוקטיילש.ח.
1
סרטקולנוע-קזינורויאל
1
סרטקולנוע-שוטרעלארבעש.ח
1
סרטקולנוע-שיעורבאשש.ח
1
סרטקולנוע-שישהימיםשבעהלילותש.ח
1
סרטקולנוע-שנייםעלארבעש.ח
1
סרטקולנוע-תיקשקנאיש.ח.
19
צלילוטעם
1
קטעיהוידאוהמדהימיםבעולם
23
קטעיהוידאוהמדהימיםבעולםש.ח.
48
שנויבמחלוקת
1
שנויבמחלוקתש.ח.
סה"כ 792:31:17 :שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישהלתכניתשהופקהבמקורהבערבית 22-שעות
שםהתכנית
נקודתמבט
צלילוטעם
שנויבמחלוקת

מספרפרקים
30
19
48
סה"כ 46:56:45 :שעות

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

02:29

01/09/06 - 01/09/06

02:59

02/06/06 - 02/06/06

02:04

16/12/06 - 16/12/06

01:52

07/07/06 - 07/07/06

02:57

23/09/06 - 23/09/06

01:32

26/07/06 - 26/07/06

01:51

19/08/06 - 19/08/06

02:00

13/01/07 - 13/01/07

01:51

15/07/06 - 15/07/06

02:20

19/05/06 - 19/05/06

02:03

19/07/06 - 19/07/06

02:08

19/06/06 - 19/06/06

02:01

10/06/06 - 10/06/06

02:40

29/09/06 - 29/09/06

02:00

22/07/06 - 22/07/06

02:29

08/04/06 - 08/04/06

05:05

20/07/06 - 16/06/06

02:02

13/04/06 - 13/04/06

02:10

17/02/06 - 17/02/06

01:57

17/03/06 - 17/03/06

02:01

18/11/06 - 18/11/06

02:33

17/07/06 - 17/07/06

01:51

03/03/06 - 03/03/06

02:00

25/07/06 - 25/07/06

02:31

23/09/06 - 23/09/06

01:55

24/06/06 - 24/06/06

02:15

29/07/06 - 29/07/06

01:53

20/06/06 - 20/06/06

01:41

01/07/06 - 01/07/06

02:23

16/07/06 - 16/07/06

08:45

20/10/06 - 26/05/06

00:24

04/02/06 - 04/02/06

06:15

02/12/06 - 08/02/06

23:46

26/01/07 - 03/02/06

00:27

27/10/06 - 27/10/06

סה"כמשך

מתאריך  -עד תאריך

14:24
08:45
23:46

26/01/07 - 03/02/06
20/10/06 - 26/05/06
26/01/07 - 03/02/06
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הרשותבחנהאתעמידתהערוץבשיעורהתרגוםברוסיתבפריסהשבועית,ומצאהכיהערוץ עמד במחויבות ,ואף שידר
תכניות מלוות בתרגום יותר מהנדרש.
7%תרגוםבפריסהשבועיתמסתכמיםב570:54-שעותשנתי
שםהתכנית
The o.c

אודטה-לקט
אודטהש.ח.
אופרהווינפרי
אופרהווינפרילקט
אופרהווינפריש.ח.
בנותגילמור
בנותגילמורש.ח.
ג'ימיאוליברבבית
ג'מיאוליברבאיטליה
ג'מיאוליברבאיטליהש.ח.
דוסוןקריק
המסיבהעםיובלכספיןש.ח.
המראהעםאורנהדץ
המתמחה
הסופרנוסש.ח.
חוקוסדר:כוונהפליליתש.ח.
לאכולבגדול
ללאעקבות
מגרשביתי
מונקש.ח.
מונק
מסביבלעולםב$80-
מסביבלעולםב$80-לקט
משתגעיםמאהבה
סיפורושלדיוידבקהאם
סרטקולנוע-מרדידס
סרטקולנוע-אביהכלה2ש.ח.
סרטקולנוע-אוקטופסי
סרטקולנוע-איזהמיןשוטרתש.ח
סרטקולנוע-איךלהיפטרמבחורבעשרהימים
סרטקולנוע-אנימרגל
סרטקולנוע-אספןהעצמות
סרטקולנוע-אריןברוקוביץ'ש.ח.
סרטקולנוע-ארמגדון
סרטקולנוע-אתהחירקפעמיים
סרטקולנוע-באזורהמסוכן
סרטקולנוע-בדיוקכשהתאהבנו
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מספרפרקים
22
8
41
164
1
357
25
25
1
6
6
46
1
10
18
51
44
1
24
17
33
43
9
2
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

סה"כמשך
19:48
13:20
62:10
140:06
00:52
299:36
22:59
23:40
00:29
03:02
02:57
39:09
00:59
06:09
16:43
55:58
40:32
01:57
21:07
14:51
28:18
38:00
05:10
01:11
12:04
01:01
01:53
02:02
02:21
02:09
02:15
01:46
02:15
02:26
02:58
02:20
02:41
01:47

מתאריך  -עד תאריך
27/01/07 - 28/01/06
10/11/06 - 03/02/06
26/01/07 - 17/02/06
24/01/07 - 12/02/06
26/04/06 - 26/04/06
25/01/07 - 13/02/06
30/09/06 - 28/01/06
25/01/07 - 24/12/06
26/01/07 - 26/01/07
30/06/06 - 26/05/06
19/01/07 - 15/12/06
27/01/07 - 18/02/06
12/04/06 - 12/04/06
30/11/06 - 21/09/06
08/12/06 - 18/08/06
11/04/06 - 29/01/06
25/06/06 - 16/04/06
10/05/06 - 10/05/06
13/01/07 - 11/05/06
27/01/07 - 28/01/06
15/06/06 - 11/04/06
29/11/06 - 30/01/06
20/04/06 - 16/02/06
04/05/06 - 27/04/06
08/12/06 - 14/04/06
26/06/06 - 26/06/06
10/02/06 - 10/02/06
14/10/06 - 14/10/06
04/08/06 - 04/08/06
24/02/06 - 24/02/06
01/07/06 - 01/07/06
29/04/06 - 29/04/06
08/09/06 - 08/09/06
15/07/06 - 15/07/06
17/11/06 - 17/11/06
09/06/06 - 09/06/06
21/04/06 - 21/04/06
10/11/06 - 10/11/06

שםהתכנית
סרטקולנוע-בלאקהוקדאון
סרטקולנוע-בקוהאש
סרטקולנוע-בקוהאשש.ח.
סרטקולנוע-בשירותהודמלכותה
סרטקולנוע-בשםהחוקש.ח.
סרטקולנוע-ג'יימסבונד:מונרייקר
סרטקולנוע-ג'רזיגירל
סרטקולנוע-גולדןאיי
סרטקולנוע-גולדפינגר
סרטקולנוע-דוקטורנו
סרטקולנוע-דמעותשלשמש
סרטקולנוע-האישבעלהאקדח
סרטקולנוע-הבתשלהבוסשלי
סרטקולנוע-הג'ובהאיטלקי
סרטקולנוע-החדרש.ח.
סרטקולנוע-החייטמפנמה
סרטקולנוע-החתונההיווניתשלי
סרטקולנוע-היוםהשישי
סרטקולנוע-הימורמסוכןש.ח
סרטקולנוע-המלאכיותשלצ'רלי
סרטקולנוע-המרגלתשאהבהאותי
סרטקולנוע-העולםאינומספיק
סרטקולנוע-הפסנתרןש.ח.
סרטקולנוע-הפריצה
סרטקולנוע-הצעקה1ש.ח.
סרטקולנוע-הרוזןממונטהקריסטו
סרטקולנוע-השתולש.ח.
סרטקולנוע-חיהותןלחיות
סרטקולנוע-חיוךשלמונהליזהש.ח.
סרטקולנוע-טומבריידר2
סרטקולנוע-טראפיק
סרטקולנוע-יהלומיםלנצח
סרטקולנוע-יוםאהבהקטלני
סרטקולנוע-כדורהרעם
סרטקולנוע-כלהפחדיםכולם
סרטקולנוע-כלהפחדיםכולםש.ח.
סרטקולנוע-כנופיותניויורקש.ח.
סרטקולנוע-להרוגאתביל
סרטקולנוע-להרוגאתביל2
סרטקולנוע-ליאוןש.ח.
סרטקולנוע-למותביוםאחר
סרטקולנוע-לעולםאלתאמרלא
סרטקולנוע-לעיניךבלבד
סרטקולנוע-לשמוראמוניםש.ח.

מספרפרקים

סה"כמשך

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

02:44
02:35
02:08
02:53
01:47
02:25
01:56
02:32
02:11
02:16
02:10
02:27
01:40
02:09
01:58
01:59
01:51
02:15
01:50
01:47
02:38
02:37
02:18
02:24
02:04
02:32
02:12
02:24
02:17
02:09
02:43
02:26
01:55
02:39
02:50
02:08
02:58
02:05
02:26
02:03
02:40
02:32
02:23
02:30

מתאריך  -עד תאריך
08/09/06 - 08/09/06
17/02/06 - 17/02/06
21/07/06 - 21/07/06
28/04/06 - 28/04/06
12/06/06 - 12/06/06
14/07/06 - 14/07/06
03/11/06 - 03/11/06
17/03/06 - 17/03/06
19/05/06 - 19/05/06
05/05/06 - 05/05/06
03/06/06 - 03/06/06
30/06/06 - 30/06/06
22/09/06 - 22/09/06
15/09/06 - 15/09/06
24/11/06 - 24/11/06
01/12/06 - 01/12/06
06/10/06 - 06/10/06
12/11/06 - 12/11/06
22/04/06 - 22/04/06
22/07/06 - 22/07/06
18/08/06 - 18/08/06
31/03/06 - 31/03/06
24/04/06 - 24/04/06
24/09/06 - 24/09/06
13/10/06 - 13/10/06
13/04/06 - 13/04/06
13/05/06 - 13/05/06
23/06/06 - 23/06/06
23/09/06 - 23/09/06
27/10/06 - 27/10/06
05/05/06 - 05/05/06
16/06/06 - 16/06/06
28/10/06 - 28/10/06
26/05/06 - 26/05/06
15/04/06 - 25/03/06
12/08/06 - 12/08/06
30/09/06 - 30/09/06
19/01/07 - 19/01/07
26/01/07 - 26/01/07
24/11/06 - 24/11/06
07/04/06 - 07/04/06
24/09/06 - 24/09/06
28/07/06 - 28/07/06
30/04/06 - 30/04/06

˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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שםהתכנית
סרטקולנוע-מארגנתהחתונות
סרטקולנוע-מהנשיםרוצותש.ח
סרטקולנוע-מחרלנצח007
סרטקולנוע-מיסטרדידסש.ח.
סרטקולנוע-מכתפתעש.ח
סרטקולנוע-מסלולמסוכן
סרטקולנוע-מרוסיהבאהבה
סרטקולנוע-משחקהחייםש.ח
סרטקולנוע-משחקריגול
סרטקולנוע-משניםכיוון
סרטקולנוע-מתחתניםעםההורים
סרטקולנוע-מתחתניםעםההוריםש.ח.
סרטקולנוע-ניצוצותש.ח
סרטקולנוע-נעדרת
סרטקולנוע-סדנהלעצביםש.ח.
סרטקולנוע-סוףהעולם
סרטקולנוע-סוףהעולםש.ח.
סרטקולנוע-סיביסקט
סרטקולנוע-סימןחייםש.ח.
סרטקולנוע-סיפורושלאביר
סרטקולנוע-ספיידרמן
סרטקולנוע-עדכאן
סרטקולנוע-עדלרצח
סרטקולנוע-עדקצההזמן
סרטקולנוע-עלפיחוקיהמשיכה
סרטקולנוע-פרנהייט11/9
סרטקולנוע-פתאום30
סרטקולנוע-צוותשנחאיש.ח.
סרטקולנוע-קוןאיירש.ח.
סרטקולנוע-קזבלנקהש.ח.
סרטקולנוע-קייפקס
סרטקולנוע-קייטולאופולדש.ח.
סרטקולנוע-רומיאוחייבלמותש.ח.
סרטקולנוע-רוקסטארש.ח
סרטקולנוע-רישיוןלהרוג
סרטקולנוע-רצחבעיניים
סרטקולנוע-רצחסטיילהוליווד
סרטקולנוע-שוד
סרטקולנוע-שחקיאותהבקהאם
סרטקולנוע-שיקגו
סרטקולנוע-שםקודדגחרבש.ח
עדייןביחד
עדייןביחדש.ח
עלנשים,גבריםוחיותאחרות
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מספרפרקים

סה"כמשך

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
45
1

02:03
02:22
02:30
01:49
02:09
02:06
02:21
02:15
02:25
01:55
01:46
01:40
01:55
02:32
01:48
02:20
02:13
02:30
02:34
02:37
02:13
02:10
01:34
02:02
01:39
02:30
01:51
02:14
02:06
01:51
02:21
02:10
02:09
01:57
02:35
02:25
02:16
02:03
02:15
02:08
01:50
01:42
17:25
01:53

מתאריך  -עד תאריך
25/08/06 - 25/08/06
04/07/06 - 04/07/06
24/03/06 - 24/03/06
22/09/06 - 22/09/06
25/03/06 - 25/03/06
11/02/06 - 11/02/06
02/06/06 - 02/06/06
12/04/06 - 12/04/06
18/03/06 - 18/03/06
01/04/06 - 01/04/06
18/02/06 - 18/02/06
08/12/06 - 08/12/06
04/02/06 - 04/02/06
29/09/06 - 29/09/06
12/01/07 - 12/01/07
06/05/06 - 06/05/06
17/11/06 - 17/11/06
13/10/06 - 13/10/06
28/01/06 - 28/01/06
07/10/06 - 07/10/06
25/02/06 - 25/02/06
24/06/06 - 24/06/06
24/12/06 - 24/12/06
22/04/06 - 22/04/06
05/08/06 - 05/08/06
11/09/06 - 11/09/06
20/10/06 - 20/10/06
19/08/06 - 19/08/06
20/05/06 - 20/05/06
09/12/06 - 09/12/06
01/06/06 - 01/06/06
13/07/06 - 13/07/06
20/01/07 - 20/01/07
14/04/06 - 14/04/06
14/04/06 - 14/04/06
11/08/06 - 11/08/06
19/04/06 - 19/04/06
08/12/06 - 08/12/06
07/07/06 - 07/07/06
04/03/06 - 04/03/06
29/07/06 - 29/07/06
07/04/06 - 17/03/06
18/06/06 - 09/04/06
03/02/06 - 03/02/06

שםהתכנית
ריבהש.ח.
רצחבמשיכתקולמוסש.ח.

מספרפרקים
20
3
סה"כ 1122:18:57 :שעות

סה"כמשך
08:29
03:12

מתאריך  -עד תאריך
10/06/06 - 28/01/06
15/04/06 - 28/01/06

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

‰ÚÈÓ˘†È„·ÎÏ†˙ÂÏ˜‰†Æ±±
דו"חבנושאהקלותלכבדישמיעהימסרבדו"חנפרד.

≤ÚÂÏÂ˜·†‰Ú˜˘‰†Æ±
כלליהתכניותקובעים,כיבעליהזיכיונותבכלערוץיוציאובכלשנהסכוםשל8,000,000ש"ח,בחלוקהשווהביניהם,
להפקתסרטיםישראליים;ההוצאהלהפקתסרטיםישראלייםתוכרבשנתההוצאה.עודנקבע,כיההוצאהכאמור
תוכררקאםחתםבעלהזיכיוןחתםעלההסכםלביצועהבמהלךהפקתהסרט,זולתאםהתירהמנהלאחרת.
ערוץ10לאהוציאסכוםכלשהולהפקתסרטיםישראליםבשנת,2006ולפיכךלא עמד במחויבות.

˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰†˙ÒÈ¯Ù†¯„Ò‰
בנובמבר2005תוקןסעיף59אלחוקבנוגעלערוץ.10תיקוןזההתייחס,ביןהיתרלחוסריםשייווצרובמחויבויות
הערוץבשנים2004ו,2005-ובונקבע,כימועצתהרשותהשנייהתהיהרשאיתלהתירלבעלהזיכיוןלקייםאת
התנאיםוהמחויבויותשהיהעליולקייםבתקופהשמיום27.1.06-28.1.04שעניינםהפקותמקומיות,במועדיםמאוחרים
יותרשתקבע,ובלבדשמועדיםאלהיחולולפניתוםתקופתהזיכיוןהנוכחית.לפיכך,ערוץ10יידרשלהשליםאת
החוסריםשנוצרובתקופהשמיום27.1.06–28.1.04בהתאםלהסדרשתקבעמועצתהרשותהשניהלפריסתמחויבויות
אלהעדתוםתקופתהזיכיון.

‰Ê†ÁÂ„·†ÂË¯ÂÙ˘†˙Â¯Ù‰‰†‡˘Â·†˙Â˘¯‰†˙ÂËÏÁ‰
כפישפורטלעיל,דו"חהרשותלשנת2006מעלהתמונהשלהפרותשונותשלתנאיהדיןוהזכיוןשלבעלהזכיון
בערוץ.10
המועצההחליטהכיבעלהזכיוןיחויבלהשליםאתכלהמחויבויותבהןלאעמדבשנתהזיכיוןהרלוונטית.מנכ"ל
הרשותיקבעמסגרתזמניםומערךבקרהלמעקבאחרהשלמתכלהמחויבויותשלבעלהזכיון.
לאורהיקףההפרות,המליץמנכ"להרשותלמועצהלקייםדיוןבעניןולהטילסנקציותעלבעלהזיכיוןעקבההפרות
שפורטובדו"חזה.המועצהתקייםדיוןבהמלצתהמנהלותגבשהחלטתהבנושא.

˙±∞†ıÂ¯Ú†˙ÂÈÎ
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¯Â„È˘·†˙Â¯Ù‰
כחלקמהפיקוחעלהשידוריםמבררתהרשותעםכלזכיין,אירועיםהנראיםהפרהלכאורהשלהחוק,הכלליםאו
הנחיותהרשות,דוגמתשיבוץפרסומותבניגודלכללים,פרסומתאגבאסורהונושאיםתכניתייםואתייםנוספים.
אםלאחרהליךהבירורעםהזכייןמתקבלתהחלטה,כיאכןבוצעההפרהבשידור,רשאיתהרשותלנקוטסנקציה
נגדהזכיין.הסנקציהשרשאיתהרשותלהפעילהיאנטילתזמןפרסומתהעומדלרשותהזכיין.עלהחלטהזועומדת
לזכייןזכותערעורלפנימועצתהרשות.
להלןמפורטותההפרותשבגינןהוחלטלנקוטסנקציותנגדהזכיין.
יצוין,כיכלההפרותשלערוץ,10טרםנדונוע"ימועצתהרשות,ומעמדןהסופיטרםנקבע,ולכןסומנובכוכבית.
˙Â˘¯‰†È„È†ÏÚ†ÂÚ·˜˘†˙ÂÏÈËÂ†˙Â¯Ù‰†ÌÂÎÈÒ†˙Ï·Ë

מ ס פ ר הפרותבתחום הפרותבתחום
זכיין
ההפרות שיבוץפרסומות האתיקה
אוחסויות ופרסומתאגב
13
5
ערוץ22 10
--1
חדשות10

הפרות
בתחום
התכניות
1
1

הפרותבתחום התראה נטילת הפרות
זמן שנמצאות
עוצמתהשמע
שידור בהליךערר
3
16
5
3
0
1
--

±∞†ıÂ¯Ú
תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

4.1.06

בתכנית"מדריךהבריאותעםדפנהשפיגלמן",הוענקהחשיפהחורגת
מגבולהסבירלרשתמרפאות"עיניים",בניגודלכלל9לכלליהאתיקה
בפרסומת.
בחמשמתכניות","I EATחשיפהפרסומיתמצטברתלרשת"טיב
טעם"העומדתבניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומותולהנחיות
הרשותבדברחובתאיזוןבחשיפתגורמיםמסחריים.
שיבוץ87תשדיריפרסומת,בליוויקריינותשלקובימידן,המגיש
בתכניותהבוקר,ובתכניות"הבטחנוזהלזו",בניגודלכללים)32ב(,
ו)32-ג(לכללישיבוץפרסומתולהנחייתהרשותבנושא.
בתכנית"הדוגמניות"הוענקהחשיפהמצטברתהחורגתמגבולות
הסבירלמאפרתשליגפניולחברתהאיפורשבבעלותה"מדינה
מילאנו".בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.
בתכנית"מסביבלעולםב"$80-ניתנהחשיפהלחברתהביטוח"כלל
ביטוח",המעניקהחסותלתכנית,בניגודלהנחיההקובעת,כיגורם
המעניקחסותלתכניתלאיבואלידיביטויבדרךכלשהיאבתכנית
עצמה.
התשדיר"הישירהראשון-בונוס600ש"ח"שודרכאשרתנאים
מרכזייםומהותייםלמימושהמבצעמופיעיםבכתוביתמילוטולא
בקריינות,ובתשדירלאמצויןתאריךסיוםהמבצע.בניגודלהנחיית
הרשותבנושאובניגודלכלל4לכלליהאתיקהבפרסומת.

נטילת1:30דקות
שלפרסומת.

9.1.06
7.3.06 - 31.1.06
25.1.06
2.2.06

12.2.06
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נטילת2:00דקות
שלפרסומת.
נטילת5:00דקות
שלפרסומת.
התראה.
נטילת00:30שניות
שלפרסומת.
התראה.

תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

5.4.06

בתוכנית"הדוגמניות-2הגמר",הוענקהלמותג""GO UNDERחשיפה
מצטברתהחורגתמגבולותהסבירועומדתבניגודלכלל9לכללי
האתיקה.
בקדימוניםלתכנית"לשיראיתך",הוצגומיקומםומועדםשלמופעי
השירהשנערכובמסגרתחגיגת"שבועשירישראלי",בניגודלהגדרות
המותרבקדימון.
נוסףלכך,הייתהבקדימוןפרסומתאגבלחברת"תנובה"ועיתון
האינטרנט"."nrg
במהלךהמופע"לשיראיתך"ניתנהחשיפהפרסומיתחורגתמגבול
הסבירלחברת"תנובה",המעניקהגםחסותלתכנית.
ישבשידורחשיפהפרסומיתהחורגתמגבולהסביר,בניגודלכלל9
לכלליהאתיקהבפרסומת.
ובניגודלהנחייתהרשותבענייןחסויות.
שידורטלנובלההסלולרית"הנסיכה"בניגודלהנחיהבע"פובכתבשל
מנהלתהרשות.

נטילת1:30דקות
שלפרסומת.

27.5.06–18.5.06

27.5.06

7.8.06
8.8.06
28-31.8.06
20-22.8.06
3.9.06
חודשיםאוגוסט-
ספטמבר2006

1.9.06

9.9.06
19.9.06
26.9.06

בתאריכיםאלושובצו63חסויותלתכניות,בניגודלהנחייתהרשות
לענייןשיבוץחסויות)בתוםתקופתהמלחמה(מיום.20.8.06
בתכניותהבוקר,שודרותשדיריפרסומתבליוויקריינותשלקובי
מידן,המגישבתכניותהבוקר,וזאתבניגודלכללים)32ב(ו)32-ג(
לכללישיבוץפרסומתולהנחייתהרשותבנושא.
בחודשאוגוסט-ספטמברנמדדו52חריגותמרמתהDialnorm-
בשידוראותהשמע,בניגודלהנחייתהרשותמתאריך,17.7.06
הקובעת,כירמתהDialnorm-בשידוראותהשמעתהיה -28DB
תוךאפשרותלסטיותרגעיותשל2+ DBבהתאםלאופיהתוכן
המשודר.
בתכנית"איךלרדתבגדול",ניתנהחשיפהפרסומיתבוטה,למוצר
"דיאטיופלה"שלתנובה,המעניקהגםחסותלתוכנית.
הדברמהווהפרסומתאגבאסורהועומדבניגודלכלל9לכללי
האתיקהבפרסומת.
בתכנית"סיפורהמחזור",שודרותשדיריפרסומתבליוויקריינותשל
יורםארבל,המגישבתכנית,וזאתבניגודלכלל)32ב(ו)32-ג(לכללי
שיבוץפרסומתולהנחייתהרשותבנושא.
בסיוםתכנית"הכרישים",ניתנהחשיפהשחורגתמגבולהסביר
לחברת"נוקיה"נותנתהחסותלתכנית
זוהיפרסומתאגבאסורההעומדתבניגודלכלל9לכלליהאתיקה
בפרסומת,ובניגודלהנחייתהמועצהבנושאחסויות.

בתכנית"הדוגמניות",שודרותשדיריפרסומתלחברת”“O&Hבכיכובה
26.10.06
ובקריינותהשלהדוגמניתגליתגוטמן,מנחתהתכנית.
זאתבניגודלכללים31ו32-לכללישיבוץפרסומתולהנחייתהרשות
בנושא.
*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.

נטילת30שניותשל
פרסומת.

נטילת00:30דקות
שלפרסומת.

לאורהזמןשחלף
מביצועההפרה,
הפרהזונקבעה
ללאסנקציה.
נטילת1:00דקה
שלפרסומת.
נטילת2:00דקות
שלפרסומת.
התראה*.

נטילת2:00דקות
שלפרסומת.
נטילת00:30שניות
שלפרסומת.
נטילת1:00דקה
שלפרסומתלכל
תכנית.
בגין2תוכניות,
נטילה2:00דקות
שלפרסומת*.
בגין2תוכניות,
נטילה2:00דקות
שלפרסומת.

±∞†ıÂ¯Ú†¯Â„È˘·†˙Â¯Ù‰
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תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

חודשים
אוקטובר-נובמבר
.2006

נתוניהמדידהבשידורהעלו107חריגותמרמתהDialnorm-בשידור
אותהשמע.
כלזאתבניגודלהנחייתהרשותמתאריך,17.7.06הקובעת,כירמת
הDialnorm-בשידוראותהשמעתהיה -28DBתוךאפשרותלסטיות
רגעיותשל 2DBבהתאםלאופיהתוכןהמשודר.
בתכנית"הכלעשרעםדודוטופז"ניתנהחשיפהשחורגתמגבול
הסבירלחברת"אנג'ל"ולאולםהארועים"כנורות".
הדברמהווהפרסומתאגבאסורהועומדבניגודלכלל9לכללי
האתיקהבפרסומת.
בחודשדצמברהעלונתונימדידהבשידור84חריגותמרמתה-
 Dialnormבשידוראותהשמע,כפישנקבעה,קרי ,-28 dBתוך
אפשרותלסטיותרגעיותשל. 2dB
בניגודלהנחייתהרשותמיום.17.7.06
בתכנית"המופעהמוטורי"ניתנהחשיפהמוגזמתובוטהלחברת
"ניסאן" ללא הצדקה תוכניתית .בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
בתכנית"המופעהמוטורי"ניתנהחשיפהמוגזמתלחברות"סיאט
ליאון"ו"פיאט"ו"פג'ו".
זוהיפרסומתאגב,בניגודלכלל9לכלליהאתיקהבפרסומת.

נטילת1:00דקה
שלפרסומת.

1.11.06

חודשדצמבר2006

23.12.06
29.12.06

התראה.

נטילת2:00דקות
שלפרסומת*.
נטילת30שניותשל
פרסומת*.
התראה*.

±∞†˙Â˘„Á
כיווןשחברתהחדשותאינהמוכרתזמןפרסום,לאניתןליטולזמןפרסוםמהחברהבשלהפרותיה
תאריך

הפרה

סנקצייתהרשות

7.4.06

במהדורהיוםשישישודרהכתבההעוסקתבתעשייתהפורנו
בישראל.במשדרהוצגערוםבהקשרמיניהעומדבניגודלסעיף
19למדריךהאתיקהבשידורים.
כמוכן,הכתבהלאסווגה,בניגודלתקנות"סיווג,סימוןואיסור
שידוריםמזיקים".

התראהחמורה.

*טרםנקבעמעמדסופי.נמצאבהליךערר.
הפרותבתחום"הקלותלחירש"יפורטובדו"חנפרד.
הפרותמשנת,2005שהטיפולבהןלאהסתייםבעתהוצאתהדו"חהשנתילשנת,2005מעמדןהסופימעודכןומדווח
באתרהאינטרנטשלהרשותהשנייה.
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‰È‚ÂÏÂÎË
Æ‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

∫±∞†ıÂ¯Ú†È¯Â„È˘†˙ˆÙ‰
שידוריערוץ10הפקתם,עריכתם,הפצתםוקליטתם-פועליםבציודובטכנולוגיותשידורספרתייםוזאתעלפיחוק.
מרכזהשידורשלערוץ10ושלחברתהחדשותשלו,בגבעתיים,עושהשימושבטכנולוגיותדיגיטליות,לרבותמערכות
אוטומציהלשידורולבקרתהשידור.השידורמועברלמש"בהרב-ערוציהדיגיטלישלהרשותוממנועולהללוויין
"עמוס"1-להפצהחופשיתלציבור,וכןמופץלחברותהכבלים)(HOTוהלוויין).(YESכלאלהמבטיחיםלצופהשידור
ספרתילאורךכלשרשרתההפצהוהשידור.

˙¯‚∫±∞†ıÂ¯Ú†≠†˙ÈÒÂ¯Ï†ÈËÏÂÓÈÒ†ÌÂ
שילובפסקול-תרגוםסימולטנילרוסיתבמערכתההפצההלווייניתספרתיתשלהרשותושילובהמולחברותהכבלים
והלוויין.

∫È¯ÂÊ‡‰†ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ˙Ï†¢±∞†˙Â˘„Á¢
"חדשות"10הופצולתחנותהרדיוהאזוריבאמצעותהלווייןהספרתיבאמצעותשילובביןהמש"בהספרתיומערכת
הבקרהוהניתובמולתחנותהרדיוהאזוריברשותהשנייה.
במקבילמתבצעתהפצהלתחנותהרדיוהאזוריבאמצעותרשתהIP-הקיימתברשותהשנייהמולזכייניהרדיוהאזורי.

˘∫±∞†ıÂ¯ÚÏ†®UHF©†È‚ÂÏ‡†ÈÚ˜¯˜†¯Â„È
הוחלטשלאלממששידורקרקעיUHFאנלוגיעבורערוץ10מהסיבותהבאות:
מעברלשידורסיפרתיקרקעי)(T-DVBבעתיד.
הזכיין"ישראל"10לאהיהמעונייןבמימושהפרוייקט.

±∞†ıÂ¯Ú†‰È‚ÂÏÂÎË
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±∞†ıÂ¯Ú†È¯Â„È˘†˙ˆÙ‰†Ì˘¯Ó
È˙¯ÙÒ†¯Â„È˘

¢±†ÒÂÓÚ¢

¢±†ÒÂÓÚ¢

ÌÈÏ·Î‰†˙Â¯·Á
®YES©†ÔÈÈÂÂÏ‰Â

¢±†ÒÂÓÚ¢

ÌÈÓ¢˘˜Ó
®ÌÈ·Â˘È©

¢±†ÒÂÓÚ¢
UpLink†≠†È˙¯ÙÈÒ
±∞†Ï‡¯˘È
±∞†˙Â˘„Á

ÈˆÂ¯Ú≠·¯†·¢˘Ó
È˙¯ÙÈÒ

¢±†ÒÂÓÚ¢

ÌÈÈË¯Ù†ÌÈ˙·
˙ÈÈÂÂÏ†‰ËÈÏ˜

ÈËÙÂ‡†·ÈÒ†∫

±∞†ıÂ¯Ú†‰È‚ÂÏÂÎË
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ÌÈÙÒÎ
Æ‰ÏÎÏÎÂ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

˙ÂÈÎ˙†Ï˘†‰˘ÈÎ¯Â†‰˜Ù‰Ï†‰‡ˆÂ‰
)לתקופהשבין(27.1.07-28.1.06
הרשותבדקהאתעמידת"ישראל"10במחויבויותיההכספיותהכלליותבתחוםהתוכןומצאהאתהממצאיםהבאים
)במיליוניש"ח(:

‰„ÈÓÚÂ†˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ
ישראל10

עמידה

מחויבותלהוצאהלהפקהולרכישהשלתכניות

225

·

מחויבותלהוצאהלהפקהישראליתכחלקמכללהמחויבותלהוצאהלתכניות

144

·

כמצויןבדוחהרשותהשנייהלשנת,2005קבעההרשותכיעלהערוץלהשליםבשנת2006סךשלכ5.5-מליוןש"ח
בהוצאהלהפקהולרכישהשלתכניותבשלחוסריםשלהערוץמשניםקודמות.הרשותמצאהכיהערוץהשלים
בשנת2006מחויבותזוכנדרש.
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‰ÈÈÙˆ†È¯˜Ò
ÔÂ˘Ï

˙Â˜Ù‰
הרשותהשנייהרשאיתבהתאםלסעיף48לחוקהרשותהשנייהלהפיקולשדרעד2%מכללהשידוריםבכלערוץ
עליוהיאמפקחת,בנושאיםשלדעתהישבהםענייןמיוחדלציבור.הרשותרואהחשיבותרבהבהפקתתכניותבעלות
ייחוד,ענייןוערךציבוריים,שנושאיהןראוייםלתפוסמקוםבסדרהיוםהציבורי,תוךשיתוףמספררב,ככלהאפשר,
שליוצריםישראלייםועידודםשליוצריםצעיריםויוצריםמהפריפריה.הפקותהרשותאינןמתמקדותבשיקולמסחרי
ופונותהןלקהלהרחבוהןלקהליםשאינםמוצאיםמענהבשידוריםהמסחרייםבערוצים2ו.10-
בתקופהשבין1.11.05ועד)31.12.06שנהראשונהלזיכיון(,שודרובערוץ 55.4-2שעותשלשידוריהרשותשהן
0.55%משידוריהערוץ.
בערוץ10שודרובתקופהשבין 5.5-27.1.07-28.1.06שעותשלתכניותהרשותשהן0.07%משידוריהערוץ.
בשנת2006המשיכההרשותלהעמידאתסרטיהתעודהבראשסדרהעדיפויותיחדעםדרמותטלוויזיוניות,תכניות
תרבותואמנותוזאתכדילהביאאלמרקעיהערוציםהמסחרייםנושאיםחברתיים,סיפוריםאישיים,אנושייםובעיקר
כאלהשלרובלאמקבליםביטויבשידוריםהמסחריים.
גםשיתופיהפעולהעםהקרנותהציבוריותהמשקיעותבסרטיתעודהנמשכובשנהזו.
כלהתכניותהמופקותבעבורהרשותהשנייהמלוותבכתוביותבעבריתלמעןקהלהצופיםכבדיהשמיעה.
תקציב הפקות הרשות בשנת  2006עמד על  6.5מיליון ש"ח.

ÌÏÂÚ·Â†ı¯‡·†˙ÂÈÂ¯Á˙·Â†ÌÈÏ·ÈËÒÙ·†˙ÂÙ˙˙˘‰
סרטיםהמופקיםבמסגרתשידוריהרשותהשנייהזוכיםלייצוגמכובדבפסטיבליםבינלאומייםבעולםובפסטיבלים
בארץ.חלקמהסרטיםזכובפרסיםמרשימים.להלןרשימתסרטיהרשותאשרזכובפסטיבליםבחו"לובישראל:

Ï¢ÂÁ·†ÌÈÏ·ËÒÙ
הפסטיבל היהודי ,טורונטו  - 2006אוצראושוויץ.
פסטיבל הסרטים בברלין  - 2006חדשותמהבית-במסגרתרטרוספקטיבהלבמאיעמוסגיתאי,חיילתבודדה)הופק
במסגרתסנונית-זכהבפרסחביבהקהלבקטגורייתסרטיםקצרים.
פסטיבל סרטים דוקומנטריים נורווגיה  - 2006מיםסוערים,מלון9כוכבים.
פסטיבל זכויות אדם  -בלגרד  - 2006מיםסוערים,מלון9כוכבים.
פסטיבל סרטים  -סונומה קליפורניה  - 2006מיםסוערים,האשכנזים,מלון9כוכבים.
פסטיבל  - UIDFFאוקראיינה  - 2006חמוצים.
פסטיבל  - flahertiana permרוסיה  - 2006חמוצים.
פסטיבל קולנוע תיעודי  EBSסיאול  -קוריאה  - 2006חמוצים-זכהבציוןלשבח.
פסטיבל בינ"ל לסרטים ,פורטוגל  - 2006גבריםעלהקצה-יומןדייגים.
פסטיבל לסרטים אתניים ,ברלין  - 2006הכובעיםשלירושלים.
פסטיבל הסרטים היהודי ,טרשה  - 2006האשכנזים-פרסהסרטהטובביותרהמתאראתמצבהיהודים,גבריםעל
הקצה-יומןדייגים.
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פסטיבל אשכנז  -טורונטו  - 2006 -האשכנזים.
הפסטיבל היהודי ,ונקובר  - 2006 -האשכנזים.
הפסטיבל היהודי ,ארגנטינה  - 2006האשכנזים.
פסטיבל הסרטים הבינ"ל בלוס אנג'לס  - 2006 -מיםסוערים,מלון9כוכבים.
פסטיבל פיפא לסרטי טלוויזיה  -ביאריץ  -צרפת  - 2006סיסאי-זכהבמקוםהראשוןבקטגורייתהסרטהתיעודי,מורה
נבוכים)השתתףבמסגרתלאתחרותית(.
פסטיבל הסרטים בלייפציג  - 2006הבמה.
פסטיבל לסרטים דוקומנטריים  -סלוניקיו  -יוון  - 2006חמוצים.
פסטיבל לסרטים בנושא איכות הסביבה ,טורונטו  - 2006מיםסוערים,מלון9כוכבים.
פסטיבל סרטים יהודים ,סן פרנסיסקו  - 2006מכתובעליכ,מיםסוערים,מלון9כוכבים.
 - Cinema du reelפריז  - 2006 -חדשותמהבית-הקרנהמיוחדת.
פסטיבל אוסלו לקולנוע דוקומנטרי  - 2006 -הכובעיםשלירושלים.
פסטיבל הסרטים הישראלי  -אוסטרליה  - 2006הכובעיםשלירושלים,האשכנזים.
פסטיבל דוקומנטה  -מדריד  -ספרד  - 2006גבריםעלהקצה-יומןדייגים.
פסטיבל קולנוע תיעודי  -מינכן  -גרמניה  - 2006שלוםאבובאסם.
הוטדוקס  -קנדה  - 2006שאדיה,סיסאי.
הפסטיבל הבינ"ל לסרטים ארכיאולגיים  - 2006 - cinarcheaאוצראושויץ.
פסטיבל הסרטים בבריטניה  - 2006גבריםעלהקצה-יומןדייגים.
פסטיבל בינ"ל ,טרבייקה ארה"ב  - 2006פרוייקטדוקוילדים.
פסטיבל  ,zlinלסרטי ילדים  -צ'כיה - 2006 ,פרוייקטדוקוילדים.
פסטיבל  plein la bobineצרפת  - 2006פרוייקטדוקוילדים.
פסטיבל  - Bikiקןריאה  - 2006פרוייקטדוקוילדים.
פסטיבל  - busterדנמרק  - 2006פרוייקטדוקוילדים.
פסטיבל זכויות האדם  one world -פראג )צ'כיה(  - 2006מיםסוערים,מלון9כוכבים.
פסטיבל  green film festivalבסיאול )קוריאה(  -בספטמבר  - 2006מיםסוערים,פרוייקטדוקוילדים,מלון9כוכבים.
פסטיבל לסרטים ישראלים בפריז  - 2006האשכנזים.
הפסטיבל הבינ"ל המפטונס  - 2006שלושאימהות)במסגרתהתחרותהיוקרתיתלסרטיקולנועבינ"ל(.
הפסטיבל הבינ"ל לסרטים בסאו פאולו )ברזיל( ) 2006הפסטיבל הגדול ביותר בדר"אמ(  -שלושאימהות.
פרו ורבו -נבחרע"יהקונסוליההישראליתבניויורקלהקרנותבמסגרתמסעבאוניברסיטאותובקהילותהיהודיותבארה"ב.
הכובעים של ירושלים -נרכשלהפצהולשידורבאירופה)איטליה,שוודיה,דנמרק,פינלנד(ובארה"ב.
החברים של נאדיה -נרכשלהקרנותבספריותהאוניברסיטאיותבארה"בב:מרילנד,ייל,הרווארד,מישיגן.
חמוצים -שודרברשתאלערבייה).(mbc
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פסטיבל הבינ"ל לסרטי נשים  -נשים בתמונה  -רחובות  - 2006זונה,שבילהבריחה)הופקבמסגרתסנונית(,אמאחוזרת
הביתה,חבלהטבורשלי)הופקבמסגרתסנונית(,אמפתיה)הופקבמסגרתסנונית(,ברחלבתךהקטנה)הופקבמסגרת
סנונית(,חפציבאויר)הופקבמסגרתסנונית(,החברהדמיונישלי)הופקבמסגרתדוקוילדים(.
פסטיבל הסרטים הבינ"ל בירושלים  - 2006שלושאימהות)סרטקולנועישראליעלילתי(,אמאחוזרתהביתה,מלון9
כוכבים-זכהבפרסראשוןבתחרותהסרטהתיעודי)פרסוולג'ין(,סלבדור,המסעלפיענוחיציאתמצרים,החברים
שלנאדיה-זכהבציוןלשבחבמסגרתפרסהחוויההיהודית,שפתאב,נאף,צדרביעילמטבע,מלארחמים,סיפור
מסגרת–100שנותאמנותישראלית,אמפתיה)דרמה()-הופקבמסגרתסנונית(,נס)דרמה()-הופקבמסגרתסנונית(,
ענייניםשלחולובריאה)דרמה()-הופקבמסגרתסנונית(.
פסטיבל דוקאביב  - 2006חמוצים,חרדלסרטו,בקומרניס,דילמתהדריין,מורהנבוכים,שאדיה.
פסטיבל קולנוע דרום  - 2006ברחלבתךהקטנה)דרמה(-זכהבמקוםהראשוןבתחרותהסטודנטים.
פסטיבל העין היהודית  - 2006מתחםבלשאיהאורדינקה)בתמיכהשלקרןברוש(.
פסטיבל הסרטים הבינ"ל בחיפה  - 2006המורדיםהאחרונים,נגטיב)בתמיכתקרןסנונית(,בקשרליוסי,פירמידהאנושית,
ערוסאל-ג'לל,חופשתקיץ)סרטקולנועישראליעלילתי(.
תחרות הסרט התיעודי השנתית השנייה  - 2006 -מלון9כוכבים-פרסהסרטהטובביותרבקטגורייתסרטיתעודה
ארוכים,פרסהבימויוהצילום

¯ˆ‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†¯Â·Ú†Â˜ÙÂ‰˘†‰„ÂÚ˙†ÈË¯Ò†˙ÚÂˆ¯†≠†ÌÈÈÁ‰Ó†‰ÚÂ
בשנת2006המשיכההרשותלשדרסרטיםדוקומנטרייםשהופקובתמיכתהבמסגרת"רצועהמהחיים".רצועה
מקוריתדוקומנטריתאשרשודרהבשעותצפייתשיאבערוץ2ובערוץ.10
הרשות,כמייצגתאתהאינטרסהציבוריקבעהלעצמהכאחתהמטרותהמרכזיותבפעילותהאתקידומושלשוק
היצירההישראלי,וחרטהעלדגלהשניתחומיםמהותייםשאינםנראיםעלמרקעהערוציםהמסחרייםשבאחריותה:
תכניותתרבותוסרטיםדוקומנטרייםמורכבים,שנוגעיםבנושאיםחברתייםורבתרבותיים.בשידוריםאלהרואה
הרשותחשיבותרבהבהפקתתכניותבעלותייחוד,ענייןוערךציבוריים,שנושאיהםראוייםלתפוסמקוםבדיוןהציבורי
ובסדרהיוםהציבורי.קביעתנושאיםאלהבעליענייןציבורימעניקההזדמנותשווהגםלגופיהפקהקטניםוליוצרים
עצמאיים.הרשותהשנייהרואהחשיבותבתיעודתרבותיוחברתישלהמציאותהיום-יומיתבמדינתישראל,תיעוד
שלאנובעבהכרחמשיקוליםמסחרייםומשיקולירייטינג.
הסרטים ששודרו במסגרת "רצועה מהחיים" :אשבל ,האשכנזים ,אוצר אושוויץ ,הכובעים של ירושלים ,מורה נבוכים ושפת אב.

‰„Â·Ú‰†˙ÈÎ˙†ÈÙ†ÏÚ†≤∞∞∂†˙˘·†˙Â˘¯‰†˙Â˜Ù‰
 .1בחירת  11סרטי תעודה ארוכים)להפקה,במסגרתמכרזיםלסרטיתעודה(ב3-מכרזיםשפרסמההרשותבשנה
הקודמת.
בכלסרטהשקיעההרשותכ360,000-ש"ח.הסרטיםמיועדיםלשידורב"רצועהמהחיים",רצועהתיעודיתשל
הרשותהשנייהבשידוריערוץ2וערוץ.10הסרטיםשנבחרועלפיהקטגוריותהשונות:נושאים פתוחים-סרטים
בכלנושאהתואםאתמטרותהרשותהשנייה.הסרטיםיעסקובנושאיםחברתיים,היסטורייםוכלכלייםהמשפיעים
עלסדרהיוםהציבוריבישראלשלשנת.2006
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שםהסרט

בימויוהפקה

תקציר

פנינהפיילר-
אחותקומוניסטית

דנידותן
ודליהמבורך

ראליה

בימוי:עמנואלרוזן
הפקה:טופלייןתקשורת

הבלתינראים

גילקרני

הדרך

איציקרובין

בתמלך

בימוי:אמנוןבנימין
הפקה:עידןרגבהפקות

הבשורהעלפי
אייצ'ו

דניוסרמןודוקידרור

ספארטק

בימוי:פליקסגרצ'יקוב
הפקה:ג'יי.סי.אסהפקות

כישלוןמופלא

בימוי:יסמיןקני
הפקה:היילייטסרטים

סיפורהשלפנינהפיילר,אחותקומוניסטיתבת,83
המטפלתבחבריההזקניםבקיבוץונוסעתעםרופאים
ואחיותלטפלבחוליםבשטחיהרשותהפלסטינית.
סיפורהשלראליהספדי,דרוזיתבתהכפר"מסעדה"
שברמתהגולן,שהחליטהלצאתלמאבקעיקשבניסיון
להגשיםאתאמונתההפוליטיתחברתית.היאמסייעת
לנשיםשבעליהןגירשואותן-לחזורלמעגלהחיים
ולהיאבקעלזכויותיהן,מהשהופךאותהלדמותזרה
בנוףהחברההדרוזי.
הסרטמביאאתסיפורושלכפרבדואיהמצויבתהליך
המביאלהשגתהכרהבפועלולהפיכתולכפרלגיטימי.
הסרטעוסקביחסיםנדיריםשנמשכו21שנה,ונקלעו
למשבר גדול ,בין משפחה יהודייה לבין משפחת
אבולהיג'המעיןחוד.האםישסיכויליחסיםטוביםבין
שכניםגםאםהאחדערביוהשנייהודי?
סיפורהשלרבקהפאלוך,אישהחרדיתבעלתתכנית
רדיומשלהובעלתהשפעהבעולםהחרדי.פאלוך
מונתהליועצתרוה"מלענייניחרדים,בלילותהיא
משדכתזוגותמהעולםהחרדיובכלשעותהיוםכולם
מבקשיםלהיוועץבה.
מסעוהאישיפוליטישלאייצ'ו,נשאאיידסבןהעדה
האתיופית,כדילהצילאתהנדבקיםוהחוליםבמחנות
ההמתנהבאדיסאבבה.
הסרטעוסקבחיפוששלארבעהגברים:שלושהעולים
מחברהעמיםואחדישראלי,שהמחברביניהםזו
קבוצתהכדורגל"ספארטקבארשבע".הסרטמנסה
להביןאתמשמעותהמושג"הגדרהעצמית"בעבור
כל אחד מארבעת הגיבורים ,בזמן שהקבוצה
מתמודדת,בפעםהראשונה,עלהמקוםהראשוןבליגת
העלשלהוותיקים.
סיפורחייוויצירתושלהרולדרובין,צייר,מוסיקאי,
משוררואדריכלשהחליטלברוחמדרוםאפריקה
היישרלישראל.היום,בגילמבוגר,הואסוחףאחריו
קהלמכלהגילים,באמצעותנגינתהג'אזשלו.

£
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היום שאחרי ההינתקות-שנת2005עסקהבהיבטיםשוניםשלתהליךההינתקותשהתרחשבאוגוסט.2005הסרטים
יעסקובפניהשלהחברההישראליתמבחינהחברתית,פוליטיתומהיבטיםאחריםלאחרתהליךההינתקות
מרצועתעזה.

שםהסרט

בימויוהפקה

תקציר

חממה

בימוי:עידיתגן-צבי
הפקה:משהאלפי

סיפורהשלמשפחתבלבן,בעולםהחממותשהיה
להםבגושקטיףוזהשהקימועכשיו,דרךמשברים
וההתמודדות עם חממת הפרחים וחממת הבית.
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מכרז בנושא דיוקנאות-אנשיםשהשפיעועלהחברהבארץושתרומתםלההייתהנכבדתומיוחדת.אישים
שהשקפתםופועלםבתחומםהובילומהלכיםחברתיים,היסטורייםוכלכלייםמאזקוםהמדינהועדימינו.

שםהסרט

בימויוהפקה

תקציר

שמגר:דיוקןשל
שופט

אמירגרא

דודטרטקובר

בימוי:שיריצור
הפקה:טי.טי.ויהפקות

דמותושלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,מאיר
שמגר,כפישבאהלידיביטויבפרשותובפסיקות
מרכזיותשהשפיעועלהחברההישראלית,אישיותו
וחייוהפרטייםוכןהמרוץשלולקביעתחוקהלמדינת
ישראל.
דיוקנושלדודטרטקובר,קופירייטרשלאידיאולוגיה
ואומןהגרפיקההיחידשזכהבפרסישראל.אתכישרונו
הוארותםכדילדחוףאתכאבוהאישיולשווקמחאה.

£

היום שאחרי ההינתקות-שנת2005עסקהבהיבטיםשוניםשלתהליךההינתקותשהתרחשבאוגוסט.2005הסרטים
יעסקובפניהשלהחברההישראליתמבחינהחברתית,פוליטיתומהיבטיםאחריםלאחרתהליךההינתקות
מרצועתעזה.

 .2השלמת הסדרה התיעודית" ,סיפור מסגרת  100 -שנות אמנות ישראלית" ל 10 -פרקים.
הסדרה,שהפקתההחלהלפניכשנתיים,עוסקתבמאהשנותאמנותבישראל,ונוגעתבפצעיםובעימותיםבהוויה
הישראלית:הגירה,גלות,החלוםהציוני,משבריםאידיאולוגיים,מיתוסיםים-תיכוניים,מתחביןמזרחומערב,בין
פרטיוציבורי,ביןמרכזלשוליים.
כלפרקמציעמהלךדרמטיהנעביןזמניםוסגנונות,דרךאמניםמוביליםוזרמיםמשתנים,הקשוריםלנושאהפרק.
סיפוריהםהאישייםשלהאמניםמציעיםמפתחותלהבנתעבודתם,ונטועיםבהקשרהיסטורישלתקופהומקום.
פרקיהסדרהכולליםקטעיארכיוןנדיריםוחומריתיעודמהאוסףהפרטישלהאמנים.
עורכיםראשיים:אילןדהפריס,אילתהראל;עורכתובמאיתראשית:רוניתויס-ברקוביץ;עורכותתוכן:רותי
דירקטורויעלפז; הפקה:גשםתקשורת.
הסדרההופקהביוזמהובמימוןשלמועצתהפיסלתרבותולאמנותובשיתוףהרשותהשנייה.
סךהכולהשקיעההרשותבהפקתהסדרה1,360,000:ש"ח.
 .3השקעה בדרמות טלוויזיוניות בודדות
בשניםהאחרונותצומצםמקומהשלהדרמההטלוויזיוניתהבודדת,ומכאןגםהשקעתגופיהשידורהמסחריים
בהפקותמסוגזה.השנההחליטההרשותלעשותמאמץכדילמנועאתהיעלמותןמהמרקעשלהדרמותהבודדות.
הרשותכגורםמניעוחשובבשוקהיצירההישראלית,רואהעצמהמחויבתליזוםהפקותשלפרויקטיםבתחום
זה,ותשקיעסכוםשלכ2,000,000-ש"חבדרמותשקיבלותמיכהמהקרנותהשונותוזקוקותלמימוןנוסףוגוף
משדר.כשתסתייםהפקתהדרמות-הןישודרובשידוריהרשותהשנייה.
 .4השקעה בסרטי תעודה במסגרת שיתופי פעולה עם קרנות ציבוריות להפקת סרטי תעודה:נמשכושתופיהפעולהעם
הקרנותבמתכונתזההלשניםקודמותעלפיהפירוטהזה:
£

הקרן החברתית -קרןמשותפתלרשותולקרןהחדשהלקולנועולטלוויזיה.השקעתהרשות750,000:ש"ח.
רוני שב הביתה
בהמתנה
משפחת ולדרמה
אגם הקרח

בימוי:רפיקחלבי,הפקה:קוניקט100
בימוי:רוקייהח'ורי,הפקה:אולפניאלארז
בימויוהפקה:מורדיקרשנרונועםדמסקי
בימוי:יוסיוייןועיריתשמגר,הפקה:מארקרוזנבאום
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£

הקרן הרב תרבותית -ע"ששרוןעמרניז"ל-קרןמשותפתלרשותולקרןגשר.השקעתהרשות300,000ש"ח.
המלך לאטי הראשון )תוספת להשקעה ראשונה(
געגוע
אמנות הרוע )תוספת להשקעה ראשונה(
בחזרה לירושלים )תוספת להשקעה ראשונה(
נוזל החיים

בימויוהפקה:אוריבראון
בימוי:אפיבנאי,הפקה:מימד
בימויוהפקה:איילתשאקי
בימויוהפקה:יורםסבו
בימוי:פינישץ,הפקה:יעלשביטודוקידרור

£

שיתוף פעולה בין הרשות לבין קרן יהושע רבינוביץ'.השקעתהרשות450,000:ש"ח.
בימוי:ישראלהשאער-מעודד,הפקה:אסנתטרבלסי
ימן-ימן
בימוי:נועהבןהגיא,הפקה:עדןהפקות
דודה בנינה
בימוי:אפיבנאי ’הפקה:מימד
געגוע

£

שיתוף פעולה בין הרשות לבין קרן קרן מקור.השקעתהרשות200,000ש"ח.
חברים

£

בימוי:אילתבכר,הפקה:יובלואודטאור

הפקת סרט תיעודי במסגרת "פרויקט שווים":הרשותהשנייה,קרןגשרלקולנוערבתרבותיוסינמטקירושלים
יסדומיזםמשותף,ובויופקבכלשנהסרטתיעודישיעסוקבנושאצדק חברתי ,פערים חברתיים ,חופש העיסוק
והצורך לשוויון בחברה הישראלית.
השקעהמשותפת600,000:ש"חבכלשנה.השקעתהרשות400,000:ש"ח.במועדהשני,נבחרלהפקההסרט:
"שבלול במדבר" בבימוי :עודד לשם )אדומי(ובהפקת :בלפילמס הסרטעוקבאחרסיפורושלנערבדואיחרשבן
15המתגוררבכפרהלאמוכראל-סיידשבנגב)שמרביתאוכלוסייתוהםחירשים(שנפתחתבפניוהאפשרות
הרפואיתלשמוע.המסעהמרתקוהמרגששיעבורהנערמחירשותלשמיעה,דרךהקשייםהרפואייםוהנפשיים,
עלאףהתנגדותםשלרביםמבניהכפרהחירשים,נמצאבמרכזסרטזה.
נוסףעלכך,ניתןמענק פיתוח בסך50,000ש"חלפרויקט"הכבודשלסאשהואברשה"-סרטםשלאביעקיבא
ואלאונורהחריזמן.

.5

היערכות להפקת פרויקטים לקראת  60שנה למדינה
לקראתשנתה60-למדינתישראל,נערכתהרשותלטפלבאופןמיוחדבנושאולתמוךבפרויקטתיעודיגדול
)סדרהדוקומנטריתבת4-3פרקים(שיעסוקבנושא.
הרשותעתידהלפרסםפנייהלהגשתהצעותלהפקתפרויקטבנושא60שנהלמדינה,ובשלבהראשוןינתנו
מס'מענקיפיתוחשמתוכםייבחרהפרויקטלהפקה.הרשותמתכוונתלהשקיע1,400,000ש"חבשלבהראשון
שלהפרויקט.
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.6

קרן "יוהנה"  -הקרן לזכרה של יוהנה פרנר ז"ל הוקמהעלידיבנימשפחתה,חבריםוהרשותהשנייה.
הקרןהעניקהמלגותכדילעודדיוצריםותיקיםוצעיריםלפתחאתתעשייתהטלוויזיהבישראל.
הופעלושלושהמסלוליםובהםפרויקטיםשהקודשולהםמלגותבסך200,000ש"ח:
*מסלולדרמה"-פרויקטראשוןשלי"
*מסלולפריצתדרך
*הפרויקטהשנתי

.7

המשךפעילותהשלקרן "סנונית" לעידוד יוצרים צעירים -גםבשנת)2006ומ(1995-המשיכההרשותהשנייה
להקציבסכומיתמיכהלהפקתסרטיםשליוצריםצעירים.השנהתוקצבההקרןב500,000-ש"חבעבורסיוע
להפקותסטודנטים.הוגשולקרן144הצעות,מתוכןזכו34יוצריםבמענקיםבין9,000ש"חל17,000-ש"ח
להפקתסרטיהם.הסרטיםהזוכיםממשיכיםלהיותמשודריםבתכניתמיוחדתלסרטייוצריםצעיריםבכל
שבתבצהרייםבערוץ.2
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מספרהזוכיםמכלמוסדלימודלשנת:2006
שםמוסדהלימוד
ביה"סע"שסםשפיגל
אוניברסיטתת"א
מכללתספיר
מכללתביתברל
מנשרלאומנות
.8

מספרזוכים
11
8
4
3
3

מספרזוכים

שםמוסדהלימוד
המכללהלהוראתהטכנולוגיה
המכללהלמינהל-ביה"סלתקשורת
אורטמגדים)כרמיאל(
ביה"סמעלה

2
1
1
1

פעילות למען הקהילה:
א .פרויקט תמיכה וליווי ליוצרים מהמגזר הערבי:
הרשותהשנייהבשיתוףעמותתאלסנא-סינמטקנצרת,החלוב3-בנובמברבהפעלתסמינרליוצרים
מהמגזרהערביבנושאסרטיםתיעודיים.מטרתהסמינרלהעשיראתהידעשליוצריםערביםבתחום
הדוקומנטרי,וללוותיוצריםבמגזרהערביבוגריבתיהספרלקולנועוטלוויזיההנמצאיםבתחילתדרכםבכל
שלביההפקהמכתיבתהתסריטועדסיוםהסרטוהקרנתו.ההשתתפותבסמינראינהכרוכהבתשלום.
הסמינר,שיימשךכשנהויתקייםבסינמטקנצרת,כולל12פגישותעםיוצריםמהמגזרהערביאשריעסקו
בהיבטיםשוניםשלהכתיבההדוקומנטרית:איךמספריםסיפור,כיצדישלכתובולהגישהצעות,איךהופכים
רעיוןוסיפורלתסריטועוד.כמוכןיתקיימומפגשיםעםבעלימקצועמןהמעלההראשונהבנושאיםכמו:
תחקירנות,בימוידוקומנטריושילובחומריםארכיוניים.בפניהמשתתפיםיופיעומנהליקרנות,במאיםומפיקים
מנוסים,וכןצלמיםועורכיוידיאושהתמחובז'אנרהדוקומנטרי.
ב .דוקו  -ישראל בקהילה:
מיזםשלהרשותהשנייה,הקרןהחדשהלקולנועוטלוויזיהושל"דעתקהללקידוםהקולנועהדוקומנטרי"
שמטרתולחשוףאתמיטבסרטיהתעודהמהשניםהאחרונותבפניקהלצופיםחדש.הכוונההיאלקיים
הקרנותחגיגיותשלהסרטיםבשבעהיישוביםבובזמן:אור-עקיבא,אשקלון,ביתשמש,לוד,מגדלהעמק,
מעלות-תרשיחאוקרייתמלאכי,יחדעםפאנלבהשתתפותיוצריהסרט,גיבוריוונציגיםמהיישובשיארחאת
המפגש.
עםהסרטיםשישתתפובמיזםושהופקובתמיכתהרשותהשנייהוהקרןהחדשהנמנים:שלום אבו באסם )ניסים
מוסק ושרון שביט( ,אתה תחיה אבל בישראל )תום ברקאי ויגאל מור( ,חמוצים )דלית קימור וניצה גונן( ,הכובעים של
ירושלים )נתי אדלר( ,מכתוב עליכ )אסף בסון וטו שוט סרטים(ועוד.
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˙ÂÓÂÒ¯Ù
‡˘‡¯Ó†˙ÂÓÂÒ¯Ù†¯Â˘È
ערוץ2וערוץ10הםערוציםמסחרייםבפיקוחציבורי,שהכנסותיהםהןממכירתזמןפרסום.אתמרביתהפרסומות
המשודרותמאשריםזכייניערוץ2וערוץ10באופןעצמאי,ללאמעורבותהרשות.אולם,בהתאםלהחלטתהמועצה
מיום1.6.04חוייבוהזכייניםלהעבירלאישורההמוקדםתשדיריפרסומתבהשתתפותילדיםאותשדיריםהמיועדים
לילדים,תשדיריםבנושאיבריאותוכןכלתסריט/תשדיראשרקייםחשששישבוביטויים)ויזואלייםאומילוליים(,
מסריםאותכנים,שלמיןאורמיזהמינית,אלימות,אכזריותאוגזענות,אושקייםחשש,כיישבומשוםפגיעהבטעם
הטוב,בכבודושלאדםאוברגשותהציבור.
בנוסף,הזכייניםרשאיםלהגישלרשותשאלותאובקשותלחוותדעתמקדימה,לתשדיריםאולתסריטיםאשריש
בהםבעייתיותכלשהיואשרהזכייניםמתקשיםלגבשעמדהבעניינם.

˙ÂÓÂÒ¯ÙÏ†‰˜È˙‡‰†ÍÈ¯„Ó
במיזםראשוןמסוגובענףהתקשורתבישראל,נקבעתהליךשלרגולציהמשותפת)(co-regulationשלהרשותהשנייה
עםהפרסומאיםוהמפרסמים.תחילתושלהמיזםבמחציתהשנייהשלשנת,2004עםהצטרפותםשלנציגיאיגוד
חברותהפרסוםואיגודהמפרסמיםלוועדההציבוריתשהקימההרשותכדיליצורמדריךאתיקהבפרסומות.הליך
ההידברותיצרמחויבותשלכלהצדדיםלהגיעלהסכמהעלהרףהאתיהראויבתשדיריפרסומתוהביאלגיבושושל
מדריךהאתיקהבפרסומות.
בהמשךלמיזםגובשגםמנגנון"התו האתי"שעקרונותיונחתמובסוףספטמבר.2006מנגנוןזהמעניקלמשרדיפרסום
ולמפרסמיםשעברוהדרכהעל-ידיהרשותוקיבלועלעצמםאתעקרונותהתוהאתי,פטורמהצורךלהעבירלאישור
מראששלהרשותתשדיריםהמחויביםבאישורמוקדם.משרדיפרסוםומפרסמיםשהוענקלהםתואתייעבירו
מעתהאתהפרסומותישירותלאישורהזכיינים.

∫ÌÈÏÏÎ†ÌÈÂ˙
נתונידו"חזהמתייחסיםלתאריכיםהאלה:
ערוץ  1.11.05 - 2עד )31.12.06שנתהזיכיוןהראשונהבתקופתהזיכיוןהחדשהשלזכייניערוץ.(2
ערוץ  28.1.06 - 10עד )27.1.07שנתהזיכיוןהחמישיתשלישראל.(10
בתקופהשבין31.12.06-1.11.05שודרו3,718תשדיריםחדשיםבערוץ,2ובתקופהשבין27.1.07-28.1.06שודרו
2,930תשדיריםחדשיםבערוץ.10
בממוצעשודרו:כ265 -פרסומותחדשותמדיחודשבערוץ,2וכ244-פרסומותחדשותמדיחודשבערוץ.10
בתקופהשבין31.12.06-1.11.05הוגשולאישורהרשות444תשדיריפרסומת,שהם12%מסךהתשדיריםששודרו
בערוץ.2
בתקופהשבין27.1.07-28.1.06הוגשולאישורהרשות341תשדיריפרסומת,שהם12%מסךהתשדיריםששודרו
בערוץ.10
3,274תשדיריםנבדקוואושרוע"יזכייניערוץ2באופןעצמאי,ו2,589-תשדיריםנבדקוואושרוע"יערוץ10באופן
עצמאי.
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שנה

סךתשדירים
חדשיםששודרו
בערוץ10

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

סךתשדירים
חדשיםששודרו
בערוץ2
1381
2559
2119
2385
2142
2223
1856
1607
2204
2419
3035

2545

2005

2704

2610

2006

3718

2930

הוגשולאישורהרשות

הכול
הכול
הכול
935
536
855
621
526
591
436
517
3711.1.05-31.10.05
5201.1.05-31.1.06
44431.12.06-1.11.05
341 27.1.07-28.1.06

אחוזתשדיריםשהוגשו
לאישורהרשותמתוך
סךהתשדירים
100%
100%
100%
39%
25%
38.5%
33.5%
32.7%
27%
18%
)17%ערוץ(2
)20%ישראל(10
)14%ערוץ(2
)20%ישראל(10
)12%ערוץ(2
)12%ישראל(10

ועדתהפרסומותברשותמתכנסתבאופןקבוע,ובכלהתכנסותדנהבתסריטיםובתשדיריפרסומותשהוגשולאישורה.
ועדתהפרסומותברשותמורכבתמשלושהעדארבעהאנשיצוות:נציגיאגףפרסומות,יועצתלשון,ובמידתהצורך
יועץמשפטי.ועדהזובודקתתשדיריפרסומתשלרובמוגשיםלאישורהכתסריט)תיאורמילולישלהנאמרושל
המתרחשבתשדירהמתוכנן(,לפיכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו)אתיקהבפרסומותבטלוויזיה(,התשנ"ד1994
)להלן-כלליהאתיקה(.כלליםאלוהםקוויהיסודלאסורולמותרבתשדיריפרסומת,ומתייחסיםלמגווןרחבשל
סוגיות.

·∫†‰Ï‡‰†ÌÈ‚ÂÒ‰Ó†ÌÈ¯È„˘˙†ÌÈ˜„·†‰„ÚÂÂ
∫˙ÂÈ˙Â‡È¯·†Â‡†˙ÂÈ˙ÂÊ˙†˙ÂÚË†Ì‰·Â†ÌÈ¯È„˘˙†Æ±
בקטגוריהזונבדקיםתשדיריםלתרופות,לתוספימזון,לדיאטות,ולמוצרימזוןשונים,שבהםנטעןלסגולותתזונתיות
ובריאותיות,כגוןייחוסתכונותריפוי,אשראינןעולותבקנהאחדעםתקנותמשרדהבריאותבנושאמוצרימזון,
תוספימזוןוכו'.
כדילהעניקמענהמקצועיבתחוםזה,נעזרתהוועדהבמאגריועצים,מומחיםלענייניבריאות,המלוויםבייעוץמקצועי
אתתהליךאישורהפרסומותבנושאיבריאות.עםחברהמומחיםנמנים15בעלימקצועבתחומם,כגון:מנהליבתי
חוליםבארץ,מומחיתזונהונטורופתיםהנותניםמענהלשאלותבנושאיםהומאופתייםאובנושאיםשלתוספימזון,
וכןרופאיםמקצועייםמתחומיםשוניםכמו:רפואתהשיניים,רפואתהעורועוד.
כחלקמהליךהאישור,מבקשתהרשותביסוסמקצועי-מדעימגורםמקצועימוסמךלנטעןבתשדיריםבקטגוריה
זו,ביסוסיםהמועברים,במקרההצורך,לחבריםהרלוונטייםבוועדתהמומחיםלצורךהתייעצות.
ועדתהפרסומותברשותעובדתגםבתיאוםעםמשרדהבריאותומקבלתמאגףהרוקחותוממחלקתהתזונהבמשרד
אישוריםלתרופותשחייבותלהיבדקעלפיחוקעלידימשרדהבריאותלצורךפרסומן,וכןהמלצותבענייןטענות
בנוגעלמוצרימזוןשונים.
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בטבלהשלהלןיובאודוגמאותלתשדיריםשטופלועלרקעזה:
שםתסריט/תשדיר

תאריך

סיבתטיפול

.1

Face itתרימה

18.1.06

.2

פרוסטד-לילהטוב
לפרוסטטה

23.1.06

.3

קנדי-הקנקןהבריאותי
חסות

25.1.06

.4

אקטיביה-שטראוס
מערכתהעיכול

6.3.06

.5

אקווהנובה-
מיםנקיים

23.3.06

.6

ד"רפישר-
תוספיתזונה
אופטיסייף

11.4.06

.7

בירהנשר-
משקהבריא

22.5.06

הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
מוגזמת,בניגודלמוגדרבהתוויתהמוצר.
עמידהבניגודלכלל7לכלליהפרסומות
)פנייהלרגשהפחד(.
בניגודלכלל)43א()(8לכלליהאתיקה-
טיפול/מוצר רפואי הדורש התערבות
רפואית.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
מוגזמת .בניגודלכלליהרשותוהנחיותיה
לענייןחסויות.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
מוגזמת.ייחוססגולותמרפאלמזוןבניגוד
לתקנותבריאותהציבור)מזון()הגבלתייחוס
סגולותריפוילמצרךמזון(תשל"ח1978-
)תקנה(2
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
מוגזמת.
המעטתערךמתחריםבדרךשאינההוגנת
בניגודלכלל16לכלליהאתיקה.
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
מוגזמת ,בניגוד לכלל ) 46א( לכללי
האתיקה .ייחוססגולותמרפאלמזוןבניגוד
לתקנותבריאותהציבור)מזון()הגבלתייחוס
סגולותריפוילמצרךמזון(תשל"ח1978-
)תקנה(2
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
מוגזמת.
בניגודלכלל7לכלליפרסומות)פנייהלרגש
הפחד(.

.8

Babysence

7.6.06

בטוחהשהואנושם
חסות
 9.11.06הטעיהבענייןתכונותהמוצרוטענהרפואית
 .9הדאנדשולדר'ס-
מוגזמת.
קרקפתבריאה
 .10מקדונלד'ס-פיצוחיםמול  15.6.06עריכת השוואה בין מוצרים כשבסיסי
ההשוואהאינםאחידיםבניגודלכלל26
מקרויאל
)א(לכלליהאתיקה.
 28.9.06בניגודלכלל)43א()(8לכלליהאתיקה-
 .11פייזר-הגלולההכחולה
טיפול/מוצר רפואי הדורש התערבות
רפואית.
הועברלרשותבגרסהמתוקנתשאושרה
לשידור
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הועברלרשותבגרסה
מתוקנתשאושרהלשידור
גרסה קצרה-תוקנה.
גרסה ארוכה-מוגבלת
לשידורמחוץלתכניות
ילדיםונוער.
לא
לא
כן

כן

כן

לא
כן
כן
לא
כן
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בתשדיריםשבהםמשתתפיםילדים,דורשתהוועדההתחייבותמהגורםהמפיק,שהילדיםהמופיעיםבתשדירהועסקו
בהתאםלתקנותעבודתהנוער)העבדתילדבהופעהאובפרסומת(,התש"ס.2000-כמוכןנבדקאופןהצגתהילדים,
לפיתקנותהגנתהצרכן)פרסומתהמכוונתלקטינים(,התשנ"א,1991-ולפיכלליהאתיקהבפרסומת.
בטבלהשלהלןיובאודוגמאותלתשדיריםבעייתייםבנושאזה:
שםתסריט/תשדיר
.1

בקבוקיB- FREE

תאריך
6.2.06

פוליקרבונט
צ'יפסיפרי

24.4.06

.3

אופנתAVG

10.4.06

.4

תשעהמיליון-
ביטוחמקיף
ילדיווראייטי
תמי-4
הכיצלולים
סקרNTU
האגיסרוק-
רכיםיותרמאיפעם
סימילאק-
סומךעליך
טבעול-שניצלתירס
האהובביותר
הרשותלמלחמה
בסמים-סוף
לחלומות
תנובה-חלבלילדים

1.5.06

.2

.5
.6
.7
.8
.9
.10

מועדון

סיבתטיפול
הטעיהבענייןתכונותהמוצרוהמעטתערך
מתחריםבאופןשאינוהוגן.
תמונותהמציגותקטיןבאופןמיניהעלול
לפגוע ברגשות הציבור ובטעם הטוב,
והצגתובדרךשאינהמתאימהלגילובניגוד
לכללים41,14,3לכלליהאתיקה.
הצגתילדיםבדרךשאינהמתאימהלגילם
ובסביבהשאינהטבעיתלהםואףאסורה
עליהם בניגוד לכללים  41 ,40לכללי
האתיקה בפרסומת ,ובניגוד לסעיף 3
בתקנותהגנתהצרכן)פרסומתהמכוונת
לקטינים(תשנ"א.1991-
המעטתערךמתחריםבאופןשאינוהוגן

הועברלרשותבגרסה
מתוקנתשאושרהלשידור
כן
כן

כן

כן

4.5.06

הטעיהבענייןתכונותהמוצר.
המעטתערךמתחריםבאופןשאינוהוגן

כן

18.5.06

הטעיהבענייןתכונותהמוצר.
המעטתערךמתחריםבאופןשאינוהוגן
הטעיה בעניין תכונות המוצר וטענה
רפואיתמוגזמת.
הטעיה והמעטת ערך מתחרים באופן
שאינוהוגן.
הצגתקטיניםבאופןשישבופגיעהבכבוד
האדםוברגשותהציבורבניגודלכלל3
לכלליהאתיקה.
הטעיה בעניין תכונות המוצר וטענה
רפואיתמוגזמת.

כן

12.7.06
31.7.06
18.9.06
5.10.06

כן
כן
לא
כן
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בשנהזוהוגשולרשות5תשדיריםאותסריטיםלשםקבלתחוותדעתמקדימה.כאמור,הזכייניםרשאיםלפנות
לרשותלצורךקבלתחוותדעתבסוגיותשבהןקיימתהתלבטות.הרשותמעבירהאתחוותדעתהלזכיין.
להלןפירוטהתסריטים/תשדיריםהבעייתייםבתחוםזה:
שםתסריט/תשדיר

תאריך

סיבתטיפול

.1

מזגניאלקטרה-דנירופ
)תסריט(

13.2.06

השתתפותושלאישתקשורתבתסריט,
אשרתוכנומזוההכתחוםמומחיותו,
בניגודלכלל24לכלליהאתיקה.

.2

עריםבלילה-לילהטוב
חמוד

8.3.06

.3

קרובלבית-סרטקולנוע
חסות

26.4.05

.4

אלסם-להתעלם
מהבעיה)תסריט(
עריםבלילה-
בובתמין
תשדיר שירות

9.6.062

תמונותהמציגותקטיןבאופןמיניהעלול
לפגועברגשותהציבורובטעםהטוב,
בניגודלכללים3ו14-לכלליהאתיקה.
ציון חסות הכולל תיאור איכותי
והשוואתישלהמוצר,בניגודלכלל4א'
לכללישיבוץפרסומתולהנחיותהרשות
בנושא.
פגיעהבטעםהטובוברגשותהציבור
בניגודלכלל3לכלליהאתיקה
תמונות המציגות מסרים מיניים
העלוליםלפגועברגשותהציבורובטעם
הטוב,בניגודלכללים3ו14-לכללי
האתיקה.

.5
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5.10.06

הועברלרשותבגירסה
מתוקנתשאושרהלשידור
לא

התשדירהוגבללשידור
החלמהשעה.22:00
לא

הוגבללשידורהחלמהשעה
.22:00
אףשתשדיריםהמשודרים
כ"זמןקהילה"הםבאישורם
ובאחריותם של הזכיינים,
אימצההרשותאתעמדת
הזכייןולפיהמטרתהתשדיר
ראויהובעלתחשיבות,אך
ספקאםהשימוששנעשה
באלמנטהוויזואליבתסריט
)בובת מין( ,והקונוטציות
העשויותלעלותמןהדמות
המוצגתמתאימהלשידור.

Æ¯Â·Èˆ‰†˙Â˘‚¯·†‰ÚÈ‚Ù†Æ˙ÂÓÈÏ‡†Æ˙ÂÈÈÓ†˙ÂÊÈÓ¯†Ì‰·†˘È˘†˙ÓÂÒ¯Ù†È¯È„˘˙†Æ¥
בשלמגמהשהסתמנהבשניםהאחרונותבענייןשידורתכניםבעייתייםבפרסומות,גםבשנהזו,ובהתאםלהחלטת
מועצתהרשותהשנייהמיום,1.6.04העבירוזכייניהערוציםהמסחרייםמראשלבדיקתהשלהרשותהשנייה,
תסריט/תשדירשקייםחשששישבוביטויים)ויזואלייםאומילוליים(מסריםאותכנים,שלמיןאורמיזהמינית,
אלימות,אכזריותאוגזענות,אושקייםחשש,כיישבומשוםפגיעהבטעםהטוב,בכבודושלאדםאוברגשותהציבור
ואשרהמפרסםוהפרסומאישלואינםבעלי"תואתי".
בתקופההנסקרתדנההרשותב17-תסריטים/תשדירים.להלןדוגמאותמןהתסריטים/תשדיריםהבעייתייםשהוגשו
לבדיקתהרשותבתחוםזה:
שםתסריט/תשדיר

תאריך

סיבתטיפול

.1

אופנתאירית-בר
רפאלי

8.2.06

רמיזותמיניותבניגודלכלל14
לכלליהאתיקה.

.2

דאודורנטAXE

10.2.06

רמיזותמיניות,פגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים
3ו14-לכלליהאתיקה.

.3

קונדומים-R3היה
גדול

2.3.06

.4

ערוץ-24ילדותרעות
*בנותמתנשקות
*מגבת

6.3.06

רמיזותמיניות,פגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים
3ו14-לכלליהאתיקה.
רמיזותמיניות,פגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים
3ו14-לכלליהאתיקה.

.5

ערוץ-24ילדותרעות
*רופא-חולה
*תמרורים
)תסריטים(
קסטרו-בילויקיץ

6.3.06

רמיזותמיניות,פגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים
3ו14-לכלליהאתיקה.

8.3.06

רמיזותמיניות,פגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים
3ו14-לכלליהאתיקה.

.7

-TNTקלפים

23.3.06

.8

אלסם-להתעלם
מהבעיה
)תסריט(

29.6.06

רמיזותמיניות,פגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,בניגודלכללים
3ו14-לכלליהאתיקה.
פגיעה בטעם הטוב וברגשות
הציבור,בניגודלכללים3ו14-
לכלליהאתיקה.

.6

* מטבח
*בוץ
* מזרקה

הועברלרשותבגרסהמתוקנת
שאושרהלשידור
התשדירהוגבל לשידור מהשעה
 20:00ולא שובץ לשידור במהלך או
בגבולות תכניות ילדים.
*מטבח:התשדיראושרלשידור
במהלךהיוםכולולמעט במהלך
או בגבולות תכניות לילדים.
*בוץ :התשדיר  הוגבל לשידור
מהשעה 24:00ולא שובץ במהלך
או בגבולות תוכניות לילדים ולנוער.
*מזרקה:התשדיראושרלשידור
במהלךהיוםכולולמעט במהלך
או בגבולות תכניות לילדים.
התשדיר הוגבל לשידור החל מהשעה
22:00בהסתייגותוכפוףלפניות
ציבור.
*בנות מתנשקות:התשדירהוגבל
לשידורמהשעה.22:00
*מגבת :הוגבללשידורבמהלךאו
בגבולותתכניותלילדיםולנוער.
התסריטיםעומדיםבניגודלקבוע
בכללים  14 ,3לכללי האתיקה
בפרסומת ,לפיכך לא אושרו
לשידור.
התשדירהוגבללשידורמהשעה
.22:00
הגרסההמעודנתאושרהלשידור
לאורךהיוםכולו,למעטבמהלך
או בגבולות תכניות לילדים.
הגרסההמעודנתאושרהלשידור
לאורךהיוםכולו,למעטבתכניות
ילדיםונוערובגבולותיהן.
התסריטאושרלשידורבהסתייגות
כפוףלפניותציבור,והואהוגבל
לשידורמהשעה.22:00
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תאריך

סיבתטיפול

שםתסריט/תשדיר
.9

אתרZAPהשוואות
)תסריט(

20.9.06

.10

הרשותלמלחמה
בסמיםואלכוהול-
בית,מועדוןלילה
)תסריטים(

23.10.06

פגיעהבטעםהטובוברגשות
הציבור,בניגודלכלל3לכללי
האתיקה.
עמידהבניגודלכללים7,3ו15-
לכלליהאתיקהבפרסומת.

הועברלרשותבגרסהמתוקנת
שאושרהלשידור
התסריט עמד בניגוד לכלל 3
לכלליהאתיקהבפרסומת,לפיכך
לאאושרלשידור.
התסריטיםעמדובניגודלכללים
7,3ו15-לכלליהאתיקה ,לפיכך
לאאושרולשידור.

·„¯Â„È˘†¯Á‡Ï†ÌÈ¯È„˘˙†˙˜È
ברשותנבדקיםתשדיריהפרסומת,שאישרוהזכייניםללאמעורבותהרשות,לאחרשידורם.הבדיקהנעשיתבאופן
אקראי,בכליום,בעבוריוםהשידוריםשחלף.כמוכןנעשיתהבדיקהבעקבותהערותשלצוותהמפקחים,פניות
ציבורוגופיםשלישיים,שמתקבלותישירותאובאמצעותנציבתלונותהציבור.
בהליךזהנבדקוהשנה2007תשדיריםשהם54%מסךהתשדירים,שאישרוהזכייניםבערוץ,2ו67%-מסךהתשדירים
שאישרוהזכייניםבערוץ.10
בעבור138מתוך)2007שהםכ–(7%התשדיריםשנבדקולאחרשידור,התבקשוהבהרות,תיקונים,אוהוגבלהשעת
שידורם.
בטבלהשלהלןדוגמאותלתשדיריםשאישרוזכייניערוץ2וערוץ,10ונבדקולאחרשידורעלידיהרשות:
שםתסריט/תשדיר
.1
.2
.3
.4
.5

תאריך

רנו-ניסאן:רכבחדשכל 12.2.06
3שנים
13.2.06
הישירהראשון-
בונוסעד600ש"ח
1.5.06
HOTשירותקווי-
ג.יפית
25.5.06
סנומקסימה-
סקראבקותמלבינות
18.5.06
ליידיAIG

 .6דיוטיפרי-לאתמצאזול 13.8.06
יותר
31.8.06
HOT .7טלקום-
הטלפוןהקוויהמתקדם
שלישראל
1.11.06
 .8נטוויז'ן-מוסיפיםשקל
ותשעים
19.11.06
-012 .9קוויזהב
פס
 .10בזק-פחותמ5-אג'לדקה 11.12.06
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הועברלרשותבגרסה
סיבתטיפול
מתוקנתשאושרהלשידור
המפרסםהתבקשלצייןבקריינותמידע הוגשה גרסה מתוקנת
חיוני למבצע  -שלא צוין קודם.
המפרסםהתבקשלצייןבקריינותמידע הוגשה גרסה מתוקנת
חיוני למבצע  -שצוין בכתובית.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי לא הוגשה גרסה מתוקנת.
קיימתהטעיהוהמעטתערךבתשדיר.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי הוגשה גרסה מתוקנת.
קיימתהטעיהוהמעטתערךבתשדיר.
המפרסםהתבקשלצייןבקריינותמידע הוגשה גרסה מתוקנת
חיוני למבצע  -שלא צוין קודם.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי הוגשה גרסה מתוקנת
קיימתהטעיהוהמעטתערךבתשדיר.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי לא הוגשה גרסה מתוקנת
קיימתהטעיהוהמעטתערךבתשדיר.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי הוגשה גרסה מתוקנת
קיימתהטעיהבתשדיר.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי הוגשה גרסה מתוקנת
קיימתהטעיהוהמעטתערךמתחרה.
נבדקעקבתלונתמתחרהונמצאכי הוגשה גרסה מתוקנת
קיימתהטעיה.

∫˙ÂÓÂÒ¯Ù†¯¯Ú†˙„ÚÂ
ועדתעררפרסומותשלהרשותבהרכבמנכ"ל,סמנכ"לטלוויזיה,יועץמשפטיוראשאגףפרסומותהיאועדה
המתכנסתכדילדוןבעררים,שמגישיםמפרסמים/פרסומאים,בעקבותהחלטתאגףהפרסומותבעניינם.כמוכן,
מתכנסתהוועדהכדילדוןבתשדירים,שבודקתועדתהפרסומותבדיעבד,לאחרשעלולשידורבאישורהזכיינים
והתגלוכבעייתיים,אושהוגשובעניינםפניותציבור.הוועדהמשמשתהרכבהמייעץלמנכ"ל,אשרמקבלאתההחלטה
בנושאהנדון,לאחרשעודכןע"יחבריהוועדהבהליךהטיפולבתשדיר,שמעאתעמדותחבריה,ובחןאתנימוקי
הערר.
הוועדהדנהבשנת2006ב3-עררים:
תאריך

סיבתטיפול

החלטתהוועדה

שםתסריט/תשדיר
.1

צ'יפסיפרי-
פחותשומן
בחורות

24.4.06

תמונותהמציגותקטיןבאופןמיני
העלול לפגוע ברגשות הציבור
ובטעם הטוב ,והצגתו בדרך
שאינה מתאימה לגילו בניגוד
לכללים41,14,3לכלליהאתיקה.

.2

פיירי-
משפחהגרוזינית
)אהרוניוגברי(

30.4.06

*הטעיהוהמעטתערךמתחרה
בניגוד לכללים  16 ,4לכללי
האתיקהבפרסומת.
*תשדיר פרסומת למוצר ניקוי
שהוא תחום מומחיותם של
המשתתפים,כפישהואמשתקף
בתכניתהטלוויזיהשהםמגישים,
בניגודלכלל24לכלליהאתיקה
בפרסומת.
*התשדיר יוצר קישור לתכנית
באופן העלול לשלב בין עניין
מסחרי ונושא תכניתי ,בניגוד
לכלל ) 31א( לכללי האתיקה
בפרסומת.

ועדת ערר בראשות המנכ"ל
)לאחרקבלתחוו"דשלפסיכולוג
קליניהמשמשיועץחיצונילוועדת
פרסומות(מצאהכי:
*בשלהרמיזותהמיניותהמופיעות
בתשדיר בהקשר של הופעת
קטין,כמוגםפגיעהבטעםהטוב
וברגשותהציבור,התשדיראינו
מאושר לשידור בגרסתו
המקורית.
*התשדיר בגרסתו המתוקנת -
אושרלשידור.
ועדת ערר בראשות המנכ"ל
מצאהכי:
*התשדיר בוסס כראוי ואין בו
משום הטעיה או המעטת ערך
מתחרה.
*ניקויכליםאינותחוםמומחיותם
הישירשלהמשתתפים
כפי שהוא משתקף בתכנית
האוכלשהםמגישים.
*איןבתשדירכדילהטעותצופה
סביר באופן שניתן לחשוב ,כי
התשדירהואתכניתואיןבוקישור
בין העניין המסחרי והנושא
התכניתי.
*למעןהסרספק-התשדירהוגבל
לשידור בהתאם כללים 32,31
לכללישיבוץפרסומות,וכןנאסר
לשדרובשעתייםשקדמולשידורן
שלתכניותאלה,ובשעתייםלאחר
שידורן.
)הוגש ערר למועצה(
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שםתסריט/תשדיר
.3

דלתא-קרקס

תאריך
3.8.06

סיבתטיפול

החלטתהוועדה

בתשדירקיימיםאלמנטיםשל
רימוזמיניואלימותבניגודלכללי
14,7לכלליהאתיקהבפרסומת

*ועדת ערר בראשות המנכ"ל
החליטהלהגבילאתשעתשידורו
שלהתשדירמהשעה.23:00
)הוגשעררלמועצה(.
*3גרסאותקצרותשלהתשדיר
אושרולשידורבמהלךהיוםכולו
למעטבמהלכןשלתכניתילדים
ונוערובגבולותיהן,וכפוףלפניות
ציבור.

∫‰ˆÚÂÓ†¯¯Ú
עלהחלטתמנכ"להרשותניתןלערורלוועדתעררשלמועצתהרשות.השנההוגשו2ערריםלמועצהבנוגעלאישור
פרסומות.
שםתסריט/תשדיר
 .1פיירי-
משפחהגרוזינית
)אהרוניוגברי(
 .2דלתא-קרקס
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30.5.06

החלטתהמנכ"ל
עליההוגשהערר
ראופרוטההחלטהלעיל.

תאריך

21.8.06

ראופרוטההחלטהלעיל.

החלטתהוועדה
המועצה אישרה את
החלטותהרשות.
הוועדהמצאה,כיבתשדיר
ישרמיזותמיניותבוטות,
אנשיםמוצגיםכקרבנותשל
אלימות מינית או כיוזמי
אלימותמינית,תוךשימוש
בשוט ורמיזות בוטות
ליחסיםסאדו-מזוכיסטיים,
שימוש בעירום חלקי,
רמיזותלאלימותמינית,וכן
התייחסותלגבריםבאופן
משפיל כאילו הם חיות
בקרקס ,ועוד .הוועדה
סברה,כיישמקוםלהגןעל
הציבור,ובייחודעלילדים
ונוער שספק רב אם
ביכולתםלהכירשהאמור
בתשדיראינובגדרמציאות
נורמטיבית.לפיכךהוגבל
שיבוץ תשדיר הפרסומת
מהשעה .22:00

Â‡†Ì¯Â„È˘†˙Ú˘†‰Ï·‚Â‰†¨ÌÈÂ˜È˙†Ì¯Â·Ú·†Â˘˜·˙‰†¨˙Â˘¯‰†È¢Ú†Â˜„·˘†ÌÈ¯È„˘˙†ÌÂÎÈÒ
˘ÆÂÏÒÙ
כאמור,בשנת,2006בדקההרשות2007תשדיריפרסומתלאחרשעלולשידור.
בעבור45תסריטים/תשדיריםהתבקשותיקונים/הוגבלהשעתשידורםאושנפסלולשידור.
33תסריטים/תשדיריםתוקנוושודרובגרסהמתוקנת,אוהוגבלהשעתשידורם,ו12-תסריטים/תשדיריםשהתבקש
בעבורםתיקון,לאשודרובגרסהמתוקנתשכןכזולאהוגשהלרשות.
בטבלההמצ"במפורטסיכוםתשדיריהפרסומתשבדקההרשותוהתבקשובעבורםתיקונים,הוגבלהשעתשידורם
אושנפסלולשידור-עלפיחלוקהלנושאיטיפול:

הישירהראשון-ברכבתעםיפניםפברואר06

הועבר לרשות בגרסה
מתוקנת שאושרה לשידור
·

רנו-ניסאן-רכבחדשכל3שנים
-HOTטלפוןקווי
הד& שולדרס-מס'1בעולם-שימושקבוע
-HOTטלפוןקווי-ג.יפית
סנומקסימה-הכימלבינה-סקרדעתקהל
ספידסטיקלגבר-הגנהמרבית
בראון סילק אפיל  -מסיר יותר שיער
דיוטיפרי-לאתמצאזוליותר
שופרסל-מוצרהשנה'06
מבצע"הוט"דברב0-אגורותעד2000דקות
אורנג'-מבצעחזרהלביה"ס
סנו-אלכינים-ג.יפית
בזק בינלאומי  - 014החל מ 14 -אג' לדקה
נטוויז'ן-הגדלבשקלתשעים
-012מתחייבתלפסהרחבביותר-משטרה
דיזייןסנטר-עד50%הנחה
בזק-פחותמ5-אג'לדקהבשעותהערב

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

הרקעלטיפול
הטעיה/המעטתערך
מתחרה

שםתשדיר/תסריט

הרקעלטיפול

רמיזות מיניות  /עירום  /פגיעה
ברגשותהציבור/פנייהלרגשהפחד

שםתשדיר/תסריט

רגבה-המטבחשלהחייםשלכם
קסטרו-בילויקיץ
ילדותרעות-ערוץ-24רופאוחולה)תסריט(
ילדות רעות  -ערוץ  - 24תמרורים )תסריט(
ילדותרעות-ערוץ-24עומרברנע
ילדות רעות  -ערוץ  - 24בנות מתנשקות
קרולינההררה-בושםלנשים
צ'יפסיפרי-פחותשומן-בחורות

הועבר לרשות בגרסה
מתוקנת שאושרה לשידור/
שודר במגבלות שיבוץ
שנקבעו
·
·

·
·
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הרקעלטיפול

מוצר רפואי ובו טענות רפואיות
אסורות/ייחוססגולותמרפאלמזון
פרסוםמוצר/טיפולהדורש
התערבותרפואית
שונות

שםתשדיר/תסריט

דלתא-קרקס
עריםבלילה-לילהטובחמוד
עריםבלילה-בובתמין
בושםאופוריה-קלוויןקליין
אופנתאירית-בררפאלי
AXEדאודורנט:
בוץ,מזרקה,מטבח
קונדום-R3היהגדול
TNTקלפים
HOTמרתוןסרטים-נשיקה
הרשותלמלחמהבסמים-סוףלחלומות)תסריט(
אתרZAP -השוואות)תסריט(
הרשותלמלחמהבסמיםואלכוהול-בית,מועדון
לילה )תסריטים(
תרימהFace it-

·

פייזר-הגלולההכחולה

·

פיירי  -מנקה בחצי מהזמן  -משפחה גרוזינית
מזגניאלקטרה-דנירופ
קרובלבית-סרטקולנוע-חסות

·

סיבתטיפולהרשות
הטעיהוהמעטתערךמוצרמתחרה
התנהגותבלתיבטיחותית
מוצררפואיובוטענותאסורות/ייחוססגולותמרפאלמזון
פרסוםמוצר/טיפולהדורשהתערבותרפואית
רמיזותמיניות,פגיעהברגשותהציבור,עירום
סוגיותשנויותבמחלוקתפוליטית,חברתית,כלכלית
שונות
סה"כ
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הועבר לרשות בגרסה
מתוקנת שאושרה
לשידור/שודר במגבלות
שיבוץ שנקבעו
·
·
·
·
·
·
·
·

כמותבשנת2005

כמותבשנת2006

16
1
1
1
22
4
2
47

18
1
1
22
3
45

‰˜Ù‰†¯Â˜Ó
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה( ,התשנ"ב ,1992 -מחייביםש75%-
מהתשדיריםהמשודריםלראשונהבידיבעלהזיכיוןבמשךהשנהיהיובהפקהמקומית.
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,התש"ן1990-קובעבתוספתהראשונהלוכי"הפקהמקומית"היא"תכניתשרוב
יוצריה,רובמבצעיה,רובהצוותהטכני-הנדסישנטלחלקבהפקתהורובצוותההפקההםתושביישראלומתגוררים
בהדרךקבע,והיאהופקהבעבורקהליעדראשוניישראליבעבריתאובערבית,אובשפהאחרתשאישרהמנהל
מראש,למעטתכניותחדשות,תכניותספורטותכניותבענייניהיום;בהגדרהזו'-רוב'75%-לפחות".
הרשותמקבלתדיווחשוטףמהזכייניםעלמקורההפקהשלתשדיריםבעתהגשתםלאישורמוקדםובעתהדיווח
עלתשדיריםהעוליםלשידורלראשונהאצלכלזכייןוזכיין.
בתקופההנדונהבדוחזהמתוךכלהתשדירים,ששודרולראשונהבערוץ 2שודרו:
קשת :בהפקהמקומית79%-בהפקתחו"ל21%-
רשת :בהפקהמקומית90%-בהפקתחו"ל10%-
בתקופההנדונהבדוחזהמתוךכלהתשדירים,ששודרולראשונהבערוץ 10שודרו:
בהפקהמקומית87.3%-


בהפקתחו"ל12.6%-

שנה
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

תשדיריםבהפקהמקומית
ערוץ2
83%
86%
85%
84%
80%
81%
84%
87%
86.3%
89.4%
קשת88%
טלעד76.6%
רשת83.5%
קשת79%:
רשת90%:

תשדיריםבהפקהמקומית
ערוץ10

85.8%
87.3%

תשדיריםמחו"ל
ערוץ2
17%
14%
15%
16%
20%
19%
16%
13.5%
13.7%
10.6%
קשת12%
טלעד23.4%
רשת16.5%
קשת21%:
רשת10%:

תשדירים
מחו"ל
ערוץ10

14.92%
12.6%
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∫ÌÈÏÏÎ‰Â†˜ÂÁ‰†ÈÙ†ÏÚ†˙Â¯˙ÂÓ†ÌÂÒ¯Ù†˙ÂÒÎÓ·†ÌÈÈÈÎÊ‰†˙„ÈÓÚ
ÌÂÈ‰†Í˘Ó·†˙Â¯˙ÂÓ†ÌÂÒ¯Ù†˙ÂÒÎÓ·†‰„ÈÓÚ†Æ±
עלפיחוקהרשותהשנייה,רשאיכלזכייןלשדרפרסומותבסךשלאעולהעל10%מזמןהשידורשלוביממה.
נוסףעלכך,מותרלזכייןלשדרזמןלאתכניתיובותשדיריפרסומתוקדימונים)תשדיריםלקידוםתכניותיו(עד12:00
דקותבשעה.
הרשותבודקתאתעמידתהזכייןבמגבלותאלובאמצעותמערכתממוחשבתולעתיםבספירהידנית.אםזכייןחורג
מהמכסההמותרת,הנושאמטופלכהפרתשידור,והרשותרשאיתלנקוטסנקציהנגדהזכיין.מקריםשלהפרותעל
רקעזה,יפורטובפרקהדןבהפרות.

≤„Á‡†Ì¯Â‚Ï†ÌÂÒ¯Ù†ÔÓÊ†˙¯ÈÎÓ†Ï˘†‰Ï·‚Ó·†ÌÈÈÈÎÊ‰†˙„ÈÓÚ†Æ
הפירוטשלהלןמתייחסלעמידתהזכייניםבמגבלותסעיף)85א(לחוקהרשותהשנייה,האוסרמכירהאוהקצאהשל
זמןשידורפרסומותלגורםאחדבמכסההעולהעל10%מסךהפרסומותהנמכרעלידיהזכיין.
הרשותביצעהבדיקהועלפיהנתוניםעמדוכלהזכייניםבהוראותהחוק.
הנתונים לקוחים מתוכנת "בקרת פרסום" של חברת "בקרת פרסום בע"מ" )"יפעת"( ועניינם שנת .2006

ÌÒ¯ÙÓ†˙ÙÈ˘Á

המפרסמיםהגדוליםבערוץ:2
זכיין

קשת

מפרסם
פרוקטר&גמבל
שטראוסעלית
אסם
החברההמרכזיתלמשקאות
אינטרביוטי)לוריאלישראל(
תנובה
פרטנראורנג'
סנו
סלקום
יוניליוורישראל

%זמןפרסום
10
7.65
5.78
4.33
3.84
3.32
3.24
3.23
2.76
2.6

המפרסמיםהגדוליםבערוץ:10
זכיין

ישראל
10
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מפרסם
שטראוסעלית
אסם
סנו
אינטרביוטי)לוריאלישראל(
פרוקטר&גמבל
תנובה
יוניליוורישראל
החברההמרכזיתלמשקאות
סלקום
פרטנראורנג'

ÈÏÏÎ†‰ÈÊÈÂÂÏË†ÌÂÁ˙†˙ÂÓÂÒ¯Ù

%זמןפרסום
8.84
6.27
5.3
4.35
4.05
3.9
3.5
3.46
3.42
3.14

זכיין

רשת

מפרסם
פרוקטר&גמבל
שטראוסעלית
סנו
החברההמרכזיתלמשקאות
אסם
פרטנראורנג'
יוניליוורישראל
תנובה
אינטרביוטי)לוריאלישראל(
תימקובע"מ

%זמןפרסום
9.73
6.49
5.19
4.27
4.18
3.47
3.01
2.89
2.71
2.4

∫†ÌÂÒ¯Ù†„¯˘Ó†˙ÙÈ˘Á
לפימדיניותהרשות,לאחלהמגבלתסעיף)85א(לחוקהרשותהשנייהעלמשרדיפרסום,אםהוכחלשביעותרצון
הרשות,כיאינםמתפקדיםכרוכשיזמןפרסוםכ"בלוק"מראש,אלארוכשיםזמןפרסוםבעבורלקוחמוגדר.להלן
פירוט10משרדיהפרסום,שנחשפובהיקףהרבביותרבמשךהתקופההנדונה.
משרדיהפרסוםהגדוליםבערוץ2
זכיין

קשת

משרדפרסום
מק'אןאריקסון
שלמוראבנוןעמיחי
באומןברריבנאי
אדלר חומסקי ורשבסקי
גיתםBBDO
ראובניפרידן
גלרנסיס
אריאליPUBLICIS
פוגללוין
עצמי

%זמןפרסום
14.11
10.66
8.18
7.99
6.99
5.51
4.82
4.33
4.21
3.53

זכיין

רשת

%זמןפרסום

משרדפרסום
מק'אןאריקסון
שלמוראבנוןעמיחי
באומןברריבנאי
אדלר חומסקי ורשבסקי
גיתםBBDO
ראובניפרידן
יהושעTBWA
גלרנסיס
אריאליPUBLICIS
עצמי

10.99
9.73
9.32
7.19
6.3
5.57
4.59
3.9
3.81
3.67

משרדיהפרסוםהגדוליםבערוץ:10
זכיין

ישראל
10

משרדפרסום

%זמןפרסום

מק'אןאריקסון
שלמוראבנוןעמיחי
גיתםBBDO
אדלר חומסקי וורשבסקי
באומןברריבנאי
ראובניפרידן
אריאליPUBLICIS
עצמי
פוגללוין
גלרנסיס

18.7
10.44
7.37
6.98
6.3
5.42
4.87
3.88
3.69
3.36
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∫®˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†¨˙˘¯†¨˙˘˜©†≤†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÂÒ¯Ù‰†ÈÙÚ
ענף
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מזון
תמרוק
תקשורת
מיםומשקאות
כספים
צרכנות
ניקוי
בריאות
חשמל
מדיה

%זמןפרסום
17.52
10.41
8.73
7.93
7.85
6.56
4.89
4.14
3.68
3.65

∫±∞†ıÂ¯Ú·†ÌÈÏÂ„‚‰†ÌÂÒ¯Ù‰†ÈÙÚ
ענף
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מזון
תקשורת
תמרוק
כספים
מיםומשקאות
צרכנות
ניקוי
בריאות
מדיה
ביטוח

%זמןפרסום
19.92
9.47
9.33
8.55
7.48
6.73
4.8
4.51
3.75
3.59

∫®˙ÈÎÂÈÁ‰†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†¨˙˘¯†¨˙˘˜©†≤†ıÂ¯Ú·†ÌÂÒ¯Ù·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈ‚˙ÂÓ‰
מותג
.1
.2
.3
.4
.5

פרטנר-אורנג'
סלקום
פלאפון
YESשירותיטלוויזיהבלוויין
המשביר החדש לצרכן

%זמןפרסום
7.07
5.21
5.1
3.67
3.66

∫±∞†ıÂ¯Ú·†ÌÂÒ¯Ù·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈ‚˙ÂÓ‰
מותג
.1
.2
.3
.4
.5
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סלקום
פרטנר-אורנג'
YESשירותיטלוויזיהבלוויין
ביטוח ישיר  -ביטוח רכב
פלאפון

ÈÏÏÎ†‰ÈÊÈÂÂÏË†ÌÂÁ˙†˙ÂÓÂÒ¯Ù

%זמןפרסום
6.98
6.44
6.03
4.85
4.73

˘®‚ÈËÈÈ¯©†‰ÈÈÙˆ‰†È¯ÂÚÈ
∫¯˙ÂÈ·†˙ÂÙˆ‰†˙ÂÈÎ˙‰
∫≤∞∞∂†˙˘Ï†≠†ÈÏÏÎ†≠†≤†ıÂ¯Ú
שםהתכנית
 1רוקדיםעםכוכבים-התוצאות
 2קצרים2006
 3אוריגלרמחפשאתהיורש
 4נולדלרקוד
 5עובדה2007
 6כלבוטק
 7כוכבנולד4
 8מונדיאל:06גרמניה/איטליה
 9נולדלרקוד2
 10יאירלפיד

זכיין
רשת
רשת
קשת
קשת
קשת
רשת
קשת
רשת
קשת
רשת

תאריךשידור

שיעוריצפייה)רייטינג(

03/01/06

37.4

03/01/06

35.2

18/11/06

34.6

22/02/06

34.2

28/12/06

32.6

17/01/06

31.9

07/09/06

31.5

04/07/06

31.0

27/12/06

30.9

30/01/06

30.7

˜˘˙∫
שםהתכנית
 1אוריגלרמחפשאתהיורש
 2נולדלרקוד
 3עובדה2007
 4כוכבנולד4
 5נולדלרקוד2
 6ארץנהדרת
 7מונדיאל:06ארגנטינה/מקסיקו
 8השגריר-חמשיבשות-בחירתהקהלש.ח
 9יצאתצדיק
 10הקרבעלהבית)חייםהכט(

תאריךשידור

שיעורי צפייה )רייטינג(

18/11/06

34.6

22/02/06

34.2

28/12/06

32.6

07/09/06

31.5

27/12/06

30.9

17/03/06

30.5

24/06/06

28.4

10/03/06

27.9

26/01/06

27.4

09/03/06

27.0

¯˘˙∫
שםהתכנית
 1רוקדיםעםכוכבים-התוצאות
 2רוקדיםעםכוכבים
 3קצרים2006
 4כלבוטק
 5מונדיאל:06גרמניה/איטליה
 6יאירלפיד
 9מונדיאל:06ברזיל/קרואטיה
 10פיספוסים

תאריךשידור

שיעוריצפייה)רייטינג(

03/01/06

37.4

03/01/06

37.1

03/01/06

35.2

17/01/06

31.9

04/07/06

31.0

30/01/06

30.7

13/06/06

29.6

29/01/06

27.6

ÈÏÏÎ†‰ÈÊÈÂÂÏË†ÌÂÁ˙†˙ÂÓÂÒ¯Ù
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±∞†ıÂ¯Ú
שםהתכנית
 1מונדיאל:06צרפת/איטליה
 2מונדיאל:06צרפת/פורטוגל
 3מונדיאל:06סכוםצרפת/איטליה
 4מונדיאל:06גרמניה/פורטוגל
 5משדרמיוחד-רוןארד
 6כ.רגל:ביתרים/מכ'חי
 7כ.רגל:בית"רירושלים/מכביחיפה
 8כ.רגל:סכוםהפ'תא/ב'ים
 9לרדתבגדול-הגמר
 10כ.רגל:ביתרי-ם/מכבית"א
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תאריךשידור
9.7.06
5.7.06
9.7.06
8.7.06
6.9.06
19.3.06
5.11.06
17.12.06
6.9.06
10.12.06

שיעוריצפייה)רייטינג(
38.5
28.7
24.1
22.9
22.8
19.0
18.8
18.2
18.0
17.4

‰ÈÈÙˆ†È¯˜Ò
הרשותמקיימתסקריצפייהכדילמדודאתשיעוריהצפייהבשידוריהטלוויזיהבהתאםלסעיף)28א()(7לחוקהרשות
השנייההקובעכיעלהמנהלהכללי":לקיים במועדים שייקבעו סקרי צפייה והאזנה לשידורים ,ולהודיע ברבים את תוצאות
הסקר".

‚Â¯„ÓÏ†˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰„ÚÂÂ‰
ביצועסקרהצפייהנעשהעלידיוועדתהמדרוגהישראלית,אשרשלושהמחברימליאתההםנציגיהרשות.
ועדתהמדרוגהישראליתהיאועדהבהחבריםהרשותהשנייה,רשותהשידור,הטלוויזיההלימודית,זכייניערוץ,2
ערוץ,10הערוץבשפההרוסיתערוץ,9ערוץמוסיקה,24האיגודהישראלילפרסוםואיגודהמפרסמים.הוועדה
מבצעתאתמדידתשיעוריהצפייהבשידוריהטלוויזיהבישראלבאמצעותחברת"טל-גאל",שזכתהבמכרזאשר
פרסמההוועדהלצורךביצועהמדרוג.הבדיקהמתבצעתבאמצעותמדיצפייה)(People Metersהמותקניםבבתיהם
שלכ578-משקיביתוקרובלכ–1,800אישחבריפאנל,המייצגיםאתאוכלוסייתמדינתישראל,ואשרנבחרומתוך
סקרכינוןארצישהקיף6,000משקיבית.נתוניםמדויקיםבענייןהצפייהבקרב578בתיהאבבכלדקהבמשךהיום,
זורמיםלמערכתהמחשבשלחברת"טל-גאל"בכליום,וחבריהוועדהמקבליםדוחותמפורטיםבפילוחיםהמבוקשים
שלהאוכלוסייה.
הוועדהמפרסמתאחתלשבועדוח,ובוהתכניותהנצפותביותרבטלוויזיה.

‰ÈÊÈÂÂÏË·†‰ÈÈÙˆ‰†È¯ÂÚÈ˘Â†‰ÈÈÙˆ‰†Á˙
שיעורהצפייהבטלוויזיה)(RATINGמשקףאתאחוזהצופיםבערוץמתוךסך האוכלוסייההרלוונטית.
נתחהצפייהבטלוויזיה)(SHAREמשקףאתאחוזהצופיםבערוץמתוךצופי הטלוויזיהבפועלבזמןנתון.
מהגרפים הבאים עולה ,שנתח הצפייה ושיעורי הצפייה בערוץ  2הם הגבוהים בין נתחי הצפייה ושיעורי הצפייה בערוצים
המרכזיים )ברודקאסט(.
הנתוןהמוצגבגרפיםלהלןהואממוצענתח הצפייה)(shareבכלחודשמחודשיהשנה,בכלשעותהיום)גרף(1
ובמיוחדבשעותצפייתהשיא)גרף(2
הגרפיםהבאיםמשקפיםאתשיעורי הצפייה )רייטינג(בכלחודשמחודשיהשנה,בכלשעותהיום)גרף(3ובמיוחד
בשעותצפייתהשיא)גרף.(4
כל הנתונים כפי שיובאו מתייחסים לבתי האב היהודיים.
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‚¯≤∞∞∂†≠†ÂÏÂÎ†ÌÂÈ‰†ÈÙ†ÏÚ†(share)†‰ÈÈÙˆ†Á˙†∫±†ßÒÓ†Û
25.0

ערוץ1

23.5

ערוץישראל10

ערוץ2

21.8

21.8

21.4
20.3

19.8

20.0

20.4

19.1

18.4

17.7

17.7

17.5

15.0
13.0
11.0
10.1

9.7

10.0
7.4

8.9

8.6

7.7

7.6

7.0

10.3

10.0
9.1

9.2

8.7

10.3

8.9

8.0

7.1

6.3

6.3

5.6

6.3
5.5

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

0.0

דצמבר

5.0

‚¯®±π∫∞∞≠≤≥∫∞∞©†‡È˘‰†˙ÂÚ˘·†(share)†‰ÈÈÙˆ†Á˙†∫≤†ßÒÓ†Û
40.0

34.3
33.0

32.5
29.7

29.4

35.0

26.6

28.6

27.5

28.6

27.9

25.7

25.6

30.0

25.0
15.7
20.0
10.4
15.0

13.5

12.7

12.3
10.0

13.7

11.2

12.3

11.1

10.6

12.2
11.0

11.2

13.6

14.2

14.0

13.1

11.5
9.7

8.7

9.4

9.5
7.7

10.0

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

ינואר
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דצמבר

0.0

‚¯≤∞∞∂†≠†ÂÏÂÎ†ÌÂÈ‰†ÈÙ†ÏÚ†®‚ÈËÈÈ¯©†‰ÈÙˆ†È¯ÂÚ˘†∫≥†ßÒÓ†Û
9.0

ערוץ1

8.0

8.0

ערוץישראל10

ערוץ2

7.7

7.5

7.2

7.0

7.1
6.4

6.0

6.2

5.9

5.7

6.7
5.7

5.5

5.0
4.7
4.0

3,9
3.4

3.2

3.0
2.5

2.5

2.3

2.0

3.2
2.8
2.5

2.9

2.8

3.5

3.4

3.1

2.9

2.8

2.3

2.1

2.0

1.8

2.9
2.1

1.9

1.0

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

0.0

‚¯®±π∫∞∞≠≤≥∫∞∞©†‡È˘‰†˙ÂÚ˘·†®‚ÈËÈÈ¯©†‰ÈÈÙˆ†È¯ÂÚ˘†∫¥†ßÒÓ†Û

21.6
20.1

19.9
17.7

17.8

14.4

13.9

9.0

מרץ

אפריל

6.1

5.2

ינואר

פברואר

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

4.8

5.3

ספטמבר

6.1

6.0 6.2

6.3

6.4

5.7

אוקטובר

7.5

7.7
6.7

7.4

7.4
4.7

נובמבר

7.8

8.1
6.9

8.4

7.7

7.0

8.6

דצמבר

14.9

15.9

15.9

15.6

16.1
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ÔÂ˘Ï
הדוחהשנתינכתבבעבורשניהערוצים,כיווןשהבדיקההלשוניתשלשניהערוציםזהה.ישלציין,שלכלערוץהצביון
הייחודילו,אךמבחינתהלשוןהעברית,הרשותמחילהכלליםזהיםלשניהערוצים,ומצפהששניהםיקפידובלשון
השדרניםומנחי-התכניותויעמדובכלליהלשון,כפישמנחיםאותםיועציהלשוןובהתאםלהחלטותהאקדמיהללשון
העברית.
בשנהזוהתמקדהעיסוקהלשוניבתחומיםשיוצגולהלן:

ÌÈÏÈÏÓ˙Â†ÌÈ¯È„˘˙†≠†˙ÂÓÂÒ¯Ù†˙˜È„· Æ±
יועצתהלשוןברשותהשנייהמשתתפתבישיבותועדתהפרסומות,שנבדקיםבהתמליליםבנושאיילדים
ובנושאיםרפואיים.
בשנת2006הוגשולרשות342תשדיריםותסריטים,מתוכםהוגשו324כתסריטיםו18-כתשדירים.
השנהניכרהעלייהבמספרהשגיאותבהגייה,נמצאובעיותשלתקינותלשונית,המשיכולהיותבעיותהכרוכות
בשימושבעגה)=סלנג(,וגםבשימושבמבניםתחבירייםמאנגלית.נוספולהןגםשגיאותבכתוביות.

≤˙ÂÈÎ˙†˙˜È„· Æ
תכניותחדשותוצפייהאקראית:הצפייהבתכניותהיאבעיקרבעקבותהערותהפיקוח,בתגובהלתלונותהציבור
ואףצפייהיזומהבתכניותמסוימות.לאחרהצפייהבתכניותובדיקתןנשלחותהערותליועצי-הלשוןשלהזכיינים.
דוחותהפיקוחמפניםאתיועצתלשוןלשגיאותהאלה:קדימוניםשגויים,הנחיהלקויהוקריינותשגויהבתכניות
שלכלהזכיינים,כמוכן,כתוביותשגויות,קטעיםשלאתורגמוותרגומיםשגויים,וכמובן,שגיאותבמהדורות
החדשות,בקדימונים,בפתיחיםוב"תחזית"שלחברותהחדשות.
˜„†∫ÌÈÂÓÈהקדימונים,כמוהפרסומות,משודריםפעמיםרבותביום.לעתיםמשודרקדימוןשגוי,שלאנבדק
עלידייועצי-הלשוןשלהזכיינים.במקרהכזה,נדרשיםהזכייניםלפעולבמהירותלתיקוןהקדימוןהשגוי.
בקדימוניםרביםהשגיאותהןבעיקרבכתוביות,דברשיכוללהימנעבבדיקהמראששליועץהלשון.
˙¯‚†∫˙ÂÈ·Â˙ÎÂ†ÌÈÓÂמפקחיהשידורמעיריםעלכתוביותתרגוםועלכתוביותשגויותבכלל.מאזנכנס
לתוקףהתיקוןל"כלליההקלותלחירש",חלגידולניכרבמספרהכתוביותשעלהמרקעהדברמחייבבדיקה
שלהכתוביותכדילוודאאתתקינותן.הכתוביותנבדקותבאופןמדגמיככלהבדיקותהאחרות.
†∫˙ÂÈÎ˙·†‰ÈÈ˜†ÔÂ˘Ïכחלקמהפיקוחהלשונינבדקותהתכניותגםעלפיהמדדשללשוןנקייה,שפירושו
לשוןשאיןבהביטוייםבוטים,ניבולי-פה,קללותודומיהם,שישבהםכדילפגועברגשותהציבור,לפיכלל19
לכלליהאתיקהבשידוריטלוויזיהורדיו.בנושאזהמטפליםבאופןמשולב:אגףתכניותומחלקתהייעוץהלשוני.

≥˙Â˘„Á‰†˙Â¯·Á †Æ
הקפדהיתרהאנומקפידיםבלשונםשלשדרני"חברתהחדשות"שלערוץ2ו"חדשות."10לעתיםמגיעות
הערותמןהציבורומיועצי-לשוןשונים.ניכרתמגמהשלשיפורבלשוןהשדרנים,בעיקרהוותיקיםוהמנוסים,
אךישעדייןשדרניםשהעבריתשבפיהםטעונהתיקוןושיפור.להערכתנו,נחוצותהשתלמויותלשוןלכלל
השדרניםבשתיחברותהחדשות.השתלמויותכאלההיוגורמותלשיפורניכרבלשוןהקרייניםובידעהלשוני
שלהם,כמוכן,היומחדדותאתהמודעותהלשוניתלשגיאותולביטוייםלאתקניים.
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‰ÈÓÂÒ¯ÙÂ†˙Â˘¯‰†È¯Â„È˘ Æ¥
בדיקתשידוריהרשותנחלקתלשתיים:בדיקהמקדימהובדיקהלאחרשידור.
‡†≠†ÌÈË¯ÒÏ†˙ÂÈÈ¯˜Â†ÌÈË¯ÒÏ†ÌÈÏÈÏÓ˙††Æנבדקו:תמליליםשל'נספחתרבות',של'סיפורמסגרת',
של'דוחאינטימי',וכלסרטי'רצועהמהחיים',דהיינו,סרטיהרשותהשנייה.
·†≠†ÌÈÂÓÈ„˜††Æבדרךכללנבדקיםהקדימוניםלתכניותהרשותלפניהקלטתם.נבדקומראשכלהקדימונים
לסרטיםששודרו,וכךנמנעושגיאותבקריינותבקדימונים.
‚†≠†˙ÂÂ˘††Æנבדקו :הדוחהשנתישלהרשות;הדוחהשנתישלנציבתלונותהציבור;המללבאתרהאינטרנט
שלהרשות,ההודעותלעיתונות,המכרזיםוכלפרסומיהרשות.יועצתהלשוןגםכותבתבאתרהאינטרנטאת
פינתהלשון"מילהטובה".

¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙ Æµ
תלונותהציבורנחלקותלשלושהסוגים:תלונותהמגיעותישירותאליועצתהלשון,תלונותמלשכתהדוברת
ותלונותמנציבתלונותהציבור.בשנת2006התקבלו37תלונותמנציבתלונותהציבור.נושאיהתלונותותוכנן
מגווניםביותר,כגון:שגיאותלשוןשלשדרנים,שגיאותבכתוביותובפרסומותואפילועניינימגדר,כגון:פנייה
בזכרלנשים.התלונותנבדקו,ותלונותשנמצאומוצדקותהועברואליועצי-הלשוןשלהזכייניםלהמשךטיפול.

∂‰ÈÏÚ†ÁÂ˜ÈÙÂ†ÌÈÈÈÎÊ‰†Ï˘†ÔÂ˘Ï‰†ÈˆÚÂÈ†˙„Â·Ú†ÌÂ‡È˙ Æ
קייםשיתוףפעולהמלאעםיועציהלשוןשלהזכייניםוהעבודהאתםהיאיומיומיתורצופה.
אלההםהתחומיםשבהםקייםפיקוחעלעבודתם:
פרסומות;יועציהלשוןשלהזכייניםמתייעציםבענייניתסריטיםותשדיריםבעייתיים.כמוכן,ניתןייעוץבזמן
אמתלקרייניםהמתלבטיםבשאלותלשוןבאולפןההקלטה .מתקיימותפגישותשליועציהלשון,ובהןעיקר
הדיוןהואבלשוןהפרסומות,הלעז,מילותהיחס,כלליהכתיבחסרהניקודוענייניסגנון.נוסףעלכך,נשלחות
הנחיותלהאחדת-הלשוןבערוציםהמסחרייםוהחלטותשלהאקדמיהללשוןהעברית.
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È¯ÂÊ‡†ÂÈ„¯
‰¯˜·Â†˙ÂÈÈ„Ó
ÌÈÈÈÎÊ‰†ÈÚÂˆÈ·†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰
¯Â·Èˆ‰†˙ÂÈÙÂ†˙ÂÂÏ˙

‰È‚ÂÏÂÎË
ÌÈÙÒÎ

‰¯˜·Â†˙ÂÈÈ„Ó
ÆÏ˘ÓÓ†È¯˘˜Â†ÂÈ„¯†Û‚‡†˘‡¯†¨ıÈ·Â¯ßˆ†˙È„ÈÚ†∫˙‡Ó
שנת2006בתחוםהרדיואופיינהכ"שנתההסדרהשלחזוןומימושהאתגרהטכנולוגי-הרדיוהדיגיטיליבמדינת
ישראל".האתגריםהטכנולוגייםהחדשיםהניצביםבפנינומחייביםאתהרשותלאמץשיטותרגולציהחדשניות,ובכך
להתאיםאתעצמהלתמורותולתהליכיםבשוקמחדגיסא,ולהמשיךלהיותקשובהלצורכיהםשלהצרכניםהשונים,
בעיקרלתחנותהרדיוהאזורי,מאידךגיסא.משנסללההדרךהחקיקתית,ולאחרשתיקוןמס'24לחוקהרשותהשנייה
לטלוויזיהולרדיואושרבכנסת,החלההרשותבתהליךמואץשלגיבושמדיניותמעודכנתשלהסדרהכוללתבנושא
הרדיוהדיגיטלי,המביאהלידיביטויראויאתהאינטרסהציבוריבמדינהדמוקרטית,לצדשמירהעלהאינטרסשל
תחנותהרדיוהאזוריות.
במסגרתקידוםפרויקטהרדיוהדיגיטליוכחלקמהיערכותנולגיבושמסמךעקרונותהרגולציהבעידןשידוריהרדיו
הדיגיטלייםביצעההרשותבמהלךשנת2006מס'פעולות:שימועלגורמיםשוניםכגון:למשקיעיםפוטנציאליים,
לגופיםרגולטורים,לארגוניםולעמותות.בשימוענכללהבקשהלהתייחסותלשאלותהעוסקותבמדיניותהרגולציה,
אופיהתחנות,זהותהמשקיעיםומקומןשלתחנותהרדיוהאזוריותהאנלוגיותבעידןהדיגיטלי;שימועלציבורהרחב
ולגופיםציבורייםשמטרתולאתראתהצרכיםהקיימיםבציבורלתחנותהרדיוואתקהליהיעדהמעונייניםבתחנות
אלה;סקרצרכיםמקיףובדיקותכלכליותשלהמיזם.
כחלקמהליךהשימועערכההרשותכנסהיערכותנרחבשלכ300-משתתפיםאשרהשתתפובושרהתקשורת
ומנכ"למשרדודאז,נציגיםממשרדיממשלהומגופיםרגולטוריםרלוונטים;חבריכנסת,זכיינים,יזמיםומשקיעים,
נציגיקהילות,עמותותועוד.
מטרתהכנסהייתהלמצבאתהרשותכמובילתהרגולציההעתידיתולהציגהכגוףאשראמוןעלפרויקטהדיגיטציה
במדיההרדיופוניתבמדינתישראל.נראה,כיהמספרהרבשלהמשתתפיםבכנסהעידעלחשיבותושלהכנס
והצלחתו.
הרשותהשנייהתמשיךלקדםולהובילאתמיזםהרדיוהדיגיטליגםבעתידכדילהביאבשורהלציבורמאזיניהרדיו
במדינתישראל:ייחודיותוחדשנותבתוכן,ניצוליעילומבוקרשלהמשאב,מתןהזדמנותלגופיםרביםלהשתלב
בעשייההרדיופונית,שמירהעלהאתיקהבשידורים,מגווןדעותופלורליזםבשידור,מתןעדיפותלתכניםשישבהם
כשלישוקבערוציהתקשורתהקיימים,יצירתחופשביטוימרביועוד.
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È¯ÂÊ‡‰†ÂÈ„¯‰†ÈÈÈÎÊ†˙·ˆÓ
התחנה

אזור

תדר

"רדיוצפוןללאהפסקה"

גלילגולן

FM 104.5

"רדיוא-שמס"

צפון

"רדיוקולרגע"

עמקים

"רדיוחיפה"

הכרמלוהמפרץ

"רדיואמצעהדרך"

עמקחפר

תחילת תקופת
הזיכיוןהשלישית*
13.6.05

מנהל/תתחנה
אייללי-און

FM 101.5
FM 101.1

**25.7.03

סוהילכארם

FM 98.1
FM 96

1.9.04

חייםהכט

FM 91.5
FM 107.5

1.9.03

דנינישליס

****FM92.7
FM 90

1.9.04

אהרוןאורגד

FM 100

"רדיוס"

השרון

FM 99

1.9.03

דודבן–בסט

"רדיו"FM99ESC

השרון

FM93

9.11.04

חנהגרטלר

"קולחי–משדריםבאמונה"

המרכז

FM92.8

**24.9.03

עידוליבוביץ'

"רדיוללאהפסקה"

גוש-דן

FM 103

18.10.03

עידומור

"רדיותל-אביב"FM102

גוש-דן

FM 102

1.9.04

"רדיוFM91לבהמדינה"

שפלת-יהודה

FM 91

14.1.05

אוהמדז'יבוז'
שיבן-מאור
)החלמאוג'('06
דודבן-בסט

"רדיוירושלים"

ירושליםרבתי

1.9.03

עובדלוי

"רדיודרום"

נגב

"קולהיםהאדום"

אילת

***FM 89.1
FM 101
FM 89.5
FM 97

20.12.03

דודיוסוב

FM95.8
***FM101.5
FM 102

1.9.03

גיאמרקמן

FM 101.1

זיכיונןשלהתחנותהוארךמדיפעםלתקופותקצובות,ולאל4-שניםמלאות,זאתעדאשריוסדרוחובותיהןבגין
אגרתהתדריםוייחתמוהסכמיםלענייןזכויותיוצריםומבצעים.בשנת2006לאהגיעההמחלוקתלידיסיום)ההסדר
גובשרקבמהלך.(2007
**

בענייןרדיוא-שמסוקול-חי,מדוברבתאריךעלייהלאוויר,היינובתחילתתקופתזיכיוןראשונה.

*** בשעותמסוימותבמהלךהיוםמתפצליםשידוריהתחנות,בתדרהמפוצלמשודריםתכניםייחודייםלקהלהיעד
שהוגדרבאזורהזיכיוןשלהתחנותהשונות:
89.1FMפיצולשידוריםלדוברירוסיתבאזוראשדוד
92.7FMפיצולשידוריםלאזורהקריות
101.5FMפיצולשידוריםלאזוראשקלוןוחבללכיש
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‡ÂÈ„¯†È¯Â„È˘Ï†ÔÂÈÎÈÊ‰†È¯ÂÊ

חיפה
עפולה

נתניה
תל-אביב
ירושלים

בארשבע

אילת

מס'
אזור
1
2
3
4
5

הגלילוהגולן
הצפון
העמקים
הכרמלוהמפרץ
עמקחפר

6
7

השרון
גושדן

מס'תחנות
קיימות
1
1
1
1
1
2

 8שפלתיהודה
 9ירושליםרבתי
 10הנגב
 11אילתוחבלאילות
 12תחנהדתיתבמרכז

3
1
1
1
1
1
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ÌÂÁ˙‰†˜ÒÚ†Ì‰·˘†ÂÈ„¯†ÈÈÈÚ·†ÌÈ‡˘Â
ÈÏËÈ‚È„‰†ÂÈ„¯‰
עיקרפעילותהשלהרשות השנייההתמקדהבשנהזובקידוםפרויקטהרדיוהדיגיטליבישראל.כדילזהותאתתחומי
הענייןואתקהליהיעדוהצרכיםהקיימיםבציבורבענייןתחנותהרדיוהדיגיטליות,קיימההרשותאתהפעולותהללו:
.1כנסהיערכותלגופיםרלוונטייםבכלהנוגעלמדיניותהסדרתהנושא.
.2שימועלציבורהרחבולגופיםציבוריים
.3סקרצרכיםלהערכתהביקושהציבורי
.4בדיקהכלכלית,שבהנסקרוונותחוהמגמותהעיקריותלהתפתחותהשידוריםהדיגיטלייםבעולם,שוקהרדיו
המקומימהיבטיםשלהיצעוביקוש,והסביבההתחרותיתשלתחנותהרדיוהדיגיטליות.
לצורךיציאהלמכרזיםומתןהרישיונותלהפעלתהתחנותהדיגיטליות,נדרשההרשותלגבשמדיניותבשורהארוכה
שלסוגיותמרכזיותובהן:מספרהרישיונותשיינתנו,סגמנטציה–התפלגותסוגיהתחנותואופיין,קצבהיציאהלמכרזים
וההעלאהלאוויר,איכותהשמעשלכלתחנה,חלוקתתדריםביןתחנות,מדיניותMust Carryותשלוםדמימעבר,
תמרוץחדירתמקלטיםועידודשוקהפרסום,צורתהמימון,הסדרהשלהמכרזיםהדיגיטלייםלעומתהמכרזים
האנלוגיים,כיבויהשידורהאנלוגי,היבטיםטכנייםוהנדסייםנוספים,תשלומיםבגיןזכויותיוצריםועוד.לאחרשבחנה
אתתוצאותהשימועוהעבודההכלכלית,החליטהמועצתהרשותעלעקרונותהסדרהאלה:
א-להמליץלשרהתקשורתכיהרישיונותיוענקובדרךשלמכרז
ב-מתןהרישיונותיפוצללמספרסבבים)שאתמספרםתקבעהמועצה,הרשותתקבעסגמנטים(.
ג-הקצאהשלמספרמוגבלשלתדריםבכלסגמנט.
ד-הקצאתאפיקיםבעבורשידורתכניםייעודייםבעליחשיבותציבורית,אשראינםמקבליםמענהבאמצעותכוחות
השוק.
הסדרתהתשתיתלרדיוהדיגיטליטופלהבובזמןעל-ידיועדתמכרזיםבין-משרדית,שחבריםבהנציגימשרדהאוצר
ומשרדהתקשורת)נציגיהרשותהשנייהמשמשיםבהכמשקיפים(.הוועדהמחויבתבפרסוםהמכרזלצורךמתןזיכיון
להקמהולהפעלהשלמערךהתשתיתלהפצהקרקעיתשלשידורירדיובשיטההדיגיטליתבכיסויארצי.בשנה
הנסקרתלאהשלימההוועדהאתהמהלכיםשיאפשרואתהוצאתהמכרז,ובשנת2007היאנערכתלעשותכן.

ÌÈ¯„˙‰†˙Â¯‚‡†ÏÚ†˙˜ÂÏÁÓ‰
עקבסכסוךמתמשךביןתחנותהרדיוהאזורילביןמשרדהתקשורתבקשרלתשלוםאגרתתדרים,טענובעלי
הזיכיונותכלהעת,כילאישלמואתהאגרהכלעודפועלותבובזמןתחנותרדיופיראטיות,שכמובן,אינןמשלמות
אגרותתדריםומשרדהתקשורתלטענתהתחנות,אינועושהדיכדילמגרתופעהזו,הפוגעתבאיכותהתדריםשסופקו
להןוגורםלהןנזקיםשונים.נוסףעלכך,נטעןכימשרדהתקשורתהעלהבאופןלאסביראתסכוםאגרתהתדרים
עלפיהתקנות.
במהלךדיוניהמועצהבבקשותשלתחנותרדיוגלא'להאריךאתתקופתזיכיונןלתקופהשלישיתכקבועבחוק,
התנתהמועצתהרשותאתהארכתהזיכיוןבתשלוםחובאגרתהתדריםעלידיהתחנות.בשלזאת,האריכההמועצה
אתהזיכיונותלתקופותקצובותבכלפעםעדשיימצאההסדרויבואעלפתרונותשלוםהחובלמדינה,תוךשהיא
מציעהאתסיועהככלשיידרש.הארכותאלהנעשוכלהעתבגיבוימשרדהתקשורתומשרדהאוצר,אשרסברו
כיישלאפשראתמיצויהמגעיםעםהתחנות.
בשלהישנת2006נחתםהסכםפשרהביןהמדינהלבין11מתוך12תחנותהרדיו)פרטלרדיוקולרגעשהגישתביעה
משפטית(,בשלכךקבעהמועצתהרשותהשנייהכיהתמלאהתנאילהארכתהזיכיונותשלתחנותהרדיו,לפיכך
הוארךזיכיונןשלהתחנותהללועדסוףתקופתהזיכיון.
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±∑†≠‰†˙ÒÎÏ†˙Â¯ÈÁ·‰
לקראתהבחירותלכנסתה17-שהתקיימוב,28.3.06-נערךתחוםרדיולפקחעלהשידוריםשלזכייניהרדיובתקופה
של30הימיםשקדמולמועדהבחירות.נבדק,שתכניהשידורלענייןהבחירותעוליםבקנהאחדעםהוראותחוק
הרשותהשנייה,הנוגעותלתעמולתבחירותאסורהועםהנחיותהרשותבנושא.
עבודתהפיקוחעלהבחירותבוצעהמראשובדיעבד,וכללההאזנהבעיקרלתכניותמללהעוסקות,ביןהיתר,
באקטואליהרכהוקשה,שיחותעםמאזינים,אירוח,תכניותסאטירה,יומניחדשותותכניותאישיות.העקרונות
שעליהםהושםהדגשבהאזנההיו:האיזוןבשידור,אובייקטיביותונייטרליותבאופןהסיקור,הוגנות,ומבחן"האפקט
הדומיננטי".
במהלךההאזנההתגלומספרחריגותבתשדיריתעמולהוהםטופלועלפיכלליהבחירותע"יתחוםרדיו.ממצאי
הפיקוחהיו,כיהמידעשהועברהיהבדרךכללבעלערךעיתונאי-חדשותי,והתכניםשנמסרוהיובבחינתמסירתמידע
לציבור,ועיקרםחשיפתהמאזיניםלמועמדים)אשרחלקםהיואלמוניים(,לנושאיםולענייניםהקשוריםבבחירות.
מגישיהתכניותשמרו,על-פירוב,עלעקרוןהאיזוןבשידור,הקפידועלמתןזכותתגובהונמנעוכללמנקיטתעמדה.

¯Â„È˘·†ÌÈÂË‚È¯†˙„¯Â‰
בעקבותתלונותציבורשהתקבלו,נדרשההרשותהשנייהלתתדעתהלסוגייתאופיושלשירותהורדת"רינגטונים"
בשידור.
מדוברבשירותהניתןכיוםבשידורעלידיחלקמהתחנות,שבומזמינההתחנה,באמצעותשדרניםאובאמצעות
השמעתג'ינגל,אתהמאזיניםלתכניותיהלשלוחמסרוניםכדילקבל"רינגטונים",שיתנגנובמכשירהטלפוןהנייד
שברשותם.לאחרשביקשהאתהתייחסותהתחנות,החליטההרשות,כימדוברבשירותמסחרי,הנועדלקדםשירותים
ומכירתםלמטרותרווח,ביןאםבמישריןאובעקיפין,ע"יעידודלהתקשרותעסקיתעםהתחנהוספקיהשירות.לכן
שירותהורדת"רינגטונים"בשידורהואתשדירפרסומתלכלדברועניין,שחליםעליוכלליהרשותהשנייההנוגעים
לפרסומות)אתיקהבפרסומותבשידורירדיוושיבוץפרסומותואזכוריםמסחריים(,ולפיכךהזמנתהמאזיניםבשידור
להורידרינגטונים-הינהפרסומתלכלדברוענייןוככזועליהלהיותמשובצתבמקבץפרסומותבלבד.
¯˘(Play List)†‰˜ÈÒÂÓ†˙ÚÓ˘‰†˙ÓÈ

ועדתהרדיושלמועצתהרשותהשנייההחליטהלבחוןאתאופןשיבוץהמוסיקהבשידוריהתחנות.אחתממגמות
הרשותכפישבאותלידיביטויבסעיף)5ב'(לחוקהיא,לפעוללקידוםהיצירההישראליתבתחוםהשידוריםהמסחריים.
הרשותרואהבתחנותהרדיוהאזוריאתהבמההעיקריתהיכולהלאפשרליוצריםישראליםחדשיםלהגיעאלאוזנו
שלהציבור,ובכךלתרוםלהתבססותולהתרחבותהתרבותהישראליתהמתהווהבתחוםהמוסיקההישראלית.כדי
להבטיחשמירהעלמתןביטויליצירהישראליתמקוריתחדשה,החליטההמועצהלבחוןאתמדיניותהתחנותבעיצוב
רשימותהמוסיקהשלהןואתאופןמימושה.

®ÂÈ„¯†È¯Â„È˘·†ÌÈÈ¯ÁÒÓ†ÌÈ¯ÂÎÊ‡Â†˙ÂÓÂÒ¯Ù†ıÂ·È˘©†ÂÈ„¯ÏÂ†‰ÈÊÈÂÂÏËÏ†‰È˘‰†˙Â˘¯‰†ÈÏÏÎ
©†††††††††††≤∞∞∂†≠†Ê¢Ò˘˙‰†¨®ÔÂ˜È˙©†≤∞∞¥†≠†„¢Ò˘˙‰†¨®‰Ú˘†˙‡¯Â‰
בשנת2006פגתוקפהשלהוראתהשעהלענייןכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)שיבוץפרסומותואזכורים
מסחרייםבשידורירדיו()הוראתשעה(.כלליםאלומאפשריםשיווקזמןשידורבעבורזכייניהרדיובידיתאגידאוגוף
)כיוםהמשווקהואשפ"א–שידוריפרסוםאזוריים(הפועלמטעמם.הכלליםמטיליםמגבלותעלהגוףהמשווקשמטרתן
להבטיח,ביןהיתר,אתהמשךהתחרותבשוקהפרסוםואתשימורעצמאותםשלהזכיינים.תוקפםשלהכללים
כהוראתשעההיהלשנתייםמיוםפרסומםברשומות,בשלרצוןוועדתהכלכלה)שאישורהלכלליםנדרש(לבחון
בשעתואתהשפעתההסדרעלתחנותהרדיוהארציות.
משפגתוקפםשלהכללים,החליטהועדתהכלכלהלהאריךאתתוקפםבשנתייםנוספותולבחוןבתוםהתקופהאת
השפעתםעלשוקהפרסוםברדיובכלל.
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¢˙ÂÓÈÏ‡·†˜·‡Ó‰¢†‡˘Â·†ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ˙Ï†Û˙Â˘Ó†ÌÈ¯„˘Ó†ÌÂÈ
בחודשפברואר,התקייםביוזמתהרשותהשנייהובשיתוףתחנותהרדיוהאזוריותוערוץ10יוםשידוריםמיוחדבנושא
המלחמהבאלימות,שכותרתו":תפסיקואתהאלימותהזאת!".ביוםזהשודרובתחנותהרדיותכניותבסינדיקציה
העוסקותבמיגורהאלימותלסוגיה,קיימוראיונותעםאישיציבור,אנשיחברה,קצינימשטרהקרבנותאלימותועוד.
ערוץ10שידרמשדרמרכזישעסקבאלימותבחברההישראלית.ליוםמשדריםמיוחדזהקדםמסעפרסוםבתחנות
הרדיוובערוץ.10

ÌÈÈÈÎÊ‰†ÈÚÂˆÈ·†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰
˘ÁÂ˜ÈÙ‰†˙ËÈ
בדומהלשניםהאחרונותהפיקוחעלהרדיוהאזוריממשיךלהתבססבעיקרועלבדיקתהשידוריםוהאזנהלהם
בעקבותתלונותהציבורופניותיו.התלונותמגיעותמגופיםציבורייםומאנשיםפרטיים,ונושאיהןמגוונים.סוגנוסף
שלעבודתהפיקוחהואבדיקתהשידוריםלפינושאיםשנדרשנולהםבעבודההשוטפתשלהרגולציה.
כמחציתמתוך200שעותהאזנהשבוצעוהשנה,נבעוישירותמתלונותציבורעלאודותשידוריהתחנות.השעות
הנותרותיוחדולבדיקהיזומהבנושאיםשונים,שעיקרם:פיקוחעלהשידוריםשלכלזכייניהרדיובתקופהשל30
הימיםשקדמולמועדהבחירותלכנסתה)17-ראההכרעהלעילבפרק'נושאיםשטופלובתחוםרדיו'(.ושידורי
הסינדיקציהביןרדיוצפוןללאהפסקהורדיוללאהפסקה,מאחרשאתרובתכניהלוקחתהתחנההצפוניתמהתחנה
במרכז.נבדקשהיאאינהחורגתמהמכסהשאושרהלהע"יהמועצה,וכיישביטויהולםהןלמאזיניםהעוליםלשידור
מהצפוןוהןמהמרכז.

˘ÌÈ˘†Ï˘†Í˙Á·†‰Ê‡‰†˙ÂÚ
שנה

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

שעותהאזנה

1828

606

268

106

223

188

275

200

˙ÂÈÎ˙‰†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰
כנאמרלעיל,עיקרעבודתהפיקוחהיאבקרהלאחרשידוראובזמןאמתעלהתכניותוהתכניםהמשודריםבתחנות,
והיאתוצאהשלתלונותהמתקבלותברשותמפרטיםאומגופיםשונים;ציבורייםומסחריים.קיימתגםבקרהעל
תכניםמיוחדיםשקובעתהרשותכנושאיםלבדיקהמראש.יוצאמכללזההיאהבדיקהמראששללוחותהתכניות,
במסגרתהנבחניםאפיוןלוחהמשדרים,התאמתהלוחלאיפיון,היחסביןתכניותמקורלתכניותבסינדיקציה)תכניות
שמקורןבתחנהאחרת(,מידתהקשרעםהציבורומתןהזדמנותביטוילמאזינים.
לאחרשאושרלוחהתכניותהעונתי,עלהתחנהלפעוללפיווהואמשמשמצעהתייחסותלעבודתהבקרהעלשידורי
התחנה.התחנותרשאיותלעשותשינוייםבלוחותהעונתיים,עלפישיקולדעתןהמקצועי,ולדווחלרשותעלשינויים
מהותייםשנעשו.הרשותבודקתאתהשינוייםהמדווחים,ומתערבתרקבמקריםשבהםמצאה,כיישבשינוייםחריגה
מהותיתמאפיונההמאושרשלהתחנה,אומלוחהשידוריםשאושר,אוהפרהשלהחוק,הכלליםאושלתנאיהזיכיון.

È¯ÁÒÓ†Ì¯Â‚·†ÌÈ¯Â˘˜‰†ÌÈ¯Â„È˘‰Â†˙ÂÓÂÒ¯Ù‰†ÏÚ†ÁÂ˜ÈÙ‰
בנושאיםהקשוריםלתכניםהמסחריים)תשדיריפרסומת,חסויות,מזכים,שעשועוניםמסחריים,קדימוניםמסחריים(
לאנעשיתכללבקרהמראש,וכלהאחריותלנושאמוטלתעלהזכיינים.אםמצאההרשות,לאחרשנדרשהלפרסומת
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בעקבותתלונתציבוראומידעשהגיעאליה,כיהפרסומתחורגתמכלליהרשות,היאעשויהלהנחותאתהתחנות
לתקןאתהפרסומת,ולעתיםאףלפוסלהלשידור.במקריםמסוימים,ובהתקייםנסיבותהמצדיקותזאת,הרשות
עשויהגםלהחליטעלטיפולבהליךהפרותנגדהתחנההמשדרת.
במקריםשבהםהתחנותמבקשותלברר,אםתשדירפרסומתאותכניםמסחרייםאחריםעוליםבקנהאחדעםחוק
הרשותהשנייהוכלליה,באפשרותןלפנותלרשותלקבלתחוות-דעתמקדימהמתחוםהרדיו.הרשותמסייעתלתחנות
לאתרבעיותבתשדירים,ולהימנעמהןבטרםישודרו,אםקייםחששלאיעמידהבכללים.יששתמליץהרשותלערוך
תיקוניםבתשדיריםאותגבילאתשיבוצם,וזאתכדילמנועהפרותבשידור,אומקריםקיצונייםשבהםהרשותנאלצת
להחליט,כיאיןכלדרךלאפשראתהפרסום.

˙ÂÁ˙‰†È¯Â„È˘·†Â¯˙Â‡˘†˙Â¯Ù‰·†ÏÂÙÈË
אםנמצאאירועבשידור,בתחוםהפרסומותאוהתכניות,והוחלטלהגדירוכ"הפרהלכאורה",מודיעההרשותלזכיין
עלכך,ומבקשתאתתגובתובתוךפרקזמןשלעד7ימים.כלה"הפרותלכאורה"ותגובותהתחנותבענייןזהומובאות
לפניפורוםועדתההפרותשלהרדיו.לאחרשדנהבכלאירועלגופו,הוועדהמחליטההאםנעשתהבוהפרהומהי
התגובההנדרשת.במקריםשבהםהוועדהמחליטהלהטילעלהתחנהסנקציהבגיןההפרה,עומדיםלרשותהעונשים
כדוגמתשלילתזמןפרסוםמהתחנההמפירה)היקףהשלילהנקבע,ביןהיתר,בהתחשבבמשךההפרה,חומרתה
ותדירותה(,הגבלתהיתרלניודדקותפרסוםעלפיהיממהועוד.
התחנהרשאיתלערערעלהחלטותיהשלועדתההפרותבשנימסלולים:האחד,בקשהמהוועדהל"עיוןחוזר"בהפרה,
הליךהמתקייםבנוכחותנציגיהתחנה.עלההחלטהב"עיוןחוזר"אפשרלערערבפניועדתהעררשלמועצתהרשות.
המסלולהשניהוא,לערערישירותלוועדתהערר.החלטותיהשלועדתהעררסופיותומחייבות.
נתוניההפרותבתכניותובפרסומותלשנת,2006מצביעיםעלירידהבמספרההפרותשנקבעובכלהקטגוריות,לעומת
השנהשקדמהלה,וזאתאוליבשלירידהבתלונותשהתקבלובשנהזו53לעומת93בשנת:2005
12 £הפרותנרשמובסה"כלכלהתחנות,לעומת15הפרותבשנת.2005
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†£

7הפרותבתחוםהפרסומותלעומת3בשנהשעברה.

†£

4הפרותבתחוםהתכניותלעומת8בשנהשעברה.

†£

1הפרהבקטגוריהשלנושאיםאחרים,לעומת4בשנת.2004
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ההפרותמפורטותבטבלהלהלן:

È¯ÂÊ‡‰†ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ˙·†˙Â¯Ù‰†ÌÂÎÈÒ
רדיו צפון ללא הפסקה

רדיוא-שמס

רדיוקולרגע

רדיוחיפה

רדיואמצעהדרך

רדיוס

FM99esc

רדיוללאהפסקה

רדיו תל אביב fm 102

רדיוקול-חי

 – FM91לב המדינה

רדיוירושלים
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רדיודרום

.1פרסומות
1
א.שיבוץפרסומות
ואזכורים
מסחריים
ב.פרסומתאגב
.2תכניות
א.פגיעהבשםהטוב,
בפרטיותובטעם
הטוב
ב.אלימותוסבלאנושי
ג.אימשואפנים
.3אחר
1
א.הפרתהנחיות
המועצה
.4הפרות
1 1
א.סה"כהפרות
1
ב.מתוכןענישה
1
ג.מתוכןהתראה
ד.מתוכןטופלוגם
בהליךערר
*בשנהזולאהוגשובקשותלעררים.

קולהיםהאדום

הפרה:

סה"כ

תחנה:

1
2

2

2

6

1

1
1
2

1
2

1
2
1
1

5
3
2

3
3

12
8
4
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ÂÈ˙ÂÈÙ·Â†¯Â·Èˆ†˙ÂÂÏ˙·†ÏÂÙÈË‰
בשנת,2006הופנובכתבלטיפולתחוםרדיו53תלונותציבור,פניותובקשותשונות)46תלונותו7-פניותובקשות(.
בהשוואהלאשתקד,מדוברבירידהבמספרהתלונותוהפניות.לנתוןזה,מתווספותשאלותשונותהעולותבפורום
הרדיובאתרהאינטרנטשלהרשותכשאתחלקןהעבירהתחוםלידיעתהתחנותהרלבנטיות.כמוכן,קיימותתלונות
אשרהופנוישירותלתחנותעלידימאזינים.

„¯˙ÂÂÏ˙·†ÏÂÙÈË‰†Í
כלתלונההמתקבלתבתחוםרדיועוברתתהליךבירורעלפיאופיה.ברובםהמכריעשלהמקרים,הבירורכוללהאזנה
לשידורנשואהתלונה,עיוןבתגובתהשלהתחנהלתלונה,ניתוחהמקרהובחינתעמידתובהוראותהמחייבותאתבעל
הזיכיון.לעתיםנדרשבירורעםגורמיםנוספים)היועץהמשפטי,המתלונן,תגובתהתחנה,אועםמקורותאחרים(
לצורךקבלתפרטיםחיונייםלהשלמתהתמונההכוללת.בסיוםהבירורמגבשהתחוםאתחוותדעתוהמקצועיתעל
המקרהונותןהמלצותאופעולותלהמשךטיפולכנדרש.המשךהטיפוליכולשיהיההידברותעםהתחנהלתיקון
המקרהאולמניעתמקריםדומיםבעתיד,מתןהנחיותוהוראותלתחנההמשדרת,ולעתיםלכללהתחנות,אוהעברתו
להליךהפרות.
בכלמקרהשמתקבלותתלונות,מטרתהרשות,בראשובראשונה,כיהתחנותיפיקובעצמןאתהלקחיםאםישנן,
ויפעלוברוחזוכתוצאהמתלונות.לכןכשנמצאכיהתחנותחרגומהחוק,הכלליםאוהנחיות,איןהיאממהרתלהעניש
אתהתחנה,אםברור,כיהתחנהאכןהפיקהלקחיםלטווחארוךבהתאםלפעולותשהיאנקטהוהיולשביעותהרשות.
בסיוםהטיפולבתלונה,מסקנתהתחוםוהחלטתומועברותלידיעתהמתלונן,ביןאםישירותעלידיהתחוםוביןאם
עלידינציבתלונותהציבור)במקריםשהתלונההופנתהאליו(.יצויין,כיישמקרים,שבהםמסקנתושלהתחוםשונה
מזושלנציבהתלונות,וכלאחדמהםימשיךאתטיפולובאפיקיםנפרדים.

¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙·†ÌÈÎ˙Â†˙ÂÓ‚Ó†ÁÂ˙È
≤∞∞∂†≠Ï†≤∞∞µ†ÌÈ˘‰†ÔÈ·†˙ÂÂÏ˙‰†Ï˘†¯Â¯È·‰†˙Â‡ˆÂ˙†˙‡ÂÂ˘‰
˙˙ÂÂÏ˙‰†Ï˘†¯Â¯È·‰†˙Â‡ˆÂ
לצדזהשקיימתירידההשנהבמספרהכללישלהתלונותשהתקבלובנושארדיו,עדייןנשמראחוזהתלונותהמוצדקות
מכללהתלונותבדומהלשנהשעברה.
תלונותב2006-

תלונותב2005-
מספר

אחוז

מספר

אחוז

מוצדק

39

45%

21

45%

לאמוצדק

36

41%

17

36%

לאניתןלהכריע

12

14%

9

19%

סה"כ

88

100%

47

100%
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∫˙ÂÂÏ˙‰†È‡˘Â†ÁÂ˙È
∫¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙Ó†ÂÏÚ˘†ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰†ÌÈ‡˘Â‰
·˙∫˙ÂÈÎ
פגיעהבשםהטובובטעםהטוב-תלונותעלהתבטאויותשדרניםהפוגעותבשםהטובשלאישיציבור.כמוכן,
התקבלותלונותעלפגיעהבטעםהטוב,כפישבאולידיביטויבהפרהשלתרבותהדיוןוהשיחהובאישמירה
עלכבודםשלהמידייניםעל-ידימגישיםומאזיניםשעלולשידור.
פגיעהברגשותהציבור-תלונותעלפגיעהברגשותיהןשלקבוצותאוכלוסייהמסוימותבחברה)כגון:ניצולישואה,
נשים,מתנחלים,נושאידתועוד(.
עיסוקחריגבמין-בלטוהפניותבנושאיהתאמתתכניםשעסקובמין,לשעתשידורם.

·∫˙ÂÓÂÒ¯Ù
אתיקהבפרסומות-מרביתהתלונותעלהפרסומותעסקובפרסומותאגבששובצובמהלךהשידורולאבתוך
מקבציפרסומותואישמירהעלכלליהאתיקהלענייןהפרסומות.

˙ÂÈÊÎ¯Ó†˙Â·ÈËÁ†ÈÙÏ†˙ÂÂÏ˙‰†˙˜ÂÏÁ
בדומהלאשתקד,נשמרגםהשנהיחסזהה,פחותאויותר,בחלוקתהתלונותעל-פיחטיבותמרכזיותוכךגםבתחום
התכניותוהפרסומות.

˙˙ÂÈÎ
˙ÂÓÂÒ¯Ù
˜ÌÈ¯Â„È˘Â†‰ËÈÏ
˘˙ÂÂ

19
2
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2

23

ÌÈ‡˘Â†È¢ÙÚ†˙ÂÂÏ˙‰†˙˜ÂÏÁ
˙ÂÈÎ˙
∑†≠†·ÂË†Ì˘·†‰ÚÈ‚Ù
·ÂË‰†ÌÚË·Â
¥†≠†˙Â˘‚¯·†‰ÚÈ‚Ù
¯Â·Èˆ‰
¥†≠†ÔÈÓ·†‚È¯Á†˜ÂÒÈÚ
≥†≠†˙È¯Â·Èˆ†˙ÂÈ¯Á‡
≥†≠†˙ÈËÈÏÂÙ†‰ÏÂÓÚ˙
≤†≠†ÔÈÊ‡ÓÏ†ÒÁÈÂ†˙Â‚Â‰
≤≥†Î¢‰Ò

2
7

3

3
4

4

˙ÂÓÂÒ¯Ù
‰˜È˙‡
˙ÂÓÂÒ¯Ù†ıÂ·È˘
·‚‡†˙ÓÂÒ¯Ù
ÌÂÒ¯Ù·†˙Ó‡
±π
Î¢‰Ò

5

6
6

2

ÌÈ¯Â„È˘Â†‰ËÈÏ˜
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מספרתלונות

נושא

2

קליטתהשידורים

2

סה"כ

˙ÂÁ˙†È¢ÙÚ†˙ÂÂÏ˙‰†˙˜ÂÏÁ
בשנהזו",רדיוללאהפסקה"הינובמקוםהראשוןברשימתהתחנותבעלותמספרהתלונותהרבביותר,באופןיחסי
נראה,כיבדומהלשניםעברוהסיבהלתופעהנובעתמאופייןהייחודישלחלקמהתכניותשלהתחנות,סגנוןהמאפיין
אתלשוןשדריהן,וייתכןשגםמאחוזיהאזנהגבוהיםיחסיתלתכניותשלרדיוזה.

¯„±≥†‰˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÂÈ
¯„∏†·È·‡≠Ï˙†ÂÈ
¯„µ†ÒÂÈ
¯„†¥‰ÙÈÁ†ÂÈ
¯„≥†ÈÁ≠ÏÂ˜†ÂÈ
¯„≥†ÌÈÏ˘Â¯È†ÂÈ
≤†ÈÏÏÎ
¯„≤†‰˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÔÂÙˆ†ÂÈ
¯„≤†ÌÂ¯„†ÂÈ
¯„≤†Ú‚¯≠ÏÂ˜†ÂÈ
¯„±†‰È„Ó‰†·Ï†ÂÈ
¯„±†ÌÂ„‡‰†ÌÈ‰†ÏÂ˜†ÂÈ
¯„∞†Escππ†ÂÈ
¯„∞†Í¯„‰†ÚˆÓ‡†ÂÈ
¯„∞†ÒÓ˘†≠‡†ÂÈ
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5
4

8

3

3

2
2

2

2

1

1

0
0
0

13

˙¯Â·Èˆ†˙ÂÂÏ
˙˙ÂÈÎ˙†ÈÈÈÚ·†˙ÂÂÏ
נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

אחריות
ציבורית

רדיוחיפה*

רדיו חיפה מספק פינה
יומיתלחנןגולדבלט,אףעל
פי שזה מואשם בתקיפה
מינית .לא זו בלבד ,אלא
שגולדבלט מנצל במה זו
כדילהטותאתדעתהקהל
בסוגייתמשפטוהמתנהל.
קריאהשלמגישהתכנית
"דידי לוקאלי" למאזינים
לגנובסמליםשלמכוניות
מדגםפורדפוקוס.

המתלונןלאסיפקמועדשידור.
מהאזנה אקראית לשידור לא
נמצאזכרלפינההמדוברת,לפיכך
לא נותר אלא לסיים הטיפול
בתלונה.

לאנדרש.

רדיוללא
הפסקה

התנהגותבלתיראוייהשל
מגיש התכנית "שמוליק
טיאר" מול מאזין שאיים
לפגועבאשתו.

רדיוס*

אמירות בוטות של מגיש
התכנית'פלאטובליחשבון'
כלפיהמאזין)הפונה(שעלה
לשידור.

במהלך התכנית המדוברת
והמוגדרתכתכניתבידורוסאטירה
משתתפות לעיתים דמויות
הומוריסטיות,ובתכניתזואחתמהן
ביקשהלהשיגסמלשלרכבמדגם
פורד.דבריםאלהנאמרוכחלק
ממערכוןולאהייתהבהםמשום
הסתהלגנבהאועידודלעברהעל
החוק.
הרשותראתהבחומרהשמגישנתן
במהלמאזיןלהתבטאבהרחבה
נגדרעייתובשפהבוטהביותר,
קשה ואלימה ,עד כדי איומים
ברצח,מעלגליהאתר,בלישמנע
זאת  ובלי שעצר את השידור.
הרשותפתחהבהליךהפרהמול
התחנה.
הרשות סבורה ,כי האחריות
לשמירהעלתרבותהדיוןבשידור
מוטלתעלכתפיהמאזיניםלא
פחותמאשרשלהשדרנים,אך
"מושכותהשידור"מצויותאצל
השדרים,ובאחריותםלשמורעל
תקינותמלאכתהשידור,לרבות
מניעת התלהמות ושמירה על
כלליהאתיקהבשידור.

לאנדרש.

רדיוללא*
הפסקה

הוגנותויחס
למאזין

התחנה נקנסה
בנטילת דקות
פרסום.

מנהלהתחנהנזף
במגיש וביקש
לחדדאתמדיניות
ניהול השידור
התקין ברדיו,
לפיכךלאראתה
הרשות צורך
להתערבות
נוספת.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

התכניות'דידילוקאלי'ו'רק הרשות התרשמה ,שהעיסוק
רדיוללא
ספורט'המשודרתבתחנה בנושאהיהלגיטימיבמסגרתדיון
הפסקה*
עושותקידוםמסיביופרסום פתוח וער בנושא אקטואלי
לשידורהמונדיאלבתשלום .רלבנטילציבורהמאזינים.גםאם
בגללעצםהיותושלאחד באחתהתכניותאוזכרומבצעים
מבעליהתחנההבעליםשל ועלויותחבילותהשידור,הדבר
חברת צ'רטלון המשדרת נעשהכחלקממסירתמידעבעל
את שידורי המונדיאל ענייןלציבור,ולאחצהאתגבול
הסביר.
בתשלום.
בימי חמישי אחרי חצות הרשותהאזינהלשידוריהתחנה
רדיוס*
עיסוקחריג
משודרים שידורי תועבה האזנהיזומהבימיחמישיבלילה
במין
ביןהשעות,02:00-24:00במהלך
מדרגהנמוכהבתחנה.
חודשיים .נמצא ,כי שודרה
מוסיקת להיטים .גם מהתחנה
נמסר,כיאיננהמשדרתתכנית
תועבה.
השמעת תכנים מיניים בבדיקהנמצא,כייוםשידורים
רדיוללא*
במהלךהיוםשאינםהולמים מיוחדובורקמערכוניםהתקיים
הפסקה
לרגל השבתון ביום הבחירות
אתשעתשידורם.
לכנסת ,ואינו אופייני ללוח
התכניות של התחנה .הרשות
סבורה ,כי השמעת מערכונים
ובהםתכניםמינייםבמהלךהיום,
כאשרהסבירותשילדיםיאזינו
גבוהה ,אינו מתאים ונכון היה
להימנעמשידוריםאלה.התחנה
נדרשהלהימנעממקריםדומים
כאלהבעתיד.
שידורתכניתייעוץבהגשת הפונהלאהצביעעלמועדישידור
רדיוללא*
הסקסולוגדר'דרניאלדריי מדויקיםאועלמקריםמסוימים.
הפסקה
באופן שאינו מתאים בעיקרון,אםמדוברבתכניתייעוץ
בנושאמיןוזוגיות,הרימטבעה
להאזנתילדים
היא עשויה להעלות קונוטציה
מינית.אולםההגבלהעלתכני
השידורמוצדקתרקבמקריםשל
שימושבביטוייםגסיםבמיוחדאו
עיסוקמפורשובוטהב/מיןוחריגה
מגבולותהנורמטיבייםשלהטעם
הטוב.
*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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ביצוע
לאנדרש.

לאנדרש.

לאנדרש.

לאנדרש.

נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

רדיו
ירושלים*

בתכנית "ארבע עד שש"
התארחה מעצבת בגדי
סאדו-מאזו.השיחהנסבה
סביב הנושא של עיצוב
בגדים אלה ,כיצד ניתן
לזהותאדםשאוהבסאדו-
מאזו ,כאבים שחשים
אנשיםבמהלךפעילותזו,
השמעת קולות ועוד .וכל
זאתבשעתצהריים.
התבטאות של מגישת
התכנית 'אמא עצבנית'
הפוגעתבאוכלוסייההדתית.

כללי הרשות קובעים ,כי יש
להתאים את תכני השידורים
במיוחדאלההמשודריםבמהלך
היום ,ולהתחשב בקהל היעד
ובמיוחדבילדים,ואעפ"ישהנושא
שודר במסגרת תכנית בידור
הרשותקובעת,כילאהיהמקום
לאייטם מסוג זה בשעות
הצהריים.

התחנההתרתה
במגיש מפני
הישנותהמקרה.

הרשות קיבלה את התנצלותה
רדיוחיפה*
פגיעה
הכתובה של התחנה ומגישת
ברגשות
התכנית,כאשרהבהירה,כילא
הציבור
הייתהכוונהלפגועבציבורשלם
אלאבקבוצתפורעיחוק.
שאלות שהפנתה מגישת לאחרבדיקתההקשרהמלאשל
רדיוללא*
התכנית"התקוה"לאבשכול השיחה סבורה הרשות ,כי
הפסקה
באופן הפוגע ברגשות המגישה נקטה קו רגיש ורציני
המשפחותהשכולותביום לאורךהשיחהעםהאבהשכול
הזיכרון לחללי ערכות שדיברעלבנוכאילוהואעדיין
בחיים ,וכך גם היא המשיכה
ישראל.
באותוקו,ללאכלציניותאוכוונה
לפגוע.
בתכנית"תכניתהערב"עלה מהאזנהלתכניתנמצא,כיאכן
רדיו
לשידורמאזיןממוצארוסי ,בשיחה עם המאזין ,השתמשו
תל-אביב*
בתגובה פתחו המנחים המגישיםבמבטארוסי.ביןהיתר,
בסדרהשלהערותגזעניות שאלועלעירהולדתו,המאכל
המועדףעלבנימוצאוועודכאלה
הקשורותלמוצאו.
ברוחהומוריסטית.גםבקולושל
המאזיןלאנשמעכאילו"סבל"
מרוחהשטותשלהם.בבדיקהעם
התחנהנמסר,כיהמאזיןביקש
לעלות שוב לשידור כמה ימים
אחריהשידורהמוזכר,כךשלא
נראהכינפגעמהמגישים,ונראה
כי אין פגיעה ברגשות הציבור.
*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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נושא

פגיעהבשם
הטובובטעם
הטוב

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

קולהים*
האדום

"תכנית האקטואליה"
מתנהלת בשפת רחוב
ורמתהאינהראויהלשידור,
כמושיחהציניתומלגלגת
עםתושבשדרותבמקום
להביעסולדיריותותמיכה
ואייטם נוסף שבו צחקו
המגישיםמהשואה.

רדיוקולרגע*

בתכנית הספורט ניהל
המגיש ריאיון עם אורח
שהתבטא בשפה רדודה,
ולמרות התבטאויות  של
האורחהמשיךהמגישאת
הריאיון.

לא מצאנו כל פסול בריאיון
שניהלוצמדהמגישיםעםתושב
שדרות .הם שוחחו עמו שעה
ארוכהעלאודותהמצבהביטחוני
הקשהבעירועלמצוקתהתושבים
באין פתרון לירי הקסאם .רק
בתוםהשיחההרשולעצמםשני
המגישיםלעבורלפסיםקצתיותר
מבודחים כאשר הזמינו את
המרואייןלאילתשטופתהשמש
ונטולתהקסאמים.לעומתזאת
הביטוי"מהאכפתלנוהשואה,
העיקר שתרוויח שווארמה"
שאוזכר באייטם האחר שציין
הפונה,היהמיותרוסרטעם.
הרשותסבורהכיהיהמקוםלקטוע
אתהשידור.אעפ"ישהמגישניסה
לעצוראתהמרואייןמהתבטאויות
גסותולאראויותלשידור.

תשומתלב
התחנההוסבה
לעניין
ההתבטאות
המיותרת.

רדיוחיפה*

מגיש'תכניתהבוקר'בשיחה
עם אב שכול ,השתלח
בקצין משטרה שהחליט
לשלוחשוטריםלשאולאת
האב ,אם ישתתף בטקס
אזכרה וינצל הזדמנות זו
כדילהפריעכמושעשהעם
הורים נוספים בעצרת
אחרת.
התבטאותשלמגיש'תכנית
הצהריים' שאינה ראויה
כלפישרהביטחון,שאול
מופזבאומרו"בעזרתהשם
השר מופז יקבל אירוע
מוחי".

המגישלאצייןאתשםהקצין,
תיאורוולאןמשתייך.הייתהזו
אמירהכוללנית,שנאמרהמתוך
כעסוהזדהותעםעוגמתהנפש
שנגרמה למשפחה השכולה.
לפיכךלאהייתהכלהשתלחות
אופגיעהבאדםמסויםולאנמצא
בסיסלטענותהמתלונן.

רדיו
תל-אביב*

הרשותסברה,כיישדרךלראות
התבטאותזושלהשדר,שאינו
חלקמהצוותהקבועשלהתכנית,
אלא משתתף בפינה ,כבלתי
ראויה ,חסרת טעם ומיותרת.
העובדה שהדברים לא זכו
לתגובהכלשהימהמגישות,יש
בהגםכןכדילהעציםאתהטעם
לפגםבדבריםשנאמרו.כמוכן,
התחנהביטלהאתהשתתפותו
של השדר בתכניות ולמחרת
השידור התנצלו המגישות על
הדברים.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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הרשותמקבלת
אתהתחייבות
התחנה,כי
המרואייןלא
יעלהלשידור
בעתיד,ומתרה
מפניהישנות
המקרה.
לאנדרש.

תשומתלב
בתחנההוסבה
לעניין
ההתבטאות
המיותרת.

נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

רדיו
תל-אביב

בתכנית"תכניתהערב"יזמו
המגישיםשיחתטלפוןעם
מתלוננתנגדנשיאהמדינה
בביצועעברותמיןשביצע
לכאורה ,תוך זיהוי שמה
הפרטי ,זיהוי אפשרי של
קולהבלילצייןבטרםהחלה
השיחהכימדוברבשיחה
בשידורחי.

רדיו
ירושלים*

בתכנית'אוריזוהר'השמיץ
המגיש את כבוד נשיא
ביהמ"שלשעבר,והשתמש
בביטוייםכגון"לאנורמלי",
"נגוע"ו"מכרסמים".

משום שמדובר בנושא רגיש,
הנמצאעלסדרהיוםהציבוריהיה
עלהמגישיםלנקוטמשנהזהירות
ולהימנעמכלזיהויאפשרישל
המתלוננתאולחילופיןלשקולאם
לנהלשיחתטלפוןכזו.המגישים
לאהסתפקובשיחההראשונה
לאחר שהמתלוננת להם את
השיחה,עברולנסיוןשנילשוחח
עמה-שכשל.המגישיםלאציינו
בתחילתהשיחה,כיהיאנמצאת
בשידורחיבתחנתרדיו.וכשכבר
עשוזאת,זהנשמעכאזכורבדרך
אגב .הרשות פתחה בהליך
הפרות.
הרשותמצאהשהייתההשתלחות
חסרת רסן ולא ראויה משום
בחינה.

התחנה נקנסה
בנטילת דקות
פרסום.

רדיודרום*

ב"תכנית הבוקר" הפנה
המגישאתטענותיוכלפי
דובר עיריית ב"ש באופן
אישיעלהפסקתפרויקט
שהפסיקה העירייה בשל
בעיותמימון.

הרשות לא מצאה ,כי המגיש
התכווןלהפנותאתזעמואישית
כלפידוברהעירייה,אלאאלהגוף
שאותוהואמייצגמתוקףתפקידו
כדובר.

רדיוללא
הפסקה*

התבטאויות המגישה
בתכניתה 'ורדה רזיאל
ז'קונט'כלפיהעיתונאימר
יגאלגלאיופעילותהבפרשת
כתבת אינטרנט כפי
שהתפרסמהבאתר.walla

הרשות קבעה כי התבטאויות
המגישהלאעלובקנהאחדעם
כללי הרשות לעניין 'אי משוא
פנים' ,ועל כן פתחה בהליך
הפרות.

ֿ

אימשוא
פנים

התחנה מצאה
לנכון להבהיר
למגישהתכנית
כיהתבטאויותיו
היומיותרותואין
לחזורעלסגנון
כזהבעתיד.
התחנהביקשה
להבהירשאעפ"י
שאיןלדעתם
באמירותשהיו
בשידורמשום
כוונהלפגוע
בדוברהעירייה,
הנחתהאת
המגישלהימנע
מהתקפות
אישיותדומות
לאלהשהיו
בתכניתבעתיד.
התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

תעמולה
פוליטית

רדיוללא
הפסקה*

שידור תעמולת בחירות
מפלגתית בניגוד להוראות
החוקבנושאבמיוחדבתקופה
שלפניהבחירות.

מבדיקתהרשותעולה,כיהאייטם
עסקברובועסקבביקורתכללית
של השדרן כלפי החברה
הישראלית,אולםביקורתזוכוחה
יפה ,כל זמן שנשארה ברמת
כללית.השדרןגלשבדבריולאחת
המפלגותוהביעסלידתוממנה,
תוךשימושבמיליםחריפות.

הרשות חידדה
בפניאתהתחנה
אתהחשיבותשל
מניעתהתבטאויות
שישלגביהןחשד
אוספקלתעמולה
פוליטיתהאסורה
בתקופת60הימים
שלפניהבחירות.

רדיוקול-חי

תכניותבהגשתושלהרב
אייכלר נושאות אופי
תעמולתיפוליטי,במיוחד
מעצםהיותומועמד.

רדיוקול-חי*

במהלך התכנית נעשתה
תעמולה בחירות אסורה
ליהדותהתורהשבמהלכה
תקפואתהאיחודהלאומי-
מפד"ל.

הרשותהנחתהאתהתחנותלפני לאנדרש.
תקופתהבחירותלהעבירלאישור
מוקדם כל שידור המוגש ע"י
מועמדיםלכנסת,כאשרעמדת
הרשות בכל מקרה היא שלא
לאפשר למועמדים להגיש
תכניות.מאחרשהרבאייכלרלא
כיהןכח"כ,לאהיהמועמדלכנסת
או מועמד לבחירות מקודמות
מטעםמפלגה,לאהייתהמניעה
כי ימשיך להגיש את תכניתו.
הנהלתהתחנההנחתהאתהרב
אייכלרלעדכןאותהמיידיתעל
שינוי אם ישובץ ברשימות
מועמדיםלכנסת,ובובזמןלדווח
לרשות.
הרשות לא מצאה ,כי בשידור לאנדרש.
המדוברהייתההפרהשלכללי
השידור המקובלים בתקופת
טרום-בחירות .ההתייחסות
לרשימה המשותפת 'המפד"ל-
האיחודהלאומי'הייתהמההיבט
של ההבדל בין מפלגה דתית
לחרדית,ולאהיהבהכדילפגוע
אולהתקיףמפלגהזואואחרת.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

אמת
בפרסום

רדיוללא
הפסקה*

פרסומתשלרשתאופטיקה
מבטיחהמבצעעלכלהחנות,
אולםבפועלמדוברבמספר
מוצרים.

תחנותרדיו
אזורי*

במסע הפרסום ל'איחוד
ישיר' ,שבפתיח מודיע
הקריין כי השיחה אינה
מבוימת,איןאמת.
פרסומתלשירותמסרונים
לכותל לאיחול החלמה
מהירהלרה"מ.בפרסומת
זוישמשוםניצולהכאבשל
משפחת שרון לגריפת
רווחים.
פגיעה ברגשות הנשים
המתחתנותבנישואיםלא
רפורמיים,בכךשהןמוצגות
בצורהמזלזלת.

התחנהטענה,כיהטעותהייתה
אצלהלקוחולאאצלם.הרשות
הבהירה,כיהתחנהלאהקפידה
הקפדה יתרה בתוכנה של
הפרסומת ,כפי שהיא מחויבת
לעשותבהתאםלכללים,ובכך
יכלה למנוע הטעיה .הרשת
המפרסמתטענה,כינפלהטעות
בפרסום והזמינה את הפונה
לרשתלרכושאתהמוצרבמחיר
מבצעכפישהובטחבפרסומת.
המפרסםהצהיר,כיהפרסומת
המדוברתאינהמבוימת.

התחנההותרתה
מפניהישנות
המקרה.

רדיוללא
הפסקה

שימוש לרעה בשידורי
התחנה לצורך שיבוץ
תשדירים בעניין חרם
שהטילו על המוסיקה
הישראליתוהיםתיכונית.

אתיקה
בפרסומות

רדיוס*

רדיוללא
הפסקה*

התחנה מסרה בתגובתה ,כי
פרסומת מסוג זה לא שודרה
מעולםבתחנה.

לאנדרש.

לאנדרש.

לאחר בחינת התשדיר ,סברה
הרשותסברהכיהתשדירמציג
נשים,המתחתנותשלאבטקס
רפורמי,בצורהשליליתבאופן
שאינועולהבקנהאחדעםכללי
הרשות לעניין פגיעה בציבור,
ובטעםהטוב.התחנההודיעה,כי
הפרסומתהורדהמשידור,ולפיכך
לא מצאה הרשות מקום
להתערבותכלשהיבנושא,אלא
אםכןתחפוץהתחנהלהעלותו
בעתידלאוויר,שאזעליהלהעבירו
לאישורמוקדםלרשות.
התחנה הודיעה ,כי תשדירים
כאלהלאשודרואצלהמעולם.

לאנדרש.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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נושא

פרסומתאגב

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

רדיו
תל-אביב

פרסומתלערוץ24בשילוב
אלמנטים של ההמנון
הלאומי.

FM91

שימוש לרעה בשידורי
התחנה לצורך שיבוץ
תשדירים בעניין חרם
שהטילו על המוסיקה
הישראליתוהיםתיכונית.
במסע הפרסום ל"גרנד
קניון"בחיפה,אמורהלעלות
לאוויר תכנית שבועית
בתחנה,שתעסוקבתחום
האופנהוה,“life style”-
בהנחייתה של גב' מורן
אייזנשטיין.
השדרנית איריס בראון
מפנה את מאזיניה לקבל
אצלה ייעוץ פרטי לאחר
התכניתשבהגשתה.

אין בכללי הרשות השנייה או
בחוקיהמניעהלהשמעתההמנון
בפרסומות.ומהאזנהעולה,כילא
הייתהכלזילותבהשמעתההמנון.
בעקבותהתלונהלרשות,החליטה
התחנה ביוזמתה על הורדת
התשדירים נשואי התלונה
משידוריהתחנה.

לאנדרש.

רדיוחיפה

רדיוס*

רדיוללא
הפסקהֿ

מגישת התכנית הפנתה
מאזינהשעלתהלשידוראל
מפיקת התכנית ,כדי שזו
תספקלהפרטיהתקשרות
לייעוץפרטישלגב'זקונט
עצמה.
שידור פרסומת סמויה
לחברת'אירופלקס'לאורך
כלהתכנית'איריסקול'.

רדיו
תל-אביב

שידורמסעפרסוםלרשת
פיצהמטרב"תכניתהערב"
באופןשמקדםאתפעילויות
הרשת ואת מוצריה ,בין
היתר בתחרות נושאת
פרסים.

רדיוללא
הפסקה*

התחנה הודיעה ,כי אין כוונה
להעלות את מסע הפרסום
המדובר ולא צפוי שינוי בלוח
המשדריםשלהתחנה.

לאנדרש.

פרסום אפשרות לקבל את
שירותי הייעוץ הפרטיים של
השדרנית,גםאםלאנתקבלה
תמורה ישירה או עקיפה בגין
שידורפרסומתזו,לאהיהענייני
לתכניתוהייתהבופרסומתאגב
אסורהולכןהפרהשלהכללים.
הרשות פתחה בהליך הפרות.
הרשות החליטה ,כי מדובר
בפרסומת אגב ועל כן פתחה
בהליך הפרות .בשל המקרה
התחנה השעתה משידור את
השדרניתלמשך3ימים.

בשלהשעיית
השדרנית
מתכניתאחת
שלה,הרשות
התרתהבתחנה
מפניהישנות
המקרה.

הרשותקבעה,כיבמהלךהתכנית
לצד דברי השבח שנאמרו ע"י
המגישה על מוצרי החברה,
נתאפשרה במה נרחבת
לפרסומם.המקרהטופלבהליך
הפרות.
הרשותבחנהאתתכניהשידור,
ובכללםאתהתבטאויותיהםשל
מגישי התוכנית במהלך שיחת
הטלפוןעםנציגתרשת"פיצה
מטר",ומצאה,כימדוברבהפרה
שלכלליהרשות.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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לאנדרש.

בעקבותפעולת
התחנההסתפקה
הרשותבהתראה
מפניהישנות
המקרה.
התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

שיבוץ
פרסומות

רדיוקולרגע

קידום בשידור של עסק
שבבעלות התחנה על
חשבוןעסקיםאחרים.

ככלל,עפ"יכלליהרשותהשנייה,
לתחנותהרדיוהאזוריאיןמניעה
לפרסםאירועיםומופעיםשהן
מקיימות,ביןהיתר,לצרכירווח
ובלבד שהדבר נעשה בהתאם
לכללים.

התחנהנדרשה
לשבץאת
תשדיריהפרסום
הנוגעיםל'רדיו
בר',כמוגםיתר
תשדיריהפרסום,
במקבציהפרסום,
בהתאםלאמור
בכללים.

"שיבוץפרסומתלמכונית בשונהמהמצבבשידוריהטלוויזיה
רדיו
"פולקסואגן"  ב'תכנית המסחריתאיןברדיוהגבלהעל
תל-אביב*
הערב'בקריינותשלמגיש שיבוץפרסומותשבהןמשתתף
אדםהמגישבאותהעתתכנית.
התכניתעצמו.
מקבץ הפרסומות צריך להיות
מופרד באופן ברור ומובהק
מהתוכןבאמצעותאותמעבר,
אשרמשמשכמבדילביןשידורי
תוכן לבין שידורי פרסומות.
בבדיקהשנעשתהנמצא,כיאכן
מקבץהפרסומותהאמורהובדל
משידוריהתוכןבאמצעותפתיח
וסגיר מיוחדים .יתרה מכך,
בסיומהשלהפרסומתנשמעקולו
שלאדםאחר,דברהמפחיתאת
החששמפניבלבולביןתוכןלבין
פרסומת ונוספו לכך אותות
ההפרדהכאמורלעיל.
תשדיר פרסומת הקורא הרשותקבעהכימדוברבהפרה
רדיו
לצעיריםוצעירותלחגוגאת של כללי הרשות ,זאת מאחר
תל-אביב*
מסיבתהרווקיםב"מסיבה שבמועדון מתקיימות פעילויות
נועזת" במועדון חשפנות .נועזות )כהגדרתן בתשדיר(
המהוותשירותמיני.לפיכךטופל
הנושאבהליךהפרות.
סירוב התחנה לשבץ לאחרשבחנהאתנוסחהתשדיר
רדיוקול-חי
תשדיר של אירוע מטעם שהוצע לשידור ובשל נסיבות
הענייןוהנימוקיםשהציגההתחנה
עמותת'מטהמשיח'.
בפניהרשות,החליטההרשותלא
להתערבבנושאוהחליטהלהותיר
את אפשרות שיבוץ הפרסום,
לשיקול דעת התחנה ככתוב
בכללים.
*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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בנטילתדקות
פרסום.
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נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

רדיודרום

התחנה מסרבת להעלות
תשדירים של רשת מזון
בטענה ,כי אינה מעלה
תשדירים של חברות
המשווקות בשר ומוצרים
לאכשרים.

הרשות קבעה ,כי הטיעונים
שהציגההתחנהאינםמצדיקים
את אי שיבוץ תשדיר ,אולם
החלטהזוהתייחסהרקלעצם
הפרסוםשלהחברה,בלישבחנה
אתנוסחיהתשדיריםשלה.

לאנדרש.

˙‰ËÈÏ˜Â†ÌÈ¯Â„È˘†ÈÈÈÚ·†˙ÂÂÏ
נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

קליטה

רדיוצפון
ללא
הפסקה*

הפונהמתלונןעלקיומהשל
תחנת רדיו פיראטית
במקוםעבודתוהמפריעה
לקליטתשידורירדיוצפון
ללאהפסקה.

לרשותלאידועעלתחנהחוקית-
ארצית או אזורית העונה לשם
"שידוריהקודש"המשדרתבתדר
המצויןוע"פהנתוניםנראהכימדובר
בתחנהפיראטית.הסמכותלסגירת
תחנות פיראטיות מצויה בידי
משטרתישראלומשרדהתקשורת.

הומלץלפונה
לפנותלמשטרת
ישראל.

˙ÌÈÂ˘†ÌÈ‡˘Â·†˙ÂÂÏ
נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

ביצוע

רדיוצפון
ללאהפסקה

התחנהמשדרת20שעות
סינדיקציה)בשיתוףפעולה(
עםרדיוללאהפסקה.

רדיוירושלים

התקבלו2תלונותבנוגעלאי
ציוןעלותמשלוחמסרונים
).(SMS

המועצהאישרהלתחנהלשדר
17שעותסינדיקציהביממה,ולכן
התלונהנמצאהמוצדקתוהנושא
טופלבהליךהפרות.
כאשרתחנהמזמינהאתמאזיניה
לשלוח אליה הודעות טקסט
שעלותןגבוההמהמקובל,עליה
לציין זאת בשידור .מומלץ אף
לצייןזאתמספרפעמיםבתכנית.

התחנהנקנסה
בנטילתדקות
פרסום.

*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות
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הרשותחידדה
בפניהתחנהאת
נוהלציוןעלות
הודעת.SMS

˙Â˘¯·†ÂÏ·˜˙‰˘†˙ÂÈÙ
נושא

תחנה

פרטיהתלונה

עמדת הרשות ומסקנותיה

כוחאדם

רדיוא-שמס*

שדרן התכנית ,מצרי
במוצאו ,מדבר במבטא
מצרי,באופןשאינומתאים
לקהלהמאזיניםבישראל.

הקלטה

רדיוקולרגע

בקשה לקבלת הקלטה
משידורהתכנית"מדברים
ברדיו"בעקבותטענהעל
הכפשת שם המתלונן
בתכנית.

רדיואמצע
הדרך

בקשה לקבלת תיעוד
פרסומות משנים -2004
 2005במסגרת תביעה
שהוגשה נגד התחנה.

אין הרשות מתערבת בשאלת
זהותושלמגישכזהאואחר,אלא
רקבמקריםשבהםלכאורההוא
חורג מכללי הרשות השנייה
בהקשרשלהשידוריםבהםהוא
משתתף.
הרשות מתעדת את שידורי
התחנה לצורך פיקוח בלבד,
ולפיכך ככלל אינה מעבירה
קלטותשידורשלהזכיינים,אלא
באישורהתחנההמשדרתאועפ"י
צוביתמשפט.
בהתאםלהסכמתהנתבעת'רדיו
אמצע הדרך' הועברו הקלטות
שנתבקשו.

רדיו
בקשה לקבלת קלטת על-פי חוק ,הרשות השנייה
ירושלים*
שידורים מרדיו ירושלים מקליטהאתשידוריכלתחנות
הרדיוהאזורילצרכיפיקוחבלבד.
ככלל ,הרשות השנייה אינה
מעבירה קלטות שידור של
זכייניותיה ,אלא באישור של
התחנה המשדרת או על-פי צו
ביתמשפט.
*תלונותשהופנולתחוםרדיועלידינציבתלונותהציבורברשות

ביצוע

הוצעלפונה
לפנותלתחנה
לקבלאת
ההקלטה.

הוצעלפונים
לפנותלתחנה
לקבלת
ההקלטה
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‰È‚ÂÏÂÎË
Æ‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

˙∫ÌÈÈÈÎÊ‰†È¯Â„È˘†„ÂÚÈ
מזהכשנתייםפועלתברשותהשנייהמערכתחדשהומתקדמתלתיעודשידורים-אחסונםואחזורם.לבדמאיכות
ההקלטהויכולתהדחיסהשלהמידע,יתרונהשלמערכתזו,בכךשהמידע)שידוריהזכיינים(מאוחסןעלשרת,
המאפשרהאזנהבזמןאמתלכלארבעעשרההתחנות,בעמדתהעבודההממוחשבתללאקלטות.זמינותםשל
השידוריםבעמדותהמחשבשלהעובדיםמקלהעלעבודתהפיקוחוהבקרהומייעלתאותה.
המערכתמאפשרתעבודהברשתתקשורתמחשביםמולזכייניהרדיוהאזוריוהעברתקטעיתיעוד)קבציקולדחוסים(
באמצעותדואראלקטרוניברשתהאינטרנט.

∫Ethernet IP≠Ï†˙¯ÙÈÒ†ÈÂÂ˜†˙¯Ó‰
עדהיוםתחנותהרדיוהאזוריהיומקושרותלמש"בברשותהשנייהע"יקוויסיפרנת,אשראפשרותיעודתמידישל
כלהמשודרבכלתחנותהרדיוהאזורי.עלידיחיבורזהניתןלבצעשידוריסינדיקציה,ניתובשידורשלרדיומסויים
לתחנותאחרות.במהלךשנת2006הוסבוקוויהסיפרנתלקווי  Ethernet IPאשרמשפריםאתאיכותהשמעלכל
התחנהכיווןשקצבהעברתהנתוניםבקוויםאלוהינוגדולמקוויהסיפרנתובעלותכספיתנמוכהיותר.
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ÌÈÙÒÎ
Æ‰ÏÎÏÎÂ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó
בשנת2006פעלו14תחנותרדיואזוריות.
ההכנסותנטושלתחנותהרדיוהאזוריות)ע"פדיווחלתמלוגים(ירדובשנת2006בשיעורשלכ6%-בהשוואהלשנת
2005ועמדועלכ115-מליוניש"ח.ההכנסההממוצעתלתחנתרדיואזוריתעמדהבשנת2006עלכ8-מליוניש"ח.
מהדוחותהכספייםשלתחנותהרדיוהאזוריותלשנת2005עולהכיהרווחהתפעוליהממוצעבשנת2005עמדעל
כ2-מליוניש"ח.
הרווחהנקיהממוצעבשנת2005עמדעלכ1-מליוןש"ח.מתוך14התחנותהאזוריות10תחנותסיימואתהשנה
ברווחנקי2,תחנותסיימואתהשנהבהפסדנקיו2-תחנותקרובותלאיזון.
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˙ÂÈËÙ˘Ó†˙Ú„†˙ÂÂÁ
להלן יתוארו בתמצית מספר חוות דעת משפטיות משנת :2006
האם הכנסות בעל זיכיון מהסכם חסות חייבות בתמלוגים?
חוותהדעתדנהבשאלתחיובבתמלוגיםשלהכנסותבעלזיכיוןברדיוהאזוריבגיןהסכםחסותשחתםעםגורם
מסחריולפיומותגשהואמשווקישולבבשםהתחנה.
בבחינתהמסגרתהנורמטיבית,התייחסהחוותהדעתלכלליהרשותהשניהלטלויזיהורדיו)שיבוץפרסומותואזכורים
מסחרייםבשידורירדיו(,התשנ"ט")1999-כלליהרשותהשניה"(-ס')12הכללתשםאומותגמסחריבשםתחנה(וכן
לתקנותהרשותהשניהלטלויזיהורדיו)תשלומיבעלזכיוןלשידורירדיו(,התשנ"ה")1995-תקנותהתשלומים"(.
ס')5א(לתקנותהתשלומיםמבהירבמפורש,כילענייןחישובהתמלוגים"יראואתהכנסותיושלבעלזיכיוןככוללות
כלהכנסהשלואושלמימטעמו,במישריןאובעקיפין,עקבאובקשרעםביצועשידוריםומתןשירותיםבהתאם
לזיכיונו,למעטתשלומימסערךמוסף".אףהרישאשלסעיף)5ג(לתקנותהתשלומיםמבהירה,כיאם"השתתף
אדם...בהוצאותהפקתהאורכישתהשלתכניתששידרבעלזיכיון...בתמורהלאזכורשמו,שםעסקואושםמוצריו
אושירותיובתכניותבעלהזיכיוןיראואתעלותההפקהאוהרכישהשל]ה[תכנית...כהכנסתבעלהזיכיון.".....כמו
כן,כן,בהתאםלתקנה)5ב()(1לתקנותהתשלומים,הכנסותבגיןפרסומתחייבותבתמלוגים.
לאורהאמור,העלתהחוותהדעת,כיישלגבותדמיתמלוגיםגםבעבורהכנסותיהשלהתחנהבגיןהסכםהחסות.
האם הרשעה בחו"ל יכולה להתיישן על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים?
כחלקמבדיקתבקשהלרכישתהשליטהבבעלזיכיוןנעשתהפנייהלפיסעיף)41א()(2לחוקהרשותהשנייהליועץ
המשפטילממשלהלצורךקבלתקביעתובשאלתקיומושלקלוןבעבירהשבההורשעהרוכשהמיועדבחו"לבשנת
.1999
נקבעמטעםהיועץהמשפטילממשלה,כיהרשעהבחו"ליכולהלשמשעילהלפסילהבהתאםלסעיףהחוקהנזכר,
אולםבמקרהדנןההרשעההתיישנה,בהתאםלעקרונותחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א.1981-
האם יש קלון בעברות בנייה?
נבחנההשאלההאםישקלוןבעברתבנייהמסוימתשלבעלשליטהבחברה,שביקשהלרכושאמצעישליטהבבעל
זיכיון.ההרשעההייתהבעברהשלשימושבמקרקעיןבסטייהמהיתר,המהווהעבירהעלפיחוקהתכנוןוהבנייה,
תשכ"ה.1995-וגזרהדיןכללקנסשלמאותשקליםוצולהפסקתהשימושבנכס.
נוכחהוראותס'41לחוקהרשותהשניהלטלויזיהורדיו,התש"ן1990-הועברהפנייהליועץהמשפטילממשלה,לקבלת
הכרעתובענייןקיוםקלוןבעברה.
בניתוחהעובדותוהמסגרתהנורמטיביתנקבעמטעםהיועץהמשפטילממשלהכיהקלוןאינומונחאוניברסליכללי
בעלמשמעותמוסכמת,אלאפועליוצאשלמכלולנסיבותושיקוליםהמשתניםממקרהלמקרה.בבחינתמושג
ה"קלון"בהתאםלפסיקהישלשיםלבלמעברמהדגשתהיסודותהפורמלייםשלהעברהלהדגשתהנסיבותהקונקרטיות
שלביצועה.עודהודגשהבפסיקההזיקהביןהעברהלביןהמקצועשלגביונקבעפסולהכהונה.
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נקבע,כייכולשיהיומקריםשבהםעברהעלדיניהתכנוןוהבנייהתיחשבבנסיבותמסוימותכעברהשישעמהקלון,
אףלעניןס')41א()(2לחוק.עםזאת,במקרהדנן,איןלראותבעברהשביצעבעלהשליטהעברהשישעמהקלון,ועל
כןנתאפשרלחברהשבשליטתולרכושמניותבבעלהזיכיון.

ÌÈÈËÙ˘Ó†ÌÈÎÈÏ‰
≤∞∞∂†˙˘·†ÂÁ˙Ù˘†ÌÈÎÈÏ‰
בג"צ  7140/06התנועה לאיכות השלטון נ' רשות השידור והרשות השניה
עתירהשהגישההתנועהלאיכותהשלטוןלבג"ץבענייןתשדיריפרסומתברדיולהפגנהשעניינהדרישהלהקמתועדת
חקירה ממלכתיתלבדיקתאירועיהמלחמהבלבנון.תשדיריהפרסומתהאמוריםנאסרולשידורהןבשידורי הרדיו
שלרשותהשידורוהןבשידוריתחנותהרדיוהאזורי,שעליהןמפקחתהרשותהשנייה,אולםהעתירההוגשהבמקור
רקנגדרשותהשידור.
בשלהשאלההעקרוניתשהתעוררהוכיווןשהתשדירנבדקגםעלידיהרשותהשניהאשרהחליטהלאסוראתשידורו,
הגישההרשותהשנייהבקשהלהצטרףכמשיבהבעתירה.זאת,כדילטעוןכיהחלטתהבדיןיסודה .במקבילהתקיימו
באותהעתמגעיםביןהתנועהלאיכותהשלטוןלביןפרקליטותהמדינה,כמייצגתרשותהשידור,בניסיוןלהגיעלנוסח
תשדיראשרהפרקליטותתתיראתשידורו.ערבהדיוןהוגשועלידיהעותרתנוסחיתשדיריםמתוקנים,אשרהוסכמו
בינהלביןרשותהשידור,ואשרפרקליטותהמדינהאישרהאתשידורם.
ביום6.9.06התקייםבבג"ץדיוןבעתירהובוהודיעוהעותרתורשותהשידור,כיהןהגיעולהסדרפשרה,ולפיויותרו
לשידורהתשדיריםבנוסחםהמתוקןכאמור.הרשותהשניההביעהעמדתהבאותוהדיון,כיישלהספקותהאם
התשדיריםהללועומדיםבמבחניפסיקתביתהמשפטבעניין,ואולםמחמתדוחקהזמןובשלהעובדה ,כיהמדובר
בתשדיריםשאושרולשידורעלידיפרקליטותהמדינה,החליטההרשותהשניה,שלאלאסוראתשידורםבשידורי
הרדיוהאזורי.
בג"צ  594/06איגודי הבמאים והתסריטאים נ .ממשלת ישראל ,שר התקשורת ,הרשות השניה וחברי המועצה
ביום14במרס2007נמחקהעתירהשהוגשהביום18לינואר2006בהטענוהעותרים,איגודיהבמאיםוהתסריטאים,
כימועצתהרשותהשניהלאהתמנתהכדין,כילאקוימהחובתהיוועצותכדיןעםהעותרים,וכיהמועצהאינהרשאית
להתכנסמשוםשאינהיכולהלפעולבהרכבחסר.בהמלצתביתהמשפט,חזרובהםהעותריםמעתירתםוהיאנמחקה.

˙ÂÓ„Â˜†ÌÈ˘Ó†ÌÈÎ˘Ó†ÌÈÎÈÏ‰
ת.מ 202/05 .טי.וי שלוש בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
ביום7במרס2007דחהביתהמשפטלענייניםמנהלייםבירושלים)סגניתהנשיאהיהודיתצור(,תביעהנגדהרשות
השניהשהגישהבשנת2005חברתטי.וי.שלושבע"מ,שהפסידהבמכרזלערוץ,10לפיצוייםעלסךשל9,282,278
ש"ח,משוםשהרשותלאפסלהאתכלהמתמודדותהאחרותבמכרז.התובעתשהפסידהבמכרזשקיימההרשות
השניהלבחירתזכייניערוץ10טענהשעלהרשותהשניהלהשיבלהאתכלההוצאותבקשרעםהמכרז,משום
שהפסדהנגרםאךורקבגללהחלטהמוטעיתשלהרשותהשניהלאפשרלזוכיםלהוכיחאתחוסנםהפיננסירק
במועדמתןהזיכיוןולאבמועדההכרזהעלהזוכים.התובעתטענהשבמועדההכרזהעלהזוכיםרקהיאהיתהכשרה
לזכותבמכרזוכיזכייהזונמנעהממנה.
ביהמ"שקיבלאתטענותהרשותהשניה,כיהשיהוישל4.5שניםבהגשתהתביעהמחייבאתדחייתהתביעה;ביהמ"ש
קבעכי"איןזהראויכללועיקרכיהמציעבמכרז"ישבעלהגדר"וימתיןלראותמהיעלהבגורלושלהזוכהבמכרז,
אםיתממשוציפיותיווהואירוויח-כיאזהמציעשלאזכהיבקשאףהואלזכותברווחיםשנמנעוממנוכביכול-ואם
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יתבררכיהפסיד,הואיבקש"רק"אתנזקיההסתמכות.מצבדבריםזהסותרבבירוראתהאינטרסהציבורי,וישבו
פגםשלחוסרתקינותוהעדרתוםהלבוההגינותמצדהתובע".
עודפסקביתהמשפט,כיעלהתובעתשהגיעהלמקוםהרביעימתוךארבעהמתמודדות,היהלהוכיח,כי"רשות
סבירההייתהבוחרתבהכזוכהיחידהבמכרזומחליטה,בנוסף,לפרסםמכרזאחרלבחירתהזוכההשני,אולחילופין
לפעוללשינויהחוקכךשיאפשרבחירתזוכהיחיד".ביתהמשפטקבע,כיאפשרותזאתאינהסבירהבהתחשב
ב"נתוניההעגומיםשלהצעתהתובעת".
בהתאםלכך,דחהביתהמשפטאתהתביעהבלילדוןביתרהטענותוחייבאתהתובעתלשלםלרשות₪30,000
כהוצאותמשפט.
טי.וי3.הגישהערעורלביתהמשפטהעליוןעלפסקהדין.
עת"מ )ת"א-יפו(  2731/05התנועה לחופש המידע ,איגוד במאי קולנוע וטלוויזיה בישראל ואיגוד התסריטאים בישראל נ' הרשות
השנייה ואח'; עת"מ )י"ם(  357/06רשת נגה בע"מ נ' הרשות השנייה; עת"מ )י"ם(  353/06שידורי קשת בע"מ נ' הרשות השנייה
עתירותמנהליותעל-פיחוקחופשהמידע,התשנ"ח,1998-שהוגשובענייןפרסוםלציבורשלמסמכיםשהוגשולרשות
כחלקמהליכימכרזלמתןזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץ.2העותריםביקשומביתהמשפטלענייניםמנהלייםבתל-אביב
להורותלרשותהשנייהלמסורלידיהתנועהלחופשהמידע,שאליההצטרפובהמשךאיגודהבמאיםואיגודהתסריטאים,
העתקמתמציתההצעות)ובהןאתלוחותהשידורים(שהוגשועל-ידיהקבוצותשהתמודדובמכרזערוץ,2למעט
הסודותהמסחריים,וכןאתהפרוטוקוליםשלועדתהמכרזים,ככלשאלהלאפורסמועדכה,ואתחוותהדעתשל
היועצים,שבהםהסתייעהועדתהמכרזים.
תגובתהרשותהייתהכיהיאהחליטהלחשוףאתנספחיכתבהזיכיוןשלשתיהזכייניות,תוך"השחרת"חלקים
מסוימים,אשרלדעתהרשותמהוויםסודותמסחריים.כמוכן,הוחלטלחשוףאתלוחותהמשבציםלשניהרבעונים
הראשוניםוכןאתתיאורהתכניות)כפוףלהשחרותשלהחלקיםהמהוויםסודמסחרי(.הרשותהשנייהטענהבתגובתה,
כיהחלטותיהנותנותמענהלמבוקשבעתירה,ולפיכךביתהמשפטהתבקשלדחותה .זכייניותערוץ2עתרונגד
החלטתהרשותבטענהשהחלטהזופוגעתבאינטרסיםמסחרייםסודייםשלהן.
בפסקדינהנתנהכבודהנשיאהמ'ארד,תוקףלהחלטותהרשותהשניהוקבעה,כיהןמאזנותכראויביןהאינטרסים
השונים.עתירותיהןשל"רשת"ושל"שידוריקשת"נדחו,תוךחיובןלשאתבהוצאותהרשותהשנייהבסכוםשל
150,000ש"ח,בצירוףמע"מ.עתירותיהםשלהתנועהלחופשהמידעואיגודיהבמאיםוהתסריטאיםנמחקוללאצו
להוצאות.
מידעםפרסוםפסקהדיןפנוהזכייניםבבקשהלעכבאתפרסוםהחלטתהרשותהשנייהבשלכוונתןלהגישערעור
עלפסקהדיןלביתהמשפטהעליון.הרשותהשניההשיבה,כיעל-אףהערכתה,כיפסקהדיןמבוססהיטבוכיסיכויי
הערעורנמוכים,היאלאתתנגדלמתןצומניעהזמניעדההכרעהבערעור.הצוכאמורניתן.
ביום31.12.06הגישושתיהזכייניות,בנפרד,ערעוריםלביתהמשפטהעליון.הדיוןבערעוריםקבועבביתהמשפט
העליוןליום27.12.07וזאתלאחרשהרשותהשנייההגישהבקשהלהקדמתהדיוןהמקורישנקבעלחודשמאי.2008
בג"צ " 10203/03המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ,רשות השידור ,והרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו
עתירהשעניינהפסילתמספרתשדיריפרסומתמטעם"המפקדהלאומי",אשרהתבקששידורםבקולישראל,שעליו
מופקדתרשותהשידור,ובתחנותהרדיוהאזורי,שבאחריותהרשותהשנייה.
הרשותהשנייהפסלהאתתשדיריהפרסומתנשואיהעתירהבשלהיותם"תעמולהמפלגתית"בניגודלסעיף)46א()(3
לחוקהרשותהשנייההתש"ן,1990-וכןמשוםשישבהםהעברתמסרבנושאשנויבמחלוקתבציבור,בניגודלסעיף
5לכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)אתיקהבפרסומתבשידורירדיו(תשנ"ט.1999-
העותרתביססהאתעתירתהעלשניראשים.ראשית,טענההעותרת,כיסעיף5לכלליהאתיקהברדיווהכללהמקביל
לובכלליהאתיקהבשידוריטלוויזיהבטליםבהיותםפוגעיםבחופשהביטויבאופןבלתיחוקתי)טענהזההנטענה
בענייןהכלליםהמסדיריםשידורפרסומותבמסגרתרשותהשידור(.לחילופין,טענההעותרת,ישלהתיראתשידור
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התשדיריםגםבהתאםלכלליםהקיימיםשכןישלפרשםעלפיאמותמידהחוקתיות.העותרתאףטענה,כירשות
השידורוהרשותהשנייההפלואותהלרעהשכןבעבראישרופרסומותמטעםגופיםהעוסקיםבנושאיםהשנויים
במחלוקת.
בעקבותהמלצתביתהמשפטחזרהבההעותרתמטענותיה,כיתשדיריהפרסומתהמבוקשיםעלידיהעומדים
בהוראותכלליהאתיקההקיימים,והוחלט,כיהדיוןיתמקדבנושאחוקתיותםשלהכללים.בהמשךנקבע,כיהדיון
בעתירהיתקייםבהרכבמורחבשלשבעהשופטים.
עמדתהרשותהשנייההיאכיכלליהאתיקההאוסריםשידורפרסומות,שישבהןהעברתמסרבנושאיםהשנויים
במחלוקתהםחוקתייםוהותקנולתכליתראויה,ועיקרה,כיבעלההוןלאיהיהזהאשריוכללהשפיעעלדעתהקהל
הציבורית,וזאתתוךפגיעהבחובתהאיזוןשבחוק.
הרשותהשנייהביקשהמביתהמשפטשלאלסטותמפסיקותיוהקודמותשלפיהןאיןמקוםבשידוריהטלוויזיהוהרדיו
לפרסומותהמעבירותמסרפוליטי,וכייותרורקתשדיריםהמכיליםלכלהיותראינפורמציהיבשה.עודנטען,כי
האיסורעלשידורתשדיריפרסומתפוליטייםמחויבהמציאותלפיההסדרהחקיקתיהקיים.שינויומצריךהסדר
חדש,אשראםיימצאלנכוןצריךלהיקבעבחקיקהראשיתבכנסת.
הצדדיםממתיניםכעתלפרסוםפסק-דינושלביתהמשפטהעליון.
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„·¯‰ÁÈ˙Ù†È
תחוםאסטרטגיהומחקרעסקבשנת2006בקביעתהמלצותלמדיניותהרגולציהבתחומיםמרכזיים,שעמדו
עלסדריומהשלהרשותהשנייה.הראשוןהואהנחתתשתיתמקצועיתרחבהומבוססתלרגולציהעתידית
בעידןהלכידותהטכנולוגית.איןמדובר,כידוע,בעידןעתידיאלאבמהפכהתקשורתיתהמתרחשתכאןועכשיו
ומחייבתהתאמהשלההסדרהלהתפתחויותבענף.
התפתחותטכנולוגיתנוספתשעליהנתנואתהדעתהשנההיאההיערכותלהשקתושלפרויקטהרדיוהדיגיטלי.
כדילעמודעלהצרכיםהקיימיםבקרבהציבורבתחוםהרדיובוצעסקרעמדותונותחוהצרכיםוהמוטיבציות
הכלכליותלשאתבהוצאותהכרוכותבמיזםזה.
נוסףעלכך,התחוםהיהשותףבוועדהציבוריתשמינתהמועצתהרשות,לקביעתהמלצותלמדיניותבתחום
התוכןהשיווקי.מדוברבמהלךנוסףבמדיניותהשלהרשותלהרחבתהרגולציההמשותפת).(co-regulation
הוועדההגיעהלהכרעותלאחרעבודהמאומצתבשיתוףפעולהעםכללהגורמיםהרלוונטייםבתחום.
נוסףלפעולותלהסדרתמדיניותהרגולציההעתידיתהתרכזהתחוםבלימודמעמיקשלעמדותהציבורבתחומים
השוניםשהרשותמופקדתעליהם.אנורואיםבלמידהמתמדתשלעמדותהציבוראתאחדהכליםהרגולטוריים
המרכזייםשלהרשותבהבנתהאינטרסהציבורישעליואנומופקדים.השנהבוצעו:סקרהאזנהלתחנותהרדיו,
סקרעמדותהציבורהשנתי,סקרעלאודותהצורךבהסדרתתחוםהאינטרנט,וכןסקריםנקודתייםנוספים
שסייעולנובהבנתסוגיותשונותשעמדועלשולחנהשלהרשות.
תפקידמרכזינוסף,שהתחוםרואהבוחשיבותמכרעתהואעידודהשיחהציבוריוהאוריינותהתקשורתית.נוכח
השינויהחשובבמעמדושלהאזרחבעידןשלתקשורתמאוחדת-ההגנותשהמשתמשיםזקוקיםלהןמשתנות
ועימןגםהצורךבהעצמההאזרחית.השנההחלהחשיבהאסטרטגיתעלאודותהמדיניותהראויהלעידוד
אוריינותהתקשורת.עסקנוגםבשיפורכליהסיווגוהסימוןשלהמשדריםכדיליצורכליבקרהאפקטיבייעיל
להוריםלמעקבאחרצפייתילדיהם.בהקשרזהאנורואיםבהרחבתהשיחעםהציבורכלינוסףלהעצמה.כמו
כן,המשכנואתמפגשיהפורוםלאחריותתקשורתית,שהםפורוםפתוחלקהלהרחבבנושאיםשוניםשעל
סדריומהשלהרשות.
נדבךאחרוןשעליונשענתעבודתהתחוםהואעידודהשיחהאקדמיבתחוםהתקשורת.השנההשקנובשיתוף
האגודההישראליתלתקשורתכתבעתאקדמילתקשורת"מסגרותמדיה".אנומקווים,כיבמהזושלכתבעת
דוברעברית,תביאלהרחבתהשיחבתחוםהתקשורת.תכניתהמלגותשלהרשותהמשיכהלתמוךבעבודות
מחקרבתחום,כדיליצורתשתיתידעשתסייעבביסוסהחלטותהמדיניותשלהרשות.כדישהחומרהמחקרי
ברדיוובטלוויזיהייעשהנגישלחוקריםאנוממשיכיםבבנייתושלמרכזהמידעברשות.מעברלנגישות,ידאג
מרכזהמידעלשימורמורשתהשידורבערוציםשעליהםמופקדתהרשות.
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˙È„È˙Ú†‰ÈˆÏÂ‚¯†˙ÂÈÈ„Ó†Æ±
‡˙Â„ÎÏ˙‰‰†Ô„ÈÚ·†‰ÈˆÏÂ‚¯Ï†Ï„ÂÓ†Æ
תחוםאסטרטגיהומחקרהמשיךלעסוקבשנהזובנושאהרגולציהבעידןההתלכדותבשיתוףהמכוןהישראלי
לדמוקרטיה.הפרויקטהמשותףשואףליצורשיחביןשחקניהרגולציההשוניםבשוקהתקשורת,לצורךהיערכות
מושכלתלמציאותהמשתנהויצירתדגםרגולטוריאחראי,גמישוערוךלשינויים.בפרויקטזההצענומודל
ראשונילרגולציהבעידןשלהתלכדותוקראנולכלשחקניהרגולציהלשלבכוחותבעבודהמשותפתלפיתוחו.
עידןההתלכדותהטכנולוגיתמציבאתגריםחשוביםבפניכללהשחקניםבזירההתקשורתית,יוצרים,מפיקים,
גופישידור,ספקיתשתית,צרכניםוגופירגולציה.האחרוניםמחויביםלתתאתהדעתלמודלהרגולציההראוי
בעבורתוצריהמדיההשוניםבעידןהמתהווה.האחריותהציבוריתמחייבתלקייםתהליךמערכתי,ששותפיםלו
כללגורמיהרגולציהעלהמדיההישראלית,כדילייצרמודליעיל,מידתיוגמיש,להסדרתהמדיה.בתהליךזה,
חשובלתתמשקלניכרלשיקוליםחברתייםותרבותייםבהסדרה,לצדהמרכיביםהכלכלייםוהמשפטייםשלה.
בשלכך,יזמוהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיווהמכוןהישראלילדמוקרטיהשיחמשותף)(workshopבנושא
רגולציהעלהמדיהבעידןההתלכדות.המפגשהתקייםבחודשיוני.2006אנומקווים,כישיחזהיהווהצעד
ראשוןבתהליךחשיבהמשותף,שמטרתויצירתמודללכידויעיללרגולציהבשניםהבאות.
לצורךבנייתמודללרגולציהעתידית,ולקראתהשיחהמשותףערכוהרשותהשנייהוהמכוןהישראלילדמוקרטיה
מספרעבודותשהןתשתיתלדיון:
מערךהגיונות-צוותיחשיבהשלאנשיאקדמיהמדיסציפלינותשונותניסחואתהרציונללמעורבותציבורית
בשידורים.מערךההגיונותכללשישהצוותיםבתחומיםהאלה:חינוך,כלכלה,תרבותורוח,תקשורת,פסיכולוגיה
ומדעהמדינה.
הערכהטכנולוגיתוכלכלית-כדילהעריךמהםהשינוייםהטכנולוגייםהצפוייםבמדיהבישראל,נבדקותרחישי
החדירהשלטכנולוגיותשונות,וההשפעותהאפשריותהצפויותעלהמודלהכלכלישלהשידוריםבישראל.
הצעהלמודלרגולטורי-נכתבההצעהלמודללרגולצייתתוכןאודיו-ויזואליבעידןההתלכדות.מודלראשוני
זהלהסדרתהמדיהעמדבלבהדיוןשקיימורגולטוריםשונים.
המודלמציעהחלהשלעקרונותכלליים,המשקפיםהגנהעלאינטרסיםציבורייםשונים,כגוןגיווןתכנים,הגנה
עלקהליםמוגדרים,הגנתהצרכן,הגנתהפרטיותוכיוצאבאלה.יישוםהעקרונותיתבצעבאמצעותשילובשל
מנגנוניהסדרה:רגולציהמדינתית,המבוצעתעלידירשותרגולטורית,רגולציהמשותפת)(co-regulation
והעברתהאחריותלגופירגולציהעצמית),(self-regulationמדינתייםוביןלאומיים.מידתהצורךבכלליםכופים
ובמנגנוניפיקוח,מעקב,בקרהוענישהעלהפרתםתהיהבהתאםלמיקומושלהתוכןעלפנישלושהצירים:
רמתהדומיננטיותשלהתוכןלשיחהציבורי,רמתהאוריינותהתקשורתיתשלקהלהיעדשלהתוכן,ומעמד
משתמשהקצהביחסלתוכן.
שלושתהציריםיקבעואתה"מתחםהרגולטורי"שבתוכויימצאהתוצר:רגולציהמדינתיתישירה,רגולציה
משותפת,רגולציהעצמיתאוהיעדררגולציה.
לפיקריטריוניםאלה,יאופיינו"נקודותמעבר",אשרניתןלצפות,כימשתמשהקצההעובראותןמודעלכך,
שבמעשההמעברהואמכפיףאתעצמולמשטררגולטורישונה,ומוסיףאומורידאחריותמעצמו".נקודות
המעבר"יהיו,למשל,בין:ערוץטלוויזיהמסחריוציבורי;ממומןמפרסומתגלויהוממומןבאמצעותדמימינוי
אואגרה;ערוציםלילדיםלעומתערוציםלמבוגרים;ערוץאינטראקטיביוערוץחדכיווני;תכניםהמפוענחים
באמצעותמכשירהטלוויזיהותכניםהמועבריםדרךהאינטרנט.גמישותהמודלמאפשרתליצורנקודותמעבר
נוספות,שלאהתייחסנואליהןישירות,כגוןשידוריטלוויזיהדרךהטלפוןהסלולרי;הבחנהביןאתריאינטרנט
גדוליםוממוסדיםלעומתאתריםקטנים;קלטותוידיאוומשחקיוידיאוומחשב.
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ההסדרההפרטניתבכל"מתחם"תתאפייןבחוליהבשרשרתהתקשורת,שעליהתוטלהאחריות,המורכבת,
לענייננו,מגוףהשידור,ספקהתוכן,מובילהתוכן,משתמשהקצה.כאשרתוצרתקשורתיימוקםבמתחם
מחמיר,תוטלאחריותעלהגוףהמשדר,באמצעותגופיםרגולטוריים)בכליםרגולטורייםקיימים,כגון,שיטת
חידושרישיונותאומנגנוניקניסה(.במתחםהמקלביותר,תוטלאחריותעלמשתמשיהקצה:ההוריםוהילדים,
ותפקידהמדינהיתמצהב"רגולציהשלצופים"כלומרהסברהוחינוך.חינוךלצריכהנבונהשלמסריתקשורת
ועידודשלהתארגנותציבוריתלצורךלחץעלחברותתקשורתחיונייםליצירתמערךמתפקדשלרגולציה
עצמית,שהואחשובולאניתןלהחליפוברגולציהכופה.
בתווך,ישלשאוףלהסדריםמשולביםשלקביעתמסגרתסטטוטוריתלרגולציהעצמיתקיימת,אושילוב
רגולציהעצמיתלתוךאכיפהשלמסגרותרגולטוריותקיימות)ויצירתרגולציהמשותפת(.
עידןההתלכדותמצריךמודלרגולטוריגמיש,המתאיםעצמולסביבהמשתנה.יסודהגמישותמתבטאבמודל
המוצעבמספראופנים.הואמאפשרמעבריםביןמתחמים,אפילוכאשרמדוברבאותותוצרממש,המועבר
בפלטפורמותשונות;הואכוללבחינה,מעתלעת,שלמיקומםשלתוצרים,שירותיםופלטפורמותעלפני
הצירים,וכןבחינהחוזרתשלעמדותהציבורוהאוריינותהתקשורתיתשלהמשתמשים.

∫˙Â„ÎÏ˙‰‰†Ô„ÈÚ·†‰ÈˆÏÂ‚¯Ï†Ï„ÂÓ‰
נמוכה

דומיננטיותהתוכןלשיחהציבורי

גבוהה

גבוהה

האוריינותהתקשורתיתשלקהלהיעד

נמוכה

אקטיבי

מעמדהמשתמש

פסיבי

מיקוםהתוצר
במודל
שלושתהצירים

ּ
רגולציה
עצמיתאו
היעדר
רגולציה

רגולציה
משותפת

רגולציה
מדינתית
ישירה

מתחם
רגולטורי

מתחם
קצה

זכייניםשל
ערוציטלוויזיה
ומוביליתכנים
בעלישליטה
בתוכן

זכיינים,
מובילים,
ספקים
)גםמובילים
וספקים
"עיוורים"(

חוליהבשרשרת
התקשורת
שעליהתוחל
אחריות

תעשייה

גוףמשותף

מדינתיטהור

מוסדהאכיפה
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כבסיסלגיבושמדיניותבנושאהרדיוהדיגיטלי,ביצעתחוםאסטרטגיהומחקרמספרצעדים.נערךשימוע
ציבוריונבדקושתיקבוצותמיקוד)במרכזובפריפריה(.בהתבססעלשניהשלביםהראשוניםנערךסקרעמדות
רחבבנושאהרדיוהדיגיטלי.מטרתהסקרלזהותאתתחומיהענייןוהצרכיםהקהילתייםברדיודיגיטלי,ולאמוד
אתמידתהנכונותשלהציבורלהקשיבלרדיודיגיטליולשלםבעבורהשירותהניתןבמסגרתו.
הסקרנערךבפברואר.2006המדגםכלל1000מרואייניםבני18ומעלהמארבעשכבות)יהודיםותיקים,ערבים,
עוליםמחברהעמים,חרדים(.
הסקרמאפשרללמודבאופןרחבעלמאפייניההאזנהלרדיוכיום.אנונציגכאןרקמספרנקודותמרכזיות
אשרתורמותלדעתנו,להערכתהצורךוהענייןברדיוהדיגיטלי.
כאשרשאלנועלשביעותהרצוןמשידוריהרדיוכיום,נמצאהתמונהשלשביעותרצוןמשידוריהרדיוהקיימים,
מתכניוומהקהילותשהואפונהאליהן.אולםכאשרשאלנובפירוטעלתכניםשוניםשהרדיוהדיגיטלייכול
להציעועלהמאפייניםהנוספיםשלרדיודיגיטלי,הביעוהנשאליםענייןונכונותלהאזיןלרדיו)ובמידהמסוימת
גםלשלםעלהשירות(.
אתהפערביןהענייןשהביעוהנשאליםבשאלותהמפורטותלביןשביעותהרצוןשנמצאהבענייןשידוריהרדיו
הקיימיםניתןלהסביר,בכךשמדוברבמוצרחדששאינוקייםכרגעבשוק)במיליםאחרות,הנשאליםעדייןלא
"מכירים"אתהצורךבשירות(.
עודנמצא,כיהנשאליםמביעיםענייןבסלמגווןלמדישלתחנות.להלןפירוטהמענהלשאלותהללו:
גרף  :1תחומי עניין בערוצי רדיו חדשים  -בלתי נעזר
•¥µ

45%
40%
35%
30%
25%

•≤±
•±π

20%

•∑±

15%

•≤±
•π

10%
•µ

•∂

•≥±

•≥±

•≥±

•±¥

•±¥

•π

•∑

5%
0%
‰Ï·˜†‰˜ÈËÒÈÓ
‰È‚ÂÏÂ¯ËÒ‡Â

¯„ÌÈ„ÏÈÏ†ÂÈ

˙Â¯Â‰Â†ÔÂÈ¯È‰

˙ÈÏ‡¯˘È†‰˜ÈÒÂÓ

Ú„Ó

ÌÈ˜ÒÚÂ†‰ÏÎÏÎ

È‡Ù

˙ÈÒ‡Ï˜†‰˜ÈÒÂÓ

¯‰‡ÂÙ¯Â†‰‡ÂÙ
‰ÓÈÏ˘Ó

Ë¯ÂÙÒ

·¯Â„È

˙¯·˙Â

ıÂÚÈÈÂ†‰Î¯„‰
·ÌÈÂ˘†ÌÈ‡˘Â

˙ÈÊÚÂÏ†‰˜ÈÊÂÓ

‡˜‰ÈÏ‡ÂË
˙Â˘„ÁÂ
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ניתןלראות,כי15נושאיםעלובאופןבלתינעזרע"י5%ומעלהמכללהנשאלים.נמצא,כיקייםענייןרבבקרב
הציבור,שתחנותהרדיוהחדשותתתמקדנהבנושאיאקטואליהוחדשות)45%ציינונושאזהבתשובותיהם(.
לאחרמכןנמצאיםהנושאים:מוזיקהלועזית)21%ציינוזאתבתשובותיהם(,הדרכהוייעוץבנושאיםשונים)19%
ציינוזאתבתשובותיהם(ותרבות)17%ציינוזאתבתשובותיהם(.
שאלנואתהנשאליםבאופןמפורטבנוגעלענייןהאישישלהםבתחנותהפונותל14-קהילותשונות.הגרףהבא
מציגאתאחוזיהמתענייניםבמידהרבהובמידהרבהמאדבתחנותהשונות.
גרף  :2עניין אישי בתחנות רדיו שפונות לקהילות  -שאלה נעזרת
40%

במידהרבה
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•∑±

•π

•∑

•±¥

•≤±

•∞±

•±µ

•∂±
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„
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·È
ÌÈ
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ÈÏ

ÌÈ

˙Â
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Â

‰È

¯˙
‚
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Ë
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ניתןלראות,כיהענייןהאישיבתחנותלקהילותשונותנמוךיותר)ביחסלתחנותממוקדותנושאוביחסלתפיסת
הענייןהציבוריבתחנותלקהילות,שנפרטבהמשך(.בעניין8תחנותהביעו20%ומעלהבקרבהנשאליםעניין
במידהרבהאובמידהרבהמאד.
מהממצאיםעולה,כיבקרבכלמגזרישענייןגבוהברדיוהפונהלקהילההמגזרית)כךבקרבערביםבענייןתחנה
לערביםובקרבחרדיםבענייןתחנהלחרדים(.
18%מהנשאליםציינו,כילאהיומעונייניםכללברדיושפונהלקהילותהשונות.
בשאלתהבחירהביןהליךמכרזלהענקתרישיונות,מןהממצאיםעולהכישיטתהזיכיונותעדיפה.
מהתבוננותראשונהעולה,שלכאורהסךהתחנותשבהןהביעכלנשאלענייןנמוךממספרהתדריםהפנויים.
רקכ6%-מהנשאליםהביעוענייןב17-תחנותומעלה.מרביתהנשאלים,כ,76%-הביעוענייןרבאורבמאד
ב12-1תחנות.אולםאםנחבראתמספרהתחנותשבהםהביעוהנשאליםעניין,נמצא,כיבעניין24תחנות
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)המתמקדותבתחומיענייןובקהילות(20%ומעלהמהנשאליםהביעוענייןבמידהרבהאובמידהרבהמאד.
כלומר,התחנותשבהןהביעכלנשאלעניין,אינןזהותוהןלקוחותמסלההיצעשהוצגלו.בבחינתנתוןזהיש
להדגיששניענייניםנוספים:ראשית,לאבטוחשתחנהאחתתתמקדבפועלרקבנושאאחד.ייתכןמאד,
שתחנהאחתתשלבנושאיםשוניםותפנהלכמהקהילות.שנית,ייתכן,כיעםהקמתהרדיוהדיגיטלייפנומספר
יזמיםבבקשהלהקיםתחנותבעלותמאפייניםדומים)כךשבאופןפוטנציאלי,ללאמנגנוןמכרזים,יקומומספר
תחנותהעוסקותבאותונושא(.
נוסףלכך,נמצאכיהנשאליםמתאריםסלמגווןשלתחנותשבהןהםמוצאיםענייןומשעריםכישעותההאזנה
שלהםלרדיויעלורקבמעט)3.7שעותהאזנהצפויותבממוצעלעומת3.4כיום.קבוצותהצופותשיאזינויותר
הםמאזיניםכבדיםלרדיוכיוםומישאינומאזיןכללכיום(.נתוןזהלמעשהמכווןלפיצולשלשעותההאזנהבין
תחנותרבותיותר,וישלומשמעותרבהבשקילתדרכיהמימוןשלהתחנותהשונות.
הענייןבמגווןתחנות)יותרמהיצעהתדריםהקיים(,והשינויהמועטהצפויבשעותההאזנה-יוצריםתחזיתשל
חוסריציבותבשוקהחדש.נראה,כימנגנוןשלמכרזיםחיוניליציבותהמיזםולהבטחתניצולמבוקרשלמלאי
התדריםהמוגבל.
לצדחשיבותהסקר,ישלסייגאתממצאיו.היכולתלהתבססעלהנכונותוהענייןשהנשאליםהביעוכדילחזות
אתנכונותםבפועלמוגבלת,שכןמדוברבמוצרשעדייןלאקיים.הנשאליםלאמכיריםאתהשירות,אתמאפייניו
ואתעלותו,לכןקשהלנבאאתהתנהגותםבמציאות.
חשיבותושלהסקר,בכךשהואנותןקנהמידהלמידתהענייןבשירותובתכניםשונים,אךייתכןשהנתונים
מעריכיםהערכתחסראוהערכתיתראתהמציאותהעתידית)לאחרכניסתהרדיוהדיגיטלי(.

‚È˜ÂÂÈ˘†ÔÎÂ˙†Æ
מועצתהרשותהטילהעלועדתהאתיקהבפרסומותלבדוקאתנושאהופעתתוכןשיווקיבתכניותטלוויזיה
ולהגישלההמלצות.חבריהוועדההם:פרופ'אסאכשר)אוניברסיטתתל-אביב(-יו"ר,עו"דתלמהבירו)מנכ"ל
איגודהמפרסמיםבישראל(,יגאלבראון)מנכ"לאיגודחברותהפרסום(,דודטמיר)יו"ר,(JWT ISRAEL,נחמה
לאור-דרורי)סמנכ"לאסטרטגיהומחקר,הרשותהשנייה(,פרופ'זאבסגל)אוניברסיטתתל-אביב(ועו"דאורנה
קופולוביץ)מכוןטכנולוגי-המכללהלמינהל(.אליהםנוספולצורךהדיוןבתוכןשיווקיפרופ'יוסייונה)אוניברסיטת
בן-גוריוןבנגב(ויוסימדמוני)תסריטאי(.
הוועדהקיימה12ישיבותבנושאהתוכןהשיווקי.בישיבותשמעההוועדהאתדעותיהםשלהגורמיםהשונים
בתחוםהטלוויזיהוהפרסומות,ובהםנציגיהרשותהשנייהורגולטוריםאחרים,הזכיינים,איגודיהיוצרים,איגודי
הפרסוםוכןאנשיאקדמיה.המלצותהוועדהנשענועלחומריםשאספהבנושאהתוכןהשיווקי,עלהעמדות
שהוצגובפניהועלדיוניההמפורטים.
בצעדהראשוןשלעבודתה,כתבההוועדהרשימהשלעשרתהשיקוליםהאמוריםלעמודביסודההכרעותבין
המותרלביןהאסורבשילובתוכןשיווקיבתכניות,נוסףעלהחובותלנהוגעלפיהדיןוכלליהאתיקהשל
הפרסומות,החלבשיקוליזכותהפרטלדעתורצוןהפרטליהנותמיצירותתרבותאיכותיותוכלהבהסדרהכלכלי
שביסודהערוציםשבפיקוחהרשותהשנייה.כיווןשאיאפשרלצאתידיחובתכלהשיקוליםבבתאחת,אין
מנוסמלקבועסדריעדיפויותבעבורם.כיווןשאיןהצדקהלהעדיףשיקולאחד,באופןמתמידומוחלט,עלפני
שיקולאחר,הוועדההציעהלהבחיןביןקטגוריותשונותשלתכניות.בכלקטגוריהבאלידיביטויסדרעדיפויות
אחרביןהשיקולים.באופןכזה,באיםלידיביטויבמכלולהתכניותכלהשיקולים,בלייוצאמןהכלל.
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אלההןהקטגוריותהשונות:

∫Ì‰†˙Ú„‰†ÏÂ˜È˘†˙‡†‰·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈÎ¯Ú‰†≠†ß‡†‰È¯Â‚Ë˜ Æ±
 .1זכותהפרטלדעת;
.2

רצוןהפרטלקבלמידע,במגווןשלתכנים;

.3

חובתההגנהעלילדים;

.4

רצוןהפרטלגדלאתילדיועלפיטעמו;

.5

רצוןהפרטלקבלפרשנותמקצועיתבמגווןשלתחומים;

בתכניותמקטגוריהזוחלאיסורמוחלטעלשילובתוכןשיווקי.
קטגוריהזוכוללת:תכניותחדשות,אקטואליהותעודה)כוללדרמותשישבהןאלמנטיםתיעודיים(,תכניות
צרכנותמקצועיתותכניותילדים.

≤∫Ì‰†˙Ú„‰†ÏÂ˜È˘†˙‡†‰·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈÎ¯Ú‰†≠†ß·†‰È¯Â‚Ë˜ Æ
.1

רצוןהפרטליהנותמיצירותתרבותאיכותיות;

.2

חופשהיצירהשלאמניםבתחומיאמנותשונים;

בקטגוריהזוחלאיסורמוחלטעלשילובתוכןשיווקי.
קטגוריהזוכוללת,ביןהשאר,תכניותדרמהודוקו-דרמה.

≥∫Ì‰†˙Ú„‰†ÏÂ˜È˘†˙‡†‰·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈÎ¯Ú‰†≠††ß‚†‰È¯Â‚Ë˜ Æ
 .1ההסדרהכלכלישביסודערוצים2ו;10-
.2

חופשהיצירהשלאמניםבתחומיאמנותשונים;

בקטגוריהזוניתןלשלבתוכןשיווקיבמתכונתמוגבלתומוסכמתמראשעםיוצריהתכנית,בהתאםלכלליםהמוצעים
בדוחהוועדה.
קטגוריהזוכוללת:תכניותעלילתיות)תכניותהמגוללותסיפורעלילתיעלפיתסריטכתובמראש(,שלאנכללו
עלידיהזכייןבקטגוריהב'.

∫‡Â‰†˙Ú„‰†ÏÂ˜È˘†˙‡†‰·†ÏÈ·ÂÓ‰†Í¯Ú‰†≠†ß„†‰È¯Â‚Ë˜ Æ¥
 .1ההסדרהכלכלישביסודערוצים2ו;10-
בקטגוריהזוניתןלשלבתוכןשיווקיבמסגרתהכלליםהמוצעיםבדוחהוועדה.
קטגוריהזוכוללת,ביןהשאר,תכניותמציאותותכניותבידוראחרות.
עלרקעחלוקהזוממליצההוועדהעלעקרונותרגולציהוכלליאתיקה,הנוגעיםלשילובתוכןשיווקיבשידורים.
ביןההמלצותשלהוועדה:
£

תכניתשישבהתוכןשיווקיתסומןבתורשכזאת,בתחילתה,במהלכהובסיומה,בדרךשתהיהביטויאפקטיבי
שלהחובהלהגןעלהצופיםמפניהטעיה.שום תוכן שיווקי לא יהיה בגדר פרסום סמוי.
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£

תכניותמקטגוריהא'ומקטגוריהב'יזכואתהזכייניםבמסגרתהמכסה,שהםחייביםלעמודבהעלפיהמכרז
שזכובו.תכניותמקטגוריותאחרותלאיזכואותםבמסגרתמכסהזו.

£

תכניתשישבהתוכןשיווקיתופקבמימוןשלשניים,שלושהאוארבעהגורמים,המעורביםבהמסחריעם
מפיקיהתכניתובשיעורמצטברשלעד25%מעלותההפקה.

£

הזכייניםיודיעולרשותהשנייה,בדברכלתכניתותכנית,מראש,מאיזוקטגוריההיא.הרשותתבדוקאת
מיוןהתכניותלקטגוריותהשונות,עלפיההגדרותשלהקטגוריות,עקרונותהרגולציהוהכלליםהאתייםשל
התוכןהשיווקי.

£

הוועדהממליצהשהחוקיתוקןבאופןשיאפשרלרשותהשנייהלהגיבעלהפרהשלההסדרבדברתוכן
שיווקיבהטלתקנסבעלמשמעותכלכליתממשית.

£

בעלזיכיוןהמעונייןלשדרתכניותשישבהןתוכןשיווקייהיהרשאילעשותזאתרקלאחרשידורתשדירי
הסברהמתאימיםלפניהתקופהשלהחלתהסדרזהובמהלכה.תשדיריהסברהאלהיביאולידיעתהצופים,
באופןהמתאיםלבניהגיליםהשונים,אתדברהפרסוםשלתוכןשיווקי,אתסימונוואתמשמעותשילובו
בתכניות.תשדיריםאלהטעוניםאישורמראששלהרשותהשנייהבדברתוכנםובדברמתכונתשידורם.

עדכאןדעתשבעהמביןתשעהחבריהוועדה.
פרופ'יוסייונהמתנגדלכלהתרהשלתוכןשיווקי.
יוסימדמוניחוששמפניהשפעותשליליותשלההסדרהמוצע.
מועצת הרשות השנייה החליטה בראשית  2007לקבל את המלצות ועדת כשר )דעת הרוב( ,ולאמצן כלשונן.

≤¯Â·Èˆ‰†˙Â„ÓÚ†¯Á‡†·˜ÚÓ†Æ
‡≤∞∞∂†¯Â·Èˆ‰†˙Â„ÓÚ†¯˜Ò†Æ
שנת2006היאהשנההשלישיתלביצועסקרהעמדותהשנתי.הסקרהואכלימשליםלמערכתמדידתהצפייה.
תפקידולתתמידעשיטתיוקבועעלאודותעמדותהציבורכלפיהשידורים.ביצועהסקרמדישנהמאפשר
איסוףמידעבאורחקבוע,וכןניתוחמגמותואיתורתהליכישינוילאורךהשנים.לבדמתהליכיםארוכיטווח,
סקרזהחושףבפניהרשותמידעחיונילצורךקביעתמדיניותהפיקוחעלהשידוריםומציגכליעבודהבעלממד
סטטיסטי,המאפשרהרחבהשלהבנתהאינטרסהציבורישעליוהרשותמופקדת.
הסקרעוסקבמגווןשלתחומיםובהם:הרגליצפייה;העדפותצפייהבתכניות;שביעותרצוןמהשידוריםומתמהיל
השידורים;תפיסותהציבורבדברתפקידיהערוצים;מידעבענייןתכניםפוגעים)תכניותופרסומות(;מידעבעניין
עמדותהצופיםכלפיהרשותהשנייהוהציפיותממנה.
הסקרהתבצעבנובמבר-דצמבר2006וכללמרואייניםבני17ומעלה,שישבביתםטלוויזיהבקרביהודים
וותיקים,עוליברה"מלשעבר)משנת1990ואילך(,וערבים.
להלןעיקריהממצאים:
ערוצי צפייה
מבטעלהערוציםהעיקרייםמגלה,שכ32%-מהמדגםענו,כיערוץ2הואהערוץהעיקרישהםצופיםבו,בדומה
לסקר2004ו)2005-וללאשינויבאחוזהמשיביםכך(.איןשינויגםבאחוזהצופיםבערוץ)2לאכערוץעיקרי(
והואעומדעל65%מהמשיבים.
שיעורהמשיבים,כיערוץ10הואערוץהצפייההעיקרישלהםנמצאבמגמתעלייהמשנת,2004אזהואעמד
על,8%בשנת2005השיבוכ11%-מהצופים,כיערוץ10הואהערוץהעיקרישלהםובשנת2006כ18%-השיבו

164

‡ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó†¯˜ÁÓÂ†‰È‚Ë¯ËÒ

כך.עלייהעקביתנמצאהגםבשיעורהצופיםבערוץ)10לאכערוץעיקרי(והואעומדעל58%מהמשיבים
)לעומת33%בשנת2004ו46%-בשנת.(2005עלפימגמהזונראה,כיערוץ10ממשיךומחזקאתמקומוכערוץ
ברודקסטמאזעלייתולאוויר.
גרף  - 1ערוץ צפייה עיקרי )באחוזים(
35

דצמבר05

דצמבר06

32

דצמבר04

31
29

30

25

20

18
15

15
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6

6

5

6 6

5

5

3 3

3

3

2

ıÂ¯Ú
˙ÂÏ·ÂÏË

8 8
7

7
4

3
2

≥†ıÂ¯Ú

π†ıÂ¯Ú

8

6

4
2

0

11

2

ÌÈˆÂ¯Ú
„È¯·Â
¯˙ÈÒÂ

ÈˆÂ¯Ú
Ë¯ÂÙÒ

±†ıÂ¯Ú

ÌÈˆÂ¯Ú
„È¯·Â
˙È·¯Ú

ÌÈˆÂ¯Ú
˙ÂÏÈ·ÁÓ
ÌÈË¯Ò

ÌÈˆÂ¯Ú
˙ÂÏÈ·ÁÓ
ÌÈÏ·Î
ÔÈÈÂÂÏÂ

±∞†ıÂ¯Ú

≤†ıÂ¯Ú

בערוץ10ובערוץ2שיעורהצופיםבקרביהודיםותיקיםגבוהיותרבהשוואהלשיעורהצופיםהערביםוהעולים.
אולםחשובלתתאתהדעתלכךשכ12%-מהערביםוכ13%-מהעוליםמגדיריםאתערוץ2כערוץעיקרי.כ-
10%מהערביםוכ12%-מהעוליםמגדיריםאתערוץ10כערוץכעיקרי.במבטעלכללהצפייה,אמנםשיעורי
הצפייהבקרבותיקים)75%בערוץ64%,2בערוץ(10גבוהיםיותרלעומתקבוצותהמיעוט,אבלבהחלטניתן
לומרשאחוזלאמבוטלמהערביםוהעוליםצופיםבערוציםאלה.בקרבערבים30%צופיםבערוץ2וכ26%-
צופיםבערוץ,10ובקרבעוליםכ50%-צופיםבכלאחדמהערוצים.מענייןלציין,שבקבוצותאלהההבדלבין
ערוץ2וערוץ10אינוגדולכמובקרבותיקיםולעתיםנתוניהצפייהזהים.
נתוניםאלהמענייניםבמיוחדעלרקעהחשיבות,שמעניקההרשותהשנייהלנושאהגיווןהתרבותיבשידורים.
איןספק,כיקבוצותהמיעוט)שעמדותיהןנבדקובסקר(צופותבערוציםהמסחרייםיותרמאשרבערוץהציבורי
בשיעורלאמבוטל.בכךישחיזוקלתפיסתהערוציםהמסחרייםכמישממלאיםבפועלאתהפונקציהשל
"מדורתהשבט",וכמישצריכיםלאפשרנגישותונראותלחבריקבוצותמיעוט.
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˙ÌÈÚ‚ÂÙ†ÌÈÎ

תכנים פוגעים בתכניות
נמצאשיעורגבוהיותרשלמרואייניםבקרבערבים,גילאי,44-25ודתייםומסורתייםהסבוריםשישבשני
הערוציםתכניותבעלותתכניםפוגעים.
בדומהלסקר2004ו,2005-גםבסקרהנוכחיהנושאיםהמרכזייםשפוגעיםבתכניות)באמצעותשאלהבלתי
נעזרת(הםלדעתהמשיבים:מיניותויחסמזלזלבנשים),18%ירידהבהשוואהל,(24%-2005-אלימות,13%
15%ציינושפהגסה/בוטה13%,ציינופגיעהבמיעוטים,ו7%-ציינוחדירהלתחוםהפרט.
גרף  - 2תכנים פוגעים בתכניות  -השוואה בין השנים
50%

(N=349) 2006

(N=310) 2005

(N=365) 2004

45%
40%
35%
30%

27%
24%

25%

21%
20%

19%
18%

20%
15%

15%

15%

14%

14%
13%

10%

18%

13%

7% 7%
5%

5%
1% 1%

0%

ÌÂ„È˜†Â‡†‰‚ˆ‰
ÌÈ¯ˆÂÓ

ÌÂÁ˙Ï†‰¯È„Á
Ë¯Ù‰

˘‰ËÂ·Ø‰Ò‚†‰Ù

‰ÚÈ‚Ù
·ÌÈËÂÚÈÓ

‡˙ÂÓÈÏ

ÒÁÈÂ†˙ÂÈÈÓ
ÌÈ˘·†ÏÊÏÊÓ

מענייןלצייןאתההבדליםבתשובותביןקבוצותהמיעוטשנבדקו.בקרבהערביםשיעוריםגבוהים)ביחסלכלל
המדגם(ציינו,שהנושאיםהפוגעיםבתכניותהם:אלימות)32%לעומת13%בכללהמדגם(,מיניותויחסמזלזל
בנשים)26%לעומת18%בכללהמדגם(ופגיעהבמיעוטים,גזענותואפליה)26%לעומת13%בכללהמדגם(.
בקרבעוליםשיעוריםגבוהיםציינושהנושאיםהפוגעיםבתכניותהם:שפהגסהובוטה)28%לעומת15%בכלל
המדגם(,פגיעהבמיעוטים,גזענותואפליה)25%לעומת13%בכללהמדגם(,וחדירהלתחוםהפרט)18%לעומת
7%בכללהמדגם(.
מגמהדומהנמצאהבנוגעלפגיעהשלערביםמתכניםאלימיםושלעוליםמשפהבוטהגםביחסלפרסומות.
תכנים פוגעים בפרסומות
בדומהלתכניותגםבענייןהפרסומותשאלנועלתכניםפוגעים.הנתוניםמצביעיםעלעלייהבשנהזובשיעור
הסבוריםשישדבריםפוגעיםבפרסומות38%,השנהבהשוואהל31%-ב2005-ו30%-ב.2004-נתוןזהמצריך
תשומתלב,עלרקעכניסתושלהקודהאתילשימושבשנת.2006לכאורה,עולהחשש,כיהעלייהבתפיסת
תכניםפוגעיםבפרסומותעלולהלהיותקשורהלשינויהמדיניותשלהרשותבנושאזה.אולם,מבטמעמיקיותר
בנתוניםמלמד,כיבשניתחומיםמרכזייםדווקאירדשיעורהמשיביםשנחשפולתכניםפוגעים40%.מהמשיבים,
שנחשפולתכניםפוגעיםבפרסומות,התייחסולתכניםמינייםאויחסמזלזללנשים.זוהיירידהבהשוואהלשנים
קודמות)55%בשנת.(2005נושאשנישבוחלהירידהבשיעורהנפגעיםהואמפרסומות,שישבהןאלימות)9%
בשנת2006לעומת19%בשנת.(2005
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גרף  - 3תכנים פוגעים בפרסומות -השוואה בין השנים
60%

דצמבר05

דצמבר06

55%

דצמבר04

56%
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40%

40%
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22%
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12%
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5%

‡¯Á
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0%
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‰ÚÈ‚Ù
ÏÊÏÊÓ†ÒÁÈ
·ÌÈ„ÏÈ
˙ÈÎÂÈÁ†‡Ï

3%

2%

‰¯È„Á
ÌÂÁ˙Ï
Ë¯Ù‰

2%

‰ÚÈ‚Ù
·ÌÈËÂÚÈÓ
‚˙ÂÚÊ
‡˙ÂÈÏÙ

9%

9%

3%

˙ÂÓÂÒ¯Ù
ÏÚ†˙Â¯ÊÂÁ
¯˙ÂÈØÔÓˆÚ
Í¯Â‡ØÈ„Ó
˙ÂÓÂÒ¯Ù‰

˘‰Ù
‚Ø‰Ò
·‰ËÂ

‡˙ÂÓÈÏ

ÒÁÈÂ†˙ÂÈÈÓ
ÏÊÏÊÓ
·ÌÈ˘

העלייהבשיעורהנפגעיםמנומקתבשניאופניםמרכזיים8%.מדווחיםשנפגעומפרסומותשחוזרותעלעצמן
אומאורךהמקבצים)סוגיהשהקודהאתיכלללאנוגעבה(35%.מהמשיביםלאידעלהסבירמהםהדברים,
שהפריעולהםבפרסומות)עלאףשדיווחו,כינחשפולתכניםפוגעים(.
נתוןרלוונטינוסףהואירידהבשיעורהמשיבים,שנתקלובפרסומותשעלולותלפגועבנשים)15%לעומת24%
בשנת(2005ובילדים)14%לעומת23%בשנת.(2005
בהקשרזהנצייןעוד,כיעלפינתונינציבפניותהציבורבענייןתלונותעלתכניפרסומותבשנת2005ובשנת
,2006חלהירידהבמספרהתלונותהעוסקותבתוכןפוגעבפרסומות)קטגוריההכוללתאלימות,ילדים,שפה
בוטה,התנהגותלאראויה,סקסיזם,גזענותועדתיות(מ395-תלונותבשנת2005ל204-בשנת.2006לצד
נתוןזה,נמצאהעלייהבתלונותלנציבבנוגעלריבויפרסומות)148תלונותבשנת2006לעומת79תלונותבשנת
.(2005
ניתןלומר,כיבנושאיםשלהםשואףהקודהאתילתתמענה,אכןנמצאהירידהבשיעורהנפגעים.עםזאת,
הפרסומותנתפסותכמפריעותיותרמבעבר.
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˙Â˘¯‰†Ï˘†„È˜Ù˙‰†˙ÒÈÙ˙Â†˙ÂÚ„ÂÓ

תפיסתהצורךבגוףהמפקח
כ74%-מהמדגםסבורים,כיחשוב)"חשובמאוד"",דיחשוב"(שיהיהגוףציבורישיפקחעלערוצים2ו.10-
שיעורדומהבהשוואהל.(71%)2005-
שיעוריםדומיםשליהודיםותיקיםוערבים)כ(80%-השיבו,כיחשובשיהיהגוףמפקח,לעומתזאתרק48%
מהעוליםמברה"מהשיבו,כיחשובשיהיהבפיקוח.נוסףלכך,שיעורגבוהבקרבהעולים)(23%ציינו,כיכלל
לאחשובשיהיהגוףמפקח,בהשוואהל10%-בלבדבקרביהודיםותיקיםו1%-בקרבהערבים.
תפיסתהתפקידשלמנהליהרשות
שאלהזונשאלהמתוךהנחהשכשהצופהיעמידאתעצמובתפקידפיקוחתשובותיובענייןתכניםרצוייםיהיו
שונותמאשרכצופהמהמניין.ואכן,בהמשךלתשובותבשאלההקודמת,גםכאן,כאשרהנשאליםמתבקשים
להביטבדבריםמנקודתהמבטשלהמפקח,נמצאבתשובותיהםחיזוקלתפיסתהרשותאתתפקידה.
מתוךהקטגוריותשהוקראו53%-מהצופיםענושהיומקדמיםתכניותהמרחיבותאתההשכלהוהידעהכללי,
לוהיובתפקידמנהליהגוףהמפקח46%.היומקדמיםתכניותהמציגותאתהתרבותהישראלית45%,ציינו
תכניותהמקנותערכים39%,ציינותכניותבידורואירוחו29%-ציינותכניותחדשותועניניהיום.נציין,כיבשאלה
זולאנמצאהבדלבתשובותבהשוואהביןהשנים.
גרף  - 4תפיסת התפקיד של מנהלי הרשות
אםאת/ההייתבתפקידמנהלערוץ2אוערוץ10איזהסוגשלתוכניותהייתמקדם/ת"בקרבהמודעיםלקיומושלגוףמפקח60%

55%
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ÌÂÈ‰†ÈÈÈÚÂ

˙˙Â˘„Á†˙ÂÈÎ

ÁÂ¯È‡Â

˙¯Â„È·†˙ÂÈÎ
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˙˙‡†˙Â·ÈÁ¯Ó‰†˙ÂÈÎ

0%

3%

4%

4%

3%

4%

5%

≥È¯ÂÊ‡‰†ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ˙Ï†‰Ê‡‰†¯˜Ò†Æ
בדצמבר2006קיימההרשותבאמצעותחברת"מדגם"ובפיקוחפרופ'שאולבר-לבאתסקרההאזנהלרשתות
רדיואזוריותוארציותהמשדרותבמדינתישראל.
הסקרהתקייםבשיטתה,Recall-שבהשחזרוהנשאליםבטלפוןאתהאזנתםלרשתותהרדיוהשונותביום
שקדםלריאיוןעימם.הסקרהקיף5,198מרואייניםבכלאזוריהשידורשלהרשותהשנייה,והואמייצגאתדפוסי
ההאזנהשלבני10ומעלהבפיזורארציואזורי,בימיחולא'-ה'.
הסקרנערךב12-אזוריזיכיון10,אזוריזיכיוןכללייםושניאזוריםייעודיים:אזורהצפוןלשידוריםבשפההערבית
ברדיו"א-שמס"ואזורהמרכזלאוכלוסייההדתיתברדיו"קולחי".נוסףלכך,נדגםאזוראשדודוסביבותיה
לדובריהשפההרוסית,שכן,ביןהשעות 19:00-07:00מתפצליםשידורי"- 91FMלבהמדינה"באופןשבתדר
 89.1FMמשודרותתכניותבשפההרוסיתבשם"רדיופירבוייה".היינו,סה"כ13אזוריםשבהםנערךהסקר.
בכלאזורהשתתפובין350ל600-נשאליםבמדגםמייצגשלאזורהזיכיון.
מהממצאיםעולה,כיהרדיוהאזוריממשיךלהובילבראשטבלתההאזנהומציגאתשיעורההאזנההגבוהביותר
ב11-השניםהאחרונות.
מהסקרעולה,כישיעורההאזנההיומיהכללארצילתחנותהרדיוהאזורי)בקרבבני(18+הוא28%בהשוואה
ל24.4%-בתקופהמקבילהאשתקד.
®´±∞†È·©†ÔÓÊ†Í¯Â‡Ï†‰Ê‡‰
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מגמהדומהנמצאתבשיעורההאזנהבקרבבני.10+שיעורההאזנההיומיתהכללארצילרדיוהאזוריבימיחול
בקרבגילאי+10בדצמבר2006עמדעל;27.8%בהשוואהל24.1%-בתקופהמקבילהאשתקד.
בענייןההאזנההכוללתלרדיו)נתוניםכללארצייםשלהאוכלוסייהדוברתהעברית(,נמצא,כילאחר3שנים
שלירידהבשיעוריההאזנהלרדיולתחנהכלשהי,נרשמההשנהעלייהניכרתשל6.8%לעומתהשנהשעברה
)66.7%השנהלעומת59.9%בשנהשעברהבתקופהמקבילה(,ללאשינוילעומת(67%)2004ונמוךב10.2%-
לעומת.(76.9%)2003בקרבבני,+18נרשמהעלייהדומהבשיעורהמאזיניםשל6.5%לעומת70.7%)2005
השנה,לעומת64.2%בשנת,(2005ללאהבדלסטטיסטילעומת(72%)2004ונמוךב10%-לעומת.(80.7%)2003
מממצאיהסקרעולה,כיביוםחולממוצעבדצמבר,2006האזינו,בקרבהאוכלוסייההיהודיתבשפההעברית
לתחנותהרדיוהאזוריכ1,180,000-מאזיניםבני,+10וכ972,600-מאזיניםבני+18בהיקףכללארצי,אשר
האזינולאחתאויותרמתחנותהרדיוהאזורילפחותפעםביום.
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בקרבאוכלוסייתהעוליםמחברהעמים,האזינולשידוריםבשפההרוסיתבאזוראשדודוסביבותיה,ביוםחול
ממוצעב,2006-כ30,000-מאזיניםבני,+10וכ25,200-מאזיניםבני+18אשרהאזינולתחנתהרדיוהאזורי
"פירבוייה",לפחותפעםביום.
בקרבהאוכלוסייהערבית,האזינולשידוריםבשפההערביתבאזורהצפון,ביוםחולממוצעב,2006-כ175,500-
מאזיניםבני,+10וכ133,000-מאזיניםבני+18אשרהאזינולתחנתהרדיוהאזורי"א-שמס",לפחותפעםביום.
בבדיקתשיעורההאזנהלרדיוהאזוריעל-פיאזוריזיכיוןנמצא,כיביותרממחציתמאזוריהזיכיוןהכלליים
והייעודיים)7מתוך,(13נרשמהעלייהבשיעוריההאזנהלעומת.2005בכלהאזוריםהאחריםנשמרהיציבות
)גםאםישנםהבדלים,הםאינםמובהקיםסטטיסטית(.
עלייהניכרתבמיוחדבשיעוריהאזנהלרדיוהאזורי,נרשמהבאזורהצפוןבקרבערבים)המתגורריםבאזור(,
שיעורהמאזיניםעלהב,19.7%-למעלהמפישנייםלעומת)2005מ15.5%-ב2005-ל35.2%-בסקרהנוכחי(.
העלייההחדהבשיעוריההאזנהבאזורזה,היאהתחזקותניכרתשלמגמתהעלייהבשיעוריההאזנהלרדיו
האזוריבאזורהצפוןבקרבערביםבשניםהאחרונות.
עליותבולטותנוספותבשיעוריההאזנהלרדיוהאזורילעומת,2005נרשמובאזורהשפלהבשפההרוסית),(10.5%
באזורהשרון)(7.7%באזורגושדן)עלייהשל(6.9%ובאזורהכרמלוהמפרץ)עלייהשל.(6.4%
הממצאיםהמתקבליםבקרבבני,+18לרובדומיםלממצאיםהמתקבליםבקרבבני.+10עליותגבוהותיותר
בשיעוריההאזנהנמצאובאזורהכרמלוהמפרץ)8.1%בקרבבני+18לעומת6.9%בקרבבני(+10ובאזורגושדן
)8.0%בקרבבני+18לעומת6.9%בקרבבני.(+10
˙™±∞´†È·†Ïˆ‡†Ô¯ÂÊ‡·†Ô‰Ï†Reach†‰Ê‡‰‰†È¯ÂÚÈ˘Â†È¯ÂÊ‡‰†ÂÈ„¯‰†˙ÂÁ

)בימיחול,לפחותפעםביום(
שםהתחנה

אזור

שיעורהאזנהבאחוזים

רדיוצפוןללאהפסקה

הגלילוהגולן

9.1

10.9

9.6

רדיוא-שמס

הצפון

31.5

13.5

6.6

רדיוקולרגע

העמקים

20.3

18

23.5

רדיוחיפה

הכרמלוהמפרץ

15.6

9.8

17.3

רדיואמצעהדרך

עמקחפר

10.6

12.6

16.6

רדיוס

השרון

9.7

10.4

9.4

רדיו99 ESC

השרון

8.6

6.1

9.4

רדיות"א102FM

גושדן

4

5.9

5.8

רדיוללאהפסקה

גושדן

15.3

11.6

14.4

רדיוקולחי

המרכז)דתי(

17.7

14

18.2

רדיו91FMלבהמדינה

שפלתיהודה

10

7.3

7.7

25.7

16.7

רדיוירושלים

ירושליםרבתי

12.3

9.1

10.3

רדיוהדרום

הנגב

16

15.1

21.9

קולהיםהאדום

אילת

25.7

27.3

30.4

רדיופירבוייהברוסיתשפלתיהודה

*מדוברבהאזנהלתחנותהרדיובאזורזיכיונןבלבד,ולאהאזנהלתחנותבמונחיםארציים.
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לקראתהדיוןבנושאהרגולציהבעידןהתלכדותביצענובחודשיוניסקר,העוסקבעמדותהציבורביחסלצורך
בהסדרהשלהאינטרנט.הסקרכלל600מרואייניםבני18ומעלהבמדגםמייצגארצישלכללהאוכלוסייה
בישראל.נמצא,כירובהציבור)(66%חושב)במידהרבהאובינונית(שצריךגוףציבורישיפקחעלתכנים
באינטרנט.שלושתהנושאיםהעיקרייםשעליהםצריךלפקחהם:הגנהמפניחשיפהלתכניםמינייםבוטים)46%
מהמשתתפים(,הגנהעלילדים)(34%ואלימותושפהגסה).(19%בשאלותאשרבדקוהסכמהלטיעוניםשונים
בנושא,רובניכר)כ75%מהנשאלים(הסכים,כילפעמיםצריךלהגבילאתהחופשבאינטרנט,כדילהגןעל
ערכיםאחרים,וכןכיישבאינטרנטתכנים,שמישהוצריךלדאוגשלאיהיושם.עםזאת,כ–40%מהנשאלים
הסכימו,כי"הרעיוןשלהאינטרנטהואשכלאחדיכוללראותאולשמועמהשבאלו",והתנגדולפיקוחעל
האינטרנט.
עודמענייןכילמעלהמשלישמהמשיבים)(34%רואיםבגולשיםעצמםאחראיםלכך,שלאייחשפולתכנים
פוגעיםבאינטרנט.כ29%-מטיליםאתהאחריותעלגוףציבורישיפקחעלהאינטרנט16%.מטיליםאתהאחריות
עלספקיהאינטרנטוכ10%-רואיםבספקיהתוכןבאתריםאחראים
למניעתחשיפהלתכניםפוגעים.בדברגלישתילדיםבאינטרנטרואהמרביתהציבור)כ(70%-אתההורים
כאחראיים.מכאןעולה,כיהציבוררואהאחריותמשותפתשלוושלגופיםשוניםבענף.ניתןלהסיק,כיעלפי
תפיסתהציבורישמקוםלהסדרתהתחוםבאמצעותרגולציהמשותפת)שלהשחקניםהשוניםבענף(אורגולציה
עצמיתשלהמשתמשים,ספקיהאינטרנטוספקיהתוכן,ולאברגולציהישירהומתערבת)הטיפוסיתלשידורי
טלוויזיה(.התוצאותמעלותממצאיםהמחזקיםאתהמגמההרגולטוריתלקידוםהאוריינותהתקשורתיתשל
המשתמשוההעצמהההורית.

˙È˙¯Â˘˜˙‰†˙ÂÈÈ¯Â‡‰Â†È¯Â·Èˆ‰†ÁÈ˘‰†„Â„ÈÚ†Æµ
‡˙È˙¯Â˘˜˙†˙ÂÈÈ¯Â‡†Æ
המושג'אוריינותתקשורת')(media literacyהואשםכוללליכולתהצרכןלהשתמשבמדיה.זהואינומושגחדש
והוארלוונטיגםבעולםשלתקשורת"מסורתית".היקפוומשמעותונתוניםלפרשנויותשונות,אולםניתןלומר,
כילרמתהאוריינותהתקשורתיתישקשרהדוקלרמתההגנההנדרשתלמשתמש,מצדהרגולטור,במיוחד
בסביבהדיגיטלית.
בעולםשלתקשורתמאוחדתמעמדהאזרח,צרכןהמדיה,משתנה.המשתמשיכוללבחורתכניםמתוךמגוון
גדולשלערוציםופלטפורמות,לסנןתכניםשאינםלטעמו,לבנותלוחשידוריםאישי,להזמיןתכניםמתוךהיצע
זמין,ואףליצורתכניםולשתףמשתמשיםאחריםביצירתהתוכן.השינויבסביבההתקשורתיתמחייבגםחשיבה
מחודשתעלהרגולציהותפקידההחברתי.בסביבהשבההנגישותלמדיהקלה,הןבמובןשלהפצתתכניםוהן
במובןשלצריכתם,בעולםשבוהמשתמשבוחראתתכניו,ואינו"כפוף"לעריכהוללוחותזמניםשלמספר
מצומצםשלמשדרים,בעולםכזהההגנה,שהמשתמשזקוקלהשונה,והאקטיביותשלהרגולטורבעידוד
תכניםמסוימיםוהגבלתאחרים,דורשתחשיבהרעננה.אזרחבעלאוריינותתקשורתיתגבוההיכוללהיות
אקטיביולהשמיעאתקולובצורהיעילהיותרלעומתאזרחשהאוריינותהתקשורתיתשלואינהמפותחת.רמת
ההגנהוהמעורבותהנדרשתמןהרגולטור,בשניהמקרים,אינהזהה.בשנת2006החלתחוםאסטרטגיהומחקר
לעסוקבנושאאוריינותהתקשורת,ולבחוןאתתפקידושלהרגולטורבקידומה.בסקירהראשוניתשנכתבה
בנושאהוצגוהגדרותשונותלמונחאוריינותתקשורתית,תוארותפיסותשונותביחסלקידוםאוריינותתקשורת
ויעדיה,וחודדושאלותלגביתפקידהרגולטורבקידוםאוריינותתקשורת.הסקירהמציעהמספרצעדים,
שמהותםקידוםשלשיחביןבעליהענייןבנושאבישראל,בהובלתהרשותהשנייה.בשנת2007אנומצפים
להמשךהעבודהבנושאולגיבושמדיניותהרשות.
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לפניכשששנים,נכנסלתוקפוחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים)התשס"א.(2001בינואר2002קבע
שרהתקשורתתקנותבהתאםלחוק,אשרקבעואתשיטתהסיווגהספציפית.
עלפיחוק"סיווגסימוןואיסורשידוריםמזיקים"משדריהטלוויזיהמסומניםעלפישכבותהגיל.18+,14+,8+
כליהסיווגוהסימוןנועדבבסיסולסייעלהוריםבבקרהעלתכניהטלוויזיהשהילדיםוהנוערנחשפיםאליהם.
מדוברבכלילהעצמתהוריםולחיזוקאוריינותהתקשורת.יתרהמזו,כליזהיכוללשמשגםאתהילדיםוהנוער
ככלילמיוןשידורים,שהםבוחריםלהיחשףאליהם.נציין,כיבמדינותאחדותנשמעתביקורתכלפיכליזה,
שכןהואמסמןמשדריםבעליתוכןבעייתיובכךעלולדווקאלעודדצפייהבתכניםחריגים.
הרשותהחליטהלבחוןאתיישוםהתקנותומידתיעילותן.בשנת2005ביצענוסקררחב,ובובחנואתמודעות
הציבורלכליהסימון,אתמידתהשימושבוואתשביעותהרצוןממנו.כןביקשנואתחוותהדעתשלחוקרת
תקשורת,המומחיתלנושא,בשאלתהתאמתהכלילידעהמחקריהנצברבתחוםההגנהעלילדיםמפנישידורים
מזיקים.נוסףלכך,ביקשנואתחוותהדעתשלהעוסקיםבסיווגובסימוןבשגרה,תחוםטלוויזיהברשותהשנייה
והמשדריםשבפיקוחו.
בשנת2006המשכנובגיבושהמלצותלשינויהחוקוהתקנות,בהתבססעלחוותהדעתשלד"רתאניהרריועל
ממצאיהסקר.ההמלצותתתחשבנהכמובןגםבהערותמאנשיהמקצועבתחוםשניסיונםהנצברוהבנתם
המקיפהאתהשטחחיונייםלגיבושההמלצות.מכלאלהעולהצורךלשנותאתתקנותהסיווגוהסימוןכךשישונו
קטגוריותהגילבסיווגלפיבני.18+,15+,12+,8+:ההנחיותהמתאימותלסיווגייכללובטבלהמעודכנתלקטגוריות
אלה.נוסףלכך,עולהצורךלשינויבחוק,כךשיתווספומאפייניםלסיווג,ובכללזהשימושבחומריםמזיקים
וממכרים,פחד,תזונה,מוצרידיאטה,טבעותרופות.בשנת2007צפויההרשותלגבשאתמדיניותהבנושא
ולהתחילביישומה.

‚†˙È˙¯Â˘˜˙†˙ÂÈ¯Á‡Ï†ÌÂ¯ÂÙ‰†È˘‚ÙÓ†Æ
הפורוםלאחריותתקשורתיתקנהלומקוםמרכזיבשיחהציבוריבסוגיותבתקשורת.דיוניהפורוםפתוחים
לקהלמגווןורחב,ומעורריםענייןציבוריבנושאיםשעוליםעלהפרק.
באתרהאינטרנטשלהרשותניתןלמצואאתתקציריהדיוניםואתחומרהרקעשחולקבדיוניםהשונים.עורכת
הפורומים:גב'ריקישפרינצק.המפיקה:אלינורזלטין-אשרוביץ'.
השנהעסקהפורוםבנושאיםהאלה:
ÌÈÈ˙¯Â˘˜˙†ÌÈÒÂ˙ÈÓÂ†ÌÈËÂÚÈÓ†ÏÚ†ø‚ÈËÈÈ¯‰†˙‡†„È¯ÂÓ†ÈÓ†∫±π≠‰†ÌÂ¯ÂÙ‰

פורוםזההוקדשלזכרהשלד"רויקישירןז"ל,חברתמועצתהרשותהשנייה,אשרנאבקהלמעןרב
תרבותיותועמדהמאחוריהיוזמהלביצועהמחקרבנושא.
כחלקמהמאמץלקדםגיווןתרבותיבשידור,ערכההרשותהשנייהבשנת2004מחקרראשוןמסוגובארץ
מבחינתהיקפוומבחינתהז'אנריםשנבחנובו,בנושא"הנעדריםוהנוכחיםבזמןצפייתשיא",הואבדקאת
ייצוגןשלקבוצותמיעוטבטלוויזיההמסחריתבשעותהפרייםטייםבערוצים2ו,10-תוךהסתכלותהן
בהיבטיםהאיכותייםוהןבהיבטיםהכמותיים.
תוצאותהמחקרהראו,כיקיימתהצגהבלתיהולמתשלקבוצותמיעוט .נוכחממצאיםאלוהחלההרשות
לכווןמדיניותשלקידוםהגיווןהתרבותיבשידורים.
בפורוםהוצגדוחמעקבראשוןאחרהגיווןהתרבותיבשידוריערוץ2וערוץ,(2005)10שבחןאתהשתנות
המצבנוכחהמאמץשלהגופיםהמשדריםליצורשינויבגיווןהתרבותיבלוחהמשדרים.
לאחרהצגתמחקרהמעקבהתקיימושנידיונימפתחעלאודותהקבוצותהמודרותביותרמןהשידור:
הערביםוהעוליםהחדשים .הפאנליםעסקובדרכיםלשיפור הנראותשלקבוצותאלועלהמרקע.
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נערךבשיתוףעםהיחידהלדמוקרטיההשתתפותית,במרכזלחינוךקהילתיע"שחייםציפורי.כרשות
ציבוריתהאחראיתלאינטרסהציבוריבתקשורתהמסחרית-ציבורית נבחנההאפ שרותליזוםפרויקטים
להרחבתהמעורבותהציבוריתבתקשורת.
אחדהמיזמיםלקידוםרעיוןהדמוקרטיזציהבתקשורתהואיצירהשלמיזם,שיאפשר מתןביטויאזרחי
נרחביותרלציבור .מיזמיםמסוגזההולכיםומתרחביםבעולם,הןבתחוםהתקשורתוהןבכלל.
משתתפיהדיוןעסקובנושאההשתתפותהאזרחית-תרומתה מחדוחסרונותיהמאידך.
ÌÈ¯·˘ÓÂ†˙Â¯ÂÒÓ†∫‰˙‡¯Â‰Â†˙¯Â˘˜˙‰†¯˜ÁÓ

המכוןלקומוניקציהע"שמשפחתסמארטוהמחלקהלתקשורתבאונ'העבריתבשיתוףעםהרשותהשנייה,
ערכוכינוסלכבודפרופ'חנהאדוניולרגלהוצאתולאורשלספרןשלפרופ'אדוניוד"רענתפירסטמחקר
התקשורתוהוראתה:דילמותמובנותופתרונותמשתנים.הכינוסעסקבנושאיםשישלהםחשיבותרבה
למעצבימדיניות,לחוקריםולעוסקיםבתחוםהתקשרות.עםהמסקנותהבולטותשעלומהדיונים,שהשתתפו
בהםנציגיםמכלמוסדותמחקרהתקשורתבארץ,היההצורךבשיתוףפעולהביןגורמיהמדיניותלגורמי
המחקרהאקדמיבתחוםהתקשורת.
¯‚ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯†ÁÈ˘†≠†È˙Î¯ÚÓ†Ï„ÂÓ†≠†˙Â„ÎÏ˙‰‰†Ô„ÈÚ·†‰ÈˆÏÂ

הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיווהמכוןהישראלילדמוקרטיההשיקופרויקטמשותף,שמטרתובניית
מודללרגולציהבעידןההתלכדות.בעידןשלשינוייםטכנולוגייםותוכנייםמרחיקילכת,חשובליצור,בצורה
מושכלת,מודלמערכתילרגולציהעלהמדיה.קבוצתהדיוןהיאהשלבהראשוןבדיוןהמשותףהנחוץ
ליצירתמודלרגולציהמקיף,המסוגללהתאיםאתעצמולסביבתשידורמשתנהתוךשמירהעלעקרונות
ציבורייםחיוניים.ביןשארהאורחיםמחו"ל,יו"ר,epraאיגודהרגולטוריםשלתחוםהתקשורתבאירופה.
בדיוןהשתתפוהרגולטוריםומקבליההחלטותהנוגעיםברגולצייתתקשורתבישראל.

∂ÈÓ„˜‡‰†ÁÈ˘‰†„Â„ÈÚ†≠†Ú„È‰†˙·Á¯‰†Æ
˙Ú†·˙Î†Ï˘†¯Â‡Ï†‰‡ˆÂ‰
יוזמתהוצאתולאורשלכתבעתבעלאוריינטציהאקדמיתבחקרהתקשורתנדוןזהזמןברשות.הרציונל
העומדבבסיסהיוזמההיההרחבתהידע,והעשרההדדיתביןהאקדמיהלעוסקיםבתקשורת,זאתעלידישיתוף
פעולהביןהשנייםביצירתבמה,שעליהיוכלולהציגאתההתפתחויותבתחום.במסגרתזוחיפשההרשות
שותףלפרויקט,שיבואמהשדההאקדמיויקדםעמהאתהרעיוןלכדיהוצאתולפועל.
במהלך2006קרםפרויקטכתבהעתעורוגידים,לאחרשנקרתהלרשותהזדמנותלשיתוףפעולהעםהאגודה
הישראליתלתקשורתבראשותיו"רהאגודהד"רמוטינייגר.
לאחרהידיינויותפוריותביןהרשותלאגודהעלאופיושלהפרויקטויטבונחתםבאוקטובר2006מסמךכינון
לכתבהעתשעיקריו:
£

כתבהעתהואפרויקטמשותףלרשותהשנייהולאגודההישראליתלתקשורת.

£

כתבהעתיהיהאקדמיוייצאבעבריתפעמייםבשנה.

£

כתבהעתיוקדשלהיבטיםשלה"כאןוהעכשיו"בתקשורתהישראלית.

£

בכתבהעתיפורסמורקמאמרים,שיעמדובסטנדרטיםמדעייםאושבפרסומםתהיהחשיבותציבורית
ראויה.
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£

בכתבהעתתימצאבמהגםלתרגומימחקרים,שפורסמובשפהזרהוהןלמחקריםשנערכובתמיכתהרשות,
בתנאישיעמדובסטנדרטיםשלכתבהעת.

£

במערכתכתבהעתיהיהנציגשלהרשותהשנייה.

בעקבותחתימתהסכםהכינוןפורסםקולקוראלמאמרים,נבחרהמערכתלגיליוןהראשוןולכתבהעתניתן
שם:מסגרותמדיה:כתבעתישראלילתקשורת.
יו"רהמערכתלגיליוןהראשוןהואפרופ'עקיבאכהןונציגתהרשותבמערכתהיאנחמהלאור-דרורי,סמנכ"ל
אסטרטגיהומחקרברשות.
גיליונוהראשוןשלכתבהעתיפורסםבהוצאתהספריםמאגנסבמחצית.2007

˙¯Ó‰†ÔÂÏÂ·Ê†˘¢Ú†˙¯Â˘˜˙‰†ÌÂÁ˙·†ÌÈ¯˜ÁÓ†„Â„ÈÚÏ†˙Â‚ÏÓ‰†˙ÈÎ
תכניתהמלגותע"שהמרמעודדתמחקריםבתחוםהתקשורתותומכתבהם.המחקריםיתרמולמדיניותהרשות
ועבודתהבמישריןובעקיפין.שנת2006הייתההשנההשלישיתשחולקובהמלגותבמסגרתזו.בשנתיים
הקודמותנערכובתמיכתהרשות12עבודותמחקר,שחלקןאףפורסםלאחרמכןבמסגרותאקדמיות.
בסוףשנת2005פרסמההרשותקריאהלקבלבקשותלתמיכהבמחקריםלתוארשני,דוקטורטולחוקרים
צעירים.עלהמחקריםהיהלעמודברמהאקדמיתנאותה,ולעסוקבנושאיםהנמצאיםבתחומיעבודתהשל
הרשות.בעקבותקריאהזוהוגשו11בקשות,מתוכןנבחרו4ההצעותהמתאימותביותר.סךכלהמלגותשהוענקו
עומדעל50אלףש"ח.
הרשותנותנתעדיפותלעבודותאשרירחיבואתבסיסהידעהמחקריבתחומיהשידוריםוהשפעתםעלהחברה
והתרבותבישראל.משךביצועהמחקריםהואשנהאחת,והםעתידיםלהסתייםלקראתסוף2007וראשית
.2008
אלוהןהצעותהמחקרשזכובמלגתהרשותהשנה:
.1

דילמותרגולטוריות:הישמענהרגולטוריאפקטיבילאתגריהתוכןהאלים.

מחקרזהבוחןאסטרטגיותרגולטוריותלהערכתהשפעותהחשיפהלתכניאלימותעלקבוצותשונותבחברה
ולפיתוחמשטרהסדרהיעיל,שקוףולגיטימישלתכניםאלה.המחקרמבקשלהתמודדעםארבעהאתגרים:
א.ניתוחהידעהעדכניבנושאהשפעותשלאלימותבתקשורתעלהתנהגותשלקטיניםומבוגרים.
ב .עמידהעלהשינוייםברגולציהשלתכניאלימותבתקשורתבהקשרשלגלובליזציהומסחור.
ג .ניתוחשלהשפעתהשינוייםעלהיעילותשלהרגולציהשלהתכניםהאלימים.
ד .בחינההשוואתיתשלהאפקטיביותוהלגיטימיותשלאסטרטגיותרגולטוריותחדשותבהסדרתתכני
אלימותמקווניםומשודרים.
בהתאםלממצאים,המחקריציעאסטרטגיותלהתמודדותרגולטוריתעםתכניםאלימיםהמתמודדותעםעולם
התקשורתשלימינו.
.2

תחנותמצבהרוח:פרקטיקותשלעריכהמוזיקליתברדיוהאזוריותפקודןבעיצובזמןורגשותקולקטיביים.

המחקרבוחןכיצדמעצביםשידוריהרדיוהאזוריתודעהקולקטיביתמחדוריבוישלקולותבחברהמאידך,
באמצעותפרקטיקותשלעריכהמוזיקלית.
הקישורביןשידורפזמוניםלביןהתרחשויותקולקטיביותבזמןאמתמייצרמשמעותחדשהלאירועים,הן
במישורהלאומיוהןהלוקלי.שיקוליהעריכהבהשמעתהפזמוניםנתפסתכבעלתהשפעהעלמצברוחםשל
המאזיניםוכמעצבתתגובותרגשיותלאירועיםמיידיים,עדכדיעיצובהלךרוחציבוריוהשפעהעלהחלטות
פוליטיות.
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המחקרמבקשלהתמודדעםמגווןשאלותהעולותמתפיסהזאתעלידיראיונותעומקעםעורכיםמוזיקליים,
שדריםומנהליתחנות,הןעלידיתצפיותמשתתפות,עריכת"יומן"האזנהללוחהשידוריםהמוזיקליבמספר
ימיםנבחריםוהןעלידיניתוחסטטיסטישלרשימותהשידורשלפזמוניםבימיםנבחריםבין1996ל.2006-
 .3השפעתחוקיתעמולתהבחירותבישראלעלהשידוריםבזמןבחירותוהעקרונותהראוייםלייצוגמחדששלהסדרת
השיחהתעמולתיבישראל.
מערכות הבחירות האחרונות הדגימו את האבסורד שבניסיון ליישם את חוק הבחירות )דרכי תעמולה(
התשי"ט,1959-כפישתוקןבשנותה.90-המחקרבוחןאתהנחותהיסודשעמדובבסיסושלהחוק,שלסעיפיו
השוניםוהתיקוניםשנוספולו.הנחתהמחקרהיא,שטעותפרשניתראשוניתהביאהלסדרהשלהחלטותותיקוני
חקיקהמוטעיםוגרמהליישוםהחוקלהחטיאאתמטרותיו.
המחקרשייעשהבאמצעותניתוחמשפטי-ביקורתישיטתישלגלגוליהחוקויישומו,ינסהלהתחקותאחראותה
טעותראשוניתוינסהלהמליץעלמסגרתחקיקתיתראויהלהסדרתהשידוריםבזמןבחירות.
.4

הקשרביןאוריינותבריאותיתבנוגעלמדיהלביןהעצמהבריאותיתוהתנהגויותבריאותיותבקרבמתבגרים.

המחקרבוחןכליחדשבנושאאוריינותבריאותיתהקשורהלמדיה,ובודקאתהקשרביןדרגותהאוריינות
להעצמתהנוערולהתנהגותהבריאותיתבתחומים:עישון,תזונה,פעילותגופנית,התנהגותמיניתומעורבותם
באלימות.
המחקריבססאתממצאיועלניתוחשליומנימדיה,שנוצרועלידי10קבוצותמיקודשהשתתפובהן60בני
נוערועלשאלוניםשימלאמדגםמייצגשל1260בנינועראחרים.
ניתוחיומניהצפייהוהשאלוניםיאפשרלהביןאתהקשרביןאוריינותבריאותיתבנוגעלמדיה,לביןהשימוש
במקורותמדיהשונים.

Ú„ÈÓ‰†ÊÎ¯Ó†˙Ó˜‰
הרשותהשנייהרואהבשימורהמורשתהאודיו-ויזואליתהישראליתתפקידחשוב,שעליהלמלאלמעןהאינטרס
הציבוריולצרכיםאקדמייםומחקריים.לדעתהרשות,לטלוויזיההמסחריתישחלקמרכזיבהוויההישראלית
ובתרבותבארץמאזעלתהלשידור.מתוךהשקפתעולםזו,הוחלטבשנת2004להקיםברשותמרכזמידע
שבוייאספו,יאורגנוויקוטלגוהחומריםשהצטברובארכיבובמחלקותהרשותמאזהקמתה,ולהפוךאותם
לנגישיםלציבורהחוקריםבתחום.
חלקוהמרכזישלהחומרשנשמרברשותהואהקלטותאנלוגיותשלשידוריערוץ2וערוץ,10שהיקפןנאמד
בכ100,000-שעותשידור)מתוכןכ40,000-שעותהפקתמקור(.נוסףלהקלטותהחומרהטלוויזיוני,נשמרות
ברשותגםהקלטותהרדיוהאזורי,שגםהןמיועדותלשימורוכןחומריםכתוביםרבים,בהםמסמכים,דוחות,
מחקריםועוד,שבכולםתיעודשלהתפתחותהשידורים,פעולותיהשלהרשות,מידעעלאודותמדיניותהפיקוח
עלהזכייניםועוד.
לאחרשב2005-נערכועבודותההכנהוההתארגנותליישוםהפרויקטהוקדשה2006לרכישותהחומרה,מסדי
הנתוניםומאגריהזיכרוןשיהיוליבהשלהמערכת.כמוכן,גובשואתנוהליהעבודהוהקטלוגשלמרכזהמידע.
נוסףלזאת,כחלקמהיערכותלקראתשנת2007הותאמותכניותהעבודהשלהפרויקטלתכניתהקיצוצים
ברשות.היקףהקיצוץבתקציבמרכזהמידעלשנת2007עומדעלכ50%-ובאברובובסעיףכוחהאדם.לפיכך,
תעשהעבודתקטלוגרקלחומריםהשוטפיםבעודשחומריהעבריועברודיגיטציהבלבדכדילהצילםמציפורני
הזמן.עםזאת,אנומקווים,שבעתידנוכללקטלגגםאתחומריהעברולשפראתנגישותםלציבור.
הרשותמתכוונתלהשליםאתבנייתהמערכתולהתחילבמלאכתהדגימהוהקטלוגברבעוןהשנישל.2007
מרכזהמידעעצמוייפתחלקהלעםהמעברלמשרדיהרשותהחדשים,במחצית.2007

‡ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó†¯˜ÁÓÂ†‰È‚Ë¯ËÒ

175

ÌÈÙÒÎ
‰ÏÎÏÎ†ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†≠†˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

˘ÌÂÒ¯Ù‰†˜Â
בשנת2006נמשךהגידולבעוגתהפרסוםבישראלכאשר,העוגהגדלהבכ,3%-עליהזההלזושלשנת.2005בשנת
2006הגיעהעוגתהפרסוםלסךשלכ829-מיליון$לעומת805מיליון$בשנת.2005הפרסוםבעיתונותובטלוויזיה
היווהכ80%-מתוךעוגתהפרסום.נתחהעיתונותעמדעלכ46%-והיתהזוהשנההראשונהשנתחויורדמתחתל-
.50%חלקהשלהטלוויזיהבעוגתהפרסוםעלהמ33%-בשנת2005ל34%-בשנת)2006ע"פנתוניאיגודהמפרסמים
ויפעתבקרתפרסום(.
עלפיהמגמההמסתמנתעדכה,בשנת2007ימשךהגידולבהוצאהלפרסוםבטלוויזיהכאשר,עלפינתונייפעת
בקרתפרסוםואיגודחברותהפרסום,המפרסמיםמביעיםאמוןבתחזיותהצמיחהשלהמשקומשקיעיםיותרבפרסום
בטלוויזיה.
®ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰†„Â‚È‡Â†ÌÂÒ¯Ù†˙¯˜·†˙ÚÙÈ†È¢ÙÚ©†≤∞∞µ†ÌÂÒ¯Ù‰†˙‚ÂÚ

‰ÈÊÈÂÂÏË
˙ÂÂ˙ÈÚ
¯„ÂÈ
˘˙ÂˆÂÁ†ËÂÏÈ
‡Ë¯ËÈ
˜ÚÂÏÂ

33%

1%

5%

5%

6%

50%

®ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰†„Â‚È‡Â†ÌÂÒ¯Ù†˙¯˜·†˙ÚÙÈ†È¢ÙÚ©†≤∞∞∂†ÌÂÒ¯Ù‰†˙‚ÂÚ

‰ÈÊÈÂÂÏË
˙ÂÂ˙ÈÚ
¯„ÂÈ
˘˙ÂˆÂÁ†ËÂÏÈ
‡Ë¯ËÈ
˜ÚÂÏÂ

34%

1%
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5%
6%

46%
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8%

≤∞∞∂†ÌÈ˘ÂÓÈ˘Â†˙Â¯Â˜Ó
∫˙Â˘¯‰†Ï˘†‰È˙Â¯Â˜Ó†¯˜ÈÚ
 .1דמיזיכיוןקבועים-למימוןהפעילותהשוטפתשלהרשות.
 .2דמיזיכיוןמשתנים-למימוןהפעילותהשוטפתשלחברותהחדשות.
 .3תמלוגים-זכייניערוץ,2ערוץ10והרדיוהאזורימחויביםבהעברת4%מהכנסותיהםנטו.

∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰†˘ÂÓÈ˘‰†È·ÈÎ¯Ó
הפצת שידורים ותפעול משדרים-כ34-מיליוןש"ח.הרשותמפיצהאתשידוריערוץ2וערוץ.10הסכוםכוללתשלומי
אגרתתדרים,תפעולתחנותהשידורותחזוקתן,הפצהלווייניתוקרקעיתשלהשידוריםותפעולהמש"ב.יצויןכיבסוף
שנת2006הופסקהההפצההלוויניתאנאלוגיתשלשידוריערוץ.2
חברות החדשות-כ147-מיליוןש"ח)מדוברבתקציביחברותהחדשותשעובריםדרךהרשות(.
הפקות וקרנות-כ7-מיליוןש"ח.
שכרעבודהוהנהלהוכלליות-כ21-מיליוןש"ח.שכרעובדיהרשותוהעסקתםנקבעיםעלפיהחוקבאישורהשר
הממונה)שרהתקשורת(לאחרהתייעצותעםשרהאוצר.הוצאותהתפעולוהתחזוקהכוללותשכירותהמבנהואחזקתו,
אחזקתכלירכב,שירותיתקשורת,הוצאותמשרדיות,ביטוחוכד'.שכרהעבודהאינוכוללאתשכרםשלעובדי
המש"בששכרםמהווהחלקמתקציבהפצתהשידוריםותפעולמשדרים.

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó†ÌÈÙÒÎ

177

„ÌÂÒ¯Ù†¨˙Â¯·Â
¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈÂ

¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈÂ†˙Â¯·Â„†ÏÚ†‰ÂÓÓ†≠†·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó

הרשותהשנייהלטלוויזיהורדיוהיאגוףסטטוטורישהוקםעלפיחוקותפקידהכפישנקבעבחוקהואלייצג את
האינטרס הציבורי בשידורים המסחריים – ציבוריים בטלוויזיה וברדיו,ולכןישחשיבותרבהלשקיפותהפעילותוהעשייה
שלהרשותושלהמועצהבתחומיםהשוניםובהםהפיקוח,הסדרתהשוק,הפקותהרשות,ועוד.
תחוםהדוברותברשותהשנייהאחראילפרסוםהפעילותבמספראמצעים-פרסוםמדיניותמועצתהרשותהשנייה,
פעילותהמתבצעתעלידיהרשות,פרסוםדוחותשונים,פרסומיםמחקריים,פרסומיםהסברתייםבהודעותלעיתונות
ובמודעותבעיתוניםומתןמידעלציבורעלתפקידיהשלהרשותהשנייהומעשיה.
לבדמנושאיםהקשוריםלפעילותהסדירהשלהרשותולהחלטותהמועצהוהרשותבאשרלמדיניותוביצועההסדרה
והפיקוח,להלןהנושאיםהעיקרייםשעסקבהםתחוםהדוברותבשנת:2006
-†˙ÂÓÈÏ‡·†‰ÓÁÏÓÏ†„ÁÂÈÓ†ÌÈ¯Â„È˘†ÌÂÈ †£הרשותהשנייהיזמהיוםשידוריםמיוחדבנושאהאלימותב-
.21/2/06כותרתושליוםהשידוריםהייתה:

'

'

יוםהשידוריםהתקייםבכלתחנותהרדיוהאזוריבסינדיקציהובערוץ.10מטרתוהייתהלהעלות סוגיה חברתית על סדר
היום של התקשורת בישראל – אלימות לכל סוגיה,ולקרואלציבורלמגראותה.
ביוםהשידוריםהפיקתחוםהדוברותיוםשידוריםמשותףלתחנותהרדיוהאזורי:
£

09:00-08:00תכנית הבוקרעםדניקושמרוואהרוןאורגד

£

14:00-13:00שיחות עם נתן זהבי–שיחותעםמאזיניםבנושאיםשעניינםאלימות

£

15:00-14:00דידי לוקלי עם דידי הררי -בנושאאלימותבנינוער

£

19:00-18:00חיים הכט ושי ודרור-סיכוםהיוםוראיונותשונים
נוסףעלכך,שודרונושאיםבתכניותהבוקרוהערבשלערוץ10בנושאמיגורהאלימות.

לקראתיוםהשידוריםהפיקתחוםהדוברותברשותהשנייהתשדירירדיוותשדיריםלערוץ10עםמיטבכוכביהרדיו
האזוריוערוץ10ובמיתוגשלהרשותהשנייה.התשדיריםדנובאלימותלסוגיההשונים)דידיהררי-אלימותבנינוער,
זוהירבהלול-אלימותבמגרשיהספורט,חייםהכט-אלימותבכבישים,מירבמיכאלי-אלימותנגדנשים,שושעטרי-
אלימותנגדקשישים,דניקושמרו-אלימותביןילדים,עמנואלרוזן-אלימותכלליוכו'(.
-†ÈÏ‡¯˘È‰†È¯ËÓÂ˜Â„‰†ÚÂÏÂ˜‰†ÈÒ¯Ù†Ò˜Ë £הרשותהשנייהחברהליוזמהשלפורוםהיוצרים
הדוקומנטרייםוקיימהטקסלבחירתזוכיםבקטגוריותשונותבתעשייתהסרטיםהדוקומנטריים.הרשותבחרהלתמוך
באירועזהאשרהתקייםלראשונהבנפרדמטקספרסיהאקדמיההמסורתיכיווןשהיאמייחסתחשיבותלז'אנר
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התיעודיומעוניינתלעודדיצירהדוקומנטריתולהצדיעלה.הטקסשודרבערוץ10ב8-במאי.2006תחוםדוברות
הפיקאתהאירועמטעםהרשותהשנייה.
בטקסהוענקופרסיםלסרטיםעלפיבחירתחבריפורוםהיוצריםהדוקומנטרייםלפיהקטגוריותהאלה:
פרסהסרטהטובביותרבקטגוריותהסרט:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סרטבאורךמלא70-דקותומעלה-מים סוערים,בבימוי:גילקרן
סרטטלוויזיה-באורך69-48דקות-שאדיה,בבימוי:רועיוסטלר
סרטקצר-עד47דקות-מקדמות,בימוי:ענתאבן
סדרהדוקומנטרית-בתשלושהפרקיםומעלה-גשר על הוואדי,בימוי:תומרוברקהיימןו"ארץ המתנחלים",בימוי:
חייםיבין
סרטביכורים-סרטראשוןשלבמאיהזוכהלהקרנהציבורית-סיסאי,בימוי:דודגברו
פרסהדורהבא-שאדיה,בימוי:רועיוסטלר

פרסיםבקטגוריותלפייוצרים:
בימוי-חיים יביןעלהסדרה"ארץהמתנחלים"
עריכה-רום גולדמןעלהסרט"כובעיםשלירושלים"
צילום-נחלקביןשלושהסרטים:איתי רזיאל"בובותשלנייר" ,איציק פורטל"כובעיםשלירושלים",מני אליאס"מים
סוערים".
פס-קול-אלי סורניעלהסרט"בובותשלנייר"
תחקירותחקירן-ערן טורבינרעלהסרט"ארץהמתנחלים"
נוסףעלתמיכתה,החליטההרשותלהובילאתבחירתהזוכהבפרס"בחירת הדור הבא"בשלהחשיבותשהיארואה
בהכשרתסטודנטיםויוצריםצעיריםבתחומיהטלוויזיהוהקולנוע.לשםכךקיימההרשותתהליךבחירתזוכהבפרס
עם6מכללותבפריפריה:מכללתספיר,מכללתעמקיזרעאל,מכללתאלמנאר,ביה"סמעלה,ביה"ססםשפיגל,
מכללתעמקהירדן.בכלאחתמהמכללות,הקרינההרשותבפניהסטודנטיםלתקשורת,טלוויזיהולקולנוע,את5
הסרטיםהזוכיםשהגיעולגמרבקטגוריהשלסרטיהטלוויזיה-והםבחרואתהזוכהבפרסהדורהבא.ימיההקרנות
היוימי'הפנינג'שלהרשותהשנייהבמכללותבפריפריה-הםצולמוושולבובקליפששודרבטקסבטלוויזיה.הסרט
שזכהבפרס"הדורהבא"הוא"שאדיה".
-†ßÌÈÈÁ‰Ó†‰ÚÂˆ¯ß†‚Â˙ÈÓÂ†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˙Â˜Ù‰Ï†¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈ £עלפיחוקהרשותהשנייה,רשאית
הרשותלהפיקעד2%מזמןהשידוריםבערוציםהמסחריים.הרשותהחליטהגםהשנהלהמשיךלהובילאתהעשייה
הדוקומנטריתבישראל.
לאחרשהושקהרצועתסרטיהתעודהשלהרשותבשנת,2005המשיכההרשותלשדרגםבשנת2006אתסרטי
הרשותביוםקבועבבמסגרת"רצועהמהחיים".
בשנת2006מותגה'רצועהמהחיים'בקונספטאשרתאםאתמיתוגהרשותהשנייה.תחוםדוברותהפיקפתיח
וסגירלרצועהוקדימוניםלכלאחדמסרטיהרצועההמדבריםבאותההשפהשלמיתוגהרשותהשנייה.אתהפתיחים
והסגיריםותשדירמיתוגהרצועההפיקהלשכתהפרסוםהממשלתית.
יתרהמזו,ביצעתחוםהדוברותיחסיציבורלסרטיםהמשודריםלצורךקידוםהיצירההישראליתוקידוםהדיוןהציבורי
בנושאיםהעומדיםעלסדרהיוםהציבוריבישראל.
הסרטיםששודרוב"רצועהמהחיים"בשנת2006הם:אשבל ,אשכנזים ,אוצר אושוויץ ,הכובעים של ירושלים ,מורה נבוכים
ושפת אב.
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גםבשנהזוקייםתחוםדוברותיחסיציבורלסרטיםשהופיעובפסטיבליםשוניםבארץובעולם.סרטיהרשותזכו
בשנת2006בפרסיםרביםבפסטיבליםבארץובעולם.מגמהזושלזכייהבפרסיםנמשכתזוהשנההשנייהברציפות.
רשימהמפורטתשלהמשתתפיםוהזוכיםניתןלראותבפרקהעוסקבהפקותהרשותבדוחזה.
–†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†˙Â˜Ù‰†‚ÂÏË˜ £תחוםהדוברותהפיקאתהקטלוגהשנישלהפקותהרשותהשנייה.
הקטלוגמציגאתאסופתהסרטיםשהופקובעבורהרשותביןהשנים.2006-2004קטלוגזההואהמשךלקטלוג
הראשוןשבוהוצגוסרטיהרשותאשרהופקוביןהשנים.2003-1999בקטלוגמוצגיםסרטיהרשותלפיחלוקה
לנושאיםשוניםהקשוריםלהוויהשלהחברההישראליתעלכלפלגיהומורכבותה.נוסףעלכך,מוצגיםבקטלוגשני
סרטיםעלילתייםבאורךמלא,סדרותשהפיקההרשותבנושאיםשוניםופינותקצרות.
-†‰ÈÈ˘‰†ÔÂ·Ï†˙ÓÁÏÓ†ÏÂ‚Ú†ÔÁÏÂ˘ £מועצתהרשותהשנייהקיימהב5/9/06-ישיבתמועצהבמתכונת
שולחןעגולבנושאהסיקור התקשורתי במלחמה.המטרההייתהלקייםדיוןבסוגייתשידוריהחדשותבערוציםהמסחריים
בתקופתהלחימהובשאלותהרבות,שהעלתהסוגיהזו.מכיווןשסוגייתהסיקורהחדשותיבמלחמהרחבהובעלת
פניםומשמעויותרבות,הוזמנולדיוןכלהגורמיםהרלוונטייםלנושא:מנהליחברותהחדשות,מנהליזכייניות,כתבים
ועיתונאיםבתחוםהעיסוקהרלוונטי,דוברתצה"ל,הצנזוריתהצבאית,נציגיתחנותהרדיוהאזוריבאזורהצפוןונציגי
ציבוררלוונטיים.
השולחןהעגולהואהמשךלבדיקותשעשתההרשותהשנייהבמהלךהמלחמהכדילחושאתדופקהציבורבאשר
לסיקורהחדשותי.
במפגש,שארגןתחוםהדוברות,הוצגסקרשערכההרשותהשנייהבאשרלתפיסתהציבוראתהסיקורבזמןהלחימה.
אתהסקרערךתחוםאסטרטגיהביולי.2006מהסקרעולהכי:
 £קיימתעלייהבצפייהבברודקאסט)ערוץ(10,2,1מ75%-ל.83%-
 £למעלהמ55%-מהנשאליםהשיבו,כישידוריהחדשותהםלטעמםבמידהמספקת.
 £קיימתתחושהבציבורשעלהתקשורתלדווחבצורהאוהדתופטריוטיתלישראל)המודעותלחשיבותתקשורת
מאוזנתובלתיתלויה-נמוכהיותר(
 £למעלהמ65%-מהמדגםסבורים,כיהטלוויזיהמגלהאחריותומעבירהמידעחשובבמקצועיותובאחריות.
 £שיעורגבוהשל60%סבורים,כימגליםיותרמדיפרטיםעלפעילותצה"לועלפגיעהבעורף.
נציבתלונותהציבורהציגאתהתייחסותהציבורלסיקורהאירועיםלפיפניותהציבורשהגיעולרשות.עלפינתוני
הנציבביןהתאריכים12/7-27/8/06הגיעולנציבתלונותהציבור1347תלונות80%,מהםבנושאיסיקורהחדשות.
בכינוסהתקיימושנידיוניםמרכזיים.הראשוןעסקבנושא"הסיפור שמאחורי הסיקור"-יחדעםכתביהשטחשל
ערוציהחדשות:ינון מגל)ערוץ,(10רוני דניאל)ערוץ,(2מנחם הורביץ)ערוץ,(2אילנה דיין)ערוץ,(2עמנואל רוזן )ערוץ
,(10יוסי מזרחי)ערוץ,(2שרון גל)ערוץ,(10חיים הכט)רדיוקולרגע(.
דיוןשנינערךבנושא"סיקור חדשות בזמן אמת  -הכול פתוח?"-השלכות ההיבטים הצבאיים על הסיקור החדשותי.בדיון
זההשתתפותא"למירי רגב,דוברתצה"ל,תא"לסימה וקנין,הצנזוריתהצבאית,שלום קיטלמנכ"לחדשותערוץ,2
גלעד עדין מנכ"לחדשות,10יוחנן צנגןמנכ"לרשת,אבי נירמנכ"לקשת,מודי פרידמן מנכ"לישראל,10דני נישליס
מנכ"לרדיוחיפה.בדיוניםהשתתפותגם:מריונהיהב,ראשעירייתחיפהושלמהבוחבוט,ראשעירייתמעלות
תרשיחאויו"רפורוםקוהעימותבצפון.
ישיבתהמשךהתקיימהבתחילת2007ובההוצגוממצאיהזכייניםופעולותיהםלהפקתהלקחיםבענייןשידוריםבזמן
המלחמה.
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-†ÁË˘Ï†˙‡ˆÂÈ†˙Â˘¯‰†£מועצתהרשותהשנייההחליטהלקייםמפגשיםאחתלחודשעםצופיםומאזינים
במקומותשוניםבישראל,וזאתמתוךרצוןאמיתילתתמענהלאינטרסיםהציבורייםבשידוריםהמסחרייםציבוריים.
מטרתהמפגשיםהואלשמועממקורראשוןומקבוצותשונותאתדעתםואתהציפיותשלהםבנושאהתוכןהמשודר
בערוציםהמסחריים-ציבורייםובתחנותהרדיוהאזורי.מסעהלימודהתקייםבישוביםשוניםברחביישראלובקהלים
ממוקדים.
המפגשהראשוןהתקייםב17/12-בירוחםכעירהמייצגתאתהפריפריה,שבהחלקנכבדמתרבותהפנאימוקדש
לטלוויזיה.במפגשהתקייםפאנלובונציגיציבור,בנינוער,מנהיגים,אנשיתוכן,אקדמיהותקשורת.
המפגשיםהבאיםמתוכנניםלהתקייםברמלהכעירמעורבתהמשלבתחייםשליהודיםוערבים,ירושליםבעלתהגוון
הדתי-לאומי-חרדי,אשדודאשרבהאחוזניכרמהתושביםהםעוליםחדשיםועוד.כמוכןיתקיימומפגשיםעםנשים,
מורים ,סטודנטים לתקשורתועוד.
במפגששהתקייםבירוחםהוצגלראשונהסקרשלהרשותהשנייהולפיו:
£

£

55%מתושביהדרוםסבורים,כיישלקדםתכניותהמציגותאתהתרבותהישראלית)בהשוואהל46%-מכלל
המדגם(.
48%מתושביהדרוםחושבים,כיישלקדםתכניותבידורואירוח)ביחסל37%-מסה"כהמדגם(.

במפגשהתקייםפאנלשהשתתפובו:נוריתדאבוש,יו"רמועצתהרשותהשנייה,עמרםמצנע,ראשמועצתירוחם,
יוחנןצנגןמנכ"להזכייניתרשת,מיכאלביטון,תושבירוחם,אליישיברייכנר,עיתונאיתושבירוחם,וחגיגטקרנציג
תלמידיירוחם.אתהמפגשהנחתהרוביפורתשובל.
מהפאנלעלה,כיתושביירוחםמבקריםאתאופןהצגתתושביהפריפריהבתקשורתבכללובטלוויזיהבפרט.לטענתם,
תושביהפריפריהמוצגיםרקבהקשרהסטיגמההשלילית,הביקורתיתולאבהקשריםשלתרבותהחייםהיומיומית.
במפגשזההחליטההמועצהלחתוםבאופןקבועעלאמנהעםתושביהפריפריה,ובההמועצהמתחייבתלהמשיך
לבחוןדרכיםנוספותלעידודולחיזוקהשילובקבוצותאוכלוסייהשונותבתכניםהשוניםבערוציםהמסחריים.כמוכן
החליטההמועצהלהקיםגוףמייעץאשריורכבמנציגיםשלהחברההישראליתובכללםנציגמכלאחדמהמקומות
שבותיפגשהרשותעםהקהל.תפקידושלהגוףיהיהלייעץלמועצתהרשותהשנייהמדיתקופהבאשרלשידורים
המסחרייםולייצוגהקבוצותהשונותעלהמרקע.
המפגשלווהבמסעפרסוםבאינטרנטשהופקעלידילשכתהפרסוםהממשלתית.
-†È˙˘†˙Â„ÓÚ†¯˜Ò £הרשותמקיימתמספרשניםבדיקותוסקריםהבוחניםאתהחשיבותשהציבוררואה
בקיומושלגוףרגולטורי.מהסקרשנערךבשנת,2006ושביצעהחברתמדגם,עולה,כי75%מהציבוררואהחשיבות
)'מאודחשוב'ו'דיחשוב'(בקיומושלגוףמפקחבישראלעלייהשל4%יחסיתלשנת.2005שיעורדומהשליהודים
וערבים)(80%השיבו,כיחשובשיהיהגוףמפקח,לעומת23%מהעולים.
38%מהמודעיםלקיומושלגוףמפקחסבורים,כיישמעטמדיפיקוחוכ39%-סבורים,כיישמידהמספקתשלפיקוח.
רק5%ציינו,כיישיותרמידיפיקוח.ראוילהדגיש,כיחלהעלייהמובהקתבסקרשבוצעבשנת2006בשיעורהמציינים
שישמעטמדיפיקוח.
עודעולהמהסקר,שנערךבעבורתחוםאסטרטגיהברשות,כיהנושאיםהעיקרייםהמומלציםלפיקוחעלידי
המרואייניםהם:איכותהתכניות),(39%פרסומות),(38%הגנהעלילדים)(29%ואלימותושפהגסה).(29%
53%מהנשאליםמודעיםלקיומושלגוףציבורישתפקידולפקחעלערוצים2ו,10-ללאשינויניכרבהשוואהלסקרים
קודמים,אךאיןזהותברורהואחידהלהיותושלהגוףהזה"הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו".פירוטנרחבבעניין
הסקרניתןלראותבפרקאסטרטגיהומחקרבדו"חזה.
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תחוםהדוברותקייםבשנת2006קמפייניםבאינטרנטאשרהדגישואתחשיבותהפעילותשלהרשותואשרהציגו
לציבוראתהפעילותשלהרשותואתהדגשיםלפעילותשלה.

∫ÌÈÚÂ¯È‡Â†ÌÈÒÂÈÎ
-†˘„Á‰†≤†ıÂ¯Ú†Ê¯ÎÓ†˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ†‡˘Â·†ÒÂÈÎ† £אתהכינוס,שנערךבמרס,2006הפיקותחוםטלוויזיה
ותחוםדוברותברשותהשנייהבשיתוףאיגודהמפיקיםויועדליוצריםומפיקים.במהלךהכנסהציגההרשותהשנייה
אתהכלליםהחליםעלהזכייניםומהקבעמכרזערוץ2בענייןזה.בהמשךהתקיימושנימושבים,הראשוןעסק
בטשטושגבולותהז'אנר-מהביןדוקולריאליטי?הדרמהוהטלנובלה?;השניעסקב-מימון תכניות ושת"פים מסחריים
 מי יקבע את התכנים?.-†ÈÏËÈ‚È„†ÂÈ„¯Ï†˙ÂÂÈ˘È¯†˙˜Ú‰†ÔÈÈÚ·†ÚÂÓÈ˘Ï†˙ÂÎ¯ÚÈ‰†ÒÂÈÎ †£הכינוסהתקייםב27.2.06-
בנוכחותשרהתקשורתדאזאברהםהירשזון.מטרתהכינוס,שאירגנותחוםרדיוותחוםדוברות,הייתהלתתתמונה
כלליתלמתענייניםולגורמיםהרלוונטייםבאשרלשינוייםהחשוביםשהרשותמובילהבענףהרדיו.בכנסהוצגהמצגת
שפירטהאתאופןיישוםהחוקבענייןהרדיוהדיגיטליוחזוןהרשותהשנייהבעידןשידוריהרדיוהדיגיטליים.בהמשך
התקיימושנימושבים,הראשוןעסקבאופן הענקת זיכיון לספק תשתית להפצת שידורי רדיו דיגטלי; השני עסק בהיבטים
רגולטוריים ,נושאי תוכן ,עוגת הפרסום ומקומן של תחנות הרדיו האזורי.תחוםדוברותסייעבארגוןהכינוסודברורהנושאים
שהועלובפאנלים.
-†È˙‡‰†‚˙‰†ÏÚ†‰ÓÈ˙Á †£בסוףספטמבר2005חתמויו"רמועצתהרשותהשנייהומנכ"להרשותעלעקרונות
התוהאתיעםיושביראשומנכ"ליאיגודיהמפרסמיםוחברותהפרסום.בובזמןנערכופגישותהדרכהלחברות
הפרסוםולמפרסמים,שבהםהציגההרשותהשנייהלעובדיםהעוסקיםבפרסומותאתעקרונותהתו.
כידוע",התוהאתי"מעניקלפרסומאיםלמפרסמיםפטורמהצורךלהעבירלאישורמראששלהרשותהשנייהאת
התשדיריםשהםמבקשיםלשדר,לרבותבנושאיםשכיוםמחויביםבאישורמוקדם)תשדיריםשבהםמופיעיםילדים
אובנינועראוהפוניםלילדיםולבנינוער;תשדיריםהעוסקיםבבריאות;תשדיריםשקייםחשש,כיישבהםביטויים
)ויזואלייםומילוליים(,מסריםאותכניםשלמיןאורמיזהמינית,אלימות,אכזריותאוגזענות,אושקייםחשש,כייש
בהםמשוםפגיעהבטעםהטוב,בכבודושלאדםאוברגשותהציבור(.משרדיהפרסוםשישלהםתואתייעבירו
מעתהאתהפרסומותישירותלאישורהזכיינים.
-†˙È˙¯Â˘˜˙†˙ÂÈ¯Á‡Ï†ÌÂ¯ÂÙ †£בשנת2006קייםתחוםאסטרטגיהומחקר2פורומיםלאחריותתקשורתית.
פורוםמספר19בנושא":מי מוריד את הרייטינג? על מיעוטים ומיתוסים תקשורתיים".הרשותהשנייההציגהבפורוםזה
אתממצאי מחקר המעקבאחרייצוג קבוצות מיעוט בשידורים.פורוםמספר20בנושא"דמוקרטיזציה של התקשורת -
העצמת ההשתתפות האזרחית".פורוםזההתקייםבשיתוףהיחידהלדמוקרטיההשתתפותית,במרכזלחינוךקהילתי
ע"שחייםציפוריב1-במאי.הרשותביקשהלבחוןבפורוםזההקמתועידהאזרחיתשתלווהאתפעילותההציבורית
שלהרשות.ובוועידהישתתפואזרחיםשישלהםענייןבתקשורת ואשרלאחרהכשרהמסוימתיוכלולאפשר
לרשות להיחשףלזוויתאזרחיתנוספתטרםקבלתהחלטותבענייניהמדיניות.
תחוםהדוברותליווהאתהפורומיםבדברורהנושאיםשעלוובפרסוםהמחקר.פירוטנרחבעלהפורומיםניתןלמצוא
בפרקאסטרטגיהומחקרבדוחזה.
-†˙Â„ÎÏ˙‰†Ï˘†Ô„ÈÚ·†‰ÈˆÏÂ‚¯ £שיחרגולטורים:תחוםאסטרטגיהברשותהשנייהוהמכוןהישראלי
לדמוקרטיהיזמושיחמשותף)(workshopבנושארגולציה על המדיה בעידן ההתלכדות.המפגשהתקייםבחודשיוני
.2006מטרתהשיחהייתהלהיותצעדראשוןבתהליךחשיבהמשותף,ויצירתמודללכידויעיללרגולציהבשנים
הבאות.תחוםדוברותליווהאתהכינוסבדברורהנושאיםשעלוובפרסוםההגיונותשלאנשיהדיסציפלינותהשונות
ושלאורחהכינוס יו"רEPRAדאז.Prof. Joan Botellaפירוטנרחבעלהמפגשניתןלמצואבפרקאסטרטגיהומחקר
בדוחזה.
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‰È¯ÙÈ¯Ù‰Ó†ÌÈË„ÂËÒÏ†˙Â‚ÏÓ
גםבשנת2006המשיכההרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיולתמוךבקידוםהיוצריםוהיצירההקולנועיתוהטלוויזיונית.
בתמיכהזו,מדגישההרשותהשנייהאתהתמיכהביוצריםצעיריםמהפריפריהומעניקהמלגותלימודלסטודנטים
בבתיהספרלקולנועולטלוויזיה.כחלקמתמיכהזו,העניקההרשותהשנייהמלגותלימודיםל12-סטודנטיםלטלוויזיה
ולקולנועבסכוםכוללשל72,000ש"ח.המלגההוענקהלתלמידיםמעוטייכולתמהפריפריההחברתיתוהגיאוגרפית
בישראל)מכללתעמקיזרעאל,מכללתאל-מנאר,מכללתעמקהירדן,מכללתספיר,בה"סבמעלה,מכללתתלחי(.

˙˙ÂÎÈÓ
בשנת2006העניקההרשותהשנייהתמיכותבסכוםכוללשל276,000לפיהפירוטהבא:
£

הענקתפרס"בחירתהדורהבא"במסגרתטקספרסיהקולנועהדוקומנטריהישראלי.

£

הענקתפרסהסרטהטובביותרבפסטיבלהסטודנטיםה11-אשרהתקייםבאוניברסיטתת"א.

£

הענקתפרססרטהתעודההטובביותרבטקספרסיהאקדמיהשלהאקדמיהלקולנועוטלוויזיה.

£
£

הענקתפרסהסרטהתיעודיהטובביותרבפסטיבלה"עיןהיהודית"בבארשבע .
הענקתפרסראשוןבקטגורייתהסרטהתיעודיע"שויקישירןז"ל)חברתמועצתהרשותהשנייה(בפסטיבלסרטי
נשיםברחובות.

£

תמיכהבפורוםהישראלילקו-פרודוקציותבינלאומיות.

£

הענקתפרסלסרטהתיעודיהטובביותרבפסטיבלהקולנועהבינלאומיה22-בחיפה

£

תמיכהבפסטיבלראשפינהלטלוויזיה.

£

תמיכהבפסטיבלדוקאביב.

£

תמיכהבפסטיבלהקולנועהבינלאומיה23-בירושלים.

£

הענקתפרסהסרטהטובביותרבמסגרתמינהלהחינוךהדתי.
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‰È‚ÂÏÂÎË
Æ‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó

˘∫È˙¯ÙÒ†¯Â„È
השינוייםהטכנולוגייםבתחוםשידוריהטלוויזיהוהרדיובעולם,המגיעיםגםלישראל,דורשיםאתהיערכותההמחודשת
שלהרשותכדילנצלקידמהזולייעולהפצתהשידורים,לתועלתםשלהצופה/מאזיןולתועלתושלהגוףהמשדר.
הדבריםאמוריםבמעברמשיטתשידורוהפצהאנלוגייםלספרתיים.
יתרונותיושלהשידורהספרתי:
.1

קיבולתניכרתשלערוציםותכנים.

.2

איכותהקליטה.

.3

יכולתלשדרמידענלווה,בובזמןשידורהתוכנית.

.4

יישוםשירותיםאינטראקטיבייםבשידור.

טכנולוגיהזוכברמיושמתבארץבתחוםהטלוויזיהבשידוריערוץ,10שידוריערוץ2ולמנוייחברותהכבלים)(HOT
והלוויין).(YES
משרדיהאוצרוהתקשורתהחלובבדיקהובתכנוןהמעברלשידוריםספרתייםמדינתישראלטרםקבעהאתהמועד
הסופישלאחריויסתיימוהשידוריםהאנלוגייםהקרקעייםבמדינה.

∫DVB-T†ÌÈÈÚ˜¯˜†ÌÈÈ˙¯ÙÒ†ÌÈ¯Â„È˘Ï†˙ÂÎ¯ÚÈ‰
כפועליוצאמהמעברלשידוריםספרתיים,עלהרשותלהיערךבנושאמבחינתהתשתיות,הקמתןוהפעלתן.מדובר
במערךתחנותהשידורלהפצתערוץ,2ערוץ10וערוציםפתוחיםנוספיםבשיטההקרקעיתספרתית.יכולתהקיבולת
שלהמש"בהרב-ערוציהספרתי,היאשידורובקרהשלעדשמונהערוצים.המש"בנבנהעלפידרישותשלשר
התקשורתדאז,ועלכןישלבחוןשידורערוציםציבורייםקיימיםונוספיםבאמצעותו.
המעברלשידוריםספרתייםיתרוםלניצולמשאביםמרביוחסכוןכספיניכרברמתהפצתהערוץהבודד.

·„˙ÂÈÎÂ˙Ï†‰‡ÂÂ˘‰·†˙ÂÓÂÒ¯Ù·†ÏÂ˜‰†˙ÓˆÂÚ†˙Â˜È
בשנת2006רכשהוהתקינההרשותמכשירימדידההמבצעיםמדידתעוצמהממוצעת)אנרגיה(המתאימהלהיענות
הספקטראליתשלאוזןהאדם.המערכתמנטרתבזמןאמתאתהרמותהחריגותהגורמותלהרגשתהפרעהלצופה/
מאזיןבבית.
ניטורנעשהלאורךכלשעותהשידורשלערוץ2ו.10-חריגותנרשמותבמערכתהממוחשבתומועברותלבחינתאגף
פרסומות.
במקבילנרכשומערכותדומותעלידיהזכייניותאשרמנטרותאתרמותהשמעאשרמופצותמהזכייןלכיווןהמש"ב.
רכישתהמערכותעלידיהזכייניותמאפשרתלכווןאתרמותהשמעבזמןאמתובתיאוםעםהמש"ב.
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˘¯ÈÁÏ†˙ÂÏ˜‰
אופיינה,תוכננהונרכשהמערכתלמימושכתוביותלפידרישהבשידוריהטלוויזיההספרתית)ערוץ,2ערוץ10כבלים
ולוויין(וזאתבהתאםלחוקלהסדרתהקלותלחירש.הכתוביותיופיעועלהמסךעלפידרישתהצופהבאמצעותהשלט
הרחוקוניתןיהיהלממשכתוביותבשלוששפות)עברית,ערביתורוסית/שפהזרהנוספת(בהתאםלתכנים.

È˙¯ÙÒ†·ÈÎ¯‡Â†Ú„ÈÓ†ÊÎ¯Ó
בסוףשנת2005רכשההרשותהשנייהאתתוכנתהמערכתלניהולמידעספרתיוארכיבבמרכזמידעברשות.
המערכתמיועדתלצורכיאספקתשירותיאחסוןספרתיעבורעובדיהרשותבתחומיםהרלוונטיםוכןעבורהציבור
המעוניןבתכנים.
המערכתהינהבעלתיכולתדגימה,קטלוג,אחסון,אחזור,חיפושועריכהשלתכני-וידאו,שמע,תמונות,טקסטים
ושארקבצים)יתועדושידוריערוץ2וערוץ10בעברובעתיד(.
המערכתמבוססתעלארכיטקטורתמחשבפתוחהשרת-לקוחברשתתקשורתהמחשביםהמקומיתברשות.
במהלךשנת2006נרכשומרכיביהחומרהוהתוכנותלהקמתמרכזהמידע.בנוסףבוצעפרויקטבבינויותשתיות
עבורמרכזהמידעברשות.

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó†‰È‚ÂÏÂÎË

185

¯Â·Èˆ†˙ÂÈÙ
¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈÂ†˙Â¯·Â„†ÏÚ†‰ÂÓÓ†¨·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó

הרשות השנייה רואה בפניות הציבור המגיעות אליה כלי למדידת הלכי הרוח של הציבור הצופה בטלוויזיה
המסחרית-ציבוריתוהמאזיןלשידוריהרדיוהאזורי.שניגורמיםברשותהשנייהמטפליםבנושאפניותהציבור.האחד,
נציבתלונותהציבורהמטפלבכלהפניותשעניינןתלונה)ולומיוחדפרקנפרדבדו"חזה(,ותחוםדוברותהמטפלבכל
שארהפניותשאינן'תלונות'קרי–פניותשעניינןקבלתמידע,שאלותבענייןתכניותבטלוויזיה,ברדיוהאזורי,נושאים
הקשוריםלקליטתהשידורים,שאלותהנוגעותלפרסומותשמשדריםזכייניהרשותהשנייהועוד.נושאיםאלואינם
באחריותנציבתלונותהציבורעלפיחוק.
הפניותמגיעותלרשותהשנייהבכתבאובאמצעותאתרהאינטרנטשלהרשותהשנייהוהןנענותכולן.הפניותשמגיעות
לרשותהשנייהבטלפון,אםישבהןממש,מועברותלגורםהמקצועיברשותולזכייןהרלוונטילהמשךטיפול.
בכלאחדמהפרסומיםשלהרשות)במסעיהפרסוםבטלוויזיהוברדיו,באתרהאינטרנטובמודעותהשונות(מקפידה
הרשותלצייןולהדגישכיניתןלפנותאליהגםבאמצעותאתרהאינטרנטבכתובת,www.rashut2.org.il:בת"ד
*3445ובמספרטלפוןמקוצר*.3445הרשותרואהבדרכיהתקשרותאלואמצעילהעמקתהדיאלוגהפעילעםהציבור
וסיועלרשותכמייצגתהאינטרסהציבורי.
בשנת2006הגיעולרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו1,854פניותמהן25:פניותבכתב)(%1.3ו1,829-פניותבאמצעות
אתרהאינטרנטשלהרשות).(%98.7
מספרהפניותאשרהגיעולרשותהשנייהירדבשנת2006בהשוואהלשנת2005בשיעורשל2,885)35.7%פניות
בשנת ,2005ו3,162-פניותבשנת.(2004הסיבהלירידהבמספרהפניותנובעתלדעתנומהעלייהבמספרתלונות
הציבורבשנהזו)1500תלונותיותרמבשנהקודםלכן(.נתוןזהמעידכיהציבוררואהבנציבהתלונותגורםחשוב
לטיפולבפניותיו.
חשובלציין,כיבחודשיםיולי-אוגוסט,2006זמןמלחמתלבנוןהשנייה,הגיעולרשות550פניותציבור,מתוכן292
פניותבנוגעלחברותהחדשותשלערוצים2ו.10-מרביתהפניותהיותלונותבענייןדיווחיםשלהכתביםעלמיקום
נפילותטיליםבמקוםכזהאואחר,עלדיווחיםמפורטיםשלהקרבותשהתנהלובצפון,עלשינוייםבלוחותהשידורים
והרצוןלחזורלשגרהועוד.
ראוילהדגישכיבתקופתמלחמתלבנוןהשנייהקשתשידרהאתחדשותערוץ2מאתרהאינטרנטשלהובכךלדעתנו
הביאהלירידהבמספרהפניותשהופנולחדשותערוץ2בחודשיםשלאחרמכן.
הסברנוסףלירידהבמספרפניותהציבורלרשותהשנייהניתןלראותלדעתנובמעברלשניזכייניםמשדריםבערוץ
2החלמנובמבר.2005העובדהכיימיהשידורמחולקיםבצורהברורה)ראשון-שלישי:רשת;רביעי-שבת:קשת(
הביאלכךשהצופיםידעולמילפנותבשאלותובבירורים.
בנוסףלכךבשנת2006אתריהאינטרנטשלהזכייניותשודרגולבלישיעורוהובלטובכלהשידוריםשלהזכייניות
הןבתכניותעצמןוהםבקמפייניםעבוראתריהאינטרנט.הציבורלדעתנוידעלפנותישירותלזכייניםבבירורלגבי
תכניותושאלותבמקוםלפנותלרשותהשנייה.

186

ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó†¯Â·Èˆ†˙ÂÈÙ

להלןעיקריהפניותשהגיעולרשותהשנייה:

˙∫˙ÂÈÎ
התקבלו1,228פניותבנושאתכניותהמשודרותבערוציםהמסחריים-ציבוריים.עיקרןשלהפניותהיובקשותלקבל
מידעעלאודותתכניות,בקשותלהשתתףבתכניות,בקשותלשידוריםחוזרים,בקשותלשינוימועדיםשללוחות
השידוריםוהבעתדעהבענייןתכניהשידור.
בפניותבלטוהנושאיםהללו:
רשת-בקשותליצירתקשרעםהתכניות"הכולזזעםדודוטופז"",תכניתהבוקר"",קצרים"",ג'ודי","2006הורי
החלומות"",כלבוטק"",אנטיוירוס"עםדנהוייס,
קשת-בקשותליצירתקשרעםהתכניות"אהרונימבשללחברים"",נולדלרקוד"",לנצחפעמיים"שלחייםהכט",
תכניותהבוקר",אולימפיאדתהחורף"",אמאל'ה"בקשותלשידוריםחוזריםשלהתכנית"ארץנהדרת"ו"כוכבנולד"
לשומרישבת
חברתהחדשות-בקשותליצירתקשרעםה"מהדורההמרכזית"",אולפןשישי"",סדרעולמי"עםערדניר",סיכום
השבוע"עםדניקושמרו.
הטלוויזיההחינוכית-בקשותליצירתקשרעםהתכנית"הזירההכלכלית""רקבריאות",מתכוניםשלהתכנית"טעמים".
ערוץ-10בקשותליצירתקשרעםהתכנית",מסעעולמי"",תכניתהבוקר"",הסיפורשלי"",אודטה"",שומרמסךעם
אמנוןלוי"ו"יורדיםבגדול".
חדשות-10בקשותליצירתקשרעםהתכניות"היוםשהיה"",לונדוןוקירשנבאום".

¯„È¯ÂÊ‡†ÂÈ
התקבלו37פניותבנושאהרדיוהאזורי.הנושאהעיקריבפניותבשנהזוהיהבנושאהרדיוהדיגיטליבשלהכנסשקיימה
הרשותהשנייהבפברואר2006שהעלהאתהמודעותלנושא.שארהפניותעסקובשאלהכיצדיוצריםקשרעם
תחנותהרדיוהאזוריות,עםמגישיתכניותברדיוהאזורי,ובענייןסקריםשלהרדיו.

˙ÂÓÂÒ¯Ù
התקבלו38פניותבנושאהפרסומות,עניינןשלהפניותהואבקשתפרטיםשלהחברותהמפרסמות,השתתפות
בפרסומות ,הקלטות של פרסומות ששודרו ,התעניינות של סטודנטים שהנושא הוא עבודת המחקר שלהם.

˜ÌÈ¯Â„È˘†˙ËÈÏ
התקבלו95פניות,שעסקובנושאקליטתשידוריערוץ2וערוץ.10וכןקליטהשלשידוריםאלובחו"לובאינטרנט.

ÌÈÂ˘†ÌÈ‡˘Â
 99פניותהועברולטיפולנציבתלונותהציבורכתלונות.
 168פניותבקשותובירורלגביאפשרויותתעסוקה.
 43פניותבנושאהפקותהרשותהשנייה.
 52פניות בנושאים כלליים של הרשות השנייה )תעמולת בחירות ,רכישת קלטות של הפקות הרשות(.
 94פניותעסקובנושאיםשאינםקשוריםלרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו.
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חוקחופשהמידע,התשנ"ח–,1998קובע,כילכלאזרחישראליאותושבהזכותלקבלמידעעלפעילותושלגוף
ציבורי.החוקמפרטאתסוגיהמידעשישלהעבירלציבורואתאופןהעברתו.ככלל,הרשותהשנייהמקפידהלהעמיד
לציבורמידעמלאככלשהיאנדרשתבשלהחשיבותשהיארואהבשקיפותהתהליכיםוההחלטותשהיאמקבלת,
תוךשמירהכמובןעלהסודיותהמסחריתשלהגופיםהפרטייםשהיאמפקחתעליהם.
בשנת2006טופלוברשות13בקשותלקבלמידעלפיחוקחופשהמידע.להלןפירוטהפניותואופןהטיפולבהן-
2בקשותשעניינןחשיפתנספחהזיכיוןשלערוץ-10הבקשהנענתהבמלואה.
בקשהשעניינההקלותאושינוייםשחלובמחויבויותהרגולטוריותשלזכייניערוץ-2הבקשהנענתהבמלואה.
בקשהשעניינההכנסותמשיחותטלפוןשלהתכנית"מירוצהלהיותמיליונר"אשרשודרוברשת-הבקשה
נדחתהלפיסעיף(1-3)8לחוקחופשהמידע.
בקשהשעניינהתנאיסף/הגבלות/מגבלותהחליםעלשידוריחסויותופרסומות-הבקשהנענתהבמלואה.
2בקשותשעניינןתמלולפרוטוקוליםשלמועצתהרשותהשנייה-הבקשותנענובמלואן.
בקשהשעניינהפנייתהשליו"רמועצתהרשותהשנייהאלשרהתקשורתבנושאסמכותהרשותלהטילעיצומים
כספייםעלזכייניה-הבקשהנענתהבמלואה.
בקשהשעניינההקלותאוהפחתתמחויבותלערוץ10בנושאהצגתכתוביותושפתהסימנים-הבקשהנענתה
במלואה.
בקשהשעניינההפרותהנוגעותלחוקההקלותלחירשמינואר2006ועדיוני-2006הבקשהנענתהבמלואה.
בקשהשעניינהניסוחכלליהרשותהשנייהביחסל"הפקותמקורקנויות"-הבקשהנענתהבמלואה.
בקשהשעניינהתנאיפרישהשלעובדהרשותהשנייה-הבקשהאינהנענתהלפיסעיף)9א()(3לחוקחופשהמידע.
העותרעתרלבג"צולבסוףמשךאתהעתירה.

הבקשותנענועלפיהמועדיםהקבועיםבחוק.
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‡˙¯†Ï˘†Ë¯ËÈ‡‰
‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰
www.rashut2.org.il
Ï¢ÎÓÏ†¯ÈÎ·†¯ÊÂÚ†¨ı¯ÂÂ˘†‰˘Ó†∫˙‡Ó
‡˙Â·˘ÁÂÓÓ†Ú„ÈÓ†˙ÂÎ¯ÚÓ†È‡¯Á
שנת2006הוכיחה,כיאתרהאינטרנטשלהרשותהתקבעאצלציבורהגולשיםכאפיקנגישומיידילרשותהשנייה.
נתוניהסטטיסטיקהמדווחיםעללמעלהממיליוןושלושמאותאלףמבקריםשפקדואתהאתרבמהלךהשנה,כמאה
ואחדעשראלףבממוצעבחודש.זהוהמשךלמגמתהעלייההעקביתבמספרהמבקריםבאתרהרשותלאורךהשנים
)ראהתרשיםמס'.(1

‰ÈÈ˘‰†ÔÂ·Ï†˙ÓÁÏÓ†˙ÙÂ˜˙·†¯˙‡‰
לבדמהמספריםהיבשים,ההוכחההטובהביותרלהיותושלהאתרתשתיתאמתיתלדו-שיחעםהציבורהתגלתה
בתקופתמלחמתלבנוןהשנייה.תגובותמןהציבורלהתנהלותהתקשורתבזמןהמלחמהתועלובדרכיהקשרהשונות
הקיימותבאתר:תלונותלנציבתלונותהציבור,פניותלהנהלתהרשות,הודעותבפורומים)ראהתרשיםמס'.(2האתר
רשםשיאיכניסותבחודשהמלחמה,ועלייהמשמעותיתבמספרהתלונותלנציבלעומתהשנההקודמת.
רבותמןהפניותעסקובדיווחיהתקשורתעלמיקוםנפילותהטיליםבצפוןהארץ,חלקאחרשלהתגובותהתפלמס
בסוגיהשל"פטריוטיותהתקשורתבזמןמלחמה".מכלולהתגובותהציבבפנימקבליההחלטותברשותהשתקפות
אותנטיתשלתחושותהציבורוסייעלעיצובהשלפעילותהרשותבימיהלחימהולתהליךהפקתהלקחיםבעקבותיה.

¯˙‡·†ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰†Í˘Ó‰
גםבתקופההנסקרתהמשכנובשיפורדרכיהעברתהמידעלציבורונוחותהשימושבאתר.
לראשונה,הועלולאתרבאופןשיטתיפרוטוקוליםשלהחלטותמועצתהרשותהשנייהוועדותיה.בכך,סימןהאתר
אבןדרךנוספתבעקרוןהשקיפותוהעמדתהמידעלציבור.בשלבהבא,ימצאוהחלטותהמועצהאכסניהמעוצבת
בתוךדפיהאתרולעזרתציבורהגולשיםיעמודגםמנועחיפושבמאגרההחלטות.
מאגראחרבאתרשכברזכהבמנועחיפושפנימיהואמדורעידודהיצירה.בשנהזושוכללואמצעיהחיפוששלמאגר
המידעהרחבשלהפקותהרשותופעילותהבתחוםפיתוחשוקההפקההמקורית.
עמודחדשנוסףלמודולהחקיקהוהפסיקהבאתר,שבומוצגיםמדריךהאתיקהבפרסומותשלהרשותוהמלצות
ועדתכשרבנושאהתוכןהשיווקי.
מערךהפורומיםבאתרעברגםהואשדרוג,שבאלידיביטויבעיצובמחדשובהחדרתטכניקת"הקפצתהודעה"
לצורךשכלולהדיוןהווירטואלי.

‡˙¯†ÌÈÙ†˙ÂÏÈÚÙÂ†˙ÂÈÈ„Ó†‰ÈÈ˘‰†˙Â˘¯‰†Ï˘†Ë¯ËÈ‡‰
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ø‰‡Ï‰†‰Ó
בשלהחשיבותשמיחסתהרשותלאתרהאינטרנטשלה,מושקעיםבוחשיבהרבהואמצעיםשנועדולהבטיחאת
היותוכליבשירותהציבורואתהיכולתלקייםשיחבלתיאמצעיעםהציבור.עקרונותאלהמלוויםאתהאתרמיום
היווסדווימשיכולהנחותאתפעילותוגםבשנההקרובה.עלהפרקמספרפרויקטיםשישפרואתחווייתהשימוש
באתרואתהאינטראקציהעםקהלהמשתמשים.
מספרכניסות
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˘Â‡†È·‡˘ÓÂ†Ï‰ÈÓ
˘Â‡†È·‡˘ÓÂ†Ï‰ÈÓ†Û‚‡†˘‡¯†¨Ì¯‚Ó†¯ÂË˜ÈÂ†∫˙‡Ó
תחוםמינהלמשאביאנושאמוןעלמספררחבשלנושאים,ובהם:
 £אחריותלניהולהמשאבהאנושיברשות:גיוס,הכשרה,שימור
 £אחריותעלארגוןומִנהל
 £אחריותעלהדרכותוהשתלמויות
 £אחריותעלהתקשרויות,חוזיםומכרזים
 £אחריותבתחוםאבטחתמידעוביטחון
בשנת2006בנוסףלטיפולהשוטףבנושאיםשצוינולעיל,עסקנובשניפרויקטיםמשמעותייםומרכזיים:
 £התייעלותבנושאכ"א
 £העברתמשרדיהרשותלמבנהחדש

‡˘Â‡†È·‡˘Ó†Æ
מספרהתקניםבשנת2006עמדעל69תקנים,בדומהלשנת.2005מתוכםאוישו63.5משרות)בממוצעשנתי(.
במהלךשנת2006בעקבותהצורךבהתייעלותתקציביתכוללת,בחנומספראלטרנטיבותלצמצוםבכ"אשלהרשות.
המטרהשעמדהבפנינוהייתהצמצוםבהיקףכחהאדם,במינימוםפגיעההןבעבודתהשלהרשותוהןבעובדיה.
לאחרבחינתמספראלטרנטיבותהוצעע"יהנהלתהרשותתוכניתפרישהמרצוןלכללהעובדים.ישמקוםלציין
שהתכניתלוותהעלידייועציםבתחוםהארגוניוהמשפטי.התוכניתבוצעהבפועלבשנת,2007ופירוטנרחבלגבי
הצלחתהשלהתוכניתיינתןבדו"חשלשנההבאה.

‡∫≤∞∞∂†˙˘·†ÏÚÂÙ·†˘ÂÈ
איושבפועל
תחום
בשנת2006
2.00
מועצתהרשות
9.00
לשכתהמנהלהכללי
12.90
תחוםטלוויזיה
2.25
תחוםרדיווקשריממשל
12.00
תחוםהנדסה
7.75
תחוםמִנהלומשאביאנוש)כוללמזכירותכללית(
7.50
תחוםכספיםוכלכלה
4.50
תחוםאסטרטגיהומחקר
3.00
לשכהמשפטית
2.00
נציבתלונות
0.60
מבקרפנים
63.9
סה"כ
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·Ï‰ÈÓ†Æ
‡¯‚∫ÌÈ„·ÂÚ†˙ÁÂÂ¯Â†Ï‰Ó†¨ÔÂ
כבכלשנהעסקנובארגוןרבשלאירועים,ובהם:ישיבותמועצהוועדות,פורוםלאחריותתקשורתית,מסיבות
עיתונאים,אירועירווחהלעובדיהרשות,ועוד.

˘∫‰„Â·Ú†ÈÏ‰Â†˙ÂËÈ˘†¯ÂÙÈ
תחוםמינהלומשאביאנושהרחיבאתהפעילותבתחוםזה.המטרההינהלפשטאתתהליכיהעבודה,עלמנתלקצר
אתלוחותהזמנים,ככלשניתן.במסגרתזועודכנומספרנהליעבודהמרכזיים,וניתןלומרכיבבדיקהראשוניתלאחר
הפעלהשלכמהחודשים,חלשיפורבנושא.
במהלך2006התקבלההחלטהע"יהנהלתהרשותובאישורהמועצהעלהעתקתמשרדיהרשותלמבנהחדש
בירושלים.ההעברהמתוכננתלהתבצעבשנת2007וזאתלאורבעיותבטיחותיותוסביבתיות.

·Ú„ÈÓ†˙ÁË·‡Â†ÔÂÁËÈ
אנוממשיכיםלקדםאתתחוםאבטחתמידעוהביטחון,במטרהלשמורעלהמידעהרלוונטיהןבקרבעובדיהרשות
והןבקרביועציהרשות.
בנושאהביטחוןהוגדרונהליםחדשים,בוצעופעילויותפיקוחמקיפות.תוגברההאבטחהעלמבנההרשות,ושודרגו
אמצעיהאבטחה.
ישלצייןכיבמסגרתזוכגורםאחראיעלהתארגנותלשעתחירום,בעקבותמלחמתלבנוןהשנייה,עסקנובכלהקשור
לתיאוםעםגורמיצה"לוגורמיםבמשרדהתקשורתומשרדיממשלהאחרים,באשרלמוכנותהרשותהשנייהוזכייניה
למצבהמלחמה.
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˙ÈÓÈÙ‰†˙¯Â˜È·‰
ÌÈÙ†¯˜·Ó†¨Ô‰Î†Ïˆ¯‰†¯¢„†∫˙‡Ó
מבקרהפניםשלהרשותהשנייהפועלמתוקףחוקהביקורתהפנימית,1992המחייבגופיםציבורייםלקייםביקורת
פנימית.אתתכניתהעבודההשנתיתשלהמבקרהפנימימאשרתמועצתהרשותהשנייה.ממצאיהביקורתנדונים
בוועדתהביקורתשלהמועצהוהחלטותיהמאושרותעלידיהמועצה.
בשנת2006נערכואוהסתיימוביקורותמיוחדותבנושאיםהאלה:
£

הפקותהרשות

£

התקשרותעםספקיםונותנישירות

£

נסיעותלחו"לשלעובדיהרשות

כמוכןנערכוביקורותבנושאיםאלה:
£

ועדתהמדרוג

£

צבירתימיחופשה

£

בדיקתהצעותעלידילקטורים

£

בדיקהשלהשקעותהרשותבשנת2006

£

טיפולבתיבותהדוארהאלקטרונישלעובדיםשפרשו

במהלךהשנהנערכוביקורותסדירותוקבועותבנושאיםהקשוריםבתהליכיקבלתהחלטותבמועצה,יחסיהגומלין
ביןהמועצהלביןהנהלתהרשות,מעקבחלקיאחרביצועהחלטותהמועצה.נושאשזכהלתשומתלברבההואנושא
שמירתסודיותהמסמכיםוהנתוניםשלהרשותהשנייה.גםבשנת2007נושאזהיזכהלביקורתסדירה.
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˙ÂÂÏ˙‰†·Èˆ†˙ÂÏÈÚÙ
¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙†·Èˆ†¨ÔÊÂ¯†‡¯ÂÈ‚†∫˙‡Ó

˙Â·Èˆ‰†„ÒÂÓ
נציבתלונותהציבורהואמוסדעצמאיהמעוגןבחוקהרשותהשנייה,שעל-פיואיןהנציבכפוףלשדרתהניהולשל
הרשותהשנייהלמעטתלותובתקציבהרשותובאמצעיםהלוגיסטייםשלה.הנציבמפרסםבכלשנהדוחפעילותובו
מופיעיםעיקריפעילותו,לרבותנתוניםעלאודותהשנההחולפתהמסווגיםעל-פיקנימידהשוניםובחתכיםשונים.

‰ÈÙÂ‡Â†˙ÂÏÈÚÙ‰†Û˜È‰
בעברהיההיקףפעולתושלנציבהתלונותוהפניותקטןיחסית,והואמנהכמהמאותתלונותבשנה.אולם,משנה
לשנהעולהמספרהתלונות,ובשנת2006הואהגיעלכ3,500-תלונותבקירוב.עובדהזוחייבהאתהנציבלהיערך
באופןשונהכדילתתמענהלכלהמתלונניםוהפונים.עובדהזוקיבלהמשנהתוקףבעקבותמלחמתלבנוןהשנייה,
שרקבחודששבוהתנהלההגיעולידינוכ1,500-תלונות.
ישלצייןירידהניכרתבכמותהתלונותשעניינןפרסומותלאראויות.אנומצייניםתופעהחדשהזו,שנובעתככלהנראה
מיישומהשלהרגולציההעצמיתבתחוםהפרסומותהמתבססעלקודאתישיזמההרשותהשנייהושגובשבשיתוף
עםהפרסומאיםוהמפרסמים.
ישלהדגיש,כיבעברהגיעורובהתלונותבאמצעותהדוארוהפקס.בשנת2005חלשינוי,וכעתרובןהמוחלטשל
התלונותמגיעבאמצעותהדוארהאלקטרוני.איןהדברמשנהאתהליךהטיפולבתלונההאישית,אבלישבנגישות
חדשהזושינוימהותי,משוםשהיאמיידית,כלומרהתלונותמועברותמידכאשרהצופהחשעצמונפגע.לפיכך,
קייםצורךעתידילקצראתמשךהטיפולבתלונה.
זאתועוד,אשתקדהוזמןהנציבלהשתתףבשורהשלפורומיםבאינטרנט,וזוצורהחדשהשלקשרעםהציבור
שיימצאלהבעתידמקוםגםבדוחותהשנתייםשלנו.יתרונההגדולשלפלטפורמהזוהואהקשרהבלתיאמצעיבין
המתלונןלביןנציבהתלונות.אנומפרשיםשיחזהכחוקי,על-פיחוקהרשותהשנייה,שכןהואמתועדמשלבזיהוי
המתלונןלרבותגיבויטקסטואלישלהתלונהוהמענה.

˘˜ÂÂÈ
כדילשפראתפעולתושלנציבהתלונותהוקדשבשנת2004מאמץמיוחדבהפקתמסעפרסוםלמוסדהנציבות
ברדיוובטלוויזיה.פעילותשיווקיתזולאהופעלהבשנת,2006וישלהצטערעלכך,שכןמוטלעלינולשווקאתפעולת
הנציב,כשירותחשובלאזרח.פעולהכזומקובלתבגופישידורבעולם,וישלשובולחדשהבשנת.2007
בובזמן,נציבהתלונותמרבהבהופעותציבוריות.בתיאוםמראש,הואנענהלהזמנותמארגוניםחברתיים,סטודנטים
ומחלקותלתקשורתבאוניברסיטאותובמכללותהציבוריותוהפרטיות.

„˙ÂÂÏ˙‰†·Èˆ†ÁÂ
נציבהתלונותמפרסםבכלשנהדוחפעילותמפורט,הרואהאורשבועותאחדיםלאחרפרסומושלדוחזה.המעוניינים
יוכלולקבלאתהדוחהמיוחד,המתפרסםבאותהעתבאתרהאינטרנטשלהרשותהשנייה.
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שנת2006היתהשנתמפנהבהיסטוריהשלערוץ.2שנהבהנסגרמעגלהמכרזונקבעוהקבוצותהזוכות,וערוץ2
חדש,המורכבמשתיזכייניותבמקוםשלוש,שאופקהשידורוהקיוםשלוהואבןעשרשנים,יצאלדרך.
בשנהזועמדומולרשתאתגריםגדוליםומורכביםבתחוםהתוכן,אלמולקשייםבשוקהפרסום,והתגברותשלמדיות
חדשות.מחוץלזירתהפעילותהמיידיתשלרשת,החלהלצמוחביתרשאתבשנת2006זירתהאינטרנט,אשרהחלה
מכרסמתבתקציביהפרסוםבטלוויזיהמחד,ואתגרהאתרשתלהקצותמשאביםלפעילותאינטרנטית-תכניתית
מאידך.
לצדפעילותהבתחוםהתוכןובעולםהפרסום,נדרשהרשתלבצעשדרוגמשמעותיבתחוםהלוגיסטי-טכנולוגישלה
עלמנתלהיותערוכהלתקופתהזיכיוןהחדשה.רשתעברהלבניןחדשבתל-אביב,בסביבהיצירתיתבהפועלות
חברותהפקהואולפנים,תוךתכנוןקפדניועיצובסביבתעבודהתומכתויצרנית.
רשתהקימהלראשונהבתולדותיהחדרשידורומערךpost productionפנימימלאהכוללחדריעריכה,גרפיקה
וסאונד.כמוכןהקימהרשתמערךארכיוןדיגיטליבסביבתtapelessמהמתקדמותביותרבעולם,אשרהביאהאותה
באחתלפסגתהטכנולוגיההעולמית.
שנת2006היתהשנהדרמטיתגםבארועיםחוץטלוויזיוניים,אשרהשפיעוהשפעהדרמטיתהןעלהמסךשלרשת
והןעלהסביבההעסקיתבההיאפועלת.נקודתהציוןשלהשנההיוהתמוטטותושלרה"מאריאלשרון,אשראשפוזו
מיקדאתתשומתהלבהציבוריתלשידוריהטלוויזיהלשעותארוכות.נקודתציוןנוספת,אשרנבעהמהראשונההיתה
הבחירותלכנסת,אשרהצמיחומפלגהחדשה,והיוואתגרתכניתיגדולששיאוהיהמשדרהבחירותהמרכזישלרשת
בשיתוףחברתהחדשות.ולבסוף,מלחמתלבנוןהשנייה,אשרהתחוללהבקיץ,והותירהפצעפתוחהןבציבור
הישראלי,ודרשההתמודדותתכניתיתמרגעלרגע,תמיכהמערכתיתבחברתהחדשותוהרתמותשלרשתעלכל
מרכיביהלטיפולבסיטואציהמשבריתללאמגבלתזמןומקום.

˙Ú˜˘ÂÓÂ†˙È˙ÂÎÈ‡†‰ÈÊÈÂÂÏË
רשתהובילהאתערוץ2בגישתהלדרמההישראלית,וגםבשנת2006
שיבצהאתהדרמותשלהבמרכזהפריים-טיים.הנושאיםבהןטיפלו
הדרמותהיומגווניםורחבים,ונעוביןגורלושלגדודמילואיםוהתמודדותו
עםהשכולשפקדאותובסדרתההמשךל"מילואים",דרךהתמודדות
משפחהעםמחלתהסרטןב"מלנומהאהובתי",וכלהבסיטקוםהמצליח
"החיים זה לא הכל"שהואמיקרוקוסמוסשלהמשפחההישראליתלגווניההשונים.עודשילבה
רשתבשידוריהשתיסדרותדרמטיות-קומיותהמהוותשינויתפיסהבתחוםזה",גומרות הולכות"ו"קצרים".
תכניותהבידורשלרשתשמרוגםבשנהזועלקושלבידוררחבוגבוה,אשרמחברמספררבשלצופים,מבלי
להעליבאולפגועבהם,תוךהתייחסותמכובדתומכבדתאתהשקפתעולמםואתהאינטליגנציהשלהם.כךשודרה
התכנית"היכל התרבות"אשרהביאההסתכלותמשעשעתעלעולםהבידורהישראלי,התכנית"משחק מכור",שהיתה
תכניתסאטירהמושחזתואינטליגנטית,אשרסיפקהבכלשבועהסתכלותחדהועמוקהעלהמציאותבהאנוחיים.
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תכניתהארוחשליאיר לפידהביאהבעונתההשביעיתבערוץ2יותרסיפורים
מרגשיםמאיפעם,יותרראיונותאקטואלייםחזקיםויותרתרומהלשיחהציבורי
בישראל.גולתהכותרתשלהבידורהעיליהיתההתכנית"רוקדים עם כוכבים",
אשרשברהאתשיאיהצפייהוהעניקהלצופיםמבטאלתרבויותאחרות,תוך
שהיאסוחפתאותםלחוויהויזואליתותכניתיתיוצאתמןהכלל.

ÌÈÚÂ¯‡‰†ÌÚ†„È·†„È
עודמטרהשרשתשמהלנגדעיניהופעלהלהשיגהבמהלךהשנההיתההחיבורלדופקהישראליהןברמתהאקטואליה
המיידית,הןבמישורהחברתיוהןבמישורהתרבותי.דוגמהקטנהלכךהיתהשידורירשתבמהלךמלחמתלבנון
השנייה,שםשודרההתכניתהסאטירית"רצועת הביטחון",אשרהשתמשהבחומריםאקטואלייםמההתרחשויות
היומיות,והפכהאותןלחומרקומי,עלמנתלספקלצופיםמפלטמארועיהיום,ברוחאקטואלית.
בתחוםשלהביטחוןהאזרחיבישראל,זיהתהרשתאתהמצוקהבההיונתוניםאזרחיישראלושידרהשורהארוכה
שלתכניותאשרהתייחסולכך,החלב"משעל חם",התכניתהפוליטיתהיחידהבערוץ,2והמשךבשורתסרטיתעודה
דוגמת"אזעקת אמת",עלאופןקבלתההחלטותשהובילהלמלחמתלבנוןהשנייה",רשימת חיסול",עלפעילויות
המוסדלאחררצחהספורטאיםהישראלייםבמינכן,ושנימשדריםאקטואלייםתיעודיים",המרדף אחרי בני סלע"
ו"דרושה משטרה",בהובלתעמנואלרוזן,שבאועלרקעהבעתחששותשלהציבורבאשרלביטחונוהאישי,והעמידו
מראהמולמשטרתישראלוהבעיותבתפקודה.
רשתעסקהבנושאיםחברתייםדרךתכניתהתחקיריםהוותיקהוהמצליחה
"כלבוטק"עםרפיגינת,ובשניפרוייקטיםחברתייםחשובים",שקופים",סדרת
סרטיתעודהעלהעוניבישראל,ו"משפחה חורגת",שהגיעהאלהביתהישראלי
דרךהמצוקההכלכליתוטיפלהבובאמצעיםהתנהגותייםבאופןשחשףמול
המצלמהדילמותובעיותשכלביתבישראלמתמודדאיתן,ונתןגםעצותמעשיות
לפתרון.התכניתהשפיעהבאופןכלכךעמוק,שבעקבותיההתקיימוסדנאות
לטיפולבבעיותכלכליותשלמשפחות,באופןשהדגיםיותרמכלאתהדרךבה
טלוויזיהחשובהיכולהלהשפיע.
רשתזיהתהעודצורךאצלהצופים,ושידרהסדרתתחקיריםחברתיים-התנהגותיים",הורי החלומות",שטיפלבמרדף
שלהוריםאחריהפיכתילדיהםלכוכבים,כמעטבכלמחיר,עםהסכנותהכרוכותבכך",אנטי אנטיביוטיקה",ו"וירוסים",
אשרהביאולצופיםאתהסכנותבלקיחתאנטיביוטיקה,וחשפואתחוסרהידיעהסביבמחלותהחורף",תעשית היופי",
שהביאהלצופיםאתצידוהשנישלעולםהיופי-ניתוחיםפלסטיים,דיאטותלאמבוקרותועוד,והתריעהעלהסכנות
הנובעותמעולםהדימוייםומ"הבלהיופי"המציףאתתרבותנו.ולבסוף"ככה לא מתנהגים",סדרהעלצפונותההתנהגות
האנושית,אשרבאופןעשייהקומיהביאהלצופיםנקודתמבטאחרתעלההתנהגותהאנושית.
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˙¯·‡¯ÂÓ†‡ÏÏ†˙Â
בתחוםהתרבותפנתהרשתלצופיםבאמצעיםלאשגרתיים,וחשפהבפניהםסוגיתרבותמנקודתמבטמרעננת
ומפתיעה.כךנחשפוהצופיםליחסיהגומליןשביןהכדורגללפוליטיקהבסרטהשלסוהאעראף"אחד בלב אחד ברגל"
שעסקבקבוצתהכדורגלשלסכנין.לפניהמונדיאל,שידרהרשתאתהסרט"מונדיאל סיפור אהבה",עלהמונדיאל
מנקודתמבטםשלהאוהדים,אתהסרט"דיווה לנצח",עלמסעהשלדנהאינטרנשיונללאירוויזיון,עלכלההשלכות
התרבותיות-חברתיותשלו,ואת"סידנא",סרטשעסקבתופעהה"באבא".
עודטיפולבנושאיםתרבותייםנעשהדרךהתכנית"בא בלילה"עםאיתימאוטנר,והתכנית"אחרי הכל"עםטלברמן,
שהביאהמהדורתסיכוםיומיתברוחובדגששלתרבות,באמצעותנושאיםתרבותייםומגישיםאורחיםמתחום
התרבות.
רשתטיפלהבשנת2006בארועיספורטבינלאומיים,ויחדעםשותפתהלערוץ2שידרהאתמרביתמשחקיהמונדיאל
בשלביםהסופיים,ואתארועיהמפתחבאולימפידתהחורף.

‰ÈÊÈÂÂÏË‰†Ï˘†ÍÂ˙È‰‰†¯ÂÎ
2006סימנהעבורערוץ2שינויגדולבתפיסתהעולםהחברתיתשלו,כאשרמגווןעצוםשלתכניותטיפלובנושאים
שוניםמתחומיהפריפריההגיאוגרפיתוהדמוגרפית.
רשתייחדהרצועותשידורשלמותלקהליםשלאבאיםדרךקבעלידיביטויבמסךשלערוץ.2כךשודרההתכנית
""60-70-80לאוכלוסיתגילהזהב,התכנית"ג'ודי"המיועדתלקהלנשי,והתכנית"המומחים"שייצגהאתהקהלמהפריפריה
הגיאוגרפיתשלישראל.
התכנית"עץ דעת" הביאהתכניתדעתותרבותיומיתבההמגיש,ערןסבאגניהלשיחתעומקעםמרואייןאחד,על
דמותאועלארועמכונןבהיסטוריההעולמית.
אבלכביטוילתפישתעולמהשלרשתבכלהנוגעלשילובהפריפריהבלבליבושלהמרכז,התמקדותכניותיההשוטפות
שלרשת",יאיר לפיד"",הכל זז"",העולם הבוקר"ואחרות,בשלובנושאיםמןהפריפריהבתוךהתכניותבאופןקבוע.
כך,רשתמאמינה,מתבצעהשילובהנכוןשלהפריפריהבמרכז.
רשתביצעהבשנת2006נסיוןשידוריחדש,הקדמתהפריים-טייםלשעה.19:00נסיוןזההתבססעלמחקריםשרשת
ביצעה,אשרהצביעועלקהליםגדוליםהמעונייניםבתוכןבעלאיכויותשלפריים-טיים,המשודרבשעותמוקדמות
יותר.לצורךכךהופקהושודרההתכנית"הכל זז"עםדודוטופז,אשרמעברלשילובשלהפריפריהשבוצעבהבאופן
תדיר,השיגההתכניתשיעוריצפיהמרשימיםשלאנראובמשבצתהזאתזמןרב.
כמובשניםקודמות,הקפידהרשתגםהשנהלשלבבשידוריהאחתלכמהחודשיםספיישלגדול,כךשודרהזוהשנה
ה12-תחרות בחירת מלכת היופי שלישראל,ספיישל למען ילדי וראייטישודרזוהשנההשביעית,וכןבמהלךמלחמת
לבנוןהשניהשודרוספיישליםשייוחדולתושביהצפוןששהובמקלטים.
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¯˘˙†‰ÏÈ‰˜‰†ÔÚÓÏ
רשתפועלתבתחוםקשריהקהילהכברשניםרבות.בשנת2006זכתהרשתבאות"גלובס"לעסקיםהפועליםלמען
הקהילה,עבורהפרוייקט"לזכור באהבה"המפיקועורךסרטיהנצחהבהתנדבותעבורמשפחותשכולות.במסגרת
פעילויותיההשנה,רשתהתמקדהבפיתוחפרויקטיםחברתייםחוץמסכיםהמתקשריםומקושריםלמסךהטלוויזיה:
"צלם זקן"-תחרותצילומיםבנושאזקניםבישראלשנערכהבשיתוף"אשל"כפועליוצאמהתוכנית60,70,80המשודרת
ברשתלאוכלוסייההמבוגרת.
כנס אום אל-פאחם-כנסשערכהרשתבשיתוףעירייתאום-אלפאחםוארגוןאג'נדהבמטרהלסקוראתהדרךבה
טיפלההתקשורתבסיקורמלחמתלבנוןהשנייהבפרטועלסיקורהסכסוךהיהודי-ערביבכלל.
בנוסףלפרויקטיםאלוהמשיכהוממשיכהרשתבהפקתסרטיהנצחהבהתנדבותלמשפחותשכולותוכןממשיכה
אתתמיכתהבעידודהיצירההצעירהבאמצעותמלגותופרסים)פסטיבלהמדיהשלעמקיזרעאל,מכללתספיר,
ביתהספרלתסריטאות,תחרותהיצירהבחינוךהדתיועוד(.
השנההניחהרשתאתאבןהפינהלפרויקטייחודי,פתיחתבי"סלמקצועותהטלוויזיה,אשריפעללהכשיראנשים
באופןמעשילעבודהבמקצועותהטלוויזיה,ולהנגישלאנשיםאתהאפשרותלהשתלבבעולםהטלוויזיהבישראל.
רשתרואהבמיזםזהתרומהמשמעותיתשלהלחברה.רשתמאמינהכיהמקצועיותהמופגנתבכלדבראשרהיא
עושה,יכולהלהיותמתועלתלטובתהציבור,באופןשלהקניתהידעשלהלתלמידימקצועותהטלוויזיה.רשתמשלבת
בביה"סתלמידיםמהפריפריותהשונות,ומעניקהמילגותלימודיםלכ10%-מכללהתלמידים.
ביה"סהזהמסמלעבוררשתאתהמעברלשנת,2007שנהבהרשתמתכוונתלהמשיךלעשותטלוויזיהטובהיותר,
חמה,מאתגרתורווחית.

Ô‚ˆ†ÔÁÂÈ†∫Ï¢ÎÓ
È¯Â‡Ó†¯ÈÓÚ ∫Ï¢ÎÓÏ†‰˘Ó‰
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שנת2006סימנהפריצתדרךבהיקףההשקעותשלקשתבתכניותסוגהעליתובתכניםמועדפים.למרותקשיים
ואילוציםרביםשהשפיעועליה,השקיעהקשתבמהלךהשנה100מיליוןשקליםבסוגהעילית132,מיליוןשקלים
בתכניותמועדפותויותרמ4-מיליוןשקליםבסרטיקולנוע.בסך הכל השקיעה קשת כ 236 -מיליון שקלים בתכניות איכות,
השקעה גבוהה בכ 25% -מהתחייבותה במסגרת המכרז.
השקעהכבדהזו,כמעטפי ארבעהמאשרבשנת,2005הצטרפהאלנתוןנוסף:בשנת  2006השקיעה קשת בתוכן כ20% -
יותר מהסכום שאליו התחייבה במכרז.השקעותאלהנעשולמרותטלטלותלאמעטותשעברועלקשתועלישראלכולה
בשנת.2006
בינוארחלהראשהממשלהאריאלשרון,והמנהיגותהישראליתעברהמהפך.במרסהתייצבנולבחירות,במערכת
מורכבתשבהנטרפויחסיהכוחותשלהפוליטיקההישראלית.ביוליפרצההמלחמהבלבנון,והאיוםריחףמעלהעורף
ומעלהחזיתוגבהקורבנותרבים.חמאסזכהבבחירותברשותהפלסטינית.בקיץהתמודדהעולםעלגביעהעולם
בכדורגלובחורףהתחרהבאולימפיאדתהחורף.
בעולםהמקביל,הווירטואלי,פרחואתריםהמבוססיםעלתכניגולשים.הציבורהישראליהפךלמתוחכםיותרבצריכת
המידעשלו.המגמותניכרובכלתחומיהחיים,מדיווחיםבזמןאמתעלהמלחמהבלבנון,דרךמידעושמועותעלפרשת
הנשיאקצבוכלהבטשטושהגבולותביןהמרחבהפרטילמרחבהציבורי,ביומניהאינטרנט,בבלוגים,ובייצורושיתוף
התוכןעלידיהגולשיםעצמם.האינטרנטהפךלאמצעיתקשורתחשוב,שנגסנתחניכרבתרבותהזמןהפנוישל
הישראליםובעוגתהפרסום.
בתוךהמציאותהמורכבתהזוהתחילהקשתאתתקופתהזיכיוןהחדשה.חמושהבתכנוניםלטווחארוךוערוכה
להכפלתנפחהשידוריםלארבעהימיםבשבוע,היאהמשיכהאתתנופתההיערכותשהחלהמידעםהזכייהבמכרז:
פיתוחנמרץשלתכניותחדשות,גיבוששללוחותשידורים,תכניותקידוםושיווקשללוחהשידוריםהשנתישלה
וחתימהעלחוזיפרסוםשנתיים.
כשהתכנוןפגשאתהמציאות,נאלצהקשתלגייסאתכלהגמישותוהיצירתיותשהוכיחהבמשךהשנים,כדילהתמודד
מולאחדהאתגריםהגדוליםביותרשידעה.לוחהשידורים,תכניותהפיתוחוהקידום,ההפקות-כולםהיונתוניםלבחינה
מחודשתמדייוםביומווהותאמולצרכיםהמשתניםולהעדפותהמשתנותשלקהלהצופים.ואלהאכןהשתנובתדירות
גבוההוהזמינולהתמודדותמקצועיתבחזיתותשונות:המציאותהישראליתבחזיתהאחת,המציאותהכלכליתבחזית
האחרת,התחרותעלהזמןהפנויוהתחרותעלתקציביהפרסום.כלחזיתתבעההוצאותנוספותוניסתהלנגוסנתח
בלוחהשידוריםהמתוכנן.
ולמרותזאת,קשתכהרגלההחליטהלהשקיעלמרותההוצאות,ובמהלך2006שידרהלוחשידוריםעתירמשאבים,
ובותכניותחדשותלצדעונותחדשותשלתכניותמצליחות,במגווןרחבשלסוגותותכנים.
כדילהוציאאלהפועלאתחזוןהשידוריםשלה,התקשרהקשתבשנת2006עםעשרותמפיקיםויוצריםותיקים
וחדשים,ועםאלפיאנשימקצועמתחומיהטלוויזיההשונים,אשריצרובכישרוןרבתכניותלארבעתימיהשידורשל
קשתובמקבילהחלולהתכונןלפרויקטיםשישודרובשניםהבאות.
התכניותשלקשתעסקובמגווןרחבשלנושאיםשכולםקשוריםבהוויההישראלית:בתרבות,בחברהובמציאות
הישראלית.מהתבוננותעלתופעותחברתיותבישראל,דרךבדיקתהמשפחההישראליתועדהשתלבותבאומנות
ובתרבותשלישראל.

„·¯†≤†ıÂ¯Ú†ÔÈÈÎÊ‰

203

˙ÈÏ‡¯˘È†‰ÈÂÂ‰
ישראל,2006עלגווניההרביםמצאהאתדרכהאלהטלוויזיה
בכלסוגיהתכניותובעיקרבתעודה".עובדה"סיפקהלנוכמה
מהמסמכיםהנדיריםשלשנת.2006עקבנובדאגהאחר
חייליהנח"לבמהלךקרבעםהחיזבאללהבלבנון,בתיעוד
טלוויזיונינדירשהביאמשםאיתיאנגל.יחדעםגלעדטוקטלי
הרחקנועדפוליןבעקבותיושלרונילרנר,ישראליששישה
מבנימשפחתונרצחובשואהוהואיוצאלמצואאתמקוםקבורתם.יחדעםאילנהדייןבילינו
יממהעלספינתטיליםשלחילהים.
רונאלפישרהמשיךלחקוראתעשרתהדיברותומשמעותןבישראלשלימינו.חייםהכטשאל"איך לתקן את ישראל".
אורליוילנאי-פדרבושוגיאמרוזהתגייסואל"המשמר האזרחי"כדילסייעלאזרחיםלפתורבעיות.אילתהלריצאה
לעזהבסרטהתעודה"שדות אדומים"ועקבהאחרחייהםשלמגדליהתותיםברצועהבתקופתההתנתקות.הסרט
""52-50עקבאחרפעילותהשלמשטרתההגירהוחייהםשלהעובדיםהזריםבישראל.סרטושלנפתליגליקסברג
"תיק לא סגור"שחזרוחקראתרצחרבין,עשרשניםאחריהרצח.
דניסיטוןהמשיךלחקוראתהטרורהאיסלאמי,והפעםהרחיקלארצות-הברית
כדילנסותולפצחאת"קשר התאומים".הסרט"חטופים"סיפראתסיפורהשל
המחבלתלילהחאלדוחטיפתמטוסאל-עלבספטמבר.1970
כלאלהתכניותשעסקובישראליותהמוחשית,הממשית.תכניותאחרותהיומראה
טלוויזיוניתשלהמציאותהזו.הוותיקהשבהןהיא"ארץ נהדרת",אשרמקצינה
באמצעיםדרמטייםאתהמציאותואתעושיה.אליההצטרפהבשנת"2006מועדון
לילה",מעטיותרבועטתוחופשייה,שהפכהלאחתהתכניותהמצליחותשלהשנה.

˙ÈÏ‡¯˘È†‰ÁÙ˘Ó
תכניותאחרותסיפרואתסיפורהשלישראלדרךסיפורהשלהמשפחההישראלית,
שהתגלתההשנהבמלואגווניה.השנהנפתחהב"מעורב ירושלמי",הסדרהשחשפהלכלל
הצופיםאתחייהשלמשפחהדתיתבירושלים.כחודשוחצימאוחריותר,הגיעה"אמא'לה"
מןהעברהאחרשלהישראליות,וסיפרהעלמשפחהמסוגאחר,שבהאמא,ילדוהרבה
חברים.הסדרההתיעודית"בין גבר לאשה"חקרהאתיחסיהזוגיותבחברההישראלית,
והסדרהשלשיאביבי"בשורות טובות"סיפרהעלחייזוגיותעלגבולגילארבעים.הרבה
משפחותפתחוהשנהאתדלתותיהןלפנינובסדרה"אמא מחליפה",שתיעדהסגנונות
חייםמגווניםשלמשפחותבכלרחביישראל.עידןאלתרמןיצאלמסעבעקבותילדותו
כילד"נמוך",ופגשילדיםוהוריםשמתמודדיםעםשאלתהגובה.איבתיסאםמראענה
סיפרהעלמנהגה"בדל"בחברההערבית.

˙¯·˙ÈÏ‡¯˘È†˙Â
ביןהאומנויותהמרכיבותאתהתרבות,הטלוויזיההיאחברהחדשהיחסית.היאמקיימתעםיתרהאומנויותיחסים
שלהיזוןהדדי.בשנת2006החלהקשתלשדרשתיתכניותחדשותבענייניתרבות.ב"קצת תרבות"ארחהרנהורבין
אומניםויוצריםישראלייםצעיריםוותיקיםלשיחותעליצירתם.ב"מרגיש בבית"יצאחמירודנרעםאומניםישראליים
לבקרבמקומותשהיוציונידרךבחייהאומן.
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לצידן,המשיכהקשתבשנת2006להציבאתהאומנויותהאחרותעל
הבמההמרכזיתשלהטלוויזיה.היאהמשיכהבתכניותמוסיקהכמו"כוכב
נולד"",לא נפסיק לשיר"ו"פסטיבל השירים של ישראל"".נולד לרקוד"
התחילהמסורתחדשהבתחוםהמחול".עושים צחוק"הכניסהאתהצופים
לתוךעולמםשלהקומיקאים.
עםהקולנועהישראליישלקשתיחסיגומליןמתמשכים,ובשנת2006
הגיעהמעורבותהבקולנועלשיא:בשנת2006שידרהקשת6סרטים
שבהפקתםהשתתפה":סוף העולם שמאלה"",מתנה משמים"",סימה וקנין מכשפה"",אושפיזין"",צעד קטן"ו"חתונה
קולומביאנית".במקבילהשתתפהקשתבהפקתםשלעוד7סרטיקולנועחדשים,שיגיעולמסךבעתיד.

˙ÈÏ‡¯˘È†‰¯·Á
2006הייתהשנתהפעילותהשישיתשליוצרים עם קשת-חוגיםללימוד
מקצועותהטלוויזיהוהקולנועשמפעילהקשתבשיתוףקרןספירשל
מפעלהפיס,ומיועדיםלבנינוערבאזוריהפריפריהובקבוצותאוכלוסיה
מגוונות:עוליםמאתיופיה,בנינוערשנפלטוממסגרותלימודיות,דיירי
הוסטלחרדי,נפגעיטרור,תלמידיפנימיות,עברייניםבשיקום,בנינוער
מכפריםערביים,ילדיעובדיםזריםועוד.

˙ÈÏ‡¯˘È†‰ÈÊÈÂÂÏË
בניגודלמגמותבארה"בובאירופה,ערוציהברודקאסטבישראלהמשיכולהתחזקגםב2006-לצדהיחלשותשל
ערוציהכבליםוהלוויין.ערוץ2המשיךלהיותהערוץהדומיננטיביותרבישראל,ואףרשםשיאחדשבנתחהצפייה-
-31.3%הגבוהביותרמאזשנת.2000הישראליםבילויותרזמןמולהמרקע.אוליזוהייתההמלחמהואוליהחיפוש
אחרהחוויההכלל-ישראלית,אבלבשנת2006צפוהישראליםבטלוויזיה4.6שעותבממוצעביום,מהןכמעטשעתיים
בשעותהשיא.התכניותשלקשתהמשיכולהיותהתכניותהנצפותביותרבישראל,ויוםשישיהיההיוםהמצליחביותר
בשנת.2006
קשתהרחיבההשנהאתאתרהאינטרנטשלה,וכלתכניתקיבלהבוהעמקהוהרחבה,ובעיקראפיקנוסףלקשרעם
הצופים.הצופיםיכלולהעשיראתחוויתהצפייהבטלוויזיהבתכניםנוספים,שחלקםהגדולהופקבמיוחדבעבור
האתר.בסקר,TIMשפורסםבינואר2007דורגאתרקשתבמקוםהשמיני.
במקביללהצלחותולהישגיםשל,2006ממשיכיםצוותיהעבודהשלקשתלהתכונןלעתיד,יחדעםעשרותצוותי
הפקהברחביהארץ.סדרותהדרמההחדשות,סדרותהתעודהוסרטיהתעודה,סרטיהקולנועותכניותהבידורשפותחו
והופקובמשךהשנה,יגיעואלהמרקעב,2007-ואנומקוויםכיימשיכואתתנופתהעשייהשלקשתגםבשניםהבאות.

¯È†È·‡†∫Ï¢ÎÓ
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בשנת,2006המשיכההטלוויזיההחינוכיתלהרחיבאתמגווןהתכניותלציבורצופיההמגוונים,להפיקולשדרתכניות
וסדרותבנושאיםייחודייםואיכותיים,העוניםלצרכיהציבור.בדבבדעםתהליךהתייעלות,וערבשינוימבנהארגוני,
הצליחההטלוויזיההחינוכיתלהמשיךלהוותגורםמשמעותיבשידורהציבורי,לייצבאתשידוריההשוטפיםולצאת
ביוזמותובתכניותחדשות.
השנההחלההטלוויזיההחינוכיתבתהליךלשדרוגטכנולוגי,אשריסייעלשפראתאיכותהשידורבצדהתייעלותו.
לוחהמשדריםבערוץ23מתמקדבצרכיציבורהצופיםהמגווןשלהחינוכיתוננקטיםכלהאמצעיםוהצעדיםלהעמקת
מיתוגושלערוץהבית.
השנההחלההטלוויזיההחינוכיתבתהליךלהקמתאתראינטרנטי,אשריאפשרלגווןאתפלטפורמתהשידוריםולזמן
לצופיםמגווןשלפעילויותאינטראקטיביותהקשורותלתכניותינו.
במקבילנחנךאתרהאינטרנט"מידע-מדיה",בשיתוףעםמשרדהחינוך.האתרמכילאתהחומריםהדיגיטליים
המתאימיםלתחומיהדעתהשוניםבתוכניותהלימודים.האתרנועדלשימושםשלתלמידיםומוריםכאחד.
בהיותהחלקממערכתציבורית,מחזקתהטלוויזיההחינוכיתאתהפןהממלכתישלהשידוריםבערוץ,2באמצעות
תכניותעומקהקשורותלסוגיותהעומדותעלסדרהיוםהציבורי.
נושאיםהקשוריםלחינוך,חברה,תרבות,ספורט,כלכלה,תקשורתואקטואליההוסיפולקבלביטויאיכותיבמסגרת
התכניותהקיימותוהחדשות.זאתבהתאמהלקהליהיעדשלשתירצועותהשידורבערוץ:2
-14:00-15:00בנינוער.
-17:30-18:00מבוגריםומשפחה.
-12:30-10:00בימישישי.
-12:30-11:00בימישבת.

˙∫ÌÈÈ„ÂÁÈÈ†ÔÎÂ˙†ÈÓÂÁ
תחומיתוכןייחודייםהמופקיםרקבידיהטלוויזיההחינוכית:
תיק תקשורת:

תכניתשבועיתהמציגהבעיותיסודשלהתקשורתהכתובהוהאלקטרוניתבהנחייתחייםזיסוביץ
ובהשתתפותמומחיםבתחומיםהאלה.

מבט בשניים:

תכניתשבועיתהמתמקדתבמיגדרוביחסיםביןשניהמיניםמנקודתמבטנשיתוגבריתבהנחיה
משותפתשלבילימוסקונה-לרמןובןכספית.

דרך העיניים שלנו :תכניתשבועיתייחודית,המוגשתבשפההאמהרית,והיאהיחידהמסוגה,הפונהלבני
העדההאתיופיתבשפתה.
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פורטרט:

תכניתתרבותבשפההערבית.

תוכניותנוער:

כמפורטבהמשך.
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˙∫˙ÂÙËÂ˘†˙ÂÈÎ
לכלאלהמתווספותכמובןתכניותינוהשוטפות:
בקריאה ראשונה :תכניתשבועיתבהנחייתאבירמהגולן,שבההספריםהםפלטפורמהלטיפולבנושאיםקיומיים
המעסיקיםאותנוכמושהםבאיםלידיביטויבספרות.
מוסף המוספים:

תכניתשבועיתבהנחייתדןמרגלית,המנהלשיחותשישלהןערךמוסףבענייניתרבות,חברה
ויצירהישראלית.

טעמים:

תכניתשבועית,ראשונהמסוגה,המתמקדתבתרבותהבישולבארץובעולםבהנחייתצחיבוקששתר.

זומביט און ליין:

תכניתשבועיתהמתמקדתבעולםטכנולוגימתקדםונותנתמענהלמשתמשיםצעיריםומבוגרים
בסביבתמחשבביתי.

ביקור בית:

מגזין בריאות שבועי בהנחיית ליעד מודריק ,שמטפל בקשת רחבה של נושאים העוסקים
בבריאותוורווחתושלהאדםמינקותועדזקנה.

בנעלי בית:

בןכספיתמארחבתכניתשבועיתחבריכנסת,אנשיציבורואנשיתיאטרוןלשיחהאינטימיתעל
עולמם,שאיפותיהםוחלומותיהם.

תיק שיווק:

תכניתשבועיתהעוסקתבהיבטיםשוניםשלעולםהשיווקומציידתאתהצופהבכליםלצרכנות
נבונה.

הזירה הכלכלית:

מגאזין כלכלי שבועי העוסק בסוגיות כלכליות בגובה העיניים ומאפשר לצופה להבין את
משמעותםשלתהליכיםכלכלייםמבחינהכלכליתוחברתיתכאחד.

ברית עם מילה:

תכניתשבועיתלתרבותעברית.התכניתעוסקתברבדיםשוניםשלהמילהבתרבותהעברית,כמו
שהיאמופיעהבמקורות.בהנחייתאבירמהגולן.הפקהמשותפתשלהטלוויזיההחינוכיתוהרשות
השנייהלטלוויזיהולרדיו.

המועדון:

מגזיןשבועילבניחמישיםומעלה,המלווהאתהשינויהמתרחשבחיינועםההתבגרותהבלתינמנעת
ומספקלצופיםכליםלשיפוראיכותהחייםויצירת"חייםמחדש".מנחה:גליהאלבין.

מבשלים ראיון:

סדרתראיונותהעוסקתבקשרהמיוחדביןשנימרואייניםומהשביניהם.בצדהראיון,מתבשלגם
תבשילהמביעבאופןמיוחדאתהמכנההמשותףלאורחיהתוכנית.

חוצה ישראל:

רינוצרורמארחאישיםמתחומיעניןמגווניםלשיחאישיבתחומיהתמחותם.

דואט ישראלי:

יוצרישראליצעירמארחיוצרותיק.שיחמוזיקליעלישןוחדשבביצועמשותףועכשווי.

מוסיקה היום:

תכניתמשותפתלטח"יוגל"צבהמתארחיםבאולפןחיאומניםויוצריםישראלייםעכשווייםוסגנונם
המיוחד.

˙¯ÚÂÏ†˙ÂÈÎ
הטלוויזיההחינוכיתהחליטהלהתמקדברצועתשעותאחרהצהרייםהמוקדמותבתוכניותלילדיםולנוער,ונרתמה
להפקותמיוחדותשלסדרותהמטפלותבנושאיםשישלהםהשפעותמיוחדותעלבניגילזה.בשיתוףפעולהעם
גורמיםמקצועייםבמשרדהחינוךוהקליטההושםדגשעלתחומיםמסוימיםשאפשרלחזקםבאמצעותהשידור
הטלוויזיוני.
כמה כמה:

שעשועון מתמטי .משחק טלוויזיה נושא פרסים לתלמידי ד'-ו' ,שמטרתו לחבב את
המתמטיקהעלבניהנוערכדילצמצםאתרמתהחרדהבהתמודדותעםסוגיותמתמטיות
הנשענותעלתכניתהלימודים.במסגרתהתכניתמתקייםטורנירבהשתתפותתלמידיבתי
ספרמכלרחביהארץ.
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חטף פתח:

סדרהחווייתיתהעוסקתבהעשרתהשפההעבריתלבני7עד.9באמצעותמערכונים,שירים,
חידות,שיחותעםילדים,קטעיתיאטרון,ספורטועודהופךהעיסוקבשפההעבריתלחוויה
מהנהומבדרת.

סברס  -אחלה ג'וב :סדרתתכניותמיוחדת,המציגהאתמגווןהמקצועותודרכיההתמחות.
מגזיןנוערבנושאאלימותעלהיבטיההשונים:אלימותנגדמורים,בספורט,ונדליזם,הטרדהמינית
ועוד.

שוונג:

עודבמגזין-שיחותעלבעיותגילההתבגרות,המלצותעלסרטים,שירים,הצגות,בילויים,
אופנהועוד.
ספורטיוי:

תכניתהספורטהותיקהבהנחייתאריקזאבי,הנותנתביטוילעשייההספורטיביתבקרבבני
נוער,גםבתחומיםוענפיםשאינםבהכרחכדורגלוכדורסל,באמצעותתחקיריםוכתבות,הצגת
ספורטאיםמצטיינים,חשיפתספורטאיםצעירים,ספורטנכיםועוד.

קוד מאה:

סדרתמושגיםבתחומיאזרחות,יהדותודמוקרטיה,המציגהלצופיםתכניםלהעשרהוהעמקת
החבורעםהמורשתהתרבותיתוהערכית.

ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù
במהלךהשנהנרתמההטלוויזיההחינוכיתלהפקתפרוייקטיםמיוחדיםשישלהםנגיעהלכללהחברההישראלית:
יום זכויות הילד הבין-לאומי -לציוןיוםזכויותהילדהבין-לאומיהפיקההטלוויזיההחינוכיתתכניותמספר.
באו מאהבה-תכניתהדנהבהיבטיםשוניםשלזכויותהילד.בעזרתםשלמומחיםמתחוםהחינוךוהחברהנבדקנושא
זהבתחומיםשונים:זכויותהילדבבית,בתקשורתובמערכתהבית-ספרית.בתכניתשולבוסרטיםמתוךפרוייקט
בין-לאומיבהשתתפותקמרהאובסקורהשבמסגרתוהפיקובתיספרלאמנותסרטיהנפשה)אנימציה(בנושא.
כמוכןשובצובמהלךכלהשבועקליפיםמתוךפרוייקטילדיםמצייריםזכויותשבהםנותניםהילדיםביטוילמהשהם
רואיםכזכויותיהםשישלכבדן.
כדי שלא יאבד-לציוןיוםהזיכרוןלחלליצה"ל -גםהשנההופקהתכניתמיוחדתהמנציחהאתזכרםשלנופלים
באמצעותיצירותמוזיקליותויצירותבפרוזהשהםכתבו.
הקאמרי"-מחווהלאמן"-סדרהשלתכניותבשיתוףעםהתיאטרוןהקאמרי,הסוקרתיוצריםאש/ריצירותיהן,תרמו
לגיבושהתרבותהישראליתבעתהחדשה.

ÌÂÎÈÒÏ
מולהומוגניותשלתכניםהבאיםלספקצרכיםמסחריים,ויוצריםאת"מדורתהשבט"שבההאזרחיםהופכיםלשבויים
בידיהעוצמהשלהתקשורתהמסחרית,מנסההטלוויזיההחינוכיתבאמצעיםהצנועיםהעומדיםלרשותה,לאפשר
במידתהאפשר,לקבוצותאזרחיםשונות,שהןבעצםהריבוןהאמיתי,להתבטאובכךלגווןאתהשידורולממשמשהו
מזכותהאזרחלשמועולהישמע.

È˜Ò„Â‚ÈÂ†‰ÙÈ†∫Ï¢ÎÓ
‡Á†˙Â¯†∫≤†˙ÈÎÂÈÁ†˙È‡¯Á
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‡˙¯†‡www.ietv.gov.il†∫Ë¯ËÈ
„channel2@ietv.gov.il ∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â

שנת  2006עמדה בסימן מלחמת לבנון השנייה.
במהלך35ימיהלחימההובילושידוריחברתהחדשותאתשידוריערוץ2כולו.
לראשונהבישראלשודרהמלחמהבשידורחי.
שידוריםישיריםמדרוםלבנון,מגבולהצפוןומישוביהצפון-העורףהפגוע.
חברתהחדשותשלערוץ2הובילהאתסיקורהמלחמה,שידוריםבאולפנים
מכולישוביהצפון,בגלפתוח,פריסהרחבהובשידוריםישיריםלאורךכולשעותהיום.
במהלך35ימילחימהשידרהחברתהחדשותכ350שעותשידור.
לצד המלחמה הובילה חברת החדשות גם בסיקור אשפוזו השני שלראש הממשלה שרון.
סיקור מערכת הבחירות.
חברת החדשות של ערוץ  2הובילה את העיתונות בישראל בסדרת חשיפות ופרסומים ראשוניים :מחשיפת פרשת קצב,דרך
חשיפת מעצרו של בני סלע.

„·¯†≤†ıÂ¯Ú†ÔÈÈÎÊ‰
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˙ÂÈÎÂ˙‰†ÁÂÏ
א'-ה'
06:45-09:00מבזקיחדשותבמסגרתתוכניותהבוקר.
"17:00-17:30סדרעולמי"עםערדניר.
"18:00-19:00ששעם"עודדבןעמי.
21:00-20:00המהדורההמרכזיתעםיוניתלויוגדיסוקניק.
יום ו'
06:45-09:00מבזקיחדשותבמסגרתתוכניותהבוקר.
14:00-14:30השבוע–מגזיןבערביתעםנעיםערדייה.
"17:00-17:30סדרעולמי"-סיכוםשבועיעםערדניר.
19:58-21:15אולפןשישיעםאהרוןברנע.
יום שבת
17:00-17:45השבועשהיה-סיכוםשבועי-המהדורההמרכזית.
"17:45-18:15פגושאתהעיתונות"עםדנהוייס.
20:00-21:00מהדורתמוצ"שעםדניקושמרו.

ÏËÈ˜†ÌÂÏ˘†∫Ï¢ÎÓ
¯ÈË‡ˆÂÏ†ÏÓ¯Î†∫˙Î¯ÚÓ†ÊÎ
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ÔÏÈ‡†‰ÂÂ†¨˙¯Â˘˜˙‰†˙È¯˜ ∫˙·Â˙Î
„‰„Â‰È†È¯‰†ÆÆ
∞≤≠µ≥≥π∏∞π†∫Ò˜Ù†¨∞≤≠µ≥≥ππ∞∞†∫ÔÂÙÏË

בשנת2006המשיךערוץ10לחזקאתמעמדובשוקהטלוויזיההישראליולהיותערוץמרכזיומובילבתכניותאיכותיותשונות.
שנימרכיביםמרכזייםתרמולהמשךהיותושלהערוץערוץמובילבענףהתקשורתבישראל:

˘„Á†‚Â˙ÈÓÆ±
המטרההראשיתבמיתוגמחדששלערוץ10הייתההפיכתהמספר10לברירתהמחדלבלחיצהעלהשלטאשר
גרמהלשינויבהרגליהצפייהולרכישתקהלצופיםחדש.
שינויזהבהרגליהצפייההשיגמטרותויעדיםנוספיםשהםנדבךשנילמיתוגהמחודשכגוןיצירתזהותמבודלת
וברורהלערוץ,10אחידותבמראההערוץוזיהויומידעםהמעבראליו)שלטוט(,סידורתתיהמותג)התכניות(ויצירת
גשרברורביניהםלביןהערוץוחיזוקהמומנטוםשלהערוץבשוקהמדיה.
הקונספטהוויזואלישלהמיתוגהואעבודהעלחמשתהחושים":ב360-מעלותרואיםאתזהאחרת"",משניםאת
התמונהויוצאיםמהריבוע"-תוךפנייהלרגששלהצופהוהתקרבותאליו,שידורשלאופטימיות,ביטחון,מודעות
עצמית,תעוזהוהפתעההמלוויםבקריינותחברית)ולא"קולהאלוהים"(,אינטליגנטית,משוחררתומודעתלעצמה,
בעיבודמוזיקליבלבדובלישירים.

≤˙ÂÚÂˆ¯‰†˜ÂÊÈÁ†Í˘Ó‰ Æ
גםבשנהזוהוסיףהערוץלחזקאתרצועותהשידורשלועלפניהיוםכולובאמצעותעיבויוחיזוקשללוחהתכניות
ושידורבלתימתפשר.
בשעותהבוקרהתבססהרצועת"סגנוןהחיים"בתכניותהאהודות"אודטה"" ,משהו טוב" עםסיגלשחמון",המומחים",
"אופרה"ועוד.
שעותאחרהצהרייםנפתחובשחקןהחיזוקרפי רשףבתכניתהאירוחהאהובה)בעלתממוצעצפייהשל5.8%לאורך
השנהועלייהמשמעותיתלממוצעשל7.7%בחודשדצמבר(,מידאחריהשודרהטלנובלהישראליתואחריהתכניתם
שללונדון וקירשנבאום.
אתרצועתשעותהשיאפתחהמהדורתהחדשותהמרכזיתואחריהשודרותכניותהדגלשלהערוץ-תכניותחדשות
ותכניותאהודותומוכרותבעונתןהשנייה.הסדרההתיעודית"אשם במותו"-מסמךנדירומזעזעעלצבאשמגןקודם
כלעלעצמו;"שומר מסך"עם אמנון לוי",מסע עולמי" עםאילפלד",מי רוצה להיות מיליונר"שחידשהימיהכקדם,
"הכול עשר"עםדודוטופזששבלמרקעלאחרתקופהארוכהוכמובןהתכניותהחדשות"הכרישים"" ,לרדת בגדול",
"בלתי נתפס" עם נמרוד הראל" ,של מי השורה הזאת"" ,המופע המוטורי"" ,אגדת דשא"" ,הדוגמניות "2ועוד.
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בשנהזושודרובערוץ10כמהדרמותאיכותיותומושקעותשהפנוזרקוררענןועדכניאלחייהםשלידועניםכמונאור
ציוןבסדרה"החברים של נאור",ומאירסוויסהומיריבוהדנהבסדרה "קרוב לוודאי".
רצועתהפריים-טייםחוזקהבסדרותרכשמובילותבעולםובהן"" "24אבודים"" ,ללא עקבות"" ,חוק וסדר כוונה פלילית",
"מונק" "בטי המכוערת"ועודוכןשובריקופותכמו"הטייס"",מיליון דולר בייבי"" ,הגנן המסור"" ,להיות ג'וליה"" ,קינסי"
ועוד.
אתרצועתשידוריהלילהפתחגיאזהרבתכניתו"היום שהיה"בשיאשל13.7אחוזיצפייהומידאחריו"הלילה"עם
ליאורשלייןשהפתיעהבממוצעחודשישל8אחוזיצפייה.
כל אלו הובילו לעלייה בסך הנתח המסחרי)  (SHAREהשנתי של ערוץ  10הסוגר את שנת  2006ב.34% -
במהלךשנת2006המשיךהערוץלחזקאתמעמדוכערוץכללארצימובילהמעניקלצופיואתהזכותלצפותבמשחקי
ספורטמוביליםבארץובעולםובהםשידוריליגתהעלבכדורגל)בממוצעשנתישל15.6אחוזיצפייה(,מגזיןהספורט
המשובח"סיפור המחזור"בהנחייתיורםארבלובהשתתפותהפרשניםהמקצועייםאיציקזוהרואיילברקוביץ'ושידורי
גמרהמונדיאל2006שרשמוממוצעצפייהשל27.2%כאשרמשחקהגמררשםממוצעצפייהשל-38.5%מןהגבוהים
שנרשמובערוץבפרטובטלוויזיההמסחריתבישראלבכללבשניםהאחרונות..
המטרהשעמדהלנגדעינינובעתגיבושהרצועותהייתהגרימתשינויבהרגליהצפייהוהתאמתהרצועותלאוכלוסיות
שונותשאליהןרצינולפנותוהעלאתהמודעותאצלהצופיםהפוטנציאלייםבאשרלאפשרותצפייהנוספת,,טובה
ומוערכתיותר.
בשנתשידוריםזוגרםהערוץלשוקהתקשורתבישראללהפניםאתהעובדהכיהואמשדר7ימיםבשבוע24,שעות
ביממה,ואינו"מפקיר"אףלאאחתמןהרצועותאואחדמןהימיםעלאףהקושישבדברוהסיכוןבשיעוריצפייהלא
גבוהיםולאמשמעותייםביחסלמתחרים,כגוןשידורתכניותאירוחחלופיותכמותכניתהשלצופיתגרנטבימישישי
מולהתכניתהנצפיתביותרשלהמתחרה.המטרההעיקריתהייתהחיזוקנוכחותושלערוץ10כחלופתצפייהעל
המרקע-ויהימה.
חיזוקזההתבטאבהערכההגבוההשהעניקוציבורהצופיםושוקהתקשורתלערוץ,בשידורשלושהמןהאירועים
המרכזייםשקרובשנהקשהזו.
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" 10בכיכר" -בפעםהראשונהבישראל,הופקושודראירועטלוויזיונישלאהיהכדוגמתו.ארבעהימישידורמכיכר
רביןשבתלאביבשבהםהשתתפואנשיהערוץוכוכביו,חבריכנסת,פרשנים,מדינאים,חוקריםועםישראלשעבר
והשתתףבתכניות,בהרצאותובאטרקציותהרבותשבמתחם.המתחםכללשניאולפנישידורששידרובמהלךהיום
כולותכניותבמתכונתמיוחדת.עלבנייןעירייתתלאביבהוצבמסךענקישבוצפההציבורבשידוריהערוץבמהלך
ארבעתהימים,אולפןשידורשלתחנותהרדיוהאזוריותשידרבשידורחי,עודהיובמקוםביתנימפלגות,ביתניםשל
ארגוניםשוחרידמוקרטיהוארגוניםפוליטיים,ביתניתערוכהשלמרכזרבין,מודלשלהכנסת,מגילתהעצמאות,
כרזותופרסומותמשניםעברו,קלפיבחירותלילדים,דוכנימזוןומתחםשלמתקנישעשועופנאילילדיםולמבוגרים.
הפקהגדולהומושקעת,זושלאהייתהכדוגמתהבישראלנעשתהמתוךמחשבהליצוראירועמיוחדושונהשל
מעורבותהציבורבישראל,בוחריםושאינםרשאיםלבחור,בפוליטיקה,תוךכדיחינוךלערכיםכמודמוקרטיה,שוויון,
חופשהביטוי,בחירותהוגנותוכיו"ב..
מלחמת לבנון השנייה -המלחמההארוכהבתולדותמדינתישראלשנמשכהחודשימיםואשרבמהלכהלמדוערוץ
10וחברתחדשות10הצעירהלעבודבמתכונתחירוםתקופהארוכהוממושכתמסביבלשעון,עםצוותשלכתבים
ופרשניםמןהשורההראשונה,עבודהשנתנהאתפירותיהוהותירהמאחוראתהמתחרותהוותיקותהןברמתהסיקור
והפרשנותוהןבראייתהמבטהנוקבתוהבלתימתפשרת,ראייהשהינה"מחוץלמסגרת"ואשרמיצבהאתערוץ10
כתחנתטלוויזיההמספקתחדשותאמיתיות,מהימנות,ונטולותפניותלצדתכניותבידור,אקטואליה,תעודהותחקיר
שסיפקולציבורהצופיםהפוגהמהדיהקרבות.
הסרט "החטופים"-הסרטשהופקבהפקהמשולשת-לבנונית,ישראליתוצרפתית,התחקהבמהלךשנת2006אחר
סיפורחטיפתםשלרוןארד,בניאברהם,עדיאביטןועומרסוואעדושודרבמהלךשניערביםרצופיםשהצמידואת
תושביהמדינהלמרקעוהביאובפעםהראשונהמאזהקמתהחברהלמהפךדרמטיבנתוניהצפייהבמשךיומיים
ברציפותובכךהוכתרהערוץלערוץהמובילבישראלבאחוזיצפייהשל19.2%בחלקוהראשוןשלהסרט.בחלקו
השנישבונראהרוןארדבפעםהראשונהמאזחטיפתו,הגיעואחוזיהצפייהלממוצעשל.22.8
שידורהסרטהיהמהלךערכי-ציבורימןהמעלההראשונהאשרהיהכרוךבעלותכספיתגבוההומוצדקתמבחינת
הערוץבשלהחשיבותהציבוריתהרבהוהערךהחדשותיהרבשלהבאתסיפורםשלהחטופים,אשראלמלארכש
הערוץאתהסרט,לאניתןהיהלראותובגרסהמלאהואמינהזוכפיששודרהבערוץ,10אלאבגרסההלבנונית
שהותרהלשידור,גרסהשלמיטבידיעתנושונהבהתייחסותהלגיבוריצה"ל.
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הביטוי"איןרגעדל"מאפייןתמידאתההתנהלותהחדשותיתבמדינתישראלאךשנת2006הייתהיוצאתדופןגם
בקנההמידההחריגשלנו.
התמוטטות ראש הממשלה אריאל שרון
השנהנפתחהבסיקורהתמוטטותושלראשהממשלהאריאלשרון),(4.1.06אירועשהיהמבחןהתמודדותדרמטי
לחברתחדשות.10הידיעההראשונהשודרהבאותוערבבאופןבלעדיבחדשות10ופתחהסוףשבועעצובשל
שידוריםמסביבלשעון".חדשות"10הובילהלארקבראשוניותאלאגםביכולתהההפקתית-טכנולוגיתלשדראירועים
בעתהתרחשותם.החברההייתההראשונהשהשתמשהבטכנולוגייתהדורהשלישיבטלפוןהניידובאותוערבקר
שלחורף2006הועברהבשידורחיהנסיעהשלשיירתראשהממשלהלירושליםכשהואעצמונמצאבאמבולנס
בתוךהשיירה.הצוותיםהזריזיםכברהתמקמובשטחוצלם"חדשות"10קלטאתהתמונההאחרונהשלראש
הממשלהשרון -יושבבאמבולנסבכניסהלביתהחולים.
ידיעהבלעדית,עדיפותטכנולוגית,מהירותהפקהותושייהשלעובדיהחברהבשטח -הביאולידיביטויאתהיכולות
המופלאותשל"נבחרתהחדשות".
ב"אירועישרון"קפצואחוזיהצפייהבערוץ10ומעמדוכערוץחדשותואקטואליהמרכזיהנותןאתהטוןומכתיבסדר
יוםאחרושונהמזהשהיהמקובלעדעתה-עלהמאוד.
בחירות 2006חדשות10ליוותהאתמערכתהבחירותשל2006מהמפץפוליטישליווהאתצמיחתהמפלגההחדשה
"קדימה"ואילך.סיקורזהאףקיבלביטויבסרטהחושפניוהנדירשלענתגורן"כל אנשי הקמפיין"אשרהביאאלהצופים
אתההתרחשותהאמיתיתמאחוריהקלעיםשלעולםהאסטרטגיההפוליטיתוהשיווקיתוהשפעתועלהחייםהציבוריים
בישראל.
שיאהסיקורהיהבליספק "-כיכר הבחירות".ערוץ10הציגבשבועהבחירותאירועטלוויזיונישלאהיהכדוגמתו
בעולם.שבועהבחירותהפךלהפנינגענקשלטלוויזיהודמוקרטיהבכיכררביןבתל-אביב.
במרכזהמתחםהוקםאולפןשידורשקוףועלבנייןעירייתתל-אביבנתלהמסךהטלוויזיההגדולבעולם.בכיכרעצמה
הוקמוביתניתעמולתבחירותשלכלהמפלגות,ביתניםשלארגוניםשוחרידמוקרטיהוארגוניםפוליטייםוכןביתני
תערוכהובהםביתןשלמרכזרבין,מודלהכנסת,מגילתהעצמאות,כרזותופרסומותמשניםעברו,קלפיבחירות
לילדים,דוכנימזוןומתחםשלמתקנישעשועופנאילילדיםולמבוגרים.
כמאהאלףבניאדםבאובמהלךימיהשידוריםל"כיכרהדמוקרטיה"שממנהשודרוכלהתכניותומהדורותהחדשות
שלערוץ.10
ההפקההמיוחדתאפשרהלצופיםשהגיעומרחביהארץלראותמקרוב,בליתיווכושלמקלטהטלוויזיה,איךעושים
טלוויזיה".חדשות"10ערכהבכיכרסיוריםמודרכיםלתלמידיםמרחביהארץותחנותשידורמכלהעולםהציבואת
עמדותהשידורשלהןבכיכררביןוהעבירומשםאתשידוריהחדשותלצופיטלוויזיהברחביהעולם.
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המשדריםהגיעולשיאםבמשדרהבחירותלכנסתה17-ששבראתכלשיאיהצפייהבחדשות10עדלאותהעת.
מלחמת לבנון השנייההמלחמהפרצהבמפתיעוהייתהלמלחמההארוכהבתולדותמדינתישראל.היאנמשכהחודש
ימיםובמהלכהלמדהחברתחדשות10הצעירהלעבודבמתכונתחירוםתקופהארוכהוממושכתמסביבלשעון,,
עםצוותכתביםופרשניםמןהשורההראשונה.איןעורריןעלכךששידוריערוץ10במלחמההובילועלפניהמתחרים
בפרשנותובנקודתהמבטהנוקבתוהבלתימתפשרתשמיצבהאת"חדשות"10כחברתחדשותהמעניקהלצופיה
אתתמונתהמצבהרחבהביותרוהאמינהביותר.
עודבטרםשככוהדיהקטיושותערכהחברתהחדשותתחקירמקיףומעמיקעלכלההיבטיםשלהתנהלותהמדינה
והצבאבימיהלחימה.המשדרהמיוחד"דו"חמלחמה"חשףאתאופןקבלתההחלטות,הפקרתהעורףוהתנהלות
כוחותצה"לבשטח.חודשיםרביםלאחרמכןחשפוועדותהבדיקהוהחקירהאתכלמחדליהמלחמהשצצובפעם
הראשונהבשידורי"חדשות."10
בסתיו2006רכשערוץ10אתהקלטתשהצמידהאתתושביישראלאלהמרקעבתדהמה.הנווטהשבוירוןארד
מדברממקוםשביו.התיעודהיהמצמרר.בסרטהדרמטי"חטופים"שנרכשמחברתהפקהלבנונית,נחשפובפעם
הראשונהצילומיהחטיפהשלשלושתחייליצה"לבהרדב.משפחותהחייליםהוזמנולצפייהפרטיתבסרטכאשר
הגיעלישראלובעינייםדומעותהודועלהאפשרותשניתנהלהם"לסגורמעגל"כדבריהם.
הסרטשודרבמהלךשניערביםרצופיםשבהםשברערוץ10אתכלשיאיהצפייהבוואףגברבפעםהראשונהעל
ערוץ2באחוזיהצפייהבמהלךשניהערבים.
לסיכום,איןספקששנת2006מיצבהאתחברתהחדשותשלערוץ10כמובילה
מבחינהעיתונאית,נשכניתובלתימתפשרתבדיווחובפרשנות,חברהאשראינה
חוששתמפניהצגתהאמתגםכשהיאאינהנעימהלצופיה.
במקביללשידוריםהמיוחדים,המשיכהחברת"חדשות"10בהפקתתכניותיה
המוכרותוהאהובות":מגזין הבוקר"",חמש בערב"עםרפירשף",לונדון את
קירשנבאום"",חדשות  - 10המהדורה המרכזית" עםמיקיחיימוביץויעקבאילון
שרשמהגידולממוצעשנתישל44%-באחוזיהצפייה,מהדורתלילשבת"שישי עם דרוקר ושלח"וכמובן"היום שהיה"
עםגיאזוהרהמסכמתאתחדשותהיוםבקריצההמיוחדתלחדשות.10
"איןרגעדל"וכךיהיהכנראה,גםבשנההבאה.
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אילתזהלאישראל-אילתזהחוץלארץ.
האווירה,השמש,הים,התושבים-זהההבדלביןאילתלישראל.
ראשהעירייההחדש,מאיריצחקהלויהחליטהשנהלתתלרדיו"קולהיםהאדום"
פרסהוקרהעלפעילותלמעןהקהילהבפרוייקטמיוחדעםרשתהמתנ"סיםבאילת:
"להדליקלכלילדחלום".
הפרוייקטהואייחודיבארץובוהרדיומתגייסליוםשידוריםמיוחדבואוספיםכסףמהתושביםעלמנתלעזורלילדים
ממשפחותקשותלהשתתףבחוגים!!!
לאאוכלושתייה,אלהחוגיםלהעשרה,עלמנתלתתלילדיםמהמשפחותהקשות,הזדמנותלהעשיראתעצמם
ולנסותלצאתמהמעגלהקשההזה.
זוהשנההשנייהבהמתקייםפרוייקטזה,למרותהמצבהכלכליבארץובאילתהצלחנולגייסלמעלהמ300-מלגות
לבנינוערכאשרכלמלגההיא900ש"ח.
בטקסבוהוענקפרסהמתנדבלרדיו,הוענקוגםפרסיםלרשת"ישרוטל"ולסוכנותהיהודית
עלתרומהלקהילהבאילת.בנאומואמרראשהעיר:
"מיזוכרכיצדנוהלוחיינולפנישהומצאהטלפוןהנייד?"
"מיזוכרכיצדנוהלוחיינוללארדיו"קולהיםהאדום?"
קולהיםהאדוםממשיךלתרוםלקהילה.הקהילההםהמאזיניםשלנו.
הרייטינגממשיךלהיותהגבוהבארץבאחוזיהאזנה)ואלתאמינולמהשאחריםכותבים(
וכמוכלעםישראל-אנומקוויםלשלוםבאזורעלמנתשנוכללחזורולראות,תייריםותיירותמשתזפיםבחוףהים...
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תחנת"רדיודרום"רשמהעלדגלהאתהסיסמה"שומעיםשאתהבבית".כמובכלבית,כמובכלמשפחהלכלאחד
טעםייחודילו,העדפותמסוימות,תחומיענייןשונים.כולםחייםתחתקורתגגאחתבהרמוניה.כךמתייחסיםברדיו
דרוםלקשרעםהמאזינים.אחדאוהבמוזיקהמשנותהשמונים,השנימעדיףלשוחחעלהמצבהפוליטי,שלישילא
יכולבלישעהשלמוזיקהיםתיכוניתוהרביעימעדיףשעשועוניםופרסים.לכלאחדהעדפותשונות,אבלכולןבאות
לידיביטויברדיודרום.למעלהמעשורמוכיחההתחנהשובושובכיהיאהביתשלמאותאלפימאזיניםשבוחרים
להאזיןלתחנה.
מחלקתהאקטואליהפרסהגםהשנהאתצוותהכתביםהמיומןוהמקצועישלהברחביהדרוםוהביאהסיקורמעמיק
שלהאירועיםהחשובים:החלמשפעתהעופותוהטיפולבלוליםברחביהדרום,וכלהבנפילותקסאמיםבנגבהמערבי.
בזמןמלחמתלבנוןהשנייהוההתגייסותלמעןתושביהצפון,הייתהמחלקתהאקטואליהעםהאצבעעלהדופקוליוותה
אתתושביהצפוןשהגיעולמצואמקלטבערידרוםהארץ.בנוסףפוליטיקאיםואישיציבוררביםהתארחובתכנית
הבוקרהמובילה"בוקרטובדרום"וענועלשאלותשהציבורבדרוםביקשעליהןתשובות,במגווןרחבשלנושאים.
כלחובביהספורט,באזורזכוגםהשנהמחלקתהספורטשלרדיודרוםסיקורנרחבשלאירועיספורטשהתקיימו
בדרום.דגשמיוחדהושםבעיקרעלענפיספורטוספורטאיםמקומייםשלאזוכיםלחשיפהבכליהתקשורתהארצית.
המחלקההביאהדיווחיםמיוחדיםעלההישגיםאליהםהםהגיעו.כךלמשלהתקייםמעקבאחרהג'ודוקאטנייה
סימנטובמבארשבע,שזכתהפעמייםברציפותבאליפותאירופהעדגיל20ונחשבתלהבטחהלקראתאולימפיאדת
בייג'ין.2008נערךגםמעקברצוףאחרהשחייןהמצטייןגיאברנע,ששברבמהלךהשנהמספרפעמיםשיאיישראל
במקציםשוניםוצפוילהיכללבסגלהאולימפיבבייג'ין.2008
מחלקתהתכניותסיפקהגםהשנהלכלחובביהמוזיקהעולםמלאשלמקצביםצליליםואמנים.
מיטבהאמניםשהפיקואלבומיםחדשים,התארחובאולפניהרדיולספיישלחגיגילרגלצאת
אלבומםהחדש:משינה,אהודבנאי,נינטטייב,הראלסקעת,הדורבנים,קרןפלס,יהורם
גאון,אביבגפן,שלמהברוהברירההטבעית,הראלמויאל,להקתפורטרט,לירזצ'רכי,רוני
סופרסטאר,איילגולןועודרביםוטובים.
תכניותאינטראקטיביותהמשובצותלאורךהיוםבלוחהמשדרים,זוכותלאהדה
רבהבקרבהמאזיניםהמשתפיםפעולהומתקשריםללאהרףלתחנה.המאזינים
הצביעובעדשבתותשלמוזיקהברצףמכלהזמניםהסגנונותוהמקצבים
והתחנהנענתהבשמחה.העריכותהמוזיקליותהמשובחותהנעשותבידיצוות
עורכיםמנוסהומיומןזוכותלשבחים.המצעדיםהשבועייםהןהישראליוהן
הלועזינותניםבמהלטעמושלהמאזיןבבחירתהשיריםודירוגםואגבכך,
מותיריםאותומעודכןעלהמתרחשהיוםבמוזיקהבארץובעולם.
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רדיודרוםמודעלעובדהשבקרבמאזיניוישמישרוציםלהביעולשאול,ולכןרצועותמומחיםהןחלקבלתינפרד
מלוחהמשדרים.תכניותכדוגמת"העיקרהבריאות"המארחתמדישבוערופאיםממגווןתחומים,אותכניותכדוגמת
"ינשופים"המארחתאסטרולוגיםונומרולוגיים,הןתכניותהמשתפותמאזיניםוזוכותלפופולריותרבה.
כבכלהשנה,גםבמהלךהשנההחולפתהמשיךרדיודרוםבמסורתארוכתהשניםוקייםאתיום"שירותרוםדרום"
יוםשידוריםמיוחדבשיתוף"האגודהלמעןהחייל"והכללמעןחייליצה"ל.כבכלשנה,התגייסוהמאזינים,ראשיעריםורשויות,אמנים,פרנסיהעירומעצבידעתקהללמעןמהשבסופושליוםהביאלהכפלתהסכוםיחסיתלשנה
שעברה.מעברלכך,רדיודרוםרואהמחובתולקייםקשרישירעםמאזיניוולכןמקייםשידוריחוץ,פעילויותלמען
הקהילה,חלוקתשיבבית-חולים"סורוקה"ו"ברזילאי"לילדיםבמחלקותהשונות,חגיגותפתיחתשנתהלימודים
באוניברסיטהועודאירועיםרביםומגווניםבהםיכוליםהמאזיניםלראותאתהאנשיםהמדבריםאליהםמתוךהקופסה.
ברדיודרוםמודעיםלעובדהשברקעשלכלהעשייההמאזיניםהםהלבהפועםוהמניעשבלעדיוכלהמערכתלא
ראויה.ולפיכך,גםהשנהנאמניםלתפיסתעולמנו,דאגנולתתלכלמאזיןומאזיןלהרגיששהואבבית.

‡·‚†∫¯ÂÊ
˙„¯∫†101.5FM / 95.8FM / 97FM
·ÂÒÂÈ†„Â„†∫‰Á˙‰†Ï‰Ó
„È‚†ÍÏÈÏ†∫˙ÂÈÎ˙‰†˙Ï‰Ó
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∏¥±±±†Ú·˘≠¯‡·†¨µ±†·Â¯ÂÊÂÏ¯‡†∫˙·Â˙Î
∞∏≠∂≤µµµµµ†∫ÔÂÙÏË
∞∏≠∂≤∏µµ∞µ†∫Ò˜Ù
‡˙¯†‡www.drom.co.il†∫Ë¯ËÈ

שנת2006נצבעהלצערנובצבעימלחמה,מלחמתלבנוןהשנייההפתיעהאתכולנוועצרהמגמתעלייהברורהבמשק
הישראלי.
המשקהישראליעברטלטלהלאפשוטהוכךגםרדיוירושלים,הןמבחינהכלכליתוהןמבחינתאחוזיהאזנה.
רדיוירושליםבחרקוברורשלדיווחיםנטוונמנעמלהיכנסלמחולהשדיםשהחלעודבזמןהמלחמהנגדההתנהלות
הצבאיתוממשלתיתבענייןהיציאהלמלחמה.
אירועיםאילוהדגישואתהצורך,במחלקתהחדשותוהעמקתהסיקורהעיתונאישלהסביבההארצית,אךעםדגש
מיוחדלחדשותהמקומיות.
לצורךזההרחבנואתמחלקתהחדשות,מקצענואתהכתביםהמקומייםוהרחבנואתשיתוףהפעולההעיתונאיעם
המקומוניםהירושלמים.
מהלכיםאילונשאופירותוהביאולהדתקשורתיבמספרמקרים,ביןהנושאים
המקומייםש"זכו"לדגשמצידנוהםפרשתמהילתהדלקיםשל"אנרגיה"2000
וההפרעותבכבישיםכתוצאהמעבודותעלהרכבתהקלה,שתיפרשותאילו
יצרוגלשלתגובותמצדתושביהעירוהעיתונותהמקומית.
המהלכיםשלנובתחוםהתוכן,השיווקושיתופיהפעולהבעירמוכיחיםעצמם,
וזיכואותנובעלייהמשמעותיתבאחוזיהאזנהשל15%עלפיסקרהTGI-ואת
העלייההגדולהביותרבישראלברמתהאזנההארצית-עליהשל.48%
חלקגדולמהתוכניותשעלובשנהשעברהלאווירנקלטווזכולאחוזיהאזנהגבוהיםבסקריםשונים,בהם:
אוריזהרבאולפןעםהרבאוריזהר,תכניתלקירוב וגישורלבבותביןדתייםלחילונים.
מפגששישיעםירוןאילן,אביאופקוחייםבנאי,תוכניתירושלמיתטיפוסיתנוסטלגיתהמשלבתדמויותואומנים
מקומייםבאווירהייחודית.
ליטופילילהעםאופירטל,שיחותוסיפוריםמרתקיםשלמאזיניםמלבאל
לבשהפכהלהיותשיחתהעירעםטלפוניםמהעולםכולו.
רדיוירושליםהמשיךלהיותחלקבלתינפרדמאירועיהעירוהיהשותףלכל
האירועיםהגדוליםבעיר,בהם"עירהבירה"-פסטיבלהבירה",טעמיהעיר"–
פסטיבלהאוכל,וכמובןאיןספורשיתופיפעולהעםעירייתירושליםלרווחת
התושבים.
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בנובמבר2006ערכנולראשונהברדיוירושלים"שירותרום"צהל"ייחדעםהאגודהלמעןהחייל",השירותרום"היה
הצלחהלכלהדעותהןמבחינתמבנהלוחהשידוריםוהןמבחינתגיוסהתרומותשעבראתכלהציפיות.למרות
ההישגיםבמהלךהשנההחולפתולמרותהרצוןשלנולהתפתחלכיווניםנוספים,העננההרובצתמעלראשינובדמות
המכרזהיאזוהמשתקתומונעתמרדיוירושליםומתעשייהשלמהלהמשיךאתההתפתחותולהביאלמהפכות
בתעשייה,חוסרההחלטיותשלהגורמיםהשוניםוהרצוןשלמשרדיהממשלהלקטועענףשלםשעברלאמעט
קשייםלאורךהשנים,ממלאיםאתהאווירבחוסרוודאותמשתק.

ÌÈÏ˘Â¯È

‡∫¯ÂÊ
˙„¯∫
ÈÂÏ†„·ÂÚ†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
Â·Ò†Ê¯‡ØÈÂÏ†È„Â·†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
89.8FM†Ø 101FM

220

„·¯†È¯ÂÊ‡†ÂÈ„¯†ÔÈÈÎÊ‰

ÌÈÏ˘Â¯È†≤¥¨†È‡¯Á˘†·ÂÁ¯†∫˙·Â˙Î
∞≤∂¥≤π≤≤≤††∫Ò˜Ù ∞≤∂¥¥∞±∞±†∫ÔÂÙÏË
‡˙¯†‡www.101fm.tapuz.co.il†∫Ë¯ËÈ
„tali@RADIO101.FM†∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â

רדיו"לבהמדינה"91FMהואהרדיוהיחידהמשדרמוסיקהישראליתוים-תיכוניתבכלשעותהיום.
בתחנהמשודריםמדייוםשיריםשלמיטבהאמניםוהיוצריםבסצנההישראליתתוךשימתדגשעלנתינתבמה
לכוכביםחדשיםבמוסיקההישראלית.
בכלשבוערדיו"לבהמדינה"91FMמארחבאולפניואתמיטבהאמנים,מקדםודואגלהביאלמאזיניומוסיקהמגוונת
ואיכותית.
השנההגדלנואתנישותהאירוחבלוחהתכניותהןבז'אנרהיםתיכוניוהןבישראלימתוךרצוןעזלקדםאתהיצירה
הישראליתשלבנוסףקדימה.
מדישבועאנומקבליםהמוןתגובותמקהלמאזינינוהנהנהמהמוסיקההמשודרתבמהלךכלשעותהיום.
כתחנההקשובהלקהלמאזיניהאנועוניםלכלבקשהומשתדליםלהישארעםאצבעעלהדופק.
גםהשנהלוחהתכניותהורכבמתכניותמוסיקה,תוךהקפדהעלמינוןנמוךשלתכניותהמללושימתדגשעלתמהיל
מוסיקהנכוןהמורכבממוסיקהים-תיכוניתוישראלית.
הקוהמנחהשלנוהואלקלועלטעמםשלקהליםרחביםומגווניםככלשניתן.
במסגרתהספיישליםששידרנובשנההחולפתבלטמופעהבכורהשלהזמרשירלוי"שמחבעולם"וכן"חבריםשרים
זוהר",שידורמיוחדעםההרכבהמקורישליווהאתזהרארגובז"לבביצועאמניםמוביליםבזמרהים-תיכוני.
רדיו"לבהמדינה"91FMהוארדיוהמדברבגובההעיניים,ובדרכוהמיוחדתמשקףאתההוויההישראלית,רדיוישראלי
אמיתי.

‡‰„Â‰È†˙ÏÙ˘ ∫¯ÂÊ
˙„¯∫ 89.1FM†Ø 91FM
ËÒ·≠Ô·†„Â„†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
‚ÈÈÒ†¯È†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó

ÔÂÈˆÏ†ÔÂ˘‡¯†±¥†ÈÂÏ†‰˘Ó ∫˙·Â˙Î
∞≥≠π∂≥ππ∑∏†∫Ò˜Ù†¨∞≥≠π∂≥ππππ†∫ÔÂÙÏË
‡˙¯†‡www.91fm.co.il ∫Ë¯ËÈ
„radio91@91fm.co.il ∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â
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¢˙È··†ÌÈ˘È‚¯Ó†‰ÂÓ‡·†ÌÈ¯„˘Ó†≠†ÈÁ†ÏÂ˜†ÂÈ„¯¢
רדיו קול חי מהווה את תחנת הבית של הציבור החרדי והדתי מזה עשר שנים ברציפות ומשדר ,בעיקר לקהילה הדתית24 ,
שעות ביממה תכניות ,חדשות ,אקטואליה ,מוסיקה יהודית ,שיעורים ושיחות עם מאזינים.
אתרדיוקולחיהמהווהבעצםאת"הטלוויזיהשלהמגזרהחרדי",קולטיםבמרכזהארץבתדר93FMבאזורירושלים
והסביבהבתדר92.8FMובשארהאזוריםבישראלבאמצעותשידורישירבאתרהאינטרנטבכתובת.www.93FM.co.il:
מתגובותמאזיניםעולהשלשידוריהתחנהישמאזיניםנאמניםגםביבשתצפוןאמריקה,באירופהובמזרחהרחוק.
עלפיסקריTGIמובילרדיוקולחיבסקריהאזנהבקהלהחרדי,הדתיוהמסורתיעםעליהשנתיתמתמדתורצופה
בהאזנהברובאזוריהארץ.
מחלקתהתכניות,המעסיקהכ75-שדרניםושדרניות,מציעהלמאזיניםלוחהתכניותהמגווןהכוללתוכניותוהפקות
מקוריות,שיחותושיעוריםעםרבניםיידועישםובהםהרבאברהםיוסף,הרבמרדכינויגרשל,הרבמוטיאילון,הרב
שמחההכהן,הרבשלמהאבינרובצידןתכניותאקטואליה,מהדורותחדשותכלליות,חדשותמגזריות,חדשות
כלכליות,תכניותמוסיקהדתיתיהודיתומגזרית,תכניותלמשפחה,לנשים,תוכניותלילדיםולנוער,מצעדיפזמונים,
תכניותבישולושיחותעםמאזינים.מחלקתהחדשותשלרדיוקולחי,מפיקהומשדרתמדישנהכ6,000מהדורות
חדשותוכ600יומניחדשותבפריסהיומיתשליומןצהריםומהדורהמרכזיתלסיכוםהיוםהכוללתמרואיינים,מבזקי
חדשותכלליות,כלכליותודעות,המשודרתמידיערבואורכהשעתיים.מחלקתהמוסיקהמתעדכנתתדירומשדרת
שיריםומנגינות,להיטיםמהמוסיקההדתיתוהחסידית,להיטיזמריםולהקותשלמוסיקהחסידיתומוסיקהיהודית
מישראלומהתפוצות.
כתוצאהמהמעמדשלרדיוקולחיככליתקשורתמובילבמדיהלציבורהחרדיוהדתי,גדלהגםמערכתשיתופי
הפעולהשלהרדיוושידוריםשלמבצעיפרסוםומבצעיםלקידוםמכירותעםחברותכלכליות,בנקים,חברותשיווק
ומסחר.בעקבותכךמשולביםכיוםבלוחהמשדריםבצדפרסומותוג'ינגליםגםתכניותמקורחדשותומיוחדותבחסות
גופיםמסחרייםמהמוביליםבכלכלתישראל.תכניותמקוראלההמופקותברדיוקולחיעלידימחלקתהתכניות
בשיתוףעםמחלקתהשיווק,עוסקותבנושאי"ריאליטירדיו",תכניותהדרכהלמבוגריםולילדיםבנושאיבריאות,
רווחה,ניהולכלכלתבית,תעסוקהוחינוךוכמובןפרסומותרבות.
רדיוקולחיאמין,יצירתי,מתחדש,משפיע,מחוברלקהילהומהווהאתכליהתקשורתהאלקטרוניהיחידשמייצגאת
כללהאינטרסיםשלהציבורהחרדיוהדתי.בהתאםלעקרונותיואלהולדרכיפעולתורכשאתאמוןהציבורומשמש
כיוםככליהפרסוםהמובילוהגדולמכלכליהתקשורתהאחריםהמשרתיםאתהציבורהחרדיוהדתי.

‡È˙„†≠†Ô„†˘Â‚ ∫¯ÂÊ
˙„¯∫ 92.8FM†Ø 93FM
¯ÂˆÈ·‡†ÌÁÓ†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
˜Èßˆ¯·¯‚†È˙·˘†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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∞≥≠∑∑∏µµ¥± ∫Ò˜Ù
‡˙¯†‡kolchai.moreshet.co.il ∫Ë¯ËÈ
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במהלך2006חיזקרדיותלאביב102FMאתמעמדווביססאתמיתוגוכתחנתהרדיוהמובילהבאזורמרכזהארץ.
ההישענותעלקונספטייחודי,המשלבתוכןהומוריסטי-סאטירי;מוסיקהעכשוויתואלטרנטיבית;שיתופיפעולה
מערכתייםומסחריים;ופעילותלמעןהקהילה-הוכחהכמוצלחתבמיוחד,כזוהפונהלקהלרחב,המוצאאתמבוקשו
בכלהקשורלרדיו,תחתאותהקורתגג.
השנהמצייןרדיותלאביב102FMעשורלהיווסדו.ב01-בספטמבר,1996בשעה06:00בבוקרנפתחושידוריהתחנה,
ומאזועדהיום,כלתכניהרדיונשעניםעלסרגלהערכיםהייחודישלהתחנה,המקפידעלהטמעתמושגיםכגון
אורבאניות,ללאקרירות;עדכניות,אךעםכבודלעבר;הובלתדעתקהל,אךללאהתנשאות;פניהלמכנהמשותף
רחב,אךלאנמוך;והכלתוךשמירהעלאיכותבלתימתפשרתוהקפדהעלהפרטיםהקטניםביותר.
אירועיהעשורכללושבועשידוריםמיוחד,בושודרוברכותיהםשל
שדרניעברבתחנה,סלבריטאיםמוביליםואמניםמוכרים;באולפני
הרדיוהתארחואנשיםשונים,הקושריםלעברהשלהתחנה;וכמוכן
הועלולאוויר'ספיישלים'הכללואתמיטבהקטעיםוהאייטמיםמתוך
תכניותהעברהמצוינות,כגון'היפותוהאמיצות'',היפופוטם'',רדיותל
אביבהחופשית'ועוד.כלאותםקטעים,אףהועלולמתחםקטעיה-
 (Radio on Demand) RODבאתר האינטרנט של התחנה ,להנאת
המאזיניםוהגולשים.
במקביל,נערךברדיושיתוףפעולהמערכתי-מסחרירחבהיקף,עםחברותמסחריותשונות,במסגרתוהתקיים
משחקרדיופונירחבהיקף,לאורךמרביתהיוםוכמעטבכלהרצועותהמשודרות,אשרבסופוזכהאחדהמאזינים
בטיולסובבעולם,הכוללטיסותזוגיותואירוחבמלונות,ביעדיםאקזוטייםבמיוחדכגוןסידני,מנהטן,בנגקוק,ערים
אירופאיותנחשבותועוד.
הרדיוחגגאתהעשורבמסיבתענק,אליההגיעוסלבריטאיםרבים,עובדיומנהליהתחנהלאורךהשנים,פרסומאים,
מפרסמים,ואורחיםרביםנוספים.בנוסף,וכחלקמפרויקטהעשור,לאורךשנת2007תוצגתערוכתצילומיםמיוחדת,
המתעדתאתחייהיוםיוםבתחנתהרדיוהפעילהוהאנרגטית.
במהלך2006מינףהרדיואתפעילותובתחוםשיתופיהפעולההמערכתייםוהמסחרייםעםגופיםשוניםבמשק,בכל
התחומים,וזאתכחלקמהטמעתהאג'נדהשלהתחנה,הגורסתכיישלטפחאתהקשרשביןהמדיוםלביןציבור
מאזיניו.
שיתופיהפעולהמגווניםומשתניםמפרויקטלפרויקט,והםכוללים,
במרביתהמקרים,הענקתחסותמרכזיתמערכתיתשלהתחנהעל
אירועיםשונים,הפנינגים,מסיבותופסטיבלים,אירועיתרבות,קולנוע
וטלוויזיהועוד.כמוכןהתקיימוועדייןמתקיימיםשיתופיפעולה
מסחריים-מערכתייםביןגופיםשוניםלביןהרדיודוגמתאתרי
אינטרנט,חברותתוכן,עמותותאיכותסביבהובעליחייםועוד.
הרדיומשמרומטפחאתפרויקט,102FMלא רק רדיו -מיזםהנמשך
לאורךשנותקיומושלהרדיוותפסתאוצהמוגברתבשניםהאחרונות,
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במסגרתומעניקהרדיו,עלחשבונווללאבקשתתמורה,זמןאוויריקרלטובתעמותותהמסייעותלקהילה:איכות
סביבה,ילדיםבסיכון,משפחותנזקקות,בעליחייםנטושים,סיועלהצלתחייםבמקרהשלמחלותקשותוכיו"ב.
השנה,למשל,ציינוברחביהעולםוגםבישראל25שניםלגילוינגיףהאיידס-הרדיו,בשיתוףהמרכזהרפואיתלאביב
)איכילוב(,עירייתתלאביב,הועדלמלחמהבאיידסוגופיםנוספים,קידםאתהנושאבאמצעותראיונותמיוחדים,
התייחסותבתכניותהשונותליוםהמיוחד,העלאתפרומואיםולקחחלקבאירועמיוחדשנערךבסינמטקתלאביב
וכללבדיקותלגילוישלהנגיף,הקרנתסרטעלילתיהקשורלנושא,ועוד.

„∫˙Â‡Ó‚Â
˙˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰˜ÈÒÂÓ‰†ÌÂ„È˜Â†‰ÎÈÓ
א .רוק בקמפוס  -סדרתמופעירוק,שלאמניםישראלייםמובילים.רדיותלאביב,בשיתוףאגודתהסטודנטיםשל
אוניברסיטתתלאביב,שמולהםלמטרהלקדםאתהתרבותהישראלית,ולכןמקדםהרדיואתהפעילותבאמצעות
פרומואים,חלוקתכרטיסיםלמופעיםבמסגרתשידוריהרדיו,פעילותאינטרנט,מודעותפרסוםבעיתונות,יחסיציבור
ועוד.
ב .אירוח אמנים ברצועתה של לימור דהאן -מדישבוע,בכליוםחמישי,מתארחאמןישראליאחר,ברצועתהמוזיקה
שללימורדהאן.במסגרתהאירוח,מתקיימתשיחהקצרהביןהשניים,מנוגניםמיטבלהיטיושלאותואמןאורח,והוא
אףשר,בשידורחיועםליוויאקוסטי,שירשלאמןאחר,המרוחקבדרךכללמסגנונוהמוזיקלישלאותואורח.

˙˙Â·¯˙†ÈÈÈÚ·†‰ÎÈÓ
לדוגמה,פרויקט'דוקולב' -רדיותלאביבמעניקחסותולמיזםשל
רשתבתיהקולנוע'לב')'סרטישני'(,במסגרתוממליץהרדיובמהלך
שידוריו על סרטים דוקומנטאריים ישראלים וזרים המוקרנים
במסגרתהמיזם,מעלהאייטמיםוראיונותעםהיוצרים,מקדםאת
הפעילותבאתרהאינטרנטועוד.
רדיותלאביב,102FMגםהשנה,ממשיךלטרוחולהקפיד,על
הענקתאופציהייחודיתלמאזיניו,כזוהשונהמשארהתחנותעל
הסקאלה,אשרדרכהניתןלהשתחרר,לצחוקולקבלפרספקטיבה
ייחודית,משעשעתאךריאליתלגביהמציאותהיומיומיתשלנו.

‡ÆÔ„†˘Â‚†∫¯ÂÊ
˙„¯∫†Æ±∞≤FM
®≤∞∞∂†ËÒÂ‚Â‡†„Ú©†ßÊÂ·ÈßÊ„Ó†‰Â‡†∫Ï¢ÎÓ
˘Æ®≤∞∞∂†¯·ÓËÙÒÓ©†¯Â‡Ó†Ô·†È
ÆÔ‡‰„†¯ÂÓÈÏ†∫˙ÂÈÎ˙‰†˙Ï‰Ó
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‡˙¯∫†www.102fm.co.il
„ÆSharon@102fm.co.il†∫Ï¢‡Â

¯„103 FM†≠†‰˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÂÈ
רדיוללאהפסקה,103FMממשיךלשמורעלמעמדוכרדיוהחזקוהמובילבגושדןוהסביבהוזאתבשלאפיונו
המובהק,כוכביוהרביםותכניוהעשירים.מעצםהיותוהרדיוהיחידבישראלהזוכהלאפיו","Talk Radioמציגרדיו
ללאהפסקה103FMלוחמשדריםהמבוססעלשיחותעםמאזיניםותכניותייעוץבנושאיםחברתייםשוניםומגוונים.
התחנהפועלתהחלמשנת1995ומשדרת7ימיםבשבועלכלאורךשעותהיממה.
שדרנירדיוללאהפסקההנםכוכביתקשורת,מהמוביליםבארץ,ביניהם:ניסיםמשעל,דידיהררי,נתןזהבי,ורדה
רזיאל-ז'קונט,יוסיסיאס,מרבמיכאלי,גונימרדור,מאיראיינשטיין,איריסקול,שמוליקטיאר,פרופ'רפיקרסו,ירון
אנוש,הגרפולוגאילוןבןיוסף,טליליפקין-שחקועוד.
מעברלאהדההרבהלהזוכיםהשדרניםבזכותכישוריהםהרדיופוניים,זוכים
הםבמקביללהערכהרבהולהוקרהמהציבורהרחבומהממסד.במסגרת
התכניותעוליםלדיוןנושאיםעכשווייםשעלסדר
היום,החלמענייניםאישייםוכלהבנושאיםטעוני
דיוןציבורי.רדיוללאהפסקה 103FMמאפשר
למאזיניולהביעאתדעותיהםוענייניהםהאישיים
בשידורולקבלמענה,יעוץואוזןקשבתבמסגרת
השידוריםהשונים.הנושאיםהעוליםבשידורנוגעים
לכלאחדבאוכלוסייהומכאן,החיבורההדוקשל
רדיוללאהפסקה 103FMעםהקהילהוצרכיה
המשתניםעםהזמן.ישלצייןכיפועלםשלהשדרניםוצוותיההפקהבאלידיביטויבאופןקבועגםמחוץלמסגרת
השידור,ביןאםבאמצעותסיועלנזקקיםבהתמודדותמולהממסדאובמלחמתקיוםיום-יומיתבשלמצוקותאישיות.
במהלךשנת,2006הצטרפולסוללתכוכביהתחנה,שנישדרניםבכירים,המוערכיםביותרבתחוםפועלם.העיתונאית
והשדרניתהבכירהגונימרדור,שהחלהלשדרבתקופתמלחמתלבנוןהשנייה,עברהלהגישיומןערבחדשותי)א'-ה'
.(19:00-18:00שדרופרשןהספורטהבכירמאיראיינשטייןהצטרףלתחנהלהגשתתוכניתהספורטהיומית"רק
ספורט")א'-ה'.(20:00-19:00
רדיוללאהפסקה103FMמציגלוחמשדריםהמבוססכולועלתכניותמקורהמשודרותעלבסיסיומיורובןמועבר
בסינדיקציהלתחנת"צפוןללאהפסקה"104.5FMולתחנותאזוריותנוספות.לוחהמשדריםהמגווןכוללתכניםבנושאי
אקטואליה,חברה,פוליטיקה,ענייניםאישיים,בידור,ספורט,בריאות,יועציםמומחיםבמגווןנושאיםועוד.לאורך
השבתמשדרתהתחנהרצועההמכונה"שבתעברי")מוסיקהעבריתברצף(,הזוכהלאהדהרבהבקרבכלשכבות
הגילאים.
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ניתןלהאזיןלכלמשדריהתחנהדרךאתרהביתשלהתחנה)(www.103.fmובאמצעותמערכתקוליתמתקדמת).(IVR
פלטפורמותתוכןאלומלוותאתהתכניותלכלאורךהיוםומאפשרותגישהלארכיוןעשירוהשתתפותפעילהבשידור
באמצעותפורומיםוצ'טים.במקביל,שידוריהתחנהמועבריםדרךשידוריהטלוויזיההדיגיטאליים)כבליםולוויין(.
הסקריםמצביעיםעלמובילותרציפהשלרדיוללאהפסקה103FMלאורךהשנים.לתחנהקהלמאזיניםנאמןהמלווה
אותהעםהשנים,כאשראליומתווספיםבאופןשוטףקהליםנוספים,המוצאיםאתתכניהשידורמעניינים,עדכניים
ורלבנטייםיותרבהשוואהלחלופותהקיימות.ניתןלאפייןאתמאזיניהתחנהבטווחגילאיםרחבלמדי,החלמנוער
צעירוכלהבקהלמבוגר.
רדיוללאהפסקה103FMרואהחשיבותמכרעתבהקפדהעלתכנישידוראמינים,הוגנים,מאוזניםובעליערךמוסף
גבוהכשירותאמיתילחברה.במקביל,מקפידרדיוללאהפסקה103FMלהקצותזמןאווירולהעניקחסותלכלאורך
השנהלגופיםהתנדבותיים,עמותותולאירועיםשפועלםלמעןהקהילה.מדיניותערכיתזותמשיךלהיותמאבניהיסוד
שלהתחנהומסממניההמובהקים.

‡Ô„†˘Â‚ ∫¯ÂÊ
˙„¯∫ 103FM
¯ÂÓ†Â„ÈÚ†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
Ô‰Î†¯ÈÓ‡†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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‡˙¯†∫ www.103.fm

השנהחגגנוב99Esc-אתשנתהפעילותהעשיריתשלנו.
במשךעשרשניםחוותההתחנהתהפוכותוגלגוליםשונים,עדלמציאת"דרךהמלך"שבסופההפכהלרדיוהמוביל
בישראללצעירים.
תחנתהרדיו99Escהיאבגדר"רוחרעננה,חדשניתוצעירה"המנשבתמתוךהסקאלהאלצעיריהארץ -אלושבגילם
ואלושברוחם.
במדינהשבהמדבריםכלכךהרבה,כאשרהאקטואליהרודפתמכלפינהוהמציאותכמעטונושכת -חרטנועלדגלנו
להיותהרדיוהיחידשמדברכמהשפחותונותןלמוסיקהלשלוטולהובילאתהדרך.
כאשראתהמוכרמוסיקהחשובמאודלהכיראתהאוזנייםשמאזינותלך -דיבוריםישבכלמקום,מכלפינה,בכל
נושא,בכלשעה,לאורךכלהיוםולכלאוזןהחפצהלשמוע.
ב99Esc-הפכנואתהמוסיקהלמדעשלממשובמשךהשנההאחרונההושקעומאמציםאדיריםבלמידתהעדפותיו
המוסיקליותשלפלחהאוכלוסייההמאזיןלנו.
הלילותשל99EscמוקדשיםבמשךכלהשבועלצמרתהDJS-בישראלוהעולםומהוויםבמהמפוארתלטרנדים
מוסיקלייםוסאונדיםחדשיםלצדקלאסיקותהאהובות.
איןDJישראלישלאשמח"לשרוט"אצלנותקליטיםואיןDJמהעולםשנחתבישראלולאניצלאתהבמהשלנו -
כך99Escהפכהלפלטפורמההמוסיקליתהצעירהוהחדשנית-המובילהבישראל.
במסגרתשיתוףפעולהעם"משרדהתחבורהוהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים"-סופיהשבועשל99Escמוקדשים
אףהם,זוכברהשנההרביעיתברציפות,למוסיקהבלבד.
מצדאחד 48-שעותשלמוסיקה.
מצדשני -ביןהמוסיקהמועבריםמסריםקצריםבנושאיבטיחותוזהירותבדרכיםשהופקובמיוחדעלידיהתחנה,
עלמנתלדברבגובההעינייםובשפהשלהקהלשלנו.
השנהנוספוללוחשידוריהתחנהגםמבזקי- Outingמבזקיםקצריםבשפהקלילה"לאמעונבת"המעבריםאינפורמציה
בכלשעהעלפעילויותוהתרחשויותשונותלזמןהפנוישלהמאזנים.כמוכןחנכנואת"על הדרך"  -דיווחיתנועהומזג
אווירבשעותה.Drive Time -
הוספתפינותאלוהינהחלקמהכרהבכךכימעברלמוסיקהNon Stopעלינולספקלמאזיניםשלנוערכימוסף
שימושייםאךקליליםותואמיםאתערכיהתדרוהאוזנייםהמאזינותלו.
לסיום,אךאולידווקאבחשיבותהעליונהביותר,שמהתחנתהרדיו99Escאתהתרומהלקהילהכערךעליוןשחוזר
ועוברבכלפעילותשהרדיומייצר -המסרהזהמחלחלבכלעובדיהתחנה,בכלהמחלקות.אנשיהשיווק.העובדים
האדמיניסטרטיביים.השדרנים.כלמישעובדבתחנהשלנומביאאתערךהתרומהלקהילהאלתוךמגדרתפקידו.
לאחרהמלחמההאחרונהבלבנוןיצאוכלעובדיהרדיוללאיוצרמןהכלללבקרולחזקעשרותשלחייליםפצועים
בבתיהחוליםהשונים.עובדיהתחנהכולםעשוימיםכלילותעלמנתלהשיגתרומותומתנותלחייליםהמחלימים
מפציעותיהםובילועימםשעותארוכות.
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במסגרתהביקורים,אספואנשיהתחנהמכלחיילוחיילהקדשהאישיתשלשיר.
בראשהשנה,במסגרתסופשבועייחודי -שודרוההקדשותוהשיריםהנבחריםעלמנתלשמחאתהחייליםמצדאחד
ולהזכירלכולםלמיעלינולהודות,מצדשני.
אניגאהעלפועלםשלאנשיהתחנהבתחוםהחברתי.גאהעלמהפכתהאינטראקטיבשהובלנובמשךעשרהשנים
האחרונותובעיקרגאהלעמודבראשהשלתחנתרדיוהמובילהמהפכותושינוייםומביאהמסרשלחדשנותותרומה
לקהילהלצדהרבהחיוךושמחה.
כלזאתבאמצעותהמוסיקהבלבד.

ÔÂ¯˘‰

‡∫¯ÂÊ
˙„¯∫
¯ÏË¯‚†‰Á†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
ÔÂËÈ·†È·‚†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
99FM
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¨±≤∞∂∂†Æ„Æ˙†¨±±†‰„ÏÙ‰†ÈÏ‚Ï‚†∫˙·Â˙Î
‡ÁÂ˙ÈÙ†‰ÈÏˆ¯‰†‰È˘Ú˙‰†¯ÂÊ
∞π≠πµ±≥µµµ†∫Ò˜Ù†¨∞π≠πµ±≥µ±≥†∫ÔÂÙÏË
‡˙¯†‡www.99esc.co.il† ∫Ë¯ËÈ
„radio@99esc.co.il† ∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â

שנת2006היאהשנההראשונהבתחילתהעשורהשנישלתחנתהרדיורדיוס.100FMאחת-עשרהשנים,שבמהלכן
גיבשהרדיוס100FMאתאופיהוביססהאתמעמדהכתחנתהרדיוהמוסיקליהמובילהבישראל.הסלוגןשלרדיוס
",100FMמוסיקה.זההכל",הואהקוהמנחהשלה.
ברדיוס100FMמאמינים,כילוחתכניותיציבוקבועלאורךזמן,המכילתכניםאיכותייםומושקעיםופונהלאנשים
בגובההעיניים,הינומתכוןמוכחלהצלחה.מחקריםשנערכומראיםכיהמאזיניםמסגליםלהםהרגליהאזנהקבועים,
וברדיוס100FMעושיםימיםכלילותלספקלהםתכניותמוסיקה)ומספרתכניותמללבסוףהשבוע(בעלותמגווןרחב
שלסגנונותמוסיקליים,קונספטואלייםואףסגנונותבהגשה,תוךשימתדגשמקסימליעלהאינטראקציהביןהתחנה
לביןהמאזיניםשעוליםלשידור,מצביעים,מבקשיםבקשותובעיקרמשפיעיםבאופןישירובלתיאמצעיעלכלמה
שקורהבשידור.
הסקריםהמחמיאיםוהתגובותהרבותממאזינינומעניקיםלנואמתמידהלגבידרכינו.
כתחנהשיושבתעלתדרבעלמסורתארוכתשנים),(100FMהעלינוהשנהתכניתחדשהבשם"קולהשלום")שישי
,16:00-18:00שבת,(12:00-14:00בהגשתשדרןקולהשלוםהמקוריג'ימיג'ונסון.התגובותשאנחנומקבליםללאהרף
מהמאזיניםמוכיחות,כינגענולליבםשלעשרותואףמאותאלפיאנשים,ובהםאייבינתןעצמו.
רדיוס100FMחרטהעלדיגלהמיומההראשוןלנצלאתכוחההרבלמטרותעזרהלקהילה.גםהשנהוכמובכלשנה
המשכנולתמוךבביתהחוליםלוינשטייןובביתהחוליםמאיר,הפקנוושידרנותשדיריםלמעןארגוןהנכיםוחולים
הזקוקיםלתרומות,ודלתנווליבנופתוחיםתמידלכלאחד.אנחנוסבורים,כיגוףשהתמזלמזלולפרוחולהצליח,חייב
לעשותככלאשרביכולתובכדילעזורלאחרים.
תכניותהמללשלנו)"הנבחרים"עםדודבן-בסט",פלאטובליחשבון"עםשמואלפלאטושרון",החייםהיפים"עםד"ר
דבקלייןו"מדבריםאהבה"עםאיריסבראון(משודרותבימיםשישי-שבת,יוצרותמחדרצועהנפרדתואינטראקטיבית
לכשעצמהעםהמאזינים,ומאידךאינהמפריעהואףמשתלבתעםקוהתחנההעיקרי-מוסיקה.

‡ÔÂ¯˘‰† ∫†¯ÂÊ
˙„¯†∫†±∞∞†FM
ËÒ·†Ô·†„Â„†∫Ï¢ÎÓ
ÏË†ÔÊÂ¯†È„Â„†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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¯‡˘†Æ¥∏∞π±†„Â˜ÈÓ†¨ÔÈÚ‰
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שנתהעשורלפעילותושלרדיואמצעהדרך90FMהייתהאינטנסיביתבמיוחד,מבחינת
שידוריםחדשותייםושידוריםלמעןהקהילה.
עשרשניםשלחיבוראמיתיאלהמאזיניםהבאיםלידיביטויבאמצעותסלתכניותמגוון
המתאיםלקהלייעדשונים.המאזיניםשל90FMנאמניםלתחנהורואיםבהביתחם.
הדגשהמוסיקלישלהתחנההואעלהמוסיקההעברית.דגששבאלידיביטויבקידום
היצירההישראליתעלידיאירוחאמניםוזמריםבאולפן,במצעדעברישבועימהטובים
בארץ,במישדריםמיוחדיםבחגיםוכמובן,ביוםיום -באמצעותהעדפהשלהשמעת
מוסיקהישראליתובמיוחדבשעותהשיאשלההאזנה.

π∞†FM†Ï˘†Ï‚„‰†≠†‰ÏÈ‰˜‰†ÔÚÓÏ
כמובכלשנה,גםבשנת,2006התקיימומשדרי התרמה למעןמשפחותנזקקותלקראתהחגיםפסחוראשהשנה.
המעורבותבקהילההיאהדגלשל.90FMמדוברבחלקבלתינפרדמחייהתחנה.תקצרהיריעהמלפרט,אךדיאם
נדגיששאיןיוםאחדשבואיןביטויבשידוריהרדיובנושאהסיועלקהילה.
 £תשדיריםבחינםלטובתעמותותוארגוניםשונים)אקי"םועל"םהןרקשתידוגמאותבולטות(.
 £מאותידיעותכתבותוראיונותבתכניתהחדשותוהאקטואליהעלנושאיםשלעזרהלקהילהולאוכלוסיהבעלת
צרכיםמיוחדים.תחוםהקהילהתופסחלקחשובבשידוריהחדשותשלהרדיו.
 £מתןחסותרדיופוניתלעשרותאירועיםלמעןהקהילה.בעיקר -חשיפהיומיומיתשישלהכמובןהשפעהמצטברת
עצומהבכלמהשקשורלקהילה.מאזיניהתחנה,המתנדביםוהמנהליםבארגוניםהשוניםיודעים:רדיואמצע
הדרךהואהביתהחםשלהעוסקיםבתחוםהעשייהלמעןהזולתוהקהילהוהואהרדיוהמובילבישראלבתחום
הקהילתי!
גם"אירועהעשור"שלרדיואמצעהדרךאופייןבמעורבותקהילתיתובחיבור
אלמהשקורהבחברההישראלית,כאשרבמרכזהטקסהעניקהמשנה
לרה"משמעוןפרס אותהוקרהלתומרבוהדנה,הקציןשנפצעבמלחמה
במלחמהוסימןויבאצבעותיולאותנצחון.
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π∞†FM ≠†·†˙Â˘„Á‰
החדשותב90 FMהןמרכיבחשובומרכזיבשידוריהתחנה.ב 2006-הייתההמלחמהבלבנוןשסוקרהבהרחבה
בשידוריהרדיו.הרדיו,כחלקמהסיועלמאזיניםבאזורזכרוןיעקבוחדרהאףהפעילבתקופתהמלחמהתדרשקט
)(94.7 FMשהיהאמורלהתריעבפניתושביםעלנפילתטיליםבשעותהלילה.כלההיערכותלענייןהייתהמהירה
ובסיועהרשותהשניה,משרדהתקשורת,פיקודהעורףוהרשויותהמקומיותהצלחנולתתאתהשירותהזהלמאזינים.
לרדיוישמבזקיםויומניחדשותאזורייםמידייום .בנוסף -שידוריגלפתוחבעתהצורך.
החדשותבאמצעהדרךהפכול"מוסד"באזור:סיפוריםטוביםומרגשים,התרחשויותבשידורחיולאמעט"סקופים".
בתוךמערכתהחדשותקיימתמחלקתספורטשנחשבתלאחתהטובותבארץעםמיטבהשדריםוהפרשנים.גםכאן
סיפקהמחלקתהספורטידיעות בלעדיותרבותשקיבלוכותרותבעיתוניהספורטהיומיים.

ÌÈÈÊ‡Ó‰†ÌÚ†¯˘˜‰
רדיואמצעהדרךהוא"ביתחם"לתושביהאזור .נתוניהרייטינגבהתאם.רדיו
אמצעהדרךמשמשאוזןקשבתלמאזיניםבפתרוןבעיות"לידהבית",רדיו
אמצעהדרךיוצאלעיתיםקרובות"מהאולפן אלהשטח"במבצעישידור
מגווניםומשתףאתקהלהמאזיניםבשידוריו .כך,למשל,בכלחגפוריםמקים
הרדיובימתבידורושידורבמדרחובנתניהלעשרותאלפיחוגגים.הקשרעם
המאזיניםהדוק.שדריומפיקיהתחנהשומעיםמהישלמאזיניםלומר -בטלפון,
בפקס,באינטרנט,בדואר,במיילוגםפניםאלפניםומתייחסיםלכך.החיבור
ביןהרדיולמאזיניוהואחיבוראמיתישיכוללהתרחשרקברדיוהאזורי.

π∞†FM†·†˜ÂÂÈ˘‰Â†ÌÂÒ¯Ù‰
רדיואמצעהדרך90FMהמשיךבשנת2006להיותאופצייתהפרסוםהמועדפתעלהעסקיםבאזורהשרוןועמק
חפר.הרדיוחיזקאתמעמדובתחוםהפרסום,הןלקהילתהעסקיםהאזוריתוהןכערוץשידורמוביללחברותארציות
שפנולתושביאזורהשידורשלאמצעהדרך.
אופצייתהפרסוםברדיוהאזוריהמשיכהב2006-להיותמרכזיתוראשונה -וזאתעלפניעיתונותמקומיתאושלטי
חוצות.

‡¯ÙÁ†˜ÓÚ† ∫†¯ÂÊ
˙„¯†∫†π∞†FM
„‚¯Â‡†ÔÂ¯‰‡†∫‰Á˙‰†Ï‰Ó
„‚¯Â‡†ÊÚÂ·†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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‡˙¯†‡www.90fm.co.il†∫Ë¯ËÈ
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השנההזותיזכרבאופןאבסורדילחלוטיןכשנההטובהביותרלרדיוחיפה.כ12-שנהלאחרשהחללשרתכרדיו
אזורי,הפךרדיוחיפהלמוקדוללבשלאוכלוסייתחיפהוהקריותבזמןמלחמתלבנוןהשנייה.בלילדעת,בלילתכנן
מראשהופתענוכמוכולם,אךבתהליךהחלטותמסודר,החלטנולהיותהמרגיעהאזוריולאלהצטרףלחגיגתהביקורת
התקשורתיתעלהצבא,המנהיגותומהלכיהמלחמה.אתזההשארנולכליהתקשורתהארציים.אנחנובחרנולהיות
לאוזןולפהשלהמאזיניםשלנוולתתלהםשירותשאףאחדאחרלאנתן.זההחלבדווחיםמדויקיםומהיריםמהשטח
לאחרנפילתכלטיל,המשיךבשידוראזעקות,כיוזמהשלנולאחרשנוכחנושפיקודהעורףאינומתפקדבכלל,המשיך
בהשמעתגלשקטלמרותהתנכלותברורהשלמשרדהתקשורת,תוךכדימלחמהואימתןאפשרותלהגביראת
העוצמהשלהמשדרכדישהגלהשקטיגיעליותראנשים.
פתחנוקוחםלכלמישנמצאבמצוקה,מישאיןלומזון,תרופות,
פסיכולוגלעזרה.אספנוכמויותאדירותשלמזוןוחילקנובמקלטים,
שידרנושקטובטחוןלאזרחיםששהוימיםשלמיםבמקלטים.הפכנו
למוקדהענייניםשלהאזורבמשך34ימים.למרותשהרדיוספג
הפסדיםכספייםרבים,עמדלוחוסנוהכלכליויכולנולהכפילאת
כמותכוחהאדםהנדרשתבזמןמלחמה7,ימיםבשבוע24שעות
ביממה ללא הפסקה .לראשונה בתולדות מדינת ישראל הראו
הסקריםשללשכתהפרסוםהממשלתיתושלהרשותהשנייההאזנה
שלבין80-7אחוזיהאזנה.מספריםכאלולאמוכריםלאףכלי
תקשורתאלקטרוניאומודפסבארץובעולם.כלזהמוכיחעדכמה
היותושביהאזורתלוייםומוקיריםאתהשירותשהרדיוהאזורי,רדיוחיפהנתןלהםוהוכיחאיזוחשיבותעליונה
ומיוחדתישלרדיואזורי,בעיקרבזמןמלחמה.
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וכלזהנאמרעלרקעשנהשבהדוברעלהעלמותהרדיוהאזוריעםכניסתהרדיוהדיגיטלי.איזוטעותפטאליתעומדת
המדינהלעשותכשהרדיוהאזורייטושטש.במלחמתלבנוןהשנייהראינובבירור,כיצדמדינתתלאביבממשיכה
לתפקדבשעהשבחיפהוהצפוןיושביםבמקלטים,ראינואיךרדיוצפוןשאמורהיהלספקלתושביהצפוןאתהשירות
שרדיוחיפהנתןלתושביו,ירדבסקריםכיהואשידרמתלאביב,כיהואמשדרכלהשנהאתהתכניותמתלאביב
במנותקממהשהצפוןצריךודורש.אתהטעותשנעשתהעםרדיוצפוןכבראיאפשרלתקןכיזהורדיותלאביב
שמשדרבצפון,אבלרדיוחיפהשהתעקשבמשךכל12השניםלהישאררדיואזורי,להמשיךולתתלתושביהאזור
בדיוקאתאותושירותשנתןמיומוהראשון,הוכיחעדכמהחשובואיזהתפקידמרכזיישלרדיוהזהבימיחירום,בימי
מלחמה,בימיםשהטיליםנופליםבאופןמדויקעלעיראואזורולאעלפנימדינהשלמה.
אנימאמיןומקווהשבעקבותהמלחמהתעשהחשיבהמחודשתברשותהשנייהלבחוןאתהמשךקיומושלהרדיו
האזורי,לפחותבפריפריה,כישםבאמתהואנחוץ.ראואתהסקרים.לראותולאלהאמין.איןספקשזוהייתההשנה
הגדולהביותרשלרדיוחיפה,רדיושידעבזמןאמת,ללאהכנהמוקדמת,לגייסאתהניסיוןהרב,המקצועיותוהבנת
הסביבהבההואמשדרכדילתתלמאזיניובדיוקאתמהשהםהיוצריכים.

‡ı¯ÙÓ‰Â†ÏÓ¯Î‰†∫¯ÂÊ
˙„¯∫†107.5FM / 92.7FM
ÒÈÏ˘È†È„†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
È·Â˜ÚÈ†Ê¯‡†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó

∞¥≠∏±≤±≥±¥†∫Ò˜Ù†¨∞¥≠∏±≤≥¥µ∂ ∫ÔÂÙÏË
‰ÙÈÁ†¨Ô‡˘†‰Â†¨π∞∞∞†ÔÏÂ‚†‰ÁÓ˘†Í¯„†¨ÔÂÈ˜†„¯‚ ∫˙·Â˙Î
„radio_haifa@walla.com ∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â
‡˙¯†‡www.1075.fm ∫Ë¯ËÈ
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שלושהסימניםהיולהלשנת2006ברדיוקולרגע.
הפרקהאחדעמדבסימןמלחמת לבנון השניה.רדיוקולרגעהיהבמוקדהאירועיםואנחנויכוליםלהצהירבמפגיע -
אתהתיבה"עורףאיתן"אנחנוייצרנו.המערכתידעהמפורשבזמןאמיתישכלהמערכתהממשלתיתקרסהכלא
הייתה.שוםגוףעירוניוממשלתילאתיפקדכראוי.המערכתקיבלההחלטהמפוכחתשכשהקטיושותנוחתותזולא
עתלעיתונותחושפת,הולמתומתלהמת.בהחלטה"אנטיעיתונאית"החלטנושאנחנונרתמיםלייצרעורףאיתןעד
יעבורזעם.פתרנובעיות,כיבינושריפות,ליטפנורשויותוהנפנודגלים.שידרנובזמןאמיתימכלמקוםשבונפלו
טילים.בעודהחלטהעקרוניתהחלטנולהתעלםמהנחיההיסטריתשלהצנזורהלאלשדראתמקוםנפילתהטילים.
עשינוזאתכיהבנושהתרתהספיקותואינפורמציהמדוייקתהםהמתכוןהיחידלהרגיעאתהאוכלוסיה.ביתקשת
המקוםממנואנחנומשדריםספגמטחיטיליםוהיערסביבנועלהבאש.
הפרקהשניהשנהעמדבסימןמאבקמיותרשלנוברשויותאטומותבנוגע
לתשלוםאגרותתדרים.לאהסכמנולקביעהשהרדיושלנושמשדרבצפון
ישלםאגרהכפולהמתחנהדומהשמשדרתבמרכזהארץ.מדוברבמאבק
עקרונישלצערנועדייןלאתם.
הפרקהשלישיהשנהעמדבסימןמועדוןהמוסיקהשהשקנובמתחםהרדיו
–"הרדיובר".בהשקעהגדולהשכולהמתקציבוהשוטףשלהרדיוהקמנו
אתמועדוןהמופעיםשהואby farהיפהביותרבישראל.כלהאמנים
המוביליםבישראלהופיעובמועדוןבפניאולמותמלאיםעדאפסמקום.
קהלצעירומבוגרמכלהאיזורנוהרל"רדיובר"לבילוישכמותולאהיה
מעולםבצפון.החוויהשלהפעלתהמועדוןהעניקהמימדחדשומרתקלמוטוהוותיקשלנו -רדיושנוגע.

‡ÌÈ˜ÓÚ†∫¯ÂÊ
˙„¯∫†91.5FM / 96FM
ËÎ‰†ÌÈÈÁ†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
Ô¯ÊÚ†„ÈÂÈ„†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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±µ≤¥∑†ÔÂ˙Á˙†ÏÈÏ‚†ÆÆ„†¨˙˘˜†˙È·†ıÂ·È˜†∫˙·Â˙Î
‡˙¯†‡www.96fm.co.il† ∫Ë¯ËÈ
„radio@96fm.co.il† ∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â
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שנת2006הייתהשנהמיוחדתלרדיושהעלתהאותולמדיהמס'1ללאעורריןבמפההתקשורתיתהערבית.
שנת2006הייתהמיוחדתבהתרחשויותיההתקשורתיות.מלחמתלבנוןהשנייה,המונדיאלבגרמניה,תאונתהאוטובוס
בשרםאל-שיךועוד...
אשרלמלחמתלבנוןהשנייה,הרדיוכיסהאתהאירועיםהחדשותיים,בפריסהרחבהשלכתבים:בנהרייה,גלילעליון,
עכו,חיפה,מג'דאלכרום,כרמיאל,מג'אר,פקיעין,תרשיחאועוד...
הרדיוסיפקהתראותלגביהאזעקותלפיהוראותפיקודהעורף,וניסהלהפיגמתיחויותופחדיםוגםלספקשיטות
ותובנותנפשייםלכללהמאזינים.
השידוריםכללודיווחיםחיים,פרשנויות,תדרוכיםבטיחותייםשלפיקודהעוףוהמשטרה,תדרוכיםפסיכולוגייםשל
מומחים,שיחותהרגעהעםראשיהעריםוהמועצות.
הקשרעםהשלטוןהמקומיהיהמצוין,עיריותומועצות,יהודיותכערביות.ראשעירייתחיפה,מריונהיהב,היהמרואיין
תדיראצלנו.לצדראשימועצותערביותאשרשימשובהרבהמקריםכמנחיםמרגיעיםלציבוריהם.
המונדיאלבגרמניההיהחוויהמאלפתלרדיוומאזיניו,וחגיגהיוצאתדופןלשדרניהספורטולמאזינים.משדריםמיוחדים
כליוםמ08.06.06-ועד.09.07.06המשדריםהמרכזייםהיובאורךכ30-דק'שלושפעמיםביום,ועשרותאינסירטים
קצרים.המשדריםכללופרשנות,בידורוטריוויהיומיתבמרוצתהחודש.
האירוע הטרגיבשרםאלשיך,שםמצאואתמותם12אזרחיםערביםבאוטובוסהמוות
תפסאתהמקוםהשלישיבחשיבותומבחינתהתודעההתקשורתיתשלהמגזרהערבי.
האירועקיבלכיסויאינטנסיביממושךמאזהיוודעדברהתאונהועדהבאתהנספים
לקבורהיומייםאח"כ.כפישציינתיהאירוע,וגםהשלכותיוהפוליטיותמשפטיות,זכו
לכיסוינרחבולהדעצוםבקרבהציבורהערביולהוקרהלפועלושלרדיו"א-שמס".
יום התרמהמיוחדבשת"פעםהמרכזהרפואיהעמק,שבעפולה,שכותרתושבוע
התרמה"למעןהמתוקיםשלהצפון"למעןחוליסוכרתוסוכרתנעורים.
מבצעההתרמההיהלצורךרכישתמכשורמתקדםלטיפולבבעיותהראייהוכןחיזוקמערךהמרפאותהאנדוקריניות.
יוםהשידוריםהמיוחדלהתרמהנערךביוםד'בתאריך.20.12.06ונמשךביןהשעות.10:00-15:00זוהירבהלולניהל
אתהשידוריםבהשתתפותרופאיםמומחיםלנושאמביה"ח,כךגםאחיםואחיותמאותןמחלקות,פריצותמסודרות
לשידורהתקיימוממוקדיההתרמהשנפרסובקניוניםבמגזר.
בחודשהרמדאן)2006שהתחילבאוקטובר(נשברשיאחדשמבחינתמספרהמתנותשחולקולמשתתפיםבתוכניות
הבידורוהטריוויה.כ600-מתנותחולקובחודשאחד.יותרמ3000-מתקשריםעלולאווירבאותוחודש.
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ÆÆÆ¯ÂˆÈ˜·Â
מגוון עשיר של תכניות
צעירים,נשים,חדשותואקטואליה,פוליטיקהוכלכלה,ספורט,תרבות,סטירה,אסטרולוגיהבריאותופנאי,ומעורבות
בקהילה.
מחלקת החדשות
חדשותא-שמסקלטהאתמיטבהכתבים,העורכיםוהמגישיםאשריחדיומרכיביםמערכתחדשותלמופת,המשדרת
 17מהדורות ביום 3 ,יומנים.
ספורט
מחלקתהספורטמשדרתבשידורחי4תוכניותשבכללןמשחקיכדורגלישרמהמגרשים,ובכללבעולם הספורט,כל
זהבשפההערביתעםמיטבהשדרניםוהכתבים.
שיווק
קיימותשתימחלקות:ארצית ומקומיתאשרמנוהלותמהרדיו,שתיהמחלקותעובדותבסנכרוןמלא.
" 2007א-שמס"

TV

רדיוא-שמסשואףלהיכנסלתחוםהBroad cast-באינטרנט,השאיפהלשלבשידורירדיו,אתרתוכןמעודכןוקטעי
וידאובמגווןנושאיםתחתקורתגגאחת.

‡È·¯Ú†¯Ê‚ÓÏ†≠†ÔÂÙˆ††∫¯ÂÊ
˙„¯∫†π∏Æ±FM†Ø†±∞±FM
Ì‡¯Î†ÏÈ‰ÂÒ†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
ÒÂË†„¯‡¯·†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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˙¯ˆ≠˘¯ÂÁ‰†¯ÙÎ†∫˙·Â˙Î
∞¥≠∂∞∏≥±∞±†∫Ò˜Ù†¨∞¥≠∂∞∏¥±∞±†∫ÔÂÙÏË
‡˙¯†‡www.ashams.com† ∫Ë¯ËÈ
„ashams@ashams.com† ∫ÈÂ¯Ë˜Ï‡†¯‡Â

ˆ104.5FM/101.5FM†≠†‰˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÔÂÙ
צפוןללאהפסקה,104.5FM/101.5FMממשיךלשמורעלמעמדוכרדיוהחזקוהמובילבאזורהצפון.
אפיוןהתחנהבשניםהאחרונותכרדיודיבורים),(Talk Radioהמשדרבעיקרתוכניותמללוייעוץ,הוכיחעצמוכמהלך
הנכוןוהמתבקשעבורמאזיניהצפון.
צפוןללאהפסקה104.5FM/101.5FMמציגשדרניםשהנםכוכביתקשורתמהשורההראשונהומהמוביליםבארץ,
ביניהם:ניסיםמשעל,דידיהררי,נתןזהבי,ורדהרזיאל-ז'קונט,יוסיסיאס,מרבמיכאלי,גונימרדור,מאיראיינשטיין
)מרדורואיינשטייןהחלולשדרבמהלךהשנהוהצטרפולשורתכוכביהתחנה(,איריסקול,פרופ'רפיקרסו,אייל
לי-און,נועםאמירועוד.
התחנהמשדרתתכניותסינדיקציהמובילותמתחנתהאם,רדיוללאהפסקה103FMשבאזורהמרכז,תוךהקפדה
עלעבודתהפקהמשותפתועלאיזוןמוחלטביןמאזיניםהעוליםלשידורמהצפוןומהמרכז.זאתלצדתוכניותמקור,
אשרהנןבעלותתכניםמקומייםוייעודייםלאזורהצפוןותושביו.
תכניותהמקורשלהתחנה,מהוותבמהמרכזיתוחדשותיתלכלהמתרחשבאזורהצפוןוהסביבה.אזורזיכיוןהתחנה,
כולללמעלהמ10-עריםגדולות,ביניהן:כרמיאל,מעלות,שלומי,קרייתשמונה,מטולה,נהרייה,עכו,צפת,קצרין
ועוד.אזורזההנובעלחשיבותמכרעתמבחינהביטחוניתוחברתיתומצויבכותרותהראשיותעלבסיסקבועבשל
רצףאירועיםוסוגיותמדיניות-חברתיותהקשורותלצפון.תוכניתהדגלשלאזורהצפון,המשודרתבצפוןללאהפסקה
104.5FM/101.5FMהיא"אדוניראשהעיר".במסגרתתוכניתזו,ניתנתהבמהמידישבועלראשעיראומועצהמאזור
הצפון,על-מנתלדוןבסוגיותרלבנטיותלעירוולהשיבבשידורחילשאלותהתושבים.
לכלאורךשעותהשידור,מפעילצפוןללאהפסקה 104.5FM/101.5FMמערךחדשותמקומי,בעלמקורותמידע
מיידייםממוקדיםשוניםבאזורהצפון.היערכותזומאפשרתלתחנהלשדרמבזקיחדשותמקומייםאודותהמתרחש
בצפון,הכולליםמידעעדכנימהשטח.מערךחדשותזההנויעילוהכרחי,הןבשלהמתיחותהביטחוניתבצפוןוהן
למטרותמידעלמטייליםרביםהפוקדיםאתהאזור.
בנוסף,לצפוןללאהפסקה104.5FM/101.5FMקשרהדוקעםמשטרתישראל.התחנהשמהלעצמהמטרהלקחת
חלקפעילבשינויתרבותהנהיגה,במיוחדבקרבהדורהצעירולפיכך,היאשותפהפעילהעםמשטרתהתנועהבמבצעי
אכיפה,המקבליםביטויקבועבתוכניתהבילויהמשודרתכללילשישי.
לאורךהשבתמשדרתהתחנהרצועההמכונה"שבתעברי")מוסיקהעבריתברצף(,הזוכהלאהדהרבהבקרבכל
שכבותהגילאיםומשרתתנאמנהאתתושביהצפוןואתרבבותהמטייליםבדרכםלאזור.
במהלךמלחמתלבנוןה,2-המשיכהלשדרהתחנהתחתירימתמידשלמאותטיליקטיושהשנחתומידייוםעל
אזורהצפוןוביןהיתר,עלהאזורבוממוקמתהתחנה.תקופהזוהוכיחהאתחשיבותההמכרעתשלהתחנהואת
חשיבותחדרהחדשותהעדכניוהמרושתבראשותושליואבמינץ-חדרחדשותששידר24שעותביממהוהיווה
מקורמידעהכרחילתושבים,בתקופהכהקשהשללחימה.
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לאורךהשנהתורםצפוןללאהפסקה104.5FM/101.5FMדרךקבעזמןאוירלגופיםולעמותותהתנדבותיותהפועלים
למעןהקהילה.חיבורזהלקהילההולךומתחזקעםהשניםובאלידיביטויבתשדיריםובעריכתמבצעיםלמעןאוכלוסיות
במצוקה,חייליםבמוצבים,ילדיםובעלימשפחות.
סקרי ההאזנה מצביעים על מידת האהדה לה זוכה צפון ללא הפסקה   .104.5FM/101.5FMצפון ללא הפסקה
104.5FM/101.5FMהנוהרדיוהאיתןוהמובילבאזורהצפון,רדיועדכני,בעלאפיוןמוגדרולוחתוכניותעשירואיכותי,
המספקמענהאיכותיומיידילשללצורכיקהלמאזיניהצפון.

‡ı¯‡‰†ÔÂÙˆ†∫¯ÂÊ
˙„¯∫†104.5FM/101.5FM
ÔÂ‡≠ÈÏ†ÏÈÈ‡†∫‰Á˙‰†Ï¢ÎÓ
ÔÂ‡≠ÈÏ†ÏÈÈ‡†∫˙ÂÈÎ˙‰†Ï‰Ó
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∞¥≠ππ∑ππππ †∫ÔÂÙÏË
∞¥≠πµ∑±∂≥π†∫Ò˜Ù

