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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הינה רשות ציבורית

המפקחת על השידורים המסחריים בישראל.
הרשות פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן – 1990. 

תפקידה המרכזי של הרשות הוא קיום שידורים ברדיו ובטלוויזיה ופיקוח עליהם.
הרשות מסדירה את פעילות ערוצים 2 ו-10 בטלוויזיה, ו-16 תחנות הרדיו האזוריות. 

מייצגים אותך. משדרים בשבילך.
דגשים מרכזיים בפעילות הרשות: 

 מתן זיכיונות ורישיונות לשידור בטלוויזיה וברדיו האזורי
 הסדרת שידורי הטלוויזיה והרדיו הציבורי מסחרי 

 קידום יצירת מקור ישראלית 
 תמיכה בהפקת סרטי תעודה, פורמטים חדשים ועידוד יוצרים צעירים 

 הפצת שידורי הטלוויזיה הדיגיטליים- "עידן+"
 קיום מערך מגוון של תחנות רדיו אזוריות וייעודיות 

 הסדרת הפרסום בטלוויזיה וברדיו 
 פיקוח על סימון וסיווג שידורים 

יש לכם שאלה, תלונה, או אולי מחמאה
בנוגע לשידורי הטלוויזיה )ערוצים 2 ו-10( או הרדיו האזורי? 

אנחנו הכתובת:
רח' בית הדפוס 20, ת"ד 3445, ירושלים

טלפון: 3445*, 6556222-02, פקס: 6556287-02
למידע נוסף היכנסו לאתר הרשות:

www.rashut2.org.il
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מועצת הרשות השנייה

ד"ר אילן אבישר
יו"ר המועצה

מרצה בחוג לקולנוע וטלוויזיה, 
אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר מירב אלוש-לברון
פעילה חברתית, חוקרת תרבות 
ותקשורת, מרצה בחוג לקולנוע 

וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר דליה זליקוביץ
יועצת אסטרטגית - תקשורתית 

ודירקטורית בחברות ציבוריות 
ופרטיות, מרצה באוניברסיטאות, 

דוקטור לכלכלת אינטרנט 
ותקשורת

ד"ר ענאן פארס פלאח
מפקחת במשרד הבריאות, 
חברה בועדה מייעצת של 

שר התמ"ת, מרצה במכללה 
ללימודי המשך ברפואת שיניים, 
ד"ר ברפואת שיניים, משפטנית, 

בעלת רשיון טייס

יוסי אליטוב
עורך העיתון החרדי 

"משפחה"
וחבר נשיאות

מועצת העיתונות

ד"ר מיכל שפירא
מנהלת החוג לפרסום ותקשורת 

שיווקית וראש מגמת הפרסום, 
הפקולטה למינהל עסקים - 

הקריה האקדמית אונו ומרצה 
באוניברסיטה העברית ירושלים

יעקב שחם
עורך ידיעות חיפה

ויו"ר מועצת מנהלים 
מוזאוני חיפה

ג'ק בלנגה
עו"ד ורו"ח

מוסמך
למנהל עסקים

אייל מלובן
עיתונאי, איש הפקות

בתחום הקולנוע 
והטלוויזיה

אייל דה פאו
מנכ"ל פרוסיד

קרן הון סיכון בע"מ
יועץ לרציו

חיפושי נפט בע"מ

אסי אהרון
מתאמת פעולות 

המועצה וועדותיה 

מרה מרו סנבטו
חברת מועצת

 .M.A ,המוסד לביטוח לאומי
בחינוך, קצינת ביקור סדיר 

במשרד החינוך / רשות מקומית

יוכי פלר
אשת חינוך והוראה

יו״ר ויצו ישראל לשעבר, 
ופעילה חברתית

רונית אנטלר
עיתונאית, תחקירנית
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הנהלת הרשות השנייה

מנשה סמירה
מנכ"ל

עד מאי 2012

אילת מצגר
מנכ"לית בפועל

החל ממאי 2012

יהודית לויט
מ"מ סמנכ"ל טלוויזיה

החל ממאי 2012

יוסי מולה
מפיק ראשי

דוד רגב
נציב פניות הציבור

חני קומנשטר-שוורץ
מנהלת מחקר ופיתוח

ד"ר הרצל כהן
מבקר פנים

ניר שוויקי
ראש תחום כספים

ניסים טל
סמנכ"ל הנדסה

מיטל שגב
דוברת וממונה
על יחסי ציבור

עו"ד הילה שמיר
יועצת משפטית

ויקטור מגרם
ראש אגף מנהל

ומשאבי אנוש

אילן אלוני
ראש מטה

עידית צ'רנוביץ
סמנכ"ל רדיו
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מבנה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מתאם.פעולות.
המועצה.וועדותיה

יועץ.משפטי

מבקר.פנים

עוזר.בכיר.
וראש.מטה

ערוץ.10
תחנות.הרדיו.

האזורי
ערוץ.2

הטלוויזיה.
החינוכית

.בעל.זיכיון .אזור.... תחנות.רדיו.אזורי:..

רשת
חדשות.

10
קשתחדשות.2

ישראל.
10

נציב
פניות.הציבור

דוברות.והסברה

עידן+ הנדסהטלוויזיה כספים.וכלכלה
מנהל

ומשאבי.אנוש
רדיוהפקות מחקר.ופיתוח

המנהל.הכללי

הרשות.השנייה.
לטלוויזיה.ולרדיו

יו"ר.המועצה

המועצה

מבנה ארגוני

בעלי זיכיון

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - איו"ש

יהודה.ושומרון
גלי.ישראל

צפון
רדיו.א-שמס

נגב
רדיו.דרום

גוש.דן
רדיו.ללא.הפסקה

עמק.חפר
רדיו.תשעים

ירושלים.רבתי
רדיו.ירושלים.החדש

הגליל.והגולן
רדיו.צפון.ללא.הפסקה

עמקים
רדיו.קול.רגע

אילת
קול.הים.האדום

התיכון.)תורני-ספרדי(
רדיו.קול.ברמה

השרון
eco.99fm

גוש.דן
רדיו.תל.אביב

הכרמל.והמפרץ
רדיו.חיפה

השרון
רדיוס

המרכז.)דתי(
רדיו.קול.חי

שפלת.יהודה
91fm.לב.המדינה
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דבר יו"ר המועצה

 יו"ר המועצה- ד"ר אילן אבישר

האזורי.. וברדיו. בטלוויזיה. המסחריים. השידורים. בתחום. . עשירה. וביצירה. רבה. בעשייה. התאפיינה. .2012 שנת.

שני.הערוצים.2.ו.10.שברו.שיאים.של.התעניינות.והיקפי.צפייה...תחנות.הרדיו.האזורי.משגשגות.יותר.מתמיד,.

והפכו.לנוכחות.משמעותית.במפת.השידורים.של.ישראל..הרשות.השנייה.קידמה.תהליכים.מרכזיים.בתעשיית.

התקשורת.ובשוק.היצירה.וההפקה.בשיתוף.עם.זכייני.הרשות.בטלוויזיה.וברדיו.ולטובת.האינטרס.הציבורי.העומד.

תמיד.לנגד.עיננו..

המועצה.עסקה.במגוון.רחב.של.נושאים.שכללו.בין.היתר:.הסדר.המשך.השידורים.של.ערוץ.10,.פעילות.לביטול.

נהלי.התרמות.ברדיו.האזורי,. עידן.פלוס,.קביעת. זכייני.הרשות,.הרחבת.שידורי. ידי. התמלוגים.המשולמים.על.

השמעת.נשים.ברדיו.חרדי,.הקפדה.על.שפה.נאותה.ברדיו.ובטלוויזיה,.קידום.הפקות.הרשות.ותמיכה.בסרטים.

דוקומנטאריים.איכותיים,.ועוד...

בשנת.2012.המועצה.קידמה.והובילה.את.הפתרון.להמשך.השידורים.של.ערוץ.10.אשר.נקלע.למשבר.קיומי.

חמור.עם.סיום.זיכיונו..חברי.המועצה.התגייסו.לטובת.השמירה.על.הפלורליזם.בשידורים.ולטובת.קיומם.של.כמה.

ערוצים.מסחריים.במדינה.חופשית.ודמוקרטית..

ונציגיה. .,EPRA האירופאים. הרגולטורים. בארגון. חברה. גלובלי,. רגולטורי. במרחב. פועלת. השנייה. הרשות.

.בשנת.2012.נערכנו.לארח.את.הכנס.השנתי.של.אירגון.הרגולטורים. משתתפים.בכנסים.בינלאומיים.שונים..

האירופאים.EPRA...ההיענות.של.נציגי.המדינות.להזמנה.לקיים.את.המפגש.בירושלים.הייתה.של.התלהבות.

רבה...לצערינו,.ברגע.האחרון.בוטל.האירוע,.שתוכנן.לתאריך.שנפל.בזמן.מבצע.עמוד.ענן.והירי.של.טילים.לכיוון.

ירושלים.ותל.אביב...למרות.ביטול.הכנס,.כעשר.משלחות.של.רגולטורים.אירופאיים.בחרו.לבוא.לישראל,.והרשות.

השנייה.אירחה.אותם.בחום.רב...

המועצה.רואה.חשיבות.רבה.בהובלת.השיח.המקצועי.בתחום.השידורים.ובמיוחד.בנושאים.טכנולוגיים.מתקדמים.

שמתהווים.בעידן.הנוכחי..המועצה.נעזרת.בבדיקות.המקצועיות.שמקיימת.הרשות.לגבי.ההתפתחויות.הטכנולוגיות.

במדינות. תקשורת. מדיניות. של. משוות. סקירות. ושומעת. בנושא. בינלאומיים. מחקרים. בוחנת. המידע,. בעידן.

מערביות,.כל.זאת.כחלק.ממהלך.מקצועי.של.למידה.והתאמה.לרגולציה.הקיימת..המועצה.קיימה.יום.עיון.נרחב.

בנושא.'תוכן.וטכנולוגיות.חדשות.–.רגולציה.במבחן.העתיד',.במסגרתו.נידונו.האתגרים.המקצועיים,.הטכנולוגיים,.

התרבותיים.והחברתיים.עימם.מתמודדים.הרגולטור.וגופי.התקשורת.בתחום.הסדרת.התוכן..בכנס.השתתפו.זכייני.

הרשות.השנייה.בטלוויזיה.וברדיו,.חברת.הלווין,.נציגי.האקדמיה,.המכון.הישראלי.לדמוקרטיה.ועוד..

ודנה.בהיבטים.שונים.הקשורים.לשידורים.בתקופת. בנושא.הבחירות.לכנסת. גם. רבות. המועצה.עסקה.השנה.

הבחירות. בתקופת. והמסחריים. והטלוויזיה. הרדיו. מזכייני. הנדרשת. המועצה.עקבה.אחר.ההתנהלות. הבחירות..

לכנסת.והבחירות.המקדימות.למפלגות,.בפרט.בעניין.שידורי.תעמולה.אסורים..המועצה.הקפידה.כי.גופי.השידור.

ועדת. ליו"ר. פניתי. המועצה. כיו"ר. כך. בתוך. איזון.. על. וישמרו. המשודרות. בתוכניות. בחירות. מתעמולת. ימנעו.
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הבחירות.המרכזית.בבקשה.לאפשר.לזכייני.הטלוויזיה.לפצל.את.מקבצי.תשדירי.התעמולה.ולשקול.מתן.פיצוי.

כספי.עבור.השידורים.הניתנים.על.פי.החוק.בחינם.ואסור.לזכייניות.לגבות.עבורם.תשלום.מהמפלגות.

היה.צמוד. הציבור. ענן".במהלכו. "עמוד. 10.את.מבצע. ו. .2 ערוצים. נרחב.של. לסיקור. עדים. היינו. .2012 בשנת.

ותיפקודם. פעילותם. על. הרשות. לזכייני. הערכה. הביעה. הרשות. מועצת. החדשות.. ולשידורי. הטלוויזיה. למסכי.

בזמן.המלחמה,.וקבעה.כי.הזכיינים.הפגינו.אחריות.לאומית.וביצעו.שירות.ציבורי.חיוני.בתקופה.רגישה.וסוערת.

תוך.הוספת.שירות.חשוב.ומתן.מענה.מלא.לצורכי.הציבור..בהתאם.לכך.המועצה.קבעה.התאמות.רגולטוריות.

לזכייניות.ערוצים.2.ו.10.בשל.אובדן.זמן.פרסום,.זאת.בדומה.לאלו.שניתנו.בזמן.מלחמת.לבנון.השנייה.ומבצע.

"עופרת.יצוקה".

המועצה.קידמה.גם.את.תחום.הפקות.הטלוויזיה.והחליטה.להקצות.תקציב.מיוחד.בהיקף.של.כ-.4.מל"ש.לקידום.

הפקות.ופרויקטים.מסוגת.הדרמה.וסרטי.התעודה.אשר.הושהו.או.הוקפאו.עקב.קשיים.תזרימיים.של.הזכיינים..

ולתת.מענה.בעת.המשבר.על.מנת.להבטיח.את.קיומה.ושגשוגה. הזרמת.התקציב.מצד.הרשות.סייעה.לטפל.

של.היצירה.הישראלית.בטלוויזיה..פעולה.זו.הינה.חלק.מהמאמצים.שאנו.עושים.לשיפור.פני.המרקע.ולוחות.

השידורים.לטובת.הציבור.

המועצה.בראשותי.רואה.חשיבות.רבה.בקידום.וקיום.דיאלוג.פתוח.ושיתוף.פעולה.הדדי.בין.הרשות.לבין.זכייני.

נציגי. עם. שקיימה. השונים. ובשימועים. בדיונים. הקפידה. המועצה. האזורי.. וברדיו. בטלוויזיה. השנייה. הרשות.

הזכייניות.להבטיח.את.עמידת.הזכיינים.במחויבויות.ושמה.דגש.על.הפקת.תכניות.איכות.מסוגה.עילית.אשר.יש.

להן.תרומה.לחברה.ולתרבות.הישראלית..

אני.מודה.לחברי.המועצה.על.פעילותם.הענפה.והמאומצת.לאורך.השנה.במספר.רב.מאוד.של.ישיבות.ארוכות.

ומעמיקות.למען.שיפור.פני.התקשורת.הישראלית.ותעשיית.היצירה.הישראלית..חברי.המועצה.פעלו.רבות.לטובת.

ציבור.הצופים.והמאזינים..

ברצוני.להודות.גם.למנכ"ל.הרשות,.למנכ"לית.הרשות.בפועל.ועובדי.הרשות.על.השקעתם.העצומה.והעבודה.

המקצועית.והאיכותית.אשר.להם.תרומה.מכרעת.להשגת.יעדיה.של.הרשות.השנייה.
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דבר המנכ"ל

 מנכ"לית בפועל – אילת מצגר

אני.מתכבדת.להביא.בפניכם.את.הדוח.המסכם.את.הפעילות.של.הרשות.השנייה.בשנת.2012..שנה.זו.התאפיינה.

של. ואיכותי. מגוון. תמהיל. האזורי. הרדיו. תחנות. ולמאזיני. המרקע. לקדמת. להביא. כדי. ומגוונת. רבה. בעשייה.

שידורים..שידורי.הזכיינים.של.הרשות.השנייה.נמצאים.כל.העת.במרכז.השיח.הציבורי,.ותורמים.למדורת.השבט.

מדיות. של. ממגוון. תכנים. וצריכת. מתקדמת. טכנולוגיה. של. בעידן. עתה,. גם. במדינתנו.. הקיימת. התקשורתית.

ומקורות,.אנו.רואים.עד.כמה.מרכזיים.וחשובים.הם.ערוצי.השידור.המרכזיים.בטלוויזיה.ותחנות.הרדיו.האזוריות..

האתגר.של.יצירת.שידורים.אטרקטיביים.ורלוונטיים.בעידן.זה.עומד.לפתחם.של.גופי.השידור,.ומלאכת.ההסדרה.

של.הגוף.המפקח.הולכת.ונעשית.מורכבת.ומאתגרת.יותר.

במסגרת.עבודת.הפיקוח.השוטף.על.גופי.השידור.בטלוויזיה.וברדיו,.הערוצים.2,.10.ו-16.תחנות.הרדיו.האזוריות,.

הרשות.השנייה.מקיימת.מגע.שוטף.עם.ציבור.הצופים.והמאזינים.בדרכים.מגוונות..הרשות.מכוונת.את.עבודת.

הרגולציה.לאיזון.הרגיש.של.מתן.מענה.לצורכי.הציבור.ולרצונותיו.במסגרת.השידורים.המסחריים..זכייני.הרשות.

ממשיכים.להעניק.לציבור.מענה.עשיר.ומגוון.במסגרת.שידורי.הטלוויזיה.והרדיו:.החל.בשידורי.חדשות.מרכזיים,.

המהווים.את.מקור.המידע.של.מרבית.אזרחי.המדינה,.עבור.לתכניות.איכותיות.ומגוונות.בסוגיהן,.וכלה.בעדכונים.

על.פעילויות.קהילתיות.ברמה.האזורית.

גורמי.השידור.היא.אחד.הדגשים.של.הרשות.השנייה..במהלך. ידי. גם.הרחבת.השירותים.הניתנים.לציבור.על.

שנת.2012.הורחב.היצע.הערוצים.המשודרים.לציבור.על.גבי.המערך.הקרקעי.ספרתי.עידן.+,.ונוסף.ערוץ.23.של.

הטלוויזיה.החינוכית,.הנותן.מענה.לצופים.צעירים,.ילדים.ונוער..כמו.כן.קודמה.באופן.משמעותי.עבודת.הרחבת.

המערך,.כך.שניתן.יהיה.לשדר.באמצעותו.18.ערוצים..הרחבת.המערך.והוספת.ערוצים.נוספים.עתיד.להתבצע.

במהלך.השנים.2015-2014..

בספטמבר.2012.השיקה.הרשות.את.שירות."קול.החדשות"..השירות.מנגיש.את.שידורי.מהדורת.החדשות.המרכזיות.

בערוצים.2.ו-10.ללקויי.ראייה.באמצעות.הסבר.קולי.לתמונות.הנצפות.והקראת.הכתוביות.המשודרות.במהדורת.

באמצעות. שמיעה. לכבדי. השידורים. הנגשת. של. שנים. כמה. זה. הקיים. לשירות. מיתוסף. זה. שירות. החדשות..

כתוביות.סימולטניות.המשודרות.לדרישת.הצופה..

במהלך.המבצע.הצבאי."עמוד.ענן",.שהתקיים.בנובמבר.2012,.פעלו.זכייניות.הרשות.השנייה.למתן.מענה.מרבי.

לצורכי.הציבור..ערוצי.הטלוויזיה.קיימו.שידורי.חדשות.נרחבים.במהלך.מרבית.שעות.היום.כדי.לספק.עדכונים.

ודיווחים.מהנעשה.בשטח..תחנות.הרדיו.האזוריות.שידרו.דיווחי.חדשות.שוטפים,.ואף.שימשו.זרוע.מסייעת.לפיקוד.

העורף.באמצעות.שידור.מידע.שוטף.לאזרחי.ישראל.באזור.הלחימה.והפעלת.גל.שקט.

האזורי. לרדיו. ההאזנה. שיעורי. גם. ..2012 במהלך.שנת. כלכלית. יציבות. של. במצב. היו. האזוריות. הרדיו. תחנות.

מעידים.על.כך.שתחנות.הרדיו.האזוריות.מהוות.חלופה.תקשורתית.משמעותית.בעבור.הציבור..מהלך.חשוב.מאוד.

שביצעה.הרשות.בתחום.הפיקוח.על.שידורי.הרדיו.הוא.קביעת.חיוב.להשמעת.נשים.במסגרת.שידורי.תחנת.הרדיו.
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החרדית."קול.ברמה"..לאחר.שנים.מספר.שבהן.נעדר.קולן.של.נשים.משידורי.התחנה,.זו.חויבה.על.ידי.הרשות.

לשלב.נשים.במסגרת.השידורים,.במגוון.של.תכנים..זו.תחילתו.של.תהליך,.שבסופו.תחויב.התחנה.לשילוב.מלא.

של.נשים.במסגרת.השידורים..

.2011 שנת. במהלך. שהחלה. מגמה. הטלוויזיה,. ערוצי. של. מפרסום. בהכנסות. ירידה. בסימן. עמדה. .2012 שנת.

ונמשכה.בשנה.זו..בשנה.זו.גם.עתידו.של.ערוץ.10.היה.לוט.בערפל,.נושא.שהוסדר.בתיקון.חקיקה.שהתבצע.

ביומה.האחרון.של.השנה,.לאחר.שהערוץ.הגיע.למשבר.קיומי..במסגרת.תיקון.החקיקה,.הוארך.זיכיונו.של.הערוץ.

וזו. עד.לסוף.שנת.2014,.מועד.שבו.יוכל.הערוץ.לצאת.לרישיון.שידור.לתקופה.של.15.שנה,.אם.תוגש.בקשה.

תאושר.

למרות.זאת,.מגמת.עמידת.זכייני.הטלוויזיה.במחויבויות.התוכן.החלות.עליהן,.נמשכה.גם.בשנה.זו..החברות."קשת",.

ישראלית. ולרכישה.של.תכניות.טלוויזיה.מיצירה. מיליוני.שקלים.להפקה. 10".השקיעו.מאות. ו"ישראל. "רשת".

מקומית..במסגרת.השקעה.זו.השקיעו.שני.הערוצים.יחד.יותר.מ-250.מליון.₪.על.תכניות."סוגה.עילית":.דרמות,.

ומחזקת.את.שוק.היצירה.העצמאי.במדינת. זו.תורמת.רבות. ותכניות.מיוחדות..השקעה. וסרטי.תעודה,. תכניות.

ישראל,.ובזכותה.נהנים.צופי.הערוצים.הללו.ממאות.שעות.של.תכניות.איכות,.מקוריות,.דוברות.עברית..

העוסקים. הרשות,. ולעובדי. אבישר,. אילן. לד"ר. ובראשם. השנייה. הרשות. מועצת. לחברי. להודות. מבקשת. אני.

במלאכה.ובעשייה.של.הרשות.השנייה,.למען.הציבור..
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תוכני השידור

שנת.2012.הייתה.השנה.השביעית.בתקופת.הזיכיון.השנייה.של.ערוץ.2..הזכייניות,."קשת".ו"רשת",.חלקו.ביניהן.את.שבוע.

השידורים,.בחלוקת.ימים.קבועה.–."קשת".שידרה.בימים.א'-ג'.ו"רשת".בימים.ד'-שבת..

בשנה.זו,.נדרשו.הזכייניות.להוסיף.על.ההוצאה.השוטפת.המחייבת,.ולצורך.השלמת.חלק.מחוסרי.העבר.שנצברו.להן..

ההוצאה.השנתית.בשנת.2012.להפקה.ורכישה.של.תכניות.סוגה.עלית.ע"י."קשת".ו"רשת"..-.עמדה.על.סכום.של.כ-200.

מיליון.₪..השקעה.זו,.אשר.פרטיה.מופיעים.בדו"ח,.תרמה.לאיכות.התכניות.המשודרות.בערוצים.המסחריים,.ובתוך.כך.גם.

לשוק.היצירה.המקומי..

הרשות.השנייה.רואה.חשיבות.רבה.לכך.שבמהלך.השנתיים.האחרונות.חל.שינוי.מהותי.באופן.ההתייחסות.של.הזכייניות.

והנחישות.של.הרשות.באכיפת.המחויבויות.על.הזכייניות.הן.שתרמו.לשינוי. למחויבויות.התוכן.החלות.עליהן..ההתמדה.

האמור.שחל.בהתנהלות.הזכייניות.

כן.הרשות.רואה.חשיבות.רבה.בשידור.תכניות.במגוון.רחב.ככל.האפשר.בשידורים.המסחריים.ובמתן.ביטוי.למרקם.התרבותי.

המגוון.של.ישראל.באמצעות.תכניות.סוגה.עילית.מגוונות,.תכניות.תחקיר,.תכניות.וסרטי.תעודה,.שידורי.חדשות,.תכניות.

אקטואליה.ובידור.

בשנת.2012.זכו.צופי.הטלוויזיה.לצפות.ב-457.שעות.של.תכניות.שהרשות.השנייה.הכירה.בהן.כתכניות.מסוגה.עילית,.

ואשר.יצרו.איכות,.מגוון.ועניין.בערוץ.2..בין.התכניות.הראויות.לציון,.חלקן.חלק.בלתי.נפרד.משידורי.ערוץ.2.זה.שנים.וחלקן.

חדשות:.הדרמות."חטופים.–.עונה.שנייה",."עבודה.ערבית.–.עונות.המשך,."קטמנדו",."עניין.של.זמן";.תכניות.התחקיר.

הוותיקות."עובדה".ו"כלבוטק";.וסרטי.התעודה.שעסקו.במגוון.רחב.של.נושאים.כמו:."הרגתי.בטעות",."אבא.תכיר,.אני.הילד.

שלך",."ממלכת.הסוד",."אלימות.מכת.מדינה",."לא.בגדתי",."מהפכות.עולמיות",."החזרה.למינכן",."הקרב.בסלוקי",."אסון.

צאלים"."מסע.בעקבות.לי.זיתוני".ועוד..כמו.כן.שודרו.התכניות.המיוחדות."ארץ.נהדרת".ו"הפרלמנט",."מצב.האומה".ועוד.

עמידת. בדיקת. לצורך. השידורים. אחר. מעקב. מבצעת. הרשות. התוכן,. מכסות. בתחום. המחויבויות. בנושא. הטיפול. לצד.

יזום. באופן. מהשידורים. בחלק. צופה. הרשות. ולתוכן.. לפרסומות. הקשורים. נושאים. של. במגוון. ובכללים. בחוק. הזכיינים.

ואקראי,.ובחלקם.בעקבות.פניות.מהציבור.הרחב,.וקובעת.הפרות.במקומות.שבהם.הייתה.חריגה.מהדין,.הזיכיון.או.הנחיות.

הרשות...במקרה.של.הפרה,.הרשות.מפעילה.סנקציות.על.הזכיינים.באמצעות.כלי.האכיפה.הנתונים.בידיה...

.
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ערוץ 2

דבר הזכיין - קשת

קשת.מסכמת.את.שנת.הזיכיון.השביעית.עם.השקעה.ענפה.בתוכן.ישראלי.חדשני.ומקורי..ב-2012.השקיעה.קשת.כ-210.

מיליון.ש"ח.בהפקות.מקור,.מתוכם.כ-118.מיליון.ש"ח.הושקעו.בסוגה.עילית..

בין.אם.בתכניות.הסוגה.העילית.ובין.אם.בהפקות.המקור.האחרות,.גם.השנה.קיבלו.קבוצות.שונות.בחברה.הישראלית.ייצוג.

משמעותי.על.מסך.קשת,.הן.בתכנים.והן.במשתתפים..ממחישה.זאת.העונה.השלישית.של."מאסטר שף".בה.התחרו.זה.בזה.

מתמודדת.ערבייה,.מתמודד.שהתגייר.ומתמודדת.דתיה.שסיימו.עונה.בה.בפעם.הראשונה.קיבלה.התרבות.הקולינארית.

הערבית.במה.מרכזית.בפריים.טיים..

"כוכב נולד".חגגה.השנה.עשור.ביציאה.למסע.במסגרתו.תרו.המתמודדים.את.הארץ.לאורכה.ולרוחבה.וחשפו.כל.שבוע.

בפני.הצופים.מקום.אחר.-.מדן.ועד.אילת..עונת.העשור.שמה.דגש.ברור.על.קלאסיקות.של.הזמר.העברי.המלוות.את.

מקרוב. לחוות. לו. הזדמן. לא. אז. שעד. במובהק,. ופריפריאלי. רב. לקהל. להגיע. והצליחה. כישראלים. חיינו. ואת. המדינה.

טלוויזיה.בסדר.גודל.כזה..

העונה.הרביעית.של."האח הגדול".הביאה.אל.המסך.ניגודים.רבים.וסוגיות.חברתיות.שונות..חרדיות.מול.חילוניות,.פריפריה.

מול.מרכז,.ימין.מול.שמאל.ועוד..בעונה.זו.נחשפו.הצופים.למתמודדים.מכל.גווני.הקשת.ובסופה.זכה.מתמודד.אשר.העלה.

את.הדרת.הפריפריה.ללב.השיח.הציבורי..במסגרת.התכנית.צפו.ועלו.סוגיות.שנדנו.בפריים.טיים.ועוררו.תהודה.ציבורית.

רבה..

"אלוף העברית",.במרכזו.עמדה.תחרות.ארצית.שנושאה.השפה.העברית..המיזם,.פרי. השנה.גם.שודר.פרויקט.התעודה.

עבודה.קשה.ואינטנסיבית.במסגרת.שיתוף.פעולה.עם.משרד.החינוך,.נועד.לקדם.את.העניין.בשפה.בקרב.ילדים.ודרך.

הלימוד.המעמיק.להפוך.את.העיסוק.בשפה.העשירה.למהנה..לצד.התחרות.עצמה,.תועדה.דרכם.של.הילדים.שהשתתפו.

בתחרות,.המגיעים.מאזורים.שונים.בארץ,.משכבות.חברתיות-כלכליות.מגוונות.ומזרמים.אידיאולוגיים.שונים.–.כל.אלה.

תרמו.לפרויקט.את.הניחוח.והמרקם.המורכבים.והמרתקים.של.החברה.הישראלית..

"ארץ נהדרת".המשיכה.לערער.על.מוסכמות. ותכניות.אחרות.עסקו.גם.הן.במגוון.נושאים.מההוויה.הישראלית.. דרמות.

לעונה. שבה. "חטופים". הפרסים. עטורת. הדרמה. הישראלית.. והחברה. הפוליטיקה. שבמרכזה. נוקבת. סאטירה. ולהציג.

לאחות.את.השברים,. מי.שחזרו.בשלום.מהשבי. ובניסיונות.של. בפוסט.טראומה.של.השבי. לעסוק. בה.המשיכה. שנייה.

הפעם.תוך.דגש.גדול.יותר.על.אקשן.ומתח.פסיכולוגי..עונה.שלישית.של."עבודה ערבית".המשיכה.לעמת.את.הצופה.עם.

הסטריאוטיפים.של.דמות.היהודי.ודמות.הערבי.שהפכו.כה.טבועים.בחברה.הישראלית..עונה.ראשונה.של.הדרמה.הקומית.

"יום האם",.הציגה.את.חיי.המשפחה.של.כולנו.כשדה.מוקשים.מלא.דרמות.וקונפליקטים.וחשפה.באופן.הומוריסטי.את.

הרגשות.האמתיים.שמאחורי.הפוליטיקלי.קורקט..עונה.ראשונה.של.סדרת.הדרמה.הקומית."הפרלמנט".הצליחה.לפצח.

את.קוד.ההומור.הישראלי.והפכה.במהרה.לקאלט.אותו.מצטטים.רבים...

עונתה.ה-18.של.תכנית.התחקירים.המוערכת."עובדה".הביאה.למסך.כתבות.תחקיר.מעמיקות,.תיעודים.נדירים.וראיונות.

בלעדיים.שאף.זכו.בפרסים.בינלאומיים..סרטם.של.אילנה.דיין.וגלעד.טוקטלי."כך.חוסל.בן.לאדן",.שהתחקה.אחר.חיסול.

מדליות. בשתי. זכה. הלבן,. בבית. בכירים. של. בלעדיים. ראיונות. עם. הפעולה. של. הקלעים. אחורי. את. ותיעד. הטרוריסט.

נספו. בו. האסון. סיפור. את. "סלוקי",.שהביא. עומרי.אסנהיים,. סרטו.של. ולקולנוע.. לסרטים. היוקרתי. יורק. ניו. בפסטיבל.

חמישה.מחיילי.גדוד.13.בגולני.בשריפה.בוואדי.סלוקי,.זכה.בקטגוריית.ההיסטוריה.והחברה.בפסטיבל.

בישראל,.שעסק. מסוגו. ראשון. בינלאומי,. כנס. .- .)Innovation in Television(  INTV כנס  את. השנה. יסדה. קשת.

בחדשנות.בטלוויזיה.ואירח.משתתפים.מבכירי.תעשיית.הטלוויזיה.בעולם..הכנס.שנערך.בירושלים.היה.לנקודת.משיכה.
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לישראל.להתרשם.מקרוב.מהפעילות.המקומית.. ויוצרים,.שהגיעו. ניו-מדיה. מקצועית.למפיקים,.מנהלי.רשתות,.חברות.

הכנס.מינף.את.הסקרנות.הגוברת.בחו"ל.סביב.תעשיית.הטלוויזיה.הישראלית.וייצר.זירה.להתרחשות.יצירתית,.לקידום.

שיתופי.פעולה.ולקיום.שיח.מפרה.על.העשייה.החדשנית.והמקורית.של.הטלוויזיה.של.המחר.

השנה.מלאו.13.שנים.לפעילות.הפרויקט.החברתי."יוצרים.עם.קשת".במסגרתו.בני.נוער.המגיעים.מפריפריות.חברתיות.

ותרבותיות,.משתלבים.בתכנית.הכשרה.ייחודית.שתסייע.להם.להשתלב.בתחום.הקולנוע.והטלוויזיה.באופן.מקצועי..בנוסף.

למפגשים.השבועיים.השתתפו.בני.הנוער.בסדנאות.העשרה.מגוונות,.ביקרו.בהפקות.שונות.של.קשת.וחוו.סדנאות.אומן.עם.

במאי.קולנוע.ישראלים.מובילים..שיאו.של.הפרויקט.הוא.צילום.סרט.הגמר.שאף.מוקרן.על.מסך.ערוץ.2..

*.הרשות.הכירה.בתכנית."הפרלמנט.כז'אנר.מיוחד.
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דבר הזכיין - רשת

העקרונות.שעומדים.בבסיס.תפיסת.עולמה.של."רשת".הם.שידור.טלוויזיה.טובה,.איכותית,.חיובית.ומשפחתית.–.ברמה.

הגבוהה.ביותר.."רשת".משדרת.טלוויזיה.שנוגעת.בקהלים.שלה,.טלוויזיה.מרגשת,.אכפתית,.שמכבדת.את.צופיה,.טלוויזיה.

המחוברת.לדופק.הציבורי.ומקיימת.אתו.דיאלוג.מתוך.כבוד.והערכה.

בשנת.2012.השקיעה."רשת".בתכניות.סוגה.עילית.85.4.מיליון.₪,.שהם.3.7.מיליון.₪.מעבר.למחויבות.השנתית..תכניות.אלו.

היוו.מארג.של.שילוב.מגזרים.ואוכלוסיות.מכל.גוני.קשת.החברה.הישראלית,.בלב.הפריים-טיים,.בתכניות.הפונות.לקהלים.

רחבים.ומגוונים.ואשר.משקפים.את.ההוויה.הישראלית:

בסדרת.סרטי.התעודה.המיוחדים."אבודים".יוצאת.צופית.גרנט.ללוות.סיפורים.אנושיים.של.אנשים.שהקשר.שלהם.עם.

קרוב.משפחה.ניתק.)אח,.הורה,.ילד(,.ניתוק.שהייתה.לו.משמעות.קריטית.לחייהם;.סרט.התעודה.המיוחד."אבא תכיר".מספר.

את.סיפורם.של.ילדים.הנולדים.וגדלים.מרומן.מחוץ.לנישואין;.בסרט.התעודה.המיוחד."ילדים תחת חוזה".אנו.בוחנים.את.

מושג.המשפחה.החדשה.דרך.עיניהן.של.משפחות.אלטרנטיביות;.במסגרת.שידור.הסרט."גזענות".הועלתה.לדיון.הסוגיה,.

אליוט,. ג'יין. בשם. מורה. בארה"ב. ב-1968. חברתי.שהגתה. ניסוי. על. מבוסס. גזענית..הסרט. הישראלית. החברה. כמה. עד.

שבמשך.שנים.ביצעה.אותו.במדינות.ובקהילות.שונות.בעולם,.ואשר.זכה.גם.לעיבודים.טלוויזיוניים.באוסטרליה.ובאנגליה..

הסרט.מצביע.על.האופן.שבו.החברה.שלנו.נוקטת.אפליה.וגזענות.כלפי.מי.שאינו.דומה.לה.

גם.בשנת.2012.הוקדשו.חלק.נכבד.מסדרות.הדרמה.ומרבית.סרטי.התעודה.לדמותו.של.ה'אחר'.על.היבטיו.השונים,.החל.

בשילוב.גיבורים.מהפריפריה.במציאות.המתחוללת.במרכז,.וכלה.בסדרות.ובסרטים.המתרחשים.בפריפריה.התרבותית-

חברתית-גאוגרפית.של.ישראל:

בדרמה."קטמנדו".אנחנו.מתלווים.לזוג.חב"דניקי.צעיר,.שמוליק.ומושקי,.הנשלחים.להקים.את.בית.חב"ד.בעיר.קטמנדו.

שבנפאל..האופן.שבו.הם.מצליחים.לייצר.גשר.אישי.חברתי.ותרבותי,.גשר.של.הבנה.וכבוד.הדדי,.בין.העולמות,.הוא.דוגמה.

נפלאה.לדיאלוג.שבין.ה'אחר'.לזרם.המרכזי.בתרבות.ובהוויה.הישראלית;.בסרט.התעודה.המיוחד."הגבר הזה הוא אני".מובא.

תיעוד.נדיר.וחושפני.של.חמישה.גברים.טרנסג'נדרים,.שנולדו.במין.נקבה.וחיים.את.חייהם.כגברים;.סרט.התעודה.המיוחד.

"היום בו העובדים הזרים יגורשו".הציג.ניסוי.חברתי.–.חמישה.ישראלים.שתומכים.בגירוש.העובדים.הזרים.ממניעים.שונים.

)כלכליים,.אידיאולוגיים,.גזעניים.וכו'(.החליפו.חמישה.עובדים.זרים.בעבודותיהם.)בניין,.סיעוד.וחקלאות(.למשך.שבוע.שלם.

בשנת.2012.העמידה."רשת".את.נושא.החינוך.כנושא.מרכזי.בלוח.השידורים.שלה:.מגוון.של.סרטי.תעודה,.תכניות.שבועיות.

חינוכיות-חברתיות. בסוגיות. מיוחדים.עסקו. כל.השנה..סדרת.סרטי.תעודה. לאורך. החינוך. בנושא. ופינות.קבועות.עסקו.

המעסיקות.את.החברה.הישראלית.כיום:."למה לא סיפרת לי?".עוסק.בבני.נוער.המסתירים.מהוריהם.תופעות.קשות.של.

"אלימות".עסק.בתופעה.המתרחבת.של.אלימות.בחברה.הישראלית,.בעיקר.אצל.בני.נוער;. אלימות.שהם.חוו;.ספיישל.

בסרט."אני זוכר מה עשית לי".חוזרים.נפגעי.אלימות.לבית.ספר.וסוגרים.חשבון.עם.מי.שתקפו.אותם,.בתופעה.של.השמנה.

אצל.ילדים,.ובמירוץ.אחר.הישגיות;.פרופ' עמוס רולידר.הוביל.תכנית.העוסקת.בסוגיות.חינוכיות.וביחסי.הורים.וילדים,.וענה.

לשאלות.של.צופים;.שיאה.של.הפעילות.בנושא.החינוך.התקיים.ביום.שידורים.מיוחד.שהוקדש.לנושא.החינוך..במהלך.היום.

עסקו.כל.תכניות."רשת".בנושא.חינוך..במהלך.היום.כולו.שודרו.בשידור.חי.חלקים.נרחבים.מהכנס.השנתי.בנושא.חינוך.

שהתקיים.במתחם.המדיטק.בחולון.

"מצב האומה".המשיכה.להיות.גם.בשנת.2012.תכנית.הסאטירה.האמיצה.והנשכנית.ביותר.על.לוח.השידורים..העונה.השנייה.

של."המירוץ למיליון".הביאה.לצופה.את.המפגש.הייחודי.של.ההוויה.הישראלית.עם.העולם.הגדול,.והעונה.הראשונה.של.

THE VOICE.העלתה.את.תחרויות.הכישרונות.המוזיקליים.לדרגה.של.עשייה.אמנותית-מוזיקלית.מורכבת.ורב-ממדית.

ועובדים. יוצרים. לעידוד. ביה"ס.למקצועות.הטלוויזיה.של.רשת,.שמשמש.חממה. ה-20.של. נפתח.המחזור. .2012 בשנת.

מהפריפריה.בתעשיית.התקשורת.הישראלית.
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תוכני השידור

הקדמה
בפרק.תוכני.השידור.מוצגים.נתוני.ערוץ.2.מתקופת.ינואר.–.דצמבר.2012..הייתה.זו.שנת.הזיכיון.השביעית.של.זכייני.ערוץ.

2.בתקופת.הזיכיון.הנוכחית,.אשר.החלה.ב.–.1.בנובמבר.2005..

המחויבויות.המפורטות.בפרק.זה.מעוגנות.בהוראות.החוק,.בכללי.הרשות.ובכתב.הזיכיון.

ימי.השידור.נחלקו.בין.הזכיינים.באופן.הבא:

"קשת".שידרה.בימים.ראשון.עד.שלישי.

"רשת".שידרה.בימים.רביעי.עד.שבת..

הטלוויזיה החינוכית שידרה.בכל.ימות.השבוע.על.פי.הפירוט.הבא:

ימים.א'-ה'.15:00-14:00.ו-18:00-17:30

יום.ו'.12:30-10:00.ו-18:30-17:30

שבת.12:30-11:00

בסה"כ.שודרו.בערוץ.2.במשך.התקופה.שנבדקה.8,509.שעות.שידור.

הערה.כללית:.בטבלאות.המופיעות.בדוח.צוין.משך.התכנית.בשעות.ובדקות..השניות.חושבו.בסך.כל.השעות.

כמו.כן.יצוין.כי.מחויבות.הזכיינים.בתחומי.היקף.ההפקה.המקומית,.היקף.ההוצאה.על.סוגה.עילית.והיקף.התכניות.המועדפות.

והמחויבויות. מראש,. לזכיין. נמסרת. זו. תחזית. מבצעת.. השנייה. שהרשות. השנתית. ההכנסות. לתחזית. בהתאם. נקבעת.

של. הזיכיון. ובכתבי. בכללים. לגביה. הקבוע. לפי. מחויבות. כל. הרשות,. ידי. על. החזוי. ההכנסות. מהיקף. נגזרות. האמורות.

ובדיעבד,.לאחר.סיום. הזכייניות..אם.הכנסות.הזכיין.בפועל.שונות.מהתחזית,.המחויבות.מעודכנת.בהתאם.בסוף.השנה.

בדיקת.הרשות.את.הכנסות.הזכיינים,.והזכיין.נדרש.להשלים.את.המחויבות.המעודכנת.

1. עמידה במכסת ההפקה המקומית

מכסת.ההפקה.המקומית.שבה.חויבה."קשת".בשנה.זו.היא.45%.מכלל.השידורים."רשת".חויבה.ב–.40%.מכלל.השידורים..

הטלוויזיה. החינוכית.. הטלוויזיה. שידורי. ובניכוי. החדשות. חברת. שידורי. כולל. השידורים,. כלל. מתוך. מחושבת. המכסה.

החינוכית.מחויבת.על.פי.חוק.ל-50%.הפקה.מקומית..

להלן.עמידת.הזכיינים.בדרישות.אלו.בתקופה.הנבדקת:

אחוז הפקה מקומית הזכיין
50%רשת
51%קשת

57%הטלוויזיה.החינוכית

בנתון.זה.מגולמות.השעות.שבהן.בוטלו.שידורים.מתוכננים.ושודרו.במקומם.שידורי.חדשות.מיוחדים,.זאת.בשל.הנחיית.

הרשות.להימנע.משידורים.בעלי.אופי.בידורי.בזמן.פיגועים.ואירועים.ביטחוניים.ולהתאים.את.לוח.השידורים.למצב.

בנתון.כלולות.78.שעות.)2.4%(.של.תכניות.ששודרו.בערוץ.כלל.ארצי.ובערוצי.נישה.קודם.שידורן.ב"קשת".ו-81.שעות.)2%(.

ששודרו.קודם.שידורן.ב"רשת",.וזאת.בהתאם.להוראות.הכללים.בנושא.
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2. הפקות מקומיות קנויות

נושא.ההפקה.המקומית.הקנויה.הוא.מרכזי.בהסדרת.התוכן.בישראל..החוק.קובע.ש-65%.מההפקות.המקומיות.יהיו.קנויות,.

וכללי.התכניות.מרחיבים.לגבי.ההגדרה.של.הפקה.המוכרת.כקנויה..בהתאם.לכללים,.לזכיין.ניתנת.האפשרות,.בהיקף.של.

עד.20%.מההפקות.המקומיות.שהוא.משדר,.לעשות.שימוש.בעובדי.הזכיין.שהם."טאלנטים.של.המסך"-.מנחים,.מגישים.

ושחקנים..לגבי.תכניות.מסוגה.עילית,.ההוצאה.המוכרת.במקרים.אלו.מופחתת.ב-10%..

כלל.14.לכללי.התכניות,.המסדיר.את.נושא.ההפקה.הקנויה,.קובע.בין.היתר:

"....)ח(.לא.תוכר.כהפקה.מקומית.קנויה.הפקה.שנעשה.בה.אחד.מאלה:

1. שימוש.באמצעי.הפקה.של.בעל.הזיכיון.או.של.תאגיד.שבעל.הזיכיון.הוא.בעל.עניין.בו;.

2. שימוש,.בתמורה.העולה.על.15.אחוזים.מתקציב.ההפקה,.באמצעי.הפקה.של.אדם..המחזיק.אמצעי.שליטה.בבעל..

הזיכיון.בשיעור.של.20.אחוזים.או.יותר,.או.של.תאגיד.שאדם.כאמור.מחזיק.בו.אמצעי.שליטה.בשיעור.של.20.אחוזים.

או.יותר;.הסכם.הפקה.לא.יותנה.בשימוש.כאמור.

3. שימוש.בעובד.של.גוף.כאמור.בפסקאות.)1(.ו-)2(.שאינו.בגדר.אמצעי.הפקה;.

4. שימוש.בעובד.של.גוף.כאמור.בפסקאות.)1(.ו-)2(.שהוא.מנחה,.מגיש.או.שחקן;.

לעניין.סעיף.קטן.זה.–

"אמצעי.הפקה".–.אולפנים,.ציוד.ועובדים.המפעילים.אותם;

"עובד".–.לרבות.מי.שמועסק.על.ידי.בעל.זיכיון.בלא.יחסי.עובד-מעביד.

על.אף.האמור.בסעיף.קטן.)ח(.רשאי.בעל.זיכיון.לשדר.הפקות.מקומיות.קנויות.שנעשה.בהן.שימוש. )ט(.

בעובד.כאמור.בסעיף.קטן.)ח()4(.והן:

1. תכניות.שאינן.מסוגה.עילית.בהיקף.שלא.יעלה.על.20.אחוזים.מזמן.השידור.של.ההפקות.המקומיות.הקבוע..

בסעיף.11)א(;

2. תכניות.מסוגה.עילית.שהופקו.בסכום.שלא.יעלה.על.20.אחוזים.מההוצאה.הכוללת.שבה.הוא.מחויב.כאמור..

בסעיף.16,.ובהיקף.שלא.יעלה.על.20.אחוזים.מן.השעות.שהפיק.בהוצאה.כוללת.זו;.ההכרה.בהוצאה.שהוציא.

לתכניות.אלה.לעניין.ההוצאה.לתכניות.מסוגה.עילית.תהיה.בשיעור.של.90.אחוזים..."

כללי.התכניות.קובעים.ש-65%.מכלל.ההפקות.המקומיות.חייבות.להיות.קנויות.כהגדרתן.בכללים..להלן.עמידת.הזכיינים.

בדרישה.זו:

אחוז הפקה מקומית קנויההזכיין
75%רשת
66%קשת

62%הטלוויזיה.החינוכית

3. הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה

15%.מזמן.השידור.של.מכסת.ההפקות.הקנויות.יופקו בירושלים או באזורי פריפריה..כל.בעלי.תפקידי.המפתח.בהפקות.

אינן.חלות.על. זה. הוראות.סעיף. ועובדים.בהם.דרך.קבע.. או.באזורי.פריפריה. בירושלים. יהיו.מי.שמתגוררים. האמורות.

הטלוויזיה.החינוכית.

אחוז הפקה מקומית קנויה מהפריפריההזכיין
7%רשת
8%קשת



ערוץ 2

23

4. הפקה קנויה מגורם אחד

לפי.כללי.התכניות,.לא.ישדר.בעל.זיכיון.בכל.שנה.הפקות.קנויות.שלמעלה.מ-20%.מהן.נרכשו.מגורם.אחד..המנהל.רשאי.

להתיר.בתנאים.מסוימים.כי.גורם.שהפיק.את.תכנית.הבוקר,.יפיק.עד.25%.ממכסת.ההפקות.הקנויות..

"רשת".–.לא.עמדה.בדרישה..הזכיין.שידר.בתקופה.הנבדקת.39%.הפקות.קנויות.מגורם.אחד,.חברת."UR.הפקות"..הזכיין.

חרג.ב-14%.מהמכסה.המותרת.להפקה.מגורם.אחד.

"קשת".–.לא.עמדה.בדרישה..הזכיין.שידר.בתקופה.הנבדקת.39%.הפקות.קנויות.מגורם.אחד,.חברת."שידורי.תשרי"..הזכיין.

חרג.ב-14%.מהמכסה.המותרת.להפקה.מגורם.אחד.

5. שידורים חוזרים

הכלל.קובע.כי.בעל.הזיכיון.רשאי.לשדר.שידורים.חוזרים.בשיעור.שלא.יעלה.על.20%.מכלל.זמן.השידורים.שביחידת.

השידור.המוקצית.לו,.בניכוי.זמן.השידור.של.הטלוויזיה.החינוכית..עוד.נקבע.כי.בעל.הזיכיון.רשאי.לשדר.בין.השעות.-06:00

24:00.שידורים.חוזרים.מעבר.למגבלה.האמורה.

סה"כשידור חוזר רכששידור חוזר מקורזכיין
18%1%19%רשת
20%1%21%קשת

51%0%51%הטלוויזיה.החינוכית

"קשת".התחייבה.בכתב.הזיכיון.שלה.כי.לפחות.90%.מהתכניות.שישודרו.בין.השעות.23:00-20:00.יהיו.שידורים.ראשונים.

ולא.שידורים.חוזרים..הזכיין.עמד.במחויבות.ושידר.בשעות.אלו.תכניות.בשידור.ראשון.בשיעור.של.91%...

"רשת".התחייבה.בכתב.הזיכיון.לשדר.רק.10%.שידורים.חוזרים..אף.שעמדה.במכסה.המוגדרת.בכללים,.שידרה."רשת".

שידורים.חוזרים.בהיקף.של.9%.מעבר.להתחייבותה.זו..

6. עמידה במכסות לתכניות מסוגה עילית

במכסות.לתכניות.מסוגה.עילית.נכללות.תכניות.הדרמה,.תכניות.התעודה,.סרטי.התעודה.המיוחדים.והתכניות.המיוחדות..

בעל.הזיכיון.מחויב.למכסה.כוללת.לכלל.התכניות.מסוגה.עילית.לצד.מכסות.פרטניות.לתתי-.הסוגות.

הזכיינים.מחויבים.להוצאה.לסוגה.עילית.כנגזרת.של.הכנסותיהם..המחויבות.נחלקת.לשתי.מדרגות:

המדרגה הראשונה:.הזכיינים.מחויבים.לשדר.בכל.שנה.תכניות.מסוגה.עילית.בהיקף.של.180.שעות,.שלהפקתן.יוציאו.59.7.

מיליון.ש"ח,.בחלוקה.לתתי-.הסוגות.שקבעה.הרשות..מחויבותו.של.כל.זכיין.נגזרת.מגודל.יחידת.השידור.שהוקצתה.לו.

)שלושה.או.ארבעה.ימים(.

המדרגה השנייה: אם.בשנה.כלשהי.יהיה.סכום.השווה.ל-17%.מן.ההוצאה.השנתית.לפי.הכנסה.חזויה.כהגדרתה.בסעיף.

21)א(.גבוה.מ-.59.7.מיליון.ש"ח,.יגדל.הסכום.שעל.בעל.הזיכיון.להוציא.להפקת.תכניות.מסוגה.עילית.באופן.יחסי,.ובעל.

הזיכיון.יוציא.את.הסכום.הנוסף.להפקתן.של.עוד.תכניות,.בחלוקה.המפורטת.להלן..בעלי.הזיכיון.בערוץ.2.מחויבים.על.פי.

התחייבותם.ותנאי.זיכיונם.להוציא.על.תכניות.מסוגה.עילית.היקף.הגדול.מ-17%.מן.ההוצאה.השנתית.להפקה.ולרכישה.

של.תכניות..הוצאה.זו.מחויבת.בחלוקה.הבאה:

1. 30.אחוזים.–.לתכניות.דרמה.

2. 10.אחוזים.–.לסרטי.תעודה.מיוחדים.

3. 15.אחוזים.–.לתכניות.תעודה.

4. 45.אחוזים.–.לתכניות.דרמה,.סרטי.תעודה.מיוחדים,.תכניות.תעודה.או.תכניות.מיוחדות,.לפי.בחירת.בעל.הזיכיון..
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נאותות הפקה 

הכללים.מחייבים.את.בעל.הזיכיון.להפיק.כל.אחת.מהשעות.של.תכניות.הדרמה,.תכניות.התעודה.והתכניות.המיוחדות.

במדרגה. שנקבעה. הכוללת. ההוצאה. מחלוקת. המתקבל. )הסכום. לסוגה. לשעה. מהתקציב. .65% של. מינימלי. בתקציב.

הראשונה.לכל.סוגה,.במספר.השעות.שנקבעו.לה.במדרגה.זו(,.ובלבד.שסך.ההוצאה.לאותה.הסוגה.תעמוד.בהיקף.המחויב.

לסוגה.האמורה..לגבי.סרטי.התעודה.מחויב.הזכיין.להוציא.הוצאה.מינימלית.שלא.תפחת.מ-80%.מהתקציב.לשעה.לסוגה.

זו..

נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

נתונים.בש"ח

נאותות לשעה – מינימוםנאותות לשעה – ממוצעסוגה
597,116388,125דרמה

265,385172,500תכניות.מיוחדות
434,266347,413סרטי.תעודה

173,706112,909תכניות.תעודה

שיתופי פעולה

כללי.התכניות.מתירים.לבעלי.הזיכיונות.להפיק,.בתנאים.מסוימים,.תכניות.בשיתוף.פעולה.עם.גורמים.שנמנו.בכללים..

ההוצאה.שהוציאו.הגופים.שעם.שיתף.בעל.הזיכיון.פעולה.אינה.מוכרת.לו.במסגרת.מחויבויותיו.על.פי.הכללים..התנאים.

לשיתוף.פעולה.מפורטים.בכללים..עוד.נקבע.בכללים.כי.המנהל.לא.יאשר.שיתופי.פעולה.ליותר.ממחצית.ממכסת.תכניות.

הדרמה.וליותר.ממחצית.ממכסות.סרטי.התעודה.המיוחדים.ותכניות.התעודה.הנזכרות.לעיל...

תכנית.מסוגה.עילית.שהופקה.בשיתוף.פעולה.של.בעל.זיכיון.עם.אחר.תוכר.למכסת.ההפקות.המקומיות.ולמכסת.התכניות.

מסוגה.עילית,.אם.מתקיימים.בה.התנאים.האמורים.בסעיפים.12)ב(.ו-13)א(.לכללי.התכניות,.והתקציב.לשעה.של.התכנית.

אינו.פחות.מהתקציב.לשעה.לסוגה..יחד.עם.זאת,.אם.בעל.הזיכיון.השקיע.בתכנית.סכום.הקטן.מ-51%.מתקציב.ההפקה.

בפועל,.תהיה.ההכרה.למכסות.כאמור.בשיעור.השקעתו;.המנהל.יהיה.רשאי.שלא.להכיר.בתכנית.למכסות.כאמור,.אם.

מצא.שבשל.ההיקף.המצומצם.של.השקעת.בעל.הזיכיון.ובשל.נסיבות.העניין,.אי.אפשר.לראות.בתכנית.הפקה.שהופקה.

במיוחד.לצורך.שידורה.בערוץ.

תכנית.שהופקה.בשיתוף.פעולה.עם.גורם.אחר,.תוכר.כתכנית.סוגה.עילית.אם.היא.שודרה.פעם.אחת.בערוץ.נישה.לפני.

שידורה.בידי.בעל.הזיכיון;.לעניין.זה,.שידור.כמה.פעמים.במשך.יממה.אחת.ובשבת.שאחריה.ייחשב.כשידור.פעם.אחת.

תיקון 37 לחוק הרשות השנייה

תיקון.37.לחוק.הרשות.השנייה.מתאריך.27.12.12,.מאפשר.לבעלי.הזיכיון.לדחות.ביצוען.של.מחויבויות.להפקה.ולרכישה.

של.תכניות.סוגה.עילית,.שלא.קוימו.עד.למועד.התיקון,.לתקופה.של.שש.שנים.מיום.כניסתו.לתוקף.של.רישיון.לשידורי.

טלוויזיה..לפיכך,.בשנת.2012.לא.נדרשו.הזכיינים.להשלים.חוסרי.עבר.בהוצאה.בעבור.תכניות.מסוגה.עילית.
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6.1 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית – "רשת"

"רשת".שידרה.סך.של.210.שעות.סוגה.עילית..

א. דרמה

חברת הפקהמתאריך עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
מטר.פלוס.26/01/12.-.108:1104/04/12המיוחדת

רשת06/09/12.-.52:3811/10/12משפחה.לא.בוחרים
טדי.הפקות14/07/12.-.138:2810/10/12עניין.של.זמן.

יולי.אוגוסט.הפקות16/05/12.-.137:5622/08/12קטמנדו.*
סה"כ: 27:15:36 שעות

*.סדרה.שהופקה.בשיתוף.פעולה.ומהווה 29%.)7:56.שעות(.מכלל.מכסת.הדרמה,.בהתאם.לכללים.

ב. תכניות מיוחדות 

חברת הפקהמתאריך עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
רשת26/04/12.-.11:0226/04/12יוזמת.יצפאן
רשת04/01/12.-.4629:4429/12/12מצב.האומה

ניהול.פלוס.הפקות31/08/12.-.1518:1028/12/12צחוק.מעבודה.
סה"כ: 48:57:56 שעות

ג. סרטי תעודה

חברת הפקהמתאריך עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
אבא.תכיר,.אני.הילד.

שלך**
טו.שוט.הפקות08/03/12.-.11:0308/03/12

מעגלות12/09/12.-.33:5226/09/12אבודים
באזז.הפקות23/06/12.-.10:5923/06/12איך.מתגרשים.נכון?**

איך.תעזרו.לילד.שלכם.
לרזות**

טו.שוט.הפקות29/03/12.-.11:0229/03/12

ארצה.הפקות26/07/12.-.10:5326/07/12אלימות,.מכת.מדינה
באזז.הפקות01/03/12.-.11:0601/03/12אני.זוכר.מה.עשית.לי**
רשת06/01/12.-.10:4906/01/12חייו.של.רמי.קליינשטיין

עולם.הספורט.16/06/12.-.10:5916/06/12הגבר.הזה.הוא.אני**
קונסטנטין.הפקות26/04/12.-.10:5026/04/12הגעתי.לכאן.כדי.לנצח

היום.בו.העובדים.הזרים.
יגורשו.**

טו.שוט.הפקות02/08/12.-.10:5902/08/12

יהודה.ביטון20/12/12.-.11:0020/12/12הכנסת:.מקום.עבודה*
רשת19/01/12.-.10:5019/01/12חייו.של.אביב.גפן

אריאל.פורמן02/05/12.-.10:5302/05/12העולם.על.פי.סושרד
הפנים.של.תורמות.

הביציות**
באזז.הפקות16/08/12.-.11:1216/08/12

טו.שוט.הפקות05/09/12.-.11:0005/09/12הרגתי.בטעות**
רשת12/01/12.-.10:5012/01/12חייה.של.שרית.חדד
רשת09/08/12.-.11:1009/08/12השובה.מדמשק**
רשת22/03/12.-.11:1022/03/12ילד.שלי.מוצלח**
טו.שוט.הפקות15/03/12.-.11:0215/03/12ילדים.תחת.חוזה**
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חברת הפקהמתאריך עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
כוכבי.הצפון.–.קבוצת.

הכדורגל.של.קריית.שמונה
חברת.החדשות23/08/12.-.11:2323/08/12

דנה.כהן.הפקות28/07/12.-.11:0128/07/12לא.בגדתי*
רשת05/01/12.-.10:5005/01/12חייו.של.שלומי.שבת

רשת23/02/12.-.11:0323/02/12מה.כואב.לילד.שלכם?.**
ארצה.הפקות19/04/12.-.11:0219/04/12גזענות

אבי.אנג'ל18/04/12.-.11:0718/04/12פה.למדתי.לאהוב*
טורא.הפקות09/05/12.-.10:4809/05/12רבי.שמעון.בר.יוחאי*

סה"כ: 29:05:29 שעות

*.סרטי.תעודה.שהופקו.בשיתוף.פעולה.ומהווים.3%.)3:52.שעות(.מכלל.מכסת.התעודה,.בהתאם.לכללים.

**.סרטי.תעודה.ששודרו.במסגרת."הסיפור".

ד. תכניות תעודה 

הזכיין.מחויב.לכלול.במכסה.זו.תכניות.תחקיר.

חברת הפקהמתאריך עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
טורא.הפקות28/07/12.-.10:3228/07/12אזהרות.החורבן

ארצה.הפקות10/10/12.-.10:5210/10/12אהבה.עיוורת
קוניקט.19/04/12.100.-.10:3319/04/12איש.עדות

טורא.הפקות08/03/12.-.10:3108/03/12המסכה.היהודית
אנזו.הפקות14/01/12.-.147:1924/11/12הרחובות.שלנו

עולם.הספורט06/09/12.-.1619:1927/12/12כלבוטק.**
עולם.הספורט02/05/12.-.22:3609/05/12שקר.הגז

קוניקט.25/04/12.100.-.10:3225/04/12כתב.אישום
רשת22/09/12.-.21:5829/09/12מפונקים

כל.מיני.הפקות16/05/12.-.1317:2115/08/12משפחה.חורגת
טורא.הפקות26/09/12.-.10:3326/09/12נעילה

עובדיה.אלקרא-.לחיות.עם.
בעיה

קוניקט.07/04/12100.-.10:3607/04/12

חברת.החדשות25/04/12.-.11:1125/04/12עוד.מעט.נהפוך.לשיר.
באזז.הפקות25/08/12.-.33:1715/09/12פסיכו

טורא.הפקות15/09/12.-.10:3115/09/12קול.השופר
טורא.הפקות26/05/12.-.10:3326/05/12בימים.ההם.בזמן.הזה

טורא.הפקות07/04/12.-.10:3207/04/12תוף.מרים
חברת.החדשות04/01/12.-.9346:1127/12/12תכנית.חיסכון.

סה"כ: 105:06:01 שעות

**.תכנית.תחקירים.

ה. סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן – "רשת"

"רשת".מחויבת.בשנת.2012.להוציא.סך.של.כ-81.7.מיליון.ש"ח.להפקה.ולרכישה.של.תכניות.מסוגה.עילית..ל"רשת".הוכרה.

הוצאה.בסך.של.כ-82.מיליון.ש"ח..

המחויבות.המצוינת.לעיל.הינה.לאחר.שתי.הפחתות.שבוצעו.ל"רשת":
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בהתאם.להחלטת.מועצת.הרשות.השנייה,.בוצעו.התאמות.בעקבות.מבצע."עמוד.ענן",.בשל.ההוצאות.הגבוהות.הכרוכות..�

בשידורי.החדשות.הנרחבים.ששודרו.באותה.התקופה.וכן.בגלל.השינויים.בלוחות.השידורים.וביטול.קמפיינים.פרסומיים.

וירידה.בהכנסות..במסגרת.התאמות.אלו.בוצעה.הפחתה.במחויבות."רשת".להוצאה.עבור.תכניות.סוגה.עילית..סה"כ.

הופחתו.ל"רשת".2.6.מל"ש.מהמחויבות.השנתית.השוטפת.להוצאה.בעבור.תכניות.מסוגה.עילית..

ומעודכנת.בתום.השנה.בהתאם.להכנסותיו.בפועל..� מחויבות.הזכיין.נקבעת.בתחילת.השנה.על.פי.תחזית.הכנסותיו.

ולאחר.הביקורת.החשבונאית..בהתאם.לכללי.התכניות.אם.קיים.פער.בין.תחזית.ההכנסות.ובין.ההכנסות.בפועל,.נדרש.

הזכיין.להשלים.את.הפער.בשנתיים.שלאחר.השנה.הנבדקת,.או.לחילופין,.מחויבותו.השוטפת.מופחתת.אם.הכנסותיו.

בפועל.היו.נמוכות.מהתחזית..

בשנת.2011.הכנסותיה.של."רשת".היו.נמוכות.מהצפוי.ולפיכך,.הופחתו.5.3.מל"ש.מהמחויבות.השנתית.השוטפת.להוצאה.

בעבור.תכניות.סוגה.עילית.בשנת.2012.

תכניות מיוחדות או תכניות תעודהסרטי תעודהדרמהמדרגות/סוגה
תכניות תעודה

מדרגה.א'

22.7.שעותמחויבות.
ב-13.5.מל"ש

12.5.שעות
ב-5.4.מל"ש

31.2.שעות
ב-5.4.מל"ש

35.7.שעות
ב-9.5.מל"ש

ביצוע.בשעות
הוצאה.מוכרת.מל"ש

22.7.שעות
.13.5

12.5.שעות
.5.4

31.2.שעות
.5.4

35.7.שעות
.9.5

מדרגה.ב'.
מחויבות.מל"ש

14.44.87.2---

21.5.מל"ש.על.ארבע.הסוגות

הוצאה.מוכרת.מל"ש
9.98.38.6---

21.5.מל"ש.על.ארבע.הסוגות

סה"כ מחויבות מל"ש
27.910.212.6.31

)על.ארבע.הסוגות(

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ–81.7 מל"ש 

23.413.71431סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

סה"כ הוצאה מוכרת 82.1 מל"ש

כל.הנתונים.במיליוני.ש"ח.מעוגלים.וממודדים.

1. ל"רשת".חוסר.של.4.5.מל"ש.בהוצאה.על.תכניות.דרמה..

2. "רשת".הוציאה.ביתר.בשנת.2012.סך.של.4.9.מל"ש,.עפ"י.הפירוט.הבא:.עודף.של.3.5.מל"ש.בהוצאה.בעבור.סרטי..

תעודה.ועודף.של.1.4.מל"ש.בהוצאה.בעבור.תכניות.תעודה..

3. "רשת".הוציאה.כחלק.מהמכסה.הקבועה.להוצאה.על.ארבע.הסוגות.לפי.בחירת.הזכיין.17.4..מל"ש.על.תכניות.מיוחדות..

ו-13.6.מל"ש.על.תכניות.תעודה..

4. ל"רשת".הוכרו.הוצאות.בגין.מחקר.ופיתוח.של.תכניות.מסוגה.עילית.בהיקף.של.2.4.מל"ש.בהתאם.לסעיף.16)יג(.לכללי..

התכניות..

5. בהוצאות."רשת".בעבור.תכניות.מסוגה.עילית.נכללה.הוצאה.של.כ-2.2.מל"ש.על.סרטי.קולנוע.ישראליים.בהתאם..

לחוק.הרשות.השנייה..ההוצאה.הוכרה.בחלוקה.הבאה:.0.9.מל"ש.במכסת.ההוצאה.עבור.דרמה.וסך.של.1.3.מל"ש.

במכסת.ההוצאה.בעבור.תכניות.תעודה.

מדיווחי.ההכנסות.של.הזכיין.עולה.כי.הכנסות.הזכיין.היו.גבוהות.מהתחזית,.והפער.בין.ההוצאה.החזויה.להוצאה.המחייבת.

עפ"י.הכנסות.בפועל.עומד.על.1.6.מל"ש..נתון.זה.אינו.סופי,.והנתון.הסופי.הנבדק.על.ידי.משרד.התקשורת.יתפרסם.בדוח.
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השנתי.הבא..חלקו.הגדול.של.הפער.יושלם.באמצעות.עודפי.הוצאה.שבוצעה.בשנים.עברו,.ובשארית.סכום.הפער."רשת".

תחויב.בשנת.2014.

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות

מחויבויות ועמידה – רשת 
עמידהרשת

221מחויבות.להוצאה,.להפקה.ולרכישה.של.תכניות

132מחויבות.להוצאה.להפקה.ישראלית,.כחלק.מכלל.המחויבות.להוצאה.לתכניות

39.6מחויבות.להוצאה.לתכניות.מועדפות,.כחלק.מכלל.המחויבות.להוצאה.לתכניות

הזכיינים.התחייבו.בזיכיון.החדש.להפיק.תכניות.בהיקפים.המצוינים.להלן,.בשיתופי.פעולה.עם.גורמי.חוץ..אם.לא.יגויסו.

הכספים.החיצוניים,.הזכיינים.התחייבו.להעמיד.סכומים.אלו.ממקורות.עצמיים.לשם.עמידה.במחויבות..

6.2 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית – "קשת"

"קשת".שידרה.סך.של.247.שעות.סוגה.עילית.

א. דרמה

חברת הפקהמתאריך עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
גם.אנחנו.רוצים
תכנית.תחקירים

קופרמן.הפקות15/01/12.-.10:4215/01/12

ביפ.-.קשת25/11/12.-.52:3523/12/12דובדבני.וקובץ'
טנדר.הפקות15/10/12.-.1414:5725/12/12חטופים.
שולה.שפיגל.הפקות20/08/12.-.137:3928/10/12יום.האם

קסטינה.תקשורת07/05/12.-.188:1328/08/12נשואים.פלוס
טדי.הפקות02/01/12.-.41:5324/01/12סברי.מרנן

דורי.מדיה06/02/12.-.105:1629/04/12עבודה.ערבית.*
סה"כ: 41:18:28 שעות

*.סדרה.שהופקה.בשיתוף.פעולה.ומהווה.14%.)5:16.שעות(.מכלל.מכסת.הדרמה,.בהתאם.לכללים.

ב. תכניות מיוחדות 

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
קשת23/01/12.-.1616:1204/06/12ארץ.נהדרת

טנדר.הפקות09/07/12.-.42:2606/08/12הפרלמנט
סה"כ: 18:38:41 שעות

ג. סרטי תעודה

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
קסטינה.תקשורת29/10/12.-.10:5529/10/12החזרה.למינכן

קסטינה.תקשורת14/10/12.-.10:5014/10/12השתנתי
חוזרים.הביתה.–.צופית.

גרנט
קסטינה.תקשורת09/04/12.-.10:4809/04/12
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חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
חברת.החדשות16/01/12.-.10:5216/01/12יהלומים

קשת16/09/12.-.11:5116/09/12יוצרים.עם.קשת.*
עומר.טי.וי.הפקות08/04/12.-.10:5108/04/12מחפשים.את.אבא.
מי.לא.רוצה.להיות.

מיליונר
ארצה.הפקות15/04/12.-.10:5015/04/12

מסע.בעקבות.דורסי.לי.
זיתוני.ז"ל**

עובדה.א.ד..בע"מ16/01/12.-.11:0216/01/12

עובדה.א.ד..בע"מ02/01/12.-.11:0602/01/12מהפכות.עולמיות**
עובדה.א.ד..בע"מ09/01/12.-.11:0309/01/12מסמך.הרפז**

עובדה.א.ד..בע"מ17/04/12.-.11:0417/04/12משפחת.מעוז**
עובדה.א.ד..בע"מ24/04/12.-.11:0224/04/12הקרב.בסלוקי**

חייו.ומותו.של.שבתאי.
קלמנוביץ**

עובדה.א.ד..בע"מ21/02/12.-.11:1128/02/12

עובדה.א.ד..בע"מ12/11/12.-.21:5526/11/12אסון.צאלים**
קבלת.ההחלטות.בנושא.

האיראני**
עובדה.א.ד..בע"מ05/11/12.-.10:5905/11/12

מלחמת.האזרחים.
בסוריה**

עובדה.א.ד..בע"מ17/12/12.-.10:5017/12/12

התמודדותה.של.צביה.
ריבן.עם.מות.בנה**

עובדה.א.ד..בע"מ10/12/12.-.10:4910/12/12

ערב.טוב.ניצנים.עברו.
עשר.שנים

קשת20/05/12.-.10:5120/05/12

קסטינה.תקשורת10/04/12.-.10:5710/04/12רק.בשביל.לקבל.חיבוק
סה"כ: 19:56:02 שעות

*.סרט.תעודה.שהופק.בשיתוף.פעולה,.בהתאם.לכללים.

**.סרטי.תעודה.ששודרו.במסגרת."עובדה".

ד. תכניות תעודה
הזכיין.מחויב.לכלול.במכסה.זו.תכניות.תחקיר.

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
עובדה.א.ד..בע"מ31/12/12.-.138:5231/01/12עובדה.**

ביפ.-.קשת29/01/12.-.62:5404/03/12אל.תשאל
קסטינה.תקשורת08/10/12.-.10:5308/10/12השערוריות.והפרשות.

קסטינה.תקשורת30/12/12.-.7534:2301/01/12אנשים
גם.אני.הייתי.בצוות.

בידור
10:4925/06/12.-.25/06/12

ביפ.-.קשת
קשת31/12/12.-.10:4731/12/12בחירות.אישיות
טדי.הפקות16/04/12.-.77:5102/10/12אלוף.העברית
קסטינה.תקשורת15/04/12.-.11:0315/04/12חוזרים.הביתה

האנשים.שהשפיעו.
עלינו.בבידור.ובתרבות

קסטינה.תקשורת09/09/12.-.10:5009/09/12

כל.מיני.הפקות09/07/12.-.116:4916/10/12יצאת.צדיק.
תיעוד.האודישנים.-.
נבחרת.כוכב.נולד.*

711:4912/06/12.-.22/05/12
טדי.הפקות
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חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
כל.מיני.הפקות22/10/12.-.21:0223/10/12מה.אתם.הייתם.עושים.

גיל.הפקות24/06/12.-.44:4212/08/12סופר.נני
חברת.החדשות01/01/12.-.14081:4431/12/12תכנית.חיסכון

קסטינה.תקשורת13/03/12.-.41:4821/05/12מי.נגד.מי
קסטינה.תקשורת16/10/12.-.11:1916/10/12מבחן.מנהיגות

סה"כ: 167:40:53 שעות

*.תכניות.תעודה.שהופקו.בשיתוף.פעולה,.בהתאם.לכללים.

**.תכנית.תחקירים.

ה. סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן – "קשת"

"קשת".מחויבת.בשנת.2012.להוציא.סך.של.כ-99.8.מיליון.ש"ח.להפקה.ולרכישה.של.תכניות.מסוגה.עילית..ל"קשת".הוכרה.

הוצאה.בסך.של.כ-118.2.מיליון.ש"ח..

המחויבות.המצוינת.לעיל.הינה.לאחר.הפחתה.שבוצעה.ל"קשת".בהתאם.להחלטת.מועצת.הרשות.השנייה,.במסגרתה.

בוצעו.התאמות.בעקבות.מבצע."עמוד.ענן".בשל.ההוצאות.הגבוהות.הכרוכות.בשידורי.החדשות.הנרחבים.ששודרו.באותה.

התקופה.ובגלל.השינויים.בלוחות.השידורים.וביטול.קמפיינים.פרסומיים.וירידה.בהכנסות..במסגרת.התאמות.אלו.בוצעה.

הפחתה.במחויבות."קשת".להוצאה.בעבור.תכניות.סוגה.עילית..סה"כ.הופחתו.ל"קשת".1.9.מל"ש.מהמחויבות.השנתית.

השוטפת.להוצאה.בעבור.תכניות.מסוגה.עילית..

מחויבות.הזכיין.נקבעת.בתחילת.השנה.על.פי.תחזית.הכנסותיו.ומעודכנת.בתום.השנה.בהתאם.להכנסותיו.בפועל.ולאחר.

ובין.ההכנסות.בפועל,.נדרש.הזכיין. הביקורת.החשבונאית..בהתאם.לכללי.התכניות.אם.קיים.פער.בין.תחזית.ההכנסות.

להשלים.את.הפער.בשנתיים.שלאחר.השנה.הנבדקת,.או.לחלופין,.מחויבותו.השוטפת.מופחתת.אם.הכנסותיו.בפועל.היו.

נמוכות.מהתחזית..

תכניות מיוחדות או תכניות תעודהסרטי תעודהדרמהמדרגות/סוגה
תכניות תעודה

מדרגה.א'

17.3.שעותמחויבות.
ב-10.3.מל"ש

9.5.שעות
ב–4.1.מל"ש

23.8.שעות
ב–4.1.מל"ש

27.3.שעות
ב–7.2.מל"ש

ביצוע.בשעות
הוצאה.מוכרת.מל"ש

17.3.שעות
10.3

9.5.שעות
4.1

23.8.שעות
4.1

27.3.שעות
7.2

מדרגה.ב'.
מחויבות.מל"ש

22.27.411.1---

33.4.מל"ש.על.ארבע.הסוגות

הוצאה.מוכרת.מל"ש
25.98.824.4---

33.4.מל"ש.על.ארבע.הסוגות

סה"כ מחויבות מל"ש
40.6.)על.ארבע.32.511.515.2

הסוגות(

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ–99.8 מל"ש 

36.212.928.540.6סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

סה"כ הוצאה מוכרת 118.2 מל"ש

כל.הנתונים.במיליוני.ש"ח.מעוגלים.וממודדים.
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. "קשת".הוציאה.בשנת.2012.סך.של.18.4.מל"ש.ביתר,.עפ"י.הפירוט.הבא:.עודף.של.3.7.מל"ש.בהוצאה.בעבור.הדרמה,.1.

עודף.של.1.4.מל"ש.בהוצאה.בעבור.סרטי.תעודה.ועודף.של.13.3.מל"ש.בהוצאה.בעבור.תכניות.תעודה.

. "קשת".הוציאה.כחלק.מהמכסה.הקבועה.להוצאה.על.ארבע.הסוגות.לפי.בחירת.הזכיין.26.5.מל"ש.על.תכניות.מיוחדות.2.

ו-14.1.מל"ש.על.תכניות.תעודה..

3. 16)יג(.. 3.7.מל"ש,.בהתאם.לסעיף. ופיתוח.של.תכניות.מסוגה.עילית.בהיקף.של. בגין.מחקר. ל"קשת".הוכרו.הוצאות.

לכללי.התכניות.

4. בהוצאות."קשת".על.תכניות.מסוגה.עילית.נכללה.הוצאה.של.כ-2.מל"ש.על.סרטי.קולנוע.ישראליים.בהתאם.לחוק..

הרשות.השנייה..ההוצאה.הוכרה.בחלוקה.הבאה:.0.8.מל"ש.במכסת.ההוצאה.בעבור.דרמה.וסך.של.1.2.מל"ש.במכסת.

ההוצאה.בעבור.תכניות.תעודה.

5. סרטי.התעודה.ותכניות.התעודה.שהופקו.בשיתוף.פעולה.מהווים.7%.)13:40.שעות(.ממכסת.שעות.התעודה,.בהתאם..

לכללים.

מדיווחי.ההכנסות.של.הזכיין.עולה.כי.הכנסות.הזכיין.היו.גבוהות.מהתחזית,.והפער.בין.ההוצאה.החזויה.להוצאה.המחייבת.

עפ"י.הכנסות.בפועל.עומד.על.19.3.מל"ש..נתון.זה.אינו.סופי,.והנתון.הסופי.הנבדק.על.ידי.משרד.התקשורת.יתפרסם.

בדוח.השנתי.הבא..חלקו.הגדול.של.הפער.יושלם.באמצעות.עודפי.ההוצאה.שבוצעה.בשנים.עברו..ובשארית.סכום.הפער,.

"קשת".תחויב.בשנת.2014.

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות

סה"כ משךמספר פרקיםמחויבויות ועמידה – קשת 
עמידהקשת

230מחויבות.להוצאה,.להפקה.ולרכישה.של.תכניות

122מחויבות.להוצאה.להפקה.ישראלית,.כחלק.מכלל.המחויבות.להוצאה.לתכניות

64.8מחויבות.להוצאה.לתכניות.מועדפות,.כחלק.מכלל.המחויבות.להוצאה.לתכניות

הזכיינים.התחייבו.בזיכיון.החדש.להפיק.תכניות.בהיקפים.המצוינים.להלן,.במסגרת.שיתופי.פעולה.עם.גורמי.חוץ..אם.לא.

יגויסו.הכספים.החיצוניים,.הזכיינים.התחייבו.להעמיד.סכומים.אלו.ממקורות.עצמיים.לשם.עמידה.במחויבות.

7. הפקות קנויות מסוגה עילית

בהתאם.לכללים,.בעל.זיכיון.ישדר.במכסת.תכניות.מסוגה.עילית.שבה.הוא.מחויב.הפקות.מקומיות.קנויות.בשיעור.שלא.

יפחת.מ-65%.ממכסה.זו,.ויוציא.בעבור.הפקות.קנויות.65%.מסך.ההוצאה.הכוללת.לתכניות.סוגה.עילית.שבהן.הוא.מחויב..

אחוז השעות של הפקות קנויות של תכניות הזכיין
מסוגה עילית

אחוז ההוצאה הכספית על הפקות קנויות של 
תכניות מסוגה עילית

57%66%רשת
56%65%קשת

סעיף 14 )ד( לכללי התכניות.קובע.כי.על.בעל.הזיכיון.להפיק.את.תכניות.הסוגה.העילית.בהפקה.קנויה.בהוצאה.

ממוצעת.לשעה.שלא.תפחת.מההוצאה.הממוצעת.לשעה.של.הפקה.עצמית..הבדיקה.מתבצעת.לכל.תת-סוגה.
בנפרד.)למען.הסר.ספק,.כל.התכניות.עמדו.בתנאי.נאותות.ההפקה(.

נמצא כי "רשת" לא עמדה בכלל זה בתכניות דרמה, בתכניות מיוחדות, בתכניות תעודה ובסרטי תעודה.

נמצא כי "קשת" לא עמדה בכלל זה בתכניות דרמה ובתכניות מיוחדות. 
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8. שידורי הרשות השנייה

סעיף.6)ה(.לכללי.התכניות.קובע.כי.על.זכייני.הערוצים.לשדר.את.שידורי.הרשות.השנייה.במסגרת.שידוריהם.וכי.חלקם.

"רצועה.מהחיים",.סרטי.תעודה.שהפיקה. בין.השעות.24:00-17:00..במהלך.שנת.2012.שידרו.הזכיינים,.בשידורי. ישודרו.

הרשות.בהתאם.לפירוט.הבא:

רשת 
מחויבות.–.6.שעות.

משך בשעותשם התכנית
1:08דומא

1:01להסיר.את.הרעלה
0:55לרדוף.אחרי.הצל

1:10רדוף
1:02רעש

1:04תלויים.באוויר
סה"כ: 6:21 שעות

הסרטים.שודרו.בימים.רביעי.ושבת.בין.השעות.24:00-23:00.

הזכיין.שידר.את.הסרטים.שנדרש.לשדר.

קשת  
מחויבות.–.5.שעות.

משך בשעותשם התכנית
1:28הכינור.שחזר

0:55זבל.טוב
0:54ילדים.מסוכנים

0:52כביסה.מלוכלכת
0:50נקניק.עם.גבינה

סה"כ: 5:01 שעות

הסרטים.שודרו.בימי.שני.ושלישי.בין.השעות.24:00-22:00.

הזכיין.שידר.את.הסרטים.שנדרש.לשדר.

9. פירוט התחייבויות נוספות במכרז ערוץ 2

במסגרת.המכרז.לערוץ.2.התחייבו.הזכיינים."רשת".ו"קשת".לשורה.של.התחייבויות.הנוגעות.לתחומים.שונים.של.השידור..

ברשימות.הבאות.מפורטות.התחייבויות,.בייחוד.בתחום.הגיוון.התרבותי-חברתי.של.השידורים.ושל.כוח.אדם.של.הזכיינים,.

בנוגע.לתכניות.מיוחדות.לחגים.ולמועדים.מיוחדים.ועוד.

9.1 גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם – "רשת" 

"רשת" התחייבה לשלב את האחר בכל תכניותיה ולא להשאיר את העיסוק ב"אחר" לגטאות מגזריים. שילוב זה ייעשה . 1

לאורך כל היום ובתכניות מכל הסוגות. בעל זיכיון ישלב אנשי פריפריה גאוגרפית וחברתית )דוגמת מזרחיים ודתיים( 

כמגישים וכאורחים בתכניותיו. כמו כן תשדר "רשת" רצועת שיח פנים - מגזרית יומית, מגזין פריפריאלי המיועד לנשים 

דתיים  קבוצת  ידי  על  ומוגשת  העוסקת בפרשת השבוע  תכנית  לגיל השלישי,  המיועדת  תכנית  נשים,  ידי  על  ומוגש 

וחילונים ורצועת לייט נייט יומית שבה נפגשים מגזרים שונים לשיחה בענייני תרבות, זהות וכו'.
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דמותו.של.האחר.שולבה.בתכניות."רשת".ששודרו.במהלך.היום.ובשעות.צפיית.השיא..יצוינו.התכניות."קטמנדו",."היום.

בו.יגורשו.העובדים.הזרים",."גזענות",."הגבר.הזה.הוא.אני",."אבא.תכיר.אני.הילד.שלך",.אירוע.התרמה.מיוחד."גדולים.

מהחיים".למען.ילדים.חולי.סרטן.ואירוע.התרמה."וראייטי".למען.ילדים.מוגבלים..

לא.שודר.מגזין.המיועד.למגזר.הנשי.ולא.שודרו.תכניות.לגיל.השלישי,.לפיכך.המענה אינו מלא.

"רשת" התחייבה בלוח השידורים שהגישה במכרז לשדר מגזין תרבות.. 2

"רשת".שידרה.את.מגזין.התרבות."עניין.של.תרבות"..מענה מלא..

"רשת" התחייבה כי בתכנית השיח הציבורי שתשדר ישולב תרגום סימולטני בשפה הרוסית.. 3

"רשת".לא.תרגמה.סימולטנית.לרוסית.את.תכניות.השיח.הציבורי..יחד.עם.זאת,."רשת".תרגמה.כ-927.שעות.מתכניותיה.

לשפה.הרוסית,.היקף.גדול.בהרבה.מהמכסה.שבה.היא.מחויבת.)227.שעות(..מענה חלקי..

"רשת" התחייבה להכין מאגר מגזרי של אנשים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית, שישמש באופן שוטף לצורך הזמנת . 4

אורחים לתכניות שתשדר.

גם.בשנת.2012.החזיקה."רשת".באלפון.מגזרי.של.אנשי.מקצוע.ומרואיינים.בנושאים.שונים,.וחברות.ההפקה.שעובדות.

ובתכניות. עם."רשת".ממשיכות.להשתמש.בו.באופן.תדיר..הדבר.בא.לידי.ביטוי.בייחוד.בתכניות.הבוקר.של."רשת".

האירוח.והמגזינים.  מענה מלא.

"רשת" התחייבה לשתף פעולה עם בתי ספר לטלוויזיה ולקולנוע בכל רחבי הארץ ולחנוך תלמידים מצטיינים שייקלטו . 5

כעובדים אצלה לאחר תקופת לימודיהם.

"רשת".מפעילה.בית.ספר.למקצועות.הטלוויזיה.העוסק.בהכשרת.אנשים.במקצועות.תוכן,.תחקיר.והפקה..בוגרי.בית.

הספר.התקבלו.לעבודה.בהפקה.של.התכניות."מצב.האומה",."לחיות.טוב",."The.Voice".ובחדשות.2.באינטרנט..שני.

בוגרים.התקבלו.לעבודה.ב"רשת"..

בית.הספר.לטלוויזיה.של."רשת".משתף.פעולה.עם."מכון.מגיד".והחוג.לתקשורת.באוניברסיטה.העברית.בירושלים.ועם.

המרכז.הבינתחומי.בהרצלייה.בשני.מסלולי.לימוד.חדשים..מענה מלא.

"רשת" תקים פרלמנט רב-תרבותי שיציג משוב מהפריפריה לתכניותיו ויגיש את ממצאיו לרשות.. 6

את.הפרלמנט.הקים.חנוך.דאום,.האחראי.על.גיוון.תרבותי-חברתי.."רשת".החליטה.להקים.פרלמנט.חדש.מדי.רבעון,.

המורכב.מצופים.מן.המניין,.נטולי.אג'נדה.ציבורית,..ובו.נציגי.קבוצות.של.מגזרים.מהאוכלוסייה.המהווים.קבוצות.מיקוד..

מענה  הפרלמנט.נשאל.על.תכניות."רשת",.ועמדת.חברי.הפרלמנט.משמשת.את."רשת".בפיתוח.ובתכנון.התכניות..

מלא.

"רשת" תקים את שני מרכזי ההפקה העיקריים שלה להפקות עצמיות בפריפריה הגאוגרפית, בבאר שבע ובמגדל העמק, . 7

והיא מתחייבת שעם הקמת שני מרכזי ההפקה בפריפריה יתבצע גיוס של עובדים מהפריפריה ויתקבלו עובדים מקומיים 

בלבד. 

לא.הוקמו.מרכזי.ההפקה.בפריפריה..אין מענה....

מגזרים . 8 בני  יהיו  הזיכיון  תקופת  במהלך  שישודרו  והתעודה  הדרמה  תכניות  מיוצרי   ,10% לפחות  כי  התחייבה  "רשת" 

שאינם במעגל הראשון של העשייה הטלוויזיונית. 

בהתאם.לדיווח.שמסרה."רשת",.בהפקות.הדרמה.והתעודה.לקחו.חלק.יוצרים,.מפיקים,.במאים,.תסריטאים.ועורכים.

שאינם.מן.המעגל.הראשון.של.התעשייה.בהיקף.של.יותר.מ-37.5%.מהיוצרים..מענה מלא..

האזוריות . 9 המכללות  מבוגרי  מצטיינים  סטודנטים  חמישה  לפחות  שנה  בכל  שלו  התכניות  במערך  ישלב  הזיכיון  בעל 

הפרושות בכל הארץ, שהם תושבי פריפריה, שיתחייבו לעבוד באזור מגוריהם במשך שלוש שנים לפחות מתוך תקופת 

התמחותם אצל הזכיין.

"רשת".מעסיקה.שני.עובדים.בוגרי.בית.ספר.למקצועות.הטלוויזיה.של."רשת",.ושניהם.יוצאי.פריפריה.)ערד.וירושלים(..

מענה חלקי...
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בעל הזיכיון יהיה אחראי לכך שחברות ההפקה שאתן הוא עובד יעסיקו כוח אדם שישקף באופן הקרוב ביותר את הרכב . 10

האוכלוסייה במדינה, ושיעסקו בתוכן הפקותיהן ב"אחר".

"רשת".דיווחה.שבמסגרת.הפקות.הדרמה.והתעודה.של."רשת".לקחו.חלק.יוצרים,.מפיקים,.במאים,.עורכים.ותסריטאים.

שאינם.מהמעגל.הראשון.של.התעשייה,.בהיקף.של.יותר.מ-37.5%..מענה מלא.

בעל הזיכיון יקלוט לשורותיו שני בוגרים מהקורס.להכשרת אתיופים שמקיימת חברת החדשות של ערוץ 2.. 11

בית.הספר.למקצועות.הטלוויזיה.של."רשת".המשיך.בשנת.2012.את.פעילותו.לקידום.ושילוב.יוצאי.אתיופיה.בתעשייה.

באמצעות.שיתוף.פעולה.עם.עמותת."עולים.ביחד",.שמקדמת.מנהיגות.ומצוינות.ליוצאי.אתיופיה.

חמישה.יוצאי.אתיופיה.למדו.בבית.הספר.למקצועות.הטלוויזיה.של."רשת".באמצעות.מלגות.שקיבלו.מ"רשת"..שלושה.

מהם.השתלבו.בתחומי.העשייה.הטלוויזיונית,.לאחר.שסיימו.את.לימודיהם...מענה חלקי.

בעל הזיכיון יעסוק באופן ייחודי בנושא החינוך, הן על המסך הן מחוצה לו. . 12

"רשת".שידרה.בשנה.זו.סרטי.תעודה.מיוחדים.שעסקו.בסוגיות.חינוכיות-חברתיות.בחברה.הישראלית.ובעולמם.של.בני.

נוער:."מה.כואב.לילד.שלכם".–.על.תופעת.האלימות.בבתי.הספר,."אלימות,.מכת.מדינה".–.עסק.בתופעה.המתרחבת.

של.אלימות.בחברה.הישראלית.ובעיקר.בקרב.בני.הנוער,."ילד.שלי.מוצלח".–.המרוץ.של.ההורים.אחר.הישגי.ילדיהם.

בלימודים..כמו.כן.הוקדש.יום.שידורים.מיוחד.לנושא.החינוך,.שודרו.משדרים.מיוחדים.בנושא.זה.כמו:.מצב.מערכת.

החינוך.בישראל,.הישגים.ומצוינות.בלימודים.ובחיים,.הרפורמות.הצפויות.בחינוך.ועוד..במהלך.יום.זה.שודרו.בשידור.חי.

קטעים.מכנס.החינוך.השנתי..מענה מלא.

9.2 שידורים בימי חג ומועד – "רשת"

בעל הזיכיון ימנה את האחראי על הגיוון התרבותי-חברתי ועל תכניות מועדפות כאחראי לנושאי חג ומועד.. 1

חנוך.דאום.היה.האחראי.לתחום.בשנת.2012..מענה מלא....

בעל הזיכיון מתחייב כי בימי חג ומועד ייתן ביטוי לחג במשך כל יום השידור ולא רק בתכנית אחת. כמו כן תכנית הבוקר . 2

שישדר הזכיין תוקדש לחג ולענייניו השונים, וגם תכניות הערב )פריים( ישתלבו במארג החג המיוחד.

מבדיקות.שערכה.הרשות.עולה.כי.ניתן.ביטוי.לחגים..הזכיין.שידר.במהלך.ימי.החג.תכניות.מתאימות.לחג.לאורך.יום.

השידורים..הדבר.נעשה.בפורים,.בפסח,.ביום.השואה,.ביום.הזיכרון,.ביום.העצמאות,.בל"ג.בעומר,.בשבועות,.בתשעה.

באב,.בראש.השנה.וביום.כיפור. מענה מלא.

בעל הזיכיון מתחייב לתת ביטוי לחג בכל האלמנטים שישודרו באותו יום. כמו כן הוא מתחייב כי במהלך יום החג ישודרו . 3

וכן קדימונים ואותות שידור המתאימים לחג. נוסף על כך התחייב בעל הזיכיון  ופינות מידע מיוחדות לחג,  מעברונים 

בין  תחרות  קיום  באמצעות  היתר  בין  החג,  ברוח  הקהל  אל  שידברו  לפרסומות  החג  ביום  מיוחד  מקום  ולתת  לעודד 

המפרסמים בעניין זה.

"רשת".שידרה.מעברונים,.אותות.וקדימונים.ברוח.היום.בפורים,.פסח,.יום.השואה,.יום.הזיכרון,.שבועות,.ט'.באב,.ראש.

השנה,.יום.כיפור,.סוכות.וחנוכה..לא.שודרו.פינות.מיוחדות.ליום.כנדרש. מענה חלקי.

בעל הזיכיון מתחייב לעסוק בחג בפריזמה רחבה, לא בהכרח דתית, ולהרחיב את משמעות החגים לנושאים בעלי חשיבות . 4

לאומית-יהודית-ישראלית ולהדגיש את המאחד בחברה הישראלית. 

מבדיקה.שביצעה.הרשות.לגבי.שידורי.הזכיין.בימי.חג.עולה.ששודרו.תכניות.מיוחדות.לימים.הבאים:.פורים,.פסח,.יום.

השואה,.יום.הזיכרון,.יום.העצמאות,.ל"ג.בעומר,.שבועות,.תשעה.באב,.ראש.השנה.ויום.כיפור..בין.התכניות.ששודרו:.

תכנית.התעודה."המסכה.היהודית".שודרה.בפורים;.תכנית.התעודה."תוף.מרים".שודרה.בפסח;.סרטי.התעודה."להרוג.

את.קסטנר",."כשהקירות.בכו".ו.-."פה.למדתי.לאהוב".שודרו.ביום.השואה;.תכנית.התעודה."עוד.מעט.נהפוך.לשיר".

שודרה.ביום.הזיכרון;.שידור.הטקס.60.שנה.לעיירות.הפיתוח.ביום.העצמאות;.סרט.התעודה.על."רבי.שמעון.בר.יוחאי".

שודר.בל"ג.בעומר;.תכנית.התעודה."שבועות.בימים.ההם.בזמן.הזה".ששודרה.בחג.השבועות;.תכנית.התעודה."אזהרות.
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לחורבן".ששודרה.בתשעה.באב;.תכנית.התעודה."קול.שופר".שודרה.בראש.השנה.ותכנית.התעודה."נעילה".שודרה.

במוצאי.יום.כיפור. מענה מלא.

בעל הזיכיון התחייב לציין את החג ואת המועד בסדרות המשודרות על ידו, שאינן משודרות ביום החג. לדוגמה, בכל . 5

סדרת דרמה שתשודר על ידו יהיה פרק חג מיוחד.

"רשת".שידרה.את.סדרת.הדרמה."קטמנדו",.אחד.מצירי.הסיפור.המרכזיים.בסדרה.הוא.סיפור.סדר.הפסח.המסורתי.

בבית.חב"ד.בקטמנדו..ארגון.סדר.הפסח.למטיילים.הישראליים.בקטמנדו,.ע"י.זוג.חב"דניקים.צעירים,.על.כל.הקשיים.

שבניהול.הסדר.כהלכתו.ועד.לסדר.פסח.עצמו..מענה חלקי.

9.3.  גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם – "קשת"

בעל הזיכיון התחייב למנות חבר הנהלה שיהיה אחראי לנושא הגיוון החברתי וידאג כי בשידוריו, בשנה הראשונה ולאחר . 1

מכן, יהיה ביטוי הולם לפריפריה החברתית והגאוגרפית לגווניה השונים, אם בסיפורים ואם בדמויות.

אודי.לאון.מונה.כאחראי.לתחום..מענה מלא.

"קשת" התחייבה בלוח השידורים שהגישה במכרז לשדר מגזין תרבות.. 2

"קשת".שידרה.את.מגזין.תרבות."יצירה.מקומית". מענה מלא..

בעל הזיכיון יקים מאגר של אנשי מקצוע מהפריפריה הגאוגרפית ומהפריפריה החברתית ויהיה אחראי לכך שמפיקים . 3

ועורכים העובדים אתו ישתמשו במאגר זה בתכניותיהם. כך יבטיח בעל הזיכיון העדפה מתקנת לאנשי מקצוע מגוונים 

בהפקותיו. הרשות מצפה מבעל הזיכיון לנקוט מדיניות העדפה כלפי חברות הפקה ויוצרים מהפריפריה, זאת כדי לשמוע 

ולהביא קול אחר, אותנטי, למרקע ערוץ 2. 

בהתאם.לדיווח,."קשת".ממשיכה.לתחזק.ולהגדיל.את.מאגר.אנשי.המקצוע.מאזורי.הפריפריה.הגאוגרפית.והפריפריה.

החברתית.שהקימה..חברות הפקה מהפריפריה: ק.ב..הפקות,.נאטור.הפקות,.טופליין.תקשורת.ודורי.מדיה.פארן.בע"מ..

מענה חלקי..

בעל הזיכיון התחייב להמשיך ולהשקיע מאמצים רבים, הן כספיים הן בתכנון ובאספקת אמצעים ואנשי מקצוע, במיזם . 4

"הקשת הישראלית".

"קשת".ממשיכה.בהפעלת.המיזם."יוצרים.עם.קשת",.שהוא.חלק.מ"הקשת.הישראלית"..מענה מלא.

בעל הזיכיון מתחייב לתת ייעוץ מקצועי והכוונה למכללות ולבתי ספר לקולנוע ולטלוויזיה.. 5

"קשת".מלווה.את.מכללת.ספיר.בייעוץ.מקצועי.ומטפחת.פרויקטים.של.סטודנטים.בכל.שלבי.העשייה..מענה מלא.

בעל הזיכיון מצהיר כי יפעל כשלנגד עיניו חזון של מחויבות תרבותית וכי יבחן את  תכניותיו על פי מידת משמעותן . 6

מבחינת הזהות הישראלית. 

בסלוקי". "עובדה-הקרב. למינכן",. "40.שנה. ערבית",. "עבודה. "חטופים",. דוגמת. בתכניות. ביטוי. לידי. באה. זו  מחויבות.

ו"יוצרים.עם.קשת"..מענה מלא.

9.4 שידורים בימי חג ומועד – "קשת"

בעל הזיכיון התחייב להפוך את השידורים בימי חג ומועד לאטרקטיביים בעבור צופים מכל שכבות הציבור, ולבטא את . 1

תוכני החג בדרך מגוונת, רלוונטית וחדשנית, היוצרת חגיגה משותפת.

מבדיקות.שערכה.הרשות.עולה.כי.ניתן.ביטוי.לחגים..הזכיין.שידר.במהלך.ימי.החג.תכניות.מתאימות.לחג.לאורך.יום.

השידורים..הדבר.בא.לידי.ביטוי.בפסח,.בשבועות,.בתשעה.באב,.בראש.השנה,.ביום.כיפור,.בסוכות.ובשמחת.תורה..מענה 

מלא.

בעל הזיכיון התחייב כי התכניות לחג ומועד לא יבודדו, אלא ישולבו בתכניות הקיימות בלוח השידורים.. 2
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תכניות.החג.שודרו.במהלך.היום,.גם.כתכניות.נפרדות,.וגם.כחלק.מתכניות.קיימות..מענה מלא.

בעל הזיכיון התחייב שכמה ימים לפני החג יחלו התכניות המרכזיות והקדימונים להתאים לאווירת החג המתקרב.. 3

שודרו.קדימונים.לתכניות.החג.המרכזיות.ושודרו.פתיחים.וסגירים.ומעברוני.פרסומות.חגיגיים.בפסח.ובחגי.תשרי..לא.

ניתן.מענה.בתכניות.המרכזיות.ששודרו.לפני.החג..מענה חלקי.

בעל הזיכיון התחייב כי התכניות המרכזיות לחג ישודרו בשידור חוזר ביום חול בעבור הקהל הדתי.. 4

אין מענה.

בעל הזיכיון התחייב לשדר בימי חג פינות קצרות העוסקות בחג בין התכניות או בצמוד למקבצי.הפרסומות.. 5

אין מענה.

בעל הזיכיון התחייב לשדר תכניות הקשורות בחגי המוסלמים, הנוצרים ושאר בני העדות.. 6

במסגרת.תכניות.המקור.בערבית.של."קשת".שודרו.תכניות.מיוחדות.לרגל.חג.הפסחא,.חודש.הרמדאן,.חג.הקורבן.וחג.

המולד. מענה מלא.

10. תכניות מועדפות מסוגה עילית 

כללי.התכניות.מחייבים.ש-15%.מתכניות.סוגה.עילית.יהיו.תכניות.מועדפות.)הסבר.לגבי.התכניות.המועדפות.מופיע.בסעיף.

11.בדוח.זה(.

במסגרת.המכרז.התחייבו.הזכיינים.להפקה.של.תכניות.מועדפות.מסוגה.עילית,.מעבר.למכסה.הקבועה.בכללים.

פירוט.התכניות.שהוכרו.נמצא.בנספח.א'.לדוח.השנתי.לשנת.2012.באתר.האינטרנט.של.הרשות.

"רשת".התחייבה.כי.72%.מכלל.שעות.הסוגה.העילית.שישודרו.על.ידה.בכל.שנה.יהיו.שעות.של.תכניות.מועדפות.מסוגה.

עילית.."רשת".לא.עמדה.בדרישה.ושידרה.51%.תכניות.מועדפות.מסוגה.עילית..

"קשת".התחייבה.כי.78%.מכלל.שעות.הסוגה.העילית.שישודרו.על.ידה.בכל.שנה.יהיו.שעות.של.תכניות.מועדפות.מסוגה.

עילית.."קשת".עמדה.בדרישה.ושידרה.79%.תכניות.מועדפות.מסוגה.עילית..

11. תכניות מועדפות 

היעדים. ואת. הרשות. מגמות. את. שמקדמים. בנושאים. שיעסקו. תכניות. לשדר. הזכיינים. על. כי. נקבע. התכניות. בכללי.

תכניות מורשת ותרבות  הציבוריים.של.הטלוויזיה..תכניות.אלו.הוגדרו."תכניות.מועדפות",.והן.עוסקות.בנושאים.הבאים:.

יהודית, תכניות דעת ותרבות, תכניות פריפריה ותכניות שיח ציבורי..

ההגדרות.של.התכניות.המועדפות.נמצאות.בכללי.התכניות.

כללי.התכניות.מסדירים.את.מכסת.התכניות.המועדפות..בהתאם.לכללים,.זכייני.ערוץ.2.מחויבים.לשדר,.בחלוקה.יחסית.

השעות. מכסת. ..24:00-17:00 השעות. בין. מובהק,. באופן. מועדפים. בנושאים. העוסקות. תכניות. של. שעות. .121.4 ביניהם,.

בתכניות.אלו.נגזרת.מההכנסות.השנתיות.של.הזכיינים.

פירוט.התכניות.אשר.הוכרו.נמצא.בנספח.א'.לדוח.השנתי.לשנת.2012.באתר.האינטרנט.של.הרשות.

11.1 "רשת" – תכניות מועדפות

"רשת".מחויבת.לשדר.57:06.שעות.של.תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00..נוסף.על.כך.התחייבה."רשת".

במכרז.לשדר.שעות.רבות.של.תכניות.מועדפות,.מעבר.למכסות.הקבועות.בכללים.
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שעות מועדפות ששודרו
480:27שעות.תכניות.מועדפות.מובהקות

339:13שעות.תכניות.מועדפות.לא.מובהקות
819:40סה"כ.שעות.תכניות.מועדפות

א. דעת ותרבות 

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות דעת ותרבות
14:1852:35תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

271:13תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..
323:48סה"כ.תכניות.מובהקות

339:13תכניות.מועדפות.שאינן.מובהקות.בכל.שעות.היום..........

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

ב. פריפריה

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות פריפריה
17:0617:21תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

58:33תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..
75:54סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.עמד.במכסה.

ג. מורשת ותרבות יהודית

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות מורשת ותרבות יהודית
17:0618:03תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

52:25תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..
70:29סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

ד. שיח ציבורי 

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות שיח ציבורי
8:3610:13תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

10:13סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

11.2 "קשת" – תכניות מועדפות

"קשת".מחויבת.לשדר.64:12.שעות.של.תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00..נוסף.על.כך,.התחייבה."קשת".

במכרז.לשדר.שעות.רבות.של.תכניות.מועדפות,.מעבר.למכסות.הקבועות.בכללים.

שעות מועדפות ששודרו
186:16שעות.תכניות.מועדפות.מובהקות

395:28שעות.תכניות.מועדפות.לא.מובהקות
581:44סה"כ.שעות.תכניות.מועדפות
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א. דעת ותרבות 

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות דעת ותרבות
18:0031:42תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

80:53תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..
112:35סה"כ.תכניות.מובהקות

395:28תכניות.מועדפות.שאינן.מובהקות.בכל.שעות.היום..........

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

ב. פריפריה

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות פריפריה
18:0020:11תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

22:58תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..
43:09סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

ג. מורשת ותרבות יהודית

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות מורשת ותרבות יהודית
17:0614:20תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

4:19תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..
18:39סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.לא.עמד.במכסה.

ד. שיח ציבורי 

שידור שעות בפועלמחויבות בשעותתכניות שיח ציבורי
11:0611:53תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

11:53סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.עמד.במכסה.

12. הטלוויזיה החינוכית – תכניות נבחרות

לימודיים- בנושאים. העוסקות. תכניות. לשדר. .2 בערוץ. שידוריה. במסגרת. נדרשת. החינוכית. הטלוויזיה. לזיכיון,. בהתאם.

חינוכיים,.בהתאם.לאמור.בחוק.הרשות.השנייה.בכלל,.ותוך.מתן.ביטוי.למגמות.הקבועות.בסעיף.5.לחוק.בפרט..כקבוע.

בנושאים. ויעסקו. ונוער,. ילדים. של. לקהל. ברובם. ומיועדים. מכוונים. החינוכית. הטלוויזיה. שידורי. יהיו. זה. בכלל. בזיכיון,.

תרבותיים.וחברתיים.שמקדמים.את.התרבות.בישראל.ומשקפים.את.החברה.הישראלית.על.גווניה..הטלוויזיה.החינוכית.

שידרה.677.שעות.במהלך.השנה..להלן.מדגם.של.חלק.מהתכניות.ששודרו:

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

27/12/12.-.234722:4205/01/12.דקות

11/05/12.-.178:2006/01/12אוכל.למחשבה.עם.גיל.חובב

11/08/12.-.22:0104/08/12אופרה.בפארק.-.ריגולטו

04/05/12.-.126:0706/01/12אחלה.יום

25/10/12.-.401:5501/07/12אישים.ברגע
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מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

27/12/12.-.133:2320/03/12בחצר.של.פופיק

31/12/12.-.146:3802/12/12גאון.של.אבא

07/03/12.-.104:5504/01/12גדולים.מהחיים-.הדור.הבא

16/07/12.-.5125:4902/01/12גלילאו

28/12/12.-.32:5414/12/12הבימה.-.מערכה.שנייה

28/12/12.-.2813:5106/01/12הכל.תרבות

05/05/12.-.167:4307/01/12הקשר.הישראלי.עם.בן.כספית

29/12/12.-.41:5908/12/12ואקום.

14/06/12.-.70:4206/06/12חגיגה.ספרותית

29/12/12.-.3115:4307/01/12חוצה.ישראל.עם.קובי.מידן

01/10/12.-.54:1626/04/12מחווה.לאומן.בקאמרי.

04/12/12.-.18511:4801/01/12סדנה.עם.חנוך.פיבן

28/12/12.-.2714:5305/07/12סוגרים.חשבון

31/12/12.-.194109:0801/01/12עושים.סדר

27/01/12.-.44:0506/01/12קולה.של.אמא

25/02/12.-.84:1407/01/12שיחת.נפש.עם.פרופ'.יורם.יובל

30/12/12.-.40:1423/12/12תום.ומובי

27/12/12.-.2815:4305/01/12תיק.תקשורת.

סה"כ: 289:14:05 שעות

13. השקעה בקולנוע ישראלי 

שתי.הזכייניות.בערוץ.2.מחויבות.להוציא.ביחד.בכל.שנה.סכום.הנע.בין.8-4.מיליון.ש"ח.)שיוצמדו.למדד(,.בהתאם.להיקף.

הכנסותיהן,.להפקה.של.סרטי.קולנוע.ישראליים..הסכום.נקבע.בהתאם.להכנסות.הזכיין.כאמור.בתוספת.השנייה.לחוק.

רשת

ישראליים.סכום. "רשת".מחויבת.להשקיע.בשנת.2012.בסרטי.קולנוע. ישראלי,. במסגרת.המחויבות.להשקעה.בקולנוע.

העומד.על.6.7..מל"ש.)כולל.הצמדה.למדד(..מתוך.סכום.זה,.4.2.מל"ש.מחויבות.שוטפת.ו.–.2.5.מל"ש.השלמת.חוסרי.עבר,.

עפ"י.הסדר.החזרת.חוסרים.שקבעה.מועצת.הרשות.השנייה..בפועל,.הוכרה.ל"רשת".השקעה.על.סך.4.5.מל"ש.."רשת".לא.

עמדה.במחויבות.להשלמת.חוסרי.עבר.ותחויב.להשלימה.בשנת.2013.

להלן.פירוט.הסרטים.שבהם.השקיעה."רשת":

יוצריםסרט
עודד.דווידוף.הדילרים

שמי.זרחיןהעולם.מצחיק
רמה.בורשטייןלמלא.את.החלל

איתן.פוקסיוסי.וג'אגר.2
דובר.קוזאשווילירווקה.פלוס
מני.יעישהמשגיחים
דורון.ערןנמס.בגשם

תום.שובלהנוער
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קשת

במסגרת.המחויבות.להשקעה.בקולנוע.ישראלי,."קשת".מחויבת.להשקיע.בשנת.2012.בסרטי.קולנוע.ישראליים.סכום.

העומד.על.4.2.מל"ש.)כולל.הצמדה.למדד(..בפועל.הוכרה.ל"קשת".השקעה.על.סך.4.1.מל"ש..יתרת.המחויבות.תושלם.

בשנת.2013.

להלן.פירוט.הסרטים.שבהם.השקיעה."קשת":

יוצריםסרט
דן.וולמןהניתוח

תותים.הפקותארץ.בראשית
פימפה.הפקותהבלתי.נשכחים

יצירה.עבריתבלדה.לאביב.הבוכה
טאזפילם.הפקותבלתי.נמנע

הפקת.בננות.שותפות.זמניתבננות.לארויזיון
כל.מיני.הפקות.בע"מריטה

Know.productionרוקדים.ביפו

14. טיפול בפניות ציבור 

בשנת.2012.הופנו.לטיפול.תחום.טלוויזיה.212.פניות.ציבור,.הן.מלשכת.נציב.תלונות.הציבור.הן.בדרכים.אחרות,.הנוגעות.

לתוכן.השידורים.בערוץ.2..הפניות.שמתקבלות.עוברות.בירור.מקיף.באגף.תכניות..בירור.זה.כולל.צפייה.במשדר.נשוא.

הפנייה,.ובחלק.מהמקרים.בקשה.לתגובת.הזכיין.ובחינת.הפנייה.בהתאם.לחוק,.לכללי.התכניות.ולהנחיות.הרשות..בסיום.

הבירור.מגובשת.חוות.דעת.מקצועית,.ובאותם.מקרים.שבהם.הגיעה.הפנייה.מלשכת.נציב.פניות.הציבור,.התגובה.מועברת.

בכתב.לנציב.לצורך.מתן.מענה.לפונה..

להלן.טבלה.מרכזת.של.נושאי.הפניות.שהתקבלו.במהלך.השנה:

מספר הפניות שהתקבלו בנושאנושא הפנייה
14סיווג.וסימון.תכניות/קדימונים.בגיל.צפייה.מתאים

36שפה.והתבטאויות.בקדימונים.ובתכניות
55לוחות.השידורים:.שינויים.בלוחות,.תמהיל,.גיוון.והתאמה.ליום.השידור

38תוכן.בעייתי.בתכניות.ובקדימונים.
12שידורים.מסוכנים.–.אלכוהול,.עישון.בשידורים.ונסיעה.לא.בטוחה

23פגיעה.ברגשות.הצופים.
7הנגשת.השידורים.לכבדי.שמיעה,.תרגום.וכתוביות

קידום.מאסיבי.של.תכניות,.שידור.באנרים./.פופ.אפ.)כתוביות.וסימנים.
המופיעים.על.המסך.ונועדו.לקדם.תכניות(

12

16שונות.)הצבעות.במסרונים,.מעבר.חד.לפרסומות.ועוד(
סה"כ 213 פניות ציבור בנושא תוכן 

יש.לציין.שלעתים.מתקבלות.פניות.רבות.באותו.הנושא..לדוגמה,.20.תלונות.ציבור.התקבלו.בנוגע.להתבטאויות.הנוגעות.

למתנחלים.בתכנית."מצב.האומה".

תלונות.שנמצאות.מוצדקות.מטופלות.מול.הזכיין..אם.הנושא.עומד.בניגוד.לכלל.זה.או.אחר,.הנושא.מטופל.בהליך.של.

הפרה,.הערה.או.הפניית.הנושא.לתשומת.לבו.של.הזכיין..נושאים.רבים.שהציבור.מלין.לגביהם.אינם.נוגדים.את.הכללים.

במקרים.אלו.הנושא.מובא.לתשומת.לבו.של.הזכיין..יש.פניות.שטופלו.בהליך.של.הפרה,.וכמו.כן.לזכיין.נשלחו.הערות,.
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התראות.והנחיות.לתיקון.בדבר.שינויים.בלוחות.השידורים,.פגיעה.ברגשות.הצופים.ותוכן.בעייתי.ושפה.בוטה.בקדימונים.

ובתכניות,.שלעתים.אף.הופסק.שידורם.במהלך.אותו.יום.שידורים.שבו.התקבלו.הפניות.

15. עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית

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

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.

פירוט.התכניות.שלוו.בכתוביות.תרגום.לערבית.ולרוסית.נמצא.בנספח.א'.לדוח.השנתי.לשנת.2012.באתר.האינטרנט.של.

הרשות.

15.1 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.52.שבועות.קיים.חוסר.ב-7.שבועות.

א. רשת

חמישה.אחוזי.שידור.בפריסה.שבועית.מסתכמים.במחויבות.של.227.שעות.שנתיות..בפועל.שודרו.תכניות.דוברות.ערבית.

או.מתורגמות.בהיקף.של.545:29.שעות.

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.12%.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.52.שעות,.מתוכן.רשאי.הזכיין.לשדר.6:14.שעות.בשידור.חוזר...

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
07/04/12.-.10:3907/04/12עובדיה.אלקרא-.לחיות.עם.בעיה

28/12/12.-.4743:5706/01/12רפיק.חלבי.בשטח
27/04/12.-.10:3027/04/12הנעדר.ש.ח.

27/12/12.-.105:0513/01/12עאלם.א-שבאב.ש.ח..
07/04/12.-.10:2907/04/12עובדיה.אלקרא-.לחיות.עם.בעיה.ש.ח.

סה"כ: 50:41:07 שעות

בסך.הכול.שידר.הזכיין.44:36.שעות.בשידור.ראשון.ו-6:14.שעות.בשידור.חוזר,.ורוב.צוות.ההפקה.היה.מהמגזר.הערבי..

ל"רשת".קיים.חוסר.של.1:18.שעות..בשנת.2011.קיים.ל"רשת".עודף.של.10.שעות.במכסת.התכניות.בשפה.הערבית.
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ב. קשת

חמישה.אחוזי.שידור.בפריסה.שבועית.מסתכמים.במחויבות.של.165.שעות.שנתיות..בפועל.שודרו.תכניות.דוברות.ערבית.

או.מתורגמות.בהיקף.של.211.שעות.

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.12%.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.26.שעות,.מתוכן.רשאי.הזכיין.לשדר.3:07.שעות.בשידור.חוזר...

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית
05/08/12.-.229:2730/12/12דיון.בשטח

01/01/12.-.2813:2630/07/12נגד.או.בעד
10/04/12.-.63:0731/07/12גלריה.ש.ח.

סה"כ: 26:00:48 שעות

בסך.הכול.שידר.הזכיין.22:53.שעות.בשידור.ראשון.ו-3:07.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.26.שעות,.מתוכן.רשאי.הזכיין.לשדר.3:07.שעות.בשידור.חוזר...

הטלוויזיה.החינוכית.לא.שידרה.תכנית.בשפה.הערבית..הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות.

15.2 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.52.שבועות.קיים.חוסר.ב.-.13.שבועות.

א. רשת

חמישה.אחוזי.שידור.בפריסה.שבועית.מסתכמים.במחויבות.של.227.שעות.שנתיות..בפועל.שודרו.תכניות.המתורגמות.

לשפה.הרוסית.בהיקף.של.926:55.שעות.

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

ב. קשת

חמישה.אחוזי.שידור.בפריסה.שבועית.מסתכמים.במחויבות.של.165.שעות.שנתיות..בפועל.שודרו.תכניות.המתורגמות.

לשפה.הרוסית.בהיקף.של.198:27.שעות.

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.
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16. דוח עמידת זכייני ערוץ 2 בנושא הקלות לכבדי שמיעה – שנת 2012

רקע על החוק והכללים

בשנת.2006.נכנס.לתוקף.חוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(,.תשס"ה-2005.)להלן:."החוק"(..חוק.זה.היתוסף.

על.חוק.הקלות.לחירש,.התשנ"ב-1992.ועל.כללי.הקלות.לחירש.)הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו(,.התשנ"ז-1997.)להלן:.

"הכללים"(,.שהותקנו.מכוחו.ומסדירים.את.מחויבויות.זכייני.הרשות.השנייה.בעניין.הקלות.לכבדי.השמיעה..הוראות.הזיכיונות.

שהוענקו.לזכיינים.מוסיפות.מחויבויות.הנוגעות.להוספת.כתוביות.סמויות,.הניתנות.לצפייה.על.פי.דרישה.בשידור.דיגיטלי..

במהלך.שנת.2012.הופעלה.מערכת.כתוביות.לפי.דרישה.לכבדי.שמיעה..כחלק.משירות.זה,.שהחל.בשנת.2008,.צופה.

הקולט.את.שידורי.הערוץ.בשיטה.הדיגיטלית.יכול.לראות.על.גבי.המרקע.כתוביות.של.התכנית.הנצפית,.אם.כתוביות.אלו.

אכן.נשלחות.על.ידי.בעל.הזיכיון,.בהתאם.לדרישה.

כידוע,.כפי.שנקבע.בחוק,.המחויבות.שלפיה.יש.לפעול.היא.המחויבות.המחמירה.מבין.שני.דברי.החקיקה.האמורים,.החוק.

והכללים.)סעיף.15.לחוק(..

הרשות.העבירה.כנדרש.בחוק.דוח.מפורט.לידי.נציבות.שוויון.זכויות.לאנשים.עם.מוגבלות..דוח.זה.פורסם.גם.באתר.הרשות.

www.rashut2.org.il.והוא.מפורט.בסעיף.17.להלן.

להלן.יובא.פירוט.המחויבויות.בכללים.ועמידת.הזכיינים.בהם.

וכתוביות. בערבית. בשידורים. בערבית. כתוביות. בעברית,. בשידורים. בעברית. כתוביות. פירושה:. כתוביות. לליווי. הדרישה.

ברוסית.בשידורים.ברוסית.

נוסף.על.תכניות.המלוות.בכתוביות.בהתאם.לכללים.האמורים,.כל.תכניות.הרכש.הזרות.מלוות.בכתוביות.תרגום,.ולפיכך.

ולרוסית,.אשר.אינו.מחושב.במכסה. קיים.על.המרקע.היצע.לא.מבוטל.של.תכניות.המלוות.בתרגום.לעברית,.לערבית.

לעניין.עמידה.בהוראות.החוק.והכללים.

*את פירוט הנתונים והטבלאות המפורטות אפשר יהיה לראות באתר האינטרנט של הרשות.

א. תרגום לשפת הסימנים בתכניות ילדים

או. עברית,. דוברת. והיא. שעה. חצי. לפחות. שנמשכת. בערוץ,. בשבוע. אחת. תכנית. לפחות. כי. מחייב. לכללים. 2)ז(. סעיף.

מדובבת.לעברית,.ומיועדת.לילדים.בגיל.הרך.שאינם.יודעים.לקרוא,.תתורגם.לשפת.הסימנים.

"רשת" לא.שידרה.תכניות.כאמור,.אי.לכך.לא.הייתה.מחויבת.ללוותן.בשפת.סימנים.

"קשת".לא.שידרה.תכניות.כאמור,.אי.לכך.לא.הייתה.מחויבת.ללוותן.בשפת.סימנים..

ב. כתוביות לכלל השידורים

סעיף.2)ד(.לכללים.מחייב.ללוות.בכתוביות.לכבדי.שמיעה.לפחות.50%.מכלל.זמן.השידורים.המוקלטים.שישודרו.מדי.

חודש.

כל.הזכיינים.עמדו.במכסה.החודשית.

נוסף.על.תכניות.ששידרו.הזכיינים.בעניין.זה,.82:16.שעות.משידורי.הרשות.השנייה.בערוצים.2.ו-.10.לוו.בכתוביות..

http://www.rashut2.org.il
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16.1 רשת 

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

"רשת".מחויבת.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בעברית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.עברית.."רשת".עמדה.במכסה.

החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.1,404:46.שעות,.שהן.87%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית.

במהלך.התקופה,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית..

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

"רשת".מחויבת.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בערבית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.ערבית.."רשת".עמדה.במכסה.

החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.46:12.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית.

במהלך.התקופה,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית..

16.2 קשת 

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

"קשת".מחויבת.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בעברית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.עברית.."קשת".עמדה.במכסה.

החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.1,008:02.שעות,.שהן.93%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית.

במהלך.התקופה,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית..

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

"קשת".מחויבת.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בערבית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.ערבית.."קשת".עמדה.במכסה.

החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

23:56 שעות, שהן 100% מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית  לוו בכתוביות בערבית  הכול, בתקופה האמורה  בסך 

במהלך התקופה, מעל ומעבר למכסה החודשית. 

16.3 הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית

הטלוויזיה.החינוכית.מחויבת.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בעברית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.עברית..הטלוויזיה.

החינוכית.עמדה.במכסה.החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.434:39.שעות,.שהן.92%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית.

במהלך.התקופה,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית..
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כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

הטלוויזיה.החינוכית.מחויבת.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בערבית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.ערבית..הטלוויזיה.

החינוכית.עמדה.במכסה.החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.25:45.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית.

במהלך.התקופה,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית..

ג. כתוביות בשעות השיא

סעיף.2)ג(.לכללים.קובע.כי.לפחות.50%.מכלל.התכניות.שישודרו.בכל.חודש,.בין.השעות.24:30-19:00,.ואינן.בשידור.חי,.

ילוו.בכתוביות.לכבדי.שמיעה..

סעיף 3)ב(.לחוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,.100%.מסך.

זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.המוקלטות.המשודרות.במשך.חצי.שנה,.בשעות.השיא.)בין.השעות.24:30-19:00(.

"רשת".ו"קשת".עמדות.בהוראות.החוק.והכללים.וליוו.את.כל.התכניות.המוקלטות.ששודרו.במהלך.השנה.בשעות.השיא,.

בכתוביות.לכבדי.שמיעה..

16.4 חברת החדשות

בהתאם.לכתב.הזיכיון.של.חברת.החדשות,.החל.מתאריך.1.בנובמבר.2005,.על.החברה.ללוות.כל.מהדורת.חדשות.מרכזית.

לשפת. בתרגום. או. הצופה,. דרישת. לפי. המרקע. על. הנראות. בכתוביות. בלילה,. מסכם. מבזק. או. מסכמת. מהדורה. וכל.

הסימנים,.במשך.כל.המהדורה.או.המבזק,.למעט.ראיונות.הנערכים.בשידור.חי..כמו.כן.חברת.החדשות.מחויבת.החל.מיום.

זה.ללוות.את.מהדורת.החדשות.המרכזית,.ובכלל.זה.את.מגזין.החדשות.השבועי.המסכם.ביום.ו',.בתרגום.סימולטני.לשפה.

הרוסית,.הניתן.לקליטה.בשיטה.הדיגיטלית,.על.פי.דרישת.הצופה.

חברת.החדשות.מלווה.בכתוביות.הנראות.על.המרקע.לפי.דרישת.הצופה.כל.מהדורה.מרכזית.המשודרת.מדי.ערב..אולם.

חברת.החדשות.לא.שידרה.תרגום.סימולטני.לשפה.הרוסית..

על פי הכללים:

1. עיקר.החדשות.ותמצית.תוכנן.של.הכתבות.ילוו.כולן.בכתוביות.בעברית.)סעיף.4)א()3(.בכללים(..

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

2. כל.כתבה.המשודרת.במגזין.החדשות.השבועי.המסכם.ביום.ו'.תלווה.בכתוביות.בעברית,.אם.הכנת.הכתבה.הסתיימה..

לפני.השעה.14:00.ביום.השידור.)סעיף.4)ג()2(.בכללים(.

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

סעיף 5)ג( לחוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.מהדורת.חדשות.

מרכזית.יומית.אחת.לפחות.בשעות.השיא,.המשודרת.בכל.ערוץ.טלוויזיה.שבו.הוא.משדר.מהדורה.כאמור..

חברת החדשות עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית, המשודרת מדי ערב, בכתוביות 

סמויות שניתנות לצפייה על פי דרישת הצופה.

3. לפחות.מחצית.מהכתבות.במהדורת.החדשות.המרכזית.היומית,.בכל.אחד.מימי.השבוע,.ילוו.בכתוביות.בעברית.)סעיף..

4)ד()2(.בכללים(.



46

ערוץ 2

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.

סעיף 5)ג( לחוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.מהדורת.חדשות.

מרכזית.יומית.אחת.לפחות.בשעות.השיא,.המשודרת.בכל.ערוץ.טלוויזיה.שבו.הוא.משדר.מהדורה.כאמור..

חברת החדשות עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית, המשודרת מדי ערב, בכתוביות 

סמויות שניתנות לצפייה על פי דרישת הצופה.

4. ילוו.בתרגום.לשפת.סימנים.לפחות.פעמיים.. מהדורת.חדשות.מסכמת.ותכנית.בענייני.היום.ששודרה.בסמוך.לפניה.

בשבוע,.בימי.חול.שבהם.לא.משודרת.בערוץ.כלל-ארצי.אחר.מהדורת.חדשות.המתורגמת.לשפת.סימנים.)סעיף.4)ה(.

בכללים(.

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

המהדורה המסכמת לוותה בשפת סימנים פעמיים בשבוע, כנדרש. בסמוך למהדורה זו לא שודרה תכנית בענייני היום.

5. מהדורת.חדשות.אחת.לשבוע.בשפה.הערבית.תתורגם.לשפת.הסימנים.)סעיף.4)ו(.לכללים(..

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

6. באירועים.מיוחדים.שבעניינם.מתבצעות.פריצות.בלתי.מתוכננות.מראש.של.שידורי.חדשות,.הן.ילוו.בתרגום.לשפת..

הסימנים.או.בכיתוב.על.המרקע.של.עיקר.הדברים.שבשידור.)סעיף.4)ז(.לכללים(.

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

17. בדיקת עמידת זכייני ערוץ 2 בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת 2012

)להלן:. .2005 תשס"ה–. סימנים(,. ושפת. )כתוביות. טלוויזיה. שידורי. חוק. בהוראות. .2 ערוץ. זכייני. עמידת. לגבי. דוח. מצ"ב.

"החוק"(.בשנת.2012..יצוין.כי.בהתאם.לסעיף.15.לחוק,.חלות.על.זכייני.ערוץ.2.הוראות.נוספות.לפי.חוק.הקלות.לחרש,.

התשנ"ב-1992.)לרבות.כללים.שהתקינה.מועצת.הרשות.השנייה.מכוחו(,.שחלקן.אף.מחמירות.מאלו.הקבועות.בחוק..כמו.

כן.חלות.מחויבויות.על.פי.כתב.הזיכיון..עם.זאת,.דוח.זה.מתייחס.לעמידה.במחויבויות.על.פי.חוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.

ושפת.סימנים(,.תשס"ה-2005.בלבד.

*את.הדוח.המלא.הכולל.את.פירוט.הנתונים.והטבלאות.אפשר.יהיה.לראות.באתר.האינטרנט.של.הרשות.

17.1 כתוביות בתכניות מוקלטות

סעיף 3)א(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,..90% לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.

המוקלטות.המשודרות.במשך חצי שנה..

סעיף.1.לחוק.מגדיר.את.המונח."תכנית".כדלקמן:

"תכנית- תכנית המשודרת בערוץ טלוויזיה שהדיבור בה הוא בשפה העברית או הערבית, או תכנית טלוויזיה שהדיבוב 

בה הוא בעברית או בערבית, ולמעט תכנית שהיא אחת מאלה:

תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;. 1

תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;. 2

תכנית מוזיקה;". 3

ומכאן.נקבע.אופן.בדיקתנו.את.שיעור.עמידת.הזכיינים.בהוראות.סעיף.זה.
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עוד.נציין.כי.בבדיקת.סעיף.זה.לא.נבחנה.עמידת.הזכיינים.בשעות.שבין.06:00-01:00,.זאת.בהתאם.להוראת.סעיף.10)ט(.

לחוק.

הערה.כללית:.משך.הזמן.צוין.בשעות.ובדקות..השניות.הובאו.בחשבון.בסך.כל.השעות.

ינואר-יוני 2012

רשת

כתוביות בתכניות מוקלטות הדוברות עברית  

בתקופה.זו.שידרה."רשת"..835:02.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית..הזכיין.מחויב.ללוות.90%.משעות.אלה.

בכתוביות,.כלומר.751:31.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.707:55.שעות.מאחר.ש–43:36.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.769:29.שעות,.שהן.92%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית..לפיכך,.

"רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

.22:26.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.ערבית..הזכיין.מחויב.ללוות.90%.משעות.אלה. זו.שידרה."רשת". בתקופה.

בכתוביות,.כלומר.20:11.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.22:26.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית..לפיכך,.

"רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה."קשת"..502:15.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית..הזכיין.מחויב.ללוות.90%.משעות.אלה.

בכתוביות,.כלומר.452:01.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.433:34..שעות.מאחר.ש-18:27.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.478:16.שעות,.שהן.95%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית..לפיכך,.

"קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

זו.שידרה."קשת"..12:33.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.ערבית..הזכיין.מחויב.ללוות.90%.משעות.אלה. בתקופה.

בכתוביות,.כלומר.11:18.שעות.

ערבית.. הדוברות. המוקלטות. .100%.מסך.התכניות. 12:33.שעות,.שהן. בכתוביות.בערבית. לוו. בפועל,.בתקופה.האמורה.

לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.
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טלוויזיה חינוכית

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.230:45.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית..הזכיין.מחויב.ללוות.90%. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.207:41.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.220:44.שעות,.שהן.96%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית..לפיכך,.

הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

.90% ללוות. מחויב. הזכיין. ערבית.. הדוברות. מוקלטות. תכניות. של. שעות. .12:29 החינוכית. הטלוויזיה. שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.11:14.שעות.

ערבית.. הדוברות. המוקלטות. .100%.מסך.התכניות. 12:29.שעות,.שהן. בכתוביות.בערבית. לוו. בפועל,.בתקופה.האמורה.

לפיכך,.הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

יולי- דצמבר 2012

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית  

בתקופה.זו.שידרה."רשת".801:28.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית..הזכיין.מחויב.ללוות.90%.משעות.אלה.

בכתוביות,.כלומר.726:43.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.621:42.שעות.מאחר.ש-105:01.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.660:35.שעות,.ו.–.105:01.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."רשת".

במסגרת.המכסה.765:37.שעות.שלוו.בכתוביות.ובשפת.סימנים,.ואשר.מהוות.95%.מהשעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.

עברית..לפיכך."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

ללוות.90%.משעות.אלה. מחויב. הזכיין. ערבית.. הדוברות. מוקלטות. תכניות. 23:46.שעות.של. "רשת". זו.שידרה. בתקופה.

בכתוביות,.כלומר.21:23.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.23:46.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית..לפיכך.

"רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה."קשת".579:28.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית..הזכיין..מחויב.ללוות.90%.משעות.אלה.

בכתוביות,.כלומר..521:31.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.500:04.שעות.מאחר.ש-21:27.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.
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בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.536:38.שעות,.שהן.93%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית..לפיכך.

"קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

ללוות.90%.משעות.אלה. הזכיין.מחויב. 11:22.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.ערבית.. "קשת". זו.שידרה. בתקופה.

בכתוביות,.כלומר.10:14.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.11:22.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית..לפיכך.

"קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

טלוויזיה חינוכית

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.241:37.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית..הטלוויזיה.החינוכית.מחויבת.

ללוות.90%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.217:28.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.202:34.שעות,.מאחר.ש–14:54.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.213:52.שעות,.ו-.14:54.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה.הטלוויזיה.

החינוכית.במסגרת.המכסה.228:46.שעות.שלוו.בכתוביות.ובשפת.סימנים,.ואשר.מהוות.95%.מהשעות.של.תכניות.מוקלטות.

הדוברות.עברית..לפיכך,.הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

בתקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.13:15.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.ערבית..הטלוויזיה.החינוכית.מחויבת.

ללוות.90%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..11:56.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.13:15.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית..לפיכך,.

עמדה.הטלוויזיה.החינוכית.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

17.2 כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא

סעיף 3)ב(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,.100%.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.המוקלטות.

המשודרות.במשך.חצי.שנה,.בשעות.השיא..

ו-.10.הן.בין.השעות.24:30-19:00..אשר.על.כן,. יצוין.כי.הרשות.קבעה.כי.שעות.צפיית.השיא.)"פריים.טיים"(.בערוצים.2.

ובהתאם.להוראת.סעיף.2)ב(.לחוק,.בדיקת.עמידת.הזכיינים.בהוראת.סעיף.3)ב(.לחוק.וביתר.הוראות.החוק.הנוגעות.לשעות.

שיא,.נערכה.על.פי.שעות.אלה..

יובהר.כי.הטלוויזיה.החינוכית.אינה.משדרת.בשעות.אלו,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

.
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ינואר-יוני 2012

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה.זו.שידרה."רשת".255:29.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.100%.

משעות.אלה.בכתוביות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.236:41.שעות.מאחר.ש-18:48.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.236:41.שעות,.ו-.18:48.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."רשת".

במסגרת.המכסה.255:29.שעות.שלוו.בכתוביות.ובשפת.סימנים,.ואשר.מהוות.100%.מהשעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.

עברית.בשעות.השיא..לפיכך,."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה..

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית בשעות השיא

בתקופה.זו.שידרה."רשת".00:39.דקות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.ערבית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.100%.

משעות.אלה.בכתוביות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בערבית.00:39.דקות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית..לפיכך,.

"רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.

קשת 

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה.זו.שידרה."קשת".173:26.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.100%.

משעות.אלה.בכתוביות.

173:26.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית.. לוו.בכתוביות.בעברית. בפועל,.בתקופה.האמורה.

לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.

יולי- דצמבר 2012

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה.זו.שידרה."רשת".282:48.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.100%.

משעות.אלה.בכתוביות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.241:16.שעות.מאחר.ש-41:32.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.בעברית.241:16.שעות,.ו-.41:32.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."רשת".

במסגרת.המכסה.282:48.שעות.שלוו.בכתוביות.ובשפת.סימנים,.ואשר.מהוות.100%.מהשעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.

עברית.בשעות.השיא..לפיכך,."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.
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קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה.זו.שידרה."קשת".204:47.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.100%.

משעות.אלה.בכתוביות.

204:47.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית.. לוו.בכתוביות.בעברית. בפועל,.בתקופה.האמורה.

לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.

17.3 ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים 

סעיף 3)ד(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.בשיעור.של.50%.מהשיעורים.האמורים.בסעיף.3.לחוק,.תכניות.

מדובבות.המיועדות.לילדים,.במשך.חצי.שנה.

עפ"י.הוראת.סעיף.זה.בשנת.2012.יש.ללוות.בכתוביות.45%.לפחות.מהתכניות.המדובבות.המיועדות.לילדים.המשודרות.

בכל.היום,.ו-50%.מהתכניות.המדובבות.המיועדות.לילדים.המשודרות.בשעות.השיא..לעניין.זה.יצוין.כי.סעיף.2)א(.לחוק.

קובע.כי.שעות.השיא.לגבי.תכניות.לגיל.הרך.הינן.8:00-7:00.ו-.17:00-14:00.)להלן:."שעות השיא לילדים"(..

ינואר-יוני 2012

רשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."רשת".תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

קשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."קשת".תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.1:44.שעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.במהלך.

כל.היום,.ולפיכך.היה.עליה.ללוות.45%.מהן.בכתוביות.בעברית,.קרי.00:47.דקות..הטלוויזיה.החינוכית.ליוותה.1:44.שעות.של.

תכניות.מדובבות.לילדים.בכתוביות.ואשר.מהוות.100%.מהשעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.

במשך.כל.שעות.היום..הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.
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יולי- דצמבר 2012

רשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."רשת".תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

קשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."קשת".תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.2:24.שעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.במהלך.

כל.היום,.ולפיכך.היה.עליה.ללוות.45%.מהן.בכתוביות.בעברית,.קרי,.1:04.שעות..הטלוויזיה.החינוכית.ליוותה.1:15.שעות.של.

תכניות.מדובבות.לילדים.בכתוביות.ואשר.מהוות.52%.מהשעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.

במשך.כל.שעות.היום..הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

17.4 כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא לילדים

ינואר-יוני 2012

רשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."רשת".בשעות.השיא.לילדים.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.

מחויבות.זו.

קשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו,.לא.שודרו.בשידורי."קשת".בשעות.השיא.לילדים.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.

מחויבות.זו.

הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.1:44.שעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.בשעות.

השיא.לילדים,.ולפיכך.היה.עליה.ללוות.50%.מהן.בכתוביות.בעברית,.קרי.00:52.דקות..הטלוויזיה.החינוכית.ליוותה.1:44.

שעות.של.תכניות.מדובבות.לילדים.בכתוביות.ואשר.מהוות.100%.מהשעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.

העברית.בשעות.השיא.לילדים..הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.
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יולי - דצמבר 2012

רשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."רשת".בשעות.השיא.לילדים.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.

מחויבות.זו.

קשת

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו.לא.שודרו.בשידורי."קשת".בשעות.השיא.לילדים.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.

מחויבות.זו.

הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.2:24.שעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.בשעות.

השיא,.ולפיכך.היה.עליה.ללוות.50%.מהן.בכתוביות.בעברית,.קרי.1:12.שעות..הטלוויזיה.החינוכית.ליוותה.1:15.שעות.של.

תכניות.מדובבות.לילדים.בכתוביות.ואשר.מהוות.52%.מהשעות.של.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים.בשפה.העברית.

בשעות.השיא.לילדים..הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

17.5. כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי

סעיף 4)א(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012..50% לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.

המשודרות.בשידור.חי.במשך חצי שנה..

המדובר בכתוביות הניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה – להלן "כתוביות סמויות".

ינואר-יוני 2012

רשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

.50% ללוות. מחויב. הזכיין. עברית.. ודוברות. חי. בשידור. המשודרות. תכניות. 470:54.שעות.של. "רשת". שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.235:27.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.225:56.שעות.מאחר.ש-9:31.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.231:41.שעות,.שהן.49%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית,.

ו.–9:31.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."רשת".במסגרת.המכסה.241:12.שעות.שלוו.בכתוביות.סמויות.ובשפת.

סימנים,.ואשר.מהוות.51%.מהשעות.של.תכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית.."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה..
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קשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

.50% ללוות. מחויב. הזכיין. עברית.. ודוברות. חי. בשידור. תכניות.המשודרות. 499:21.שעות.של. "קשת". שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.249:40.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.233:07.שעות.מאחר.ש-16:33.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.345:36.שעות,.שהן.69%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.86:03.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית..הטלוויזיה.החינוכית.

מחויבת.ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..43:01.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.ליוותה.הטלוויזיה.החינוכית..43:13.שעות.בשפת.סימנים,.שעות.אלו.מהוות.50%.מהשעות.של.

תכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..לפיכך,.הטלוויזיה.החינוכית.עמדה.במחויבות.האמורה.

יולי - דצמבר 2012

רשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

.50% ללוות. מחויב. הזכיין. עברית.. ודוברות. חי. בשידור. המשודרות. תכניות. 522:30.שעות.של. "רשת". שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..261:15.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.302:21.שעות,.שהן.58%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

קשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

.50% ללוות. מחויב. הזכיין. עברית.. ודוברות. חי. בשידור. תכניות.המשודרות. 415:44.שעות.של. "קשת". שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..207:52.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.177:57.שעות.מאחר.ש-29:55.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.312:42.שעות,.שהן.75%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.
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הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.65:12.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית..הטלוויזיה.החינוכית.

מחויבת.ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.32:36.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.ליוותה.הטלוויזיה.החינוכית.40:18.שעות.בשפת.סימנים,.שעות.אלו.מהוות.62%.מהשעות.של.

תכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..בנוסף.על.כך,.הטלוויזיה.החינוכית.ליוותה.4:07.שעות.בכתוביות.בעברית.בתכניות.

המשודרות.בשידור.חי..סה"כ.שידרה.הטלוויזיה.החינוכית.במסגרת.המכסה.44:25.שעות.שלוו.בכתוביות.סמויות.ובשפת.

סימנים,.ואשר.מהוות.68%.מהשעות.של.תכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית.לפיכך,.עמדה.הטלוויזיה.החינוכית.במחויבות.

האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

17.6 כתוביות בתכניות בשידור חי בשעות שיא

סעיף 4)ב(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,.50%.לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.

בשידור.חי.המשודרות.במשך.חצי.שנה,.בשעות.השיא..

להגדרת."שעות.שיא".ראו.סעיף.17.2.לעיל..

יובהר.כי.הטלוויזיה.החינוכית.אינה.משדרת.בשעות.אלו,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

.

ינואר-יוני 2012

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה.זו.שידרה."רשת"..115:59.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.

ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..57:59.שעות.

לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות. 7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.52:53.שעות.מאחר.ש-5:06.שעות. בהתאם.לסעיף.

בשידור.חי.ודוברות.עברית.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.53:03.שעות,.שהן.46%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית,.

ו.–.5:06.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."רשת".במסגרת.המכסה.58:09.שעות.שלוו.בכתוביות.סמויות.ובשפת.

סימנים,.ואשר.מהוות.50%.מהשעות.של.תכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..לפיכך,."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.

קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה.זו.שידרה."קשת".114:37.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.

ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..57:18.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.40:45.שעות.מאחר.ש-.16:33.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית.
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בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.67:32.שעות,.שהן.59%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

יולי-דצמבר 2012

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה.זו.שידרה."רשת"..94:38.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.

ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.47:19.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.44:38.שעות,.שהן.47%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

"רשת".לא.עמדה.בדרישה.וקיים.חוסר.של.כ-2:40.שעות..

קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

זו.שידרה."קשת".91:10.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב. בתקופה.

ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..45:35.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.15:40.שעות.מאחר.ש-29:54.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.42:26.שעות,.שהן.47%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית,.

ובשפת. לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."קשת".במסגרת.המכסה.72:21.שעות.שלוו.בכתוביות.סמויות. ו–29:54.שעות.

סימנים,.ואשר.מהוות.79%.מהשעות.של.תכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית.בשעות.השיא..לפיכך,."קשת".עמדה.במחויבות.

האמורה...

17.7 תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה

סעיף 7)א( לחוק קובע.כי.בשנת.2012.משדר.טלוויזיה.ילווה.5%.לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.המשודרות.

בשעות.השיא,.למעט.מהדורת.חדשות,.בתרגום.לשפת.סימנים..להגדרת.'שעות.שיא'.ראו.סעיף.17.2.לעיל..

יובהר.כי.הטלוויזיה.החינוכית.אינה.משדרת.בשעות.אלה,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

ינואר-דצמבר 2012

רשת 

בתקופה.זו.שידרה."רשת".748:13.שעות.דוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.5%.משעות.אלה.בתרגום.לשפת.

הסימנים.בעברית,.כלומר.37:24.שעות.

עברית. דוברות. התכניות. מסך. .8.7% שהן. שעות,. .65:26 בעברית. סימנים. לשפת. בתרגום. לוו. האמורה. בתקופה. בפועל,.

ששודרו.בשעות.השיא..לפיכך."רשת".עמדה.במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בשפת.סימנים.מעבר.לנדרש.
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קשת  

בתקופה.זו.שידרה."קשת".584:02.שעות.דוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין.מחויב.ללוות.5%.משעות.אלה.בתרגום.לשפת.

הסימנים.בעברית,.כלומר.29:12.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה.לוו.בתרגום.לשפת.סימנים.בעברית.46:27.שעות,.שהן.8%.מסך.התכניות.דוברות.עברית.ששודרו.

בשעות.השיא..לפיכך."קשת.עמדה.במחויבות.האמורה.

שידורי הרשות השנייה 

בשנת.2012.שידרה.הרשות.השנייה.37:48.שעות.דוברות.עברית.בשעות.השיא.בערוצים.2.ו-.10..הרשות.מחויבת.ללוות.5%.

משעות.אלה.בתרגום.לשפת.הסימנים.בעברית,.כלומר.1:53.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בתרגום.לשפת.סימנים.בעברית.1:53.שעות,.שהן.5%.מסך.השעות.ששידרה.הרשות.השנייה.

במהלך.כל.השנה.שידרה.הרשות.השנייה.82:16.שעות.בערוצים.2.ו-10,.וכולן.לוו.בכתוביות.לכבדי.שמיעה.

17.8 תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך

סעיף 7)ג( לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בתרגום.לשפת.סימנים.תכנית.יומית.אחת.או.יותר.בהיקף.של.חצי.שעה.

לפחות,.לגיל.הרך.

הטלוויזיה.החינוכית.אינה.משדרת.תכניות.לגיל.הרך,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

רשת

"רשת".לא.שידרה.במהלך.שנת.2012.תכניות.לגיל.הרך,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

קשת

"קשת".לא.שידרה.במהלך.שנת.2012.תכניות.לגיל.הרך,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

חברת החדשות של ערוץ 2 

סעיף 5 )ג( לחוק,.הרלוונטי.לשנת.הדוח,.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.מהדורת.חדשות.מרכזית.יומית.אחת.

לפחות.בשעות.השיא,.המשודרת.בכל.ערוץ.טלוויזיה.שבו.הוא.משדר.מהדורה.כאמור..

חברת החדשות של ערוץ 2 עמדה בדרישה ולוותה את מהדורת החדשות המרכזית, המשודרת מדי ערב, בכתוביות סמויות 

שניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה.

חברת החדשות של ערוץ 2 עמדה בדרישה.

סעיף 7)ב( לחוק.קובע.כי.מדי.ערב.בשעות.השיא.תתורגם.לשפת.סימנים.מהדורת.חדשות.אחת.לפחות.המשודרת.בערוץ.

טלוויזיה.המשדר.חדשות.בעברית.

בהתאם.לסעיף.7)ב(.לחוק,.על.ועדת.התיאום.לקבוע.הוראות.בדבר.ימי.השידור.בעבור.כל.ערוץ..הועדה.קבעה.הוראות.

בעניין,.וערוצים.2.ו-10.שידרו.בהתאם.לחלוקה.שהתוותה.ע"י.ועדת.התיאום.
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חברת החדשות של ערוץ 2 שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שלישי ושישי.

חברת החדשות של ערוץ 2 עמדה בדרישה.

בהתאם.לסעיף 9)ג( לחוק – בערוץ.2.משודרות.הודעות.בכותרות.בזמן.פיגוע,.המפנות.למרכז.מידע,.בליווי.מספרי.טלפון.

לחרום..כמו.כן,.מהדורות.החדשות.מלוות.בכתוביות.לפי.דרישה,.הניתנות.לצפייה.במערכות.הדיגיטליות.

בהתאם.לסעיף 11)א( לחוק,.מתפרסם.מידע.במדריכי.השידורים.ובלוחות.השידורים.האלקטרוניים.)EPG(.לגבי.תכניות.

המלוות.בכתוביות.ובשפת.סימנים..את.המידע.מעבירות.הזכייניות.למערכות.פרסום.הלוחות,.במסגרת.לוחות.השידורים.

המפורסמים.לציבור.

למען.הסדר.הטוב.יצוין.כי.בהתאם.להוראת.סעיף.15.לחוק,.על.חברות.החדשות.להוסיף.ולקיים.את.החיובים.החלים.עליהן.

מכוח.הוראות.חוק.הקלות.לחרש,.תשנ"ב-.1992.והכללים.שהותקנו.מכוחו,.כללי.הקלות.לחרש.)הרשות.השנייה.לטלוויזיה.

ולרדיו(,.תשנ"ז-.1997..הוראות.נוספות.בעניין.זה.נקבעו.לחברות.החדשות.מכוח.זיכיונן..דו"ח.זה.אינו.מתייחס.למחויבויות.

אלה.
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כחלק.מהפיקוח.על.השידורים,.הרשות.מבררת.עם.כל.זכיין.אירועים.הנראים.הפרה.לכאורה.של.החוק,.הכללים.או.הנחיות.

הרשות,.לדוגמה,.שיבוץ.פרסומות.בניגוד.לכללים,.פרסומת.אגב.אסורה.ונושאים.תכניתיים.ואתיים.נוספים.

אם.לאחר.הליך.הבירור.עם.הזכיין.מתקבלת.החלטה.כי.אכן.בוצעה.הפרה.בשידור,.הרשות.רשאית.להטיל.סנקציה.על.

הזכיין..הסנקציה.הנפוצה.היא.נטילת.זמן.פרסומת.העומד.לרשות.הזכיין..לעתים.מוטלים.גם.עיצומים.כספיים..על.ההחלטה.

להטיל.סנקציה.עומדת.לזכיין.זכות.לעיון.מחדש.בפני.מנכ"ל.הרשות.ולאחר.החלטתו,.הזכיין.זכאי.להגיש.ערר.בפני.ועדה.

של.מועצת.הרשות.

להלן.מפורטות.ההפרות.שבגינן.הוחלט.להטיל.סנקציות.על.זכייני.ערוץ.2:

טבלת סיכום הפרות ונטילות שקבעה הרשות – שנת 2012

מספר זכיין
הפרות 

הפרות 
בתחום 
שיבוץ 

פרסומות או 
חסויות

הפרות 
בתחום 

האתיקה 
בפרסומת

הפרות 
בתחום 

פרסומת 
אגב

הפרות
בתחום 
התכניות

הפרות 
בתחום 
היקף 
שידור 
תכניות 
מציאות

הפרות 
בתחום 
עוצמת 
השמע

נטילת התראה
זמן 

שידור

עיצום 
כספי

35323817253קשת

1019170214510883רשת

ההיקף.המצטבר.של.הנטילות.שנקבעו.בשנת.2012:

נטילות בשעותזכיין

01:00:00קשת

03:24:00רשת

נקבע.עיצום.כספי.ל"רשת".בסך.467,000.₪.

נקבע.עיצום.כספי.ל"קשת".בסך.384,000.₪.
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להלן פירוט ההפרות על פי חלוקה לזכיינים:

קשת 

סנקציית הרשותהפרה

בתאריך.3.1.12,.יום.לפני.עלייתה.לשידור.של.התכנית."אייל.גולן.קורא.לך".בערוץ.

כמה. שולבו. השידורים. יום. במהלך. לך".. מספר. גולן. "אייל. התכנית. שודרה. .,24

אייטמים.בתכניות.שונות,.שנועדו.לקדם.את.התכנית."אייל.גולן.קורא.לך".המשודרת.

בערוץ.24..האייטמים.מהווים.פרסומת.אגב.אסורה.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.

בשידורי. האתיקה. לכללי. 5)ב(. לכלל. בניגוד. עומד. השידור. כן,. כמו. בפרסומת..

בניגוד. וכן. ענייניו.במסגרת.שידוריו,. יקדם.את. לא. זיכיון. בעל. כי. הקובע. טלוויזיה.

בשידורי. שימוש. ייעשה. "...לא. כי. הקובעת. .16.8.11 מיום. בעניין. המועצה. להנחיית.

קשת.המשודרים.בערוץ.2.לקידום.שידוריה.בערוץ.24,.אלא.בדרך.של.פרסומת..."

. בתכנית."יום.חדש",.בשעה.9:05,.שודר.ראיון.עם.מורן.מזור,.זוכת.העונה.הראשונה.א.

של.התכנית."אייל.גולן.קורא.לך"..

. בעניין.ב. "אנשים". התכנית. מנחה. התראיין. .,16:00 בשעה. ישיר",. "דיבור. בתכנית.

ריאיון.שערך.עם.ירון.אילן,.שופט.בתכנית."אייל.גולן.קורא.לך",.וכן.שודרו.קטעים.

מהכתבה..

. בשעה.22:30.שודרה.התכנית."אייל.גולן.מספר.לך",.שמחציתה.הוקדשה.לעליית.ג.

העונה.החדשה.של.תכניתו.של.אייל.גולן.בערוץ.24.

נטילת 7:00 דקות של פרסומת.

נטילת דקה של פרסומת.

נטילת 10:00 דקות של פרסומת.

החורגת. פרסומית. חשיפה. ניתנה. חדש",. "יום. התכנית. במהלך. .,10.1.12 בתאריך.

מגבול.הסביר.ליישום.החדש.מבית.התכנית."אייל.גולן.קורא.לך", המשודרת.בערוץ.

24,.במסגרת.ריאיון.עם.נציג.אתר.MAKO.של.קשת..נוסף.על.כך,.תשדיר.פרסומת.

המציג.את.היישום.שובץ.במסגרת.מקבץ.הפרסומות.ששודר.לפני.האייטם.האמור..

שידור.זה.מהווה.פרסומת.אגב.אסורה,.הן.לערוץ.24.הן.ליישום.של.התכנית."אייל.

גולן.קורא.לך".בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..שיבוץ.הפרסומת.בצמוד.

כן,. כמו. פרסומות.. שיבוץ. לכללי. 32)ד(. כלל. של. הפרה. מהווה. האייטם. לשידור.

כי. הקובע. טלוויזיה,. בשידורי. האתיקה. לכללי. )ב(. .5 לסעיף. בניגוד. עומד. השידור.

בעל.זיכיון.לא.יקדם.את.ענייניו.במסגרת.שידוריו.

נטילת 4:00 דקות של פרסומת.

בתאריך.10.1.12,.במהלך.התכנית."יום.חדש",.ניתנה.חשיפה.חורגת.מגבול.הסביר.

לחברת."פשוט.ירוק",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 4:00 דקות של פרסומת.

בתאריך.22.1.12.שודר.תשדיר.פרסומת.למיזם.הנדל"ן.החדש.שמשווקת.חברת."אור.

סיטי.נדל"ן"..התשדיר.שודר.במהלך.המגזין."תכנית.חיסכון",.שבו.רואיינה.הבעלים.

ומנכ"ל.החברה,.בניגוד.לכלל.32)ד(.לכללי.שיבוץ.לפרסומת,.הקובע.כי."לא.ישודר.

בתכנית. משמעותי. באופן. שהופיעו. שירות. או. מוצר. המפרסם. פרסומת. תשדיר.

במהלך.הפסקה.בתכנית.כאמור.או.בגבולותיה".

התראה.
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סנקציית הרשותהפרה

של. בכיכובה. מיליון". .9" הביטוח. לחברת. פרסומת. תשדיר. שודר. .23.1.12 בתאריך.

השחקנית.שני.כהן..התשדיר.שודר.במהלך.התכנית."ארץ.נהדרת",.שבה.שני.כהן.

לפרסומת,. השיבוץ. לכללי. 32)א(. בכלל. לקבוע. בניגוד. זאת. מרכזית.. דמות. היא.

הקובע.כי."לא.ישודר.תשדיר.פרסומת.המציג.דמות.או.שחקן.המופיעים.בתפקיד.

ראשי.או.משמעותי.בתכנית,.במהלך.הפסקה.בתכנית.או.בגבולותיה".

נטילת  דקה של פרסומת.

בתאריך.18.3.12,.במהלך.התכנית."האח.הגדול",.ניתנה.חשיפה.פרסומית.החורגת.

מגדר.הסביר.לחברת."בזק",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

בתאריך.3.4.12,.במהלך.התכנית."מה.זה.השטויות.האלה".בהגשתה.של.השחקנית.

נוסף. לצרכן".. "המשביר. לרשת. מצטברת. פרסומית. חשיפה. ניתנה. אשכנזי,. עדי.

..)22:23( על.כך.שובץ.תשדיר.פרסומת.לרשת."המשביר.לצרכן".במהלך.התכנית.

החשיפה.לרשת."המשביר.לצרכן".היא.פרסומת.אגב.אסורה.וזאת.בניגוד.לכלל.9.

לכללי.האתיקה.בפרסומת..שיבוצו.של.תשדיר.הפרסומת.למוצר.במהלך.התכנית.

עומד.גם.בניגוד.לכלל.32)ד(.לכללי.שיבוץ.פרסומות,.הקובע.כי."לא.ישודר.תשדיר.

במהלך. בתכנית. משמעותי. באופן. שהופיעו. שירות. או. מוצר. המפרסם. פרסומת.

הפסקה.בתכנית.או.בגבולותיה".

התראה.

תכניות. לצד. מציאות. ותכניות. בידור. תכניות. שודרו. .1-3.4.12 התאריכים. במהלך.

מסוגה.עילית.באופן.החורג.מהנחיית.המועצה,.הקובעת.כי.היקף.תכניות.הבידור.או.

תכניות.המציאות.במהלך.יחידת.השידור.של.הזכיין.בערוץ.2.בשבוע,.לא.יעלה.על.

שלוש.שעות..

שודרו.חמש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש.תכניות.לפחות.שהיו.אמורים.לשדר.

התראה.

גילת. השחקנית. עם. ריאיון. במסגרת. "אנשים",. התכנית. במהלך. .,15.4.12 בתאריך.

אנקורי.הוצג.קטע.מסדרה.בכיכובה..בתכנית.הוצג.קטע.של.קיום.יחסי.מין,.העומד.

ולכלל.9)ב(.לכללי.התכניות,. ואיסור.שידורים.מזיקים. בניגוד.לתקנות.סיווג.סימון.

ומעלה. .14 לגיל. בסיווג. יסווג. מפורטת. מינית. פעילות. הכולל. משדר. כי. הקובעים.

וישודר.לאחר.השעה.22:00..התכנית.לא.סווגה.כלל.

התראה.

בתאריך.15.5.12,.במהלך.התכנית."מאסטר.שף",.ניתנה.חשיפה.פרסומית.מצטברת.

החורגת.מגדר.הסביר.למסעדות.שבבעלות.שופטי.התכנית..התכנית.שימשה.מעין.

פלטפורמה.לקידום.עסקיהם.הפרטיים.של.מגישי.התכנית,.בניגוד.לסעיף.5.בכללי.

האתיקה.בתכניות..נוסף.על.כך,.הדבר.מהווה.פרסומת.לכל.דבר.ועניין.בניגוד.לכלל.

9.לכללי.האתיקה.בפרסומות.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

של. האינטרנט. ולאתר. "בזק". לחברת. פרסומת. תשדירי. שודרו. .29.5.12 בתאריך.

החברה."B144".בקולו.של.גידי.גוב,.המזוהה.עם.פרסומי.החברה..התשדירים.שודרו.

במהלך.התכנית."כוכב.נולד".שבה.משתתף.גידי.גוב.כשופט..הדבר.מהווה.הפרה.

לכאורה.ועומד.בניגוד.לקבוע.בסעיפים.32)א()ב()ג(.לכללי.שיבוץ.פרסומות.

נטילת 30 שניות של פרסומת.
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בתאריך.4.6.12.שודר.קליפ.מתוך.ערוץ.24..במהלך.שידור.הקליפ.הופיעה.כותרת:.

24..האייטם,.המקדם.את. ערוץ. לוגו.של. בליווי. "מתוך.התכנית.אבי.הזמר.מארח".

ערוץ.24,.מהווה.פרסומת.אגב.אסורה.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..

טלוויזיה,. בשידורי. האתיקה. לכללי. 5)ב(. לכלל. בניגוד. עומדים. האייטמים. כן,. כמו.

וכן.בניגוד.להנחיית.המועצה.בעניין.הקובעת.כי."...לא.ייעשה.שימוש.בשידורי.קשת.

המשודרים.בערוץ.2.לקידום.שידוריה.בערוץ.24,.אלא.בדרך.של.פרסומת..."

התראה.

אייטמים. שודרו. חדש",. "יום. בתכנית. ו-2.7.12,. .18.6.12 .,11.6.12 .,4.6.12 בתאריכים.

לכללי. .9 לכלל. בניגוד. אסורה. אגב. פרסומת. ומהווים. .24 ערוץ. את. המקדמים.

האתיקה.בפרסומת.ובניגוד.לכלל.5)ב(.לכללי.האתיקה.בשידורי.טלוויזיה.

נטילת 7:30 דקות של פרסומת, 

בגין 4 הפרות.

בתאריך.12.8.12,.במהלך.התכנית."סופר.נני",.הוצג.ילד.באופן.משפיל.ומביך..התכנית.

אונים. חסר. הילד. את. שהציגו. לאמו,. הילד. בין. ופיזיים. מילוליים. עימותים. חשפה.

ומושפל..השידור.האמור.עומד.בניגוד.לסעיף.11)א(.)ב(.לכללי.אתיקה.בשידורים,.

שלפיהם."בעל.זיכיון.לא.ישדר.משדר.שיש.בו.פגיעה.בכבודו.של.אדם.או.ברגשות.

הציבור".

נטילת 5:00 דקות של פרסומת.

בתאריך.13.8.12,.בשעה.21:00,.שודרה.תכנית.נוספת.של."כוכב.נולד.10",.בלא.יידוע.

הרשות.ואישורה,.בניגוד.לסעיפים.30.ו-34.)א(.לכללי.התכניות,.שלפיהם.שינוי.לוח.

מאושר.מצריך.קבלת.אישור.מהרשות.

נטילת דקה של פרסומת.

בתאריכים.14-15.10.12,.במהלך.התכנית."זוג.במבצע",.הוצגו.מוצרים.שהמתמודדים.

בתכנית.נדרשו.להעריך.את.מחירם..חשיפת.המוצרים.היא.בניגוד.לכלל.9.לכללי.

האתיקה.בפרסומת.

חברת. של. ויטמינים. "אולסטאר",. נעלי. .,"MUST" מסטיק. .:14.10.12 בתאריך.

"אלספה",.נגן.מוזיקה.של.חברת."Apple".מחשב.נייד.של.חברת."Asus",.ג'ינס.של.

חברת."זארה",.בגד.ים.של.חברת."בילבונג".

בתאריך.15.10.12:.ממרח.שוקולד.של.חברת."השחר",.כובע.של.חברת."נייק",.חולצה.

מכופתרת.של.חברת."טומי.הילפיגר",."אייפוד.4".ותושבת.ל"אייפוד.4".של.חברת.

."Apple"

נטילת  דקה של פרסומת.

נטילת דקה של פרסומת.

בתאריך.30.10.12.שודרה.פרסומת.למוצר."Windows.8"..התשדיר.שודר.במהלך.

על.השקת. וכן. המוצר. על.השקת. נרחבת. כתבה. שודרה. "נקסטר",.שבה. התכנית.

הוא. השידור. זו.. הפעלה. מערכת. מותקנת. שעליו. .,)Surface( סרפייס. הטאבלט.

בניגוד.לכלל.32)ד(.לכללי.השיבוץ.בפרסומת,.הקובע.כי."לא.ישודר.תשדיר.פרסומת.

הפסקה. במהלך. בתכנית. משמעותי. באופן. שהופיעו. שירות. או. מוצר. המפרסם.

בתכנית.כאמור.או.בגבולותיה".

התראה.
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"חטופים"..הפרקים. ו-23.10.12.שודרו.פרקי.הסדרה. .22.10.12 .,16.10.12 בתאריכים.

סומנו.בסיווג.לגיל.14.ומעלה,.המחייב.את.שידורם.לאחר.השעה.22:00..בעדכון.ללוח.

ל-21:45.. והוקדמה. התכנית. של. השידור. שונתה.שעת. לרשות. השידורים.שנשלח.

9)ב(.לכללי.התכניות,. הרשות.לא.אישרה.את.השינוי..השידור.הוא.בניגוד.לסעיף.

הקובע.כי.על.תכנית.המסווגת.בסיווג.לגיל.14.ומעלה.להיות.משודרת.לאחר.השעה.

22:00,.ובניגוד.לסעיפים.30.ו-34)א(.לכללי.התכניות,.הקובעים.כי.שינוי.לוח.מאושר.

מצריך.קבלת.אישור.מהרשות.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת 

בגין 3 הפרות.

בתאריך.25.11.12,.במהלך.התכנית."אנשים",.שודרה.כתבה.שעסקה.בקמפיין.האישי.

התקיימו. שבו. ביום. שודרה. הכתבה. משפחתו.. בני. ע"י. שנוהל. שלום,. סילבן. של.

הפריימריז.ב"ליכוד".

השידור.האמור.עומד.בניגוד.לסעיף.46.)א()3(.לחוק.הרשות.השנייה,.לפיו.אין.לשדר.

תעמולה.מפלגתית,.למעט.תעמולת.בחירות.המותרת.ע"פ.דין,.וכן.בניגוד.לסעיף.5.

לחוק.הבחירות,.תשי"ט.-.1959,.האוסר.תעמולת.בחירות.בתקופה.של.60.יום.לפני.

הבחירות.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

בתאריכים.11.12.12,.17.12.12,.23.12.12.ו-30.12.12,.במהלך.התכנית."אנשים", זכתה.

במסגרת. הסביר,. מגבול. החורגת. מצטברת. פרסומית. לחשיפה. "אופל". המכונית.

הפינה."מנהלים.בכירים.בדרך.לעבודה",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת 

בגין 4 הפרות..

חברת. מתנת. פרס. הוענק. נהדרת",. "ארץ. התכנית. במהלך. .,24.12.12 בתאריך.

"פלאפון".ונאמר:."פלאפון.–.הרשת.המהירה.בישראל"..השידור.הוא.בניגוד.לכלל.

9א)1(.לכללי.האתיקה.בפרסומת.הקובע.כי."בעת.הצגת.פרס.לא.ייאמרו.דברי.שבח,.

תיאור.איכותי.או.השוואה.למוצרים.או.שירותים.אחרים"

נטילת 30 שניות של פרסומת.

ו-30.12.12.הורדה.מהלוח.התכנית."שש. במהלך.התאריכים.18.12.12,.23-25.12.12.

עם...".ומהדורת.החדשות.המרכזית.קוצרה.ברבע.שעה..הדבר.מהווה.הפרה.של.כלל.

4.וכלל.30.לכללי.התכניות,.הקובעים.כי.מועצת.הרשות.השנייה.היא.האחראית.על.

אישור.לוח.השידורים,.וכל.שינוי.בלוח.מצריך.אישור.מראש..

נטילת 5:00 דקות של פרסומת.
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זכה. טוב",. "לחיות. התכנית. במהלך. ו-25.1.12,. .19.1.12 .,11.1.12 .,20.12.11 בתאריכים.

"מכון.אברהמסון".לחשיפה.פרסומית.מצטברת.החורגת.מגבול.הסביר,.בניגוד.לכלל.

9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 10:00 דקות של 

פרסומת בגין 4 הפרות.

בתאריך.19.1.12.שודר.פרק.לקט.של."המירוץ.למיליון".במקום.פרק.בשידור.ראשון.

ללא.יידוע.הרשות.והצופים,.על.אף.הנחיית.הרשות.בעניין..השידור.מהווה.הפרה.של.

כלל.30.לכללי.התכניות,.הקובע.כי."בעל.זיכיון.המבקש.לשנות.את.לוח.השידורים....

יגיש.למנהל.בקשה....ולא.ינהיג.את.השינוי.אלא.באישור.המנהל".

נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

המותר. הפרסומות. זמן. ממכסת. חריגות. שודרו. ו-25-28.1.12. .,18-21.1.12 בתאריכים.

בהתאם.לכלל.3)א(.לכללי.שיבוץ.פרסומות.

התראה בגין 8 הפרות.

.,"The.Voice".בתאריכים.22.2.12,.25.2.12,.3.3.12,.10.3.12.ו-17.3.12,.במהלך.התכנית

ניתנה.חשיפה.פרסומית.מצטברת.החורגת.מגדר.סביר.לטכנולוגיית.ה-NGN.של.

"בזק",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 9:00 דקות פרסומת, 

בגין 4 הפרות.

בגין.הפרה.בתאריך.22.2.12 

נקבעה התראה.

במסגרת.התכנית."החיים.ע"פ.אודטה".התארחו.בפינות.קבועות.נציגי.החברות.שלהלן,.

שזוהו.בשמם.ובתפקידם..החשיפות.החוזרות.והקבועות.עומדות.בניגוד.לכלל.9.לכללי.

האתיקה.בפרסומת.

. סמנכ"ל.א. התארח. ו-24.2.12. .23.2.12 .,9.2.12 .,2.2.12 .,26.1.12 .,25.1.12 בתאריכים.

השיווק.של.חברת.המטבחים."DO.IT",.והציג.המלצות.בנוגע.לעיצוב.מטבחים.

. בתאריכים.3.2.12,.8.2.12,.22.2.12,.1.3.12,.7.3.12,.8.3.12,.11.3.12.ו-15.3.12.התארחה.ב.

גב'.חלי.ממן,.מנהלת.קבוצות.תמיכה,.בנוגע.להרזיה..היא.הציגה.המלצות.בנוגע.

לתזונה.ולדיאטה..

. בתאריכים.18.1.12,.11.1.12.ו-22.2.12.התארח.הפלסטיקאי.ד"ר.רם.סילפן.והציג.ג.

המלצות.ועצות.בנוגע.לניתוחים.פלסטיים.

. בתאריכים.25.1.12,.15.2.12,.16.2.12,.23.2.12,.29.2.12.ו-14.3.12.התארחה.גב'.ענבל.ד.

אור,.מנכ"לית.ובעלים.של.חברת."אור.סיטי.נדל"ן",.והציגה.המלצות.ועצות.בנוגע.

לבנייה.ולרכישות.נדל"ן.בארץ..

. בתאריכים.8.2.12,.22.2.12.ו-21.3.12.התארחה.גב'.סאני.עזיקרי,.מנהלת."הסטודיו.ה.

של.סאני",.והציגה.המלצות.בנוגע.לפעילות.פיזית.המותאמת.לגוף.ולנפש.

נטילת 15:00 דקות של 

פרסומת, בגין 6 הפרות.

נטילת 20:00 דקות של 

פרסומת, בגין 8 הפרות.

נטילת 2:30 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.

נטילת 15:00 דקות של 

פרסומת, בגין 6 הפרות.

נטילת 7:30 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.
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למוצר. חסות. הודעות. שובצו. טוב",. "לחיות. התכנית. במהלך. .,22.3.12 בתאריך.

במהלך. המוצר.. יבואן. ידיד,. ציון. מר. התראיין. בתכנית. פלוס".. ליידי. "אקטיביוטיקה.

בפרסומת.. האתיקה. לכללי. .9 לכלל. בניגוד. למוצר,. חורגת. חשיפה. ניתנה. האייטם.

נוסף.על.כך,.שיבוץ.החסויות.למוצר.במהלך.התכנית.עומד.בניגוד.לקבוע.בסעיפים.

3)ג()3(.ו-3)ה(.לכללי.החסויות,.הקובעים.כי."בתכנית.שניתנה.לה.חסות.לא.יוצג.נותן.

החסות.או.מוצר.או.שירות.שלו".

נטילת 6:00 דקות של פרסומת.

גורן",. קרין. עם. מתוקים. "סודות. התכנית. במהלך. ו-8.3.12,. .7.3.12 .,1.3.12 בתאריכים.

ניתנה.חשיפה.פרסומית.מצטברת.המהווה.פרסומת.לכל.דבר.ועניין.והעומדת.בניגוד.

לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.למוצרים.הבאים:

. טאבלט.של."SAMSUNG".א.

. מוצרי.חברת."עלית":.שוקולד.מקופלת,.שוקולד.פרה,.שוקולד.למריחה.וקפה.נמס.ב.

נטילת 4:30 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.

נטילת 4:30 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.

החורגת. פרסומית. חשיפה. ניתנה. טוב",. "לחיות. התכנית. במהלך. .,28.3.12 בתאריך.

חג. לקראת. מציעה. שהיא. המיוחדים. ולמבצעים. "ארקיע". לחברת. הסביר. מגדר.

הפסח.בארץ.ובחו"ל..נוסף.על.כך,.במהלך.התכנית.שובצו.תשדירי.פרסומת.לחברת.

"ארקיע",.המציעים.חבילות.נופש.לחופשת.הפסח..החשיפה.לחברת."ארקיע".מהווה.

פרסומת.אגב.אסורה,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..שיבוצם.של.תשדירי.

הפרסומת.של.החברה.במהלך.התכנית.עומד.גם.בניגוד.לכלל.32)ד(.לכללי.שיבוץ.

פרסומות,.הקובע.כי."לא.ישודר.תשדיר.פרסומת.המפרסם.מוצר.או.שירות.שהופיעו.

באופן.משמעותי.בתכנית.במהלך.הפסקה.בתכנית.או.בגבולותיה".

נטילת 5:00 דקות בשעה 19:00 

.20:00 –

בתאריכים.10-11.2.12.העלו.נתוני.מדידה.בשידור.חריגות.ברמת.השמע.של.הפרסומות,.

שהייתה.גבוהה.מעבר.לטווח.המותר.מהשמע.בתכניות,.בניגוד.לכללי.הרשות.השנייה.

לטלוויזיה.ולרדיו.)עוצמת.הקול.בשידורים(.תשס"ט.2009.

התראה.

התארח. גוף",. "בוקר. בתכניות. ו-21.3.12,. .15.3.12 .,14.3.12 .,8.3.12 .,7.3.12 בתאריכים.

.,"Saucony" והנעלת.הספורט. יובל.בראון,.מנכ"ל.רשת.הביגוד. בפינה.קבועה.מר.

בתפקידו.כ'יועץ.הספורט'.של.התכנית..בתכנית.ניתנה.חשיפה.חורגת.מגבול.הסביר.

לחברת."Saucony",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומות.

נטילת 12:30 דקות של 

פרסומת, בגין 5 הפרות.

פרסומית. חשיפה. הוענקה. חורגת",. "משפחה. בתכנית. ו-30.5.12,. .16.5.12 בתאריכים.

ועוד,. זאת. בפרסומות.. האתיקה. לכללי. .9 לכלל. בניגוד. "בזק",. לחברת. מצטברת.

שילובה.החוזר.של.חברת."בזק".בתכנית.והחשיפה.שניתנה.לשירותי.החברה.בכל.פרק.

מחזקת.את.הרושם.כי.על.פניו.נערך.שיתוף.פעולה.עם.חברת."בזק".בהפקת.התכנית,.

וזאת.בניגוד.לכלל.13.לכללי.התכניות..עוד.יצוין.כי.בתכנית.ששודרה.בתאריך.30.5.12.

בניגוד.לכלל32)ד(. אף.שובצו.תשדירי.הפרסומת.לשירותים.אלה.במהלך.התכנית,.

לכללי.שיבוץ.פרסומות.

נטילת 6:00 דקות של פרסומת, 

בגין 2 הפרות.
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התארח. המדריך". .– חורגת. "משפחה. בתכנית. ו-4.7.12,. .13.6.12 .,6.6.12 בתאריכים.

החברה.. משירותי. אחד. שהציג. "הראל",  הביטוח. חברת. מטעם. נציג. קבועה. בפינה.

באייטמים.האמורים.ניתנה.חשיפה.פרסומית.מצטברת.לחברת."הראל",.בניגוד.לכלל.

9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.

בתאריך.4.7.12,.בתכנית."משפחה.חורגת",.הוענקה.חשיפה.פרסומית.לחברת."בזק",.

בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..זאת.ועוד,.שילובה.החוזר.של.חברת."בזק".

בתוכני.התכנית.והחשיפה.המוענקת.לשירותי.החברה.בכל.פרק.מחזקת.את.הרושם.

כי.על.פניו.נערך.שיתוף.פעולה.עם.חברת."בזק".בהפקת.התכנית,.בניגוד.לכלל.13.

לכללי.התכניות.

נטילת דקה של פרסומת.

מגדר. חורגת. פרסומית. חשיפה. ניתנה. חורגת",  "משפחה. בתכנית. .,18.7.12 בתאריך.

הסביר.לחברת."טמבור"..חשיפת.החברה.מהווה.פרסומת.אגב.אסורה,.העומדת.בניגוד.

לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..החשיפה.המוענקת.ל"טמבור".בכל.פרק.מחזקת.

את.הרושם.כי.על.פניו.נערך.שיתוף.פעולה.עם.החברה.בהפקת.התכנית,.בניגוד.לכלל.

13.לכללי.תכנית.

נטילת 4:00 דקות של פרסומת.

בתאריך.27.7.12,.בתכנית."שישי.עד.הגג",.ניתנה.חשיפה.פרסומית.מצטברת.החורגת.

מגבול.הסביר.לפארק.השעשועים.והמים."בית.חלומותיי".בגבעת.ברנר..זו.פרסומת.

אגב.אסורה,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת.2:30.דקות.של.פרסומת

התארח. המדריך",. .– חורגת. "משפחה. בתכנית. ו-15.8.12,. .8.8.12 .,1.8.12 בתאריכים.

בפינה.קבועה.אילן.סגל,.מנהל.אגף.השיווק.בחברת."בזק"..מר.סגל.הציג.בכל.פעם.

את.אחד.משירותי.החברה.ואת.יתרונותיהם.על.פני.מוצרים.הקיימים.בשוק..האמור.

מהווה.פרסומת.אסורה.לחברת."בזק",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומות..

זאת.ועוד,.שילובה.וחשיפתה.של.חברת."בזק".בתוכני.התכנית.מחזק.את.הרושם.כי.

וזאת.בניגוד.לכלל.13. על.פניו.נערך.שיתוף.פעולה.עם.החברה.בהפקת.התכניות,.

לכללי.התכניות.

עיצום כספי על סך 35,000 ₪,.

בגין 3 הפרות.

ו-24.10.12,.במהלך.התכנית."החיים.ע"פ.אודטה",.ניתנה.חשיפה. בתאריכים.12.9.12.

פרסומית.מצטברת.החורגת.מגדר.הסביר.לדיאטת."HCG",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.

האתיקה.בפרסומת.

נטילת 1:30 דקות של פרסומת, 

בגין 2 תכניות

חריגות. בשידור. מדידה. נתוני. העלו. ו-9.11.12. .24.10.12 .,18.10.12 .,8.9.12 בתאריכים.

ברמת.השמע.של.הפרסומות,.שהייתה.גבוהה.מעבר.לטווח.המותר.מהשמע.בתכניות,.

תשס"ט. בשידורים(. הקול. )עוצמת. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי. בניגוד.

.2009

נטילת 4:00 דקות של פרסומת, 

בגין 4 הפרות.

זכו.החברות. "הבאסטה.של.שגב",. ו-13.10.12,.בתכנית. .10.10.12 .,4.10.12 בתאריכים.

"ברמן".ו"יד.מרדכי".לחשיפה.החורגת.מגבול.הסביר,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.

בפרסומת.

נטילת 5:30 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.

בתאריך.12.10.12,.בתכנית."סודות.מתוקים.עם.קרין.גורן",.זכו.החברות."עלית",."סנו.

לכללי. .9 לכלל. בניגוד. הסביר,. מגבול. החורגת. לחשיפה. ."SAMSUNG"ו סושי".

האתיקה.בפרסומת.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת.
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חשיפה. ניתנה. שי-לי",. של. "הבית. בתכנית. ו-7.12.12,. .30.11.12 .,23.11.12 בתאריכים.

"גד",. "Whirlpool",.הגבינות.של. .,"Philips" פרסומית.מצטברת.למוצרי.החברות.

"אוסם",.בניגוד.לכלל.9.לכללי. ו"קמח.שמרים".של. תרסיס.שמן.של.חברת."פאם".

האתיקה.בפרסומת.

נטילת 4:00 דקות של פרסומת, 

בגין 3 הפרות.

עם...",. "שש. התכניות. מהלוח. הורדו. ו-30.12.12. .23-25.12.12 .,18.12.12 בתאריכים.

"פגוש.את.העיתונות".ומהדורת.החדשות.המרכזית.קוצרה.ברבע.שעה..הדבר.מהווה.

הפרה.של.כלל.4.וכלל.30.לכללי.התכניות,.הקובעים.כי.מועצת.הרשות.השנייה.היא.

האחראית.על.אישור.לוח,.וכל.שינוי.בלוח.מאושר.מצריך.אישור.מראש.

נטילת 5:00 דקות של פרסומת.

בתאריך.2.11.12,.בתכנית."צחוק.מעבודה".בהשתתפותו.של.משה.דץ.מכוכבי."מותק.

של.פסטיבל",.שודרה.פרסומת.ללאומי.קארד.המחלקת.כרטיסים.לפסטיבל,.בניגוד.

לכלל.32)ד(.לכללי.שיבוץ.בפרסומת.הקובע.כי."לא.ישודר.תשדיר.פרסומת.המפרסם.

או. בתכנית. הפסקה. במהלך. בתכנית. משמעותי. באופן. שהופיעו. שירות. או. מוצר.

בגבולותיה".

התראה.
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במהלך.השבועות.המפורטים.להלן.שודרו.תכניות.בידור.ומציאות.לצד.תכניות.מסוגה.

עילית.באופן.החורג.מהנחיית.המועצה..ההנחיה.קובעת.כי.היקף.תכניות.הבידור.או.

תכניות.המציאות.במהלך.יחידת.השידור.בשבוע.לא.יעלה.על.5:42.שעות.ובהתאם.

למספר.תכניות.הסוגה.

. בשבוע.שבין.4-7.1.12.שודרו.7:12.שעות.תכניות.בידור/מציאות..כמו.כן,.שודרו.שש.א.

תכניות.סוגה.עילית.במקום.תשע..

. כן,.שודרו.חמש.ב. בידור/מציאות..כמו. 7:10.שעות. 11-14.1.12.שודרו. בשבוע.שבין.

תכניות.סוגה.עילית.במקום.תשע.

. כן,.שודרו.חמש.ג. בידור/מציאות..כמו. 6:33.שעות. 18-21.1.12.שודרו. בשבוע.שבין.

תכניות.סוגה.עילית.במקום.שמונה.

. בשבוע.שבין.25-28.1.12.שודרו.שש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שמונה..ד.

. בשבוע.שבין.1-4.2.12.שודרו.שש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שמונה..ה.

. חמש.ו. שודרו. כן,. כמו. בידור/מציאות.. שעות. .7:10 שודרו. .8-11.2.12 שבין. בשבוע.

תכניות.סוגה.עילית.במקום.תשע..

. בשבוע.שבין.7-10.3.12.שודרו.ארבע.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש..ז.

. כן,.ח. בשבוע.שבין.14-17.3.12.שודרו.6:34.שעות.בידור/מציאות.בהיקף.חריג..כמו.

שודרו.שש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שמונה..

. שש.ט. שודרו. כן,. כמו. בידור/מציאות.. שעות. .7:39 שודרו. .21-24.3.12 שבין. בשבוע.

תכניות.סוגה.עילית.במקום.עשר..

. כן,.י. בשבוע.שבין.28-31.3.12.שודרו.6:23.שעות.בידור/מציאות.בהיקף.חריג..כמו.

שודרו.שש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שמונה..

. בשבוע.שבין.11-14.4.12.שודרה.תכנית.אחת.מסוגה.עילית.במקום.שתיים..יא.

. בשבוע.שבין.2-5.5.12.שודרו.שש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע.יב.

. בשבוע.שבין.27-30.6.12.שודרו.ארבע.תכניות.סוגה.עילית.במקום.חמש.יג.

. במהלך.השבוע.שבין.4-7.7.12.שודרו.חמש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש..יד.

התראה.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

נטילת 4:00 דקות של פרסומת.

נטילת 4:30 דקות של פרסומת.

נטילת  דקה של פרסומת.

נטילת 5:00 דקות של פרסומת.

נטילת 5:00 דקה של פרסומת.

נטילת 5:30 דקות של פרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

נטילת 1:30 דקות של פרסומת.

נטילת 0:30 שניות של פרסומת.

נטילת 0:30 שניות של פרסומת.

נטילת 8:00 דקות של פרסומת.

נטילת 8:30 דקות של פרסומת.
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בדיקה בנושא מכירת אייטמים בתכניות

בתוכן. ושילובם. בתכניות. אייטמים. מכירת. תופעת. לגבי. ומעמיקה. מקיפה. בדיקה. הרשות. ביצעה. .2012 בשנת.

תמורת.תשלום..הבדיקה.החלה.לאור.ריבוי.הידיעות.שהגיעו.לרשות,.שלפיהן.בתכניות.מסוימות.ניתנה.חשיפה.
לגורמים.מסוימים.תמורת.תשלום.

להלן.ההחלטות.שהתקבלו.בעקבות.הבדיקה:

קשת:

התכנית."יופי.של.יום".לא.תשודר.בשידור.ראשון.או.בשידור.חוזר.

בגין.הפרות.שנמצאו.בתכניות."יופי.של.יום",."יום.חדש".ו"תהיו.בריאים".הוחלט.להטיל.עיצומים.כספיים.בסך.של.384,000.₪.

רשת:

התכניות."לחיות.טוב".ו"סוד.החיים.הטובים".לא.תשודרנה.בשידור.ראשון.או.בשידור.חוזר.

של. בסך. כספיים. עיצומים. להטיל. הוחלט. הטובים". החיים. ו"סוד. טוב". "לחיות. בתכניות. שנמצאו. הפרות. בגין.
.₪.432,000
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הרשות.השנייה.מפיצה.את.שידורי.ערוץ.2.לקליטה.חופשית.לציבור.הרחב.בדרכים.הבאות:.�

1. הפצה.לוויינית.באמצעות.הלוויין.בשיטה.הספרתית..

2. הפצה.קרקעית.דיגיטלית.באמצעות.מערך.ההפצה.עידן+..

3. העברת.שידורי.הערוץ.למוקדי.חברות.הכבלים.והלוויין,.דיגיטלית,.להפצה.למנויים..

הפצת.שידורים.קרקעית:.�

ההפצה.הקרקעית.נעשית.באמצעות.כ-30.משדרים.וכ-20.משדרונים.הפרוסים.ברחבי.הארץ..

את.תחנות.השידור.מתחזקות.חברת."טומסון",.יצרנית.המשדרים,.הרשות.השנייה.וחברת."בזק"..במסגרת.זו.מתבצעים:

1. תיקון.תקלות.שוטפות.–.כוננות.24.שעות.ביממה..

2. תחזוקה.מונעת..

3. שדרוגים..

19.מתחנות.השידור.נמצאות.באתרים.של.חברת."בזק",.9.נמצאות.באתרים.של.הרשות,.והשאר.באתרים.בבעלות.צד.ג'..

כל.תחנות.השידור.מבוקרות.ונשלטות.מרחוק.באמצעות.מערכת.בקרה.ממוחשבת.ותקשורת.נתונים.מול.המש"ב.)מרכז.

שידור.ובקרה(.ברשות.השנייה.בירושלים.

תחנות.השידור.חוברו.לקווי.תמסורת.פיזיים,.שמעבירים.את.השידורים.בפורמט.ספרתי.

הפצת.השידורים.הלוויינית:.�

השידורים.הדיגיטליים.של.ערוץ.2.ושידורי.ערוץ.10.מופצים.באמצעות.הלוויין."עמוס.3".

כתוביות.סמויות:.�

כתוביות.סמויות.משודרות.בכבלים.)בשידור.דיגיטלי(.ובלוויין.ושולבו.גם.במערך.ההפצה.הקרקעי.הדיגיטלי."עידן+".

הפצה.קרקעית.דיגיטלית.–.עידן+..�

בשנת.2012.נמשכים.השידורים.של.עידן+,.חבילה.של.שישה.ערוצים.ישראליים.דיגיטליים.נגישים.)1,.2,.10,.33,.99.ו-23(,.

בהתאם.לחוק.הרשות.השנייה..ערוץ.2.הוא.חלק.בלתי.נפרד.מחבילה.זו,.על.כן.גם.הוא.מופץ.בהפצה.קרקעית.דיגיטלית.

.
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מרשם הפצת שידורי ערוץ 2

שידור ספרתי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”עמוס 3“ ספרתי

”עמוס 3“

”עמוס 3“

(HOT) חברות הכבלים
(YES) והלוויין

חינוכית 2
רשת

קשת

רשת

קשת

חדשות 2

מש"ב רב-ערוצי
ספרתי

בתים פרטיים
קליטה לוויינית

תחנות שידור קרקעי
 D.T.T ספרתי

בתים פרטיים
קליטה ספרתית קרקעית

(D.T.T)
עידן+

”עמוס 3“ 
Uolink - ספרתי
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דבר הזכיין "ישראל 10"

הפרות בשידור

הנדסה
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תוכני השידור

שנת.2012.הייתה.השנה.הראשונה.להארכת.הזיכיון.שניתן.לערוץ.10.לתקופה.של.שנתיים.נוספות..בשלהי.שנה.זו,.הסתיים.

תיקון.חקיקה.בו.הוחלט.על.הארכת.הזיכיון.בשנתיים.נוספות,.עד.סוף.שנת.2014..

על.אף.חוסר.הוודאות.בעניין.המשך.שידורי.הערוץ.במהלך.שנה.זו,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.התכניתית.שנקבעה.

בחוק.."ישראל.10".חויבה.להוציא.בשנת.2012.כ-55.4.מל"ש.על.תכניות.מסוגה.עילית..בפועל.עמדה.ההוצאה.על..58.5.

מל"ש.להפקה.ולרכישה.של.תכניות.אלו.

במסגרת.המחויבות.להשקעה.בקולנוע.הישראלי.חויבה."ישראל.10",.על.פי.תחזית.הכנסותיה,.להשקיע.בסרטי.קולנוע.

ישראליים.3.9.מיליון.₪.בעבור.מחויבות.שוטפת.ועוד.6.6.מל"ש.להשלמת.חוסרי.עבר..סה"כ.המחויבות.עמדה.על.10.5.

מל"ש.."ישראל.10".הוציאה.בפועל.10.7.מל"ש..

זכו.צופי.ערוץ.10.לצפות.ב-.145.שעות.של.תכניות.שהרשות.השנייה.הכירה.בהן.כתכניות.מסוגה.עילית.. בשנת.2012.

תמהיל.השידורים.המגוון.של.הערוץ.כלל.תכניות.איכות.בעלות.תרומה.לשיח.הציבורי.וליצירה.הישראלית,.לצד.תכניות.

בידור.קלילות.יותר..בין.תכניות.הסוגה.העילית.ששודרו.בערוץ.10.השנה.ניתן.למנות.את.סדרות.הדרמה:."בנות.הזהב",.

"אללה. "צייד.הנאצים.האחרון",. "לילה.לבן",. "חרדים",. "הבופור.פצע.פתוח",. גרים.בכיף";.סרטי.התעודה:. ו"כאן. "אלנבי".

אסלאם";.ותכניות.התעודה:."פנים.אמיתיות",."הילד.שירה",."חינוך.יקר";.תכנית.התחקיר."המקור".ועוד..

עמידת. בדיקת. לצורך. השידורים. אחר. מעקב. מבצעת. הרשות. התוכן,. מכסות. בתחום. המחויבויות. בנושא. הטיפול. לצד.

הזכיינים.בחוק.ובכללים.במגוון.נושאים.הקשורים.לפרסומות.ולתוכן..הרשות.צופה.בחלק.מהשידורים.באופן.יזום.ואקראי,.

ובחלקם.בעקבות.פניות.מהציבור.הרחב,.וקובעת.הפרות.במקומות.שבהם.הייתה.חריגה.מהוראות.הדין,.הזיכיון.או.הנחיות.

הרשות...במקרה.של.הפרה,.לרשות.יש.אפשרות.להפעיל.סנקציות.על.הזכיינים.באמצעות.כלי.האכיפה.הנתונים.בידיה.
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דבר הזכיין דוח שנתי 2012 

שנת.2012.היתה.שנה.שבה.ערוץ.10.בלט.בעשייה.דוקומנטרית,.עם.שורה.של.פרויקטים.דוקומנטריים.שזכו.לתהודה.

גדולה.בקרב.הציבור..כמו.סדרת.סרטי.התעודה."אללה.איסלאם".בה.צבי.יחזקאלי.יצא.לבדוק.את.ההשפעות.וההשלכות.

של..המיעוט.המוסלמי.המתעצם.ברחבי.אירופה,.בסדרת.הסרטים.של.אמנון.לוי."החרדים".בה.תיעד.הצצה.נדירה.ובלעדית.

לתוך.תוככי.החברה.החרדית.הסגורה,.הסרט."לילה.לבן".הביא.תיעוד.נדיר.במחוזות.הטלוויזיה.של.נשים.פלשתינאיות.

שמידי.לילה.חוצות.בסתר.את.גדר.ההפרדה,.מתחפשות.לנשים.דתיות.ועובדות.בירושלים,..הסרט."אמא.בהמתנה".העוסק.

בהליך.הפונדקאות.ומתעד.את.מאבק.המשפחה.החדשה.על.הזכות.לחזור.הביתה..

אשר. "המקור". התחקיר. תוכניות. סדרת. המובילות:. התחקיר. סדרות. שתי. בעזרת. ציבורי. ושיח. אג'נדה. להוביל. המשכנו.

עסקה.בשנה.זאת.בנושאים.כמו:.מערך.כיפת.ברזל,.פטור.מגיוס,.הרווחים.הכלואים,.חינוך.ועוד...וסדרת.התעודה."פנים.

אמתיות"..בהגשת.אמנון.לוי.מפנה.זרקור.לדמויות.ומקומות.הפריפריה.החברתית..לדוגמא."הבחורה.בעלת.30.הפנים",.

"אלמנות.הפשע",."התחנה.המרכזית",.".ד"ר.מיגל.וייל".ועוד..גם.התייחסות.הממסד."לאזרח.הפשוט".באה.לידי.ביטוי.בפינת.

הבירוקרטיה.השבועית.בהגשת.דב.גיל.הר.אשר.בשנת.2012.זכה..בפרס.פרימור.על.עבודתו.בתחום.

בנוסף,.שודרו.סדרות.דרמות.ישראליות.איכותיות.לדוגמא..סדרת.הדרמה.אלנבי.המבוססת.על.פי.רב.המכר.של.הסופר.

גדי.טאוב,.ומציגה.את.המתרחש.בחצר.האחורית.של.המרכזים.האורבאניים.במדינת.ישראל...וסדרת.הדרמה.בנות.הזהב.

הסדרה.יחידה.בטלוויזיה.שנותנת.ביטוי.הולם.לדמויות.ומצבים.של.בני.הגיל.השלישי..

לצד.העשייה.הענפה.בתחום.הדוקומנטרי,.התחקירים.והדרמה.בערוץ.10.בלטו.במיוחד.בתרומתן.לשיח.הציבורי.ועיסוקן.

בנושאים. העוסקת. קירשנבאום". את. "לונדון. והמוערכת. הותיקה. היומית. התוכנית. ותרבות.. דעת. של. בנושאים. היומיומי.

כגון.יחסי.דת.מדינה,.ארכיאולוגיה.של.א"י,.פילוסופיה,.סוציולוגיה,.תיאולוגיה,.מדעים,.ועוד...ומגזין.הלילה.המצליח."לילה.

כלכלי".המתאפיין.בהפניית.זרקור.לתופעות.חברתיות-כלכליות.שחורגות.מהכרוניקה.השוטפת,.תוך.מתן.כלים.פשוטים.

להבנת.נושאים.כלכליים.מהותיים.בחיי.היומיום..

בקולנוע. להשקעה. ניכרים. משאבים. הפננו. בישראל,. לציבור. טלוויזיונית. אלטרנטיבה. להציב. המתמשך. המאמץ. לצד.

הישראלי.שאפשרו.הפקתם.של.16.סרטים.ביניהם:.לצוד.פילים,.הבן.של.אלוהים,.סוכריות,.לרדת.מהעץ,.פנתר.לבן.,איגור.

ומסע.האגורים.ועוד.

לוח.השידורים.של.ישראל.10.פנה.בשנה.זו.למיגון.אוכלוסיות,.ועמד.בכל.הכללים..בעניין.תוכניות.הסוגה.עילית..כאמור.

שנת.2012.הייתה.השנה.האחת.עשרה.בתקופת.הזיכיון.של."ישראל.10",.בשנה.זו.עמדה."ישראל.10".במחויבות.שנקבעה.

בחוק.הן.בתחומי.התוכן.והן.בתחומי.ההשקעה.בסרטי.קולנוע.ישראליים..
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תוכני שידור

ערוץ.10.שידר.במהלך.11.חודשים.)בתקופה.שבין.28.1.12.–.31.12.12(.8,101.שעות.שידור.

המחויבויות.המפורטות.בפרק.זה.מעוגנות.בהוראות.החוק.ובכללי.הרשות.

הערה.כללית:.בטבלאות.המופיעות.בדוח.צוין.משך.התכנית.בשעות.ובדקות..השניות.הובאו.בחשבון.בסך.כל.השעות.

1. עמידה במכסת ההפקה המקומית

ערוץ.10.מחויב.לשדר.הפקות.מקומיות.בהיקף.של.40%.מכלל.השידורים..המכסה.מחושבת.מתוך.כלל.השידורים,.כולל.

שידורי.החדשות.

להלן.עמידת.ערוץ.10.בדרישה.זו.בתקופה.הנבדקת:

אחוז הפקה מקומית הזכיין
50%ישראל.10

הנחיית. בשל. זאת. מיוחדים,. חדשות. שידורי. במקומם. ושודרו. מתוכננים,. שידורים. בוטלו. שבהן. השעות. מגולמות. בנתון.

הרשות.להימנע.משידורים.בעלי.אופי.בידורי.בזמן.פיגועים.ואירועים.ביטחוניים.ולהתאים.את.לוח.השידורים.למצב..

כמו.כן.בנתון.מגולמות.240.שעות.של.תכניות.ששודרו.קודם.לשידורן.בערוץ.10.בערוצי.נישה,.ומוכרות.למכסה.מעבר.

למכסת.המינימום.של.40%..שיעור.התכניות.האמורות.עומד.על.כ.3%.מכלל.זמן.השידור.ובהתאם.לכללים.

2. הפקות מקומיות קנויות

נושא.ההפקה.המקומית.הקנויה.הוא.מרכזי.בהסדרת.התוכן.בישראל..החוק.קובע.ש-65%.מההפקות.המקומיות.יהיו.קנויות,.

וכללי.התכניות.מרחיבים.לגבי.ההגדרה.של.הפקה.המוכרת.כקנויה..בהתאם.לכללים,.לזכיין.ניתנת.האפשרות,.בהיקף.של.

עד.20%.מההפקות.המקומיות.שהוא.משדר,.לעשות.שימוש.בעובדי.הזכיין.שהם."טאלנטים.של.המסך".–.מנחים,.מגישים.

ושחקנים..לגבי.תכניות.מסוגה.עילית,.ההוצאה.המוכרת.במקרים.אלו.מופחתת.ב-.10%..

כלל.14.לכללי.התכניות.קובע,.בין.היתר:

"....)ח(.לא.תוכר.כהפקה.מקומית.קנויה.הפקה.שנעשה.בה.אחד.מאלה:

1. שימוש.באמצעי.הפקה.של.בעל.הזיכיון.או.של.תאגיד.שבעל.הזיכיון.הוא.בעל.עניין.בו;.

2. שימוש,.בתמורה.העולה.על.15.אחוזים.מתקציב.ההפקה,.באמצעי.הפקה.של.אדם...המחזיק.אמצעי.שליטה.בבעל..

הזיכיון.בשיעור.של.20.אחוזים.או.יותר,.או.של.תאגיד.שאדם.כאמור.מחזיק.בו.אמצעי.שליטה.בשיעור.של.20.אחוזים.

או.יותר;.הסכם.הפקה.לא.יותנה.בשימוש.כאמור.

3. שימוש.בעובד.של.גוף.כאמור.בפסקאות.)1(.ו-)2(.שאינו.בגדר.אמצעי.הפקה;.

4. שימוש.בעובד.של.גוף.כאמור.בפסקאות.)1(.ו-)2(.שהוא.מנחה,.מגיש.או.שחקן;".

לעניין.סעיף.קטן.זה.–

"אמצעי.הפקה".–.אולפנים,.ציוד.ועובדים.המפעילים.אותם;

"עובד".–.לרבות.מי.שמועסק.על.ידי.בעל.זיכיון.בלא.יחסי.עובד-מעביד.

על.אף.האמור.בסעיף.קטן.)ח(.רשאי.בעל.זיכיון.לשדר.הפקות.מקומיות.קנויות.שנעשה.בהן.שימוש.בעובד.כאמור. )ט(.

בסעיף.קטן.)ח()4(.והן:
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1. תכניות.שאינן.מסוגה.עילית.בהיקף.שלא.יעלה.על.20.אחוזים.מזמן.השידור.של.ההפקות.המקומיות.הקבוע.בסעיף..

11)א(;

2. תכניות.מסוגה.עילית.שהופקו.בסכום.שלא.יעלה.על.20.אחוזים.מההוצאה.הכוללת.שבה.הוא.מחויב.כאמור.בסעיף..

16,.ובהיקף.שלא.יעלה.על.20.אחוזים.מן.השעות.שהפיק.בהוצאה.כוללת.זו;.ההכרה.בהוצאה.שהוציא.לתכניות.

אלה.לעניין.ההוצאה.לתכניות.מסוגה.עילית.תהיה.בשיעור.של.90.אחוזים..."

כללי.התכניות.קובעים.ש-65%.מכלל.ההפקות.המקומיות.חייבות.להיות.קנויות,.כהגדרתן.בכללים..להלן.עמידת.ערוץ.10.

בדרישה.זו:

אחוז הפקה מקומית קנויההזכיין
66%ישראל.10

3. הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה

בהתאם.לכללים,.15%.מזמן.השידור.של.מכסת.ההפקות.הקנויות.יופקו בירושלים או באזורי פריפריה..כל.בעלי.תפקידי.

המפתח.בהפקות.האמורות.יהיו.מי.שמתגוררים.בירושלים.או.באזורי.פריפריה.ועובדים.בהם.דרך.קבע.

אחוז הפקה מקומית קנויה מהפריפריההזכיין
10.3%ישראל.10

"ישראל.10".לא.עמדה.במחויבות.

4. הפקה קנויה מגורם אחד

לפי.כללי.התכניות,.לא.ישדר.בעל.זיכיון.בכל.שנה.הפקות.קנויות.שיותר.מ-20%.מהן.נרכשו.מגורם.אחד..המנהל.רשאי.

להתיר.בתנאים.מסוימים.כי.גורם.שהפיק.את.תכנית.הבוקר.יפיק.עד.25%.ממכסת.ההפקות.הקנויות..

"ישראל.10".עמדה.בדרישה.

5. שידורים חוזרים

הכלל.קובע.כי.בעל.הזיכיון.רשאי.לשדר.שידורים.חוזרים.בשיעור.שלא.יעלה.על.20%.מכלל.זמן.השידורים.שביחידת.

השידור.המוקצית.לו..עוד.נקבע.כי.בעל.הזיכיון.רשאי.לשדר.בין.השעות.06:00-24:00.שידורים.חוזרים,.מעבר.למגבלה.

האמורה.

סה"כ שידור חוזר רכש שידור חוזר מקור
24% 1% 23%

"ישראל.10".חרגה.ב.4%.מהמכסה.המותרת.

6. עמידה במכסות לתכניות מסוגה עילית 

המחויבות להוצאה עבור תכניות סוגה עילית בשנת 2012: 

תיקון.32.לחוק.הרשות.השנייה.קבע.את.היקף.ההוצאה.המחויבת.של.הזכיין.להפקה.ורכישה.של.תכניות.מסוגה.עילית..

בחוק.צוינה.החלוקה.בין.המחויבות.מינימלית.להיקף.ההשלמות.של.חוסרי.העבר..הזכיין.חויב.להשלים.במהלך.השנים.

2009.–.2011,.כ-80.מיליון.ש"ח.של.חוסרים.בהוצאה.על.תכניות.מסוגה.עילית,.חוסרים.שנצברו.במהלך.השנים.2004.–.

2008...הזכיין.השלים.את.כל.החוסרים.כנדרש.
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בהתאם.לקבוע.בחוק,.על."ישראל.10".להוציא.55.4.מיליון.ש"ח.על.תכניות.מסוגה.עילית.בשנת.2012,.שנת.הזיכיון.האחת.

עשרה,.שהחלה.ב.–.28.1.2012.והמונה.11.חודשים..

סה"כ הוצאה מחויבת על תכניות מסוגה סוגה
עילית בשנת 2102 )במיליוני ש"ח(

22.1דרמה
8.9סרטי.תעודה

8.9תכניות.תעודה
15.5ז'אנר.מיוחד.ותכניות.תעודה

55.4סה"כ

נאותות הפקה 

הכללים.מחייבים.את.בעל.הזיכיון.להפיק.כל.אחת.מהשעות.בתקציב.מינימלי.של.65%.מהתקציב.לשעה.לסוגה.)סכום.

המתקבל.מחלוקת.ההוצאה.הכוללת.לכל.סוגה,.במספר.השעות.שנקבעו.לה(,.ובתנאי.שההוצאה.הכוללת.לאותה.סוגה.

תעמוד.בהוראת.הכללים..סרטי.תעודה.צריכים.לעמוד..בתקציב.מינימלי.של.80%.מהתקציב.לשעת.סוגה.

נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  
נתונים.בש"ח.

נאותות לשעה – מינימוםנאותות לשעה – ממוצעסוגה
597,115388,125דרמה

265,385172,500תכניות.מיוחדות
434,266347,413סרטי.תעודה

173,706112,909תכניות.תעודה

6.1 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית 

ערוץ.10.שידר.בסך.הכול.145.שעות.של.תכניות.מסוגה.עילית.

א. דרמה

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

ינסון.הפקות02/09/12.-.127:0021/07/12אלנבי

אולפני.הרצליה31/12/12.-.179:1022/10/12בנות.הזהב

ריקי.שלח24/10/12.-.11:1524/10/12טור.אחד.לחלום.*

אולפני.הרצליה14/09/12.-.84:0429/06/12כאן.גרים.בכיף.

גלובוס.הפקות22/09/12.-.21:1415/09/12תל.אביביות

סה"כ: 22:45:16 שעות

*.תכנית.דרמה.שהופקה.בשיתוף.פעולה.ומהווה.5%.)1:15.שעות(.ממכסת.הדרמה,.בהתאם.לכללים.

הוצאה.מחויבת:.22.1.מיליון.ש"ח.

הוצאה.מוכרת:..22.1.מיליון.ש"ח..)סכום.זה.כולל.הוצאה.של.2.1.מיליון.ש"ח.בגין.השקעה.בסרטי.קולנוע.ישראליים,.בהתאם.

לכללים(.
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ב. סרטי תעודה

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

באזז.הפקות10/07/12.-.65:0514/08/12אחים.לכל.החיים

אמנון.לוי.ניהול.בע"מ26/12/12.-.10:5826/12/12איל.פלד

ישראל.05/09/1210.-.43:3126/09/12אללה.אסלאם.*

סומייקו.הפקות21/10/12.-.11:0221/10/12ההסתבכות.בלוב.*

ישראל.25/06/1210.-.10:5225/06/12אמא.בהמתנה

גורן.פרוס.הפקות17/10/12.-.10:5117/10/12גלעד.שליט.אל.מול.המצלמה

ישראל.18/06/1210.-.10:5618/06/12הבופור-.פצע.פתוח

ארצה.הפקות04/11/12.-.32:3127/11/12הקוף.והאישה

שמיים.הפקות11/09/12.-.11:1011/09/12זוג.או.ילד.

קונץ.הפקות29/04/12.-.32:3213/05/12חרדים

ינסון.הפקות23/09/12.-.10:5523/09/12לילה.לבן.*

ישראל.18/03/1210.-.10:5518/03/12מופע.החתולים.הגדולים.

קסטינה.תקשורת16/02/12.-.10:5016/02/12נערות.פיתוי

אמנון.לוי.ניהול.בע"מ15/07/12.-.10:5915/07/12סודות.הגרעין

יונייטד.קינג31/10/12.-.11:0031/10/12פולי-.שיר.עזבון

טי.טי.וי19/04/12.-.11:1619/04/12צייד.הנאצים.האחרון.*

סה"כ: 25:29:25 שעות

*.סרטי.התעודה.הופקו.בשיתוף.פעולה.ומהווים.35%.)6:46.שעות(.ממכסת.התעודה,.בהתאם.לכללים.

הוצאה.מחויבת:.8.9.מיליון.ש"ח.

הוצאה.מוכרת:..9.4.מיליון.ש"ח.

ג. תכניות תעודה ותכניות מיוחדות

הערוץ.מחויב.לכלול.במכסה.זו.תכניות.תחקיר.

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

גיאורגיה.היפה-.מסע.אל.ארץ.
הגרוזינים

ישראל.11/03/1210.-.10:4511/03/12

ישראל.20/12/1210.-.10:3720/12/12הילד.שירה

ישראל.25/12/1210.-.3030:1831/01/12המקור.**

שמיים.הפקות15/03/12.-.10:5215/03/12חינוך.יקר

אבוט.המאירי.הפקות31/12/12.-.109:2922/10/12טריני.וסוזנה.מרגישות.בבית

מטר.פלוס.הפקות17/05/12.-.33:2403/05/12להציל.את.הנישואים

לילה.כלכלי.-.מהדורת.סוף.
שבוע.

ישראל.06/12/1210.-.2215:2105/07/12

ישראל.20/05/1210.-.10:2920/05/12מליון.דולר.בייבי

זיו.הפקות02/06/12.-.52:3130/06/12פוליטיקלי.קורקט

ינוסן.הפקות12/08/12.-.10:3712/08/12הסיפור.של.אלנבי.
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חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

אמנון.לוי.ניהול.בע"מ19/12/12.-.2521:2301/02/12פנים.אמיתיות.**

ישראל.24/04/1210.-.10:4824/04/12צריכה.להפסיק.לחכות

גיא.פינס.תקשורת04/12/12.-.63:5125/12/12קצת.גבוה.עם.יאיר.ניצני

סה"כ: 90:30:43 שעות

**.תכנית.תחקירים

תכניות מיוחדות 

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

אנדלס.הפקות26/12/12.-.100:3326/12/12בובה.של.מדינה

סה"כ: 00:33:20 שעות

הוצאה.מחויבת.בעבור.תכניות.תעודה:.8.9.מיליון.ש"ח.

הוצאה.מחויבת.בעבור.תכניות.מיוחדות.או.תכניות.תעודה:.15.5.מיליון.ש"ח.

הוצאה.מוכרת.בעבור.תכניות.תעודה:.11.5.מיליון.ש"ח...)סכום.זה.כולל.הוצאה.של.3.2.מל"ש.בגין.השקעה.בסרטי.קולנוע.

ישראליים,.בהתאם.לכללים(

מיליון.₪. .15 מורכב.מהשקעה.של. זה. סכום. ש"ח.. מיליון. .15.5 תעודה:. ותכניות. מיוחדות. תכניות. בעבור. מוכרת. הוצאה.

בתכניות.תעודה.ו.–.0.5.מיליון.ש"ח.בתכניות.מיוחדות.

ד. סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן

"ישראל.10".הייתה.מחויבת.בשנת.2012.להוציא.סך.של.55.4.מיליון.ש"ח.להפקה.ולרכישה.של.תכניות.מסוגה.עילית..

ל"ישראל.10".הוכרה.הוצאה.בסך.של.58.5.מיליון.ש"ח.להפקה.ולרכישה.של.תכניות.מסוגה.עילית.)סכום.זה.כולל.העברת.

עודף.משנת.2011,.במכסת.הדרמה(..

1. בשנת.2011.היה.ל"ישראל.10".עודף.של.3.5.מל"ש.בהוצאה.עבור.דרמה..סכום.של..3.4.מל"ש.מעודף.זה.נזקף.לזכותה..

בשנת.2012..

2. בשנת.2012."ישראל.10".הוציאה.ביתר.סך.של.3.1.מל"ש:.2.6.מל"ש.בהוצאה.עבור.תכניות.התעודה.ו.–.0.5.מל"ש..

בהוצאה.עבור.סרטי.תעודה.

3. בהוצאות."ישראל.10".עבור.תכניות.מסוגה.עילית.נכללה.הוצאה.של.5.3.מל"ש.על.סרטי.קולנוע.ישראליים.בהתאם..

לחוק.הרשות.השנייה..ההוצאה.הוכרה.בחלוקה.הבאה:.2.1.מל"ש.במכסת.ההוצאה.עבור.דרמה.וסך.של.3.2.מל"ש.

במכסת.ההוצאה.עבור.תכניות.תעודה.

4. מחויבות."ישראל.10".בשנת.2012.היתה.לשדר.145.שעות.סוגה.עילית,.זאת.לאחר.הפחתת.שעות.ההשקעה.בקולנוע...

"ישראל.10".עמדה.במחויבות.
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הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות

הבאים. הממצאים. את. ומצאה. התוכן,. בתחום. הכלליות. הכספיות. במחויבויותיה. ."10 "ישראל. עמידת. את. בדקה. הרשות.

)במיליוני.ש"ח(:

מחויבויות ועמידה 
עמידהישראל 10

243מחויבות.להוצאה,.להפקה.ולרכישה.של.תכניות

156מחויבות.להוצאה.להפקה.ישראלית.כחלק.מכלל.המחויבות.להוצאה.לתכניות

גובה.בעת.הזאת.תמלוגים.בגין.הכנסות.הזכיינים.מאתרי.האינטרנט. בהתאם.להנחיית.משרד.התקשורת,.הרשות.אינה.

שלהם..לאור.האמור,.ההכנסות.הנ"ל.אינן.נזקפות.לצורך.חישוב.מחויבויות.התוכן.של.הזכיין.

6.2. הפקות קנויות מסוגה עילית 

.בהתאם.לכללים,.ישדר.בעל.זיכיון.במכסת.תכניות.מסוגה.עילית.שבה.הוא.מחויב.הפקות.מקומיות.קנויות.בשיעור.שלא.

יפחת.מ-65%.ממכסה.זו,.ויוציא.בעבור.הפקות.קנויות.65%.מסך.ההוצאה.הכוללת.לתכניות.סוגה.עילית.שבהן.הוא.מחויב.

להפקות  היו  עילית  מסוגה  לתכניות  מההוצאה   83% ו-  קנויה  מקומית  מהפקה  היו  עילית  מסוגה  התכניות  משעות   65%

מקומיות קנויות. 

סעיף 14)ד( לכללי התכניות.קובע.כי.על.בעל.הזיכיון.להפיק.את.תכניות.הסוגה.העילית.בהפקה.קנויה.בהוצאה.ממוצעת.

לשעה,.שלא.תפחת.מההוצאה.הממוצעת.לשעה.של.הפקה.עצמית..הבדיקה.מתבצעת.לכל.תת-סוגה.בנפרד.)למען.הסר.

ספק,.כל.התכניות.עמדו.בתנאי.נאותות.הפקה(.

הזכיין עמד במחויבות

7. שידורי הרשות השנייה

סעיף.6)ה(.לכללי.התכניות.קובע.כי.על.זכייני.הערוצים.לשדר.את.שידורי.הרשות.במסגרת.שידוריהם.ושחלקם.ישודרו.בין.

השעות.24:00-17:00...במהלך.שנת.2012.שידר.ערוץ.10,.בשידורי.סרטי.תעודה.במסגרת."רצועה.מהחיים".ושידורי."סנונית".

שהפיקה.הרשות.בהתאם.לפירוט.הבא:

מחויבות:.11:45.שעות....

משך בשעותשם התכנית
0:50דייזי.ביץ'

0:32דניאלה.נוסעת.
0:40החופשה

0:34יתוש
0:25מקסיקו

0:30משפט.שדה
0:31נקמה

0:27פזמון.לינקינטון
0:13פנחס

0:50קשת.בענן
0:59הדרך

1:05הנכה.המאושר.והנזיר.המיוסר
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משך בשעותשם התכנית
0:56חזיונות.בלתי.פוסקים

1:00ליה
1:02מילים.-.יענקל'ה.רוטבליט

1:03סיפור.על.ילד.אחר
סה"כ : 11:45 שעות

הזכיין.שידר.את.הסרטים.שנדרש.לשדר.

8. תכניות מועדפות 

היעדים. ואת. הרשות. מגמות. את. שמקדמים. בנושאים,. שיעסקו. תכניות. לשדר. הזכיינים. על. כי. נקבע. התכניות. בכללי.

תכניות מורשת ותרבות  והן.עוסקות.בנושאים.הבאים:. הציבוריים.של.הטלוויזיה..תכניות.אלו.הוגדרו."תכניות.מועדפות".

יהודית, תכניות דעת ותרבות, תכניות פריפריה ותכניות שיח ציבורי..

ההגדרות.של.התכניות.המועדפות.נמצאות.בכללי.התכניות.

כללי.התכניות.מסדירים.את.המכסה.של.התכניות.המועדפות..בהתאם.לכללים,."ישראל.10".מחויבת.לשדר.139.שעות.

נגזרת. אלו. בתכניות. השעות. מכסת. ..24:00-17:00 השעות. בין. מובהק,. באופן. מועדפים. בנושאים. העוסקות. תכניות. של.

מההכנסות.השנתיות.של.הזכיין.

פירוט.התכניות.אשר.הוכרו.נמצא.בנספח.א'.לדוח.השנתי.לשנת.2012.באתר.האינטרנט.של.הרשות.

שעות מועדפות ששודרו

465:02שעות.תכניות.מועדפות.מובהקות

568:03שעות.תכניות.מועדפות.שאינן.מובהקות

1033:05סה"כ שעות תכניות מועדפות

א. דעת ותרבות 

שידור שעות בפועלמחויבות בשעות

23:00124:10תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

179:11תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..

303:21סה"כ.תכניות.מועדפות.מובהקות

568:03תכניות.מועדפות.שאינן.מובהקות.בכל.שעות.היום..........

הזכיין.עמד.במכסה.ואף.מעבר.לכך.

ב. פריפריה

שידור שעות בפועלמחויבות בשעות

28:0028:13תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

45:16תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..

73:29סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.עמד.במכסה.
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ג. מורשת ותרבות יהודית

שידור שעות בפועלמחויבות בשעות

28:0015:56תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

58:20תכניות.מועדפות.מובהקות.ביתר.שעות.היום..

74:17סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין.לא.עמד.במכסה.

ד. שיח ציבורי 

שידור שעות בפועלמחויבות בשעות

14:0013:53תכניות.מועדפות.מובהקות.בין.השעות.24:00-17:00...............

13:53סה"כ.תכניות.מובהקות

הזכיין..עמד.במכסה.

9. השקעה בקולנוע ישראלי

במסגרת.המחויבות.להשקעה.בקולנוע.ישראלי,."ישראל.10".מחויבת.להוציא.בעבור.הפקת.סרטי.קולנוע.ישראליים.בשנת.

2012.סכום.של.3.9.מיליון.₪.)כולל.הצמדה.למדד(.במחויבות.השוטפת..בהתאם.לתיקון.33.לחוק.הרשות.השנייה.על.הערוץ.

להשלים.חוסרים.שהצטברו.מהשנים.בתחום.הקולנוע.הישראלי.על.סך.20.מיליון.₪,.בחלוקה.שווה.במהלך.השנים.2012,.

2013.ו.–.2014..לפיכך,.בשנת.2012."ישראל.10".מחויבת.להשקיע.6.6.מיליון.ש"ח.עבור.השלמת.חוסרי.עבר.ו-.3.9.מיליון.

ש"ח.עבור.מחויבות.שוטפת..סך.ההשקעה.הנדרשת.בשנת.2012.-..10.5.מיליון.₪.."ישראל.10".הציגה.הוצאה.להפקת.

סרטים.ישראליים.בסך.של.10.7..מיליון.₪..

הזכיין.עמד.במחויבות.

להלן.פירוט.הסרטים.שבהם.השקיעה."ישראל.10":

יוצר / במאי סרט
דני.רוזנפלדהמתאגרף

מיכה.לבינזוןאשתו
גור.בנטוביץ'לרדת.מהעץ

היאם.עבאסהירושה
גיא.נתיב,.ארז.תדמורהבן.של.אלוהים

יוסף.פיצ'חדזהסוכריות
יובל.שריםרודפי.בצע
דן.תורג'מןרמון.הזהב

יבגני.רומןאיגור
ארנון.צדוקניקה

תמר.ירוםלילה.ועוד.לילה
עמנואל.נקשכידון

אבי.נשרפלאות
יוסי.מדמונימקום.בגן.עדן

רשף.לוילצוד.פילים
חיים.בוזגלוסרק.סרק
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10. טיפול בפניות ציבור 

בשנת.2012.הופנו.לטיפול.תחום.טלוויזיה.90.פניות.ציבור,.הן.מלשכת.נציב.תלונות.ציבור.הן.בדרכים.אחרות,.הנוגעות.

לתוכן.השידורים.בערוץ.10..הפניות.שמתקבלות.עוברות.בירור.מקיף.באגף.תכניות..בירור.זה.כולל.צפייה.בקטע.מושא.

הפנייה,.ובחלק.מהמקרים.בקשה.לתגובת.הזכיין,.ובחינת.הפנייה.בהתאם.לחוק,.לכללי.התכניות.ולהנחיות.הרשות..בסיום.

הבירור.מגובשת.חוות.דעת.מקצועית,.ובאותם.מקרים.שבהם.הגיעה.הפנייה.מלשכת.נציב.פניות.הציבור,.התגובה.מועברת.

בכתב.לנציב.לצורך.מתן.מענה.לפונה..כמו.כן.מועברות.פניות.המגיעות.ישירות.לרשות,.בלא.קשר.לנציב.

להלן.טבלה.מרכזת.של.נושאי.הפניות:

מספר הפניות שהתקבלו בנושאנושא הפנייה

34סיווג.וסימון.תכניות/קדימונים.בגיל.צפייה.מתאים

14שפה.והתבטאויות.בקדימונים.ובתכניות

33תוכן.בעייתי.בתכניות.ובקדימונים

1שידורים.מסוכנים.–.אלכוהול.ועישון.בשידורים

1פגיעה.ברגשות.הצופים

7שונות

סה"כ 90 פניות ציבור בנושא התוכן 

יש.לציין.שלעתים.מתקבל.מספר.רב.של.פניות.באותו.נושא..לדוגמה,.27.תלונות.ציבור.התקבלו.על.תכנים.לא.מתאימים.

ובלתי.הולמים.בקדימונים.לתכנית."אלנבי"..

.תלונות.אשר.נמצאות.מוצדקות,.מטופלות.מול.הזכיין..אם.הנושא.עומד.בניגוד.לכלל.זה.או.אחר,.הנושא.מטופל.בהליך.

של.הפרה,.הערה.או.בהפניית.הנושא.לתשומת.לבו.של.הזכיין..יש.נושאים.רבים.שהציבור.מלין.לגביהם.ושאינם.נוגדים.

וכמו.כן.לזכיין. את.הכללים,.ובמקרים.אלו.הנושא.מובא.לתשומת.לבו.של.הזכיין..יש.פניות.שטופלו.בהליך.של.הפרה,.

נשלחו.הערות,.התראות.והנחיות.לתיקון.בדבר.שינויים.בלוחות.השידורים,.פגיעה.ברגשות.הצופים.ותוכן.בעייתי.ושפה.בוטה.

בקדימונים.ובתכניות,.שלעתים.אף.הופסק.שידורם.במהלך.אותו.יום.שידורים.שבו.התקבלו.הפניות.

11. עמידה בדרישות לשידור תכניות דוברות ערבית ורוסית, או המתורגמות לשפות אלו

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

לרוסית.רהוטה.באמצעות.כתוביות.תרגום.או.דיבוב,.בשיעור.שלא.יפחת.מ-5%.מכלל.זמן.השידור.שלו.בפריסה.שבועית,.

בשפה.הערבית,.ובהיקף.שלא.יפחת.מ-5%.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.

פירוט.התכניות.אשר.לוו.בכתוביות.תרגום.לערבית.ולרוסית.נמצא.בנספח.א'.לדוח.השנתי.לשנת..2012.באתר.האינטרנט.

של.הרשות.

11.1 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות.בחנה.את.עמידת."ישראל.10".בשיעור.התרגום.לערבית.בפריסה.שבועית,.ומצאה.כי."ישראל.10".עמדה.בדרישה.

5%.תרגום.בפריסה.שבועית.מסתכמים.במחויבות.של.405.שעות.שנתיות..בפועל.תרגם.הזכיין.701:43.שעות.לשפה.הערבית.

הזכיין.עמד.במחויבות.ואף.מעבר.לכך.
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הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

"ישראל.10".מחויבת.לשדר.תכנית.בהפקה.מקומית.הדוברת.את.השפה.הערבית.בת.שעה.בשבוע,.ומתוך.מכסה.זו.יובא.

שיעור.של.עד.12%.שידורים.חוזרים..את.התכנית.האמורה.יפיק.צוות.שרוב.היוצרים.והמבצעים.שבו.הם.ערבים.אזרחי.

ישראל,.והיא.תעסוק.בשאלות.הנוגעות.לחברה.הערבית.בישראל.

מחויבות."ישראל.10".עומדת.על.52.שעות,.מתוכן.רשאי.הזכיין.לשדר.6:14.שעות.בשידור.חוזר...

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

28/12/12.-.4846:0903/02/12מסביב.לעניין.

29/12/12.-.76:1428/01/12מסביב.לעניין.ש.ח.

סה"כ: 52:23:00 שעות

בסך.הכול.שידר.הזכיין.46:09.שעות.בשידור.ראשון.ו-6:14.שעות.בשידור.חוזר,.ורוב.צוות.ההפקה.היה.מהמגזר.הערבי..

הזכיין.עמד.במחויבות.

11.2 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

חמישה.אחוזים.תרגום.בפריסה.שבועית.מסתכמים.במחויבות.של.405.שעות.שנתיות..בפועל,.תרגם.הזכיין.927:26.שעות.

לשפה.הרוסית.

הרשות.בחנה.את.עמידת."ישראל.10".בשיעור.התרגום.לרוסית.בפריסה.שבועית,.ומצאה.כי."ישראל.10".עמדה.בדרישה.

הזכיין.עמד.במחויבות.ואף.מעבר.לכך.

12. דוח עמידת "ישראל 10" בנושא הקלות לכבדי שמיעה – שנת 2012

רקע על החוק והכללים

בשנת.2006.נכנס.לתוקף.חוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(,.תשס"ה-2005.)להלן:."החוק"(..חוק.זה.היתוסף.

על.חוק.הקלות.לחירש,.התשנ"ב-1992.ועל.כללי.הקלות.לחירש.)הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו(,.התשנ"ז-1997.)להלן:.

"הכללים"(,.שהותקנו.מכוחו.ומסדירים.את.מחויבויות.זכייני.הרשות.השנייה.בעניין.הקלות.לכבדי.השמיעה..הוראות.הזיכיונות.

שהוענקו.לזכיינים.מוסיפות.מחויבויות.הנוגעות.להוספת.כתוביות.סמויות,.הניתנות.לצפייה.על.פי.דרישה.בשידור.דיגיטלי..

במהלך.שנת.2012.הופעלה.מערכת.כתוביות.לפי.דרישה.לכבדי.שמיעה..כחלק.משירות.זה,.שהחל.בשנת.2008,.צופה.

הקולט.את.שידורי.הערוץ.בשיטה.הדיגיטלית.יכול.לראות.על.גבי.המרקע.כתוביות.של.התכנית.הנצפית,.אם.כתוביות.אלו.

אכן.נשלחות.על.ידי.בעל.הזיכיון,.בהתאם.לדרישה.

כידוע,.כפי.שנקבע.בחוק,.המחויבות.שלפיה.יש.לפעול.היא.המחויבות.המחמירה.מבין.שני.דברי.החקיקה.האמורים,.החוק.

והכללים.)סעיף.15.לחוק(..

הרשות.העבירה.כנדרש.בחוק.דוח.מפורט.לידי.נציבות.שוויון.זכויות.לאנשים.עם.מוגבלות..דוח.זה.פורסם.גם.באתר.הרשות.

www.rashut2.org.il.והוא.מפורט.בסעיף.13.להלן.

להלן.יובא.פירוט.המחויבויות.בכללים.ועמידת."ישראל.10".בהם.

וכתוביות. בערבית. בשידורים. בערבית. כתוביות. בעברית,. בשידורים. בעברית. כתוביות. פירושה:. כתוביות. לליווי. הדרישה.

ברוסית.בשידורים.ברוסית.

נוסף.על.תכניות.המלוות.בכתוביות.בהתאם.לכללים.האמורים,.כל.תכניות.הרכש.הזרות.מלוות.בכתוביות.תרגום,.ולפיכך.

http://www.rashut2.org.il
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ולרוסית,.אשר.אינו.מחושב.במכסה. קיים.על.המרקע.היצע.לא.מבוטל.של.תכניות.המלוות.בתרגום.לעברית,.לערבית.

לעניין.עמידה.בהוראות.החוק.והכללים.

*את פירוט הנתונים והטבלאות המפורטות אפשר יהיה לראות באתר האינטרנט של הרשות.

א. תרגום לשפת הסימנים בתכניות ילדים

או. עברית,. דוברת. והיא. שעה. חצי. לפחות. שנמשכת. בערוץ,. בשבוע. אחת. תכנית. לפחות. כי. מחייב. לכללים. 2)ז(. סעיף.

מדובבת.לעברית,.ומיועדת.לילדים.בגיל.הרך.שאינם.יודעים.לקרוא,.תתורגם.לשפת.הסימנים.

"ישראל.10".לא.שידרה.תכניות.כאמור,.אי.לכך.לא.הייתה.מחויבת.ללוותן.בשפת.סימנים.

ב. כתוביות מכלל זמן השידורים

סעיף.2)ד(.לכללים.מחייב.ללוות.בכתוביות.לכבדי.שמיעה.לפחות.50%.מכלל.זמן.השידורים.המוקלטים.שישודרו.מדי.

חודש.

נוסף.על.תכניות.ששודרו.ע"י.הזכיין.בעניין.זה,.שודרו.68:13.שעות.משידורי.הרשות.השנייה.בשידורי.ערוץ.10,.שאותן.ליוותה.

הרשות.בכתוביות.במלואן..

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית

ערוץ.10.מחויב.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בעברית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.עברית..ערוץ.10.עמד.במכסה.

החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.בעברית.3074:45.שעות,.שהן.90%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית.

במהלך.כל.היום,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות דוברות ערבית 

ערוץ.10.מחויב.ללוות.מדי.חודש.בכתוביות.בערבית.50%.מהשידורים.המוקלטים.הדוברים.ערבית..ערוץ.10.עמד.במכסה.

החודשית.בכל.אחד.מ-12.החודשים.שנבדקו.

בסך.הכול,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.בערבית.87:36.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית.

במהלך.כל.היום,.מעל.ומעבר.למכסה.החודשית.

ג. כתוביות בשעות השיא

סעיף.2)ג(.לכללים.קובע.כי.לפחות.50%.מכלל.התכניות.שישודרו.בכל.חודש.בין.השעות.24:30-19:00,.ואינן.בשידור.חי,.ילוו.

בכתוביות.לכבדי.שמיעה..

"ישראל.10".עמדה.בהוראות.החוק.וליוותה.את.כל.התכניות.המוקלטות.ששודרו.במהלך.השנה.בשעות.השיא,.בכתוביות.

לכבדי.שמיעה..לפיכך.עמדה."ישראל.10".בהוראות.החוק.והכללים.
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חברת חדשות 10

על.פי.הכללים:

1. עיקר.החדשות.ותמצית.תוכנן.של.הכתבות.ילוו.כולן.בכתוביות.בעברית.)סעיף.4)א()3(.בכללים(..

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

2. כל.כתבה.המשודרת.במגזין.החדשות.השבועי.המסכם.ביום.ו'.תלווה.בכתוביות.בעברית,.אם.הכנת.הכתבה.הסתיימה..

לפני.השעה.14:00.ביום.השידור.)סעיף.4)ג()2(.בכללים(.

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.    

סעיף 5)ג( לחוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.מהדורת.חדשות.

מרכזית.יומית.אחת.לפחות.בשעות.השיא,.המשודרת.בכל.ערוץ.טלוויזיה.שבו.הוא.משדר.מהדורה.כאמור..

חברת חדשות 10 עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית, המשודרת מדי ערב, בכתוביות 

סמויות אשר ניתנות לצפייה לפי דרישת הצופה.

3. לפחות.מחצית.מהכתבות.במהדורת.החדשות.המרכזית.היומית,.בכל.אחד.מימי.השבוע,.ילוו.בכתוביות.בעברית.)סעיף..

4)ג()2(.בכללים(.

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו. 

סעיף 5)ג( לחוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.מהדורת.חדשות.

מרכזית.יומית.אחת.לפחות.בשעות.השיא,.המשודרת.בכל.ערוץ.טלוויזיה.שבו.הוא.משדר.מהדורה.כאמור..

חברת חדשות 10 עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית, המשודרת מדי ערב, בכתוביות 

סמויות אשר ניתנות לצפייה לפי דרישת הצופה.

4. מהדורת.חדשות.אחת.לשבוע.בשפה.הערבית.תתורגם.לשפת.הסימנים.)סעיף.4)ו(.לכללים(..

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

5. מהדורת.חדשות.מסכמת.ותכנית.בענייני.היום,.ששודרה.בסמוך.לפניה.ילוו.בתרגום.לשפת.סימנים.לפחות.פעמיים..

בשבוע,.בימי.חול.שבהם.לא.משודרת.בערוץ.כלל.ארצי.אחר.מהדורת.חדשות.המתורגמת.לשפת.סימנים..

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

חברת החדשות שידרה מהדורת חדשות מסכמת במוצאי שבת, על כן לא חלה עליה החובה ללוותה בשפת סימנים. 

6. לשפת.. בתרגום. ילוו. הם. חדשות,. שידורי. של. מראש. מתוכננות. בלתי. פריצות. מתבצעות. שבהם. מיוחדים. באירועים.

הסימנים.או.בכיתוב.על.המרקע.של.עיקר.הדברים.שבשידור.)סעיף.4)ז(.לכללים(.

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

13. בדיקת עמידת ערוץ 10 בחוק כתוביות ושפת סימנים במהלך שנת 2012

מצ"ב.דוח.לגבי.עמידת.ערוץ.10.בהוראות.חוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.סימנים(,.תשס"ה.–.2005.)להלן:."החוק"(.

בשנת.2012..יצוין.כי.בהתאם.לסעיף.15.לחוק,.חלות.על.ערוץ.10.הוראות.נוספות.לפי.חוק.הקלות.לחרש,.התשנ"ב-1992.

)לרבות.כללים.שהתקינה.מועצת.הרשות.השנייה.מכוחו(,.אשר.חלקן.אף.מחמירות.מאלו.הקבועות.בחוק..כמו.כן.חלות.
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מחויבויות.על.פי.כתב.הזיכיון..עם.זאת,.דוח.זה.מתייחס.לעמידה.במחויבויות.על.פי.חוק.שידורי.טלוויזיה.)כתוביות.ושפת.

סימנים(,.תשס"ה-2005.בלבד.

*את.הדוח.המלא.הכולל.את.פירוט.הנתונים.והטבלאות.אפשר.יהיה.לראות.באתר.האינטרנט.של.הרשות.

13.1 כתוביות בתכניות מוקלטות

סעיף 3)א(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,..90% לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.

המוקלטות.המשודרות.במשך חצי שנה..

סעיף.1.לחוק.מגדיר.את.המונח."תכנית".כדלקמן:

"תכנית-.תכנית.המשודרת.בערוץ.טלוויזיה.שהדיבור.בה.הוא.בשפה.העברית.או.הערבית,.או.תכנית.טלוויזיה.שהדיבוב.בה.

הוא.בעברית.או.בערבית,.ולמעט.תכנית.שהיא.אחת.מאלה:

1. תכנית.אשר.תוכנה.המילולי.שולי;.

2. תכנית.המיועדת.לילדים.שהדיבוב.בה.הוא.בעברית.או.בערבית;.

3. תכנית.מוזיקה;".

ומכאן.נקבע.אופן.בדיקתנו.את.שיעור.עמידת.הזכיינים.בהוראות.סעיף.זה.

בנוסף,.נציין.כי.בבדיקת.סעיף.זה.לא.נבחנה.עמידת.הזכיינים.בשעות.שבין.01:00.ל.–.06:00,.זאת.בהתאם.להוראת.סעיף.

10)ט(.לחוק.

הערה.כללית:.משך.הזמן.צוין.בשעות.ובדקות..השניות.הובאו.בחשבון.בסך.כל.השעות.

ינואר-יוני 2012

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".1747:11.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.."ישראל.10".מחויבת.ללוות.90%.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.1572:28.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.1511:05.שעות.מאחר.ו–.61:23.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

לוו.בכתוביות.בעברית.1675:18.שעות,.שהן.96%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית.. בפועל,.בתקופה.האמורה,.

לפיכך.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

.90% ללוות. מחויבת. ."10 "ישראל. ערבית.. הדוברות. מוקלטות. תכניות. 47:34.שעות.של. ."10 "ישראל. שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..42:49.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.בערבית.47:34.שעות,.שהן.100%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.ערבית..לפיכך.

עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.
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יולי- דצמבר 2012

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".1775:51.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.."ישראל.10".מחויבת.ללוות.90%.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.1598:16.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.1559:45.שעות,.מאחר.ו–.38:31.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

לוו.בכתוביות.בעברית.1734:12.שעות,.שהן.98%.מסך.התכניות.המוקלטות.הדוברות.עברית.. בפועל,.בתקופה.האמורה,.

לפיכך.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

.90% ללוות. מחויבת. ."10 "ישראל. ערבית.. הדוברות. מוקלטות. תכניות. 46:27.שעות.של. ."10 "ישראל. שידרה. זו. בתקופה.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.41:48.שעות.

ערבית.. הדוברות. המוקלטות. התכניות. מסך. .100% שהן. שעות,. .46:27 בערבית. בכתוביות. לוו. האמורה,. בתקופה. בפועל,.

לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.מעבר.לנדרש.

13.2 כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא

סעיף 3)ב(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,.100%.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.המוקלטות.

המשודרות.במשך.חצי.שנה,.בשעות.השיא..

יצוין.כי.הרשות.קבעה.כי.שעות.צפיית.השיא.)"פריים.טיים"(.בערוצים.2.ו-.10.הינן.בין.השעות.19:00-24:30..אשר.על.כן,.

ובהתאם.להוראת.סעיף.2)ב(.לחוק,.בדיקת.עמידת.הזכיינים.בהוראת.סעיף.3)ב(.לחוק.וביתר.הוראות.החוק.הנוגעות.לשעות.

שיא,.נערכה.על.פי.שעות.אלה..

ינואר-יוני 2012

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".334:38.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.בשעות.השיא.."ישראל.10".מחויבת.

ללוות.100%.משעות.אלה.בכתוביות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.293:37.שעות.מאחר.ו–.41:01.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.בעברית.293:16.שעות,.ו-.41:01.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."ישראל.

10".במסגרת.המכסה.334:17.שעות.שלוו.בכתוביות.ובשפת.סימנים,.ואשר.מהוות.99.9%.מהשעות.של.תכניות.מוקלטות.

הדוברות.עברית.בשעות.השיא..לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה..

ל"ישראל.10".חוסר.זעיר.של.כ.–.20.דקות,.לפיכך.אנו.מוצאים.כי.אין.מקום.לקבוע.הפרה.במקרה.הנדון..

יולי- דצמבר 2012

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".362:27.שעות.של.תכניות.מוקלטות.הדוברות.עברית.בשעות.השיא.."ישראל.10".מחויבת.
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ללוות.100%.משעות.אלה.בכתוביות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.327:52.שעות.מאחר.ו–.34:35.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.בעברית.327:19.שעות,.ו-.34:35.שעות.לוו.בשפת.סימנים..סה"כ.שידרה."ישראל.

10".במסגרת.המכסה.361:54.שעות.שלוו.בכתוביות.ובשפת.סימנים,.ואשר.מהוות.99.8%.מהשעות.של.תכניות.מוקלטות.

הדוברות.עברית.בשעות.השיא..לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה..

ל"ישראל.10".חוסר.זעיר.של.כ.–.30.דקות,.לפיכך.אנו.מוצאים.כי.אין.מקום.לקבוע.הפרה.במקרה.הנדון..

13.3. ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים 

סעיף 3)ד(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.בשיעור.של.50%.מהשיעורים.האמורים.בסעיף.3.לחוק,.תכניות.

מדובבות.המיועדות.לילדים,.במשך.חצי.שנה.

עפ"י.הוראת.סעיף.זה.בשנת.2012.יש.ללוות.בכתוביות.45%.לפחות.מהתכניות.המדובבות.המיועדות.לילדים.המשודרות.

בכל.היום,.ו-50%.מהתכניות.המדובבות.המיועדות.לילדים.המשודרות.בשעות.השיא..לעניין.זה.יצוין.כי.סעיף.2)א(.לחוק.

קובע.כי.שעות.השיא.לגבי.תכניות.לגיל.הרך.הינן.7:00-8:00.ו-.14:00-17:00.)להלן:."שעות השיא לילדים"(..

ינואר-יוני 2012

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו,.לא.שודרו.בשידורי."ישראל.10".תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

יולי- דצמבר 2012

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך.תקופה.זו,.לא.שודרו.בשידורי."ישראל.10".תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.

13.4 כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא לילדים

ינואר-יוני 2012

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו,.לא.שודרו.בשידורי."ישראל.10".בשעות.השיא.לילדים.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.

עליה.מחויבות.זו.

יולי - דצמבר 2012

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך.תקופה.זו,.לא.שודרו.בשידורי."ישראל.10".בשעות.השיא.לילדים.תכניות.מדובבות.המיועדות.לילדים,.לכן.לא.חלה.

עליה.מחויבות.זו.
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13.5 כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי

סעיף 4)א(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,..50% לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.

המשודרות.בשידור.חי.במשך חצי שנה..

המדובר בכתוביות הניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה – להלן "כתוביות סמויות".

ינואר-יוני 2012

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".979:29.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית..הזכיין.מחויב.ללוות.50%.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..489:44.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.463:38.שעות.מאחר.ו-.26:06.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.821:43.שעות,.שהן.84%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

יולי - דצמבר 2012

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".926:57.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי.ודוברות.עברית..הזכיין.מחויב.ללוות.50%.

משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..463:28.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.433:33.שעות.מאחר.ו-.29:55.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.825:45.שעות,.שהן.89%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

13.6 כתוביות בתכניות בשידור חי בשעות שיא

סעיף 4)ב(.לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות,.בשנת.2012,.50%.לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.

בשידור.חי.המשודרות.במשך.חצי.שנה,.בשעות.השיא..

להגדרת.'שעות.שיא'.ראו.סעיף.13.2.לעיל..

ינואר-יוני 2012

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

ודוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין. זו.שידרה."ישראל.10".378:16.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי. בתקופה.

מחויב.ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר.189:08.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.163:01.שעות.מאחר.ו–.26:07.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית.
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בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.305:19.שעות,.שהן.81%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

יולי-דצמבר 2012

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

ודוברות.עברית.בשעות.השיא..הזכיין. זו.שידרה."ישראל.10".345:11.שעות.של.תכניות.המשודרות.בשידור.חי. בתקופה.

מחויב.ללוות.50%.משעות.אלה.בכתוביות,.כלומר..172:35.שעות.

בהתאם.לסעיף.7)ד(.לחוק,.המחויבות.היא.142:49.שעות.מאחר.ו-.29:46.שעות.לוו.בשפת.הסימנים.בתכניות.המשודרות.

בשידור.חי.ודוברות.עברית..

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בכתוביות.סמויות.בעברית.291:49.שעות,.שהן.84%.מסך.התכניות.בשידור.חי.הדוברות.עברית..

לפיכך,.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בכתוביות.סמויות.מעבר.לנדרש.

13.7 תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה

סעיף 7)א( לחוק קובע.כי.בשנת.2012.משדר.טלוויזיה.ילווה.5%.לפחות.מסך.זמן.שידורן.של.כלל.התכניות.המשודרות.

בשעות.השיא,.למעט.מהדורת.חדשות,.בתרגום.לשפת.סימנים..להגדרת.'שעות.שיא'.ראו.סעיף.13.2.לעיל..

ינואר-דצמבר 2012

בתקופה.זו.שידרה."ישראל.10".1419:39.שעות.דוברות.עברית.בשעות.השיא.."ישראל.10".מחויבת.ללוות.5%.משעות.אלה.

בתרגום.לשפת.הסימנים.בעברית,.כלומר.70:58.שעות.

עברית. דוברות. התכניות. מסך. .9% שהן. שעות,. .131:29 בעברית. סימנים. לשפת. בתרגום. לוו. האמורה,. בתקופה. בפועל,.

ששודרו.בשעות.השיא..לפיכך.עמדה."ישראל.10".במחויבות.האמורה.ואף.ליוותה.שידורים.בשפת.סימנים.מעבר.לנדרש.

שידורי הרשות השנייה 

בשנת.2012.שידרה.הרשות.השנייה.37:48.שעות.דוברות.עברית.בשעות.השיא.בערוצים.2.ו-.10..הרשות.מחויבת.ללוות.5%.

משעות.אלה.בתרגום.לשפת.הסימנים.בעברית,.כלומר.1:53.שעות.

בפועל,.בתקופה.האמורה,.לוו.בתרגום.לשפת.סימנים.בעברית.1:53.שעות,.שהן.5%.מסך.השעות.ששידרה.הרשות.השנייה.

במהלך.כל.השנה.שידרה.הרשות.השנייה.82:16.שעות.בערוצים.2.ו-10,.וכולן.לוו.בכתוביות.לכבדי.שמיעה.

13.8 תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך

סעיף 7)ג( לחוק.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בתרגום.לשפת.סימנים.תכנית.יומית.אחת.או.יותר.בהיקף.של.חצי.שעה.

לפחות,.לגיל.הרך.

"ישראל.10".לא.שידרה.במהלך.שנת.2012.תכניות.לגיל.הרך,.על.כן.לא.חלה.עליה.מחויבות.זו.
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סעיף 5 )ג(  לחוק,.הרלוונטי.לשנת.הדוח,.קובע.כי.משדר.טלוויזיה.ילווה.בכתוביות.מהדורת.חדשות.מרכזית.יומית.אחת.

לפחות.בשעות.השיא,.המשודרת.בכל.ערוץ.טלוויזיה.שבו.הוא.משדר.מהדורה.כאמור..

חברת החדשות של ערוץ 10 עמדה בדרישה וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית, המשודרת מידי ערב, בכתוביות סמויות 

אשר ניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה.

חברת החדשות של ערוץ 10 עמדה בדרישה.

סעיף 7)ב( לחוק.קובע.כי.מדי.ערב.בשעות.השיא.תתורגם.לשפת.סימנים.מהדורת.חדשות.אחת.לפחות.המשודרת.בערוץ.

טלוויזיה.המשדר.חדשות.בעברית.

בהתאם.לסעיף.7.)ב(.לחוק,.על.ועדת.התיאום.לקבוע.הוראות.בדבר.ימי.השידור.בעבור.כל.ערוץ..הועדה.קבעה.הוראות.

בעניין,.וערוצים.2.ו-.10.שידרו.בהתאם.לחלוקה.שניתנה.ע"י.ועדת.התיאום.

חברת החדשות של ערוץ 10 שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שני וחמישי.

חברת החדשות של ערוץ 10 עמדה בדרישה.

בהתאם.לסעיף 9 )ג( לחוק –בערוץ.10.משודרות.הודעות.בכותרות.בזמן.פיגוע.המפנות.למרכז.מידע,.בליווי.מספרי.טלפון.

לחרום..כמו.כן,.מהדורות.החדשות.מלוות.בכתוביות.לפי.דרישה,.הניתנות.לצפייה.על.ידי.הציבור.במערכות.הדיגיטאליות.

בהתאם.לסעיף 11)א( לחוק,.מתפרסם.מידע.במדריכי.השידורים.ובלוחות.השידורים.האלקטרוניים.)EPG(.לגבי.תכניות.

המלוות.בכתוביות.ובשפת.סימנים..המידע.מועבר.על.ידי.הזכייניות.למערכות.פרסום.הלוחות,.במסגרת.לוחות.השידורים.

המפורסמים.לציבור.

למען.הסדר.הטוב.יצוין.כי.בהתאם.להוראת.סעיף.15.לחוק,.על.חברות.החדשות.להוסיף.ולקיים.את.החיובים.החלים.עליהן.

מכוח.הוראות.חוק.הקלות.לחרש,.תשנ"ב-.1992.והכללים.שהותקנו.מכוחו,.כללי.הקלות.לחרש.)הרשות.השנייה.לטלוויזיה.

ולרדיו(,.תשנ"ז-.1997..הוראות.נוספות.בעניין.זה.נקבעו.לחברות.החדשות.מכוח.זיכיונן..דו"ח.זה.אינו.מתייחס.למחויבות.

אלה.
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כחלק.מהפיקוח.על.השידורים,.הרשות.מבררת.עם.כל.זכיין.אירועים.הנראים.הפרה.לכאורה.של.החוק,.הכללים.או.הנחיות.

הרשות,.לדוגמה,.שיבוץ.פרסומות.בניגוד.לכללים,.פרסומת.אגב.אסורה.ונושאים.תכניתיים.ואתיים.נוספים.

אם.לאחר.הליך.הבירור.עם.הזכיין.מתקבלת.החלטה.כי.אכן.בוצעה.הפרה.בשידור,.הרשות.רשאית.להטיל.סנקציה.על.

הזכיין..הסנקציה.הנפוצה.היא.נטילת.זמן.פרסומת.העומד.לרשות.הזכיין..לעתים.מוטלים.גם.עיצומים.כספיים..על.ההחלטה.

להטיל.סנקציה.עומדת.לזכיין.זכות.לעיון.מחדש.בפני.מנכ"ל.הרשות.ולאחר.החלטתו,.הזכיין.זכאי.להגיש.ערר.בפני.ועדה.

של.מועצת.הרשות.

להלן.מפורטות.ההפרות.שבגינן.הוחלט.להטיל.סנקציות.על.הזכיין.

טבלת סיכום הפרות ונטילות שנקבעו על ידי הרשות

מספר זכיין
הפרות 

הפרות 
בתחום 
שיבוץ 

פרסומות או 
חסויות

הפרות 
בתחום 

האתיקה 
בפרסומת

הפרות 
בתחום 

פרסומת 
אגב

הפרות
בתחום 
התכניות

הפרות 
בתחום 
היקף 
שידור 
תכניות 
מציאות

הפרות 
בתחום 
עוצמת 
השמע

נטילת התראה
זמן 

שידור

עיצום 
כספי

ערוץ 
10

71102792051655

חדשות 

10

111

ההיקף.המצטבר.של.הנטילות.שנקבעו.בשנת.2012.–.02:43:50.שעות.

נקבע.עיצום.כספי.ל"ישראל.10".בסך.392,000.₪.
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נטילת 10:00 דקות של פרסומת, בגין 

3 הפרות.

אבי. השף. עם. הבית. "עמוד. בתכניות. ו-2.3.12,. .24.2.12 .,17.2.12 בתאריכים.

ביטון",.ניתנה.חשיפה.פרסומית.מצטברת.ובוטה.לרשת.הסופרמרקטים."עדן.

טבע.מרקט",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 9:00 דקות של פרסומת, בגין 3 

הפרות.

מיקי. עם. ומתוקים. "מאפים. בתכניות. ו-7.3.12,. .29.2.12 .,22.2.12 בתאריכים.

"סנו. .,"ARCOS" חברת. לסכיני. מצטברת. פרסומית. חשיפה. ניתנה. שמו",.

סושי.–.ניילון.נצמד".ו"Philips",.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.  יחסי. קיום. ובו. 14:16,.הוצג.קטע. "הצינור",.בשעה. 28.2.12,.בתכנית. בתאריך.

בהתאם. ומעלה.. .8 לגיל. סווג. הפרק. בארגנטינה.. הגדול". "האח. בבית. מין.

לתקנות.סיווג.וסימון.שידורים.מזיקים.היה.על.הזכיין.לסווג.את.התכנית.לגיל.

14.ומעלה.ולשדרה.לאחר.השעה.22:00..התכנית.שודרה.בניגוד.לתקנות.סווג,.

סימון.ואיסור.שידורים.מזיקים.תשס"ג.-.2002.ובניגוד.לכלל.9.)ב()1(.לכללי.

תכניות.

נטילת דקה של פרסומת, בגין 2 

הפרות.

בתאריכים.10.2.12.ו-16.2.12.העלו.נתוני.מדידה.בשידור.חריגות.ברמת.השמע.

של.הפרסומות,.שהייתה.גבוהה.מעבר.לטווח.המותר.מהשמע.בתכניות,.בניגוד.

לכללי.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו.)עוצמת.הקול.בשידורים(.תשס"ט.-.

.2009

עיצום כספי בסך 30,000 ₪. מערכון. שודר. .,21:46 בשעה. הילדים",. לפני. "לא. בתכנית. .,13.4.12 בתאריך.

שעסק.בקיום.יחסי.מין.עם.ילדים..בשעה.21:53.שודר.מערכון.נוסף.שהייתה.בו.

אלימות.יתרה..התכנית.לא.סווגה.כלל..היה.על.הזכיין.לסווג.את.התכנית.לגיל.

14.ומעלה,.ולשדרה.לאחר.השעה.22:00..התכנית.שודרה.בניגוד.לתקנות.סווג,.

סימון.ואיסור.שידורים.מזיקים.תשס"ג.-.2002.ובניגוד.לכלל.9.)ב()1(.לכללי.

תכניות.

עיצום כספי בסך 10,000 ₪. בתאריך.29.4.12,.בתכנית."הצינור",.בשעה.14:16,.שודר.בש.ח..ריאיון.עם.אדם.

המסביר.כיצד.הוא.מפתה.בחורה..במסגרת.הריאיון.הוצג.סרטון.שתיעד.את.

שלבי.הפיתוי,.עד.לשלב.קיום.יחסי.המין..בהתאם.לתקנות.סיווג.וסימון.שידורים.

מזיקים.ולכלל.9)ב(.לכללי.התכניות,.היה.על.הזכיין.לסווג.את.התכנית.לגיל.

14.ומעלה.ולשדרה.לאחר.השעה.22:00..כמו.כן,.הבחורה.צולמה.בלא.ידיעתה,.

בניגוד.לסעיפים.12.ו-15.)א.ו-ב(.לכללי.האתיקה.בשידורים(.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת. מערכון. .21:47 בשעה. שודר. הילדים",. לפני. "לא. בתכנית. .,25.5.12 בתאריך.

מעולם. בביטויים. ושימוש. פורנוגרפיות. תמונות. הצגת. וכלל. בפורנו. שעסק.

שידורים. וסימון. סיווג. לתקנות. בהתאם. ומעלה.. .8 לגיל. סווג. הפרק. הפורנו..

ולשדרה.לאחר. ומעלה,. מזיקים.היה.על.הזכיין.לסווג.את.התכנית.לגיל.14.

השעה.22:00.
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נטילת 10:00 דקות של פרסומת. תערוכת. מתוך. דץ. אורנה. עם. בוקר". "כל. התכנית. שודרה. .21.6.12 בתאריך.

"ביוטי.סיטי".של.רשת."סופר.פארם"..האמור.מהווה.פרסומת.בוטה.החורגת.

מגבול.הסביר,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..זאת.ועוד,.מיקומו.

של.השידור.ושילובם.החוזר.של.אירועי.התערוכה.בתוכני.התכנית.מחזקים.

את.הרושם.כי.על.פניו.נערך.שיתוף.פעולה.עם.רשת."סופר.פארם".בהפקת.

התכנית,.בניגוד.לכלל.13.לכללי.התכנית.

נטילת 6:00 דקות של פרסומת. לחברת. פרסומי. אייטם. שודר. כלכלי",. "לילה. בתכנית. .,25.6.12 בתאריך.

ההשקעות."Hon.Line".המצויה.בבעלותו.של.מר.שלמה.מעוז,.חבר.בפאנל.

היועצים.הקבוע.של.התכנית,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת..זאת.

מעין. יכולה.לשמש. התוכן. במסגרת. מסחריים. גורמים. של. ועוד,.השתתפות.

פלטפורמה.לקידום.עסקיו.הפרטיים.של.אחד.מצוות.הפרשנים.המקצועיים.

והעדר. איזון. חוסר. של. עין. ומראית. חשד. ליצור. העלול. דבר. התכנית,. של.

אובייקטיביות..הדבר.חמור.שבעתיים,.היות.שמדובר.בתכנית.העוסקת.בענייני.

היום.)כלכלה.וכספים(,.ז'אנר.המחייב.הקפדה.על.עצמאות.התוכן.והמסרים.

המוצגים.בו.

בגין 6 הפרות במועדים 20.6.12, 

26.6.12, 27.6.12, 3-5.7.12, נקבעה 

נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

בגין 4 הפרות במועדים 18.6.12, 

19.6.12, 25.6.12, 2.7.12 , נקבעה 

נטילת 4:00 דקות של פרסומת.

בגין הפרת הנחיית הרשות נקבעה 

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

בתאריכים.18-20.6.12,.25-27.6.12.ו-2-5.7.12.שובצו.חסויות.לאתר."ביזפורטל".

העוסק.בענייני.כלכלה.ושוק.ההון.במסגרת.שידורי.התכנית."לילה.כלכלי",.

שעניינה.סוגיות.בנושאי.כלכלה.וכספים..הדבר.עומד.בניגוד.לכלל.3.)ג()3(,.

)ד(.ו-)ה(.לכללי.החסויות.

נוסף.על.כך,.הופעתו.הקבועה.של.עורך.האתר.אף.מעלה.את.החשש.כי.על.

פניו.נערך.שיתוף.פעולה.עם.אתר."ביזפורטל".בהפקת.התכנית.וזאת.בניגוד.

לכלל.13.לכללי.התכניות.

נטילת 30 שניות של פרסומת. הוענקה.חשיפה.פרסומית.החורגת. "שישי.בבוקר",. 6.7.12,.בתכנית. בתאריך.

ניצב. עם. ריאיון. במסגרת. "מולטילוק",. המנעולים. לחברת. הסביר. מגדר.

בדימוס.אסף.חפץ,.מנכ"ל.החברה,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 1:00 דקה של פרסומת. הוענקה.חשיפה.פרסומית.אסורה. בתאריך.7.7.12,.בתכנית."סודות.הנדל"ן", 

לחברת."פזגז".ולמוצריה,.במסגרת.ריאיון.עם.נציגת.החברה,.בניגוד.לכלל.9.

לכללי.האתיקה.בפרסומת.ומהווה.פרסומת.לכל.דבר.ועניין.

נטילת 30 שניות של פרסומת. בתאריך.19.6.12,.בתכנית."לונדון.את.קירשנבאום",.שודרה.פרסומת."פופ.אפ".

על. חזר. הדבר. המרואיין.. מפני. ניכר. חלק. שהסתיר. באופן. המרקע,. בפינת.

בניגוד. עומד. הדבר. בעניין.. הרשות. הערת. למרות. ., .20.6.12 בתאריך. עצמו.

לסעיף.10)ה(.לכללי.התכניות:."בעל.זיכיון.לא.ישדר.במשך.שידור.תכנית.כל.

סימן.או.תוספת.שאינה.חלק.אינטגרלי.של.התכנית,.אלא.באישור.המנהל".
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נטילת 4:00 דקות של פרסומת. שודרה. .,19:43 בשעה. פינס",. גיא. עם. טוב. "ערב. בתכנית. .,22.7.12 בתאריך.

"עלייתו. הירי.שאירעה.בהקרנת.הבכורה.של.הסרט. בנושא.מתקפת. כתבה.

אלימים,. מבהילים,. קטעים. כללה. הכתבה. האפל".. האביר. של. ונפילתו.

סיווג. לתקנות. בהתאם. ומעלה.. .8 לגיל. סווגה. התכנית. ומפחידים.. אכזריים.

ומעלה,. וסימון.שידורים.מזיקים.היה.על.הזכיין.לסווג.את.התכנית.לגיל.14.

ולשדרה.לאחר.השעה.22:00.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת. טוב. "ערב. התכנית. .19:21 בשעה. שודרה. באב,. ט'. במהלך. .,29.7.12 בתאריך.

מהלוח. בשונה. היום,. של. המיוחד. לאופיו. מתאימה. שאינה. פינס",. גיא. עם.

6)ב(. לסעיף. בניגוד. עומד. האמור. השידור. הרשות.. אישור. ובלא. המתוכנן.

לכללי.התכניות.ובניגוד.לסעיפים.30.ו-34)א(.לכללי.התכניות,.לפיהם.שינוי.

לוח.מאושר.מצריך.קבלת.אישור.מהרשות.

התראה בתאריך.12.8.12,.בתכנית."חמש.עם.רפי.רשף",.שודרה.בשעה.17:05.כתבה.

שהציגה.הוצאה.להורג.של.פעיל.סורי.מטעם.אסד..הקטע.היה.אלים.ושודר.

וסימון. סיווג. לתקנות. בהתאם. סיווג.. ללא. שודרה. התכנית. ברצף.. פעמיים.

שידורים.מזיקים.היה.על.הזכיין.לסווג.את.התכנית.לגיל.14.ומעלה,.ולשדרה.

לאחר.השעה.22:00.

נטילת דקה של פרסומת. בתאריכים.27.8.12.ו-4.10.12,.בתכנית."צינור.לילה",.ניתנה.חשיפה.פרסומית.

לבנק."דיסקונט",.ע"י.הצגת.לוגו.הבנק.ברקע.המנחה.ללא.קשר.לדבריו.ו/או.

לאייטם.שהיה.לפניו.או.אחריו..השידור.הוא.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.

בפרסומת.

נטילת 5:00 דקות של פרסומת בשעה 

19:00 – 20:00, בגין 5 הפרות.

"ביקור. בתכניות. ו-21.10.12,. .16.10.12 .,14.10.12 .,24.9.12 .,11.9.12 בתאריכים.

לחשיפה. אהרוני,. אופק. שיער,. לתוספות. ומומחה. השיער. מעצב. זכה. בית",.

פרסומית.מצטברת.החורגת.מגבול.הסביר,.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.

בפרסומת.

נטילת 13:00 דקות של פרסומת, בגין 

4 הפרות.

בתאריכים.7.9.12,.21.9.12,.12.10.12.ו-19.10.12,.בתכניות "אהרוני.מבשל",.ניתנה.

.,"Kenwood".,"Nespresso".חשיפה.פרסומית.מצטברת.למוצרי.החברות

ניתנה.תוך.כדי.הצגת.תקריבים.ממושכים. ו-"Mutti"..החשיפה. "סנפרוסט".

השידור. יעילותם.. בדבר. שבח. דברי. והצגת. המוצרים,. ע"ג. החברה. לוגו. של.

עומד.בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 2:30 דקות של פרסומת. בוטה. פרסומית. חשיפה. ניתנה. כלכלי",. "לילה. בתכנית. .,2.12.12 בתאריך.

וחורגת.לאולמי.האירועים."ההרודיון".שבראשון.לציון..השידור.עומד.בניגוד.

לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת, בגין 3 

הפרות.

חריגות. בשידור. מדידה. נתוני. העלו. ו-5.11.12. .22.10.12 .,24.9.12 בתאריכים.

ברמת.השמע.של.הפרסומות,.שהייתה.גבוהה.מעבר.לטווח.המותר.מהשמע.

הקול. )עוצמת. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי. בניגוד. בתכניות,.

בשידורים(.תשס"ט.-.2009.
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נטילת 13:00 דקות של פרסומת, בגין 

3 הפרות.

ו-8.11.12,.בתכנית."מה.אוכלים.היום.–.ארוחת. בתאריכים.18.10.12,.1.11.12.

"נווה. "פיליפס",. יבנה",. "קבוצת. "סנו",. מוצרי. זכו. אריאלי",. קובי. עם. שבת.

תבלין".ו"avocado.oil".לחשיפה.פרסומית.מצטברת.החורגת.מגבול.הסביר,.

בניגוד.לכלל.9.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת. בתאריכים.16-18.12.12.שודרו.תשדירים.העוסקים.במצבו.ובעתידו.של.ערוץ.

של. והזיכיון. הכללים. החוק,. של. הפרה. מהווים. והכתוביות. התשדירים. ..10

"ישראל.10".

השימוש.במרקע.לצורך.קידום.עניינו.של.הזכיין.אסור..השידור.האמור.עומד.

בניגוד.לסעיף.46)ג(.לחוק.הרשות.השנייה,.בניגוד.לסעיף.5)ב(.לכללי.האתיקה.

בשידורים.ובניגוד.לסעיף.6.2.לזיכיון.ערוץ.10.



100

ערוץ 10

סנקציית הרשות הפרה

נטילת 0:30 שניות של פרסומת.

נטילת דקה של פרסומת.

נטילת דקה של פרסומת.

נטילת 1:30 דקות של פרסומת.

נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

נטילת 2:30 דקות של פרסומת.

נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

נטילת 3:30 דקות של פרסומת.

נטילת 00:30 שניות של פרסומת.*

נטילת 1:30 דקות של פרסומת.*

נטילת 1:30 דקות של פרסומת.*

נטילת 3:30 דקות של פרסומת.

נטילת 4:00 דקות של פרסומת.

נטילת 4:30 דקות של פרסומת.

נטילת 5:00 דקות של פרסומת.

נטילת 5:30 דקות של פרסומת.

נטילת 6:00 דקות של פרסומת.

נטילת 6:30 דקות של פרסומת.

נטילת 7:00 דקות של פרסומת.

נטילת 7:30 דקות של פרסומת.

לצד. ומציאות. בידור. תכניות. שודרו. להלן. המפורטים. השבועות. במהלך.

היקף. כי. הקובעת. המועצה,. מהנחיית. החורג. באופן. עילית. מסוגה. תכניות.

תכניות.הבידור.או.תכניות.המציאות.במהלך.יחידת.השידור.בשבוע.לא.יעלה.

על.עשר.שעות.ובהתאם.למספר.תכניות.הסוגה.

. בשבוע.שבין.4-10.3.12.שודרו.חמש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שתיים..א.

. בשבוע.שבין.11-17.3.12.שודרו.ארבע.תכניות.סוגה.עילית.במקום.חמש..ב.

. בשבוע.שבין.18-24.3.12.שודרו.שלוש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.ארבע..ג.

. בשבוע.שבין.25-31.3.12.שודרה.תכנית.אחת.במקום.ארבע.תכניות.סוגה.ד.

עילית..

. בשבוע.שבין.1-7.4.12.שודרו.שתי.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע..ה.

. סוגה.ו. תכניות. שתי. במקום. אחת. תכנית. שודרה. .8-14.4.12 שבין. בשבוע.

עלית..

. בשבוע.שבין.15-21.4.12.שודרו.שתי.תכניות.סוגה.עילית.במקום.ארבע..ז.

. בשבוע.שבין.29.4-5.5.12.שודרו.שלוש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.חמש..ח.

. בשבוע.שבין.6-12.5.12.שודרו.שלוש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.ארבע..ט.

. בשבוע.שבין.13-19.5.12.שודרו.שלוש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש..י.

. בשבוע.שבין.20-26.5.12.12.שודרו.שתי.תכניות.סוגה.עילית.במקום.חמש..יא.

. בשבוע.שבין.27.5-2.6.12.שודרו.שתי.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע..יב.

. בשבוע.שבין.3-9.6.12.שודרו.שלוש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע..יג.

. בשבוע.שבין.10-16.6.12.שודרו.שתי.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע..יד.

. בשבוע.שבין.17-23.6.12.שודרו.שלוש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש..טו.

בשבוע.שבין.1-7.7.12.שודרו.שתי.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש..טז..

. בשבוע.שבין.8-14.7.12.שודרו.ארבע.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע..יז.

. בשבוע.שבין.15-21.7.12.שודרו.חמש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שש..יח.

. בשבוע.שבין.29.7-4.8.12.שודרו.שש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שבע..יט.

. בשבוע.שבין.5-11.8.12.שודרו.חמש.תכניות.סוגה.עילית.במקום.שמונה.כ.
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התראה. מיקי. של. בכיכובה. ישיר". "ביטוח. חב'. של. תשדיר. שודר. .26.11.12 בתאריך.

אייטם. הופיעו. שבו.  ,"10 "חדשות. של. החדשות. מהדורת. במהלך. חיימוביץ'.

וריאיון.עם.מיקי.חיימוביץ'..השידור.עומד.בניגוד.לקבוע.בכלל.32)ד(.לכללי.

השיבוץ.בפרסומת,.הקובע.כי."לא.ישודר.תשדיר.פרסומת.המפרסם.מוצר.או.

שירות.שהופיעו.באופן.משמעותי.בתכנית.במהלך.הפסקה.בתכנית.כאמור.או.

בגבולותיה".

בדיקה בנושא מכירת אייטמים בתכניות

בשנת.2012.ביצעה.הרשות.בדיקה.מקיפה.ומעמיקה.לגבי.תופעת.מכירת.אייטמים.בתכניות.ושילובם.בתוכן.תמורת.תשלום..

הבדיקה.החלה.לאור.ריבוי.הידיעות.שהגיעו.לרשות,.שלפיהן.בתכניות.מסוימות.ניתנה.חשיפה.לגורמים.מסוימים.תמורת.

תשלום.

להלן.ההחלטות.שהתקבלו.בעקבות.הבדיקה:

התכניות."בריאות.10".ו"משפחה.10".לא.תשודרנה.בשידור.ראשון.או.בשידור.חוזר.

בגין.הפרות.שנמצאו.בתכניות."בריאות.10",."משפחה.10".ו-"איזה.יופי.עם.נעמה".הוחלט.להטיל.עיצומים.כספיים.בסך.של.

.₪.352,000
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הפצת שידורי ערוץ 10: �

שידורי.ערוץ.10.–.הפקתם,.עריכתם,.הפצתם.וקליטתם.–.פועלים.בציוד.ובטכנולוגיות.שידור.ספרתיים.

מרכז.השידור.של.ערוץ.10.ושל.חברת.החדשות.שלו,.עושה.שימוש.בטכנולוגיות.דיגיטליות,.לרבות.מערכות.אוטומציה.

."3 "עמוס. ללוויין. עולה. וממנו. הרשות. של. הדיגיטלי. הרב-ערוצי. למש"ב. מועבר. השידור. השידור.. ולבקרת. לשידור.

להפצה.חופשית.לציבור,.וכן.מופץ.לחברות.הכבלים.)HOT(.והלוויין.)yes(..כל.אלה.מבטיחים.לצופה.שידור.ספרתי.

לאורך.כל.שרשרת.ההפצה.והשידור.

כתוביות סמויות: �

כתוביות.סמויות.משודרות.בכבלים.)שידור.דיגיטלי(.ובלוויין.ושולבו.גם.במערך.ההפצה.הקרקעי.הדיגיטלי.עידן+.

הפצה קרקעית דיגיטלית – עידן +: �

בשנת.2011.נמשכים.השידורים.של.עידן+,.חבילה.של.שישה.ערוצים.ישראליים.דיגיטליים.נגישים.)1,.2,.10,.33,.99.ו-23(,.

בהתאם.לחוק.הרשות.השנייה..ערוץ.10.הוא.חלק.בלתי.נפרד.מחבילה.זו,.על.כן.הוא.מופץ.בהפצה.קרקעית.דיגיטלית.

.
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מרשם הפצת שידורי ערוץ 10

שידור ספרתי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”עמוס 3“ ספרתי

חברות הכבלים והלוויין
(YES)

בתים פרטיים
קליטה לוויינית

ישראל 10

חדשות 10

תחנות שידור קרקעי
 D.T.T ספרתי

 

בתים פרטיים
קליטה ספרתית קרקעית

(D.T.T)

מש"ב רב-ערוצי
ספרתי

”עמוס 3“ 
Uolink - ספרתי

”עמוס 3“ 

”עמוס 3“ 
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LINUXLINUXLINUX

פרסומות

אישור פרסומות מראש

הפרסומות. מרבית. את. פרסום.. זמן. ממכירת. הן. שהכנסותיהם. ציבורי,. בפיקוח. מסחריים. ערוצים. הם. ו-10. .2 ערוצים.

המשודרות.הזכיינים.מאשרים.באופן.עצמאי,.בלא.מעורבות.הרשות,.אולם,.בהתאם.להחלטת.מועצת.הרשות.השנייה.מ-1.

או.תשדירים.המיועדים. ילדים. 2004,.הזכיינים.מחויבים.להעביר.לאישורה.המוקדם.תשדירי.פרסומת.בהשתתפות. ביוני.

לילדים,.תשדירים.בנושאי.בריאות.וכן.כל.תסריט/תשדיר.שקיים.חשש.שיש.בו.ביטויים.)ויזואליים.או.מילוליים(,.מסרים.או.

תכנים,.של.מין.או.רמיזה.מינית,.אלימות,.אכזריות.או.גזענות,.או.שקיים.חשש.כי.יש.בו.משום.פגיעה.בטעם.הטוב,.בכבודו.

של.אדם.או.ברגשות.הציבור.

הזכיינים.רשאים.להגיש.לרשות.שאלות.או.בקשות.לחוות.דעת.מקדימה,.בעניין.תשדירים.או.תסריטים.שיש.בהם.בעייתיות.

כלשהי.ואשר.הזכיינים.מתקשים.לגבש.עמדה.בעניינם,..וחייבים.לעשות.כן.בכל.מקרה.של.ספק.ביישום.הכללים.

במיזם.ראשון.מסוגו.בענף.התקשורת.בישראל,.נקבע.תהליך.של.רגולציה.משותפת.)co-regulation(.של.הרשות.השנייה.

עם.הפרסומאים.והמפרסמים..תחילתו.של.המיזם.במחצית.השנייה.של.שנת.2004,.עם.הצטרפותם.של.נציגי.איגוד.חברות.

הפרסום.ואיגוד.המפרסמים.לוועדה.הציבורית.שהקימה.הרשות,.ועדה.שתפקידה.היה.ליצור.מדריך.אתיקה.בפרסומות..

הליך.ההידברות.יצר.מחויבות.של.כל.הצדדים.להגיע.להסכמה.על.הרף.האתי.הראוי.בתשדירי.פרסומת.והביא.לגיבושו.

של.מדריך.האתיקה.בפרסומות.

כהמשך.של.המיזם.גובש.גם.מנגנון."התו.האתי",.שעקרונותיו.נחתמו.בסוף.ספטמבר.2005..מנגנון.זה.מעניק.למשרדי.

וקיבלו.על.עצמם.את.עקרונות.התו.האתי,.פטור.מהצורך.להעביר. ולמפרסמים.שעברו.הדרכה.על-ידי.הרשות. פרסום.

לאישור.מראש.של.הרשות.תשדירים.המחויבים.באישור.מוקדם..משרדי.פרסום.ומפרסמים.שהוענק.להם.תו.אתי.מעבירים.

את.הפרסומות.ישירות.לאישור.הזכיינים..נכון.להיום,.מרבית.משרדי.הפרסום.והמפרסמים.המרכזיים.בענף.חתומים.על.

התו.האתי.

הגופים החתומים על מדריך האתיקה והתו האתי

משרדי פרסום:

דרורי. .,1 דחף. נסיס,. גלר. נטלר.סמסונוב,. גליקמן. .,BBDO.גיתם יפית,. ג.. ריבנאי,. בר. באומן. ורשבסקי,. חומסקי. אדלר.

שלומי,.זרמון.גולדמן,.טמיר.כהן.JWT,.יהושע.TBWA,.יורו.ת"א.)צרפתי(,.מקאן.אריקסון,.עופר-הרץ-ליניאל.DDB,.ערמוני,.

פובליסיס.אריאלי,.פריור.מערכות.שיווק.ופרסום,.ראובני.פרידן,.רגב.קויצקי,.שלמור.אבנון.עמיחי.

מפרסמים:

בזק. ג'ונסון,. אס.סי. איקאה,.אלקטרה,. גמבל(,. .& )פרוקטר. .P&G.,HOT.,H&O.,קליין סמית'. גלקסו. .GSK.,זהב קווי. .012

בינלאומי,.ביטוח.ישיר,.בנק.הפועלים,.בנק.מזרחי-טפחות,.גיבור.סברינה,.דיפלומט.מפיצים,.דפי.זהב,.האגודה.למלחמה.

ויסוצקי,.חברת.החשמל,.חוגלה.קימברלי,.טבע,. בסרטן,.האגודה.למען.החייל,.אוניברסיטת.אריאל.בשומרון,.הנקל.סוד,.

יורוקום.תקשורת.סלולרית,.יפאורה.תבורי,.יקבי.כרמל,.ישראכרט,.לוריאל,.מוזיאון.תל.אביב.לאומנות,. יוניליוור,. טמבור,.

תקשורת,. סאני. החדשה,. מקפת. מקדונלד'ס,. הפיס,. מפעל. אבוט,. מעבדות. בריאות,. שירותי. מכבי. מטרנה,. גד,. מחלבות.

סולגוד,.סלטי.צבר,.סלקום,.סנו,.פז.–.YELLOW,.פלאפון,.פסיפיק.יבואני.מכוניות.בע"מ,.פרטנר,.צ'מפיון.מוטורס,.קופ"ח.

לאומית,.קידום,.קרסו.מפיצי.מכוניות.בע"מ,.ריגלי.ישראל,.שופרסל,.שיכון.עובדים,.שרותי.בריאות.כללית,.תמי.4,.תנובה,.

תרימה.
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נתונים כלליים:

נתוני.דוח.זה.נכונים.לתאריכים.הבאים:

ערוץ 2: 01.01.12 – 31.12.12 )שנת.הזיכיון.של.זכייני.ערוץ.2(.

ערוץ 10: 28.1.12 – 27.1.13 )שנת.הזיכיון.של.ישראל.10(. 

בתקופה.שבין.1.1.12.–.31.12.12.שודרו.4,199.תשדירים.חדשים.בערוץ.2,.ובתקופה.שבין.28.1.12.–.27.1.13.שודרו.3,363.

תשדירים.חדשים.בערוץ.10.

בממוצע.שודרו.בערוץ.2.כ-350 פרסומות.חדשות.מדי.חודש,.ובערוץ.10.כ-280 פרסומות.חדשות.מדי.חודש..

תסריטים/תשדירי.פרסומת,.שהם.כ-9.7%.מסך.התשדירים.  411 הוגשו.לאישור.הרשות.  31.12.12 –1.1.12 בתקופה.שבין.

ששודרו.בערוץ.2.

בתקופה.שבין.28.1.12 – 27.1.13 הוגשו.לאישור.הרשות.200.תשדירי.פרסומת,.שהם.כ-6%.מסך.התשדירים.ששודרו.בערוץ.

.10

זכייני.ערוץ.2.בדקו.ואישרו.3,788.תשדירים.באופן.עצמאי,.הזכיין."ישראל.10".בדק.ואישר.3,433 תשדירים.באופן.עצמאי.

סך תשדירים שנה
חדשים ששודרו 

בערוץ 2

סך תשדירים חדשים 
ששודרו בערוץ 10

מספר תשדירים שהוגשו 
לאישור הרשות

אחוז תשדירים 
שהוגשו לאישור 
הרשות מתוך סך 

התשדירים

20073,2542,765352.........1.12.07.–.1.1.07
..332.......31.1.08.–.31.1.07

10.8%.)ערוץ.2(
12%.)ישראל.10(

20083,2432,772274.......31.12.08.–.1.1.08
256.......31.1.09.–.31.1.08

8.4%.)ערוץ.2(
9.6%.)ערוץ.10(

20093,6342,973293.......31.12.09.–.1.1.09
237.......31.1.10.–.31.1.09

8%.)ערוץ.2(
7.9%.)ערוץ.10(

20104,3173,534384.......31.12.10.–.1.1.10
387.......31.1.11.–.31.1.10

9%.)ערוץ.2(
11%.)ערוץ.10(

20114,0053,454300.......31.12.11.–.1.1.11
289.......31.1.12.–.31.1.11

7%.)ערוץ.2(
8%..)ערוץ.10(

20124,1993,363411       31.12.12.–.1.1.12
200      .31.1.13.–.31.1.12

9.7%.)ערוץ.2(
6%..)ערוץ.10(

ועדת.הפרסומות.ברשות.מתכנסת.באופן.קבוע,.ובכל.התכנסות.דנה.בתסריטים.ובתשדירי.פרסומות.שהוגשו.לאישורה.

ועדת.הפרסומות.ברשות.מורכבת.משלושה.עד.ארבעה.אנשי.צוות:.נציגי.אגף.פרסומות,.יועצת.לשון,.ובמידת.הצורך.יועץ.

משפטי..ועדה.זו.בודקת.תשדירי.פרסומת.שלרוב.מוגשים.לאישורה.כתסריט.)תיאור.מילולי.של.הנאמר.ושל.המתרחש.

בתשדיר.המתוכנן(,.לפי.כללי.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ורדיו.)אתיקה.בפרסומות.בטלוויזיה(,.התשנ"ד-1994.)להלן.–.כללי.

האתיקה(.ומדריך.האתיקה.בפרסומות..כללים.אלו.הם.קווי.היסוד.לאסור.ולמותר.בתשדירי.פרסומת,.ומתייחסים.למגוון.

רחב.של.סוגיות.
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במסגרת עבודת הוועדה, נבדקים תשדירים מהסוגים הבאים:

1. תשדירים שבהם טענות תזונתיות או בריאותיות: 

תזונתיות. לסגולות. נטען. שונים,.שבהם. מזון. ולמוצרי. לדיאטות. מזון,. לתוספי. לתרופות,. נבדקים.תשדירים. זו. בקטגוריה.

ובריאותיות,.כגון.ייחוס.תכונות.ריפוי,.שאינן.עולות.בקנה.אחד.עם.תקנות.משרד.הבריאות.בנושא.מוצרי.מזון,.תוספי.מזון.

וכו'.

כדי.להעניק.מענה.מקצועי.בתחום.זה,.הוועדה.נעזרת.במאגר.יועצים.מומחים.לענייני.בריאות,.המלווים.בייעוץ.מקצועי.

את.תהליך.אישור.הפרסומות.בנושאי.בריאות..עם.חבר.המומחים.נמנים.15.בעלי.מקצוע.בתחומם,.כגון:.מנהלי.בתי.חולים.

בארץ,.מומחי.תזונה.ונטורופתים,.הנותנים.מענה.לשאלות.בנושאים.הומיאופתיים.או.בנושאים.של.תוספי.מזון,.וכן.רופאים.

מקצועיים.מתחומים.שונים.כמו.רפואת.השיניים,.רפואת.העור.ועוד.

זו,. בקטגוריה. בתשדירים. לנטען. מוסמך. מקצועי. מגורם. מקצועי-מדעי. ביסוס. מבקשת. הרשות. האישור,. מהליך. כחלק.

ביסוסים.המועברים,.במקרה.הצורך,.לחברים.הרלוונטיים.בוועדת.המומחים.לצורך.התייעצות.

וממחלקת.התזונה.במשרד. ומקבלת.מאגף.הרוקחות. ועדת.הפרסומות.ברשות.עובדת.גם.בתיאום.עם.משרד.הבריאות.

אישורים.לגבי.תרופות.שעל.פי.חוק.חייבות.להיבדק.על.ידי.משרד.הבריאות.לצורך.פרסומן,.וכן.המלצות.בעניין.טענות.

בנוגע.למוצרי.מזון.שונים.

בטבלה.שלהלן.דוגמאות.לתשדירים.בעייתיים.בנושא.זה:

שם תסריט/
תשדיר

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת הסיבה לטיפולתאריך
שאושרה לשידור

רהיטי1.
.–."House.In".

חסות

*.חשש.להטעיה.בנוגע.לתכונות.24.9.12
המוצר.וטענה.רפואית.מוגזמת.

*.לא.הומצאה.חוות.דעת.רפואית.
מתאימה.בדבר.מהימנות.הטענות.
המתייחסות.למוצר,.וזאת.בניגוד.

לכלל.42.)ב(.לכללי.האתיקה.
בפרסומות

המפרסם.לא.הגיש.את.חוות.הדעת.
הנדרשת.ולפיכך.התסריט לא אושר..

.פייזר.–.תרופה.2.
לסכיזופרניה.

*.עמידה.בניגוד.לכלל.43.לכללי.6.12.12
האתיקה.בפרסומות..

*עמידה.בניגוד.לכללים.4.ו-25)א(.
לכללי.האתיקה.בפרסומת..

התסריט.לא.אושר.לשידור..

נוסטרול.–.תוסף.3.
מזון.–.חסות.

*.חשש.להטעיה.בנוגע.לתכונות.13.5.12
מוצר.

*.*.עמידה.בניגוד.לכלל.43)ג(.
לכללי.האתיקה.בפרסומות..

*.ייחוס.סגולות.מרפא.למזון.בניגוד.
לתקנות.בריאות.הציבור.)מזון(.

)הגבלת.ייחוס.סגולות.ריפוי.למצרך.
מזון(.תשל"ח.1978.)תקנה.2(.

לא.הוגש.תסריט.מתוקן..
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2. תשדירים בהשתתפות ילדים: 

הועסקו. דורשת.התחייבות.מהגורם.המפיק,.שהילדים.המופיעים.בתשדיר. הוועדה. ילדים,. בתשדירים.שבהם.משתתפים.

בהתאם.לתקנות.עבודת.הנוער.)העבדת.ילד.בהופעה.או.בפרסומת(,.התש"ס-2000..כמו.כן.נבדק.אופן.הצגת.הילדים,.לפי.

תקנות.הגנת.הצרכן.)פרסומת.המכוונת.לקטינים(,.התשנ"א-1991,.ולפי.כללי.האתיקה.בפרסומת.

בטבלה.שלהלן.דוגמאות.לתשדירים.בעייתיים.בנושא.זה:

שם תסריט/
תשדיר

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת הסיבה לטיפולתאריך
שאושרה לשידור

הונדה.סיוויק.1.
החדשה

בתסריט.הוצגו.אם.וילד.בזמן.28.2.12
נהיגה.באופן.שעלול.להיות.מסוכן,.

בניגוד.לכלל.2.ו-.15.לכללי.
האתיקה.בפרסומת.

המפרסם.לא.הגיש.את.חוות.
הדעת.של.הרשות.הלאומית.

לבטיחות.בדרכים.בנוגע.לנהיגה..
מאחר.שזו.לא.התקבלה,.התסריט 

לא אושר..

איווקס.–.מערכת.2.
רדאר.למניעת.
תאונות.דרכים.

הצגת.תמונות.העלולות.לפגוע.13.11.12
ברגשות.הציבור.ולפנות.לרגש.

הפחד.בקרב.קהל.הצופים.הצעיר,.
בניגוד.לכללים.3.ו-7.לכללי.

האתיקה.בפרסומות..

הרשות.אישרה.את.שידור.התשדיר.
בשל.העניין.הציבורי.המובהק.

הקיים.בו.לאחר.שהחברה.הציגה.
תקנים.בדבר.בטיחות.המערכת.

חיתולי.3.
"בייביסיטר"

הופעת.תינוקות.בתשדיר.ואמירת.8.8.12
טענות.בריאותיות.בנוגע.לחיתול..

הרשות.בדקה.כי.התסריטים.
עומדים.בהתאם.לכללים.4.ו-41.

לכללי.האתיקה.בפרסומת..

הרשות.אישרה.את.התשדירים.
לאחר.צפייה.בתשדירים.ולאחר.

קבלת.הביסוסים.הנדרשים.
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3. חוות דעת מקדימה:

כאמור,.הזכיינים.רשאים.לפנות.לרשות.לצורך.קבלת.חוות.דעת.בסוגיות.שבהן.ישנה.התלבטות..הרשות.מעבירה.את.חוות.

דעתה.לזכיין.

להלן.דוגמאות.לתסריטים/תשדירים.בעייתיים.בתחום.זה:

הסיבה לטיפולתאריךשם תסריט/תשדיר
הועבר לרשות בגרסה מתוקנת 

שאושרה לשידור

קראנץ'.משולשים.–.1.
רכב.לא.מניע.

הצגת.אלמנטים.בתסריט.02.02.13
העומדים.בניגוד.לכלל.15.לכללי.

האתיקה.בפרסומת.

הרשות.ביקשה.לערוך.תיקונים.
בתסריט.כך.שיעמוד.בהתאם.

לכלל.זה.

לא

הצגת.אמירה.העלולה.להטעות.03.05.12פיאט.פנדה.החדשה2..
את.הצופה,.בניגוד.לכללים.4.ו-25.

)א(.לכללי.האתיקה.בפרסומות.
וסעיף.2.בחוק.הגנת.הצרכן.

הרשות.דרשה.להסיר.את.
האמירה.מהתסריט.בהקשר.שבו.

היא.מופיעה.

לא

הצגת.מידע.מתוך.סקר.העלול.17.7.12תה.ויסוצקי.–.תזונאיות3.
להטעות.את.הצופה,.בניגוד.

לכללים.4.ו-26.ו.24.)א(.לכללי.
האתיקה.בפרסומות..

הרשות.דרשה.לערוך.התאמות.
בתסריט,.כך.שתוצאות.הסקר.
יובאו.לידי.ביטוי.באופן.שלא.

תעלה.מהם.הטעיה.

כן
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4. תשדירי פרסומת שיש בהם רמיזות מיניות, אלימות, פגיעה ברגשות הציבור:

להחלטת. ובהתאם. זו,. בשנה. גם. בפרסומות,. בעייתיים. תכנים. לשידור. בנוגע. האחרונות. בשנים. בשל.מגמה.שהסתמנה.

מועצת.הרשות.השנייה.מיום.1.6.04,.העבירו.זכייני.הערוצים.המסחריים.מראש.לבדיקתה.של.הרשות.השנייה.תסריטים/

)ויזואליים.או.מילוליים(.מסרים.או.תכנים,.של.מין.או.רמיזה.מינית,.אלימות,. תשדירים.שקיים.חשש.שיש.בהם.ביטויים.

אכזריות.או.גזענות,.או.שקיים.חשש.כי.יש.בהם.משום.פגיעה.בטעם.הטוב,.בכבודו.של.אדם.או.ברגשות.הציבור.ואשר.

המפרסם.והפרסומאי.שלו.אינם.בעלי."תו.אתי".

להלן.דוגמאות.לתסריטים/תשדירים.בעייתיים.שהוגשו.לבדיקת.הרשות.בתחום.זה:

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת הסיבה לטיפולתאריךשם תסריט/תשדיר
שאושרה לשידור

רמיזות.מיניות,.פגיעה.בטעם.11.12.12פיצה.דומינוס.–.יוון.1.
הטוב.וברגשות.הציבור,.בניגוד.

לכללים.3.ו-14.לכללי.האתיקה.

הועברו.לרשות.גרסאות.מעודנות.
יותר.של.התשדיר,.שאושרו.
לשידור.בלא.מגבלת.שיבוץ.

הוניגמן.–.אביב.קיץ.2.
2012

התשדיר.הגיע.לרשות.במסגרת.18.3.12
הליך.אישור.מוקדם.בנושא.ילדים..

בעת.קבלת.התשדיר.לאישור.
הוחלט.כי.יש.להגביל.את.שעת.

שיבוצו..המפרסם.הגיש.ערר.על.
ההחלטה.בפני.מנכ"ל.הרשות.

לרשות.הועברו.גרסאות.מתוקנות.
שאושרו.לשידור.לאורך.כל.היום..

דורקס.–.תשדיר.3.
הבולבולים

רמיזות.מיניות,.פגיעה.בטעם.29.11.12
הטוב.וברגשות.הציבור,.בניגוד.

לכללים.3.ו-14.לכללי.האתיקה.

הרשות.לא.אישרה.את.התשדיר..
הוגש.עיון.חוזר.למנכ"לית.בפועל..

בפועל.בנושא..הוחלט.להשאיר.
את.החלטת.ראש.האגף.ללא.

שינוי
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בדיקת תשדירים לאחר שידור 

תחום.פרסומות.ברשות.בודק.תשדירי.פרסומת.שהזכיינים.אישרו.ללא.מעורבות.הרשות,.לאחר.שידורם,.כלומר.בדיעבד..

הבדיקה.נעשית.באופן.אקראי,.כל.יום,.ליום.השידורים.שחלף..כמו.כן,.נערכת.בדיקה.בעקבות.הערות.של.צוות.המפקחים,.

פניות.ציבור.וגופים.שלישיים,.שמתקבלות.ישירות.בתחום.או.באמצעות.נציב.תלונות.הציבור.

בטבלה.שלהלן.דוגמאות.לתשדירים.שהזכיינים.אישרו,.והרשות.בדקה.לאחר.השידור:

שם תסריט/
תשדיר

הועבר לרשות בגרסה הסיבה לטיפולתאריך
מתוקנת שאושרה לשידור

פוליסה.לטיפול.1.
בסרטן.

בעקבות.פניות.ציבור.שהגיעו.לרשות,.שהביעו.15.2.12
מורת.רוח.מתוכנו.ומאופיו.של.התשדיר,.

התשדיר.נבדק..הרשות.בחנה.את.התשדיר.
ומצאה.כי.הוא.מציג.תמונות.ומצבים.העלולים.
ליצור.פחד.ופגיעה.בקרב.קהל.הצופים.שלא.

בהקשר.המהווה.אינטרס.ציבורי.מובהק,.
וזאת.בניגוד.לכללים.3.ו-7.לכללי.האתיקה.

בפרסומות.

המפרסם.התבקש.
להשמיט.את.תמונות.
הפתיח,.שבהן.נראות.

הדמויות.כשהן.
מתבשרות.על.בחירתן.

ע"י.מחלת.הסרטן. 
התשדיר תוקן בהתאם.

פמפרס.–.
אולימפיאדה

התשדיר.נבדק.בעקבות.פנייה.של.עמותת.30.4.12
"בטרם"..החברה.המפרסמת.הציעה.מיוזמתה.

כי.במקביל.להצגת.תמונות.התינוקות.
המטפסים.בתשדיר,.תופיע.כתובית.מזהירה.

המציינת.כי.נדרשת.השגחת.מבוגר.בעת.
טיפוס.או.פעילויות.דומות.

הרשות.קיבלה.את.הצעת.
המפרסם.והתשדיר תוקן 

בהתאם.

סלקום.ללא.2.
הגבלה

התשדיר.נבדק.ברשות.עקב.האמירה."כל.15.5.12
המשפחה.בחשבון.אחד",.בעוד.שבכתוביות.
נכתב.כי.מספר.הלקוחות.הוגבל.לשלושה.

חשבונות..הרשות.מצאה.כי.בתשדיר.קיימת.
הטעיה,.וביקשה.את.תיקונו.כך.שייאמר.כי.אין.
המדובר.בכל.המשפחה.וכי.ישנה.הגבלה.על.

מספר.המנויים..
במקביל.לבדיקת.הרשות,.פנתה.חברת.

"פלאפון".לרשות.וטענה.כי.באמירה."ללא.
הגבלה".קיימת.הטעיה.משום.שבפועל.ישנה.

הגבלה.על.מספר.השיחות.והמסרונים.

הרשות.דרשה.להוסיף.סייג.
המצביע.על.כך.שההגבלה.

מתייחסת.לשימוש.אישי.
סביר.והוגן.בתנאי.התכנית..

התשדיר תוקן בהתאם.

בעקבות.פניות.ציבור.שהגיעו.בעניין,.בדקה.21.5.12ביוגארד3.
הרשות.את.האמירות.בדבר.תכונותיו.של.

הצמיד.ואמיתות.האמירות..הרשות.ביקשה.את.
תגובת.המפרסם.וכן.ביסוסים.להוכחת.הנטען.
במקביל.פנה.משרד.הבריאות.לרשות.והודיע.
כי.המשרד.מתכוון.לבטל.את.הרישיון.שניתן.
למוצר,.והמליץ.על.הפסקת.שידור.התשדיר..

לאחר.הביסוסים.שהומצאו.
בפני.הרשות,.נמצא.כי.

המפרסם.לא.הציג.נתונים.
מספיקים..כדי.לתת.מידע.
המוכיח.באופן.מובהק.את.

הנטען.בתשדיר,.דבר.העומד.
בניגוד.לסעיפים.4,.25,.42.

)א()ב(.לכללי.האתיקה.
בפרסומת.

לפיכך,.ובהתאם.להמלצת.
משרד.הבריאות, התשדיר 

נפסל לשידור.
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כאמור,.הרשות.בודקת.תשדירים.שאושרו.ע"י.הזכיינים.לאחר.שידורם,.בין.השאר.בשל.פניות.גופים.שלישיים.בעניינם.–.

פניות.מתחרים,.פניות.מטעם.גופים.המייצגים.את.המתחרים,.או.פניות.מגורמים.ציבוריים.וצרכניים.שונים.

בשנת.2012.התקבלו.ברשות.19.פניות.מסוג.זה..8.פניות.נמצאו.מוצדקות.ונדרש.תיקון.התשדיר.בהתאם.

11.פניות.נמצאו.בלתי.מוצדקות.

להלן.פירוט.הפניות.וטיפולה.של.הרשות.בהן.

פניות שנמצאו מוצדקות – ובעקבותיהן דרשה הרשות את תיקון תשדיר

פניית מפרסםשם תשדיר 
מתחרה

טיפול הרשותהרקע לפנייה

בזק.בינלאומי.
.POWER.–

.NGN

)ינואר.2012(

בזק.
בינלאומי

חברת.קווי.זהב.פנתה.לרשות.קווי.זהב
בטענה.כי.התשדיר.מפר.את.כללי.

האתיקה.הבאים:

1..כלל.16.לכללי.האתיקה.
בפרסומת,.עליונות.הרשת.על.פני.

רשתות.אחרות.
2..כלל.26.לכללי.האתיקה.

בפרסומת,.בסיס.ההשוואה.אינו.
אחיד.

3..כלל.4.לכללי.האתיקה.
בפרסומת.-.הטעיה.

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
וקיבלה.חלק.מטענות.המפרסם..

נדרשו.השינויים.הבאים:
1.תיקון.הכתובית.בתשדיר.כך,.

שיובהר.מהם.הפרמטר/ים.
שבדקה.חברת.הסקרים.

2..הצגת.שמות.החברות.שנבדקו,.
והדגשת.העובדה.כי.נערכה.
בדיקה.לשם.הוכחת.הטענות.

בתשדיר.)ולא."סקר"(.
3..ציון.בקריינות.כי.התשדיר.

מתייחס.לגלישה.במהירות.של.10.
MB.ויותר.

HOT.–.טאבלט.
מתנה.)איראן(

)ינואר.2012(

HOTYES.24-עמידה.בניגוד.לכללים.4.ו
לכללי.האתיקה.בפרסומת,.הבאה.

לידי.ביטוי.באמירה:."אפליקציה 
של הוט VOD עם כל התכניות.

מתנה".

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
וקיבלה.את.טענת.הפונה..

נדרש.לתקן.את.התשדיר.כך.
שתובא.לידי.ביטוי.העובדה.כי.

האמירה."כל.התכניות".מתייחסת.
לתכניות.שמציעה.האפליקציה.

בלבד...
.–.Hallo.015
אלון.דה.לוקו
שיחות.לחו"ל.

.Hallo
015

חברת.smile.012.פנתה.קווי.זהב
לרשות.וטענה.כי.חסר.מידע.

לגבי.התשלום.הקבוע.של.דמי.
הקישוריות.הנדרש.מלקוחות.

הסלולרי.וקיימת.הטעייה.באמירה.
"hallo.015.מהנייד.לחו"ל.הכי 

זול שיש",.בניגוד.לכלל.4.לכללי.
האתיקה.בפרסומת..

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
ודרשה.כי.תובא.לידי.ביטוי.

העובדה.כי.015.מתחייבת.להציע.
את.התעריפים.הזולים.ביותר.
בשיחות.לחו"ל.מהמכשירים.

הניידים.והנייחים.

פלאפון.–.
UNLIMITED

חברת.
פלאפון

הטעיה.בהצגת.המבצע.ובאמירה.סלקום
"דקות.ללא.הגבלה",.בניגוד.לכלל.

4.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
ודרשה.להוסיף.את.כתובית.

ההבהרה.הבאה:."ללא.ההגבלה.
–.למעט.במקרים.שבהם.ייעשה.
בהטבה.שימוש.אישי.בלתי.סביר.
והוגן,.כמפורט.בתנאי.התכנית"..
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פניית מפרסםשם תשדיר 
מתחרה

טיפול הרשותהרקע לפנייה

סלקום.–.ללא.
הגבלה

הטעיה.באמירה."ללא.הגבלה",.פלאפון
בניגוד.לכלל.4.לכללי.האתיקה.

בפרסומת.

במקביל.לבדיקת.הרשות.את.
האמירה."כל.המשפחה.בחשבון.

אחד".פנתה.חברת."פלאפון".
לרשות.וטענה.כי.באמירה.

"ללא.הגבלה".קיימת.הטעיה,.
משום.שבפועל.קיימת.הגבלה.

על.מספר.השיחות.והמסרונים..
הרשות.דרשה.להוסיף.את.הסייג.
הבא,.המצביע.על.כך.שההגבלה.

מתייחסת.לשימוש.אישי.סביר.
והוגן.בתנאי.התכנית..

אורנג'.–.
."orange.clear

unlimited"

התשדיר.נבדק.ברשות.בעקבות.סלקוםפרטנר
תלונת.חברת."סלקום".על.

האופן.שבו.מוצגים.תנאי.התכנית.
בתשדיר,.בניגוד.לכללים.

4.ו-25)א(.לכללי.האתיקה.
בפרסומת.

בבדיקת.הרשות.נמצא.כי.אורנג'.

מציעה.כמה.תכניות.ללקוחותיה,.
בתעריפים.שונים,.שהתשלום.

בעבורן.אינו.קבוע.אלא.משתנה.
לאחר.פרק.זמן.מסוים..לפיכך.

ביקשה.הרשות.כי.התשדיר.יתוקן.
כך.שיביא.לידי.ביטוי.את.העובדה.

כי.לא.נדרש.מהמנויים.תשלום.
חודשי.קבוע.

הצעה.משתלמת.
עם.אלון.גל

חברי.אלון.גל.
כנסת.

פנו.
לרשות

המלצותיו.של.אלון.גל.בתשדיר.
הפרסומת.עומדות.בניגוד.לכלל.
24)ה(.לכללי.האתיקה.בפרסומת.

לאחר.עליית.התשדיר,.בדקה.
אותו.הרשות.וביקשה.לבצע.בו.

התאמות.כדי.שיעמוד.בכלל.זה..

תמי.4.–.ג..יפית.
ומאיה.ישעיהו

נביעות.טענו.כי.ההשוואה.נביעותתמי.4
שנערכה.בתשדיר.היא.השוואה.
שאינה.הוגנת.ומטעה.ועומדת.
בניגוד.לכללים.26.ו-4.לכללי.

האתיקה.בפרסומת..

התשדיר.נבדק.ונמצא.כי.הנתונים.
מתייחסים.לפרמטר.שלא.הוצג.
בתשדיר..לפיכך.דרשה.הרשות.

להוסיף.כתובית.מסייגת.המסבירה.
את.האופן.שבו.אפשר.לחסוך.



פרסומות

113

LINUXLINUXLINUX

פניות שנמצאו בלתי מוצדקות 

פניית מפרסםנושא שם תשדיר 
מתחרה

טיפול הרשותהרקע לפנייה

הפניקס.–.
ביטוח.סרטן

חברת."הראל".פנתה.הראלהפניקס
לרשות.בנוגע.להטעיה.

המופיעה.בתשדיר.
באמירה:."לראשונה 

בישראל הביטוח היחיד 
הכולל ניהול אישי 

וטיפול צמוד במשך כל 
התהליך של צוות מומחים 

מאסותא".

בעקבות.התלונה.נבדק.
התשדיר..הרשות.החליטה..

כי.לא.קיימת..הטעיה.
בתשדיר.וכי.אין.מקום.

להתערבות.הרשות.

9.מיליון.–
המוזיאון

איגוד.סוכני.9.מיליון.
הביטוח.

לשכת.סוכני.הביטוח.פנתה.
לרשות.בנוגע.לתשדיר.

וטענה.כי.התשדיר.מטעה.
ויש.בו.המעטת.ערך.

מתחרה.

הרשות.מצאה.כי.התשדיר.
עומד.בכללי.האתיקה.ואינו.

מפר.את.כללי.הרשות.
השנייה..הרשות.ציינה.

בהחלטתה.את.החלטת.
בית.המשפט.המחוזי.

שדחה.על.הסף.את.צו.
המניעה.הזמני.כנגד.

התשדיר,.ושאין.מדובר.
בפרסומת.שיש.בה.לשון.

הרע.
.Swiss

.System
–.מיטות.

מתכווננות

.Swiss
System

הטעיה.בנוגע.לייחודיות.עמינח
המוצר.

הרשות.מצאה.כי.התשדיר.
עומד.בכללים.ולא.קיימת.
הטעיה,.בהתאם.לביסוסים.

שהוצגו.בפני.הזכיינים.
ובפניה,.ומתוכם.עולה.כי.

לא.קיימת.הטעיה.בתשדיר.
והטענות.בתשדיר.בוססו.

כראוי.
משחת.השיניים.

"אורביטול"
הטעיה.באמירה:."מונע.טבעסנו

ריח.רע.מהפה".
הרשות.אישרה.את.

התשדיר.ואת.האמירה.
"מונע.ריח.רע.מהפה".על.
סמך.הביסוסים.שאושרו..
האמירה.אושרה.גם.ע"י.

משרד.הבריאות,.אגף.
הרוקחות.
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פניית מפרסםנושא שם תשדיר 
מתחרה

טיפול הרשותהרקע לפנייה

.–.HOT
"טריפל.

שבמבצע"

HOTyes.הטעיה.באמירה.כי
ב-HOT.יש.חיסכון.של.
40%.לעומת.המתחרים.

הרשות.קבעה.כי.התשדיר.
אושר.על.סמך.ביסוסים.

שהוצגו.בפניה.ובפני.
הזכיינים,.וכי.לא.נמצא.

שיש.בתוכן.התשדיר.
הטעיה..הנתונים.שהוצגו.

לזכיינים.בעת.אישור.
התשדיר.הם.הנתונים.

הרלוונטיים..עוד.צוין.כי.
הנתונים.שהוצגו.בפנייה.

שהגיעה.לרשות.מתייחסים.
למסלולים.ולמרכיבי.

שירות.שאינם.זהים.ולכן.אי.
אפשר.להשוות.ביניהם.

סטימצקי.
במבצע.–.4.

ספרים.ב-99.₪.

צומת.סטימצקי.
ספרים

הטעיה.באמירה."המבצע.
של.השנה".

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
ומצאה.כי.אין.באמירה.

"המבצע.של.השנה".משום.
הטעיה.ולפיכך.אין.מקום.

להתערבותה.

בזק.בינלאומי.
–.בהשתתפות.

רוני.
סופרסטאר

התאחדות.
הקולנוע

עידוד.לפעולה.הנוגדת.
את.הדין.)הורדת.תכנים.

מהאינטרנט(

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
ומצאה.כי.אינו.קורא.

לקהל.להוריד.תכנים.בלתי.
חוקיים.מהרשת,.אלא.מציג.
הורדה.מהאינטרנט.שהיא.
חלק.מהתשדיר.ומטרתה.
להציג.את.מהירות.קבלת.

המידע.באמצעות.רשת.
ה-NGN.והכבל.התת.ימי.
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פניית מפרסםנושא שם תשדיר 
מתחרה

טיפול הרשותהרקע לפנייה

סימילאק.
אדוונס.פלוס

מעבדות.
אבוט.

)סימילאק(

יצירת.אידיאליזציה.למוצרטבע

טענה.לעליונות.)המעטת.
ערך(.באמירה."הסימיליאק.

המתקדם.בעולם"

הרשות.לא.מצאה.כי.
ישנן.אמירות.המתייחסות.

לתכונות.המוצר.באופן.
הגורם.לאידיאליזציה.

לעומת.הנקה.או.
להשפעותיו.על.בריאות.

התינוק.והתפתחותו..
התשדיר.הציג.אמירות.

המבוססות.על.ניסיון.אישי.
והעדפה.אישית..

האמירה."הסימילאק.
המתקדם.בעולם".היא.

אמירה.המתייחסת.
לעובדה.כי.זהו.המוצר.
המתקדם.בעולם.מבית.

"סימילאק",.קרי,.השוואה.
מכוונת.למוצרי."סימילאק".

האחרים.הקיימים.בשוק,.
ולא.בהתייחס.למוצרי.

תמ"ל.בכללותם..
איגוד.סוכני.ביטוח.ישיר

הביטוח
הרשות.מצאה.כי.התשדיר.פגיעה.בסוכני.הביטוח

עומד.בכללי.האתיקה.ולכן.
אין.מקום.להתערבותה..

פלאפון.–.
.High.Speed

Unlimited

הטעיה.בסקר.שפורסם.פרטנר
בתשדיר,.המציג.את.רשת.
"פלאפון".כרשת.המהירה.

ביותר.

הרשות.בדקה.את.התשדיר.
ומצאה.כי.הסקר.של.

."market.watch".חברת
שנעשה.בעבור.פלאפון.

הוא.נכון.ואינו.מטעה,.וכל.
האמירות.שהוצגו.בתשדיר.

הן.נכונות.
הוגש ערר למנכ"לית 

הרשות בפועל על החלטת 
הרשות. הוחלט.להשאיר..

את.החלטת.ראש.אגף.
פרסומות..ללא.שינוי.
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עיון חוזר בפרסומות:

המנכ"ל.מעיין.מחדש.בהחלטות.בנושא.פרסומות,.לאחר.שהוא.נועץ.בסמנכ"ל.טלוויזיה,.ראש.אגף.פרסומות.ויועץ.משפטי..

לעיון.מחדש.עולות.החלטות.בהן.ביקשו.בעלי.הזכיון.או.מפרסמים.ופרסומאים.לעיין.מחדש.בהחלטה,.או.לאחר.שמתקבלות.

פניות.ציבור.על.תשדיר.שאושר.לשידור.

המנכ"ל.מקבל.את.החלטתו.בנושא.הנדון.לאחר.עדכון.בנוגע.להליך.הטיפול.בתשדיר,.שמע.את.עמדות.הגופים.המקצועיים.

בראשות.ובחן.את.נימוקי.העיון.מחדש.

על.החלטת.מנכ"ל.הרשות.ניתן.לערור.לוועדת.הערר.של.מועצת.הרשות.

להלן הבקשות לעיון מחדש שהוגשו השנה למנכ"ל הרשות בנוגע לתשדירי פרסומת:

החלטת המנכ"להסיבה לטיפולתאריךשם תסריט/תשדיר

הוניגמן.–.אביב.קיץ.1..
2012

התשדיר.הגיע.לרשות.במסגרת.18.3.12
הליך.אישור.מוקדם.בנושא.ילדים..

בעת.קבלת.התשדיר.לאישור.
הוחלט.כי.יש.להגביל.את.שעת.

שיבוצו..המפרסם.הגיש.ערר.על.
ההחלטה.בפני.מנכ"ל.הרשות.

מנכ"לית.הרשות.בפועל.קבעה.
כי.הואיל.ובתשדיר.קיים.מגע.

פיזי.בעל.אופי.מיני.בין.בני.הזוג,.
ישנו.חשש.לפגיעה.ברגשות.

הציבור.ויש.צורך.להגביל.את.
שעת.השידור.מ-20:00,.בהתאם.
לכללים.3.ו-14.לכללי.האתיקה.

בפרסומת.וכלל.36.לכללי.
שיבוץ.פרסומות.

המפרסם.הגיש.בקשה.לעיון.מחדש.15.5.12פדיאשור.קומפליט2.
הבריאות. משרד. לדרישת. בנוגע.
לקריין.את.האמירה:."מזון.ייעודי..יש.
להיוועץ.באיש.מקצוע.רפואי.עבור.

ילדים.מגיל.שנה.עד.עשר".

מנכ"לית.הרשות.בפועל.קבעה.
כי.האמירה."מזון.ייעודי..יש.

להיוועץ.באיש.מקצוע.רפואי.
עבור.ילדים.מגיל.שנה.עד.עשר".

תופיע.בצורה.ברורה.ובולטת.
)מעבר.לגודל.המקובל(.ולאורך.

כל.התשדיר.וכי.יש.להוסיף.
בקריינות.את.המשפט:."יש.

להיוועץ.באיש.מקצוע.רפואי".
..3.high.–.".פלאפון"

.–.speed.unlimited
מגלשות

חברת.פרטנר.הגישה.בקשה.לעיון.5.11.12
מחדש.על.החלטת.אגף.פרסומות.

ברשות.

מנכ"לית.הרשות.בפועל.בחנה.
את.הטענות.שהעלתה.חברת.

"פרטנר".ולא.מצאה.כי.קיימת.
הטעיה.המצדיקה.את.התערבות.

הרשות.
דורקס.–.תשדיר.4..

הבולבולים
חברת.דורקס.הגישה.בקשה.לעיו.9.12.12

ןמחדש.על.החלטת.אגף.פרסומות.
ברשות.בנוגע.לפסילת.התשדיר.

ועדת.ערר.בראשותה.של.
מנכ"לית.הרשות.בפועל.בחנה.
את.הנושא.וקיבלה.את.עמדת.

תחום.פרסומות..
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ערר מועצה:

על.החלטת.מנכ"ל.הרשות.ניתן.לערור.לוועדת.ערר.של.מועצת.הרשות..בשנת.2012.לא.הוגש.ערר.למועצה.בנוגע.לאישור.

פרסומות.

תשדירים.שהרשות.בדקה.והתבקשו.בעבורם.תיקונים.או.שהוגבלה.שעת.שידורם

במהלך.השנה,.במסגרת.הליך.אישור.התשדירים,.או.במהלך.בדיקת.תשדירים.לאחר.שעלו.לשידור,.ביקשה.הרשות.תיקונים.

בעבור.49 תשדירים/תסריטים,.או.שהוגבלה.שעת.שידורם.

תסריטים/תשדירים. חמישה  ובעבור. שידורם,. שעת. הוגבלה. או. מתוקנת,. בגרסה. ושודרו. תוקנו. תסריטים/תשדירים. .44

שהתבקש.בעבורם.תיקון.לא.הוגשה.גרסה.מתוקנת.והם.לא.שודרו..

שהוגבלה.שעת. או. תיקונים,. בעבורם. והתבקשו. הרשות. ע"י. שנבדקו. הפרסומת. תשדירי. סיכום. מפורט. המצ"ב. בטבלה.

שידורם.–.על פי חלוקה לנושאי טיפול:

20112012סיבת טיפול הרשות

2719הטעיה.והמעטת.ערך.מוצר.מתחרה
61התנהגות.בלתי.בטיחותית/פנייה.אל.רגש.הפחד

31מוצר.ובו.טענות.אסורות/ייחוס.סגולות.מרפא.למזון
21פרסום.מוצר/טיפול.הדורש.התערבות.רפואית

113רמיזות.מיניות,.פגיעה.בכבוד.האדם.וברגשות.הציבור
-2סוגיות.שנויות.במחלוקת.פוליטית,.חברתית.או.כלכלית

109חסויות
31ילדים
114שונות
6549סה"כ

מקור הפקה 

ש-75%. מחייבים. התשנ"ב-1992,. טלוויזיה(,  בשידורי  פרסומת  תשדירי  )שיבוץ  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  כללי 

מהתשדירים.המשודרים.לראשונה.בידי.בעל.הזיכיון.במשך.השנה.יהיו.בהפקה.מקומית.

"הפקה מקומית".היא."תכנית.שרוב. כי. קובע.בתוספת.הראשונה.לו  חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-1990, 

יוצריה,.רוב.מבצעיה,.רוב.הצוות.הטכני-הנדסי.שנטל.חלק.בהפקתה.ורוב.צוות.ההפקה.הם.תושבי.ישראל.ומתגוררים.בה.

דרך.קבע,.והיא.הופקה.בעבור.קהל.יעד.ראשוני.ישראלי.בעברית.או.בערבית,.או.בשפה.אחרת.שאישר.המנהל.מראש,.

למעט.תכניות.חדשות,.תכניות.ספורט.ותכניות.בענייני.היום;.בהגדרה.זו.–.'רוב'.–.75%.לפחות."

הרשות.מקבלת.דיווח.שוטף.מהזכיינים.על.מקור.ההפקה.של.תשדירים.בעת.הגשתם.לאישור.מוקדם.ובעת.הדיווח.על.

תשדירים.העולים.לשידור.לראשונה.אצל.כל.זכיין.וזכיין.

בתקופה.הנדונה.בדוח.זה,.מתוך.סך.התשדירים.ששודרו.לראשונה.בערוץ 2.שודרו:

.קשת:......בהפקה.מקומית.–.88%........בהפקת.חו"ל.–.12% .

...............רשת:.......בהפקה.מקומית.–.85%........בהפקת.חו"ל.–.15%

בתקופה.הנדונה.בדוח.זה,.מתוך.סך.התשדירים.ששודרו.לראשונה.בערוץ 10.שודרו:

.......בהפקת.חו"ל.–.12.6% ..............בהפקה.מקומית.–.87.4%.......
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תשדירים בהפקה שנה
מקומית
ערוץ 2

תשדירים בהפקה 
מקומית
ערוץ 10

תשדירים מחו"ל
ערוץ 2

תשדירים 
מחו"ל

ערוץ 10
קשת:       200790%

רשת:.......98%
קשת:      86.2%10%

רשת:        2%
13.8%

קשת:       200875%
רשת:......92.4%

קשת:      87.12%25%
רשת:        7.6%

12.88%

קשת:       200987%
רשת:......84.3%

קשת:      87.12%13%
רשת:      15.3%

12.88%

קשת:       201075%
רשת:......91%

קשת:      90.43%25%
רשת:        9%

9.57%

קשת:       201192%
רשת:......87%

קשת:      89.3%8%
רשת:      13%

10.7%

קשת:       201288%
רשת:......85%

קשת:      87.4%12%
רשת:      15%

12.5%

עמידת הזכיינים במכסות פרסום מותרות על פי החוק והכללים: 

1. עמידה במכסות פרסום מותרות במשך היום 

על.פי.חוק.הרשות.השנייה,.כל.זכיין.רשאי.לשדר.פרסומות.בסך.שלא.עולה.על.10%.מזמן.השידור.שלו.ביממה.

נוסף.על.כך,.בהתאם.לכללים.–.מותר.לזכיין.לשדר.זמן.פרסומת.עד.10:00.דקות.בשעה,.ובתנאי.שלא.יחרוג.מהמכסה.

היומית.

חורג. זכיין. אם. ידנית.. בספירה. ולעתים. ממוחשבת. מערכת. באמצעות. אלו. במגבלות. הזכיין. עמידת. את. בודקת. הרשות.

מהמכסה.המותרת,.הנושא.מטופל.כהפרת.שידור,.והרשות.רשאית.לנקוט.סנקציה.נגד.הזכיין..מקרים.של.הפרות.על.רקע.

זה.יפורטו.בפרק.הדן.בהפרות.

2. עמידת הזכיינים במגבלה של מכירת זמן פרסום לגורם אחד 

הפירוט.שלהלן.מתייחס.לעמידת.הזכיינים.במגבלות.סעיף.85)א(.לחוק.הרשות.השנייה,.האוסר.מכירה.או.הקצאה.של.זמן.

שידור.פרסומות.לגורם.אחד.במכסה.העולה.על.10%.מסך.הפרסומות.הנמכר.על.ידי.הזכיין.

מהנתונים.הנמצאים.בידי.הרשות.נמצא.כי.כל.הזכיינים.עמדו.בהוראות.החוק.
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חשיפת מפרסם 

המפרסמים הגדולים בקשת:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

7פרוקטר.&.גמבל1.

4קבוצת.אסם2.

3ביטוח.ישיר3.

3החברה.המרכזית.למשקאות4.

2המשביר.לצרכן5.

2סנו.מפעלי.ברונוס.בע"מ6.

2יוניליוור.ישראל7.

2מפעל.הפיס8.

2עלית9.

2תנובה10.

המפרסמים הגדולים ברשת:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

4שטראוס.גרופ1.

3החברה.המרכזית.למשקאות2.

3בזק3.

2קבוצת.אסם4.

2פלאפון.תקשורת.בע"מ5.

2סנו.מפעלי.ברונוס.בע"מ6.

2מפעל.הפיס7.

2פרוקטר.&.גמבל8.

2סלקום9.

2יוניליוור.ישראל10.
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המפרסמים הגדולים בערוץ 10

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

7%פרוקטר.&.גמבל1.

4%איי.די.איי.–.חברה.לביטוח2.

4%קבוצת.אסם3.

3%קבוצת.שטראוס4.

2%המשביר.החדש.לצרכן5.

2%החברה.המרכזית.למשקאות6.

2%יוניליוור7.

2%סנו.מפעלי.ברונוס.בע"מ8.

2%בזק9.

2%פלאפון.תקשורת.בע"מ10.

 

חשיפת משרד פרסום: 

בהתאם.למדיניות.הרשות,.לא.חלה.מגבלת.סעיף.85)א(.לחוק.הרשות.השנייה.על.משרדי.פרסום,.אם.הוכח.לשביעות.רצון.

הרשות.כי.אינם.מתפקדים.כרוכשי.זמן.פרסום.כ"בלוק".מראש,.אלא.רוכשים.זמן.פרסום.בעבור.לקוח.מוגדר..להלן.פירוט.

עשרת.משרדי.הפרסום.שנחשפו.בהיקף.הרב.ביותר.במשך.התקופה.הנדונה.

משרדי הפרסום הגדולים בקשת

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

13מקאן.אריקסון1.

10אדלר.חומסקי.ורשבסקי2.

8באומן.בר.ריבנאי3.

.4BBDO.7גיתם

5איי.פי.ג'י.–.ראובני.פרידן5.

אם.אם.אס.תקשורת.בישראל.6.
בע"מ

5

5גליקמן.נטלר.מייזלר7.

4יהושע.פרסום.ושיווק.8.

4שלמור.אבנון.עמיחי.פרסומאים9.

לשכת.הפרסום.הממשלתית.10.
)לפ"מ(

3
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משרדי הפרסום הגדולים ברשת

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

12מקאן.אריקסון1.

11אדלר.חומסקי.ורשבסקי2.

8באומן.בר.ריבנאי3.

7גיתם4.

5יהושע.פרסום.ושיווק5.

4שלמור.אבנון.עמיחי.פרסומאים6.

4איי.פי.ג'י.–.ראובני.פרידן7.

לשכת.הפרסום.הממשלתית.8.
)לפ"מ(

4

3גלר.נסיס9.

3ברוקנר.נטע10.

 משרדי הפרסום הגדולים בערוץ 10 

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

15מקאן.אריקסון1.

13אדלר.חומסקי.ורשבסקי2.

9באומן.בר.ריבנאי3.

.4IPG.7ראובני.פרידן

.5BBDO.6גיתם

6גליקמן.נטלר.מייזלר6.

.7TBWA.6יהושע

.8PUBLICIS.–.5גלר.נסיס

לשכת.הפרסום.הממשלתית.9.
)לפ"מ(

3

2ברוקנר.נטע10.
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פניות ציבור

בשנת.2012.הופנו.לטיפול.תחום.טלוויזיה.224 תלונות.הנוגעות.לתשדירי.הפרסומת.ולתוכן.מסחרי.בשידורים.בערוצים.

התלונה. מושא. בקטע. צפייה. כולל. זה. בירור. הפרסומות.. באגף. מקיף. בירור. עוברות. שמתקבלות. התלונות. המסחריים..

ובחינת.התלונה.מול.כללי.הפרסומות.והנחיות.הרשות..בחלק.מהמקרים.מועברת.בקשה.לתגובת.הזכיין.ולתגובת.המפרסם..

כן. כמו. לפונה.. מענה. מתן. לצורך. ברשות. תלונות. לנציב. בכתב. ומועברת. מקצועית. דעת. חוות. מגובשת. הבירור. בסיום.

מטופלות.פניות.המגיעות.ישירות.לרשות,.בלא.קשר.לנציב.

להלן.טבלה.מרכזת.של.נושאי.התלונות:

מספר התלונות שהתקבלו בנושאנושא התלונה

8חריגה.בזמן.פרסומות.
אתיקה.בפרסומות:

אמת.בפרסום,.רמיזות.מיניות.רגשות.הציבור.ועוד
120

18אופן.ומקום.שיבוץ.הפרסומות
48פרסום.בתכניות.)פרסום.סמוי,.תוכן.שיווקי.ופרסים(

פרסום.במשחקי.ספורט
8ילדים

22שגיאות.לשוניות.ושונות
סה"כ 248 תלונות ציבור בתחום זה לגבי הערוצים 2 ו-10.
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בהתאם.לסעיף.48.לחוק.הרשות.השנייה,.התש"ן.-.1990,.הרשות.השנייה.רשאית.להפיק.ולשדר,.או.להורות.לבעל.זיכיון.

לשדר,.שידורים.מטעמה.בנושאים.שלדעתה.יש.בהם.עניין.מיוחד.לציבור,.ובלבד.שהיקף.שידורים.אלו.לא.יעלה.על.2%.

בין.בעלי.הזיכיונות..הרשות.רואה. ובחלוקה.שווה.ככל.האפשר. בשנה.מכלל.השידורים.בכל.ערוץ.שעליו.היא.מפקחת,.

חשיבות.רבה.בהפקת.תכניות.בעלות.ייחוד,.עניין.וערך.ציבוריים,.שנושאיהן.ראויים.לתפוס.מקום.בסדר.היום.הציבורי,.תוך.

שיתוף.מספר.רב.ככל.האפשר.של.יוצרים.ישראלים.ועידודם.של.יוצרים.צעירים.ויוצרים.מהפריפריה.

בין.1.בינואר.2012.עד.31.בדצמבר.2012.)שנה.שביעית.לזיכיון(.שודרו.בערוץ.14.2 שעות של.שידורי.הרשות,.שהן.0.16%.

משידורי.הערוץ..

בין.28.בינואר.2012.עד.31.בדצמבר.2012.שודרו.בערוץ.68.10 שעות.של.שידורי.הרשות,.שהן.0.84%.משידורי.הערוץ.

בשנת.2012.המשיכה.הרשות.להעמיד.את.סרטי.התעודה.בראש.סדר.העדיפויות.יחד.עם.מכרז.להפקת.דרמות.טלוויזיוניות.

קצרות.)של.עד.30.דק'(,.והמשיכה.את.הטיפול.בסדרות.בנושאים.ספציפיים.ובמכרז.לפורמטים.טלוויזיוניים.חדשים,.כדי.

סיפורים. בישראל,. הציבורי. לשיח. חשיבות. בעלי. ותרבותיים. חברתיים. נושאים. המסחריים. הערוצים. מרקעי. אל. להביא.

אישיים,.אנושיים.ובעיקר.כאלה.שלרוב.לא.מקבלים.ביטוי.בשידורים.המסחריים..יש.לציין.כי.גם.השנה.הרשות.המשיכה.

לשתף.פעולה.עם.הקרנות.הציבוריות.והזכייניות.)ראה.פירוט.בהמשך(.

הרשות.מקפידה.שכל.התכניות.המופקות.בעבורה,.יהיו.מלוות.בכתוביות.בעברית.למען.קהל.הצופים.כבדי.השמיעה,.וכן.

מקפידה.ש-5%.מהתכניות.יהיו.מלוות.בבועת.שפת.סימנים,.כמחויב.על.פי.חוק.

בשנת 2012 עמד תקציב הפקות הרשות על 7,500,000 מל"ש – כ-3.5 מל"ש מתקציב הרשות, ועוד כ-4 מל"ש מתקציב 

האוצר. מאחר שכספי האוצר לא הועברו לרשות בשנה זו, נוצל במסגרת תקציב הפקות הרשות לשנת 2012 סך של 3.5 

מל"ש בלבד.

השתתפות בפסטיבלים ובתחרויות בארץ ובעולם

סרטים.המופקים.במסגרת.שידורי.הרשות.השנייה.זוכים.בשנים.האחרונות.להשתתף.ולייצג.את.ישראל.בפסטיבלים.בין.

לאומיים.בארץ.ובעולם.וחלקם.אף.זכו.בפרסים.מרשימים.

בין.הפסטיבלים.שבהם.השתתפו.וזכו.סרטי.הרשות.בשנת.2012.אפשר.למנות.את:.פסטיבל.ברלין,.פסטיבל.ונציה,.אידפ"א,.

פסטיבל. באמסטרדם,. היהודי. הסרטים. פסטיבל. היהודי,. ברלין. פסטיבל. טורונטו,. פסטיבל. בוונקובר,. הסרטים. פסטיבל.

הסרטים.במולדובה,.פסטיבל.הסרטים.הדוקומנטרי.הבין.לאומי.)ורשה(,.פסטיבל.סן.פרנסיסקו.לסרטים.קצרים,.פסטיבל.

הסרטים.במולדובה,.פסטיבל.קלמונט.–.צרפת,.פסטיבל.הסרטים.בקזחסטן,.פסטיבל.הדוקו.בבלגרד,.פסטיבל.הסרטים.

ומוזיקה.בשיקגו. היהודי.במיניאפוליס,.פסטיבל.פיטסבורג.)ארה"ב(,.הפסטיבל.הדוק'.באייווה.)ארה"ב(,.פסטיבל.קולנוע.

בשווייץ,. ברוסיה,. באיטליה,. בספרד,. רבים. לאומיים. בין. ובפסטיבלים. )לונדון(. אנד. איסט. בפריס,. הישראלי. הפסטיבל. .,

ברומניה.ועוד..

שידור רצועה מהחיים. 1

"רצועה.מהחיים"..הרשות. 2012.המשיכה.הרשות.לשדר.סרטים.תיעודיים,.שהופקו.בתמיכתה.במסגרת. בשנת.

רואה.חשיבות.רבה.בשיבוץ.רצועת.שידור.זו.בלוח.המשדרים.של.הערוצים.הציבוריים-מסחריים..הוספת.תכנים.

אלו.ללוח.השידורים.מסייעת.לייצר.תמהיל.שידורים.נכון,.שיש.בו.לצד.תכנים.בידוריים.וקלילים,.תכנים.המעוררים.
שיח.ציבורי.בסוגיות.חברתיות.בעלות.משקל,.שעל.החברה.הישראלית.לתת.עליהן.את.הדעת.
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בין.השאר,.הסרטים.עוסקים.בהתבוננות.על.התרבות.הישראלית.מזוויות.ראייה.מגוונות.ולאורך.זמן.בנושאים.כגון:.

מעמד.האישה,.יחסי.ערבים-יהודים,.החיים.בפריפריות.הגאוגרפיות.המרוחקות,.תהליכים.שעוברים.על.הקיבוצים.

וההתיישבות.העובדת,.סרטים.על.יוצרים.ואנשי.רוח,.התמודדות.של.אנשים.בעלי.מוגבלות.עם.המציאות,.מעקב.
אחר.תהליכים.המשקפים.שינוי.והתחדשות.ועוד.

הסרטים.המשודרים.ברצועה.זו.מופקים.על.ידי.הרשות.השנייה.בתנאי.נאותות.הפקה.של.סוגה.עילית,.ורבים.מהם.
הוקרנו.בפסטיבלים.בין.לאומיים.וישראליים.וזכו.בפרסים.יוקרתיים.

להלן הסרטים ששודרו בשידור ראשון בשנת 2012:

בערוץ 2:

17.4.12הכינור.שחזר

28.4.12דוקו.צ'אלנג'.2012

9.6.12להסיר.את.הרעלה

16.6.12תלויים.באוויר

23.6.12דומא

30.6.12לרדוף.אחרי.הצל

14.7.12הרדוף

25.7.12רעש

12.11.12כביסה.מלוכלכת

19.11.12נקניק.עם.גבינה.

26.11.12ילדים.מסוכנים

3.12.12זבל.טוב.

בערוץ 10:

28.1.12הדרך

4.2.12חזיונות.בלתי.פוסקים

11.2.12ליה

6.4.12תכריכים

4.9.12הנכה.המאושר.והבודהיסט.המיוסר

20.10.12סיפורו.של.ילד.אחר

27.10.12מילים.–.יענקלה.רוטבליט
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השקעה בסרטי תעודה במסגרת שיתופי פעולה עם קרנות ציבוריות ופרטיות . 2

כפי.שהיה.בשנים.קודמות,.גם.בשנת.2012.נמשך.שיתוף.הפעולה.עם.הקרנות.לקולנוע.ולטלוויזיה..שיתוף.זה.מאפשר.

לרשות.השקעה.נוספת.בסרטים.איכותיים.שכבר.יש.להם.משקיע.ציבורי.ושעוסקים.בנושאים.התואמים.את.מטרות.הרשות,.

במסגרת. ישודרו. השנה. שזכו. הסרטים. תרבותיות.. והרב. והגאוגרפית. החברתית. הפריפריה. של. הרחב. הספקטרום. בכל.

"רצועה.מהחיים".בשידורי.הרשות.

כבכל.שנה,.פרסמה.הרשות.פנייה.לקרנות.להגיש.בקשות.לתמיכה.בסרטי.תעודה.שנתמכים.על.ידיהן.והסרטים.נבחרו.

בהליך.מכרזי,.על.פי.הפירוט.הבא:

תקצירבשיתוףמגיש ההצעה 

מסע.של.אישה.בת.94.שהרופאה.נתנה.לה.רק.כמה.שבועות.לחיות..קרן.רבינוביץהקריאה

בנה.הקולנוען.)במאי.הסרט(.מתחיל.לצלם.מפגשים.נדירים.ומרגשים..

ניסיונו. נודע.של.אישה.מדהימה.בפשטותה,.לצד. זהו.מסע.אל.הלא.

של.הבמאי.להבין.איך.נפרדים.ממישהי.יקרה,.כשאף.אחד.לא.מלמד.

אותך.איך.עושים.זאת..

מחוץ 

לפריים.

מי.הקרן.החדשה. יש. תרצו,. לא. אם. גם. רואים.. כולנו. הפריים. בתוך. את.מה.שקורה.

שדואג.להטיח.בפניכם.את.כל.מה.שמתרחש.במדינה.הקטנה.שלנו..

סרט.זה.הוא.הזדמנות.להעיף.מבט.אינטימי.לתוך.עולמם.של.שלושה.

שיעברו. גיבורים. שלושה. ילווה. הסרט. הארץ.. בדרום. בכירים. צלמים.

לראשונה.לעמוד.מול.המצלמה:.אלי.הרשקוביץ.)63(,.מכנה.עצמו.יליד.

"הארץ",.גדי.קבלו.)41(.צלם.ידיעות.אחרונות.ואדי.ישראל.)41(.צלם.

מעריב.

בתוך.העולם.השביר.הזה.שלושת.גיבורינו.מנסים.לשרוד.בעצמם..

החפצים.הקרן.החדשהאלטעזכאן את. שמאתרים. האנשים. שותפים. הג'אנק. לתעשיית.

מהם. אותם. שקונים. הסוחרים. מהם,. נפטרים. שאנחנו. המשומשים.

סיפורם. את. יספר. ליעדם.החדש..הסרט. אותם. והמובילים.שמסיעים.

נפרדת. חוליה. הוא. מהם. אחד. כל. זו.. בתעשייה. עובדים. חמישה. של.

ב"שרשרת.המזון".של.הג'אנק.שלנו,.אך.סיפוריהם.מצטלבים.ומשיקים.

זה.לזה.בנקודות.מסוימות.

מערבון 

בהר חברון

מרכיבים.של.מערבון.קלאסי,.הרעים.מול.הטובים,.דו.קרב.בין.מתנחל.הקרן.החדשה

קשוח.מגרמניה.לבין.פעיל.שמאל.מבוגר.שמגיע.יום.אחד.לדרום.הר.

חברון.בתפקיד."האקדוחן.הבודד"..עזרא.נאווי.נתקל.במתנחל.הקנאי.

יוחנן.שרת..המאבק.המתמשך.ביניהם.מקבל.תפנית.מפתיעה.

העשורים.הקרן.החדשהעמוס בשלושת. המובילים. הטבע. מצלמי. אחד. הוא. נחום. עמוס.

תפיסות. לשנות. שתפקידו. שליח,. שהוא. מאמין. עמוס. האחרונים..

מוטעות,.להפריך.פחדים.שהוטבעו.בנו.ולשכנע.שבני.אדם.ובעלי.חיים.

יכולים.להתקיים.יחד.בהרמוניה..הוא.מאמין.שצריך.לצלם.את.החיים.

באופן.הכי.קרוב.שיש..עמוס.רואה.בהתמודדות.עם.האתגר.והפחד.כלי.

להתפתחות.והעצמה.אישית..

משפחה 

בדרך

מסע.יוצא.דופן.של.משפחה.אחת.בחיפוש.אחרי.הדרך.לעתיד.הטוב.קרן.גשר

של.כולנו..יומן.דרכים.מרתק.שענפיו.נפרשים.על.רקע.התפאורה.של.

2012.ושורשיו.חותרים.לבירור.עומק.של.הזהות.היהודית.והישראלית.
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המשך פעילותה של קרן "סנונית" לעידוד יוצרים צעירים בתחום הקולנוע והטלוויזיה. 3

גם.בשנת.2012.)ומ-1995(.המשיכה.הרשות.השנייה.לסייע.ליוצרים.צעירים.בראשית.דרכם.והקציבה.סכומי.תמיכה.להפקת.

סרטי.גמר,.פעילות.המאפשרת.הצמחת.כישרונות.בתחום.זה.וקידומם..לקרן.הוגשו.השנה.114.הצעות.ומתוכן.זכו.בתמיכה.

36.סרטים,.ביניהם:.16.סרטים.עלילתיים,.13.סרטים.תיעודיים.ו-7.סרטי.הנפשה.

זה.המקום.לציין.כי.משנת.2010.החליטה.הנהלת.קרן.סנונית.לעודד.עשייה.תיעודית.ובשנת.2012.הוחלט.גם.על.מתן.

עדיפות.לתחום.ההנפשה.בקרב.הבוגרים..לפיכך,.נוצר.מצב.שבו.סרטים.עלילתיים.שקיבלו.ציונים.גבוהים.לא.זכו,.בשל.

לימוד.בפריפריה..הסרטים. הזוכים.הם.סטודנטים.ממוסדות. 21.מבין. וההנפשה.על.פניהם.. העדפה.של.סרטי.התעודה.

הזוכים.ממשיכים.להיות.משודרים.ברצועת.סרטי.יוצרים.צעירים.בשידורי.הרשות.השנייה.בערוצים.2.ו-10.

להלן.פירוט.מספר.הזוכים.מכל.מוסד.לימוד.לשנת.2012:

מס' זוכיםמוסד לימודים

11מכללת.ספיר.

2מנשר

2סמינר.הקיבוצים

6אוניברסיטת.ת"א.

3מכללת.תל.חי

2סם.שפיגל

5מעלה

1המרכז.האוניברסיטאי.אריאל

1מכללת.כנרת

1מכללת.בית.ברל

2בצלאל.

36סה"כ

מיזם החצר האחורית. 4

מיזם.שמטרתו.לעודד.ולשמר.את.סוגת.הדרמה.הבודדת.בשיתוף.פעולה.עם.קרן.גשר.וקרן.רבינוביץ..במסגרת.המיזם.

מתוך. בישראל,. והחברתית. התרבותית. הגאוגרפית,. בפריפריה. העוסקות. בודדות. לדרמות. והפקה. פיתוח. מענקי. ניתנים.

הכרה.ברורה.בחשיבותה.של.סוגה.זו.ליצירה.הקולנועית.והטלוויזיונית.בישראל.

בשנת.2012.נמשכה.העבודה.על.סיום.הפקתם.של.שלושת.הסרטים.שנבחרו.בשנת.2010.)"שבעה",."תכנית.כבקשתך".

ו"קיץ.89"(..כן.נפתח.מועד.לפיתוח.12.הצעות,.שבסופו.יוחלט.על.הפקת.שלוש.דרמות..על כך נדווח בדוח השנתי לשנת 

.2013

הפקות בשיתוף פעולה עם זכייני הערוצים . 5

במסגרת.תקציב.הפקות.הרשות.לשנת.2012.הוחלט.להשקיע.גם.השנה.סכום.נכבד.בשיתוף.פעולה.עם.זכייניות.הרשות.

להפקת.סרטים.תיעודיים.ומיזמים.משותפים.

במהלך.זה,.הרשות.מעוניינת.לעודד.את.הערוצים.המסחריים.להשקיע.בתכניות.ובסרטים.העוסקים.בנושאים.ציבוריים..
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בשיתוף.הפעולה.הרשות.מעודדת.השקעה.של.הזכייניות.בתכנים.אלו,.ומקווה.ליצור.דיאלוג.חיובי.שיניב.תוצאה.של.שידור.

הסרטים.במקומות.מרכזיים.בלוח.השידורים.של.הזכיינים.

עד כה בשנת 2012 הופקו פרויקטים משותפים רק עם ערוץ 10:

"דם קדוש"

סיפורם.של.המקומות.הקדושים.שבהם.ההיסטוריה.עמדה.מלכת..עד.היום.הם.המלבים.את.המלחמות.הגדולות.ביותר,.הם.

המפרנסים.את.כותרות.העיתונים.של.היום.ושל.מחר.וקובעים.את.סדר.היום.במזרח.התיכון..כאן.לב.הקונפליקט.העומד.

בדרכו.של.השלום.המיוחל.בין.יהודים.לבין.ערבים:.הר הבית, קבר רחל אמנו, קבר יוסף ומערת המכפלה. הסדרה."דם.קדוש".

תראה.את.הפעילות.באתרים.אלה.מנקודת.מבטם.של.גיבורי.המקום,.יהודים.וערבים..הסדרה,.בת.ארבעה.פרקים,.תציג.את.

הנושא.באור.חדש,.דרמתי.ומרגש,.ותיצור.איזון.הוגן.שיקטין.את.האנטגוניזם.של.כל.אחד.מהצדדים.."כל.אחד.אוחז.במקום.

ואומר.זה.שלי",.זאת.התמה.המרכזית.שלנו,.המתבססת.על.מערכות.היחסים.שבין.המוסלמים.והיהודים,.סכסוך.הדמים.

המתמשך.כבר.אלפי.שנים.והמתאפיין.בשנאה,.בחוסר.אמון.ובדמוניזציה.מוחלטת.של.האחר..ניסיונות.הפשרה.בדרך.כלל.

מתנפצים.לכל.עבר,.לרוב.במחיר.חיי.אדם.

בימוי.–.איציק.לרנר

"מוסא" 

והגיע.לישראל..המשפחה.גרה.בתחנה.המרכזית. מוסא.הוא.תלמיד.כיתה.ה'..לפני.שש.שנים.ברח.עם.הוריו.מדארפור.

הישנה,.בשכונה.הרעה.ביותר.בתל.אביב,.בדירת.חצי.חדר..בלון.גז.ניצב.למראשות.המיטה.שלו,.ושני.מאווררים.מנסים.

להזיז.מעט.את.האוויר.בחדר..במסגרת.תכנית.של.העירייה.הוא.לומד,.ילד.סודאני.יחיד.בכיתה.של.ילדים.ישראלים,.ברמת.

אביב.ג',.אחת.השכונות.המבוססות.בעיר.

החברים.שלו.לכיתה.הם.החברים.הכי.טובים.שלו..כשהוא.רוצה.להגיד.להם.את.זה.הוא.מחייך..הוא.משחק.כדורגל,.קורא.

וכותב.בקצב.אחד.עם.ילדי.הכיתה,.אבל.כבר.ארבע.שנים.הוא.מתקשר.איתם.רק.בהבעות.ובתנועות.ידיים..הוא.כועס.וצועק.

ובוכה.בלי.קול..רק.את.הצחוק.שלו.אפשר.לשמוע..הוא.לא.מוכן.לדבר,.ואיש.אינו.יודע.מדוע..זהו.סרט.על.הפער.בין.שחור.

ללבן,.בין.עושר.לעוני,.שילדים.חיים.בו..סרט.על.זרות.וחיבור,.על.הבחירה.לשתוק.והיכולת.של.ילדים.לתקשר.בלי.מילים,.

ועל.קושי.של.ילד.לגשר.בין.שני.עולמות.מקבילים,.שונים.כל.כך.

"מוסא".–.במאית:.ענת.גורן.

פיתוח "אללה אסלאם בארה"ב" 

נפילת.מגדלי.התאומים.ב-11.בספטמבר.הביאה.את.רוב.האמריקאים.לשאול.שאלות.חדשות-ישנות:.מהו.אסלאם?.מה.

עשינו.לאסלאם.ומה.יש.לאסלאם.נגדנו?.רוב.האמריקנים.כלל.לא.היו.מודעים.לשנאה.הקיימת.בין.הדתות,.ומה.שכונה.

יותר.מאוחר.'מלחמת.תרבויות'..את.יחסי.המערב.והמזרח.בוחנים.היום.בעיקר.תחת.השפעת.אירועי.11.בספטמבר..איך.

נראית.מלחמת.התרבויות.ב'מדינת.כל.המהגרים?.המלחמות.שארה''ב.יצאה.אליהם.באפגניסטן.ובעירק.רק.העצימו.את.

המתח.בחברה.האמריקנית..המסלול.המאסיבי.של.העברת.הכספים.ממדינות.ערב.גורם.לתעשייה.שלמה.שנועדה.להגביר.

את.ההגירה.האסלאמית.לארה"ב,.ולתופעת.ההקצנה.הדתית.שמובילה.לפעילות.טרור,.הממומנת.גם.היא.מאותם.כספים..

כל.אלה.מגבירים.את.החשש.ברחוב.האמריקני,.שערכי.האסלאם.מטפחים.בארה''ב.דור.שלא.שותף.לחלום.האמריקני.

של.שוויון.וסובלנות.

"אללה.אסלאם".–.במאים:.צבי.יחזקאלי.ודוד.דרעי,.מפיקה:.יונת.דרור.

בדוח השנתי של שנת 2013 נדווח על פרויקטים נוספים שיופקו במהלך השנה.
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סדרה תיעודית היסטורית בנושא תולדות עיירות הפיתוח בישראל . 6

12.הצעות. ניגשו. עיירות.הפיתוח.בישראל"..למכרז. "תולדות. בשנת.2011.פרסמה.הרשות.מכרז.להפקת.סדרה.בנושא.

שנבדקו.ע"י.הלקטורים.שנבחרו.לפרויקט..לאחר.סינון.ארוך.של.שני.שלבים.הוחלט.להעלות.לשלב.הפיתוח.את.ארבע.

ההצעות.בעלות.הציון.הגבוהה.ביותר.והן:."סאלח,.פה.זה.לא.ארץ.ישראל".–.דוד.דרעי.;."עיירות.פיתוח".–.צפריר.קוחנובסקי;.

"העיירה.בוערת".–.רון.כחלילי.ו"אנחנו.על.המפה".–.דוד.פישר..במהלך.שנת.2012.המשיכה.הוועדה.המקצועית.לבדוק.את.

ההצעות.שעלו.לשלב.הפיתוח.ולאחר.בחינה.מקיפה,.שכללה.פגישות.נוספות.עם.היוצרים,.הוחלט.לבחור.כזוכה.במכרז.

את.הצעתו.של.דוד.דרעי:."סאלח,.פה.זה.לא.ארץ.ישראל"..מנימוקי.הוועדה:.קונספט.מובנה.ומהודק,.המנצל.את.היותו.של.

הבמאי.יליד.עיירת.פיתוח,.עוקב.אחר.משפחתו,.חבריו,.פעילי.הציבור.שסביבו.וראשי.הערים.בחיים.העכשוויים.ובהיסטוריה.

של.עיירות.הפיתוח,.ואחר.מי.שעזבו.לעיירת.אחרת.

דוקו צ'אלנג'. 7

גם.בשנת.2012.השקיעה.הרשות.במיזם.חשוב.זה,.שהוא.פרויקט.דגל.של.פסטיבל.דוקאביב.

יוצרי.הקולנוע.שמתקבלים. ובזמן.קצוב..לרשות. נתון. נושא. ליצירת.סרטים.קצרים.על. מדובר.במיזם.שבמרכזו.תחרות.

לתחרות.עומדים.חמישה.ימים.בלבד.כדי.ליצור.סרט.תיעודי.באורך.7-4.דקות..הנושא.השנתי.מתחלף.מדי.שנה.

מתוך.היוצרים.שנרשמים.לתחרות,.מתקבלים.עד.15.יוצרים.שיוצאים.לדרך..הם.מרכיבים.בעצמם.את.הצוות.שיעבוד.איתם.

על.הסרט.ומקבלים.את.אמצעי.ההפקה.הדרושים.להם.כדי.לצלם.את.הסרט.ולערוך.אותו..הצוותים.שמוזנקים.מקבלים.

בתדריך.הפתיחה.נושא.משותף.בהפתעה,.נוסף.על.הנושא.השנתי.שמתפרסם.מראש,.וכן.ז'אנר.תיעודי.)כמו.ביוגרפיה,.

מוזיקה,.תחקיר.וכיו"ב(.שמגדיר.את.כיוון.הסרט.

כל.צוותי.היוצרים.שמתקבלים.עובדים.על.הסרטים.באותם.ימים.ומגישים.את.הסרטים.המוכנים.ביום.ובשעה.שנקבעו..

זוכים.לחשיפה.נרחבת:.הקרנת.בכורה.חגיגית.במסגרת.פסטיבל. )אחרי.תהליך.שיפוט(. הסרטים.שעולים.לשלב.הגמר.

"דוקאביב".בנמל.תל.אביב,.הקרנות.בסינמטקים.ובאוזן.השלישית,.וכמובן,.שידור.טלוויזיוני.במסגרת.שידורי.הרשות..מיזם.

ז'אנריות. ובתפיסות. זמן. של. לחץ. תחת. סרט. שיוצרים. ומצוינים,. שאפתנים. ליוצרים. תיעודית. מעבדה. למעשה. הוא. זה.

מיוחדות.

בשנת 2012 הנושא היה: "דרך אחרת" והסרט שזכה הוא "מטקה" של היוצר אבי בלקין.

פינות לשון ברדיו האזורי . 8

ברשות.השנייה.הוחלט.לציין.את.15.שנה.לרדיו.באמצעות.שידור.פינות.לשון..נכתבו.15.פינות.לשון.קצרות.שעוסקות.

במטבעות.לשון,.בגלגולים.של.ביטויי.לשון.וכדומה..במהלך שנת 2012 הפינות נערכו והוקלטו, אך טרם הוחלט על מועד 

שידורם.

מכרז לפיתוח פורמטים טלוויזיוניים חדשים . 9

נראו.על.המרקע,. הרשות.פרסמה.במהלך.שנת.2011.מכרז.אליו.הוגשו.86.הצעות.לפיתוח.תכנים.טלוויזיוניים.שטרם.

)סיטקום(,. קומדיית.מצבים. דוקו-דרמה,. פוליטית,. לדוגמה:.סאטירה,.סאטירה. בסוגות.השונות,. ולהפקת.תכניות.חדשות.

דרמה,.תכנים.ניסיוניים.חדשניים.ורעיונות.לתכניות.מקור,.וידאו.ארט,.וידאו.אקטיביזם.ועוד..לאחר.קבלת.תוצאות.בדיקת.

לשלב. ומוקומנטרי.. ילדים. תיעודי,. תרבות,. עלילתי,. ניסיוני-אינטרנטי,. קומי,. סוגות:. לכמה. ההצעות. חולקו. הלקטורים.

בהתפלגות. ובהתחשב. המכרז. במסמכי. שנקבע. למה. בהתאם. ביותר. הגבוה. הציון. בעלות. הצעות. .43 עלו. הפרזנטציות.

הציונים.וחלוקת.הסוגות.
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בסיום.שלב.הפרזנטציות,.לאחר.ששמעו.וראו.את.כל.החומרים.שהוצגו.לפניהם,.החליטו.חברי.הוועדה.המקצועית.להמליץ.

על.21.הצעות.כזוכות.במענק.של.30,000.₪.לפיתוח.הצעתם.בסוגות.הבאות:.סדרה.קומית.–.6.הצעות,.ניסיוני.–.הצעה.

אחת,.סדרות.דרמה.–.3.הצעות,.תכניות.תרבות.–.4.הצעות,.תעודה.–.5.הצעות,.ילדים.–.הצעה.אחת,.מוקומנטרי.–.הצעה.

אחת..במהלך.שנת.2012.קיבלו.ההצעות.הזוכות.כסף.לפיתוח.והוגשו.תיקי.הפקה.מוכנים.להפקה.

גופי. נציגי. וינסו.לשכנע.את. היוצרים.את.הצעותיהם. יציגו. במהלך.שנת.2013.אנו.מתכוונים.לקיים.אירוע.פיצ'ינג.שבו.

השידור.השונים.בישראל.לתמוך.ולהפיק.את.הצעתם..

10. השקעה בדרמות קצרות במסגרת שיתוף פעולה עם קרנות ציבוריות. 10

בשנת.2012,.במקביל.לשיתוף.הפעולה.עם.הקרנות.לקולנוע.ולטלוויזיה.בתחום.התיעודי,.החליטה.הרשות.לצאת.למכרז.

שת"פ.עם.הקרנות.בז'אנר.הדרמתי.הקצר.

אנו.רואים.במכרז.זה.מיזם.חשוב.לשוק.היצירה.הטלוויזיונית.בארץ..אנו.מעודדים.את.ז'אנר.הדרמה.הבודדת.שהולך.ונעלם.

לצערנו.ואין.לו.כמעט.מקום.בטלוויזיה.המסחרית,.ובייחוד.את.הפורמט.הייחודי.שתופס.תאוצה.בעולם.של.דרמות.קצרות.

עד.30.דק'.

הרשות.פרסמה.הזמנה.לשיתוף.פעולה.עם.קרנות.התומכות.בהפקת.סרטי.דרמה.קצרים.)עד.30.דק'(.לטלוויזיה..לרשות.

הוגשו.ונבדקו.24.הצעות.מארבע.הקרנות:.הקרן.החדשה,.קרן.גשר,.קרן.מקור.וקרן.רבינוביץ'..כן.התקיימו.פרזנטציות.לכל.

הצעה.בפני.ועדה.מקצועית.

לאחר.שקלול.כל.הציונים.החליטה.הרשות.לתמוך.בפרויקטים.הבאים:

נדרים

בת. תמר,. ..12 בת. ילדה. של. פשוט. לא. עולם. לתוך. הצצה. ומאפשר. שאלות. הרבה. מעלה. וקשה,. מורכב. סיפור. תקציר:.

הזקונים,.חשופה.לצפייה.של.אביה.בסרטים.פורנוגרפיים.ובלא.מודע.מנסה.להגן.על.אמה.מפניו..במקביל,.היא.סובלת.

מהצקות.מצד.בני.כיתתה.וביקורת.על.משקל.גופה.מאמה.האהובה..התסריט.בנוי.מכמה.רבדים.וסיפורים.בתוך.העלילה,.

כל.אחד.שלם.בתוך.עצמו.וכל.אחד.מוסיף.עוד.נדבך.לקושי.הבלתי.נסבל.של.הילדה.

בימוי:.נטעלי.בר-און

מפיק:.רונן.שגיא

ההצעה.הוגשה.ע"י.קרן.רבינוביץ

תהילים

תקציר:.מזמורי.תהילים.עוסקים.במגוון.מצבי.הנפש.של.האדם.היחיד.ומתארים.קשת.רחבה.של.מצבים..חשיפת.מזמורי.

תהילים.לקהל.הרחב.על.היבטיהם.הרלוונטיים.והמעודכנים.לימינו,.באמצעות.יצירות.קולנועיות.וטלוויזיוניות.השואבות.

מהם.את.השראתם..מדובר.בפרויקט.המורכב.משבעה.סרטים.קצרים,.שכל.אחד.מהם.מבוסס.על.מזמור.תהילים.אחר..

מפגש.מעניין.של.מציאות.עכשווית.עם.טקסטים.מתהילים.כקונספט.מעניין.וחשוב..התסריטים.מביאים.סיפורים.בעלי.ערך,.

מסקרנים,.מביאים.אל.המסך.קהילות.ודמויות.מוכרות.פחות.)אתיופים,.חרדים(.מעלים.מצבים.מורכבים.)נרקומן.מתמודד.

עם.תוצאות.התמכרותו.ביום.הזיכרון;.אהבת.נשים.שאחת.מהן.חזרה.בתשובה;.רמאי.עלוב.לעומת.צדקנות.החברה.ועוד(.

מפיקה:.יפעת.פרסטלניק

ההצעה.הוגשה.ע"י.קרן.גשר
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עדלאידע

תקציר: סיפור.על.שני.שומרים,.לב,.בחור.ממוצא.רוסי.ומנחם,.בחור.חרדי,.ש"נתקעים".בערב.חג.פורים.בתחנה.המרכזית.

נבוכים. ומורידים.מסכות.. תוך.כדי.שתייה.לשוכרה.הם.פותחים.את.לבם. בירושלים..בכל.אחת.מהדמויות.מאבק.פנימי..

וכואבים.הם.יוצאים.למסע.לילי.בקניון..סיפור.קטן.ומעניין.באתר.מרתק.מבחינה.קולנועית.עם.דמויות.שנמצאים.בשוליים.

של.החברה.

במאי:.סשה.אגרונוס

מפיק:.דודי.אסולין

ההצעה.הוגשה.ע"י.קרן.גשר

ילדה בקפה

תקציר: עיבוד.לסיפור.של.רונית.מטלון..סיפור.התבגרות.של.ילדה.משכונת.הארגזים..עולם.מעניין.של.ילדה.מתבגרת.בתוך.

מציאות.ישראלית.שנמצאת.בשוליים..סיפורה.של.מזי,.ילדה.בת.14.שמנהלת.את.בית.הקפה.של.אביה..רוחמה.חברתה.

מספרת.לה.שראתה.את.נחום.)ספק.חבר,.ספק.אהבה.בלתי.מושגת(.עם.בחורה.אחרת..מזי.ורוחמה.הולכות.לביתו.של.נחום..

זהו.סיפור.על.נערה.שמאבדת.)כנראה(.את.בתוליה.לבחור.שהיא.חושבת.שהיא.אוהבת.ואינו.מתעניין.בה.ממש.

במאי:.רפאל.בלולו

מפיקים:.רפאל.בלולו.ושלמה.גודמן

ההצעה.הוגשה.ע"י.קרן.רבינוביץ'

פת לחם

יותר.מזה..הסיפור. ילד.הנתון.במצב.של.הישרדות.בעודו.משתוקק.להרבה. עיבוד.לסיפור.של.ברדיצ'בסקי.על. תקציר: 

מתרחש.בשכונת.שפירא.)שכונת.עוני(,.על.ילד.קטן.שחי.עם.אחיו.ואמו.החורגת.ומשתוקק.לשוקולד..התאווה.השוקולד.היא.

משל.לילד.מתבגר.שחווה.לראשונה.את.ההבנה.שהתשוקות.שלו.רבות.ואולי.לא.תמיד.ניתנות.להגשמה.

במאי:.עידן.הובל

מפיק:.נפתלי.גליקסברג

ההצעה.הוגשה.ע"י.קרן.גשר

הסרטים שזכו השנה ישודרו במסגרת שידורי הרשות בערוצים 2 ו-10.
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)D.T.T( "+עידן"

בהתאם.להוראות.חוק.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ורדיו,.התש"ן.-.1990,.הרשות.השנייה.מפיצה.את.שידורי.הטלוויזיה.והרדיו.

הדיגיטליים-קרקעיים.של.ישראל,."עידן+".

בשנת.2012.המשיכה.הרשות.השנייה.לחזק.את.התשתית.הארצית.של.מערך.עידן+.ואיכות.קליטת.השידורים.ברחבי.הארץ.

שופרה,.הודות.להתקנת.משדרונים.ומשדרים.במקומות.שונים.ברחבי.הארץ..

בחודש.יוני.2012.תוקן.חוק.הפצת.השידורים.באמצעות.תחנות.ספרתיות.ואושרה.הרחבת.המערך.לכ-18.ערוצים.נוספים..

בחודש.יולי.2012.הצטרף.למערך.עידן+.ערוץ.החינוכית.23,.כדי.לתת.מענה.לצופים.הצעירים,.הילדים.והנוער..נוסף.על.כך,.

החל.בחודש.זה.אפשר.לקלוט.על.גבי.המערך.את.שידורי.תחנות.הרדיו.הארציות.והאזוריות.לפי.בחירת.התחנות.להצטרף.

למערך..בין.התחנות.המופצות:.גל"צ,.גלגל"צ,.שמונה.תחנות.הרדיו.של.רשות.השידור.–.רשת.א,.רשת.ב,.רשת.ג,.רשת.ד,.

קול.המוסיקה,.רק"ע,.רשת.מורשת,.88.ומגוון.תחנות.רדיו.אזוריות...

בימים.אלה.נערכת.הרשות.להוספת.שני.מרבבים.נוספים.שיאפשרו.הפצת.שישה.ערוצי.תוכן.נוספים.באיכות.SD..ועוד.

.HD.שישה.ערוצי

שירות קול החדשות לצופים לקויי ראייה: 

מהדורת. שידורי. את. להנגיש. במטרה. החדשות. קול. שירות. את. השנייה. הרשות. השיקה. .2012 ספטמבר. חודש. במהלך.

והקראת. על.המרקע. הנראות. קולי.לתמונות. ראיה..השירות.מספק.הסבר. ללקויי. ו-10. .2 בערוצים. החדשות.המרכזיות.

הכתוביות.המשודרות.במהדורת.החדשות..הדיבוב.נעשה.גם.לכתוביות.תרגום.לתכנים.אשר.אינם.משודרים.בשפה.העברית,.

לכבדי. הסמויות. הכתוביות. לשירות. מצטרף. זה. שירות. התוכן.. להבנת. החיוניות. ויזואליות. להתרחשויות. תיאור. ניתן. כך.

השמיעה,.שקיים.גם.הוא.על.מערך.שידורי.עידן+.כמתחייב.על.פי.חוק.

שירות ותמיכה לציבור:  

הרשות.השנייה.מפעילה.מוקד.טלפוני.בנושא.עידן+,.הפועל.שבעה.ימים.בשבוע,.24.שעות.ביממה,.במגוון.שפות.בטלפון.

9524*..באמצעות.המוקד.הטלפוני.הציבור.יכול.לקבל.מידע.על.השידור.הדיגיטלי.וכן.סיוע.בחיבור.לקליטת.שידורי.המערך..

במהלך.שנת.2012.התקבלו.וטופלו.במוקד.השירות.והסיוע.של.הרשות.השנייה.כ-48,000.פניות...

ממשקי עבודה מול ספקים ויבואנים: 

הרשות.ערכה.מספר.כנסים.לספקים.ולגופי.שיווק,.שבמסגרתם.חודדו.הדרישות.בנוגע.לציוד.הנמכר.בחנויות,.זאת.כדי.

שהציבור.יקבל.את.הציוד.המתאים.והאיכותי.ביותר.לקליטת.שידורי.עידן+..

בממירים. הדרוש. הטכני. במפרט. והמשווקים. היבואנים. עודכנו. שבמסגרתו. ספקים,. כנס. הרשות. קיימה. .2012 בינואר.

.HD.ובטלוויזיות.לקליטת.השידורים.הדיגיטליים.בטכנולוגיית

הרשות.השנייה.ממשיכה.בקיום.ממשקים.ויחסי.גומלין.עם.ספקי.ציוד.הקליטה.של.שידורי.עידן+.ועם.מוכרי.הציוד,.כדי.

שהציבור.יקבל.את.כל.המידע.הדרוש.כבר.בעת.רכישת.הציוד.

הרוכש. על. המתאימה.. הערכה. את. לרכוש. צריך. צופה. וכל. הביתי. הציוד. על. אחראית. אינה. השנייה. הרשות. זאת,. עם.

האחריות.לוודא.עם.ספקי.התוכנה.כי.הערכה.תואמת.את.הדרישות.הטכניות.
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עם הפנים קדימה )היערכות לשנים 2013-2014(:

בחודש.יוני.2012.תוקן.חוק.הפצת.השידורים.באמצעות.תחנות.ספרתיות.ואושרה.הרחבת.המערך....לכ-18.ערוצים.נוספים.

בימים.אלו.נערכת.הרשות.השנייה.להרחבת.המערך.מבחינה.טכנולוגית.כנדרש.בתיקון.החוק,.כך.שהחל.בינואר.2014.

.HD.תושלם.התשתית.הטכנולוגית.להוספת.ערוצים.נוספים,.חלקם.בטכנולוגיית
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הנדסה

הפצת שידורי טלוויזיה קרקעית דיגיטלית – עידן+
שידור ספרתי:

השינויים.הטכנולוגיים.בתחום.שידורי.הטלוויזיה.והרדיו.בעולם,.המגיעים.גם.לישראל,.דורשים.את.היערכותה.המחודשת.

של.הרשות..על.הרשות.לנצל.קדמה.זו.לייעול.הפצת.השידורים,.לתועלתם.של.הצופה.והמאזין.ולתועלתם.של.הגופים.

המשדרים..הדברים.אמורים.במעבר.משיטת.שידור.והפצה.אנלוגית.לספרתית.

לצורך.זה,.הוקם.בשנת.2009.מערך."עידן+",.שידור.טלוויזיה.ספרתי.קרקעי..בשנת.2010.נבדקו.אזורי.הכיסוי.של.מערך.

הרשות. סיימה. .2011 שנת. במשך. הארץ.. חלקי. בכל. קליטה. לאפשר. כדי. רבות. תוספות. ונוספו. שיפורים. נעשו. "עידן+",.

השנייה.את.שידורי.הניסיון.של.מערך."עידן+".בהצלחה..במהלך.שנת.2012.הותקנו.משדרונים.אזוריים.)GapFillers(.כדי.

לשפר.את.הקליטה.התוך.דירתית..במסגרת.חבילת.שידורים.זו.אפשר.לצפות.בחמישה.ערוצים.באמצעות.ממיר.דיגיטלי.

ידי.המש"ב.)מרכז.שידור. זו.מופצת.על. ואנטנה.מותאמת,.או.באמצעות.טלוויזיה.דיגיטלית.בעלת.ממיר.מובנה..חבילה.

ובקרה(.ברשות.השנייה.לתחנות.השידור.ברחבי.הארץ..מערך.זה.עתיד.להיות.מורחב.לצורך.הפצת.ערוצים.נוספים.במהלך.

שנת.2013.

בחוק.הרשות.השנייה.נקבע.כי.הרשות.השנייה.תתכנן.את.המערך.לשידורי.טלוויזיה.ספרתיים,.תקים.ותתפעל.אותו..המערך.

מופעל.בתקן.)DVB-T(..נוסף.על.כך.נקבע.כי.הרשות.תרחיב.את.המערך.בעוד.שני.מרבבים.נוספים.

במהלך.שנת.2012.בוצעו.המהלכים.הבאים.לשדרוג.ולהרחבת.מערך.עידן+:

רכישה.והתקנה.של.משדרי.טלוויזיה.ספרתיים.)DVB-T(.נוספים.וציוד.נלווה..�

רכישה.והתקנה.של.משדרוני.טלוויזיה.ספרתיים.)GapFiller(.וציוד.נלווה..�

�..)DVB-T(.אפיון.טכני.למקלט.שידורי.טלוויזיה.ספרתיים.לתקן

קבלת.היתרי.הקמה.והפעלה.לאתרי.שידור.טלוויזיה.דיגיטלית.של.הרשות.השנייה..�

הקמת.רשת.תמסורת.ETH.וחוזי.ספרתי.SDI\ASI.פיזית.)אופטית(.בעבור.הולכה,.שליטה.ובקרה.לאתרי.השידור..�

.)D.T.T(.המיועדים.לטלוויזיה.הספרתית

הכנת.התשתיות.ובינוי.לקליטת.המשדרים.באתרי.השידור.הקיימים..�

הקמת.תחנות.שידור.קרקעיות.דיגיטליות.נוספות.עם.כל.הציוד.הנלווה..�

בדיקות.קליטה.בכל.הארץ.בעזרת.ניידות.סיור..�

התקנת.ציוד.גיבוי.בעבור.כל.מערכות.השידור..�

רכישת.מערכות.אל-פסק.והתקנתן.בתחנות.השידור..�

שדרוג.ושיפור.לוחות.חשמל.בתחנות.השידור.בהתאם.להגדלת.ההספקים..�

הוספת.תחנות.שידור.חדשות.לשיפור.הקליטה.הכלל.ארצית..�

הוספת.ערוצי.שמע-רדיו.לחבילת.הערוצים.הבסיסית..�

בינואר.2012.הוקמה.תחנת.שידור.נוספת.בחבל.מודיעין..נוסף.על.כך,.שודרגו.שני.התק"שים.)תאי.קשר.ניידים(,.שעתידים.

להוות.גיבוי.לתחנת.שידור.בכל.מקרה.של.שבר..הוכנו.נקודות.עגינה.לתק"שים.במיקום.חלופי,.למקרה.של.צורך.בניודם,.
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וכן.בתחנות.שידור.מרכזיות..עוד.ב-2012.נרכשה.מערכת.דחיסה.וריבוב.בעבור.שישה.ערוצי.טלוויזיה.וערוצי.רדיו,.שתשמש.

גיבוי.בעת.שבר.במערכת.הקיימת.במש"ב.

במהלך שנת 2012 הוקמו משדרונים )GapFiller( במקומות הבאים:.מצפה.רמון,.הוד.השרון,.כפר.סבא,.בית.שמש,.אריאל,.

ראש.העין.ונווה.אפק.

במהלך.שנת.2012.חוברו.תחנות.הרדיו.הארציות.של.גלי.צה"ל.ורשות.השידור.למערך.השידור."עידן+"..ניתנה.אפשרות.גם.

לתחנות.הרדיו.האזוריות.להתחבר.למערך,.אולם.רק.רדיו."קול.ברמה".מימש.את.הזכות.
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רדיו אזורי

מדיניות ובקרה

דפי מידע - תחנות הרדיו

הפרות בשידור

הנדסה

כספים



140

רדיו אזורי



רדיו אזורי

141

מדיניות ובקרה

שנת.2012,.כמו.הקודמות.לה,.התאפיינה.בעשייה.רבה.בכל.הנוגע.לרדיו.האזורי.בישראל,.הן.בצד.הרשות.השנייה.כגוף.

מפקח.הן.בקרב.16.תחנות.הרדיו.האזורי,.בשגרה.או.במהלך.אירועים.מיוחדים.ומשימות.שהן.מכוח.צו.השעה.

יציבות.כלכלית.ואיתנות.פיננסית..הרדיו.ממשיך.להוות.מדיה. בשנת.2012.ניכר.כי.תחנות.הרדיו.האזוריות.שומרות.על.

מובילה.שמכתיבה.את.סדר.היום.הציבורי,.בחדשות.האזוריות.ובתחום.החדשות.הארציות..מנתוני.סקרי...TGI.עולה.כי.

שיעורי.ההאזנה.גדלו.ביחס.לשנה.קודמת..עלייה.ניכרת.בשיעורי.ההאזנה.נרשמה.גם.לתחנות.הייעודיות-המגזריות..

התרמות ברדיו 

ב-1.בינואר.2012.נכנס.לתוקף.תיקון.כללי.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו.)אתיקה.בפרסומת.בשידורי.רדיו(,.תשנ"ט-1999.

מסדיר.את.נושא.ההתרמות.ברדיו.האזורי.ואת.הליך.אישור.שידורי.משדרי.התרמה.ותשדירי.פרסומת.בעניין.התרמה,.תוך.

שימת.דגש.על.העקרונות.הבאים:.הבחנה.ברורה.בין.תשדיר.פרסומת.בעניין.התרמה.ומשדר.התרמה;.הגבלת.משך.זמן.

הסכמים. חשיפת. התחנה.מההתרמה;. הכנסות. בנושא. תדירותם;.שקיפות.מלאה. על. הגבלה. וכן. והמשדרים. התשדירים.

שנחתמים.בין.התחנות.ובין.הארגונים.המתרימים;.הסדרת.הפן.הסגנוני.כך.שיהיה.ענייני.ומאופק,.יימנע.מהבטחות,.מאיומים,.

משימוש.בקטינים,.מציון.סכום.התרומה.וכד';.הגבלת.מספר.המשדרים.השנתיים.מטעם.אותו.ארגון.או.עמותה;.הסדרת.

נושא.הקדימונים.ועוד.

התיקון.החדש.לכללים.נקבע.על.מנת.למנוע.מצב.של."שוק.פרוץ".ובכדי.להבטיח.שידור.הולם.ומאוזן,.שעונה.על.הצורך.

והחובה.של.התחנות.לעשות.למען.הקהילה,.תוך.שמירה.על.נאותות.השידור.שקהל.המאזינים.נחשף.אליו.

מרגע.כניסת.התיקון.לתוקף,.סייע.תחום.רדיו.בהבנתם.והטמעתם.בקרב.תחנות.הרדיו.האזורי..עם.זאת,.בחלוף.תקופת.

הסתגלות.הוגברה.האכיפה.בתחנות.שלא.פעלו.בהתאם.לכללים.והוטלו.עליהן.סנקציות.ענישה.בהתאם,.לרבות.עיצומים.

כספיים.

הרחבת היקף השמעת נשים ברדיו "קול ברמה" 

בעקבות.ממצאים.שהגיעו.אל.הרשות.השנייה.בדבר.היקף.נמוך.של.השמעת.נשים.בתחנת.הרדיו."קול.ברמה".–.תחנה.

אזורית.ייעודית.הפונה.לקהל.התורני-ספרדי.-.החלה.הרשות.בתהליך.אכיפה.שמטרתו.להבטיח.כי.נשים.תושמענה.בתחנה..

לאור.רגישות.הנושא.בקרב.חלק.מציבור.המאזינים.לרדיו,.החלה.הרשות.בהליך.הידברות.עם.התחנה.ובדיונים.אינטנסיביים.

ונשים.מומחיות.–. ובוועדותיה,.מתוך.מטרה.להרחיב.את.היקף.השמעת.הנשים.–.מרואיינות,.מאזינות. במועצת.הרשות.

בשידורי.התחנה...

בכוונת.הרשות.להמשיך.בטיפול.האינטנסיבי.בסוגיה.זו.אף.בשנת.2013.

אופי השיח בתחנות הרדיו האזוריות

לגופי. כיאה. האזוריות,. הרדיו. תחנות. בשידורי. ביטוי. חופש. קיומו.של. בהבטחת. הרבה. בחשיבות. מכירה. השנייה. הרשות.

תקשורת.הפועלים.במשטר.דמוקרטי..חופש.הביטוי.משמעו.החופש.לשמוע.ולהשמיע,.לעתים.דברי.ביקורת.נוקבים.שלא.

תמיד.ינעמו.לאוזנם.של.כלל.המאזינים..יחד.עם.זאת,.יש.לדאוג.לאיזון.בין.זכות.זו..לבין.החובה.לשמירה.על.כבוד.האדם.

ולמניעת.פגיעה.ברגשות.הציבור,.ובמיוחד.שעה.שהתחנות.עושות.שימוש.במשאב.ציבורי.מוגבל.

במהלך.שנת.2012,.כבשנים.קודמות,.עודדה.הרשות.שידור.תכניות.בעלות.תוכן.ומגוון.רחבים.ככל.האפשר,.דעות.ועמדות.
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שונות..יחד.עם.זאת,.הרשות.המשיכה.להקפיד.על.כך.שאופן.הבעת.הדעות.והעמדות.לא.יהיה.תוך.השפלתו.או.ביזויו.של.

אדם,.תוך.הסתה.וכיוצא.בזה..

לעמדת.הרשות,.חלה.אחריות.על.מנהלי.תחנות.הרדיו.המשמשים.גם.כעורכים.הראשיים..לשדר.בשפה.תקנית.ונכונה,.ללא.

תוכן.וביטויים.פוגעניים,.לשקול.בכובד.ראש.את.האופן.שבו.יובנו.דברי.השדרנים.בקרב.ציבור.המאזינים.ולהפגין.רגישות.

מוטלת. ושדרניהן. התחנות. על. כי. סבורה. השנייה. הרשות. הישראלית.. בחברה. שונים. ומגזרים. קבוצות. כלפי. ואמפתיה.

האחריות.לשמש.דוגמה.ומופת.לקידום.השפה.העברית.התקנית,.שפה.נקייה.ותרבותית,.עשירה.בביטויים.הולמים.ומגוונים,.

ללא.ניבולי.פה.וגידופי.מילים.שאינם.ראויים.לשידור.

לפיכך,..בכוונת.תחום.רדיו.לבחון.את.הדרך.להדק.את.הפיקוח.בנושא.זה,.בכדי.לקיים.את.האיזון.הנדרש.בשידורים.
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דפי מידע - תחנות הרדיו האזורי בישראל

*מידע.מעודכן.נכון.ליוני.2013

צפון ללא הפסקה

אזור הזיכיון: הגליל והגולן

101.5FM ,104.5FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.הצפון.החזקות.בע"מ

מנכ"ל.ומנהל.התכניות:.אייל.לי.און.

רדיו א-שמס

אזור הזיכיון: הצפון

98.1FM ,101FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.א-שמס.בע"מ

מנכ"ל:.סוהיל.כראם

מנהלת.התכניות:.יארא.כראם

קול רגע

אזור הזיכיון: העמקים

91.5FM ,96FM :תדרים

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.קול.רגע.–.שידורי.העמקים.בע"מ

מנכ"ל:.חיים.הכט

מנהל.התכניות:.דיויד.עזרן

רדיו חיפה

אזור הזיכיון: הכרמל והמפרץ

.99.5.FM ,107.5FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.ד.ז.רדיו.חיפה.בע"מ

המנכ"ל:.דן.ארנון.

מנהל.התכניות:.אריאל.נישליס
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רדיו תשעים

אזור הזיכיון: עמק חפר

.94.7FM ,90FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.חברת.רדיו.תשעים.בע"מ

מנכ"ל:.אהרון.אורגד

רדיוס
אזור הזיכיון: השרון

.100FM :התדר

שם.בעל.הזיכיון:.רדיוס.שידורים.בע"מ

מנכ"ל:.דוד.בן.בסט

מנהלת.התכניות:.קרן.מילוא

FM 99 אקו
אזור הזיכיון: השרון

.99FM :התדר

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.ללא.הפסקה.)ניהול.2008(.בע"מ

מנכ"ל:.מישל.קרמרמן

סמנכ"ל.התוכן:.שרון.שפירא

רדיו ללא הפסקה
אזור הזיכיון: גוש דן

103FM :התדר

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.ללא.הפסקה

מנכ"ל:.איל.פאר

מנהל.התכניות:.אמיר.כהן
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רדיו תל אביב
אזור הזיכיון: גוש דן

102FM :התדר

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.89.בע"מ

מנכ"ל:..דני.נישליס.עד.ליום.29.11.12

............אבי.משולם.החל.מיום.29.11.12

סמנכ"ל:.לירן.אלטמן.כדורי

קול חי
אזור הזיכיון: המרכז )דתי(

92.8FM ,93FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.קול.חי.משדרים.באמונה.בע"מ

מנכ"ל:.עדו.ליבוביץ.עד.ליום..13.5.13

...........אבי.רוזן.החל.מיום.13.5.13

מנהל.התכניות.והחדשות:.אבי.רוזן.עד.ליום.13.5.13

חיים.פלם.החל.מיום.13.5.13

רדיו לב המדינה
אזור הזיכיון: שפלת יהודה

,93.9FM ,91FM :התדרים

89.1FM – רדיו פרוויה בשפה הרוסית.

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.אף.אם.השפלה.בע"מ

מ"מ.המנכ"ל:.אלעד.ישי

מנהל.התכניות:.ניר.סייג 
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רדיו ירושלים
אזור הזיכיון: ירושלים רבתי

.89.5FM  ,101FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.מכרז.ירושלים.2007.בע"מ.................................
)רדיו.הבירה.שותפות.מוגבלת(

מנכ"לים: שלום.אורן.–.תוכן

....................גדי.קסטיאל.–.מסחרי.

רדיו דרום
אזור הזיכיון: נגב

101.5FM ,95.8FM ,97FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.גלי.הדרום.א.ב.נ.רדיו.2007.בע"מ

מנכ"ל:.דוד.יוסוב

מנהלת.התכניות:.קרן.אוזן

קול הים האדום
אזור הזיכיון: אילת וחבל אילות

.101.1FM ,102FM :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו."קול.הים.האדום".בע"מ

מנכ"ל:.גיא.מרקמן.עד.ליום.31.12.12

..............מ"מ.מנכ"ל.דפנה.פרנר.החל.מיום.13.5.13

קול ברמה
אזור הזיכיון: אזור התיכון

התדרים: FM104.3 ,FM105.7 ,FM92.1 בכל אזורי 

הזיכיון.

שם.בעל.הזיכיון:.קול.ברמה.בע"מ

מנכ"ל:.ירון.קנר.עד.ליום.15.1.13

..........מ"מ.מנכ"ל.דרור.אדם.החל.מיום.18.3.13

מנהל.התכניות:.אבי.מימרן
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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו איו"ש

הרשות.השנייה.איו"ש.הוקמה.מכוח.צו.אלוף.פיקוד.המרכז,.הקובע.את.סמכותה.ואת.דרכי.פעולתה.של.רשות.זו..ב-12.

בפברואר.2009.העניקה.הרשות.השנייה.איו"ש.לרדיו"ש.בע"מ.זיכיון.לשידורי.רדיו.באזור.יהודה.ושומרון..הרשות.השנייה.

איו"ש.מפקחת.על.שידוריו.של.בעל.הזיכיון.המשדר.בתחנת.הרדיו.האזורי.הקרויה."גלי.ישראל".

גלי ישראל
אזור הזיכיון: יהודה ושומרון

FM106.5, FM102.5, FM89.3, FM94 :התדרים

שם.בעל.הזיכיון:.רדיו.גלי.ישראל.בע"מ

מנכ"ל:..............ישראל.פריד

מנהלת.התכניות:..נחמי.שלום

לתחנה.לא.נרשמו.הפרות.במהלך.שנת.2012.
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הפרות בשידור

סיכום הפרות שנרשמו לתחנות האזוריות בשנת 2012* 

הרשימה.כוללת.רק.מקרים.שנדונו.וטופלו.כהפרות.במהלך.שנת.2012

צפון ללא הפסקה

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012

א-שמס

סנקציההפרההתכניתמועד

מהדורת.חדשות.1.6.12
בשעה.11:00

כללים.7,.ו-8.לכללי.הרשות.השנייה.

בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.
טלוויזיה.ורדיו(.התשנ"ד-1994.

עיצום.כספי.
לאחר.הליך.של.עיון.חוזר.

לבקשת.התחנה,.הוחלט.על.
ביטול.העיצום..הסנקציה.

שנקבעה.היא.התראה.מפני.
הישנות.המקרים.בעתיד.

אופי.השידורים.25.4.12
השונים.במהלך.יום.

הזיכרון

השנייה. הרשות. לכללי. .3 כלל.

תכניות. )שידורי. ורדיו. לטלוויזיה.

התשנ"ט. הזיכיון(,. בעל. בידי. רדיו.

וכלל.11א'.לכללי.הרשות. .,1999.-

)אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה.

התשנ"ד. ורדיו(. טלוויזיה. בשידורי.
.1994.-

עיצום.כספי.
לאחר.הליך.של.עיון.חוזר,.

לבקשת.התחנה,.הוחלט.על.
הגדלת.העיצום.שנקבע.

תכניות.שונות:
"לוע'ז.וכנז".24.4.12,.

15.5.12
"ע-הואנא":.10.7.12,.

17.7.12.,13.7.12
"ח'ימת.רמדאן":.

5.8.12.,1.8.12.,25.7.12

ברכות.לאסירים.
בבתי.הכלא.של.

הכיבוש.מאת.המגיש.
אחמד.אל-בוחיירי

סעיף.46)א(.לחוק.הרשות.השנייה.

.,1990 .- תש"ן. ורדיו,. לטלוויזיה.

כללים.5,.11א.ו-15.לכללי.הרשות.

)אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה.

תשנ"ד. ורדיו(. טלוויזיה. בשידורי.

התחייבות. של. הפרה. וכן. ..1994 .-

התחנה.לטפח.ערכי.אזרחות.טובה.

הדמוקרטיה. ערכי. את. ולחזק.

התחייבות. א':. לנספח. .4.5 )סעיף.
בעל.הזיכיון(.

עיצום.כספי.

21.7.12
14.10.12

"אחנא.וא-שאמס.
ג'יראן".בהגשת.פהמי.

פרח

כללים.6.ו-7.לכללי.הרשות.השנייה.

לטלוויזיה.ולרדיו.)שיבוץ.פרסומות.

רדיו(. בשידורי. מסחריים. ואזכורים.

התשנ"ט.-.1999.וכן.הפרה.לכאורה.

של.כלל.8.לכללי.הרשות.השנייה.

לטלוויזיה.ורדיו.)אתיקה.בפרסומות.
בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.–.1999.

השעיית.היתר.ניוד.ונטילת.
זמן.פרסום.
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קול רגע

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012.

חיפה

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012.

אמצע הדרך

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012.

רדיוס

סנקציההפרההתכניתמועד

שידור.פרסומות.30.11.12
התרמה.בלא.אישור.

)א()6(. .13 13ד)א(,. 13א)א(,. כללים.

השנייה. הרשות. לכללי. ו-13)א()7(.

לטלוויזיה.ולרדיו.)אתיקה.בפרסומת.
בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט-1999.

התראה.מפני.הישנות.
המקרים.בעתיד.

"חולם.בספרדית".–.14.12.12
פרסומת.אגב.

השנייה. הרשות. לכללי. .8 סעיף.

בפרסומת. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.
בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.-.1999.

השעיית.היתר.ניוד.ונטילת.
זמן.פרסום.

אקו 99

סנקציההפרההתכניתמועד

שידור.פרסומות.29.5.12
וחסויות."ניקוטינול".
ללא.אישור.מוקדם.

מהרשות.

הרשות. לכללי. ו-11. .2 כללים.

)אתיקה. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה.

בפרסומת.בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.
.1999.–

התראה.מפני.הישנות.
המקרים.בעתיד.

"אקו.דרייב".–1.8.12
חסויות.לשברולט.

בשיבוץ.החסות.יש.הפרה.של.כלל.

8.לכללי.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.

בשידורי. בפרסומת. )אתיקה. ולרדיו.
)"כללי  .1999 .- התשנ"ט. רדיו(,.
האתיקה"(..כמו.כן,.החסויות.ששודרו.
שובצו. המדוברת. התכנית. במהלך.
לכללי. .10 כלל. של. הפרה. תוך.
פרסומות. )שיבוץ. השנייה. הרשות.
רדיו(,. בשידורי. מסחריים. ואזכורים.

התשנ"ט.–.1999.)"כללי השיבוץ"(.

עיצום.כספי.

לאחר.הליך.של.עיון.חוזר,.
לבקשת.התחנה,.הוחלט.על.

הגדלת.העיצום.שנקבע.

שידור.תשדיר.6.9.12
פרסומת.בעניין.
התרמה.)הוועד.

העולמי(.ללא.אישור.
מוקדם.

לכללי. ו-13ד)א(,. 13א)א(. כללים.

ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.

רדיו(,. בשידורי. בפרסומת. )אתיקה.
התשנ"ט.-.1999.

התראה.מפני.הישנות.
המקרים.בעתיד.
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אקו 99

סנקציההפרההתכניתמועד

"הבוקר".טל.ברמן.19.11.12
ואביעד.קיסוס.

–.פרסומת.אגב.
ל"סינבון"

השנייה. הרשות. לכללי. .8 כלל.

לטלוויזיה.ורדיו.)אתיקה.בפרסומות.
בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.–.1999.

התראה.מפני.הישנות.
המקרים.בעתיד.

תשדיר.פרסומת.דצמבר.2012
לעמותת."צלול"

וכן. 46.לחוק.הרשות.השנייה. סעיף.

5.לכללי. הפרה.לכאורה.של.סעיף.

ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.

רדיו(,. בשידורי. בפרסומת. )אתיקה.
התשנ"ט-1999

התראה.מפני.הישנות.
המקרים.בעתיד.

רדיו ללא הפסקה

סנקציההפרההתכניתמועד

כלל.זהבי.עצבני8.4.12 של. הפרה. תוך. התבטאות.
השנייה. הרשות. לכללי. 11א)ב(.
בשידורי. )אתיקה. ולרדיו. לטלוויזיה.
.1994- התשנ"ד. ורדיו(,. טלוויזיה.
הרשות. לכללי. 3)ג(. ו-. 2)ג(. וכללים.
)שידורי. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה.
זיכיון(,. בעל. בידי. רדיו. תכניות.

התשנ"ט.–.1999.

הישנות. מפני. התראה.
המקרים.בעתיד.

כלל.זהבי.עצבני22.4.12 של. הפרה. תוך. התבטאות.
השנייה. הרשות. לכללי. 11א)ב(.
בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.
התשנ"ד-1994. ורדיו(,. טלוויזיה.
וכללים.2)ג(.ו-.3)ג(.לכללי.הרשות.
השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו.)שידורי.
זיכיון(,. בעל. בידי. רדיו. תכניות.

התשנ"ט.–.1999.

עיצום.כספי.

בקשה. הגישה. התחנה.

טרם. הנושא. ערר.. לוועדת.
נדון.

התבטאות.תוך.הפרה.של.כלל.11א.זהבי.עצבני14.5.12
לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי.
טלוויזיה. בשידורי. )אתיקה. ורדיו.
2)ג(. וכללים. התשנ"ד-1994. ורדיו(,.
השנייה. הרשות. לכללי. 3)ג(. ו-.
תכניות. )שידורי. ולרדיו. לטלוויזיה.
.– התשנ"ט. זיכיון(,. בעל. בידי. רדיו.

..1999

עיצום.כספי.

בקשה. הגישה. התחנה.

טרם. הנושא. ערר.. לוועדת.
נדון.

ו-13ו)א()3(.תשדירי.התרמה13.5.12 13ו)א()1(,. 13א)א(,.
לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי.
בשידורי. בפרסומת. )אתיקה. ולרדיו.

רדיו(,.תשנ"ט.–.1999.

הישנות. מפני. התראה.
המקרים.בעתיד.
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רדיו ללא הפסקה

סנקציההפרההתכניתמועד

של.זהבי.עצבני19.6.12 הפרה. תוך. התבטאות.
לכללי. ו-11א)ב(. 5)א(. .,2 כללים.
ורדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.
ורדיו(,. טלוויזיה. בשידורי. )אתיקה.
התשנ"ד-1994.וכללים.2)ג(.ו-.3)ג(.
לכללי.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.
בידי. רדיו. תכניות. )שידורי. ולרדיו.

בעל.זיכיון(,.התשנ"ט.–.1999.

עיצום.כספי.

בקשה. הגישה. התחנה.

טרם. הנושא. ערר.. לוועדת.
נדון.

של.זהבי.עצבני3.7.12 הפרה. תוך. התבטאות.
לכללי. ו-11א)ב(. 5)א(. .,2 כללים.
ורדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.
ורדיו(,. טלוויזיה. בשידורי. )אתיקה.
ו-3)ג(. 2)ג(. וכללים. התשנ"ד-1994.
לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי.
בידי. רדיו. תכניות. )שידורי. ולרדיו.

בעל.זיכיון(,.התשנ"ט.–.1999..

עיצום.כספי.

בקשה. הגישה. התחנה.

טרם. הנושא. ערר.. לוועדת.
נדון.

כלל.תכנית.הספורט9.7.12 של. הפרה. תוך. התבטאות.
השנייה. הרשות. לכללי. 11א.
בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.
.1994 .- התשנ"ד. ורדיו(,. טלוויזיה.
וכלל.2)ג(.לכללי.הרשות.השנייה.
)שידורי.תכניות. ולרדיו. לטלוויזיה.
רדיו.בידי.בעל.זיכיון(,.התשנ"ט.–.

.1999

התראה.

כללים.זהבי.עצבני23.10.12 של. הפרה. תוך. התבטאות.
השנייה. הרשות. לכללי. ו-11א)ב(. .5
בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.
התשנ"ד-1994. ורדיו(,. טלוויזיה.
הרשות. לכללי. ו-3)ג(. 2)ג(. וכללים.
)שידורי. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה.
זיכיון(,. בעל. בידי. רדיו. תכניות.

התשנ"ט.–.1999..

עיצום.כספי.
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רדיו ללא הפסקה

סנקציההפרההתכניתמועד

שיבוץ.תשדירים.אוקטובר.2012
למפלגת.העצמאות

46.)א()3(.ו-86.לחוק.הרשות.השנייה.

.1990 .– התש"ן. ורדיו,. לטלוויזיה.

)דרכי. הבחירות. לחוק. ובניגוד.

וכן.הפרה. .1959.- תעמולה(.תשי"ט.

5.לכללי.הרשות. לכאורה.של.כלל.

)אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה.

תשנ"ד-. ורדיו(,. טלוויזיה. בשידורי.

1994.וכלל.2.לכללי.הרשות.השנייה.

לטלוויזיה.ולרדיו.)אתיקה.בפרסומת.

.1999 תשנ"ט-. רדיו(,. בשידורי.

בתקופת. לשידורים. 'הנחיות. וכן.

מנכ"ל. ה-19'.של. לכנסת. הבחירות.
בפועל.מיום.31.10.12.

ונטילת. ניוד. היתר. השעיית.
זמן.פרסום.

פינות.חסד.יד.עזרא.אוקטובר.-.דצמבר
ושולמית

11 אירועי הפרה 
שונים

13ו)א(1;. 13ד;. 13א)א(;. .;8 סעיפים.

13ו)א()3(;.13ו)א(5;.13ו)א(6;.13ו)א(7;.

הרשות. לכללי. 13ו)ב(. 13ו)א(8;.

)אתיקה. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה.

תשנ"ט. רדיו(,. בשידורי. בפרסומת.

6)ב(. סעיף. של. הפרה. וכן. ..1999 .-

לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי.

ואזכורים. פרסומות. )שיבוץ. ולרדיו.

.- תשנ"ט. רדיו(,. בשידורי. מסחריים.
.1999

בפועל. )חלקו. כספי. עיצום.
וחלקו.על.תנאי(.

סעיף.גבי.גזית26.11.12 אסורה.. בחירות. תעמולת.
השנייה,. הרשות. לחוק. 46)א()3(.
לחוק. .5 ולסעיף. .1990 .- תש"ן.
הבחירות.)דרכי.תעמולה(,.תשי"ט.-.

.1959

ונטילת. ניוד. היתר. השעיית.
זמן.פרסום.

כללים.ורדה.רזיאל2.12.12 של. הפרה. תוך. התבטאות.
15)א(.ו-11א.לכללי.הרשות.השנייה.
בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.

טלוויזיה.ורדיו(,.התשנ"ד.-.1994

עיצום.כספי.

רדיו תל אביב

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012.
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קול חי

סנקציההפרההתכניתמועד

השנייה."שניים.מי.יודע"29.3.12 הרשות. לכללי. .8 כלל.
לטלוויזיה.ורדיו.)אתיקה.בפרסומות.

בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.–.1999.

השעיית.היתר.ניוד.ונטילת.
זמן.פרסום.

מועדים.שונים
.9.11.12.,7.11.12.,2.11.12

,26.11.12
28.11.12

.,18.11.12.,15.11.12
20.11.12

שידור.פרסומות.
בענייני.התרמה.

ללא.אישור.הרשות.
מראש.

9 הפרות שונות

13ו)א(1;. 13ד;. 13א)א(;. סעיפים.

13ו)א(5;.13ו)א(6;.13ו)א(7.ו-13ו)א(8.
לכללים.

עיצום.כספי.

השנייה."עניין.משפחתי"21.11.12 הרשות. לכללי. .8 כלל.
לטלוויזיה.ורדיו.)אתיקה.בפרסומות.

בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.–.1999..

רדיו לב המדינה

סנקציההפרההתכניתמועד

29.9.12
תדר.89.1.שידור.

מפוצל.בשפה.הרוסית

פרסומת.ל"וודקה.
ליטבק"

השנייה. הרשות. לכללי. 10)ב(. כלל.

בפרסומת. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.
בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט-1999.

השעיית.היתר.ניוד.ונטילת.
זמן.פרסום.

שידור.פרסומת.30.11.12
בענייני.התרמה.

ללא.אישור.הרשות.
מראש.)יד.לאחים(

)א()6(. .13 13ד)א(,. 13א)א(,. כללים.

השנייה. הרשות. לכללי. 13)א()7(. ו-.

לטלוויזיה.ולרדיו.)אתיקה.בפרסומת.
בשידורי.רדיו(,.התשנ"ט.-.1999.

התראה.מפני.הישנות.
המקרים.בעתיד.

חריגה.של.4.שעות.19.12.12
בשידור.משדר.

התרמה

עיצום.כספי.סעיף.13ח)ב(.לכללים.

רדיו ירושלים

סנקציההפרההתכניתמועד

מהדורת.יולי.2012 שידור.
.2 ערוץ. חדשות.
הסכם. אישור. ללא.

ע"י.המועצה

השנייה. הרשות. לחוק. .76 סעיף.

לטלוויזיה.ורדיו,.התש"ן.–.1990,.וכן.

הפרה.לכאורה.של.כלל.4א.לכללי.

ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.

בעל. בידי. רדיו. תכניות. )שידורי.

כתב. ושל. .1999 .- תשנ"ט. זיכיון(,.
הזיכיון.

התראה.מפני.הישנות.
המקרה.בעתיד.

רדיו דרום

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012.
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קול הים האדום

לא.נרשמו.הפרות.בשנת.2012.

קול ברמה

סנקציההפרההתכניתמועד

תשדירי.התרמה.24.1.12
ללא.אישור.הרשות.

מראש.)יד.עזרא.
ושולמית(

13ו)א( 13ו)א()3(,. 13ו)א()1(,. כללים.
השנייה. הרשות. לכללי. ו-13ו)א()7(. .)6(
בפרסומת. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה.

בשידורי.רדיו(,.תשנ"ט.-.1999.

עיצום.כספי.

המהדורה.המרכזית.1.2.12
בהגשת.אבי.מימרן.
–.שיחת.טלפון.עם.

דליה.זליקוביץ

סעיף.46)ג(.לחוק.הרשות.השנייה..סעיפים.

הרשות. לכללי. ו-12. 11א)ב(. .,11 .,7 .,6 .,5

בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה.
טלוויזיה.ורדיו(,.התשנ"ד.-.1994.

התראה.חמורה.לתחנה..כן.
נדרשה.התחנה.להעביר.
התנצלות,.בכתב,.לד"ר.
זליקוביץ.על.העלאתה.
לשידור.במפתיע,.בלא.

ידיעתה.

יום.שידורים.מיוחד.6.2.12
"מצילים.את.הבית",.
בעקבות.ההחלטה.
לחייב.את.התחנה.

להשמעת.נשים.
בשידוריה

סעיף.46)ג(.לחוק.הרשות.השנייה,.ההוראות.

הרשות. לכללי. ו-7. .5 בכללים. הקבועות.

בשידורי. )אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה.

וכן. .,1994 .– התשנ"ד. ורדיו(,. טלוויזיה.

ו-10.לכללי. ההוראות.הקבועות.בכללים.6.

)אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.
בשידורי.טלוויזיה.ורדיו(,.התשנ"ד.-.1994..

עיצום.כספי.

שידור.משדר.27.4.12
התרמה.ללא.אישור.

הרשות.מראש

לכללי. ו-13ח)ב(. 13ד,. 13א)א(,. כללים.

)אתיקה. ורדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.

.1999 .– תשנ"ט. רדיו(,. בשידורי. בפרסומת.
)"כללי.האתיקה.בפרסומת.ברדיו"(.

עיצום.כספי.

שידור.השעשועון.18.5.12
"סימילאק.מהדרין".
בתכנית."אשת.חיל"

לטלוויזיה. השנייה. הרשות. לכללי. .8 כלל.

רדיו(,. בשידורי. בפרסומת. )אתיקה. ורדיו.

וכלל.6ב'.לכללי.הרשות. תשנ"ט.–.1999,.

השנייה.לטלוויזיה.ורדיו.)שיבוץ.פרסומות.

ואזכורים.מסחריים.באזכורי.רדיו(,.תשנ"ט.
.1999.–

השעיית.היתר.ניוד.ונטילת.
זמן.פרסום.

שידור.יום.התרמה.25.5.12
לעמותת."יד.עזרא.

ושולמית"

סעיפים.13א)א(;.13ד;.13ו)א()1(;.13ו)א()6(;.
13ו)א()7(.לכללים.

עיצום.כספי.
לאחר.הליך.של.עיון.חוזר,.

לבקשת.התחנה,.הוחלט.על.
הפחתת.העיצום.שנקבע.

שידור.יום.התרמה.14-15.6.12
"הוועד.העולמי"

סעיפים.13א)א(;.13ד;.13ו)א()1(;.13ו)א()6(;.
13ו)א()7(;.13ח;.13ט.לכללים..

עיצום.כספי.
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קול ברמה

סנקציההפרההתכניתמועד

מועדים.שונים:
.;10.8.12.;3.8.12
.;3.9.12.;24.8.12

.;28.9.12
.;12.10.12
.;26.10.12
.;3.11.12

.;12.11.12

.;15.11.12
16.11.12

תשדירי.פרסומת.
בעניין.התרמות
8 הפרות שונות

1. ו-10.8.12..הפרה.. תשדירים.מיום.3.8.12.
של:.13א)א(;.13ד;..13ו)א()1(;.13ו)א()6(;.

13ו)א()7(;.13ו)ב(.
2. של:.. הפרה. .,24.8.12 מיום. תשדיר.

13ו)א()6(;. 13ו)א()1(;. 13ד;. 13א)א(;.
13ו)א()7(;.13ו)ב(.

3. תשדיר.מיום.3.9.12,.הפרה.של:.13א)א(;..
13ו)א()6(;. 13ו)א()5(;. 13ו)א()1(;. 13ד;.

13ו)א()7(;.13ו)ב(.
4. של:.. הפרה. .,28.9.12 מיום. תשדיר.

13א)א(;.13ד;.13ו)א()6(;.13ו)ב(..
5. של.. הפרה. .,26.10.12 מיום. תשדיר.

13ו)א()1(;. 13ד;. 13א)א(;. הסעיפים.
13ו)א( 13ו)א()7(;. 13ו)א()6(;. 13ו)א()5(;.

)8(;.13ו)ב(.לכללים.
6. ..,12.11.12 .,3.11.12 מיום. תשדירים.

של. הפרה. ו-16.11.12,. .15.11.12

13ו)א()1(;. 13ד;. 13א)א(;. הסעיפים.
13ו)א( 13ו)א()7(;. 13ו)א()6(;. 13ו)א()5(;.

)8(;.13ו)ב(.לכללים.
7. של.. הפרה. .,12.10.12 מיום. תשדיר.

13ו)א()1(;. 13ד;. 13א)א(;. הסעיפים.

13ו)ב(. 13ו)א()8(;. 13ו)א()7(;. 13ו)א()6(;.
לכללים.

8. ו-26.10.12.. .12.10.12 מיום. תשדירים.
חרף.אישורו.ושידורו.של.משדר.התרמה.
הסעיפים. של. הפרה. .,28.10.12 מיום.
13ג)ב(.ו-13ד)ב()3(.לכללים.ושל.סעיף.

6.2.לכתב.הזיכיון.

1. התראה..
2. התראה..
3. התראה..
4. התראה..
5. עיצום.כספי..
6. עיצום.כספי..
7. עיצום.כספי...
8. עיצום.כספי..

התחנה.הגישה.בקשה.לעיון.
חוזר.בהחלטה.בפני.מנכ"ל.
הרשות.–.הנושא.טרם.נדון.

תעמולת.בחירות.18.12.12
בתכנית."המהדורה.

המרכזית"

סעיף.46)א()3(.לחוק.הרשות.השנייה,.תש"ן.

)דרכי. הבחירות. לחוק. .5 ולסעיף. .1990 .-
תעמולה(,.תשי"ט.-.1959.

עיצום.כספי.

תעמולת.בחירות.18.12.12
בתכנית."חד.וחלק"

השנייה,. הרשות. לחוק. 46)א()3(. סעיף.

הבחירות. לחוק. .5 ולסעיף. .1990 .– תש"ן.
)דרכי.תעמולה(,.תשי"ט.–.1959.

התראה.מפני.הישנות.
המקרה.בעתיד.
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N=65 :2012 סך כל ההפרות שנרשמו בשנת

1..התפלגות.סך.ההפרות.לשנת.2012.לפי.תחנות

2..התפלגות.סך.ההפרות.לשנת.2012.לפי.סוג/סעיף.ההפרה
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הנדסה

ניתובים לשידורים משותפים: �

הופעלה.מטריצת.ניתוב.ממוחשבת.במרכז.השידורים.והבקרה.ברשות.השנייה.

....

תיעוד שידורי רדיו: �

זה.כשמונה.שנים.פועלת.מערכת.חדשה.ומתקדמת.לתיעוד.שידורים,.אחסונם.ואחזורם..לבד.מאיכות.ההקלטה.ויכולת.

הדחיסה.של.המידע,.יתרונה.של.מערכת.זו.הוא.בכך.שהמידע.)שידורי.הזכיינים(.מאוחסן.על.שרת,.המאפשר.האזנה.

בזמן.אמת.לכל.14.התחנות,.בעמדת.העבודה.הממוחשבת.בלי.קלטות..זמינותם.של.השידורים.בעמדות.המחשב.של.

העובדים.מקלה.על.עבודת.הפיקוח.והבקרה.ומייעלת.אותה.

קול. )קובצי. תיעוד. קטעי. והעברת. האזורי. הרדיו. זכייני. מול. מחשבים. תקשורת. ברשת. עבודה. מאפשרת. המערכת.

דחוסים(.באמצעות.דואר.אלקטרוני.ברשת.האינטרנט.

"חדשות ynet" לתחנות הרדיו האזורי: �

"חדשות.ynet".מופצות.לתחנות.הרדיו.האזורי.באמצעות.הלוויין.הספרתי.בשילוב.בין.המש"ב.הספרתי.ומערכת.הבקרה.

והניתוב.ותחנות.הרדיו.האזורי.ברשות.השנייה.

במקביל,.מתבצעת.הפצה.לתחנות.הרדיו.האזורי.באמצעות.רשת.תקשורת.נתונים.)IP(,.הקיימת.ברשות.השנייה,.מול.

הזכיינים.

במהלך.שנת.2012.חוברו.תחנות.הרדיו.הארציות.של.גלי.צה"ל.ורשות.השידור.למערך.השידור."עידן+"..ניתנה.אפשרות.גם.

לתחנות.הרדיו.האזוריות.להתחבר.למערך,.אולם.רק.רדיו."קול.ברמה".מימש.את.הזכות.
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אתר האינטרנט
www.rashut2.org.il

בשנת.2012.המשיכה.הרשות.ליזום.ולהוביל.תהליכים.מרכזיים.בתחום.שידורי.הטלוויזיה.והרדיו.המשפיעים.על.התקשורת.

בישראל,.תוך.שימוש.בסביבה.הטכנולוגית.המתפתחת..אתר.הרשות.פועל.לשפר.את.השירות.הניתן.לציבור.באמצעותו,.

ולאפשר.לציבור.נגישות.למידע.מגוון.ורחב.המצוי.ברשות.השנייה.–.גוף.ציבורי.המפקח.על.השידור.המסחרי.בישראל.

ומסדיר.אותו.

אתר.האינטרנט.של.הרשות.תמך.וקידם.את.התהליכים.שהובילה.הרשות.כדי.לשפר.את.השירות.הניתן.על.ידי.הרשות.

לציבור..באתר.פורסם.מידע.נרחב.בכל.אחד.מהנושאים.המרכזיים.שהרשות.עסקה.בהם.השנה,.בין.היתר,.בנושא.הרחבת.

)במגוון. ואזורי..האתר.עודכן.בכל.המידע.בשלוש.שפות. ושידורי.רדיו.ארצי. מערך.עידן+.להפצת.שישה.ערוצי.טלוויזיה.

יידעה. לאורך.השנה. כך,. על. נוסף. זה.. ולצרכן.במהלך.חברתי-צרכני. היתרונות.לסביבה,.למשק. כולל. בנושא(,. עמודים.

הרשות.את.הציבור.באמצעות.האתר.בהליכי.החקיקה.בנושא,.מאישור.ועדת.הכלכלה.בקריאה.שנייה.ושלישית.)בינואר.

2012(.ועד.אישור.החוק.בקריאה.שנייה.ושלישית.)במרס.2012(..האתר.סיפק.מידע.רב.גם.בדבר.הנגשת.שידורי.החדשות.

בערוצים.2.ו-10.ללקויי.ראייה..באתר.פורסמו.סרטון.הסברה.ובאנר,.וכדי.להקל.על.הציבור.בשימוש.בשירות.)באמצעות.

השלט(,.הוכנו,.בשיתוף.פעולה.עם.HOT..ו-yes,.מדריכים.ייעודים.ובהם.הוראות.ברורות.בצירוף.צילומי.מסכים..באתר.

הרשות.קיימים.מדריכים.דומים.גם.להנגשת.השידורים.לכבדי.שמיעה,.שאף.הם.עודכנו.באותה.העת..יש.להדגיש.כי.הרשות.

רואה.חשיבות.רבה.בהנגשת.שידורי.הטלוויזיה.לאוכלוסיות.בעלות.מוגבלויות.

במרס.2012.שודרג.עמוד.מפתח.הפרסומות.באתר.)הנמצא.תחת.מדור."מאגר.מידע"(.וכעת.הציבור.יכול.לקבל.מידע.

מפורט.על.אודות.הפרסומות.והחסויות.ששודרו.בערוצים.2.ו-10:.שם.התשדיר,.משרד.הפרסום,.מפרסם.וערוץ.)בהתייחס.

לתאריך.שידור.ראשון.של.התשדיר(.

לגלוש. יכול. הציבור. כך. ו"כרום".. "פיירפוקס". גם.באמצעות.הדפדפנים. לגלישה. טכנולוגית. הותאם.האתר. בסוף.השנה.

באתר.הרשות.גם.באמצעות.מכשירים.ניידים.כגון.טלפונים.חכמים.)סמארטפון(.ומחשבי.לוח.)טאבלט(.ולצפות.במידע.

בצורה.נוחה.ונגישה.

הרשות.פרסמה.השנה.שני.שימועים.ציבוריים,.במטרה.לקבל.את.עמדות.הציבור..האחד.בנושא.חיזוק.מעמדן.העצמאי.

של.חברות.החדשות.והשני.בנושא.פיצול.שידורים.בתחנות.הרדיו.האזורי..האתר.סיפק.לציבור.מידע.נרחב.על.השימועים.

האמורים,.ועדכונים.בנוגע.לשינויים.במועד.מסירת.העמדות.

במהלך.שנת.2012.נכנסו.לאתר.האינטרנט.של.הרשות.יותר.מ-1,400,000.מבקרים.וכ-.3,200,000.דפים.נצפו.בשנה.זו..

בתחום. ומוביל. יוזם. כגורם. פועלה. את. האינטרנט. אתר. באמצעות. לציבור. ולשקף. להמשיך. למטרה. לה. שמה. הרשות.

התקשורת.המסחרית.ולהציג.את.מגוון.ההיבטים.של.עבודתה..בשנה.הבאה.יעלה..לאתר.מדור.חדש.שישקף.לציבור.את.

פועלה.של.הרשות.בקידום.אוריינות.תקשורת..בנוסף,.על.מנת.להקל.על.הגולשים.באיתור.מידע.מתוך.כלל.המידע.הנרחב.

הקיים.באתר,.בוחנת.הרשות.את.האפשרות.להטמיע.באתר.מנוע.חיפוש.מתקדם.לשיפור.עניין.זה...

http://www.rashut2.org.il
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 התפלגות הקשר עם הציבור באמצעות האתר
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מדיניות
ופעילות פנים

הפעילות המשפטית

חוק חופש המידע

דוברות והסברה

כספים

מחקר ופיתוח

הנדסה

מנהל ומשאבי אנוש

ביקורת פנים

נציב תלונות הציבור
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א. הליכים משפטיים שהסתיימו בשנת 2012:

ת.צ..13948-08-11.יואב.נור.נ'.הרשות.השנייה.

בקשה.לאישור.תביעה.ייצוגית.שהגיש.יואב.נור.כנגד.הרשות.השנייה,.על.סך.52,800,000.ש"ח..התביעה.עוסקת.בטענת.

המבקש,.שלפיה.נתקל.בהפרעות.מתמשכות.בקליטת.שידורי.עידן+.ולהטעיה.בפרסום.עידן+,.בכך.שהרשות.אינה.מגלה.

בפרסומים.כי.השידורים.מלווים.בתקלות.חוזרות.ונשנות..

ביום.24.1.12.ניתנה.החלטת.בית.המשפט.המחוזי.לסלק.את.התביעה.מחמת.העדר.סמכות.עניינית.והתיק.הועבר.לבית.

המשפט.לעניינים.מנהליים..

ביום.22.5.12,.אושרה.על.ידי.בית.המשפט.לעניינים.מנהליים.בקשתו.של.יואב.נור.להסתלק.מן.התביעה,.לאור.הצהרת.

הרשות.השניה,.מבלי.לגרוע.מכל.טענותיה.ומבלי.להודות.בחבות.כלשהי,.כי.תשלח.טכנאי.לביתו.

ת"ק 35774-08-11 לוי איליאן נ' הרשות השנייה 

תביעה.קטנה.שהגיש.לוי.איליאן.על.סך.5,000.ש"ח.כנגד.הרשות.השנייה,.בטענה.כי.נתקל.בבעיות.קליטה.של.שידורי.

הטלוויזיה..על.כן,.הוא.מבקש.כי.הרשות.השנייה.תשלם.לו.את.עלות.מכשיר.הטלוויזיה,.עלות.הממיר,.עלות.טכנאי.ואגרת.

טלוויזיה..

ביום.15.5.12.דחה.בית.המשפט.לתביעות.קטנות.את.התביעה.בשל.העדר.עילה.

הוצל"פ 03-21654-11-1 הרשות השנייה נ' מוחמד יונס

ביום.17.8.11.פתחה.הרשות.השנייה.בהליכי.הוצאה.לפועל,.לביצוע.שטר.חוב.של.החייב,.מוחמד.יונס,.שקיבל.מהרשות.

הסרט. את. סיפק. לא. אך. הערבי,. מהמגזר. ביוצרים. תמיכה. פרויקט. במסגרת. .,₪70,000 כ-. של. סך. על. מענק. השנייה.

שהתחייב.להפיק.

ההליכים.בתיק.זה.טרם.הסתיימו.

בג"ץ 3149/12 אסף אבן-חן ופורום המתמחים נ' שר הבטחון ואח'

עתירה.דחופה.לבג"ץ.למתן.צו.על.תנאי.כנגד.שר.הבטחון,.ראש.העיר.ת"א,.עיריית.ת"א,.מועצת.הרשות.השנייה.ומבקר.

המדינה..בעתירה.בוקש.לקבוע.הוראות.ברורות.לעניין.עריכת.טקסי.יום.הזכרון.לאסור.על.מר.יאיר.לפיד.להנחות.את.טקס.

יום.הזכרון."שרים.בכיכר",.וכן.למנוע.שידורים.של.טקסים.כאמור.לאור.דיני.הבחירות.

ביום.23.3.12.דחה.בית.המשפט.העליון.את.העתירה.על.הסף.בשל.אי.צירוף.משיבים.רלוונטיים,.אי.מיצוי.הליכים.וקיומו.

של.סעד.חלופי.

בג"ץ 9066/12 ישראל 10 נ' ממשלת ישראל ואח' ובג"ץ 9141/12 האגודה לזכות הציבור לדעת נ' ממשלת ישראל ואח'

בנושא. .2.9.12 ביום. האוצר. מינה.שר. הועדה.אשר. ביישום.הממשלה.את.המלצות. הינו. לעיל. עניינן.של.שתי.העתירות.

חובותיה.של.הזכיינית.ישראל.10,.על.ידי.קידום.תיקון.חקיקה.בהתאם..בעתירה.אשר.הגישה.ישראל.10.מבוקש.לפעול.

לקידום.תיקון.חקיקה.כאמור,.ובעתירה.אשר.הגישה.האגודה.זכות.הציבור.לדעת.מבוקש.להימנע.מלקדמו.

ביום.21.12.12.עבר.בכנסת.בקריאה.שניה.ושלישית.חוק.הרשות.השניה.לטלויזיה.ורדיו.)תיקון.מס'.37(,.התשס"ג-2012,.

העוסק.בין.היתר.בהארכת.תקופת.הזיכיון.של.הזכיינית.ישראל.10..כך,.שהליכי.החקיקה.אותם.ביקשו.העותרות.לקדם.או.

למנוע,.הושלמו.טרם.דיון.בעתירות..
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ביום.26.12.12.ניתן.פסק.דין.בעתירה.אשר.הגישה.ישראל.10.המורה.למחוק,.בהסכמה,.את.עתירתה.

ביום.30.12.12.ניתן.פסק.דין.בעתירה.אשר.הגישה.האגודה.לזכות.הציבור.לדעת,.המורה.למחוק.את.העתירה.

ב. הליכים משפטיים תלויים ועומדים )שהוגשו עד ליום 31.12.12(:

בג"ץ 3083/12 גוש שלום נ' שר התקשורת ואח'

בעתירה.מבקשת.תנועת.גוש.שלום.כי.שידורי.התחנה.לא.יחרגו.אל.תוך.תחומי.מדינת.ישראל,.דהיינו.לא.ייקלטו.מעבר.

ניתן. לזיכיון.לשידורי.רדיו.אזורי.אשר. בנוגע. זו.הינה.העתירה.השלישית.שמגישה.העותרת. הזיכיון..עתירה. לגבול.אזור.

לתחנת.גלי.ישראל.באזור.יהודה.ושומרות.לשידורים.המשודרים.מכוחו.

ההליכים.בעתירה.זו.טרם.הסתיימו.

בג"ץ 5574/12 שידורי קשת בע"מ נ' שר התקשורת ואח'

עתירה.שהגישה.הזכיינית.שידורי.קשת.בע"מ.בדבר.פרשנות.הוראת.סעיף.102א2.לחוק.הרשות.השניה.לטלויזיה.ורדיו,.

התש"ן-1990,.והכספים.המגיעים.לה.לטענתה.לפיו..

כאמור,.ביום.21.12.12.עבר.בכנסת.בקריאה.שניה.ושלישית.חוק.הרשות.השניה.לטלויזיה.ורדיו.)תיקון.מס'.37(,.התשס"ג-2012,.

אשר.שינה.בין.היתר.את.נוסח.סעיף.102א2,.נשוא.העתירה..לפיכך,.הגישה.הרשות.השנייה.ביום.31.12.12.בקשה.לדחיית.

העתירה.על.הסף..

ההליכים.בעתירה.זו.טרם.הסתיימו.

ת"צ 2745-07-12 אבני נ' רשות השידור והרשות השנייה

מנהליים,. לעניינים. המשפט. לבית. אבני. שלומי. מר. הגיש. אשר. .,₪ .85,928,90 סך. על. ייצוגית. תובענה. לאישור. בקשה.

כנגד.רשות.השידור.והרשות.השנייה..התביעה.עוסקת.בטענת.התובע.לפיה.לא.התאפשר.לו.לצפות.בכתוביות.הסמויות.

המיועדות.לאנשים.בעלי.מוגבלויות.בשמיעה,.בשידורי.הערוץ.הראשון.באמצעות.מערך.עידן+.

ההליכים.בעתירה.זו.טרם.הסתיימו.

בג"ץ 4965/12 התנועה הצרכנים לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' הרשות השנייה ואח'

עתירה.שהוגשה.נגד.הרשות.השנייה,.היועץ.המשפטי.לממשלה.וחברת.חדשות.10..העתירה.מעלה.טענות.שונות.כנגד.

ההליך.במסגרתו.פרסמה.חדשות.10.הודעת.התנצלות.בקשר.עם.האשמות.ששודרו.על.ידה.בנוגע.למר.שלדון.אדלסון.

בתכנית.הטלוויזיה."השבוע",.ובאשר.להליך.הבירור.שהתנהל.ברשות.השנייה.בנדון.

ההליכים.בעתירה.זו.טרם.הסתיימו.

סע"ש 59262-12-12 חיים גרון נ' הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל הרשות השנייה ואח'

תביעה.אשר.הוגשה.בבית.הדין.האזורי.לעבודה.בתל-אביב,.כנגד.החלטת.הוועדה.לאיתור.מועמדים.לתפקיד.מנכ"ל.הרשות.

למינוי.מנכ"ל.הרשות.השנייה.עד.להכרעה. נקיטת.צעדים. זמני.בקשר.עם.המשך. מניעה. צו. וכן.בקשה.למתן. השנייה.

בתביעה..בתביעה.ובבקשה.לסעד.זמני.נטענו.טענות.שונות.כנגד.הליך.מינויו.של.מר.שי.באב"ד.והצגתו.כמועמד.לתפקיד.

ההליכים.בתביעה.זו.טרם.הסתיימו.



הפעילות המשפטית

167

ת"א 13573/06 נטו מ.ע. סחר מזון בע"מ נ' הרשות השנייה

תביעה.בבית.משפט.השלום.בירושלים.כנגד.הרשות.השנייה.על.סך.של.כ-.1,027,000.₪,.שהגישה.חברת.נטו.עקב.פסילתה.

ע"י.הרשות.השנייה.של.פרסומת.לפרסום.מוצרי.התובעת..התביעה.לפיצויי.נזיקי.הוגשה.בעקבות.פסיקת.בית.המשפט.

הגבוה.לצדק.לפיה.הרשות.השנייה.חרגה.ממתחם.הסבירות.כאשר.פסלה.את.הפרסומת.

ביום.9.8.10.נתן.בית.המשפט.פסק.דין.חלקי,.בשאלת.האחריות.בלבד,.וקבע.כי.אמנם.הרשות.השנייה.פעלה.כדין.כאשר.

פסלה.את.הפרסומת.במתכונתה.הראשונית,.אולם.התרשלה.כאשר.פסלה.את.התשדיר.המתוקן.של.הפרסומת.שהגישה.

נטו.

ההליכים.בתביעה.זו.טרם.הסתיימו.
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חוק חופש המידע

חוק.חופש.המידע,.התשנ"ח-1998.)להלן:."החוק"(.קובע.כי.לכל.אזרח.ישראלי.או.תושב.הזכות.לקבל.מידע.מרשות.ציבורית,.

בסייגים.שנקבעו.בחוק.

הממונה.על.חוק.חופש.המידע.ברשות.השנייה.בשנת.2012.היתה.עו"ד.הילה.שמיר,.היועצת.המשפטית.של.הרשות.השנייה.

במהלך.שנת.2012.טופלו.ע"י.הממונה.על.חופש.המידע.שמונה.בקשות.למידע.לפי.הפירוט.הבא:

חמש.בקשות.נענו.בחיוב..�

בקשה.אחת.נענתה.באופן.חלקי,.בהתאם.לשיקולים.הקבועים.בסעיף.9.לחוק..�

הטיפול.בבקשה.אחת.הסתיים.לאחר.שמבדיקה.שנערכה.ברשות.עלה.כי.המידע.שביקש.הפונה.לא.היה.בידי.הרשות..�

הטיפול.בבקשה.אחת.הסתיים.לאחר.שלא.התקבל.מהמבקש.מספיק.פירוט.בנוגע.לחומרים.המבוקשים.על.ידו..�

הבקשות.נענו.בהתאם.למועדים.הקבועים.לפי.חוק.

על.החלטות.שהתקבלו.בשנת.2012.מכוח.חוק.חופש.המידע.לא.הוגשו.עתירות.במהלך.שנה.זו.
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1. דברי פתיחה

הרשות.השנייה,.הגוף.הציבורי.שתפקידו.לפקח.על.השידורים.המסחריים.ציבוריים.בישראל,.רואה.חשיבות.רבה.בקיום.קשר.

רציף.עם.הציבור..אנו.עומדים.לרשותכם.בכל.בקשה,.שאלה.ובעיה..נשמח.לסייע.במתן.מידע.על.אודות.מערך.השידורים.

הדיגיטלי."עידן+",.שידורי.הטלוויזיה.בערוצים.2.ו-10,.הפקות.הרשות.ומגוון.תחנות.הרדיו.האזוריות..

תחום.דוברות.והסברה.עוסק.במתן.מידע.ומענה.לציבור.הרחב.ולגופים.שונים.על.אודות.הרשות.השנייה.ופועלה,.ואחראי.

על.פרסומי.הרשות.בתקשורת.ובכלל..אפשר.לעיין.בהודעות.לעיתונות.של.הרשות.השנייה.באתר.האינטרנט.של.הרשות,.

.www.rashut2.org.il.בכתובת

2. פניות ציבור

בשנת.2012.התקבלו.בתחום.דוברות.438.פניות.מהציבור,.ועוד.עשרות.פניות.מגופי.תקשורת.ומארגונים.שונים.

פרסומים לציבור

תחום.דוברות.והסברה.אחראי.על.ניהול.פרסומי.הרשות.השנייה.ומערך.התקשורת.השיווקית.במטרה.להביא.את.פרסומי.

הרשות.לידיעת.הציבור.הרחב.תוך.פילוח.ממוקד.של.אוכלוסיות.היעד..במהלך.שנת.2012.ניהל.תחום.דוברות.את.מסעות.

ההסברה.הבאים:

ציון 15 שנה לרדיו האזורי –.בינואר.2012.ציינה.הרשות.15.שנה.למהפכת.הרדיו.האזורי.בישראל..הרשות.השנייה.רואה.

השונים. הארץ. באזורי. מובחנים. לקהלים. נותנות. הייחודי.שהתחנות. המענה. לאור. רבה. חשיבות. האזורי. הרדיו. בשידורי.

ולמגזרים.מיוחדים:.לתת.במה.לאחר,.למקומי,.לקהילתי.ולמה.שנוגע.באזרח.וסביבתו,.מעבר.לשידורים.הארציים.הכלליים..
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הרשות.פרסמה.תשדיר.המוקיר.את.פעילות.התחנות,.לצורך.הגברת.המודעות.למהפכת.השידורים.האזורית..התשדיר.

שודר.בערוצי.הטלוויזיה.2.ו-10.וכן.בתחנות.הרדיו.האזוריות,.תוך.ליווי.של.המהלך.בעמודים.מיוחדים.באתר.האינטרנט.

של.הרשות.השנייה..באתר.הרשות.מפורט.התהליך.ההיסטורי.שהתרחש.בעולם.התקשורת.הישראלי.ואשר.הביא.להקמת.

תחנות.הרדיו.האזוריות.

הרחבת שידורי עידן+ –.מערך.עידן+,.שהרשות.השנייה.הקימה.ומפעילה,.מאפשר.לציבור.הרחב.ליהנות.מצפייה.בערוצי.

הטלוויזיה.המרכזיים.בישראל.ללא.דמי.מנוי..ביולי.2012.הרחיבה.הרשות.את.מערך.שידורי.עידן+,.כך.שלצד.הערוצים.

הקיימים.במערך.–.1,.2,.10.,.33.ו.99.נוסף.ערוץ.הטלוויזיה.החינוכית.)23(,.שנותן.מענה.בשידוריו.לצופים.הצעירים,.הילדים.

והנוער..נוסף.על.כך,.אפשר.לקלוט.באמצעות.המערך.את.שידורי.תחנות.הרדיו.הארציות.וחלק.מהתחנות.האזוריות.שבחרו.

להצטרף.למערך..בהתאם.לשינוי.החקיקה.שאושר.בכנסת,.מערך."עידן+".ימשיך.להתרחב.כך.שיכלול.עד.18.ערוצים,.כולל.

שידורי.HD..הרשות.פרסמה.את.המידע.לציבור.בכלי.התקשורת.השונים.והפיצה.סרט.הדרכה.מיוחד.לצופים.המלמד.

כיצד.לחבר.את.ציוד.הקליטה..המידע.פורסם.בהרחבה.באתר.האינטרנט.של.הרשות.

הנגשת שידורי החדשות ללקויי ראייה – בספטמבר.2012 השיקה.הרשות.שירות.חדש.וייחודי.–.'קול.החדשות'..שירות.זה.

מנגיש.את.שידורי.מהדורות.החדשות.המרכזיות.בערוצים.2.ו-10.ללקויי.ראייה,.באמצעות.הסבר.קולי.לתמונות.הנצפות.

רבה,. חשיבות. מוגבלויות. לבעלי. השידורים. בהנגשת. רואה. הרשות. החדשות.. במהדורת. המשודרות. הכתוביות. והקראת.

במטרה.להבטיח.נגישות.שווה.וקלה.לשידורי.החדשות.לכלל.האזרחים,.מתוך.הכרה.במרכזיותם.של.שידורי.הטלוויזיה.

והרדיו.בחיים.החברתיים.והאזרחיים..הרשות.פרסמה.את.המידע.בכלי.התקשורת.ובאמצעות.פנייה.לעמותות.ולארגונים.

הפועלים.בתחום.וכן.באמצעות.אתר.האינטרנט.של.הרשות,.כולל.תרשים.מדריך.להפעלת.השירות.בשלטים.השונים.
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תמיכות באירועים לקידום השיח התקשורתי והיצירה המקורית

והגאוגרפית. החברתית. ובפריפריה. הארץ. ברחבי. הקהילה. עם. הקשר. לחיזוק. פועלת. ולרדיו. לטלוויזיה. השנייה. הרשות.

בישראל,.לעידוד.היצירה.המקומית.ולקידום.תעשיית.התקשורת.בישראל..במסגרת.פעילותה,.הרשות.תומכת.באירועים.

בתחום.התקשורת.ומעניקה.מענקים.ופרסים.למיזמים.נבחרים..בין.היתר,.הרשות.תומכת.בפסטיבלי.תקשורת.ובאירועים.

הרשות. כן,. כמו. ותקשורת.. רדיו. טלוויזיה,. קולנוע,. מגמות. מתקיימות. שבהם. אקדמיים,. ומוסדות. ספר. בתי. של. מרכזיים.

מקדמת.יוצרים.מהפריפריה.ומהמגזרים.השונים.בחברה.הישראלית,.שעוסקים.בתחומי.התקשורת..

תמיכות הרשות בשנת 2012:

מנהל.החינוך.הדתי.–.הענקת.פרס.לסרט.התיעודי.במסגרת.כנס.ליצירה.צעירה..�

העמותה.לקידום.סרטי.תרבות.ואמנות-.פסטיבל."אפוס".–.לקידום.סרטי.תרבות.ואמנות..�

אוניברסיטת.ת"א.–.יום.עיון.בנושא."טלוויזיה.במיטבה"..�

הקרן.החדשה.לקולנוע.וטלוויזיה.–.כנס.שנתי.ליוצרי.ושוחרי.קולנוע.דוקומנטרי.�

המרכז.הבינתחומי.הרצליה.–.יום.עיון.בנושא.רדיו."FM+"....כנס.רדיו.המשלב.עומק.אקדמי.וניסיון.אמיתי.של.בכירי..�

התעשייה.המקומית.והעולמית.

המכללה.האקדמית.כנרת-בית.גבריאל.–.כנס.בנושא.תפקוד.אמצעי.התקשורת.בסיקור.נושאי.חברה.וסביבה..�

אקו"ם.–.חלוקת.פרסים.שנתית.ליוצרים.הכוללת.מחוות.אמנותיות.לזוכים..הענקת.פרס.ליצירה.המוזיקלית.הטלוויזיונית..�

הטובה.ביותר.

דוקאביב.–.העמותה.לקידום.הסרט.הדוקומנטרי.–.פסטיבל.דוקאביב.הבינלאומי.לסרטים.תיעודיים..�

המכללה.האקדמית.עמק.יזרעאל.–.פסטיבל."שובר.מסך".של.תלמידי.החוג.לתקשורת..�

רב..� כחברה. הישראלית. החברה. את. כמשקף. הישראלי. הקולנוע. בנושא. עיון. ימי. .– ברל". "בית. האקדמית. המכללה.

תרבותית.

מכללת.תל.חי.ועיריית.קריית.שמונה.–.פסטיבל.הסרטים.הקצרים.בגליל..�

סינמטק.תל.אביב.–.פסטיבל.סרטי.הסטודנטים.הבינלאומי.ה-14..�

"קופרו".–.הקרן.לשיווק.סרטי.תעודה-.השוק.הישראלי.לקו-.פרודוקציות.בינלאומיות..�
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המכללה.האקדמית.ספיר.–.פסטיבל."קולנוע.דרום".בעיר.שדרות..הענקת.פרס.בתחרות.קולנוע.דרום.החדש.לסרט..�

הטוב.ביותר.

סינמטק.ירושלים-..תחרות.היצירה.הצעירה.במסגרת.פסטיבל.הקולנוע.בירושלים.–.תחרות.סרטי.הגמר.של.מגמות..�

הקולנוע.השונות.ברחבי.הארץ.

פורום.החינוך.2012.–.כנס.החינוך.הדן.בסוגיות.האסטרטגיות.של.חינוך.ותקשורת.בארץ.ובעולם..�

האקדמיה.הישראלית.לקולנוע.וטלוויזיה.–.הענקת.פרס.ע"ש.מוסקו.אלקלעי.ז"ל.לסרט.התיעודי.הטוב.ביותר.בטקס..�

פרסי.אופיר.לקולנוע.

עמותת.להב.–.הקרנות.ארציות.של.סרטי.דרמה.של.ילדים.ונוער.בסיכון..�

הסרטים..� בפסטיבל. הישראלי. הקולנוע. תחרות. במסגרת. ביותר. הטוב. התיעודי. לסרט. פרס. הענקת. חיפה-. אתו"ס.

הבינלאומי.בחיפה.

קרן.אשקלון.–."עין.יהודית".–.פסטיבל.בינלאומי.לסרטים.יהודיים.המתקיים.באשקלון..�

פורום.היוצרים.הדוקומנטריים.–.טקס.פרסי.הקולנוע.הדוקומנטרי.הישראלי.בתחרות.הקולנוע.הדוקומנטרי.השנתית..�

של.הפורום.והגשת.פרס.לסרט.התיעודי.הטוב.ביותר.

עיריית.מעלות.תרשיחא.–.פסטיבל."דוקאביב.גליל".לקולנוע.דוקומטרי.המתקיים.במעלות.תרשיחא..�

והשיח..� היום. בסוגיות.שעל.סדר. הדן. כנס.חברתי. .– ישראל.שדרות.לחברה". "כנס. .– הנגב. האזורית.שער. המועצה.

החברתי-.כלכלי.בישראל.

עמותת.נשים.בתמונה-.הענקת.פרס.לסרט.התיעודי.הטוב.ביותר.ע"ש.ויקי.שירן.ז"ל.במסגרת.הפסטיבל.הבינלאומי..�

לסרטי.נשים.ברחובות..

איגוד.מפיקי.הקולנוע.והטלוויזיה.בישראל-.פסגת.התסריטאים..סדנאות.בנושא.תסריטאות,.פיצ'ינג.למפיקים..�

אגודת.העיתונאים.–.כנס.העיתונות.באילת-.כנס.הרדיו.השנתי.והענקת.פרס.ע"ש.רחל.פרימור.ז"ל.לתחקיר.או.כתבה..�

בנושאים.חברתיים.



כספים

173

כספים

מקורות ושימושים 2012

עיקר מקורותיה של הרשות:

1. דמי.זיכיון.קבועים.–.למימון.הפעילות.השוטפת.של.הרשות..

2. דמי.זיכיון.משתנים.–.למימון.הפעילות.השוטפת.של.חברות.החדשות..

שימושים:

סכום )מל"ש(סעיף

2תחזוקה.והפצת.שידורים

4הפקות.וקרנות

21שכר.עבודה.והנהלה.וכלליות

7ייעוץ.ומחקר,.דוברות.ומדרוג

6מכרזי.רדיו,.מחשוב,.מועצה.ורזרבות

40סה"כ

הערות

שכר.עובדי.הרשות.והעסקתם.נקבעים.על.פי.חוק.באישור.השר.הממונה.)שר.התקשורת(.לאחר.התייעצות.עם.שר.האוצר..

שכר.העבודה.אינו.כולל.את.שכרם.של.עובדי.המש"ב,.ששכרם.מהווה.חלק.מסעיף.תחזוקה.והפצת.שידורים.
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1. דברי פתיחה

תחום.מחקר.ופיתוח.מספק.תמיכה.לפעילות.גיבוש.מדיניות.הרשות.השנייה,.תוך.שימוש.בשיטות.מחקר.מגוונות..בין.שיטות.

המחקר.אפשר.למנות:.סקרים,.ניתוחי.תוכן,.קבוצות.מיקוד,.מחקרים.השוואתיים.ועוד..התחום.פועל.בשיתוף.פעולה.מלא.

עם.תחומים.אחרים.ברשות,.בשאיפה.להעניק.בסיס.עובדתי.ומחקרי.לתהליכי.החשיבה,.העבודה.וקבלת.ההחלטות..במהלך.

השנה.החולפת.ערכנו.סקרי.עמדות.הציבור.לבירור.עמדות.בסוגיות.שעל.סדר.היום;.בחנו.באופן.בין.לאומי.משווה.סוגיות.

רגולטוריות.ממוקדות.ועקבנו.אחר.שינויים,.התפתחויות.וקבלת.החלטות.במדיניות.במדינות.שונות..נוסף.על.כך,.ניתחנו.את.

מאפייני.הצפייה.באופן.שוטף.באמצעות.נתוני.ועדת.המדרוג.

לצד.העבודה.המחקרית.היישומית,.המשכנו.בתמיכה.במחקר.אקדמי.במגוון.מוסדות.בארץ.במסגרת.תכנית.המלגות.ע"ש.

זבולון.המר..כמו.כן,.תרמנו.לשיח.הציבורי.בנושא.מדיניות.התקשורת.באמצעות.תמיכה.בכתב.העת."מסגרות.מדיה",.היוצא.

לאור.בשיתוף.האגודה.הישראלית.לתקשורת.

תחום.עבודה.נוסף.שבו.המשכנו.את.פעילותנו.הוא.פיתוח.המשימה.הרגולטורית.של.קידום.אוריינות.תקשורת..פעילות.זו.

נעשית.באופן.שוטף.יחד.עם.משרד.החינוך,.במכלול.פעילויות.חינוכיות,.דוגמת.תחרות.תסריטים.בין.בתי.ספר.תיכוניים.

ומיזם."תעודעת".

להלן.פירוט.הנושאים.שבהם.עסק.התחום.השנה.ועיקר.הממצאים.בכל.נושא...

2. סקרי עמדות ציבור ונתוני צפייה

2.1 סקר עמדות הציבור השנתי לשנת 2012

הרשות. לפעילות. ביחס. ציבור. ועמדות. ו-10. .2 לערוצים. ביחס. ציבור. עמדות. במדיה,. ושימוש. צפייה. הרגלי. בוחן. הסקר.

השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו.בשנת.2011..הסקר.נערך.בקרב.מרואיינים.בני.17.ומעלה,.שיש.בביתם.טלוויזיה,.ונעשה.בקרב.

מדגם.מייצג.של.576.מרואיינים,.ביניהם.דוברי.ערבית.ורוסית,.מתוכם.486.בעלי.טלוויזיה.וצופים.לפחות.פעם.בשבוע.

הסקר.נערך.בין.17.במרס.2013.ל-2.באפריל.2013.במוקד.הסקרים.הממוחשב.של.מכון.המחקר."מדגם"..טעות.הדגימה.

המרבית.למדגם.486.נשאלים:.4.5%+.)ברמת.ביטחון.של.95%(.

בדוח.זה.נערכו.השוואות.לסקרי.עמדות.הציבור.שנערכו.בחודש.דצמבר.בשנים.2011-2004.

יש.לציין.כי.השנה,.בניגוד.לשנים.קודמות,.לא.נערכו.מדגמים.מייצגים.נפרדים.לכל.מגזר.ולכן.לא.נערכו.השוואות.בין.

המגזרים.השונים.לאורך.זמן.

עיקרי הממצאים: 

51%.מבעלי.מכשירי.הטלוויזיה.מחוברים.לכבלים,.30%.מחוברים.ללוויין.–.yes..שיעור.המחוברים.לצלחת.לוויין.פרטית..�

עומד.על.14%,.בדומה.לאשתקד.)15%(..שיעור.המחוברים.לעידן+.)DTT(.דומה.גם.הוא.למה.שהתקבל.בסקר.קודם.

ועומד.על.כ-4%.

78%.ציינו.את.הטלוויזיה.כאמצעי.מדיה.לצפייה.בתכניות.ובחדשות..כמחצית.מהם.)47%(.ציינו.את.האינטרנט.באמצעות..�

מחשב.וכ-23%.צופים.באינטרנט.במכשיר.הנייד.

54%.צופים.בערוצי.ברודקאסט.כערוץ.עיקרי.)יציבות.ביחס.לאשתקד(..יחד.עם.זאת,.חלה.ירידה.בשיעור.הצופים.בערוץ..�

10.כערוץ.עיקרי.
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42%.סבורים.כי.צריך.להיות.הבדל.בין.התכניות.המשודרות.בערוצים.1,.2.ו-10.לבין.התכניות.בערוצים.האחרים..זוהי..�

ירידה.בהשוואה.לשנה.שעברה.

כ-40%.מהצופים.בכל.אחד.מהערוצים.סבורים.שיש.כמות.מספקת.של.סדרות.דרמה.וקומדיות..ירידה.בשיעור.המציינים..�

כי.יש.כמות.מספקת.לתכניות.אלה.בערוץ.2.

29%.סבורים.שיש.תכניות.המשדרות.תכנים.פוגעים.)"יש.מעט".ו-"יש.הרבה"(,.ירידה.בהשוואה.לשנה.שעברה.)35%(...�

23%.חשים.שיש.פרסומות.פוגעות,.ירידה.בהשוואה.לשנה.שעברה.)31%(..9%.סבורים.כי.יש.הרבה.תכניות.המשדרות.

תכנים.פוגעים.)ירידה.בהשוואה.לשנים.הקודמות,.13%.ב-2011.ו-16%.ב-2010(..11%.סבורים.כי.יש.הרבה.פרסומות.

פוגעות..יותר.מ-40%.מהאוכלוסייה.חשים.כי.אין,.או.כמעט.אין,.דברים.פוגעים.)43%.בתכניות.ו-48%.בפרסומות(.

כ-14%.מהמרואיינים.שהשיבו.כי.ישנם.דברים.פוגעים.בתכניות,.ציינו.שימוש.בשפה.גסה/בוטה.)מדובר.בירידה.לעומת..�

הסקר.הקודם-.23%(,.12%.ציינו.מיניות,.13%.ציינו.פגיעה.גזענית.או.פגיעה.באוכלוסיות.מסוימות.ו-9%.ציינו.אלימות.

בתכניות.

בדומה.לשנה.שעברה,.43%.לא.שמו.לב.לקידום.מוצרים.בתכניות,.34%.השיבו.כי.שמו.לב.לעניין.והדבר.לא.מפריע.להם..�

ואילו.23%.נוספים.השיבו.כי.קידום.מוצרים.בתכניות.מפריע.להם.

ניכרת.יציבות.לאורך.שנים.בשיעור.הסבורים.כי.חשוב.שיהיה.גוף.ציבורי.מפקח.)69%(..כמחצית.מהנשאלים.במדגם..�

סבורים.ש"חשוב.מאוד".שיהיה.גוף.כזה.

3. סקר הרגלי האזנה ועמדות כלפי הרדיו בכלל והרדיו האזורי בפרט

הרשות.ערכה.סקר.אינטרנטי.בקרב.510.מרואיינים,.בני.18.ומעלה,.דוברי.עברית,.הנוהגים.להאזין.לרדיו..את.הסקר.ערך.

מכון.המחקר."מדגם".באמצעות.הפאנל.האינטרנטי.iPanel..הסקר.נערך.ב-29-26.בינואר.2012,.טעות.הדגימה.היא.+4.5%.

ותחנה. האזנה. אמצעי. תכניות,. ההאזנה,. מקום. שעות,. השבוע,. חלקי. לפי. לרדיו. האזנה. הרגלי. נבדקו. הסקר. במסגרת.

עיקרית..כן.נבדקו.טכנולוגיות.שונות,.תדמית.הרדיו.והשידורים,.ועמדות.ביחס.לרדיו.האזורי.ולפיקוח..מובהקות.ההבדלים.

בין.קבוצות.נבדקה.ברמת.ביטחון.של.95%.

סיכום הממצאים: 

באמצע..� לרדיו. מאזינים. .67% השבוע:. בסוף. מאשר. יותר. גבוה. השבוע. באמצע. לרדיו. כלל. בדרך. המאזינים. שיעור.

השבוע,.48%.מאזינים.לרדיו.בסופי.שבוע.)31%.אינם.מאזינים.בשעות.קבועות,.אלא.כשמזדמן.להם(.

שיעור.המאזינים.לרדיו.בדרך.כלל.בשעות.הבוקר.הוא.הגבוה.ביותר.בחלקי.היממה,.78%.מאזינים.עד.12:00..בהמשך..�

היום.יורד.שיעור.המאזינים,.עד.ל-15%.שמאזינים.אחרי.22:00..80%.מאזינים.במכונית,.59%.מאזינים.בבית..התכניות.

הבולטות.שמאזינים.להן:.מוזיקה.84%,.חדשות.ואקטואליה.70%.

43%.מאזינים.באמצעות.האינטרנט,.באמצעות.הטלוויזיה.34%.ובאמצעות.מכשירים.ניידים.18%..שימוש.בסמארטפון..�

לשמיעת.רדיו.יורד.ככל.שהגיל.עולה..השימוש.באינטרנט.לקליטת.רדיו.גבוה.יותר.בקרב.צעירים.עד.גיל.34,.בהשוואה.

לקבוצות.הגיל.המבוגרות.יותר.

באמצעים..� הרדיו. ממאזיני. כ-30%. מהווים. הם. קרובות.. לעתים. דרישה. לפי. מוזיקה. בהזמנת. שימוש. עושים. .15%

אינטרנטיים.וסלולריים.

.40%.מגלים.עניין.במידה.בינונית.או.רבה.בצפייה.בשידורי.הרדיו,.14%.מגלים.עניין.במידה.רבה..18%.מגלים.נכונות..�

לשלם.בעבור.האזנה.לרדיו.בלי.פרסומות..3%.בטוחים.שישלמו.
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היקף.הפרסומות.נתפס.כגורם.מפריע.בשידורי.הרדיו.האזורי..ל-72%.מפריע.היקף.הפרסומות.בשידורים..�

4. סקר עמדות הציבור בנושא גיוון תרבותי בטלוויזיה

הסקר.ביקש.לבחון.תפיסות.ועמדות.של.הציבור.הרחב.ביחס.לייצוגיות.ולגיוון.התרבותי.של.תוכני.יצירות.טלוויזיוניות.שאינן.

פרסומות.או.מהדורות.חדשות..הסקר.נערך.בקרב.737.מרואיינים,.שהם.מדגם.מייצג.של.אזרחי.מדינת.ישראל.)בני.17.

ומעלה(.תוך.שמירה.על.מאפייני.מוצא.גיל.ומין..מתוך.הסקר.המייצג.התקבל.מדגם.הצופים.בערוצים.2.ו/או.10.אזרחי.

מדינת.ישראל.מעל.גיל.17,.שכלל.521.מרואיינים.דוברי.עברית,.ערבית.ורוסית..הסקר.נערך.בתאריכים.30.באוגוסט-2.

בספטמבר.2012.במוקד.הסקרים.של.מכון.המחקר."מדגם"..טעות.הדגימה.המרבית:.±4.4%.

ממצאים מרכזיים:

חשיבות.גיוון.תרבותי.–.ל-77%.מהמרואיינים.חשוב,.באופן.כללי,.שיהיה.גיוון.תרבותי.בטלוויזיה..למעט.פחות.חשוב.הגיוון..�

בטלוויזיה.באופן.אישי.)70%(..ל-72%.חשוב.באופן.אישי.שנשים.יוצגו.בחדשות.ובתכניות.אקטואליה.בנושאים.הנחשבים.

"גבריים".

פגיעה.בקבוצות/מגזרים.בתכניות.טלוויזיה.ובחדשות–.כשליש.סבורים.כי.קיימות.קבוצות.באוכלוסייה.שההתייחסות..�

אליהם.בתקשורת.היא.שלילית.או.פוגעת,.כפי.שעלה.בשאלה.פתוחה.)הקבוצות.העיקריות.הן.אתיופים-14%,.ערבים-9%,.

רוסים-6%(..כששאלנו.לגבי.קבוצות.שונות.עלה.כי.חדשות.שני.הערוצים.נוקטות.עמדה.שלילית.כלפי.קבוצות.שונות.

באוכלוסייה,.ובעיקר.כלפי.חרדים.)53%(,.תושבי.איו"ש.)43%(,.עולים.מאתיופיה.)40%(.וערבים.אזרחי.ישראל.)33%(.

המגזרים/הקבוצות.שהכי.רוצים.להכיר.–.93%.מהמרואיינים.ציינו.לפחות.קהילה.אחת.שהיו.רוצים.לצפות.בה.בתכניות..�

ובחדשות.ושיעזרו.להם.להכיר.אותה.טוב.יותר..החרדים.–.קבוצה.הנתפסת.כמוצגת.באופן.שלילי,.ופחות.מרוצים.מדרך.

הצגתה.בתכניות.ובחדשות,.אבל.גם.הכי.פחות.היו.רוצים.להכיר..לעומת.זאת,.עולי.אתיופיה.ותושבי.איו"ש.–.קבוצות.

תושבי. יותר.. טוב. אותם. רוצים.להכיר. היו. ובחדשות,. באופן.שלילי,.שפחות.מרוצים.מדרך.הצגתן.בתכניות. המוצגות.

הפריפריה.ועיירות.הפיתוח.–.מוצגים.באופן.חיובי.יחסית.ואף.נמצא.כי.מרוצים.מדרך.הצגתם,.ועדיין,.היו.רוצים.להכיר.

אותם.טוב.יותר.

האם.נפגעו.באופן.אישי.ומה.עשו.בעקבות.הפגיעה.–.כשליש.מהמרואיינים.חשו.שנפגעו.באופן.אישי.מדרך.הצגת..�

המגזר.שהם.משתייכים.אליו..זה.ניכר.בייחוד.בקרב.ערבים.אזרחי.ישראל.)67%(.ולאחר.מכן.העולים.)38%(.לעומת.

הוותיקים.)26%(..59%.מאלו.שחשו.כי.פגעו.בהם.העבירו.ערוץ.)29%(.או.דיברו.על.כך.עם.חבר.)23%(.

5. עידן+ - סקר מודעות וחשיפה 

הסקר.ביקש.לבחון.את.רמת.האפקטיביות.של.החשיפה.לפרסומי.עידן+.ואת.היקף.השימוש.בשירותי.עידן+.בקרב.צופי.

הטלוויזיה..הסקר.נערך.באמצעות.הפאנל.האינטרנטי."iPanel",.בקרב.502.מחברי.הפאנל,.בני.18.ומעלה,.המהווים.מדגם.

מייצג.של.האוכלוסייה.היהודית.הבוגרת.בישראל..הסקר.נערך.בספטמבר.2012.

ממצאים מרכזיים:

מודעות.להרחבת.עידן+:.כ-70%.מהאוכלוסייה.ציינו.כי.שמעו.על.הוספת.הערוצים.לשידורים.הדיגיטליים..�

חשיפה.לפרסום:.כ-61%.נחשפו.לפרסום..הפרטים.העיקריים.שצוינו.הם:.הוספת.ערוצים.לשידורי.טלוויזיה.ורדיו.)54%(..�

ושם.הפרזנטור.)24%(..שיעור.החשיפה.לפרסום.גבוה.יותר.בקרב.גברים.)66%(.לעומת.נשים.)57%(.–.גברים.זוכרים.

יותר.את.המסר.של.הוספת.הערוצים.ואילו.נשים.מציינות.את.מגיש.הפרסומות.גיא.אריאלי..הפרסום.בטלוויזיה.ממשיך.
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להוות.אמצעי.החשיפה.העיקרי.לעידן+.)76%.לעומת.94%.ב-2010(.

תפיסה.תדמיתית:.שיעורים.גבוהים.)כ-80%(.יודעים.כי.השירות.פתוח.לכולם.וכדאי.כלכלית.לצרכן,.כ-72%.סבורים.כי..�

השירות.פשוט.להפעלה..66%.תופסים.את.השירות.כאיכותי.ו-60%.רואים.היבט.חדשני.בשירות..במרבית.הפרמטרים.

התדמיתיים,.לקוחות.עידן+.מביעים.עמדות.חיוביות.יותר..הנחשפים.לפרסומת.הביעו.עמדה.חיובית.יותר.מאלו.שלא.

נחשפו.

שיעור.חדירה:.מגמת.עלייה.בשיעורי.החדירה.בהשוואה.למדידה.הקודמת.שנערכה.בתחילת.2012:.22%.מדווחים.כי..�

רכשו.ממיר.טלוויזיה.)16%.בסקר.קודם(.ו-8%.רכשו.ממיר.נייד.)4%.בסקר.קודם(..שיעור.גבוה.יותר.של.הרוכשים.ממיר.

נייח.בלבד.הוא.מהאוכלוסייה.הדתית..כמחצית.מרוכשי.הציוד.הנייח.לקליטת.עידן+,.ממשיכים.לקלוט.שידורי.טלוויזיה.

באמצעים.אחרים..

שירות.מוקד.המידע:.חמישית.מלקוחות.עידן+.נעזרו.במוקד.המידע..67%.מהפונים.מרוצים.מהשירות.שקיבלו.במוקד..�

נכונות.לתשלום.חודשי:.כמעט.שני.שלישים.מרוכשי.ציוד.הקליטה.מביעים.התנגדות.לתשלום.חודשי..�

שני..� כמעט. עידן+.. של. התכנים. במסגרת. בסרטים. לצפות. מעוניינים. .)84%( הלקוחות. מרבית. נוספים:  צפייה. תוכני.

שלישים.מהלקוחות.מביעים.עניין.בתכנים.הקשורים.בטבע,.בהיסטוריה.ובפנאי.

6. סקר קול ברמה

הסקר.ביקש.לבחון.עמדות.לגבי.השמעת.נשים.בשידור.בקרב.קהל.היעד.של.תחנת.קול.ברמה..אוכלוסיית.היעד.הוגדרה.

כמזרחיים.שהם.מסורתיים.דתיים.וחרדים.דוברי.עברית.בגיל.18.ומעלה..נדגמו.כ-.1,700.משיבים,.המהווים.מדגם.מייצג.של.

אוכלוסיית.היעד..מתוכם.רואיינו.כ-500.מרואיינים.המהווים.מדגם.מייצג.של.מאזיני.רדיו.קול.ברמה.בגיל.18.ומעלה..הסקר.

נערך.במהלך.מרס.2012.באמצעות.הטלפון.במוקד.הסקרים.הממוחשב.של.מכון.המחקר."מדגם"..טעות.הדגימה.המרבית.

ל-507.משיבים,.±4.4%.

ממצאים מרכזיים: 

כ-40%.ממאזיני.קול.ברמה.הם.חרדים..כ-80%.מהמאזינים.כיום.ימשיכו.להאזין.גם.במידה.אם.ישמיעו.נשים..ניכר.כי.שידור.

בהנחיית.אישה.מעורר.מעט.יותר.התנגדות.)24%(.ואילו.העלאת.ילדות.לשידור.מעוררת.מעט.פחות.התנגדות.)17%(.

בהשוואה.בין.המגזרים.נמצאים.הבדלים.משמעותיים..בשאלה.הכללית.לגבי.האזנה.לנשים.נמצא.כי.אחוזים.בודדים.בקרב.

מסורתיים.ודתיים.יפסיקו.להאזין.לתחנה..לעומת.זאת,.בקרב.חרדים.נמצא.כי.אחוז.גבוה.יותר,.כ-36%.מהמאזינים,.יפסיקו.

להאזין.

גם.שידור.בהגשת.נשים.והעלאת.נשים.בתפקיד.לשידור.חדשות.הביאו.לתגובה.דומה,.כ-43-33%.מהחרדים.שמאזינים.כעת.

לא.יאזינו.לתחנה..שיעור.המתנגדים.להעלאת.ילדות.לשידור.עומד.על.כ-24%.מהחרדים.

נמצא.כי.חרדים.מאזינים.בשיעורים.גבוהים.מאוד.בשעות.הערב,.בין.18:00.ל-24:00..כמו.כן.נמצא.כי.בקרב.חרדים.קיים.

שיעור.גבוה.יותר.של.הסבורים.שתכניות.שמשמיעים.בהן.נשים.–.עדיף.שישודרו.בשעות.הבוקר.ופעם.בשבוע.
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7. תמיכה בגיבוש מדיניות – סקירות משוות

7.1 אתיקה בשידורים

א. שידור.ראיונות.ללא.הסכמת.המרואיין.–.התייחסויות.רגולטוריות.והתנדבותיות.

ב..עיקרי.דוח.לווסון.בנושא.התרבות,.הפרקטיקות.והאתיקה.של.העיתונות.הבריטית.

ג..נציבויות.תלונות.הציבור:.תפקידים,.סמכויות.ואופני.פעולה.-.סקירה.משווה.

7.2 רגולציה סטטוטורית

א..עצמאות.הרגולטור.של.שוק.התקשורת:.עקרונות,.מדדים.וסוגיות.מרכזיות.

ב..הטלוויזיה.המקוונת.–.הגיונות.רגולציה.

.EPRA.ג..רגולציית.מדיה.חדשה.באירופה.–.סיכום.מסמך.משווה.מטעם

7.3 שידור דיגיטלי

.IP/DTT.א..סטנדרטיזציה.טכנולוגית.בממירים.מסוג

ב..מכשור.קצה.לקליטת.רדיו.דיגיטלי.

ג..היבטים.במערכי.DTT.במדינות.העולם.

ד..עקרונות.תכנון.והקצאת.ספקטרום.אלקטרומגנטי.באוסטרליה.

ה..הפרעות.שידור.מסוג.Tropospheric.Ducting:.מאפיינים.ודרכי.התמודדות.

7.4 רגולציית תוכן

א..גיוון.תרבותי.בשידורים.אודיו-ויזואליים.כמשימה.רגולטורית.

..........IRIS.כאוס.או.עקביות?.סיכום.דוח.:.On.Demandב..הסדרה.רגולטורית.של.שירותי

.FCC-ג..מבזק.רגולטורי.–.פסיקת.בית.המשפט.העליון.בארה"ב.בעתירת.ערוצי..הברודקאסט.כנגד.ה

ד..עצמאות.הפקת.תוכני.חדשות.בגופי.שידור.מסחריים.

.Classification.–.Content.Regulation.and.Convergent.Media.–.ה..תמצית.דוח.ממשלת.אוסטרליה

ו..הסדרה.רגולטורית.של.זכויות.שידור.בלעדיות.)Exclusive.Rights(.בהקשר.ל-Short.Reporting.–.סיכום.גיליון.

.IRIS.2012-4

7.5 פרסומות

א..כללי.פרסום.מזון.לילדים.–.תמצית.דוח.ארגון.הבריאות.העולמי.

ב..כללי.פרסום.מזון.מזיק.לילדים.–.מקרה.המבחן.של.BAI.באירלנד.

ג..רגולציה.עצמית.של.פרסומות.מזון.ומשקה.לילדים.בקנדה.

ד..הסדרת.פרסום.תרופות.בטלוויזיה.–.סקירה.משווה.
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7.5 שידורי רדיו

א..מודלים.של.רדיו.חינוכי.בעולם.

.Ofcom.ב..הרדיו.הדיגיטלי.בבריטניה.2012.–.עיקרי.דוח

ג..אגרת.רישוי.ושימוש.בספקטרום.לשידורי.רדיו.–.סקירה.משווה.

ד..הסדרת.שידורי.התרמה.ברדיו.–.סקירה.משווה.

ה..הסדרת.השימוש.בשפה.פוגענית.בשידורי.רדיו:.המקרה.הבריטי.

7.7 רגולציית מדיה אירופית

.AVMS.א..אפקטיביות.יישום.הדירקטיבה.האירופית

.EU.Futures.Media.Forum.מטעם.Fast.Forward.Europe.ב..עיקרי.דוח

ג..תמצית.דוח.הנציבות.האירופית.בנושא.חופש.ועצמאות.המדיה.באירופה.

..MEDIADEM.ד..עיקרי.דוח.פרויקט.המחקר.הרב.שנתי

ה..עיקרי.דוח.ועדת.החינוך.והתרבות.בפרלמנט.האירופי.בנושא.הגנה.על.ילדים.בעולם.הדיגיטלי.

7.8 טכנולוגיות שידור חדשות

א...שידורי.טלוויזיה.על.ידי.חברות.סלולר.ואינטרנט.

ב..עיקרי.דוח.ACMA.בנושא.שירותי.תוכן.וידיאו.מקוון.באוסטרליה.

7.9 הנגשת שידורים

א..עיקרי.דוח.Ofcom.בנושא.הנגשת.שידורים.לבעלי.מוגבלויות.בערוצים.לא.מקומיים.

ב..סקירה.משווה.של.דרכים.לסימון.שירותי.הנגשת.שידורים.ללקויי.ראייה.

7.10 סקירות כלכליות 

א..שוק.הטלקום.האירופי.והתפתחויות.רגולטוריות.לשנת.2011.–.תמצית.דוח.הנציבות.האירופית.

International.Communications.Market.Report.2012.:Ofcom...ב.סקירת

ג..השוק.האודיו-ויזואלי.באירופה:.שירותי.טלוויזיה.וצפייה.על.פי.דרישה..

. .European.Audiovisual.Observatory,.Yearbook.2011..סיכום.דוח

..

7.11 סקירת ספרות של ספרים שהתפרסמו בתחומי העיסוק של הרשות.
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8. הרחבת הידע – עידוד השיח הציבורי והמחקר האקדמי

8.1 תכנית המלגות לעידוד מחקרים בתחום התקשורת ע"ש זבולון המר ז"ל

בשנים. שנת.2012.הייתה.השנה.התשיעית.שבה.חולקו.מלגות.ע"ש.המר,.שמטרתן.לעודד.מחקרים.בתחום.התקשורת. 

הקודמות.נערכו.בתמיכת.הרשות.יותר.מ-50.עבודות.מחקר,.שחלקן.אף.פורסם.לאחר.מכן.במסגרות.אקדמיות..להלן.פירוט.

העבודות.הזוכות.במלגה:

העיתונאית..� בקהילה. נקלטות. שהן. כפי. במדיה. השפעות. בנושא. מחקרו. על. בן-גוריון,. מאוניברסיטת. רייך. צבי. ד"ר.

בישראל.

הגב'.רונית.בלום.מאוניברסיטת.חיפה,.על.מחקרה.בנושא.השפעות.התקשורת.על.הלך.הרוח.הציבורי.בעקבות.חשיפה..�

לסיקור.התקשורתי.בעת.משבר.

ד"ר.קרן.איל.וד"ר.טלי.תאני.הררי.מהמרכז.הבינתחומי.ומאוניברסיטת.בר.אילן,.על.מחקרן.בנושא.מסרים.סותרים..�

בתכנים.טלוויזיוניים.לבין.דימויי.גוף.בקרב.ילדים.

ד"ר.נועה.לביא.מהמכללה.האקדמית.ת"א.יפו,.על.מחקרה.בנושא.טלוויזיית.מציאות.–.בין."זבל".לאיכות..�

ד"ר.רועי.דודזון.מאוניברסיטת.חיפה,.על.מחקרו.על.מבנה.הקריירה.של.עובדי.טלוויזיה.ישראלית.בסביבה.כלכלית..�

חדשה.

ד"ר.עידו.באום.מהמכללה.למנהל,.על.מחקרו.בנושא.מבנה.מוסדי.הראוי.להסדרת.תוכן.השידורים.המסחריים.בישראל..�

ד"ר.רבקה.נריה.בן.שחר.ממכללת.ספיר,.על.מחקרה.בנושא.צריכת.תקשורת.המונים.בקרב.נשים.חרדיות.ונשות.כת..�

האמיש.

8.2 פרס פרימור-

הרשות.השנייה.ומשפחת.פרימור.החליטו.על.הנצחת.חברת.המועצה.הגב’.רחל.פרימור.ז"ל,.זו.השנה.הרביעית,.באמצעות.פרס.שנתי.

על.תחקיר.עיתונאי.בנושאים.חברתיים..גובה.הפרס.הכולל.עמד.על.20,000.₪,.כאשר.השנה.הוגדרו.שני.מסלולים.נפרדים,.לטלוויזיה.

הביורוקרטיה. בפינת. תכניות. סדרת. על. .10 מחדשות. גיל-הר. לדב. הוענק. הראשון. המקום. פרס. טלוויזיה:  במסלול  הזוכים  ולרדיו:.

השבועית..פרס.המקום.השני.הוענק.לצופית.גרנט.מהזכיינית.רשת,.על.התכנית."מה.כואב.לילד.שלכם?"..תעודת.הערכה.מיוחד.

הוענקה.לעומרי.אסנהיים.מהתכנית."עובדה".של.הזכיינית.קשת,.על.כתבתו."הלוביסטים". הזוכים במסלול רדיו:.הפרס.במקום.הראשון.

הוענק.לשני.תחקירים:.לעיתונאי.בועז.אורגד,.על.כתבת.התחקיר.ברדיו.90.בעניין.הפרדת.ילדים.אתיופים.בנתניה..ולמפיקה.בת.שבע.

לפר,.על.מיזם."ילד.ירוק".של.רדיו.אקו.99..

8.3 פורום מקצועי- תוכן וטכנולוגיות חדשות– רגולציה במבחן העתיד:

על.רקע.ההתפתחויות.הטכנולוגיות.בעידן.המידע,.גופי.הרגולציה.והתקשורת.מתמודדים.עם.אתגרי.הסדרת.התוכן,.ביניהם.

הגדרת.ציפיות.ושימוש.באסטרטגיות.רגולציה.מגוונות,.להנהגה.ולניהול.בתחומי.התוכן.והמידע..ביום.העיון.שהתקיים.ב-.

05/09/2012.במכון.למחקרי.ביטחון.לאומי.ביקשה.הרשות.השנייה.להציג.חלק.מהאתגרים.שמעמידה.הטכנולוגיה.בפני.

הרגולטורים.וגופי.התקשורת,.ולקיים.דיון.פתוח.ושיח.מקצועי.באשר.למאפייני.האתגרים.ודרכי.התמודדות.עמם.
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9. אוריינות תקשורת

הפעולה. שיתוף. התמקד. .2012 בשנת. החינוך.. משרד. עם. פעולה. בשיתוף. התקשורת. אוריינות. לקידום. פועלת. הרשות.

בפעילויות.שלהלן:

המשך.הפעלת.תכנית."תעודעת",.שבמסגרתה.הוקרנו.סרטי.תעודה.ונערכו.דיונים.נלווים.בבתי.ספר.תיכוניים..�

המשך.שיתוף.פעולה.עם.אתר."מחוברים".בפורטל."על.הגובה".–.שער.הממשלה.לילדים..הרשות.השנייה.ומשרד..�

החינוך.חברים.בהקמה.ובהיגוי.של.פורטל."מחוברים",.סביבת.תוכן.המקדמת.אוריינות.תקשורת.ומספקת.לילדים.כלים,.

ברשת. חכמה. לגלישה. ובפרסומות,. בטלוויזיה. ביקורתית. לצפייה. תקשורתיים,. מסרים. להבנת. משחקים,. באמצעות.

ולהתנהגות.אחראית.ובטוחה.בעולם.הדיגיטלי.

ליוצרים..� התחרות.מאפשרת. והתקשורת.  הקולנוע  מגמות. לתלמידי. תחרות.תסריטים. .– הפיצ'ינג.השלישית. תחרות.

ובחשיפתם. היצירה. בתהליך. מקצועי. וליווי. שיפוט. ע"י. עבודתם. באיכות. הכרה. ולקבל. בכתיבה. להתנסות. צעירים.

לתהליכי.העבודה.בעולם.המדיה..55.תסריטים.הוגשו.השנה.לתחרות.ומתוכם.נבחרו.באמצעות.ועדת.מיון.5.תסריטים.

תיעודיים.ו-8.תסריטים.עלילתיים..התלמידים.זכו.בתמיכה.כספית.ובליווי.מקצועי.של.אנשי.מקצוע.מובילים.בתחום.

10. ייעוץ לשוני

הייעוץ.הלשוני.הוא.חלק.מתחומי.אחריותו.של.תחום.תכנון.ופיתוח..בשנת.2012.התמקד.הייעוץ.הלשוני.ברשות.השנייה.

בנושאים.הבאים:

בדיקת פרסומות – תשדירים ותמלילים-.טלוויזיה: בשנת.2012.נמשך.השימוש.במילים.לועזיות..חלק.מהמילים.הפכו. �

שגורות.ומוכרות.ולכן.אושר.השימוש.בהן..שמונה.תשדירי.פרסומת.תוקנו.לאחר.עלייתם.לשידור.בעקבות.פניית.. כלל.

8.לכללים.לא.תוקן..לא.זכורה.לי.החלטת.מועצה.בנושא.ולכן.יש.למחוק.פסקה.זו.

בדיקת תכניות ושידורי החדשות-.הבדיקה.היא.בעיקר.בתגובה.לפניות.הציבור..לאחר.הצפייה.נשלחות.הערות.ליועצי. �

הלשון.של.הזכיינים.וכן.נשלחת.תשובה.לפונים..נשלחו.הערות.בעיקר.בתחומים.אלו:.אי.תקינות.לשונית.בשפת.המנחים.

הערוצים,. שני. של. החדשות. במהדורות. בקריינות. ושגיאות. בכתוביות. שגיאות. הזכיינים,. כל. של. בתכניות. והקריינים.

בקדימונים.ובפתיחים.."חדשות.10".משדרים.גם.בחלק.מתחנות.הרדיו.האזורי,.הערות.על.שיבושים.בלשון.נשלחות.

ליועץ.הלשון.של.ערוץ.10.

שידורי הרשות ופרסומיה-.נבדקו.בין.היתר,.תמלילים.לסרטים.וקריינות.לסרטים,.קדימונים.ופרסומים.שונים.. �

תיאום עבודת יועצי הלשון של הזכיינים ופיקוח עליה-.מתקיים.שיתוף.פעולה.עם.יועצי.הלשון.של.הזכיינים.בתחום. �

הפרסומות..בשנה.זו.התקיימו.ארבע.פגישות.של.יועצי.הלשון,.בהן.נקבעות.הנחיות.להאחדת.הלשון.בערוצים.המסחריים.

ומתפרסמות.החלטות.של.האקדמיה.ללשון.העברית.
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הנדסה

בדיקות עוצמת הקול בפרסומות בהשוואה לתכניות �

בשנת.2012.מדדה.הרשות.את.עוצמת.השמע.בפרסומות.והעבירה.את.הנתונים.למחלקת.פרסומות.ברשות,.שמבררת.את.

קיומן.של.ההפרות.מול.הזכיינים.

טכנאי.המש"ב.)מרכז.השידורים.והבקרה(.מודדים.את.עוצמת.השמע.באופן.קבוע,.כדי.למנוע.חוסר.איזון.בעוצמת.האודיו.

הקלות לחירש וללקויי ראייה: �

הופעלה.מערכת.למימוש.כתוביות.לפי.דרישה.בשידורי.הטלוויזיה.הספרתית.)בערוצים.2.ו-10.במערכת."עידן+",.בכבלים.

ובלוויין(,.וזאת.בהתאם.לחוק.הקלות.לחירש..הכתוביות.מופיעות.על.המרקע.על.פי.דרישת.הצופה.באמצעות.השלט.הרחוק..

אפשר.יהיה.לממש.כתוביות.בשלוש.שפות.)עברית,.ערבית.ורוסית/שפה.זרה.נוספת(,.בהתאם.לתכנים..המערכת.מומשה.

והופעלה.בשידורי."עידן+".במהלך.2012.כחלק.מהשידורים.בערוצים.2.ו-10.

הופעלה.באופן.ניסויי.מערכת.למימוש.פסקול.נוסף.בעברית.לפי.דרישה.בשידורי.הטלוויזיה.הספרתית.)ערוצים.2.ו-10.

במערכת."עידן+",.בכבלים.ובלוויין(.בשידורי.מהדורת.החדשות..הפסקול.נשמע.על.פי.דרישת.הצופה.באמצעות.השלט.

הרחוק.

מרכז מידע וארכיב ספרתי �

המערכת.מיועדת.לצורכי.אספקת.שירותי.אחסון.ספרתי.בעבור.עובדי.הרשות.בתחומים.הרלוונטיים.וכן.בעבור.הציבור.

המעוניין.בתכנים.

המערכת.היא.בעלת.יכולת.דגימה,.קטלוג,.אחסון,.אחזור,.חיפוש.ועריכה.של.תוכני.וידאו,.שמע,.תמונות,.טקסטים.ושאר.

קבצים.)יתועדו.שידורי.הערוצים.2.ו-10.בעבר.ובעתיד(.

המערכת.מבוססת.על.ארכיטקטורת.מחשב.פתוחה.שרת-לקוח.ברשת.תקשורת.המחשבים.המקומית.ברשות.

במהלך.שנת.2010.הושלם.המיזם,.תוך.השלמת.האינטגרציה.בין.הקלטות.תיעוד.אנלוגיות.וקובצי.החיתוך.וההמרה.ושמירת.

התכנים.בפורמט.דיגיטלי..נוסף.על.כך,.הותקנו.ארבע.עמדות.דגימה.לדגימה.ולאחסון.של.קלטות.תיעוד.אנלוגיות.מארבע.

שנות.השידור.הראשונות.של.ערוץ.2,.שבהן.לא.היו.קובצי.חיתוך..הותקנו.עמדות.ניטור.ובקרה.למערכת.במש"ב.ושרת.נוסף.

להגברת.קצב.ההמרות.של.הקבצים.

בתחילת.שנת.2012.הושלם.שדרוג.מערך.הזיכרון.והמחשב.המרכזי.של.מרכז.הדיגיטציה.ברשות.השנייה..בשדרוג.הוחלף.

המחשב.הראשי,.המנהל.את.זיכרון.הארכיב.והדיגיטציה,.וכך.הוכפל.מרחב.הזיכרון.לאחסון.מידע.מולטימדיה.
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תחום.מנהל.ומשאבי.אנוש.אמון.על.מספר.רחב.של.נושאים.במסגרת.ניהול.כלל.המשאבים.הארגוניים.ובהם:.אחריות.

לניהול.המשאב.האנושי.ברשות.–.גיוס,.הכשרה.ושימור;.הדרכה.והשתלמויות;.אחריות.לארגון,.מנהל.ורכש;.טיפול.ברווחת.

עובדים;.אחריות.בתחום.אבטחת.מידע.וביטחון.וניהול.מערכות.מידע.ומחשוב.

מספר.התקנים.בשנת.2012.עמד.על.69.תקנים,.בדומה.לשנים.קודמות.

להלן.איוש.משרות:.

איוש בפועל בשנת 2012 )משרות(

2.00מועצת.הרשות

4.50לשכת.המנהל.הכללי..

4דוברות,.מידע.ואינטרנט

8.00תחום.טלוויזיה

4.00תחום.הפקות

4.70תחום.רדיו

14.50תחום.הנדסה

5.5תחום.מינהל.ומשאבי.אנוש.

1.50מזכירות.כללית

7.25תחום.כספים.וכלכלה

3.50תחום.מחקר.ופיתוח

5.30לשכה.משפטית

2.00נציב.תלונות

0.80מבקר.פנים

67.55סה"כ

כמו.כן,.במהלך.שנת.2012.הועסקו.עובדים.ארעיים.לצורך.תגבור.מערך.עידן+.והמוקד.

דגשים מיוחדים: 

המשך היערכות להפעלת מערך הטלוויזיה הדיגיטלית עידן+- הפעלת המערך מתבצעת ביעילות תוך ניצול מיטבי של . 1

המשאבים הארגוניים:

מרכז..� בהפעלת. הן. הטכנאים,. מערך. וחוזק. השונים. הפעילות. לתחומי. אחריות. חולקה. אדם:. וכוח. ארגוני. מבנה.

השידור.והבקרה.הן.במוקד.שירות.עידן+.

רכש.ואבטחה:.התחום.עסק.בצורה.מאומצת.בנושא.רכש.ואבטחה,.בין.היתר.בכל.הקשור.לתפעול.ולהרחבת.מערך..�

עידן+.

מחשוב ומערכות מידע: . 2

מתן.מענה.לצורכי.המחשוב.ומערכות.המידע.של.הרשות..הוצגו.פתרונות.לתחומים.השונים,.שודרגו.חלק.מהמערכות..�
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ובוצע.תכנון.עתידי.

במהלך.שנת.2012.התבסס.המענה.המחשובי.לנושאים.הבאים:.הפקות.הרשות,.ניהול.פניות.למוקד.עידן+,.נציב..�

התלונות,.תחום.רדיו.ודוברות..כמו.כן,.הוקמה.התשתית.למתן.מענה.למחשוב.בנושאים.אחרים,.כגון.ניהול.משימות.

ומסמכים,.שצפוי.להיות.מיושם.במהלך.שנת.2012.

התנעת.פרויקט.שדרוג.ושיפור.מערך.המחשוב.לתמיכה.בעבודת.הרגולציה,.בין.היתר.בעקבות.השינויים.בתחום..�

ובחקיקה.

ביטחון ואבטחת מידע: . 3

בוצעו.שיפורים.בנושא.אבטחת.תחנות.השידור,.במסגרת.תמיכה.למערך.האבטחה..באמצעים.אלקטרוניים,.תוך..�

חיסכון.בעלויות.

בדומה.לשנה.קודמת,.הושקעו.משאבים.בנושא.אבטחת.מידע.ושודרגו.מערכות.לצורך.ייעול.תהליכי.עבודה..�
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סיכום עבודת הביקורת הפנימית -2012

1. רקע

הביקורת.הפנימית.במחצית.הראשונה.של.שנת.2012.הושפעה.משני.אירועים.שנכון.למועד.עריכת.הסיכום.עדיין.לא.

הסתיימו:

מנכ"ל.הרשות.השנייה.סיים.את.תפקידו.ב.06.05.12,.אז.יצא.לחופשה..במקומו.מונתה.מנכ"לית.בפועל.לתקופה.של..�

.. ידי.השר. חודש.ימים.והחל.תהליך.בחירה.של.מנכ"ל.אחר..מדי.חודש.הוארכה.כהונת.המנכ"לית.בחודש.ימים.על.

כניסתו. נמנעה. לכנסת. הבחירות. הקדמת. בשל. אולם. המנכ"ל. לתפקיד. חיצוני. מועמד. נבחר. .2012 אוגוסט. בחודש.

הצפויה.בחודש.נובמבר.2012...

המאמצים.להצלת.ערוץ.10.נמשכים.עדיין..מטבע.הדברים.עיקר.תשומת.הלב.של.הנהלת.הרשות.).ובצדק.(.התמקד..�

במאמצים.אלה.

עם.זאת.ברצוני.לציין.את.שיתוף.הפעולה.עם.המנכ"ל.היוצא.ועם.המנכ"לית.בפועל.ואת.התרומה.שלהם.לתיקון.

הליקויים.....
..

2. ביצוע בפועל – הביקורת הפנימית 2012     

להלן.הביקורות.המתוכננות.שבוצעו.בשנת.2012.:

3.1 נוהל הפרות בטלוויזיה

דוח.ביניים.הועבר.למנכ"ל.היוצא.ביום.24.03.12..והוא.בחר.לא.להגיב..עד.היום.טרם.התקבלה.תגובת.המנכ"לית.בפועל.

)בעת.הביקורת.שימשה.כסמנכ"ל.תחום.טלוויזיה(..הדוח.בחן.את.הליכי.העבודה.הפנימיים.והציג.הצעות.לשיפור..הדוח.

יעודכן.ויוצג.בפני.המנכ"ל.הקבוע.

3.2 דוח בדיקה מכרז סרטי תעודה

הביקורת.בחנה.את.הליך.המכרז.להפקת.סרטי.תעודה.ברשות.ובכלל.זה.את.בדיקת.ההצעות.שהוגשו.וניקודן..הדוח.מיום.

19.07.12.נדון.בוועדת.הביקורת,.מסקנות.והמלצות.הדוח.אומצו..בעקבות.הדוח.הוקמה.ועדה.שבחנה.את.הליך.המכרזים..

3.3 דוח בדיקה  הליך הכרה בתכנית מעושרות כתכנית תעודה

בעקבות.הסתייגויות.של.חברי.מועצה.בדקה.הביקורת.את.נוהל.העבודה.הפנימי.של.הרשות.בהכרה.של.תכנית.תעודה..

הדוח.מיום.19.07.12.נדון.בוועדת.הביקורת.והמלצות.הביקורת.אושרו.על.ידה..

3.4 דוח בדיקה החלטת המועצה על תכנית השלמת החסרים של " קשת " ו"רשת" בעקבות "נקודת 
הבדיקה"

בעקבות.פניית.חברי.מועצה,.בדקה.הביקורת.את.ההליך.המורכב.והארוך.בו.החליטה.הרשות.על.תכנית.להשלמת.החסרים.

של.זכייניות.ערוץ.2..הדוח.מיום.28.10.12.טרם.נדון.בוועדת.הביקורת...
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3.5 דוח הביקורת הפנימית קופה קטנה והחזר הוצאות

מיום. בוועדת.הביקורת.בישיבתה. נדון. .,04.03.12 מיום. פי.הנוהל..הדוח. הביקורת.בדקה.האם.החזר.הוצאות.מתקיים.על.

03.05.12...המלצות.הדוח.אומצו.על.ידי.הוועדה.

3.6 דוח ביקורת השקעות הרשות בשנת 2010

ועדת.הביקורת.מיום. נדון.בישיבת. .מיום.04.03.12,. מדי.שנה.בודקת.הביקורת.את.השקעות.הכספים.של.הרשות..הדוח.

03.05.12,.המלצות.הדוח.אומצו.על.ידי.הוועדה..

4. מעקב אחר תיקון ליקויים 

במהלך.השנה.מתבצע.מעקב.אחר.תיקון.הליקויים.שעלו.בדוחות.ביקורת.קודמים..להלן.הנושאים.שנבחנו.במהלך.השנה.

ודווחו.לוועדת.הביקורת:

4.1 ספירות מלאי 

4.2 משקלות בבחירת רואי חשבון 

4.3 הנחיות מנכ"ל בנושא יועצי לשון

5. תהליך קבלת החלטות של מועצת הרשות וועדותיה

להלן.נושאים.שנבדקו.על.ידי.המבקר.הפנימי.במהלך.2012.והקשורים.לתהליך.קבלת.ההחלטות:.

5.1 היעדרות חברי המועצה מישיבותיה בשנת 2011 

הביקורת.בדקה.את.היעדרות.חברי.המועצה.מישיבותיה.על.פי.סעיף.10.לחוק.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו..ממצאי.

הדוח.מיום.15.01.12.הועברו.ביום.30.01.12.על.ידי.יו"ר.המועצה.לשר.התקשורת...

5.2 דיווח חברי המועצה על חשש לניגוד עניינים

יישום.המלצות.הביקורת.הפנימית.מחייב.את.חברי.המועצה.למלא.שאלון.ולשלחו.מדי.שנה.ליועצת.המשפטית..מכתבי.

מיום.07.03.12..השאלון.הופץ..

5.3 הגשת תכניות ברדיו על ידי בעלים, יו"ר , מנכ"ל או יועץ משפטי

הביקורת.המליצה.לקבל.חוות.דעת.משפטית.אם.לבעלים/יו"ר./מנכ"ל/יועץ.משפטי.של.תחנות.רדיו.מותר.להגיש.תכניות..

מכתביי.מיום..06.02.12..ומיום.31.10.12..טרם.התקבלה.חוות.דעת.בנדון..

..
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נציב פניות הציבור

מוסד הנציבות 

נציבות.פניות.הציבור.היא.גוף.עצמאי.הפועל.בתוך.הרשות.השנייה.לטלוויזיה.ולרדיו..על.פי.החוק,.נציב.פניות.הציבור.כפוף.

למרות.הדין.בלבד..

בכל.מקרה.שבו.אדם.חש.נפגע.או.מושפל.משידור.כלשהו,.הוא.רשאי.לפנות.לנציב.פניות.הציבור.בבקשה.לברר.את.

תלונתו..כן.ניתן.להגיש.תלונה.על.כל.אחד.מהגורמים.המשדרים.או.על.הרשות.השנייה.ועל.כל.עובד.או.ממלא.תפקיד.

במקומות.אלה.

והרדיו.הציבוריים. ותלונות.המגיעות.מהציבור.על.שידורים.בערוצי.הטלוויזיה. הנציבות.מטפלת.מדי.שנה.באלפי.פניות.

יזום.לחיזוק.הקשר.עם.קבוצות.שונות.באוכלוסייה.תוך. ועונה.לפונים..נוסף.על.כך,.הנציבות.פועלת.באופן. המסחריים.

שימת.דגש.על.חיזוק.הקשר.עם.אוכלוסיות.מוחלשות.ומודרות,.כדי.לאפשר.להן.לפנות.ולהתלונן.על.תכנים.הפוגעים.בהן,.

מבזים.או.משפילים.אותן.

נציבות.פניות.הציבור.מאמינה.בנראות.ובשקיפות.מלאה..כשליחי.הציבור.עלינו.לתת.דין.וחשבון.רציף.ושוטף.על.עבודת.

הנציבות,.לכן.מעבר.לדוח.השנתי.שהנציבות.מפרסמת.מכוח.חוק,.יזמה.הנציבות.בשנת.2012.פרסומם.של.דוחות.נוספים.

כגון:.הדוח.החצי.שנתי,.דוח.פניות.ציבור.בעקבות.מבצע."עמוד.ענן",.דוח.פניות.ציבור.בעקבות.הבחירות.לכנסת.ודוח.מיוחד.

לרגל.יום.האישה.הבין.לאומי.

היקף הפעילות ואופייה

והמגמות. המרכזיים. הממצאים. פירוט. להלן. תלונות.. .3,179 השנייה. ברשות. הציבור. פניות. לנציבות. הוגשו. .2012 בשנת.

הנגזרים.מדוח.זה:

עלייה.במספר.התלונות.–.בשנת.2012.חלה.עלייה.של.17%.במספר.התלונות.הכללי.)מ-2,723.תלונות.בשנת.2011..�

ל-3,179.תלונות.בשנת.2012(..עלייה.זו.מקורה.בעיקר.בעלייה.במספר.התלונות.בנוגע.לרדיו.)עלייה.של.159%.לעומת.

תלונות. .)14%( .439 טלוויזיה,. בנושא. התקבלו. .)70%( תלונות. .2,216 שהתקבלו,. התלונות. כלל. מתוך. שעברה(.. שנה.

התקבלו.בנושא.רדיו.ו-524.תלונות.)16%(.התקבלו.בנושאים.כלליים.

חשיבות.השמירה.על.מרחב.ציבורי.נקי.–.1,525.מהתלונות.שהתקבלו.נגעו.לתכנים.פוגעניים,.תכנים.שיש.בהם.משום..�

על. מעיד. זה. נתון. וטלוויזיה(.. רדיו. בנושאי. התלונות. מכלל. .57%( והמאזינים. הצופים. כלפי. פגיעה. או. העלבה. ביזוי,.

חשיבות.השמירה.על."תקשורת.נקייה".בעיני.המלינים.

חשיבות.השמירה.על.כבודן.של.האוכלוסיות.המוחלשות.–.בשנת.2012.חלה.עלייה,.מ-11%.ל-16%,.במספר.התלונות..�

)435.תלונות.בשנת.2012,.לעומת.277.תלונות.בשנת.2011(.שעסקו.באפליה.תרבותית,.ובכללן.תלונות.בנושאי.מגדר,.

מיניות.וסקסיזם..ריבוי.התלונות.הללו.מעיד.על.חשיבות.נושא.זה.בעבור.קהל.הצופים.הישראלי,.שהפך.לרגיש.יותר.

ביחס.לקבוצות.מוחלשות.באוכלוסייה.

עלייה.במספר.התלונות.המוצדקות.–.בשנת.2012.עלה.מספר.התלונות.שנמצאו.מוצדקות.על.ידי.הנציבות,.מ-12%..�

ברשות. התחום. או. הזכיין. מול. הנציבות. פעלה. אלו. במקרים. מוצדקת.. נמצאה. שלישית. תלונה. כל. משמע,. ל-27%..

תיקון.במסגרת.האפשר..במקרים.אלו.דרשה.הנציבות.התנצלות.מהזכיין,.התנצלות. השנייה,.כדי.לתקן.את.הדרוש.

בשידור.ישיר.או.הליך.גישור.בין.המתלונן.לזכיין.
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יש רשות שנייה. בשבילך.
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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הינה רשות ציבורית

המפקחת על השידורים המסחריים בישראל.
הרשות פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן – 1990. 

תפקידה המרכזי של הרשות הוא קיום שידורים ברדיו ובטלוויזיה ופיקוח עליהם.
הרשות מסדירה את פעילות ערוצים 2 ו-10 בטלוויזיה, ו-16 תחנות הרדיו האזוריות. 

מייצגים אותך. משדרים בשבילך.
דגשים מרכזיים בפעילות הרשות: 

 מתן זיכיונות ורישיונות לשידור בטלוויזיה וברדיו האזורי
 הסדרת שידורי הטלוויזיה והרדיו הציבורי מסחרי 

 קידום יצירת מקור ישראלית 
 תמיכה בהפקת סרטי תעודה, פורמטים חדשים ועידוד יוצרים צעירים 

 הפצת שידורי הטלוויזיה הדיגיטליים- "עידן+"
 קיום מערך מגוון של תחנות רדיו אזוריות וייעודיות 

 הסדרת הפרסום בטלוויזיה וברדיו 
 פיקוח על סימון וסיווג שידורים 

יש לכם שאלה, תלונה, או אולי מחמאה
בנוגע לשידורי הטלוויזיה )ערוצים 2 ו-10( או הרדיו האזורי? 

אנחנו הכתובת:
רח' בית הדפוס 20, ת"ד 3445, ירושלים

טלפון: 3445*, 6556222-02, פקס: 6556287-02
למידע נוסף היכנסו לאתר הרשות:

www.rashut2.org.il


