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 01 –ו  2תכניות ערוצים  –נספח א' לדוח תכני שידור 

 
 

 2ערוץ 
 

 תכניות מועדפות מסוגה עילית -לדוח  8סעיף 

מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות )הסבר לגבי התכניות  51%-כללי התכניות מחייבים ש

 בדוח זה(. 55המועדפות מופיע בסעיף 

ל תכניות מועדפות מסוגה עילית, מעבר למכסה במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה ש

 הקבועה בכללים.

 

מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של  27%התחייבה כי  "רשת"

תכניות מועדפות מסוגה  12%לא עמדה בדרישה ושידרה  "רשת"תכניות מועדפות מסוגה עילית. 

 עילית. 

 סוג המועדף תכניתשם ה
 דעת ותרבות אדרנלין

 דעת ותרבות רגע לפני - 505אחד העם 
 דעת ותרבות אשת ראש הממשלה

 דעת ותרבות הפליליסטים
 דעת ותרבות שובר שתיקה

 דעת ותרבות כלבוטק
 דעת ותרבות כשיצפאן פגש את פרס 
 דעת ותרבות מה הרג את מוני פנאן 

 דעת ותרבות ממלכת הסוד
 דעת ותרבות תההאם גם הילד שלך שו -מתודלקים 

 דעת ותרבות עד הבית
 דעת ותרבות קריירה

 דעת ותרבות שבוע סוף החדש
 דעת ותרבות שיגעון הפייסבוק

 דעת ותרבות תכנית חיסכון
 מורשת ותרבות איפה היית כשרבין נרצח?

 מורשת ותרבות מי האיש שבתמונה
 פריפריה אמל

 פריפריה בעיניים שלי
 פריפריה גנבים בחוק 

 פריפריה קסי דרייבר ט
 פריפריה ילדי בנק הזרע

 פריפריה כוכבים נוצצים
 פריפריה מהפיכת הזמר המזרחי -ככה ניצחנו 

 פריפריה משפחה חורגת 
 פריפריה שלמה ארצי -עננים על הדרך 

 פריפריה שלושה בקומה אחת
 פריפריה תיבת נח
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ודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של מכלל שעות הסוגה העילית שיש 27%התחייבה כי  "קשת"

תכניות מועדפות  78%דרישה ושידרה מעבר לעמדה  "קשת"תכניות מועדפות מסוגה עילית. 

 מסוגה עילית. 

 

 סוג המועדף תכניתשם ה
 דעת ותרבות אל תשאל

 דעת ותרבות ארץ נהדרת
 דעת ותרבות בואו נדבר על זה

 דעת ותרבות המפצחים
 ותדעת ותרב השף המעופף

 דעת ותרבות ואחרי ככלות הקול והתמונה
 דעת ותרבות זו אותה האהבה

 דעת ותרבות נבחרת כוכב נולד – תיעוד האודישנים
 דעת ותרבות המסע לברזיל של כוכב נולד

 דעת ותרבות בדרך לירושלים – 7כוכב נולד 
 דעת ותרבות כשהגוף בוגד בעצמו

 דעת ותרבות מה קורה בתרבות ובבידור
 דעת ותרבות ייד אין יזראלמ

 דעת ותרבות מרגלים
 דעת ותרבות סוגרים שנה

 דעת ותרבות ספיישל חינוך
 דעת ותרבות עובדה  
 דעת ותרבות אבי נמני – עובדה
 דעת ותרבות האיטי – עובדה
 דעת ותרבות עומרי כספי – עובדה

 דעת ותרבות שבת צחוק
 דעת ותרבות שקר כלשהו

 רבותדעת ות שתולים 
 דעת ותרבות תכנית חיסכון

 מורשת נחשון וקסמן –הספירה לאחור 
 מורשת חטופים

 מורשת חיים בשאלה
 מורשת חתונה ישראלית
 מורשת מעורב ירושלמי

 מורשת סוביבור
 מורשת רונה רמון – עובדה

 מורשת צולם ביום חול 
 מורשת שבויים 

 מורשת תפילת הנערות

 פריפריה 18
 פריפריה שבוריםהלבבות האוטובוס 

 פריפריה אין כמו בבית
 פריפריה מא ואבא, יש לי משהו לספר לכםיא

 פריפריה בעירום מלא
 פריפריה גם כשעיניי פקוחות
 פריפריה הבשורה ע"פ חביבי

 פריפריה היום שאחרי הלידה
 פריפריה חיים אחרים
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 פריפריה יוצרים עם קשת 
 פריפריה יש לי עבודה בשבילכם

 פריפריה סופר נני
 פריפריה עבודה ערבית

 פריפריה איציק אברג'יל – עובדה
 פריפריה פלפלים צהובים

 פריפריה תיכון ההזדמנות האחרונה
 שיח ציבורי נדבר על זה בבית

 

 

 תכניות מועדפות   -לדוח  00סעיף 

 

אים, שמקדמים את בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות אשר תוכנן יעסוק בנוש

מגמות הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אלו הוגדרו כ"תכניות מועדפות", 

תכניות מורשת ותרבות יהודית, תכניות דעת ותרבות, תכניות והן עוסקות בנושאים הבאים: 

  פריפריה ותכניות שיח ציבורי.

 

 ות.ההגדרות של התכניות המועדפות נמצאות בכללי התכני

 

 7כללי התכניות גם מסדירים את המכסה של התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, זכייני ערוץ 

העוסקות בנושאים מועדפים  תכניותשל  שעות 758מחוייבים לשדר, בחלוקה יחסית ביניהם, 

. מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות 70:00-52:00, בין השעות באופן מובהק

 נים.של הזכיי

 

שידורי רשות שהם תכניות  70:00-ו 52:00"שודרו בין השעות )ג( לכללי תכניות קובע: 2כלל 

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, 

 תו."לפי בחיר

 

בשעות האמורות סרטי הרשות השנייה, במסגרת "רצועה  "רשת"בכפוף לכלל זה, שודרו ב

מהחיים", אשר אחד מהם עסק בפריפריה )"משחק ילדים"(, והסרט השני ששודר עסק בדעת 

 ותרבות )"אלוף העולם שלי"(. 

 

", עסקו בשעות האמורות, במסגרת "רצועה מהחיים "קשת"סרטי הרשות השנייה אשר שודרו ב

בחלקם בפריפריה )"גרוזיה אהובתי", "הנערים מלבנון", "ילדי התנ"ך", "פרדיגמה"(, במורשת 

"( וכן בדעת 100ותרבות יהודית )"האחיות ולדרמה", "הבית ברחוב טבנקין", "לאדינו, צעירה בת 

 בנים", ו"לנצח את הזמן"(.  הד ארבעגותרבות )"האידאליסט", "חזרה נצחית", "כנ

 

סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור, הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור  שידור

 שודרו בשעות אחרות ביממה. . שעות אלו70:00-52:00בין השעות  תכניות מועדפות במכסות אלו
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התכניות המועדפות מתחלקות לשתי קטגוריות: תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן 

קות, אולם משלבות בתוכן תכנים ונושאים מועדפים. תכניות מועדפות מובהק, וכאלו שאינן מובה

מזמן השידור. תכניות שאינן  70%-שאינן מובהקות ומשודרות ב"אוף פריים" מקבלות הכרה ב

מועדפות מובהקות שישודרו ב"פריים", ויהיה בהן ייצוג ניכר על המרקע של קבוצות אוכלוסייה, 

 מזמן השידור שלהן. 500%בכללים, יקבלו הכרה של  או נושאים מועדפים כפי שמוגדרים

 

עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שאליה התחייב 

  בכל שנה.

 .עמדה במכסת התכניות המועדפות -"קשת"

 שעות במכסת התכניות המועדפות למורשת. 0::7אי עמידה של כ  -"רשת"
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 תכניות מועדפות – "רשת"  00.0

 

. נוסף על 70:00-52:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  40מחויבת לשדר  "רשת"

במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות, מעבר למכסות הקבועות  "רשת"כך, התחייבה 

 בכללים. 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 770:11 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 07::10 תכניות מועדפות לא מובהקות שעות

 824287 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 

 א. דעת ותרבות 

 

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

 
 

 שעות 20211מכסה2                                24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 13/09/10 - 20/09/10 3:44 4 אדרנלין 
 04/01/10 - 28/12/10 11:02 13 כלבוטק

 09/08/10 - 16/08/10 1:14 3 מילים ולחן
שרים בפילהרמונית עם המלחינה נורית 

 29/03/10 - 29/03/10 1:46 1 7הירש חלק 
 19/07/10 - 19/07/10 0:35 1 דיון -גראס באישור רופא 

 30/03/10 - 30/03/10 1:47 1 משה פרץ בהיכל התרבות
 15/03/10 - 15/03/10 2:13 1 7050קדם אירוויזיון 

 04/04/10 - 04/04/10 1:51 1 שלומי שבת בקיסריה
 18/05/10 - 18/05/10 1:27 1 שרית חדד בקיסריה
 18/10/10 - 18/10/10 0:55 1 אלוף העולם שלי **

שעות 20241218סה"כ2   

 

 םתכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היו

 17/01/10 - 02/03/10 18:09 20 על הדופק עם אפרת אנזלאצבע 
 04/01/10 - 04/01/10 0:50 1 הכוורת של אריק שרון

 03/01/10 - 12/01/10 2:24 5 מעבר לכתוב
 15/03/10 - 25/07/10 17:26 22 מעצבים באהבה

שעות 88230200סה"כ2   

שעות 03280201סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2  

 

עדפות שאינן מובהקות בכל שעות היוםתכניות מו   

 03/01/10 - 28/12/10 274:18 150 העולם הבוקר *
 03/01/10 - 28/12/10 233:20 147 לחיות טוב *

 03/10/10 - 03/10/10 0:18 1 הדקדוק הפנימי * -מאחורי הקלעים 
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 03/01/10 - 27/12/10 29:25 18 רוקדים עם כוכבים
 שעות 387222240ות2 סה"כ תכניות שאינן מובהק

 

 מזמן שידורה. 70%-* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 

 ב. פריפריה

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

 שעות 20211מכסה2                                           24211-07211ן השעות תכניות מועדפות מובהקות בי

 19/09/10 - 28/09/10 1:22 3 ישר ללב
 06/09/10 - 06/09/10 2:15 1 לתת

 07/03/10 - 07/03/10 0:41 1 סיפורם של משתתפי הסרט -עג'מי 
 29/03/10 - 29/03/10 0:39 1 העיר הלבנה

 14/02/10 - 14/02/10 2:06 1 הזהב וראייטי ילדי
 09/11/10 - 27/12/10 4:04 7 טקסי דרייבר

 03/01/10 - 24/01/10 2:23 4 תיבת נח
 29/08/10 - 29/08/10 0:50 1 שלושה בקומה אחת 

 05/01/10 - 16/02/10 7:04 6 משפחה חורגת 
 23/08/10 - 14/09/10 2:41 6 בעיניים שלי
 19/07/10 - 19/07/10 1:15 1 גנבים בחוק 

 22/08/10 - 22/08/10 1:17 1 כוכבים נוצצים
 08/06/10 - 08/06/10 1:42 1 מהפיכת הזמר המזרחי -ככה ניצחנו 
 14/12/10 - 14/12/10 0:40 1  7050שירותרום 

 15/08/10 - 15/08/10 0:42 1 *משחק ילדים *
שעות 21231248סה"כ2   

 
שעות היום תכניות מועדפות מובהקות ביתר   

 17/01/10 - 19/01/10 1:43 3 בואי אמא
 25/04/10 - 28/12/10 43:08 50 עבודה עברית 

 05/01/10 - 28/12/10 43:19 47 רפיק חלבי בשטח
 20/04/10 - 20/04/10 0:34 1 עיניים בגב
 14/12/10 - 14/12/10 93:5 1 שידור במהלך היום -7050שירותרום 

 07/02/10 - 07/02/10 0:55 1 שישים שבעים שמונים
 06/09/10 - 28/09/10 6:47 11 ישר ללב 

 08/06/10 - 08/06/10 0:24 1 ים תיכוני -לילה בלי כוכב 
שעות 012280281סה"כ2   

שעות 082222222סה"כ תכניות מועדפות מובהקות   

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 עמד במכסה ואף מעבר לכך.הזכיין 
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 ג. מורשת ותרבות יהודית

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

 שעות 20211מכסה 2                                      24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 18/04/10 - 18/04/10 0:40 1 סיפורו של רועי קליין ז"ל -ובכל נפשך 
 18/04/10 - 18/04/10 0:11 1 לזכור באהבה

 06/09/10 - 06/09/10 0:41 1 נותנים בראש השנה
 11/04/10 - 11/04/10 1:07 1 יץושוופיצה בא

 19/04/10 - 19/04/10 0:52 1 עוד מעט נהפוך לשיר 
 20/07/10 - 20/07/10 0:40 1 פרצוף ט' באב

 18/10/10 - 18/10/10 1:02 1 איפה היית כשרבין נרצח?
 11/04/10 - 11/04/10 0:55 1 מי האיש שבתמונה

 20/04/10 - 20/04/10 1:57 1 לחיות טוב מיוחד ליום העצמאות
 05/07/10 - 05/07/10 1:33 1 קונצרט זעקה לעולם למען גלעד שליט

 20/04/10 - 20/04/10 0:58 1 אנשי היום מיוחד ליום העצמאות
 18/04/10 - 18/04/10 1:45 1 שרים בכיכר 

שעות 02220230סה"כ2   

 
   תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 12/04/10 - 12/04/10 0:54 1 בשבילך יפתחו השמיים
העולם הבוקר מיוחד לחג הפסח, ליום השואה 

 29/03/10 - 19/04/10 7:04 3 וליום הזיכרון
 18/04/10 - 19/04/10 2:39 2 לזכור באהבה

 12/04/10 - 19/04/10 2:47 2 לחיות טוב מיוחד ליום השואה וליום הזיכרון
 05/09/10 - 17/10/10 9:25 10 פרקי אבות

 20/04/10 - 20/04/10 0:51 1 ליום העצמאות מיוחדקום והתהלך בארץ 
שעות 28240240סה"כ2   

שעות 80218287סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2  

 
מובהקות בכל שעות היום תכניות מועדפות שאינן   

 30/03/10 - 18/05/10 2:38 2 לחיות טוב מיוחד לפסח ולשבועות *
 18/05/10 - 18/05/10 2:39 1 העולם הבוקר מיוחד לשבועות *

 12/04/10 - 18/04/10 1:01 2 אנשי היום מיוחד ליום השואה וליום הזיכרון*
 שעות 0201220סה"כ תכניות שאינן מובהקות2 

 מזמן שידורה. 70%-נית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב* תכ

  הזכיין לא עמד במכסה.

 

 

 ד. שיח ציבורי 

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

 שעות 20211מכסה2                            24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 27/07/10-03/01/10 46:52 73 אנשי היום עם גדי סוקניק 
שעות 40232238תכניות מועדפות מובהקות2סה"כ   

    
 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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 תכניות מועדפות – "קשת"  00.2

. נוסף 70:00-52:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  577מחויבת לשדר  "קשת"

ל תכניות מועדפות, מעבר למכסות הקבועות במכרז לשדר שעות רבות ש "קשת"על כך, התחייבה 

 בכללים. 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 024:01 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 000:55 שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

 871237 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 

 א. דעת ותרבות 

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

 שעות 84מכסה2                                            24211-07211דפות מובהקות בין השעות תכניות מוע

 01/01/10 - 12/02/10 8:35 6 ארץ נהדרת
 24/11/10 - 24/11/10 0:35 1 איך עושים את האח הגדול

 01/01/10 - 22/10/10 7:29 17 אל תשאל 
 08/09/10 - 08/09/10 1:10 1 המופע הגדול -המצעד השנתי 

 23/12/10 - 30/12/10 1:30 2 השביעייה
 23/04/10 - 14/08/10 4:28 9 השף המעופף

 23/07/10 - 21/08/10 11:39 10 השופטים מול המתמודדים -חדר חזרות 
 19/05/10 - 19/05/10 1:53 1 לרקוד

 05/08/10 - 04/11/10 3:40 7 רגעים ובחירות  -מי שמדבר 
 26/06/10 - 30/06/10 2:03 2 פסקול העשור

 02/01/10 - 09/04/10 6:06 4 שמח עם ירון אילן
 05/06/10 - 05/06/10 1:08 1 האידאליסט**
 20/05/10 - 20/05/10 1:15 1 חזרה נצחית**

 31/03/10 - 31/03/10 0:50 1 כנגד ארבעה בנים**
 16/09/10 - 16/09/10 0:54 1 לנצח את הזמן**

שעות 38220220סה"כ   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 07/01/10 - 30/12/10 18:02 34 אייכלר יעקוב
 18/03/10 - 23/10/10 30:11 19 איך להיות הורים טובים יותר? 

 03/04/10 - 24/07/10 10:44 11 בית האופרה קירוב
 13/02/10 - 07/08/10 6:35 8 ג'אז בתל אביב

 01/01/10 - 31/12/10 27:18 48 וע בכנסתהמיטב מאירועי השב
 10/09/10 - 11/09/10 1:58 2 המופע הגדול -המצעד השנתי 

 06/01/10 - 29/12/10 22:48 46 המשחק המרכזי מהכנסת

 30/06/10 - 01/07/10 2:53 2 השופטים מול המתמודדים -חדר חזרות 
 06/01/10 - 29/12/10 24:10 46 זוג או פרט

 04/02/10 - 30/12/10 18:41 39 יעולם פוליט
 24/06/10 - 24/06/10 1:44 2 עשור לפרוייקט יוצרים עם קשת מדימונה

 02/01/10 - 05/03/10 6:56 7 צלילים במדבר
 08/09/10 - 22/09/10 2:46 3 רוק ישראלי
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 16/01/10 - 25/12/10 76:38 39 שבת צחוק
 30/04/10 - 07/05/10 1:31 2 שישי צחוק

 19/03/10 - 26/03/10 3:03 2 עם ירון אילן שמח
 23/01/10 - 17/07/10 6:33 8 תזמורת

שעות 202287240סה"כ    
שעות 803231212סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2   

 
 תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 01/01/10 - 31/12/10 346:02 150 יום חדש*
 09/06/10 - 04/09/10 50:55 25 כוכב נולד

 28/07/10 - 28/07/10 0:33 1 ארץ בראשית * -מאחורי הקלעים 
 09/10/10 - 09/10/10 0:23 1 בנא * -מאחורי הקלעים 
 07/01/10 - 07/01/10 0:22 1 הבודדים * -מאחורי הקלעים 
 24/06/10 - 24/06/10 0:20 1 הקסם של פעם הייתי *  -מאחורי הקלעים 
 06/11/10 - 06/11/10 0:21 1 התגנבות יחידים * -מאחורי הקלעים 
 26/08/10 - 26/08/10 0:31 1 זוהי סדום * -מאחורי הקלעים 
 23/04/10 - 23/04/10 0:22 1 כלת הים * -מאחורי הקלעים 
 09/01/10 - 09/01/10 0:19 1 שבע דקות בגן עדן * -מאחורי הקלעים 

עותש 411200241סה"כ תכניות שאינן מובהקות2   
 

 מזמן שידורה. 70%-* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 

 פריפריה .א

 

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

 שעות 84211מכסה2                             24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

  

 14/10/10 - 23/12/10 9:29 10 חיים אחרים

 18/12/10 - 17/03/11 10:05 13 פלפלים צהובים

סרט קולנוע ישראלי - NO EXIT 1 2:00 02/04/10 - 02/04/10 

 15/09/10 - 15/09/10 1:17 1 אני לא פיליפינה

 09/09/10 - 07/10/10 3:11 5 המנה של המדינה

 12/06/10 - 12/06/10 0:25 1 חמיס פאיז

 18/09/10 - 20/11/10 1:14 2 רגעים ובחירות -מי שמדבר 

 28/04/10 - 28/04/10 2:25 1 ימים של אהבה

 21/04/10 - 21/04/10 1:13 1 גרוזיה אהובתי**

 27/05/10 - 27/05/10 0:54 1 הנערים מלבנון**

 07/04/10 - 07/04/10 1:13 1 ילדי התנ"ך**

 06/05/10 - 06/05/10 1:20 1 פרדיגמה**
 שעות 84230243 2סה"כ

 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
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 01/01/10 - 31/12/10 22:01 46 אג'נדה נשית

 15/01/10 - 15/01/10 0:29 1 בעיניי הנשים

 25/03/10 - 25/03/10 0:31 1 המנה של המדינה

 03/09/10 - 16/09/10 4:01 4 י המצטייןהבמא

 01/01/10 - 31/12/10 19:47 39 הגיע זמן לדבר
עשור  -יום חדש שידור מיוחד מדימונה 

 24/06/10 - 24/06/10 2:30 1 לפרויקט יוצרים עם קשת

 10/09/10 - 10/09/10 0:24 1 להישאר
 -לומדים ביחד שידור מיוחד מדימונה 

 24/06/10 - 24/06/10 2:50 3 עם קשת עשור לפרוייקט יוצרים
שעות 32287212 2סה"כ  

שעות 87228247סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2   
 

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 

 מורשת ותרבות יהודית .ב

 

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

 שעות 27211מכסה2                                  24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 
  

 06/03/10 - 22/05/10 11:48 10 סדרת דרמה -חטופים 

 06/01/10 - 13/01/10 1:25 2 מעורב ירושלמי

 27/01/10 - 27/01/10 0:44 1 סוביבור

 16/12/10 - 16/12/10 1:00 1 רונה רמון -עובדה

 11/09/10 - 25/09/10 3:14 3 קשת -צולם ביום חול 

 13/11/10 - 13/11/10 0:34 1 רגעים ובחירות  -מי שמדבר 

 19/05/10 - 08/09/10 1:04 2 מיהו ישראלי 

 02/07/10 - 02/07/10 2:26 1 הסודות

 11/09/10 - 22/09/10 1:43 3 התחלות חדשות -שנה חדשה 

 03/06/10 - 03/06/10 0:51 1 האחיות ולדרמה**

 13/05/10 - 13/05/10 1:21 1 הבית ברח' טבנקין**

 14/04/10 - 14/04/10 1:15 1 **100לאדינו, צעירה בת 
שעות 27221223סה"כ   

 
 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 07/01/10 - 28/01/10 1:58 4 היו ימים
בין מציאות  7050מדינת ישראל 

 22/04/10 - 22/04/10 0:31 1 להיסטוריה

 19/03/10 - 26/03/10 3:21 2 שבת שלום עם גואל פינטו

שעות 3230220סה"כ   

שעות 88221240סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2    
 

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
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 כך.הזכיין עמד במכסה ואף מעבר ל

 

 

 ד. שיח ציבורי 

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

 שעות 227211  מכסה                       24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 06/01/10 - 02/09/10 42:56 68 מה קורה 
שעות 42230240סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2   

 

 סה ואף מעבר לכך.הזכיין עמד במכ

 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית -לדוח  03סעיף 

 

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

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

מכלל  1%-שידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת ממכלל זמן ה 1%-מ

 זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית.

 

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

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

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

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  3.00

 

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

 שבועות. 57שבועות קיים חוסר של  17מתוך "קשת" לא עמדה במחויבות ועמדה במחויבות. 

 א. רשת

שעות שנתיות. בפועל שודרו תכניות  520:51שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  1%

 שעות. 74:57:דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של 

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

 05/09/10 - 27/12/10 17:57 38 אהלן וסהלן  ש.ח.
 19/04/10 - 19/04/10 0:29 1 אמל 

 18/07/10 - 26/12/10 23:37 24 הדרך לאהוב ש.ח.
 29/03/10 - 29/03/10 0:39 1 העיר הלבנה 

 30/03/10 - 30/03/10 1:11 1 העיר הלבנה ש.ח.
 04/01/10 - 28/12/10 75:44 127 כולם אוהבים את  ריימונד ש.ח.

 05/12/10 - 05/12/10 1:26 1 פת ש.ח.בעל למו -סרט לילה 
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גירושין : מערבון  -סרט לילה 
 07/03/10 - 07/03/10 1:30 1 מודרני

 27/09/10 - 27/09/10 1:39 1 לחפש ניסים  -סרט לילה 
 05/12/10 - 05/12/10 2:10 1 משחק קלפים -סרט לילה 
 28/09/10 - 28/09/10 1:31 1 סוס הפרא -סרט לילה 
 26/09/10 - 26/09/10 1:15 1 רופרט פטרסון - סרט לילה

 05/09/10 - 28/12/10 22:14 47 שבאב ש.ח. -עאלם א
 20/04/10 - 20/04/10 0:34 1 עיניים בגב

 05/01/10 - 28/12/10 43:19 46 רפיק חלבי בשטח
 03/01/10 - 28/12/10 78:38 119 רפיק חלבי בשטח ש.ח
 07/02/10 - 07/02/10 0:55 1 שישים שבעים שמונים

 10/01/10 - 14/09/10 54:15 49 שישים שבעים שמונים ש.ח. 
שעות 821202221סה"כ2   

 

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

שעה בשבוע ומתוך בת חצי מהפקה מקומית הדוברת בשפה הערבית תכנית  שדר"רשת" מחויבת ל

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב  57%מניין עד שיעור של מכסה זו יובאו ב

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

 בישראל.

 

   שעות בשידור חוזר. 02::מתוכן רשאי הזכיין לשדר שעות,  78 "רשת" עומדת על מחויבות

 

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

 19/04/10 - 19/04/10 0:29 1 אמל
 29/03/10 - 29/03/10 0:39 1 העיר הלבנה 

 20/04/10 - 20/04/10 0:34 1 עיניים בגב
 05/01/10 - 28/12/10 43:19 46 רפיק חלבי בשטח
 30/03/10 - 30/03/10 1:11 1 העיר הלבנה ש.ח.

 05/09/10 - 28/12/10 1:55 4 שבאב ש.ח. -עאלם א
שעות 48201243סה"כ2   

 

שעות בשידור חוזר, ורוב צוות ההפקה היה  02::-שעות בשידור ראשון ו :01:0סה"כ שידר הזכיין 

 מהמגזר הערבי. הזכיין עמד במחויבות.

 

 ב. קשת

 

ות שעות שנתיות. בפועל שודרו תכני 771:57שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  1%

 שעות. 752:77דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  
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 שם התוכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 01/01/10 - 31/12/10 22:01 46 אג'נדה נשית
 24/09/10 - 12/11/10 1:24 3 אג'נדה נשית ש.ח.

 02/01/10 - 06/03/10 7:30 17 באדון לאכן ש.ח. -בלי אבל 
 15/01/10 - 15/01/10 0:29 1 בעיניי הנשים

 06/01/10 - 30/12/10 39:43 91 בעיניי הנשים ש.ח.
 15/05/10 - 15/05/10 0:24 1 גלריה ש.ח.

 03/09/10 - 16/09/10 4:01 4 הבמאי המצטיין
 01/01/10 - 31/12/10 19:47 39 הגיע זמן לדבר

 11/03/10 - 30/09/10 17:18 38 הגיע זמן לדבר ש.ח.
 25/02/10 - 20/05/10 12:17 12 פים ש.ח.הינשו

 20/02/10 - 11/12/10 18:06 21 הפרלמנט של רייכר ש.ח.
 29/01/10 - 30/04/10 6:58 12 השמן עם הסוני ש.ח.

 01/01/10 - 25/12/10 27:30 75 כולם שונאים את כריס ש.ח 
 17/07/10 - 09/10/10 7:23 13 עבודה ערבית
 01/01/10 - 31/12/10 23:06 53 פנורמה ש.ח.

 09/06/10 - 04/08/10 6:55 9 גלריית המומחים ש.ח. -רבקה מיכאלי 
 10/02/10 - 25/02/10 2:28 4 תרגיע ש.ח.

שעות 207228240סה"כ2   

 

 הזכיין לא עמד במכסה.

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית 

 

שעה בשבוע ומתוך בת בית מהפקה מקומית הדוברת בשפה הערתכנית  שדר"קשת" מחויבת ל

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב  57%מכסה זו יובאו במניין עד שיעור של 

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

 בישראל.

 

   שעות בשידור חוזר. 8:50מתוכן רשאי הזכיין לשדר שעות,  17 "קשת" עומדת על מחויבות

 

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

 01/01/10 - 31/12/10 22:01 46 אג'נדה נשית
 15/01/10 - 15/01/10 0:29 1 בעיניי הנשים

 03/09/10 - 16/09/10 4:01 4 הבמאי המצטיין
 01/01/10 - 31/12/10 19:47 39 הגיע זמן לדבר

 02/01/10 - 06/03/10 6:10 15 ן לאכן ש.ח.באדו -בלי אבל 
שעות 32284200סה"כ2   

 

שעות בשידור חוזר, ורוב צוות ההפקה היה  8:50-שעות בשידור ראשון ו 08:70סה"כ שידר הזכיין 

 מהמגזר הערבי. הזכיין עמד במחויבות.
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 הטלוויזיה החינוכית ג. 

ית הדוברת בשפה הערבית בת חצי שעה הטלוויזיה החינוכית מחויבת לשדר תכנית מהפקה מקומ

 בשבוע.

 

שעות בשידור  02::מתוכן רשאי הזכיין לשדר שעות,  78 הטלוויזיה החינוכית עומדת על מחויבות

   חוזר.

 

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

 08/01/10 - 23/04/10 02:: 2 קיאן נוכחים ש.ח.
שעות 8217211סה"כ2   

 

 זיה החינוכית לא עמדה במחויבות.הטלווי

 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות  03.2

 

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

  כי "קשת" ן"רשת" עמדו במחויבות.שבועית, ומצאה 

 

 א. רשת

 

שעות שנתיות. בפועל שידר  520:51משעות השידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  1%

 שעות. 07::4:הזכיין ברוסית או תירגם לשפה זו  

 

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

 06/04/10 - 28/12/10 37:04 67 לחיות טוב ש.ח.
 03/01/10 - 28/12/10 179:30 114 מבוא ל... ש.ח.

 11/01/10 - 28/12/10 64:25 100 מעבר לכתוב ש.ח.
 29/03/10 - 29/08/10 29:25 25 סיפור מההפטרה ש.ח. 

 31/10/10 - 09/11/10 5:09 6 עבודה עברית 
 31/10/10 - 09/11/10 4:36 6 עבודה עברית ש.ח. 

 05/09/10 - 17/10/10 9:25 10 פרקי אבות
 05/09/10 - 26/10/10 32:01 22 פרקי אבות ש.ח.

 19/07/10 - 19/07/10 0:25 1 פרשת דרכים ש.ח. 
 25/01/10 - 31/08/10 31:38 28 צעירים ברוח ש.ח

שעות 818242221סה"כ2   

 

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 

 ב. קשת



 15 

 

שעות שנתיות. בפועל  771:57משעות השידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של   1%

 שעות. :744:0שידר הזכיין בשפה הרוסית או תרגם לשפה זו 

 

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

 27/03/10 - 11/09/10 7:21 9 הפרלמנט של רייכר ש.ח.
 01/01/10 - 30/04/10 38:42 65 השיר שלנו ש.ח.

 15/01/10 - 31/12/10 106:29 238 טעמים ש.ח. 
עם חיים ומרינה -ערבמועדון ארוחת ה

 03/07/10 - 08/10/10 5:34 4 ש.ח.
 02/01/10 - 09/07/10 10:48 24 משפחת קוסבי

 16/07/10 - 31/12/10 21:47 48 משפחת קוסבי ש.ח.
 20/02/10 - 14/08/10 3:42 2 אבא גנוב ש.ח -סרט ישראלי 
 17/04/10 - 25/09/10 4:09 2 אדון ליאון ש.ח. -סרט ישראלי 

 13/03/10 - 13/03/10 1:42 1 אחד באפריל  -ישראלי סרט 
 09/10/10 - 09/10/10 1:48 1 אחד באפריל ש.ח. -סרט ישראלי 
 08/05/10 - 02/10/10 3:32 2 הגונב מגנב פטור  -סרט ישראלי 
 23/01/10 - 16/10/10 3:37 2 המובטל בטיטו ש.ח -סרט ישראלי 
 24/04/10 - 30/09/10 3:33 2 הצילו את המציל -סרט ישראלי 
 30/01/10 - 30/01/10 1:52 1 הקרב על הועד -סרט ישראלי 
 07/08/10 - 07/08/10 1:34 1 הקרב על הועד ש.ח. -סרט ישראלי 
 16/01/10 - 19/05/10 3:25 2 השוטר אזולאי ש.ח.  -סרט ישראלי 
 17/07/10 - 17/07/10 1:34 1 חמש חמש -סרט ישראלי 
 28/04/10 - 28/04/10 2:25 1 ימים של אהבה -סרט ישראלי 
 01/05/10 - 30/10/10 3:25 2 מליונר בצרות  -סרט ישראלי 
 13/11/10 - 13/11/10 2:03 1 מסג'יסט צמרת -סרט ישראלי 
 15/05/10 - 20/11/10 3:38 2 נישואים פיקטיבים -סרט ישראלי 
 18/12/10 - 18/12/10 2:05 1 סאלח שבתי ש.ח -סרט ישראלי 
 06/03/10 - 21/08/10 3:22 2 קונילמל בקהיר  -סרט ישראלי 
 22/05/10 - 22/05/10 1:41 1 קונילמל בתל אביב -סרט ישראלי 
 20/03/10 - 12/06/10 3:04 2 קוראים לי שמיל -סרט ישראלי 
 24/07/10 - 25/12/10 3:24 2 רק היום ש.ח -סרט ישראלי 
 31/07/10 - 11/12/10 3:29 2 אישתךתלווה לי את  -סרט ישראלי 
 10/04/10 - 22/09/10 3:44 2 תעלת בלאומילך -סרט ישראלי 

 03/02/10 - 27/10/10 32:17 38 פרשה לא סגורה ש.ח.
 16/07/10 - 24/12/10 13:06 20 תרגיע ש.ח.

שעות 211218280סה"כ2   

 

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 

  01ערוץ 
 

 תכניות מועדפות מסוגה עילית - לדוח 7סעיף 
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בי התכניות מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות )הסבר לג 51%-כללי התכניות מחייבים ש

 בדוח זה(. 4המועדפות מופיע בסעיף 

 

ועמדה  כניות הסוגה העיליתמת 82%מועדפות בהיקף של עלית " שידרה תכניות סוגה 50"ישראל 

 .בדרישה

 עדףסוג המו כניתשם הת

 דעת ותרבות בטבעת זו

 דעת ותרבות דברים שרציתי לומר

 דעת ותרבות האוצר האבוד של עפרה חזה

 דעת ותרבות הדיכאון יוצא מהארון

 דעת ותרבות המדריך למיליון הראשון

 דעת ותרבות כשהאדמה זזה

 דעת ותרבות לילה כלכלי

 דעת ותרבות למה לי לקחת ללב

 ותדעת ותרב טיקהקמסע לאנטר

 דעת ותרבות לא מוכן לשתוק -ספי ריבלין

 דעת ותרבות סקס קטלני

 דעת ותרבות עכשיו זה תמיד שלום חנוך

 מורשת אוי מאמא

 מורשת האמת מאחורי אסון השייטת

 מורשת סרוגים 

 מורשת עיני הרנטגן

 מורשת ימינה -רצח רבין

 פריפריה הניצחון הגדול של מוטי

 פריפריה השיבה הביתה

 פריפריה ילד לא שקט

 פריפריה רביעיית רן

 שיח ציבורי המקור
 

 

 תכניות מועדפות   -לדוח  1סעיף 

 לשדר תכניות מועדפות, בהתאם לכללים. 7050מחויב לראשונה בשנת  50ערוץ 

בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות אשר תוכנן יעסוק בנושאים, שמקדמים את 

היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אלו הוגדרו כ"תכניות מועדפות", מגמות הרשות ואת 

תכניות מורשת ותרבות יהודית, תכניות דעת ותרבות, תכניות והן עוסקות בנושאים הבאים: 

  פריפריה ותכניות שיח ציבורי.

 

 ההגדרות של התכניות המועדפות נמצאות בכללי התכניות.
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" 50"ישראל המכסה של התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, כללי התכניות גם מסדירים את 

, בין השעות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק תכניותשל  שעות 500מחויבת לשדר 

 .ן. מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיי70:00-52:00

 

שידורי רשות שהם תכניות  70:00-ו 52:00"שודרו בין השעות )ג( לכללי תכניות קובע: 2כלל 

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."

 

ות השנייה, במסגרת "רצועה בשעות האמורות סרטי הרש "50ישראל "בכפוף לכלל זה, שודרו ב

במורשת  ,(, "חופשת קיץ"מהחיים", אשר חלקם עסקו בפריפריה )"אחד על אחד", "מירל'ה"

 ותרבות יהודית )"תהילים", "יורק"( וכן בדעת ותרבות )"נופל וקם"(.

 

שידור סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור, הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור 

 . שעות אלה שודרו בשעות אחרות ביממה.70:00-52:00ות במכסות אלו בין השעות תכניות מועדפ

 

התכניות המועדפות מתחלקות לשתי קטגוריות: תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן 

מובהק, וכאלו שאינן מובהקות, אולם משלבות בתוכן תכנים ונושאים מועדפים. תכניות מועדפות 

מזמן השידור. תכניות שאינן  70%-ב"אוף פריים" מקבלות הכרה בשאינן מובהקות ומשודרות 

מועדפות מובהקות שישודרו ב"פריים", ויהיה בהן ייצוג ניכר על המרקע של קבוצות אוכלוסייה, 

 מזמן השידור שלהן. 500%או נושאים מועדפים כפי שמוגדרים בכללים, יקבלו הכרה של 

 

ות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שאליה התחייב עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השע

 בכל שנה.

 

 . 70:00-52:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  500מחויבת לשדר  "50ישראל "

 

 שעות מועדפות ששודרו

 211:00 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 187:12 שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

 0807237 ותסה"כ שעות תכניות מועדפ

 

 

 א. דעת ותרבות 

 

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

 שעות 23211מכסה2                                                    24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 28/03/10 - 28/03/10 0:53 1 דברים שרציתי לומר
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 05/09/10 - 05/09/10 0:53 1 ם חנוךעכשיו זה תמיד שלו
 27/02/10 - 27/02/10 1:09 1 דיוות באמריקה

 16/07/10 - 16/07/10 1:52 1 7050טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה 

 21/03/10 - 14/04/10 6:25 12 לילה כלכלי

 19/04/10 - 19/05/10 4:32 3 מערכוני הגשש החיוור

 16/10/10 - 16/10/10 0:55 1 סיפורה של עמית קדוש
 13/02/10 - 13/02/10 0:56 1 צילום פראי

 09/09/10 - 30/09/10 6:49 4 שלום חנוך ארבע תחנות
 11/12/10 - 11/12/10 1:13 1 *נופל וקם*

שעות 23242231סה"כ2   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 28/01/10 - 27/01/11 299:15 297 50בריאות 
 11/02/10 - 27/01/11 23:02 44 דיון נוסף

 11/02/10 - 27/01/11 24:41 49 החזית החברתית
 07/02/10 - 23/01/11 28:26 57 היו ימים

 07/09/10 - 16/09/10 1:02 2 משידורי ערוץ הכנסת  -המשחק המרכזי
 11/06/10 - 31/12/10 18:00 20 הפרקליטים

 09/02/10 - 25/01/11 20:25 41 הצוללת
 05/10/10 - 05/10/10 0:29 1 ת אורחיםועד

 29/04/10 - 26/09/10 0:57 2 זוג או פרט 
 10/02/10 - 26/01/11 22:56 45 חיידק פוליטי

 09/02/10 - 18/01/11 24:43 47 חשבון פתוח
 25/01/11 - 25/01/11 0:33 1 כנסת צעירה
 08/02/10 - 24/01/11 19:37 45 מעונן חלקית

 10/02/10 - 26/01/11 25:24 49 קפה הפוך
 08/02/10 - 24/01/11 25:06 49 ראש בראש

 07/02/10 - 23/01/11 23:07 45 שוברים כלים
שעות 337231214סה"כ2   

שעות 388288218סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2  
 

 תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 28/01/10 - 27/01/11 562:56 301 על הבוקר*
שעות 302230241סה"כ תכניות שאינן מובהקות2   

 מזמן שידורה. 70%-* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 

 הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

 

 

 ב. פריפריה

 

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

 שעות 81211מכסה2                                                   24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 03/07/10 - 09/10/10 11:12 15 רביעיית רן
 14/08/10 - 14/08/10 0:51 1 בתולות 
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 29/01/10 - 15/10/10 18:39 22 שף בהפתעה
 25/12/10 - 25/12/10 0:55 1 אחד על אחד*

 19/07/10 - 19/07/10 1:13 1 חופשת קיץ*
 18/12/10 - 18/12/10 0:53 1 מירל'ה*

שעות 88240248סה"כ2   
 

 תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 29/01/10 - 29/01/10 0:31 1 טיול אורבני ברמלה
 29/01/10 - 30/07/10 12:33 27 טיול בכפר
 06/08/10 - 07/01/11 9:50 20 צליל וטעם

 29/01/10 - 21/01/11 24:31 49 שנוי במחלוקת
שעות 47220230סה"כ2   

שעות 80208281סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2  
 

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

 .ואף מעבר לכך הזכיין עמד במכסה

 

 

 ג. מורשת ותרבות יהודית

 

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

 שעות 81211מכסה2                                                    24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 16/10/10 - 22/01/11 13:43 15 סרוגים
 19/04/10 - 19/04/10 1:04 1 אופיר קאופמן ז"ל

 19/04/10 - 19/04/10 1:10 1 אל המוות הישרנו מבט
 18/04/10 - 18/04/10 0:40 1 אנחנו שנינו מאותו הכפר

 12/04/10 - 12/04/10 1:05 1 ילדים ללא צל
 23/02/10 - 13/01/11 6:17 9 לונדון את קירשנבאום*

 18/04/10 - 18/04/10 1:27 1 נקרא על שם
 08/09/10 - 08/09/10 1:03 1 תכנית מיוחדת לראש השנה -שירה פליקס
 22/09/10 - 22/09/10 0:58 1 תכנית מיוחדת לסוכות -שירה פליקס
 29/09/10 - 29/09/10 1:00 1 תכניות מיוחדת לשמחת תורה -שירה פליקס

 11/04/10 - 11/04/10 0:50 1 *יורק*
 29/03/10 - 29/03/10 1:54 1 *תהילים*

שעות 80200220סה"כ2   
 

 ביתר שעות היום תכניות מועדפות מובהקות

 12/04/10 - 12/04/10 0:32 1 מכון משואה -אירית רומנו קופר
 12/04/10 - 12/04/10 0:18 1 מכון משואה -ז'אק סטרומזה

 29/01/10 - 21/01/11 33:41 60 חמישה בעקבות פרשה
 20/07/10 - 20/07/10 0:29 1 משדר מיוחד -ט' באב

 25/03/10 - 19/09/10 1:58 4 יוצאים מהתנ"ך
 12/04/10 - 12/04/10 0:40 1 לודז' שלי אינה קיימת

 12/04/10 - 12/04/10 0:28 1 מכון משואה -ליאון בלאט
 12/04/10 - 12/04/10 0:24 1 מכון משואה -מיכאל יצחקי

 19/04/10 - 19/04/10 2:24 1 כרוןייום הז -על הבוקר
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 12/04/10 - 12/04/10 2:24 1 יום השואה -על הבוקר
 12/04/10 - 12/04/10 0:27 1 תמונה משפחתית

שעות 48230284סה"כ2    
שעות 73217233סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2  

 

שורשי החילון  הרב קוק, משמעות הסליחה, * תכניות אשר עסקו בנושאים כמו מקורות התשליך,

 מזמן התכנית. 70%הכרה  של  ועוד.

 רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "

 

 הזכיין  עמד במכסה.

 

 ד. שיח ציבורי 

 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התוכנית
 שעות 03211מכסה2                                                    24211-07211תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 03/02/10 - 26/01/11 15:05 15 המקור
שעות 03213283סה"כ תכניות מועדפות מובהקות2  

 

 .הזכיין עמד במכסה

 

 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית -לדוח  20סעיף 

 

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

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

מכלל  1%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת מ 1%-מ

 זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית.

 

עוד נקבע, כי בעל זיכיון ישדר תכניות מהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית, במכסה 

יחידת השידור. את התכניות האמורות יפיק צוות, שרוב היוצרים והמבצעים  הנקבעת לפי היקף

 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 

 באתר האינטרנט של הרשות. 7050

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות 020.

 

שעות שנתיות. בפועל תרגם הזכיין  2::0:8 תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 1%
 שעות לשפה הערבית. :42:0:
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שבועות בשנה, הזכיין לא עמד במכסת  17שבועות מתוך  78עלה כי במהלך מבדיקת הרשות 

 חויבות." לא עמדה במ01"ישראל התרגום הנדרשת. 

 

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

 01/10/10 - 15/01/11 05:50 11 אדריכלי החלומות
 22/01/11 - 22/01/11 00:30 1 אדריכלי החלומות ש.ח.

 05/06/10 - 23/07/10 01:30 3 אפייה עם ברטלה
 04/09/10 - 04/09/10 00:26 1 בטיחות בבית

 29/03/10 - 29/03/10 00:51 1 ש.ח.בישולים בחג הפסח 
בית ספר לשוטרים מתחילים: המשימה 

 16/04/10 - 16/04/10 01:39 1 מוסקבה ש.ח.
 15/01/11 - 15/01/11 00:29 1 יםם האיטלקיבשבקולס באלפי

 02/10/10 - 22/01/11 14:27 16 בתנועה ש.ח.
 13/02/10 - 13/02/10 00:30 1 גברים במטבח
 06/02/10 - 13/03/10 02:02 4 ש.ח.גברים במטבח 

 08/01/11 - 08/01/11 00:27 1 ית יםיהחיים הטובים בקר
 28/01/10 - 02/12/10 07:54 15 הסיפור שלי

 29/01/10 - 27/01/11 80:04 129 הסיפור שלי ש.ח. 
 19/06/10 - 19/06/10 00:34 1 זהירות ילדים בדרך 

 03/01/11 - 09/01/11 01:23 3 חוות דעת ש.ח. 
 04/06/10 - 04/06/10 00:27 1 חופשה בין הגלים

 10/09/10 - 10/09/10 00:32 1 חופשה בין הגלים ש.ח.
 22/01/11 - 22/01/11 00:33 1 חופשת סקי עם הבלונדיניות

 30/01/10 - 30/09/10 30:24 57 חיים טוב
 01/05/10 - 26/06/10 01:40 2 חיים טוב ש.ח.

 29/01/10 - 30/07/10 12:33 27 טיול בכפר
 21/05/10 - 21/05/10 00:31 1 טיול בשבדיה

 20/06/10 - 27/01/11 136:19 154 כמעט מלאכים 
 10/09/10 - 10/09/10 02:09 1 לשחרר את ווילי ש.ח.

 04/04/10 - 04/04/10 00:34 1 מא של לילך גרמן ש.ח.ימבשלים עם א
 10/07/10 - 31/07/10 02:09 4 מבשלת מהספרים עם רות סירקיס

 19/11/10 - 17/12/10 02:02 4 מבשלת מהספרים עם רות סירקיס ש.ח.
 19/05/10 - 19/05/10 00:33 1 מדריך בארץ 
 13/02/10 - 13/02/10 00:24 1 מדריך החלב

 18/05/10 - 18/05/10 00:29 1 מדריך החלב ש.ח.
 25/12/10 - 25/12/10 00:31 1 מדריך היין עם ניר צוק ש.ח.

 04/04/10 - 04/04/10 00:30 1 מטבח גורמה ש.ח.
 24/09/10 - 24/09/10 00:34 1 לפלנד -מלכת המדבר

 30/01/10 - 08/01/11 07:07 13 מפגש השף
 06/02/10 - 06/02/10 00:30 1 מפגש השף ש.ח.

 30/01/10 - 30/01/10 00:24 1 70מקסימום 
 19/05/10 - 19/05/10 01:02 1 מתחתנים ש.ח.

 16/07/10 - 16/07/10 02:31 1 סופרמן ש.ח.
 28/05/10 - 28/05/10 00:28 1 ספיישל דגי בריכה

 09/09/10 - 09/09/10 00:29 1 ספיישל דגי בריכה ש.ח.
 29/03/10 - 29/03/10 00:53 1 ספיישל חוויות היין באילת ש.ח.

 18/06/10 - 21/08/10 04:38 2 אהבה בחודש נובמבר ש.ח -סרט קולנוע
 04/04/10 - 04/04/10 01:49 1 אהבה ממבט שלישי ש.ח. -סרט קולנוע
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 03/12/10 - 03/12/10 02:07 1 המחליפים ש.ח. -סרט קולנוע
 27/02/10 - 27/02/10 01:50 1 חיזורי קיץ ש.ח. -סרט קולנוע
 30/03/10 - 30/03/10 01:39 1 ש.ח. 7לשחרר את וילי  -סרט קולנוע

 05/04/10 - 29/05/10 03:11 2 ש.ח. :לשחרר את וילי  -קולנועסרט 
 12/11/10 - 12/11/10 02:15 1 ש.ח. 7נשק קטלני  -סרט קולנוע
 09/10/10 - 15/01/11 04:15 2 נשק קטלני ש.ח. -סרט קולנוע
 20/04/10 - 20/04/10 02:13 1 ש.ח. 7סופרמן  -סרט קולנוע
 19/05/10 - 19/05/10 02:14 1 ח.סיפורו של אלוף ש. -סרט קולנוע
 03/04/10 - 03/04/10 01:45 1 ש.ח. 7סקובי דו  -סרט קולנוע
 20/11/10 - 10/12/10 03:44 2 שם קוד דג חרב ש.ח -סרט קולנוע
 20/08/10 - 20/08/10 02:39 1 תיק שקנאי ש.ח. -סרט קולנוע

 07/08/10 - 28/08/10 02:28 4 פותחים מסעדה
 06/08/10 - 07/01/11 09:50 20 צליל וטעם

 20/11/10 - 20/11/10 00:32 1 קברי צדיקים ש.ח.
 29/01/10 - 21/01/11 24:31 49 שנוי במחלוקת

שעות 817218201סה"כ2   
 

 

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

וך ומת שעה בשבוע תכנית מהפקה מקומית הדוברת בשפה הערבית בת שדרמחויבת ל "50"ישראל 

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב  57%מכסה זו יובאו במניין עד שיעור של 

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

 בישראל.

 

   חוזר.שעות בשידור  8:50מתוכן רשאי הזכיין לשדר שעות,  17 " עומדת על50"ישראל  מחויבות

 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים התכניתשם 

 29/01/10 - 30/07/10 12:33 27 טיול בכפר
 06/08/10 - 07/01/11 09:50 20 צליל וטעם

 29/01/10 - 21/01/11 24:31 49 שנוי במחלוקת
שעות 40233222סה"כ2   

 

 .לא עמד במחויבותהזכיין . שעות פחות מהמחויבות 1 -שעות, כ 08:11סה"כ שידר הזכיין 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות 220.

 

שעות שנתיות. בפועל, תרגם הזכיין  2::0:8 תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 1%

 שעות לשפה הרוסית. 8:0:17

 



 23 

שבועות בשנה, הזכיין לא עמד במכסת  17שבועות מתוך  51עלה כי במהלך הרשות מבדיקת 

" עמדה במכסת התרגום השנתית, היא לא עמדה 50הנדרשת. לכן, למרות ש"ישראל  התרגום

  במחויבות. הלא עמד " 01"ישראל במכסה השבועית. 

 

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

 02/07/10 - 14/01/11 5:14 7 אהרוני 
 31/01/10 - 04/07/10 16:00 18 אהרוני ברגע ש.ח.

 20/02/10 - 21/05/10 2:05 2 בשישי ש.ח.אהרוני 
 03/02/10 - 07/07/10 19:23 22 אהרוני בתנור ש.ח.
 01/02/10 - 05/07/10 16:01 18 אהרוני גורמה ש.ח.

 02/02/10 - 06/07/10 25:57 29 אהרוני ואני ש.ח.
 28/01/10 - 08/07/10 21:07 24 אהרוני לשבת ש.ח.

 09/09/10 - 23/09/10 1:49 2 אהרוני ש.ח.
 28/01/10 - 17/06/10 135:50 96 אודטה ש.ח. 

 16/09/10 - 14/10/10 1:51 2 ארוחת שבת עם קובי אריאלי
 20/01/11 - 20/01/11 0:56 1 ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח. 

 12/07/10 - 22/11/10 17:00 19 בישול אסייתי 
 10/01/11 - 17/01/11 1:44 2 בישול אסייתי ש.ח. 

 29/10/10 - 31/12/10 7:21 9 גברים במטבח 
 30/03/10 - 11/09/10 1:48 3 גידי גוב הולך לאכול ש.ח 

 20/03/10 - 29/05/10 1:48 3 ד"ר אריק אלפר 
 18/08/10 - 01/09/10 1:44 3 ד"ר אריק אלפר ש.ח. 

 30/01/10 - 14/08/10 51:44 56 הנשים של אף אחד ש.ח.
 15/07/10 - 05/08/10 2:37 3 שה הקייטנה עם אביב מ

 13/11/10 - 13/11/10 0:34 1 טיול משפחתי בחבל מודיעין 
 23/09/10 - 23/09/10 2:08 1 מה זה בכלל קשור לאהבה -טינה 

 23/10/10 - 18/12/10 4:02 8 להרגיש טוב בבית 
 25/09/10 - 25/09/10 0:25 1 לטייל עם כוכבים 
 14/07/10 - 18/08/10 3:35 4 מאפים ומתוקים 

 25/08/10 - 19/01/11 3:30 4 מאפים ומתוקים ש.ח. 
 11/07/10 - 08/08/10 4:23 5 מבשלים מהספרים 

 07/05/10 - 14/05/10 1:03 2 מלכת השוק 
 07/01/11 - 21/01/11 2:37 3 ממזרח למערב עם הילה אלפרט

 12/07/10 - 08/01/11 5:24 6 לקט -מצעד המנות של אהרוני 
 14/07/10 - 25/12/10 44:33 49 ש.ח. -מצעד המנות של אהרוני 

 18/09/10 - 18/09/10 2:01 1 ש.ח. 7אבי הכלה  -סרט קולנוע
 13/02/10 - 15/05/10 4:36 2 ש.ח. 57אושן  -סרט קולנוע
 19/05/10 - 27/08/10 4:18 2 ש.ח. 7איזה מין שוטרת  -סרט קולנוע
 11/09/10 - 18/12/10 4:20 2 טרת ש.חאיזה מין שו -סרט קולנוע
 05/06/10 - 05/06/10 2:34 1 איילנד ש.ח. -סרט קולנוע
 12/03/10 - 12/06/10 4:00 2 אישה חתול ש.ח. -סרט קולנוע
 30/09/10 - 30/09/10 2:38 1 ארמגדון ש.ח. -סרט קולנוע
 06/03/10 - 06/03/10 2:25 1 ארץ קרה ש.ח. -סרט קולנוע

 17/04/10 - 17/04/10 2:29 1 באטמן מתחיל ש.ח. -נועסרט קול
בואו נדבר על זה פעם שנייה  -סרט קולנוע

 23/10/10 - 23/10/10 1:57 1 ש.ח.
 24/07/10 - 08/01/11 3:54 2 בואו נדבר על זה ש.ח. -סרט קולנוע
 21/05/10 - 21/05/10 1:45 1 בית בקצה העולם ש.ח. -סרט קולנוע
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 30/04/10 - 30/04/10 2:13 1 ת השעווהבי -סרט קולנוע
 10/07/10 - 10/07/10 2:05 1 בית השעווה ש.ח. -סרט קולנוע
 22/10/10 - 22/10/10 2:25 1 בנעליה ש.ח. -סרט קולנוע
 29/05/10 - 29/05/10 1:58 1 בשם החוק ש.ח. -סרט קולנוע
 05/04/10 - 05/04/10 2:46 1 הארי פוטר וגביע האש ש.ח. -סרט קולנוע
הארי פוטר והאסיר מאזקבן  -סרט קולנוע

 09/07/10 - 09/07/10 2:30 1 ש.ח.
 26/06/10 - 26/06/10 1:59 1 הבית באגם ש.ח. -סרט קולנוע
הגשרים על מחוז מדיסון  -סרט קולנוע

 29/01/10 - 29/01/10 2:28 1 ש.ח.
הדיוקס קורעים את האזרד  -סרט קולנוע

 05/03/10 - 05/03/10 2:01 1 ש.ח.
 14/05/10 - 14/05/10 2:01 1 החברים מאטלנטה -סרט קולנוע
 06/08/10 - 06/08/10 2:04 1 החברים מאטלנטה ש.ח. -סרט קולנוע
 23/04/10 - 23/04/10 2:02 1 הכל מואר  -סרט קולנוע
 04/06/10 - 04/06/10 2:02 1 הכל מואר ש.ח. -סרט קולנוע
 06/02/10 - 06/02/10 2:36 1 המטריקס -סרט קולנוע
 02/04/10 - 02/04/10 2:08 1 המכשפות מאיסטוויק ש.ח. -סרט קולנוע
 19/06/10 - 28/08/10 3:44 2 השמועה אומרת ש... ש.ח. -סרט קולנוע
 23/07/10 - 23/07/10 2:33 1 ונדטה ש.ח. -סרט קולנוע
 09/04/10 - 09/04/10 1:56 1 חייב לאהוב כלבים ש.ח. -סרט קולנוע
 08/05/10 - 08/05/10 3:05 1 טרויה ש.ח. -סרט קולנוע
 25/09/10 - 25/09/10 2:40 1 יום ראשון הגדול ש.ח. -סרט קולנוע
 15/10/10 - 15/10/10 1:44 1 ירח דבש מטורף ש.ח. -סרט קולנוע
 30/03/10 - 30/03/10 2:04 1 יש לך הודעה -סרט קולנוע
 27/03/10 - 27/03/10 2:19 1 כוח להשחית ש.ח -סרט קולנוע
 30/09/10 - 30/09/10 1:36 1 כל הטיסות בטלות -סרט קולנוע
 14/01/11 - 14/01/11 2:41 1 לגעת ביהלום ש.ח. -סרט קולנוע
 07/08/10 - 07/08/10 2:01 1 לקחת חיים ש.ח. -סרט קולנוע
 07/05/10 - 07/05/10 1:41 1 מהיר ללא גבולות -סרט קולנוע

 18/05/10 - 18/05/10 2:23 1 משולש מסוכן -ולנועסרט ק
 25/06/10 - 25/06/10 2:15 1 משולש מסוכן ש.ח. -סרט קולנוע
 05/02/10 - 05/02/10 1:59 1 נערה במים -סרט קולנוע
 25/06/10 - 25/06/10 2:02 1 נערה במים ש.ח. -סרט קולנוע
 06/11/10 - 06/11/10 1:49 1 נתיחת חייזר -סרט קולנוע
 25/09/10 - 27/11/10 5:44 2 סופרמן  חוזר ש.ח. -סרט קולנוע
 20/02/10 - 02/07/10 4:44 2 סוריאנה ש.ח. -סרט קולנוע
 03/04/10 - 14/08/10 5:09 2 סימן חיים ש.ח. -סרט קולנוע
 01/05/10 - 01/05/10 1:40 1 סיפור סינדרלה ש.ח. -סרט קולנוע
 05/06/10 - 05/06/10 1:36 1 ספייס ג'אם -סרט קולנוע
 09/09/10 - 09/09/10 1:28 1 ספייס ג'אם ש.ח. -סרט קולנוע
 05/04/10 - 05/04/10 2:09 1 עיר של מלאכים ש.ח. -סרט קולנוע
 19/02/10 - 19/02/10 1:47 1 פוסידון -סרט קולנוע
 04/09/10 - 04/09/10 1:44 1 פוסידון ש.ח. -סרט קולנוע
 13/08/10 - 13/08/10 2:19 1 יבל הבירה ש.ח.פסט -סרט קולנוע
צ'רלי בממלכת השוקולד  -סרט קולנוע

 30/03/10 - 19/05/10 4:05 2 ש.ח.
 20/03/10 - 28/05/10 4:33 2 קונסטנטין ש.ח. -סרט קולנוע
 26/03/10 - 26/03/10 2:00 1 קיס קיס בנג בנג ש.ח. -סרט קולנוע
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 04/04/10 - 04/04/10 1:33 1 קרימינל ש.ח. -סרט קולנוע
 30/04/10 - 30/04/10 2:00 1 רוק סטאר ש.ח -סרט קולנוע
 02/10/10 - 02/10/10 2:11 1 רצח מתקתק -סרט קולנוע
 22/01/11 - 22/01/11 1:59 1 רצח מתקתק ש.ח. -סרט קולנוע
 03/09/10 - 03/09/10 1:47 1 שבועיים מראש ש.ח. -סרט קולנוע
 12/06/10 - 30/10/10 7:06 3 7ראש ש.ח.שומר ה -סרט קולנוע
 30/01/10 - 30/01/10 2:07 1 שני צעדים למוות -סרט קולנוע
 05/11/10 - 05/11/10 1:26 1 תא טלפון ש.ח. -סרט קולנוע
 19/03/10 - 19/03/10 2:24 1 תייר מזדמן ש.ח. -סרט קולנוע

 06/06/10 - 01/07/10 8:14 20 עדיין ביחד ש.ח
 25/06/10 - 15/10/10 9:35 15 יםעושים גל

 19/06/10 - 08/01/11 13:00 22 עושים גלים ש.ח.
 13/07/10 - 24/08/10 5:18 6 פותחים שולחן עם פותנה 

 30/01/10 - 11/09/10 23:32 45 ריבה ש.ח.
שעות 084238240סה"כ2   

 

 

 


