נספח א' לדוח תכני שידור  – 9002תכניות ערוצים  9ו – 00
ערוץ 9
סעיף  8לדוח  -תכניות מועדפות מסוגה עילית
כללי התכניות מחייבים ש 51%-מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות (הסבר לגבי התכניות
המועדפות מופיע בסעיף  51בדוח זה).
במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה של תכניות מועדפות מסוגה עילית ,מעבר למכסה
הקבועה בכללים.
"רשת" התחייבה כי  21%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .רשת" עמדה בדרישה ושידרה  38%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התכנית

סוג המועדף

אבא גנוב גרסת המציאות

דעת ותרבות

אדרנלין

דעת ותרבות

אחד על אחד

דעת ותרבות

אינסייד אאוט

דעת ותרבות

ביקור בית – גיל ריבה

דעת ותרבות

גראס באישור רופא

דעת ותרבות

גשש ולהתראות

דעת ותרבות

היא אמרה לא לסרטן – סיפורה של אישה
אמיצה

דעת ותרבות

הפרעת קשב – מדינה באבחון

דעת ותרבות

זוכר אותך טוב

דעת ותרבות

יום אחד אהיה כוכב

דעת ותרבות

יוסי בניון

דעת ותרבות

כלבוטק

דעת ותרבות

סטארט-אפ מדינה

דעת ותרבות

שבוע סוף

דעת ותרבות

תכנית חסכון

דעת ותרבות

אנשי השם

מורשת

בה"ד 5

מורשת

1

הרב הנעלם

מורשת

משהו לרכוב איתו

מורשת

סרוגים

מורשת

עדים במדים

מורשת

אבודים

פריפריה

גיבור מקומי

פריפריה

הילד מברעם

פריפריה

המלחמה של גיורי

פריפריה

זרעי קיץ

פריפריה

כמו בבית

פריפריה

לסדר את הראש

פריפריה

מסדר לסדר

פריפריה

משהו לאכול

פריפריה

משפחה חורגת

פריפריה

עורסאן

פריפריה

פליטים

פריפריה

קטמון ברצלונה

פריפריה

רישיון להורות

פריפריה

רביעיית רן

פריפריה

שירות חדרים

פריפריה

תיבת נח

פריפריה

"קשת" התחייבה כי  23%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .קשת" עמדה בדרישה ושידרה  23%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התכנית

סוג המועדף

אולמרט – סרט גנוז

דעת ותרבות

איך זה להיות ילד של מפורסם?

דעת ותרבות

ארץ נהדרת 6

דעת ותרבות

האם כולם בוגדים?

דעת ותרבות

תיעוד האודישנים – נבחרת כוכב נולד

דעת ותרבות

המסע בארה"ב של כוכב נולד

דעת ותרבות

לנצח את הסרטן

דעת ותרבות

מי אתה באמת מנחם בן?

דעת ותרבות

סיפורה של יסמין פיינגולד

דעת ותרבות

מתים מהלכים

דעת ותרבות

2

פצועי מלחמת לבנון

דעת ותרבות

פולישוק

דעת ותרבות

איך להיות מאושר בשישה שיעורים

דעת ותרבות

שתולים

דעת ותרבות

עובדה

דעת ותרבות

תכנית חסכון

דעת ותרבות

בופור – הסדרה

מורשת

השופט – אהרון ברק

מורשת

מי אתה באמת מפקד חיל הים?

מורשת

מעורב ירושלמי – עונה 8

מורשת

אלטלנה – סדרה תיעודית

מורשת

אין כמו בבית

פריפריה

אמרנו שלא בוכים

פריפריה

מחפשים את אבא

פריפריה

פליפ – גיהינום בגן עדן

פריפריה

יוצרים עם קשת

פריפריה

המנה של המדינה

פריפריה

אמא מחליפה

פריפריה

איך מנצחים את שפעת החזירים

שיח ציבורי

סוכרת – המגיפה של המאה ה15-

שיח ציבורי

סעיף  00לדוח  -תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע 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 5תכניות מורשת ותרבות יהודית ,תכניות דעת ותרבות ,תכניות
פריפריה ותכניות שיח ציבורי.
ההגדרות של התכניות המועדפות נמצאות בכללי התכניות.
כל לי התכניות גם מסדירים את המכסה של התכניות המועדפות .בהתאם לכללים ,זכייני ערוץ 1
מחוייבים לשדר ,בחלוקה יחסית ביניהם 5.5.1 ,שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים
באופן מובהק ,בין השעות  .1.522-52522מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות
של הזכיינים.
כלל (2ג) לכללי תכניות קובע" 5שודרו בין השעות  52522ו 1.522-שידורי רשות שהם תכניות
מועדפות מסוג כלשהו ,רשאי בעל הזיכיון להקטין את היקף השעות שבהן ישדר אותו סוג של
3

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 "רצועה
מהחיים" ,אשר חלקם עסקו בפריפריה ("תופרי החלומות"" ,שבלול במדבר"" ,ערוס אל ג'ליל"
"נסיג'"" ,מעבר לנהר"" ,חממה"" ,המלכה חנטרישה" ו"בהמתנה") ,במורשת ותרבות יהודית
("הקרב האחרון על דגניה" ,ו"השמצה") וכן בדעת ותרבות ("גולה סנגם"" ,החיפושית",
"טרטקובר" ו"סייד קשוע פחדן מילדות").
סרטי הרשות השנייה אשר שודרו ב"קשת" בשעות האמורות ,במסגרת "רצועה מהחיים" ,עסקו
בחלקם בפריפריה ("אדמה"" ,בדרך לגלגל"צ"" ,בקשר ליוסי"" ,כלות המדבר"" ,מלון  4כוכבים",
"עוקף לוד" ו"פטה מורגנה") ובדעת ותרבות ("הנאמן"" ,שלוש אמהות"" ,כישלון מופלא",
"מחכים לגודיק" ,ו"מר שמגר").
שידור סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור ,הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור
תכניות מועדפות במכסות אלו בין השעות  .1.522-52522שעות אלה שודרו בשעות אחרות ביממה.
התכניות המועדפות מתחלקות לשתי קטגוריות 5תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן
מובהק ,וכאלו שאינן מובהקות ,אולם משלבות בתוכן תכנים ונושאים מועדפים .תכניות מועדפות
שאינן מובהקות ומשודרות ב"אוף פריים" מקבלות הכרה ב 32%-מזמן השידור .תכניות שאינן
מועדפות מובהקות שישודרו ב"פריים" ,ויהיה בהן ייצוג ניכר על המרקע של קבוצות אוכלוסייה,
או נושאים מועדפים כפי שמוגדרים בכללים ,יקבלו הכרה של  522%מזמן השידור שלהן.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שאליה התחייב
בכל שנה .ה זכייניות "קשת" ו"רשת" עמדו במכסות לתכניות מועדפות ,למעט אי עמידה קלה של
"קשת" בהיקף של כשעה במכסת התכניות המועדפות בפריפריה.
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00.0

"רשת" – תכניות מועדפות

"רשת" מחויבת לשדר  1.שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .1.522-52522נוסף על
כך ,התחייבה "רשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות
בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

.48588

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

..8582

סה"כ שעות תכניות מועדפות

29:709

א .דעת ותרבות
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 09790 7שעות

אדרנלין

4

4:04

12/03/09 - 21/02/09

אינסייד אאוט

1

1:00

12/09/09 - 12/09/09

סטארט-אפ מדינה

6

3:40

02/09/09 - 08/07/09

גראס באישור רופא

1

0:51

19/11/09 - 19/11/09

המקצוענית – שחר פאר

1

1:02

09/04/09 - 09/04/09

אייל גולן בהופעה

1

1:53

29/05/09 - 29/05/09

טקס פרסי האקדמיה לקולנוע 1224

1

2:45

26/09/09 - 26/09/09

טקס פרסי התיאטרון 1224

1

1:49

04/04/09 - 04/04/09

לגעת באופק עם כל הכוכבים

1

1:30

16/12/09 - 16/12/09

ספיישל 5מאה שנה לתל אביב

1

1:06

11/04/09 - 11/04/09

עינת שרוף בקיסריה

2

3:02

19/09/09 - 18/09/09

פילהרמונית לחג

1

1:23

08/04/09 - 08/04/09

שיחת נפש

1

0:41

11/02/09 - 11/02/09

גולה סנגם – פרח האבן **

1

1:07

15/08/09 - 15/08/09

החיפושית **

1

1:04

04/07/09 - 04/07/09

טרטקובר **

1

1:11

19/12/09 - 19/12/09

סייד קשוע – פחדן מילדות **

1

1:07

12/12/09 - 12/12/09

סה"כ 92799702 7שעות

5

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
שיחת נפש עם ארי פולמן

1

0:39

15/01/09 - 15/01/09

אייכלר יעקב

40

21:03

31/12/09 - 08/01/09

אצבע על הדופק עם אפרת אנזל

29

27:54

09/12/09 - 02/09/09

בואי אמא

22

12:16

07/05/09 - 28/01/09

בייבי טיים

15

7:26

18/03/09 - 21/01/09

דיון נוסף

43

23:07

30/12/09 - 07/01/09

היו ימים – ד"ר תום שגב

15

7:11

21/05/09 - 22/01/09

היו ימים

28

12:23

31/12/09 - 18/06/09

המשחק המרכזי

47

22:53

30/12/09 - 07/01/09

ועדת האורחים

2

0:55

15/01/09 - 08/01/09

טריאתלון

1

0:45

26/12/09 - 26/12/09

יום הולדת  65לבוב מארלי

2

1:56

17/12/09 - 16/12/09

להקת שלום

2

2:28

26/12/09 - 29/05/09

מבוא ל...

34

29:56

31/12/09 - 01/01/09

מעבר לכתוב

47

24:10

25/12/09 - 23/01/09

סדרת חינוך

43

20:51

18/12/09 - 30/01/09

סיפורו של משכן הכנסת

1

0:22

16/07/09 - 16/07/09

ערב של שושנים

2

1:41

28/05/09 - 28/05/09

עולם פוליטי

1

0:31

14/10/09 - 14/10/09

קפה הפוך

4

2:04

27/08/09 - 23/04/09

סה"כ 990700799 7שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 92070979: 7שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
לחיות טוב *

86

139:21

31/12/09 - 01/01/09

העולם הבוקר *

153

287:03

31/12/09 - 01/01/09

רוקדים עם כוכבים

8

15:25

23/12/09 - 04/11/09

סה"כ תכניות שאינן מובהקות 00072070: 7שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 32%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ב .פריפריה
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 01709 7שעות

אבודים

1

0:57

17/10/09 - 17/10/09

אלון גל מטפל במצב

1

0:41

21/01/09 - 21/01/09

שגב בא לבשל

36

24:16

28/11/09 - 24/01/09

בקרוב יקרה לך משהו טוב

1

1:31

09/04/09 - 09/04/09

סיפור חצי רוסי

1

1:56

13/05/09 - 13/05/09

בהמתנה **

1

1:05

22/08/09 - 22/08/09

המלכה חנטרישה **

1

0:58

05/12/09 - 05/12/09

חממה **

1

1:07

08/08/09 - 08/08/09

מעבר לנהר **

1

1:15

25/07/09 - 25/07/09

נסיג' **

1

1:01

28/11/09 - 28/11/09

ערוס אל ג'ליל **

1

1:01

29/08/09 - 29/08/09

שבלול במדבר **

1

1:06

18/07/09 - 18/07/09

תופרי החלומות **

1

1:09

11/07/09 - 11/07/09

סה"כ 98702792 7שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
החיים מתחילים

15

7:19

06/08/09 - 16/04/09

איזה מקום נפלא

1

2:01

02/10/09 - 02/10/09

ישר ללב

23

16:06

31/10/09 - 04/03/09

מחוץ למרכז

9

4:44

08/08/09 - 06/06/09

רפיק חלבי בשטח

47

43:12

25/12/09 - 02/01/09

שישים שבעים שמונים

29

26:48

30/12/09 - 28/01/09

סה"כ 000709791 7שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 098799700 7שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 32%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ג .מורשת ותרבות יהודית
מספר פרקים

שם התכנית

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 01709 7שעות

אנטישמיות – מתחת לפני השטח

1

1:16

29/07/09 - 29/07/09

הרב הנעלם

1

1:09

17/10/09 - 17/10/09

החוב

1

2:11

19/09/09 - 19/09/09

סרוגים

15

12:26

25/07/09 - 18/04/09

בה"ד 5

5

5:21

22/08/09 - 29/07/09

עדים במדים

1

1:02

18/04/09 - 18/04/09

הקרב האחרון על דגניה **

1

1:03

05/09/09 - 05/09/09

השמצה **

1

1:53

26/12/09 - 26/12/09

סה"כ 91799728 7שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
22

סיפור מההפטרה

21:07

26/06/09 - 02/01/09

סה"כ 9070:709 7שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 0:790700 7שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
לחיות טוב – תכנית מיוחדת לשבועות *

1

1:40

29/05/09 - 29/05/09

סה"כ תכניות שאינן מובהקות 070070: 7שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 32%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ד .שיח ציבורי
מספר פרקים

שם התכנית

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 8701 7שעות

אנשי היום עם גדי סוקניק

72

49:48

31/12/09 - 11/03/09

משעל חם

12

7:50

25/03/09 - 07/01/09

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 2:792722 7שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
8

" 00.9קשת" – תכניות מועדפות
"קשת" מחויבת לשדר  32551שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .1.522-52522נוסף
על כך ,התחייבה "קשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות
בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

.31522

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

813515

סה"כ שעות תכניות מועדפות

800790

א .דעת ותרבות
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 90709 7שעות

ארץ נהדרת

2

10:15

03/05/09 - 12/01/09

 – 1.היום שהיה

1

4:22

03/30/31 - 90/30/31

 1.לייב

1

1:55

00/30/31 - 90/30/31

טקס פרס ספיר לספרות 1224

5

1:32

90/30/31 - 90/30/31

נשים כותבות ,חדר משלך
מופע העשור

1
5

1:18
1:30

06/07/09 - 06/07/09
90/93/31 - 90/93/31

מופע העשור – רגע לפני

5

1:01

90/93/31 - 90/93/31

פסקול העשור

1

2:23

03/31/31 - 03/31/31

הנאמן **

1

1:02

11/05/09 - 11/05/09

כישלון מופלא **

1

0:55

09/11/09 - 09/11/09

מחכים לגודיק **

1

1:18

25/05/09 - 25/05/09

מר שמגר **

1

1:03

22/06/09 - 22/06/09

שלוש אמהות **

1

2:22

20/09/09 - 20/09/09

סה"כ 90700790 7שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
הצוללת

15

7:29

23/11/09 - 03/08/09

ועדת האורחים

24

10:24

25/08/09 - 19/01/09

זוג או פרט

24

10:04

17/11/09 - 20/01/09

9

חיידק פוליטי

45

22:05

29/12/09 - 06/01/09

לומדים ביחד

116

100:31

29/12/09 - 08/02/09

מעונן חלקית

26

10:39

25/10/09 - 25/01/09

קפה הפוך

33

16:47

16/11/09 - 12/01/09

שוברים כלים

44

20:47

29/12/09 - 06/01/09

ראש בראש

9

4:29

28/12/09 - 01/11/09

שמח עם ירון אילן

16

27:33

28/12/09 - 09/11/09

סה"כ 990729700 7שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 91072:700 7שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
יום חדש *

152

306:27

29/12/09 - 04/01/09

כוכב נולד

20

41:37

30/08/09 - 28/06/09

מאחורי הקלעים –  1שעות מפריז *

1

0:22

08/11/09 - 08/11/09

מאחורי הקלעים – לבנון *

1

0:29

20/10/09 - 20/10/09

מאחורי הקלעים – קירות *

1

0:20

01/12/09 - 01/12/09

לא נפסיק לרקוד

5

9:03

15/02/09 - 18/01/09

סה"כ תכניות שאינן מובהקות 928790709 7שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 32%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ב .פריפריה
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

אורך כולל

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 90709 7שעות

אמרנו שלא בוכים

1

0:53

20/12/09 - 20/12/09

הבובלילים

8

4:47

08/09/09 - 19/07/09

הזמן הוורוד

1

1:30

02/08/09 - 02/08/09

יוצרים עם קשת 1224

1

0:18

03/11/09 - 03/11/09

אמא מחליפה – עונה 8

4

5:53

01/11/09 - 31/08/09

נא להתנהג בהתאם

1

1:14

05/01/09 - 05/01/09

אדמה **

1

1:11

08/06/09 - 08/06/09

11

בדרך לגלגל"צ **

1

0:54

02/11/09 - 02/11/09

בקשר ליוסי **

1

1:09

01/06/09 - 01/06/09

כלות המדבר **

1

1:25

15/06/09 - 15/06/09

מלון  4כוכבים **

1

1:42

18/05/09 - 18/05/09

עוקף לוד **

1

1:00

26/10/09 - 26/10/09

פטה מורגנה **

1

1:18

08/11/09 - 08/11/09

סה"כ 9979072: 7שעות
תכניות מועדפות מובהקות בכל שעות היום
בעיני הנשים

43

20:43

27/12/09 - 01/03/09

חכי כבאר

2

0:55

22/02/09 - 15/02/09

הבועה

1

2:26

12/10/09 - 12/10/09

תהיי בריאה – להרגיש טוב

38

19:03

20/10/09 - 19/07/09

לומדים ביחד – עפרת יצוקה

28

27:36

27/01/09 - 04/01/09

סה"כ :0702702 7שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 20701700 7שעות
** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
ל"קשת" חוסר של כשעה במכסת תכניות מועדפות "פריפריה".
ג .מורשת ותרבות יהודית
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 02790 7שעות

כחותם על ליבי – יום הזיכרון

1

0:44

28/04/09 – 28/04/09

אני הפרפר
לקראת מעורב ירושלמי

1
1

0:33
0:38

28/04/09 - 28/04/09
19/10/09 – 19/10/09

מיהו ישראלי מיוחד לחגים

4

2:18

20/09/09 – 20/04/09

השופט – אהרון ברק

1

1:03

14/07/09 - 14/07/09

בופור – הסדרה

3

3:08

25/10/09 - 04/10/09

מעורב ירושלמי – עונה 8

10

8:04

29/12/09 - 27/10/09

מי אתה באמת ,מפקד חיל הים?

1

0:31

17/03/09 - 17/03/09

פרשה לא סגורה

1

0:30

14/04/09 – 14/04/09

שרים בכיכר

1

1:47

27/04/09 – 27/04/09

סה"כ 02790720 7שעות
11

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
עוד רגע כשתחזור

1

0:41

27/04/09 – 27/04/09

דודיק שכזה

1

0:50

28/04/09 – 28/04/09

היא הייתה שם והיא סיפרה לי

1

0:54

21/04/09 – 21/04/09

זוג או פרט – יום השואה

1

0:28

21/04/09 – 21/04/09

חיידק פוליטי – יום השואה

1

0:26

21/04/09 – 21/04/09

יום חדש מיוחד ליום השואה וליום
הזיכרון

2

5:05

28/04/09 – 21/04/09

לומדים ביחד

8

6:42

01/11/09 – 12/04/09

ליאור זיו

1

0:27

28/04/09 – 28/04/09

סרטי הנצחת הצנחנים

1

0:23

28/04/09 – 28/04/09

סה"כ 01700799 7שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 92790709 7שעות

ד .שיח ציבורי
מספר פרקים

שם התכנית

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 90700-0:700
582

מה קורה

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 02790 7שעות
90:36

29/12/09 - 18/01/09

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 20791700 7שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

סעיף  02לדוח  -עמידה 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 1%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הערבית ,ובהיקף שלא יפחת מ 1%-מכלל
זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הרוסית.
עוד נקבע ,כי בעל זיכיון ישדר תכנית מהפקה מקומית בת חצי שעה הדוברת את השפה הערבית,
במכסה הנקבעת לפי היקף יחידת השידור .את התכניות האמורות יפיק צוות ,שרוב היוצרים
והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והן יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

12

02.0

תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי "קשת"
ו"רשת" עמדו במחויבות ואף שידרו תכניות מלוות בתרגום כאמור מעבר לנדרש.
א .רשת
 1%שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  112513שעות שנתיות .בפועל שודרו תכניות
דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  .1.5.6שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

הדרך לאהוב

8

7:50

28/02/09 - 10/01/09

הזדמנות שנייה ש.ח.

176

76:56

03/09/09 - 03/01/09

הילד מברעם

1

0:35

07/11/09 - 07/11/09

הילד מברעם ש.ח.

1

0:27

11/11/09 - 11/11/09

המשפט של איימי

21

19:04

30/05/09 - 03/01/09

המשפט של איימי ש.ח.

22

16:53

17/06/09 - 10/01/09

כולם אוהבים את ריימונד

24

13:41

19/02/09 - 01/01/09

כולם אוהבים את ריימונד ש.ח.

106

50:02

25/12/09 - 20/02/09

מישהו לרכוב איתו

1

0:44

08/04/09 - 08/04/09

מרתה סטיוארט

13

7:19

01/08/09 - 02/05/09

מרתה סטיוארט ש.ח.

14

6:56

14/11/09 - 16/05/09

ניפ-טאק ש.ח.

15

15:20

20/02/09 - 02/01/09

סרט לילה – אהבה לנצח ש.ח.

1

1:34

27/11/09 - 27/11/09

סרט לילה – בשביל לחיות ש.ח.

1

1:31

03/01/09 - 03/01/09

סרט לילה – הבית של סופיה מיילס
ש.ח.

1

1:29

01/01/09 - 01/01/09

סרט לילה – החזרה ש.ח.

1

1:39

06/11/09 - 06/11/09

סרט לילה – הכול מתפרק

1

1:33

13/11/09 - 13/11/09

סרט לילה – הכול מתפרק ש.ח.

1

1:32

11/12/09 - 11/12/09

סרט לילה – השקרים שלו ש.ח.

1

1:31

04/12/09 - 04/12/09

סרט לילה – ליטל אוברון ש.ח.

1

1:38

02/01/09 - 02/01/09

סרט לילה – סוד משותף ש.ח.

2

3:04

02/10/09 - 02/01/09

סרט לילה – סודות רדופים ש.ח.

2

3:00

20/11/09 - 03/01/09

13

סרט לילה – על קרח דק ש.ח.

2

3:04

25/12/09 - 01/01/09

סרט לילה – רחוק מהלב ש.ח.

1

1:31

18/12/09 - 18/12/09

סרט לילה – שינה תמימה

1

1:37

08/01/09 - 08/01/09

סרט משפחה – בוקי משאירה חותם

1

1:29

11/03/09 - 11/03/09

סרט קולנוע – בנוגע לשרה ש.ח.

1

1:31

02/01/09 - 02/01/09

עורסאן

1

0:42

14/11/09 - 14/11/09

עורסאן ש.ח.

1

0:31

18/11/09 - 18/11/09

רייצ'ל ריי מארחת

8

6:41

18/02/09 - 21/01/09

רייצ'ל ריי מארחת ש.ח.

22

16:29

18/02/09 - 01/01/09

רפיק חלבי בשטח

47

45:43

25/12/09 - 02/01/09

רפיק חלבי בשטח ש.ח

51

39:38

30/12/09 - 23/01/09

שישים שבעים שמונים

29

26:48

30/12/09 - 28/01/09

שישים שבעים שמונים ש.ח.

44

44:28

30/12/09 - 21/01/09

סה"כ 090701790 7שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
זכיין המשדר ארבעה ימים בשבוע ,ישדר שעה בשבוע תכנית הדוברת ערבית ,ומתוך מכסה זו יובאו
במניין עד שיעור של  51%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים
והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
המחויבות 11 5שעות ,שמתוכן רשאי הזכיין לשדר  655.שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

הילד מברעם

1

0:35

07/11/09 - 07/11/09

עורסאן

1

0:42

14/11/09 - 14/11/09

רפיק חלבי בשטח

47

45:43

25/12/09 - 02/01/09

רפיק חלבי בשטח ש.ח.

8

6:14

30/12/09 - 23/01/09

סה"כ 29702792 7שעות
סה"כ שידר הזכיין  .2525שעות בשידור ראשון ו 655.-שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה היה
מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.
ב .קשת
 1%שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  522521שעות שנתיות .בפועל שודרו תכניות
דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  1625.3שעות.
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שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

בעיני הנשים

43

20:43

27/12/09 - 01/03/09

בעיני הנשים ש.ח.

58

25:14

29/12/09 - 10/05/09

גלריה ש.ח.

39

17:50

28/12/09 - 12/01/09

הבוקר עם אפרת רייטן ש.ח.

12

12:56

01/11/09 - 08/02/09

החדר ש.ח.

1

0:26

21/12/09 - 21/12/09

היו ימים – דניאל בן סימון ש.ח

3

1:30

22/03/09 - 08/03/09

הפרלמנט של רייכר ש.ח.

28

25:29

07/12/09 - 22/06/09

השמן עם הסוני ש.ח.

10

6:11

21/09/09 - 27/04/09

חכי כבאר

2

0:55

22/02/09 - 15/02/09

חכי כבאר ש.ח.

9

3:37

25/08/09 - 07/07/09

יש לי שאלה ...ש.ח.

110

86:02

29/12/09 - 25/01/09

כולם שונאים את כריס ש.ח

4

1:32

29/12/09 - 08/12/09

ככה וככה ש.ח.

31

26:00

15/11/09 - 29/03/09

מראה של אישה ש.ח.

5

2:25

08/02/09 - 11/01/09

נוג'ום כוכבים ש.ח.

18

8:11

02/06/09 - 13/01/09

פנורמה ש.ח.

36

16:06

08/12/09 - 05/01/09

רבקה מיכאלי – גלריית המומחים
ש.ח.

9

6:55

29/12/09 - 27/10/09

תרגיע ש.ח.

9

5:37

29/12/09 - 13/12/09

סה"כ 91:708709 7שעות
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  51%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים
והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
המחויבות 16 5שעות ,שמתוכן רשאי הזכיין לשדר  8522שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

בעיני הנשים

43

23:14

27/12/09 - 01/03/09

חכי כבאר

2

0:59

22/02/09 - 15/02/09

חכי כבאר ש.ח.

8

3:07

25/08/09 - 07/07/09

15

סה"כ 9:790708 7שעות
סה"כ שידר הזכיין  1.55.שעות בשידור ראשון ו 8522-שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה היה
מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.
ג .הטלוויזיה החינוכית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת לשדר תכנית מהפקה מקומית הדוברת בשפה הערבית בת חצי שעה
בשבוע.
המחויבות 16 5שעות ,שמתוכן רשאי הזכיין לשדר  8522שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

קיאן נוכחים

20

9:47

11/12/09 - 02/01/09

קיאן נוכחים ש.ח.

8

3:07

25/12/09 - 09/01/09

סה"כ 09720702 7שעות
הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות.
02.9

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה
שבועית ,ומצאה כי הזכיינים עמדו במחויבות ואף שידרו תכניות כאמור מעבר לנדרש.
א .רשת
 1%משעות השידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  112513שעות שנתיות .בפועל שידר
הזכיין ברוסית או תירגם לשפה זו  .515.2שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

דוקטור ז'יוואגו

3

5:06

07/02/09 - 24/01/09

כמעט מלאכים

87

75:54

10/09/09 - 19/02/09

כמעט מלאכים ש.ח.

78

64:28

10/09/09 - 19/02/09

מבוא ל...

33

29:02

31/12/09 - 01/01/09

מבוא ל ...ש.ח.

23

20:17

31/12/09 - 12/02/09

מדינת הלכה ש.ח.

19

15:33

14/11/09 - 16/09/09

מחוץ למרכז

10

5:14

08/08/09 - 06/06/09

מחוץ למרכז ש.ח.

9

3:51

07/10/09 - 15/08/09

16

סיפור מההפטרה

22

21:07

26/06/09 - 02/01/09

סיפור מההפטרה ש.ח.

28

40:50

25/12/09 - 23/01/09

עיצוב בע"מ

14

6:35

16/05/09 - 21/02/09

פסטיבל מספרי סיפורים עם יוסי
אלפי  1222ש.ח.

105

114:45

19/12/09 - 03/01/09

פרשת דרכים ש.ח.

11

9:09

29/08/09 - 23/07/09

צעירים ברוח ש.ח.

1

0:48

09/10/09 - 09/10/09

סה"כ 00970:792 7שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ב .קשת
 1%משעות השידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  522521שעות שנתיות .בפועל שידר
הזכיין בשפה הרוסית או תרגם לשפה זו  1615..שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

אהבה מעבר לפינה ש.ח.

71

42:20

21/09/09 - 11/01/09

הפרלמנט של רייכר ש.ח.

10

10:02

20/07/09 - 07/06/09

השיר שלנו

68

47:54

07/12/09 - 03/05/09

השיר שלנו ש.ח.

86

62:47

28/12/09 - 04/01/09

למענך ש.ח.

102

77:26

08/09/09 - 05/01/09

נשים כותבות ,חדר משלך ש.ח.

1

1:18

06/07/09 - 06/07/09

סרט קולנוע – גי'גולו אמריקאי ש.ח.

1

2:06

14/04/09 - 14/04/09

סרט קולנוע – השוטר מבברלי הילס 1
ש.ח.

1

1:56

20/09/09 - 20/09/09

סרט קולנוע – מועדון האקסיות

1

2:09

29/09/09 - 29/09/09

סרט קולנוע – עוד  .3שעות

1

1:45

22/09/09 - 22/09/09

סרט קולנוע – צ'יינטאון

1

2:43

21/09/09 - 21/09/09

סרט קולנוע – קצין וג'נטלמן

1

2:27

06/10/09 - 06/10/09

פרשה לא סגורה – עונה  8ש.ח.

9

7:45

27/09/09 - 25/01/09

סה"כ 919700792 7שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ערוץ 00
סעיף  1לדוח  -מורשת ותרבות יהודית-ישראלית
לפי הכללים ,על בעל הזיכיון לשדר תכניות מורשת ותרבות יהודית-ישראלית בהיקף של  84שעות
לפחות .הזכיין עמד במחויבות זו.
ערוץ  52שידר  18511שעות של תכניות מורשת ותרבות יהודית-ישראלית.
מתאריך  -עד תאריך

שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

 .שעות וחלום אחד

1

0:28

28/04/09 - 28/04/09

אחותי תקווה

1

0:53

20/04/09 - 20/04/09

אליאב ז"ל

1

0:23

27/04/09 - 27/04/09

האי ברחוב הציפורים

1

1:44

20/04/09 - 20/04/09

הבריחה מלטרון

1

0:42

29/04/09 - 29/04/09

הם לא יתלו אותנו

1

0:28

28/04/09 - 28/04/09

התנערי

1

0:48

29/07/09 - 29/07/09

והרשות נתונה

38

19:09

04/09/09 - 30/01/09

חבר לנפש

6

3:12

22/01/10 - 18/12/09

חיבוק מאוחר

1

0:28

21/04/09 - 21/04/09

חמישה בעקבות פרשה

15

8:20

11/12/09 - 11/09/09

לזכרם 1224

22

4:18

28/04/09 - 27/04/09

למען אחי

1

0:32

28/04/09 - 28/04/09

מחיר הרחמים

1

0:25

27/04/09 - 27/04/09

מקצוענים - 52יום הזיכרון

1

0:58

28/04/09 - 28/04/09

מקצוענים  - 52יום השואה

1

1:58

21/04/09 - 21/04/09

נגעה בשמים

1

0:46

27/04/09 - 27/04/09

עודד אליאס

1

0:21

27/04/09 - 27/04/09

שורדות בבית חוגגות

6

5:52

09/10/09 - 08/04/09

שלוש ורבע מעגל החיים

1

0:42

28/04/09 - 28/04/09

תמיד בלעדיו

1

0:50

27/04/09 - 27/04/09

סה"כ 29792700 7שעות
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סעיף  :לדוח  -תכניות פריפריה
לפי הכללים ,בעל הזיכיון ישדר בכל שנה  .1תכניות לפחות באורך של  1.דקות 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  52שידר  551תכניות פריפריה.
מתאריך  -עד תאריך

שם התכנית

מספר פרקים

 5מ .-ילדים בישראל

1

09/07/09 - 09/07/09

אבודים בהודו

1

29/07/09 - 29/07/09

אמא יקרה לי – סוף סוף אמא

1

06/08/09 - 06/08/09

המאבק לחיים של מוטי

1

05/03/09 - 05/03/09

הסיפור המדהים של גואל רצון

1

12/02/09 - 12/02/09

הסמויים

3

02/06/09 - 12/05/09

השדים של לילית

1

22/08/09 - 22/08/09

טיול בכפר

27

22/01/10 - 30/01/09

לבד מול כולם

1

13/09/09 - 13/09/09

מתאגרף בתשובה  -יורי פורמן

1

16/02/09 - 16/02/09

צליל וטעם

24

25/12/09 - 17/07/09

שנוי במחלוקת

50

22/01/10 - 30/01/09

סה"כ  009תכניות

סעיף  8לדוח  -שיח ציבורי או ענייני היום
על בעל הזיכיון לשדר בכל שנה  .1תכניות לפחות בענייני היום ,או תכניות שיח ציבורי באורך
של  1.דקות לפחות כל אחת .הזכיין עמד במחויבות זו.
ערוץ  52שידר  1.8תכניות בענייני היום.
שם התכנית

מספר פרקים

היום שהיה *

243

מתאריך  -עד תאריך
27/01/10 - 28/01/09

סה"כ  909תכניות
* התכנית הינה תכנית בענייני היום ואינה נכללת במכסת ההפקה המקומית.

19

סעיף  00לדוח  -עמידה בדרישות לשידור תכניות דוברות ערבית ורוסית ,או
המתורגמות לשפות אלו
בהתאם לכללים ,בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,הדוברות בשפה הערבית
או הרוסית ,או המתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה בכתוביות תרגום או דיבוב .שיעור
התכניות שיש לתרגם לערבית לא יפחת מ 1%-מכלל זמן השידור של הזכיין בפריסה שבועית,
ולשפה הרוסית בשיעור שלא יפחת מ 2%-מכלל זמן השידור של הזכיין בפריסה שבועית ,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  11שעות בשידור שאינן שידור חוזר.
00.0

תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הערוץ בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי הזכיין עמד
במחויבות ואף שידר תכניות מלוות בתרגום יותר מהנדרש.
 1%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  .86513שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין
 115518שעות לשפה הערבית.
מתאריך  -עד תאריך

שם התוכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

אוכל שתייה ומה שביניהם

1

0:34

17/10/09 - 17/10/09

אוכל שתייה ומה שביניהם ש.ח.

1

0:35

27/10/09 - 27/10/09

אירוח ומשקאות

8

4:50

19/12/09 - 21/02/09

אירוח ומשקאות עם אורן גירון

1

0:28

19/12/09 - 19/12/09

אירוח ומשקאות ש.ח.

18

9:20

05/12/09 - 11/07/09

בטיחות בבית

1

0:26

20/06/09 - 20/06/09

בישולים בחג הפסח ש.ח.

1

0:54

11/04/09 - 11/04/09

בתנועה

13

11:53

15/04/09 - 31/01/09

בתנועה ש.ח.

1

0:54

18/04/09 - 18/04/09

גברים במטבח

5

2:32

05/12/09 - 31/10/09

גברים במטבח ש.ח.

5

2:32

28/11/09 - 22/11/09

דרך היוגה

28

12:47

23/01/10 - 25/07/09

המחלה שהצילה את חיי

8

3:53

13/06/09 - 25/04/09

הסיפור שלי

4

2:07

27/01/10 - 24/01/10

הסיפור שלי לשבת ש.ח.

3

2:03

28/11/09 - 15/04/09

21

הסיפור שלי ש.ח.

176

104:31

22/01/10 - 28/01/09

הקייטנה

6

3:00

29/08/09 - 15/08/09

הקייטנה ש.ח.

5

2:09

30/08/09 - 18/08/09

התחדשות  -עונה 1

16

7:22

29/04/09 - 31/01/09

התחדשות  -עונה 8

13

5:51

18/07/09 - 02/05/09

חיים טוב

65

36:24

23/01/10 - 31/01/09

טיול בכפר

27

12:48

22/01/10 - 30/01/09

לב אמיץ

48

37:24

13/08/09 - 28/01/09

לב אמיץ ש.ח.

190

152:11

11/01/10 - 06/04/09

לשחרר את ווילי ש.ח.

1

1:53

07/03/09 - 07/03/09

מבחנה

3

1:17

20/06/09 - 06/06/09

מבשלים לחג עם שאול בן אדרת ש.ח.

1

0:29

15/04/09 - 15/04/09

מבשלים עם אביב משה ש.ח.

1

0:15

14/04/09 - 14/04/09

מבשלים עם אמא של לילך גרמן ש.ח.

1

0:16

14/04/09 - 14/04/09

מדריך בארץ  -שביל החלב ש.ח.

1

0:30

29/05/09 - 29/05/09

מדריך בריאות הגב

1

0:26

12/09/09 - 12/09/09

מדריך בריאות הגב ש.ח.

1

0:26

21/11/09 - 21/11/09

מדריך היין עם ניר צוק ש.ח.

1

0:29

10/02/09 - 10/02/09

מדריך התבלינים עם ניר צוק ש.ח.

1

0:29

10/02/09 - 10/02/09

מדריך למניעת הסרטן

3

1:15

16/05/09 - 02/05/09

מטבח ביתי עם אסטלה ש.ח.

1

0:31

28/10/09 - 28/10/09

מטבח בריא

1

0:29

03/08/09 - 03/08/09

מטבח בריא עם אביטל חרש סבג ש.ח.

1

0:27

25/10/09 - 25/10/09

מטבח בריא עם פיליס גלזר

1

0:30

14/03/09 - 14/03/09

מטבח בריא עם שושי שטיינוביץ

1

0:25

03/10/09 - 03/10/09

מטבח בריא עם שושי שטיינוביץ ש.ח.

1

0:29

04/10/09 - 04/10/09

מטבח בריא ש.ח.

3

1:33

09/09/09 - 04/04/09

מטבח גורמה

9

4:48

11/07/09 - 07/02/09

מטבח גורמה ש.ח.

13

5:57

09/12/09 - 14/04/09

מטבח עולמי

8

4:07

31/10/09 - 28/02/09

מטבח עולמי עם חוסאם עבאס

1

0:26

31/01/09 - 31/01/09

מטבח עולמי עם ערן ירוחם

1

0:30

31/01/09 - 31/01/09

21

מטבח עולמי עם ערן ירוחם ש.ח.

1

0:29

30/12/09 - 30/12/09

מטבח עולמי ש.ח.

27

12:35

21/01/10 - 09/05/09

מכינים אוכל לפורים

1

0:51

07/03/09 - 07/03/09

ממסופוטמיה ועד בלגיה

1

0:29

24/10/09 - 24/10/09

ממסופוטמיה ועד בלגיה ש.ח.

1

0:30

04/11/09 - 04/11/09

מפגש השף

17

8:57

16/01/10 - 14/03/09

מפגש השף ש.ח.

14

6:45

10/12/09 - 09/08/09

מפסיקים  -מדריך לגמילה מעישון

5

2:05

25/04/09 - 09/04/09

מקסימום 1.

9

4:57

23/01/10 - 21/03/09

מקסימום  1.ש.ח.

5

2:15

29/07/09 - 19/07/09

מתחתנים

2

0:54

30/05/09 - 23/05/09

מתכוני דגים

1

0:27

19/09/09 - 19/09/09

סוכות עם לילך גרמן ש.ח.

1

0:36

02/10/09 - 02/10/09

סופרמן ש.ח.

1

2:29

19/09/09 - 19/09/09

ספיישל ארוחות בוקר ש.ח.

4

1:47

06/08/09 - 23/07/09

ספיישל חוויות היין באילת

1

0:50

08/04/09 - 08/04/09

ספיישל מאה שנה בת"א

2

0:42

24/01/10 - 25/12/09

ספיישל קונדיטוריה

2

1:03

07/07/09 - 28/03/09

ספיישל קונדיטוריה ש.ח.

1

0:29

02/01/10 - 02/01/10

ספיישל שוק רמלה

1

0:33

26/12/09 - 26/12/09

ספיישל שוק רמלה ש.ח.

1

0:29

11/01/10 - 11/01/10

סקירת מערכות

1

0:37

27/06/09 - 27/06/09

סרט קולנוע  -המחליפים ש.ח.

1

2:15

17/07/09 - 17/07/09

סרט קולנוע  -הסיפור שאינו נגמר5
ההמשך ש.ח.

1

1:39

07/02/09 - 07/02/09

סרט קולנוע  -לשחרר את וילי  1ש.ח.

1

1:39

29/05/09 - 29/05/09

סרט קולנוע  -לשחרר את וילי  8ש.ח.

1

1:30

29/05/09 - 29/05/09

סרט קולנוע  -נשק קטלני  1ש.ח.

1

2:20

20/03/09 - 20/03/09

סרט קולנוע  -נשק קטלני ש.ח.

1

2:15

13/03/09 - 13/03/09

סרט קולנוע  -סקובי דו  1ש.ח.

2

3:17

10/10/09 - 15/04/09

פשוט בריא עם פיליס גלזר

4

2:13

14/11/09 - 06/06/09

פשוט בריא עם פיליס גלזר ש.ח.

5

2:28

28/11/09 - 08/07/09

צליל וטעם

24

11:28

25/12/09 - 17/07/09

22

50

שנוי במחלוקת

23:56

22/01/10 - 30/01/09

סה"כ 220729700 7שעות
בהתאם לכללים ,על הזכיין לשדר לפחות חצי שעה בשבוע תכנית שהופקה במקורה בשפה הערבית
ומבין תכניות אלה 11 ,שעות לפחות בשידור שאינו שידור חוזר.
מתאריך  -עד תאריך

שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

טיול בכפר

27

12:48

22/01/10 - 30/01/09

צליל וטעם

24

11:28

25/12/09 - 17/07/09

שנוי במחלוקת

50

23:56

22/01/10 - 30/01/09

סה"כ 08709702 7שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר.

00.9

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הערוץ בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי הערוץ עמד
במחויבות ,ואף שידר תכניות מלוות בתרגום יותר מהנדרש.
 2%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  655528שעות שנתיות .בפועל ,תרגם הזכיין
 412511שעות לשפה הרוסית.
מתאריך  -עד תאריך

שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

אהרוני ברגע

13

11:44

17/05/09 - 15/02/09

אהרוני ברגע ש.ח.

35

30:55

24/01/10 - 12/04/09

אהרוני בשישי – לקט

3

3:18

29/05/09 - 30/01/09

אהרוני בשישי – ש.ח.

13

13:43

22/05/09 - 20/02/09

אהרוני בתנור

14

12:45

10/06/09 - 18/02/09

אהרוני בתנור ש.ח.

33

29:59

20/01/10 - 17/06/09

אהרוני גורמה

11

9:56

04/05/09 - 16/02/09

אהרוני גורמה ש.ח.

37

33:21

25/01/10 - 13/04/09

אהרוני ואני

12

10:50

29/12/09 - 17/02/09

אהרוני ואני ש.ח.

36

31:52

26/01/10 - 10/04/09

אהרוני לחגים ש.ח.

3

2:26

10/10/09 - 18/09/09

23

אהרוני לשבת

15

13:28

04/06/09 - 19/02/09

אהרוני לשבת ש.ח.

33

30:04

21/01/10 - 12/02/09

אודטה ש.ח.

261

313:05

27/01/10 - 28/01/09

גידי גוב הולך לאכול ש.ח

43

35:12

13/11/09 - 30/01/09

הנשים של אף אחד

142

119:22

26/08/09 - 28/01/09

הנשים של אף אחד ש.ח.

83

76:50

23/01/10 - 28/03/09

לגעת באושר ש.ח.

30

27:45

21/03/09 - 30/01/09

מסביב לעולם ב $32-ש.ח.

13

6:16

19/09/09 - 27/06/09

סרט קולנוע –  51במחיר אחד

1

1:58

28/08/09 - 28/08/09

סרט קולנוע –  51במחיר אחד ש.ח.

1

1:37

03/10/09 - 03/10/09

סרט קולנוע – אהבה במקום אחר ש.ח.

1

1:41

14/04/09 - 14/04/09

סרט קולנוע – אושן  51ש.ח.

1

2:17

29/04/09 - 29/04/09

סרט קולנוע – איזה מין שוטרת  1ש.ח.

1

2:02

25/09/09 - 25/09/09

סרט קולנוע – אישה חתול ש.ח.

1

2:03

13/11/09 - 13/11/09

סרט קולנוע – אנשי המזימות

1

2:26

21/08/09 - 21/08/09

סרט קולנוע – אסקימו לימון סבבה

1

1:37

28/04/09 - 28/04/09

סרט קולנוע – באטמן מתחיל ש.ח.

1

2:39

14/03/09 - 14/03/09

סרט קולנוע – בואו נדבר על זה

1

2:06

19/06/09 - 19/06/09

סרט קולנוע – בואו נדבר על זה פעם
שנייה

1

1:53

26/06/09 - 26/06/09

סרט קולנוע – בנעליה

1

2:38

10/07/09 - 10/07/09

סרט קולנוע – בשם החוק ש.ח.

1

1:59

06/11/09 - 06/11/09

סרט קולנוע – הארי פוטר וגביע האש
ש.ח.

1

2:39

09/04/09 - 09/04/09

סרט קולנוע – הארי פוטר והאסיר
מאזקבן ש.ח.

1

2:31

14/02/09 - 14/02/09

סרט קולנוע – הבית באגם

1

1:54

24/04/09 - 24/04/09

סרט קולנוע – הגנן המסור

1

2:35

15/05/09 - 15/05/09

סרט קולנוע – השמועה אומרת ש ...ש.ח1 .

1:45

09/04/09 - 09/04/09

סרט קולנוע – ונדטה ש.ח.

1

2:35

16/01/10 - 16/01/10

סרט קולנוע – טיים ליין ש.ח.

1

2:10

01/05/09 - 01/05/09

סרט קולנוע – טרויה

1

3:09

20/02/09 - 20/02/09

סרט קולנוע – טרויה ש.ח.

1

3:05

23/01/10 - 23/01/10

24

סרט קולנוע – יום ראשון הגדול

1

3:04

14/08/09 - 14/08/09

סרט קולנוע – ירח דבש מטורף

1

1:55

05/06/09 - 05/06/09

סרט קולנוע – כוח להשחית ש.ח

1

2:25

27/11/09 - 27/11/09

סרט קולנוע – כולנו מרשל

1

2:40

15/01/10 - 15/01/10

סרט קולנוע – לקחת חיים

1

1:56

07/08/09 - 07/08/09

סרט קולנוע – מהיר ללא גבולות

1

1:27

23/10/09 - 23/10/09

סרט קולנוע – מעבר לפינה ש.ח.

1

1:39

01/01/10 - 01/01/10

סרט קולנוע – סופרמן  1ש.ח.

4

10:38

22/01/10 - 21/02/09

סרט קולנוע – סוריאנה

1

2:25

27/02/09 - 27/02/09

סרט קולנוע – עיר של מלאכים ש.ח.

1

2:12

11/12/09 - 11/12/09

סרט קולנוע – פגיעה הקפית

1

2:14

11/09/09 - 11/09/09

סרט קולנוע – פסטיבל הבירה

1

2:20

20/11/09 - 20/11/09

סרט קולנוע – פרחים שבורים

1

1:49

17/04/09 - 17/04/09

סרט קולנוע – צ'רלי בממלכת השוקולד
ש.ח.

1

2:03

25/12/09 - 25/12/09

סרט קולנוע – קונסטנטין

1

2:13

16/10/09 - 16/10/09

סרט קולנוע – קרימינל

1

1:29

30/10/09 - 30/10/09

סרט קולנוע – רומיאו חייב למות ש.ח.

1

2:17

24/07/09 - 24/07/09

סרט קולנוע – רוק סטאר ש.ח

1

2:05

04/09/09 - 04/09/09

סרט קולנוע – שבועיים מראש

1

2:02

12/06/09 - 12/06/09

סרט קולנוע – תא טלפון

1

1:41

06/03/09 - 06/03/09

עדיין ביחד – עונה .

20

9:24

16/11/09 - 20/10/09

ריבה – עונה .

40

15:03

29/12/09 - 04/11/09

ריבה – עונה  .ש.ח.

1

0:24

23/01/10 - 23/01/10

ריבה – עונה 1

7

2:32

11/01/10 - 30/12/09

ריבה – עונה 6

10

3:27

21/01/10 - 06/01/10

רפואה משולבת

11

5:25

29/04/09 - 07/02/09

רפואה משולבת ש.ח.

1

0:27

10/04/09 - 10/04/09

רפואה משלימה

1

0:27

29/08/09 - 29/08/09

סה"כ 220792790 7שעות
"ישראל  "52לא שידרה תכנית בענייני היום שאינה בשידור חי ,ולפיכך לא הייתה צריכה לתרגמה
לרוסית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר.

25

