נספח א' לדוח תכני שידור שנת  – 2102תכניות ערוצים  2ו – 01
ערוץ 2
סעיף  01לדוח  -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
הגעתי לכאן כדי לנצח
הכנסת :מקום עבודה
איך מתגרשים נכון?
איך תעזרו לילד שלכם לרזות
הרגתי בטעות
חייהם של אומנים
ילד שלי מוצלח
מפונקים
תכנית חיסכון
המסכה היהודית
תוף מרים
פה למדתי לאהוב
עוד מעט נהפוך לשיר
רבי שמעון בר יוחאי
קטמנדו
שבועות -בימים ההם בזמן הזה
לא בגדתי
אזהרות החורבן
קול השופר
נעילה
איש עדות
אבא תכיר ,אני הילד שלך
הגבר הזה הוא אני
הפנים של תורמות הביציות
השובה מדמשק
ילדים תחת חוזה
כוכבי הצפון
מה כואב לילד שלכם?
כתב אישום
משפחה חורגת
עובדיה אלקרא לחיות עם בעיה

סוג המועדף
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
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
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שם התכנית
אלימות ,מכת מדינה
אני זוכר מה עשית לי
ספיישל גזענות
היום בו העובדים הזרים יגורשו
כלבוטק פרקים בנושאי שיח ציבורי

סוג המועדף
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי

"קשת" התחייבה כי  28%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .קשת" עמדה בדרישה ושידרה  27%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התכנית
אל תשאל
אנשים
ארץ נהדרת
האנשים שהשפיעו עלינו בבידור ובתרבות
מי לא רוצה להיות מיליונר
עובדה
מסע בעקבות לי זיתוני ז"ל
מהפכות עולמיות
משפחת מעוז
שבתאי קלמנוביץ
אסון צאלים
התמודדותה של צביה ריבן עם מות בנה
ערב טוב ניצנים עברו עשר שנים
תיעוד האודישנים כוכב נולד
תכנית חיסכון
אל תשאל – פרקים בנושאי מורשת
החזרה למינכן
הקרב בסלוקי
אלוף העברית
השתנתי
יהלומים
יוצרים עם קשת
סופר נני
עבודה ערבית
רק בשביל לקבל חיבוק
השערוריות והפרשות
מבחן מנהיגות
עובדה– פרקים בנושאי שיח ציבורי
מסמך הרפז
קבלת ההחלטות בנושא האיראני
תכניות מיוחד בנושא מבצע עמוד ענן

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
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
מורשת ותרבות יהודית
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
פריפריה
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
שיח ציבורי
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שם התכנית
מלחמת האזרחים בסוריה

סוג המועדף
שיח ציבורי

סעיף  00לדוח  -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 575.1 ,שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים
באופן מובהק ,בין השעות  .71:22-52:22מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות
של הזכיינים.
כלל (2ג) לכללי התכניות קובע" :שודרו בין השעות  71:22- 52:22שידורי 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"רשת" בשעות האמורות סרטי הרשות השנייה ,בשידורי "רצועה מהחיים",
באויר",
"תלויים
הרעלה",
את
("להסיר
בפריפריה
עסק
חלקם
אשר
"דומא" ,ו"רדוף ") ,ובדעת ותרבות ("רעש") ובמורשת ותרבות יהודית ("לרדוף אחרי הצל").
סרטי הרשות השנייה אשר שודרו ב"קשת" בשעות האמורות ,בשידורי "רצועה מהחיים" ,עסקו
בחלקם בפריפריה ("כביסה מלוכלכת"" ,נקניק עם גבינה"" ,ילדים מסוכנים" ו"זבל טוב"),
ובמורשת ותרבות יהודית ("הכינור שחזר").
שידור סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור
תכניות מועדפות במכסות אלו בין השעות  .71:22-52:22תכניות 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-
 82%מזמן השידור .תכניות מועדפות שאינן מובהקת ,שישודרו ב"פריים" ויהיה בהן ייצוג ניכר
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של קבוצות אוכלוסייה על המרקע ,או שיעסקו בנושאים מועדפים כפי שמוגדרים בכללים ,יקבלו
הכרה של  522%מזמן השידור שלהן.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שלה התחייב
בכל שנה.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שלה התחייב
בכל שנה.
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0 .00

"רשת" – תכניות מועדפות

"רשת" מחויבת לשדר  12:25שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .71:22-52:22נוסף
על כך התחייבה "רשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות
בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

182:72

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

337:53

סה"כ שעות תכניות מועדפות

00:911

א .דעת ותרבות
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
פסטיבל הפסנתר
1:41
1
משעל חם
8:16
10
עניין של תרבות
10:41
23
ערב הוקרה ליפה ירקוני
2:25
2
איך זה עובד?
4:32
8
אני ממשיך לשיר ערב הוקרה למלחין
נחום היימן
0:41
1
גיל ריבה מי בא לארוחת ערב?
7:24
14
חוגגים עצמאות
4:10
2
טקס פרסי אופיר
2:04
1
מופע לילה
8:32
12
משינה בקיסריה
1:02
1
רעש**
1:02
1
סה"כ 32953911 9שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 01900 9שעות
13/04/12 - 13/04/12
27/12/12 - 25/10/12
29/06/12 - 13/01/12
26/05/12 - 25/04/12
27/12/12 - 28/11/12
06/10/12 - 06/10/12
11/10/12 - 03/05/12
26/04/12 - 25/04/12
21/09/12 - 21/09/12
30/03/12 - 13/01/12
01/12/12 - 01/12/12
25/07/12 - 25/07/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
הכל מתחיל בחינוך (יום שידורים מיוחד)
אייכלר יעקב
אסיפת הורים
דרך הייקים
שעה בריאה
המדריך למי שמחנך
המשחק המרכזי
תחנה מקומית  - 78סרטי סטודנטים (עפ"י
נושאים)
הרשת החברתית
זוג או פרט
חוגגים עצמאות (שידור במהלך היום)

3
32
19
1
24
39
43

6:39
15:14
17:21
1:13
21:43
35:38
21:22

22/08/12 - 22/08/12
08/11/12 - 05/01/12
28/12/12 - 14/11/12
07/01/12 - 07/01/12
27/12/12 - 10/08/12
09/11/12 - 20/01/12
07/11/12 - 04/01/12

7
3
39
1

3:19
1:25
18:32
1:25

08/12/12 - 03/03/12
06/09/12 - 16/08/12
07/11/12 - 04/01/12
26/04/12 - 26/04/12
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מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

מבוא ל...
29:50
32
סוגרים שנה
0:30
1
שאלה משפטית
85:18
98
עניין של תרבות (שידור במהלך היום)
11:37
22
סה"כ 200905901 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
14/06/12 - 04/01/12
20/09/12 - 20/09/12
27/12/12 - 25/01/12
29/06/12 - 13/01/12

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 525910931 9שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
העולם הבוקר
 The Voiceישראל

291:09
151
48:04
26
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 55:905953 9שעות

27/12/12 - 04/01/12
29/12/12 - 07/01/12

** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ב .פריפריה
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
סרט קולנוע ישראלי  -סיפור גדול
1:51
1
אבא תכיר ,אני הילד שלך
1:09
1
הפנים של תורמות הביציות
1:15
1
השובה מדמשק
1:15
1
ילדים תחת חוזה
1:08
1
שלכם?
מה כואב לילד
1:10
1
עובדיה אלקרא -לחיות עם בעיה
0:39
1
משפחה חורגת
4:27
5
דומא **
1:08
1
להסיר את הרעלה **
1:01
1
רדוף **
1:10
1
תלויים באוויר **
1:04
1
סה"כ 00920921 9שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 00913 9שעות
11/04/12 - 11/04/12
08/03/12 - 08/03/12
16/08/12 - 16/08/12
09/08/12 - 09/08/12
15/03/12 - 15/03/12
23/02/12 - 23/02/12
07/04/12 - 07/04/12
15/08/12 - 16/05/12
23/06/12 - 23/06/12
09/06/12 - 09/06/12
14/07/12 - 14/07/12
16/06/12 - 16/06/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סוד החיים הטובים
טקס  52שנה לעיירות הפיתוח
רפיק חלבי בשטח
תחנה מקומית  - 78סרטי סטודנטים (עפ"י
נושאים)
9:17
20
סה"כ 3095592: 9שעות
6
1
46

5:17
0:51
43:06

10/02/12 - 21/01/12
26/04/12 - 26/04/12
28/12/12 - 06/01/12
15/12/12 - 07/01/12

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 03931935 9שעות
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה.
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ג .מורשת ותרבות יהודית
מספר פרקים

שם התכנית

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
אזהרות החורבן
0:27
1
רבי שמעון בר יוחאי
0:56
1
קטמנדו
8:54
13
לא בגדתי
0:50
1
המסכה היהודית
0:30
1
הוב
פה למדתי לא
0:55
1
עוד מעט נהפוך לשיר 7257
0:57
1
להרוג את קסטנר
2:04
1
הקרב על הנפש
1:31
1
לרדוף אחרי הצל **
0:55
1
סה"כ 00915953 9שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 00913 9שעות
28/07/12 - 28/07/12
09/05/12 - 09/05/12
22/08/12 - 16/05/12
28/07/12 - 28/07/12
08/03/12 - 08/03/12
18/04/12 - 18/04/12
25/04/12 - 25/04/12
18/04/12 - 18/04/12
26/09/12 - 26/09/12
30/06/12 - 30/06/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
כשהקירות בכו
איתך ,אבל אחרת
אתה בחרתנו
באים לשבת
העולם הבוקר מיוחד ליום השואה וליום
הזיכרון
4:33
2
יהדות 7257
0:29
1
לזכור באהבה
1:42
4
לחיות טוב מיוחד ליום השואה וליום
הזיכרון
3:41
2
סיפור מההפטרה
14:15
15
שרים עצמאות עם הנשיא
1:14
1
תחנה מקומית  - 78סרטי סטודנטים (עפ"י
נושאים)
2:28
5
סה"כ 32923935 9שעות
1
1
1
24

18/04/12 - 18/04/12
25/04/12 - 25/04/12
04/10/12 - 04/10/12
28/12/12 - 13/07/12

0:51
0:34
0:28
22:04

25/04/12 - 19/04/12
13/09/12 - 13/09/12
25/04/12 - 25/04/12
25/04/12 - 19/04/12
27/04/12 - 06/01/12
26/04/12 - 26/04/12
06/10/12 - 21/04/12

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 0192:92: 9שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ד .שיח ציבורי
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
הכול מתחיל בחינוך משדר מיוחד
0:37
1
אלימות ,מכת מדינה
2:13
1
אני זוכר מה עשית לי (אלימות בבתי
הספר)
1:08
1
גזענות
1:55
1
יגורשו
הזרים
העובדים
בו
היום
1:38
1
כלבוטק בנושאי שיח ציבורי
2:40
2
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 0190591: 9שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 0953 9שעות
22/08/12 - 22/08/12
26/07/12 - 26/07/12
01/03/12 - 01/03/12
19/04/12 - 19/04/11
02/08/12 - 02/08/12
06/12/12 - 06/09/12
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הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
" 00.2קשת" – תכניות מועדפות
"קשת" מחויבת לשדר  51:57שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .71:22-52:22נוסף
על כך ,התחייבה "קשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות
בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

585:55

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

371:78

סה"כ שעות תכניות מועדפות

300911

א .דעת ותרבות
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
טקס פרס ספיר לספרות
1
פסטיבל הסרטים חיפה
1
מי שמדבר עם עמוס עוז
1
נקסטר
8
סרט ישראלי  -ארץ בראשית
1
הראשון
באופן חגיגי  -הערוץ
1
סרט ישראלי  -זוהי סדום
1
ארץ נהדרת
16
מהפכות עולמיות
1
התמודדותה של צביה ריבן עם מות בנה
1
פסטיבל מספרי סיפורים
1
סה"כ  5091292:שעות

1:29
0:33
0:46
4:07
1:30
1:02
1:49
17:09
1:04
0:47
1:23

מכסה 00911 9שעות
16/01/12 - 16/01/12
01/10/12 - 01/10/12
11/03/12 - 11/03/12
25/12/12 - 30/10/12
08/10/12 - 08/10/12
17/09/12 - 17/09/12
11/06/12 - 11/06/12
31/12/12 - 23/01/12
02/01/12 - 02/01/12
10/12/12 - 10/12/12
07/10/12 - 07/10/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
אומנות במשכן
1
זבוב על הקיר
2
אייכלר יעקוב
7
יום הולדת לכנסת
1
מודה ומשתחווה
1
המשחק המרכזי בכנסת
5
זוג או פרט
7
היו ימים  -ד"ר תום שגב
4
יצירה מקומית
30
לומדים ביחד
3
מסך פוליטי
2
פרשת הרפז -רגע האמת
1
קפה הפוך
39
תכנית הבראה
24
סה"כ 01935911 9שעות

0:30
0:55
3:18
0:25
0:24
2:23
3:25
1:55
21:47
7:06
0:59
1:38
18:39
17:23

10/01/12 - 10/01/12
24/01/12 - 17/01/12
31/12/12 - 12/02/12
07/02/12 - 07/02/12
25/12/12 - 25/12/12
30/12/12 - 02/12/12
30/12/12 - 27/08/12
09/10/12 - 29/04/12
26/11/12 - 26/08/12
13/03/12 - 11/03/12
03/07/12 - 28/02/12
04/03/12 - 04/03/12
12/11/12 - 02/01/12
18/03/12 - 01/01/12

8

שם התכנית

סה"כ משך
מספר פרקים
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 00295392: 9שעות

תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
יום חדש
353:58
149
כוכב נולד 52
41:29
23
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 5:3920911 9שעות
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

מתאריך  -עד תאריך

31/12/12 - 01/01/12
04/09/12 - 19/06/12

א .פריפריה
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
עבודה ערבית
10
רק בשביל לקבל חיבוק
1
יהלומים
1
סרט ישראלי  -כלת הים
1
לתת באהבה
1
סרט ישראלי  -התגנבות יחידים
1
יוצרים עם קשת
1
משדר התרמה לתת
1
כביסה מלוכלכת **
1
נקניק עם גבינה **
1
ילדים מסוכנים **
1
זבל טוב **
1
סה"כ  21900911שעות

סה"כ משך
5:04
0:59
0:43
2:02
2:29
2:30
1:55
0:57
0:52
0:50
0:54
0:52

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 00911 9שעות
29/04/12 - 06/02/12
10/04/12 - 10/04/12
16/01/12 - 16/01/12
16/09/12 - 16/09/12
10/09/12 - 10/09/12
17/09/12 - 17/09/12
16/09/12 - 16/09/12
03/04/12 - 03/04/12
12/11/12 - 12/11/12
03/12/12 - 03/12/12
10/12/12 - 10/12/12
17/12/12 - 17/12/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
אור ראשון
16/01/12 - 16/01/12
0:29
1
דיון בשטח
30/12/12 - 05/08/12
9:01
21
נגד או בעד
30/07/12 - 01/01/12
13:26
28
סה"כ 22930911 9שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 1591:911 9שעות
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה.
ב .מורשת ותרבות יהודית
שם התכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
בין המצרים
1
במותם ציוו
1
בסלוקי
הקרב
1
אל תשאל  -הדרת נשים
1
החזרה למינכן
1
זוכרים את רבין
1
זוכרים ,שרים ומספרים
1
חוזר לכיכר
1

סה"כ משך
0:33
1:19
0:49
0:31
0:52
0:40
1:56
0:20

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 00913 9שעות
29/07/12 - 29/07/12
24/04/12 - 24/04/12
24/04/12 - 24/04/12
05/02/12 - 05/02/12
29/10/12 - 29/10/12
28/10/12 - 28/10/12
24/04/12 - 24/04/12
28/10/12 - 28/10/12
9

שם התכנית
ימים טובים  -תכניות מיוחדות לחגים :ראש
השנה ,סוכות ,שמחת תורה ,פסח ,שבועות
סרט ישראלי  -שבעה
הכינור שחזר **
סה"כ

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

5
1
1
 01921902שעות

3:52
1:54
1:28

16/09/12 - 27/05/12
08/04/12 - 08/04/12
17/04/12 - 17/04/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
יאיר אברהם שטרן  -בעט ובחרב
1
שלמה המלך
1
יום חדש תכנית מיוחדת ליום הזיכרון
1
סה"כ 190:955 9שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 0095:913 9שעות
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין לא עמד במכסה.
0:26
0:32
3:20

06/03/12 - 06/03/12
15/04/12 - 15/04/12
24/04/12 - 24/04/12

ד .שיח ציבורי
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
עובדה  -פליטי סוריה ,הטרדה מינית
בסמינר הדתי ,שלמה בניזרי ופליטים
מאריתריאה
2:27
4
מסמך הרפז
1:01
1
קבלת ההחלטות בנושא האיראני
0:55
1
האנשים והתמונות שלא הגיעו למסך
במבצע עמוד ענן
0:43
1
מלחמת האזרחים בסוריה
0:48
1
השערוריות והפרשות
0:46
1
מבחן מנהיגות
1:15
1
אנגליה מתכוננת לאולימפיאדה
1:03
1
תכנית בנושא מבצע "עמוד ענן"
1:13
1
בחירות אישיות
0:38
2
הבחירות בארה"ב
1:01
1
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 0093591: 9שעות

מתאריך  -עד תאריך

מכסה 00913 9שעות
17/12/12 - 09/01/12
09/01/12 - 09/01/12
05/11/12 - 05/11/12
19/11/12 - 19/11/12
17/12/12 - 17/12/12
08/10/12 - 08/10/12
16/10/12 - 16/10/12
27/05/12 - 27/05/12
18/11/12 - 18/11/12
31/12/12 - 30/12/12
06/11/12 - 06/11/12

הזכיין עמד במכסה

11

סעיף  03לדוח  -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.
03.0

תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי "רשת"
עמדה במחויבות האמורה" .קשת" לא עמדה במחויבות ,ומתוך  17שבועות קיים חוסר ב2-
שבועות.
א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  772שעות שנתיות .בפועל שודרו
תכניות דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  111:77שעות.
מספר פרקים סה"כ משך
שם התכנית
0:31
1
איש עדות
0:27
1
איש עדות ש.ח.
0:30
1
הנעדר ש.ח.
0:27
1
כתב אישום
5:17
6
סוד החיים הטובים
8:48
10
סוד החיים הטובים ש.ח.
40:11
87
עאלם א-שבאב ש.ח.
0:39
1
עובדיה אלקרא -לחיות עם בעיה
0:29
1
עובדיה אלקרא -לחיות עם בעיה ש.ח.
43:06
46
רפיק חלבי בשטח
228:43
172
רפיק חלבי בשטח ש.ח
74:54
86
שאלה משפטית
96:16
102
שאלה משפטית ש.ח.
45:06
71
שישים שבעים שמונים ש.ח.
סה"כ 31392:905 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
19/04/12 - 19/04/12
19/04/12 - 19/04/12
27/04/12 - 27/04/12
25/04/12 - 25/04/12
10/02/12 - 21/01/12
17/03/12 - 17/02/12
27/12/12 - 13/01/12
07/04/12 - 07/04/12
07/04/12 - 07/04/12
28/12/12 - 06/01/12
29/12/12 - 04/01/12
15/12/12 - 04/01/12
27/12/12 - 04/01/12
22/11/12 - 14/03/12

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

11

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  17שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  5:51שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

0:39
1
עובדיה אלקרא -לחיות עם בעיה
43:57
47
רפיק חלבי בשטח
0:30
1
הנעדר ש.ח.
5:05
10
עאלם א-שבאב ש.ח.
0:29
עובדיה אלקרא -לחיות עם בעיה ש.ח1 .
סה"כ 31910910 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
07/04/12 - 07/04/12
28/12/12 - 06/01/12
27/04/12 - 27/04/12
27/12/12 - 13/01/12
07/04/12 - 07/04/12

בסך הכול שידר הזכיין  11:35שעות בשידור ראשון ו 5:51-שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה
היה מהמגזר הערבי .ל"רשת" קיים חוסר של  5:58שעות .בשנת  7255קיים ל"רשת" עודף של 52
שעות במכסת התכניות בשפה הערבית.

ב .קשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  551שעות שנתיות .בפועל שודרו
תכניות דוברות ערבית או מתורגמות בהיקף של  755שעות.
שם התכנית
גלריה ש.ח.
דיון בשטח
דיון בשטח ש.ח.
השמן עם הסוני ש.ח.
יופי של יום עם קרין מגריזו ש.ח.
יצירה מקומית
יצירה מקומית ש.ח.
נגד או בעד
נגד או בעד ש.ח.
עבודה ערבית
עבודה ערבית ש.ח.

מספר פרקים סה"כ משך
16:21
33
9:01
21
8:51
21
0:45
1
55:24
64
17:18
24
21:43
31
13:26
28
51:56
103
5:04
10
11:05
20
סה"כ 200911913 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
31/07/12 - 10/04/12
30/12/12 - 05/08/12
31/12/12 - 04/11/12
24/04/12 - 24/04/12
31/07/12 - 04/03/12
26/11/12 - 09/09/12
25/12/12 - 16/09/12
30/07/12 - 01/01/12
30/10/12 - 01/01/12
29/04/12 - 06/02/12
03/09/12 - 26/06/12

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

12

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  75שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  3:22שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
דיון בשטח
נגד או בעד
גלריה ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

9:22
22
28
13:26
6
3:07
סה"כ 23911910 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
30/12/12 - 05/08/12
30/07/12 - 01/01/12
31/07/12 - 10/04/12

בסך הכול שידר הזכיין  77:13שעות בשידור ראשון ו 3:22-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  75שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  3:22שעות בשידור
חוזר.
הטלוויזיה החינוכית לא שידרה תכנית בשפה הערבית .הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות.
03.2

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה
שבועית ,ומצאה כי "רשת" עמדה במחויבות" .קשת" לא עמדה במחויבות ,ומתוך  17שבועות
קיים חוסר ב  53 -שבועות.
א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  772שעות שנתיות .בפועל שודרו
תכניות המתורגמות לשפה הרוסית בהיקף של  775:11שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

אצבע על הדופק עם אפרת אנזל ש.ח.
בא לחדש לכם
בא לחדש לכם ש.ח.
באים לשבת

87
27
72
23

72:28
19:20
53:33
21:08

מתאריך  -עד תאריך
27/12/12 - 09/02/12
29/12/12 - 10/03/12
29/12/12 - 10/03/12
28/12/12 - 13/07/12
13

שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

0:55
1
באים לשבת לראש השנה
18:52
23
באים לשבת ש.ח.
7:09
15
בוקר גוף
83:57
167
בוקר גוף ש.ח.
97:10
85
החיים ע"פ אודטה
137:25
102
החיים ע"פ אודטה ש.ח.
83:05
146
כאן בישראל ש.ח.
0:50
לוי ופוירשטיין בעקבות המשיח ש.ח1 .
20:37
23
ללא עקבות
44:10
48
ללא עקבות ש.ח.
32:31
35
מבוא ל...
135:01
101
מבוא ל ...ש.ח.
16:32
20
מדינת הלכה ש.ח.
4:21
10
מחוץ למרכז ש.ח.
0:32
1
נעילה
14:15
15
סיפור מההפטרה
27:35
31
סיפור מההפטרה ש.ח.
8:29
10
פרקי אבות ש.ח.
24:16
28
פרשת דרכים ש.ח.
0:25
1
קול השופר
0:30
1
רות ,יהודית וגרים נוספים ש.ח.
0:38
1
תוף מרים
1:00
2
תוף מרים ש.ח.
סה"כ :23933933 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
14/09/12 - 14/09/12
29/12/12 - 14/07/12
03/05/12 - 07/03/12
28/12/12 - 07/03/12
27/09/12 - 04/01/12
09/11/12 - 07/01/12
29/12/12 - 04/01/12
28/07/12 - 28/07/12
21/07/12 - 30/05/12
24/05/12 - 14/01/12
10/05/12 - 04/01/12
27/12/12 - 04/01/12
02/06/12 - 07/01/12
08/03/12 - 08/02/12
26/09/12 - 26/09/12
27/04/12 - 06/01/12
07/07/12 - 07/01/12
02/02/12 - 04/01/12
29/12/12 - 09/06/12
15/09/12 - 15/09/12
25/05/12 - 25/05/12
07/04/12 - 07/04/12
12/04/12 - 07/04/12

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ב .קשת
חמישה אחוזים משעות השידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  551שעות שנתיות.
בפועל שודרו תכניות המתורגמות לשפה הרוסית בהיקף של  578:72שעות.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

15:42
8
 2מנות ל 2-ימים ש.ח.
12:46
10
אוכל טוב  2 -מנות ל 2-ימים ש.ח.
2:34
8
גורמה בפיתה ש.ח.
92:07
208
טעמים ש.ח.
4:28
6
יצירה מקומית
14:04
19
יצירה מקומית ש.ח.
0:23
3
מנה במתנה ש.ח.
25:55
30
תהיו בריאים -עם דנה רון
30:23
29
תהיו בריאים -עם דנה רון ש.ח.
סה"כ 0:0920930 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
08/10/12 - 08/04/12
09/10/12 - 15/04/12
11/12/12 - 27/05/12
31/12/12 - 02/01/12
04/09/12 - 26/08/12
31/12/12 - 02/09/12
24/12/12 - 10/12/12
10/04/12 - 01/01/12
17/04/12 - 03/01/12

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ערוץ 01
סעיף  0לדוח  -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.
כללי התכניות מסדירים גם את המכסה של התכניות המועדפות .בהתאם לכללים" ,ישראל "52
מחויבת לשדר  537שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ,בין השעות
 .71:22-52:22מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיין.
כלל (2ג) לכללי התכניות קובע" :שודרו בין השעות  71:22-52:22שידורי 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  "52בשעות האמורות סרטי הרשות השנייה ,בשידורי "סנונית"
ו"רצועה מהחיים" ,אשר חלקם עסקו בפריפריה ("דייזי ביץ'"" ,החופשה"" ,הדרך"" ,הנכה
המאושר והנזיר המיוסר"" ,סיפור על ילד אחר" ו " -נקמה") ,בדעת ותרבות ("חזיונות בלתי
פוסקים"" ,ליה" ו"מילים – יענקלה רוטבליט") ובמורשת ותרבות יהודית ("קשת בענן").
שידור סרטי הרשות על ידי הרשות כאמור ,הפחית את המכסה המחייבת את הזכיין לשידור
תכניות מועדפות במכסות אלו בין השעות  .71:22-52:22תכניות 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-
 82%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  522%מזמן השידור שלהן.
עמידה בתכניות מועדפות נבחנת במספר השעות ששידר הזכיין ובהוצאה הכספית שלה התחייב
בכל שנה.
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"ישראל  "52מחויבת לשדר  537שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות .71:22-52:22
 .71:22-52:22מכסת השעות בתכניות אלו נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיין.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

151:27

שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות

158:23

סה"כ שעות תכניות מועדפות

0155913

א .דעת ותרבות
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
חגיגה עם הגשש החיוור
1:44
1
חגיגת קיץ  522שנה לאלתרמן
1:01
1
לילה כלכלי
88:00
184
מטה הבחירות
6:16
7
23
לונדון וקירשנבאום (פרקים נבחרים)
24:08
חזיונות בלתי פוסקים **
0:56
1
ליה ון ליר **
1:00
1
מילים  -יענקל'ה רוטבליט **
1:02
1
סה"כ  021901913שעות

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
אייכלר יעקב
1:58
4
בריאות 52
71:33
69
היו ימים
35:02
71
המחלות של המאה 75
0:26
1
לגעת בסיפור
2:02
4
מסך פוליטי עם שרי רז
1:28
3
קפה הפוך
17:33
37
קרמניצר מארח
4:10
9
ראש בראש
22:43
44
שוברים כלים
21:28
42
שירה בע"מ
0:44
1
סה"כ 00:900911 9שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 515920950 9שעות

תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
אורלי וגיא
232

473:45

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 25911 9שעות
25/04/12 - 25/04/12
12/04/12 - 12/04/12
31/12/12 - 29/01/12
29/12/12 - 10/11/12
31/12/12 - 29/01/12
04/02/12 - 04/02/12
11/02/12 - 11/02/12
27/10/12 - 27/10/12

28/11/12 - 24/10/12
26/12/12 - 22/07/12
25/12/12 - 29/01/12
14/11/12 - 14/11/12
12/05/12 - 21/04/12
11/07/12 - 20/03/12
25/12/12 - 03/04/12
06/11/12 - 20/03/12
31/12/12 - 30/01/12
27/12/12 - 05/02/12
12/04/12 - 12/04/12

31/12/12 - 29/01/12
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מתאריך  -עד תאריך
27/01/12 - 04/02/11

מספר פרקים סה"כ משך
שם התכנית
שישי בבוקר
94:17
47
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 330915950 9שעות
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" ובשידורי "סנונית" בהפקת הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
ב .פריפריה
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
המורה אירנה
1:04
1
נשארנו חמישה
0:58
1
סרט קולנוע ישראלי  -אביבה אהובתי
1:56
1
לילה לבן
0:52
1
פנים אמיתיות בנושאי פריפריה (דרום תל
אביב ,חרדים אנוסים ,גילי ארגוב ,ועוד)
5:22
6
חרדים
2:43
3
שומרוני בודד
1:07
1
סרט קולנוע ישראלי  -פובידיליה
1:48
1
9:03
נקודה  -ILתכניות נבחרות בנושאי פריפריה 11
צועקת לגלים
1:05
1
נקמה **
0:31
1
דייזי ביץ' **
0:50
1
החופשה **
0:40
1
הדרך **
0:59
1
הנכה המאושר והנזיר המיוסר **
1:05
1
סיפור על ילד אחר **
1:03
1
סה"כ  20905921שעות

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 20911 9שעות
03/06/12 - 03/06/12
22/04/12 - 22/04/12
16/09/12 - 16/09/12
23/09/12 - 23/09/12
09/09/12 - 01/03/12
13/05/12 - 29/04/12
08/07/12 - 08/07/12
06/04/12 - 06/04/12
15/12/12 - 25/02/12
12/04/12 - 12/04/12
19/05/12 - 19/05/12
02/06/12 - 02/06/12
15/09/12 - 15/09/12
28/01/12 - 28/01/12
04/09/12 - 04/09/12
20/10/12 - 20/10/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
מסביב לעניין
28/12/12 - 03/02/12
45:16
47
סה"כ 13903952 9שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 0592:933 9שעות
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" ובשידורי "סנונית" בהפקת הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה.
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ג .מורשת ותרבות יהודית
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
גוט שעבס וייטנאם
0:52
1
דרך לא ארץ -חנה מלר-פאוסט
0:58
1
הבופור -פצע פתוח
0:58
1
החפץ בחיים -אברהם אביאל
0:58
1
חנושק'ה
1:08
1
מי שמאמין לא מפחד
1:07
1
משני צידי האקדח
0:52
1
לונדון את קירשנבאום  -תכנית מיוחדת
ליום השואה
1:02
1
כיפה ירוקה
0:24
1
נקודה  -ILתכניות נבחרות בנושאי מורשת
יהודית
4:56
6
שרים בכיכר -יום הזכרון 7257
1:47
1
קשת בענן **
0:50
1
סה"כ  03933921שעות

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 20911 9שעות
28/07/12 - 28/07/12
19/04/12 - 19/04/12
18/06/12 - 18/06/12
18/04/12 - 18/04/12
18/04/12 - 18/04/12
26/04/12 - 26/04/12
28/10/12 - 28/10/12
19/04/12 - 19/04/12
24/04/12 - 24/04/12
08/12/12 - 28/01/12
24/04/12 - 24/04/12
27/10/12 - 27/10/12

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סרטים לזכרם של הנופלים
25/04/12 - 24/04/12
5:36
10
לזכרם *7257
25/04/12 - 24/04/12
2:45
18
אשת חיל
28/12/12 - 03/02/12
38:55
55
הבית שלא היה שם
18/04/12 - 18/04/12
0:53
1
מסורת מדור לדור
25/09/12 - 25/09/12
0:26
1
יום נפלא
19/04/12 - 19/04/12
0:24
1
אורלי וגיא  -תכנית בוקר מיוחדת ליום
השואה וליום הזיכרון
25/04/12 - 19/04/12
5:01
2
סרטונים בהשראת חפציהם של ניצולי
5
שואה*
19/04/12 - 19/04/12
0:13
משפחה  52תכניות מיוחדת ליום השואה
19/04/12 - 19/04/12
0:58
1
קפה אירופה
19/04/12 - 19/04/12
1:15
1
שרים עצמאות עם הנשיא
26/04/12 - 26/04/12
1:30
1
תיבת גוף  -סרט זיכרון
24/04/12 - 24/04/12
0:21
1
סה"כ  30921911שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 01900911 9שעות
* סרטוני זיכרון קצרים
** סרטי תעודה ששודרו בשידורי "רצועה מהחיים" ובשידורי "סנונית" בהפקת הרשות השנייה.
הזכיין לא עמד במכסה.
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ד .שיח ציבורי
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 21911-00911
שעות
אללה  -אסלאם
3:44
4
ההסתבכות בלוב
1:03
1
9:15
9
המקור
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 05935 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
מכסה01911 9
26/09/12 - 05/09/12
21/10/12 - 21/10/12
25/12/12 - 31/01/12

זכיין עמד במכסה.

סעיף  00לדוח  -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.
 00.0תכניות דוברות ערבית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "52בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ישראל  "52עמדה בדרישה.
 1%תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  121שעות שנתיות .בפועל תרגם הזכיין
 225:13שעות לשפה הערבית.
מספר פרקים
שם התוכנית
ש.ח.
ישראל
את
עושים
ובשבקין
אביב
7
אדריכלי החלומות ש.ח.
10
אומנות הפטיסרי עם דודו אוטמזגין
6
אומנות הפטיסרי עם דודו אוטמזגין ש.ח1 .
אסטלה  -כיתת אמן
4
בית ספר לאפיה ש.ח.
2
בשבקולס באלפיים האיטלקי ש.ח.
2
גיא לואל אוכל את ישראל ש.ח.
10
דה גוטליב מוטור שואו
1
הסיפור שלי ש.ח.
41
הקדירה הבריאה ש.ח.
8
הקדירה הבריאה
2

סה"כ משך
3:26
5:30
5:38
0:50
2:08
1:18
1:00
7:01
0:29
24:16
4:08
1:09

מתאריך  -עד תאריך
30/06/12 - 12/05/12
12/07/12 - 01/07/12
28/12/12 - 17/11/12
23/11/12 - 23/11/12
20/04/12 - 16/03/12
18/07/12 - 17/07/12
20/12/12 - 15/12/12
27/10/12 - 14/04/12
21/07/12 - 21/07/12
29/12/12 - 03/02/12
15/09/12 - 21/07/12
03/03/12 - 25/02/12
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שם התוכנית
זמן מיסטיקה
זמן מיסטיקה ש.ח.
חופשה של כוכבים ש.ח.
חופשת סקי עם הבלונדיניות ש.ח.
טיול משפחתי בחבל מודיעין ש.ח.
ירדה בגדול ש.ח.
כפר באים ש.ח.
לגעת בסיפור
לגעת בסיפור ש.ח.
מגזין החיים הטובים
מגזין החיים הטובים ש.ח.
מדריך היין עם ניר צוק ש.ח.
מדריך המסעדות ש.ח.
מועדון המאפים הטובים
מועדון המאפים הטובים ש.ח.
מיקי שמו אופה מהלב
מיקי שמו אופה מהלב לקט
מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.
מלכת המדבר  -לפלנד 7255
מלכת המדבר  -לפלנד  7255ש.ח.
מסביב לעניין
מסביב לעניין ש.ח.
מספרים מדברים  -שוקי גבאי
מספרים מדברים  -שוקי גבאי ש.ח.
מפגש השף
מקצוענים  52ש.ח.
סודות הנדל"ן
סודות הנדל"ן ש.ח.
ספיישל עיצוב המטבח ש.ח.
סרט קולנוע  -איזה מן הורים ש.ח.
סרט קולנוע  -אישה טובה ש.ח.
סרט קולנוע  -דלתות נפתחות
סרט קולנוע  -העובד המצטיין
סרט קולנוע  -העובד המצטיין ש.ח.
סרט קולנוע  -וונדל בייקר
סרט קולנוע  -משימה בשטח האויב ש.ח.
סרט קולנוע  -סוף המשחק ש.ח.
סרט קולנוע  -שביל הגיהנום ש.ח.
סרט קולנוע  -שר הטבעות :אחוות
הטבעת
סרט קולנוע  -שר הטבעות :שיבת המלך
סרט קולנוע  -שר המלחמה
סרט קולנוע  -שר המלחמה ש.ח.
עיצוב ישראלי ש.ח.
עמוד הבית של אבי ביטון
פותחים מסעדה ש.ח.

מספר פרקים
198
166
1
1
1
3
13
4
4
7
7
1
2
7
11
6
1
1
1
2
47
48
3
43
4
3
26
27
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

סה"כ משך
182:36
182:04
0:26
0:28
0:26
1:21
7:51
2:02
2:03
3:44
3:53
0:33
1:12
3:47
5:59
5:27
0:34
3:11
0:35
1:03
45:16
42:19
1:27
24:46
2:36
3:55
24:12
27:01
1:13
1:39
1:41
1:47
1:45
1:47
1:42
3:32
1:48
1:43

1
1
1
1
2
4
6

3:27
3:52
2:07
1:58
0:49
3:46
3:36

מתאריך  -עד תאריך
31/12/12 - 04/03/12
29/12/12 - 28/01/12
25/08/12 - 25/08/12
22/12/12 - 22/12/12
01/10/12 - 01/10/12
18/08/12 - 21/07/12
02/11/12 - 10/06/12
12/05/12 - 21/04/12
14/07/12 - 16/06/12
07/09/12 - 20/07/12
29/12/12 - 28/01/12
28/09/12 - 28/09/12
03/11/12 - 17/09/12
29/09/12 - 25/08/12
29/12/12 - 17/09/12
20/04/12 - 16/03/12
19/05/12 - 19/05/12
30/09/12 - 27/05/12
26/05/12 - 26/05/12
30/09/12 - 27/05/12
28/12/12 - 03/02/12
29/12/12 - 28/01/12
11/02/12 - 28/01/12
07/06/12 - 02/02/12
18/05/12 - 03/02/12
09/07/12 - 12/04/12
29/12/12 - 26/05/12
29/12/12 - 09/06/12
02/06/12 - 03/03/12
16/03/12 - 16/03/12
13/07/12 - 13/07/12
27/07/12 - 27/07/12
09/03/12 - 09/03/12
29/06/12 - 29/06/12
28/09/12 - 28/09/12
02/11/12 - 23/03/12
11/05/12 - 11/05/12
26/04/12 - 26/04/12
20/04/12 - 20/04/12
04/05/12 - 04/05/12
03/02/12 - 03/02/12
27/05/12 - 27/05/12
18/09/12 - 07/04/12
27/04/12 - 17/02/12
14/12/12 - 02/03/12

21

שם התוכנית
פרויקט חמישה כוכבים ש.ח.
פשוט וטעים עם איילת
פשוט וטעים עם איילת ש.ח.
רופאים בע"מ
שף בבית
שף בבית ש.ח.
תרשי לעצמך עם מיכל צפיר ש.ח.

מספר פרקים סה"כ משך
1:11
3
3:47
8
2:08
4
13:05
14
3:02
6
1:05
2
0:29
1
סה"כ 010913 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
03/11/12 - 20/10/12
23/06/12 - 05/05/12
08/10/12 - 17/09/12
10/08/12 - 25/05/12
19/10/12 - 14/09/12
28/12/12 - 21/12/12
10/11/12 - 10/11/12

הזכיין עמד במחויבות ואף מעבר לכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"ישראל  "52מחויבת 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  "52עומדת על  17שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  5:51שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
מסביב לעניין
מסביב לעניין ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

46:09
48
6:14
7
סה"כ 32925911 9שעות

מתאריך  -עד תאריך
28/12/12 - 03/02/12
29/12/12 - 28/01/12

בסך הכול שידר הזכיין  15:27שעות בשידור ראשון ו 5:51-שעות בשידור חוזר ,ורוב צוות ההפקה
היה מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.
00.2

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

חמישה אחוזים תרגום בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  121שעות שנתיות .בפועל,
תרגם הזכיין  772:75שעות לשפה הרוסית.
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "52בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ישראל  "52עמדה בדרישה.
שם התוכנית
אוכל של בית  -אילת לטוביץ'
אוכל של בית  -פותנה ג'אבר לקט
אוכל של בית  -פותנה ג'אבר ש.ח.
אין קץ לילדות ש.ח.
ארוחת שבת עם קובי אריאלי
ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח.
ביקור בית
ביקור בית ש.ח.
בית ספר לאפיה ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

4
2
60
2
5
64
55
123
6

03:02
01:35
44:54
00:52
03:52
48:39
53:06
147:44
04:50

מתאריך  -עד תאריך
06/03/12 - 07/02/12
24/07/12 - 17/07/12
29/12/12 - 31/01/12
24/11/12 - 10/11/12
08/03/12 - 16/02/12
28/12/12 - 15/03/12
28/11/12 - 02/09/12
31/12/12 - 02/09/12
16/07/12 - 10/03/12

21

שם התוכנית
בקצב הכושר ש.ח.
גוד שעבס וייטנאם
דייט עם אדריכל ש.ח.
היא הלכה בשדות
היא הלכה בשדות ש.ח.
הכי טרי שיש
הכי טרי שיש ש.ח.
המדריך בארץ
המדריך לתייר בגלקסיה
המורה אירנה
הקרב על כדור הארץ
חופשה של כוכבים ש.ח.
טיול יומי ליבנה ש.ח.
כשאוכל פוגש אומנות ש.ח.
מאפים ומתוקים
מאפים ומתוקים ש.ח.
מגזין החיים הטובים
מדריך בעולם ש.ח.
מיני שף  -אביב משה ש.ח.
מיקי שמו אופה מהלב
מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.
מסע בנמיביה ש.ח.
מסע קולינרי בגלבוע
מסע קולינרי בגלבוע ש.ח.
מקום מפלט  -גן החיות של וורשה ש.ח.
מקצוענים  52ש.ח.
מרתון תל אביב
מרתון תל אביב ש.ח.
משפחה 52
משפחה  52ש.ח.
ניחוחות וטעמים עם יובל בר-נר ש.ח.
נשות הטייסים ש.ח.
נתיב הפרי בגולן ש.ח.
סטריט פוד
סרט קולנוע  MONKEY FUNKY -ש.ח.
סרט קולנוע  -אבי הכלה  7ש.ח.
סרט קולנוע  -אף פעם לא התנשקה
ש.ח.
סרט קולנוע  -בליסטיק ש.ח.
סרט קולנוע  -בן ערובה
סרט קולנוע  -בני מזל
סרט קולנוע  -החוב
סרט קולנוע  -הימור מסוכן ש.ח
סרט קולנוע  -התרמית ש.ח.
סרט קולנוע  -מתחתנים עם ההורים
ש.ח.

מתאריך  -עד תאריך

מספר פרקים

סה"כ משך

15
1
3
4
4
2
37
1
20
1
1
2
1
2
2
77
1
1
3
6
9
1
1
2
1
30
1
2
63
208
1
29
1
4
1
1

07:27
00:52
01:57
02:09
02:08
05:08
28:05
00:34
10:26
01:04
02:04
01:04
00:28
00:48
05:22
59:23
00:32
00:23
02:21
05:52
07:56
00:44
00:32
00:58
00:28
34:25
00:29
01:00
60:59
270:11
00:29
24:12
00:31
02:09
01:55
01:50

19/05/12 - 28/01/12
28/07/12 - 28/07/12
18/08/12 - 04/08/12
13/07/12 - 22/06/12
07/12/12 - 09/11/12
04/03/12 - 05/02/12
30/12/12 - 18/03/12
17/06/12 - 17/06/12
21/09/12 - 04/05/12
03/06/12 - 03/06/12
14/12/12 - 14/12/12
08/09/12 - 01/09/12
15/09/12 - 15/09/12
24/11/12 - 10/11/12
14/03/12 - 01/02/12
31/12/12 - 30/01/12
27/07/12 - 27/07/12
12/04/12 - 12/04/12
26/03/12 - 12/03/12
21/09/12 - 17/08/12
02/11/12 - 05/05/12
29/01/12 - 29/01/12
24/02/12 - 24/02/12
08/12/12 - 24/03/12
19/04/12 - 19/04/12
17/07/12 - 03/02/12
10/06/12 - 10/06/12
07/10/12 - 16/06/12
02/08/12 - 12/02/12
01/09/12 - 28/01/12
26/05/12 - 26/05/12
29/12/12 - 14/07/12
26/06/12 - 26/06/12
28/12/12 - 02/06/12
13/04/12 - 13/04/12
13/04/12 - 13/04/12

1
1
1
1
1
1
1

01:56
01:32
02:02
02:00
01:43
01:53
02:09

24/02/12 - 24/02/12
17/09/12 - 17/09/12
28/12/12 - 28/12/12
21/09/12 - 21/09/12
26/09/12 - 26/09/12
21/12/12 - 21/12/12
08/06/12 - 08/06/12

1

01:47

24/08/12 - 24/08/12

22

שם התוכנית
סרט קולנוע  -ספרטן ש.ח.
סרט קולנוע  -קיי פקס ש.ח.
סרט קולנוע  -שבועה ש.ח.
סרט קולנוע  -שובו של אלוף
סרט קולנוע  -שוד ש.ח
עושים גלים ש.ח.
עם תרמיל ושיר
עם תרמיל ושיר ש.ח.
עמוד הבית של אבי ביטון
פוליטיקלי קורקט
פוליטיקלי קורקט ש.ח.
שמועה אופנתית
שף על האש
שפים למען העולם
שפים למען העולם ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

1
1
1
1
1
20
1
5
9
5
9
3
3
1
1

02:00
02:15
02:09
01:56
01:49
22:22
00:33
02:33
08:24
02:41
04:22
01:48
02:55
00:45
00:57

מתאריך  -עד תאריך
16/11/12 - 16/11/12
30/03/12 - 30/03/12
25/05/12 - 25/05/12
07/10/12 - 07/10/12
26/10/12 - 26/10/12
09/05/12 - 28/01/12
16/03/12 - 16/03/12
01/12/12 - 31/03/12
29/06/12 - 04/05/12
30/06/12 - 02/06/12
12/10/12 - 02/06/12
29/12/12 - 15/12/12
20/07/12 - 06/07/12
27/04/12 - 27/04/12
09/11/12 - 09/11/12

סה"כ :20923 9שעות
הזכיין עמד במחויבות ואף מעבר לכך.
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