נספח א' לדוח תכני שידור שנת  – 1122תכניות ערוצים  1ו – 21
ערוץ 1
סעיף  8לדוח  -תכניות מועדפות מסוגה עילית
כללי התכניות מחייבים ש 51%-מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות.
במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה של תכניות מועדפות מסוגה עילית ,מעבר למכסה
הקבועה בכללים.
"רשת" התחייבה כי  27%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .רשת" לא עמדה בדרישה ושידרה  15%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התכנית
בואי קלה
ילדי היטלר
נמיביה
סילביה דוראן
עד הבית
עונת ההופעות שלנו
צבא העם
מודה אני
תכנית חיסכון
ונתנה תוקף
ירושלים של מטה
לאסוף את השברים
מוסר השילומים
סוכות של צדק חברתי
סימני שאלה
סיפור החטיבה הירושלמית
עד הבית
עוד מעט נהפוך לשיר 7155
עולים לרגל
רות ,יהודית וגרים נוספים
 5נשים ונורי
אני פדופיל
הנעדר
חיים יקרים
טקסי דרייבר
למה לא סיפרת לי?

סוג המועדף
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
מורשת ותרבות
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
1

שם התכנית
משפחה חורגת +
סוד הרצח של הילדה רוז
סילבר
 - 561תכנית תחקירים
 - 561תכנית תחקירים  -מחאת הדיור

סוג המועדף
פריפריה
פריפריה
פריפריה
שיח ציבורי
שיח ציבורי

"קשת" התחייבה כי  27%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .קשת" לא עמדה בדרישה ושידרה  65%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התכנית
איך להצליח בשישה שעורים
אל תשאל  -פרקים שעסקו בדעת
ותרבות
ארץ נהדרת
בדרך שלי
תיעוד האודישנים  -בית ספר
למוסיקה
המסע לארץ כוש
השף המעופף
זה לא צדק
יחסינו לאן
תיעוד האודישנים  -נבחרת כוכב נולד
כוכב נולד בצה"ל
מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול
מעריצה מס' 5
מתים מעייפות
עובדה
עובדה  -אפגניסטן
עובדה  -עימאד מורניה
עובדה  -צוערי השב"ס
עובדה  -גלעד שרון מדבר
עובדה  -סיגל וניצן ארד
עובדה בשטח
פולישוק
צל על השמש העולה
תכנית חיסכון
האור השחור
התנ"ך שלי
כל אחד והדיבר שלו
לא תרקוד
סברי מרנן  -ראש השנה וסוכות

סוג המועדף
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
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שם התכנית
עובדה  -לוחמי השייטת על המרמרה
עובדה  -רון ארד
 72שעות עם אלעד צפני
אל תשאל  -פרקים שעסקו בפריפריה
הלוואי שתמותי
המכתב של סונמה
זה הילד שלי
חתונה כשרה
יוצרים עם קשת
כל הזמן שבעולם
לא מזוהות
מדינה בהלוואה
עובדה  -משפחת אלפרון
אל תשאל  -פרקים שעסקו בשיח
ציבורי
ארץ נהדרת  -מדינה במחאה
השביעייה
צבא השחרור של גלעד
נדבר על זה בבית

סוג המועדף
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי

סעיף  22לדוח  -תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שתוכנן יעסוק בנושאים שמקדמים את מגמות
הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלו הוגדרו "תכניות מועדפות" ,והן
עוסקות בנושאים הבאים :תכניות מורשת ותרבות יהודית ,תכניות דעת ותרבות ,תכניות
פריפריה ותכניות שיח ציבורי.
ההגדרות של התכניות המועדפות נמצאות בכללי התכניות.
כללי התכניות גם מסדירים את מכסת התכניות המועדפות .בהתאם לכללים ,זכייני ערוץ 7
מחויבים לשדר ,בחלוקה יחסית ביניהם 572.2 ,שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים
באופן מובהק ,בין השעות  .72:11-52:11מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות
של הזכיינים.
כלל (2ג) לכללי התכניות קובע" :שודרו בין השעות  72:11- 52:11שידורי 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".
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כפוף לכלל זה שודרו ב"רשת" בשעות האמורות סרטי הרשות השנייה ,בשידורי "רצועה מהחיים",
"געגוע",
החצר",
("אשת
בפריפריה
עסק
חלקם
אשר
"הבלתי נראים"" ,הדולפין"" ,מוסטאר הלוך ושוב"" ,עיראקנ'רול"" ,פאזל ירושלים"
ו"פלעטשקס") ,ובדעת ותרבות ("בגוף שלישי"" ,לאה גולדברג בחמישה בתים" ו"פנינה פיילר
אחות קומוניסטית").
סרטי הרשות השנייה אשר שודרו ב"קשת" בשעות האמורות ,בשידורי "רצועה מהחיים" ,עסקו
בחלקם בפריפריה ("לנין באוקטובר" ו"קירבת דם") ,ובדעת ותרבות ("ג'נט"" ,נוזל החיים"
ו"הסיפור האחרון של פרנץ קפקא").
שידור סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור
תכניות מועדפות במכסות אלו בין השעות  .72:11-52:11תכניות אלו שודרו בשעות אחרות
ביממה.
התכניות המועדפות נחלקות לשתי קטגוריות :תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן
מובהק ,ותכניות שעוסקות בנושאים אלו באופן בלתי מובהק ,אולם משלבות בתוכן תכנים
ונושאים מועדפים .תכניות מועדפות שאינן מובהקות ומשודרות ב"אוף פריים" מקבלות הכרה ב-
 71%מזמן השידור .תכניות מועדפות שאינן מובהקת ,שישודרו ב"פריים" ויהיה בהן ייצוג ניכר
של קבוצות אוכלוסייה על המרקע ,או שיעסקו בנושאים מועדפים כפי שמוגדרים בכללים ,יקבלו
הכרה של  511%מזמן השידור שלהן.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שלה התחייב
בכל שנה.

4

22.2

"רשת" – תכניות מועדפות

"רשת" מחויבת לשדר  62.7שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .72:11-52:11נוסף
על כך התחייבה "רשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות
בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

551:26

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

727:11

סה"כ שעות תכניות מועדפות

951:63

א .דעת ותרבות
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
ילדי היטלר
0:59
1
גבר בעבודה
0:46
1
 11שנה לבית צבי
1:48
1
פדופיליה  -משדר מיוחד
1:04
1
צבא העם  -שעת השי"ן
0:37
1
תכנית חיסכון
42:04
74
בגוף שלישי **
0:53
1
לאה גולדברג בחמישה בתים **
0:55
1
פנינה פיילר אחות קומוניסטית **
0:54
1
סה"כ 91:10:16 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 28 :שעות
01/05/11 - 01/05/11
30/05/11 - 30/05/11
09/05/11 - 09/05/11
15/03/11 - 15/03/11
27/09/11 - 27/09/11
27/12/11 - 03/07/11
10/04/11 - 10/04/11
17/07/11 - 17/07/11
03/04/11 - 03/04/11

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
הורים באהבה
שאלה משפטית

11:17
14
68:08
80
סה"כ 05:13:11 :שעות

16/05/11 - 23/01/11
18/12/11 - 30/01/11

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 215:61:06 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
העולם הבוקר *

227:05
149
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 101:91:60 :שעות

27/12/11 - 02/01/11

* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 71%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין שידר את התכנית "טד" אשר עונה להגדרה של תכנית דעת ותרבות אך אינה נכללת
במכסה מאחר שאינה תכנית בהפקה מקומית.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

5

ב .פריפריה
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
חיים יקרים
1:37
1
ילדי הזהב
0:40
1
2:14
רוקדים ושרים למען ילדי הזהב  -וראייטי 1
טקסי דרייבר
4:27
6
שירותרום
0:54
1
רוז
הילדה
של
הרצח
סוד
0:59
1
אשת החצר **
0:53
1
געגוע **
0:55
1
הבלתי נראים **
0:57
1
הדולפין **
0:57
1
מוסטאר הלוך ושוב **
1:02
1
עיראקנ'רול **
0:57
1
**
ירושלים
פאזל
1:01
1
פלעטשקס **
1:02
1
סה"כ 28:01:18 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 28 :שעות
11/04/11 - 11/04/11
24/01/11 - 24/01/11
24/01/11 - 24/01/11
08/02/11 - 03/01/11
27/12/11 - 27/12/11
27/06/11 - 27/06/11
17/04/11 - 17/04/11
10/07/11 - 10/07/11
25/04/11 - 25/04/11
29/08/11 - 29/08/11
22/08/11 - 22/08/11
24/07/11 - 24/07/11
07/08/11 - 07/08/11
14/08/11 - 14/08/11

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
ילדי הזהב שידור במהלך היום
איקרית
סוד החיים הטובים
רפיק חלבי בשטח
שירותרום שידור במהלך היום

24/01/11 - 24/01/11
19/04/11 - 19/04/11
01/11/11 - 27/03/11
25/10/11 - 04/01/11
27/12/11 - 27/12/11

0:50
1
0:37
1
81:52
86
33:15
35
2:99
1
סה"כ 210:20:09 :שעות

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 201:93:96 :שעות
** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה.
ג .מורשת ותרבות יהודית
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
אבא שלי היה
1:40
1
שתיים מי יודע
0:40
1
זוכרים ,שרים ומספרים
1:38
1
לחיות טוב מיוחד לפסח
0:28
1
סרט ישראלי  -ברוריה
1:26
1
סימני שאלה
8:37
10
צבא העם
2:43
3
אולפן עצמאות
2:38
1
סה"כ 25:91:15 :שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 20:13 :שעות
08/05/11 - 08/05/11
24/04/11 - 24/04/11
08/05/11 - 08/05/11
18/04/11 - 18/04/11
08/08/11 - 08/08/11
04/04/11 - 31/01/11
17/10/11 - 27/09/11
10/05/11 - 10/05/11
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מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
מאין יבוא עזרי?
התכשיט הגדול  -יונתן איינהורן ז"ל
אולפן עצמאות  -שידור במהלך היום
העולם הבוקר מיוחד ליום השואה ,ליום
הזיכרון ולטו' באב
6:16
3
לחיות טוב מיוחד ליום השואה וליום
הזכרון
3:35
2
סוד החיים הטובים מיוחד ליום השואה
0:54
1
שרים עצמאות עם הנשיא
1:29
1
סה"כ 29:95:63 :שעות
1:00
0:18
2:24

1
1
1

01/05/11 - 01/05/11
09/05/11 - 09/05/11
10/05/11 - 10/05/11
15/08/11 - 02/05/11
09/05/11 - 02/05/11
02/05/11 - 02/05/11
10/05/11 - 10/05/11

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 69:92:09 :שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ד .שיח ציבורי
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 22:13 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
 - 561תכנית תחקירים
11/07/11 - 31/01/11
7:46
7
 - 561תכנית תחקירים -מחאת הדיור
25/07/11 - 25/07/11
1:50
1
הינשופים עוברים לרוטשילד
01/08/11 - 31/07/11
1:51
2
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 22:18:08 :שעות
הזכיין עמד במכסה.
" 22.1קשת" – תכניות מועדפות
"קשת" מחויבת לשדר  575.2שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .72:11-52:11נוסף
על כך ,התחייבה "קשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות
בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

577:21

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

517:22

סה"כ שעות תכניות מועדפות

029:66

א .דעת ותרבות
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
5
 72שעות עם רוני קובן
5
 11שנה לתיאטרון חיפה

סה"כ משך
1:17
5:25

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 60:28 :שעות
75/11/55 - 75/11/55
71/11/55 - 71/11/55
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שם התכנית
ארץ נהדרת 7
השביעייה
באופן חגיגי  -הקמת גלי צה"ל והלהקות
הצבאיות
חיים חפר  -ערב הוקרה
טקס פרס ספיר לספרות
טקס פרסי אופיר
עובדה
עובדה  -עימאד מורניה
עובדה  -צוערי השב"ס
עובדה  -גלעד שרון מדבר
עובדה  -סיגל ניצן
עובדה  -אפגניסטן
מירי מסיקה בהופעה
פולישוק
פסטיבל הסרטים חיפה
תכנית חיסכון
הסיפור האחרון של פרנץ קפקא **
נוזל החיים **

מספר פרקים
55
1
7
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
13
5
22
5
5
סה"כ  05:69:22שעות

סה"כ משך
56:21
2:52
7:11
5:21
5:55
7:75
2:11
5:11
5:11
1:17
1:16
5:15
5:55
1:72
1:72
71:17
1:16
5:16

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
 72שעות עם רוני קובן
8:04
8
אייכלר יעקוב
16:58
35
המחליטים
3:56
9
המשחק המרכזי מהכנסת
22:58
47
זוג או פרט
22:00
46
חברים מספרים על מנחם שיזף
1:10
1
עולם פוליטי
21:17
45
קפה הפוך
0:58
2
שבת צחוק
1:53
1
שבתרבות
12:09
26
תכנית הבראה
36:31
49
סה"כ 208:11:66 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 110:69:00 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
525:52
יום חדש*
151
55:51
כוכב נולד 1
21
5:17
אייל גולן קורא לך  -הגמר
1
1:51
מאחורי הקלעים  -אחותי היפה*
1
55:22
בית ספר למוסיקה
8
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 651:00:10 :שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 71%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

מתאריך  -עד תאריך
71/12/55 - 12/15/55
16/15/55 - 15/17/55
51/51/55 - 57/51/55
51/51/55 - 51/51/55
75/15/55 - 75/15/55
77/11/55 - 77/11/55
77/57/55 - 52/55/55
15/17/55 - 15/17/55
55/15/55 - 55/15/55
72/55/55 - 72/55/55
17/57/55 - 17/57/55
51/15/55 - 51/15/55
16/12/55 - 16/12/55
77/12/55 - 55/11/55
55/51/55 - 55/51/55
16/12/55 - 71/57/55
75/11/55 - 75/11/55
15/57/55 - 15/57/55

19/11/11 - 03/09/11
29/12/11 - 06/01/11
04/06/11 - 09/04/11
28/12/11 - 05/01/11
28/12/11 - 05/01/11
12/02/11 - 12/02/11
29/12/11 - 06/01/11
09/06/11 - 20/04/11
08/01/11 - 08/01/11
24/09/11 - 02/04/11
31/12/11 - 08/07/11

30/12/11 - 05/01/11
23/07/11 - 13/05/11
16/04/11 - 16/04/11
14/09/11 - 14/09/11
24/12/11 - 30/11/11
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ב .פריפריה
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
בן חוזר הביתה
1
ילדי SSSR
1
מיהו ישראלי
1
יוצרים עם קשת
1
כל הזמן שבעולם
1
מדינה בהלוואה
1
עובדה  -משפחת אלפרון
1
אדמה משוגעת
1
רסיסים  -תעודה
1
לנין באוקטובר**
1
קרבת דם**
1
סה"כ  21:62:11שעות

סה"כ משך
0:27
1:00
0:55
0:54
1:29
1:01
1:01
1:53
1:50
0:53
0:55

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
הגיע זמן לדבר
2
אג'נדה נשית
47
יוצרים עם קשת
1
נגד או בעד
45
נגד או בעד -מיוחד לפסחא
1
סה"כ 00:15:12 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 31:11:12 :שעות
** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין לא עמד במכסה.
1:02
22:04
1:37
22:15
0:30

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 60:28 :שעות
21/07/11 - 21/07/11
12/10/11 - 12/10/11
15/10/11 - 15/10/11
08/12/11 - 08/12/11
22/12/11 - 22/12/11
03/08/11 - 03/08/11
06/01/11 - 06/01/11
30/09/11 - 30/09/11
28/05/11 - 28/05/11
19/03/11 - 19/03/11
12/03/11 - 12/03/11

06/04/11 - 07/01/11
09/12/11 - 07/01/11
28/09/11 - 28/09/11
30/12/11 - 14/01/11
22/04/11 - 22/04/11

ג .מורשת ותרבות יהודית
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
היו זמנים  21 -שנה לפלמ"ח
1
התחלות חדשות -תכנית מיוחדת ליום כיפור
ולסוכות
2
זה קרה ב 6-באוקטובר
1
עובדה  -לוחמי השייטת על המרמרה
1
עובדה  -רון ארד
1
ימים טובים -תכנית מיוחדת לחג פסח
1
לרבין בהצדעה
1
פרשה לא סגורה
23
סה"כ  28:22:90שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
היו ימים  -ד"ר תום שגב
יום חדש  -תכניות מיוחדת לציון  57שנה
למלחמת יוה"כ
לומדים ביחד  -גיבורי התנ"ך
פרשה לא סגורה -יום כיפור

סה"כ משך
5:57

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 10:10 :שעות
28/09/11 - 28/09/11

5:16
1:52
5:17
1:27
1:57
1:51
57:11

19/10/11 - 08/10/11
06/10/11 - 06/10/11
10/02/11 - 10/02/11
10/11/11 - 10/11/11
20/04/11 - 20/04/11
03/11/11 - 03/11/11
30/12/11 - 08/07/11
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1:51

27/10/11 - 21/04/11

1
6
1

7:22
1:16
1:12

07/10/11 - 07/10/11
31/12/11 - 26/11/11
07/10/11 - 07/10/11
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שם התכנית
פרשה לא סגורה

סה"כ משך
1:52

מספר פרקים
1
סה"כ 29:68:13 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 66:91:11 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
23/09/11 - 23/09/11

הזכיין לא עמד במכסה.
ד .שיח ציבורי
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 10:10 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
 61שניות
03/08/11 - 03/08/11
0:47
1
ארץ נהדרת -מדינה במחאה
13/08/11 - 13/08/11
0:36
1
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 2:16:09 :שעות
הזכיין לא עמד במכסה.

סעיף  29לדוח  -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
מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הערבית ,ובהיקף שלא יפחת
מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הרוסית.
עוד נקבע כי בעל זיכיון ישדר תכנית בהפקה 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.
29.2

תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי "רשת"
ו"קשת" עמדו במחויבות האמורה.
א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  525:21שעות שנתיות .בפועל
שודרו תכניות דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  617:15שעות.
שם התכנית
 5נשים ונורי
 5נשים ונורי ש.ח.
אהלן וסהלן ש.ח.
אורי ליפשיץ -גבר בעבודה

מספר פרקים
1
1
37
1

סה"כ משך
0:39
0:28
15:25
0:46

מתאריך  -עד תאריך
25/04/11 - 25/04/11
25/04/11 - 25/04/11
03/07/11 - 02/01/11
30/05/11 - 30/05/11
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שם התכנית
איקרית
הדרך לאהוב ש.ח.
הנעדר
הנעדר ש.ח.
חיים יקרים
כולם אוהבים את ריימונד ש.ח.
סוד החיים הטובים ש.ח.
סילביה דוראן
סילביה דוראן ש.ח.
סילבר
סרט לילה  -לחפש ניסים ש.ח.
סרט לילה  -סוס הפרא ש.ח.
סרט לילה  -רופרט פטרסון ש.ח.
עאלם א-שבאב ש.ח.
רפיק חלבי בשטח
רפיק חלבי בשטח ש.ח
שאלה משפטית  -עונה 7
שאלה משפטית  -עונה  7ש.ח.
שאלה משפטית  -עונה 5
שאלה משפטית  -עונה  5ש.ח.
שישים שבעים שמונים ש.ח.

מספר פרקים סה"כ משך
0:37
1
7:11
7
0:25
1
0:51
1
1:37
1
3:28
6
111:24
106
0:40
1
0:29
1
0:35
1
1:42
1
1:27
1
1:16
1
21:18
39
33:15
35
189:50
194
42:28
50
70:33
69
8:32
10
4:03
4
82:52
555
סה"כ 311:12:13 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
19/04/11 - 19/04/11
13/02/11 - 02/01/11
09/05/11 - 09/05/11
08/11/11 - 08/11/11
11/04/11 - 11/04/11
11/01/11 - 03/01/11
27/12/11 - 03/04/11
25/04/11 - 25/04/11
25/04/11 - 25/04/11
19/04/11 - 19/04/11
08/02/11 - 08/02/11
18/01/11 - 18/01/11
25/01/11 - 25/01/11
27/12/11 - 02/01/11
25/10/11 - 04/01/11
27/12/11 - 02/01/11
08/11/11 - 10/07/11
27/12/11 - 10/07/11
18/12/11 - 20/11/11
18/12/11 - 11/12/11
26/12/11 - 25/01/11

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"רשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית
ומתוך מכסה זו יובא במניין שיעור של עד  57%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות
שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה
הערבית בישראל.
מחויבות "רשת" עומדת על  76שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  5:12שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
 5נשים ונורי
איקרית
הנעדר
סילביה דוראן
סילבר
רפיק חלבי בשטח
עאלם א-שבאב ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

0:39
1
0:37
1
0:25
1
0:40
1
0:35
1
33:15
35
3:07
8
סה"כ 65:11:10 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
25/04/11 - 25/04/11
19/04/11 - 19/04/11
09/05/11 - 09/05/11
25/04/11 - 25/04/11
19/04/11 - 19/04/11
25/10/11 - 04/01/11
27/12/11 - 02/01/11
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בסך הכול שידר הזכיין  56:55שעות בשידור ראשון ו 5:12-שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה
היה מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.

ב .קשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  775:25שעות שנתיות .בפועל
שודרו תכניות דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  565:21שעות.
מספר פרקים סה"כ משך
שם התכנית
22:04
47
אג'נדה נשית
15:28
33
אג'נדה נשית ש.ח.
39:35
91
בעיני הנשים ש.ח.
32:32
73
גלריה ש.ח.
7:01
8
הבמאי המצטיין ש.ח.
1:02
2
הגיע זמן לדבר
10:35
23
הגיע זמן לדבר ש.ח.
6:07
10
השמן עם הסוני ש.ח.
0:30
1
התחלות חדשות -ליום כיפור
0:36
1
התחלות חדשות  -סוכות
64:37
62
יופי של יום עם קרין מגריזו
94:01
110
יופי של יום עם קרין מגריזו ש.ח.
0:54
1
יוצרים עם קשת 7155
22:45
46
נגד או בעד
2:30
5
נגד או בעד ש.ח.
16:28
37
פנורמה ש.ח.
21:56
רבקה מיכאלי  -גלריית המומחים ש.ח30 .
2:56
4
שירים ודיבורים ש.ח
סה"כ 632:09:18 :שעות

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

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"קשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית
ומתוך מכסה זו יובא במניין שיעור של עד  57%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות
שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה
הערבית בישראל.
מחויבות "קשת" עומדת על  17שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  6:52שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
אג'נדה נשית
הגיע זמן לדבר
נגד או בעד
הבמאי המצטיין ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

22:04
47
1:02
2
22:45
46
6:17
7
סה"כ 91:18:90 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
09/12/11 - 07/01/11
06/04/11 - 07/01/11
30/12/11 - 14/01/11
05/11/11 - 01/04/11
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בסך הכול שידר הזכיין  21:15שעות בשידור ראשון ו 6:52-שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה
היה מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.
ג .הטלוויזיה החינוכית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדוברת
בשפה הערבית.
מחויבות הטלוויזיה החינוכית עומדת על  76שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  5:12שעות בשידור
חוזר.
שם התכנית
עם אמל בשכונה ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

3:07
6
סה"כ 6:10:11 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
09/12/11 - 02/09/11

הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות.
 29.1תכניות דוברות רוסית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה
שבועית ,ומצאה כי "קשת" עמדה במחויבות" .רשת" לא עמדה במחויבות ,ומתוך  17שבועות
קיים חוסר ב  57 -שבועות.
א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  525:21שעות שנתיות .בפועל
שידר תירגם הזכיין לשפה הרוסית  512:11שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

0:50
לוי ופוירשטיין בעקבות המשיח ש.ח1 .
0:49
1
לוי ופוירשטיין עושים תיקון ש.ח.
35:54
61
לחיות טוב ש.ח.
19:14
22
ללא עקבות
78:28
87
מבוא ל ...ש.ח.
16:25
20
מדינת הלכה ש.ח.
3:52
9
מחוץ למרכז ש.ח.
55:25
130
מעבר לכתוב ש.ח.
74:22
83
סיפור מההפטרה ש.ח.
17:19
19
פרקי אבות ש.ח.
17:24
21
צעירים ברוח ש.ח
0:36
1
רות ,יהודית וגרים נוספים
0:30
1
רות ,יהודית וגרים נוספים ש.ח.
17:08
20
שאלה משפטית
15:43
20
שאלה משפטית ש.ח.
סה"כ 690:19:10 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
08/08/11 - 08/08/11
07/06/11 - 07/06/11
26/07/11 - 03/01/11
15/11/11 - 25/09/11
01/08/11 - 02/01/11
19/07/11 - 22/02/11
08/08/11 - 14/02/11
26/12/11 - 02/01/11
05/07/11 - 24/01/11
23/01/11 - 02/01/11
27/12/11 - 26/07/11
07/06/11 - 07/06/11
07/06/11 - 07/06/11
22/03/11 - 30/01/11
22/03/11 - 30/01/11

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ב .קשת
חמישה אחוזים משעות השידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  775:25שעות שנתיות.
בפועל שידר הזכיין בשפה הרוסית או תרגם לשפה זו  552:72שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

 2מנות ל 2-ימים
 2מנות ל 2-ימים ש.ח.
אוכל טוב  2 -מנות ל 2-ימים
אוכל טוב  2 -מנות ל 2-ימים ש.ח.
גורמה בפיתה
גורמה בפיתה ש.ח.
הפרלמנט של רייכר ש.ח.
טעמים
טעמים ש.ח.
מאסטר שף 7
מועדון ארוחת הערב  -עם חיים
11:05
11
ומרינה ש.ח.
0:15
2
מנה במתנה
36:01
74
משפחת קוסבי ש.ח.
1:45
1
סרט ישראלי  -חמש חמש ש.ח.
1:56
סרט ישראלי  -פעמיים בוסקילה ש.ח1 .
4:42
6
פרשה לא סגורה ש.ח.
1:52
1
קונילמל בתל אביב ש.ח.
37:32
45
תהיו בריאים -עם דנה רון
23:38
29
תהיו בריאים -עם דנה רון ש.ח.
סה"כ 620:10:12 :שעות
12
15
9
9
10
11
1
5
214
2

23:43
27:58
12:21
11:21
4:11
4:26
1:03
3:36
103:41
3:14

מתאריך  -עד תאריך
11/06/11 - 26/03/11
29/10/11 - 08/06/11
30/12/11 - 04/11/11
31/12/11 - 05/11/11
09/07/11 - 15/04/11
24/12/11 - 08/06/11
29/01/11 - 29/01/11
23/02/11 - 09/02/11
29/12/11 - 05/01/11
24/08/11 - 18/08/11
15/12/11 - 06/10/11
17/09/11 - 04/06/11
06/08/11 - 01/01/11
15/01/11 - 15/01/11
22/01/11 - 22/01/11
05/10/11 - 20/04/11
08/01/11 - 08/01/11
28/12/11 - 01/06/11
19/10/11 - 01/06/11

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ערוץ 21
סעיף  0לדוח  -תכניות מועדפות מסוגה עילית
כללי התכניות מחייבים ש 51%-מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות.
"ישראל  "51שידרה תכניות סוגה עילית מועדפות בהיקף של  62%מתכניות הסוגה העילית.
שם התכנית
 52שבועות
א' תחסל אותם  -ההוראה שהרעידה את השב"כ
בטבעת זו
המסע המופלא -דרך המשי
הצבר  -מיתוסים ישראליים עם ירון לונדון
כשלקחו את גלעד
לאן נעלמו המחרטות
לילה כלכלי
מסע אל ארץ חדשה
נבחרת ישראל
פנים אמיתיות
אחריי  -עפר שלח חוזר לטירונות צנחנים
בנהלל לא בוכים
האחרונים מטרבלינקה
הרב עובדיה יוסף
ניר ,יש לך בת
נפל בקסטל  -הקרב על הזיכרון
רון ארד  -שעות אחרונות של חופש
ב' זה אוהל
בנות הזהב
הכל אפשרי
פנים אמיתיות -הנערה בעלת  51הזהויות
רקדן על מדים
המקור

סוג המועדף
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
דעת ותרבות
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
שיח ציבורי

סעיף  5לדוח  -תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים ,שמקדמים את מגמות
הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלו הוגדרו "תכניות מועדפות" והן
עוסקות בנושאים הבאים :תכניות מורשת ותרבות יהודית ,תכניות דעת ותרבות ,תכניות
פריפריה ותכניות שיח ציבורי.
ההגדרות של התכניות המועדפות נמצאות בכללי התכניות.
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כללי התכניות מסדירים גם את המכסה של התכניות המועדפות .בהתאם לכללים" ,ישראל "51
מחויבת לשדר  511שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ,בין השעות
 .72:11-52:11מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיין.
כלל (2ג) לכללי התכניות קובע" :שודרו בין השעות  72:11-52:11שידורי 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".
כפוף לכלל זה ,שודרו ב"ישראל  "51בשעות האמורות סרטי הרשות השנייה ,בשידורי "רצועה
מהחיים" ,אשר חלקם עסקו בפריפריה ("לא יודעת איך"" ,כנרים" ו " -פרות שמנות פרות רזות")
ובמורשת ותרבות יהודית ("הנשיא" ו " -לתת").
שידור סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור ,הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור
תכניות מועדפות במכסות אלו בין השעות  .72:11-52:11תכניות אלו שודרו בשעות אחרות
ביממה.
התכניות המועדפות נחלקות לשתי קטגוריות :תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן
מובהק ,ותכניות שעוסקות בנושאים אלו באופן בלתי מובהק ,אולם משלבות בתוכן תכנים
ונושאים מועדפים .תכניות מועדפות שאינן מובהקות ומשודרות ב"אוף פריים" מקבלות הכרה ב-
 71%מזמן השידור .תכניות שאינן מועדפות מובהקות שישודרו ב"פריים" ,ויהיה בהן ייצוג ניכר
על המרקע של קבוצות אוכלוסייה או של נושאים מועדפים כפי שמוגדרים בכללים ,יקבלו הכרה
של  511%מזמן השידור שלהן.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שלה התחייב
בכל שנה.
"ישראל  "51מחויבת לשדר  511שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות .72:11-52:11
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות
שעות תכניות
מובהקות

מועדפות

סה"כ שעות תכניות מועדפות

שאינן

733:57
099905

1333:55
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א .דעת ותרבות
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
הצבר  -מיתוסים ישראליים עם ירון לונדון
2
הסיפור הישראלי של דיוויד בלאט
1
מערכוני הגשש החיוור
2
חגיגת קיץ  511שנה לאלתרמן
1
לילה כלכלי
130
דוד ד'אור בקיסריה
1
דוד ד'אור והג'יפסי קינגס
1
שדה האפונים הירוקות
1
סה"כ  86:11:10שעות

סה"כ משך
1:34
0:16
3:36
0:57
72:58
1:38
0:37
1:24

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
בן לו היה לי
0:46
1
בריאות 51
254:43
256
דגל שחור מעל הכנסת?
0:27
1
דיון נוסף
15:55
30
החזית החברתית
22:27
45
הצוללת
17:22
35
הרשת החברתית
0:29
1
ועדת אורחים
0:26
1
חיידק פוליטי
23:17
46
חשבון פתוח
24:00
46
כנסת צעירה
0:35
1
לקראת מליאה
1:27
3
מאיר שמגר
0:25
1
מסך פוליטי
1:27
3
מעונן חלקית
20:17
46
משטרים במשבר
0:30
1
קפה הפוך
22:20
44
קרמניצר מארח
5:13
10
ראש בראש
22:57
45
שוברים כלים
22:44
44
סה"כ 090:90:96 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 902:11:20 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
אורלי וגיא*
שישי בבוקר*
מאחורי הקלעים  -בנות הזהב *
מאחורי הקלעים  -אחת אפס אפס *
מאחורי הקלעים  -בין השמשות *

250
51
1
1
1

493:33
101:29
0:29
0:26
0:32

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 19:11 :שעות
07/09/11 - 31/08/11
03/11/11 - 03/11/11
07/06/11 - 09/05/11
19/10/11 - 19/10/11
25/01/12 - 03/07/11
07/06/11 - 07/06/11
29/09/11 - 29/09/11
07/06/11 - 07/06/11

15/10/11 - 15/10/11
08/12/11 - 25/02/11
17/11/11 - 17/11/11
21/07/11 - 03/02/11
26/01/12 - 03/02/11
27/12/11 - 01/02/11
11/08/11 - 11/08/11
10/08/11 - 10/08/11
25/01/12 - 02/02/11
24/01/12 - 01/02/11
05/12/11 - 05/12/11
25/01/12 - 11/01/12
12/04/11 - 12/04/11
06/09/11 - 12/07/11
23/01/12 - 31/01/11
10/02/11 - 10/02/11
28/12/11 - 02/02/11
17/01/12 - 25/08/11
23/01/12 - 31/01/11
22/01/12 - 30/01/11

26/01/12 - 30/01/11
27/01/12 - 04/02/11
23/06/11 - 23/06/11
29/12/11 - 29/12/11
22/06/11 - 22/06/11
17

מספר פרקים
1

סה"כ משך
0:22

שם התכנית
מאחורי הקלעים  -הערת שוליים *
מאחורי הקלעים  -הפנטזיה הגדולה של סימיקו
הקטן *
0:25
1
מאחורי הקלעים  -ז'ה טם איי לאב יו טרמינל *
0:19
1
מאחורי הקלעים  -נמס בגשם *
0:22
1
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 958:16:11 :שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 71%-מזמן שידורה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

מתאריך  -עד תאריך
02/06/11 - 02/06/11
10/12/11 - 10/12/11
21/04/11 - 21/04/11
07/01/12 - 07/01/12

ב .פריפריה
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
ב' זה אוהל
0:59
1
בנות הזהב
11:01
20
הכל אפשרי
1:03
1
פנים אמיתיות -הנערה בעלת  51הזהויות
0:48
1
הכבוד של מרציאנו
04:49
4
רקדן על מדים
1:11
1
נקודה IL
2:16
3
לא יודעת איך**
00:56
1
כנרים**
00:58
1
פרות שמנות פרות רזות**
00:54
1
סה"כ  10:95:93שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
מסביב לעניין
23:58
26
שנוי במחלוקת
25:44
27
גדולים מהחיים
01:22
1
סה"כ 92:19:01 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 03:19:68 :שעות
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין לא עמד במכסה.

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 61:11 :שעות
01/09/11 - 01/09/11
04/01/12 - 26/05/11
12/10/11 - 12/10/11
09/01/12 - 09/01/12
08/11/11 - 22/10/11
17/04/11 - 17/04/11
07/01/12 - 03/12/11
29/09/11 - 29/09/11
14/01/12 - 14/01/12
21/01/12 - 21/01/12

27/01/12 - 05/08/11
29/07/11 - 28/01/11
14/01/12 - 14/01/12

ג .מורשת ותרבות יהודית
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
האחרונים מטרבלינקה
1
ניר ,יש לך בת
1
אביב 25
1
הרב עובדיה יוסף
1

סה"כ משך
0:45
0:44
1:36
0:56

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 61 :שעות
01/05/11 - 01/05/11
08/05/11 - 08/05/11
01/05/11 - 01/05/11
10/02/11 - 10/02/11
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מספר פרקים
שם התכנית
אליי אדמתי
1
גחליליות
1
איזה יופי של חג -תכנית מיוחדת לסוכות
1
אחריי  -עפר שלח חוזר לטירונות צנחנים
1
בנהלל לא בוכים
1
רון ארד  -שעות אחרונות של חופש
1
איזה יופי של שנה  -תכנית מיוחדת לראש השנה 1
נפל בקסטל  -הקרב על הזיכרון
1
חגיגה של סדר
1
נקודה  - ILהקונגרס הציוני וניצולי שואה
2
שרים בכיכר -יום היזכרון
1
הנשיא **
2
לתת **
1
סה"כ  25:16:22שעות

סה"כ משך
0:58
1:21
0:56
0:57
0:47
0:51
0:52
0:53
0:56
1:47
1:38
2:01
1:18

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
אורלי וגיא בוקר -ליום השואה וליום הזיכרון
4:59
2
אלעד ליטווק ז"ל
0:38
1
אשת חיל
21:40
31
אתה בחרתנו
0:26
1
בית הקברות הגדול  -מרגיט בורנשטיין
0:52
1
ברוח העוז -רס"ן גיל עוז ז"ל
0:28
1
דבר לי אליך
0:58
1
היו ימים
28:16
56
הילדים של צור
0:59
1
הציונית הראשונה
0:31
1
חי 751
0:36
1
חלונות של געגוע  -בועז שמואל ז"ל
0:24
1
חמישה בעקבות פרשה
16:04
29
יוצאים מהתנ"ך
0:32
1
לזכרם
3:35
24
סרטי נופלים
0:54
5
ציקי ז"ל
0:26
1
רועי רוזנר ז"ל
0:28
1
סה"כ  81:19:10שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 212:08:62 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
שירה פליקס תכנית מיוחדת לפסח *
0:46
1
0:45
איזה יופי של חג תכנית מיוחדת לשמחת תורה * 1
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 2:99:15 :שעות
* תכנית לא מובהקת אשר קיבלה הכרה ב 71%-מזמן שידורה.
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.

מתאריך  -עד תאריך
08/08/11 - 08/08/11
09/05/11 - 09/05/11
12/10/11 - 12/10/11
09/10/11 - 09/10/11
08/10/11 - 08/10/11
15/10/11 - 15/10/11
28/09/11 - 28/09/11
07/05/11 - 07/05/11
18/04/11 - 18/04/11
21/01/12 - 14/01/12
08/05/11 - 08/05/11
22/10/11 - 15/10/11
02/05/11 - 02/05/11

09/05/11 - 02/05/11
09/05/11 - 09/05/11
27/01/12 - 22/07/11
04/10/11 - 04/10/11
01/05/11 - 01/05/11
09/05/11 - 09/05/11
02/05/11 - 02/05/11
22/01/12 - 30/01/11
08/05/11 - 08/05/11
12/05/11 - 12/05/11
02/05/11 - 02/05/11
09/05/11 - 09/05/11
15/07/11 - 28/01/11
17/04/11 - 17/04/11
09/05/11 - 08/05/11
09/05/11 - 08/05/11
09/05/11 - 09/05/11
09/05/11 - 09/05/11

24/04/11 - 24/04/11
19/10/11 - 19/10/11
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הזכיין לא עמד במכסה.
ד .שיח ציבורי
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 10:11-20:11
המקור
13:29
19
המקור  -מעקב
1:05
1
המקור  -המחאה החברתית
0:29
1
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 29:10:26 :שעות
הזכיין עמד במכסה.

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 29:11 :שעות
24/01/12 - 02/02/11
20/04/11 - 20/04/11
01/09/11 - 01/09/11

סעיף  21לדוח  -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 תכניות בהפקה מקומית הדוברות 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.
 21.2תכניות דוברות ערבית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "51בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ישראל  "51עמדה בדרישה.
 1%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  256:55שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין
 671:55שעות לשפה הערבית.
שם התכנית
 BEבריא
 BEבריא ש.ח.
אביב ובשבקין עושים את ישראל
אדריכלי החלומות
אדריכלי החלומות ש.ח.
אטלס סהרה
אטלס סהרה ש.ח.
בית ספר לאפייה
בריאות 51
בשבקולס באלפיים האיטלקיים ש.ח.
גיא לואל אוכל את ישראל

מספר פרקים
1
1
8
10
7
1
1
3
15
1
4

אורך כולל
0:28
0:31
4:14
6:22
3:41
0:34
0:29
2:24
14:58
0:27
3:46

מתאריך  -עד תאריך
24/12/11 - 24/12/11
11/01/12 - 11/01/12
24/12/11 - 29/10/11
07/01/12 - 05/11/11
26/03/11 - 05/02/11
25/03/11 - 25/03/11
04/10/11 - 04/10/11
04/11/11 - 21/10/11
01/06/11 - 25/02/11
05/11/11 - 05/11/11
26/08/11 - 05/08/11
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שם התכנית
גיא לואל אוכל את ישראל ש.ח.
דייט עם אדריכל
הסיפור שלי לשבת ש.ח.
הסיפור שלי ש.ח.
זהירות ילדים בדרך ש.ח.
זמן מיסטיקה
זמן מיסטיקה ש.ח.
חוות דעת ש.ח.
חופשה בין הגלים ש.ח.
חופשת סקי עם הבלונדיניות ש.ח.
טלכו ולואיס
ירדה בגדול
ירדה בגדול ש.ח.
כמעט מלאכים
כפר באים
כפר באים ש.ח.
לא רק בלונדיניות ש.ח.
לשחרר את ווילי ש.ח.
מגזין החיים הטובים
מגזין החיים הטובים ש.ח.
מדריך המסעדות
מיקי שמו אופה מהלב
מלכת המדבר  -לפלנד ש.ח.
מסביב לעניין
מסביב לעניין ש.ח.
מספרים מדברים  -שוקי גבאי
מספרים מדברים  -שוקי גבאי ש.ח.
מפגש השף
מפגש השף ש.ח.
נבחרת ישראל ש.ח.
ספיישל עיצוב המטבח
סרט קולנוע  -איזה מן הורים
סרט קולנוע  -באטמן ש.ח.
סרט קולנוע  -משימה בשטח האויב
סרט קולנוע  -נשק קטלני  7ש.ח.
סרט קולנוע  -סוף המשחק
סרט קולנוע  -קוקטייל ש.ח.
סרט קולנוע  -שביל הגיהנום
סרט קולנוע  -שם קוד דג חרב ש.ח
סרט קולנוע  -תיאוריית הכאוס
עיצוב ישראלי
עיצוב ישראלי ש.ח.
פותחים מסעדה
פותחים מסעדה ש.ח.
פרוייקט חמישה כוכבים
פרוייקט חמישה כוכבים ש.ח.

מספר פרקים
4
4
1
68
3
200
168
20
1
1
4
4
1
6
4
4
1
2
8
14
2
7
2
26
22
17
15
3
5
9
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
6
3
3

אורך כולל
3:00
2:38
0:35
38:23
1:28
181:57
174:59
9:22
0:25
0:31
2:40
2:00
0:27
5:24
2:37
2:18
0:32
4:05
4:35
7:42
1:00
6:12
1:01
23:58
19:23
8:52
7:32
1:37
2:37
9:56
0:39
1:37
5:04
1:42
2:08
1:40
4:01
1:31
2:01
1:47
0:25
0:52
1:36
4:01
1:42
1:19

מתאריך  -עד תאריך
20/10/11 - 29/09/11
29/10/11 - 01/10/11
17/06/11 - 17/06/11
27/01/12 - 29/01/11
27/08/11 - 13/08/11
04/01/12 - 01/03/11
27/01/12 - 23/03/11
07/03/11 - 29/01/11
01/09/11 - 01/09/11
26/11/11 - 26/11/11
03/09/11 - 21/05/11
20/08/11 - 23/07/11
12/01/12 - 12/01/12
06/02/11 - 30/01/11
15/04/11 - 18/03/11
08/09/11 - 04/09/11
09/04/11 - 09/04/11
25/04/11 - 12/02/11
02/12/11 - 14/10/11
21/01/12 - 20/12/11
23/12/11 - 16/12/11
23/12/11 - 11/11/11
05/10/11 - 18/04/11
27/01/12 - 05/08/11
21/01/12 - 20/08/11
21/01/12 - 24/09/11
20/01/12 - 02/10/11
17/06/11 - 18/02/11
20/01/12 - 28/02/11
03/09/11 - 09/07/11
06/01/12 - 06/01/12
12/10/11 - 12/10/11
10/06/11 - 02/04/11
14/10/11 - 14/10/11
05/02/11 - 05/02/11
21/10/11 - 21/10/11
09/07/11 - 15/04/11
19/10/11 - 19/10/11
11/02/11 - 11/02/11
30/09/11 - 30/09/11
10/06/11 - 10/06/11
09/11/11 - 01/07/11
06/08/11 - 09/07/11
19/11/11 - 02/04/11
25/06/11 - 11/06/11
17/09/11 - 03/09/11
21

שם התכנית
שנוי במחלוקת
תרשי לעצמך עם מיכל צפיר
תרשי לעצמך עם מיכל צפיר ש.ח.

מספר פרקים אורך כולל
25:44
27
0:30
1
0:51
2
סה"כ 319:26:05 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
29/07/11 - 28/01/11
04/03/11 - 04/03/11
07/05/11 - 24/04/11

הזכיין עמד במחויבות ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"ישראל  "51מחויבת לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה בשבוע,
ומתוך מכסה זו יובא שיעור של עד  57%שידורים חוזרים .את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב
היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית
בישראל.
מחויבות "ישראל  "51עומדת על  17שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  6:52שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
מסביב לעניין
שנוי במחלוקת
מסביב לעניין ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

23:58
26
25:44
27
6:14
7
סה"כ 99:93:91 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
27/01/12 - 05/08/11
29/07/11 - 28/01/11
21/01/12 - 20/08/11

"ישראל  "51עמדה במחויבות.
21.1

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

חמישה אחוזים תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  256:55שעות שנתיות .בפועל,
תרגם הזכיין  251:51שעות לשפה הרוסית.
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "51בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
במהלך שישה שבועות מתוך  17שבועות בשנה ,לא עמד הזכיין במכסת התרגום הנדרשת .לכן ,אף
ש"ישראל  " 51עמדה במכסת התרגום השנתית ,היא לא עמדה במכסה השבועית" .ישראל  "51לא
עמדה במחויבות.
שם התכנית
אדריכלי החלומות
אהרוני
אהרוני ש.ח.
אהרוני ברגע ש.ח.
אהרוני בתנור ש.ח.
אהרוני לשבת ש.ח.
אוכל של בית  -איילת לטוביץ'
אוכל של בית  -פותנה ג'אבר

מספר פרקים
6
18
5
1
1
1
1
31

סה"כ משך
3:23
8:27
2:16
0:44
0:54
0:55
0:45
23:45

מתאריך  -עד תאריך
01/07/11 - 06/05/11
01/05/11 - 30/01/11
12/05/11 - 22/03/11
07/06/11 - 07/06/11
04/05/11 - 04/05/11
05/05/11 - 05/05/11
24/01/12 - 24/01/12
17/01/12 - 17/05/11
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מספר פרקים
2
2
30
3
2
1
9
2
3
9
3
32
1
1
4
2
3
1
8
34
5
3
1
1
2
27
3
18
9
1
3
1
31
50
103
217
39
1
1
1
1
1
1
1

שם התכנית
אוכל של בית  -פותנה ג'אבר ש.ח.
אין קץ לילדות
ארוחת שבת עם קובי אריאלי
ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח.
בית ספר לאפייה
בית ספר לאפייה ש.ח.
בקצב הכושר
בקצב הכושר ש.ח.
ד"ר אריק אלפר
ד"ר אריק אלפר ש.ח.
דייט עם אדריכל
הכי טרי שיש
הכי טרי שיש ש.ח.
חופשה של כוכבים
חופשה של כוכבים ש.ח.
טיול יומי ליבנה ש.ח.
טיול משפחתי בחבל מודיעין ש.ח.
כשאוכל פוגש אומנות
להרגיש טוב בבית ש.ח.
מאפים ומתוקים
מאפים ומתוקים ש.ח.
מבשלים מהספרים ש.ח.
מבשלים עם דבי
מגלה את אמריקה
מגלה את אמריקה ש.ח.
מיני שף  -אביב משה
מיני שף  -אביב משה ש.ח.
מיקי שמו אופה מהלב
מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.
ממזרח למערב עם הילה אלפרט
ממזרח למערב עם הילה אלפרט ש.ח.
מקום מפלט  -גן החיות של וורשה ש.ח.
מקצוענים 51
מקצוענים  51ש.ח.
משפחה 51
משפחה  51ש.ח.
נשות הטייסים ש.ח.
סרט קולנוע FUNKY MONKEY -
סרט קולנוע REST STOP -
סרט קולנוע  REST STOP -ש.ח.
סרט קולנוע  -איזה מין שוטרת ש.ח
סרט קולנוע  -אנשי המזימות ש.ח.
סרט קולנוע  -אף פעם לא התנשקה
סרט קולנוע  -ארמגדון ש.ח.
סרט קולנוע  -בואו נדבר על זה פעם שנייה
ש.ח.
1

סה"כ משך
1:37
1:00
23:07
2:37
1:44
0:54
4:29
0:59
2:08
5:06
2:08
23:43
0:45
0:34
1:59
0:56
1:24
0:30
4:13
25:40
3:57
2:36
0:34
0:55
1:37
20:38
2:05
12:20
5:23
1:03
1:54
0:29
28:40
42:59
96:15
204:05
26:02
1:34
1:45
1:30
2:00
2:03
2:04
2:44
2:01

מתאריך  -עד תאריך
06/12/11 - 29/11/11
15/04/11 - 08/04/11
26/01/12 - 05/05/11
08/12/11 - 31/03/11
14/10/11 - 16/09/11
23/09/11 - 23/09/11
17/12/11 - 15/10/11
21/01/12 - 07/01/12
26/03/11 - 26/02/11
15/12/11 - 16/07/11
24/09/11 - 03/09/11
22/01/12 - 08/05/11
04/12/11 - 04/12/11
29/07/11 - 29/07/11
29/10/11 - 06/10/11
22/09/11 - 03/09/11
20/09/11 - 07/02/11
20/05/11 - 20/05/11
16/07/11 - 28/05/11
25/01/12 - 02/03/11
07/12/11 - 16/02/11
01/05/11 - 06/02/11
17/09/11 - 17/09/11
03/09/11 - 03/09/11
28/09/11 - 09/09/11
02/01/12 - 16/05/11
05/12/11 - 29/09/11
29/07/11 - 04/02/11
17/12/11 - 28/02/11
28/01/11 - 28/01/11
11/10/11 - 09/10/11
02/05/11 - 02/05/11
13/01/12 - 25/02/11
27/01/12 - 25/02/11
22/12/11 - 28/07/11
27/01/12 - 31/07/11
07/01/12 - 02/07/11
30/09/11 - 30/09/11
18/06/11 - 18/06/11
18/10/11 - 18/10/11
26/02/11 - 26/02/11
24/04/11 - 24/04/11
16/09/11 - 16/09/11
20/08/11 - 20/08/11
29/01/11 - 29/01/11
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מספר פרקים סה"כ משך
שם התכנית
סרט קולנוע  -בכוננות מיידית
2:10
1
סרט קולנוע  -בכוננות מיידית ש.ח.
2:11
1
סרט קולנוע  -גבר מי שמטפלת
1:56
1
סרט קולנוע  -גבר מי שמטפלת ש.ח.
1:44
1
סרט קולנוע  -גול
2:20
1
סרט קולנוע  -גול ש.ח.
2:13
1
סרט קולנוע  -גיבורי הדגל
2:36
1
סרט קולנוע  -גיבורי הדגל ש.ח.
2:31
1
סרט קולנוע  -הגרמני הטוב
2:07
1
סרט קולנוע  -הגרמני הטוב ש.ח.
1:40
1
סרט קולנוע  -המטריקס ש.ח.
4:59
2
סרט קולנוע  -המפקח גאדג'ט
1:25
1
סרט קולנוע  -המפקח גאדג'ט ש.ח.
1:25
1
סרט קולנוע  -התרמית
2:02
1
סרט קולנוע  -יוקרה
2:23
1
ש.ח.
סרט קולנוע  -יוקרה
2:36
1
סרט קולנוע  -יש לך הודעה ש.ח.
4:25
2
סרט קולנוע  -כולנו מרשל ש.ח.
2:31
1
סרט קולנוע  -כל הטיסות בטלות ש.ח.
1:36
1
סרט קולנוע  -לגעת ביהלום ש.ח.
5:18
2
סרט קולנוע  -נוסחה לרצח
2:19
1
סרט קולנוע  -נוסחה לרצח ש.ח.
2:22
1
סרט קולנוע  -נתיחת חייזר ש.ח.
1:30
1
סרט קולנוע  -סיכון מחושב
1:53
1
סרט קולנוע  -סיכון מחושב ש.ח.
1:51
1
סרט קולנוע  -עימות חזיתי ש.ח
5:12
2
סרט קולנוע  -פגיעה הקפית ש.ח.
3:56
2
סרט קולנוע  -צרות בכותרות
2:26
1
סרט קולנוע  -צרות בכותרות ש.ח.
2:25
1
סרט קולנוע  -קון אייר ש.ח.
4:14
2
סרט קולנוע  -קיי פקס ש.ח.
2:13
1
ש.ח.
למות
סרט קולנוע  -רומיאו חייב
2:20
1
סרט קולנוע  -שבועה
2:18
1
סרט קולנוע  -שני צעדים למוות ש.ח.
2:00
1
סרט קולנוע  -תאוריית הקשר
2:26
1
סרט קולנוע  -תאוריית הקשר ש.ח.
2:23
1
עושים גלים
10:24
18
עושים גלים ש.ח.
18:35
33
על קצה השערה ש.ח.
0:30
1
פותחים שולחן עם פותנה
0:56
1
צעצוע של גבר
0:31
1
רוכב ישראל  7151ש.ח.
0:36
1
שוברים כלים ש.ח.
0:30
1
תעבירי את זה הלאה -אוגנדה
0:31
1
תעבירי את זה הלאה -אוגנדה ש.ח.
0:28
1
סה"כ 065:69:12 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
03/06/11 - 03/06/11
27/08/11 - 27/08/11
29/04/11 - 29/04/11
05/08/11 - 05/08/11
26/03/11 - 26/03/11
24/06/11 - 24/06/11
18/03/11 - 18/03/11
04/06/11 - 04/06/11
05/03/11 - 05/03/11
07/06/11 - 07/06/11
08/10/11 - 21/05/11
08/06/11 - 08/06/11
27/08/11 - 27/08/11
27/01/12 - 27/01/12
25/04/11 - 25/04/11
16/07/11 - 16/07/11
20/05/11 - 19/03/11
14/05/11 - 14/05/11
19/04/11 - 19/04/11
28/05/11 - 25/03/11
30/04/11 - 30/04/11
25/06/11 - 25/06/11
28/01/11 - 28/01/11
14/05/11 - 14/05/11
22/07/11 - 22/07/11
06/08/11 - 07/05/11
27/05/11 - 01/04/11
08/04/11 - 08/04/11
01/07/11 - 01/07/11
15/07/11 - 16/04/11
15/10/11 - 15/10/11
11/03/11 - 11/03/11
20/01/12 - 20/01/12
09/04/11 - 09/04/11
04/03/11 - 04/03/11
23/07/11 - 23/07/11
09/12/11 - 22/07/11
21/01/12 - 18/04/11
08/07/11 - 08/07/11
08/02/11 - 08/02/11
25/02/11 - 25/02/11
23/04/11 - 23/04/11
31/07/11 - 31/07/11
12/08/11 - 12/08/11
29/09/11 - 29/09/11
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