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שלום רב,
דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לשנת 0202
מצ"ב הדו"ח השנתי לשנת  1121של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,המפרט את פעילות הרשות
וזכייניה בשנה זו וכולל פירוט עמידת הזכיינים במחויבויות ונתונים מרכזיים נוספים.
בתחום הטלוויזיה ,הדוח מעיד על התבססות המגמה ,המאפיינת את השנים האחרונות ,של
עמידה במחויבויות והשקעה גבוהה בתוכן מצד זכייני הטלוויזיה .ביטוי לכך הוא היקף ההוצאה
על סוגה עילית בשנה זו אשר עמד על כ 011-מיליון .₪
לצד ההסדרה בתחום התוכן ,ניכרה בשנה זו עשייה משמעותית של הרשות בתחום ההפקות,
בהשקעה של כ 5.7 -מיליון שקלים בהפקות עצמאיות ואיכותיות (מתוך כספי ה  BIDממכרז לערוץ
 .)1זהו מנגנון חשוב אשר מבטיח הפקה של תכנים איכותיים בנושאים בעלי ערך ציבורי.
בתחום הרדיו ,התאפיינה שנה זו בהתבססות תחנות הרדיו האזורי (בהיבט התוכני והכלכלי) וזאת
כשנה לאחר המכרזים .שתי תחנות רדיו חדשות עלו לאוויר ונתנו מענה לקהלים מובחנים שעד כה
חסר להם היצע שידורים מתאים :רדיו "קול ברמה" ,הפונה לקהל התורני ושידורי ניסיון של "גלי
ישראל" באיו"ש.
הצלחת שידורי עידן +בשנת  ,1121וההיערכות לקראת סגירת מערך השידורים האנלוגי בשנת
 ,1122יצרה אף היא הזדמנויות להרחבת היצע השידורים לציבור .העשייה וההישגים בשנת 1121
היוו תשתית לסגירה המוצלחת של השידור האנלוגי ולשינויים הצפויים בסביבת השידורים
בשנים הקרובות.
התוצאות והסיכומים של שנת  ,1121לצד הבעיות שאנו עדים להן בסביבת השידורים ,מצריכים
"עליית מדרגה" בטפול ובהתייחסות להיבטים התרבותיים-חברתיים ,הטכנולוגיים והכלכליים
של סביבת השידורים .לראייתי ,הבעיות בסביבת השידורים בהווה נעוצות בכשלים מערכתיים
שמלווים אותנו זמן רב ומצריכים טיפול כולל .ראשית ,יש הכרח בשינוי מבנה הרגולציה
והתאמתו לשינויים בסביבת השידורים באמצעות הקמת רשות ממוזגת להסדרת שידורים .שנית
יש לתת מענה לכשל כלכלי בתחום הפרסום בטלוויזיה ,בכך שהיקפיו אינם גדלים באופן היחסי
המתאים לגידול במשק .לצד זאת יש מקום לקדם מנגנוני רגולציה עדכניים (הסדרה משותפת
ועצמית) ובחינה מקיפה של השוק במסגרת הליכי החקיקה המשמעותיים המתרחשים כעת.
אבקש להודות למועצת הרשות ,וליושב הראש ,ד"ר אילן אבישר ,על הגיבוי ,שיתוף הפעולה
וההליכה בנתיב משותף במטרה ליצור רגולציה עדכנית ,ולאפשר לצוות ההנהלה לפעול
במקצועיות ובאופן ענייני .עוד אבקש להודות להנהלת הרשות ולעובדיה על עבודתם המקצועית
והמסורה.
הדו"ח מפורסם במלואו גם באתר האינטרנט של הרשות השנייה בכתובת .www.rashut2.org.il
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