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דבר יו"ר המועצה
יו"ר המועצה  -נורית דאבוש
שנת  2007הייתה שנה מכרעת בחיי הערוצים הציבוריים-מסחריים במדינת ישראל ,ובפעילותה של מועצת הרשות
השנייה .בשנת  2007סיימה המועצה את פרק הלימוד של שוק התקשורת בכלל וענף הרגולציה בערוצים הציבוריים-
מסחריים בפרט .בשנה זו עמדה המועצה בפעילותה על היתרונות והחסרונות בפעילותה כגוף המפקח על הערוצים
הציבוריים-מסחריים בישראל.
ראשית נאמנה לדרכה ,פעלה המועצה לעמידת הזכיינים במחויבויות הכלכליות ובמחויבויות התוכן של הזכיינים ,וזאת
מתוך תפיסת העולם שעיקרה כי מחויבויות יש למלא! לשמחתי פעולות המועצה בתחום המחויבויות הכלכליות אכן
הצליחו ליצור מציאות רגולטורית חדשה וזכיינים עמדו במחויבותיהם .במקביל בתחום מחויבות התוכן ,לצערי זכייני ערוץ
 2וערוץ  10לא עמדו בשנת .2007
אי עמידה במחויבויות התוכן הינה הפרה חמורה של התחייבויות שנטלו על עצמם הזכיינים .יחד עם זאת חובה להדגיש
כי המועצה פעלה בנושא זה בכל האמצעים העומדים לרשותה .לצערי פניית המועצה למחוקק ולממשלת ישראל לבצע
שינוי חקיקה שיעניק למועצה אמצעי אכיפה משמעותיים  -קנסות כספיים ,על אף המורכבות בהפעלתם ,טרם נשאה
פרי והמועצה בנתה מערך חדש שיאפשר לה בכל זאת לנסות ולפעול מול הזכיינים באופן כזה שיעמדו במחויבויות
התוכן.
יתרה מכך ,המועצה ראתה בעמידת הזכיינים במחויבויות התוכן חובה ציבורית אמיתית שעליה למלא .הערוצים
הציבוריים-מסחריים בישראל מהווים אחד מאבני היסוד החשובים והעיקריים לבניית התרבות בישראל .שגשוג של שוק
היצירה בישראל ושידור של סדרות תעודה ,סרטי תעודה ודרמה ישראלית הם חובה מקצועית שלצערי ללא פעולות של
הרשות השנייה לא היו מתקיימים .חובה מקצועית היא לציין כי תוכניות הריאליטי ,הבידור השעשועונים והפנאי הם חלק
אינטגראלי בערוצי טלוויזיה מסחריים ,אך יחד עם זאת פעלה המועצה כי הם לא יהיו נחלת המסך בלבד ,כי נחלת מסך
זו אינה משקפת את המציאות בישראל.
בסופה של שנת  2007החלה המועצה בפעולות מקצועיות ויסודות המיועדים ליצור את מיקודה של הרגולציה ,קרי
הפקת הלקחים ממבנה הרגולציה הקיים ושיפורו .השיפור הינו בפישוט הרגולציה בדגש על פעולות פיקוח שתעניק לצופה
בסופו של יום מסך איכותי יותר שנוכל להתגאות בו .אני מאמינה כי בשנת  2008תסתיים הפעילות בתחום זה ותביא
לעידן חדש בתחום הרגולציה.
יתרה מזו ,מועצת הרשות השנייה המשיכה בפעילותה בשנה זו ונתנה דעתה בנושאים שונים ומגוונים שהינם במרכז סדר היום
הציבורי .המועצה פעלה לשימור חברת החדשות כשמורת הטבע של השידור הציבורי-מסחרי ,מינתה דירקטורים עם רוח
חדשה בחברות החדשות ,פעלה לקידום התוכניות המועדפות ומתן ביטוי למגזרים השונים והפעילה את פרוייקט "הרשות
יוצאת לשטח" במסגרתו פגשה המועצה מאות מאזרחי ישראל בישובים השונים בפריפריה .גולת כותרת משמעותית
בפעולות המועצה בשנת  2007הינה הרפורמה בתחום שידורי הרדיו האזורי .ההחלטה וההכרעה לקיים מכרזים פומביים
לתחנות הרדיו מהווה מודל להתנהלות ציבורית נאותה ותקינה .היציאה למכרזים הובילה לרפורמה אמיתית בשוק הרדיו
האזורי בישראל ,תחנות הרדיו ביצעו רפורמות באיכות השידור ,בגיוון לוח המשדרים ובכוח האדם וזאת על בסיס דרישות
המכרז החדשות ,דרישות ששמו דגש על קידום השפה העברית ,תרומה לקהילה והגיוון הרדיופוני.
לסיכום ,דו"ח  2007ראוי היה כי יתפרסם במועד מוקדם יותר ,ואכן המועצה והרשות עשו מאמץ לא מבוטל לעמוד
במשימה זו ,לצערי ללא הצלחה .חובת היושרה מחייבת להתנצל על כך ולהפיק את הלקחים הנדרשים בשנת 2008
(מה שהמועצה מבצעת בימים אלה ממש) על מנת לשנות שינוי שכולנו מסכימים שחייב להתבצע.
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דבר מנכ"ל הרשות
מנכ"ל הרשות  -מנשה סמירה
הנני מתכבד להציג בפניכם את הדוח השנתי של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לשנת .2007
הדוח נועד לשקף במסמך אחד את פעילותה של הרשות השנייה ושל הזכיינים המפוקחים על-ידה בשנה החולפת .עם
כניסתי לתפקיד ביולי  2007אחת מן המשימות המרכזיות שהונחו לפתחי הייתה פרסום דוח  2006ויישום מסקנותיו .זאת,
לצד עיצוב עבודת המטה בהנהלת הרשות וייצוב יחסי הגומלין בינה לבין שותפיה והגורמים המושפעים מפעילותה :זכייני
הטלוויזיה והרדיו ,היוצרים ,גורמים רגולטוריים מקבילים ,ובכלל זה משרדי הממשלה ,וכמובן כלל הציבור.
הרשות השנייה הנה ,כידוע ,רגולטור בעל מאפיינים ייחודיים .כך ,לצד התפקיד המרכזי כגורם האחראי על ההסדרה
והפיקוח של שוק השידורים המסחריים בטלוויזיה וברדיו ,הרשות מופקדת על תפקידים ביצועיים ,כגון הפצת שידורי
הטלוויזיה של ערוצים  2ו 10-וכן הפקת משדרי איכות לקידום היצירה המקומית ,בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה.
שנת  2007התאפיינה בעבודה משמעותית בכל ערוצי העשייה הללו.
במסגרת תפקידה הרגולטורי השקיעה הרשות משאבים רבים בהכנה ,פרסום וניהול של מכרזי הרדיו האזוריים בשישה
אזורים קיימים וכן לשתי תחנות חדשות – רדיו אזורי ביהודה ושומרון וכן תחנת רדיו אזורי לציבור הספרדי-תורני .בנוסף,
הרשות הייתה שותפה בדיונים של הוועדה הבין-משרדית שגיבשה את המכרז להקמת תשתית לשידורי רדיו דיגיטאלי,
אשר לאחר הקמתה תתאפשר הפצה ארצית של תחנות רדיו חדשות שיזכו במכרזים שמועצת הרשות השנייה מתעתדת
לפרסם.
בעבודת הפיקוח על ערוצי הטלוויזיה המרכזיים (ערוצים  2ו )10-המשיכה הרשות את עבודתה השוטפת ועסקה בסוגיות
שונות ,ובכלל זה בנושא אתיקה בשידורי חדשות ,בפיקוח על הפרסומות ,בהגנה על קטינים ,וכיו"ב .בראש ובראשונה
התמקדה עבודת הרשות בפיתוח ,בייעול ובשכלול הרגולציה ,וזאת בפרט לאחר פרסום דוח  2006אשר הצביע על
חסרים משמעותיים בתחום התוכן (לראשונה גם בערוץ  .)2בתוך כך החלה בשנת  2007עבודתה של ועדת הבדיקה של
מועצת הרשות לעניין עמידת ערוץ  10במחויבויותיו ב"נקודת הבדיקה" שנקבעה על פי החוק והנהלת הרשות השקיעה
במהלך השנה וכן בתחילת  2008עבודה משמעותית בהצגת הנתונים ,בעיבודם ובגיבוש המלצותיה למועצה.
הדוח מצביע על חוסרים בתחום הסוגה העילית בשידורי ערוצים  2ו –  ,10במיוחד בסוגת הדרמה.
יש לציין שבשנת  2007חל גידול בהיקף התכניות מסוגה עילית ששודרו בערוצים המסחריים ביחס לשנה החולפת,
אך כאמור הזכיינים לא עמדו במחויבויותיהם .לנוכח נתונים אלו נדרשת בדיקה מקפת של הנושא בצד אכיפה וקביעת
צעדים שיבטיחו עמידה בהיקף המחויבויות שלקחו הזכיינים על עצמם .קידום היצירה המקורית והבאתה לשידור בהיקפים
הנדרשים חשוב לחברה הישראלית ולתרבותה.
בכל הנוגע לתפקידה של הרשות כגורם האחראי על הפצת השידורים התבצעה עבודה משמעותית בתחום ההנדסי,
הכלכלי והמשפטי .עבודה זו הובילה בסופו של דבר להשלמת הליכי חקיקה בכנסת בראשית שנת  2008בעניין הטלת
המשימה הלאומית החשובה של הקמת מערך ההפצה הקרקעי-דיגיטאלי של  5ערוצים מרכזיים על ידי הרשות השנייה.
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המערך יאפשר לצופה הישראלי לקלוט באופן חופשי  5ערוצים (ערוצים  )99 ,33 ,1 ,10 ,2וזאת בעלות חד פעמית של
רכישת ממיר דיגיטלי בסך של כ 400 -ש"ח .מהלך זה צפוי לחסוך באופן ניכר בעלויות ההפצה לעומת המצב הקיים
כיום ,לתרום לאיכות הסביבה ,לפנות תדרים ולתת שירות בעל חשיבות עליונה לצרכן הישראלי.
בתחום ההפקות זכו סרטי הרשות השנייה להצלחה גדולה בפסטיבלים חשובים בעולם .יתרה מזאת ,שידורם של סרטי
הרשות בערוצים  2ו 10-הניב שיעורי צפייה מרשימים ונראה כי אין חולק על תרומתו של מערך ההפקה של הרשות
השנייה ליצירה המקורית הישראלית.
בבחינת התנהלותה הפנימית של הרשות בשנת  2007ניתן לציין בסיפוק כי בשנה זו המשיכה הרשות בהתייעלות
תקציבית וכן כי במהלכה הסתיים תהליך הפרישה מרצון של עובדים .יחסי העבודה ברשות התייצבו והתחדדו דפוסי
העבודה מול מועצת הרשות ,אשר מתווה ,כידוע ,את מדיניות הרשות בהתאם לנתונים ולחוות הדעת המקצועיות המונחות
בפניה על-ידי ההנהלה.
התקופה הקרובה הנה בעלת חשיבות עצומה להמשך קיומו ולאופן עיצובו של שוק השידורים המסחרי-ציבורי .רוחות
של שינוי מנשבות באוויר והן מציבות אתגרים רבים לכלל העוסקים במלאכה .אני מקווה ומאמין שהמשך הישענותה של
הרשות על עבודה מקצועית ויסודית ,והקפדתה על הגינות ומידתיות בגיבוש עמדותיה והחלטותיה יאפשרו לה לנקוט
בצעדים הנכונים והנחוצים לטובת כלל הגורמים המעורבים ,ובראש ובראשונה לטובת הציבור הרחב.
אבקש להודות לצוות העובדות והעובדים הנפלא של הרשות אשר פועל מתוך אחריות ציבורית רבה ,נרתם להליכי הייעול
המתקיימים ומודע לתפקידה החשוב של הרשות כגוף רגולטורי.
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מוסקו אלקלעי ז"ל
1931-2008

"מוסקו  -שחקן מחונן ,איש העקרונות ,הלוחם של היצירה הישראלית ,חבר.
בשנים האחרונות הדור הצעיר הכיר את מוסקו אלקלעי כ 'סבא אוסקר' מהטלוויזיה .בני הנוער אולי לא
יודעים שמוסקו אלקלעי היה הלוחם מספר אחד של היצירה הישראלית בטלוויזיה ,אולי 'הסבא' של היצירה
הישראלית.
כחבר מועצת הרשות השנייה ,כיו"ר מועצה ,כנציג היוצרים  -הוא מילא את שליחותו הציבורית  -הוא בדק,
הוא שאל ,הוא יזם ,הוא לא ויתר לאף אחד מאיתנו ,חברי מועצת הרשות השנייה והנהלת הרשות השנייה  -על
מה שהיה חשוב לו .ומה שהיה באמת חשוב לו  -זה הדרמה ,סרט התעודה ,היוצר הצעיר ,האיש הזקן בבית
שיושב ולא שומע אך רוצה להיות מעורב במה שקורה על המסך של הערוצים המסחריים.
עברנו יחד הרבה מאבקים ,מוסקו ,היית דוגמה ומופת לאיש ציבור .נלחמת על מה שהאמנת ללא ליאות.
ביום ובלילה ,במלחמות קטנות ובמאבקים גדולים .ביחד הובלנו שינויי חקיקה בכנסת שהביאו להסדרת שידורי
הטלוויזיה המסחרית ,ביצענו מכרזים לערוץ  10ולערוץ  .2בתקופתך ברשות השנייה הגנת על הסוגה העילית
והבאת את קולם של היוצרים ולא נתת לנו שלא לשמוע אותך .לפעמים בנועם ,לפעמים בקריצה ,לפעמים
גם בכעס אבל תמיד עם הרבה אהבה.
היית לי מורה דרך בגישתך ,בהשקפתך וביחסך לטלוויזיה ולתרבות בישראל .אתה תחסר לי ולכולנו.
ולכם רודיקה היקרה ,והבנים  -שהיה כל כך גאה בכם ,אנו מחבקים אתכם חזק ובוכים יחד איתכם על לכתו
של האיש האהוב הזה".
דברי ההספד של מנשה סמירה ,מנכ"ל הרשות השנייה ,בהלווייתו של מוסקו אלקלעי ז"ל .2.4.08 -
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תכני השידור
הפרות בשידור
טכנולוגיה
כספים

תכני השידור
שנת  2007הייתה השנה השנייה בתקופת הזיכיון השנייה של ערוץ  .2הזכייניות" ,קשת" ו"רשת" ,המשיכו לחלק ביניהן את
שבוע השידורים ,בחלוקת ימים קבועה " -רשת" שידרה בימים א'-ג' ,ו"קשת" בימים ד'-שבת .הייתה זו שנה רגועה יותר
מקודמתה ,ללא אירועים ביטחוניים יוצאי דופן .השחקנים בשוק הטלוויזיה התרכזו בעשייה הטלוויזיונית.
בשנת  2007לא עמדו זכייניות ערוץ  2במלוא מחויבויות התוכן ,במיוחד בתחום הסוגה העילית .כפי שניתן לראות
בהמשך הדוח ,ישנם חוסרים משמעותיים בהוצאה המחויבת על תכניות מסוגה עילית .החוסר הכולל אשר עומד לחובת
ערוץ  2בתחום הסוגה העלית עומד על  48.2מיליון ש"ח (חוסר מצרפי של "קשת" ו"רשת") .כמו כן ממשיכה להיות
בעייתית סוגית ההפקות המקומיות הקנויות ,אשר בהן ממשיכות הזכייניות לעשות שימוש באמצעים של הזכיין ,בניגוד
להגדרת הכללים להפקות קנויות .כזכור ,היו אלו גם הסוגיות המרכזיות במהלך שנת  ,2006השנה הראשונה לתקופת
הזיכיון החדש .הפערים בעמידת הזכיינים במכסות ההוצאה על תוכניות מסוגה עילית ממשיכים להיות גבוהים ,והרשות
תמשיך במאמציה לאכוף על הזכיינים מפנה במגמה האמורה.
בולטת העובדה שבסוגת הדרמה (בעיקר) וכן בסרטי התעודה ,היקרות והיוקרתיות שבסוגה העילית ,צברו שתי הזכייניות
פערים משמעותיים ,שיהיה עליהן להשלים בעתיד ,לצד פערים דומים שנצברו בשנת  .2006אחד המאבקים החשובים
שמקיימת הרשות השנייה כרגולטור בתחום התוכן הוא הניסיון להביא למרקע כמה שיותר תכניות דרמה וסרטי תעודה
מיוחדים ,שישודרו בשעות הצפייה המרכזיות ,לצד ובנוסף לתכניות הבידור השונות המוצאות את מקומן הטבעי בערוץ
מסחרי .הרשות עמלה לקדם את היעד הזה בתהליך המכרז של ערוץ  ,2וממשיכה היום במאמציה לאכוף על הזכייניות
את הפקתם ושידורם של תכניות דרמה וסרטי תעודה.
לצד החוסרים האמורים ,שכאמור מפורטים בפרק זה ,יש מקום לציין את התכניות האיכותיות מסוגה עילית ששודרו
בשנה זו .סדרות הדרמה "הכול דבש"" ,החיים זה לא הכול"" ,משמורת" ו"אמא'לה" הביאו לטלוויזיה בישראל את מיטב
היצירה המקורית הדרמטית .הדרמות הללו ,ונוספות ששודרו ויפורטו בהמשך ,היו סדרות דרמה מצוינות מבחינת איכותן
המקצועית ומבחינת הצלחתן בקרב קהל הצופים .אולם מעבר לכך ,יצוינו במיוחד הסדרות "מרחק נגיעה" ו"עבודה
ערבית".
המדובר בשתי סדרות שמעבר למצוינות המקצועית שלהן ,הן היו פורצות דרך .הסדרה "עבודה ערבית" ,ששודרה על
ידי "קשת" ,היא סדרת הדרמה הראשונה בשפה הערבית בתולדות הטלוויזיה המסחרית-ציבורית ,העוסקת בסוגיות
הקשורות לחייהם של ערביי ישראל .זו סדרה קומית כתובה היטב ומשעשעת ,המשודרת בשעות הפריים טיים .הסדרה
"מרחק נגיעה" ששודרה על ידי "רשת" ,עסקה במפגש בין משפחה חרדית בבני ברק לבין משפחה חילונית ממוצא רוסי.
הסדרה דיברה רוסית ועברית ,הביאה פנים חדשות למרקע הטלוויזיה ,ריגשה וסחפה אחריה צופים רבים .החשיבות
שבסדרות הדרמה הללו היא ששתיהן היו תוצרים ישירים של דרישות הרשות במכרז ערוץ  2לעסוק בפריפריה החברתית
בישראל על מנת להביאה לתודעה הציבורית ולקרבה לציבור הרחב ,תוך היותן ברמה גבוהה של איכות טלוויזיונית .יש
מקום לציין לשבח את הישגיהן של זכייניות ערוץ  2בנושא זה ,ואת תרומתן להיצע האיכותי של תכניות הטלוויזיה.
לצד זה יצוינו פרויקטים תיעודיים בעלי עניין ,דוגמת "בנוגע ללב"" ,מישהו עוקב אחריך" 18" ,ק"ג של אהבה"" ,הכול
אישי  -רבין פרס"" ,המרגל האחרון"" ,השנים האבודות" ,ותכניות הדגל של הערוץ "עובדה" ו"כלבוטק".
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במסגרת המחויבויות החלות על הזכיינים בתחום התוכן ,קיימת דרישה לשידור תכניות מועדפות ,העוסקות בתכנים
בעלי עניין לציבור  -פריפריה ,שיח ציבורי ,דעת ותרבות ,מורשת ותרבות ישראלית .במסגרת תכניות אלו ניתן לציין
בשידורי "רשת" את סדרת השיח הציבורי בהנחיית עמנואל רוזן "השורה התחתונה"" ,קפה הפוך" עם עמנואל הלפרין,
"פסטיבל מספרי סיפורים"" ,עאלם א-שבאב"" ,רפיק חלבי בשטח" ו"סיפור מההפטרה" .בשידורי "קשת" בלטו בתחום
זה סדרת השיח הציבורי בהנחיית אורלי וילנאי פדרבוש וגיא מרוז "המשמר האזרחי"" ,הפסטיבל הבינלאומי השמיני
למוסיקה קאמרית"" ,הפרלמנט של רייכר"" ,נוג'ום כוכבים"" ,המהפכנים עם קובי אריאלי" ו"פרשה לא סגורה".
ראוי לציין שהרשות מקבלת מדי יום פניות רבות מציבור הצופים אשר מגיבים לפרמטרים השונים של השידור בנוגע לתוכן,
לפרסומות ,או לחדשות .במהלך השנה הגיעו למעלה מאלפיים פניות ציבור לתחום טלוויזיה .תחום טלוויזיה ברשות בודק
כל פנייה המגיעה ,על מנת להשיב באופן מלא ומקצועי .ממכלול הפניות המגיעות לרשות ,וכן מהסקרים המתקיימים
על ידה ,עולה כי קיים רצון אמתי בקרב הציבור לגורם שיפקח על השידורים ,ימנע תכנים בעייתים ,יסווג את התכנים
לצפייה בשעות המתאימות לגילאים צעירים וידרוש תכני איכות בטלוויזיה .הרשות השנייה נותנת מענה לצורך הזה ,על
ידי שמירת הקשר עם הציבור ,מענה לפניותיו ,וניסיון לייצג את עמדותיו במסגרת הרגולציה הקיימת על התוכן.
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תכניות
תכני השידור הקדמה
בפרק של תכני השידור מוצגים הנתונים מתקופה של  12חודשים ,ינואר  -דצמבר  .2007זו הייתה שנת הזיכיון השנייה
של זכייני ערוץ  ,2לאחר שתקופת זיכיונם הקודמת הסתיימה בסוף שנת .2005
המחויבויות המפורטות בפרק זה מעוגנות בהוראות החוק ,בכללי הרשות ובכתב הזיכיון.
ימי השידור נחלקו בין הזכיינים באופן הזה:
"רשת" שידרה בימים ראשון עד שלישי.
"קשת" שידרה בימים רביעי עד שבת.
הטלוויזיה החינוכית שידרה בכל ימי השבוע על פי השיבוץ הזה:
ימים א'-ה'  15:00-14:00ו18:00-17:30 -
יום ו'  12:30-10:00ו18:30-17:30-
שבת .12:30-11:00
סה"כ שודרו בערוץ  2במשך  12חודשים בתקופה  8,650:17 - 31.12.2007 - 1.1.2007שעות שידור.
הערה כללית :בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות .השניות נלקחו בחשבון בסך כל השעות.

 .1עמידה במכסת ההפקה המקומית
מכסת ההפקה המקומית שבה חויבו הזכיינים בשנה זו היא  50%מכלל שידוריהם.
המכסה מחושבת מתוך כלל השידורים ,כולל שידורי חברת החדשות ובניכוי שידורי הטלוויזיה החינוכית ושידורי הרשות
השנייה .הטלוויזיה החינוכית מחויבת גם היא ל 50%-הפקה מקומית.
להלן עמידת הזכיינים בדרישות אלו בתקופה הנבדקת:
הזכיין
רשת
קשת
הטלוויזיה החינוכית

אחוז הפקה מקומית
44%
42%
58%

בנתון מגולמות השעות ,שבהן בוטלו שידורים מתוכננים ושודרו במקומם שידורי חדשות מיוחדים .זאת בשל הנחיית הרשות
להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים ולהתאים את לוח השידורים למצב.
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 .2הפקות מקומיות קנויות
 65%מכלל ההפקות המקומיות חייבות להיות קנויות כהגדרתן בכללים .כלל ( 14ו) לכללי התכניות קובע כי:
"לא תוכר כהפקה מקומית קנויה הפקה שבה נעשה אחד מאלה:
)1

שימוש באמצעי הפקה של בעל הזיכיון או של תאגיד שבעל הזיכיון הוא בעל עניין בו;

)2

שימוש בתמורה העולה על  15אחוזים מתקציב ההפקה באמצעי הפקה של אדם המחזיק אמצעי שליטה בבעל
הזיכיון בשיעור של  20אחוזים או יותר ,או של תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו אמצעי שליטה בשיעור של  20אחוזים
או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור;

)3

שימוש בעובדים של הגופים האמורים בפסקאות ( )1ו )2( -שאינם בגדר אמצעי הפקה ,לרבות מנחים ,מגישים או
שחקנים;"

 50%מההפקות המקומיות שמשדרת הטלוויזיה החינוכית צריך שיהיו מהפקה מקומית קנויה.
להלן עמידת הזכיינים בדרישה זו:
הזכיין

אחוז הפקה מקומית קנויה

רשת
קשת
הטלוויזיה החינוכית

63%
67%
39%

יש לציין כי מבדיקת הרשות עלה כי במסגרת התכניות שהפיקו גורמי הפקה חיצוניים ,ישנן תכניות רבות אשר בהפקתן
נעשה שימוש בעובדי זכיין ,לרבות טאלנטים של הזכיין ,ו/או באמצעי הפקה של הזכיין .למרות השימוש שנעשה בהפקות
אלו באמצעים של הזכיין ,הוכרו הפקות אלו כקנויות בהתאם לכלל (14ו) לכללי התכניות.
נמצא כי "רשת" הפיקה  88%מהתכניות באמצעות חברות הפקה חיצוניות ,אולם רק  63%מהתכניות עומדות בהגדרת
הכלל כהפקות קנויות.
נמצא כי "קשת" הפיקה  87%מהתכניות באמצעות חברות הפקה חיצוניות ,אולם רק  67%מהתכניות עומדות בהגדרת
הכלל כהפקות קנויות.

 .3הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה
 10%מזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות יופקו בירושלים או באיזורי פריפריה .כל בעלי תפקידי המפתח בהפקות
האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי פריפריה ועובדים בהם דרך קבע.
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הזכיין

אחוז הפקה מקומית קנויה
מהפריפריה

רשת
קשת

34%
12%
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 .4הפקה קנויה מגורם אחד
לפי כללי התכניות לא ישדר בעל זיכיון בכל שנה הפקות קנויות שלמעלה מ 30%-מהן נרכשו מגורם אחד ,אלא אם כן
אישרה זאת המועצה.
רשת  -עמדה בדרישה.
קשת  -עמדה בדרישה.

 .5שידורים חוזרים
הכלל קובע ,כי בעל הזיכיון רשאי לשדר שידורים חוזרים בשיעור שלא יעלה על  20%מכלל זמן השידורים שביחידת השידור
המוקצית לו ,בניכוי זמן השידור של הטלוויזיה החינוכית .עוד נקבע כי בעל הזיכיון רשאי לשדר בין השעות 5:30-1:30
שידורים חוזרים ,מעבר למגבלה האמורה.
זכיין
רשת
קשת

שידור חוזר מקור
23%
26%

שידור חוזר רכש
6%
5%

סה"כ
29%
31%

"קשת" התחייבה כי  90%לפחות מהתכניות אשר ישודרו בין השעות  23:00-20:00יהיו שידורים ראשונים ולא שידורים
חוזרים .ההתחייבות כלולה בכתב הזיכיון של הזכיין .הזכיין עמד במחויבות ושידר בשעות אלו תכניות בשידור ראשון
בשיעור של .94%
"רשת" התחיבה לשדר רק  10%שידורים חוזרים ,את  10%הנותרים המותרים תנצל במקרים ספורים ומטעמים מיוחדים
בלבד.

 .6עמידה במכסות לתכניות מסוגה עילית
במסגרת המכסות לתכניות מסוגה עילית נכללות תכניות הדרמה ,התעודה והתכניות המיוחדות .בעל הזיכיון מחויב
למכסה כוללת לכלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות פרטניות לתתי הסוגות השונים.
הזכיינים מחויבים להוצאה לסוגה עילית כנגזרת של הכנסותיהן .המחויבות נחלקת לשלוש מדרגות:
.1

המדרגה הראשונה -הזכיינים מחויבים לשדר בכל שנה תכניות מסוגה עילית בהיקף של  180שעות .שלהפקתן
יוציאו  50מיליון  ,₪בחלוקה לתתי סוגות שקבעה הרשות .מחויבותו של כל זכיין נגזרת מגודל יחידת השידור
שהוקצתה לו (שלושה או ארבעה ימים).

.2

המדרגה השנייה  -אם בשנה מסוימת סכום השווה ל 17%-מההוצאה על השידורים שבה מחויב זכיין היה גדול
מ 50 -מיליון  ,₪ישקיע הזכיין את ההפרש בתכניות מסוגה עילית ,בחלוקה למכסות שקבעה הרשות .יצוין כי
זכייני הערוץ מחויבים להוצאה לשידורים העומדת על  60%מההכנסות של הערוץ ,בחלוקה בין הזכיינים לפי היקף
השידור של כל אחד.

.3

המדרגה השלישית  -זכייני ערוץ  2התחייבו במסגרת המכרז להוציא להפקת תכניות מסוגה עילית סכום העולה
על  17%מההוצאה לשידורים .את הסכום האמור ישקיעו הזכיינים כאמור ,בהתאם להוראות זיכיונם.
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נאותות הפקה
הכללים מחייבים את בעל הזיכיון להפיק כל אחת מהשעות בתקציב מינימלי של  70%מהתקציב לשעה לסוגה (הסכום
המתקבל מחלוקת ההוצאה הכוללת שנקבעה במדרגה א' לכל סוגה במספר השעות שנקבעו לה במדרגה זו) ,ובלבד
שסך ההוצאה לאותה סוגה תעמוד בהוראת הכללים.
עם זאת ,רשאי המנהל להתיר לבעל הזיכיון להפיק בכל שנה עד שש שעות סוגה עילית ,בתקציב של  60%לפחות
מהתקציב לשעה לסוגה ,ובלבד שלדעת המנהל התכנית היא תכנית מועדפת ,או שיש בתכנית ערך מוסף ,והיא עוסקת
באחד או יותר מנושאים אלה :טיפוח אזרחות טובה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם; מתן ביטוי למורשת היהודית
וערכיה ולערכי הציונות; מתן ביטוי מתאים למגוון התרבותי של החברה הישראלית מאזורי הארץ השונים ובצורות
ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור.
נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית
נתונים בש"ח
סוגה
דרמה
תכניות מיוחדות
סרטי תעודה
תוכניות תעודה

נאותות לשעה
ממוצע
510,417
193,958
340,278
136,719

נאותות לשעה מינימום
357,292
135,771
238,194
95,703

שיתופי פעולה
כללי התכניות מתירים לבעלי הזיכיונות להפיק ,בתנאים מסוימים ,תכניות בשיתוף פעולה עם גורמים שנמנו בכללים.
ההוצאה שהוציאו הגופים שעמם שיתף בעל הזיכיון פעולה ,אינה מוכרת לו במסגרת מחויבויותיו על פי הכללים .התנאים
לשיתוף פעולה הם:
)1

שיתוף הפעולה הוא עם גורם משדר (כמפורט בכללים) ,עם קרן הזכאית לתמיכה על פי חוק הקולנוע ,עם מוסד
ממשלתי או עם מלכ"ר;

)2

בתחילת התכנית ובסיומה מופיע גילוי נאות בדבר שיתוף הפעולה;

)3

ניתן אישור בכתב ומראש של המנהל לשיתוף הפעולה (שיתוף פעולה עם מלכ"ר או משרד ממשלתי דורש את אישור
המועצה);

)4

התקציב לשעה של התכנית אינו נופל מהתקציב לשעה לסוגה (ללא האפשרות להוציא רק  70%מתקציב זה
כמפורט לעיל);

)5

בעל הזיכיון עצמו הוציא לפחות  60%מתקציב הפקתה בפועל של התכנית.

עוד נקבע בכללים ,כי המנהל לא יאשר שיתופי פעולה ליותר ממחצית ממכסת תכניות הדרמה וליותר ממחצית ממכסות
סרטי התעודה המיוחדים ותכניות התעודה ,הנזכרות לעיל.
נוסף על כך ,תכנית שהופקה בשיתוף פעולה כאמור תוכר למכסה גם אם שודרה פעם אחת בערוץ נישה לפני שידורה
בידי בעל הזיכיון .זאת ,בהתאם לתפישת "חלונות השידור" המקובלת בשיתופי פעולה בעולם ,ולפיה ערוץ הנישה זוכה
לחלון השידור הראשון והערוץ המרכזי לחלון השני.

18

תכניות ערוץ 2

 .6.1סוגה עילית "רשת"
"רשת" שידרה סך של  129:45שעות מסוגה עילית.

א .דרמה
שם התכנית
דרמה ישראלית  -המקום*
דרמה ישראלית  -וסרמן איש הגשם*
דרמה ישראלית  -יינגלע*
דרמה ישראלית  -כמו דג בלי מים*
דרמה ישראלית  -מרכבה ירוקה*
החיים זה לא הכל
הכל דבש
מילואים
מרחק נגיעה*

מספר פרקים סה"כ משך
1:02
1
1:10
1
0:56
1
1:03
1
1:00
1
8:10
16
6:31
10
1:47
2
6:00
8
סה"כ 27:43:48 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
03/04/07 - 03/04/07
15/04/07 - 15/04/07
09/04/07 - 09/04/07
16/04/07 - 16/04/07
23/07/07 - 23/07/07
24/12/07 - 23/10/07
20/08/07 - 11/06/07
14/01/07 - 07/01/07
20/03/07 - 23/01/07

* תכניות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות  11:13( 40.5%שעות) ממכסת הדרמה ,בהתאם לכללים.

ב .תכניות מיוחדות
שם התכנית
גומרות הולכות
הישראלים
קצרים
גלגל החדשות

מספר פרקים סה"כ משך
2:55
6
3:35
8
7:05
16
4:21
6
סה"כ 17:57:17 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
27/03/07 - 01/01/07
07/05/07 - 12/02/07
26/08/07 - 08/05/07
10/09/07 - 30/07/07

ג .סרטי תעודה
שם התכנית
 18ק"ג של אהבה **
אח שלי
בנוגע ללב
החברות משם **
מישהו עוקב אחריך
מרחב גליל -יומן מלחמה **
עד קצה העולם
קוד שתיקה
רוצחים

מספר פרקים סה"כ משך
1:28
1
1:10
1
2:46
3
1:14
1
3:52
4
1:03
1
1:56
2
1:02
1
3:00
3
סה"כ 17:36:20 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
01/04/07 - 01/04/07
25/11/07 - 25/11/07
12/06/07 - 29/05/07
23/07/07 - 23/07/07
14/10/07 - 17/09/07
23/07/07 - 23/07/07
21/10/07 - 16/10/07
27/08/07 - 27/08/07
16/12/07 - 02/12/07

** תכניות שהופקו בתקציב של  60%לפחות מהתקציב לשעת סוגה עילית.
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ד .תכניות תעודה
שם התכנית
אימפריה קטנה שלי
אם תרצו  -עמנואל רוזן
אנטי וירוס
כלבוטק
הדרך אל הגמר  -הדבר הגדול הבא
הדרך אל הגמר  -רוקדים עם כוכבים
הכי רמלאי  -ג'קי לוי ברמלה**
מועמדות תחרות יופי
מאחורי הדבר הגדול הבא
משפחה חורגת
תיעוד  -גריז
נקודה  - 105משדר מיוחד
עד קצה העולם
עוד מעט נהפוך לשיר
פגוש את ההורים
פעם בחיים  -החיים עפ"י *Y2

מספר פרקים סה"כ משך
5:40
8
0:38
1
0:40
1
18:32
24
0:40
1
0:40
1
0:43
1
0:27
1
0:39
1
12:16
12
4:31
4
0:47
1
3:46
5
1:01
1
0:50
1
14:33
26
סה"כ 66:29:37 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
27/08/07 - 12/08/07
29/04/07 - 29/04/07
02/01/07 - 02/01/07
16/12/07 - 07/01/07
03/09/07 - 03/09/07
27/05/07 - 27/05/07
08/04/07 - 08/04/07
11/03/07 - 11/03/07
17/09/07 - 17/09/07
18/12/07 - 02/01/07
31/12/07 - 24/12/07
16/01/07 - 16/01/07
18/11/07 - 09/10/07
23/04/07 - 23/04/07
29/05/07 - 29/05/07
02/10/07 - 05/08/07

* תכניות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות  14:33( 17.3%שעות) ממכסת התעודה ,בהתאם לכללים.
** תכניות שהופקו בתקציב של  60%לפחות מהתקציב לשעת סוגה עילית.
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ה .סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן " -רשת"
"רשת" מחויבת בשנת  2007להוציא סך של  77מיליון  ₪להפקה ורכישה של תכניות מסוגה עילית .ל"רשת" הוכרה
הוצאה בסך של  48.4מליון  .₪לזכיין חוסר של  28.6מיליון  .₪מתוך סכום זה ,לזכיין חוסר של לפחות  14.8מיליון ₪
בדרמה ,לפחות  1.4מיליון  ₪בסרטי התעודה וסכום נוסף של  12.4מיליון  ₪שעל הזכיין להוציא להפקת דרמה ,סרטי
תעודה או תכניות תעודה.
הזכיין הוציא להפקה ורכישה של סוגה עלית  53.4מיליון  ,₪מתוכם לא הוכרו  5מיליון  ₪בשל מגבלות הכללים אשר
אינם מתירים הכרה של הוצאה עבור "תכניות מיוחדות" מעבר ל  8.2 -מיליון .₪

 21.6שעות

 10.4שעות

 24.2שעות

תכניות
מיוחדות
 21.6שעות

דרמה

מדרגות/סוגה

ב 11-מל"ש

ב 3.5-מל"ש

ב 3.3-מל"ש

ב 4.2-מל"ש

 21.6שעות

 10.4שעות

 24.2שעות

 18שעות

הוצאה מוכרת מל"ש

11

3.5

3.3

4.2

מחויבות מל"ש

4.1

2.9

1.2

----

מחויבות

מדרגה א'

ביצוע בשעות

סרטי תעודה

תכניות תעודה

מדרגה ב'
הוצאה מוכרת מל"ש
מחויבות מל"ש

4.1

1.2

1.5

**12.4
*16.5
הוצאה נוספת בסך  13.9מל"ש על שלוש הסוגות

---4

מדרגה ג'
הוצאה מוכרת מל"ש

1.7

4

12.4
1.5

סה"כ מחויבות מל"ש

31.6

4.5

6.4

8.2

12.4
הוצאה נוספת בסך  13.9מל"ש על שלוש הסוגות

סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית  77מל"ש
5
16.8

18.4

8.2

סה"כ הוצאה מוכרת לסוגה עילית  48.4מל"ש
כל הנתונים במיליוני ₪
* למחויבות להוצאה על תכניות דרמה נוסף סכום של  4.5מיליון  ₪כהשלמת מחויבויות שנדחו בעקבות שידור המונדיאל
בשנת  .2006הזכיין לא השלים מחוייבות זו .כמו כן צומצמה המחויבות להוצאה בדרמה בסך  2מיליון  ₪בעקבות
הגדלת הסכום המוכר להוצאה ל"תכניות מיוחדות" ,כפי שפורט בדוח הרשות לשנת .2006
** למחויבות להוצאה על תכניות וסרטי תעודה נוסף סכום של  2.4מיליון  ₪כהשלמת מחויבויות שנדחו בעקבות שידור
המונדיאל בשנת  .2006הזכיין לא השלים מחוייבות זו .כמו כן צומצמה המחויבות להוצאה בתכניות וסרטי תעודה בסך
 2מיליון  ₪בעקבות הגדלת הסכום המוכר להוצאה ל"תכניות מיוחדות" ,כפי שפורט בדו"ח הרשות לשנת .2006
בהתאם לכללים ,היקף המחוייבות נקבע על פי תחזית הכנסות שערכה הרשות לזכיינים לשנת  .2007כיוון שבפועל ,לאחר
סגירת דוחות וביקורת רואה חשבון ,הכנסות הזכיין עלו על תחזית זו ,ידרש הזכיין להשלים את הפער בשנת  2009בסוגה עלית
בהיקף של  5.4מיליון  ,₪בחלוקה על פי הסוגות.
תכניות ערוץ 2
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 .6.2סוגה עילית "קשת"
"קשת" שידרה סך של  201:06שעות מסוגה עילית.

א .דרמה
שם התכנית
אמאל'ה
בשורות טובות
האקס המיתולוגי
מסודרים
משמורת
משכנתא  -סרט טלוויזיה
עבודה ערבית
קוויקי

סה"כ משך
מספר פרקים
6:53
9
6:36
9
7:45
11
7:23
11
8:12
9
1:03
1
2:24
5
1:32
3
סה"כ 41:53:39 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
23/05/07 - 14/03/07
07/03/07 - 03/01/07
16/08/07 - 07/06/07
12/05/07 - 17/02/07
27/12/07 - 01/11/07
16/02/07 - 16/02/07
26/12/07 - 24/11/07
21/06/07 - 07/06/07

ב .תכניות מיוחדות
שם התכנית
ארץ נהדרת
חדשות מפתיעות
רק בישראל

סה"כ משך
מספר פרקים
14:51
12
4:16
9
9:17
8
סה"כ 28:24:44 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
27/04/07 - 05/01/07
03/08/07 - 25/05/07
21/12/07 - 02/11/07

"קשת" שידרה את התכניות "מועדון לילה"" ,מה זה השטויות האלו" ופרק נוסף מ"חדשות מפתיעות" ולא קיבלה בגינן
הכרה מכיוון שהתכניות הינן מעבר למכסת ה"תכניות המיוחדות" המוכרות.

ג .סרטי תעודה
שם התכנית
 5ימים באוגוסט**
אחים בדם*
אנשי כבוד (המאפיה הסיציליאנית)*
גביע ומדינה
הילד הסודי של עופרה חזה
הכול אישי  -רבין פרס**
המפצחים***
המרגל האחרון*
השנים האבודות
ילדים יוצרים עם "קשת" עשרת הדיברות
ירושלים גאה להציג**
לרקוד בניו יורק
מבוזבזים**
מר משה ואדון קצב*
רק לרקוד
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מספר פרקים סה"כ משך
1:59
2
1:12
1
1:18
1
1:01
1
1:00
1
1:22
1
1:21
1
1:13
1
2:02
2
1:18
1
1:14
1
1:21
1
1:10
1
1:15
1
1:00
1

מתאריך  -עד תאריך
22/09/07 - 15/09/07
11/04/07 - 11/04/07
24/02/07 - 24/02/07
09/05/07 - 09/05/07
25/10/07 - 25/10/07
24/05/07 - 24/05/07
19/04/07 - 19/04/07
27/12/07 - 27/12/07
01/12/07 - 24/11/07
06/01/07 - 06/01/07
23/05/07 - 23/05/07
07/03/07 - 07/03/07
26/04/07 - 26/04/07
28/03/07 - 28/03/07
07/11/07 - 07/11/07

שם התכנית
רישיון להרוג מהדורה באדום  -עצור!
שחור על לבן -עידן רייכל
ששת הימים  40 -שנה למלחמה***
תעלומת אריס סאן**

מספר פרקים סה"כ משך
0:58
1
1:01
1
1:03
1
1:32
1
סה"כ 24:29:54 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
18/10/07 - 18/10/07
11/10/07 - 11/10/07
31/05/07 - 31/05/07
01/09/07 - 01/09/07

* סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת התכנית "עובדה".
** תכניות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות  7:19( 5.6%שעות) ממכסת התעודה ,בהתאם לכללים.
*** תכניות שהופקו בתקציב של  60%לפחות מהתקציב לשעת סוגה עילית.

ד .תכניות תעודה
שם התכנית
עובדה
איפה הכסף
בולדוזר עם מיקי רוזנטל
גביע ומדינה
גיל חובב אוכל בדרכים
דרך האוכל בעולם
האולפן
הכוח לשחות
המפצחים
תיעוד האודישנים נבחרת כוכב נולד
הספורטאים הצעירים
הפכת לאבא
כל המדינה במה
לילה לא שפוי
מסודרים  -תיעודי
מי פורץ למחשב שלי?
מנגן ושר
מצעד האוכל הישראלי עם גיל חובב
מרגיש בבית
סופר נני
סינדרלות
סיפורה של יוליה
עשר הכי
עשרת הדיברות עם רונאל פישר
קשורים***
שליש מהחיים איך לא למות מעייפות

מספר פרקים סה"כ משך
28:57
29
3:50
4
5:32
8
0:56
1
0:56
1
3:06
4
3:18
5
1:37
1
3:21
4
11:08
9
1:40
2
0:54
1
0:53
1
0:33
1
0:37
1
0:54
1
0:54
1
5:19
5
11:02
11
6:54
6
2:34
4
0:47
1
4:40
3
1:41
2
1:09
1
2:53
4
סה"כ 106:18:39 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
20/12/07 - 04/01/07
25/07/07 - 04/07/07
25/10/07 - 02/08/07
04/05/07 - 04/05/07
14/09/07 - 14/09/07
12/04/07 - 17/02/07
29/11/07 - 01/11/07
17/05/07 - 17/05/07
17/05/07 - 26/04/07
09/06/07 - 18/05/07
19/12/07 - 12/12/07
19/04/07 - 19/04/07
16/05/07 - 16/05/07
21/07/07 - 21/07/07
05/05/07 - 05/05/07
15/03/07 - 15/03/07
22/09/07 - 22/09/07
29/12/07 - 20/10/07
28/03/07 - 13/01/07
12/07/07 - 07/06/07
07/04/07 - 17/03/07
05/04/07 - 05/04/07
12/04/07 - 29/03/07
11/01/07 - 04/01/07
10/05/07 - 10/05/07
27/06/07 - 30/05/07

** תכניות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות  7:19( 5.6%שעות) ממכסת התעודה ,בהתאם לכללים.
*** תכניות שהופקו בתקציב של  60%לפחות מהתקציב לשעת סוגה עילית.
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ה .סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן " -קשת"
"קשת" מחויבת בשנת  2007להוציא סך של  96.6מיליון  ₪להפקה ורכישה של תכניות מסוגה עילית .ל"קשת" הוכרה
הוצאה בסך של  77מיליון  .₪לזכיין חוסר של  19.6מיליון  .₪מתוך סכום זה ,לזכיין חוסר של לפחות  10.8מיליון ₪
בדרמה ,לפחות  0.7מיליון  ₪בסרטי התעודה וסכום נוסף של  8.1מיליון  ₪שעל הזכיין להוציא להפקת דרמה ,סרטי
תעודה או תוכניות תעודה.
הזכיין הוציא להפקה ולרכישה של סוגה עילית  98.9מיליון  ,₪מתוכם לא הוכרו  21.9מיליון  ₪בשל מגבלות הכללים,
אשר אינם מתירים הכרה של הוצאה עבור "תכניות מיוחדות" מעבר ל –  11.5מיליון . ₪
מדרגות/סוגה

דרמה

מחויבות

תכניות תעודה

 28.4שעות

 13.6שעות

 31.8שעות

תכניות
מיוחדות
 28.4שעות

סרטי תעודה

ב 14.5-מל"ש

ב 4.6-מל"ש

ב 4.4-מל"ש

ב 5.5-מל"ש

מדרגה א'
ביצוע בשעות

מדרגה ב'

 28.4שעות

 13.6שעות

 31.8שעות

 28.4שעות

הוצאה מוכרת מל"ש

14.5

4.6

4.4

5.5

מחויבות מל"ש

5.6

3.9

1.7

----

הוצאה מוכרת מל"ש

5.6

3.2

1.7

----

*18.7

מחויבות מל"ש

6

** 14.3

הוצאה נוספת בסך  17.4מל"ש על שלוש הסוגות
מדרגה ג'
הוצאה מוכרת מל"ש

7.9

6

14.3
9.3

סה"כ מחויבות מל"ש

38.8

8.5

6.1

11.5

14.3
הוצאה נוספת בסך  17.4מל"ש על שלוש הסוגות
סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית  96.6מל"ש
סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש
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7.8

29.7

11.5

סה"כ הוצאה מוכרת לסוגה עילית  77מל"ש
כל הנתונים במיליוני ₪
* למחויבות להוצאה על תכניות דרמה נוסף סכום של  4.3מיליון  ₪כהשלמת מחויבויות שנדחו בעקבות שידור המונדיאל
בשנת  .2006הזכיין לא השלים מחוייבות זו .כמו כן צומצמה המחויבות להוצאה בדרמה בסך של  3מיליון  ₪בעקבות
הגדלת הסכום המוכר להוצאה ל"תכניות מיוחדות" ,כפי שפורט בדוח הרשות לשנת .2006
** למחויבות להוצאה על תכניות וסרטי תעודה נוסף סכום של  2.4מיליון  ₪כהשלמת מחויבויות שנדחו בעקבות שידור
המונדיאל בשנת  .2006הזכיין לא השלים מחוייבות זו .כמו כן צומצמה המחויבות להוצאה בתכניות וסרטי תעודה בסך
של  3מיליון  ₪בעקבות הגדלת הסכום המוכר ל"תכניות מיוחדות" ,כפי שפורט בדוח הרשות לשנת .2006
בהתאם לכללים ,היקף המחויבויות נקבע על פי תחזית הכנסות שערכה הרשות לזכיינים לשנת  .2007כיוון שבפועל,
לאחר סגירת דוחות וביקורת רואה חשבון ,הכנסות הזכיין עלו על תחזית זו ,יידרש הזכיין להשלים את הפער בשנת 2009
בסוגה עלית בהיקף של  18.5מיליון  ,₪בחלוקה לפי הסוגות.
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 .7הפקות קנויות מסוגה עילית
א .מכסת השעות
בהתאם לכללים ישדר בעל זיכיון במכסת תכניות מסוגה עילית שבה הוא מחויב ,הפקות מקומיות קנויות בשיעור שלא
יפחת מ 65%-ממכסה זו.
הזכיין
רשת
קשת

אחוז ההפקות הקנויות של תכניות מסוגה עילית
74%
42%

יש לציין כי מבדיקת הרשות עלה כי במסגרת התכניות מסוגה עילית שהפיקו גורמי הפקה חיצוניים ,ישנן תכניות רבות
אשר בהפקתן נעשה שימוש בעובדי זכיין ,לרבות טאלנטים של הזכיין ,ו/או באמצעי הפקה של הזכיין .מכיוון שנעשה שימוש
בהפקות אלו באמצעים של הזכיין ,לא הוכרו הפקות אלו כקנויות בהתאם לכלל ( 14ו) לכללי התכניות.
נמצא כי "רשת" הפיקה  88%מתכניות סוגה עילית באמצעות חברות הפקה חיצוניות ,אולם רק  74%מתכניות סוגה
עילית עומדות בהגדרת הכלל כהפקות קנויות.
נמצא כי "קשת" הפיקה  59%מתכניות סוגה עילית באמצעות חברות הפקה חיצוניות ,אולם רק  42%מתכניות סוגה
עילית עומדות בהגדרת הכלל כהפקות קנויות.

ב .ההוצאה הכספית המחויבת
בהתאם לכללים ,בעל הזיכיון יוציא בעבור הפקות מקומיות קנויות ,שהן מסוגה עילית ,סכום שלא יפחת מ 65%-מסך
ההוצאה הכוללת לתכניות סוגה עילית שבהן הוא מחויב.
הזכיין
רשת
קשת

אחוז ההפקות הקנויות של תכניות מסוגה עילית
68%
38%

נמצא כי "רשת" הוציאה  87%מההוצאה לסוגה עילית לחברות הפקה חיצוניות ,אולם במסגרת חלק מההפקות שולבו
אמצעי הפקה של הזכיין .לפיכך ,רק  68%מההוצאה מוכרת בהתאם לכללים.
נמצא כי "קשת" הוציאה  57%מההוצאה לסוגה עילית לחברות הפקה חיצוניות ,אולם במסגרת חלק מההפקות שולבו
אמצעי הפקה של הזכיין .לפיכך ,רק  38%מההוצאה מוכרת בהתאם לכללים.
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 .8תכניות מועדפות מסוגה עילית
כללי התכניות מחייבים ש  15% -מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות (הסבר לגבי התכניות המועדפות מופיע
בסעיף  12בדוח זה).
במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה של תכניות מועדפות מסוגה עילית ,מעבר למכסה הקבועה בכללים.
פירוט התכניות אשר הוכרו נמצאות בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט של הרשות.
"רשת" התחייבה כי  72%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של תכניות מועדפות מסוגה
עילית" .רשת" עמדה בדרישה ושידרה  72%תכניות מועדפות מסוגה עילית.
בפועל שודרו  85%תכניות סוגה עילית מועדפות ,אך רק  72%מוכרות מאחר שהיתר הוכרו בהתאם לכללים ,להכרה
מוגברת של הפקה מקומית.
"קשת" התחייבה כי  78%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של תכניות מועדפות מסוגה
עילית" .קשת" עמדה בדרישה ושידרה  78%תכניות מועדפות מסוגה עילית.
בפועל שודרו  90%תכניות סוגה עילית מועדפות ,אך רק  78%מוכרות מאחר שהיתר הוכרו בהתאם לכללים ,להכרה
מוגברת של הפקה מקומית.

 .9שידור רצועת תעודה קבועה
כללי התכניות קובעים כי על הזכיינים לשדר במועד קבוע בכל שבוע בין השעות  24:00-19:00סרט תעודה מיוחד או
תכנית תעודה.
במהלך השנה שודרו סרטי ותכניות התעודה בפריסה מגוונת:
"רשת" שידרה בימי שלישי תכניות או סרטי תעודה במהלך כל השנה ,לדוגמה :כלבוטק ,משפחה חורגת ובנוגע ללב.
"קשת" שידרה בימי חמישי תכניות או סרטי תעודה במהלך כל השנה ,לדוגמה :עובדה ,המפצחים ,בולדוזר ,סופר נני והאולפן.
מענה מלא

 .10שידורי הרשות השנייה
סעיף (6ו) לכללי התכניות קובע כי שידורי הרשות יהיו בהיקף שלא יפחת מ 26-שעות בשנה וישודרו בין השעות .17:00-24:00
הזכיינים שידרו במהלך שנת  2007במסגרת "רצועה מהחיים" סרטי תעודה שהופקו על ידי הרשות בהתאם לפרוט הבא:

רשת:
מחויבות  12שעות
שם תכנית
בקומרניס
המורדים האחרונים
זונה
מים סוערים
מכתוב עליכ
עמוד נוח (סרט סטודנטים)
פענוח יציאת מצרים
סה"כ  7:51:03 :שעות
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משך בשעות
1:06
1:17
0:54
1:08
0:58
0:27
1:59

קשת:
מחויבות  14שעות
משך בשעות
שם תכנית
1:11
אלמנה חיה
1:05
אמנון וג'יל
1:05
בית הילדים
1:09
במה
1:04
בראשית
1:07
בשנה הבאה בארגנטינה
1:27
זורם כנהר גדול
1:07
חמוצים
1:21
מלחמת השחרור
0:28
מרד האאוטסיידרים*
0:37
מרד האלטרנטיבים*
0:37
מרד הדון קישוטים*
0:27
מרד החתרנים*
0:30
מרד המנודים*
0:34
מרד הפרובוקטורים*
0:28
מרד הרובין הודים*
0:27
מרד טורקי הדלתות*
0:28
מרד שוברי המוסכמות*
0:47
נס (סרט סטודנטים)
1:14
סיסאי
1:06
קיבוץ
1:08
שאדיה
1:10
שיעור בעקשנות
סה"כ  20:45:29 :שעות
* במסגרת שידורי הרשות ,שידרה "קשת" את הסדרה "נספח תרבות"
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 .11פירוט התחייבויות נוספות במכרז ערוץ 2
במסגרת המכרז לערוץ  ,2התחייבו הזכיינים "רשת" ו"קשת" לשורה של התחייבויות הנוגעות לתחומים שונים של השידור.
ברשימות הבאות מפורטות התחייבויות ,במיוחד בתחום הגיוון התרבותי-חברתי של השידורים ושל הזכיינים עצמם,
תכניות מיוחדות לחגים ומועדים מיוחדים ,ועוד:

 .11.1גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם " -רשת"
.1

"רשת" התחייבה לשלב את האחר בכל תכניותיה ולא להשאיר את העיסוק ב"אחר" לגטאות מגזריים.
שילוב זה ייעשה לאורך כל היום ובתכניות מכל הז'אנרים.
בעל זיכיון ישלב אנשי פריפריה גאוגרפית וחברתית (דוגמת :מזרחיים ,דתיים) כמגישים וכאורחים בתכניותיו.
כמו כן תשדר "רשת" רצועת שיח פנים מגזרית יומית ,מגזין פריפריאלי המיועד לנשים ומוגש על ידי נשים,
תכנית המיועדת לגיל השלישי ,תכנית העוסקת בפרשת השבוע ומוגשת על ידי קבוצת דתיים וחילוניים
ורצועת לייט נייט יומית שבה נפגשים מגזרים שונים לשיחה בענייני תרבות זהות וכו' הזכיין הביא לידי ביטוי את
הפריפריה החברתית והגאוגרפית באמצעות הדרמה "מרחק נגיעה" .בדרמה זו מתקיים שילוב של האחר בדמות
העולה החדש והחברה החרדית .כמו כן בתכנית "משפחה חורגת" אשר הביאה למסך מגוון רחב של משפחות
שהכנסתן נמוכה .שודרו סרטי תעודה כמו " 18ק"ג של אהבה" המביא את סיפורו של חולה בניוון שרירים ,הסרט
"קוד השתיקה" שעסק בעלייה האתיופית ,כמו כן שודרו "דרמות מן השורש" ,תכנית לגיל השלישי ,והתכנית "צעירים
ברוח" .במספר תכניות אחרות כגון " :יאיר לפיד"" ,כלבוטק"" ,רוקדים עם כוכבים"" ,מומחים עם סגנון" ותכניות
הבוקר ,ישנם לעיתים נושאים הקשורים לפריפריה ולמגזרים אחרים בחברה הישראלית .כמו כן ,במהלך שידוריה
משלבת "רשת" מנחים מהפריפריה החברתית כדוגמת אפרת רוזנברג 40% .מהסטודנטים של ביה"ס לתקשורת
של "רשת" הינם עולים חדשים ,דתיים וערבים .מענה מלא.

28

.2

"רשת" התחייבה כי בתכנית השיח הציבורי שתשדר ,ישולב תרגום סימולטני בשפה הרוסית  -תכניות
השיח הציבורי ששידרה "רשת" לא לוו בתרגום סימולטני לרוסית .חדר השידור של "רשת" לא היה ערוך לביצוע
המחויבות בשנת  .2007בימים אלו מתבצעים שינויים בחדר השידור אשר יאפשרו את שידור התרגום הסימולטני.
אין מענה.

.3

"רשת" התחייבה להכין "מאגר" מגזרי של אנשים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית ,שישמש באופן שוטף
לצורך הזמנת אורחים לתכניות שישודרו על ידה  -קיים מאגר של אנשי מקצוע מהפריפריה שנשלח לרשות.
מענה מלא.

.4

"רשת" תכין מחקר מקיף שיתבסס על בדיקה כמותית וערכית של ייצוג מיעוטים על המרקע בכלל ובערוץ 2
בפרט ותגישו לרשות  -בשנת  2006התבצע מחקר ,ב"רשת" לא מצאו לנכון לבצע מחקר דומה בשנת .2007
"רשת" הודיעה שבכוונתה לערוך מחקרים על פי הצורך ולא על בסיס תקופתי או שנתי .מענה מלא.

.5

"רשת" התחייבה לשתף פעולה עם בתי ספר לטלוויזיה ולקולנוע בכל רחבי הארץ ,ולחנוך תלמידים מצטיינים
שייקלטו כעובדים אצלה לאחר תקופת לימודיהם " -רשת" תומכת בחוג לקולנוע וטלוויזיה של מכללת ספיר,
ומעניקה מלגות לפיתוח פרויקטים .החברה תומכת במכללת יזרעאל ,במיוחד בפסטיבל השנתי ,שבו נוטלים חלק
בכירי "רשת" בכיתות אמן" .רשת" הקימה בשנת  2007בית ספר לטלוויזיה ומאפשרת לבוגרים להתמודד על
תפקידים בתעשייה במעגלים השונים המקיפים את "רשת" .כמו כן" ,רשת" עומדת בקשר קבוע ורציף עם מרכזי
התקשורת בדימונה ובנתיבות ,וכאמור הקימה בית ספר לתקשורת אשר נותן עדיפות ועוזר לסטודנטים מהפריפריה.
מענה מלא.

.6

"רשת" תקים פרלמנט רב תרבותי שיציג משוב מהפריפריה לתכניותיו ויגיש את ממצאיו לרשות  -פרלמנט
כזה לא התקיים בשנת  ,2007בשל פעילותו של אורי אורבך ,האחראי על גיוון תרבותי ב"רשת" בפריפריה .פעילות
זו היוותה תחליף לפרלמנט בהבאת נושאים המציגים את הפריפריה למודעות של מקבלי ההחלטות ב"רשת".
אורבך ניהל מספר מפגשים שנתיים עם תושבי אזורים שונים בארץ .במפגשים התנהלה חליפת דעות ועמדות בענין
שידורי "רשת" והתאמתם לתושבי הפריפריה ,והוצגו בהם עמדות בשאלה מה הפריפריה מצפה לקבל בערוץ  .2היו
ארבעה מוקדי פעילות כאלה :בקרית שמונה ,בנתיבות ,בדימונה ,ובנצרת וחיפה למגזר הערבי .מענה מלא.
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.7

"רשת" התחייבה לצלם את המפגשים שתארגן הרשות השנייה בפריפריה ולשדרם " -רשת" לא צילמה
את המפגשים בשנת " .2007רשת" החלה לצלם את מפגשי הרשות בשנת  ,2008המפגשים ישודרו בעתיד .אין
מענה.

.8

"רשת" תקים את שני מרכזי ההפקה המרכזיים שלה להפקות עצמיות בפריפריה הגאוגרפית ,בבאר שבע
ובמגדל העמק ,ומתחייבת שעם הקמת שני מרכזי ההפקה בפריפריה יתבצע גיוס של עובדים מהפריפריה
ויתקבלו עובדים מקומיים בלבד  -השלוחה הצפונית של "רשת" בראשות רפיק חלבי מייצרת ומציעה תכנים.
בדרום החל מהלך של יצירת קשר עם מרכז התקשורת של נתיבות לצורך תהליך של קדם הפקה לתכניות.
כתוצאה של תהליך זה החלה הקלטת שתי סדרות של תכניות אשר עלו לשידור בשנת  .2008שתי התכניות
המופקות בנתיבות" :מדינת הלכה" עם אורי אורבך ושהרה בלאו ,ו"מחוץ למרכז" ,עם מרב בטיטו .מענה חלקי.

.9

"רשת" התחייבה ,כי  10%לכל הפחות מיוצרי תכניות הדרמה והתעודה ,שתשודרנה במהלך תקופת
הזיכיון ,יהיו בני מגזרים שאינם במעגל הראשון של העשייה הטלוויזיונית .מגוון היוצרים בתחומי הדרמה והתעודה
בשנת  2007היה גדול ורב מגזרי  -למעלה ממחצית היוצרים ,הבמאים ,התסריטאים והעורכים לא היו מהמעגל
הראשון של העשייה הטלוויזיונית .ב"מרחק נגיעה" שחקנים שלא מהמעגל הראשון; ב"משפחה חורגת" במאים וצוות
פריפריאלי; ב"דרמות מן השורש" יוצרים ובמאים; וב"אימפריה קטנה שלי" היוצרים והמשתתפים באים מהפריפריה.
מענה מלא.

 .10בעל הזיכיון יגדיל את הייצוג החברתי  -תרבותי בקרב עובדיו בשלוש שנים הראשונות לזיכיון באופן שיעסיק
לפחות את השיעורים שלהלן -
דתיים  -המחוייבות  ,10%עמידה בפועל ( 9%בהתאם לדיווח הזכיין)
פריפריה גאוגרפית וחברתית  -המחוייבות  ,30%עמידה בפועל 37%
עולים חדשים  -המחוייבות  ,5%עמידה בפועל 5%
ערבים  -המחוייבות  ,5%עמידה בפועל 2.5%
וזאת מתוך מנהליו הבכירים ועובדי אגף התכניות .מענה חלקי.
 .11בעל הזיכיון ישלב במערך התכניות שלו בכל שנה לפחות חמישה סטודנטים מצטיינים מבוגרי המכללות
האזוריות הפרוסות בכל הארץ ,שהם תושבי פריפריה ,אשר יתחייבו לעבוד באזור מגוריהם במשך שלוש
שנים לפחות מתוך תקופת התמחותם אצל הזכיין " -רשת" מעסיקה ומוצאת תעסוקה במעגל הרחב של
החברות העובדות עימה לאחוז ניכר של בוגרי בית הספר של "רשת" .למעלה מ 60% -מהבוגרים עובדים בתעשייה
ו 40%-הם תושבי פריפריה .מענה מלא.
 .12בעל הזיכיון ידאג לכך שחברות ההפקה ,שאיתן הוא עובד ,יעסיקו כוח אדם שישקף באופן הקרוב ביותר את
הרכב האוכלוסייה במדינה ,ויעסקו בתוכן הפקותיהם ב"אחר" " -רשת" מעבירה באופן קבוע קורות חיים של
עובדי פריפריה לחברות הפקה שעימן היא עובדת .אורי אורבך נפגש עם חברות ההפקה ופועל להעסקת העובדים
הללו בחברות .מענה חלקי.
 .13בעל הזיכיון יקלוט לשורותיו שני בוגרים מהקורס להכשרת אתיופים שמקיימת חברת החדשות של ערוץ - 2
כרגע לא נמצא שיבוץ מתאים ב"רשת"  -לאנשים אלה שהתמחותם חדשות" .רשת" נמצאת בקשר עם חברת
החדשות בעניין זה ,ולכתימצא ההתאמה ,יועסקו הבוגרים .אין מענה.
 .14בעל הזיכיון ייתן התייחסות ייחודית לנושא החינוך ,הן על המסך והן מחוצה לו ,וכחלק מפרוייקט זה בעל
הזיכיון יפיק וישדר סדרה תיעודית שתעקוב אחר נערים נכשלים ,וכן יפיק וישדר סדרת דרמה שתעסוק
בסוגיית החינוך בישראל .מענה חלקי.
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 .11.2שידורים בימי חג ומועד " -רשת"
.1

בעל הזיכיון ימנה את האחראי על הגיוון התרבותי חברתי ותכניות מועדפות כאחראי לנושאי חג ומועד  -אורי
אורבך הוא האחראי לתחום .מענה מלא.

.2

בעל הזיכיון מתחייב כי בימי חג ומועד ייתן ביטוי לחג במשך כל יום השידור ולא רק בתכנית אחת .כמו כן,
תכנית הבוקר שישדר הזכיין תוקדש לחג ולענייניו השונים ,וגם תכניות הערב (פריים) ישתלבו במארג החג
המיוחד  -מבדיקות שערכה הרשות עולה כי ניתן ביטוי לחגים והזכיין שידר במהלכם מספר תכניות מתאימות
לאורך יום השידורים .מענה מלא.

.3

בעל הזיכיון מתחייב לתת ביטוי לחג בכל האלמנטים שישודרו באותו יום .כמו כן ,הוא מתחייב כי במהלך
יום החג ישודרו מעברונים ופינות מידע מיוחדות לחג ,וכן קדימונים ואותות שידור המתאימים לחג .בנוסף,
התחייב לעודד ולתת מקום מיוחד ביום החג לפרסומות שידברו אל הקהל ברוח החג ,בין היתר באמצעות
קיום תחרות בין המפרסמים לעניין זה " -רשת" שידרה מעברונים ואותות תחנה המוקדשים לחגים .מענה
חלקי.

.4

בעל הזיכיון מתחייב לעסוק בחג בפריזמה רחבה ,לא בהכרח דתית ,ולהרחיב את משמעות החגים לנושאים
בעלי חשיבות לאומית יהודית ישראלית ולהדגיש את המאחד בחברה הישראלית  -במהלך חג הפסח שודרו
דרמות ישראליות העוסקות בישראלי השורשי  ,ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שודרו סרטים העוסקים בזכר
הנופלים ,כמו הפרויקט "עוד מעט נהפוך לשיר" .במסגרת "רוקדים עם כוכבים" שודר ספיישל של "רוקדים כחול-
לבן" ליום העצמאות .במהלך תכניות הבוקר שודרו אייטמים המבטאים את רוח החג ,והותאמו לימי החג .מענה
חלקי.

.5

בעל הזיכיון מתחייב לציין את החג ואת המועד בסדרות המשודרות על ידו ,שאינן משודרות ביום החג עצמו.
לדוגמה :בכל סדרת דרמה שתשודר על ידו יהיה פרק חג מיוחד " -רשת" שידרה פרקים ייעודיים של "רוקדים
עם כוכבים" ליום העצמאות .מענה חלקי.

 .11.3גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם " -קשת"
.1

בעל הזיכיון התחייב למנות חבר הנהלה שיהיה אחראי לנושא הגיוון החברתי וידאג כי בשידוריו ,בשנה
הראשונה ולאחר מכן ,יהיה ביטוי הולם לפריפריה החברתית והגאוגרפית לגווניה השונים אם בסיפורים ואם
בדמויות  -אודי לאון מונה כאחראי לתחום .הזכיין דואג שיהיה ייצוג בתכניות המובילות ,דוגמת" :עבודה ערבית",
"אמא'לה"" ,אמא מחליפה"" ,האקס המיתולוגי"" ,משכנתא"" ,שחור על לבן-מסע לאתיופיה" 5" ,ימים באוגוסט"
שנה להתנתקות" ,האולפן" על זרים באולפן ללימוד עברית" ,ירושלים גאה להציג"" ,כוכב נולד" ומבחר של סרטי
תעודה ותכניות תעודה .מענה מלא.

.2

בעל הזיכיון מתחייב כי בתכניות הבידור והאירוח ישולבו מנחים  /משתתפים המייצגים קהילות מגוונות,
ויינתנו להם תפקידים מרכזיים בתכנית (כגון :שופטים ,מנחים וכו')  -הזכיין מביא זאת לידי ביטוי בתכניות כגון:
תכנית הבוקר (סיוון רהב מאיר)" ,המהפכנים" ו"פרשה לא סגורה" (קובי אריאלי) ובמגוון הרחב של המתמודדים
בתכניות "כוכב נולד" מנחים כמו מרלגית צנעני ,גל אוחובסקי ,פאנל אנשי "מועדון לילה" יעקב כהן ,שלום אסייג
ואביעד קיסוס" ,כוכב נולד" ו"נולד לרקוד" .מענה מלא.
נוסף על כך ,מתחייב בעל הזיכיון לדאוג לקידום הרב תרבותיות בשידורי החדשות של ערוץ  - 2גם בכוח
אדם וגם בתכנים -בשנה זו שולב כתב ערבי במשרה מלאה ,פוראת נאסר הוא עובד מן המניין בחברת החדשות.
כמו כן כתבי החדשות :עמית סגל ,מנחם הורביץ ,שרה בק וסיוון רהב-מאיר .מענה מלא.

.3

30

בעל הזיכיון יקים מאגר של אנשי מקצוע מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית וידאג לכך שמפיקים ועורכים
העובדים איתו ישתמשו במאגר זה בתכניותיהם .בכך יבטיח בעל הזיכיון העדפה מתקנת לאנשי מקצוע מגוונים
בהפקותיו .הרשות מצפה ,כי בעל הזיכיון ינקוט מדיניות העדפה כלפי חברות הפקה ויוצרים מהפריפריה,
וזאת כדי לשמוע ולהביא קול אחר ,אותנטי ,למרקע ערוץ " - 2קשת" יצרה רשימת תפוצה של יוצרים ואנשי
מקצוע בתחום התקשורת מכל קבוצות המיעוט באוכלוסייה .הרשימה מונה מאות אנשי מקצוע".קשת" פנתה לכל
בתי הספר לתקשורת בפריפריה וביקשה מהבוגרים להירשם למאגר ולהפיץ הלאה לכל המעוניין" .קשת" פנתה
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לאנשי מקצוע בולטים ומוכרים בתעשייה וביקשה מהם לספק שמות של אנשים מהפריפריה החברתית והתרבותית
העוסקים בתחום הטלוויזיה והקולנוע בארץ .בכל פעם שיש הצעת עבודה ב"קשת" היא מופצת לכל רשימת התפוצה
שבמאגר ,ובסופו של דבר נבחרים הטובים לתפקיד" .קשת" עובדת עם חברות הפקה מהפריפריה ,כמו "רדיו קול
רגע" ,מכללת עמק הירדן חברת אל-ארז שמפיקה תוכניות ילדים בערבית .כמו כן" ,קשת" מציינת את העבודה עם
טופליין הפקות ,וכן עם המפיקים דני סיטון ,דני פארן ,המכללה האקדמית -ספיר וסעיד הפקות .מענה מלא.
.4

בעל הזיכיון התחייב להמשיך ולהשקיע מאמצים רבים ,הן כספיים והן בתכנון ואספקת אמצעים ואנשי
מקצוע בפרויקט "הקשת הישראלית"  -הכוונה היא לפרויקט "יוצרים עם קשת" ,שבו השתתפו עד כה 2,000
בני נוער ,המייצגים את כל הקשת החברתית בישראל .בפרויקט השתתפו נשים במצוקה מהחצר הנשית ביפו,
אמהות קשות יום וחד הוריות מרמלה ,נערות מהוסטל חרדי בירושלים ,בני נוער שנפלטו ממסגרת לימודית במועדון
"עלם" ,ובני נוער ביפיע ,בטמרה ובשפרעם .מענה מלא.

.5

בעל הזיכיון מתחייב לתת ייעוץ מקצועי והכוונה למכללות ולבתי ספר לקולנוע ולטלוויזיה " -קשת" מימנה
קורסים לכתבות טלוויזיה במכללת עמק הירדן ,מכללת ספיר ומכללת אל מאנר בטייבה .הסטודנטים למדו
לצלם,לערוך ולהפיק כתבות טלוויזיה .כתבות אלו ישולבו במגזין המכללות שישודר ב"קשת" .מענה מלא.

.6

בעל הזיכיון מצהיר ,כי יפעל כשלנגד עיניו חזון של מחויבות תרבותית ,וכי יבחן את תכניותיו על פי מידת
משמעותן מבחינת הזהות הישראלית  -מחויבות זו באה לידי ביטוי בדרמות "אמא'לה"" ,עבודה ערבית" ובתכניות
כגון "אימא מחליפה"" ,עשרת הדיברות"" ,החדר" ,תכניותיו של קובי אריאלי" ,המשמר האזרחי" ו"בולדוזר" .מענה
מלא.

.7

בכל הנוגע לכוח אדם ולגיוון החברתי אצל בעל הזיכיון ,התחייבה "קשת" לכך ש 25% -מהעובדים החדשים
בחברה ייצגו את החברה והתרבות הישראלית .היא תשתמש במאגר אנשי המקצוע הפריפריאליים שבנתה
למטרות גיוס עובדים חדשים ומדי שנה תעסיק כעשרה בוגרי מכללות מהפריפריה כמתמחים  -על פי דיווח
מחלקת כוח אדם ומשאבי אנוש ב"קשת" ,נקלטו לפחות  25%עובדים חדשים מקבוצות המייצגות את מגוון החברה
והתרבות הישראלית .מענה מלא.

 .11.4שידורים בימי חג ומועד " -קשת"
.1

בעל הזיכיון התחייב להפוך את השידורים בימי חג ומועד לאטרקטיביים בעבור צופים מכל שכבות הציבור,
ולבטא את תכני החג בדרך מגוונת ,רלוונטית וחדשנית היוצרת חגיגה משותפת  -השידורים של הזכיין בחגים
ובמועדים אכן פונים לכל שכבות הגיל ולקהלים השונים בחברה הישראלית ,ועוסקים בערכי החג בהיבטים שונים
הקשורים לתרבות הישראלית ,כך בתכניות כגון :אלוהים שלי ,החדר ,בתכניות הדרכה ,פנאי ובישול ובתכניות
הבוקר .שודרו תוכניות בחגים :ראש השנה ,סוכות ,הושענא רבא ,חנוכה ,פורים ,פסח ,שבועות .מענה מלא.

.2

בעל הזיכיון התחייב ,כי התכניות לחג ומועד לא יבודדו ,אלא ישולבו בתכניות הקיימות בלוח המרכזי  -יש
פיזור של תכניות החג בכל שעות היום .מענה מלא.

.3

בעל הזיכיון התחייב לכך שכמה ימים לפני החג עצמו יחלו התכניות המרכזיות והקדימונים להתאים לאווירת
החג המתקרב  -בכל תכניות הבוקר היו אייטמים אשר עסקו בחגים ,כמו כן שודרו קדימונים מיוחדים לקראת
ראש השנה ,וקדימון מיוחד לקראת חג הפסח ומבצע "לתת" .פתיחים וסגירים של "חג שמח" שודרו בראש השנה,
בסוכות ובשמחת תורה .מענה חלקי.

.4

בעל הזיכיון התחייב ,כי התכניות המרכזיות לחג ישודרו בשידור חוזר ביום חול בעבור הקהל הדתי .אין
מענה.

.5

בעל הזיכיון התחייב לשדר בימי חג פינות קצרות בין התכניות או בצמוד למקבצי הפרסומות .אין מענה.

.6

בעל הזיכיון התחייב לשדר תכניות הקשורות בחגי המוסלמים ,הנוצרים ובני העדות השונות  -בתכנית
"דיבורים של גדולים" דיברו על חג הרמדאן ,ועל סיפורי התנ"ך .פרק שלם עסק בברית החדשה ,ובנושאים של
אמונה ודת .בסדרה "עבודה ערבית" היו פרקים שבהם הוזכרו חג הקרבן וחג הפסח .מענה מלא.
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 .12תכניות מועדפות
במכרז ערוץ  2נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות אשר תוכנן יעסוק בנושאים שמקדמים את מגמות הרשות ,ואת
היעדים הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלו הוגדרו כ"תכניות מועדפות" ,והן עוסקות בנושאים הבאים :תכניות מורשת
ותרבות יהודית ,תכניות דעת ותרבות ,תכניות פריפריה ותכניות שיח ציבורי.
תכנית מורשת ותרבות יהודית  -תכנית מהפקה מקומית העוסקת בנושאי תרבות והגות מהמורשת היהודית ,בגישה
היסטורית ,תרבותית או עכשווית ,תוך מתן ערך מוסף והרחבת ידיעת הציבור ותודעתו.
תכנית דעת ותרבות  -תכנית מהפקה מקומית המיועדת להעשיר ,להרחיב ולהעמיק ידע והבנה בתחומי דעת ותרבות
שונים ,ואשר אינה תכנית בידור ואינה תכנית פנאי והדרכה.
תכנית פריפריה  -תכנית מהפקה מקומית ,המתמקדת בקבוצת אוכלוסייה שייצוגה במוקדי ההשפעה הציבורית,
הכלכלית ,החברתית או התרבותית אינו ניכר ,ושיש לה נגישות נמוכה למרכז ההוויה הישראלית בכלל ולתקשורת בפרט.
תכנית העוסקת במתן ביטוי לקהילה או לצורת התיישבות ,בהכרת מאפייניה ,במתרחש בקרבה ,בתרבותה ובקידום
מעמדה בחברה הישראלית בתחומי ההשפעה האמורים; לעניין זה" ,קבוצת אוכלוסייה"  -קבוצה בעלת אפיון אתני,
לאומי ,עדתי ,דתי ,חברתי או גאוגרפי.
תכנית שיח ציבורי  -תכנית מהפקה ישראלית ובה כתבות מעמיקות מחוץ לאולפן או כתבות תחקיר ובהן פרשנות
הנגזרת מאירועים ציבוריים עכשוויים והתורמת להעלאת סוגיות בתחומי הפוליטיקה ,החברה והכלכלה בארץ ובעולם,
ולדיון מעמיק בהן.
בהתאם לכללים ,זכייני ערוץ  2מחוייבים לשדר ,בחלוקה יחסית בינהם 216 ,שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים
באופן מובהק ,בין השעות  .24:00-17:00מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיינים.
כלל (7ג) לכללי תכניות קובע" :שודרו בין השעות  17:00ו 24:00-שידורי רשות שהם תכניות מועדפות מסוג כלשהו,
רשאי בעל הזיכיון להקטין את היקף השעות שבהן ישדר אותו סוג של תכנית באותן שעות לפי מספר שעות שידורי הרשות
כאמור ,ולשדרן בשעות אחרות של היממה ,לפי בחירתו".
בכפוף לכלל זה ,שודרו ב"רשת" בשעות האמורות סרטי הרשות השנייה ,במסגרת ה"רצועה מהחיים" אשר חלקם עסקו
בפריפריה ("מכתוב עליכ"" ,מים סוערים"" ,בקומרניס" ו"זונה") ובמורשת ותרבות יהודית ("המורדים האחרונים"" ,פענוח
יציאת מצרים" ו"עמוד נוח").
סרטי הרשות השנייה אשר שודרו ב"קשת" בשעות האמורות עסקו בחלקם בפריפריה ("בית הילדים"" ,שאדיה"" ,במה"
ו"מרד שוברי המוסכמות") ובמורשת ותרבות יהודית ("אלמנה חיה") .על כן שידורם הפחית את המכסה המחייבת את
הזכיין לשידור תכניות פריפריה ותכניות מורשת ותרבות יהודית בין השעות  .24:00-17:00שעות אלה שודרו בשעות
אחרות ביממה.
התכניות המועדפות מתחלקות לשתי קטגוריות :תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ,וכאלו שאינן מובהקות,
אולם משלבות בתוכן תכנים ונושאים מועדפים .תכניות מועדפות שאינן מובהקות ומשודרות באוף פריים מקבלות הכרה
ב 80%-מזמן השידור .תכניות שאינן מועדפות מובהקות שישודרו בפריים ויהיה בהן ייצוג ניכר על המרקע של קבוצות
אוכלוסייה ,או נושאים מועדפים כפי שמוגדרים בכללים ,יקבלו הכרה של  100%מזמן השידור שלהן.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שאליה התחייב בכל שנה.
פירוט התכניות אשר הוכרו נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט של הרשות.
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" .12.1רשת"  -תכניות מועדפות
"רשת" מחויבת לשדר  84:46שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .24:00-17:00בנוסף ,התחייבה
"רשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות מעבר למכסות הקבועות בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות
שעות תכניות מועדפות לא מובהקות
סה"כ שעות תכניות מועדפות

398:36
411:29
810:05

א .דעת ותרבות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

מחויבות בשעות
25:42
-----

שידור שעות בפועל
19:25:14
145:21:32
164:46:46
28:43:45

ב .פריפריה
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

מחויבות בשעות
21:36
-----

שידור שעות בפועל
22:10:52
74:17:54
96:28:46
382:21:32

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ג .מורשת ותרבות יהודית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

מחויבות בשעות
16:52
-----

שידור שעות בפועל
17:56:26
57:40:42
75:37:08
00:23:46

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ד .שיח ציבורי
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
סה"כ תכניות מובהקות

מחויבות בשעות
20:36

שידור שעות בפועל
61:43:51
61:43:51

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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" .12.2קשת"  -תכניות מועדפות
"קשת" מחויבת לשדר  102:39שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .24:00-17:00בנוסף ,התחייבה
"קשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות מעבר למכסות הקבועות בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות
שעות תכניות מועדפות לא מובהקות
סה"כ שעות תכניות מועדפות

354:51
427:51
782:43

א .דעת ותרבות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

מחויבות בשעות
34:18
-----

שידור שעות בפועל
38:48:54
60:33:38
99:22:32
427:51:39

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ב .פריפריה
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות

מחויבות בשעות
14:44
---

שידור שעות בפועל
32:12:55
141:44:43
173:57:38

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ג .מורשת ותרבות יהודית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות

מחויבות בשעות
26:13
---

שידור שעות בפועל
9:41:02
39:16:47
48:57:49

ד .שיח ציבורי
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
סה"כ תכניות מובהקות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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מחויבות בשעות
27:24

שידור שעות בפועל
32:33:36
32:33:36

 .13הטלוויזיה החינוכית  -תכניות נבחרות
המנדט של הטלוויזיה החינוכית בערוץ  2קובע שבעל הזיכיון ישדר תכניות העוסקות בנושאים לימודיים  -חינוכיים
בהתאם לאמור בחוק הרשות השנייה בכלל ,ותוך מתן ביטוי למגמות הקבועות בסעיף  5לחוק בפרט .בכלל זה יהיו
שידורי בעל הזיכיון מכוונים ומיועדים ברובם לקהל של ילדים ונוער ,יעסקו בנושאים תרבותיים וחברתיים ,אשר מקדמים
את התרבות בישראל ומשקפים את החברה הישראלית על גווניה .הטלוויזיה החינוכית שידרה  674שעות במהלך השנה,
להלן מדגם של חלק מהתכניות ששודרו:
מספר פרקים סה"כ משך
שם התכנית
1:25
3
אולימפידע 2007
0:45
1
בחייהם ובמותם
37:55
76
בנעלי בית
17:01
38
דואט ישראלי
2:33
5
דרך העיניים שלנו (תכנית באמהרית)
27:07
49
הזירה הכלכלית
24:28
54
המועדון
31:46
58
חוצה ישראל  -עם רינו צרור
12:21
27
חטף פתח
17:41
39
טעמים
0:29
1
כדי שלא יאבד 2007
16:41
36
מבט בשניים
7:35
16
מבשלים ראיון
0:55
2
מוזיקה היום
14:50
25
מוסף המוספים
7:36
10
מחווה לאומן בקאמרי
9:10
20
ספורטי .וי
7:04
16
קולטורה עם אבירמה גולן
13:28
30
קיאן נוכחים (תכנית בערבית)
8:25
15
רק בריאות
6:56
15
שוונג
24:41
45
תיק תקשורת
סה"כ  291:01:50 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
02/10/07 - 30/09/07
23/04/07 - 23/04/07
31/12/07 - 05/01/07
28/12/07 - 06/01/07
16/02/07 - 12/01/07
30/12/07 - 07/01/07
28/12/07 - 05/01/07
26/12/07 - 02/01/07
12/11/07 - 05/03/07
28/12/07 - 05/01/07
23/04/07 - 23/04/07
29/12/07 - 13/01/07
02/11/07 - 06/07/07
04/10/07 - 04/10/07
29/06/07 - 05/01/07
06/10/07 - 02/04/07
27/06/07 - 03/01/07
21/07/07 - 07/04/07
28/12/07 - 25/05/07
14/05/07 - 01/01/07
25/12/07 - 15/05/07
27/12/07 - 04/01/07

 .14הפקה מקומית שאינה קנויה
פירוט התכניות אשר הוכרו נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט של הרשות.

 .15עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
לפי הכללים בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,דוברות ערבית או רוסית ,או מתורגמות לערבית או
לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב ,בשיעור שלא יפחת מ 5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית,
בשפה הערבית ,ובהיקף שלא יפחת מ 5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הרוסית.
עוד נקבע ,כי בעל זיכיון ישדר תכנית מהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת חצי שעה בשבוע אם הוא משדר
שלושה ימים בשבוע ,ותכנית כאמור בת שעה או שתי תכניות בנות חצי שעה בשבוע אם הוא משדר ארבעה ימים או יותר
בשבוע; את התכניות האמורות יפיק צוות ,שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והן יעסקו בשאלות
הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
פירוט התכניות אשר לוו בכתוביות תרגום לערבית ולרוסית נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט
של הרשות.
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 .15.1תרגום לערבית
הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי הזכיינים עמדו במחויבות ואף
שידרו תכניות מלוות בתרגום מעבר לנדרש.

א .רשת
 5%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  174:42שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין  375:57שעות
לשפה הערבית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
זכיין המשדר שלושה ימים בשבוע ,ישדר חצי שעה בשבוע תכנית הדוברת ערבית ומתוך מכסה זו יובאו במניין עד שיעור
של  12%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא
תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
המחויבות 26:שעות שמתוכן  3:08שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
אהלן וסהלן ש.ח.
עאלם א-שבאב
רפיק חלבי בשטח

מספר פרקים סה"כ משך
3:08
6
4:38
8
23:24
43
סה"כ  30:10:00 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
26/06/07 - 02/01/07
19/02/07 - 01/01/07
30/12/07 - 25/02/07

סה"כ שידר הזכיין  28:02שעות בשידור ראשון ו  3:08 -שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי,
הזכיין עמד במחויבות.

ב .קשת
 5%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  224:07שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין  326:27שעות
לשפה הערבית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
זכיין המשדר ארבע ימים בשבוע ,ישדר שעה בשבוע תכנית הדוברת ערבית .מתוך מכסה זו יובאו במניין עד שיעור של
 12%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא
תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
המחויבות 52 :שעות שמתוכן  6:15שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
בלי אבל באדון לאכן
גלריה
גלריה ש.ח.
חכי כבאר
ילדי הצמתים
נוג'ום כוכבים
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מספר פרקים
12
14
13
17
1
10

סה"כ משך
6:36
9:37
6:15
8:31
0:20
5:13

מתאריך  -עד תאריך
28/12/07 - 12/10/07
18/05/07 - 05/01/07
29/12/07 - 04/01/07
28/12/07 - 31/08/07
15/02/07 - 15/02/07
24/08/07 - 15/06/07

סה"כ משך
מספר פרקים
1:58
1
6:57
12
סה"כ  45:27:52 :שעות

שם התכנית
ערביזיון 2007
פנורמה

מתאריך  -עד תאריך
05/05/07 - 05/05/07
06/04/07 - 05/01/07

סה"כ שידר הזכיין  39:12שעות בשידור ראשון ו  6:15 -שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי.

ג .הטלוויזיה החינוכית
תכניות שהופקו במקורן בערבית (אין מחויבות)
שם התכנית
פורטרט ש.ח.
קיאן נוכחים

מספר פרקים סה"כ משך
10:01
20
13:28
30
סה"כ  23:29:48 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
18/05/07 - 05/01/07
28/12/07 - 25/05/07

 .15.2תרגום לרוסית
הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי הזכיינים עמדו במחויבות ואף
שידרו תכניות מלוות בתרגום מעבר לנדרש.

א .רשת
 5%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  174:42שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין  793:42שעות
לשפה הרוסית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ב .קשת
 5%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  224:07שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין  378:09שעות
לשפה הרוסית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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 .16דוח עמידת זכייני הרשות בנושא הקלות לכבדי שמיעה-
שנת 2007
רקע על החוק והכללים
בשנת  2006נכנס לתוקף חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה( 2005-להלן" :החוק").
חוק זה התוסף על חוק הקלות לחרש ,התשנ"ב 1992-וכללי הקלות לחרש (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו) ,התשנ"ז-
( 1997להלן" :הכללים") שהותקנו מכוחו המסדירים את מחויבויות זכייני הרשות השנייה בעניין הקלות לכבדי השמיעה.
הוראות הזיכיונות שהוענקו לזכיינים מוסיפות מחויבויות הנוגעות להוספת כתוביות סמויות ,הניתנות לצפייה על פי דרישה
בשידור דיגיטלי .כיוון שהשידור הדיגיטלי טרם מומש ,הדוח לשנת  2007אינו עוסק במחויבות זו.
כידוע ,כפי שנקבע בחוק ,המחויבות שעל פיה יש לפעול היא המחויבות המחמירה מבין שני דברי החקיקה האמורים ,החוק
והכללים (סעיף  15לחוק).
הרשות העבירה כנדרש בחוק דוח מפורט לידי נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,דוח זה פורסם גם באתר
הרשות  www.rashut2.org.ilומפורט בסעיף  17להלן.
להלן יובא פירוט המחויבויות בכללים ועמידת הזכיינים בהן.
הדרישה לליווי כתוביות פירושה :כתוביות בעברית בשידורים בעברית ,כתוביות בערבית בשידורים בערבית וכתוביות
ברוסית בשידורים ברוסית.
נוסף לתכניות המלוות בכתוביות בהתאם לכללים האמורים ,כל תכניות הרכש מלוות בכתוביות ,ולפיכך קיים על
המרקע היצע לא מבוטל של תכניות המלוות בתרגום לעברית ,לערבית ולרוסית ,אשר אינו מחושב במכסה ,לעניין
עמידה בהוראות החוק והכללים.
* את פירוט הנתונים והטבלאות המפורטות ניתן יהיה לראות באתר האינטרנט של הרשות.

א .שפת סימנים לתכניות ילדים
סעיף (2ז) לכללים מחייב כי לפחות תכנית אחת בשבוע בערוץ שנמשכת לפחות חצי שעה והיא דוברת עברית ,או
מדובבת לעברית ,ומיועדת לילדים בגיל הרך שאינם יודעים לקרוא ,תתורגם לשפת הסימנים.
תכנית שבועית באורך חצי שעה שודרה בליווי שפת הסימנים מראשית התקופה עד סופה .התכניות הן:
קשת  -המפלצתונים.
רשת  -קיוביקס ,סנופי וצ'ארלי בראון.

ב .כתוביות לכלל השידורים
סעיף (2ד) לכללים מחייב ללוות בכתוביות לכבדי שמיעה לפחות  50%מכלל זמן השידורים המוקלטים שישודרו מדי
חודש.
כל הזכיינים עמדו במכסה החודשית ,לבד מהטלוויזיה החינוכית בחודשים מסוימים.
בנוסף לתכניות ששודרו ע"י הזכיינים בעניין זה ,שודרו  70:53שעות משידורי הרשות השנייה בשידורי ערוץ  2ולוו
בכתוביות.

 16.1רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
"רשת" מחויבת ללוות מדי חודש בכתוביות בעברית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים עברית" .רשת" עמדה במכסה
החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
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בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  1,410:36שעות ,שהן  87%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית במהלך התקופה ומעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
"רשת" מחויבת ללוות מדי חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית " .רשת" עמדה
במכסה החודשית בכל אחד מ 12 -החודשים שנבדקו.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  88:10שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית
במהלך התקופה ומעל ומעבר למכסה החודשית.

 16.2קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
"קשת" מחויבת ללוות מדי חודש בכתוביות בעברית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים עברית " .רשת" עמדה
במכסה החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  1,790שעות ,שהן  78%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית
במהלך התקופה ומעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
"קשת" מחויבת ללוות מדי חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית" .קשת" עמדה במכסה
החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  95:40שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית
במהלך התקופה ומעל ומעבר למכסה החודשית.

 16.3הטלוויזיה החינוכית
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת ללוות מידי חודש בכתוביות בעברית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים עברית  .הטלוויזיה
החינוכית עמדה במכסה החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  238:30שעות ,שהן  61%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית
במהלך התקופה ומעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת ללוות מדי חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית .הטלוויזיה
החינוכית לא עמדה במכסה החודשית בחודשים מרס ,אפריל ,יוני ,אוגוסט וספטמבר .ביתר החודשים עמדה הטלוויזיה
החינוכית במכסה.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  11:17שעות ,שהן  48%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית
במהלך התקופה.
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ג .כתוביות בשעות השיא
סעיף ( 2ג) לכללים קובע כי לפחות  50%מכלל התכניות שישודרו בכל חודש ,בין השעות  ,24:30-19:00ואינן בשידור
חי ,ילוו בכתוביות לכבדי שמיעה .סעיף  6לכללים קובע כי שידורים שיתורגמו לשפת סימנים ,מעבר לנדרש לפי החוק,
אינם חייבים בליווי כתוביות .כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן ,הזכיינים עמדו בדרישה ואף מעבר לכך.
היקף כתוביות בשעות  24:30-19:00מתוך שידורים שאינם חיים (בניכוי שידורים שתורגמו לשפת סימנים)
חודש
ינואר
פברואר
מרס
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

רשת
99%
79%
70%
86%
75%
68%
54%
67%
65%
88%
89%
88%

קשת
75%
73%
68%
76%
85%
86%
66%
73%
82%
69%
66%
76%

 16.4חברת החדשות
בהתאם לכתב הזיכיון של חברת החדשות ,החל מתאריך  1בנובמבר  2005על החברה ללוות כל מהדורת חדשות
מרכזית וכל מהדורת מסכמת או מבזק מסכם בלילה ,בכתוביות הנראות על המרקע לפי דרישת הצופה ,או בתרגום
לשפת הסימנים ,במשך כל המהדורה או המבזק ,למעט ראיונות הנערכים בשידור חי .כמו כן ,מחויבת חברת החדשות,
החל מיום זה ,ללוות את מהדורת החדשות המרכזית ,ובכלל זה את מגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' ,בתרגום
סימולטני לשפת הרוסית הניתן לקליטה בשיטה הדיגיטלית על פי דרישת הצופה.
חברת החדשות לא עמדה במחויבויות אלו .מכיוון שלא הושלמה אינטגרציה בשרשרת מערך ההפצה הדיגיטלית במהלך
שנת  2007לא ניתן לקבוע כי הייתה הפרה .יצוין כי חברת החדשות אף לא עמדה במלוא מחויבויותיה על פי הכללים
הקובעים את היקף המחויבות ,כל עוד לא מומשה התחייבות החברה לשידור כתוביות סמויות בשידור דיגיטלי (התחייבות
אשר היה על החברה לממש מתאריך  1בנובמבר .)2005

עפ"י הכללים:
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.1

עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו כולן בכתוביות בעברית (סעיף ( 4א) ( )3בכללים).
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.

.2

כל כתבה המשודרת במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' תלווה בכתוביות בעברית ,אם הכנת הכתבה
הסתיימה לפני השעה  14:00ביום השידור (סעיף (4ג) ( )2בכללים).
חברת החדשות לא עמדה בדרישה זו.
מבדיקת הרשות עולה כי  62%מהכתבות ששודרו ביום ו' לוו בכתוביות .לטענת החברה ,כל הכתבות שעריכתן
הסתיימה לפני השעה  14:00תורגמו במלואן.

.3

לפחות מחצית מהכתבות במהדורת החדשות המרכזית היומית ,בכל אחד מימי השבוע ,ילוו בכתוביות בעברית
(סעיף (4ד)( )2בכללים).
חברת החדשות לא עמדה בדרישה זו.
מבדיקת הרשות עולה כי  13%מהכתבות ששודרו לוו בכתוביות.
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.4

מהדורת חדשות מסכמת ותכנית בענייני היום ששודרה בסמוך לפניה ילוו בתרגום לשפת סימנים לפחות פעמיים
בשבוע ,בימי חול שבהם לא משודרת בערוץ כלל ארצי אחר מהדורת חדשות המתורגמת לשפת סימנים (סעיף
(4ה) בכללים).
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.
המהדורה המסכמת לוותה בשפת סימנים פעמיים בשבוע ,כנדרש .בסמוך למהדורה זו לא שודרה תכנית
בענייני היום.

.5

מהדורת חדשות אחת לשבוע בשפה הערבית תתורגם לשפת הסימנים (סעיף (4ו) לכללים).
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.

.6

באירועים מיוחדים שבעניינם מתבצעות פריצות בלתי מתוכננות מראש של שידורי חדשות ,הם ילוו בתרגום לשפת
הסימנים או בכיתוב על המרקע של עיקר הדברים שבשידור (סעיף (4ז) לכללים).
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.

 .17בדיקת עמידת זכייני ערוץ  2בחוק שידורי טלוויזיה במהלך
שנת 2007
מצ"ב דוח לגבי עמידת זכייני ערוץ  2בהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה ( 2005 -להלן:
"החוק") בשנת  .2007יצויין כי בהתאם לסעיף  15לחוק ,חלות על זכייני ערוץ  2וערוץ  10הוראות נוספות לפי חוק
הקלות לחרש ,התשנ"ב( 1992-לרבות כללים שהתקינה מועצת הרשות השנייה מכוחו) ,אשר חלקן אף מחמירות יותר
מאלו הקבועות בחוק .כמו כן חלות מחויבויות על פי כתב הזיכיון .עם זאת ,דוח זה מתייחס בהתאם לנדרש על פי חוק
רק לעמידה במחויבויות על פי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה.2005-
* את פירוט הנתונים והטבלאות המפורטות ניתן יהיה לראות באתר האינטרנט של הרשות.

 .17.1כתוביות בתכניות מוקלטות
סעיף (3א) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  50% ,2007לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות
המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה.
סעיף  1לחוק מגדיר את המונח "תכנית" כדלקמן:
"תכנית  -תכנית המשודרת בערוץ טלוויזיה שהדיבור בה הוא בשפה העברית או הערבית ,או תכנית טלוויזיה שהדיבוב
בה הוא בעברית או בערבית ,ולמעט תכנית שהיא אחת מאלה:
( )1תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;
( )2תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;
( )3תכנית מוזיקה;"
ומכאן נקבע אופן בדיקתנו את שיעור עמידת הזכיינים בהוראות סעיף זה.
בנוסף ,נציין כי בבדיקת סעיף זה לא נבחנה עמידת הזכיינים בשעות שבין  01:00ל  ,06:00 -זאת בהתאם להוראת
סעיף (10ט) לחוק.
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ינואר-יוני 2007
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  588:31שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  294:15שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  252:05שעות מאחר ש 42:10-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  515:29שעות ,שהן  88%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "רשת"  31:42שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  15:51שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  31:42שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית.
לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  827:41שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  413:50שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  386:50שעות מאחר ש 27-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  675:29שעות ,שהן  82%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "קשת"  22:51שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  11:25שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  22:31שעות ,שהן  99%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית.
לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

טלוויזיה חינוכית
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  189:27שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הטלוויזיה החינוכית מחויבת
ללוות  50%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  94:43שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  100:41שעות ,שהן  53%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך ,עמדה הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.
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כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  12:47שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הטלוויזיה החינוכית מחויבת
ללוות  50%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  6:23שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  5:01שעות ,שהן  39%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית.
לפיכך ,הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות האמורה .הנושא טופל כהפרה ,והרשות נקטה בסנקציית ענישה נגד
הזכיין ,נטילת  30שניות זמן פרסומת.

יולי -דצמבר 2007
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  667:38שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  333:49שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  285:19שעות מאחר ש 48:30-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  539:46שעות ,שהן  81%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "רשת"  20:48שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  10:24שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  20:48שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית.
לפיכך עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  880:08שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  440:04שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  425:59שעות מאחר ש 14:05-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  718:52שעות ,שהן  82%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "קשת"  21:47שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות  50%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  10:53שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  21:47שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית.
לפיכך עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.
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טלוויזיה חינוכית
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  200:22שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הטלוויזיה החינוכית מחויבת
ללוות  50%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  100:11שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  98:46שעות מאחר ש 1:25 -שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  136:58שעות ,שהן  68%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  10:42שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הטלוויזיה החינוכית מחויבת
ללוות  50%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  5:21שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  6:15שעות ,שהן  58%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית.
לפיכך עמדה הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

 .17.2כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא
סעיף (3ב) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  60% ,2007לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות
המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא.
יצוין כי זה מכבר נקבע כי שעות צפיית השיא ("פריים טיים") לעניין זה בערוצים  2ו 10 -הינן בין השעות .24:30-19:00
אשר על כן ,ובהתאם להוראת סעיף (2ב) לחוק ,בדיקת עמידת הזכיינים בהוראת סעיף (3ב) לחוק בפרט ,וביתר הוראות
החוק הנוגעות לשעות שיא נערכה על פי שעות אלה.
יובהר כי הטלוויזיה החינוכית אינה משדרת בשעות אלו ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו.

ינואר-יוני 2007
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  177:29שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  60%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  106:29שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  93:44שעות מאחר ש 12:45-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  139:39שעות ,שהן  79%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  249:20שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  60%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  149:36שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  140:29שעות מאחר ש 9:07-שעות לוו בשפת הסימנים.
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בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  195:30שעות ,שהן  78%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

יולי -דצמבר 2007
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  243:19שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  60%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  145:59שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  129:33שעות מאחר ש 16:26-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  180:02שעות ,שהן  74%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  280:18שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות  60%משעות אלה
בכתוביות ,כלומר  168:11שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  165:15שעות מאחר ש  2:56 -שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  214:21שעות ,שהן  76%מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
לפיכך עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

 .17.3ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים
סעיף (3ד) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעור של  50%מהשיעורים האמורים בסעיף  3לחוק ,תכניות
מדובבות המיועדות לילדים ,במשך חצי שנה.
על פי הוראת סעיף זה ,בשנת  2007יש ללוות בכתוביות  25%לפחות מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות
בכל היום ,ו 30%-מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים מגיל  7ומעלה ,המשודרות בשעות השיא .לענין זה יצוין כי
סעיף (2א) לחוק קובע כי שעות השיא לגבי תכניות לגיל הרך הינן  8:00-7:00ו( 17:00-14:00 -להלן" :שעות השיא
לילדים").
הטלוויזיה החינוכית אינה משדרת תכניות מדובבות לילדים ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו.

ינואר-יוני 2007
רשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו שידרה "רשת"  35:41שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל היום,
ולפיכך היה עליה ללוות  25%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 8:55 ,שעות .כיוון ש  34:51 -שעות של תכניות מדובבות
לילדים שודרו בליווי שפת סימנים ,הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "רשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף (7ד) בחוק
קובע כי תכניות שלוו בשפת הסימנים פטורות מליווי כתוביות.
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קשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו שידרה "קשת"  10:12שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל היום,
ולפיכך היה עליה ללוות  25%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 2:33 ,שעות .כיוון ש  9:21 -שעות של תכניות מדובבות
לילדים שודרו בליווי שפת סימנים ,הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "קשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף (7ד) בחוק
קובע כי תכניות שלוו בשפת הסימנים פטורות מליווי כתוביות.

יולי -דצמבר 2007
רשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו שידרה "רשת"  57:54שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל היום,
ולפיכך היה עליה ללוות  25%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 14:28 ,שעות .כיוון ש  45 -שעות של תכניות מדובבות
לילדים שודרו בליווי שפת סימנים ,הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "רשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף (7ד) בחוק
קובע כי תכניות שלוו בשפת הסימנים פטורות מליווי כתוביות.

קשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו שידרה "קשת"  42דקות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל היום,
ולפיכך היה עליה ללוות  25%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 10 ,דקות .כיוון שכל התכניות הללו שודרו בליווי שפת סימנים,
הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "קשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף (7ד) בחוק קובע כי תכניות שלוו בשפת
הסימנים פטורות מליווי כתוביות.

 .17.4כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות
השיא לילדים
ינואר-יוני 2007
רשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא
במהלך תקופה זו שידרה "רשת"  2:44שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית בשעות השיא,
ולפיכך היה עליה ללוות  30%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 00:49 ,דקות .כיוון שכל התכניות הללו שודרו בליווי שפת
סימנים ,הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "רשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף ( 7ד) בחוק קובע כי תכניות שלוו
בשפת הסימנים פטורות מליווי כתוביות.

קשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא
במהלך תקופה זו שידרה "קשת"  9:21שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית בשעות השיא,
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ולפיכך היה עליה ללוות  30%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 2:48 ,שעות .כיוון שכל התכניות הללו שודרו בליווי שפת
סימנים ,הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "קשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף ( 7ד) בחוק קובע כי תכניות שלוו
בשפת הסימנים פטורות מליווי כתוביות.

יולי  -דצמבר 2007
רשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא
במהלך תקופה זו שידרה "רשת"  35:12שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית בשעות השיא,
ולפיכך היה עליה ללוות  30%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 10:33 ,שעות .כיוון שכל התכניות הללו שודרו בליווי שפת
סימנים ,הרי שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "רשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף ( 7ד) בחוק קובע כי תכניות שלוו
בשפת הסימנים פטורות מליווי כתוביות.

קשת
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא
במהלך תקופה זו שידרה "קשת"  42דקות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית בשעות השיא ,ולפיכך
היה עליה ללוות  30%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 13 ,דקות .כיוון שכל התכניות הללו שודרו בליווי שפת סימנים ,הרי
שבהתאם לסעיף (7ד) לחוק עמדה "קשת" במחויבות .נזכיר כי סעיף ( 7ד) בחוק קובע כי תכניות שלוו בשפת הסימנים
פטורות מליווי כתוביות.

 .17.5תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה
סעיף (7א) לחוק קובע כי בשנת  2007משדר טלוויזיה ילווה  5%לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות
בשעות השיא ,למעט מהדורת חדשות ,בתרגום לשפת סימנים .להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף  2לעיל.
יובהר כי הטלוויזיה החינוכית אינה משדרת בשעות אלה ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו.

ינואר-דצמבר 2007
רשת
בתקופה זו שידרה "רשת"  564:56שעות דוברות עברית בשעות השיא .הזכיין מחויב ללוות  5%משעות אלה בתרגום
לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  28:14שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  30:37שעות ,שהן  5.4%מסך התכניות דוברות עברית
ששודרו בשעות השיא .לפיכך עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בשפת סימנים מעבר לנדרש.

קשת
בתקופה זו שידרה "קשת"  733:53שעות דוברות עברית בשעות השיא .הזכיין מחויב ללוות  5%משעות אלה בתרגום
לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  36:41שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  41:41שעות ,שהן  5.7%מסך התכניות דוברות עברית
ששודרו בשעות השיא .לפיכך עמדה ""קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בשפת סימנים מעבר לנדרש.
תכניות ערוץ 2
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שידורי הרשות השנייה
בשנת  2007שידרה הרשות השנייה  27:38שעות דוברות עברית בשעות השיא .הרשות מחויבת ללוות  5%משעות אלה
בתרגום לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  1:23שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  2:06שעות ,שהן  7.6%מסך השעות ששידרה הרשות
השנייה.

 .17.6תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך
סעיף (7ג) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף של חצי שעה
לפחות ,לגיל הרך.
הטלוויזיה החינוכית אינה משדרת תכניות לגיל הרך ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו.

רשת
"רשת" לא שידרה במהלך שנת  2007תכניות לגיל הרך ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו .

קשת
"קשת" שידרה במהלך שנת  2007תכניות לגיל הרך (סיפורי מישמיש ורחוב שמש  )22אך לא ליוותה אותן בתרגום
לשפת הסימנים כנדרש בחוק.
הרשות קבעה כי "קשת" לא עמדה במחויבות האמורה לאחר שדחתה את עמדתה בדבר פרשנות החוק בעניין זה .הרשות
קבעה כי זו הייתה הפרה ,והבהירה את עמדתה ל"קשת".

 .17.7חברת החדשות של ערוץ 2
סעיף (5א) לחוק קובע כי מדי ערב בשעות השיא תלווה בכותרות מהדורת חדשות מרכזית אחת לפחות ,המשודרת
בשעות שיא ,בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.
חברת החדשות של ערוץ  2עמדה בדרישה.
סעיף (7ב) לחוק קובע כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת בערוץ
טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.
יצוין כי בהתאם לסעיף על ועדת התיאום לפי חוק הרשות השנייה לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ.
הוועדה קבעה רק ביום  16בינואר  2008הוראות בעניין .לגבי שנת  2007לא נקבעו הוראות בדבר ימי שידור.
חברת החדשות של ערוץ  2ליוותה בתרגום לשפת סימנים פעמיים בשבוע את מהדורת החדשות המשודרת בחצות
(.)24:00
יוזכר כי ,כאמור בסעיף  17.2לעיל ,שעות השיא מוגדרות .24:30-19:00
סעיף ( 9ג) לחוק  -חברת החדשות משדרת הודעות בכותרות בזמן פיגוע המפנות למרכז מידע ,בליווי מספרי טלפון
לחרום.
למען הסדר הטוב יצוין כי בהתאם להוראת סעיף  15לחוק ,על חברות החדשות להוסיף ולקיים את החיובים החלים
עליהן מכוח הוראות חוק הקלות לחרש ,תשנ"ב 1992 -והכללים שהותקנו מכוחו ,כללי הקלות לחרש (הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו) ,תשנ"ז .1997-הוראות נוספות בעניין זה נקבעו לחברות החדשות מכח זיכיונן .דוח זה אינו עוסק
במחויבויות אלה.
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 .18השקעה בקולנוע ישראלי
זכייניות ערוץ  2מחויבות להוציא בכל שנה סכום של  8מיליון  ,₪בחלוקה שווה ביניהן ,להפקה של סרטי קולנוע ישראליים.
בשנת  ,2007כל אחת מהזכייניות התחייבה להשקיע ,במסגרת חוזי התקשרות עם מפיקי הסרטים השונים ,את הסכומים
המפורטים להלן.
הפקת סרט קולנוע הינו תהליך שאורך בין שנתיים לשלוש שנים .הוצאת הכספים להפקת הסרט נעשית לאורך כל
תקופת ההפקה בתחנות תשלום .לאור האמור ,הוחלט לאפשר לזכיין אשר חתם על חוזים שבהם התחייב להשקיע סך
כולל של  4מיליון  ,₪וכן ביצע הוצאה משמעותית בפועל עד מועד בדיקתה של הרשות ,להשלים את ההוצאה בפועל
בגין הפקות אלה עד סוף שנת .2009

"רשת"
במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי ,מחויבת "רשת" להשקיע בסרטי קולנוע ישראליים סכום העומד על
 ₪ 4,305,555בשנת ( 2007כולל הצמדה למדד)" .רשת" התחייבה במסגרת המכרז לערוץ  2להשקיע בקולנוע
הישראלי בהיקפים גדולים יותר מהנדרש על פי הכללים .עד לסגירת דוח זה ,לא הציגה "רשת" בפני הרשות את הנתונים
לגבי השקעתה בקולנוע וזאת לאחר בקשות חוזרות ונשנות .לאור האמור ,ובהתאם לנתונים הנמצאים בידי הרשות -
"רשת" לא עמדה במחויבות.

"קשת"
במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי ,מחויבת "קשת" להשקיע בסרטי קולנוע ישראליים סכום העומד על
 ₪ 4,305,555בשנת ( 2007כולל הצמדה למדד)" .קשת" הציגה בשנת  2007התחייבות להוצאה להפקת סרטים
ישראלים בסך של " .₪ 4,550,000קשת" הוציאה בפועל עד כה סך של  3מיליון  .₪את יתרת סכום ההתחייבות תהיה
"קשת" מחוייבת להוציא עד סוף שנת .2009
במסגרת המכרז לערוץ  2התחייבה "קשת" להשקיע בכל שנת זיכיון בסרט קולנוע רב תרבותי אחד לפחות -
מבדיקה שערכה הרשות עולה כי שלושה סרטים של "קשת" הינם רב תרבותיים ועונים על מחוייבות זו ,ולפיכך עמדה
"קשת" במחויבותה זו מעל לנדרש.
להלן פירוט הסרטים בהם התחייבה "קשת" להשקיע:
הסרט
יגאל ולנה
לבנון
ציון ואחיו
הניתוח
סרט אנימציה  -אתגר קרת
אילי ובן
שבעה
התפרצות

יוצרים
הפקה :יונייטד קינג ,מפיק בפועל :אלדר קינן,
במאי :לאון פרודובסקי.
הפקה :יונייטד קינג ,במאי :שמוליק מעוז.
הפקה :נורמה הפקות ,מפיק בפועל :הלל רוזמן
במאי :ערן מירב.
הפקה :דני וולמן ,במאי :דני וולמן.
הפקה 9.99$ :ש"מ ,מפיק בפועל :ריצ'רד קלינדן,
במאי :טטיה רוזנטל.
הפקה :ינוסן הפקות ,מפיק בפועל :איילת אימברמן,
במאי :אורי רביד.
הפקה :יולי אוגוסט הפקות ,מפיק בפועל :ענת שפרנק
במאי :רונית ושלומי אלקבץ (ביימו וכתבו).
הפקה :יולי אוגוסט הפקות ,תסריט :עדנה מזיה,
במאי :איתן צור.
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הסרט
אנחנו לא לבד
חנה מ
עץ הלימון
בדרך לתל אביב

יוצרים
הפקה :יולי אוגוסט הפקות ,תסריט :יזהר הר לב,
במאי :ליאור הר -לב.
הפקה :יולי אוגוסט הפקות ,תסריט ובימוי :הדר פרידליך.
הפקה :יונייטד קינג ,מפיק בפועל :עוזי קארין,
במאי :ערן ריקליס.
הפקה ובימוי :חן שלם ,מפיק בפועל :אדווה בן אור.

החלטות הרשות בנושא ההפרות שפורטו בדוח זה
כפי שפורט לעיל ,דוח הרשות לשנת  2007מעלה תמונה של הפרות שונות של תנאי הדין והזיכיון של בעלי הזיכיון בערוץ .2
המועצה החליטה כי בעלי הזיכיון יחויבו להשלים את כל המחויבויות שבהן לא עמדו בשנת הזיכיון הרלוונטית .מנכ"ל
הרשות יקבע מסגרת זמנים ומערך בקרה למעקב אחר השלמת כל המחויבויות של בעלי הזכיון.
לאור היקף ההפרות ,המליץ מנכ"ל הרשות למועצה לקיים דיון בעניין ולהטיל סנקציות על בעלי הזיכיונות עקב ההפרות
שפורטו בדוח זה .המועצה תקיים דיון בהמלצת המנהל ותגבש החלטתה בנושא.
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הפרות בשידור
כחלק מהפיקוח על השידורים ,מבררת הרשות עם כל זכיין ,אירועים הנראים הפרה לכאורה של החוק ,הכללים או הנחיות
הרשות ,לדוגמא ,שיבוץ פרסומות בניגוד לכללים ,פרסומת אגב אסורה ונושאים תכניתיים ואתיים נוספים.
אם לאחר הליך הבירור עם הזכיין מתקבלת החלטה ,כי אכן בוצעה הפרה בשידור ,רשאית הרשות לנקוט סנקציה נגד
הזכיין .הסנקציה שרשאית הרשות להפעיל היא נטילת זמן פרסומת ,העומד לרשות הזכיין .על החלטה זו עומדת לזכיין
זכות ערר בפני ועדה של מועצת הרשות.
להלן מפורטות ההפרות שבגינן הוחלט לנקוט סנקציות נגד הזכיין.
יצוין ,כי מועצת הרשות עדיין לא דנה במספר נושאים ,ולפיכך מעמדם הסופי טרם נקבע והם סומנו בכוכבית.

ערוץ 2
טבלת סיכום הפרות ונטילות שקבעה הרשות  -שנת 2007
זכיין

מספר
ההפרות

הפרות
בתחום
שיבוץ
פרסומות
או חסויות

הפרות
בתחום
האתיקה
ופרסומת
אגב

הפרות
בתחום
התכניות

הפרות
בתחום
עוצמת
השמע

נטילת
זמן
שידור

התראה

הפרות
שנמצאות
בהליך
ערר

קשת

20

11

7

2

10

10

7

רשת

8

6

1

1

2

6

5

הטלוויזיה

2

1

1

1

1

החינוכית
חברת
החדשות

3

1

2

3

להלן יפורטו ההפרות על פי חלוקה לזכיינים :
הפרות שמעמדן הסופי טרם נקבע יסומנו בכוכבית *

קשת
הפרה

סנקציית הרשות

בתאריך  31.1.07במסגרת התכנית "בוקר חדש" ניתנה חשיפה פרסומית
החורגת מגבול הסביר לחברת "פיטנס"  ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.

נטילת  30שניות של פרסומת.

הפרות בשידור ערוץ 2
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הפרה

סנקציית הרשות

בתאריך  21.2.07בתכנית "נולד לרקוד" שודר תשדיר פרסומת ל"מגה
גלופלקס" בהשתתפותו של עידו תדמור ,שמשתתף באופן קבוע בפאנל
השופטים בתכנית ,בניגוד לכללי  31ו 32-שיבוץ פרסומות.

התראה.

בתאריך  2.3.07במהלך התוכנית "מועדון לילה" שודר תשדיר פרסומת
ל"במבה" בכיכובו ובקריינותו של השחקן עופר שכטר ,שהינו חבר קבוע בפאנל
התוכנית ,בניגוד לכללים  31ו 32-לכללי שיבוץ פרסומות.

התראה.

בתאריך  9.3.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
נטילת  1:08דקות של
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות פרסומת*.
בנושא.
בתאריכים  4-7.3.07שודר התשדיר "אתר  ,"5225שאושר על ידי "קשת".
בתשדיר הוצג מידע מהותי למשתתפים בחידון באופן חלקי ומטעה ,בניגוד לכלל
 4לכללי האתיקה בפרסומת.

נטילת  30שניות של פרסומת.

בתאריך  4.4.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
נטילת  00:51שניות של
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות פרסומת*.
בנושא.
בתאריך  5.5.07במהלך המופע "ערביזיון" ניתנה חשיפה פרסומית חורגת
וממושכת לחברת "סלקום" ,המעניקה חסות לתכנית ,בניגוד לכלל  9לכללי
האתיקה בפרסומת.

נטילת  2:00דקות של פרסומת.

בתאריך  9.5.07בתוכנית "כשרון או כשלון" הוצג אייטם שבו ילד צעיר
מוכנס לתוך מכונת כביסה ו"עובר כביסה" .המעשה הינו מעשה מסוכן ועלול
להיות מושא לחיקוי לילדים ,הקטע שודר בניגוד לסעיף  15א .לכללי האתיקה
בתוכניות.

התראה.

בתאריך  12.5.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
נטילת  4:47דקות של
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות פרסומת*.
בנושא.
בתאריך  17.5.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
נטילת  1:45דקות של
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות פרסומת*.
בנושא.
בתאריך  2.6.07במהלך התכנית "כשרון או כשלון" שודר תשדיר פרסומת
" - YELLOWארוחות בריאות" בקריינותו של טל ברמן שהינו אחד המגישים
בתכנית ,בניגוד לכללים ( 32ב) ו( 32-ג) לכללי שיבוץ פרסומות.
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התראה.

הפרה

סנקציית הרשות

בתאריך  9.6.07בתכנית "כשרון או כשלון" שודר שיר רצוף בגסויות שכלל
התייחסות מביזה ומשפילה לאוכלוסיית הנשים .הקטע פגע באופן קיצוני
ברגשות הציבור ובטעם הטוב ,ועומד בניגוד לכלל (11א) לכללי האתיקה
ולסעיף (46א)( )4לחוק הרשות השנייה.

התראה.

בתאריך  16.6.07בתכנית "כשרון או כשלון" ניתנה חשיפה פרסומית החורגת
מגדר הסביר למותג "חלילית"  ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

התראה.

בתאריכים  6-7.7.07שודרו תשדירי פרסומת לבירה "טובורג" ארבע פעמים
בשעה ,בניגוד לכלל ( 7ב) לכללי שיבוץ פרסומות .

התראה.

בחודש אוקטובר  ,2007שודר האייטם הכלכלי "כלל פיננסים בטוחה" שלא
בתוך מקבץ פרסומות ,על כל המשתמע מכך ,לרבות מעברון וסימול "פ",
בניגוד לקבוע בכלל  9לכללי האתיקה בפרסומות ,לכלל  20לכללי שיבוץ
פרסומות ,ולהנחיית הרשות בנושא.

נטילת  3:00דקות של
פרסומת*.

בתאריך  13.10.07שודרו תשדירי פרסומת לחברת " "H&Oארבע פעמים
בשעה ,בניגוד לכלל ( 7ב) לכללי שיבוץ פרסומות .

התראה.

בתאריך  25.10.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
נטילת  4:16דקות של
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות פרסומות*.
בנושא.
בתאריכים  7-8.11.07שודרו הודעות חסות ל"מקרר שארפ הייבריד" ,כשהן
כוללות אמרה המתייחסת לתכונותיו של המוצר ,בניגוד לכלל  4לכללי שיבוץ
פרסומות ולהנחיות הרשות.

התראה.

בתאריכים  7-9.11.07שודר התשדיר "נטוויז'ן  -שדרג ב  "₪ 4.99 -כאשר
תנאים מרכזיים ומהותיים למימוש המבצע אינם מופיעים בתשדיר ,באופן מטעה
ובניגוד לנדרש בכלל  4לכללי האתיקה בפרסומת.

התראה.

בתאריכים  21-22.12.07שודר האייטם הכלכלי "כלל פיננסים בטוחה" שלא
בתוך מקבץ פרסומות ,על כל המשתמע מכך ,לרבות מעברון וסימול "פ",
בניגוד לקבוע בכלל  9לכללי האתיקה בפרסומות ,לכלל  20לכללי שיבוץ
פרסומות ,ולהנחיית הרשות בנושא.

נטילת  4:00דקות של
פרסומת*.

הפרות בשידור ערוץ 2
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רשת
הפרה

סנקציית הרשות

בתאריכים  8,15.1.07במהלך התכנית "יאיר לפיד" שובץ מקבץ הודעות חסות נטילת  1:00דקה של פרסומת*.
שלא בצמוד למקבץ פרסומות או לאחר החזרה ממנו ,בניגוד לכלל  4א(.ה)
לכללי שיבוץ פרסומות .
בתאריכים  5-6.2.07במהלך התוכנית הבוקר "העולם הבוקר" ,שודרו תשדירי התראה.
פרסומת ל"בנק איגוד" בליווי קריינות של אברי גלעד ,שהינו המגיש התוכנית,
בניגוד לכלל ( 32ב) (ג) לכללי שיבוץ פרסומות .
בתאריך  13.2.07שודר קדימון לתכנית "כלבוטק" .הקדימון כלל תיאורים
וביטויים מיניים בוטים ושודר בשעה  ,20:48לפני השעה  ,22:00למרות שסווג
לגילאי  ,14+בניגוד לסעיף ( 9ב) ( )2לכללי התכניות.

נטילת  3:00דקות של
פרסומת*.

בנוסף ,התראה לפי כללי הרשות
נוסף על כך ,התכנית כלבוטק שודרה אף היא לפני השעה  ,22:00אף על פי
שהתכנית כללה תיאורים וביטויים מיניים בוטים ,וסיווגה היה לגילאי  ,14+בניגוד השנייה לטלוויזיה ולרדיו (סיווג,
סימון ואיסור שידורים מזיקים/
לסעיף ( 9ב)( )1לכללי התוכניות ולסעיף (46א)( )4לחוק הרשות השנייה.
מתן התראות) תשס"ג .2002
בתאריך  11-13.3.07במהלך היום שודרו פינות נושאות פרסים ,שעניינן טקס
בחירת מלכת היופי  ,2007מעבר למותר ,בניגוד להנחיות הרשות.

נטילת  1:15דקות של פרסומת.

בתאריך  21.10.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
נטילת  2:38דקות של
וקדימונים)  ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות פרסומות*.
בנושא.
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בתאריך  22.10.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות
בנושא.

נטילת  6:27דקות של
פרסומות*.

בתאריך  4.11.07שודר התשדיר "נטוויז'ן  -שדרג ב "₪ 4.99-כאשר תנאים
מרכזיים ומהותיים למימוש המבצע אינם מופיעים בתשדיר ,באופן מטעה ובניגוד
לכלל  4לכללי האתיקה בפרסומת.

התראה.

בתאריך  13.11.07שודרו חריגות מהזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
וקדימונים) ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות
בנושא.

נטילת  1:00דקה של פרסומת*.
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הטלוויזיה החינוכית
הפרה

סנקציית הרשות

במהלך מספר ימים בחודשים ינואר ופברואר  2007שודרו חריגות ממכסת הזמן התראה.
הלא תוכניתי המותר (פרסומות וקדימונים) ,בהיקף מצטבר של  3:22דקות,
בניגוד לכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות ,ולהנחיות הרשות בנושא.
סעיף ( 2ד) לכללי הקלות לחירש התשנ"ז  ,1997קובע שיש ללוות תוכניות
הדוברות ערבית בכתוביות בערבית בהיקף של .50%

נטילת  30שניות של פרסומות.

בחודש מרץ  ,2007לוו  40%מהתוכניות.
בחודש אפריל  ,2007לא לוו כלל התכניות.
בחודש יוני  ,2007לוו  44%מהתוכניות.

חברת החדשות
כיוון שחברת החדשות אינה מוכרת זמן פרסום ,הרשות אינה יכולה ליטול זמן פרסום מהחברה בשל הפרותיה.
הפרה
בתאריכים  , 28-30.8.07במהלך "המהדורה הכלכלית" ניתנה חשיפה
פרסומית החורגת מגדר הסביר לעיתון "גלובוס"  ,בניגוד לכלל  9לכללי
האתיקה בפרסומת ולסעיף  65לחוק הרשות השנייה.

סנקציית הרשות
התראה.

בחודשים ינואר-אפריל ,יולי-דצמבר  ,2007לא לוו בכתוביות בעברית 50%
מהכתבות ששודרו במהדורת החדשות המרכזית (היומית) ,בניגוד לנדרש בכללי
הקלות לחירש סעיף( 4ד) (.)2

התראה.

בכל שנת  ,2007לא תורגמה מהדורת החדשות המרכזית והמגזין המסכם של
יום שישי בתרגום סימולטאני לרוסית ,בניגוד לנדרש בסעיף  2.78לכתב הזכיון.

התראה.

הפרות בשידור ערוץ 2

55

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

הפצת שידורים קרקעית:
ההפצה הקרקעית נעשית באמצעות  15משדרים הפרוסים ברחבי הארץ .עקב התיישנותם של המשדרים והבלאי הגדול
שלהם ,לצד בעיות באספקת חלקי חילוף מצד היצרן ,הרשות נערכת לקראת שדרוגם ו/או החלפתם.
את תחנות השידור מתחזקת עבור הרשות חברת "בזק"  -החברה המבצעת:
 .1תיקון תקלות שוטפות  -כוננות  24שעות ביממה.
 .2תחזוקה מונעת.
 .3שדרוגים.
חברת "בזק" ,מפעילה שני מרכזי תחזוקה ,בתחנת "איתנים" ליד ירושלים ,ובתחנת ה"רדאר" על הר הכרמל .בכל אחד
מהם מוקד בקרה ,מעבדת תיקון ומחסן חלפים.
ארבע מתחנות השידור נמצאות באתרים של "בזק" ,שלוש נמצאות באתרים של הרשות ,והשאר באתרים בבעלות צד
ג' .כל תחנות השידור מבוקרות ונשלטות מרחוק באמצעות מערכת בקרה ממוחשבת ותקשורת נתונים מול המש"ב
(מרכז שידור ובקרה) ברשות השנייה בירושלים.
במסגרת שדרוג התחנות ,חלק גדול מתחנות השידור חוברו לקווי תמסורת אשר מעבירים את השידורים בפורמט MPG-4

על מנת לגבות את השידור.
בנוסף ,הוחלפו קודקים תקולים בתחנות השידור בקודקים חדשים.
בעקבות מספר בעיות בתחנת השידור ביה"ח כרמל ,הועתקה תחנה זו למיקום חדש  -תחנת השידור של חברת "בזק"
בטירת הכרמל.

הפצת שידורים לוויינית:
השידורים הדיגיטליים של ערוץ  2מופצים באמצעות "עמוס."1-
בחודש אוקטובר  2006הופסקו השידורים האנלוגיים של שידורי ערוץ  2מהלוויין "עמוס "2-וכיום שידורים אלו מופצים
דיגיטלית דרך הלוויין "עמוס "1-יחד עם שידורי ערוץ .10
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כספים
הוצאה להפקה ורכישה של תכניות
(שנת הזיכיון השנייה )1.1.07-31.12.07
ביום  1.1.07החלה שנת הזיכיון השנייה של תקופת הזיכיון החדשה .להלן נתוני מחויבות הזכיינים להוצאה להפקה ורכישה
של תכניות בתקופה זו ומידת עמידתם במחויבות זו (כל הסכומים במיליוני :)₪
מחויבויות ועמידה  -קשת
להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבות להוצאה להפקה ישראלית כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות
מחויבות להוצאה לתוכניות מועדפות כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

קשת
240
156
81

עמידה




מחויבויות ועמידה  -רשת
מחויבות להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבות להוצאה להפקה ישראלית כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות
מחויבות להוצאה לתוכניות מועדפות כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

רשת
201
109
36

עמידה




שיתופי פעולה עם גורמי חוץ
הזכיינים התחייבו בזיכיון החדש להפיק תכניות בהיקפים המצוינים להלן במסגרת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ .במידה
ולא יגויסו הכספים החיצוניים ,התחייבו הזכיינים להעמיד סכומים אלו ממקורות עצמיים לשם עמידה במחויבות.
הרשות בחנה את עמידת הזכייניות במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה ומצאה את הממצאים הבאים:
מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים  -קשת
מחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעולה
תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות מתוך ההוצאה במסגרת שת"פ

קשת
7.1
3.55

עמידה



מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים  -רשת
מחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעולה
תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות מתוך ההוצאה במסגרת שת"פ
סכומי המחויבויות נגזרו מתחזית ההכנסות לשנת .2007
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רשת
7.1
3.55

עמידה



התקופה אליה מתייחסים הנתונים לעיל הינה שנת הזיכיון השנייה של המכרז החדש של הערוץ השני .בתקופת הזיכיון
החדשה התווספה מחויבות לזכיינים של תכניות מועדפות שבהן נכללות תכניות מסוג :מורשת ותרבות יהודית ,תכניות
דעת ותרבות ,תכניות פריפריה ותכניות שיח ציבורי.
מהנתונים עולה כי סה"כ הוציאו רשת וקשת בתקופה הנבדקת למעלה מ 500 -מיליון ש"ח לשנת הזיכיון השנייה להפקה
ולרכישה של תוכניות (כולל באמצעות שיתופי פעולה) .
בהתאם להנחיית משרד התקשורת ,הרשות אינה גובה תמלוגים בגין הכנסות הזכיינים מאתרי האינטרנט שלהם .מכאן
כי בהתאם לחוק ,ההכנסות הנ"ל אינן נזקפות לצורך מחוייבויות התוכן של הזכיין.

סגירת ביקורת לשנת 2006
בהמשך לדוח לשנת  ,2006בעקבות סגירת ביקורת רו"ח ,ישנה תוספת מחויבות בגין סוגה עילית כדלקמן:
קשת :כ 2-מל"ש
רשת :כ 1-מל"ש
כמו כן ,המחויבות להפקה מקומית של קשת עלתה ל.50% -
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תכני השידור
הפרות בשידור
טכנולוגיה
כספים

תכני השידור
בשנת  ,2007המשיך ערוץ  10במגמת העלייה וההתחזקות כערוץ שידור מרכזי ,מגמה שהחלה בשנת  .2006בתוך
כך ,המשיך הערוץ לספק אלטרנטיבה אמיתית וראויה לצופי הטלוויזיה ,החל משידורי החדשות המקצועיים שלו ,ועובר
לתכניות הבידור והאיכות.
על אף שהערוץ המשיך בשנה זו גם במגמת שיפור בעמידתו במחויבויות התוכן ,ובייחוד הסוגה העילית ,הוא לא עמד
בהתחייבות הכוללת הקבועה לו על פי חוק להוצאה על תכניות מסוגה עילית ,ובתוך כך לא עמד בהוצאה המחויבת
במיוחד בתתי הסוגות של הדרמה והז'אנר המיוחד .בשנה זו הוציא ערוץ  10כ 30-מיליון  ₪על הפקה ורכישה של
תכניות מסוגה עילית ,סכום המהווה חוסר של  21.8מהמחוייבות ועלייה של כ 30%-מההוצאה על תכניות מסוגה
עילית בשנת  .2006יחד עם זאת ,בשנה זו שידר הערוץ  24שעות דרמה במקום  50המחויבות בכללים ,והוציא כ10-
מיליון  ₪במקום  25מיליון  ,₪המחויבים בכללים .אמנם ישנו גידול קטן בהיקף השעות וההוצאה על הדרמה לעומת שנת
 ,2006אולם גידול זה אינו מספק ,ואינו מביא את הערוץ למצב של עמידה במחויבויות התוכן שלו כמצופה.
ניתן להזכיר את סדרת הדרמה האיכותית "מתי נתנשק" אשר שודרה על ידי ערוץ  ,10וזכתה לצפייה רחבה .הישג
נוסף של הערוץ הוא בתחום התיעודי .שידורם של  24שעות של סרטי תעודה מיוחדים  -ובכך עמידה מלאה במכסת
השעות המחויבת וחוסר קטן בהיקף ההוצאה המחויבת  -עומד אל מול  7שעות בלבד של סרטי תעודה ששודרו
אשתקד .במסגרת זו ראוי לציין פרויקטים תיעודיים ייחודיים וחשובים דוגמת "אשם במותו" על אודות תאונות אימונים
בצה"ל" ,שישה ימים ביוני" פרויקט היסטורי על מלחמת ששת הימים" ,שרון" סרטי תעודה על חייו ופועלו של אריק שרון,
ו"חלומות אסורים" סדרת תעודה שהעלתה לסדר היום הציבורי דיון מרתק לגבי ההתייחסות במערכת המשטרתית
והתייחסות החברה לאסירים בבתי הסוהר .הערוץ שידר גם את סדרת התחקירים הוותיקה והאהובה על הצופים,
"שומר מסך" ,ואת סדרות התכניות "אמא יקרה לי" ו"על החיים ועל המוות".
עוד יצוין שבדצמבר  2007עלתה לשידור בערוץ  10התוכנית "הישרדות" ,תכנית מציאות (ריאליטי) המבוססת על
פורמט בינלאומי מוכר המשודר במדינות רבות .התכנית הביאה שיעורי צפייה גבוהים ביותר ,וזכתה להיות "שיחת היום".
תוכנית זו גרמה להתגברות התחרות בין הערוצים  2ו  ,10 -בעיקר בשנת  ,2008במהלכה תכניות ריאליטי רבות
ומגוונות שודרו בערוצים  10ו .2-ז'אנר הריאליטי הפך למרכזי במסגרת התחרות האמורה .התהליך הציב אתגרים
רבים בפני הרשות השנייה ,הן בהיבט של התוכן של תוכניות הריאליטי ותגובות הציבור לשידורים ,והן בצורך לשמור על
איזון התמהיל של השידורים ,ולדאוג לכך שיהיו תכני איכות וסוגה עלית לצד תוכניות בידור וריאליטי.
בשנה זו החלה הרשות בביצוע בדיקה מקיפה שנקבעה לפי החוק ,בחלוף חמש שנים לזיכיונו של הערוץ .במסגרת
בדיקה זו ,בדקה הרשות את עמידת הערוץ במחויבויותיו במהלך התקופה האמורה ,בהקשר של המחויבויות החלות על
הערוץ במסגרת החוק והכללים .בעקבות התנהלותו המורכבת של ערוץ  ,10לאור קשייו הכלכליים ,תקופת ההקפאה
ששהה בה ,ואי עמידתו במהלך שנים רבות במחויבויות תוכן מרכזיות ,הבדיקה הייתה מורכבת ביותר ,וטרם הגיעה
לסיומה .הרשות השנייה תעמוד בפני הסוגיה של המשך שידוריו של ערוץ  ,10ובאיזו מתכונת.
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תכניות
סה"כ שודרו בערוץ  10במשך  12חודשים (בתקופה שבין  8,688:09 - )27.1.08-28.1.07שעות שידור.
המחויבויות המפורטות בפרק זה מעוגנות בהוראות החוק ,בכללי הרשות ובכתב הזיכיון.
הערה כללית :בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות .השניות נלקחו בחשבון בסך כל השעות.

 .1עמידה במכסת ההפקה המקומית
ערוץ  10מחויב לשדר הפקות מקומיות בהיקף של  40%מכלל השידורים .המכסה מחושבת לפי כלל השידורים ,ובהם
שידורי חברת החדשות.
להלן עמידת ערוץ  10בדרישות אלו בתקופה הנבדקת:
הזכיין
"ישראל "10

אחוז הפקה מקומית
40.5%

* בנתון מגולמות השעות ,שבהן בוטלו שידורים מתוכננים ושודרו במקומם שידורי חדשות מיוחדים .זאת בשל הנחיית הרשות
להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים ולהתאים את לוח השידורים למצב.

 .2הפקות מקומיות קנויות
 65%מכלל ההפקות המקומיות חייבות להיות קנויות ,כלומר -הפקה מקומית שאינה הפקה עצמית ואינה הפקה של
אחד מאלה :מוסד ממשלתי ,מי שרשאי לשדר לציבור על פי דין ותאגיד שהשליטה בו היא בידי תאגיד הרשאי לשדר
כאמור ,או בידי בעלי עניין בו ,במישרין או בעקיפין.
הזכיין
"ישראל "10

אחוז הפקה מקומית קנויה
88%

 .3הפקה קנויה מגורם אחד
לפי כללי התכניות לא ישדר בעל זיכיון בכל שנה הפקות קנויות שלמעלה מ 30%-מהן נרכשו מגורם אחד ,אלא אם כן
אישרה זאת המועצה.
הערוץ שידר בתקופה הנבדקת  32%הפקות קנויות מגורם אחד ,חברת "אילנה זיו" .סך כל השעות שנקנו מחברה זו הן
 978שעות (מתוכן  120שעות היו בשידור חוזר)( .הערוץ לא עמד במחויבות).
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 .4שידורים חוזרים
הכלל קובע ,כי בעל הזיכיון רשאי לשדר שידורים חוזרים בשיעור שלא יעלה על  20%מכלל זמן השידורים שביחידת
השידור המוקצית לו .עוד נקבע כי בעל הזיכיון רשאי לשדר בין השעות  1:30ו 5:30-שידורים חוזרים ,מעבר למגבלה
האמורה.
שידור חוזר מקור
18.7%

סה"כ
26.1%

שידור חוזר רכש
7.4%

ערוץ  10חרג ב  6.1% -במכסת השידורים החוזרים שהן  530שעות.

 .5עמידה במכסות הסוגות
המכסה וההוצאה המחויבת לכל תת סוגה
לפי כללי התכניות מחויב ערוץ  10בהוצאה ובשידור של תכניות מסוגה עילית כדלקמן:
סכום של  50מיליון ( ₪סה"כ  51.2מיליון  ₪ממודד) בחלוקה הזו:
( )1תכנית דרמה  50 -שעות (מתוכן  3סרטי טלוויזיה) בהוצאה כוללת שלא תפחת מ 25.6-מיליון .₪
( )2סרטי תעודה מיוחדים  24 -שעות בהוצאה כוללת שלא תפחת מ 8.2 -מיליון  ,₪ותכניות תעודה  56 -שעות
(מתוכן  12שעות תכניות תחקיר) בהוצאה כוללת שלא תפחת מ 7.7 -מיליון .₪
( )3תכניות מיוחדות  50 -שעות בהוצאה כוללת שלא תפחת מ 9.7-מיליון ( ₪סה"כ  51.2מיליון  ₪ממודד).

נאותות הפקה
הכללים מחייבים את בעל הזיכיון להפיק כל אחת מהשעות בתקציב מינימלי של  70%מהתקציב לשעה לסוגה (סכום
המתקבל מחלוקת ההוצאה הכוללת לכל סוגה במספר השעות שנקבעה לה) ,ובתנאי שההוצאה לאותה סוגה תעמוד
בהוראת הכללים .עם זאת ,המנהל רשאי להתיר לבעל הזיכיון להפיק בכל שנה עד שש שעות הפקה מקומית מסוגה
עילית ,בתקציב של  60%לפחות מהתקציב לשעה לסוגה .זאת אם לדעת המנהל יש לתכנית ערך מוסף ,והיא עוסקת
באחד או יותר מנושאים אלה :טיפוח אזרחות טובה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם; מתן ביטוי למורשת היהודית
ולערכיה ולערכי הציונות; מתן ביטוי מתאים למגוון התרבותי של החברה הישראלית מאזורי הארץ השונים ובצורות
ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור.

נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית
נתונים בש"ח
סוגה

נאותות לשעה  -ממוצע

נאותות לשעה  -מינימום

דרמה
תכניות מיוחדות
סרטי תעודה
תכניות תעודה

511,473
194,360
340,982
137,002

358,031
136,052
238,688
95,901
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 .5.1מכסת השעות של ההפקות הקנויות מסוגה עילית
בהתאם לכללים ,בעל זיכיון ישדר במכסה לתכניות סוגה עילית שבה הוא מחויב ,הפקות מקומיות קנויות מסוגה עילית,
בשיעור שלא יפחת מ 60%-ממכסה זו.
 88%מהתכניות מסוגה עילית היו מהפקה מקומית קנויה.

 .5.2ההוצאה הכספית המחויבת בגין הפקות קנויות מסוגה עילית
עוד נקבע ,כי בעל הזיכיון יוציא  60%מההוצאה הכוללת לתכניות מסוגה עילית ,שבה הוא מחויב ,בעבור הפקות
מקומיות קנויות מסוגה עילית.
 85%מההוצאה לתכניות מסוגה עילית היו מהפקה מקומית קנויה.

 .5.3סוגה עילית
א .דרמה
מכסה  50שעות
סה"כ משך

שם התכנית

מספר פרקים

אגדת דשא
אגדת דשא 2
החברים של נאור
המקום
מתי נתנשק

3:17
5
8:53
13
1:23
2
6:23
10
3:45
5
סה"כ 23:43:41 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
22/03/07 — 01/02/07
14/07/07 — 12/04/07
06/02/07 — 30/01/07
21/01/08 — 19/11/07
21/01/08 — 24/12/07

קיים חוסר של  26:16שעות.
●

הוצאה מחויבת 25.6 :מיליון .₪
הוצאה מוכרת 10.2 :מיליון .₪

ב .תכניות מיוחדות
מכסה  50שעות
שם התכנית

מספר פרקים

טוב שבאת
לא לפני הילדים
של מי השורה הזאת

4:06
6
3:47
8
4:27
8
סה"כ 12:21:32 :שעות

קיים חוסר של  37:38שעות.
●

הוצאה מחויבת 9.7 :מיליון .₪
הוצאה מוכרת 4.3 :מיליון .₪

66

תכניות ערוץ 10

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך
19/07/07 — 05/06/07
26/01/08 — 15/12/07
08/05/07 — 01/02/07

ג .סרטי תעודה
מכסה  24שעות
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

אני אוהב אותך בית"ר **
אשם במותו
בית צבי
האריה שאג פעמיים **
ההר האחרון
החוג לקולנוע *
התא המשפחתי סיפורה של משפחת
מקסימוב
חלומות אסורים
מרגיש את הרוח *
מרגל השמפניה
פליימייקר
שישה ימים ביוני
שרון

1
1
4
1
1
1
1

1:00
0:59
5:14
0:59
1:01
1:01
1:06

14/10/07 — 14/10/07
30/01/07 — 30/01/07
19/01/08 — 29/12/07
01/03/07 — 01/03/07
12/08/07 — 12/08/07
26/01/08 — 26/01/08
01/09/07 — 01/09/07

2:58
3
1:02
1
2:01
2
1:17
1
3:08
3
1:59
2
סה"כ 23:49:51 :שעות

20/10/07 — 06/10/07
21/04/07 — 21/04/07
22/09/07 — 15/09/07
23/09/07 — 23/09/07
16/06/07 — 06/06/07
08/12/07 — 01/12/07

* תכניות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות  2:03 ( 8.6%שעות) ממכסת התעודה ,בהתאם לכללים.
** תכניות שהופקו בתקציב של  60%לפחות מהתקציב לשעת סוגה עילית.
●

הוצאה מחויבת 8.2 :מיליון .₪
הוצאה מוכרת 7.2 :מיליון .₪

ד .תכניות תעודה
מכסה  56 -שעות (הערוץ מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר)
שם התכנית
אמא יקרה לי
בלתי נתפס
דודו מחפש אהבה
המראה עם אורנה דץ
זהירות מים
מסע עולמי
משדר מיוחד גבול אינטימי
משדר מיוחד סוף העולם
על החיים ועל המוות
בעקבות ההשקעות של הכרישים
שומר מסך עם אמנון לוי
שתי טיפות מים
●

מספר פרקים

סה"כ משך

4:22
6
1:08
2
1:56
3
9:01
13
2:06
3
10:07
15
0:56
1
0:55
1
4:54
7
0:46
1
18:51
28
1:00
1
סה"כ 56:07:10 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
13/11/07 — 09/10/07
05/02/07 — 29/01/07
01/10/07 — 17/09/07
22/01/08 — 17/02/07
25/08/07 — 11/08/07
21/11/07 — 26/06/07
12/03/07 — 12/03/07
01/07/07 — 01/07/07
10/05/07 — 22/03/07
17/05/07 — 17/05/07
22/01/08 — 05/06/07
22/04/07 — 22/04/07

הוצאה מחויבת 7.7 :מיליון .₪
הוצאה מוכרת 7.7 :מיליון .₪
תכניות ערוץ 10
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ה .סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן
ערוץ  10חויב בשנת  2007להוציא סך של  51.2מיליון  ₪להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית .לערוץ 10
הוכרה הוצאה בסך של  29.4מיליון  ₪להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית .לזכיין חוסר של  21.8מיליון ₪
ו 64-שעות.
מתוך סכום החוסרים ,לזכיין חוסר של  15.4מיליון  ₪במכסת הדרמה 5.4 ,מיליון  ₪במכסת התכניות המיוחדות ומיליון ₪
במכסת סרטי התעודה.
לפיכך הזכיין לא עמד בהיקף השעות הנדרש ובהוצאה המחייבת לסוגה עילית.
הזכיין הוציא להפקה ורכישה של סוגה עלית  41.7מליון  .₪יצויין כי לטענת הזכיין ,הוא הוציא להפקה ורכישה של
תכניות תעודה  20מיליון  .₪הרשות הכירה במסגרת דו"ח זה בהוצאה של  7.7מיליון .₪

 .6מורשת ותרבות יהודית-ישראלית
לפי הכללים ,על בעל הזיכיון לשדר תכניות מורשת ותרבות יהודית-ישראלית בהיקף של  39שעות לפחות .הזכיין עמד
במחויבות זו.
ערוץ  10שידר  46:43שעות של תכניות מורשת ותרבות יהודית  -ישראלית .פירוט התכניות אשר הוכרו נמצא בנספח
א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט של הרשות.

 .7תכניות פריפריה
לפי הכללים ,בעל הזיכיון ישדר בכל שנה  45תכניות לפחות באורך של  24דקות לפחות ,העוסקות בעניינים הנוגעים
במישרין ובאופן ממוקד לאזורים שונים של הארץ ,שאינם במרכז הארץ ,או לקבוצות אוכלוסייה שונות ,ובהן קשישים.
הזכיין עמד במחויבות זו.
ערוץ  10שידר  110תכניות פריפריה .פירוט התכניות אשר הוכרו נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר
האינטרנט של הרשות.

 .8שיח ציבורי או ענייני היום
על בעל הזיכיון לשדר בכל שנה  45תכניות לפחות בענייני היום או תכניות שיח ציבורי באורך של  24דקות לפחות כל
אחת .הזכיין עמד במחויבות זו.
ערוץ  10שידר  241תכניות בענייני היום .פירוט התכניות אשר הוכרו נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר
האינטרנט של הרשות.

 .9הפקה מקומית שאינה קנויה
פירוט התכניות אשר הוכרו נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט של הרשות.
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 .10עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
לפי הכללים ,ישדר בעל זיכיון תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,הדוברות בשפה הערבית או הרוסית ,או המתורגמות
לערבית או לרוסית רהוטה בכתוביות תרגום או דיבוב .שיעור התכניות לא יפחת מ 5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה
שבועית ,בשפה הערבית ,ובשיעור שלא יפחת מ 7%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הרוסית ,ובלבד
שבמכסה זו בשפה הרוסית יהיו תכניות בענייני היום שאינן בשידור חי.
עוד נקבע ,כי לפחות חצי שעה בשבוע תהיה תכנית שהופקה במקורה בשפה הערבית .מכלל התכניות האמורות בשנה
ישדר בעל הזיכיון  22שעות בשידור שאינן שידור חוזר.
פירוט התכניות אשר לוו בכתוביות תרגום לערבית ולרוסית נמצא בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2007באתר האינטרנט
של הרשות.

 10.1תרגום לערבית
הרשות בחנה את עמידת הערוץ בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי הערוץ עמד במחויבות ואף
שידר תכניות מלוות בתרגום יותר מהנדרש.
 5%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  434:24שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין  503:34שעות
לשפה הערבית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית  22 -שעות
שם התכנית
נקודת מבט
צליל וטעם
שנוי במחלוקת

מספר פרקים

אורך כולל

9:43
21
14:48
31
24:52
51
סה"כ 49:25:05 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
18/01/08 — 02/02/07
25/01/08 — 16/03/07
25/01/08 — 02/02/07

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 10.2תרגום לרוסית
הרשות בחנה את עמידת הערוץ בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי הערוץ עמד במחויבות ,ואף
שידר תכניות מלוות בתרגום יותר מהנדרש.
 7%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  608:10שעות שנתיות .בפועל תירגם הזכיין  1097:48שעות
לשפה הרוסית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

תכניות ערוץ 10

69

 .11דוח עמידת זכייני הרשות בנושא הקלות לכבדי שמיעה  -שנת 2007
רקע על החוק והכללים
בשנת  2006נכנס לתוקף חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה( 2005-להלן" :החוק").
חוק זה התוסף על חוק הקלות לחרש ,התשנ"ב 1992-וכללי הקלות לחרש (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו) ,התשנ"ז-
( 1997להלן" :הכללים") ,שהותקנו מכוחו ומסדירים את מחויבויות זכייני הרשות השנייה בעניין הקלות לכבדי השמיעה.
הוראות הזיכיונות מוסיפות מחויבויות הנוגעות להוספת כתוביות סמויות ,הניתנות לצפייה על פי דרישה בשידור דיגיטלי.
כיוון שהשידור הדיגיטלי טרם מומש ,הדוח לשנת  2007אינו מתייחס למחויבות זו.
כידוע ,כפי שנקבע בחוק המחויבות שעל פיה יש לפעול היא המחויבות המחמירה מבין שני דברי החקיקה האמורים,
החוק והכללים (סעיף  15לחוק).
הרשות העבירה כנדרש בחוק דוח מפורט לידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .דוח זה פורסם גם באתר הרשות -
 www.rashut2.org.ilומפורט בסעיף  12להלן .
להלן יובא פירוט המחויבויות בכללים ועמידת הזכיינים בהן.
הדרישה לליווי כתוביות פירושה :כתוביות בעברית בשידורים בעברית ,כתוביות בערבית בשידורים בערבית וכתוביות
ברוסית בשידורים ברוסית.
נוסף לתכניות המלוות בכתוביות בהתאם לכללים האמורים ,כל תכניות הרכש מלוות בכתוביות ,ולפיכך קיים על
המרקע היצע לא מבוטל של תכניות המלוות בתרגום לעברית ,לערבית ולרוסית ,אשר אינו מחושב במכסה ,לעניין
עמידה בהוראות החוק והכללים.
* את פירוט הנתונים והטבלאות המפורטות ניתן יהיה לראות באתר האינטרנט של הרשות.

א .שפת סימנים לתכניות ילדים
סעיף (2ז) לכללים מחייב כי לפחות תכנית אחת בשבוע בערוץ ,שמשכה לפחות חצי שעה והיא דוברת עברית ,או
מדובבת לעברית ומיועדת לילדים בגיל הרך שאינם יודעים לקרוא ,תתורגם לשפת הסימנים.
ערוץ  10לא שידר תכניות כאמור ,אי לכך לא היה מחויב ללוותן בשפת סימנים.

ב .כתוביות מכלל זמן השידורים
סעיף (2ד) לכללים מחייב ללוות בכתוביות לכבדי שמיעה לפחות  50%מכלל זמן השידורים המוקלטים שישודרו מדי חודש.
בנוסף לתכניות ששודרו ע"י הזכיון בעניין זה 5:35 ,שעות משידורי הרשות השנייה ,בשידורי ערוץ  ,10לוו בכתוביות.

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
ערוץ  10מחויב ללוות מדי חודש בכתוביות בעברית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים עברית .ערוץ  10לא עמד
במכסה החודשית בחודשים יולי ואוגוסט .ביתר החודשים עמד הערוץ במכסה.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  2059:26שעות ,שהן  56%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית במהלך כל היום ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
ערוץ  10מחויב ללוות מידי חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית .ערוץ  10עמד
במכסה החודשית בכל אחד מ 12 -החודשים שנבדקו.
בסה"כ ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  51שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית
במהלך כל היום ,מעל ומעבר למכסה החודשית.
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ג .כתוביות בשעות השיא
סעיף (2ג) לכללים קובע כי לפחות  50%מכלל התכניות שישודרו בכל חודש ,בין השעות  ,24:30-19:00ואינן בשידור
חי ,ילוו בכתוביות לכבדי שמיעה .סעיף  6לכללים קובע כי שידורים שיתורגמו לשפת סימנים ,מעבר לנדרש לפי החוק,
אינם חייבים בליווי כתוביות .כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן ,הזכיינים עמדו בדרישה ואף מעבר לכך.
היקף כתוביות בשעות  24:30-19:00מתוך שידורים שאינם חיים (בניכוי שידורים שתורגמו לשפת סימנים)
חודש
פברואר
מרס
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר

ערוץ 10
*37%
50%
72%
78%
74%
*41%
67%
63%
54%
65%
83%
88%

* הערוץ עמד במחויבות בחודשים אלו בהתאם לסעיף  6לכללים ,וכפי שפורט לעיל.

חדשות 10
על פי הכללים:
 .1עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו כולן בכתוביות בעברית (סעיף (4א) ( )3בכללים).
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.
 .2כל כתבה המשודרת במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' תלווה בכתוביות בעברית ,אם הכנת הכתבה הסתיימה
לפני השעה  14:00ביום השידור (סעיף (4ג) ( )2בכללים).
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.
לטענת החברה ,כל הכתבות שעריכתן הסתיימה לפני השעה  14:00תורגמו במלואן.
 .3לפחות מחצית מהכתבות במהדורת החדשות המרכזית היומית ,בכל אחד מימי השבוע ,ילוו בכתוביות בעברית
(סעיף (4ג)( )2בכללים).
חברת חדשות  10לא עמדה בדרישה זו.
מבדיקת הרשות עולה כי ממוצע של  2.5%מהכתבות ששודרו לוו בכתוביות.
 .4מהדורת חדשות אחת לשבוע בשפה הערבית תתורגם לשפת הסימנים (סעיף (4ו) לכללים).
חברת חדשות  10לא עמדה בדרישה זו.
הערוץ לא משדר תכנית חדשות בשפה הערבית .אי לכך ,הוא מפר את הוראות זיכיונו.
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 .5מהדורת חדשות מסכמת ותכנית בענייני היום ,ששודרה בסמוך לפניה ,ילוו בתרגום לשפת סימנים לפחות פעמיים
בשבוע ,בימי חול שבהם לא משודרת בערוץ כלל ארצי אחר מהדורת חדשות המתורגמת לשפת סימנים.
חברת חדשות  10לא עמדה בדרישה זו.
 .6באירועים מיוחדים שבהם מתבצעות פריצות בלתי מתוכננות מראש של שידורי חדשות ,הם ילוו בתרגום לשפת
הסימנים או בכיתוב על המרקע של עיקר הדברים שבשידור (סעיף (4ז) לכללים).
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.

 .12בדיקת עמידת ערוץ  10בחוק שידורי טלוויזיה במהלך
שנת 2007
מצ"ב דוח לגבי עמידת ערוץ  10בהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה ( 2005 -להלן:
"החוק") בשנת  .2007יצוין כי בהתאם לסעיף  15לחוק ,חלות על זכייני ערוץ  2וערוץ  10הוראות נוספות לפי חוק
הקלות לחרש ,התשנ"ב( 1992-לרבות כללים שהתקינה מועצת הרשות השנייה מכוחו) ,אשר חלקן אף מחמירות יותר
מאלו הקבועות בחוק .כמו כן חלות מחויבויות על פי כתב הזיכיון .עם זאת ,דוח זה מתייחס בהתאם לנדרש על פי חוק
רק לעמידה במחויבויות על פי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה.2005-

 .12.1כתוביות בתכניות מוקלטות
סעיף (3א) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  50% ,2007לפחות מסך זמן שידורן של כלל
התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה.
סעיף  1לחוק מגדיר את המונח "תכנית" כדלקמן:
"תכנית  -תכנית המשודרת בערוץ טלוויזיה שהדיבור בה הוא בשפה העברית או הערבית ,או תכנית טלוויזיה שהדיבוב
בה הוא בעברית או בערבית ,ולמעט תכנית שהיא אחת מאלה:
( )1תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;
( )2תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;
( )3תכנית מוזיקה;"
ומכאן נקבע אופן בדיקתנו את שיעור עמידת הזכיינים בהוראות סעיף זה.
בנוסף ,נציין כי בבדיקת סעיף זה לא נבחנה עמידת הזכיינים בשעות שבין  01:00ל  ,06:00 -זאת בהתאם להוראת
סעיף (10ט) לחוק.

ינואר-יוני 2007
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידר ערוץ  1316:49 10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .ערוץ  10מחויב ללוות  50%משעות
אלה בכתוביות ,כלומר  658:24שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  649:52שעות ,מאחר ש 8:32-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  952:52שעות ,שהן  72%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית .לפיכך עמד ערוץ  10במחויבות האמורה ואף ליווה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.
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יולי  -דצמבר 2007
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידר ערוץ  1252:32 10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .ערוץ  10מחויב ללוות  50%משעות
אלה בכתוביות ,כלומר  626:16שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  573:04שעות מאחר ש 53:12-שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  787:44שעות ,שהן  63%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית .לפיכך עמד ערוץ  10במחויבות האמורה ואף ליווה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.
כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידר ערוץ  23:58 10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .ערוץ  10מחויב ללוות  50%משעות
אלה בכתוביות ,כלומר  11:59שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  23:58שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
ערבית .לפיכך עמד ערוץ  10במחויבות האמורה ואף ליווה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

 .12.2כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא
סעיף (3ב) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  60% ,2007לפחות מסך זמן שידורן של כלל
התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא.
יצוין כי זה מכבר נקבע כי שעות צפיית השיא ("פריים טיים") לעניין זה בערוצים  2ו 10 -הינן בין השעות .24:30—19:00
אשר על כן ,ובהתאם להוראת סעיף (2ב) לחוק ,בדיקת עמידת הזכיינים בהוראת סעיף (3ב) לחוק בפרט ,וביתר
הוראות החוק הנוגעות לשעות שיא נערכה על פי שעות אלו.

ינואר-יוני 2007
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידר ערוץ  217:09 10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .ערוץ  10מחויב ללוות  60%משעות
אלה בכתוביות ,כלומר  130:17שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  123:59שעות מאחר ש  8:51 -שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  137:02שעות ,שהן  63%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית .לפיכך עמד ערוץ  10במחויבות האמורה ואף ליווה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.

יולי -דצמבר 2007
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידר ערוץ  298:21 10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .ערוץ  10מחויב ללוות  60%משעות
אלה בכתוביות ,כלומר  178:25שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) המחויבות היא  139:44שעות מאחר ש  38:41 -שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  181:54שעות ,שהן  61%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית .לפיכך עמד ערוץ  10במחויבות האמורה ואף ליווה שידורים בכתוביות מעבר לנדרש.
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 .12.3ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים
סעיף (3ד) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעור של  50%מהשיעורים האמורים בסעיף  3לחוק,
תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,במשך חצי שנה.
על פי הוראת סעיף זה ,בשנת  2007יש ללוות בכתוביות  25%לפחות מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים
המשודרות בכל היום ,ו 30%-מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים מגיל  7ומעלה והמשודרות בשעות השיא .לענין
זה יצויין כי סעיף (2א) לחוק קובע כי שעות השיא לגבי תכניות לגיל הרך הינן  8:00-7:00ו( 17:00-14:00 -להלן:
"שעות השיא לילדים").

ינואר-יוני 2007
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו שידר ערוץ  39:11 10שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל
היום ,ולפיכך היה עליו ללוות  25%מהן בכתוביות בעברית ,קרי  9:47שעות .ערוץ  10ליווה את כל השעות המדובבות
הללו ( 39:11שעות) בכתוביות ,לפיכך עמד בדרישה ואף למעלה ממנה.

יולי -דצמבר 2007
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו שידר ערוץ  21:39 10שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל
היום ,ולפיכך היה עליו ללוות  25%מהן בכתוביות בעברית ,קרי  5:24שעות .ערוץ  10ליווה את כל השעות המדובבות
הללו ( 21:39שעות) בכתוביות ,לפיכך עמד בדרישה ואף למעלה ממנה.

 .12.4כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות
השיא לילדים
בשעות השיא לילדים לא משודרות בשידורי ערוץ  10תכניות מדובבות המיועדות לילדים.

 .12.5תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה
סעיף (7א) לחוק קובע כי בשנת  2007משדר טלוויזיה ילווה  5%לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות
בשעות השיא ,למעט מהדורת חדשות ,בתרגום לשפת סימנים .להגדרת 'שעות שיא" ראו סעיף  12.2לעיל.

ינואר-דצמבר 2007
בתקופה זו שידר ערוץ  1086:01 10שעות דוברות עברית בשעות השיא .ערוץ  10מחויב ללוות  5%משעות אלה
בתרגום לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  54:18שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  47:33שעות ,שהן  4.4%מסך התכניות דוברות עברית
ששודרו בשעות השיא( ,סה"כ חוסר של  6:45שעות) .לפיכך ,ערוץ  10לא עמד בדרישה במלואה ,וקיים חוסר של
 6:45שעות .הנושא טופל כהפרה ,אשר בעקבותיה הוחלט על נטילת חמש דקות זמן פרסומת .הנושא יועלה לדיון בערר
מועצה.
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שידורי הרשות השנייה
בשנת  2007שידרה הרשות השנייה  27:38שעות דוברות עברית בשעות השיא .הרשות מחויבת ללוות  5%משעות
אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  1:23שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  2:06שעות ,שהן  7.6%מסך השעות ששידרה הרשות
השנייה.

 .12.6תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך
סעיף (7ג) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף של חצי שעה
לפחות ,לגיל הרך.
הזכיין לא שידר במהלך שנת  2007תכניות לגיל הרך ,על כן לא חלה עליו מחויבות זו.

 12.7חברת החדשות של ערוץ 10
סעיף (5א) לחוק קובע כי מדי ערב בשעות השיא תלווה בכותרות מהדורת חדשות מרכזית אחת לפחות ,המשודרת
בשעות שיא ,בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.
חברת החדשות של ערוץ  10עמדה בדרישה.
סעיף (7ב) לחוק קובע כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת
בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.
יצוין כי בהתאם לחוק הרשות השנייה ,על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ .הוועדה
קבעה רק ביום  16.1.08הוראות בעניין .לגבי שנת  2007לא נקבעו הוראות בדבר ימי שידור.
יוזכר כי ,כאמור בסעיף  12.2לעיל ,שעות השיא מוגדרות .24:30-19:00
חברת החדשות של ערוץ  10לא תירגמה לשפת סימנים מהדורת חדשות שבועית אחת בשעות השיא (סעיף (7ב)
לחוק) ולפיכך לא עמדה בהוראות החוק .
לשלמות התמונה יצוין כי החברה ליוותה בתרגום לשפת סימנים בכל שבוע שישה מבזקים המשודרים במהלך תכניות
הבוקר.
בהתאם לסעיף (9ג) לחוק  -חברת החדשות של ערוץ  10משדרת בזמן פיגוע הודעות בכותרות המפנות למרכז
מידע ,בליווי מספרי טלפון לחירום .
למען הסדר הטוב יצוין כי בהתאם להוראת סעיף  15לחוק ,על חברות החדשות להוסיף ולקיים את החיובים החלים
עליהן מכוח הוראות חוק הקלות לחרש ,תשנ"ב 1992-והכללים שהותקנו מכוחו ,כללי הקלות לחרש (הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו) ,תשנ"ז.1997-

 .13השקעה בקולנוע ישראלי
כללי התכניות קובעים ,כי בעלי הזיכיונות בכל ערוץ יוציאו בכל שנה סכום של  8מיליון  ,₪בחלוקה שווה ביניהם,
להפקת סרטים ישראליים .ההוצאה להפקת סרטים ישראליים תוכר בשנת ההוצאה .עוד נקבע ,כי ההוצאה כאמור
תוכר רק אם חתם בעל הזיכיון על ההסכם לביצועה במהלך הפקת הסרט ,זולת אם התיר המנהל אחרת.
בהתאם לדיווח שנמסר על ידי "ישראל  ,"10ערוץ  10לא הוציא סכום כלשהו להפקת סרטים ישראלים בשנת ,2007
ולפיכך לא עמד במחויבות.
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החלטות הרשות בנושא ההפרות שפורטו בדוח זה
כפי שפורט לעיל ,דוח הרשות לשנת  2007מעלה תמונה של הפרות שונות של תנאי הדין והזיכיון של בעל הזכיון בערוץ
.10
המועצה החליטה כי בעל הזכיון יחויב להשלים את כל המחויבויות שבהן לא עמד בשנת הזיכיון הרלוונטית .מנכ"ל
הרשות יקבע מסגרת זמנים ומערך בקרה למעקב אחר השלמת כל המחויבויות של בעל הזכיון.
לאור היקף ההפרות שפורטו בדוח זה ,המליץ מנכ"ל הרשות למועצה לקיים דיון בענין ולהטיל סנקציות על בעל הזיכיון.
המועצה תקיים דיון בהמלצת המנהל ותגבש החלטתה בנושא.
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הפרות בשידור
כחלק מהפיקוח על השידורים מבררת הרשות עם כל זכיין ,אירועים הנראים הפרה לכאורה של החוק ,הכללים או
הנחיות הרשות ,דוגמת שיבוץ פרסומות בניגוד לכללים ,פרסומת אגב אסורה ונושאים תכניתיים ואתיים נוספים.
אם לאחר הליך הבירור עם הזכיין מתקבלת החלטה ,כי אכן בוצעה הפרה בשידור ,רשאית הרשות לנקוט סנקציה נגד
הזכיין .הסנקציה שרשאית הרשות להפעיל היא נטילת זמן פרסומת העומד לרשות הזכיין .על החלטה זו עומדת לזכיין
זכות ערעור לפני מועצת הרשות.
להלן מפורטות ההפרות שבגינן הוחלט לנקוט סנקציות נגד הזכיין.
יצוין ,כי כל ההפרות של ערוץ  ,10טרם נדונו ע"י מועצת הרשות ,ומעמדן הסופי טרם נקבע ,ולכן סומנו בכוכבית.
טבלת סיכום הפרות ונטילות שנקבעו על ידי הרשות
הפרות
בתחום

זכיין

מספר
ההפרות

הפרות
בתחום
שיבוץ
פרסומות
או חסויות

האתיקה
ופרסומת
אגב

ערוץ 10

31

18

6

חדשות

2

הפרות
בתחום
התכניות

הפרות
בתחום
עוצמת
השמע

התראה

7

11

2

2

נטילת זמן
שידור

הפרות
שנמצאות
בהליך
ערר

20

11

ערוץ 10
הפרה

סנקציית הרשות

בתאריכים  1-23.1.07במהלך התכניות "לונדון וקירשנבאום" ו"היום שהיה"
שודרו מרווחי מעבר המפרידים בין התוכניות לתשדירי הפרסומת ,שאורכם קטן
מ 3-שניות ,בניגוד לכלל ( 20ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  3:52דקות של
פרסומת.

בתאריך  19.1.07בתכנית "המופע המוטורי" ניתנה חשיפה פרסומית ממושכת
ובולטת לחברת " ,"Hertzבניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

נטילת  30שניות של
פרסומת.

בתאריך  22.1.07בתכנית "בלתי נתפס  -המשימה המסוכנת בעולם" הוצג אמן
פעלולים כשהוא תופס בפיו קליע אקדח במעופו .הרשות נתנה הנחיה שלא לשדר
את התוכנית מתוך דאגה שצופים ינסו לחקות את הפעלול .שידור התכנית היה
הפרה בוטה של הנחיית הרשות ושל הוראות הכללים והזיכיון .

נטילת  10:00דקות של
פרסומת.
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הפרה

סנקציית הרשות

בתאריך  22.1.07במהלך התכנית "מי רוצה להיות מליונר" ,שודר תשדיר
הפרסומת "סנובון כחול" בליווי קריינות של יורם ארבל ,שהינו מנחה התכנית,
בניגוד לכללים ( 32ב) ו( 32-ג) לכללי שיבוץ פרסומות.

התראה.

בתאריך  26.1.07בתכנית "צופית" שודרו שני אייטמים לפני השעה ,22:00
בעלי תכנים מיניים בוטים ושתכניהם מתאימים למבוגרים בלבד ,בניגוד לכלל 9
(ב) לכללי התכניות ,לסעיף  20למדריך האתיקה ולסעיף ( 46א) לחוק הרשות
השנייה.

נטילת  5:00דקות של
פרסומת.

כמו כן התכנית לא סווגה לגילאי  14ומעלה ,כמתחייב מתקנות "סיווג ,סימון
ואיסור שידורים".
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בנוסף ,התראה לפי כללי
הרשות השנייה לטלוויזיה
ולרדיו (סיווג ,סימון ואיסור
שידורים מזיקים/מתן
התראות) תשס"ג .2002

בתאריך  7.2.07במהלך התכנית "לונדון וקירשנבאום" ניתנה חשיפה פרסומית
החורגת מגבול הסביר לחברת " ,"The markerבניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.

התראה.

בתאריך  16.4.07במהלך משחק כדורגל ,שודרו הודעות חסות לחברת
"שברולט" הכוללות אמרה המהווה תמריץ לקנייה ,בניגוד לכלל  4א .לכללי
שיבוץ פרסומות ולהנחיות הרשות לענייני חסות.

התראה.

בתאריכים  14.5-25.6.07במהלך התוכנית "לרדת בגדול" ניתנה חשיפה
פרסומית החורגת מגבול הסביר למוצר "דיאט יופלה"  ,בניגוד לכלל  9לכללי
האתיקה בפרסומת.

נטילת  00:30שניות של
פרסומת.

בתאריך  10.6.07בתכנית "המופע הבלתי נתפס" הוצג תרגיל ברולטה רוסית
המבוצע עם אקדח מסמרים .המעשה הינו מעשה מסוכן ועלול להיות מושא
לחיקוי לילדים ולבני נוער ,הקטע שודר בניגוד לסעיף 15א .לכללי האתיקה
בתוכניות.

נטילת  5:00דקות של
פרסומת.

בתאריכים  7-8.7.07שודרו תשדירי פרסומת לבירה "טובורג" ארבע פעמים
בשעה ,בניגוד לכלל ( 7ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  1:00דקה של
פרסומת.

בתאריכים  14.8.07-3.9.07במהלך התכניות "הלילה עם ליאור שליין" ניתנה
חשיפה פרסומית חוזרת ונשנית החורגת מגבול הסביר לחברת "מאלטי" ,בניגוד
לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

נטילת  10:00דקות של
פרסומות.

בתאריכים  14.8.07-23.8.07בקדימונים לתכנית ספיישל של "לרדת בגדול"
חשיפה פרסומית חורגת לחברת "יופלה" ,בניגוד לסעיף (1א) לכללי שיבוץ
פרסומות ולהנחיות הרשות ,הקובעים כי לא ניתן לאזכר גורם מסחרי בקדימון.

התראה.

הפרות ערוץ 10
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סנקציית הרשות

בתאריך  19.8.07במהלך התכנית "הלילה עם ליאור שליין" שודר קטע
שבמהלכו אורנה פיטוסי מתפשטת ומנהלת דו -שיח ארוטי ומיני עם דמות
וירטואלית  ,בניגוד לסעיף  20למדריך האתיקה בתוכניות.

נטילת  2:00דקות של
פרסומות.

בתאריך  6.9.07בתכנית "היום שהיה" שודר תשדיר הפרסומת "בזק בינלאומי"
ללא מרווח מעבר המפריד בין התכנית לתשדיר הפרסומת ,בניגוד לכלל  1לכללי
שיבוץ פרסומות ולכלל ( 20ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  2:00דקות של
פרסומות*.

בתאריך  16.9.07בתכנית "היום שהיה" שודר תשדיר הפרסומת "בזק בינלאומי"
ללא מרווח מעבר המפריד בין התכנית לתשדיר הפרסומת ,בניגוד לכלל  1ולכלל
( 20ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  2:00דקות של
פרסומות*.

בתאריכים  1-10.7.07שודר אייטם "תדע תצליח  -בנק הפועלים" ,שלא בתוך
מקבץ פרסומות על כל המשתמע מכך ,לרבות מעברון וסימול "פ" ,בניגוד
לקבוע בכלל  9לכללי האתיקה בפרסומות ,לכלל  20לכללי שיבוץ פרסומות,
ולהנחיית הרשות בנושא.

התראה.

בתאריך  5.10.07במהלך התכנית "החמישיה הקאמרית -ספיישל" ,שודרו
תשדירי פרסומת בליווי קריינות של דב נבון שהינו אחד ממשתתפי התכנית ,בניגוד
לכללים ( 32א ) ו( 32-ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

התראה.

בתאריך  5.10.07שודרה הפינה "ביטוח ישיר  -משחק מלך חמש" מעבר למספר
המותר ביום ובמהלך שעות צפיית השיא ,בניגוד להנחיית הרשות בעניין.

נטילת  50שניות של
פרסומות*.

בחודשים מאי ,יוני , 2007במהלך חמישה שבועות ,נמצא חוסר של  13:21שעות
בתרגום תוכניות לשפה הערבית,בניגוד לכלל ( 7ג)( )1לכללי התוכניות.

התראה  +השלמת מכסת
השעות עד סוף דצמבר
.2008
נטילת  5:00דקות של
פרסומת*.

בתאריך  6.9.07שודרו חריגות ממכסת הזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
וקדימונים) לשידור בשעה ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  2:07דקות של
פרסומת*.

בתאריך  7.9.07שודרו חריגות ממכסת הזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
וקדימונים) לשידור בשעה ,בניגוד לקבוע בכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  3:42דקות של
פרסומת*.

בתאריך  10.10.07במהלך הסדרה "מיכאלה" ,שודר תשדיר פרסומת לאבקת
הכביסה "פרסיל" בהשתתפותה של חני נחמיאס ,שהינה משתתפת קבועה
בסדרה ,בניגוד לכלל  31לכללי שיבוץ פרסומות.

התראה.

בחודשים ינואר -יוני  ,2007בבדיקה חצי שנתית ,נמצא כי לוו  9:00שעות בשפת
סימנים במקום  25:42שעות ,בניגוד לסעיף ( 7א)( )2ל"חוק שידורי כתוביות
ושפת סימנים  -התשס"ה".

הפרות ערוץ 10
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הפרה

סנקציית הרשות

בתאריכים  23,30.10.07שודרה הפינה "אמא יקרה לי  -מטרנה" שלא בתוך
מקבץ פרסומות ,לרבות מעברון וסימול "פ" ,למרות שהפינה הנ"ל הינה זמן
פרסומת לכל דבר ועניין ,היות והיא מבוססת על תשדיר פרסומת ל"מטרנה".

נטילת  1:00דקה של
פרסומת*.

בתאריך  8.11.07במהלך התוכנית "הלילה עם ליאור שליין" שודר אייטם בו
השתתפה מירי מסיקה ,אשר עסק ב"פסטיגל" באופן החורג מגדר הסביר ,בניגוד
לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

נטילת  30שניות של
פרסומת*.

בתאריך  11.11.07במהלך השידור "המשחק המרכזי" שודר תשדיר פרסומת
ל"בנק הפועלים" בהשתתפותו של איציק זוהר ,שהיה פרשן מרכזי בשידור זה,
בניגוד לכלל ( 32א) לכללי שיבוץ פרסומות.

התראה.

בתאריכים  4-8.11.07שודר התשדיר "נטוויז'ן  -שדרג ב  "₪ 4.99 -כאשר
תנאים מרכזיים ומהותיים למימוש המבצע אינם מופיעים בתשדיר ,באופן מטעה,
ובניגוד לכלל  4לכללי האתיקה בפרסומת.

התראה.

בתאריך  5.11.07בתכנית "הלילה עם ליאור שליין" שודר אייטם שבו התארח
שחקן בדמות של אוהד כדורגל ,אשר התבטא בגסות רוח ותוך אמירת קללות
קשות וגידופים ,במשך זמן ממושך וחזרה על הדברים שוב ושוב ,באופן חריג.

נטילת  3:00דקות של
פרסומת*.

בקטע יש פגיעה בלתי מידתית בכבודם של מיעוטים ושל מגזרים מוחלשים
בחברה הישראלית וביזוים ,בכסות של "סאטירה" .הקטע המהווה הפרה של כלל
11א לכללי האתיקה ושל סעיף (46א)( )4לחוק הרשות השנייה .עוד יש בקטע
משום לשון הרע כלפי ציבורים שלמים  ,כמשמעו בס'  1לחוק איסור לשון הרע,
התשכ"ה .1965 -
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בתאריך  6.12.07שודר בשעה  , 21:48במקום אחרי  ,22:00תשדיר פרסומת
ל"וודקה אבסולוט" ,בניגוד לכלל ( 27א) (ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

נטילת  1:00דקה של
פרסומת*.

בתאריך  17.12.07שודרו חריגות ממכסת הזמן הלא תוכניתי המותר (פרסומות
וקדימונים) ,בניגוד לכלל ( 3א) לכללי שיבוץ פרסומות .

נטילת  3:42דקות של
פרסומת*.

בתאריכים  25-26.12.07שודרו תשדירי הפרסומת "בנק הפועלים -תדע
תצליח" שמשכם מעל  90שניות ,בניגוד לכלל  6לכללי שיבוץ פרסומות ,המגביל
את אורך התשדיר ל 90-שניות.

התראה.

הפרות ערוץ 10

חדשות 10
כיוון שחברת החדשות אינה מוכרת זמן פרסום ,לא ניתן ליטול זמן פרסום מהחברה בשל הפרותיה.
הפרה

סנקציית הרשות

בחודשים ינואר-אפריל ,יולי  -אוקטובר ודצמבר  ,2007לא לוו בכתוביות בעברית
 50%מהכתבות ששודרו במהדורת החדשות המרכזית (היומית) ,בניגוד לנדרש
בכללי הקלות לחירש סעיף ( 4ד) (.)2

התראה.

כל שנת  ,2007לא שודרה תכנית חדשות בשפה הערבית ,בניגוד לנדרש בכתב
הזיכיון סעיף .29.8

התראה.

הפרות ערוץ 10
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טכנולוגיה
הפצת שידורי ערוץ 10
שידורי ערוץ  - 10הפקתם ,עריכתם ,הפצתם וקליטתם  -פועלים בציוד ובטכנולוגיות שידור ספרתיים.
מרכז השידור של ערוץ  10ושל חברת החדשות שלו ,עושים שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ,לרבות מערכות אוטומציה
לשידור ולבקרת השידור .השידור מועבר למש"ב הרב-ערוצי הדיגיטלי של הרשות וממנו עולה ללוויין "עמוס "1-להפצה
חופשית לציבור ,וכן מופץ לחברות הכבלים ( )HOTוהלוויין ( .)YESכל אלה מבטיחים לצופה שידור ספרתי לאורך כל
שרשרת ההפצה והשידור.

"חדשות  "10לתחנות הרדיו האזורי
"חדשות  "10מופצות לחלק מתחנות הרדיו האזורי אשר התקשרו עימה בהסכם ,דרך הלוויין הספרתי באמצעות שילוב
בין המש"ב הספרתי ומערכת הבקרה והניתוב מול תחנות הרדיו האזורי ברשות השנייה.
במקביל מתבצעת הפצה לתחנות הרדיו האזורי באמצעות רשת הסיפרנת הקיימת ברשות השנייה מול הזכיינים.
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טכנולוגיה ערוץ 10

מרשם הפצת שידורי ערוץ 10
שידור ספרתי

טכנולוגיה ערוץ 10
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כספים
הוצאה להפקה ורכישה של תכניות
(לתקופה שבין )28.1.07-27.1.08
הרשות בדקה את עמידת "ישראל  "10במחויבויותיה הכספיות הכלליות בתחום התוכן ומצאה את הממצאים הבאים
(במיליוני :)₪
מחויבויות ועמידה
מחויבות להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבות להוצאה להפקה ישראלית כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות
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כספים ערוץ 10

ישראל 10
225
144

עמידה



הפקות
פרסומות
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הפקות הרשות השנייה
בהתאם לסעיף  48לחוק הרשות השנייה ,התש"ן ,1990-הרשות השנייה רשאית להפיק ולשדר או להורות לבעל זיכיון
לשדר ,שידורים מטעמה בנושאים שלדעתה יש בהם עניין מיוחד לציבור ,ובלבד שהיקף שידורים אלו לא יעלה על 2%
בשנה מכלל השידורים בכל ערוץ עליו היא מפקחת ,ובחלוקה שווה ככל האפשר בין בעלי הזיכיונות.
הרשות רואה חשיבות רבה בהפקת תכניות בעלות ייחוד ,עניין וערך ציבוריים ,שנושאיהן ראויים לתפוס מקום בסדר היום
הציבורי ,תוך שיתוף מספר רב ,ככל האפשר ,של יוצרים ישראליים ועידודם של יוצרים צעירים ויוצרים מהפריפריה.
בתקופה שבין  1.11.06ועד ( 31.12.07שנה שנייה לזיכיון) ,שודרו בערוץ  55.4 - 2שעות של שידורי הרשות,
שהן  0.55%משידורי הערוץ.
בערוץ  10שודרו בתקופה שבין  28.1.07ועד  5.5 - 27.1.08שעות של תכניות הרשות ,שהן  0.07%משידורי
הערוץ.
בשנת  2007המשיכה הרשות להעמיד את הפקת סרטי התעודה בראש סדר העדיפויות יחד עם דרמות טלוויזיוניות,
תכניות תרבות ואמנות וזאת כדי להביא אל מרקעי הערוצים המסחריים נושאים חברתיים ,סיפורים אישיים ,אנושיים
ובעיקר כאלה שלרוב לא מקבלים ביטוי בשידורים המסחריים .גם שיתופי הפעולה עם הקרנות הציבוריות המשקיעות
בסרטי תעודה נמשכו בשנה זו.
הרשות מקפידה כי כל התכניות המופקות בעבור הרשות השנייה מלוות בכתוביות בעברית למען קהל הצופים כבדי
השמיעה.
תקציב הפקות הרשות בשנת  2007עמד על .₪7,510,000

השתתפות בפסטיבלים ובתחרויות בארץ ובעולם
סרטים המופקים במסגרת שידורי הרשות השנייה זוכים להשתתף ולייצג את ישראל בפסטיבלים בינלאומיים בארץ ובעולם
וחלקם אף זכו בפרסים מרשימים .להלן רשימת הסרטים שהופקו בתמיכת הרשות השנייה והשתתפו בפסטיבלים:

פסטיבלים בעולם
פסטיבל קאן  -תהילים ; ברחל בתך הקטנה (הופק במסגרת קרן סנונית).
פסטיבל הסרטים סירקיוז ,ארה"ב  - 2007נאף.
פסטיבל הסרטים היהודי ,טורונטו  - 2007נאף.
פסטיבל זכויות האדם ,פריז  - 2007מלון  9כוכבים.
פסטיבל הקולנוע התיעודי ,קנדה  - 2007מלון  9כוכבים  -פרס הסרט הטוב ביותר.
פסטיבל דוקומנטה ,מדריד  - 2007מלון  9כוכבים  -פרס חביב הקהל; אמא חוזרת הביתה.
הפסטיבל הבינ"ל לסרטים דוקומנטריים ,מינכן  - 2007מלון  9כוכבים  -פרס ראשון (הסרט הטוב ביותר); אמא
חוזרת הביתה.
פסטיבל הסרטים ,אירלנד  - 2007מלון  9כוכבים.
פסטיבל סרטים בינ"ל ,טרייבקה ,ארה"ב  - 2007מלון  9כוכבים; חופשת קיץ  -פרס הסרט העלילתי הטוב
ביותר.
הפקות הרשות תחום טלוויזיה כללי
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פסטיבל  - message to menסן פטרסבורג  - 2007חמוצים  -זכה בפרס מיוחד.
פסטיבל הסרטים  ,it’s all trueברזיל  - 2007אמא חוזרת הביתה.
פסטיבל הסרטים  ,crossroadsארה"ב  - 2007חמוצים  -זכה בפרס הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר.
פסטיבל הסרטים הישראלי ,מונטריאול  - 2007החברים של נאדיה.
פסטיבל הסרטים הישראלי ,פריז  - 2007החברים של נאדיה.
 - Syracuse International Film Festivalהתחרות הרשמית ,ניו יורק  - 2007החברים של נאדיה.
 ,Israel Film Festivalלוס אנג'לס ,מיאמי ,ניו יורק  - 2007החברים של נאדיה.
פסטיבל הסרטים היהודיים בוורשה ,פולין  - 2007לאדינו ,צעירה בת ( 500פרק מתוך הסדרה "המחדשים")  -זכה
בפרס מיוחד; המורדים האחרונים  -זכה במקום השני בתחרות הסרטים.
פסטיבל הסרטים בקראקוב ,פולין  - 2007אמא חוזרת הביתה.
פסטיבל הסרטים בשנגחאי ,סין  - 2007נאף; מלון  9כוכבים  -פרס מגנוליה לסרט התיעודי הטוב ביותר בנושא
חברתי.
פסטיבל הסרטים  -פארנו ,אסטוניה  - 2007נאף.
פסטיבל הסרטים היהודי ,ברלין  - 2007החברים של נאדיה  -זכה בפרס הסובלנות.
פסטיבל הסרטים ,מילאנו  - 2007נאף.
פסטיבל הסרטים  ,Prix Danubeסלובקיה  - 2007נאף.
פסטיבל הסרטים  ,music on filmפראג  - 2007נאף.
פסטיבל הסרטים  ,sol e lunaפלרמו ,איטליה  - 2007נאף  -זכה בפרס הראשון.
פרס האמ"י בתחום הקולנוע  -ספטמבר  - 2007הסחר בנשים  -מקום ראשון בקטגוריית "עיתונות חוקרת".
פסטיבל ג'ילהבה דוקומנטרי ,הרפובליקה הצ'כית  - 2007צד רביעי למטבע.
פסטיבל דוק-נ.ז ,.ניו זילנד  - 2007צד רביעי למטבע.
פסטיבל דוקו-ארטס ,ברלין  - 2007צד רביעי למטבע.

פסטיבלים בארץ
פסטיבל דוקאביב  - 2007בעקבות החתיכה החסרה; אינתיפאדה קאלט; גולה סנגם  -פרח האבן; שלוש פעמים
מגורשת  -זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות הישראלית; מדובר באהבה; אשת הברזל והצלמנייה (הופק
במסגרת קרן סנונית)  -זכה בציון לשבח.
פסטיבל הסרטים הבינ"ל בירושלים  - 2007יש מלך בירושלים; מחכים לגודיק; ילד מותר; הגלויה האחרונה; פרדיגמה
(הסרט הראשון שהופק בפרויקט "שווים"); ימים זוהרים; בהמתנה; לחצות את הגבול  -זכה בפרס ברוח החופש לסרט
תיעודי ,ופרס השתתפות בפסטיבל  Other Israelבניו-יורק; חדשות מהבית; בית אבי (דרמה); זוגיים דמה (דרמה);
תהילים (קולנוע עלילתי); פתח תקווה (הופק במסגרת קרן סנונית); כלב רוח (הופק במסגרת קרן סנונית); המוסד הסגור
(הופק במסגרת קרן סנונית); חלום של אידיוט (הופק במסגרת קרן סנונית) - :זכה בציון לשבח  -פרס וולג'ין לסרט
התיעודי; אמא של בן (הופק במסגרת קרן סנונית); משפט שדה (הופק במסגרת קרן סנונית); כתם (הופק במסגרת קרן
סנונית) :פרס וולג'ין לסרט הקצר  -זכה בציון לשבח; קוואנטום ליפ (הופק במסגרת קרן סנונית).
הפסטיבל הבינ"ל לסרטי נשים  -נשים בתמונה  -רחובות  - 2007בהמתנה; גולה סנגם  -פרח אבן; שלוש פעמים מגורשת;
שלוש אמהות; זהר (הופק במסגרת קרן סנונית); כתם (הופק במסגרת קרן סנונית)  -זכה בפרס הסרט הטוב ביותר.
פסטיבל הסרטים הבינ"ל בחיפה  - 2007לא רצוני; הריקוד של אלפונסו; בית אהבה  -זכה בציון לשבח לסרט
תעודה; החלוצים; בדרכי אבות; בוקר טוב לאסה (הופק במסגרת קרן סנונית).
תחרות האקדמיה הישראלית לטלוויזיה  - 2007בקטגוריית הסרט העלילתי הטוב ביותר :חופשת קיץ; בקטגוריית
הסרט התיעודי הטוב ביותר :שלוש פעמים מגורשת; מלון  9כוכבים; אמא חוזרת הביתה.
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פסטיבל קולנוע דרום  - 2007החלוצים; האידיאליסט; החונך (הופק במסגרת קרן סנונית); הדרך הביתה (הופק
במסגרת קרן סנונית)  -זכה בפרס הצילום ופרס העריכה המצטיינת; מופע יחיד (הופק במסגרת קרן סנונית)  -זכה
בפרס "החוויה הישראלית" מטעם קשת לסרט התיעודי הטוב ביותר; קשור בחבל אוכל דשא (הופק במסגרת קרן
סנונית)  -זכה בפרס על עיצוב אמנותי; ההפסקה הקטנה (הופק במסגרת קרן סנונית) ,פתח אוזניך לברטוק (הופק
במסגרת קרן סנונית)  -זכה בציון שבח בקטגוריית עיצוב פסקול.
הפסטיבל ה 9-לקולנוע יהודי בירושלים  - 2007גרוזיה אהובתי; לעולם אינך יודע (שלמה קרליבך).

שידור "רצועה מהחיים" ו"נספח תרבות"
בשנת  2007המשיכה הרשות לשדר סרטים תיעודיים שהופקו בתמיכתה במסגרת "רצועה מהחיים" ,להלן הסרטים
ששודרו בשנה זו:
בערוץ  :2פענוח יציאת מצרים; מכתוב עליכ; זונה; המורדים האחרונים; סיסאי; שאדיה; שיעור בעקשנות; בראשית;
חמוצים; קיבוץ; בית הילדים; מלחמת השחרור; זורם כנהר גדול; אלמנה חיה; מים סוערים; בקומרניס; הבמה; אמנון וג'יל;
בשנה הבאה בארגנטינה.
בערוץ  :10עולם קטן; חרד לסרטו; אינתיפאדה קאלט.
בנוסף לשידורים במסגרת "רצועה מהחיים" שידרה הרשות השנייה גם את העונה השלישית של הסדרה "נספח תרבות"
בערוץ .2

הפקות הרשות בשנת :2007
 .1השקעה בסרטי תעודה ודרמה במסגרת שיתופי פעולה עם קרנות ציבוריות ופרטיות  -כפי שהיה בשנים קודמות,
גם בשנת  2007נמשך שיתוף הפעולה עם הקרנות לקולנוע ולטלוויזיה .שיתוף זה מאפשר לרשות השקעה נוספת בסרטים
איכותיים שכבר יש להם משקיע ציבורי ושעוסקים בנושאים התואמים את מטרות הרשות ,כגון חברה ורב תרבותיות.
הסרטים ישודרו בשידורי הרשות.
הרשות פרסמה פנייה לקרנות להגיש בקשות לתמיכה בסרטי תעודה ודרמה שנתמכים על ידיהן .הסרטים נבחרו בהליך
מכרזי .בסרטי התעודה השקיעה הרשות  ₪ 2,200,000ובסרטי הדרמה  .₪ 900,000על פי הפירוט הבא:

תעודה
שם הסרט

בימוי והפקה

בשיתוף

החיפושית

ישי אוריין

חלוצות
ומשרתות

בימוי :מיכל אביעד

הקרן החדשה סיפורה של מכונית מסוג "חיפושית" דרך חיפוש בעליה
הקודמים על ידי הבעלים הנוכחיים ,הבמאי.
הקרן החדשה סיפורן של נשים בישראל דרך פריזמה של המתיישבות

משפט דיבה

הפקה :עדן הפקות
איתן חריס

נוראן

בימוי :עמיקם שוסברג
הפקה :דוד מנדיל
בימוי :דורית צימבליסט

סייד קשוע
בדרך לפריים
טיים
מכתבים
מהשמים

בימוי :ראומה גומא
הפקה :יורם מילוא

האסיר

אסף סודרי

הפקה :ברק הימן

תקציר

הראשונות.
הקרן החדשה המאבק המשפטי של חמישה חיילי מילואים נגד מוחמד
בכרי בסוגיית סרטו "ג'נין ג'נין".
הקרן החדשה סיפור החטיפה של נוראן כרמי בת ה 7-מפתח ביתה
בטול-כרם לפני כשנתיים והחיפושים אחריה.
קרן גשר
הסרט מלווה את סייד קשוע ,סופר ותסריטאי ,דרך
הציבוריות הישראלית כשברקע המתיחות בין יהודים
לערבים.
סיפור חמשת חודשי המצור על קיבוץ כפר עציון
קרן גשר
ב 1948-דרך מכתבי הנצורים ,שבסופו של דבר
נכנעו ונהרגו.
קרן רבינוביץ' מסע אישי העוקב אחר שחרורו של בנימין טל מכלא
מעשיהו והתמודדותו לאחר השחרור.
הפקות הרשות תחום טלוויזיה כללי
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דרמה
שם הדרמה

בימוי והפקה

בשיתוף

תקציר

עולמות

בימוי :תמי אבנון-
רוזנצווייג

קרן גשר

מסע אישי של שתי נשים ,זרות האחת לשנייה ,כל אחת
לעולמה של רעתה.

עמוד נוח
כל הזמן
שבעולם
לנשום אויר

הפקה :משה לוי
מיכל רנד

קרן גשר

בימוי :ליאורה קמינצקי קרן מקור
הפקה :יובל אור
אורנה לוי

קרן רבינוביץ'

זוג בעלי תשובה שפגישה לרישום בתם לבי"ס לבנות -
משנה את גורלם.
תחת הריסות בית בפאתי רמאללה נלכדים חייל ישראלי
ונער פלשתיני .במצב הזה עליהם לשתף פעולה.
זוג בורגני מירושלים נוסע לחופשה קצרה ובניסיונם לסייע
לחבר לפתור את בעיותיו ,מתגלות ונחשפות המועקות
בחיי הזוגיות שלהם-עצמם.

בנוסף ,בשנת  2007נבחרו דרמות להשקעה (מתקציב  )2006בהשקעה כוללת של :₪1,755,000
שם הדרמה

בימוי והפקה

בשיתוף

תקציר

מקסיקו

בימוי :אולגה
סיטובוצקי

קרן רבינוביץ

יממה בחייהן של אם ובת .האם ,חולת סרטן ,חולמת
לעזוב הכול ולנסוע למקסיקו .הבת ,בהריון מאב לא ידוע,
שוקלת לעשות הפלה.

קרן רבינוביץ

מנחם פרנקל בן  16שואף להיות עצמאי ,לעזוב את
משפחתו ולחוות חוויות מסעירות וחדשות .אביו ,אלי,
מבקש לעצב את דמותו לגבר צעיר ,רציני ,מאמין ובעל
שאיפות לגבי עתידו.

תהילים

הפקה :יריב מוזר -
מוזר פילמס בע"מ
בימוי :רפאל נדג'רי

חופשת קיץ

הפקה :טרנספקס
הפקות  -מארק
רוזנבאום
בימוי :דוד וולך

(אושר)
לא יודעת
איך
תכריכים

הקרן החדשה
הפקה :גולדן סינמה  -וקרן רבינוביץ'
אייל שיראי
בימוי :חוה דיבון
קרן מקור
ואבירם שולחני
הפקה :פימפה הפקות -
רפאל כץ
הקרן החדשה
בימוי :שלום הגר
הפקה :למה הפקות -
אמיר הראל

בית אבי

בימוי :דני רוזנברג
הפקה :אסף מור ודני
רוזנברג בשיתוף בי"ס
סם שפיגל
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קרן רבינוביץ

טרגדיה הפוקדת משפחה חרדית במהלך חופשה בים
המלח .זוהי מעין וריאציה על סיפור "עקדת יצחק" .הסרט
מאפשר הבטה נדירה לתרבות חרדית ליטאית ספציפית.
חתונה ,בעל ,ילדים ,משפחה .החיים של רחל מתנהלים
לפי התכנית .התכנית של מי? הכול כל כך קבוע מראש,
עד שרחל יכולה ממש לצרוח .השאלה היא  -האם היא
עוד זוכרת איך?
בחור דתי בן  ,27מאשים את עצמו במות העריסה של
בתו ,שנפטרה לפני שנה כשהיא בת חודש ימים .המוות
ורגשי האשמה השתלטו על חייו ועל חיי אשתו ,ולא
מאפשרים להם לחזור לחיים רגילים.
עולה חדש ,פליט שואה צעיר ,מגיע לארץ ומיד מגויס
להשתתף במלחמה .הוא נשלח למוצב נידח ושומם ונאלץ
להתמודד עם ניצול שואה הנשלח לפקד עליו.

שם הדרמה

בימוי והפקה

בשיתוף

תקציר

זוגיים דמה

בימוי :ניצן גלעדי

קרן רבינוביץ

משחקי כוח המתנהלים בחברה גברית אלימה במהלך
משחק פוקר בין שלושה ג'ובניקים בבסיס צבאי צפוני.
במהלך המשחק הש"ג שולף את עינו מזכוכית .העין
נשברת והש"ג הופך לאלים ומפחיד.

הפקה :טושוט סרטים

 .2הפקת סרט תיעודי במסגרת "פרויקט שווים" :זו השנה השלישית למיזם הקולנועי המשותף לסינמטק ירושלים ,קרן גשר
לקולנוע רב תרבותי והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,להפקת סרטים תיעודיים בנושאי צדק חברתי ,פערים חברתיים ,חופש
העיסוק והצורך לשוויון בחברה הישראלית .הפרוייקט הזוכה לשנת " :2007עוקף לוד" ,בבימוי אורנה רביב ובהפקת שפיגל
הפקות ודנה הפקות .הסרט מספר על מנהל תיכון "עמל" בלוד שהצליח היכן שהמשפחות ומוסדות חינוך אחרים נכשלו ,ונתן
הזדמנות נוספת לתלמידים שהיו בשוליים .השקעה משותפת לשנה זו ,₪ 525,000 :השקעת הרשות.₪ 350,000 :
 .3הפקת סדרת תעודה בנושא ערביי ישראל :במסגרת הפקת פרויקטים תיעודיים תתמוך הרשות בסדרה בת חמישה
פרקים בנושא ערביי ישראל ,בבימויו של חיים יבין ובהפקת רוני הפקות .עלות הסדרה .$690,000 :השקעת "רשת" (ערוץ )2
 ,$600,000השקעת הרשות השנייה .$60,000
 .4הפקת פרויקטים לקראת שנת ה 60 -למדינה :לקראת שנת ה 60 -למדינת ישראל ,פרסמה הרשות פנייה להגשת
הצעות להפקת פרויקט בנושא " 60שנה למדינה" .הרשות בחרה לתמוך בהפקת שתי סדרות תיעודיות בנות עד שלושה
פרקים כל אחת בהשקעה של  ₪ 1,080,000לכל סדרה.
להלן פרטי הסדרות שנבחרו:
שם ההצעה

הפקה

תקציר

ישראל :סרט ביתי

עלמה הפקות -

סדרה המבוססת על סרטי חובבים ומחולקת לשלושה פרקים:
"החלום"  -מתחילת המאה ועד להקמת המדינה" ,המלחמות" -
ממלחמת השחרור ועד מלחמת יום כיפור ו"המציאות"  -מהסכם
השלום עם מצרים עד לרצח רבין ב.1995 -

אריק ברנשטיין

האסיר מרחובות

הבית הכתום בע"מ  -סיפורו האישי ופועלו הציבורי של חיים ויצמן במאבקו הציוני להקמת
מדינת ישראל ,דרך תחנות בחייו הפרטיים ,פעילותו הציונית
דן גבע
והמדעית ועד מותו.

 .5תמיכה בשיתוף פעולה עם "קשת" לרגל  60שנה למדינה" ,מכתבי וידאו" :פרויקט חברתי המתאר את עמדותיהם
של בני נוער מקבוצות חברתיות וגאוגרפיות שונות בישראל מנקודת מבטם .מכתבי וידאו יועברו בין קבוצות הפרויקט
השונות והמגוונות .המכתבים יספרו על הקונפליקט בתוך המשפחות ויישקפו את מצוקתם של בני הקהילות השונות
מנקודת מבטם של בני הנוער.
עלות הפרויקט  ,$ 120,000מתוכו השקעת הרשות .$50,000
 .6המשך פעילותה של קרן "סנונית" לעידוד יוצרים צעירים בתחום הקולנוע והטלוויזיה :בשנת ( 2007ומ)1995 -
המשיכה הרשות השנייה לסייע ליוצרים צעירים והקציבה סכומי תמיכה להפקת סרטי גמר .תקציב הקרן לשנה זו עמד
על  ₪ 500,000וסכומי התמיכה נעו בין  ₪ 13,000ל ₪ 18,000 -לכל סרט.
לקרן הוגשו  121הצעות ומתוכן זכו בתמיכה  31סרטים ,ביניהם 24 :סרטים עלילתיים 6 ,סרטים תיעודיים וסרט אנימציה
אחד 13 .מבין הזוכים בפרס הם סטודנטים ממוסדות לימוד בפריפריה .הסרטים הזוכים ממשיכים להיות משודרים
בתכנית מיוחדת לסרטי יוצרים צעירים בכל שבת בצהריים בערוץ .2
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להלן פירוט מס' ההצעות הזוכות מכל מוסד לימוד לשנת:2007
שם מוסד הלימוד

מספר
זוכים

שם מוסד הלימוד

מספר
זוכים

ביה"ס ע"ש סם שפיגל
אוניברסיטת ת"א
מכללת ספיר
מכללת כנרת  -עמק הירדן

7
7
4
4

בי"ס מעלה
מנשר לאמנות
בצלאל
בי"ס לתסריטאות (עידית שחורי)
מכללת בית ברל

4
2
1
1
1

 .7פרויקט תמיכה וליווי ליוצרים מהמגזר הערבי :הרשות השנייה ,בשיתוף עמותת אלסנא  -סינמטק נצרת ,קיימה
סמינר ליוצרים מהמגזר הערבי בנושא סרטים תיעודיים .מטרת הסמינר היא להעשיר את הידע של יוצרים ערבים בתחום
הדוקומנטרי ,וללוות יוצרים במגזר הערבי ,בוגרי בתי הספר לקולנוע וטלוויזיה הנמצאים בתחילת דרכם ,בכל שלבי
ההפקה  -מכתיבת התסריט ועד סיום הסרט והקרנתו .בסיום הסמינר נבחרו שני פרויקטים להפקה .השקעת הרשות
בהפקת שני הסרטים .₪ 300,000 :בנוסף ,ישקיע משרד התרבות והמדע .₪ 100,000
שני הפרויקטים שנבחרו עוסקים בהתמודדות היחיד עם הסטיגמות והדעות הקדומות של החברה שמסביב וחושפים
סוגיות בחברה הערבית שטרם תועדו בעולם הדוקומנטרי בישראל ומחוצה לה:
 .1המגששים באפלה :סרטו של מרעי מרעי המביא את סיפורם של שלושה עיוורים ערבים שפועלים לשינוי אישי
וחברתי.
 .2חזק עד הסוף :סרטו של מוחמד יונס המביא את סיפור התמודדותו של נשא איידס מול החברה הערבית ובני
ביתו.
 .8דוקו  -ישראל בקהילה :מיזם של הרשות השנייה ,הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה ושל "דעת קהל לקידום הקולנוע
הדוקומנטרי" ,שמטרתו לחשוף את מיטב סרטי התעודה מהשנים האחרונות בפני קהל צופים חדש .במסגרת זו התקיימו
הקרנות חגיגיות של הסרטים בשבעה יישובים במהלך השנה :אור-עקיבא ,אשקלון ,בית שמש ,לוד ,מגדל העמק ,מעלות
וקריית מלאכי .בתום כל הקרנה נערך דיון בהשתתפות יוצרי הסרט ,גיבוריו ונציגים מהיישוב שאירח את המפגש.
בין הסרטים שהוקרנו בשנת  2007ושהופקו בתמיכת הרשות השנייה והקרן החדשה :הכובעים של ירושלים (נתי אדלר);
החברים של נאדיה (חנוך זאבי); אמא חוזרת הביתה (ירון כפתורי ולימור פנחסוב); מכתוב עליכ (אסף בסון);
שאדיה (רועי וסטלר); חיים בארגזים (שמחה לב); שלום אבו באסם (נסים מוסק); בראשית (אורן יעקובוביץ')
ועוד.
 .9קרן יוהנה פרנר :הקרן על שם יוהנה פרנר ז"ל הוקמה בשנת  2006על ידי משפחת פרנר ,הרשות השנייה וחבריה
של פרנר במטרה לשמר את דרכה של יוהנה ז"ל בתחום היצירה הטלוויזיונית .הקרן מעניקה בכל שנה מלגות ליוצרים
ותיקים וצעירים .את תהליך בחינת ההצעות מלווים לקטורים מטעם הקרן .תמיכת הרשות בשנת  2007בקרן עמדה
על .₪ 125,000
להלן שמות הפרויקטים והיוצרים שזכו בשנת :2007
מסלול דרמה ליוצרים צעירים:
 .1מקום ראשון  -סדר נשים  -נטעלי בראון
 .2מקום שני  -אליבי  -כנרת חי גילאור ורוני חכים
 .3מקום שלישי  -שירות מבחן  -אביב סנדרוביץ
מסלול פתוח:
 .1מקום ראשון  -ברזל בחזקת ברזל  -ערן בר גיל וניר ברגמן
 .2מקום שני  -שוע קם לתחייה  -טל חיים יופה
 .3מקום שלישי  -הארבעה  -גילי גאון וסינפלוס הפקות
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פרסומות
אישור פרסומות מראש
ערוץ  2וערוץ  10הם ערוצים מסחריים בפיקוח ציבורי ,שהכנסותיהם ממכירת זמן פרסום .את מרבית הפרסומות
המשודרות מאשרים זכייני ערוץ  2וערוץ  10באופן עצמאי ,ללא מעורבות הרשות השנייה .אולם ,בהתאם למדיניות
הרשות ,מחויבים הזכיינים להעביר לאישורה המוקדם תשדירי פרסומת בהשתתפות ילדים או תשדירים המיועדים לילדים,
תשדירים בנושאי בריאות וכן כל תסריט או תשדיר אשר קיים חשש שיש בו ביטויים (ויזואליים או מילוליים) ,מסרים או
תכנים של מין או רמיזה מינית ,אלימות ,אכזריות או גזענות ,או שקיים חשש ,כי יש בו משום פגיעה בטעם הטוב ,בכבודו
של אדם או ברגשות הציבור ,בהתאם להחלטת מועצת הרשות השנייה מיום .1.6.04
הזכיינים רשאים להגיש לרשות שאלות או בקשות לחוות דעת מקדימה ,לתשדירים או לתסריטים אשר יש בהם בעייתיות
כלשהי ואשר הזכיינים מתקשים לגבש עמדה בעניינם.
במיזם ראשון מסוגו בענף התקשורת בישראל ,נקבע תהליך של רגולציה משותפת ( )co-regulationשל הרשות
השנייה עם הפרסומאים והמפרסמים .תחילתו של המיזם במחצית השנייה של שנת  ,2004עם הצטרפותם של נציגי איגוד
חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים לוועדה הציבורית שהקימה הרשות ושתפקידה היה ליצור מדריך אתיקה בפרסומות.
הליך ההידברות יצר מחויבות של כל הצדדים להגיע להסכמה על הרף האתי הראוי בתשדירי פרסומת והביא לגיבושו
של מדריך האתיקה בפרסומות.
בהמשך למיזם גובש גם מנגנון "התו האתי" שעקרונותיו נחתמו בסוף ספטמבר  .2005מנגנון זה מעניק למשרדי פרסום
ולמפרסמים שעברו הדרכה על-ידי הרשות וקיבלו על עצמם את עקרונות התו האתי ,פטור מהצורך להעביר לאישור
מראש של הרשות תשדירים המחויבים באישור מוקדם .משרדי פרסום ומפרסמים שהוענק להם "תו אתי" מעבירים את
הפרסומות ישירות לאישור הזכיינים.

הגופים החתומים על מדריך האתיקה
משרדי פרסום:
יהושע  ,TBWAערמוני ,גלר נסיס  ,LEO BURNETTגליקמן נטלר סמסונוב ,שלמור אבנון עמיחי ,טמיר כהן  ,JWTג .יפית ,יורו
ת"א ,אדלר חומסקי ורשבסקי ,עופר הרץ ליניאל  ,DDBדרורי שלומי ,באומן בר ריבנאי ,פובליסיס אריאלי ,פריור מערכות
שיווק ופרסום ,דחף  ,1ראובני פרידן  ,IPGרגב קויצקי ,זרמון גולדמן ,מקאן אריקסון (.)2008

מפרסמים:
קידום ,מפעל הפיס ,אס.סי ג'ונסון ישראל ,סנו  -מפעלי ברונוס בע"מ GSK ,גלקסו סמית' קליין ,מקפת החדשה ,קרסו
(מפיצי מכוניות בע"מ) ,הנקל סוד ,ישיר איי.די.איי  -חברה לביטוח ,סולגוד תקשורת ,בנק הפועלים ,תמי  ,4האגודה
למלחמה בסרטן , H&O ,בזק בינלאומי ,לוריאל ישראל ,טמבור ,מקדונלד'ס ישראל ,סלטי צבר ,מכבי שירותי בריאות,
שרותי בריאות כללית ,דפי זהב ,HOT ,יורוקום תקשורת סלולרית ,חברת החשמל ,טבע ישראל ,שופרסל ,אלקטרה מיזוג
אוויר ,קופת חולים לאומית ,תה ויסוצקי ישראל ,חוגלה קימברלי בע"מ ,סלקום ישראל בע"מ ,אגד ,מחלבות גד 012 ,קווי
זהב ,האגודה למען החייל ,גיבור סברינה ,יוניליוור ישראל ,תרימה בע"מ ,איקאה ,בנק מזרחי-טפחות ,פז  -חברת נפט
בע"מ ,שיכון עובדים ,פלאפון ,מעבדות מטרנה בע"מ ,יפאורה תבורי ,סאני תקשורת ,מעבדות אבוט ,פרטנר תקשורת
בע"מ ,יקבי כרמל ,דיפלומט מפיצים ,פרוקטר & גמבל ,צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ ,המכללה האקדמית יהודה
ושמרון באריאל ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,פסיפיק יבואני מכוניות בע"מ.
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נתונים כלליים  -פרסומות שנת :2007
נתוני דוח זה מתייחסים לתאריכים הבאים:
ערוץ  1.1.07 - 2עד ( 31.12.07תקופת הזיכיון של זכייני ערוץ .)2
ערוץ  31.1.07 - 10עד ( 31.1.08תקופת הזיכיון של ישראל .)10
בתקופה שבין  31.12.07 - 1.1.07שודרו  3,254תשדירים חדשים בערוץ  ,2ובתקופה שבין 31.1.08 - 31.1.07
שודרו  2,765תשדירים חדשים בערוץ .10
בממוצע שודרו כ 271 -פרסומות חדשות מדי חודש בערוץ  ,2וכ 230 -פרסומות חדשות מדי חודש בערוץ .10
בתקופה שבין  31.12.07 - 1.1.07הוגשו לאישור הרשות  352תשדירי פרסומת ,שהם  10.8%מסך התשדירים ששודרו
בערוץ . 2
בתקופה שבין  31.1.08 - 31.1.07הוגשו לאישור הרשות  332תשדירי פרסומת ,שהם  12%מסך התשדירים ששודרו
בערוץ . 10
 2,902תשדירים נבדקו ואושרו על ידי זכייני ערוץ  2באופן עצמאי ,ו 2,433 -תשדירים נבדקו ואושרו על ידי ערוץ 10
באופן עצמאי.
שנה

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

סך תשדירים
חדשים ששודרו
בערוץ 2
1381
2559
2119
2385
2142
2223
1856
1607
2204
2419
3035

סך תשדירים
חדשים ששודרו
בערוץ 10

הוגשו לאישור הרשות

אחוז תשדירים שהוגשו
לאישור הרשות מתוך
סך התשדירים
100%
100%
100%
39%
25%
38.5%
33.5%
32.7%
27%
18%
( 17%ערוץ )2

2545

הכל
הכל
הכל
935
536
855
621
526
591
436
517

2704 2005

2610

371 1.1.05-31.10.05

( 20%ישראל )10
( 14%ערוץ )2

3718 2006

2930

520 1.1.05-31.1.06
444 31.12.06 - 1.11.05

( 20%ישראל )10
( 12%ערוץ)2

3254 2007

2765

341 31.1.07 - 31.1.06
352 1.1.07-31.12.07

( 12%ישראל )10
( 10.8%ערוץ )2

332 31.1.07-31.1.08

( 12%ישראל )10

ועדת הפרסומות ברשות השנייה מתכנסת באופן קבוע ובכל התכנסות דנה בתסריטים ובתשדירי פרסומות שהוגשו
לאישורה.
ועדת הפרסומות ברשות מורכבת משלושה עד ארבעה אנשי צוות :נציגי אגף פרסומות ,יועצת לשון ,ובמידת הצורך יועץ
משפטי .ועדה זו בודקת תשדירי פרסומת שלרוב מוגשים לאישורה כתסריט (תיאור מילולי של הנאמר ושל המתרחש
בתשדיר המתוכנן) ,לפי כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומות בטלוויזיה) ,התשנ"ד ( 1994להלן -
כללי האתיקה) ומדריך האתיקה בפרסומות .כללים אלו הם קווי היסוד לאסור ולמותר בתשדירי פרסומת ,ומתייחסים
למגוון רחב של סוגיות.

94

פרסומות תחום טלוויזיה כללי

במסגרת עבודת הוועדה נבדקים תשדירים מן הסוגים האלה:
 .1תשדירים ובהם טענות תזונתיות או בריאותיות:
בקטגוריה זו נבדקים תשדירים לתרופות ,לתוספי מזון ,לדיאטות ,ולמוצרי מזון שונים ,שבהם נטען לסגולות תזונתיות
ובריאותיות ,כגון ייחוס תכונות ריפוי ,אשר אינן עולות בקנה אחד עם תקנות משרד הבריאות בנושא מוצרי מזון ,תוספי
מזון וכו'.
כדי להעניק מענה מקצועי בתחום זה ,נעזרת הוועדה במאגר יועצים מומחים לענייני בריאות ,המלווים בייעוץ מקצועי את
תהליך אישור הפרסומות בנושאי בריאות .עם חבר המומחים נמנים  15בעלי מקצוע בתחומם ,כגון :מנהלי בתי חולים
בארץ ,מומחי תזונה ונטורופתים הנותנים מענה לשאלות בנושאים הומאופתיים או בנושאים של תוספי מזון ,וכן רופאים
מקצועיים מתחומים שונים כמו :רפואת השיניים ,רפואת העור ועוד.
כחלק מהליך האישור ,מבקשת הרשות ביסוס מקצועי-מדעי מגורם מקצועי מוסמך לנטען בתשדירים בקטגוריה זו,
ביסוסים המועברים ,במקרה הצורך ,לחברים הרלוונטיים בוועדת המומחים לצורך התייעצות.
ועדת הפרסומות ברשות עובדת גם בתיאום עם משרד הבריאות ומקבלת מאגף הרוקחות וממחלקת התזונה במשרד
אישורים לגבי תרופות שחייבות להיבדק על פי חוק על ידי משרד הבריאות לצורך פרסומן ,וכן המלצות בעניין טענות
בנוגע למוצרי מזון שונים.
להלן דוגמאות לתשדירים שטופלו על רקע זה:
שם תסריט/תשדיר

תאריך

.1

מזולה  -באהבה ללב שלך 6.2.07

.2

צנטרום  -תוספת ויטמינים 29.5.07
חסות

.3

פוסטינור -
הגלולה ליום שאחרי

12.6.07

סיבת טיפול

* הטעיה בעניין תכונות המוצר וטענה רפואית
מוגזמת.

הועבר לרשות
בגרסה מתוקנת
שאושרה לשידור
לא

* ייחוס סגולות מרפא למזון בניגוד לתקנות
בריאות הציבור (מזון) (הגבלת ייחוס סגולות
ריפוי למצרך מזון) תשל"ח ( 1978 -תקנה .)2
כן
הטעיה בעניין תכונות המוצר וטענה רפואית
מוגזמת.
* הטעיה בעניין תכונות המוצר וטענה רפואית
מוגזמת.

כן

* חשש לעמידה בניגוד לכלל  3לכללי האתיקה
בפרסומת.

 .2תשדירים בהשתתפות ילדים:
בתשדירים שבהם משתתפים ילדים ,דורשת הוועדה התחייבות מהגורם המפיק ,שהילדים המופיעים בתשדיר הועסקו
בהתאם לתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) ,התש"ס  .2000 -כמו כן נבדק אופן הצגת הילדים,
לפי תקנות הגנת הצרכן (פרסומת המכוונת לקטינים) ,התשנ"א  ,1991 -ולפי כללי האתיקה בפרסומת.
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להלן דוגמאות לתשדירים שטופלו ע"י הרשות השנייה על רקע זה:

.1

שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים -

13.8.07

תמונות העלולות לפגוע ברגשות
הציבור ולפנות לרגש הפחד ,בניגוד
לכללים  3ו 7 -לכללי האתיקה
בפרסומת.

קסדה
חצייה
.2

מדרכה
הוניגמן קידס -

11.3.07

קומיקס

.3

הסתדרות המורים

28.1.07

מעמד המורה

* תמונות המציגות קטין בדרך שאינה
מתאימה לגילו בניגוד לכללים ,14 ,3
 41לכללי האתיקה.

הועבר לרשות
בגרסה מתוקנת
שאושרה לשידור
התשדירים אושרו
בשל חשיבותו של
המסר שבבסיסם.

התשדיר אושר
בכפוף לפניות
ציבור בעניינו.

* שימוש בשפה שיש בה אלמנטים של
סלנג ועגה נמוכה בניגוד לכלל  8לכללי
האתיקה.
* חשש לעמידה בניגוד לכלל  11לכללי כן
האתיקה בפרסומת.

 .3חוות דעת מקדימה:
כאמור ,רשאים הזכיינים לפנות לרשות השנייה לצורך קבלת חוות דעת בסוגיות שבהן קיימת התלבטות .הרשות מעבירה
את חוות דעתה לזכיין.
להלן דוגמאות לתסריטים/תשדירים שטופלו ע"י הרשות על רקע זה:
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שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

הועבר לרשות בגירסה
מתוקנת שאושרה לשידור

.1

אורן זריף  -גם אתם
יכולים

17.10.07

פרסום במישרין או בעקיפין
של שירותים בנושא
מיסטיקה ,תורת הנסתר
והעל טבעי ,בניגוד לכלל 12
לכללי האתיקה בפרסומת.

לא

.2

אילנות בטוחה  -אלון
גל

16.12.07

השתתפותו של איש תקשורת כן
בתשדיר ,כאשר מראה
התשדיר הוגבל לשיבוץ
התשדיר ,תוכנו והשימוש
בגבולות  45דקות מתחילתה
ומקושרת
ברטוריקה המזוהה
וסיומה של התכנית
לתכנית ולתחום מומחיותו ,בהשתתפות המציג.
בניגוד לכלל  24לכללי
האתיקה.
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.3

שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

טיב טעם -

11.10.07

* סוגיה השנויה במחלוקת בין כן
גופים שונים בניגוד לכלל 11
לכללי האתיקה בפרסומת.

הסיפור המלא

הועבר לרשות בגירסה
מתוקנת שאושרה לשידור

* עמידה בניגוד לסעיף
(47ב) בחוק הרשות השנייה
לעניין מתן במה מאוזנת על
רק מחלוקת.
* הטעיה בניגוד לכלל 4
לכללי האתיקה בפרסומת.
 .4תשדירי פרסומת שיש בהם רמיזות מיניות ,אלימות ,פגיעה ברגשות הציבור:
בשל מגמה שהסתמנה בשנים האחרונות בנוגע לשידור תכנים בעייתיים בפרסומות ,גם בשנה זו ,ובהתאם להחלטת
מועצת הרשות השנייה מיום  ,1.6.04העבירו זכייני הערוצים המסחריים מראש לבדיקתה של הרשות השנייה ,תסריט/
תשדיר אשר קיים חשש שיש בו ביטויים (ויזואליים או מילוליים) מסרים או תכנים ,של מין או רמיזה מינית ,אלימות ,אכזריות
או גזענות ,או שקיים חשש ,כי יש בו משום פגיעה בטעם הטוב ,בכבודו של אדם או ברגשות הציבור ואשר המפרסם
והפרסומאי שלו אינם בעלי "תו אתי".
להלן דוגמאות מן התסריטים/תשדירים שהוגשו לבדיקת הרשות בתחום זה:

.1

שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

הועבר לרשות בגרסה
מתוקנת שאושרה לשידור

אינטרנט זהב  -בובות

15.3.07

רמיזות מיניות ,פגיעה בטעם הטוב
וברגשות הציבור ,בניגוד לכללים 3
ו 14 -לכללי האתיקה.

התסריט לא אושר לשידור.

גלישה בטוחה
באינטרנט
.2

(תסריט)
הרשות הלאומית
למלחמה בסמים
ואלכוהול מחבל
מתאבד

16.5.07

הצגת אלמנטים העלולים ליצור
פגיעה קשה ברגשות הציבור,
ופנייה לרגש הפחד שאינה מידתית
ומתחייבת ,וזאת בניגוד לכללים 3
ו 7 -לכללי האתיקה בפרסומת.

התשדיר לא אושר לשידור.
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בדיקת תשדירים לאחר שידור
ברשות השנייה בודקים את תשדירי הפרסומת ,שאישרו הזכיינים ללא מעורבותה ,לאחר שידורם .הבדיקה נעשית באופן
אקראי ,בכל יום ,בעבור יום השידורים שחלף .כמו כן נעשית הבדיקה בעקבות הערות של צוות המפקחים ,פניות ציבור
וגופים שונים ומתקבלות ישירות או באמצעות נציב תלונות הציבור .בהליך זה נבדקו השנה  2,035תשדירים שהם 70%
מסך התשדירים ,שאישרו הזכיינים בערוץ  ,2ו 84% -מסך התשדירים שאישרו הזכיינים בערוץ .10
בעבור  54מתוך ( 2,035שהם כ )3%-התשדירים שנבדקו לאחר שידור ,התבקשו הבהרות ,תיקונים ,או הוגבלה שעת
שידורם.
להלן דוגמאות לתשדירים שאישרו זכייני ערוץ  2וערוץ  ,10ונבדקו לאחר שידור על ידי הרשות:
שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

הועבר לרשות בגרסה
מתוקנת שאושרה לשידור

.1

בורגראנץ'  -סרט

25.4.07

נבדק עקב פניות ציבור משום
הפגיעה בטעם הטוב וברגשות
הציבור בניגוד לכלל  3לכללי
האתיקה בפרסומת.

התשדיר הוגבל לשידור החל
מהשעה  .21:00כמו כן נקבע
כי אין לשבצו במהלך ו/או
בגבולות תכניות לילדים ולנוער.

.2

 - FIX MENתחתונים

31.5.07

נבדק עקב תלונות ציבור בשל התשדיר הוגבל לשידור החל
מהשעה  22:00וזאת בהתאמה
הופעת אלמנטים העומדים
לשעה בה משודרת המחצית
בניגוד לכלל  3ו 14-לכללי
השנייה במשחקי הכדורגל.
האתיקה בפרסומת.

28.1.07

הרשות ביקשה הוספת כתובית
נבדק עקב תלונות ציבור
בשל מסרים המהווים הטעיה הבהרה .בשל העובדה כי
בניגוד לכלל  4לכללי האתיקה פריסת התשדיר הסתיימה,
הורתה הרשות כי אם ישודר
בפרסומת.
פעם נוספת ,תתוסף ההבהרה
כנדרש.

חסות

.3

בנק דיסקונט
פתוח עד 20:00

כאמור ,הרשות מבצעת בדיעבד בדיקת תשדירים שאושרו על ידי הזכיינים לאחר שידורם ,בין השאר בשל פניות מתחרים
או פניות מטעם גופים המייצגים את המתחרים .בשנת  2007התקבלו ברשות  22פניות מסוג זה ,מתוכן  9פניות נמצאו
מוצדקות ולפיכך נדרש תיקון התשדיר בהתאם ,ו 13 -פניות נמצאו בלתי מוצדקות.
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להלן דוגמאות לפניות ולטיפולה של הרשות בהן:

פניות שנמצאו מוצדקות  -בעקבותיהן דרשה הרשות את תיקון תשדיר
שם תשדיר מפרסם

הפונה

רקע הפנייה

טיפול הרשות

הרשות מצאה כי באופן הצגת הנתון יש
בזק בינלאומי הטעיה בנוגע לאופן
נטוויז'ן
נטוויז'ן -
הצגת המסר הפרסומי ,משום הטעיה ולפיכך נדרש להשמיט מן
סקר גלובס
ממנו עולה לכאורה כי התשדיר את האלמנט המטעה לחשוב
כאילו מובא ציטוט מדויק מן העיתון -
הוא מצוטט במדויק
אלמנט חזותי של גזיר עיתון.
מתוך כתבה בעיתון.
בזק בינלאומי אינטרנט זהב הטעיה והמעטת ערך הרשות מצאה כי המשפט "יותר ממספר
בזק
אחת" בוסס כראוי ,יחד עם זאת נדרש
בנוגע לטענה" :יותר
בינלאומי-
לציין את מקור האמירה (כתובית/
ממספר אחת".
יותר
ברק 013
קריינות) ,כקבוע בכללים ובמדריך
ממספר
האתיקה בפרסומות.
אחת
הטעיה בנוגע לנכונות הרשות מצאה כי האמירה "ישר מן
משרד
סלטי מיקי
סלטי
המסעדה" לא בוססה כראוי .בשל
האמירה" :אבו גוש-
הפרסום
אבו גוש
העובדה כי פריסת התשדיר הסתיימה,
ישר מן המסעדה".
"מקאן
הורתה הרשות כי אם התשדיר ישודר
אריקסון"
בפריסה נוספת ,תושמט האמירה.
הטעיה והמעטת ערך הרשות מצאה כי מרצף האמירות
פרטנר
פלאפון  -פלאפון
בנוגע לטענה" :הכי טוב והוויז'ואלים כפי שמוצגים בתשדיר ,ניתן
תקשורת
שוקולד
להבין כי האמירה "הכי טוב בדור ה"3 -
בדור ה."3-
מקושרת ומתייחסת למוצר ספציפי,
טענה אשר לא הומצא לה תימוכין.
בהתחשב בטענה כי אמירה זו מלווה
את חברת פלאפון חודשים מספר כסגיר
פרסומי ,נדרש המפרסם להרחיק את
האמירה ולנתק את הקישור למכשיר
ספציפי באופן שאכן ישמש כסגיר.
הטעיה והמעטת
הרשות מצאה כי הדרך בה מובאות
טורנדו
אלקטרה
טורנדו
ערך בנוגע לאמירות
תוצאות סקר המתקינים בתשדיר
מזגנים -
המציינות כי רוב מתקיני מטעות ,ועל כן יש לתקנו.
מתקינים
המזגנים ממליצים על
התקנת מזגן "טורנדו".
הטעיה בנוגע לאופן
הרשות בדקה ומצאה כי יש להבהיר כי
בזק -
HOT
בזק
התשלום במבצע אינו כולל דמי שימוש
הצגת תנאי המבצע
פחות מ5-
בתשדיר.
קבועים.
אג' לדקה
2007

פרסומות תחום טלוויזיה כללי

99

שם תשדיר מפרסם
 012קווי
זהב -

הפונה

 012קווי זהב HOT

הכי זולים

 012קווי
זהב -

 012קווי זהב HOT

שיחות פנים
ארציות
כתבה
במעריב
נטוויז'ן

נטוויז'ן

שדרג ב -
 4.99ש"ח

רקע הפנייה

טיפול הרשות

הרשות מצאה כי תנאי הרכישה
הטעיה בנוגע להצגת
תנאי המבצע בתשדיר ,וההתקשרות הוצגו באופן שאינו מלא
באופן שעולה מהם כי וזאת בשים לב לכך כי התשדיר מתייחס
למכשיר/שירות חדש אשר תנאי רכישתו
החברה המפרסמת
עדיין אינם ידועים לציבור .לפיכך נדרש
הינה הזולה ביותר
המפרסם לציין במהלך התשדיר את
בהשוואה לחברות
המידע בדבר תנאי המבצע (עלות
מתחרות.
ההתקנה ,אופן החיבור ,מחירים וכד').

הטעיה באופן הצגת
המידע שפורסם
בכתבה.

בהתייחס להשוואה הנערכת ,נדרש לציין
כי הנתונים מתייחסים לדקת שיחה ואת
מקור ומועד הנתונים המוצגים בתשדיר.
הרשות מצאה כי יש להוסיף הבהרה
בכתובית לפיה ההשוואה המוצגת אינה
כוללת התייחסות לתנאים המקדימים
להם מחויב הלקוח.

הרשות מצאה כי התשדיר חסר במידע
בזק בינלאומי הטעיה באופן הצגת
תנאי המבצע בתשדיר .מהותי של תנאי המבצע המוצע ולפיכך
נדרש המפרסם להשלים את המידע
בקריינות ובכתובית.

פניות שנמצאו בלתי מוצדקות
הפונה

רקע הפנייה

טיפול הרשות

שם תשדיר מפרסם
תלמה -
דגני בוקר

תלמה

נסטלה -
אסם

הטעיה והמעטת ערך
בנוגע לפירוט רכיבי
המוצר ,וטענת עליונות
ביחס למוצרים מתחרים
אחרים.

הרשות בדקה ומצאה כי הדברים בוססו
כראוי וכי אין בהם הטעיה או המעטת
ערך.

בזק -
אינטרנט
מהיר -
מסך
בזק
בינלאומי

בזק

איגוד לשכות עידוד למעשים שאינם
עולים בקנה אחד עם
המסחר
החוק (הורדת סרטים
באינטרנט).
הטעיה באופן הצגת
נטוויז'ן
תנאי המבצע בתשדיר.

בזק בינלאומי

הצטרפות
לשנה
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הרשות בדקה ומצאה כי בתשדיר אין כל
חשש לעידוד מעשים שאינם חוקיים.

הרשות בדקה ומצאה כי הדברים בוססו
כראוי וכי אין בהם משום הטעיה.

שם תשדיר מפרסם
בזק
בינלאומי -

בזק בינלאומי

סודות
האינטרנט
בזק -

בזק

 0אגורות
לדקה
- HOT

HOT

חבילת
טריפל
פרטנר
אורנג' -

פרטנר

חוויה
בעוצמה
שלא הכרת
ביטוח ישיר  -ביטוח ישיר
השתתפות
עצמית
אולוויז
אולטרה -

פרוקטר &
גמבל

הפונה

רקע הפנייה

טיפול הרשות

נטוויז'ן

הטעיה והמעטת ערך
בנוגע לטענה "יותר
ממספר אחת".

הרשות ומצאה כי המשפט "יותר ממספר
אחת" בוסס כראוי ,והתשדיר אף כולל
את המקור לנתונים אלה.

HOT

הטעיה בנוגע לאופן
הצגת תנאי המבצע
בתשדיר.

הרשות בדקה ומצאה כי הדברים בוססו
כראוי וכי אין בהם הטעיה.

בזק

הטעיה בנוגע לאופן
הצגת תנאי המבצע
בתשדיר.

הרשות בדקה ומצאה כי הדברים בוססו
כראוי וכי אין בהם הטעיה.

פלאפון

הטעיה והמעטת ערך
בנוגע לאמירה" :חוויה
בעוצמה שלא הכרת"
(המופיעה בכל תשדירי
"אורנג')

הרשות מצאה כי המדובר אמירה
סובייקטיבית שאינה מדידה וכי לא
משתמע ממנה כי הינה משויכת בלעדית
לחברת "אורנג'".

לשכת סוכני
הביטוח
בישראל

הטעיה בנוגע לציון
העובדה ,לפיה את
ההטבה המוצגת
בתשדיר ניתן לממש
במוסכי הסדר בלבד.
הטעיה והמעטת ערך
בנוגע לאופן הצגת
תוצאות בדיקת המעבדה
בתשדיר ולאמירה:
"שכבה עליונה ייחודית...
המותירה את פני השטח
נקיים לעין עד  60%יותר
מהמתחרה המוביל"
הטעיה והמעטת
ערך בנוגע לאמירות:
"תחבושת שמתאימה
במיוחד לנערות"" ,מה
שהכי מתאים לך".
הטעיה בנוגע לאופן
הצגת תנאי המבצע
בתשדיר.
הטעיה בנוגע לאופן
הצגת תנאי המבצע
בתשדיר.

הרשות מצאה כי המידע מופיע בכתובית
בגוף התשדיר (יחד עם זאת ,ביקשה
הרשות כי הכתובית תופיע במקביל לציון
המבצע).

אלקטרה

הטעיה והמעטת ערך
בנוגע לטענות" :מזגנים
חזקים ,חסכוניים
בחשמל ושקטים
במיוחד".

חוגלה
קימברלי

פני שטח
נקיים

חוגלה
קוטקס
 - YOUNGקימברלי

פרוקטר &
גמבל

במיוחד
לנערות
פלאפון -
 45אג'
לדקה
אורנג' -
 49אג'
לדקה
מזגני
טורנדו -
סדרת
פלזמה

פלאפון

אורנג'

אורנג'

פלאפון

טורנדו

הרשות בדקה ומצאה כי האמירות
בתשדיר מבוססות כראוי ונסמכות על
בדיקות מעבדה (המפרסם התבקש
להוסיף בפריסה הבאה של התשדיר
הבהרה ,לפיה הבדיקה מתייחסת
לקטגוריית תחבושות "אולטרה").

הרשות מצאה כי התשדיר בוסס כראוי
וכי אין בו משום המעטת ערך (המפרסם
הציע ביוזמתו לשנות את המשפט" :מה
שהכי מתאים לך" ל"מה שהכי מתאים
לי").
הרשות בדקה ומצאה כי הדברים בוססו
כראוי וכי אין בהם הטעיה.
הרשות בדקה ומצאה כי הדברים בוססו
כראוי וכי אין בהם הטעיה.
הרשות בדקה ומצאה כי לא מדובר
באמירות השוואתיות ,וכי הדברים בוססו
כראוי.
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ועדת ערר פרסומות:
ועדת ערר פרסומות של הרשות בהרכב מנכ"ל ,סמנכ"ל טלוויזיה ,יועץ משפטי וראש אגף פרסומות היא ועדה המתכנסת
כדי לדון בעררים ,שמגישים מפרסמים/פרסומאים ,בעקבות החלטת אגף הפרסומות בעניינם .כמו כן ,מתכנסת הוועדה
כדי לדון בתשדירים ,שבודקת ועדת הפרסומות בדיעבד ,לאחר שעלו לשידור באישור הזכיינים והתגלו כבעייתיים ,או
שהוגשו בעניינם פניות ציבור .הוועדה משמשת הרכב המייעץ למנכ"ל ,אשר מקבל את ההחלטה בנושא הנדון ,לאחר
שעודכן על ידי חברי הוועדה בנוגע להליך הטיפול בתשדיר ,שמע את עמדות חבריה ,ובחן את נימוקי הערר.
על החלטת מנכ"ל הרשות ניתן לערור לוועדת הערר של מועצת הרשות.
להלן דוגמא למספר עררים שהוגשו למנכ"ל הרשות בנוגע לתשדירי פרסומת (השנה לא הוגשו עררים לוועדת
הערר של מועצת הרשות):
החלטת הוועדה

שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

.1

ניסאן  -משפחתית

22.10.07

בתשדיר קיימת הצגת התנהגות
שאינה ראויה ושימוש באלימות
בניגוד
מילולית בשיחת ילדים ,וזאת
בשל הפגיעה בטעם הטוב,
לכללים  41 ,40 ,3לכללי האתיקה הצגת התנהגות שאינה ראויה
בפרסומת.
והשימוש באלימות מילולית בין
הילדים  -יש לעדן את הדיאלוג
הרשות ביקשה לעדן את הדיאלוג
בין הילדים.
בין הילדים.

.2

 - MONDAYחטיף

8.11.07

.3

כוכב הקור  -מזגנים

11.6.07

ועדת ערר בראשות המנכ"ל
מצאה כי:

התשדיר בגרסתו המתוקנת -
אושר לשידור.
ועדת ערר בראשות המנכ"ל
מצאה כי:

התשדיר בהשתתפות ילדים ,עושה
שימוש בשפה הכוללת סלנג נמוך
וביטויי גנאי ,דבר העומד בניגוד
התשדיר יאושר לשידור
לכלל  8לכללי האתיקה בפרסומת .בהסתייגות ובכפוף לפניות
ציבור.

טופל בעקבות פניית גוף מתחרה
בנוגע לאמירות בתשדיר המהוות
הטעיה והמעטת ערך ,וזאת בניגוד
לכללים  16 ,4לכללי האתיקה.

הרשות התנתה כי במידה
ותתקבלנה פניות בין בנוגע
לאמירות עצמן ובין בנוגע לטון
הכללי העולה מדברי הנער
המציג ,תשקול הרשות את
עמדתה פעם נוספת.
ועדת ערר בראשות מנכ"ל
הרשות מצאה כי:
יש להבהיר בגוף התשדיר את
הכוונה אליה מתייחסת האמירה
"הכי מהירים".
האמירה "הכי מקצועיים"
בוססה כראוי ולפיכך הינה
מאושרת.
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תשדירים שנבדקו על ידי הרשות והתבקשו בעבורם תיקונים ,הוגבלה שעת
שידורם או שנפסלו:
במהלך השנה ,במסגרת הליך אישור התשדירים ,או במהלך בדיקת תשדירים לאחר שעלו לשידור ,ביקשה הרשות
תיקונים בעבור  58תשדירים/תסריטים או שהוגבלה שעת שידורם או שנפסלו לשידור.
 45תסריטים/תשדירים תוקנו ושודרו בגרסה מתוקנת ,או הוגבלה שעת שידורם ,ו 8-תסריטים/תשדירים שהתבקש
בעבורם תיקון ,לא שודרו בגרסה מתוקנת שכן כזו לא הוגשה לרשות ( 4תסריטים ותשדיר לא אושרו לשידור).
להלן סיכום תשדירי הפרסומת שבדקה הרשות והתבקשו בעבורם תיקונים ,הוגבלה שעת שידורם או שנפסלו לשידור -
על פי חלוקה לנושאי טיפול:
סיבת טיפול הרשות

כמות בשנת 2006

כמות בשנת 2007

הטעיה והמעטת ערך מוצר מתחרה
התנהגות בלתי בטיחותית
מוצר רפואי ובו טענות אסורות /ייחוס
סגולות מרפא למזון
פרסום מוצר/טיפול הדורש התערבות
רפואית
רמיזות מיניות ,פגיעה בכבוד האדם
וברגשות הציבור
סוגיות שנויות במחלוקת פוליטית,
חברתית ,כלכלית
שונות
סה"כ

18
1

12
1
1

1

2

22

8

-

3

3
45

31
58
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הפקה מקומית  -פרסומות
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) ,התשנ"ב  ,1992 -מחייבים
ש 75%-מהתשדירים המשודרים לראשונה בידי בעל הזיכיון במשך השנה יהיו בהפקה מקומית.
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,התש"ן  1990 -קובע בתוספת הראשונה לו כי "הפקה מקומית" היא "תכנית
שרוב יוצריה ,רוב מבצעיה ,רוב הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה הם תושבי ישראל ומתגוררים
בה דרך קבע ,והיא הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית או בערבית ,או בשפה אחרת שאישר המנהל מראש,
למעט תכניות חדשות ,תכניות ספורט ותכניות בענייני היום; בהגדרה זו ' -רוב'  75% -לפחות".
הרשות מקבלת דיווח שוטף מהזכיינים על מקור ההפקה של תשדירים בעת הגשתם לאישור מוקדם ובעת הדיווח על
תשדירים העולים לשידור לראשונה אצל כל זכיין וזכיין.
בתקופה הנדונה בדוח זה מתוך סך התשדירים ,ששודרו לראשונה בערוץ  2שודרו:
קשת:

בהפקה מקומית 90% -

בהפקת חו"ל 10% -

רשת:

בהפקה מקומית 98% -

בהפקת חו"ל 2% -

בתקופה הנדונה בדוח זה מתוך סך התשדירים ,ששודרו לראשונה בערוץ  10שודרו :
בהפקה מקומית 86.2% -
בהפקת חו"ל -
שנה

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006

2007
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13.8%

תשדירים בהפקה תשדירים בהפקה תשדירים מחו"ל
מקומית
מקומית
ערוץ 2

תשדירים מחו"ל
ערוץ 10

ערוץ 2
83%
86%
85%
84%
80%
81%
84%
87%
86.3%
89.4%
קשת

88%

17%
14%
15%
16%
20%
19%
16%
13.5%
13.7%
10.6%
קשת

12%

טלעד

85.8% 76.6%

טלעד

23.4%

רשת
קשת

83.5%
79%

רשת
קשת

16.5%
21%

רשת

90%

87.3%

רשת

10%

12.7%

קשת

90%

86.2%

קשת

10%

13.8%

רשת

98%

רשת

2%
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ערוץ 10

14.92%

עמידת הזכיינים במכסות פרסום מותרות על פי החוק
והכללים:
 .1עמידה במכסות פרסום מותרות במשך היום
על פי חוק הרשות השנייה ,רשאי כל זכיין לשדר פרסומות בסך שלא עולה על  10%מזמן השידור שלו ביממה .נוסף על
כך ,מותר לזכיין לשדר זמן לא תכניתי הכולל תשדירי פרסומת וקדימונים (תשדירים לקידום תכניותיו) עד  12:00דקות
בשעה.
הרשות בודקת את עמידת הזכיין במגבלות אלו באמצעות מערכת ממוחשבת .אם זכיין חורג מהמכסה המותרת,
הנושא מטופל כהפרת שידור ,והרשות רשאית לנקוט סנקציה נגד הזכיין .מקרים של הפרות על רקע זה ,יפורטו בפרק
הדן בהפרות.

 .2עמידת הזכיינים במגבלה של מכירת זמן פרסום לגורם אחד
הפירוט שלהלן מתייחס לעמידת הזכיינים במגבלות סעיף ( 85א) לחוק הרשות השנייה ,האוסר מכירה או הקצאה של
זמן שידור פרסומות לגורם אחד במכסה העולה על  10%מסך הפרסומות הנמכר על ידי הזכיין .הרשות ביצעה בדיקה
ועל פי הנתונים עמדו כל הזכיינים בהוראות החוק.
הנתונים לקוחים מתוכנת "בקרת פרסום" של חברת "בקרת פרסום בע"מ" ("יפעת") ומתייחסים לתקופת הזכיון של
כל ערוץ כפי שמצויין בפתיחת הדו"ח.

חשיפת מפרסם:
המפרסמים הגדולים בערוץ :2
זכיין

קשת

מפרסם

 %זמן פרסום

קבוצת שטראוס
 - PGפרוקטר גמבל
קבוצת אסם
רקיט בנקיזר
החברה המרכזית
למשקאות
סנו
תנובה

8.01
7.27
6.7
4.26
4.21
3.8
3.54

יוניליוור ישראל
סלקום
שסטוביץ

2.96
2.85
2.76

זכיין

רשת

מפרסם

 %זמן פרסום

קבוצת שטראוס
 - PGפרוקטר גמבל
יוניליוור
קבוצת אסם
תנובה

8.47
6.58
5.76
4.22
4.19

סנו
החברה המרכזית
למשקאות
רקיט בנקיזר
ליימן שליסל
הנקל סוד

3.88
3.36
3.12
2.84
2.6
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המפרסמים הגדולים בערוץ :10
זכיין

 %זמן פרסום

מפרסם

7.96
7.24
6.4
6.32
3.78
3.44
2.91
2.7
2.53
2.43

קבוצת שטראוס
פרוקטר & גמבל
קבוצת אוסם
יוניליוור ישראל
תנובה
ישראל 10
סנו
קבוצת ביטוח ישיר
הנקל סוד
סלקום
פרטנר אורנג'

חשיפת משרד פרסום
בהתאם למדיניות הרשות ,לא חלה מגבלת סעיף ( 85א) לחוק הרשות השנייה על משרדי פרסום ,אם הוכח לשביעות
רצון הרשות ,כי אינם מתפקדים כרוכשי זמן פרסום כ"בלוק" מראש ,אלא רוכשים זמן פרסום בעבור לקוח מוגדר.
להלן פירוט  10משרדי הפרסום ,שנחשפו בהיקף הרב ביותר במשך התקופה הנדונה.

משרדי הפרסום הגדולים בערוץ :2
זכיין

קשת

משרד פרסום

מקאן אריקסון
12.96
שלמור אבנון עמיחי 11.02 YR
אדלר חומסקי ורשבסקי 8.47
באומן בר ריבנאי
7.28
גיתם BBDO
6.47
ראובני פרידן IPG
5.67
גלר נסיס LEO
4.91
BURNETT
יהושע TBWA
EURO TEL AVIV
פוגל OGILVY
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4.27
4.01
3.66

זכיין

רשת

משרד פרסום

 %זמן פרסום

מקאן אריקסון
באומן בר ריבנאי
שלמור אבנון עמיחי YR
אדלר חומסקי ורשבסקי
גיתם BBDO
ראובני פרידן IPG
גלר נסיס LEO

11.34
10.1
9.65
7.6
7.16
5.76
3.82

BURNETT
יהושע TBWA

זרמון גולדמן
עצמי

3.62
3.26
3.19

משרדי הפרסום הגדולים בערוץ :10
זכיין

 %זמן פרסום

משרד פרסום

15.49
12.22
8.47
8.27
6.89
4.89
4.71
4.68
4.36
3.48

מקאן אריקסון
שלמור אבנון עמיחי
באומן בר ריבנאי
אדלר חומסקי וורשבסקי
ישראל  10גיתם BBDO
יהושע
גלר נסיס
ראובני פרידן
זרמון גולדמן
אריאלי

ענפי הפרסום הגדולים בערוץ ( 2קשת ,רשת ,הטלוויזיה החינוכית):

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ענף

 %זמן פרסום

מזון
תמרוקים
כספים
תקשורת
מים ומשקאות
צרכנות
ניקוי
בריאות
חשמל
מדיה

19.38
9.69
7.72
7.23
7.22
7.03
4.91
4.51
4.23
3.42

ענפי הפרסום הגדולים בערוץ :10

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ענף

 %זמן פרסום

מזון
כספים
תמרוקים
תקשורת
צרכנות
מים ומשקאות
רכב ותחבורה
חשמל
בריאות
ניקוי

19.63
10.22
10.22
8.19
6.66
6.16
3.75
3.73
3.66
3.64
פרסומות תחום טלוויזיה כללי
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המותגים המובילים בפרסום בערוץ ( 2קשת ,רשת ,הטלוויזיה החינוכית):

.1
.2
.3
.4
.5

מותג

 %זמן פרסום

סלקום
פרטנר אורנג'
פלאפון
ביטוח ישיר  -ביטוח רכב
( HOTהתאחדות הכבלים
בישראל)

6.06
5.38
5.05
4.38
3.68

המותגים המובילים בפרסום בערוץ :10

.1
.2
.3
.4
.5
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מותג

 %זמן פרסום

סלקום
פרטנר  -אורנג'
פלאפון
 YESשרותי טלוויזיה בלווין
ביטוח ישיר  -ביטוח רכב

5.47
5.24
4.52
4.29
4.18

פרסומות תחום טלוויזיה כללי

מדיניות ובקרה
טכנולוגיה
כספים
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מדיניות ובקרה
גם בעידן שבו ישנם אמצעי מדיה רבים דוגמת הטלוויזיה ,האינטרנט ,הסלולר והעיתונות הכתובה ,הרדיו ממשיך להוות
מדיום חשוב ועיקרי בחיי היומיום שלנו .הרדיו מחבר את המאזינים למציאות ולהוויה הישראלית ,מאפשר לנו להיות
מעודכנים בענייני החדשות ,המקומיות והארציות ,בכל רגע ורגע נתון ,עשרים וארבע שעות ביממה (בנסיעה ,בעבודה
ובבית) .הרדיו מחבר את הפרט עם הקהילה והתרבות בסביבתו האזורית.
במרס  2007אושר בכנסת תיקון לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (תיקון מס'  ,)28התשס"ז  ,2007 -אשר
בעקבותיו נדרשה מועצת הרשות השנייה לשקול האם להאריך את זיכיונות הרדיו האזורי הנוכחיים ללא מכרז לתקופה
של עד ארבע שנים .זאת ,מעבר לתקופת הזיכיונות כיום ,שהחלה בשנים  1996-1995ועתידה להסתיים בשנת .2008
למרות סמכותה החוקית של מועצת הרשות השנייה המוקנית לה מכוח התיקון האמור ,החליטה המועצה לצאת למכרזי
רדיו לשידורי רדיו אזוריים אנלוגיים ,וזאת מתוך שיקולים של טובת הציבור ועל מנת לשמור על עקרונות השוויון ,חופש
העיסוק ,ההגינות והסבירות ,המחייבים כי תינתן הזדמנות שווה למתמודדים חדשים מול בעלי זיכיון קיימים אשר יבחרו
להתמודד במכרז.
בספטמבר  2007פרסמה הרשות השנייה מכרזים לשידורי רדיו אזוריים לתחנות רדיו גל א' לאזורים ירושלים ,אילת,
הנגב ,חיפה והכרמל ,גוש דן ואזור השרון.
היום ,בפרספקטיבה של זמן ,משנבחרו הזוכים במרבית המכרזים הללו ,אנו סבורים כי הצלחנו להביא בשורה אמיתית
לציבור .התחנות הזוכות ,במסגרת היערכותן לקראת עלייתן לאוויר ,יצרו לוחות שידורים מחודשים ,שמטרתם לשקף
את פרופיל קהל היעד באזור זיכיונן .לוחות השידורים עברו שינויים והפכו למגוונים ועשירים יותר .הם כוללים נושאים
קהילתיים-אזוריים ,חברתיים-סוציאליים ,ונושאים כגון ספורט ,תרבות ופנאי ,דת ומסורת; תכניות לקידום המוזיקה
הישראלית המקומית; שוכללו ופותחו תכניות ייעוץ והכוונה; עלו לשידור תכניות אינטראקטיביות; הוכנסו שדרנים חדשים
וכישרונות צעירים; שיחות עם מאזינים; שמירה וקידום השפה העברית התקנית; הכנסת פיתוחים טכנולוגיים; חדשנות
ותוכן ותכניות אקטואליה ארצית ומקומית .התחרות (הן בתוכן והן בשיווק) בעיצומה.
במסגרת היערכותן לקראת המכרז ,יצרו התחנות מבנה ארגוני הנשען על מערכת דינמית וגמישה שמטרתה להגיע
ליעילות המרבית בהפעלת התחנה בכל התחומים .הוכנסו פנים חדשות מקרב תושבי האזור ,הוקמו מערכות חדשות
הכוללות רשת כתבים ענפה (הכוונה לתחנות המשדרות חדשות מקומיות) .התחנות התחייבו לפעילויות קהילתיות ולימי
שידור מיוחדים ,וכמו כן התחייבו לשמירה על נהלי פיקוח ועל חוקי הרשות וכלליה.
בצד הפיקוח הרגולטורי ודרישה ליישום התחייבויות המציעים במכרז ,פועלת הרשות להתאים עצמה לרגולציה
המתפתחת והמשתנה בעולם ,לתמורות ולתהליכים המתרחשים בשוק הרדיו ולשינויים טכנולוגיים מתקדמים הנעשים
בארץ ובעולם .בהקשר זה נדגיש את פעילות הרשות בקידום פרויקט הרדיו הדיגיטלי .ועדת מכרזים בין משרדית,
שחברים בה נציגי משרד האוצר ,משרד התקשורת ונציגי הרשות השנייה ,החלה בהליך היערכות לקראת פרסום מכרז
לצורך מתן זיכיון להקמה ולהפעלה של מערך התשתית להפצה קרקעית של שידורי רדיו בשיטה הדיגיטלית בכיסוי ארצי.
במקביל להקמת התשתית להפצת השידורים הדיגיטליים ,הרשות נערכת לקראת גיבוש מדיניות והסדרה לאופן הענקת
רישיונות לשידורי רדיו בשיטה הדיגיטלית.
כגוף ציבורי ,הרשות השנייה רואה חשיבות רבה במיזם הרדיו הדיגיטלי .למדיניות שתיקבע בענף יהיה משקל מכריע
בעיצוב דמותה ואופייה של תעשיית הרדיו במדינת ישראל ,והשפעתה על החברה הישראלית ,ועל הפרט במיוחד.
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נושאים בענייני רדיו שבהם עסק התחום
הרדיו הדיגיטלי
במהלך שנת  2007התכנסה ועדת מכרזים בראשותו של יו"ר הועדה  ,מר גיל שבתאי  ,סגן החשב הכללי במשרד
האוצר אשר חבריה הם :משרדי האוצר והתקשורת יחד עם נציגי הרשות השנייה על מנת להיערך לקראת פירסום מכרז
לקבלת זכיון להפעלת תחנות שידור בטכנולוגית רדיו דיגיטאלי ( .)+DABבמסגרת המכרז יינתן לזוכה זיכיון להפעלת
תחנת שידור ,הכולל הקמה ,קיום והפעלה של מערכת לצורך הפצה קרקעית של שידורי רדיו לציבור בשיטה הספרתית
(דיגיטאלית) .משך הזיכיון הינו לתקופה של  14שנה כאשר במהלך תקופה זו משך הקמת המערכת יעמוד על שנתיים.
לצורך הקמת המערכת יינתן לזוכה מענק הקמה בגובה של עד  23מלש"ח בכפוף לביצוע שלב ההקמה ותחילת
ההפעלה וזאת בהתאם לאבני הדרך הקבועות במכרז .התחרות במכרז הינה על מחיר החיבור לתחנה וכן על גובה
המענק .הפלטפורמה הדיגיטאלית החדשה שנקבעה במכרז תציב את ישראל בחזית הטכנולוגיה בתחום הרדיו ותאפשר
את שידורן של כ 50-תחנות רדיו בכיסוי כלל ארצי ,כאשר בשלב הראשון יוכלו לעלות לאוויר כ 27 -תחנות שביניהן 6
תחנות ארציות 4 :תחנות של רשות השידור (רשתות קול ישראל) ו 2-של גלי צה"ל.
התשתית הדיגיטאלית צפויה להגדיל את היצע תחנות הרדיו שישדרו לציבור ,לשפר משמעותית את איכות השמע של
השידורים ,להקטין את הפגיעה בסביבה ולהביא לחסכון במשאבי תדרים.
רישיונות לתחנות השידור הדיגיטאלי אשר ישדרו על המערכת יינתנו באמצעות מכרזים שתפרסם הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו.

הצעת חוק איסור הגברה של עוצמת הקול בתשדירי פרסומות ובקדימונים
הצעת חוק איסור הגברה של עוצמת הקול בתשדירי פרסומות ובקדימונים (תיקוני חקיקה) התשס"ז  ,2007קובעת
איסור על שינוי תשדיר פרסומת ,קדימון או שידור מסוג אחר שתקבע המועצה ,בעוצמת קול העולה על טווח עוצת הקול
המקובל בשאר שידורי הזכיין ,כפי שתקבע המועצה ,עברה קריאה ראשונה בכנסת ונדונה בועדת הכלכלה של הכנסת
לקראת הבאתה למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.

מכרזים חדשים
בשנה זו סיימו את זיכיונן  6תחנות אזוריות (קול הים האדום  -אזור אילת ,רדיו חיפה  -אזור הכרמל והמפרץ ,רדיו דרום-
אזור הנגב  ,רדיוס שידורים  -אזור השרון ,ירושלים  -אזור ירושלים רבתי) אחרי  12שנות שידור .הרשות נערכה במהלך
השנה להוצאת מכרזים חדשים .בספטמבר פירסמה הרשות מכרזים לאותם אזורי זיכיון.

מכרזים לרדיו איו"ש ורדיו תורני
מכרזים חדשים פורסמו באוגוסט  2007לשני אזורים חדשים במפת התקשורת הרדיופונית והגדילו את מפת האזורים
ל 14 -אזורי זיכיון  .האחד באזור איו"ש (באזור יהודה ושומרון למעט שטחי  aו b -שבשליטת הרשות הפלשתינית) והשני
באזור תיכון (כולל חלקים מאזור שפלת יהודה ,אזור ירושלים רבתי ואזור הנגב) .במהלך נובמבר הוגשו ההצעות לתחנה
התורנית הוגשו  2הצעות ולתחנה באיוש ניגשה רק תחנה אחת.

רדיו 99
במהלך שנת  2006הוגשה בקשה לרשות למכירת התחנה לבעלים חדשים .לאחר בדיקות משפטיות אישרה מועצת
הרשות בתחילת שנת  2007את שינוי הבעלות בתחנת רדיו  .99בהתאם לכך נבנה ואושר לוח שידורים חדש שעיקרו
תכניות מלל ואקטואליה.
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פרסומות אגב
הרשות אשר רואה בשיבוץ פרסומות שלא במקבץ הפרסומות ,הפרה של סעיף  8לכללי הרשות השנייה (אתיקה בפרסומת
בשידורי רדיו) ,התשנ"ט .1999 -הרשות שבה והדגישה בפני התחנות את חשיבות שיבוץ הפרסומות במקבצים שנועדו
לכך עם אותות הפרדה ,למען לא יטעו המאזינים ולצורך עמידה בכללים.

התרמות  -ימי שידור מיוחדים
הרשות הסדירה את נושא תכניות ההתרמה בתחנות הרדיו האזורי .הרשות פנתה לתחנות וביקשה לקבל מהם סקירה
על מספר ההתרמות שהתקבלו במהלך השנה ,לאיזה מטרות בוצעו ההתרמות ,האם התחנה קיבלה תמורה לביצוע
ההתרמה או שהועברו ההכנסות במלואן לנושאי התרומה ,כל אלה נדרשו לצורך בדיקת עמידת פועלה של התחנה בנושא
בהתאם לסעיף ' 22תרומות ומגביות' למדריך האתיקה.
הרשות הזכירה לתחנות ,כי לפני קיום כל התרמה גם אם מדובר ביום שידורים מיוחד וגם אם משולבת בתכנית ספציפית
עליה לבוא לאישור הרשות בטרם קיומה.
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מצבת זכייני הרדיו האזורי

גל א'

התחנה

אזור

תדר ()FM

מנהל/ת תחנה

"רדיוס"
"רדיו חיפה"

השרון
הכרמל והמפרץ

100
107.5

דוד בן-בסט
דני נישליס

"רדיו ללא הפסקה"
"רדיו ירושלים"

גוש-דן
ירושלים רבתי

**92.7
103
101

עידו מור
עובד לוי

"רדיו דרום"

נגב

89.5
97

דוד יוסוב

"קול הים האדום"

אילת

**101.5
102

גיא מרקמן

"רדיו צפון ללא
הפסקה"

גליל גולן

101.1
104.5

אייל לי-און

"רדיו קול רגע"

עמקים

101.5
96

חיים הכט

" רדיו תל-אביב

גוש-דן

91.5
102

שי בן-מאור

95.8

גל ב'

"102
"רדיו אמצע הדרך"

עמק חפר

90

אהרון אורגד

"רדיו "99

השרון

99

דרור לוסטרגרטן

"רדיו
91
לב המדינה"
"רדיו א-שמס"

שפלת-יהודה

91

דוד בן-בסט

**89.1
צפון

101.1

סוהיל כארם

המרכז

98.1
93

עידו ליבוביץ'

תחנות רדיו
ייעודיות

"קול חי  -משדרים
באמונה"

92.8

* תחנות גל א' (קול הים האדום ,דרום ,ירושלים ,רדיוס ,רדיו ללא הפסקה וחיפה) סיימו את תקופת הזיכיון השלישית שלהן במהלך שנת ,2007
אולם הן קיבלו אורכה עד מהלך שנת  2008בשל הוצאת מכרזים חדשים לאזורים הקיימים.
** בשעות מסוימות במהלך היום מתפצלים שידורי התחנות ומשודרים בתדר המפוצל תכנים ייחודיים לקהל היעד שהוגדר באזור הזיכיון של
התחנות השונות:
 FM89.1פיצול שידורים לדוברי השפה הרוסית.
 FM92.7פיצול שידורים לאזור הקריות בתקופת הזיכיון הקודמת של התחנה.
 FM101.5פיצול שידורים לאזור אשקלון וחבל לכיש.
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סיכום הפרות בתחנות הרדיו האזורי
תחנה:
רדיו צפון ללא הפסקה

רדיו א-שמס

רדיו קול רגע

רדיו חיפה

רדיו אמצע הדרך

רדיוס

99

רדיו ללא הפסקה

רדיו תל אביב

רדיו קול-חי

 - 91FMלב המדינה

רדיו ירושלים

רדיו דרום

קול הים האדום

סה"כ

הפרה:
 . 1פרסומות
פרסומת אגב

1

2

1

 .2תכניות
א .פגיעה בשם
הטוב ,בפרטיות
ובטעם הטוב
ב .התאמת תכניות
לזמן שידורם
 .3הפרות

1

1

1

א .סה"כ הפרות

2

1

ב .מתוכן ענישה
ג .מתוכן התראה
ד .מתוכן טופלו גם

2

1

2

1

1

* בשנה זו לא הוגשו בקשות לעררים.

הטיפול בתלונות ציבור ובפניותיו
בשנת  ,2007הופנו לטיפול תחום רדיו  23תלונות ציבור בכתב .בהשוואה לאשתקד ,מדובר בירידה של מחצית
במספר התלונות .לנתון זה ,מתוספות שאלות שונות העולות בפורום הרדיו באתר האינטרנט של הרשות השנייה,
שאת חלקן העביר התחום לידיעת התחנות הרלבנטיות .כמו כן ,קיימות תלונות אשר הופנו ישירות לתחנות על ידי
מאזינים.
דרך הטיפול בתלונות :תלונה המתקבלת ברשות עוברת תהליך בירור על פי אופייה .ברובם המכריע של המקרים,
הבירור כולל האזנה לשידור נשוא התלונה ,עיון בתגובתה של התחנה לתלונה ,ניתוח המקרה ובחינת עמידתו בהוראות
המחייבות את בעל הזיכיון .לעתים נדרש בירור עם גורמים נוספים (היועץ המשפטי ,המתלונן ,תגובת התחנה ,או
עם מקורות אחרים) לצורך קבלת פרטים חיוניים להשלמת התמונה הכוללת .בסיום הבירור מגבש התחום את חוות
דעתו המקצועית על המקרה ונותן המלצות או פעולות להמשך טיפול כנדרש .המשך הטיפול יכול שיהיה הידברות
עם התחנה לתיקון המקרה או למניעת מקרים דומים בעתיד ,מתן הנחיות והוראות לתחנה המשדרת ,ולעתים לכלל
התחנות ,או העברתו להליך הפרות.
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בכל מקרה שמתקבלות תלונות ,מטרת הרשות ,בראש ובראשונה ,היא כי התחנות יפיקו בעצמן את הלקחים אם ישנם,
ויפעלו ברוח זו כתוצאה מתלונות.
בסיום הטיפול בתלונה ,מסקנת התחום והחלטתו מועברות לידיעת המתלונן ,בין אם ישירות על ידי התחום ובין אם על
ידי נציב תלונות הציבור (במקרים שהתלונה הופנתה אליו) .יצוין ,כי יש מקרים ,שבהם מסקנתו של התחום שונה מזו של
נציב התלונות ,וכל אחד מהם ימשיך את טיפולו באפיקים נפרדים.

תוצאות הבירור של התלונות
מסך התלונות שהוגשו לרשות במהלך שנת  2007עולה כי  74%מהן נמצאו מוצדקות ,והיתר נמצאו לא מוצדקות .מכאן
שבמרבית המקרים יש ממש בתלונות המאזינים ,והרשות נדרשת לטפל במקרים אלה באמצעים העומדים לרשותה.
מרבית התלונות בשנת  2007עסקו בתכנים בשידורי התחנות השונות ,כגון פגיעה ברגשות הציבור ,פגיעה בשם הטוב
ובטעם הטוב ,הסתה ואחריות ציבורית .התלונות האחרות התייחסו לפרסומות וביניהן שיבוץ פרסומות ,פרסומת אגב
אסורה ,אתיקה בפרסומות ואמת בפרסום.

טיפול בתלונות על ידי תחום הרדיו
להלן יפורטו דוגמאות מספר לתלונות עיקריות ומרכזיות גם בתחום התכניות וגם בתחום הפרסומות ,שלאור קבלתן
פעלה הרשות ברענון נהלים וכללים בפני זכייני הרדיו:
•התלונה :ניבולי פה וביטויים פוגעים של צמד מגישי תכנית סאטירית המשודרת בשעות אחר הצהריים ,כנגד איש
ציבור בכיר בעקבות הבעת עמדתו בעניין מצעד הגאווה בירושלים.
עמדת הרשות ומסקנותיה :הרשות קבעה ,כי חלק מהתבטאויות שהושמעו בתכנית זו ,אכן אינם היו ראויים לשידור,
בפרט לא בשעה בה שודרה התכנית ואינם עומדים בכללי האתיקה לעניין התאמת תכניות לזמן שידורן.
הרשות פתחה בהליך הפרות בגין אירוע זה שבסופו נקנסה התחנה בנטילת דקות פרסום.
•התלונה :מגיש תכנית אקטואליה התייחס בתכניתו למטה שפועל למען קבוצה מסוימת באוכלוסייה ,תוך שהוא
תוקף באופן בוטה את יו"ר המטה ומכנה אותו בכינויי גנאי כמו "אינפנטיל"" ,מטומטם"" ,חלאת המין האנושי" וזאת
תוך אזכור שמו המלא בשידור חי.
עמדת הרשות ומסקנותיה :הרשות לא קיבלה את עמדת התחנה ,כי התבטאויות המגיש בתכניתו חסותתחת
הגנות שונות של חוק איסור לשון הרע והיו מוצדקות בנסיבות העניין .הרשות קבעה כי גם אם היה בכינויים אלה ממד
של ביקורת ,הרי שבמהותן הן מהוות השתלחות בוטה ומשפילה המלווה במילות גנאי ,וכן מצאה כי הייתה פגיעה
בשמו הטוב של האיש שהוזכר בתכנית ,ללא מתן זכות תגובה.
הרשות החליטה לקנוס את התחנה בנטילת זמן פרסום ,התנצלות המגיש בשידור ולאפשר מתן תגובה לאותו אדם
שהוזכר בשידור.
•התלונה :במהלך תכנית בידור המשודרת בשעות הצהריים ,קיים אורח בתכנית השוואה בין שני מכוני עיסוי ,תוך
ציון אופי העיסוי ,מחירים ,תכונות וגילאים של נותנות השירות ,שעות פעילות וכו'.
עמדת הרשות ומסקנותיה :הרשות מצאה כי היה בשידור הפרה של כללי הרשות לעניין השמעת תכנים המתאימים
לזמן שידורם .הרשות פתחה בהליך הפרות והתחנה נקנסה בנטילת דקות פרסום.
•התלונה :התחנה משדרת פרסומת סמויה למוצרי צריכה מסוימים במגזין צרכנות .בתכנית מתארח גם מנכ"ל
חברת המוצר במסווה של מתן עצות יעילות לשימוש במוצר .גם מגיש התכנית שב והמליץ על המוצר.
עמדת הרשות ומסקנותיה :הרשות סברה כי החומר הפרסומי עולה על הערך התכניתי ולפיכך אזכור המוצר היה
דומיננטי בתכנית ,כך שהיה בו לפרסום סמוי רב .הרשות פתחה בהליך הפרות וקנסה את התחנה בנטילת דקות
פרסום.
מדיניות ובקרה רדיו אזורי
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טכנולוגיה
תיעוד שידורי הזכיינים
מזה כשלוש שנים פועלת מערכת חדשה ומתקדמת לתיעוד שידורים  -אחסונם ואחזורם .לבד מאיכות ההקלטה ויכולת
הדחיסה של המידע ,יתרונה של מערכת זו ,בכך שהמידע (שידורי הזכיינים) מאוחסן על שרת ,המאפשר האזנה בזמן
אמת לכל  14התחנות בעמדת העבודה הממוחשבת ,ללא קלטות .זמינותם של השידורים בעמדות המחשב של העובדים
מקלה על עבודת הפיקוח והבקרה ומייעלת אותה.
המערכת מאפשרת עבודה ברשת תקשורת מחשבים מול זכייני הרדיו האזורי והעברת קטעי תיעוד (קבצי קול דחוסים)
באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
במהלך שנת  2007הורחב הזיכרון של המערכת וכיום ניתן לאחסן שידורים של כ 60-יום על הזיכרון הקשיח.

הארכת זיכיון  -גל א'
במסגרת הארכות הזיכיון של תחנות הרדיו האזורי נתבקשו התחנות להמציא היתרי בנייה והיתרי הפעלה עבור כל מתקני
השידור שלהם.

מכרז תחנות רדיו
במהלך שנת  2008תעלנה שלוש תחנות רדיו אזורי חדשות .עבור תחנות אלו נרכשו קודקים אשר ישמשו לניטור ולתיעוד
השידורים.

118

טכנולוגיה רדיו אזורי

כספים
בשנת  2007פעלו  14תחנות רדיו אזוריות.
ההכנסות נטו של תחנות הרדיו האזוריות (על פי דיווח לתמלוגים) עלו בשנת  2007בשיעור של כ 7%-ועמדו על כ127-
מיליון  .₪ההכנסה הממוצעת לתחנת רדיו אזורית בשנת  2007עמדה על כ 9-מיליון .₪
מהדוחות הכספיים של תחנות הרדיו האזורי לשנת  2006עולה כי הרווח התפעולי הממוצע לשנת  2006עמד על כמיליון .₪
הרווח הנקי הממוצע בשנת  2006עמד על כ 0.8-מיליון .₪
במהלך שנת  2007יצאו לדרך מכרזי הרדיו האזורי באזורים אילת ,הנגב ,גוש דן ,השרון ,ירושלים וחיפה ושני אזורים
חדשים :איו"ש ורדיו מסורתי-תורני ספרדי .תחום כספים מלווה את המכרזים בהיבטים הכלכליים והפיננסיים.
במהלך שנת  2008צפויה הרשות לפרסם מכרזי רדיו נוספים באזורים גוש דן ,השרון ,שפלת יהודה ,העמקים ,עמק חפר
והגליל והגולן.

התפתחות הכנסות הרדיו במיליוני ש"ח
(במחירי )12/07

כספים רדיו אזורי
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הפעילות המשפטית
כספים
אסטרטגיה ומחקר
הנדסה
חוק חופש המידע
אתר האינטרנט
מינהל ומשאבי אנוש
ביקורת פנים
נציב תלונות הציבור
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הפעילות המשפטית
הליכים משפטיים שבהם מעורבת הרשות השנייה
א .הליכים משפטיים שהסתיימו בשנת 2007
 .1בג"צ  310/07חברת סיטינט נ' הרשות השניה ואח'
נמחקה עתירה לבג"צ שהוגשה ביום  ,10.1.07העותרת בעלת אתר אינטרנט בתחום הספורט ,עתרה כנגד הרשות
השניה בבקשה כי בג"ץ יורה לרשות השניה לאסור על ערוץ  10לשדר תוכנית טלוויזיה אשר שידורה נוגד לטענת
העותרת את הוראת סעיף 62א לחוק הרשות השניה .נוכח המלצת בית המשפט מחקה העותרת את עתירתה.
 .2בג"צ  4537/07התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) נ' מועצת הרשות השניה
נמחקה עתירה לבג"צ אשר הוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון ,אשר טענה לכשלים בהליך המינהלי אשר התיר
הארכת זיכיונות הרדיו האזורי .נוכח המלצת בית המשפט מחקה העותרת את עתירתה.
 .3בג"צ  4551/07המרכז לפלורליזם יהודי  -התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' שר התקשורת והרשות
השניה
נמחקה עתירה לבג"צ אשר הוגשה על ידי המרכז לפלורליזם יהודי ,כנגד המכרז למתן זיכיון לרדיו אזורי תורני באזור
התיכון .העותרת טענה לכשלים בהליך המנהלי בו נבחרה אוכלוסיית היעד לרדיו אזורי זה .הרשות השניה פרשה בפני
בג"צ בהרחבה את ההליך המנהלי שקדם להחלטה לצאת למכרז זה .נוכח המלצת בית המשפט מחקה העותרת
את עתירתה.
 .4עע"מ  3411/07טי.וי שלוש נ .הרשות השניה
נדחה ערעור שהגישה חברת טי.וי.שלוש בע"מ לבית המשפט העליון ,על פסק הדין מיום  7במרץ  2007של בית
המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (סגנית הנשיאה יהודית צור) ,שדחה את תביעתה נגד הרשות השניה לפיצויים
בסכום הוצאותיה להשתתפות במכרז לערוץ  10על סך של ( ₪ 9,282,278נכון לדצמבר  .)2005המערערת,
שהפסידה במכרז ,טענה שהפסדה נגרם אך ורק בגלל החלטה מוטעית של הרשות השניה לאפשר לזוכים להוכיח את
חוסנם הפיננסי רק במועד מתן הזיכיון ולא במועד ההכרזה על הזוכים .התובעת טענה שבמועד ההכרזה על הזוכים
רק היא היתה כשרה לזכות במכרז וכי זכייה זו נמנעה ממנה ,משום שהרשות לא פסלה את כל המתמודדות האחרות.
ביהמ"ש לענינים מינהליים קיבל את טענות הרשות השניה ,כי השיהוי של  4.5שנים בהגשת התביעה מחייב את דחיית
התביעה.
לאחר דיון שנערך בבית המשפט העליון ,המליץ בית המשפט העליון למערערת למשוך את ערעורה וכך עשתה.
 .5בג"צ  8559/07עמותת אם אשכחך  -למען עתיד ירושלים נ' הרשות השנייה ואח'
נדחתה על הסף עתירה כנגד החלטת הרשות השנייה שלא לאשר שידור פרסומת מטעם העותרת מן הטעם כי יש
בה אלמנטים של תעמולה מפלגתית .העתירה נדחתה על הסף בנימוק שהעותרת לא מיצתה הליכים בטרם פנתה
לבג"ץ ,שכן היא לא הגישה ערר למועצת הרשות השנייה על ההחלטה.
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 .6בג"צ  4500/07ח"כ שלי יחימוביץ' ואח' נ' מועצת הרשות השנייה ואח'
נדחתה עתירה נגד החלטת מועצת הרשות השנייה שלא למנות את מר יצחק לבני ואת עו"ד רחל בן-ארי לכהונה
נוספת כנציגי המועצה בדירקטוריון חברת החדשות של ערוץ  2בתום כהונה של שלוש שנים .בעתירה נטען כי
המדובר בהחלטה לא סבירה ,המונעת משיקולים זרים .העתירה כאמור נדחתה.
 .7בג"צ  10575/07רשת  -נגה בע"מ נ' הרשות השנייה; בג"ץ  10949/07שידורי קשת בע"מ נ' הרשות
השנייה
עתירות שהגישו זכייניות ערוץ  2כנגד קביעת הרשות השנייה כי לא עמדו במחויבויות שונות החלות עליהן ,כפי שפורט
בדו"ח הרשות השנייה לשנת  2006וכנגד צעדי אכיפה שעליהם החליטה הרשות .בעתירות התקיימו מספר דיונים.
 .8בג"צ  5872/07איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל ואח' נ' הרשות השנייה ואח'
עתירה שהגישו איגודי היוצרים נגד הרשות השנייה וזכייני ערוצים  2ו 10-בטענה כי לאור אי עמידת הזכיינים
במחויבויותיהם על פי דין והזיכיון על הרשות השנייה לשלול את זיכיונם .בעתירה התקיימו מספר דיונים.
 .9עת"מ  145/07איריס שינפלד נ' הרשות השניה ואח'
נמחקה עתירה לפי חוק חופש המידע שהוגשה ביום  17.1.07בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ,העותרת
ביקשה כי בית המשפט יורה לרשות השניה ,בהתאם לחוק חופש המידע ,למסור את מלוא הפרטים בדבר תנאי
פרישתו של מנכ"ל הרשות היוצא .נוכח המלצת בית המשפט מחקה העותרת את עתירתה.
 .10עת"מ  596/07חברת החדשות נ' הרשות השניה ואח'
נמחקה בהסכמה עתירת חברת החדשות של ערוץ  2לפי חוק חופש המידע נגד החלטת הרשות לגלות מסמכים
שברשותה הקשורים בעמידת הזכיין בהוראות הדין לשידור כתוביות לחרשים.
 .11עת"מ  1176/07עג'מי נ .הרשות השניה
נדחתה עתירה של מפעיל רדיו לא חוקי אשר ביקש כי יינתן לו להגיש הצעה במכרז על זיכיון לרדיו באזור ירושלים
שישה שבועות לאחר המועד שנקבע להגשת הצעות.
 .12ת.א 8672/07 .שמואל ריפמן נ' חברת החדשות ואח'
נמחקה בהסכמה תביעת לשון הרע שהוגשה כנגד הרשות השניה.
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ב .הליכים תלויים ועומדים בשנת 2007
 .13בג"צ  5329/07קשת נ .הרשות השניה
עתירה שהוגשה ביוני  2007נגד החלטת הרשות השניה ליטול דקות פרסום בגין התבטאות פוגענית של הצמד "שי
ודרור" בתכנית "איש שנה" וכנגד כלל 11א לכללי האתיקה וכללי נטילת זמני שידור .טרם התקיים דיון בעתירה.
 .14בג"צ  5238/07רשת נגה נ .הרשות השניה
עתירה שהוגשה ביוני  2007על ידי זכיינית ערוץ  2המבקשת לקבוע כי מנגנון ההצמדה של אגרות תדרים יחול גם
במקרה של ירידה במדדים .הושגה הסכמה עקרונית בדבר תיקון התקנות בהתאם.
 .15בג"צ  8555/97גוש שלום נ .שר התקשורת
עתירה שהוגשה ביום  11באוקטובר  2007מטעם העמותה "גוש שלום" לביטול המכרז לרדיו באזור יהודה ושומרון
בטענה לחוסר סמכות של הרשות וחוסר סמכות של מפקד כוחות צה"ל באיו"ש להאציל לרשות מסמכויותיו
במסגרת צו שפרסם .בעקבות דיון שהתקיים תיקן מפקד כוחות צה"ל באיו"ש את הצו באופן שכונן את "הרשות
השנייה לטלוויזיה ורדיו ואיו"ש" .בהמשך לכך ניתן פסק דין המוחק את העתירה.
 .16עע"מ  10845/06שידורי קשת בע"מ נ' הרשות השנייה ,עע"מ  10864/06רשת  -נגה בע"מ נ' הרשות
השנייה
ערעורים נגד פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (כב' הנשיאה מ' ארד) אשר אישר את החלטת
הרשות השנייה לגלות חלקים נרחבים של הזיכיונות שהונקו לזכייניות ערוץ  .2הערעורים התקבלו באופן חלקי.
 .17בג"צ " 10203/03המפקד הלאומי" נ' היועץ המשפטי לממשלה ,רשות השידור והרשות השנייה
עתירה שבמרכזה הטענה כי כללי האתיקה שקבעה הרשות השנייה האוסרים על שידור תשדיר פרסומת ישי בו
העברת מסר שנוי במחלוקת בציבור הינם בטלים בהיותם בלתי חוקתיים .העתירה נדחתה.
 .18עת"מ  1067/07חברת החדשות הישראלית נ .הרשות השניה; עתמ  1113/07רשת נגה נ .הרשות השניה;
עת"מ  1114/07קשת נ .הרשות השניה
שלוש עתירות לפי חוק חופש המידע נגד החלטת הרשות לגלות מסמכים שברשותה בקשר עם עמידת בעלות הזיכיון
בהוראות הדין לשידור כתוביות ושפת סימנים לציבור החרשים וכבדי השמיעה .הדיון בעתירות הסתיים והצדדים
ממתינים למתן פסק דין.
 .19ת.א 1848/07 .ספורטא נ .קשת (אבעיה)
פניה של הבוררים בבוררות איגודי הבמאים והתסריטאים נגד הזכייניות באבעיה כי בית המשפט יקבע האם בין
הצדדים הסכם בוררות בר תוקף .בפסק דין שניתן נקבע כי אין תוקף להסכם הבוררות.
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כספים
שוק הפרסום
צמיחתו של המשק הישראלי לא פסחה על שוק הפרסום בישראל ועוגת הפרסום גדלה בשנת  2007בכ .8.3%-גידול
זה הוא הגבוה ביותר בשנים האחרונות.
נתח הפרסום בטלוויזיה עלה מ 34%-בשנת  2006ל 36%-בשנת  2007ובסה"כ עלה נתח הפרסום בטלוויזיה
בשנת  2007ב 16%-לעומת שנת  .2006לראשונה זכה האינטרנט בנתח דו ספרתי משוק הפרסום בשנת 2007
כאשר הגיע ל 10%-לעומת  8%בשנת  2006וצפוי להמשיך לגדול גם בשנים הבאות (מקור הנתונים  -יפעת בקרת
פרסום ואיגוד המפרסמים).
על פי נתוני בנק ישראל קצב הצמיחה במשק בשנת  2008יעמוד על כ 4.3%-לעומת  5.3%בשנת  .2007לפיכך,
למרות נתוני שוק הפרסום הנאים בשנת  ,2007צפויה האטה בצמיחה במשק בשנת  2008שעלולה להשפיע גם על שוק
הפרסום.

עוגת הפרסום 2006
(לפי נתוני יפעת  -בקרת פרסום ואיגוד המפרסמים)
טלוויזיה
עיתונות
רדיו
שילוט חוצות
אינטרנט
קולנוע

עוגת הפרסום 2007
(לפי נתוני יפעת  -בקרת פרסום ואיגוד המפרסמים)

טלוויזיה
עיתונות
רדיו
שילוט חוצות
אינטרנט
קולנוע
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מקורות ושימושים 2007
עיקר מקורותיה של הרשות:
 .1דמי זיכיון קבועים  -למימון הפעילות השוטפת של הרשות.
 .2דמי זיכיון משתנים  -למימון הפעילות השוטפת של חברות החדשות.
 .3תמלוגים  -זכייני ערוץ  ,2ערוץ  10והרדיו האזורי מחויבים בהעברת  4%מהכנסותיהם נטו .הרשות מהווה צינור
להעברת סכומים אלו לאוצר באמצעות משרד התקשורת.

מרכיבי השימוש העיקריים:
תקציב הרשות השנייה לשנת  2007עמד על כ 74 -מיליון ש"ח.
הפצת שידורים ותפעול משדרים  -כ 30 -מיליון  .₪הרשות מפיצה את שידורי ערוץ  2וערוץ  .10הסכום כולל תשלומי
אגרת תדרים ,תפעול תחנות השידור ותחזוקתן ,הפצה לוויינית וקרקעית ותפעול המש"ב.
הפקות וקרנות  -כ 7.5-מיליון .₪
שכר עבודה והנהלה וכלליות  -כ 21-מיליון  .₪במסגרת הסעיף נכללות עלויות שכירות המבנה ואחזקתו ,שירותי
תקשורת ,הוצאות משרדיות ,ביטוח וכד' .שכר עובדי הרשות והעסקתם נקבעים על פי חוק באישור השר הממונה (שר
התקשורת) לאחר התייעצות עם שר האוצר .שכר העבודה אינו כולל את שכרם של עובדי המש"ב ששכרם מהווה חלק
מתקציב הפצת השידורים ותפעול משדרים.
ייעוץ ומחקר ,דוברות ומדרוג  -כ 7-מיליון .₪
מכרזי רדיו,מחשוב,מועצה ורזרבות -כ 8-מיליון .₪
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אסטרטגיה ומחקר
דברי פתיחה
תחום אסטרטגיה ומחקר המשיך בשנת  2007בתמיכה ביצירת מדיניות הרשות השנייה ,תוך שימוש בכלי מחקר שונים
ובשיטות מחקר מגוונות .במהלך השנה ביצענו סקרי עמדות לבירור עמדות הציבור בסוגיות שעל סדר היום ,ערכנו ניתוחי
תוכן על מנת ללמוד על מאפייני התכניות בצורה שיטתית ובחנו באופן משווה רגולציה במדינות שונות ,ביחס להסדרת
שידורי הרדיו והטלוויזיה המסחריים.
התחום פועל תוך אינטגרציה עם תחומים אחרים ברשות ,מתוך שאיפה להעניק בסיס ידע מחקרי למדיניות .בכלל
זה ,סיפק התחום תמיכה להנהלת הרשות בגיבוש מדיניות המעבר לשידור דיגיטלי קרקעי ( ;)DTTתמיכה לתחום רדיו
בבחינת מנגנונים למתן זיכיונות לתחנות רדיו וכן מגבלות על פרסום ברדיו; ותמיכה לתחום טלוויזיה בבדיקת השימוש
בסנקציות על ידי רגולטורים שונים ,עיסוק בנושא השתתפות ילדים בתכניות טלוויזיה והשוואה בנושא המגבלות על
בעלות זרה על ערוצים.
את מאפייני הצפייה ניתחנו ,באופן שוטף ,באמצעות נתוני המדרוג .על מנת להבין טוב יותר את עמדות הציבור ביחס
לשידורים המסחריים ביצענו סקרים בהיקפים שונים .זאת ,במסגרת סקר העמדות השנתי של הרשות ,וביחס לתכנים
שונים באופן ממוקד .כך למשל ,בחנו את עמדות הציבור ביחס לתכנית "עבודה ערבית".
לצד העבודה המחקרית המשכנו בתמיכה במחקר אקדמי ובמאמץ לתרום לשיח הציבורי בנושא מדיניות תקשורת .זאת,
במסגרת תכנית המלגות ע"ש זבולון המר ובפרסומים שונים.
תחום עבודה נוסף בו המשכנו את פעילותנו (שהחלה בשנת  )2006הוא פיתוח הפונקציה הרגולטורית של קידום אוריינות
תקשורת .התחום ימשיך ביישום מדיניותו ביחס לקידום אוריינות תקשורת גם במהלך .2008
בעמודים הבאים נציג פירוט של הנושאים בהם עסק התחום השנה ואת עיקר הממצאים בכל נושא.

 .1סקרי עמדות ציבור ונתוני צפייה
 1.1סקר עמדות הציבור 2007
שנת  2007היא השנה הרביעית לביצוע סקר העמדות השנתי .הסקר הוא כלי משלים למערכת מדידת הצפייה .תפקידו
לתת מידע שיטתי וקבוע על אודות עמדות הציבור כלפי השידורים .ביצוע הסקר מדי שנה מאפשר איסוף מידע באורח
קבוע ,וכן ניתוח מגמות ואיתור תהליכי שינוי לאורך השנים .לבד מתהליכים ארוכי טווח ,סקר זה חושף בפני הרשות מידע
חיוני לצורך קביעת מדיניות הפיקוח על השידורים ומציג כלי עבודה בעל ממד סטטיסטי ,המאפשר הרחבה של הבנת
האינטרס הציבורי שעליו הרשות מופקדת.
הסקר עוסק במגוון של תחומים ובהם :הרגלי צפייה; העדפות צפייה בתכניות; שביעות רצון מהשידורים ומתמהיל
השידורים; תפיסות הציבור בדבר תפקידי הערוצים; מידע בעניין תכנים פוגעים (תכניות ופרסומות); מידע בעניין עמדות
הצופים כלפי הרשות השנייה והציפיות ממנה .השנה ,הוספנו מספר שאלות הנוגעות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות,
לכוונות ההצטרפות לחבילת השידורים חינם ,אשר תופץ בשידור דיגיטאלי-קרקעי ועוד.
הסקר נערך בדצמבר  2007ממוקד הסקרים הממוחשב של מכון המחקר מדגם.
המדגם כלל מרואיינים בגילאי  17ומעלה ,שיש בביתם טלוויזיה ,ונערך בקרב יהודים ותיקים ( 726מרואיינים) ,עולים
מרוסיה ( 452מרואיינים) וערבים ( 428מרואיינים).
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להלן עיקרי הממצאים:
• כ 31%-מהמדגם ענו כי ערוץ  2הינו הערוץ העיקרי ,בדומה לסקרי  2005 ,2004ו .2006-שיעור המשיבים כי ערוץ
 10הוא ערוץ הצפייה העיקרי שלהם עומד על  16%בדומה ל .2006-כ 6%-מהמדגם צופים בערוץ  1כערוץ עיקרי,
בדומה לשנים קודמות.
• כ 47%-מכלל המדגם ציינו כי צריך להיות הבדל בין התכניות המשודרות בערוצים  2 ,1ו 10-לבין התכניות בערוצים
האחרים .שיעור זה דומה ל )51%( 2006-ול ,)47%( 2005-אך נמוך בהשוואה ל.)56%( 2004-
שיעור סך כל המרוצים מאיכות התכניות בערוץ  2ב )53%( 2007-גבוה במעט ביחס ל ,)48%( 2006-ודומה
לשיעור בשנים קודמות .לא חל שינוי בשיעור סך כל המרוצים מאיכות התוכניות בערוץ  10ב )60%( 2007-לעומת
.)61%( 2006
• כ 29%-מהמשיבים בסקר הנוכחי סבורים שיש דברים פוגעים בתכניות ("יש מעט" ו"יש הרבה") ,שיעור נמוך
בהשוואה לסקר הקודם ( .)34%כ 32%-סבורים שיש דברים פוגעים בפרסומות שיעור נמוך בהשוואה לסקר הקודם
( .)38%כ 31% -סבורים כי אין תכנים פוגעים בתכניות וכ 28% -סבורים כך לגבי פרסומות.
• כ 70%-מהמדגם סבורים כי חשוב שיהיה גוף ציבורי שיפקח על ערוצים  2ו .10-שיעור גבוה של יהודים ותיקים ()79%
השיב כי חשוב שיהיה גוף מפקח ,לעומת שיעור נמוך יותר בקרב הערבים ( )65%ונמוך מכך בקרב העולים (.)33%
•  28%מכלל המדגם סבורים כי יש מידה מספקת של פיקוח 3% .סבורים כי יש יותר מדי ו 33% -סבורים כי פחות
מדי פיקוח.
דוח הסקר המלא מפורסם באתר האינטרנט של הרשות www.rashut2.org.il

 1.2סקר עבודה ערבית
בסוף שנת  2007עלתה לשידור בקשת הסדרה "עבודה ערבית" שכללה  9פרקים .זוהי הפעם הראשונה בה משודרת
בזמן צפיית השיא תכנית שרובה בשפה הערבית ,העוסקת במשפחה ערבית ובהשתתפות שחקנים ערבים .הרשות
בדקה את הצפייה בתכנית ואת העמדות כלפיה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל .הסקר נערך באמצעות חברת
"מדגם" בשיטת  ,recallכלומר ביחס לצפייה בתכנית יום קודם .הסקר בוצע שלוש פעמים ,במהלך שידור הסדרה .בכל
פעם בקרב מדגם מייצג של  400נשאלים באוכלוסייה הערבית הבוגרת בגילאי  18ומעלה .דוח הסקר מפורסם באתר
האינטרנט של הרשות השנייה .להלן עיקרי הממצאים:
• ניתן להצביע על מגמת עלייה באחוזי הצפייה בתכנית באוכלוסייה הערבית.
• המודעות לשידור התכנית נמוכה ,אם כי ניתן להצביע על אינדיקציה לירידה באחוז המשיבים כי לא ידעו כלל על
שידור התכנית ,בהשוואה בין הסקרים.
• מבין הצופים בסדרה אנו רואים אינדיקציה לירידה באחוז המשיבים שהתכנית מצאה חן בעיניהם (כ 53%-בסקר
השלישי לעומת  71%בסקר השני) אולם היא אינה מובהקת סטטיסטית (מדובר ב 62-משיבים בסה"כ בסקר זה).
ירידה זו מעניינת במיוחד על רקע העלייה בשיעור הצופים .במילים אחרות  -צופים יותר ואוהבים פחות .בנימוקים
לכך שהתכנית לא מצאה חן בעיני הצופים (סה"כ כ  45%מהמשיבים) עולים טיעונים שונים הנוגעים לאופן הצגת
המגזר הערבי בתכנית.
• לצד נתונים אלה ניתן לראות גם ירידה בשיעור המשיבים אשר הסכימו לכך שאופן ההצגה של דמויות הערבים בתכנית
הוגן (כ 33%-בסקר השלישי לעומת  54%בסקר השני).
שאלנו את המודעים לתכנית ,על היחס לתכנית באוכלוסייה הערבית .בהשוואה לסקרים הקודמים נמצאה בסקר השלישי
עלייה בשיעור המשיבים כי התכנית אינה מעניינת את האוכלוסייה הערבית כלל (כ 31%-מהמשיבים בסקר השלישי
לעומת כ 14%-בסקרים הקודמים).
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 1.3נתוני הצפייה בערוץ  10ושביעות הרצון משידוריו
במסגרת הדיון על תפקודו של ערוץ  10במהלך שנת  ,2007ריכז תחום המחקר את עיקרי הממצאים ביחס לצפייה
בערוץ  10ולשביעות הרצון משידוריו .נתוני הצפייה לקוחים הן מנתוני הצפייה של הוועדה למדרוג (מראשית שידורי ערוץ
 10ועד לחודש יולי  ,)2007והן מסקר העמדות השנתי ,שמבצעת הרשות בשלוש השנים האחרונות (.)2006–2004
הנתונים הנוגעים למידת שביעות הרצון מהערוץ לקוחים אף הם מסקר העמדות השנתי .אין ספק כי מקומו של ערוץ 10
בהעדפות הצפייה של הציבור הישראלי הולך ומתבסס .זוהי מגמה מתמשכת הבאה לידי ביטוי בצורות מדידה שונות .לצד
ערוץ  ,2שהוא הדומיננטי מבין ערוצי הברודקסט ,הולך ערוץ  10ותופס מקום משמעותי במערכת השידורים הציבוריים.
מהנתונים עולה כי בכל המדדים שנבחנו נמצאת מגמת עלייה הדרגתית בשיעור הצפייה בערוץ  10מאז תחילת
שידוריו ,בשנת  2002ועד היום .כך עולה מנתוני הרייטינג וה ,share-הן בבדיקת ממוצע שיעור הצפייה ביום
שידורים מלא והן בבחינת שיעור הצפייה בשעות צפיית השיא (.)23:00-19:00
במיוחד חשוב לתת את הדעת לעלייה בשיעור הצפייה במהדורת החדשות של הערוץ .קיומה של אלטרנטיבה בתחום
החדשותי היא בעלת משקל וערך בשיח הדמוקרטי בישראל .פן נוסף בנושא זה ,בעבודת תחום המחקר ,נוגע בניתוח תוכן
של החדשות בערוצים  2ו 10-אשר יוצג בהמשך.

 1.4נתוני צפייה  -סיכום שנתי
התכניות הנצפות ביותר בשנת  2007בערוצים  2ו ,10-על פי נתוני הוועדה למדרוג ,המופקים על ידי טלאגל .TNS
הנתונים מתייחסים לכלל משקי הבית בישראל.
נתוני צפייה  -סיכום שנתי

ערוץ :2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
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שם התכנית

זכיין

תאריך

ארץ נהדרת  -עונה 4
כוכב נולד  - 5שבת
מלכת היופי 2007
כוכב נולד  - 5תוצאות
מרחק נגיעה
אורי גלר מחפש את היורש
גמר
נולד לרקוד 2
ארץ נהדרת  -עונה  4לקט
מסודרים
כלבוטק
הישראלים
נולד לרקוד  - 3אודישנים
נולד לרקוד 3
רוקדים עם כוכבים - 2007
רגעים של גמר
אורי גלר מחפש את היורש
אחד נגד 100
סופר נני
הילד הסודי של עפרה חזה
רוקדים עם כוכבים 2007
נולד לרקוד  - 2גלגל הצלה

קשת
קשת
רשת
קשת
רשת
קשת

ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
13/03/2007
18/08/2007
ממוצע לעונה
27/01/2007

רייטינג
()%
27.4
25.6
25.6
25.5
25.3
24.3

Share
()%
48.4
41.7
40.2
48.5
39.6
36.1

קשת
קשת
קשת
רשת
רשת
קשת
קשת
רשת

ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה

23.7
23.3
23.1
22.5
22.2
22.2
22.1
21.9

35.8
41.2
35
33.4
36.1
33.6
32.7
34.8

קשת
רשת
קשת
קשת
רשת
קשת

ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
25/10/2007
ממוצע לעונה
14/02/2007

21.9
21.7
21.7
21.5
21.2
21.1

32.6
33.8
35.6
33.3
31.2
33

אסטרטגיה ומחקר מדיניות ופעילות פנים

קשת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

שם התכנית
ארץ נהדרת  -עונה 4
כוכב נולד  - 5שבת
כוכב נולד  - 5תוצאות
אורי גלר מחפש את היורש  -גמר
נולד לרקוד 2
ארץ נהדרת  -עונה  4לקט
מסודרים
נולד לרקוד  - 3אודישנים
נולד לרקוד 3
אורי גלר מחפש את היורש
סופר נני
הילד הסודי של עפרה חזה
נולד לרקוד  - 2גלגל הצלה
כוכב נולד  - 5שישי
סופר נני  -מעקב
נולד לרקוד  2לקט
שלום אנד גוד איבנינג
מועדון לילה  -ארז טל עונה 2
נולד לרקוד  - 2תוצאות
עובדה 2007

תאריך
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
18/08/2007
27/01/2007
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
25/10/2007
14/02/2007
ממוצע לעונה
26/07/2007
03/02/2007
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
10/02/2007
ממוצע לעונה

רייטינג
27.4
25.6
25.5
24.3
23.7
23.3
23.1
22.2
22.1
21.9
21.7
21.5
21.1
21.1
21.1
20.6
20.1
20
19.9
19.8

Share
48.4
41.7
48.5
36.1
35.8
41.2
35
33.6
32.7
32.6
35.6
33.3
33
41.2
35.4
30.8
30.3
34.2
29.9
30.4

רשת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

שם התכנית
מלכת היופי 2007
מרחק נגיעה
כלבוטק
הישראלים
רוקדים עם כוכבים - 2007
רגעים של גמר
אחד נגד 100
רוקדים עם כוכבים 2007
הדבר הגדול הבא
נקודה 105
יאיר לפיד
גריז  -שיגעון האודישנים
משפחה חורגת
הדבר הגדול הבא  -גמר
קצרים 2007
רוקדים למען ילדי הזהב
שירים בכיכר

תאריך
13/03/2007
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה

רייטינג
25.6
25.3
22.5
22.2
21.9

Share
40.2
39.6
33.4
36.1
34.8

ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
16/01/2007
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
ממוצע לעונה
04/09/2007
ממוצע לעונה
25/02/2007
22/04/2007

21.7
21.2
20.7
20.6
20.5
20.4
20.2
20.2
19.9
19.9
19.5

33.8
31.2
33.4
30.2
31.2
30.3
30.3
33.5
31.7
31.1
29.3
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.17
.18
.19
.20

שם התכנית
כדורגל :בית"ר י-ם/פ.צ .קופנהגן
אחד נגד  100ש.ח
משפחה חורגת  -מעקב
דבר יו"ר יד לבנים ע2.

תאריך
07/08/2007
30/09/2007
ממוצע לעונה
22/04/2007

רייטינג
19.5
19
18.3
18.2

Share
34.5
28.5
27.8
26.7

ערוץ :10

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
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שם התכנית

תאריך

רייטינג

Share

כדורגל :מילאן/ליברפול
כדורגל :סיכום מכבי חיפה/צסק"א
מוסקבה
כדורגל :סיכום מכבי ת"א/מכבי חיפה
כדורגל :סיכום מכבי ת"א/בית"ר י-ם
כדורגל :סיכום מכבי חיפה/בית"ר י-ם
כדורגל :בית"ר י-ם/מכבי חיפה
כדורגל :מכבי חיפה/בית"ר י-ם
כדורגל :הפועל ת"א/הפועל אשקלון
כדורגל :סיכום בית"ר י-ם/מכבי ת"א
כדורגל :סיכום בית"ר י-ם/מכבי חיפה
כדורגל :סיכום מכבי חיפה/מכבי ת"א
כדורגל :סיכום הפועל ת"א/גלאזגו
ריינג'רס
כדורגל :מכבי חיפה/בית"ר י-ם
כדורגל :סיכום בני סכנין/בית"ר י-ם
כדורגל :מכבי ת"א/מכבי חיפה
כדורגל :סיכום הפועל ת"א/מכבי ת"א

23/05/2007
22/02/2007

()%
21
19.2

()%
35.1
31.4

01/04/2007
20/05/2007
ממוצע 4/02/07 + 04/11/07
11/03/2007
04/02/2007
16/05/2007
28/10/2007
11/03/2007
18/02/2007
14/02/2007

19.1
19.1
18.9
18.6
18.3
18
17.9
17.6
17.5
17.4

30.3
31.1
30.5
28
26.8
29.2
30
28.9
28.5
32.7

04/11/2007
30/09/2007
01/04/2007
ממוצע 7/05/07 + 11/11/07

17.3
17.2
17
16.6

25.6
29.3
25.6
26.5

16.2
16.2
16.2
16.2

25.7
24.6
24.6
25.3

כדורגל :סיכום מכבי ת"א/הפועל ת"א 28/01/2007
30/09/2007
כדורגל :בני סכנין/בית"ר י-ם
28/10/2007
כדורגל :בית"ר י-ם/מכבי ת"א
08/03/2007
כדורגל :מכבי חיפה/אספניול
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 .2תמיכה ביצירת מדיניות  -סקירות משוות
 2.1תמיכה בתהליך החקיקה במעבר לשידור דיגיטלי קרקעי ()DTT
על פי החלטת הממשלה (מיום  ,12/8/07החלטה מס'  )2189שאומצה במסגרת תיקון  29לחוק הרשות השנייה ,על
הרשות להקים ולהפעיל מערך ארצי להפצה דיגיטלית לכלל האוכלוסייה של חמשת הערוצים ה"פתוחים" (33 ,10 ,2 ,1
ו .)99-תחום המחקר תמך בהליך החקיקה במספר אספקטים כמפורט להלן:

 .2.1.1סקירה משווה בנושא סיום השידור האנלוגי .מהסקירה עולה כי:
 .1עד לשנת  2010יהיה רוב השידור באירופה דיגיטלי.
 .2מרבית המדינות קובעות תאריך יעד ברור לסיום השידור האנלוגי ,ללא קשר לאחוז החדירה של המערכת.
 .3תקופת השידור הכפול (אנלוגי ודיגיטלי) משתנה ממדינה למדינה אולם נראה כי ישנה הסכמה כי תקופת השידור
הכפול צריכה להיות קצרה ככל הניתן (באזור ברלין נסגר השידור האנלוגי ללא כל תקופת שידור כפול).
עוד נמצא כי הפרמטרים התומכים בתקופת מעבר קצרה יחסית בישראל כוללים( :א) אוכלוסייה קטנה הנשענת על
שידורים אנלוגיים; (ב) עלות מעבר נמוכה יחסית (כ 100-דולר); (ג) קלות מעבר למשתמש הקצה; (ד) אימוץ טכנולוגיות
מהיר; (ה) חסכון בעלויות הפצה כפולה (אנלוגית ודיגיטלית) לגורמי השידור.

 .2.1.2בדיקת מודלים לסבסוד ממירים בארה"ב ובבריטניה .מהבדיקה עולה כי:
בשתי המדינות קיימת תכנית סבסוד כחלק מתכניות המעבר לשידור דיגיטלי קרקעי.
בריטניה
• ההערכה היא שכ 30%-מבתי האב יהיו זכאים לסיוע (אך לא כולם יפנו).
• תנאי הזכאות מבוססים על גיל ( )75+וזכאות לקצבאות שונות מהביטוח הלאומי.
• מקור המימון הוא דמי האגרה של השידור הציבורי והגורם האחראי ליישום הוא ה .BBC
• תכנית הסיוע כוללת ציוד קצה ,סיוע בהתקנה והדרכה בשימוש ,תמורתם ישלם הלקוח  40ליש"ט (פרט למקרים
מוגדרים בהם יינתן הסיוע חינם).
ארה"ב
• בשלב ראשון כל בתי האב זכאים לקבל קופון לרכישת ממיר ע"ס ( 40$עד שני קופונים לרכישת שני ממירים) .בסיס
החלוקה הוא .first in-first served
• בשלב שני יהיו זכאים לקופון רק בתי אב שמחוברים לשידור אנלוגי קרקעי בלבד.
• מקור התקציב הוא ממשלתי ,באמצעות קרן ייעודית שהוקמה לצורך זה על פי חוק.
• תכנית הסיוע כוללת חלוקת קופונים לרכישה מוזלת של ממירים 0.5% .מהתקציב מיועד "לחינוך" צרכנים למעבר
לדיגיטלי.

 2.1.3נתוני סקר עמדות 2007
בסקר העמדות  2007הוספנו שאלה בדבר הכוונה לעבור לקליטת חבילת הערוצים בקליטה דיגיטלית .נתונים אלה
חשובים כנקודת פתיחה עבורנו ,בזיהוי אוכלוסיות היעד .רוב המשיבים ( )74%דיווחו כי לא יעברו לחבילת ערוצים ללא
תשלום.
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 2.2השתתפות ילדים בתכניות טלוויזיה
התחום בחן את המצב החוקי הקיים בארץ ובחו"ל במישור של התאמת תכנים לקהל צעיר (סימון וסיווג שידורים)
ובהקשר הכללי של השתתפות ילדים בתכניות טלוויזיה.
בבריטניה כללי התכניות קובעים יש לספק הגנה סבירה לרווחתם הפיסית והרגשית ולכבודם של קטינים המשתתפים
בתכניות טלוויזיה .זאת ,ללא תלות בהסכמה הניתנת על ידי המשתתף ,על ידי הוריו או על ידי מבוגר אחראי אחר; וכן,
פרסים המכוונים לילדים צריכים להיות מתאימים לטווח הגילאים של המשתתפים בתכנית ושל קהל היעד שלה.
בצרפת,קבע הרגולטור ( )CSAהנחיות המחייבות ,בין היתר ,הסכמה מראש של ההורים והילדים (אם הם בגיל המתאים)
לאחר קבלת הסבר מקיף על התכנית ,תכניה ומטרותיה ,וכן על אודות האפשרות לסגת מן ההסכמה בדיעבד.
בישראל השתתפות ילדים בתכניות כפופה להוראות חוק עבודת הנוער ומצריכה ,בין היתר ,הוצאת היתר ועמידה בתקנות
עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) ,תשנ"ט .1999

 2.3סקירה משווה בנושא רישוי תחנות רדיו
סקירה זו בחנה באופן השוואתי את מנגנוני חלוקת הזיכיונות או הרישיונות לשידור רדיו במדינות שונות (לרבות שבדיה,
דנמרק ,צרפת ,קנדה וניתוח רחב של המקרה הבריטי) .הסקירה נכתבה על רקע סיום תקופת הזיכיון של  6תחנות רדיו
אזוריות וכאשר צפויה בעתיד כניסתו של רדיו דיגיטלי ,והיא כוללת המלצות למדיניות בנושא .הסקירה מתמקדת בשידור
אנלוגי מסחרי מקומי ונוגעת גם במשמעות של כניסת הרדיו הדיגיטלי ,לתחום זה .נדירות התדרים היא הבסיס המסורתי
ליצירת מחויבויות ציבוריות במסגרת מתן הזיכיון.
איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי מצביע על שלושה שלבים ביחס לשימוש בתדרים :הקצאה ( ,)allocationחלוקה
( )allotmentוייעוד ( .)assignmentבתהליך ההקצאה ,הספקטרום מחולק לקטגוריות שונות של שירותים; בשלב החלוקה,
נבנית הבחנה בין אזורים גיאוגרפיים שונים; שלב הייעוד הוא השלב בו הזכות לשימוש בתדר ניתנת למשתמש ,על ידי
גורם אדמיניסטרטיבי אחראי .מוקד הסקירה הוא השלב השלישי בתהליך והיא בודקת כיצד מתקבלת ההחלטה
על בחירת הגורם המשדר.

 2.4פרסומות למוצרי אלכוהול ברדיו
סקירה זו מרכזת נתונים ביחס למגבלות במדינות שונות לפרסומות למוצרי אלכוהול ברדיו .בנוסף נותחה בסקירה
האפשרות לקבוע הגבלה של שעות המותרות לפרסום אלכוהול .לצורך זה נבדקו השעות הפופולאריות להאזנה לרדיו
בקרב קהל צעיר (מתוך נתוני סקר ההאזנה של הרשות השנייה).
הגבלת הפרסום למוצרי אלכוהול מופיעה בד"כ בהקשר של הגנה על קטינים .יש לציין שבאופן כללי הרגולציה על פרסומות
הופכת יותר ויותר לתחום שבו מתבצעת רגולציה עצמית (של התעשייה) או רגולציה משותפת (בין התעשייה והרגולטור).
מן הבדיקה המשווה עולה כי איסור מוחלט על פרסום כל מוצר אלכוהולי ברדיו אינו נפוץ וכי המגמה היא ליצירת מגבלות
תוכן הנוגעות למאפייני הפרסומות .מגבלות תוכן הנוגעות למאפייני הפרסומות שונות ממדינה למדינה ,אך באופן כללי
מונעות הצגה של השימוש באלכוהול כתורם להצלחה חברתית ,לאיכות חיים ,להצלחה מינית וכן הלאה .הפרסומת
אמורה לספק מידע על המוצר ולא להצביע על השפעה חיובית של השימוש בו .דוגמה מפורטת מהרגולציה הבריטית
צורפה לסקירה.

 2.5מגבלות על בעלות זרה
סקירה זו מרכזת מידע משווה לגבי מגבלות על בעלות זרה על מדיה בארצות שונות .סוגית הבעלות הזרה מהווה חלק
ממגבלות בעלות שונות (על כלי תקשורת שונים ,על בעלות צולבת וכן הלאה) .מטרת חוקי הבעלות היא להבטיח
שלאזרחים יש נגישות למגוון עמדות המאפשר להם להשתתף באופן מלא בחיים הדמוקרטיים .הרציונל להגבלת בעלות
זרה (כפי שפורט למשל בבריטניה ,טרם ביטול המגבלה) הוא החשש מ"הצפה" של תכנים זרים והרצון לעודד יצירה מקומית
מקורית .טיעון הפוך לרציונל זה הוא הרצון לעודד השקעות זרות בתעשייה ולתרום להתפתחות סקטור השידורים.
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הדיון בנושא בעלות זרה על אמצעי תקשורת ,ועל ערוצי הברודקסט בפרט מתנהל בתקופה האחרונה במספר מדינות,
ובשנים האחרונות הוסרו המגבלות על בעלות זרה במספר מדינות.

 .3ניתוחי תוכן
 3.1מחקר משווה בין חדשות ערוץ  2לבין חדשות ערוץ 10
חברת "יפעת מחקרי מדיה מתקדמים" ערכה מחקר השוואתי שמטרתו לבדוק האם ישנם הבדלים בין הסיקור החדשותי
במהדורות החדשות של ערוץ  2וערוץ  .10את המחקר ערכה חברת "יפעת מחקרי מדיה" בפיקוחו המדעי של פרופ' גדי
וולפספלד מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בי-ם .המחקר התבצע על סמך מדגם מייצג של  50מהדורות
(מהדורת החדשות המרכזית) מכל ערוץ ( 100מהדורות בסה"כ) .תקופת הדגימה הינה אפריל-אוקטובר  .2007בסה"כ
נכללו במחקר  843אייטמים בערוץ  2ו 800-אייטמים בערוץ .10
שני הנושאים המרכזיים שנבדקו היו:
 .1האם ישנם הבדלים מהותיים במידת ובסוג הביקורתיות בין שני הערוצים?
 .2האם ישנם הבדלים מהותיים בתחומי הסיקור בין שני הערוצים?
נמצאו הבדלים במידת הביקורתיות בכל ערוץ .באופן כללי ניתן לומר כי מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 10
ביקורתית יותר מאשר המהדורה המקבילה בערוץ  .2בערוץ  ,10הביקורת מהווה חלק מרכזי מהאייטם ב29%-
מהאייטמים ואילו בערוץ  2ב 21%-בלבד .לא נמצא אפילו מקרה אחד בו היה ערוץ  2ביקורתי יותר מערוץ 10
באופן משמעותי .יחד עם זאת ,כאשר מועברת ביקורת ,היא מופנית כלפי המערכת ותפקודה (ולא כלפי אדם ספציפי)
בשכיחות גבוהה יותר בערוץ  )81%( 2לעומת ערוץ .)61%( 10
לא נמצאו הבדלים משמעותיים לגבי אופי הסיקור של כל ערוץ בחלוקה לפי תחומי סיקור.

 3.2ניתוח אייטמים בנושאי תרבות בחדשות ערוץ 2
ניתוח נוסף ביחס לתכנית החדשות אשר בוצע בשנת  ,2007עסק במאפייני האייטמים בנושאי תרבות בחדשות ערוץ .2
הניתוח התבצע על בסיס רשימת אייטמים מהחודשים ספטמבר  -אוקטובר ,אשר הועברה לרשות מחברת החדשות
של ערוץ  2בתאריך  .29.10.07יש לסייג את הניתוח ולומר שמכיוון שהרשימה עצמה הועברה על ידי חברת החדשות,
האייטמים שנכללים בה והגדרתם כ"כתבות תרבות" הם לפי שיקול דעתה של חברת החדשות .בנוסף לניתוח זה ,הוצאו
הנתונים הרלוונטיים ממחקר התוכן המשווה בין חדשות ערוץ  2וערוץ  ,10שנערך על ידי חברת "יפעת".
הן מניתוח רשימת האייטמים של חברת החדשות והן מניתוח התוכן המשווה ,עולה שאייטמים חדשותיים אשר מקדמים
תכניות טלוויזיה אינם שכיחים והם מהווים אחוז קטן מאד מכלל האייטמים החדשותיים.
אייטם אחד ברשימה עסק בעיקר בקידום תכנית טלוויזיה אחרת (תכניתו של אלי יצפאן) .עשרה אייטמים נוספים (המהווים
 20%מכלל האייטמים) עסקו בעיקר בקידום של תוכן (שאינו תכנית טלוויזיה) כמו סרט ,הצגה או מופע אחר.
במחקר המשווה בין מהדורות החדשות של ערוץ  2וערוץ  ,10נבדק בין השאר הפן של קידום תכניות טלוויזיה בחדשות
ושל אייטמים בנושאי תרבות ובידור .רק כ 1%-מהאייטמים מתוך כלל המהדורות בכל ערוץ עסק בקידום תכנית
טלוויזיה.
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 .4הרחבת הידע  -עידוד השיח הציבורי והמחקר האקדמי
 4.1תכנית המלגות לעידוד מחקרים בתחום התקשורת ע"ש זבולון המר ז"ל
שנת  2007הייתה השנה הרביעית שבה חולקו מלגות ע"ש המר ז"ל אשר מטרתם לעודד מחקרים בתחום התקשורת.
בשנים הקודמות נערכו בתמיכת הרשות  16עבודות מחקר ,שחלקן אף פורסם לאחר מכן במסגרות אקדמיות.
הרשות נותנת עדיפות לעבודות אשר ירחיבו את בסיס הידע המחקרי בתחומי השידורים והשפעתם על החברה והתרבות
בישראל .משך ביצוע המחקרים הוא שנתיים ,והם עתידים להסתיים לקראת סוף  2008וראשית .2009
להלן הצעות המחקר שזכו במלגה במסגרת תכנית המלגות בשנת :2007
 .1ביסוס אמינות ,סמכות ועובדתיות בחדשות הטלוויזיה בישראל :דפוסי שיח וזיקתם לתפיסות מקצועיות
ולתפקודים ציבוריים וחברתיים .החוקרת :ד"ר מיכל חמו ,המכללה האקדמית נתניה.
מחקר זה מבקש ליישם את גישת חקר שיח המדיה לבחינת העיצוב של סמכות ,אמינות ועובדתיות במגוון הרחב
של משדרי החדשות בטלוויזיה בישראל כיום .תיעוד זה יהווה תשתית לתפיסות עכשוויות לגבי תפקידיהן החברתיים
והציבוריים של חדשות הטלוויזיה ,לגבי ערכים מקצועיים עיתונאיים ,ולגבי הקשר בין אנשי החדשות לבין קהלם.
 .2ייצוגם של הערבים בתכניות מציאות בטלוויזיה המסחרית בישראל תוך בחינת השתקפות הסכסוך והזהות
של "האחר" בסוגה זו .החוקרים :ד"ר יובל קרניאל וד"ר עמית לביא דינור ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה.
המחקר יבחן את אופן ייצוגם של הערבים בתכניות מציאות בטלוויזיה המסחרית בישראל במטרה לבחון כיצד
משתקפים הסכסוך והזהות של "האחר" הערבי/ה בסוגה זו ואילו תפיסות עולם ,נורמות וערכים מקודמים דרכן.
ההתמקדות במחקר היא ב 7-תכניות מציאות ,שהן כל התכניות שבהן השתתפו מתחרים ערבים מאז התחיל שידורן
בישראל.
 .3בין העידנים  -ממונופול לרב קוליות :הרדיו האזורי בישראל  -היסטוריה ,מבנה ,תפקוד וקהל מאזינים.
החוקרים :ד"ר יחיאל לימור וד"ר ציפי ישראלי ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
מחקר זה מבקש לבחון את הרדיו האזורי בישראל ואת פעילותו ,את הנסיבות והתהליכים שהובילו להקמתו ,לשרטט
את מפת השידורים האזוריים ,לעמוד על הסיבות להתפתחותם ,לזהות את מאפייניהם ,תכניהם ודפוסי הפעולה שלהם,
וכן לבחון את הציפיות של המאזינים ואת השימושים והסיפוקים שהם מפיקים מהשידור האזורי .ממצאי המחקר יסייעו
להיכרות עם מפת תקשורת ההמונים בישראל ולהבנת תהליכים שונים המתרחשים בתעשיית תקשורת ההמונים
לאור התמורות המתחוללות בחברה הישראלית ,בזירה הבינלאומית ובמישור הטכנולוגי .הסוגיות שהמחקר יעסוק
בהן ייבחנו גם תוך השוואה לנעשה בתחום זה בעולם.
 .4ניתוח הטלוויזיה ,התרבות והחברה בישראל דרך בחינתם של מקרים בהם מאומצים פורמטים טלוויזיוניים
שזכו לפופולאריות גלובלית כמודל להפקה מקומית .החוקרת :גב' שרון שחף ,אוניברסיטת טקסס ,אוסטין,
ארה"ב.
המחקר יעסוק בניתוח הטלוויזיה ,התרבות והחברה בישראל דרך בחינתם של מקרים בהם מאומצים פורמטים
טלוויזיוניים שזכו לפופולאריות גלובלית כמודל להפקה מקומית .במרכז העבודה עומדות קומדיית המצבים העברית
הראשונה "קרובים קרובים" ( )1986-1983ו"כוכב נולד" העכשווית ,המבוססת על פורמט המציאות הגלובלי
.Idol
 .5בריח על חומות המסורת או בריחה למודרנה? עיתונות חרדית ונשים חרדיות .החוקרת :גב' רבקה נריה בן
שחר ,האוניברסיטה העברית.
המחקר יבחן את דפוסי צריכת תקשורת ההמונים של הנשים החרדיות תוך מיפוי העיתונות החרדית והכרת אסטרטגיות
הקריאה של הנשים והגברים החרדים .זאת באמצעות מיפוי העיתונים החרדיים שכוללים מערכת ענפה של תקשורת
המהווה אמצעי תמסורת דתי .הוא יכלול התייחסות למבנה הבעלות והעריכה; דפוסי הפיקוח והתפקוד; המוענים;
קהלי היעד וההקשר ההיסטורי-חברתי של כל עיתון.
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הנדסה
שידור ספרתי:
השינויים הטכנולוגיים בתחום שידורי הטלוויזיה והרדיו בעולם ,המגיעים גם לישראל ,דורשים את היערכותה המחודשת של
הרשות כדי לנצל קדמה זו לייעול הפצת השידורים ,לתועלתם של הצופה/המאזין והגוף המשדר .הדברים אמורים במעבר
משיטת שידור והפצה אנלוגיים לספרתית.
יתרונותיו של השידור הספרתי:
 .1קיבולת ניכרת של ערוצים ותכנים.
 .2איכות הקליטה.
 .3יכולת לשדר מידע נלווה בזמן שידור התכנית.
 .4יישום שידורים אינטראקטיביים במסגרת השידור.
טכנולוגיה זו כבר מיושמת בארץ בתחום הטלוויזיה בשידורי ערוץ  ,10שידורי ערוץ  2ולמנויי חברות הכבלים ()HOT
והלוויין (.)YES
משרדי האוצר והתקשורת החלו בבדיקה ובתכנון המעבר לשידורים ספרתיים ,בשנת  2008תוקן חוק הרשות השנייה
ונקבעה המסגרת להקמת מערך ההפצה הקרקעי הספרתי אשר יחליף את המערך האנלוגי.

היערכות לשידורים קרקעיים ספרתיים :DVB-T
כפועל יוצא מהמעבר לשידורים ספרתיים ,על הרשות להיערך להקמת התשתיות והפעלתן .מדובר במערך תחנות
השידור להפצת ערוץ  ,2ערוץ  ,10שני ערוצים של רשות השידור וערוץ הכנסת.
המעבר לשידורים ספרתיים יתרום לניצול משאבים מרבי וחיסכון כספי ניכר בכל הנוגע להפצת הערוץ הבודד.

בדיקות עוצמת הקול בפרסומות בהשוואה לתכניות:
בשנת  2007מדדה הרשות את עוצמת השמע בפרסומות והעבירה את הנתונים למחלקת פרסומות אשר קיימה הליכי
הפרות מול הזכיינים.
עוצמת השמע נמדדת כל הזמן על ידי טכנאי המש"ב על מנת למנוע חוסר איזון ברמת האודיו.

מרכז מידע וארכיב ספרתי:
בסוף שנת  2005רכשה הרשות השנייה את תוכנת המערכת לניהול מידע ספרתי וארכיב במרכז מידע ברשות .המערכת
מיועדת לצורכי אספקת שירותי אחסון ספרתי עבור עובדי הרשות בתחומים הרלוונטים וכן עבור ציבור החוקרים.
המערכת הינה בעלת יכולת דגימה ,קטלוג ,אחסון ,אחזור ,חיפוש ועריכה של תכני וידאו ,שמע ,תמונות ,טקסטים ושאר
קבצים (יתועדו שידורי ערוץ  2וערוץ  10בעבר ובעתיד).
המערכת מבוססת על ארכיטקטורת מחשב פתוחה שרת-לקוח ברשת תקשורת המחשבים המקומית ברשות.
במהלך שנת  2006נרכשו מרכיבי החומרה והתוכנות להקמת מרכז המידע ,בנוסף בוצע פרויקט בבינוי ותשתיות עבור
מרכז המידע ברשות.
הנדסה מדיניות ופעילות פנים
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במהלך שנת  2007הורחבה ושודרגה ספריית הגיבוי של מרכז המידע .ועוד ,נרכשו מחשבים עבור עמדות הדגימה ,אשר
ישמשו להכנסת הנתונים למערכת האחסון.

קרינה בלתי מייננת:
במסגרת הוצאת היתרי הפעלה עבור תחנות השידור ,נדרשה הרשות לחדש היתרי הפעלה עבורן .חידוש היתרי ההפעלה
מותנה בבדיקות אלקטרומגנטיות .בדיקות אלקטרומגנטיות התבצעו בתחנות והתוצאות הועברו למשרד לאיכות
הסביבה .לאחר מכן התקבלו אישורי ההפעלה עבור כל תחנות השידור.
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חוק חופש המידע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,1998 -קובע ,כי לכל אזרח ,ישראלי או תושב ,הזכות לקבל מידע על פעילותו של גוף
ציבורי .החוק מפרט את סוגי המידע שיש להעביר לציבור ואת אופן העברתו .ככלל ,הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
מקפידה להעמיד לרשות הציבור מידע מלא ככל שהיא נדרשת ,זאת בשל החשיבות שהיא רואה בשקיפות התהליכים
וההחלטות שהיא מקבלת ,תוך שמירה ,כמובן ,על הסודיות המסחרית של הגופים הפרטיים שהיא מפקחת עליהם.
הממונה על חוק חופש המידע ברשות השנייה בשנת  ,2007היתה אלונה אריאל להב.
בשנת  2007טופלו ברשות  25בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע .מדובר בגידול של  115%בבקשות למידע
לפי חוק חופש המידע לעומת שנת .2006
להלן פירוט הבקשות ואופן הטיפול בהם:
• בקשה לקבלת נהלים ,כללים וקריטריונים לתמיכות הרשות בהפקות  -נענתה באופן מלא.
• בקשה לקבלת מסמכים הקשורים למכרז הרדיו האזורי באיו"ש והרדיו התורני  -נענתה באופן חלקי על פי סעיפים
(9ב)( )1ו(9 -ב)( )4לחוק חופש המידע.
• בקשה לקבלת מידע בנושא עמידת זכייני ערוץ  2וערוץ  10במחויבויותיהם בתחום התוכן  -נענתה באופן חלקי על
פי סעיפים ( 9ב)( )1ו(9 -ב)( )4לחוק חופש המידע.
• בקשה לפי חוק חופש המידע לעיין במסמכים שהונחו בפני ועדת הכספים של מועצת הרשות השנייה  -נענתה באופן
מלא .
• שלוש בקשות לקבלת מידע באשר למילוי מחויבויות הזכיינים בכל הקשור להקלות לכבדי השמיעה  -לא נענו בשל
עתירה מנהלית שהוגשה על ידי זכייניות ערוץ ( 2רשת ,קשת וחברת החדשות) בבקשה למנוע את הפרסום .העתירה
נמצאת בדיון בבית המשפט.
• בקשה לקבלת מידע באשר למכרז לרדיו אזורי אילת  -נענתה באופן מלא .
• בקשה לקבלת מידע בנושא דיבוב תכניות ילדים  -נענתה באופן מלא .
• שתי בקשות לקבלת פרטים באשר לתקציב הרשות השנייה ונתוני ביצוע  -נענו באופן מלא.
• בקשה לקבלת מידע באשר למינויו של יו"ר דירקטוריון חברת החדשות של ערוץ  - 2נענתה באופן מלא.
• בקשה לקבלת מידע באשר לשידורי הטלוויזיה החינוכית בערוץ  - 2נענתה באופן מלא.
• בקשה לקבלת פרוטוקולים שנגעו לאי אישור לוחות שידורים  -נענתה באופן חלקי על פי סעיף (9ב)( )6הנוגע לסודות
מסחריים.
• בקשה לקבלת מידע באשר לפירוט מדויק של פרסומות בשעות צפיית השיא  -נענתה באופן מלא.
• בקשה לעיון בפרוטוקולים של דיוני מועצת הרשות השנייה של מכרז ערוץ  - 10נענתה באופן מלא.
• בקשה לקבלת דוחות כספיים של הרשות השנייה ותקציב מפורט ומלא  -נענתה באופן חלקי על פי סעיף ( 9ב)()6
הנוגע לסודות מסחריים.
• בקשה לקבלת מידע באשר להמלצות הרשות השנייה בדבר אישור לוח שידורים  -נענתה באופן מלא.
• בקשה לקבלת מידע באשר להסדרי פריסת המחויבויות של ערוץ  - 10הטיפול המשיך בשנת .2008
• בקשה לקבלת מידע על אודות תמלוגים ודמי זיכיון ששולמו על ידי ערוץ  - 10הטיפול המשיך בשנת . 2008
• בקשה לקבל את כל התלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור והתשובות עליהן  -הועברה לטיפול נציב תלונות
הציבור ,אשר אינו כפוף לממונה על ישום חוק חופש המידע ברשות.
חוק חופש המידע מדיניות ופעילות פנים
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• בקשה לקבלת מידע לגבי הפערים בלוחות השידורים של זכייניות ערוץ  - 2נדחה בשל הדיון המתקיים בבית המשפט
העליון בערעור זכייניות ערוץ  .2הזכייניות ערערו על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את החלטת הרשות לגבי
חשיפת כתבי הזיכיון שלהן לעיון.
• בקשה לקבלת מידע באשר לעמידת זכייני ערוץ  2במחויבויות בנושא הרב תרבותיות  -לא טופל בשל אי תשלום
אגרת טיפול כנדרש בחוק.
• בקשה לקבלת מידע באשר לחשיפת השימועים בנושא הארכת זיכיון של תחנות רדיו אזורי  -לא טופל בשל אי תשלום
אגרת טיפול כנדרש בחוק.
• בקשה לקבלת מידע באשר לאחזקות ברדיו אזורי  -המבקש ביקש שלא להמשיך טיפול בבקשתו.
• בקשה לקבלת התכתבויות באשר לחובות אגרות תדרים ברדיו האזורי  -לא טופל בשל אי תשלום אגרת טיפול
כנדרש בחוק.
• בקשה לקבלת מידע באשר להתכתבויות הרשות עם איגודי היוצרים באשר להסכמי הבוררות במכרז והתכתבויות
של הרשות עם הממונה על ההגבלים בנושא  -נענתה באופן מלא.
• בקשה לקבלת מסמכים באשר להתכתבויות בנושא הסכמי בוררות לפני ובמהלך מכרז ערוץ  ,2כתבי זיכיון,
פרוטוקולים של ישיבות  -נענתה באופן מלא.
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אתר האינטרנט של
הרשות השנייה
www.rashut2.org.il
אתר הרשות הפך במרוצת שש השנים האחרונות לשער מרכזי לתקשורת בין הציבור לרשות .באמצעות האתר מקבלת
הרשות משוב מן הציבור ובמקביל הציבור מקבל מידע בנוגע לפעילות הרשות ,בצורה ישירה ובלתי אמצעית.
בשנה האחרונה ננקטו פעולות רבות לגיוון והרחבת המידע המצוי באתר והקלת הגישה אליו .הכל ,כאמור ,במטרה לשפר
את השיח בין הרשות  -לציבור הרחב ובכלל זה ,הצופים ,המאזינים ,חוקרים מהאקדמיה ותעשיית היצירה.

כחלק משיפור השיח ,הוגברה השנה שקיפות פעילותה של הרשות ,באמצעות
האתר בדרכים הבאות:
פיתוח מודול החלטות המועצה  -המודול מכיל את החלטות מועצת הרשות השנייה מספטמבר  ,2005מועד תחילת
כהונתה של המועצה הנוכחית .המידע מוצג הן ברמת ההחלטה הבודדת והן ברמת פרוטוקול הישיבה .ההחלטות
מופיעות באתר כפי שהתקבלו בישיבות מליאת המועצה וועדותיה ,ככתבן וכלשונן (בכפוף להשחרה של סודות מסחריים
ומקצועיים) .מאגר הנתונים כולל כ 180-ישיבות ומאות החלטות ,מאפשר לבצע חיפוש מורכב ,בחיתוכים שונים (תאריך,
נושא ,חיפוש חופשי וכיו"ב) .המודול מציג אפוא לגולשים תמונה מקיפה על החלטותיה של מועצת הרשות וועדותיה.
פרסום מכרזי הרדיו האזורי  -במהלך שנת  2007פורסמו מכרזי הרדיו האזורי לגל א' .כחלק ממדיניות הרשות לנהוג
בשקיפות מרבית אודות מכרזים חשובים אלה ,סיפק האתר מידע רלוונטי ועדכני לאורך כל תקופת המכרז.
פרסום דוחות שבוצעו עבור הרשות השנייה  -ככלי המסייע בקביעת מדיניות ובתוכם דו"ח שטרום אשר בחן את
עמלות היתר המשולמות על ידי זכייני הטלוויזיה למשרדי הפרסום; סקר עמדת הציבור לשנת  ;2007סקירות משוות
ועוד.
פרסום נתוני הקרינה של אתרי השידור המשמשים להפצה קרקעית אנלוגית  -החל ממרס  ,2007מציגה הרשות
בצורה שקופה ומלאה את אזורי הכיסוי של תחנות השידור שלה ,ההספקים שלהן וכן נתונים על אודות בדיקות הקרינה
שבוצעו בהן.
כמו בשנים הקודמות ,גם השנה התבסס האתר כשער המרכזי לתקשורת עם הרשות (נתונים על היקף הדיאלוג בין
הציבור לרשות מסוכמים בתרשים שלהלן) .האתר ימשיך גם בשנה הבאה ,להוות ציר מרכזי לדיאלוג עם הציבור בנושאים
מרכזיים המצויים על שולחנה על הרשות .כך למשל לגבי התפתחות הרדיו הדיגיטאלי בישראל והמעקב אודות התקדמות
ההליכים למתן זיכיונות לתחנות הרדיו במסגרת גל ב' .בתוך כך ,תבחן אפשרות ליצירת שיתופי פעולה נוספים עם אתרי
חדשות מובילים בתחום התקשורת.
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בנוסף ,גם בפרויקט ההקמה על-ידי הרשות של מערך הפצה ספרתי ל 5 -הערוצים "הפתוחים" (ערוצים  ,10 ,2ערוץ
הכנסת וערוצים  1ו 33 -של רשות השידור) ,ישמש האתר פלטפורמה מרכזית למסירת מידע לציבור .זאת ועוד ,הצעדים
הראשונים בפעילות הרשות לקידום אוריינות תקשורת ( )Media Literacyמתוכננים גם הם להתבצע באתר האינטרנט.

פילוח פניות הציבור שהתקבלו בשנת  2007באמצעות האתר
הודעות
23בפורומים
2,5

ת לנציב
ותלונו
פניות 1,916

פניות לרשות
1,042
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מינהל ומשאבי אנוש
תחום מינהל ומשאבי אנוש אמון על מספר רחב של נושאים ,ובהם :אחריות לניהול המשאב האנושי ברשות :גיוס ,הכשרה
ושימור ,אחריות על ארגון ומינהל ,אחריות על הדרכות והשתלמויות ,אחריות על התקשרויות ,חוזים ומכרזים ,אחריות
בתחום אבטחת מידע וביטחון ,אחריות על מחשוב ומערכות מידע.
מספר התקנים בשנת  2007עמד על  69תקנים ,בדומה לשנת .2006

להלן איוש המשרות:
תחום

איוש בפועל
בשנת 2007

מועצת הרשות

2.00

לשכת המנהל הכללי

4.00

דוברות ,מחשוב ואינטרנט

4.00

תחום טלוויזיה

9.50

מחלקת הפקות

2.50

תחום רדיו

2.25

תחום הנדסה

12.00

תחום מינהל ומשאבי אנוש

3.75

מזכירות כללית

1.50

תחום כספים וכלכלה

7.00

תחום אסטרטגיה ומחקר

3.00

לשכה משפטית

3.00

נציב תלונות

2.00

מבקר פנים

0.60

סה"כ

57.1
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ביקורת פנים
מבקר הפנים של הרשות השנייה פועל מתוקף חוק הביקורת הפנימית  ,1992המחייב גופים ציבוריים לקיים ביקורת
פנימית .את תכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי מאשרת מועצת הרשות השנייה.
שנת  2007אופיינה בחילופי מנהלים ברשות השנייה ,אשר השפיעו בעקיפין על יישום המלצות הביקורת.
בשנת  2007נערכו ביקורות בנושאים האלה:
● הפקות הרשות (הביקורת החלה בשנת .)2006
● התקשרות עם ספקים ונותני שירות (הביקורת החלה בשנת .)2006
● דוח ביניים ,ביקורת פנימית בתחום אסטרטגיה ומחקר.
● קרנות לעידוד היצירה  -ביקורת חוזרת.
● תמיכות הרשות.
כמו כן נערכו ביקורות בנושאים אלה:
● ביקורת שוטפת בתחום משאבי אנוש.
● נוהלי עבודה והגדרות תפקיד.
במהלך השנה נערכו ביקורות סדירות וקבועות בנושאים הקשורים בתהליכי קבלת החלטות במועצה ,יחסי הגומלין בין
המועצה לבין הנהלת הרשות ומעקב חלקי אחר ביצוע החלטות המועצה.
בעקבות הערות הביקורת הפנימית הוכן נוהל דיווח דירקטורים בחברת החדשות.
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ביקורת פנים מדיניות ופעילות פנים

נציב תלונות הציבור
מוסד הנציבות
נציב תלונות הציבור הוא מוסד עצמאי המעוגן בחוק הרשות השנייה .אין הנציב כפוף לשדרת הניהול של הרשות השנייה,
אך הוא תלוי בתקציב הרשות ובאמצעים הלוגיסטיים שלה .הנציב מפרסם בכל שנה דוח פעילות ובו מופיעים עיקרי
פעילותו ,לרבות נתונים על אודות השנה החולפת ,המסווגים על פי קני מידה שונים ובחתכים שונים.

היקף הפעילות ואופיה
בעבר היה היקף פעילותו של נציב התלונות והפניות קטן יחסית ,והוא מנה כמה מאות מתלוננים בשנה ,אולם משנה לשנה
עולה מספר הפניות באופן עקבי .בשנת  2007עמד מספר התלונות לנציב על כ 2,104-תלונות לעומת כ3,500-
תלונות בשנת  ,2006שהייתה שנת "מלחמת לבנון השנייה" .המלחמה היא כמובן אירוע חריג שבעטיו בלבד הגיעו
כ 1,500-תלונות .השוואת מספר התלונות בין השנים הללו צריכה אפוא להיות "נטו" ,כלומר ללא ימי מלחמת לבנון
השנייה.
יש לציין שוב עלייה בכמות התלונות שעניינן פרסומות לא ראויות לעומת ירידה שהייתה בשנת  .2006תופעה זו מאכזבת,
שכן היא מעמידה שאלות רבות הן כלפי הרשות השנייה והן כלפי הפרסומאים והזכיינים ,הנושאים באחריות להליכי
"הרגולציה העצמית".
יש להדגיש ,כי בשנת  2007לא העלתה הרשות השנייה כל קמפיין שיווקי לטובת פעולת נציב התלונות .כלומר ,העלייה
במספר התלונות היא תוצאה של הצלחת השיווק "מפה לאוזן" וכתוצאה מיכולתו של הנציב להשפיע על אמצעי
התקשורת ,בעיקר הכתובה (המודפסת והמקוונת) ,לשמש כ"פה" לתלונות האזרחים .נציין בהקשר זה את תרומתם
החשובה של העיתונים "ידיעות אחרונות" ואחריו העיתון "מעריב" .יש להטעים ,כי בסוף  2007עלה קמפיין שיווקי של
הרשות השנייה ברדיו האזורי ובמספר אתרי אינטרנט פופולריים ,לרבות אלו של זכייניות ערוץ  .2למרות היותו קצר ,הניב
הקמפיין תוצאות שעליהם נעמוד בדוח הבא.

נציב תלונות הציבור מדיניות ופעילות

145

146

דבר הזכיין נכתב על ידי הזכיינים ובאחריותם
ומובא כנספח בלבד לדוח הרשמי של הרשות

זכייני ערוץ 2

זכייני הרדיו האזורי

רשת

צפון ללא הפסקה

קשת

רדיו א-שמס

חדשות 2

רדיו קול רגע

הטלוויזיה החינוכית

רדיו חיפה
רדיו אמצע הדרך

זכייני ערוץ 10

רדיוס
רדיו 99

ישראל 10

רדיו ללא הפסקה

חדשות 10

רדיו תל אביב 102FM
רדיו קול חי
רדיו  91FMלב המדינה
רדיו ירושלים
רדיו דרום
רדיו קול הים האדום

זכייני הרשות השנייה
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 2007היתה שנה שגררה עימה את פצעי קודמתה .לאחר שנה רווית משברים ברמה הלאומית ,אשפוזו של אריאל שרון,
מלחמת לבנון השניה והבחירות ,נישאו העיניים בתקווה מהולה בחשש אל מול שנה חדשה ואי הוודאות שהיא טומנת
בחובה.
הטלוויזיה נעה בין קצוות השיח הציבורי ,בין מחויבותה לשקף את המציאות ולהביאה בפני הצופה כמות שהיא לבין
היכולת שלה ליצור את השיח ולפרש עבור הצופה את האירועים על פי נקודת המבט שהיא בוחרת.
שידוריה של רשת בשנת  2007נעו על הציר הזה ממש ,והביאו לצופה נקודות מבט ייחודיות שפתחו בפניו צוהר חברתי-
תרבותי חדש ,ובמקביל הביאו אליו את האירועים בלי כחל ושרק ,כפי שרק המציאות יכולה היתה לבטא.
תמהיל השידורים של רשת בשנת  2007היה מזיגה מאוזנת בין תוכן ותיק שהשתבח עם הזמן ,לתוכן חדש ,חדשני,
לעיתים פורץ גבולות ,שבחן בכל פעם מחדש את גבולות הענין שהוא מעורר בצופים.

המיפנה הדרמטי
רשת מאמינה בדרמה במרכז הפריים טיים ,אך ההצלחה שלו ב 2007-היתה הפתעה נעימה .הסידרה "מרחק נגיעה"
היתה סדרת הדגל של רשת בשנה זו ,והצליחה להביא אל המרקע
יותר צופים מכל סדרת דרמה ששודרה אי פעם בישראל .התמהיל
בין סיפור אנושי מרגש והקונפליקט הדתי-עדתי שבא לידי ביטוי
בסידרה ,לצד כתיבה ובימוי מדויקים ומוקפדים ,הביאה לרשת את
אחת ההצלחות הגדולות של השנים האחרונות.
לצד "מרחק נגיעה" ,שידרה רשת שורה של דרמות בעלות גוון קומי,
ובראשן "קצרים" בעונה שלישית ,ו"החיים זה לא הכל" בעונתה
השישית ,דבר חסר תקדים בתרבות התזזיתית של הצופה הישראלי,
המואס בתכנים במהירות רבה .מאידך קמו פרויקטים חדשים
ומאתגרים כמו "הישראלים" ,סדרה שנהגתה ,פותחה והופקה
ברשת ,והביאה נקודת מבט ביקורתית ומשעשעת ,כמעט סאטירית
על החברה הישראלית .לצידה" ,הכל דבש" של יעל פוליאקוב ,סדרת דרמה חצופה ,אינטליגנטית ומצחיקה ,שהביאה
דרך סיפור קטן של משפחה לא מושלמת ,את תמונת הראי של המשפחה הישראלית הממוצעת.
פרוייקט דרמה שאפתני ולא שגרתי שרשת שידרה ב 2007-היה "דרמות מן השורש" .בפרוייקט זה שילבה רשת ידיים עם
קרן אבי חי ,ומימנה  5סרטים של יוצרים צעירים מן הפריפריה ,בנושאים שאינם בלב העשייה הטלוויזיונית השגרתית.
העשייה הדרמטית תמשיך ותהווה נדבך מרכזי בעשייה של רשת בשנים הקרובות.

בידור אינטליגנטי ונוצץ
בתחום הבידור בחרה רשת להביא לצופים תכניות מושקעות בעלות איכות הפקה גבוהה ביותר ,בסטנדרטים המקצועיים
הטובים ביותר שיש בישראל.
הובילה את תכניות הבידור העונה השלישית של "רוקדים עם כוכבים" אשר חיברה למסך גם צופים רבים שאינם צופי
ערוץ  2מובהקים ,בעיקר בשל איכויות העשייה ,והמימד התרבותי הנוסף שהתכנית הביאה.
דבר הזכיין ערוץ  - 2רשת
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ב 2007-הביאה רשת גירסה ישראלית לתכנית "אחד נגד מאה" ,משחק טלוויזיה אינטליגנטי ומותח ,אשר מעשיר את
הצופה במידע ומעניק לו חוויה טלוויזיונית הנשארת גם כשהצפייה בתכנית מסתיימת .הגרסה של רשת ל"אחד נגד מאה"
נחשבת למצליחה ביותר בעולם.
בנוסף ,שידרה רשת את העונה ה 8-של תכנית האירוח של יאיר לפיד ,שהצליח כדרכו ,להוביל את השיח הציבורי,
בראיונות עומק עם בנימין נתניהו ,אהוד אולמרט ,שמעון פרס ואחרים ,בראיון ראשון עם משה קראדי לאחר פרישתו ,עם
קרנית גולדוואסר לאחר חטיפת בעלה ,ראיון מרגש ומרתק עם סטיבן הוקינג וראיון עם עדי אלטשולר ,צעירה בת 22
שהקימה תנועת נוער לילדים מוגבלים .תכניתו של יאיר לפיד היתה נדבך מרכזי בלוח השידורים של רשת ב,2007-
והיוותה את מדורת השבט הטלוויזיונית של ישראל.

תיעוד תחקירי  -מן האדם ,עבור האדם
בתחומי התעודה והתחקיר ,תפיסת עולמה של רשת הוא להביא לצופים מבט על עולמם תוך נגיעה בנושאים הנמצאים
על סדר היום הציבורי-חברתי מתוך נקודת מבט ביקורתית ,מפצחת סטריאוטיפים ומוסכמות.
כך ערערה רשת את קונספצית הטיפול בווירוסים בסידרה "אנטי וירוס" ,וב"בנוגע
ללב" פיצחה את הדעות המוקדמות בנושא מחלות לב .רשת שידרה במהלך  2007את
"מישהו עוקב אחריך" ,סדרה של סרטי תעודה בנושא החשיפה למידע הפרטי של כולנו
באינטרנט ובמאגרי מידע חסויים לכאורה.
עשייה תיעודית המבוססת על אירועי השעה וניזונה מהם ,הולידה ספיישלים תיעודיים
מגוונים ,כמו "קוד שתיקה" ,על פעילות המוסד באתיופיה" ,נקודה  ,"105על חטיפת
החיילים בלבנון" ,מרחב גליל" ,על ההתנהלות במרחב הגליל במהלך המלחמה" ,מוסר
השילומים" ,על עליבות חייהם של ניצולי שואה בישראל ,אשר פתח שיח ציבורי משמעותי
ביותר שגרר חקיקה בכנסת אשר שיפרה את חייהם של אלפי ניצולי שואה בישראל החיים
מתחת לקו העוני .הסידרה של עינת ארליך "עד קצה העולם" הביאה את סיפורם של
ישראלים אשר מחפשים את אושרם במקומות אחרים ,אבל תמיד מתגעגעים לישראל.
כל אלה שודרו לצד תכנית התחקירים הוותיקה "כלבוטק" ,שזו היתה לה העונה ה,8-
אשר גם בה נחשפו סיפורים מרתקים ומזעזעים ,כמו תחקיר טיב טעם ,חשיפת הגננת
המתעללת בילדים בגן בירושלים והפסיכולוג שהתחזה למטפלת לילד אוטיסט .התכנית הוכיחה שוב את חשיבותה במתן
שרות לציבור ובחשיפת סיפורים שהשאירו את הצופה מרותק למסך.
רשת שידרה עוד שני פרוייקטים תיעודיים מרתקים שעסקו בגורם האנושי :הראשון" ,פעם בחיים" ,סידרה תיעודית-
אנתרופולוגית מרתקת בת  26פרקים אשר בחנה את האופן שבו אנשים חיים בעולם זר להם ,כיצד הם מסתגלים אליו
ומה התובנות שלהם על חייהם כתוצאה מההתנסות הזאת .בסדרה השנייה" ,רוצחים" ,נחקרו מניעיהם ואישיותם של
רוצחים שהורשעו .שתי הסדרות הביאו לצופים את שני הניגודים הקיצוניים של העיסוק באדם ומה שמניע אותו.
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במסגרת נסיונה של רשת לשקף את המציאות תוך הגעה לתובנות משנות חיים ,שידרה רשת שתי סדרות העוסקות
בהעצמה" .משפחה חורגת" ,אשר הביאה את השיח על ניהול כלכלי נכון של הבית הפרטי שלנו למחוזות של בחינת
הזוגיות ,המשפחתיות וכל מה שביניהן ,ו"אימפריה קטנה שלי" ,סדרה על  8נשים המקימות עסק לעצמן ,לרוב ,כנגד
כל הסיכויים.

למי שלא ראה חדשות  -למי שרוצה עוד
רשת מחוברת לנושאי אקטואליה וענייני היום זה שנים רבות .במהלך  2007טיפלה בשתי רצועות
שידור בגוון של אקטואליה ושיח ציבורי.
לסיכום שעות הפריים טיים שודרה התכנית היומית "השורה התחתונה" עם עמנואל רוזן ,פורמט
ייחודי בפיתוח מקורי ,המביא את הנושאים המרכזיים שבשיח הציבורי היומי למרכזה של זירת הדיון,
בה שני עיתונאים דעתניים מתייחסים לעניינים אשר על סדר היום.
בשעות הצהריים הפיק ערוץ הכנסת עבור רשת שורת תכניות בנושאים של שיח ציבורי ,אותן הגישו
מיטב העיתונאים ,רזי ברקאי ,נפתלי בן-סימון ,נחמה דואק ואחרים.

לגוון את מנעד הצופים
 2007סומנה ע"י רשת כשנה בה ייעשה נסיון להביא אוכלוסיות חדשות למסך ,כאלה שערוץ  2הוא לא האופציה
הראשונה שלהם בשלט.
רשת כיוונה את התייחסותה ל 4-קבוצות אוכלוסיה :לנשים ,שידרה רשת במהלך השנה
ברצועה יומית את "מומחים עם סגנון" ו"דברים טובים" ,תכניות סגנון חיים באוריינטציה
נשית ,המוגשות ע"י נשים ,ומדברות בשפתן .לאוכלוסיית הגיל השלישי שידרה רשת רצועת
בוקר ובה מגוון תכניות" ,"60-70-80" ,צעירים ברוח" ,המטפלות בנושאים המהווים את
מרכז עולמם של הקשישים ,ורצועת דעת "מבוא ל ,"...אשר מספקת מידע ומקיימת דיון
עמוק ויסודי בנושאים כלליים ,פילוסופיים ,מדעיים ,נושאי הלכה ודת ,שאינם נמצאים בד"כ
בדיון טלוויזיוני בערוץ  .2לציבור שומרי המסורת שידרה רשת את סדרת התכניות "מי רוצה
להיות יהודי" אשר הביאה נושאי דת ומסורת ישראל באופן הומוריסטי ומבודח ,ונגיש לכל
האוכלוסייה .רשת הביאה תוכן טלוויזיוני אטרקטיבי גם לצעירים ,בדמות "מיי בלוג" ,סדרת
תכניות המביאות את עולם הבלוגים האינטרנטיים לטלוויזיה.
באופן הזה בחרה רשת לקרב את הטלוויזיה לאוכלוסיות שהדירו ממנה את רגליהן בשנים האחרונות ,בתקווה לבנות את
האמון איתם מחדש.

 14שנים של מעורבות בקהילה
בית הספר למקצועות הטלוויזיה של רשת ("הברזל  )"23בראשות אברי גלעד נפתח במרץ  2007במטרה להכשיר
אנשים לעבודה במקצועות התוכן של הטלוויזיה .הרעיון שעמד לנגד עיניה של רשת היה לייסד מסלול לימודים לגיטימי
באמצעותו יוכלו הבוגרים שיהיו מעוניינים להיקלט לעבודה בעולם הטלוויזיה ,ולפתוח את הדלת לאנשים שלא ידעו איפה
היא ,שהדלת מבחינתם הייתה רחוקה ובלתי מושגת.
בית הספר יצר תמהיל הטרוגני ככל האפשר מבחינת השיוך החברתי של הסטודנטים ומבחינת השיוך הגיאוגרפי .בשלושת
המחזורים שלמדו ולומדים היום בבית הספר (סה"כ כ 120-סטודנטים עד כה) ישנו ייצוג של קרוב ל  40%עולים חדשים,
דתיים ,ערבים ונציגים מהפריפריות מכל רחבי הארץ .רשת מאמינה כי אותם אנשים אשר בתום לימודיהם ישתלבו
בעבודה בטלוויזיה יוכלו להשפיע על התוכן ולצקת ערכים מתוך עולמם לתוך המסך.
עד היום נקלטו לעבודה בתעשיית הטלוויזיה  70%מתוך בוגרי ביה"ס.
פרויקט סרטי ההנצחה של רשת "לזכור באהבה" ,זוכה אות גלובס לשנת  ,2006הגיע לשנתו ה .11-הפרויקט כלל
הפקת סרטי זיכרון לכל הפונים שיקיריהם נפלו במהלך שרות צבאי בסדיר ,קבע או מילואים ולנפגעי פעולות איבה .עד
היום נעשו מעל  170סרטים שאורכם הממוצע כ 20-דקות .הסרטים כולם ממומנים ע"י "רשת" והמשפחות לא נדרשות
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לכל תשלום .בשנת  2007התקבלו ברשת פניות ממשפחות נופלי מלחמת לבנון השנייה .סרטים אלה ישודרו בימי הזיכרון
בשנים הקרובות.
רשת תומכת בעידוד הדור הבא של היוצרים באמצעות קרנות המוענקות מדי שנה לזכרן של עובדות רשת שנפטרו
במהלך עבודתן בחברה  -מלגות השמה לעבודה לזכרה של גילי פתיר ז"ל ניתנות למצטייני בית הספר לטלוויזיה של
רשת; מלגות פיתוח ז’אנרים טלוויזיוניים חדשים ניתנות לסטודנטים במסלול לטלוויזיה במכללת ספיר.
במסגרת זמני הפרסום לקהילה הניתנים ללא תשלום ,שודרו קמפיינים של כ 100-ארגונים ,עמותות ומיזמים חברתיים
במהלך שנת  ,2007במטרה לקידום מסרים חברתיים.

• מנכ"ל :יוחנן צנגן
• משנה למנכ"ל :אילן טוביהו
עמיר מאורי
שאול מגנזי
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• טלפון03-7690000 :
• פקס03-7690060 :
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גם בשנת  2007הייתה קשת לגוף השידור הנצפה ביותר בישראל .זאת ,בזכות עשרות סדרות תעודה ודרמה ,סרטים
ותוכניות ,שהציבו במרכזן את היצירה הישראלית המקורית .תוכן חדשני ,איכותי ועילי ,פיתוח פורמטים מקוריים ,לצד
שימור התוכניות המצליחות שהפכו לאבני דרך בתרבות הישראלית ,הקנו לקשת מובילות בשיעורי הצפייה בפריים טיים,
תוך יכולת לכנס תחת קורת גג אחת את בכירי וותיקי היוצרים בישראל ,לצד "דור חדש" של יוצרים צעירים שאת טיפוחו
שמה לה קשת כיעד מרכזי .דוגמא אחת לכך הוא פרויקט "יוצרים עם קשת" ,הפועל זו השנה השביעית ופונה גם אל בני
נוער ומבוגרים מפריפריות חברתיות.
לצד היכולת לייצר חוויה ישראלית משותפת ומאחדת ,הביאו תוכניות קשת בשנה זו הישג נוסף :הרחבת קהלי הצפייה של
ערוץ  2תוך פנייה רחבה מבעבר גם לקבוצות מיעוט.
גם השנה השקיעה קשת סכומים חסרי תקדים בתוכן איכותי ובקולנוע הישראלי ,שזכו להכרה בינלאומית ,ייצגו את
ישראל בפסטיבלים המובילים ברחבי העולם ,ואף במקרים רבים נמכרו לתחנות שידור בולטות במגוון מדינות .סכומי
עתק חסרי תקדים הושקעו השנה גם בפיתוח עשרות סדרות דרמה ותעודה ,שיגיעו אל המסך בשנים הקרובות.
***
קשת שידרה השנה סדרות דרמה חדשות ,לצד סדרות ממשיכות .בין הסדרות המקוריות ,הסדרה "עבודה ערבית",
שפרצה דרך בכך שהייתה לדרמה הסאטירית הראשונה ,והיחידה עד כה ,ששודרה בארץ .הסדרה נכתבה בידי יוצר ערבי
ועסקה בחייהם של ערביי ישראל ובחיים יחד במדינה הזאת ,לצד עיסוק בנושאים אוניברסאליים .קשת ,בצעד מהפכני
וחסר תקדים ,הביאה ללב הפריים-טיים של ערוץ הברודקאסט המרכזי בישראל ,את השפה הערבית ,בסדרה איכותית
ועכשווית ,שנתנה פן חיובי למציאות הקשה בצל הסכסוך.
סדרה חדשה ומצליחה נוספת היא "מסודרים" ,על ארבעה חברים שהצליחו להגשים את החלום הישראלי המודרני ומכרו
את חברת ההיי-טק שלהם לתאגיד אמריקאי תמורת מאות מיליוני דולרים .ב"מסודרים" שברה קשת את "הקוד הגנטי"
של צפייה בדרמות ,והצליחה להביא את קהל הגברים ואת בני הנוער.
סדרה חדשה של עירית לינור ,שהביאה לנו את "בנות בראון" ,היא "משמורת"  -סיפורה של משפחת ברג ותסבוכותיה,
הנובעות מאופיו ההפכפך של אב המשפחה.
"האקס המיתולוגי" ,על רווקה פרועה ואבודה בת ( 30+טלי שרון) ,שמגיעה אל מגדת עתידות המבשרת לה שהיא כבר
מצאה את אהבת חייה ו"זרקה" אותה .היא יוצאת למסע חיפוש בין כל ה"אקסים" למצוא את האחד.
מיני סדרת הדרמה "קוויקי" ,על זוג שותפים המחפשים זוגיות ולבסוף מוצאים אותה ממש "מתחת לאף"...
קשת הייתה שותפה בהפקתן של שתי עונות המשך לסדרת הדרמה לילדים ולנוער "הפיג'מות" ,שעונותיה הראשונות
שודרו בכבלים ,ולאלטרנטיבה למבוגרים יותר" ,העיר שלנו".
שודרה עונה שנייה לסדרת הדרמה האיכותית " -אימא'לה" ,סיפורה של אם חד הורית (אורנה בנאי) המגדלת את בנה
ומנסה לקיים זוגיות במקביל.
שודרה הדרמה "בשורות טובות" עם שי אביבי ,ועוד.
גם ב 2007-המשיכה קשת ליצור טלוויזיה אינטראקטיבית ומשפיעה ,באמצעות תכניות שמתעמתות עם נושאים בוערים
בחברה הישראלית ומנסות להביא לפתרונם:
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אילנה דיין וצוות העיתונאים הבכירים ,בתכנית התחקירים החשובה בישראל " -עובדה" ,שהביאה למסך כתבות בנושאים
חברתיים ,תחקירים מעמיקים ,חשיפת שחיתויות ,תיעודים נדירים וראיונות בלעדיים.
אורלי וילנאי פדרבוש וגיא מרוז חזרו לעונה נוספת של התכנית החשובה "המשמר האזרחי" ,ויצאו לסייע לאזרחים
להתמודד עם חומות הבירוקרטיה והאטימות שבהם נתקלים הישראלים לעיתים קרובות מידי.
מיכל דליות ,ה"סופר נני" של ישראל ,נזעקה בכל שבוע לעזרתה של משפחה שביקשה עזרה בחינוך ילדיה .כמעט תמיד
היא הוכיחה ,שהבעיה היא לא אצל הילדים אלא אצל ההורים ובתוך עשרה ימים הפכה משפחות למאושרות יותר.
תכנית האקטואליה האקטיבית "בולדוזר" ,ש"הוציאה" את מיקי רוזנטל לשטח ,לטפל בנושאים חיוניים ולתקן עוולות
מדיניות וחברתיות.
עשרות תכניות וסרטים תיעדו את המציאות הישראלית על גווניה השונים ,ביניהן:
" 5ימים באוגוסט"  -סרט אשר תיעד את מהלך פינוי היישובים מרצועת עזה .הסרט נמכר לתחנות טלוויזיה בחו"ל
ושודר בעשרות מדינות בעולם ,השתתף בעשרות פסטיבלים בינלאומיים וזכה להוקרה ולפרסים ראשונים.
"עשר הכי"  -סדרת הספיישלים שעסקה בישראלים שזכו לתואר "הכי" ואשר בתחומם הצליחו להגיע להישגים יוצאי
דופן.
"האולפן"  -מעקב אחר קבוצת תלמידים בכיתת אולפן ללימוד עברית ,במהלכו נחשפים סיפורי הקליטה ,ההתערות
בחברה ,הקשיים ,הלבטים והחיים החדשים בארץ.
"סינדרלות"  -מסעם האישי של  5גיבורים בהתמודדות עם דימוי גוף נמוך בעולם המודרני.

תכניות וסרטים דוקומנטרים אחרים עסקו במגוון נושאים מההוויה הישראלית:
"רבין פרס  -הכל אישי"  -מערכת היחסים המורכבת בין רבין ופרס שאין לה אח ורע בפוליטיקה הישראלית" ,הכח
לשחות"  -על שחייניות "הכח וינה" ,שעתידן המקצועי נגדע עם פרוץ מלחמת העולם השנייה" ,ירושלים גאה להציג"  -על
הקונפליקטים סביב מצעד הגאווה השנוי במחלוקת שהתקיים בירושלים" ,השנים האבודות"  -על שבע שנים של סכסוך מאז
פרוץ האינתיפאדה" ,הפכת לאבא"  -על אלמנות מלחמת לבנון השנייה" ,שחור על לבן"  -מסעו של עידן רייכל באתיופיה,
"תעלומת אריס סאן"  -על חייו ומותו המסתוריים של הזמר היווני שהפך לכוכב ענק בישראל של שנות ה " ,70 -מבוזבזים" -
סיפור המלחמה ב'בופור' מפי החיילים עצמם" ,קשורים"  -סיפור טראגי יוצר דופן של היחידה המובחרת "השייטת" ועוד.
גם בעונתה הרביעית ,הייתה "ארץ נהדרת" לתכנית הנצפית ביותר בטלוויזיה .השחקנים המוכשרים הפכו גם את העונה
הזאת ל"שיחת היום" ,בהרבה הומור ולא מעט סאטירה ,באמצעות מגוון דמויות מוכרות וחדשות ,שהעשירו את העברית
המדוברת בשלל מטבעות לשון חדשים.
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"מועדון לילה" הסאטירית המשיכה בעונה שנייה ,וחברי הפאנל שלה העלו את הנושאים הבוערים אל סדר היום הציבורי,
מנקודת מבט קצת אחרת...
"רק בישראל" "המיתולוגית" שבה למסך ,בסדרה של תכניות אשר ציינו  40שנות טלוויזיה בישראל .האנשים שהיו אחראיים
לכמה מהקלאסיקות של הטלוויזיה שלנו ,ואשר קבעו אבני דרך בתרבות וביצירה המקומית ,חשפו סודות מאחורי הקלעים
ונזכרו בקטעים נוסטלגיים משעשעים ומרגשים.
אחרי שנים רבות בהן כיכב אלי יצפאן בכבלים ,הוא עלה בקשת עם "שלום אנד גוד איבנינג" ,פורמט חדשני וייחודי  -תכנית
בידור ואירוח סאטירית ,המנהלת סוג של דיאלוג עם העולם ,בשילוב כתבות מהארץ ומחו"ל.
העונה החמישית של "כוכב נולד" הצליחה לרגש ולהביא למרכז ההוויה הישראלית צעירים מוכשרים מכל קצוות הארץ.
התכנית החזירה את המוסיקה העברית למרכז ההוויה התרבותית ,ילדים ונוער למדו את מילות שיריהם של אלכסנדר פן
ונתן אלתרמן ,אומנים ותיקים ומכובדים חזרו לפריים-טיים של ערוץ  ,2סוגיה הרבים של המוסיקה הישראלית קיבלו במה -
הקלאסיקות של כל הזמנים ,פופ מודרני ,מוסיקה מזרחית .התכנית נתנה הזדמנות לצעירי הפריפריה להגיע למרכז הבמה
ולזכות באהבת הקהל .בועז מעודה ,הכוכב הנולד ,שעד לפני חודשים בודדים היה צעיר אלמוני מ"אלייקים" ,הפך ל"סינדרלה"
בת-זמננו ואף זכה לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון הקרובה .כ 4.5-מיליון ישראליים נחשפו עד כה לתופעת "כוכב
נולד" שהשפעתה התרבותית ניכרת בכל בית בישראל ,ואשר משורותיה יצאו אמנים שהגיעו אל השורה הראשונה במוסיקה
הישראלית" .כוכב נולד" בעונתה החמישית הביאה את הקיץ של קשת לשיא צפייה של כל הזמנים.
"נולד לרקוד" שבה לעונה שנייה ובנובמבר החל שידורה של העונה השלישית .התכנית הציבה בקדמת הבמה התרבותית את
המחול לסוגיו וחשפה צופים רבים לסגנונות ריקוד שלא הכירו קודם לכן.
גם "הכספת"  -שעשועון הטריוויה האהוב ,חזר בגדול .מאז עלתה "הכספת" לאוויר ביולי  ,2000היא הפכה לפורמט
הישראלי המצליח ביותר בעולם ,לאחר שנמכרה ושודרה בהצלחה ביותר מ 20-מדינות.
בין התכניות החדשות שעלו לראשונה על המסך ,התכנית "אורי גלר  -מחפש את היורש" ,בה מצא גלר ,מתוך קבוצה
של צעירים בעלי יכולות מיוחדות ,את האחד שהדהים את הקהל יותר מכולם.
"מונית הכסף" הצליחה להצחיק ולרגש המוני ישראלים .המונית החדשה הסתובבה ברחבי ישראל וזכתה לארח נוסעים
שונים ומגוונים שקיבלו הזדמנות להרוויח כסף בדרך ליעדם.
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קשת המשיכה להוביל ב 2007-גם בהשקעה בקולנוע ישראלי והייתה שותפה בהפקתם של לא פחות מ 12-סרטי
קולנוע חדשים ,ביניהם "עץ לימון" ,שקטף את פרס חביב הקהל בפסטיבל הקולנוע בברלין.
הפורמטים מבית קשת משודרים היום בארה"ב ,אירופה ובכל קצוות העולם .קשת הצליחה לייצא את תכניה הייחודיים
לערוצים זרים רבים ,ולחשוף את הקהל הרחב מכל העולם ,לתכניות שנוצרו כאן ,בישראל הקטנה .בין הפורמטים
שנמכרו השנה  -סדרת הדרמה "מסודרים" ,שנמכרה לרשת  FOXהאמריקאית" .אורי גלר מחפש את היורש"  -שנמכר
למספר רשתות טלוויזיה עולמיות ביניהן  NBCבארה"ב .סדרת התעודה המוערכת "עשרת הדיברות"  -שנמכרה לרשת
" .TNTלא נפסיק לשיר" הישראלית ,ששבתה את ליבם של הוייטנאמים" .האקס המיתולוגי"  -שנמכרה לרשת הטלוויזיה
האמריקאית המצליחה .CBS
מזה שבע שנים מפעילה קשת את פרויקט "יוצרים עם קשת"  -החוג לקולנוע ולטלוויזיה .ב 2007-פעל החוג בשלושים
קבוצות במרכזים שונים ברחבי הארץ .תלמידי החוג הם בני נוער ומבוגרים מפריפריות חברתיות (ילדים ממשפחות
מעוטות יכולות ,עולים חדשים ,עיוורים ,נשים חד הוריות ,פגועי נפש ועוד) .במסגרת החוג למדו המשתתפים להשתמש
בכלים קולנועיים כדי לבטא מחשבות ,רעיונות ורגשות .בין השאר ביקרו התלמידים בהפקות שונות ,נפגשו עם כוכבי
קשת וחוו סדנאות אומן עם במאי קולנוע ישראליים .שיאו של הפרויקט הוא סרט פרי יצירתם של התלמידים ,ששודר על
מסך קשת.

• מנכ"ל :אבי ניר
• סמנכ"ל תוכניות :רון לשם
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• כתובת :ראול ולנברג  ,12תל אביב 61580
• טלפון03-7676000 :
• פקס03-7676007 :
• אתר אינטרנטwww.keshet.tv :

גם בשנת  2007המשיכה חברת החדשות להתבלט כחברת החדשות המובילה של ישראל .השנה החולפת התאפיינה
בהשקת שורה של מוצרים חדשים מבית חברת החדשות לצד שורה של הישגים עיתונאיים.

בין התוכניות החדשות שהוצגו במהלך השנה
מהדורה ראשונה רצועת חדשות חדשה המשודרת מדי יום בין  17:00ל.17:30-
התוכנית מביאה את עיקר חדשות היום באמצעות שיחות בשידור חי עם כתבי חברת החדשות.
הרעיון הוא לספק הצצה אל מאחורי הקלעים של איסוף המידע בחדר החדשות לצד הרחבה קבועה
בנושאים חדשותיים מהעולם ובענייני תרבות מקומיים .את התוכנית מגיש אורן וייגנפלד.
המוסף הכלכלי מוסף כלכלה יומי המשודר מדי יום ב.19:45-
מדובר בתוכנית אשר פותחת צוהר אל עולם תוכן גדול ומגוון אשר לעתים נפקד ממשדרי האקטואליה
המסורתיים .זו תוכנית הכלכלה והצרכנות היומית הראשונה בישראל ונראה ,לאור הצלחתה בקרב
הצופים ,שהיא עונה על צורך ממשי .את התוכנית מלווה גלריית מומחים בראשות הפרשן הכלכלי
הבכיר נחמיה שטרסלר ,ומובאות בה הרחבות בנושאי צרכניות ,סקירות מחירים ועיסוק בענייני
הכלכלה הבוערים .את התוכנית מגישה כתבת הכלכלה של חברת החדשות ,קרן מרציאנו.

בין האירועים המרכזיים אותם סיקרה בהבלטה חברת החדשות במהלך 2007
מערכת הבחירות לנשיאות  -בעקבות התפטרותו של הנשיא קצב סיקרה מערכת החדשות בהרחבה את תהליך
הבחירות לתפקיד נשיא המדינה בין שמעון פרס לראובן ריבלין .שיאה של מערכת הבחירות ,באופן טבעי ,היה משדר
הבחירות המיוחד שהתקיים בכנסת.
סיקור הבחירות המקדימות במפלגת העבודה  -סיקור נרחב של הפריימריז במפלגת העבודה עד לבחירתו של אהוד
ברק לתפקדי היו"ר .שיאו של הסיקור היה במשדר המרכזי של ערב ההצבעה.
פרסום מסקנות הביניים של ועדת וינוגרד  -המסקנות החריפות של השופט וינוגרד הובילו לסדרת שידורים מיוחדים
שניסו לנתח את ההשפעות על המערכת המדינית ,הפוליטית והצבאית.

בנוסף ,ניתן לציין מספר משדרים מיוחדים שיזמה חברת החדשות במהלך השנה:
מי פורץ למחשב האישי שלך?  -משדר מיוחד בהפקת חברת החדשות עבור קשת .לקראת יום הבטיחות הבינלאומי
הפיקה חברת החדשות משדר שחושף את הסכנות הקיימות בעולם המחשבים :מהחדירה לפרטיות ועד היעדר הצנזורה
והפיקוח ברשת .את המשדר הגיש דני קושמרו וערך לירן דן.
 40שנה לששת הימים  -משדר מיוחד בהפקת חברת החדשות עבור רשת לציון ארבעה עשורים למלחמת ששת הימים.
במשדר חזרנו לתמונות ,לקולות ולאירועים של ימי המלחמה.
את המשדר הגיש עודד בן עמי וערך בועז סטמבלר.
סיכום שנת תשס"ז  -משדר מיוחד לסיכום השנה החולפת בהפקת חברת החדשות עבור קשת לרגל ראש השנה .במשדר
חזרנו  -בכתבות וראיונות  -אל התמונות והקולות של השנה שהייתה.
שנה למלחמת לבנון  -מוסף מיוחד שניסה לבחון שוב את אירועי מלחמת לבנון השנייה .בין הנושאים שנבחנו לעומק היו
ההחלטה לצאת למלחמה ,המצב בגבול הצפון בעקבות המלחמה ,ובעיקר  -האם הופקו הלקחים בעקבות המלחמה.
דבר הזכיין ערוץ  - 2חדשות
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הישגים עיתונאיים:

חברת החדשות של ערוץ  2הובילה את העיתונות בישראל בסדרת חשיפות ופרסומים
ראשוניים .בין הסיפורים הבלעדיים :חשיפת הקלטות הקשר של צה"ל בדקות שלאחר חטיפת
החיילים גולדווסר ורגב ,חשיפת כוונתו של הנשיא בוש לבקר בישראל ,חשיפת האזנות הסתר
בפרשת רמון ,תחקיר אודות הזיהום הסביבתי במפעל תעש ברמת השרון ,שורה של חשיפות
בפרשת קצב ופרסומים ראשונים של פרטים רבים במערכת היחסים הטעונה בין ראש
הממשלה למבקר המדינה.
במהלך  2007התמקצעו צוותי חברת החדשות ,בראשותו של הכתב בדרום שגיא בשן,
בסיקור שוטף של מתקפות טילי הקסאם לעבר שדרות ויישובי הנגב המערבי .החברה הקימה
אולפן מיוחד בשדרות ,ממנו שודרו תוכניות רבות לאורך השנה.

חילופי מנכ"ל:

לאחר  12שנים נפרד שלום קיטל מתפקידו כמנכ"ל חברת החדשות .קיטל היה ממקימי חברת
החדשות והפך אותה במהלך כהונתו לחברת החדשות המובילה בישראל ,למדורת השבט
החדשותית.
את מקומו כמנכ"ל ממלא אבי וייס ,ששימש עד אז כסמנכ"ל החברה ועורך המהדורה
המרכזית .וייס אף הוא ממקימי החברה ,כיהן בשורה ארוכה של תפקידים במערך העיתונאי
של חברת החדשות.

הגשת המהדורה:

במהלך השנה החליט מנכ"ל החברה אבי וייס להיפרד מקונספט ההגשה הזוגית של המהדורה
המרכזית והכריז כי יונית לוי תהיה מגישת המהדורה לבדה ברוב ימות השבוע ,ודני קושמרו
יגיש את המהדורה בשאר הימים .המעבר למגיש יחיד הוכיח את עצמו במהלך השנה ,הן
מבחינת נתוני הצפיה במהדורה והן מבחינת הפרגון מאנשי המקצוע בענף .גם האולפן החדש,
שעליו נרחיב בהמשך ,כבר נבנה ועוצב בהתחשב בהחלטה לעבור להגשה יחידה.

מינויים:

במהלך השנה מונו אנשים חדשים למספר תפקידים בכירים בחברה.
בין היתר מונה הבמאי הראשי של החברה ,אבי אטיאס ,לתפקיד סמנכ"ל .לתפקיד המפיק
הראשי מונה גוסטבו קולונסקי .לתפקיד סמנכ"ל התוכן מונה חיליק שריר .לירן דן מונה לתפקיד
סמנכ"ל אינטראקטיב ,ולתפקיד עורך המהדורה המרכזית מונה גיא סודרי.

אולפן חדש:

חברת החדשות משדרת את כל שידוריה מנווה אילן לפי דרישת החוק המחייב לשדר שידורי
חדשות ארציות מירושלים .לאחר שבע שנים הוחלף האולפן ממנו משודרים כל משדרי החדשות,
ונבנה אולפן מודרני ,מרהיב ומקצועי אשר מתאים לארח את משדרי החברה .במקביל אף
עודכנה האריזה הגרפית של כל התוכניות בחברה.
את הפרויקט המורכב הוביל סמנכ"ל החברה והבמאי הראשי אבי אטיאס.
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לוח התוכניות
א'-ה'
 06:45-09:00מבזקי חדשות במסגרת תוכניות הבוקר.
" 17:00-17:30מהדורה ראשונה" עם אורן וייגנפלד.
" 18:00-19:00שש עם" עודד בן עמי.
" 19:45-20:00המוסף הכלכלי" עם קרן מרציאנו.
 20:00-21:00המהדורה המרכזית עם יונית לוי.
 00:00-00:05מבזק חדשות.
יום ו'
 06:45-09:00מבזקי חדשות במסגרת תוכניות הבוקר.
" 14:00-14:30השבוע" – מגזין בערבית עם נעים ערדייה.
" 17:00-17:30סדר עולמי"  -סיכום שבועי של חדשות חוץ עם ערד ניר.
" 19:45-21:15אולפן שישי" עם אהרן ברנע.
יום שבת
" 17:00-17:45השבוע שהיה"  -סיכום שבועי של החדשות בישראל עם לילך סונין.
" 17:45-18:15פגוש את העיתונות" עם דנה ויס.
" 20:00-21:00חדשות סוף השבוע"  -מהדורת מוצ"ש עם דני קושמרו.

• מנכ"ל :שלום קיטל עד אפריל 2007
		 אבי וויס מ"מ מנכ"ל החל מאפריל 2007
• סמנכ"ל תוכן :חיליק שריר

• כתובת :קרית התקשורת ,נווה אילן ,ד.נ .הרי יהודה
• טלפון02-5339900 :
• פקס02-5339809 :
דבר הזכיין ערוץ  - 2חדשות
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בשנת  ,2007בוצע השלב הראשון בתשתיות הטכנולוגיות ,לקראת המעבר לשידור דיגיטלי ושדרוג התשתיות הטכניות
וההפקתיות .במקביל המשיכה הטלוויזיה החינוכית להרחיב את מגוון התכניות לציבור צופיה ,להפיק ולשדר תוכניות
וסדרות בנושאים ייחודיים ואיכותיים ,העונים לצרכי הציבור .בד בבד עם תהליך התייעלות ,הצליחה הטלוויזיה החינוכית
להמשיך להוות גורם משמעותי בשידור הציבורי ,הערכי ,לייצב את שידוריה השוטפים ,ולצאת ביוזמות ובתכניות
חדשות.
מאמצים רבים מושקעים בגיבוש לוח שידורים ראוי לערוץ  ,23ונמשך התהליך להעמקת תודעת הציבור בדבר היות
ערוץ  ,23ערוץ הבית של הטלוויזיה החינוכית.
התהליך להקמת אתר אינטרנטי לטלוויזיה החינוכית ,נמצא
בעיצומו ובחודשים הקרובים יעלה לאוויר .הדבר יאפשר לגוון
את פלטפורמת השידורים ולזמן לצופים מגוון של פעילויות
אינטראקטיביות הקשורות לתוכניותינו.
אתר האינטרנט "מידע-מדיה" ,עלה לאויר ,כחלק משתוף
הפעולה של הטלוויזיה החינוכית ומשרד החינוך .האתר מכיל את
החומרים הדיגיטליים המתאימים לתחומי הדעת השונים בתוכניות
הלימודים .האתר נועד לשימושם של תלמידים ומורים כאחד.
בהיותה חלק ממערכת ממשלתית ,ציבורית ,מחזקת הטלוויזיה
החינוכית את הפן הממלכתי של השידורים בערוץ  ,2באמצעות תכניות עומק ,הקשורות לסוגיות העומדות על סדר היום
הציבורי.
נושאים הקשורים לחינוך ,חברה ,תרבות ,ספורט ,כלכלה ,תקשורת ואקטואליה ,הוסיפו לקבל ביטוי איכותי במסגרת
התכניות הקיימות והחדשות .זאת בהתאמה לקהלי היעד של שתי רצועות השידור בערוץ :2
 - 15:00 - 14:00בני נוער.
 - 18:00 - 17:30מבוגרים ומשפחה.
 - 12:30 - 10:00בימי שישי.
 - 18:30 - 17:30בימי שישי.
 - 12:30 - 11:00בימי שבת.
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תחומי תוכן ייחודיים
תחומי תוכן ייחודיים המופקים רק בידי הטלוויזיה החינוכית:
תיק תקשורת:

תכנית שבועית המציגה בעיות יסוד של התקשורת הכתובה והאלקטרונית בהנחיית חיים זיסוביץ
ובהשתתפות מומחים בתחומים האלה.

מבט בשניים:

תכנית שבועית המתמקדת במיגדר וביחסים בין שני המינים מנקודת מבט נשית וגברית בהנחיה
משותפת של בילי מוסקונה-לרמן ובן כספית.

דרך העיניים שלנו :תכנית שבועית ייחודית ,המוגשת בשפה האמהרית ,והיא היחידה מסוגה ,הפונה לבני העדה האתיופית
בשפתם.
פורטרט:

תכנית תרבות בשפה הערבית.

קיאן  -נוכחים:

במהלך שנת  ,2007נוספה התוכנית "קיאן  -נוכחים" שהינה הפקת מקור דוברת ערבית.
תוכנית אירוח חדשה בערבית ,אשר תעסוק בהיבטים שונים של יחסי יהודים-ערבים .הפערים בין שתי
החברות במישור הסוציו-אקונומי ,בתחום החינוך ,הפיתוח הכלכלי ,התשתיות ועוד ,זוכים לטיפול
חלקי בלבד ומעמיקים את תחושת הקיפוח והאפליה בקרב האוכלוסיה הערבית .מנגד ,הזדהות גדלה
והולכת מצד הערבים בישראל עם הרשות הפלסטינית ,התחזקות האיסלם הקיצוני בקרבם ותחושת
ניכור גוברת כלפי הציונות  -כל אלה יוצרים אוירה של עוינות וחוסר סבלנות .חלק מהציבור היהודי
רואה בערביי ישראל "גיס חמישי" שמהווה סכנה לקיומה .אחד המאפיינים של משבר מסוג זה הוא
חוסר הידע הכללות יתר וגישה סטראוטיפית .הרוב היהודי אינו מודע למורכבות החברה הערבית
בישראל ,לרב גוניות ,ליסודות הדתיים ,החברתיים ,התרבותים והפוליטים המרכיבים את הפסיפס
הנקרא" :ערביי ישראל" .כל מספר תוכניות יעסקו בנושא מרכזי כמו :התקשורת הערבית ,כלכלה,
בני נוער ועוד .בכל תוכנית שני מראיינים ישוחחו עם אורח יחיד שנסה לתת את זוית הראיה היחודית
שלו על הנושא .עוד בתוכנית פנל של סטודנטים ערביים ויהודים שייקחו חלק בדיון.

תוכניות נוער:

כמפורט בהמשך.

תכניות שוטפות
לכל אלה מתווספות כמובן תכניותינו השוטפות:
קולטורה:

מגזין תרבות אקטואלי המנסה להקיף את כל תחומי התרבות בארץ .במרכז התוכנית דיון נושאי
המעוגן ביצירה עכשווית .בכל תוכנית כתבות חוץ על נושאים שונים ,פינות קבועות ,המלצות ודעות.
התוכנית תתן במה ליוצרם חדשים ותשלב כתבות שיחשפו יצירות ביכורים.

טעמים:

תכנית שבועית ,ראשונה מסוגה ,המתמקדת בתרבות הבישול בארץ ובעולם בהנחיית צחי בוקששתר.

רק בריאות:

תוכנית בריאות שעוסקת בנושא הבריאות בגובה העיניים .התוכנית תתמקד ברפואה מונעת ובזויות
שונות של רפואה קונונציונלית ואלטרנטיבית .בין הנושאים בהם תעסוק התוכנית :הריון ולידה ,יוגה,
פלסטיקה ,טרנדים רפואיים ,דיאטה ,כושר ועוד.

בנעלי בית:

בן כספית מארח בתכנית שבועית חברי כנסת ,אנשי ציבור ואנשי תיאטרון לשיחה אינטימית על
עולמם ,שאיפותיהם וחלומותיהם.

הזירה הכלכלית :מגאזין כלכלי שבועי העוסק בסוגיות כלכליות בגובה העיניים ומאפשר לצופה להבין את משמעותם
של תהליכים כלכליים מבחינה כלכלית וחברתית כאחד.
המועדון:

מגאזין שבועי לבני חמישים ומעלה ,המלווה את השינוי המתרחש בחיינו עם ההתבגרות הבלתי נמנעת
ומספק לצופים כלים לשיפור איכות החיים ויצירת "חיים מחדש" .מנחה :גליה אלבין.

מבשלים ראיון:

סדרת ראיונות העוסקת בקשר המיוחד בין שני מרואינים ומה שביניהם .בצד הראיון ,מתבשל גם
תבשיל המביע באופן מיוחד את המכנה המשותף לאורחי התוכנית.

חוצה ישראל:

רינו צרור מארח אישים מתחומי ענין מגוונים לשיח אישי בתחומי התמחותם.

דואט ישראלי:

יוצר ישראלי צעיר מארח יוצר ותיק .שיח מוזיקלי על ישן וחדש בביצוע משותף ועכשווי.
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תכניות לנוער
הטלוויזיה החינוכית החליטה להתמקד ברצועת שעות אחר הצהריים המוקדמות בתוכניות לילדים ולנוער ,ונרתמה
להפקות מיוחדות של סדרות המטפלות בנושאים שיש להם השפעות מיוחדות על בני גיל זה .בשיתוף פעולה עם גורמים
מקצועיים במשרד החינוך והקליטה הושם דגש על תחומים מסוימים שאפשר לחזקם באמצעות השידור הטלוויזיוני.
חטף פתח:

סדרה חווייתית העוסקת בהעשרת השפה העברית לבני  7עד  .9באמצעות מערכונים ,שירים ,חידות,
שיחות עם ילדים ,קטעי תיאטרון ,ספורט ועוד הופך העיסוק בשפה העברית לחוויה מהנה ומבדרת.

שוונג:

מגאזין נוער בנושא אלימות על היבטיה השונים :אלימות נגד מורים,
בספורט ,ונדליזם ,הטרדה מינית ועוד.
עוד במגאזין  -שיחות על בעיות גיל ההתבגרות ,המלצות על
סרטים ,שירים ,הצגות ,בילויים ,אופנה ועוד.

ספורטיוי:

תכנית הספורט הותיקה בהנחיית אריק זאבי ,הנותנת ביטוי לעשייה
הספורטיבית בקרב בני נוער ,גם בתחומים וענפים שאינם בהכרח
כדורגל וכדורסל ,באמצעות תחקירים וכתבות ,הצגת ספורטאים
מצטיינים ,חשיפת ספורטאים צעירים ,ספורט נכים ועוד.

שקוף:

מגזין אקטואליה לילדים ולנוער בשידור חי .גיל קופטש מנחה את המגזין האינטראקטיבי כשלצידו בני
נוער מראיינים ומרואיינים אורחים .המגזין מסכם את אירועי השבוע בגובה העיניים ובשפתם של הצעירים
ומעודד ידע ומעורבות במציאות הישראלית .במגזין ישולבו כתבות ופינות שונות כמו פינת תרבות ,ספורט,
חדשות חוץ ,אקטואליה ועוד.

פרוייקטים מיוחדים
במהלך השנה נרתמה הטלוויזיה החינוכית להפקת פרוייקטים מיוחדים שיש להם נגיעה לכלל החברה הישראלית:
יום זכויות הילד הבין-לאומי  -לציון יום זכויות הילד הבין-לאומי הפיקה
הטלוויזיה החינוכית תכניות מספר:
כדי שלא יאבד  -לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל  -גם השנה הופקה תכנית
מיוחדת המנציחה את זכרם של נופלים באמצעות יצירות מוזיקליות ויצירות
בפרוזה שהם כתבו.
הקאמרי " -מחווה לאמן"  -הטלוויזיה החינוכית בשיתוף עם התיאטרון הקאמרי
מעלים סדרה של מחוות לבכירי יוצרי ישראל בתחום השירה והמוזיקה.

לסיכום
במסגרת התהליך לשינוי וגיוון לוח השידורים ,הוחל בהפקות חדשות ,אשר נועדו להכין את תלמידי התיכון לבחינות
הבגרות בתחומי דעת שונים .הפקות נוספות הנוגעות לעשייה החינוכית ,נמצאים בשלבי הפקה שונים לקראת שידורן
בעונת .2008
מול הומוגניות של תכנים הבאים לספק צרכים מסחריים ,ויוצרים את "מדורת השבט" שבה האזרחים הופכים לשבויים
בידי העוצמה של התקשורת המסחרית ,מנסה הטלוויזיה החינוכית באמצעים הצנועים העומדים לרשותה ,לאפשר במידת
האפשר ,לקבוצות אזרחים שונות ,ובכך לגוון את השידור ולממש משהו מזכות האזרח לענות לצרכיו התרבותיים.

• מנכ"ל :יפה ויגודסקי
• אחראית חינוכית :רות נר
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• כתובת :קלאוזנר  ,14רמת אביב ,תל אביב
• טלפון03-6466666 :
• פקס03-6427091 :
• אתר אינטרנטwww.ietv.gov.il :
• דואר אלקטרוניchannel2@ietv.gov.il :

שנת  2007הייתה נקודת מפנה בתולדות התחרות בשוק הטלוויזיה המסחרית .לאחר שש שנות פעילות והשקעות עתק
הצליח ערוץ  10לשנות הרגלי צפייה ישנים ולספק אלטרנטיבה איכותית שהגיעה לסלון ביתו של כל צופה בישראל.
מעבר למיצובו כערוץ מסחרי מוביל הצליח ערוץ  10להתבלט גם כקולה של העיתונות החופשית ,העצמאית והבלתי
תלויה ותרומתו להוויה ולדמוקרטיה הישראלית אינה נופלת מתרומתו לפתיחת תחרות בשוק הטלוויזיה.
לוח השידורים המגוון והעשיר של הערוץ כלל תוכניות סוגה מהז'אנר המיוחד כמו "טוב שבאת"" ,של מי השורה הזו".
סדרות הדרמה האיכותיות ששודרו היו "מתי נתנשק"" ,המקום" ו"אגדת דשא".
במכסת סרטי תעודה בודדים שודרו סרטי המופת "האריה שאג פעמיים"" ,ההר האחרון"" ,המסע של ילדי טהראן",
"התא המשפחתי  -סיפורה של משפחת מקסימוב"" ,חלומות אסורים"" ,מרגל השמפניה"" ,שרון" ,סדרת המופת
ההיסטורית "שישה ימים ביוני" ,שתיעדו את מלחמת ששת הימים בהפקה שבה השתתפו גופים מכל העולם ,וסדרת
סרטי התעודה "בית צבי" שתיעדו במהלך שנה שלמה את חייהם של התלמידים במוסד המפואר ,המוציא מתוכו את
מיטב אמני ישראל.
במכסת תוכניות התעודה והתחקיר שודרו התוכניות "שומר מסך עם
אמנון לוי"" ,אמא יקרה לי" ,התוכנית הדוקומנטרית הנצפית ביותר
בערוץ  ,10בעיקר על-ידי נשים ,עם רייטינג ממוצע של  12.6%ופרק
השקה שרשם " .16.6%דודו מחפש אהבה"" ,המראה"" ,לרדת
בגדול"" ,זהירות מים"" ,על החיים ועל המוות"" ,מסע עולמי" וכן
משדרים מיוחדים שעסקו בתופעות כמו ההתחממות הגלובלית ותופעת
ההטרדות המיניות בארץ.
בשנה זו המשיך הערוץ לפתח ולהפיק את רצועת תוכניות סגנון החיים
כך שיהלמו את שעות הבוקר ויתנו מענה לקהל הצופים הנאמן של שעות
אלה ,וכמובן יגדילו את אחוזי ההפקה המקומית ובמקביל יקטינו את אחוזי השידורים החוזרים .תוכניות כמו "כל בוקר",
"המקצוענים"" ,בריאות".
ברצועת אחר הצהריים החליף הערוץ את רצועת סדרות הרכש מחו"ל ורכש לשידור טלנובלות דוברות עברית ,שלהן  -כך
מתברר  -יש ביקוש רב מצד ציבור הצופים .כך השלים הערוץ את הבנייה הנכונה בתמהיל הנכון של רצועות השידור ,שהובילו
לשידורי פריים איכותיים ,החל ב"רפי רשף"" ,לונדון את קירשנבאום" ,שידורי הסוגה דוברי העברית כולה ,וכלה ב"היום
שהיה" ו"הלילה עם ליאור שליין" .שחותמות את שידורי הערב בשיעורי צפייה מרשימים ומפתיעים לאורך השנה כולה.
במסורת השנים האחרונות ,המשיך הערוץ לשדר את מיטב אירועי הספורט המובילים בישראל כך שכלל ציבור הצופים
יכול היה ליהנות ממשחקים אלו בלי תשלום.
פרט לשידור של משחקי ליגת העל בכדורגל שנה שלישית ברציפות ,נוסף רכש חדש לאוהדי הספורט ,שידורי ליגת
ה"פיינל פור" בכדורסל של מכבי תל-אביב ,שידור משחקי נבחרת ישראל בכדורסל ,אליפות אירופה ,משחקי גביע
אופ"א וכמובן שידור משחק גמר גביע הטוטו בדצמבר  .2007הערוץ הפך להיות האלטרנטיבה היחידה לציבור הצופים,
בה מועברים ללא תשלום דרך קבע שידורים מרכזיים של משחקים מובילים בתחומי הספורט.
ביוני  2007הכריז הערוץ על אימוץ סדר יום ירוק כצעד של הצטרפות למאבק על שמירת איכות הסביבה .יריית
הפתיחה הייתה רכישת זכויות השידור של הלייב ארת' העולמי ,אשר שודר ממסכי ענק בכיכר רבין בת"א וכלל הפנינג עם
מיטב אמני ישראל .ערוץ  10מייחס חשיבות רבה לפעילות בקהילה ,וזאת לצד תרומת זמן מסך לעמותות וולונטריות
והפקת תוכניות בעלות סדר יום ציבורי.
דבר הזכיין ערוץ 10
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במהלך חודש דצמבר שידר ערוץ  10את התוכנית "הישרדות האיים הקריביים" .עם שידור הסדרה "הישרדות" השתנו
פני הטלוויזיה בישראל" ,מדורת השבט" שינתה את מקומה ועברה לערוץ  .10התוכן הייחודי ריתק צופים רבים לטלוויזיה
ושבר שיאי צפייה בערוץ ובטלוויזיה המסחרית בכלל בשנים האחרונות ,דבר שגרר עלייה ניכרת באחוזי הצפייה בכל
תוכניות הערוץ ומיצב אותו כערוץ מוביל ומרכזי המגשים את עצמו ונותן חלופה ראויה לערוצים האחרים.
גם בתחום האינטרנט עשה הערוץ צעדים פורצי דרך .לראשונה בישראל חברו ערוץ ברודקאסט ופורטל אינטרנט להקמת
אתר משותף .הפורטל משמש כאתר הבית של ערוץ  10וחדשות  10ומאגד בתוכו תוכן תקדימי ,שמאפשר לקהל לצרוך
באופן שוטף את תכני הערוץ ,ובכך ליהנות מתוכן בלעדי שזמין רק באתר ולהפוך לשחקן מוביל בקרב הפורטלים
בישראל באחוז החשיפה.

• מנכ"ל :מודי פרידמן
• מנהלת תכניות :ליאת פלדמן
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• כתובת :דרך השלום  ,53גבעתיים 53454
• טלפון03-7331005 :
• פקס03-7331010 :
• אתר אינטרנטwww.nana10.co.il :

שנת  2007הייתה שנת ההתעצמות של "חדשות  "10וההשקעה הגדולה בתוכן מקורי ששיאו הקמת דסק תחקירים
ומיצוב החברה כמערכת העיתונאית המובילה בחשיפות ובבחינה ביקורתית של המציאות בישראל.
לאחר "רכבת ההרים" של שנת ( 2006התמוטטות ראש הממשלה שרון ,בחירות  ,2006מלחמת לבנון השנייה) הייתה
שנת  2007שנה שבה התחקיר והעבודה העיתונאית שוכללו והיו למרכז העשייה הטלוויזיונית של "חדשות  ."10השנה
נפתחה בתחקיר המינויים הפוליטיים של ראש הממשלה כפי שחשף רביב דרוקר .בתחקיר נחשף מסמך המתעד כיצד
סייעו רה"מ אולמרט ומקורביו לחברי מרכז הליכוד .במסמך שנכתב בלשכתו של אולמרט מתועדים  115מקרים שבהם
הוא השתמש במשרדי הממשלה שבאחריותו ובכוחו כשר כדי לפתור את בעיותיהם של חברי המרכז ולקדם את ענייניהם.
המשטרה חוקרת.
במהלך השנה שודרו תחקירים וחשיפות רבות ,סדרת תחקירי צרכנות ,ועשרות כתבות שבדקו באמצעות מצלמות
נסתרות את השירות לציבור במשרדי הממשלה .השנה נגמרה בשידור תחקיר הפדופילים אשר הביא את חדשות 10
לחשיפה חסרת תקדים ועורר דיון ציבורי נוקב.

תוכן מקורי
נוכח התפתחות המדיה האינטרנטית וזמינות החדשות בטקסט ובווידאו באופן רציף באתרי האינטרנט ,הייתה לנו
ב"חדשות  "10תחושה שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו שוב מחדש .ההנחה שהצופה מגיע לשעה שמונה בערב כאשר
הוא כבר מעודכן בחדשות באמצעות האינטרנט ,הרדיו ושידורי האקטואליה הרבים בטלוויזיה אחר הצהריים ,הובילה
להבנה שבעידן המודרני/דיגיטלי מהדורת החדשות בטלוויזיה כבר אינה החשיפה הראשונה של הצופים לחדשות היום.
סיקור העניינים השוטפים כבר אינו חדש .הצופים נחשפו לו מוקדם יותר .היה ברור שצריך להתאמץ יותר כדי לייצר תוכן
מקורי וחדש .לפיכך החלטנו לחזק את המערכת העיתונאית ,לגייס עיתונאים המתמחים בתחקיר ולהשקיע בכתבות
נרחבות יותר ובשימוש באמצעי חקירות שהיו שמורים בעיקר לתכניות תעודה.
כך הפכה מהדורת החדשות המרכזית ליותר ויותר תחקירית באופיה ,מגמה שנמשכה במהלך השנה והגיעה לשיאה
במחצית השנייה של  2007עם ייסוד פינת ה"בירוקרטיה" שחדרה בעזרת מצלמות נסתרות לכל משרדי הממשלה
ושלוחותיהם ברחבי הארץ ועם שידור סדרת הכתבות של תחקיר הפדופילים.
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תחקיר הפדופילים
תחקיר הפדופילים היה אחד המבצעים המורכבים ומעוררי המחלוקת ששודרו בטלוויזיה בישראל .הוא התבסס על מבצע
שידורים של מערכת "דייטליין" ברשת  NBCהאמריקנית .בסוף התחקיר נעצרו  11גברים בחשד להטרדות מיניות של
קטינים באינטרנט .המעצרים בוצעו בעקבות תחקיר רחב היקף של "חדשות  "10אשר חשף את ממדי התופעה שמסכנת
את ילדי ישראל  -תופעת מטרידי הילדים באינטרנט.
במבצע גלשו תחקירני "חדשות  "10במשך חודשים אחדים באתרים ישראליים ברשת והציגו את עצמם כילדות בנות .13
באופן זה נחשפו התחקירנים להצעות מיניות בוטות מצד גברים
בני  .62-24המטרידים הציעו לקיים יחסי מין עם ה"ילדות",
שלחו להן תמונות פורנוגרפיות ואף ביצעו מעשים מגונים מול
מצלמות האינטרנט .שיאו של המבצע היה כאשר אנשי "חדשות
 "10תיעדו את הגברים שהגיעו לפגוש את ה"ילדה בת ה"13 -
שאותה הטרידו באינטרנט .המפגש היה בבית פרטי באזור תל
אביב שבו הותקנו מצלמות נסתרות .לאחר כניסת הגברים
יצאה הילדה מחדר האורחים ובמקומה נכנס העיתונאי דב גיל-
הר שעימת את  11הגברים שהגיעו לבית עם ההצעות המיניות
הבוטות ועם החומרים הפורנוגרפיים שהעבירו אל מי שחשבו
שהייתה ילדה בת  .13כשביקשו לעזוב את הבית הם נעצרו ע"י
חוקרי מפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב ולוחמי יחידת
"ברק" שליוו את התחקיר.
שידור התחקיר בסוף  2007עורר סערה ציבורית .המתנגדים
לשידור טענו כי התחזות לנערות ,הקמת בית פיקטיבי ,חשיפת הגברים שהגיעו לבית וצולמו בלי ידיעתם וכן שיתוף
הפעולה עם המשטרה  -כל אלה חורגים מגבולות העבודה העיתונאית ונגועים במציצנות ובפורנוגרפיה שנרתמת לשירות
העלאת הרייטינג .המצדדים בשידור גרסו כי מדובר בתחקיר החשוב ביותר ששודר בטלוויזיה ואשר העלה על סדר
היום את אחת הבעיות החמורות במציאות הישראלית ,היה בעל ערך חינוכי רב ,הגביר את המודעות לסכנות ברשת
האינטרנט בקרב הורים וילדים כאחד והביא להרתעה דרמטית של כל מי שיעלה בעתיד על דעתו להטריד מינית ילדים
הגולשים ברשת .בעקבות שידור התחקיר היו בכל בתי הספר בארץ שיעורים מיוחדים לילדים ובני-נוער בנושא גלישה
בטוחה באינטרנט ואזהרה מפני הסכנות שחשף התחקיר.

העיתונאי החדש :רב תחומי
במהלך  2007הושק שיתוף הפעולה בין ערוץ  10לאתר האינטרנט נענע שהיה ל"נענע  ."10התרומה הצנועה של
"חדשות  " 10למיזם החשוב באה לידי ביטוי בעדכוני חדשות מהירים ואמינים ,צילומי וידיאו ראשונים ובלעדיים ,הרחבות
של הכתבים ו"בלוגים" של הפרשנים והעיתונאים בחברה .האינטרנט הוא כעת עוד נדבך חשוב במכלול העיסוקים של
העיתונאים בחברה .הדרישות מכתב חדשות בעידן הדיגיטלי הפך למורכב מאי פעם.
"חדשות  "10מייצרת כעת תוכן לפלטפורמות שונות .שידורי מהדורות חדשות ברדיו האזורי ברחבי הארץ בכל שעה,
הפקת מהדורות וידיאו מיוחדות לטלפונים הניידים בדור  3ועדכוני אתר האינטרנט באופן רציף .כשכל זה נוסף לעבודה
השוטפת בטלוויזיה מסביב לשעון ,אין ספק שעיתונאי בעידן החדש חייב להיות בעל יכולות ייחודיות כדי להוביל בכל
הזירות.

לא רק חדשות
נוסף על השדרוג המשמעותי בתוכנן של מהדורות החדשות ,הייתה  2007שנה של קפיצת מדרגה גם בתכניות הנוספות
שהיא מפיקה .השיפור המשמעותי ביותר היה ב"חדשות השבת" .הוקמה מערכת חדשה להפקת התכנית ואושרת
קוטלר הצטרפה לחברה כמגישת המהדורה .השינוי המרכזי היה במעבר ממספר רב של כתבות חדשותיות קצרות לשתי
כתבות דוקומנטריות ארוכות ומעמיקות ,מקצתן תחקיריות ,ובמוסף חדש שמביא את מיטב קטעי הווידיאו המקוריים
באינטרנט .הקפיצה בחשיפת התכנית הייתה חסרת תקדים .נתוני הצפייה הוכפלו בתוך חודשיים.
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גם התכנית "שישי" עם רביב דרוקר ועפר שלח שודרגה .ראיונות האולפן נזנחו לטובת עוד כתבות תיעודיות מוקפדות
והרחבת הטורים האישיים בתכנית הדעתנית והנוקבת ביותר המשודרת בישראל.
"היום שהיה" עם גיא זהר הוסיפה פינות רבות והרחבות יומיות והיא רחוקה מלהיות תכנית שרק מסכמת בקצרה את
חדשות היום .המינון של תוכן מקורי תוגבר באופן ניכר ונתוני הצפייה זינקו בהתאם.
גם במהלך  2007המשיכה "חדשות  "10להפיק את התכניות האהובות והמוכרות המשודרות לפנות ערב" :חמש עם רפי
רשף" ו"לונדון את קירשנבאום" .התכניות היומיות לא קפאו על שמריהן ,רשמו הישגים עיתונאיים רבים ובסופו של יום -
יותר ויותר צופים הצטרפו אל "חדשות  "10בשלל תכניות האקטואליה ומהדורות החדשות.

תחקיר והעמקה אינם בהכרח "מבריחי צופים"
ההשקעה בתוכן מקורי ,בתחקירים ובעבודה דוקומנטרית רצינית  -השתלמה בכל פרמטר.
בעת כתיבת שורות אלה (ינואר  )2008הגיע ממוצע הרייטינג השבועי של "חדשות  "10ל  .14.3%הפער מול חדשות
 2הצטמצם ולא נותר עוד ספק כי המונופול רב השנים של הקולגות מנווה אילן נשבר .הדמוקרטיה הישראלית הרוויחה
שתי חברות חדשות חזקות.
"חדשות  "10המשיכה להוכיח ב 2007-כי גם גוף עיתונאי חצוף ,נושך וחוקר ללא הרף ,יכול להיות פופולרי בקרב
קהלים רבים .נכון ,לעיתים הבשורות מרות ,לפעמים מרגיזות ,אבל יותר ויותר צופים הביעו אמון בקו העיתונאי-ביקורתי
של "חדשות ."10

• מנכ"ל ועורך ראשי :גלעד עדין
• סמנכ"ל תוכן :ראודור בנזימן

• כתובת :דרך השלום  53גבעתיים 53454
• טלפון03-7331600 :
• פקס03-7331666 :
• אתר אינטרנטwww.news.nana10.co.il :
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צפון ללא הפסקה  101.5 \ 104.5אפ אם חגג עשור לפעילותו בשנה אינטנסיבית ומלאת פעילות .מרדיו מדשדש שהיה
בסכנת סגירה ,עבר רדיו צפון שינוי מבורך אשר מוכיח את עצמו והפך לרדיו מעורב ומעורה בחיי הקהילה בצפון ,לרדיו
אשר חיבר את הצפון לשאר המדינה ,זאת דרך שלל תוכניות מקור כמו אלו של גבי
זוהר ,אבשלום גינוסר ,נועם אמיר ואייל לי און לצד תוכניות של גבי גזית ,נתן זהבי
וניסים משעל.
תושבי האזור בצפון אוהבים את החיבור שנותן להם לוח המשדרים המאפשר להם
לעלות לשידור ולהגיב במסגרת תוכניות המקור והסינדיקציה על נושאים שונים כולל
נושאים בוערים המתייחסים ישירות לנעשה בצפון.
לכל אורך שעות השידור מפעיל צפון ללא הפסקה מערך חדשות מקומי בניהולו
של יואב מינץ ,אשר מוכיח את עצמו שוב ושוב בחשיפת סקופים חדשותיים שונים
מהאזור ואשר משתף פעולה עם גופי חדשות שונים ביניהם חדשות ערוץ  10והעיתונים
השונים.
היערכות זו מאפשרת לצפון ללא הפסקה לשדר מבזקי חדשות מקומיים אודות המתרחש בצפון ,הכוללים מידע עדכני
מהשטח הן בשעות שלום והן בשעות מתיחות ולחימה.
קשר הדוק נשמר עם פרנסי וראשי הישובים והערים בצפון הכוללים  10ערים גדולות ועשרות ישובים במועצות מקומיות
שונות.
גם בשנת  2007חיזק צפון ללא הפסקה את החיבור עם הגופים השונים תרם ושיתף פעולה עם עמותות התנדבותיות
הפועלים למען הקהילה .ולסיכום עשור של פעילות אנו מביטים אחורה ויכולים לומר בסיפוק שעשינו יש מאין ,הצעדנו את
צפון ללא הפסקה והפכנו אותו לרדיו מעניין יותר ,בעל איפיון ייחודי ,ולפי סקרי האזנה בצפון הצלחנו בכך!

• אזור :צפון הארץ

• תדרFM104.5 / FM101.5 :

• מנהל התחנה :אייל לי-און
• מנהל תוכניות :אייל לי-און
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• כתובת :אחוזת אסיינדה ,שכונת יפה נוף ,מעלות 24952
• טלפון04-9979999 :
• פקס04-9571639 :

פתח דבר
רדיו א-שמס הוא כלי התקשורת המשפיע ביותר במגזר הערבי ,נקודה.
הנתון המחמיא ידוע לנו זה מכבר ,אבל הפעם התוצאה נסמכת גם על בדיקת המתחרים :ע"פ סקר של שפ"מ ,הזרוע
הפרסומית של קול ישראל ,בשנת  2007המדרוג (רייטינג) הממוצע לרדיו א-שמס עמד על  46.5%לעומת 24.9%
למתחרה מרשות השידור ("הארץ"  ,18.12.07סקר :קול ישראל בערבית מדשדש אחרי רדיו אלשמס).
הרדיו התברג בקדמת הנוף העיתונאי הערבי בישראל .כלי רב עוצמה שהפך למדורת השבט ברחוב הערבי .במהלך
 2007סוקרו בהרחבה אירועים ,פרשיות ונושאים רבים שנגעו לאזרחים הערביים בפרט ולציבור בישראל באופן כללי.
מאז הקמתו רדיו "א-שמס" מבקש לשרת את הצרכים התקשורתיים של האוכלוסייה הערבית ולהוות גשר בין ערבים
ויהודים ,תוך הבנה ושמירה על הצרכים של שני המגזרים בצורה אובייקטיבית ומאוזנת.
הרדיו מקפיד על מקצועיות מוחלטת ומתן במה לפלחים ולסגמנטים שונים בחברה הערבית ,תוך שימת דגש על ערכי
דמוקרטיה ,קדמה ופלורליזם.

דגשים מיוחדים
כוח אדם מקומי:
כוכבים ותיקים (זוהיר בהלול ,אמל מורקוס וכו') לצד שדרנים ,עורכים וצוות הפקה ושיווק מהגליל ,מהמשולש ,מחיפה
ומעכו .כ 50-במספר.
מתן ביטוי לתושבי האזור:
המאזינים מזינים את מגוון תכניות האקטואליה ,המידע והבידור ,באלפי נקודות התייחסות ,אינפורמציה וביקורת .הרדיו
מבליט את בעיותיהם ואת דאגותיהם של האזרחים הערביים בהיזון חוזר.
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סיקורים בולטים ב2008-
רדיו א-שמס הוא כלי מדיה המבטא את רחשי הציבור הערבי בישראל ,לכן בחרנו לסקר בשנת  2007אירועים בינלאומיים
לצד אירועים מקומיים:
ועידת אנאפוליס ,שהתרחשה בארה"ב בסוף נובמבר  ,2007זכתה לכיסוי נרחב ברדיו .מנכ"ל הרדיו ,מר סוהיל כראם,
והעיתונאי הנודע ,זוהיר בהלול ,העבירו בדיווחים ישירים מאנאפוליס-מרילנד את עיקרי הוועידה .כאן בארץ שודרו עשרות
כתבות וראיונות ישירים ומוקלטים באולפנים פתוחים במהלך הוועידה.
ביקורו של נשיא ארה"ב ,ג'ורג' בוש ,בישראל זכה אף הוא לסיקור נרחב שהוכתר בשידור ישיר של הטור בטבריה.
האירועים בפקיעין אך לא מזמן הוכתרו בסיקור תקשורתי מוצלח ביותר מצד הרדיו .הרדיו פעל כדרכו ללא משוא פנים
וללא חת ובאחריות במהלך ההתרחשויות שם .בצורה מקצועית ומהירה העביר למאזיניו תמונת שטח חיה במשך כחמש
שעות מהכפר ,גם מתוך הח'ילווה (בית התפילה הדרוזי) שם הוחזקה השוטרת דאודי.
הרדיו סיקר בהרחבה את קריסתו האיטית של השלטון המקומי הערבי במהלך  ,2007ואת אי תשלום המשכורות לעובדי
הרשויות המקומיות הערביות.
רדיו א-שמס הצטרף למועצת העיתונות בתחילת  .2007מנכ"ל הרדיו ,סוהיל כראם ,הפך חבר בנשיאות מועצת
העיתונות ובמליאה ,והשדר זוהיר בהלול הפך חבר מליאת המועצה .ההצטרפות למועצת העיתונות מדגישה את
מחויבות הרדיו לאימוץ אמות מידה מקצועיות בדרכי התנהלותו בד בבד עם היותו חלק מנוף העיתונות הישראלי על
דגשיו הסקטוריאליים.

• אזור :מגזר ערבי
• תדרFM101 / FM98.1 :
• מנכ"ל התחנה :סוהיל כראם
• מנהל תוכניות :ברנארד טנוס
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• כתובת :כפר החורש-נצרת
• טלפון04-6084101 :
• פקס04-6083101 :
• אתר אינטרנטwww.ashams.com :
• דואר אלקטרוניashams@ashams.com :

בשנה שחלפה מצאנו את רדיו קול-רגע בחזית המלחמה על דמותה של הדמוקרטיה בישראל .פרשיות השחיתות שנחשפו
בצמרת הממשל בישראל הן בבואה נאמנה למה שמתרחש בישובי השדה .הבחירות לרשויות המקומיות גם הן האיצו
חשיפת פרשיות וחשדות בכמה ישובים בגליל ובעמקים .מכיוון שמקומוני הישובים הם ברוב המקרים "שופרות מטעם"
הבנו שאנחנו מחויבים לטפל במספר הולך ורב של תחקירים עיתונאיים חלקם סבוכים ובעיתיים .הכפלנו את מספר
העובדים במערכת החדשות כדי לעמוד במשימה .בניגוד לחשדות כנגד שרים ושועי ארץ שם נרתמים למשימה טובי
החוקרים של משטרת ישראל באזורנו גילינו שבמקרים לא מעט אנחנו הם אלה שצריכים לטלטל את המשטרה וחוקריה
נוכח הממצאים שחשפנו .השנה חשפנו למשל ניסיונות השתלטות של משפחות הפשע על עסקים בטבריה ובעמקים.
החשיפה לוותה באיומים מפורשים על אנשינו אבל בסופו של יום יכולנו להצביע על כמה הישגים של ממש .עם זאת אין
לנו אשליות" .הרעים" עדיין חזקים יותר מ"הטובים" אשר על כן אסור להרפות .אחרי  12שנים באוויר אנחנו מבינים עכשיו
טוב יותר מאשר בערש פעילותנו באזור של רדיו שלנו יש תפקיד מפתח בשמירה על איכות חיינו כאן כש"שלטון החוק"
זהו המרכיב המרכזי באיכות החיים.
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גם השנה למדנו שחוק וסדר במובן הכי בסיסי של מושגים אלה זה מה שמטריד יותר מכל את תושבי האזור .איננו
מוותרים על שום דיווח של פריצה לבית במושב בתענכים או של גניבת רכב בעפולה .איננו מניחים למשטרת ישראל
הרפה להסתפק ברישום טכני של האירועים ואנחנו מפעילים לחץ תקשורתי כדי שיהיה לפחות ניסיון רציני ללכוד את
הפושעים.
לצד שידורי הרדיו אנחנו ממשיכים להפעיל את מועדון המוסיקה שלנו ה"רדיו-בר" .זהו מאמץ יקר ומתמשך אבל הסיפוק
שבצידו שווה את המחיר .כל אמני ישראל מופיעים במועדון שלנו כשלצידם משמשת הבמה שלנו כר לפעילות של יוצרים
מקומיים ולהקות מהאזור.
הנגיעה הקהילתית שלנו נמשכת כבר כדרך של שיגרה .המבצעים שבלטו השנה היו מציאת מקומות עבודה למובטלים
עם דגש על מחפשי עבודה מעל גיל  50ובשיתוף עם ארגון אומנה מציאת משפחות אומנות לילדים שנותרו בלא הורים
במעונות.

• אזור :עמקים
• תדרFM91.5 / FM96 :
• מנכ"ל התחנה  -חיים הכט
• מנהל תכניות  -דיויד עזרן
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•
כתובת :קיבוץ בית קשת ד.נ .גליל תחתון 15247
• טלפון04-6767122 :
• פקס04-6760255 :

זו הייתה השנה הקשה ביותר הזכורה לי מאז קם הרדיו האזורי .זו הייתה שנה של ציפייה ,מהפכים ,אי ודאות ,אי יכולת
לתכנן קדימה ואי יכולת לצפות עתיד .השנה החלה עם סימני שאלה גדולים לגבי עתיד הרדיו הדיגיטאלי .האם הוא
מתרחק או מתקרב ומה יהיה מקומו של הרדיו האזורי בעידן הרדיו הדיגיטאלי שהוא בעצם רדיו ארצי .השנה המשיכה
בהעברת חוק בכנסת המאפשר דחיית המכרזים לרדיו האזורי ,אך מיד אחר כך קבלת החלטה ע"י מועצת הרשות
השנייה לקיים מכרזים ,החלטה שלדעתנו הייתה נכונה .רדיו חיפה לא ניגש לשימועים ולא לקח חלק פעיל בניסיונות לדחות
את המכרז משום שלטעמנו ,יש מקום לקיים מכרזים מחודשים אחרי  12שנה ולתת לתחנות הכי טובות אופק לשנים רבות
קדימה .יחד עם זאת" ,שנת מכרז" שהחלה בעצם בחודש אוגוסט ( 2007עם פרסום של ספרי המכרז לרדיו יו"ש) הפכה
את המערכת להיות "ממוקדת מכרז" ולא לתכנן פעילות ליותר מכמה חדשים קדימה.
בישיבה מיוחדת שהתקיימה אצל מנכ"ל הרשות השנייה העלה רדיו חיפה רעיון שיכול לשמר את מהותו המרכזית של
הרדיו האזורי בעידן הדיגיטאלי .הצעתי שכל תחנת רדיו אזורית ,תוכל ,אם תרצה ,לקבל שני תדרים בפלטפורמה
הדיגיטאלית .האחד  -ארצי והשני אזורי מקומי ,בדיוק כפי שאנו משדרים היום בעידן ה .FM-כל שיטה אחרת ,עלולה,
לטעמנו למחוק את הרדיו האזורי ,שכן התחנות האזוריות ירצו להתחרות בכל התחנות האחרות "החודרות" לתחומן,
כתחנות ארציות ולתת להן מענה ארצי .הפתרון שלנו ,יאפשר לתחנות האזוריות להמשיך ולתת שירות לציבור באזור וגם
להיות חלק מהרדיו הדיגיטאלי  -ארצי .רדיו חיפה נכון להשתתף בועדת היגוי (אם תקום כזו) או בצוותי חשיבה שיתכננו
את עתידו של הרדיו האזורי בעידן הדיגיטאלי .רק ראייה ארוכת טווח ,תשמר את עצם מהותו וקיומו של הרדיו האזורי ,כדי
שלא ימחק ממפת התקשורת בתוך כמה שנים.
גאווה מיוחדת נרשמה בשנת  2007בשעה שרדיו חיפה זכה בפרס הצטיינות מטעם עמותת "אור ירוק" על פעילות
מתמשכת בנושא תאונות הדרכים .מדי שנה מקיים רדיו חיפה חודש של פעילות רדיופונית שבסופה יום שידור מלא העוסק
במניעת תאונות דרכים תחת הכותרת" :סתם" נהרגים בכביש .הפרס שניתן לנו במעמד ראש הממשלה אהוד אולמרט,
אכן הוכיח לנו שעבודה למען הקהילה אף זוכה להוקרה.
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רדיו חיפה המשיך גם השנה להעמיק את הקשרים שלו עם הקהילה ועסק במהלך כל השנה בפעילות תחת הכותרת
"שנת הבריאות" .אחת לחודש מקדיש רדיו חיפה יום שידור לנושא הקשור בבריאות הציבור כמו :יום ללא עישון ,יום למניעת
מחלות לב ,יום בריאות הילד ,יום בריאות אלטרנטיבי ,יום ללא תאונות דרכים וכו' .במהלך החודש הקודם ליום השידור,
אנו משדרים פינות העוסקות בתחום ומעוררים את העניין הציבורי .ביום השידור עצמו ,אנו מעמידים בנוסף לשידור החי
קווי טלפון ומומחים שעונים לציבור על כל שאלה שמתעוררת .השאלות הבולטות עולות לשידור בסוף כל שעה.
לסיכום :זו הייתה שנה של העמקת הפעילות החברתית ,קהילתית ,הוקרה וזכייה בפרס קהילתי נוסף והכנה למכרזי
הרדיו האזורי .שנה שתיזכר כשנה לא קלה ,שנה של אי ודאות ,שנה שבה היינו גם זכיינים וגם מתמודדים ,שנה שבה היינו
מנועים מלצור קשר עם הממונים עלינו ברשות השנייה אפילו בענייני דיומא ,שנה של מתח רב ,אך סיפוק מהמשך עשייה
למען הקהילה.

• אזור :הכרמל והמפרץ
• תדרFM107.5 / FM92.7 :
• מנהל התחנה  -דני נישליס
• מנהל תכניות  -ארז יעקובי
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• כתובת :גרנד קניון  ,דרך שמחה  ,54נווה שאנן,
חיפה32449 ,
• טלפון04-8123456 :
• פקס04-8121314 :
• כתובת אתר האינטרנט:

www@1075.fm

שנת  ,2007השנה האחת עשרה לפעילותו של רדיו אמצע הדרך ,היתה אינטנסיבית במיוחד והעמיקה את מיתוג רדיו
אמצע הדרך כתחנת רדיו אזורית אמיתית המעניקה פתרון רדיופוני כולל למאזין תושב האזור :מידע חדשותי ,תרבותי,
קהילתי ,ספורטיבי ומוסיקלי  24שעות ביממה .צוות רחב המונה עשרות עורכים  ,כתבים ,שדרים ומפיקים ,אשר רובם
הם כשרונות תושבי האזור שצמחו בחממת הגידול הרדיופונית של רדיו אמצע הדרך  - 90FMהם המגישים למאזיני
התחנה את צלילי הרדיו "ליד הבית".

הישג  :2007קבלת אות "אור ירוק לתקשורת"
רדיו אמצע הדרך  90FMו 94.7FM-זכה בשנת  2007במקום הראשון באות יוקרתי וחשוב  -אות אור ירוק לתקשורת
ומאבק בתאונות הדרכים.
את האות קיבל מנהל התכניות והחדשות בועז אורגד על הקמפיין הרדיופוני "מאירים את כביש החוף"  -שמטרתו הצבת
עמודי תאורה בין נתניה לחיפה.
הענקת האות לרדיו ביטאה הערכה לפעילות רדיופונית יוצאת דופן למען הקהילה.
הוועדה המקצועית של עמותת אור ירוק קבעה כי הרדיו ,בעבודתו העיתונאית ,תרם תרומה משמעותית ומיוחדת למאבק
בתאונות הדרכים.
אור ירוק לתקשורת  2007מצטרף לשני אותות נוספים שבהם זכה רדיו אמצע הדרך על פעילות בתחום המעורבות
בקהילה :אות הנשיא  -יקיר אקים ישראל ואות גלובס  -עסקים למען החברה.
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אחריות חברתית :פעילות רצופה למען הקהילה
הפעילות הרדיופונית הקהילתית של אמצע הדרך היא הדגל של  - 90FMבכל ימות השנה.
מדובר בחלק מרכזי מחיי התחנה ,שדריה ושידוריה .והוא תוצאה ישירה של מדיניות הנהלת התחנה בדבר האחריות
החברתית שצריכה להיות לכלי התקשורת ,בפרט לרדיו האזורי.
הוענקו אלפי תשדירים בחינם לטובת עמותות וארגונים התנדבותיים (אקים ,איל"ן ,על"ם ,ועוד גופים רבים המסייעים
לקהילה).
כמו בכל שנה ,גם ב ,2007-התקיים משדר התרמה למען
משפחות נזקקות לקראת חג פסח .אלפי משפחות באזור
השידור זכו ל"סל" מוצרים בליל הסדר.
שודרו מאות כתבות ,ראיונות וידיעות בתכניות החדשות
והאקטואליה בנושאים של עזרה לקהילה ולאוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים .פרק הקהילה תופס חלק חשוב בשידורי החדשות.
אתר האינטרנט של הרדיו שודרג משמעותית ב 2007-ובו
ניתן לקרוא ,להאזין וגם לצפות בוידאו בעשרות כתבות למען
הקהילה.
האחריות החברתית של אמצע הדרך אינה רק בתחום הרווחה,
אלא מתרחבת גם לתרבות ,ספורט נוער וצעירים ,והתחנה
מעורבת בכל מיזם משמעותי בתחומים אלה באזור השידור ,כאשר העיקרון הוא שמדובר בפעולה לטובת הקהילה וללא
כוונת רווח.
כך למשל ,אימצה התחנה את תחנת השידור הבית ספרית של ביה"ס "אלונים" בפרדס חנה והפכה את התלמידים
ל"פרחי שידור" המשתלמים באולפני "אמצע הדרך".
ניתנה חסות רדיופונית לעשרות אירועים למען הקהילה.
מדובר בחשיפה יומיומית שיש לה השפעה מצטברת ועצומה בכל מה שקשור לקהילה .רדיו אמצע הדרך הוא הבית החם
של אלו העוסקים בישראל בעשייה למען הזולת ,ובאזור השידור בפרט.

החדשות ב :90FM-הסיפורים מתחילים כאן
החדשות ברדיו  90FMהן מרכיב חשוב בשידורי התחנה.
מערכת החדשות ברדיו אמצע הדרך מתבססת על כח אדם מקצועי מהשורה הראשונה :עורכים ,מגישים כתבים ומפיקי
חדשות.
לרדיו יש מבזקים ויומני חדשות אזוריים מידי יום .בנוסף  -שידורי גל פתוח בעת הצורך.
החדשות באמצע הדרך הפכו ל"מוסד" באזור :סיפורים עיתונאיים טובים בשידור חי ולא מעט "סקופים" .כתבות רבות
שהיכו גלים בכלי התקשורת הארציים ,החלו דרכן כאן ...ב.90FM-
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הספורט ב 90FM -
בתוך מערכת החדשות קיימת מחלקת ספורט שנחשבת לאחת הטובות בארץ עם מיטב השדרים והפרשנים.
ב 2007-שידרה מחלקת הספורט מפורטוגל את משחקה של מכבי נתניה בגביע אופ"א .רדיו אמצע הדרך היה כלי
התקשורת האלקטרוני היחיד בישראל (לרבות ערוצי הטלוויזיה) ששידר בשידור חי את המשחק ,וכך העביר את חווית
המשחק לעשרות אלפי האוהדים שנותרו בארץ.
ב 2007 -העניק רדיו אמצע הדרך חסות ראשית לענף ספורט חדש בישראל  -כדורגל החופים ,תוך זיהוי הפוטנציאל
העצום הגלום בספורט זה ,בפרט באזור השידור של רדיו אמצע הדרך -המשתרע בין חוף הכרמל בצפון לחוף געש
במרכז .משחקי נבחרת ישראל שהתקיימו בחוף פולג בנתניה ,וגם באליפות אירופה ביוון שודרו ברדיו כמו גם כל משחקי
ליגת כדורגל החופים הישראלית מחוף פולג .מדובר  -כאמור  -בספורט חדש בישראל ותחנת הרדיו העניקה לענף זה
דחיפה עצומה וחשיפה קבועה .אגב ,ענף זה מיועד להיות ענף אולימפי רשמי באולימפיאדת לונדון .2012

אמצע הדרך  -בית חם למאזינים
רדיו אמצע הדרך הוא בית חם לתושבי האזור.
רדיו אמצע הדרך משמש אוזן קשבת למאזינים בפתרון בעיות "ליד הבית" .הרדיו יוצא לעיתים קרובות "מהאולפן אל
השטח" במבצעי שידור מגוונים ומשתף את קהל המאזינים
בשידוריו .כך ,למשל ,בכל חג פורים מקים הרדיו בימת בידור
ושידור במדרחוב נתניה לעשות אלפי חוגגים ,ומלוה באמצעות
ניידת השידור את העדלאידע המסורתית בחדרה.
הקשר עם המאזינים הדוק .שדרי ומפיקי התחנה שומעים מה
יש למאזינים
לומר  -בטלפון ,בפקס באינטרנט ,בדואר ,במייל וגם פנים אל
פנים ומתייחסים לכך.
החיבור בין הרדיו למאזיניו הוא חיבור אמיתי שיכול להתרחש
רק ברדיו האזורי.

הפרסום והשיווק ב90FM-
רדיו אמצע הדרך  90FMהמשיך בשנת  2007להיות אופציית הפרסום המועדפות על העסקים באזור השרון ועמק חפר.
הרדיו חיזק את מעמדו התחום הפרסום ,הן לקהילת העסקים האזורית והן כערוץ שידור מוביל לחברות ארציות שפנו
לתושבי אזור השידור של אמצע הדרך.
אופציית הפרסום ברדיו האזורי אמצע הדרך המשיכה ב 2007-להיות מרכזית וראשונה  -וזאת על פני עיתונות מקומית
או שלטי חוצות.

• אזור :עמק חפר
• תדרFM 90, FM 94.7 :
• מנהל התחנה :אהרון אורגד
• מנהל התכניות :בועז אורגד

• כתובת :רחוב הצורן  ,2אזור התעשייה פולג,
נתניה 42504
• טלפון09-8359590 :
• פקס09-8357590 :
• אתר האינטרנטwww.90fm.co.il :
• דואר אלקטרוניradio@90fm.co.il :
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שנת  2007עומדת בסימן תריסר שנים לקיומה של רדיוס  .100FMשתים-עשרה שנים ,שבמהלכן גיבשה רדיוס 100FM
את אופיה וביססה את מעמדה כתחנת הרדיו הקהילתי המובילה בישראל .רדיו קהילתי מעצים ,המשלב בתוכו תכניות
של ולמען הקהילה באזור השרון.
ברדיוס  100FMמאמינים ,כי לוח תכניות יציב וקבוע לאורך זמן ,המכיל תכנים
איכותיים ומושקעים ופונה לאנשים בגובה העיניים ,הינו מתכון מוכח להצלחה.
מחקרים שנערכו מראים כי המאזינים מסגלים להם הרגלי האזנה קבועים,
וברדיוס  100FMעושים ימים כלילות לספק להם תכניות מלל ומוסיקה בעלות
מגוון רחב של נושאים ,תחומי עניין ,סגנונות מוסיקליים ,קונספטואליים ואף
סגנונות בהגשה ,תוך שימת דגש מקסימלי על האינטראקציה בין התחנה
לבין המאזינים ,אשר משפיעים באופן ישיר ובלתי אמצעי על כל מה שקורה
בשידור.
הסקרים המחמיאים והתגובות הרבות ממאזינינו מעניקים לנו אמת מידה לגבי
דרכינו.
כתחנה שיושבת על תדר בעל מסורת ארוכת שנים ( ,)100FMהרחבנו ברדיוס
 100FMאת רצועת השידור של "קול השלום" (ראשון-רביעי ,18:00-19:00
חמישי  ,20:00-21:00שישי  ,16:00-18:00שבת  ,)12:00-14:00בהגשת
שדרני קול השלום המקוריים והמיתולוגיים טים שפרד ,ג'ימי ג'ונסון ,ג'ון מקדונלד,
גיל קציר וגד ביטון .התגובות שאנחנו מקבלים ללא הרף מהמאזינים ,זאת
השנה השנייה ,מוכיחות כי נגענו לליבם של עשרות ואף מאות אלפי אנשים,
ובהם אייבי נתן עצמו.
רדיוס  100FMחרטה על דיגלה מיומה הראשון לנצל את כוחה הרב למטרות עזרה ותרומה לקהילה .גם השנה וכמו בכל
שנה המשכנו לתמוך בבתי החולים מאיר ולוינשטיין ,הפקנו ושידרנו תשדירים למען ארגון הנכים וחולים הזקוקים לתרומות,
הרמנו יום שידורים מיוחד לרווחת חיילי צה"ל המאושפזים בבי"ח לוינשטיין בו גויסו למעלה משני מיליון שקלים ,ודלתנו
וליבנו פתוחים תמיד לכל אחד .אנחנו סבורים ,כי גוף שהתמזל מזלו לפרוח ולהצליח ,חייב לעשות ככל אשר ביכולתו
בכדי לעזור לאחרים.
תכניות המלל שלנו ("הנבחרים" עם דוד בן-בסט" ,אדוני ראש העיר" עם אמנון נדב" ,סוגרים שבוע" עם עו"ד ליאור
חריש" ,פלאטו בלי חשבון" עם שמואל פלאטו שרון" ,החיים היפים" עם ד"ר דב קליין ו"מדברים אהבה" עם איריס
בראון) משודרות בימים שישי-שבת ,יוצרות מחד רצועה נפרדת ואינטראקטיבית לכשעצמה עם המאזינים ,ומאידך אינן
מפריעות ואף משתלבות עם תכניות המוסיקה המשודרות במשך השבוע.

• אזור :השרון

• תדר100FM :
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• מנהל התחנה :דוד בן בסט
• מנהל התכניות :דודי רוזן טל
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• כתובת :רחוב המלאכה  ,22ת.ד 11364 .מיקוד
 ,48091אזור התעשייה החדש ,ראש העין
• טלפון03-9029999 :
• פקס03-9022444 :
• אתר האינטרנטwww.100fm.co.il :
• דואר אלקטרוניdavid.bb@100fm.co.il :

שנת  2007ברדיו  99עמדה בסימן של שינוי באופייה של התחנה ,בדיאלוג היומיומי אותו היא מקיימת עם מאזיניה ,שינוי
בתפיסה הבסיסית ביותר של מהות הרדיו.
רדיו  99חרט על דגלו להיות רדיו שמהווה כלי ביטוי לכל הדעות גם כאלה שאינן משתקפות בדרך כלל בתקשורת
השלטת .מתוך הבנה כי ישנן מגוון דעות ומגוון קהלים שאינם מקבלים ביטוי בדרך כלל ,העלנו תכניות שמדברות לכולם
במגוון רחב של תחומים ומשקפות אלטרנטיבה מחשבתית ,מעורבות בקהילה ,בסביבה ובתרבות הישראלית ,האמיתית,
זו שמורכבת ממגוון תרבויות ושורשים.
התכניות שעוסקות בין היתר באקטואליה ,חברה ,צרכנות וכלכלה ,ספורט תרבות ובידור וגם ילדים ונוער ,פונות למגוון
הקהלים הנמצאים באיזור הזכיון של הרדיו ,איזור השרון ושמות דגש על המתרחש באיזור.
התכנית "המשמר האזרחי" עם אורלי וילנאי וגיא מרוז ,תכנית שנלחמת למען צדק חברתי ,פועלת למען הקהילה
ונאבקת יחד עם אזרחים שקולם יישמע אל מול אטימות המערכות השונות.
התכנית "כאן ועכשיו" תכנית חדשות ואקטואליה עם לינוי בר גפן ,אראל סגל וגל גבאי עוסקת בכותרות החדשות
המרכזיות של הבוקר תוך הצגת אלטרנטיבה מחשבתית ועיסוק בנושאי חברה קהילה וסביבה.
התכנית "ספורט  "99עם אופירה אסייג ואייל ברקוביץ' ובהשתתפותם של חיים רביבו ואלי אוחנה ,הפכה בזמן קצר
להיות תכנית ספורט פופולרית ומואזנת ביותר ,שפונה למאזינים בשפה חדשה שטרם קיבלה ביטוי ברדיו לפני כן ומשדרת
מדי ערב ראיונות עם בכירי עולם הספורט בישראל.
התכנית "ירוק באוויר" עם ריקי בליך ורמי שדה ,תכנית איכות הסביבה הראשונה ברדיו שעוסקת מדי שבוע בחדשות,
במאבקים ובשינויים הסביבתיים שהם היום אחד הנושאים הבוערים על סדר היום של כל מדינה.
התכנית "עסקים באוויר" עם חגי גולן ,תכנית כלכלה וצרכנות שעוסקת בהשפעת האירועים היומיומיים על הכלכלה של
האזרח הקטן ,מדברת אל מאזיניה בגובה הכיס ועוזרת להם להבין מה באמת קורה עם הכסף שלהם.
התכנית "ערב טוב" עם גיא פינס מגיש תכנית הבידור הפופלרית ונורית ברירו עוסקת בכל יום בכותרות הבידור והתרבות
בשילוב ראיונות עם אישי הבידור המובילים בארץ ומתן ביטוי לאירועי התרבות החשובים.
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הרדיו דואג לשמור את מאזיניו מעודכנים לאורך כל היום באמצעות מבזקים ועידכונים שוטפים כשמדי שעה משודרים
מבזקי חדשות במסגרת שיתוף הפעולה של הרדיו עם גוף החדשות המוביל במדינה "חדשות ערוץ  ,"2מבזקי ספורט עם
כותרות הספורט החשובות של השעה ,עידכוני כלכלה עם הכותרות החשובות שמשפיעות על הכסף של כולנו וכן דיווחי
תנועה שמשולבים בשעות האזנת השיא -בבוקר ובערב כשמאזינים רבים נמצאים בדרכים.
רדיו  99משלב בשידוריו תכניות מוזיקה שמביאות לידי ביטוי קשת רחבה של סגנונות מוסיקליים ,מוסיקה שפונה לקהל
רחב של מאזינים מכל הגילאים תוך שימת דגש על יצירה ישראלית מקורית .במהלך תכניות אלו ,בהגשתם של דורי בן
זאב ,מאושיות הרדיו הבולטות של הרדיו הישראלי ודפנה לוסטיג ,עיתונאית מוזיקה ,משולבים ראיונות עם יוצרים וותיקים
וחדשים כאחד שחושפים את היוצרים לקהל הרחב ואת הקהל ליוצרים המקוריים.
גם בשנה הזו המשכנו עם שיתוף הפעולה החשוב עם משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במסגרת
שידורי סוף השבוע של התחנה שמוקדשים בעיקר למוזיקה .במהלך שידורי סוף השבוע משולבים מסרים קצרים וחשובים
בנושאי זהירות ובטיחות בדרכים שמופקים במיוחד על ידי התחנה ומזכירים לנהגים את חשיבותה של הנהיגה הזהירה
והנכונה .אל המסרים האלו התווספו גם מסרים "ירוקים" שמסייעים למאזינים להבין מה הם יכולים לעשות על מנת
לשמור על הסביבה .מסרים חשובים נוספים שמשולבים בכל ערב במהלך סוף השבוע הם מסרים הקוראים למניעת
אלימות בקרב בני נוער .כשכותרות העיתונים עוסקים חדשות לבקרים בבני נוער שנפגעו בעקבות אירועים אלימים
מחובתו של הרדיו לעודד התנהגות מחושבת ורגועה יותר שתסייע במניעת אלימות בקרב בני נוער.
זו כמובן אינה הפנייה היחידה של הרדיו למאזיניו הצעירים .בכל שבת בבוקר משודרת התכנית "המסך הלבן" תכנית
הפונה לילדים ובני נוער בהנחייתם של חברי "הפיג'מות" עודד פז ,אילן רוזנפלד וקובי פרג' .התכנית סוקרת את אירועי
השבוע ומסבירה אותם לצעירים בשפה נגישה יותר ובאמצעות פינות המוגשות על ידי ילדים ובני נוער.
רדיו  99עבר בשנה זו שינוי מהותי אך הקפיד להמשיך לאורך כל זמן העשייה וההתחדשות להמשיך בפעילות ומעורבות
קהילתית בין היתר על ידי שיתופי פעולה עם גופים קהילתיים מובילים .שילוב הגופים האלה בעשייה הכוללת של הרדיו -
באייטמים בימי שידור ובפעילויות חוץ שידוריות -תורם רבות לחשיפתם לקהל הרחב ומסייע למאזינים לקחת חלק פעיל
בקהילה בה הם חיים.

• אזור :השרון
• תדר99FM :
• מנכ"ל התחנה :מישל קרמרמן
דרור לוסטרגטן עד נוב' 2007
		
• מנהל התכניות :נורית ברירו
חגית כספי-יעקובי עד ספט' 2007
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• טלפון09-9513513 :
• פקס09-9513555 :
• אתר האינטרנטwww.100fm.co.il :
• דואר אלקטרוניdavid.bb@100fm.co.il :

רדיו ללא הפסקה  ,103FMממשיך לשמור על מעמדו כרדיו החזק והמוביל בגוש דן והסביבה וזאת בשל אפיונו המובהק ,כוכביו
הרבים ותכניו העשירים .מעצם היותו הרדיו היחיד בישראל הזוכה לאפיון " ,"Talk Radioמציג רדיו ללא הפסקה  103FMלוח
משדרים המבוסס על שיחות עם מאזינים ותוכניות ייעוץ בנושאים חברתיים שונים ומגוונים .התחנה פועלת החל משנת 1995
ומשדרת  7ימים בשבוע לכל אורך שעות היממה.
שדרני רדיו ללא הפסקה הנם כוכבי תקשורת ,מהמובילים בארץ ,ביניהם :ניסים משעל ,גבי גזית ,דידי הררי ,נתן זהבי ,שי גולדשטיין
ודרור רפאל ,ורדה רזיאל-ז'קונט ,יוסי סיאס ,גוני מרדור ,מאיר איינשטיין ,איריס קול ,פרופ' רפי קרסו ,הגרפולוג אילון בן יוסף ועוד.
מעבר לאהדה הרבה לה זוכים השדרנים בזכות כישוריהם הרדיופוניים,
זוכים הם במקביל להערכה רבה ולהוקרה מהציבור הרחב ומהממסד.
לראיה ,במסגרת כנס הרדיו הארצי הראשון שהתקיים בחיפה (יוני ,)2007
זכה רדיו ללא הפסקה בפרס התחנה המצטיינת בנושא תרומה ועזרה
לקהילה.
במסגרת התוכניות השונות ,עולים לדיון נושאים עכשוויים שעל סדר היום,
החל מעניינים אישיים וכלה בנושאים טעוני דיון ציבורי .רדיו ללא הפסקה
 103FMמאפשר למאזיניו להביע את דעותיהם וענייניהם האישיים בשידור
ולקבל מענה ,יעוץ ואוזן קשבת במסגרת השידורים השונים .הנושאים
העולים בשידור נוגעים לכל אחד באוכלוסייה ומכאן ,החיבור ההדוק של
רדיו ללא הפסקה  103FMעם הקהילה וצרכיה המשתנים עם הזמן .יש
לציין כי פועלם של השדרנים וצוותי ההפקה בא לידי ביטוי באופן קבוע גם מחוץ למסגרת השידור ,בין אם באמצעות סיוע לנזקקים
בהתמודדות מול הממסד או במלחמת קיום יום-יומית בשל מצוקות אישיות.
במהלך שנת  ,2007הצטרפו לסוללת כוכבי התחנה ,שדרנים בכירים ,המוערכים ביותר בתחום פועלם .השדרן הבכיר גבי גזית
(א'-ה'  )12:00-10:00וצמד השדרנים שי גולדשטיין ודרור רפאל "שי ודרור" (א'-ה' .)09:00-07:00
רדיו ללא הפסקה  103FMמציג לוח משדרים המבוסס כולו על תוכניות מקור המשודרות על בסיס יומי ורובן מועבר בסינדיקציה
לתחנת "צפון ללא הפסקה  "104.5FMולתחנות אזוריות נוספות .לוח המשדרים המגוון כולל תכנים בנושאי אקטואליה ,חברה,
פוליטיקה ,עניינים אישיים ,בידור ,ספורט ,בריאות ,יועצים מומחים במגוון נושאים ועוד .לאורך השבת משדרת התחנה רצועה המכונה
"שבת עברי" (מוסיקה עברית ברצף) ,הזוכה לאהדה רבה בקרב כל שכבות הגילאים.
ניתן להאזין לכל משדרי התחנה דרך אתר הבית של התחנה ( )www.103.fmובאמצעות מערכת קולית מתקדמת (.)IVR
פלטפורמות תוכן אלו מלוות את התוכניות לכל אורך היום ומאפשרות גישה לארכיון עשיר והשתתפות פעילה בשידור באמצעות
פורומים וצ'טים .במקביל ,שידורי התחנה מועברים דרך שידורי הטלוויזיה הדיגיטאליים (כבלים ולוויין).
הסקרים מצביעים על מובילות רציפה של רדיו ללא הפסקה  103FMלאורך השנים .לתחנה קהל מאזינים נאמן המלווה אותה עם
השנים ,כאשר אליו מתווספים באופן שוטף קהלים נוספים ,המוצאים את תכני השידור מעניינים ,עדכניים ורלבנטיים יותר בהשוואה
לחלופות הקיימות .ניתן לאפיין את מאזיני התחנה בטווח גילאים רחב למדי ,החל מנוער צעיר וכלה בקהל מבוגר.
רדיו ללא הפסקה  103FMרואה חשיבות מכרעת בהקפדה על תכני שידור אמינים ,הוגנים ,מאוזנים ובעלי ערך מוסף גבוה כשירות
אמיתי לחברה .במקביל ,מקפיד רדיו ללא הפסקה  103FMלהקצות זמן אוויר ולהעניק חסות לכל אורך השנה לגופים התנדבותיים,
עמותות ולאירועים שפועלם למען הקהילה .מדיניות ערכית זו תמשיך להיות מאבני היסוד של התחנה ומסממניה המובהקים.
• אזור :מרכז הארץ
• תדר103FM :

• מנכ"ל התחנה :עידו מור
• מנהל התכניות :אמיר כהן

• כתובת :תפוצות ישראל  ,13גבעתיים 53583

• טלפון03-7333903 :
• פקס03-7333904 :
• אתר האינטרנטwww.103.fm :

דבר הזכיין רדיו אזורי  -רדיו ללא הפסקה
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בשנת  ,2007חיזק וביסס רדיו תל אביב  102FMאת מעמדו כתחנת הרדיו המובילה ונותנת הטון של אזור גוש דן וכתחנה
האזורית היחידה מבין תחנות הרדיו באזור המרכז.
התמהיל הייחודי המשלב תוכן הומוריסטי -סאטירי ,שיתופי פעולה מערכתיים ,תכניות מוסיקה טרנדיות ואלטרנטיביות,
הוכח כמוצלח ויעיל ,כזה הפונה לציבור רחב ,בעל העדפות שונות ,המוצא את מבוקשו בתחנה מרכזית אחת.
רדיו תל אביב  ,102FMהינו הרדיו של תל אביב ,המשדר מתל אביב אך לא רק לתל אביב .רדיו תל אביב  102FMטורח
להקפיד ולהעניק לציבור המאזינים אופציה שפויה ,שונה משאר התחנות על הסקאלה ,דרכה ניתן להשתחרר ,לצחוק,
ולקבל פרספקטיבה אחרת ,סאטירית ,משעשעת אך ריאלית ,לגבי המציאות היומיומית שלנו.
במהלך שנת  ,2007לתכניות עוגן ותיקות ומובילות דוגמת 'תכנית הבוקר' עם טל ברמן
ואביעד קיסוס (זוכת תוכנית הרדיו הטובה בישראל בכנס הרדיו של ישראל) הצטרפו
'תכנית הערב' עם שרון טייכר וערן זרחוביץ; 'תוכנית הספורט' בשיתוף ערוץ הספורט
בהגשת מירי נבו ,דני ענבר ,רון קופמן ,שלמה שרף ונדב יעקובי ורצועות שבועיות דוגמת
'לייף סטייל עם ענת הראל' ו'תוכנית הברנזה' העוסקת בתעשיית התקשורת,הבידור
והפרסום בהגשת יורם מוקדי ויובל אברמוביץ.
בדצמבר  2007הצטרף לרדיו תל אביב  102FMאושיית המוזיקה הבכירה בישראל ,יואב
קוטנר .יואב קוטנר ישמש כמנהל מחלקת המוזיקה בתחנה ויגיש רצועה יומית של מוזיקה בת שעתיים אשר תיתן במה
למוזיקה הישראלית בכלל ולאמנים צעירים ומקומיים בפרט.
בשנת  2008תושלם השקת לוח התוכניות של רדיו ת"א  102FMעם העלאת התוכניות הבאות:
'לב תל אביב'  -תכנית אקטואליה אזורית יומית בהגשת ספי ינקו ומושיק גלאמין ,העוסקת בענייני היום של ת"א-יפו;
'תפתחו יומן'  -מדריך תרבות יומי הסוקר את אירועי התרבות היומיים באזור המרכז;
'דרך תל-אביב יפו'  -תוכנית יפואית בהגשת העיתונאי חמיס אבולעפיה.
כל תכני הרדיו נשענים על סרגל הערכים הייחודי של התחנה ,המקפיד על אורבניות ,עדכניות ,הובלת דעת קהל ופניה
למכנה משותף רחב תוך שמירה על איכות והקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.
תכניות המלל ,רובן ככולן ,עוסקות בנושאי אקטואליה 'רכה' ,תוך התייחסות מפוכחת וצינית לאירועי היום בארץ
ובעולם .רצועות המוזיקה משלבות מוסיקה עדכנית וטרייה ,לצד חומרים ותיקים יותר ,עם שימת דגש על סאונד והפקות
משובחות .נציגות המוסיקה הישראלית והאמנים המקומיים הצעירים ,תפסו מקום של כבוד בתחנה ובשנת  2008צפויים
רוב השירים להיות ישראלים.
במהלך  2007מינף רדיו תל אביב  102FMאת פעילותו בתחום שיתופי הפעולה המערכתיים והמסחריים עם גופים שונים
במשק ,וזאת כחלק ממדיניות התחנה הרואה חשיבות רבה בקשר ההדוק בין התחנה לבין הציבור וקהל המאזינים.
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שיתופי הפעולה כללו הענקת חסות מערכתית על אירועים שונים ,פסטיבלים ,אירועי קולנוע וטלוויזיה ועוד .כמו כן
מתקיימים שיתופי פעולה מסחריים  -מערכתיים בין חברות ועמותות שונות לבין הרדיו ,דוגמת אתרי אינטרנט ,חברות
תוכן ,עמותות איכות סביבה ובעלי חיים ועוד.

דוגמאות
"רוק בקמפוס"  -סדרת מופעי רוק לקידום אמנים ישראליים המתקיימים אחת לחודש באוניברסיטת תל אביב .רדיו
תל אביב מקדם את הפעילות באמצעות פרומואים מערכתיים ,חלוקת כרטיסים למופעים
במסגרת שידורי הרדיו ,פעילות אינטרנט ,מודעות פרסום בעיתונות ויחסי ציבור.
שיתוף פעולה הדוק עם עיריית תל אביב וקידום אירועים פסטיבלים ומופעים שהעירייה
מקיימת.
"דוקולב"  -רדיו תל אביב מעניק חסותו על מיזם של רשת בתי הקולנוע 'לב' ('סרטי שני')
במסגרתו ממליץ הרדיו במהלך שידוריו על סרטים דוקומנטריים ישראלים וזרים המוקרנים
במסגרת המיזם.

פרוייקט "לא רק רדיו"
מזה שמונה שנים מפעיל רדיו ת"א כשירות לקהילה את פרויקט "לא רק רדיו".
במסגרת הפרויקט תורם הרדיו זמן אוויר (במסגרת זמן האוויר לפרסומות שהוקצב לו) עבור עמותות וגופים הנמצאים
בקשיים כלכליים וידם אינה משגת לפרסם עצמם באמצעי התקשורת.

• אזור :גוש דן

• תדר102FM :

• מנכ"ל התחנה :שי בן מאור
• מנהל התכניות :לירון תאני

• כתובת :ת.ד ,6680 .תל אביב 61066
• טלפון03-6022211 :
• פקס03-6022212 :
• אתר האינטרנטwww.102fm.co.il :
• דואר אלקטרוניroyp@102fm.co.il :
דבר הזכיין רדיו אזורי  -רדיו תל אביב
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"רדיו קול חי  -כי טוב"
רדיו קול חי מהווה את תחנת הבית של הציבור החרדי והדתי למעלה מאחת עשרה שנים ברציפות ומשדר  24שעות
ביממה תוכניות ,חדשות ,אקטואליה ,כלכלה ,מוסיקה יהודית ,שיעורים ושיחות עם מאזינים.

"הטלוויזיה" של המגזר החרדי
את רדיו קול חי המהווה את "הטלוויזיה של המגזר החרדי" ,קולטים במרכז הארץ בתדר  93FMובאזור ירושלים והסביבה
בתדר  92.8FMובשאר האזורים בישראל באמצעות שידור ישיר באתר האינטרנט בכתובת .www.93FM.co.il :גם
השנה על פי סקרי  TGIממשיך רדיו קול חי להוביל בסקרי האזנה בקהל החרדי ,הדתי והמסורתי במגמת עליה שנתית
מתמדת ורצופה בהאזנה ,המלמדת על שביעות רצון גבוהה של המאזינים מהתוכניות ,מאופי השידורים ומהשדרנים.

רצועות שידור ייעודיות
מחלקת התוכניות ,המעסיקה כ 75-שדרנים ושדרניות ,מציעה למאזינים לוח התוכניות המגוון הכולל תוכניות והפקות
מקוריות ,שיחות ושיעורים עם רבנים יידועי שם ובהם הרב אברהם יוסף ,הרב מרדכי נויגרשל ,הרב מוטי אילון ,הרב
שמחה הכהן ,הרב שלמה אבינר ובצידן תוכניות אקטואליה ,מהדורות חדשות כלליות ,חדשות מגזריות ,חדשות כלכליות,
תוכניות מוסיקה דתית יהודית ומגזרית ,תוכניות למשפחה ,לנשים ,תוכניות לילדים ולנוער ,מצעדי פזמונים ,תוכניות בישול
ושיחות עם מאזינים.
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מחלקת חדשות ,כלכלה ויומנים
מחלקת החדשות של רדיו קול חי ,מפיקה ומשדרת מדי שנה כ 6,000-מהדורות חדשות וכ 600-יומני חדשות בפריסה
יומית של יומן צהרים ,מהדורה מרכזית לסיכום היום הכוללת מרואיינים ,מבזקי חדשות כלליות ודעות המשודרת
במשך שעתיים מידי ערב ותוכנית כלכלית יומית חדשה מיוחדת ,המסכמת את נושאי הכלכלה ,העולמיים ,הלאומיים
והמגזריים.

מוסיקה יהודית מקורית
מחלקת המוסיקה מתעדכנת תדיר ומשדרת שירים
ומנגינות ,להיטים מהמוסיקה הדתית והחסידית,
להיטי זמרים ולהקות של מוסיקה חסידית ומוסיקה
יהודית מישראל ומהתפוצות.

תוכניות מקור איכותיות
כתוצאה מהמעמד של רדיו קול חי ככלי תקשורת
מוביל במדיה לציבור החרדי והדתי ,גדלה גם השנה
מערכת שיתופי הפעולה של הרדיו ושידורים של
מבצעי פרסום ומבצעים לקידום מכירות עם חברות
כלכליות ,בנקים ,חברות שיווק ומסחר .בעקבות
כך משולבים כיום בלוח המשדרים בצד פרסומות
וג'ינגלים גם תוכניות מקור חדשות ומיוחדות בחסות
גופים מסחריים מהמובילים בכלכלת ישראל .תוכניות מקור אלה המופקות ברדיו קול חי על ידי מחלקת התוכניות
בשיתוף עם מחלקת השיווק ,עוסקות בנושאי "ריאליטי רדיו" ,תוכניות הדרכה למבוגרים ולילדים בנושאי בריאות ,רווחה,
ניהול כלכלת בית ,תעסוקה וחינוך וכמובן פרסומות רבות.

מחויבות חברתית ותרומה לקהילה
מתוך תחושה עמוקה של שליחות ,שיתוף ומחויבות לקהילה ,יוזם רדיו קול חי שידורים מיוחדים לטיפוח מודעות ציבורית
ופעולות מיוחדות לעזרת אוכלוסיות חלשות וטעונות טיפוח ,למען ילדים לקויי למידה ,למען משפחות במצוקה ,למלחמה
בתאונות דרכים ,למוסדות התנדבותיים ראויים,
לעמותות קהילתיות ולפרויקטים לאומיים כדוגמת
הקרן לביטחון לאומי ,פעילות לשמירה על איכות
הסביבה ,פעילות למען סובלנות והבנה בין מגזרים
ולמען בטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל.

אמינות ,יצירתיות וחשיפה גדולה
רדיו קול חי אמין ,יצירתי ,מתחדש ,משפיע ,מחובר
לקהילה ומהווה את כלי התקשורת האלקטרוני היחיד
שמייצג את כלל האינטרסים של הציבור החרדי
והדתי .בהתאם לעקרונותיו אלה ולדרכי פעולתו רכש
את אמון הציבור ומשמש כיום ככלי הפרסום המוביל
והגדול מכל כלי התקשורת האחרים המשרתים את
הציבור החרדי והדתי.

• אזור :גוש דן  -דתי

• תדר92.8FM / 93FM :
• מנכ"ל התחנה :עידו ליבוביץ
• מנהל התכניות :שבתי גרברצ'יק

• כתובת :הירקון  8בני ברק ,מיקוד 51261
• טלפון03-5785542 :
• פקס03-7785541 :
• אתר האינטרנטwww.93fm.co.il :
דבר הזכיין רדיו אזורי  -רדיו קול חי
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רדיו "לב המדינה"  91FMהוא הרדיו היחיד המשדר תכנים ומוסיקה ישראלית וים-תיכונית בכל שעות היום.
בתחנה משודרים מדי יום שירים של מיטב האומנים והיוצרים בסצנה הישראלית תוך שימת דגש על נתינת במה לכוכבים
חדשים במוסיקה הישראלית.
בכל שבוע רדיו "לב המדינה"  91FMמארח באולפניו את מיטב האמנים ומקדם אותם ,ודואג להביא למאזיניו מוסיקה
מגוונת ואיכותית.

השנה נוספו ללוח המשדרים שלוש תכניות חדשות
* "מוסיקה ועוד" עם רגב הוד  -תכנית העוסקת בהיכרויות ובהצעות נישואים ,העטופה במיטב שירי האהבה במוסיקה
הישראלית והים-תיכונית ,בהגשתו של רגב הוד.
התכנית זוכה לאהדה רבה מצד מאזינינו ,ובכל שבוע אנו מקבלים המון פניות של המאזינים הנעזרים בתכנית זו כדי
להכיר אנשים חדשים.
* "מכת מדינה" עם ארי שמאי  -עו"ד ארי שמאי חזר השנה לרדיו "לב המדינה"  91FMלתכנית בת שעה המסכמת את
כל אירועי הספורט השונים.
* "קסם הבוזוקי" עם איזקיס  -חלק נכבד מהמוסיקה הים-תיכונית מבוסס על לחנים יווניים עממיים .בעקבות פניות
רבות מצד מאזינינו ,הוחלט לתת השנה במה גם לזרם המוסיקה המגיע מיוון.
הזמר איזקיס מגיש בכל שבת את "קסם הבוזוקי" ,שעתיים של קלאסיקות ושירים חדשים ,תכנית הזוכה לאהדה ולהאזנה
רבה מצד הקהל.
דגש מיוחד הושם השנה על התכנית "ערב ים-תיכוני" עם אלי כהן  -אליקו ,התכנית הנותנת במה לכוכבים החדשים
במוסיקה הים-תיכונית ,כדוגמת :משה פרץ ,דודו אהרון ,לירז אביטל ורבים נוספים .כמו כן התקיימו השנה במסגרת
תכנית זו יותר הופעות חיות בז'אנר הים-תיכוני ,עם אמנים שונים מתוך רצון עז למלא את הדרישה של קהל מאזינינו.
מדי שבוע אנו מקבלים תגובות רבות מן הקהל שאנו משדרים אליו ,ומכל הפניות הללו עולה שהקהל נהנה מאוד מהמוסיקה
המשודרת במהלך כל שעות היום .כתחנה הקשובה לקהל מאזיניה אנו עונים לכל בקשה ומשתדלים להישאר עם אצבע
על הדופק.
רדיו "לב המדינה"  91FMנותר רדיו המדבר אל מאזיניו בגובה העיניים ,ובדרכו המיוחדת ממשיך לשקף את ההוויה
הישראלית  -רדיו ישראלי אמיתי.

• אזור :שפלת יהודה

• תדר89.1FM / 91FM :
• מנכ"ל התחנה :דוד בן בסט
• מנהל התכניות :ניר סייג
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• כתובת :רח' משה הלוי  ,14ת.ד ,4091 .ראשון לציון 75143
• טלפון03-9639999 :
• פקס03-9639978 :
• אתר האינטרנטwww.91fm.co.il :
• דואר אלקטרוניradio91@fm.co.il :

שנת  2007היתה שנה מצויינת לרדיו ירושלים שכללה פעילות ענפה בתחנה תוך ביצוע רענון בלוח התוכניות ,שבמהלכו
הורדנו את תוכנית הסינדיקציה האחרונה בתחנה ,במקום זאת אנו גאים להציג רדיו ירושלמי מלא ועצמאי.
כחלק מהמהלך והמודעות למיקומנו הפיזי המרכזי אנו נמצאים במהלך של חיזוק מחלקת האקטואליה של התחנה,
הגדלנו את פריסת הכתבים והעורכים של המחלקה ואנו עתידים להרחיב את שעות השידור של תוכניות האקטואליה
בתחנה ולשבץ תכנית אקטואליה מקומית מסכמת גם בשעות הערב.
לצד הפריחה הכללית שהביאה פתיחה של עסקים חדשים רבים בבירה ,נאלצנו להתמודד גם עם ריבוי אמצעי פרסום
בעיר :שלטי חוצות ופרסום באינטרנט ,והחלוקה עימם בעוגת גדלה באופן משמעותי .מחלקת המכירות המקומית של
רדיו ירושלים נדרשה להוכיח עצמה מחדש ולגלות יצירתיות במלחמה על תקציבי הפרסום.
מחלקת המכירות המקומית ממשיכה להיות הדומיננטית מהפן הכלכלי של התחנה ,כאשר פרסום מהשוק הארצי תופס
מקום משני.
החיבור בין רדיו ירושלים לקהילה ,התחזק מאוד בשנה זו והרדיו הפך להיות שותף בכל אירוע מרכזי בעיר ,בהם :פסטיבל
הבירה ,פסטיבל היין ושבוע למען הקהילה בשיתוף אגודות הספורט הירושלמית ,ביקורים בבתי חולים שונים בעיר ,נרתמנו
יחד עם בנק הפועלים וגופים נוספים למען משפחות נזקקות בעיר ,ילדים חולים וקשישים ,צעד נוסף בחיזוק הקשר עם
הקהילה הוכח בהשתתפות הרדיו בצעדת ירושלים וקבלת המשוב החיובי והפירגון שהתקבל מתושבי העיר.
בנוסף ,בשנה זו רדיו ירושלים יזם "יום ירוק" שכלל קמפיין להעלאת המודעות לאיכות הסביבה ורתם ביום זה לתחנה את
אנשי עיריית ירושלים ,שפים ,חזאים ואנשי איכות הסביבה .ביום זה חתם הרדיו על אמנה לדאוג לאיכות הסביבה ולהעלות
את המודעות בקרב תושבי העיר ירושלים והארץ כולה .כמו כן במסגרת יום זה יצאו עובדי רדיו ירושלים ומנהליו לטיפוח
פני העיר יחד עם אנשי "משמר הבירה" ודאגנו לניקיון השכונה ,צביעה ,גינון ופינות לילדים .בהמשך לאמנה מידי שבוע,
פעם ביום בתכנית ביומן הבוקר עולה פינה ירוקה בנושא איכות הסביבה.
לצד תמיכת ארוכת השנים בעמותת ילדי צמ"ד ,הרימה השנה התחנה מספר ימי התרמה שהמרגשים ביניהם היו :יום
התרמה לעמותת "לב מלכה" שהתרימה כסף עבור נסיעת ילדים חולי סרטן לטיול החלומות באורלנדו ויום התרמה
מרגש שהתבצע בחנוכה עם עמותת "תשמע"  -ביה"ס ומרכז לילדים אוטיסטים שנוצר עימה קשר עמוק והעמותה
אומצה ע"י הרדיו.
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מלבד זאת התחנה נתנה כתף לעמותות וארגונים נוספים בעיר ,כשהעזרה באה לידי ביטוי בכיסוי תקשורתי באייטמים
לפני ימי התרמה גדולים כמו :עלם ,אחת מתשע האגודה למלחמה בסרטן ,סוכרת נעורים ,אירוח בתוכנית ת.ד ,101
תכנית הצרכנות והחברה וכמובן מתן תשדירים ללא תשלום על חשבון זמן הפרסום של התחנה במקביל לכל הפעילות
השוטפת והמיוחדת של התחנה הוגדרה שנת  2007כשנה של הכנה לקראת מכרז .כאמור לעיל עם סיום תכניות
הסינדיקציה והמעבר לשידור עצמאי אשר הוכיח את עצמו כמחובר יותר לעיר ולתושביה.
לאחר קרוב לשלוש עשר שנות שידור ,שכללו אירועים רבים שמחים וקשים שעברו על מדינת ישראל בכלל ועל ירושלים
בירתה בפרט ,רדיו ירושלים מתמודד על תקופת זיכיון חדשה .ההיערכות להתמודדות וכתיבת החזון ואפיון התחנה נתנו
מעוף לשדרוג השידורים הקיימים והעצמתם וכמובן לאחר הזכייה במכרז יגרמו לשינויים בלוח השידורים .הרענון שעבר
הרדיו וכניסתם של בעלי מניות חדשים מתחום התקשורת כמו טלעד המיתולוגית ומשפחת פארן יחד עם בעלי המניות
הקיימים והפתיחות של הנהלת התחנה הביאו את רדיו ירושלים לגבהים חדשים וגרמו לתחנה להפיק  101%מהיכולת
העצמית שלה.רדיו ירושלים במתכונתו בהחלט רוצה ,מעוניין וראוי לשנות זיכיון נוספות.

• אזור :ירושלים

• תדר89.8FM / 101FM :

• מנכ"ל התחנה :עובד לוי
• מנהלת התכניות :מירב באשר
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• כתובת :רחוב שחראי  ,24ירושלים
• טלפון02-6440101 :
• פקס02-6429222 :
• אתר האינטרנטwww.101fm.tapuz.co.il :
• דואר אלקטרוניrevital@radio101.fm :

מעל לשתיים עשרה שנים מוכיח רדיו דרום שוב ושוב כי הוא הבית של מאות אלפי מאזינים שבוחרים להאזין לתחנה .בית
שנעים להתעורר בו בבוקר ,להתעדכן בו על הנעשה בכל מקום ,בית שכיף לשיר ,לרקוד ולהשתחרר בו בכל שפה ובכל
מקצב .בית ,שגם ברגעים שקצת קשה בהם ,תמיד נעים לחזור אליו ,בית שבו כל אחד יכול להשמיע קול ,דעה או עצה
בעיקר בית שיש בו המון לב ונשמה.
עבור מחלקת החדשות של רדיו דרום ,השנה החולפת הייתה שנה דינאמית רצופת אירועים.
לצערנו ,גם השנה המשיך רדיו דרום בסיקור ירי הקאסמים על שדרות ויישובי עוטף עזה .צוות הכתבים היה בשטח שעות
רבות ותיעד את קולות התושבים ואת סבלם מקרוב .וכך ,גם בשנה זו הוסיפו ידיעות שפורסמו לראשונה אצלנו לכבוש
כותרות בעיתונות הארצית ולעורר הדים ציבוריים בשאלות קשות שהופנו למקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות.
רדיו דרום הפועל מתוך השקפה שהרדיו האזורי צריך לתת
מענה למאזיניו ,הן בשעת חירום והן בשעת שגרה ,נמצא
עם תושבי שדרות ועוטף עזה בשטח ולא רק מסקר ומדווח
על הנעשה .ולכן אנו יוצאים לשידורי חוץ בעיר שדרות פעם
בשבוע .בשונה מכלי התקשורת הארציים ,רדיו דרום משדר
אחת לשבוע יום שידורים מלא משדרות ללא כל קשר למצב
הביטחוני וזאת כדי לחזק את ידי התושבים .בין האורחים
במשדרי האקטואליה מהאולפן הנייד היו :אבי דיכטר  -השר
לביטחון פנים ,אחלמה פרץ  -אשת שר הביטחון לשעבר
ופעילה ציבורית ,דני דהן  -יו"ר בעלי העסקים בשדרות אמנים
ויוצרים משדרות-בינהם חיים אוליאל ,מיכה ביטון ועוד.
כחלק מליווי הרדיו את תושבי שדרות זוהו צרכים חדשים בקרב בני נוער משדרות  -כך נוצר הפרויקט המיוחד "צעירי
שדרות" :התוכנית "צעירי שדרות" הינה פרויקט תקשורתי ייחודי של רדיו דרום בשיתוף קרן ברל כצנלסון בה משדרים
בני נוער משדרות בגילאי  .15-17בעוד פקידי ממשלה מחליטים מה יעלה בגורלם של תושבי שדרות ויישובי עוטף עזה,
"צעירי שדרות" לא מחכים עד שאלה יתפנו עבורם" .צעירי שדרות" לוקחים את המצב לידיים ומוכיחים שגם לבני הנוער
יש עמדה והיא נחרצת למדי.
רדיו דרום נותן לחבר'ה הצעירים את הכלים לקבלת מענה על שאלות
נוקבות בראיונות עם אישים מרכזיים ,מכשיר אותם להגשה "בגובה
העיניים" והכי חשוב מקנה להם כלי עבודה מקצועיים בתקשורת -
ומאמין שהם יהיו דור העתיד בתקשורת המקומית והארצית.
כחלק מפעילויות מחלקת החדשות  -למען אזרחי הדרום ,מגיעים
לפחות פעם בשבוע אל אולפני הרדיו שרים ,חברי כנסת ,ראשי ערים
ומועצות ונבחרי ציבור .זאת על מנת לאפשר לתושבים להכיר את
נציגיהם ועל מנת לאפשר לנציגי הציבור להכיר את תושביהם .פרויקט
המראיין האורח זכה להצלחה גדולה בקרב המאזינים ואנשי תקשורת.
מחלקת הספורט המשיכה גם השנה ללוות את הקבוצות הדרומיות מכל ענפי הספורט ולתרום לעיצובה של תרבות
הספורט באזור הדרום תוך מאבק בלתי מתפשר בתופעות של אלימות במגרשי הספורט.
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דגש מיוחד הושם בעיקר על ענפי ספורט וספורטאים מקומיים שלא תמיד זוכים לחשיפה בכלי התקשורת הארצית.
כך למשל התקיים מעקב אחר השחיין המצטיין ,גיא ברנע מעומר ,שכיכב באליפות אירופה והבטיח את השתתפותו
באולימפיאדת בייג'ין .2008
מחלקת הספורט מקדמת את הספורט המקומי ,משדרת משחקי כדורגל וכדורסל מרכזיים מהשטח  -בשידור חי ברדיו
ובאתר הבית "דרומי".
תוכניות הבידור של רדיו דרום המשיכו גם השנה לחדש ,לרענן ולספק לכל חובבי המוזיקה עולם מלא של מקצבים צלילים
ואמנים .מיטב האמנים שהפיקו אלבומים חדשים התארחו באולפני הרדיו לספישל חגיגי לרגל צאת אלבומם החדש,
חלקם ותיקים ומפורסמים וחלקם בתחילת דרכם כשהתחנה מהווה קרש קפיצה ראשון עבורם .בנוסף ,כחלק מקידום
המוזיקה והיצירה אנו מעניקים במה ליוצרים ואמנים צעירים ברצועת הצעירים ברדיו דרום .במסגרת פרויקט זה ,ניתנת
הזדמנות ליוצרים מהדרום להציג את כישרונותיהם בפומבי וכך לזכות בחשיפה.
גם השנה הופק המצעד הישראלי והלועזי השנתי של רדיו דרום בו דירגו המאזינים את נבחריהם במוסיקה לשנת .2007
תחנת רדיו דרום שהציבה לעצמה כיעד עליון את הקשר עם הקהילה ממשיכה גם בשנה זו בעשיית פרויקטים שכולם
קודש למען הקהילה-בינהם:
עשור לשירותרום ברדיו דרום  -השנה ציינו עשר שנים לשירותרום ברדיו דרום  -בשיתוף האגודה למען החייל.כמו בכל שנה  -ביום
זה התארחו באולפני רדיו דרום  -ראשי רשויות מהדרום ,מפקדי צה"ל וחייליהם עם מיטב אמני ישראל .במהלך היום המרגש
שידרנו גם מבסיסי צה"ל בדרום.
יום זה מוקדש לתרומות עבור חיילי צה"ל ולרווחתם .השירותרום שהפך למסורת ארוכת שנים הצליח השנה לשבור שיא
ולגייס למעלה משניים וחצי מיליון שקלים! האירוע הוכתר כהצלחה מסחררת וסחף גל תגובות ומחמאות רבות.
כנס נשים מובילות של רדיו דרום יצא לדרך לראשונה השנה .הכנס הופק למטרת קידום מעמד האישה בדרום ופתיחת
שיח ציבורי של נשים למען נשים .במסגרת הכנס הוזמנו כ  500נשים מובילות דעת קהל בדרום ובמסגרתו נהנו מעמדות
חווייתיות ,סדנאות והצגה של תיאטרון באר שבע.
המכללה לתקשורת של רדיו דרום המשיכה גם השנה לספק מענה לכל מי שחפץ ללמוד כיצד איך הקסם של הרדיו עובד
מבפנים .ימי סיור מיוחדים מתקיימים מידי יום ברדיו ,מגוון רחב של קורסים כגון :קורס כתבים ,קורס תקליטנים ,קורס
שדרנים,הם רק חלק מפעילויות המכללה .באמצעות המכללה ניתנת הזדמנות לתושבי הדרום ללמוד ולהשתלב בעולם
התקשורת.
אתר האינטרנט של רדיו דרום ,פורטל "דרומי" ,ממשיך להתחדש ולספק פלטפורמה תקשורתית זמינה ואמינה לכל תושבי
הדרום .מלבד עדכונים שוטפים ,חדשות ,ספורט וכתבות נוטלים המאזינים חלק פעיל בעיצוב סדר היום הדרומי וזאת על
ידי סקרים ,שאלונים ,פורומים ותגובות לתוכניות הרדיו בשידור חי ואחרי .השיתוף שבין תחנת רדיו דרום לפורטל  -הניב
שיתופי פעולה רבים וייחודיים .דוגמא אחת מיני רבות היא פרויקט משותף של תוכנית האקטואליה "בוקר טוב דרום" ואתר
"דרומי" הנקרא "הפרויקט לשיפור פני הדרום" .במסגרת פרויקט זה אספו מאזיני הרדיו תמונות של מפגעים סביבתיים
והעלו אותם לאתר .כתבי ושדרני התוכנית העלו את הנושאים מול העיריות הרלוונטיות ועקבו אחר טיפול בנושא.
למעלה משתיים עשרה שנות עשייה אנו כאן והיום זה נראה כאילו תמיד היינו כאן.
המוזיקה ,הכותרות ,השעשועונים ,העדכונים החדשותיים והשיחות אל תוך הלילה היו לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום של
הדרום.
גם השנה רדיו דרום יקפיד להעניק לציבור המאזינים אופציה ייחודית ועדכנית עם לוח תוכניות עשיר ואיכותי דרכו ניתן
להתעדכן ,להשתחרר ,לצחוק ו...להרגיש בבית.

• אזור :נגב
• תדר97 FM ,95.8 FM ,FM101.5 :
• מנכ"ל התחנה :דוד יוסוב
• מנהלת התכניות :לילך נגיד
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• כתובת :רח’ ארלוזורוב  51ב"ש 84111
• טלפון08-6255555 :
• פקס08-6285505 :
• אתר האינטרנטwww.dromi.co.il :

האינטרקום של הקהילה
קול הים האדום הבטיח תמיד לשמש אינטרקום לקהילה וחרט על דגלו מטרה זו.
השנה החולפת היתה סוערת .מלחמה קשה בצפון ,קסאמים בדרום .תחושת דריכות קבועה שלעיתים משכיחה את חיי
היום יום.
הרדיו והתושבים התגייסו לטובת תושבי שדרות ותושבי הצפון להזדהות עם מצבם.
תושבי שדרות התארחו באילת וקיבלו אירוח מפנק במלונות חמישה כוכבים בליווי צמוד של הרדיו .תושבי הצפון קיבלו
אריזות שי ,מתנות וציוד נדרש לבקשתם.
כל האירועים לוו בשידורים חיים ,פאנלים ופריצות שידור כיאה לאירוע חגיגי.
אנו גאים בכך.
אנו גאים בכך שרדיו חיפה ,תחנה אזורית זכתה לאות הוקרה בינלאומי על פעילותם למען תושבי הצפון בזמן המלחמה,
זה רדיו אזורי אמיתי  -כבוד למגזר!!!
אמרנו סוערת?
הרדיו יצא למכרז! אנו שמחים שזכינו שוב בזכות לשדר לתושבי אילת היקרים ולהחזיר להם חיבוק לחיבוק שהם נותנים
לנו כל יום.
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 2008לאן?
שתי מטרות עיקריות הצבנו לשנה הבאה:
 - 1תרומה לקהילה
 -2רדיו ירוק
תרומה לקהילה:
אנו נמשיך לתרום כפי שעשינו עד כה .בנוסף אנו מתכוונים לקיים מידיי חודש קמפיין פרסום בתרומה לגופים קהילתיים.
וועדה פנימית תקבל פניות לכל גוף המעונין לקבל עזרה מהרדיו באמצעות פרסום ותוכן ותחליט מיהו הגוף שיקבל את
הסיוע.
רדיו ירוק:
מעבר לעובדה שהרדיו עצמו יהפוך לרדיו ירוק החל ממחזור נייר ועד אשפה ,בכוונתנו לבנות קמפיין בשיתוף הגופים
הירוקים בעיר ולהעביר מסרים לסביבה ירוקה יותר ואף חינוך לנושא מגיל צעיר.
כולי תקווה שחבריי בתחנות האזוריות יאמצו את המטרות הללו גם כן ואולי אף נעשה פרויקטים ביחד.
שנה טובה.

• אזור :אילת והסביבה (ישובי הערבה עד קיבוץ יהל)
• תדר באילת ,FM102 :בערבה101.1 FM :
• מנכ"ל התחנה :גיא מרקמן
• מנהל התכניות :גיא מרקמן
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• כתובת :רח’ מרכז רכטר ת.ד 2148 .מיקוד 88000
• טלפון08-6340630 :
• פקס08-6340590 :
• אתר האינטרנטfm102.tapuz.co.il :
• דואר אלקטרוניayelet@fm102.co.il :

