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דבר יו"ר המועצה

יו"ר המועצה -פרופ' אילן אבישר
שנת  2013התאפיינה בעשייה רבה של מועצת הרשות השנייה בנושאי השידורים המסחריים בטלוויזיה
וברדיו האזורי .הרשות השנייה קידמה והובילה מהלכים מרכזיים לקידום שוק התקשורת ,היצירה וההפקה
בשיתוף פעולה מצוין עם זכייני הרשות השונים בטלוויזיה וברדיו וקידמה את ההיבטים הציבוריים שבבסיס
פעילותה.
שידורי הטלוויזיה המסחריים שגשגו במהלך שנה זו והגיעו לנתוני צפייה מרשימים .עשרות אחוזים מצופי
הטלוויזיה צפו בערוצים  2ו  10מדי ערב .גם ברדיו המסחרי ראינו התפתחות מאוד דרמטית ,שהתבטאה
בעליה בשיעורי האזנה ונוכחות גדולה ומשמעותית במרחב התקשורתי הישראלי.
מועצת הרשות עסקה בשנה זו במגוון רחב של נושאים להסדרת השידורים וטיפלה באתגרים מתחום האתיקה
והשפה בשידורים .כך למשל ,יצרנו שת"פ עם משרדי ממשלה שונים ,שינינו כללים והובלנו אמנות שונות,
למשל לגבי השתתפות ילדים והשתתפות בוגרים בתוכניות ריאליטי .במהלך ראשון מסוגו ,קבענו הנחיות
מחייבות לשידור והפקת תוכניות ריאליטי בישראל ,החל משלב גיוס המשתתפים ,התקופה שבה התכנית
מתנהלת ועד לתקופה שלאחר גמר התכנית.
הושם דגש על נאותות השיח והשפה ,והקפדנו על שימוש בשפה מכובדת עבור ציבור המאזינים והצופים.
המועצה פעלה להשביח את איכות השידורים ברדיו תוך מתן דגש על שפה נאותה ,וקיימנו סקר עמדות
ציבור בנושא רדיו אזורי שסייע לפלח ולהבין טוב יותר את הצרכים והמגמות בנושאי הרדיו.
השקענו בפיתוח היחסים והמעמד של הרשות בקהילה הבינלאומית גם במסגרת כנס אפרה הבינלאומי וגם
במסגרת אירוח רגולטורים ממדינות הים התיכון .השתתפנו בכנסים והרצאות ופיתחנו כל העת את הקשרים
המקצועיים של הרשות עם רגולטורים שונים .למרבה הצער ,כנס אפרה שהיה אמור להתקיים לראשונה
בישראל ולארח עשרות רגולטורים מתחום התקשורת מרחבי העולם בוטל בשל מבצע עמוד ענן ,אך גם
לאחר ביטול הכנס עדיין הגיעו משלחות לארץ למפגשים מקצועיים עם הרשות.
המועצה קידמה והובילה את הפתרון להמשך השידורים של ערוץ  10וקידמה את המעבר של חברת החדשות
לירושלים כקבוע בחוק.
זאת ועוד ,המועצה בראשותי התמודדה באופן אמיץ ונחוש עם מצב שבו הזכייניות ,למרות ההצלחה הגדולה
בשידורים ,מתקשות להתבסס מבחינה כלכלית .החלטנו על הקמת ועדה לבחינת שוק הטלוויזיה ,והובלנו
לראשונה רגולציה בנוגע להגבלת היקפי רכישת זמן פרסום מהזכיינים ע״י גורמים מתווכים .הוועדה קיימה
 31ישיבות במסגרתן קיימה דיונים ממושכים ומעמיקים ,בין היתר בנושאים הבאים :שוק התוכן ומחויבויות
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התוכן של הגופים המשדרים ,חובת השקעת הזכייניות בקולנוע ,היקפי רכישת זמן פרסום של הזכיינים,
ההתנהלות הכלכלית של הזכייניות ,השפעות המדיה החדשה והסדרת התוכן השיווקי תוך בחינת מודלים
אפשריים בנושא .בין המלצות הוועדה :טיפול בשידורי תעמולה חינמיים ,הסדרת תוכן שיווקי ,הכרה
בהשקעה בקולנוע ישראלי ,שמירת תנאי העסקת עובדי ההפקה והיצירה ועוד.
המועצה עסקה השנה רבות גם בנושא הבחירות לרשויות המקומיות ודנה בהיבטים שונים הקשורים לשידורים
בתקופת הבחירות .המועצה עקבה אחר ההתנהלות הנדרשת מזכייני הרדיו והטלוויזיה והמסחריים בתקופת
הבחירות לרשויות המקומיות ,בפרט בעניין שידורי תעמולה אסורים .המועצה הקפידה כי גופי השידור ימנעו
מתעמולת בחירות בתוכניות המשודרות וישמרו על איזון.
המועצה הקפידה לאורך כל דיוניה לקיים דיאלוג פתוח וער עם זכייני הרשות בטלוויזיה וברדיו ,קיימה
דיונים מעמיקים ושימועים רבים על מנת 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 המאומצת והיסודית לאורך השנה במספר רב מאוד של ישיבות בכדי
לקדם את יעדי הרשות השנייה ותפקידיה הציבוריים.
ברצוני להודות גם למנכ"ל הרשות ,הנהלת הרשות ועובדי הרשות על עבודתם המקצועית ותרומתם המכרעת
להשגת תוצאות מרשימות וארוכות טווח בשוק התקשורת בכלל ושוק השידורים בפרט.
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ערוץ 2

ערוץ 2
שנת  2013הייתה השנה השמינית בתקופת הזיכיון השנייה של ערוץ  .2הזכייניות" ,קשת" ו"רשת" ,חלקו ביניהן את
שבוע השידורים ,בחלוקת ימים קבועה – "קשת" שידרה בימים א' -ג' ,ו"רשת" בימים ד'  -שבת.
בשנה זו ,עמדו הזכייניות "קשת" ו"רשת" באופן כמעט מלא במחויבויות שחלו עליהן להוצאה ולשידור של תכניות
מסוגה עילית  .בשנה זו הזכייניות אף הוסיפו על ההוצאה השוטפת המחייבת ,לשם השלמת חלק מחוסרי העבר
שצברו .כמו כן ,עמדו הזכייניות במחויבות להשקעה בסרטי קולנוע ישראלים.
בשנה זו הוציאו "קשת" ו"רשת" יחד סכום של כ 161-מיליון ש"ח על הפקה ורכישה של תכניות מסוגה עילית (כפי
שיפורט בהמשך) .השקעה זו תרמה לאיכות התכניות המשודרות בערוצים המסחריים ולשוק היצירה המקומי.
הרשות רואה חשיבות רבה לכך שבשנים האחרונות חל שינוי מהותי בהתייחסות של הזכייניות למחויבויות התוכן
החלות עליהן .ההתמדה והנחישות של הרשות באכיפת המחויבויות על הזכייניות ,הן שתרמו לשינוי האמור שחל
בהתנהלות הזכייניות.
הרשות רואה חשיבות רבה בכך שזכייני השידורים המסחריים ישדרו תכניות במגוון רחב ככל האפשר ,וייתנו ביטוי
למרקם התרבותי המגוון של ישראל באמצעות תכניות סוגה עילית מגוונות ,תכניות תחקיר ,תכניות וסרטי תעודה,
ותכניות בידור ושעשועונים .כמו גם ,שידורי חדשות ומענה רלוונטי לאירועים אקטואליים באמצעות תכניות
אקטואליה .כל זאת ,כדי לגוון את השידורים לטובת ציבור הצופים.
בשנת  2013זכו צופי הטלוויזיה לצפות ב 375-שעות של תכניות שהוכרו על ידי הרשות השנייה כתכניות מסוגה
עילית ,והביאו איכות ,מגוון ועניין למרקע הערוץ .בין התכניות שראוי לציין ,שאחדות מהן מהוות חלק בלתי נפרד
משידורי ערוץ  2מזה שנים ואחרות חדשות ,נמנה את התכניות הבאות :הדרמות "תא גורדין"" ,עבודה ערבית",
"בלתי הפיך"" ,שנות ה" ,"'80-ארץ נהדרת"" ,מצב האומה"" ,האנטישמיות החדשה"" ,המחתרת היהודית" .תכניות
התחקירים "עובדה" וה"המערכת" וסרטי תעודה שעסקו במגוון רחב של נושאים ,ובהם " 40שנה למלחמת יום
כיפור"" ,המובטלים השקופים"" ,סליחות"" ,אני פורים"" ,דרוש רץ עם נשמה" ,ועוד.
לצד הטיפול בנושא המחויבויות בתחום מכסות התוכן ,הרשות מבצעת את המעקב אחר השידורים לצורך בדיקת
עמידת הזכיינים בחוק ובכללים במגוון של נושאים הקשורים לפרסומות ולתוכן .הרשות צופה בחלק מהשידורים
באופן יזום ואקראי ,ובחלקם בעקבות פניות מהציבור הרחב ,וקובעת הפרות במקומות שבהם הייתה חריגה מהוראות
החוק ,הכללים ,כתב הזיכיון או הנחיותיה .במקרה של הפרה ,לרשות יש אפשרות להטיל סנקציות על הזכיינים
בהתאם לכלים העומדים לרשותה .בין היתר ,באפשרות הרשות להטיל עיצום כספי ,או לשלול זמן פרסום מהזכיין.
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תוכני השידור
בפרק זה מוצגים הנתונים מתקופת ינואר ועד תום דצמבר  2013הנוגעים לערוץ  .2זאת הייתה שנת הזיכיון השמינית
של זכייני ערוץ  2בתקופת הזיכיון הנוכחית ,אשר החלה ב –  1בנובמבר .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'  15:00-14:00ו18:00-17:30-
יום ו'  12:30-10:00ו18:30-17:30-
שבת 12:30-11:00
בסה"כ שודרו בערוץ  2במשך התקופה שנבדקה  8,609שעות שידור.

הערה כללית :בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות .השניות חושבו בסך כל השעות.
מחויבות הזכיינים בתחומי היקף ההפקה המקומית ,היקף ההוצאה על סוגה עילית והיקף התכניות המועדפות ,נקבעת
בתחילת השנה ,בהתאם לכללים ולכתבי הזיכיון של הזכייניות ,על פי תחזית ההכנסות השנתית שהרשות השנייה
מבצעת .בתום השנה נבחנת המחויבות מחדש ,בהתאם להכנסות הזכיינים בפועל ולאחר הביקורת החשבונאית.
בהתאם לכללי התכניות ,אם תחזית ההכנסות נמוכה מההכנסות בפועל ,הזכיין נדרש להשלים את הפער במחויבויות
בשנתיים שלאחר השנה הנבדקת .במצב ההפוך ,בו תחזית ההכנסות גבוהה מההכנסות בפועל ,בשנה שלאחר מכן
מופחתות המחויבויות השוטפות ובלבד שלא יפחתו מהקבוע בחוק.

 .1עמידה במכסת ההפקה המקומית
מכסת ההפקה המקומית שבה חויבה "קשת" בשנה זו היא  50%מכלל השידורים ,ו"רשת" חויבה ב –  40%מכלל
השידורים.
המכסה מחושבת מתוך כלל השידורים ,כולל שידורי חברת החדשות ובניכוי שידורי הטלוויזיה החינוכית ושידורי
הרשות השנייה .הטלוויזיה החינוכית מחויבת על פי חוק ל 50%-הפקה מקומית.
להלן עמידת הזכיינים בדרישות אלו בתקופה הנבדקת:
הזכיין
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אחוז הפקה מקומית

רשת

49%

קשת

50%

הטלוויזיה החינוכית

58%
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בנתון זה מגולמות השעות שבהן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם שודרו שידורי חדשות מיוחדים ,זאת בשל הנחיית
הרשות להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים ולהתאים את לוח השידורים למצב.

 .2הפקות 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 ,הזכיין יכול ,בהיקף
של  20%מההפקות המקומיות שהוא משדר ,להשתמש בעובדי הזכיין שהם "טאלנטים של המסך" – מנחים ,מגישים
ושחקנים .לגבי תכניות מסוגה עילית ,ההוצאה המוכרת במקרים אלה מופחתת ב.10% -
כלל  14לכללי התכניות ,המסדיר את נושא ההפקה הקנויה ,קובע בין היתר:
"( ...ח) לא תוכר כהפקה מקומית קנויה הפקה שנעשה בה אחד מאלה:
( )1שימוש באמצעי הפקה של בעל הזיכיון או של תאגיד שבעל הזיכיון הוא בעל עניין בו;
( )2שימוש ,בתמורה העולה על  15אחוזים מתקציב ההפקה ,באמצעי הפקה של אדם המחזיק אמצעי שליטה בבעל
הזיכיון בשיעור של  20אחוזים או יותר ,או של תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו אמצעי שליטה בשיעור של 20
אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור.
( )3שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ( )1ו )2(-שאינו בגדר אמצעי הפקה;
( )4שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ( )1ו )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.
(ט)

על אף האמור בסעיף קטן (ח) רשאי בעל זיכיון לשדר הפקות מקומיות קנויות שנעשה בהן
שימוש בעובד כאמור בסעיף קטן (ח)( )4והן:
( .)1תכניות שאינן מסוגה עילית בהיקף שלא יעלה על  20אחוזים מזמן השידור של ההפקות
המקומיות הקבוע בסעיף (11א);

( .)2תכניות מסוגה עילית שהופקו בסכום שלא יעלה על  20אחוזים מההוצאה הכוללת
שבה הוא מחויב כאמור בסעיף  ,16ובהיקף שלא יעלה על  20אחוזים מן השעות שהפיק
בהוצאה כוללת זו; ההכרה בהוצאה שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות
מסוגה עילית תהיה בשיעור של  90אחוזים"...
להלן עמידת הזכיינים בדרישה זו:
הזכיין

אחוז הפקה מקומית קנויה

רשת

80%

קשת

64.4%

הטלוויזיה החינוכית

61%
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 .3הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה
בהתאם לכללי התכניות 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 מהפריפריה

הזכיין
רשת

4%

קשת

14.4%

 .4הפקה 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.
"רשת" – לא עמדה בדרישה .הזכיין שידר בתקופה הנבדקת  28%הפקות קנויות מגורם אחד ,חברת " URהפקות".
הזכיין חרג ב( 3%-כ –  45שעות) מהמכסה המותרת להפקה מגורם אחד.
"קשת" – לא עמדה בדרישה .הזכיין שידר בתקופה הנבדקת  25.9%הפקות קנויות מגורם אחד ,חברת "שידורי תשרי".
הזכיין חרג ב( 0.9%-כ –  9שעות) מהמכסה המותרת להפקה מגורם אחד.

 .5שידורים 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
 06:00-24:00שידורים חוזרים מעבר למגבלה האמורה.
שידור חוזר מקור

שידור חוזר רכש

סה"כ

זכיין
רשת

19.3%

0.4%

19.7%

קשת

17.6%

0.4%

18%

51%

0%

51%

הטלוויזיה החינוכית

"קשת" התחייבה בכתב הזיכיון שלה כי לפחות  90%מהתכניות שישודרו בין השעות  23:00-20:00יהיו שידורים
ראשונים ולא שידורים חוזרים .הזכיין עמד במחויבות ושידר בשעות אלו תכניות בשידור ראשון בשיעור של .94%
"רשת" התחייבה בכתב הזיכיון לשדר רק  10%שידורים חוזרים .אף שעמדה במכסה המוגדרת בכללים ,שידרה "רשת"
שידורים חוזרים בהיקף של  9.7%מעבר להתחייבותה זו.

 .6עמידה 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:
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המדרגה הראשונה :הזכיינים מחויבים לשדר בכל שנה תכניות מסוגה עילית בהיקף של  180שעות ,שלהפקתן יוציאו
 60.6מל"ש ,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
(21א) לכללי התכניות ,גבוה מ –  60.6מל"ש ,יגדל הסכום שעל בעל הזיכיון להוציא להפקת תכניות מסוגה עילית
באופן יחסי ,ובעל הזיכיון יוציא את הסכום הנוסף להפקתן של תכניות נוספות ,בחלוקה המפורטת להלן .בעלי
הזיכיון בערוץ  2מחויבים על פי התחייבותם במכרז 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%לתכניות דרמה

()2

 – 10%לסרטי תעודה מיוחדים

()3

 – 15%לתכניות תעודה

()4

 – 45%לתכניות דרמה ,סרטי תעודה מיוחדים ,תכניות תעודה או תכניות מיוחדות ,לפי בחירת בעל הזיכיון.

נאותות הפקה
הכללים מחייבים את בעל הזיכיון להפיק כל אחת מהשעות של תכניות הדרמה ,תכניות התעודה והתכניות המיוחדות
בתקציב מינימלי של  65%מהתקציב לשעה לסוגה (הסכום המתקבל מחלוקת ההוצאה הכוללת שנקבעה במדרגה
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
סוגה

נאותות לשעה – ממוצע

נאותות לשעה – מינימום

דרמה

605,728

393,723

תכניות מיוחדות

269,212

174,988

סרטי תעודה

440,529

352,423

תכניות תעודה

176,212

114,538

*הנתונים בש"ח

תיקון  37לחוק הרשות השנייה
תיקון  37לחוק הרשות השנייה מתאריך  ,27.12.12מאפשר לבעלי הזיכיון לדחות ביצוען של מחויבויות להפקה
ולרכישה של תכניות סוגה עילית ,שלא קוימו עד למועד התיקון ,לתקופה של שש שנים שתחילתן מיום כניסתו
לתוקף של רישיון לשידורי טלוויזיה .ולפיכך ,בשנת  2013לא נדרשו הזכיינים להשלים חוסרי עבר בהוצאה עבור
תכניות מסוגה עילית.
כמו כן ,התיר התיקון לבעלי הזיכיון לדחות את ביצוע של עד  27%ממחויבויותיו שעניינן בהפקה וברכישה של
תכניות סוגה עילית ,ביחס לכל שנה בשנים  .2013-2015הדחייה היא לתקופה של  6שנים ותחילתה ביום כניסתו
לתוקף של רישיון לשידורי טלוויזיה .בשנת  2013ביקשו "רשת" ו"קשת" לדחות מחויבויות כאמור.
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 6.1פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית – "רשת"
"רשת" שידרה סך של כ  145 -שעות סוגה עילית.
דרמה
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

חברת ההפקה

בלתי הפיך

13

6:56

26/01/13 - 02/05/13

רשת

משפחה לא בוחרים

8

4:15

12/06/13 - 28/08/13

רשת

שנות ה – * 80

11

6:17

10/10/13 - 26/12/13

ניהול פלוס הפקות

סה"כ 17:29 :שעות
* סדרה שהופקה בשיתוף פעולה ומהווה  6:17( 36%שעות) ממכסת הדרמה ,עפ"י הכללים.

ב .תכניות מיוחדות
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

המופע של רד ודביר

15

7:57

26/10/13 - 28/12/13

My tv

מצב האומה

30

18:25

02/01/13 - 27/07/13

מעגלות

צחוק מעבודה

6

8:05

06/04/13 - 08/05/13

ניהול פלוס הפקות

סה"כ 34:28 :שעות
ג .סרטי תעודה
מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

שם התכנית

מספר פרקים סה"כ משך

אבודים

7

9:24

04/04/13 - 16/10/13

מעגלות

אופי זו המצאה של מכוערות

1

0:52

06/03/13 - 06/03/13

ארצה הפקות

גוד מורנינג ,אימיגריישן

1

0:56

29/05/13 - 29/05/13

חברת החדשות

האם ניצחנו?  40שנה
למלחמת יום כיפור

1

0:59

12/09/13 - 12/09/13

ארצה הפקות

הקרב על הבית*

1

0:56

05/12/13 - 05/12/13

ארצה הפקות

המובטלים השקופים*

1

0:52

12/12/13 - 12/12/13

ארצה הפקות

מחיר האהבה*

1

0:53

19/12/13 - 19/12/13

ארצה הפקות

ההזדמנות האחרונה*

1

0:54

26/12/13 - 26/12/13

ארצה הפקות

סה"כ 15:49 :שעות
* סרטי תעודה ששדרו במסגרת "המערכת".
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ערוץ 2
ד .תכניות תעודה
הזכיין מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקות

ארבעת המינים

1

0:29

18/09/13 - 18/09/13

טורא הפקות

"ראיון מיוחד"*

1

1:17

19/09/13 - 19/09/13

עמותת שלווה

אני פורים

1

0:31

21/02/13 - 21/02/13

טורא הפקות

בוס בהסוואה

7

8:58

31/01/13 - 14/03/13

גיל הפקות

המסע אל הכתר

1

0:28

23/02/13 - 23/02/13

כל מיני הפקות

הסופים

1

0:35

20/12/13 - 20/12/13

קונקט 100

זהות ארמית

1

0:32

20/12/13 - 20/12/13

קונקט 100

חוצה את הקווים **

1

1:05

16/10/13 - 16/10/13

תמי גרייניק

תחנות בחייהם של מאיר
אדוני ואסף גרניט

2

1:02

19/12/13 - 26/12/13

יום בחיי ראש הממשלה

1

0:34

22/08/13 - 22/08/13

מזמור הפקות

יוצאים לשטח

6

3:09

22/03/13 - 20/06/13

לוטוס הפקות

כלבוטק **

3

3:33

03/01/13 - 17/01/13

עולם הספורט

כתר מלכות

1

0:29

12/09/13 - 12/09/13

טורא הפקות

ל"ג בעומר

1

0:31

27/04/13 - 27/04/13

טורא הפקות

לא תאמינו מי המורה שלי
*

1

תמי גרייניק

1:15

22/08/13 - 22/08/13

רשת

הסיפור מאחורי יצירת
שנות ה80-

1

0:30

03/10/13 - 03/10/13

ניהול פלוס הפקות

מועדון המבקרים בשטח

6

3:32

03/08/13 - 28/08/13

מזמור הפקות

סליחות

1

1:15

14/09/13 - 14/09/13

תמי גרייניק

רצים את מה שאוכלים

1

0:46

01/08/13 - 01/08/13

רשת

תכנית חיסכון

93

45:52

02/01/13 - 26/12/13

חברת החדשות

תשליך

1

0:29

04/09/13 - 04/09/13

טורא הפקות

סה"כ 77:01 :שעות
* תכנית שהופקה בשיתוף פעולה ומהווה  2:32( 3%שעות) ממכסת התעודה ,עפ"י הכללים.
** תכניות תחקירים.
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ערוץ 2
ה .סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן – "רשת"
בשנת  2013חויבה "רשת" להוציא סך של כ 64.2-מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית .ל"רשת" הוכרה
הוצאה בסך של כ 62.1-מל"ש.

מדרגות/סוגה
מחויבות

מדרגה א'

ביצוע בשעות
הוצאה מוכרת מל"ש

דרמה

סרטי תעודה

תכניות תעודה

תכניות מיוחדות
או תכניות תעודה

 20שעות
ב  13.8 -מל"ש

 12.5שעות
ב –  5.5מל"ש

 17.2שעות
ב –  5.5מל"ש

 35.8שעות
ב  9.6 -מל"ש

 17.5שעות
13.8

 12.5שעות
5.5

 17.2שעות
5.5

 35.8שעות
9.6

8.9

3

4.5

---

מחויבות מל"ש

 13.4מל"ש על ארבע הסוגות

מדרגה ב'

10.4
הוצאה מוכרת מל"ש

3

4.5

---

 9.8מל"ש על ארבע הסוגות
22.7

8.5

10

סה"כ מחויבות מל"ש

23
(על ארבע הסוגות)

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ –  64.2מל"ש
24.2

סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

8.5

10

19.4

סה"כ הוצאה מוכרת כ  62.1 -מל"ש
כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

1 .1ל"רשת" חוסר של  3.6מל"ש בהוצאה עבור המכסה המשותפת לארבע הסוגות .חוסר זה הושלם ע"י עודף משנת
.2012
"2 .רשת" הוציאה ביתר בשנת  2013סך של  1.5מל"ש בהוצאה עבור תכניות דרמה.
3 .3כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת הזכיין ,הוציאה "רשת"  11.5מל"ש עבור תכניות
מיוחדות ו 7.9-מל"ש בעבור תכניות תעודה.
 4 .ל"רשת" הוכרו הוצאות בגין מחקר ופיתוח של תכניות מסוגה עילית בהיקף של  0.4מל"ש בהתאם לסעיף (16יג)
לכללי התכניות.
5 .5בהוצאות "רשת" בעבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ –  4.1מל"ש על סרטי קולנוע ישראליים
בהתאם לחוק הרשות השנייה .ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה 1.6 :מל"ש במכסת ההוצאה בעבור דרמה וסך של
 2.5מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה.
"6 .רשת" מחויבת לשדר  85.4שעות סוגה עילית ,לאחר הפחתת שעות הקולנוע במכסות הדרמה
והתעודה" .רשת" שידרה כ  145 -שעות סוגה עילית .ל"רשת" חוסר של  2.5שעות במכסת הדרמה.
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מדיווחי ההכנסות של הזכיין עולה כי הכנסות הזכיין היו גבוהות מהתחזית ,והפער בין ההוצאה החזויה להוצאה
המחייבת עפ"י הכנסות בפועל עומד על  15.3מל"ש .נתון זה עשוי להתעדכן לאחר סיום הליכי ביקורת.

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבויות ועמידה – רשת
רשת
מחויבות להוצאה ,להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבות להוצאה להפקה ישראלית ,כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות
מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות ,כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

עמידה

211
136
40

במכרז התחייבה "רשת" (והמחויבות עוגנה בזיכיונה) להפיק תכניות בהיקפים המצוינים להלן ,בשיתופי פעולה עם
גורמי חוץ .אם לא יגויסו הכספים החיצוניים ,התחייבה "רשת" להעמיד סכומים אלו ממקורות עצמיים לשם עמידה
במחויבות.
הרשות בחנה את עמידת "רשת" במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה ,ולהלן הממצאים:
מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים – רשת
רשת
מחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעולה
תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות ,מתוך ההוצאה במסגרת שיתופי פעולה

עמידה

18
9

יוער ,כי גם בעניין זה המחויבויות נגזרו מתחזית ההכנסות לשנת .2013

 6.2פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית – "קשת"
"קשת" שידרה סך של  230שעות סוגה עילית.
א .דרמה
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

להיות איתה

6

4:08

25/11/13 - 29/12/13

קופרמן הפקות

ארץ נהדרת – מסע אל
העבר

1

0:45

20/05/13 - 20/05/13

קשת

סברי מרנן

31

14:34

26/03/13 - 29/12/13

טדי הפקות

עבודה ערבית *

10

5:16

09/07/13 - 15/09/13

דורי מדיה

תא גורדין *

11

10:00

21/04/13 - 02/07/13

טדי הפקות

סה"כ 34:45 :שעות
* סדרות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות  15:16( 44%שעות) ממכסת הדרמה ,עפ"י הכללים.
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ערוץ 2
ב .תכניות מיוחדות
שם התכנית
ארץ נהדרת

מספר פרקים סה"כ משך
11

9:59

מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

07/01/13 - 16/04/13

קשת

סה"כ 9:59 :שעות
ג .סרטי תעודה
מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

שם התכנית

מספר פרקים סה"כ משך

אני מצהיר

1

0:53

24/03/13 - 24/03/13

חברת החדשות

אש ואשמה

1

1:11

21/04/13 - 21/04/13

עמית גורן

ביד חזקה

1

0:49

09/09/13 - 09/09/13

קסטינה תקשורת

חיסול אבו ג'יהאד **

1

1:02

27/05/13 - 27/05/13

עובדה א.ד .בע"מ

דרוש רץ עם נשמה

1

0:50

15/07/13 - 15/07/13

קסטינה תקשורת

האנטישמיות החדשה

1

0:51

07/04/13 - 07/04/13

קשת

רצח בבר נוער**

1

0:54

02/12/13 - 02/12/13

עובדה א.ד .בע"מ

המחתרת היהודית **

1

1:02

06/05/13 - 06/05/13

עובדה א.ד .בע"מ

הביתה ,הלוך חזור

1

0:55

01/01/13 - 01/01/13

טדי הפקות

הזיכרון האחרון

1

1:03

14/04/13 - 14/04/13

קשת

ארנון מילצ'ן **

1

1:06

25/11/13 - 25/11/13

עובדה א.ד .בע"מ

מלחמה במצלמה ביתית

1

0:56

09/09/13 - 09/09/13

חברת החדשות

המסע חוארז **

1

1:04

14/01/13 - 14/01/13

עובדה א.ד .בע"מ

משפחת שופאני בלקינד **

1

0:55

08/04/13 - 08/04/13

עובדה א.ד .בע"מ

פתאום באמצע החיים

1

0:51

08/04/13 - 08/04/13

עובדה א.ד .בע"מ

סיפורו של מתי מילוא **

1

1:03

09/12/13 - 09/12/13

עובדה א.ד .בע"מ

יוצרים עם קשת *

1

0:50

16/12/13 - 16/12/13

קשת

סה"כ 16:22 :שעות
* סרט תעודה שהופק בשיתוף פעולה ומהווה  0:50( 0.5%דקות) ממכסת שעות התעודה ,עפ"י הכללים.
** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "עובדה".

ד .תכניות תעודה
הזכיין מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.
שם התכנית
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מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

מספר פרקים סה"כ משך

עובדה **

12

9:49

07/01/13 - 22/12/13

עובדה א.ד .בע"מ

אמא מחליפה

6

7:17

20/10/13 - 31/12/13

קסטינה תקשורת

אנשים

113

52:00

01/01/13 - 31/12/13

קסטינה תקשורת

בחירות אישיות

2

0:57

01/01/13 - 07/01/13

קשת

גשר על מים סוערים

1

0:30

30/12/13 - 30/12/13

קסטינה תקשורת
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ערוץ 2
מספר פרקים סה"כ משך

שם התכנית
יצאת צדיק

2

1:29

מתאריך  -עד תאריך

חברת הפקה

23/12/13 - 30/12/13

כל מיני הפקות

תיעוד האודישנים  -נבחרת
בית ספר למוסיקה

2

3:26

03/02/13 - 05/02/13

טדי הפקות

מה אתם הייתם עושים

6

4:53

30/09/13 - 04/11/13

כל מיני הפקות

מרתון

5

4:34

16/09/13 - 21/10/13

קופרמן הפקות

סופר נני

7

9:11

03/06/13 - 29/07/13

גיל הפקות

תכנית חיסכון

139

73:28

01/01/13 - 31/12/13

חברת החדשות

היא תצא בלי כלום

1

0:48

23/04/13 - 23/04/13

נגה תקשורת

סה"כ 168:26 :שעות
** תכנית תחקירים.

ה .סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן – "קשת"
בשנת  2013חויבה "קשת" להוציא סך של כ 81.9-מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית .ל"קשת" הוכרה
הוצאה בסך של כ 98.6 -מל"ש.

מדרגה א'

מדרגות/סוגה

דרמה

סרטי תעודה

תכניות תעודה

תכניות מיוחדות או
תכניות תעודה

מחויבות

 15.9שעות
ב  10.5 -מל"ש

 9.5שעות
ב –  4.2מל"ש

 16.3שעות
ב –  4.2מל"ש

 27.2שעות
ב –  7.3מל"ש

 15.9שעות
10.5

 9.5שעות
4.2

 16.3שעות
4.2

 27.2שעות
7.3

16.7

5.6

8.4

---

ביצוע בשעות
הוצאה מוכרת מל"ש
מחויבות מל"ש

 25מל"ש על ארבע הסוגות

מדרגה ב'

16.7
הוצאה מוכרת מל"ש

6.7

24

---

 25מל"ש על ארבע הסוגות
27.2

9.8

12.6

סה"כ מחויבות מל"ש

32.3
(על ארבע הסוגות)

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ –  81.9מל"ש
27.2

סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

10.9

28.2

32.3

סה"כ הוצאה מוכרת כ –  98.6מל"ש
כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.
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ערוץ 2
" .1קשת" הוציאה ביתר בשנת  2013סך של  16.7מל"ש 15.6 :מל"ש בהוצאה עבור תכניות תעודה 1.1 ,מל"ש בהוצאה
עבור סרטי תעודה.
 .3כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת הזכיין ,הוציאה "קשת"  16.3מל"ש בעבור תכניות
מיוחדות ו 16 -מל"ש בעבור תכניות תעודה.
 .4ל"קשת" הוכרו הוצאות בגין מחקר ופיתוח של תכניות מסוגה עילית בהיקף של  2.7מל"ש ,בהתאם לסעיף (16יג)
לכללי התכניות.
 .5בהוצאות "קשת" על 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 בעבור דרמה וסך של  1.3מל"ש
במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה.
" .6קשת" מחויבת לשדר  68.9שעות סוגה עילית ,לאחר הפחתת שעות הקולנוע במכסות הדרמה והתעודה" .קשת"
שידרה כ  230 -שעות סוגה עילית.
מדיווחי ההכנסות של הזכיין עולה כי הכנסות הזכיין היו גבוהות מהתחזית ,והפער בין ההוצאה החזויה להוצאה
המחייבת עפ"י הכנסות בפועל עומד על  13.7מל"ש .נתון זה עשוי להתעדכן לאחר סיום הליכי ביקורת.

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבויות ועמידה – קשת
קשת
מחויבות להוצאה ,להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבות להוצאה להפקה ישראלית ,כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות
מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות ,כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

עמידה

254
171
73

במכרז התחייבה קשת (והמחויבות עוגנה בזיכיונה) להפיק תכניות בהיקפים המצוינים להלן ,בשיתופי פעולה עם
גורמי חוץ .אם לא יגויסו הכספים החיצוניים ,התחייבה קשת להעמיד סכומים אלו ממקורות עצמיים לשם עמידה
במחויבות.
הרשות בחנה את עמידת "קשת" במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה ,ולהלן הממצאים:
מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים – קשת
קשת
מחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעולה
תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות ,מתוך ההוצאה במסגרת שיתופי פעולה

עמידה

8
4

יוער ,כי גם בעניין זה המחויבויות נגזרו מתחזית ההכנסות לשנת .2013

 .7הפקות 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.
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הזכיין

אחוז השעות של הפקות קנויות של
תכניות מסוגה עילית

אחוז ההוצאה הכספית על הפקות
קנויות של תכניות מסוגה עילית

רשת

59%

64%

קשת

61%

66%

סעיף ( 14ד) 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" ו"קשת" לא עמדו בכלל זה בתכניות דרמה.

 .8שידורי הרשות השנייה
סעיף (6ה) לכללי התכניות קובע כי על זכייני הערוצים לשדר את שידורי הרשות במסגרת שידוריהם וכי חלקם
ישודרו בין השעות  .17:00-24:00במהלך שנת  2013שידרו הזכיינים סרטי תעודה במסגרת "רצועה מהחיים" ,שהפיקה
הרשות עפ"י הפירוט הבא:
רשת
שם התכנית

משך בשעות

למות בעד ארצנו

0:52

שבלולים בגשם

0:53

שוברת קיר

0:55

מלכוד  - 73בכל דור ודור

0:47

מלכוד  - 73מדורת השבט

0:49

מלכוד  - 73מחכים לגודו

0:53

סה"כ 5:12 :שעות
הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.
קשת
שם התכנית

משך בשעות

גינת עדן

0:59

סה"כ 0:59 :שעות
הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.

 .9פירוט התחייבויות נוספות במכרז ערוץ 2
במסגרת המכרז לערוץ  2התחייבו הזכיינים "רשת" ו"קשת" לשורת מחויבויות בתחומים שונים של השידור .ברשימות
הבאות מפורטות ההתחייבויות ,בייחוד בתחום הגיוון התרבותי-חברתי של השידורים ושל כוח אדם של הזכיינים,
בנוגע לתכניות מיוחדות לחגים ולמועדים מיוחדים ועוד.
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 9.1גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם – "רשת"
"1 .1רשת" התחייבה לשלב את "האחר" בכל תכניותיה ולא להשאיר את העיסוק ב"אחר" לגטאות מגזריים.
שילוב זה ייעשה 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 בהגשת נשים ,תכנית המיועדת לגיל השלישי ,תכנית העוסקת
בפרשת השבוע בהגשת קבוצת דתיים וחילונים ורצועת לייט נייט יומית שבה נפגשים מגזרים שונים לשיחה
בענייני תרבות ,זהות וכו'.
דמותו של "האחר" שולבה בתכניות "רשת" ששודרו במהלך היום ובשעות צפיית השיא .יצוינו התכניות "ראיון
מיוחד"" ,שנות השמונים"" ,הקרב על הבית" ,מחיר האהבה"" ,חמש מצלמות שבורות"" ,גוד מורנינג אימיגריישן",
"להושיט יד"" ,חוצה את הקווים" ,אירוע ההתרמה של "גדולים מהחיים" למען ילדים חולי סרטן ואירוע ההתרמה
של "וראייטי" למען ילדים מוגבלים.
לא שודר מגזין המיועד למגזר הנשי ולא שודרו תכניות לגיל השלישי ,לפיכך המענה אינו מלא.
"2 .2רשת" התחייבה בלוח השידורים שהגישה במכרז לשדר מגזין תרבות.
"רשת" שידרה את מגזין התרבות "מועדון המבקרים" .מענה מלא.
"3 .3רשת" התחייבה כי בתכנית השיח הציבורי שתשדר ישולב תרגום סימולטני בשפה הרוסית.
"רשת" לא תרגמה סימולטנית לרוסית את תכניות השיח הציבורי .יחד עם זאת" ,רשת" תרגמה כ 574 -שעות
מתכניותיה לשפה הרוסית ,היקף גדול בהרבה מהמכסה שבה היא מחויבת ( 226שעות) .מענה חלקי.
"4 .4רשת" התחייבה להכין מאגר מגזרי של אנשים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית ,שישמש באופן שוטף
לצורך הזמנת אורחים לתכניות שתשדר.
בשנת  2013החזיקה "רשת" באלפון מגזרי של אנשי מקצוע ומרואיינים בנושאים שונים ,וחברות ההפקה שעובדות
עם "רשת" ממשיכות להשתמש בו באופן תדיר .הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בתכניות הבוקר של "רשת" ובתכניות
האירוח והמגזינים .מענה מלא.
"5 .5רשת" התחייבה לשתף פעולה עם בתי ספר לטלוויזיה ולקולנוע בכל רחבי הארץ ולחנוך תלמידים מצטיינים
שייקלטו כעובדים אצלה לאחר תקופת לימודיהם.
נוסף על בית ספר למקצועות הטלוויזיה ,העוסק בהכשרת אנשים במקצועות תוכן ,תחקיר והפקה ,ש"רשת"
מפעילה ,התקיימו כמה שיתופי פעולה בין "רשת" לבתי ספר לקולנוע ולטלוויזיה ברחבי הארץ :שיתוף פעולה
עם "המהדורה" – המכללה החרדית הראשונה למקצועות התקשורת; שיתוף פעולה עם מכון מגיד באוניברסיטה
העברית בפיתוח התכנית ללימודי טלוויזיה; שיתוף פעולה עם המרכז הבינתחומי בהרצליה בנושא "פיתוח
ומכירת פורמטים" .הבוגרים התקבלו לעבודה בהפקת התכניות "משחקי השף"" ,כלוב הזהב"" ,המרוץ למיליון",
 ""The Voiceובחברת החדשות .שני בוגרים התקבלו לעבודה ב"רשת" .מענה מלא.
"6 .6רשת" התחיבה להקים פרלמנט רב-תרבותי שיציג משוב מהפריפריה לתכניותיו ויגיש את ממצאיו לרשות.
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 .הפרלמנט נשאל על תכניות "רשת" ,ועמדת חברי הפרלמנט משמשת את "רשת" בפיתוח ובתכנון
התכניות .מענה מלא.
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"7 .7רשת" התחייבה להקים את שני מרכזי ההפקה העיקריים שלה להפקות עצמיות בפריפריה הגאוגרפית,
בבאר שבע ובמגדל העמק ,והיא מתחייבת שעם הקמת שני מרכזי ההפקה בפריפריה יתבצע גיוס של עובדים
מהפריפריה ויתקבלו עובדים מקומיים בלבד.
לא הוקמו מרכזי ההפקה בפריפריה .אין מענה.
" 8 .8רשת" התחייבה כי לפחות  ,10%מיוצרי תכניות הדרמה והתעודה שישודרו במהלך תקופת הזיכיון יהיו בני
מגזרים 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 כ  30% -מהיוצרים .מענה מלא.
"9 .9רשת" התחייבה לשלב במערך התכניות שלה בכל שנה לפחות חמישה סטודנטים מצטיינים מבוגרי המכללות
האזוריות הפרושות בכל הארץ ,שהם תושבי פריפריה ,שיתחייבו לעבוד באזור מגוריהם במשך שלוש שנים
לפחות מתוך תקופת התמחותם ב"רשת".
במערך התכניות של "רשת" מועסקים שני עובדים יוצאי הפריפריה ,שהם בוגרי בית ספר למקצועות הטלוויזיה
של "רשת" .כמו כן ,שישה בוגרים נוספים עובדים אצל זכיינים אחרים וגופי תקשורת נוספים .מענה חלקי.
"1010רשת" התחייבה להיות אחראית לכך שחברות ההפקה שאתן היא עובדת יעסיקו כוח אדם שישקף באופן
הקרוב ביותר את הרכב 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 כ –  .30%מרבית ההפקות שיצרו יוצרים אלו עסקו
ב"אחר" .מענה מלא.
"1111רשת" התחייבה לקלוט לשורותיה שני בוגרים מהקורס להכשרת אתיופים שמקיימת חברת החדשות של
ערוץ .2
בשנת  2013לא התקיים קורס בחברת החדשות .בית הספר למקצועות הטלוויזיה של "רשת" המשיך בשנת 2013
את פעילותו לקידום ולשילוב 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 מלא.
"1212רשת" התחייבה לעסוק באופן ייחודי בנושא החינוך ,הן על המסך הן מחוצה לו.
"רשת" שידרה בשנה זו תכניות ,פינות קבועות וסרטי תעודה מיוחדים שעסקו בסוגיות חינוכיות-חברתיות בחברה
הישראלית ובעולמם של ילדים ובני נוער :התכנית "אספת הורים" תכנית יומית בשעות הבוקר העוסקת בסוגיות
חינוכיות וביחסי הורים-ילדים .כמו כן ,יום שידורים מיוחד הוקדש לנושא החינוך ובמהלכו ,שודרו משדרים
מיוחדים שעסקו בנושאים שונים :השפעות הטלוויזיה על החינוך ,זכויות התלמידים ,החזרה לבית הספר ,הישגים
ומצוינות בלימודים ובחיים ,הרפורמות הצפויות בחינוך ועוד .במסגרת יום זה שודרו :ריאיון מיוחד עם שר החינוך
ותכנית התעודה "לא תאמינו מי המורה שלי" שבחנה את הסוגיה האם כל אחד יכול להיות מורה טוב .במהלך יום
זה שודרו בשידור חי קטעים מכנס החינוך השנתי .מענה מלא.
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 9.2שידורים בימי חג ומועד – "רשת"
"1 .1רשת" התחיבה למנות אחראי על הגיוון התרבותי-חברתי ועל תכניות מועדפות כאחראי לנושאי חג ומועד.
חנוך דאום היה האחראי לתחום בשנת  .2013מענה מלא.
"2 .2רשת התחיבה כי בימי חג ומועד תיתן ביטוי לחג במשך כל יום השידור ולא רק בתכנית אחת .כמו כן תכנית
הבוקר ש"רשת" תשדר תוקדש לחג ולענייניו השונים ,וגם תכניות הערב (פריים) ישתלבו במארג החג המיוחד.
מבדיקות שערכה הרשות עולה כי ניתן ביטוי לחגים" .רשת" שידרה במהלך ימי החג תכניות מתאימות לחג לאורך
יום השידורים .הדבר נעשה במועדים הבאים :פורים ,פסח ,יום השואה ,יום הזיכרון ,יום העצמאות ,ל"ג בעומר,
שבועות ,ראש השנה ,סוכות ויום כיפור .כמו כן ,ביום הזיכרון השנתי ליצחק רבין ז"ל שודר סרט תעודה מיוחד
שעסק בנושא .מענה מלא.
"3 .3רשת" התחייבה לתת ביטוי לחג בכל האלמנטים שישודרו באותו יום .כמו כן התחייבה כי במהלך יום החג
ישודרו מעברונים ופינות מידע מיוחדות לחג ,וכן קדימונים ואותות שידור המתאימים לחג .נוסף על כך
התחייבה "רשת" לעודד ולתת מקום מיוחד ביום החג לפרסומות שידברו אל הקהל ברוח החג ,בין היתר
באמצעות קיום תחרות בין המפרסמים בעניין זה.
"רשת" שידרה מעברונים ,אותות וקדימונים ברוח היום במועדים הבאים :פסח ,יום השואה ,יום הזיכרון ,יום
העצמאות ,ראש השנה וסוכות .לא שודרו פינות מיוחדות למועדים אלו ,כנדרש .מענה חלקי.
"4 .4רשת" התחייבה לעסוק בחג בפריזמה רחבה ,לא בהכרח דתית ,ולהרחיב את משמעות החגים לנושאים בעלי
חשיבות לאומית-יהודית-ישראלית ולהדגיש את המאחד בחברה הישראלית.
מבדיקה שביצעה הרשות בעניין שידורי "רשת" בימי חג ,עולה ששודרו תכניות מיוחדות לימים הבאים :פורים,
פסח ,יום השואה ,יום הזיכרון ,יום העצמאות ,ל"ג בעומר ,שבועות ,ראש השנה ,סוכות ויום כיפור .בין התכניות
ששודרו היו תכניות שעסקו בהיבט הדתי של החגים ,כגון "אני פורים"" ,ארבע המינים"" ,תשליך"" ,כתר מלכות",
"ל"ג בעומר" אשר בחנו את מקור מנהגי חגים אלו .בנוסף שודרו תכניות שעסקו בהיבטים רחבים יותר ונתנו
ביטוי לנושאים לאומיים  -יהודיים  -ישראליים דוגמת תכנית התעודה "סליחות" שבחנה שלושה מקרים בחברה
הישראלית של יריבות והרצון לסלוח וכן תכנית התעודה "חוצה את הקווים" ,שעסקה בימין בקיצוני ובהשפעתו
על החברה הישראלית .מענה מלא.
"5 .5רשת" התחייבה לציין את החג בסדרות שהיא משדרת ,שאינן משודרות ביום החג .לדוגמה ,בכל סדרת דרמה
שתשודר על ידו יהיה פרק חג מיוחד.
"רשת" שידרה את סדרת הדרמה "שנות ה  ,"80 -שבמסגרתה שודר פרק שעסק בראש השנה וביום כיפור כפי
שנחגגו במשפחתם של יוצרי הסדרה .מענה מלא.

 .9.3גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם – "קשת"
"1 .1קשת" התחייבה למנות חבר הנהלה שיהיה אחראי לנושא הגיוון החברתי ותדאג כי בשידוריה ,בשנה הראשונה
ולאחר מכן ,יהיה ביטוי הולם לפריפריה החברתית והגאוגרפית לגווניה השונים ,בסיפורים או בדמויות.
אודי לאון היה אחראי על התחום עד סוף חודש אוגוסט .מחודש ספטמבר עדי גרתי אחראית על התחום .מענה
מלא.
"2 .2קשת" התחייבה בלוח השידורים שהגישה במכרז לשדר מגזין תרבות.
"קשת" שידרה את מגזין תרבות "יצירה מקומית" .מענה מלא.
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"3 .3קשת" התחייבה להקים מאגר של אנשי מקצוע מהפריפריה הגאוגרפית ומהפריפריה החברתית ולהיות
אחראית לכך שמפיקים ועורכים העובדים אתו ישתמשו במאגר זה בתכניותיהם .זאת ,על מנת להבטיח
העדפה מתקנת לאנשי מקצוע מגוונים בהפקותיו .הרשות הוסיפה כי היא מצפה מ"קשת" לנקוט מדיניות
העדפה כלפי חברות הפקה ויוצרים מהפריפריה ,זאת כדי להביא קול אחר ,אותנטי ,למרקע ערוץ .2
"קשת" ממשיכה לתחזק ולהגדיל את מאגר אנשי המקצוע מאזורי הפריפריה הגאוגרפית והפריפריה החברתית
שהקימה ,לאתר מועמדים פוטנציאליים ולצרפם למאגר .המאגר משמש הן את "קשת" הן את הפקותיה ואת בעלי
המקצוע העובדים עמה ,לצורך בחינת עובדים חדשים .מענה מלא.
"4 .4קשת" התחייבה להמשיך ולהשקיע מאמצים רבים ,הן כספיים הן בתכנון ובאספקת אמצעים ואנשי מקצוע,
במיזם "הקשת הישראלית".
"קשת" ממשיכה בהפעלת הפרויקט "יוצרים עם קשת" ,שהוא חלק מ"הקשת הישראלית" .במסגרתו עוברים
בני נוער מהפריפריות החברתיות והתרבותיות ,תכנית הכשרה ייחודית שתסייע להם להשתלב בתחום הקולנוע
והטלוויזיה באופן מקצועי .מענה מלא.
"5 .5קשת" התחייבה לתת ייעוץ מקצועי והכוונה למכללות ולבתי ספר לקולנוע ולטלוויזיה.
בשנת  2013החלה "קשת" לשתף פעולה עם המכללה למנהל .במסגרת שיתוף הפעולה ראשי מחלקת הפיתוח
של "קשת" מלמדים את הסטודנטים בחוג לתקשורת שנה ג' על פיתוח פורמטים והפקתם .אנשי "קשת" מלווים
את הסטודנטים בבחירת הרעיון המתאים לפיתוח פורמט ,מייעצים ,מובילים ועובדים צמוד לסטודנטים תוך קיום
ביקור בשידורי קשת ופגישה עם אנשים שונים במחלקת הפיתוח של "קשת".
"קשת" מלווה את מכללת ספיר בייעוץ מקצועי ומטפחת פרויקטים של סטודנטים בכל שלבי העשייה .זאת נוסף
על שותפות שמקיימת "קשת" עם פסטיבל דרום ,המתקיים בשדרות ,יחד עם מכללת ספיר .במסגרת השותפות
"קשת" תומכת בסטודנטים המשתתפים בתחרות "קולנוע דרום" .כמו כן ,מתקיימות סדנאות אמן ייחודיות שאותן
מעבירים יוצרים ,שחקנים ומנהלים מ"קשת" .מענה מלא.
"6 .6קשת" התחייבה כי תפעל כשלנגד עיניה חזון של מחויבות תרבותית וכי תבחן את תכניותיה על פי מידת
משמעותן מבחינת הזהות הישראלית.
מחויבות זו באה לידי ביטוי בשידור תכניות דוגמת " – 1973יומני מלחמה"" ,עבודה ערבית"" ,אני מצהיר",
"מלחמה במצלמה ביתית"" ,האנטישמיות המודרנית"" ,ירושלים שלי"" ,זוכרים את רבין" ו"יוצרים עם קשת".
מענה מלא.

 9.4שידורים בימי חג ומועד – "קשת"
"1 .1קשת" התחייבה להפוך את השידורים בימי חג ומועד לאטרקטיביים בעבור צופים מכל שכבות הציבור,
ולבטא את תוכני החג בדרך מגוונת ,רלוונטית וחדשנית ,היוצרת חגיגה משותפת.
מבדיקות שערכה הרשות עולה כי ניתן ביטוי לחגים" .קשת" שידרה במהלך ימי החג תכניות מתאימות לחג לאורך
יום השידורים .הדבר בא לידי ביטוי במועדים :פורים ,פסח ,יום השואה ,יום הזיכרון ,שבועות ,תשעה באב ,ראש
השנה ,יום כיפור ,סוכות ,חנוכה ויום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל .מענה מלא.
"2 .2קשת" התחייבה כי התכניות לחג ומועד לא יבודדו ,אלא ישולבו בתכניות הקיימות בלוח השידורים.
תכניות החג שודרו במהלך היום ,גם כתכניות נפרדות ,וגם כחלק מתכניות קיימות .מענה מלא.
"3 .3קשת" התחייבה שכמה ימים לפני החג יחלו התכניות המרכזיות והקדימונים להתאים לאווירת החג המתקרב.
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שודרו קדימונים לתכניות החג המרכזיות ושודרו פתיחים ,סגירים ומעברוני פרסומות חגיגיים בפסח ובחגי תשרי.
לפני יום כיפור ,התכניות המרכזיות התאימו לאווירת החג .מענה מלא.
"4 .4קשת" התחייבה כי התכניות המרכזיות לחג ישודרו בשידור חוזר ביום חול בעבור הקהל הדתי.
אין מענה.
"5 .5קשת" התחייבה לשדר בימי חג פינות קצרות העוסקות בחג בין התכניות או בצמוד למקבצי הפרסומות.
אין מענה.
"6 .6קשת" התחייבה לשדר תכניות הקשורות בחגי המוסלמים ,הנוצרים ושאר בני העדות.
התכנית "הבוקר של קשת" עסקה ב"חג של החגים" וב"חג המולד" .כמו כן ,במסגרת התכנית "סימן שאלה" שודרו
תכניות מיוחדות לרגל חודש הרמדאן ,חג הקרבן וחג המולד .מענה מלא.

 .10תכניות מועדפות מסוגה עילית
כללי התכניות מחייבים ש 15%-מתכניות הסוגה העילית יהיו תכניות מועדפות (הסבר לגבי התכניות המועדפות
מופיע בסעיף  11בדוח זה).
במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה של תכניות מועדפות מסוגה עילית ,מעבר למכסה הקבועה בכללים.
פירוט התכניות שהוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2013באתר 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  56%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  85%תכניות מועדפות מסוגה עילית.

 .11תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים ,שמקדמים את מגמות הרשות ואת היעדים
הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלה הוגדרו בכללי התכניות כ"תכניות מועדפות" והן עוסקות בנושאים :מורשת
ותרבות יהודית ,דעת ותרבות ,פריפריה ושיח ציבורי.
כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות .בהתאם לכללים ,זכייני ערוץ  2מחויבים לשדר ,בחלוקה
יחסית ביניהם ,כ  150 -שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ,בין השעות .17:00-24:00
מכסת השעות בתכניות אלה נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיינים.
פירוט התכניות אשר הוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2013באתר האינטרנט של הרשות.

" 11.1רשת" – תכניות מועדפות
"רשת" מחויבת לשדר כ  57 -שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .17:00-24:00נוסף על כך התחייבה
"רשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות בכללים.
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שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

453:12

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

374:46

סה"כ שעות תכניות מועדפות

827:58

א .דעת ותרבות
תכניות דעת ותרבות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00

מחויבות בשעות

שעות שידור בפועל
75:07

14:18

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

257:39

סה"כ תכניות מובהקות

332:46

תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

374:46

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
ב .פריפריה
תכניות פריפריה
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00

מחויבות בשעות

שעות שידור בפועל
19:00

17:06

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

29:56

סה"כ תכניות מובהקות

48:57

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
ג .מורשת ותרבות יהודית
תכניות מורשת ותרבות יהודית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00

מחויבות בשעות

שעות שידור בפועל
16:08

17:06

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

46:40

סה"כ תכניות מובהקות

62:49

לזכיין חוסר של כשעה .בשנת  2012לזכיין קיים עודף במכסה .עודף זה ייזקף לזכותו בשנת .2013
ד .שיח ציבורי
תכניות שיח ציבורי
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00
סה"כ תכניות מובהקות

מחויבות בשעות
8:36

שעות שידור בפועל
8:40
8:40

הזכיין עמד במכסה
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" 11.2קשת" – תכניות מועדפות
"קשת" מחויבת לשדר כ  93 -שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  .17:00-24:00נוסף על כך ,התחייבה
"קשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות ,מעבר למכסות הקבועות בכללים.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

283:19

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

376:20

סה"כ שעות תכניות מועדפות

659:39

דעת ותרבות
תכניות דעת ותרבות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00

מחויבות בשעות
25:42

שעות שידור בפועל
22:23

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

175:11

סה"כ תכניות מובהקות

197:34

תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

376:20

לזכיין חוסר של  3:19שעות .בשנת  2012לזכיין קיים עודף במכסה .עודף זה ייזקף לזכותו בשנת .2013
פריפריה
תכניות פריפריה
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00

מחויבות בשעות
25:42

שעות שידור בפועל
26:14

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

27:04

סה"כ תכניות מובהקות

53:18

הזכיין עמד במכסה.
מורשת ותרבות יהודית
תכניות מורשת ותרבות יהודית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00

מחויבות בשעות
20:36

שעות שידור בפועל
10:35

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

14:52

סה"כ תכניות מובהקות

25:27

הזכיין לא עמד במכסה.
שיח ציבורי
תכניות שיח ציבורי
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00
סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין לא עמד במכסה.
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מחויבות בשעות
20:36

שעות שידור בפועל
7:00
7:00
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 .12הטלוויזיה החינוכית – תכניות נבחרות
בהתאם לתנאי הזיכיון ,נדרשת הטלוויזיה החינוכית ,במסגרת שידוריה בערוץ  ,2לשדר תכניות העוסקות בנושאים
לימודיים-חינוכיים ,זאת ,בהתאם לאמור בחוק הרשות השנייה ובפרט תוך מתן ביטוי למגמות הקבועות בסעיף 5
לחוק .כקבוע בזיכיון ,בכלל זה יהיו שידורי הטלוויזיה החינוכית מכוונים ומיועדים ברובם לקהל של ילדים ונוער,
ויעסקו בנושאים תרבותיים וחברתיים שמקדמים את התרבות בישראל ומשקפים את החברה הישראלית על גווניה.
הטלוויזיה החינוכית שידרה  674שעות במהלך השנה .להלן מדגם מהתכניות ששודרו:
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

 ,2,3הקשב!

11

5:10

14/03/13 - 30/05/13

 23דקות

44

20:44

03/01/13 - 19/12/13

אדריכלות בישראל

16

7:37

11/01/13 - 03/05/13

אהלן רפיק

29

15:07

10/05/13 - 27/12/13

ארוחות שעשו היסטוריה

2

1:00

20/12/13 - 27/12/13

בחצר של פופיק

20

5:12

02/01/13 - 29/12/13

גאון של אבא

6

2:53

01/01/13 - 11/12/13

הבימה  -מערכה שנייה

3

2:57

04/01/13 - 18/01/13

היצירה הצעירה

12

5:58

11/08/13 - 27/08/13

הכל תרבות

28

13:44

04/01/13 - 27/12/13

ואקום

6

2:58

05/01/13 - 09/02/13

חדר 101

2

0:58

20/12/13 - 27/12/13

חוצה ישראל

27

14:01

05/01/13 - 28/12/13

יום הכיפורים ההוא

1

1:00

13/09/13 - 13/09/13

מה זה מוזה

12

5:10

15/12/13 - 31/12/13

מקובלות

1

1:00

06/12/13 - 06/12/13

סוגרים חשבון

47

24:07

04/01/13 - 27/12/13

עושים סדר

191

107:45

01/01/13 - 31/12/13

פסקול ישראלי

2

0:58

20/12/13 - 27/12/13

שיחת נפש עם פרופ' יורם יובל

15

8:12

29/06/13 - 28/12/13

תיק תקשורת

26

14:52

03/01/13 - 26/12/13

סה"כ 261:30 :שעות

 .13השקעה בקולנוע ישראלי
שתי הזכייניות בערוץ  2מחויבות להוציא ביחד בכל שנה עבור הפקה של סרטי קולנוע ישראליים סכום של בין 8-4
מל"ש (שיוצמדו למדד) ,בהתאם להיקף הכנסותיהן כאמור בתוספת השנייה לחוק.
רשת
במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי" ,רשת" חויבה להשקיע בשנת  2013בעבור סרטי קולנוע ישראליים
סכום העומד על  5.1מל"ש (כולל הצמדה למדד) .מתוך סכום זה 2.1 ,מל"ש מחויבות שוטפת ו –  3מל"ש השלמת

37

ערוץ 2
חוסרי עבר ,עפ"י הסדר החזרת חוסרים אשר קבעה מועצת הרשות השנייה .בפועל ,הוכרה ל"רשת" השקעה בסך 8.3
מל"ש" .רשת" עמדה במחויבות בשנת  2013ולמעלה מכך.
להלן פירוט הסרטים ש"רשת" השקיעה בהם:
יוצרים

סרט
 2בלילה

רועי ורנר

מבצע חמניה

אברהם קושניר

הגבעה

רפאל נדג'ארי

המילים הטובות

זהבה שקל

מיתה טובה

שרון מימון וטל גורניט

אנשים כתומים

חנה אזולאי אספרי

טוביאנסקי

ריקי שלח

אבינו שבשמיים

טרנספקס

אנה ערבייה

עמוס גיתאי

מנפאוור

נועם קפלן

ההיא שחוזרת הביתה

אמיר הראל

קשת
במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי" ,קשת" חויבה להשקיע בשנת  2013בעבור סרטי קולנוע ישראליים
סכום העומד על  4.3מל"ש (כולל הצמדה למדד) .בפועל הוכרה ל"קשת" השקעה על סך  4.4מל"ש" .קשת" עמדה
במחויבות להוצאה לקולנוע בשנת .2013
להלן פירוט הסרטים ש"קשת" השקיעה בהם:
יוצרים

סרט
סבנה

נתי דינר ,משה זונדר ,אורי הוד ,אורי ירושלמי ורני סער

גט

דו בו גרסו

זינוק בעלייה

אורן שטרן

רוקדים ביפו

הילה מדליה

ריטה

אייל גולדברג

הרמוניה

אורי סיון

בארקה

ניר ברגמן

 .14טיפול בפניות ציבור
בשנת  2013הופנו לטיפול תחום טלוויזיה  293פניות ציבור ,הן מלשכת נציב תלונות הציבור הן פניות המגיעות ישירות
לרשות (בלא קשר לנציב פניות הציבור) ,הנוגעות לתוכן השידורים בערוץ  .2הפניות 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 ומועברת תגובה לפונה
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(במקרים שבהם הגיעה הפנייה מלשכת נציב פניות הציבור ,התגובה מועברת בכתב לנציב לצורך מתן מענה לפונה).
להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות שהתקבלו במהלך השנה:
נושא הפנייה

מספר הפניות שהתקבלו בנושא

סיווג וסימון תכניות/קדימונים בגיל צפייה מתאים

7

שפה והתבטאויות בקדימונים ובתכניות

25

לוחות השידורים :שינויים בלוחות ,תמהיל ,גיוון והתאמה ליום השידור

22

תוכן בעייתי בתכניות ובקדימונים

169

שידורים מסוכנים – אלכוהול ,עישון בשידורים ונסיעה לא בטוחה

20

הטעיית הצופים

15

הנגשת השידורים לכבדי שמיעה ,תרגום וכתוביות

14

קידום תכניות

8

שונות

13
סה"כ  293פניות ציבור בנושא תוכן

יש לציין שלעתים מתקבלות פניות רבות באותו הנושא .לדוגמה 130 ,תלונות ציבור התקבלו בנוגע להתעללות
בבעלי חיים בתכנית "המרוץ למיליון".
תלונות שנמצאות מוצדקות ,מטופלות מול הזכיין .אם הנושא עומד בניגוד לכלל זה או אחר ,הנושא מטופל בהליך של
הפרה .אולם ,יש נושאים רבים שהציבור מלין לגביהם ואינם נוגדים את הכללים .במקרים אלו הנושא מובא לתשומת
לבו של הזכיין .יתר על כן ,יש פניות אשר בעקבותיהן מעבירה הרשות לזכיין הערות ,התראות והנחיות לתיקון
בדבר שינויים בלוחות השידורים אשר יש בהם משום פגיעה ברגשות הצופים ,תוכן בעייתי ושפה בוטה בקדימונים
ובתכניות ,שלעתים אף הופסק שידורם במהלך יום השידורים שבו התקבלו הפניות.

 .15עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
לפי הכללים ,בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,דוברות ערבית או רוסית ,או מתורגמות לערבית
או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב ,בשיעור שלא יפחת מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו
בפריסה שבועית ,בשפה הערבית ,ובהיקף שלא יפחת מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית,
בשפה הרוסית.
עוד נקבע כי בעל זיכיון ישדר תכנית בהפקה מקומית בת חצי שעה הדוברת את השפה הערבית ,במכסה הנקבעת לפי
היקף יחידת השידור .את התכניות האמורות יפיק צוות ,שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל ,והן
יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.
פירוט התכניות שלוו בכתוביות תרגום לערבית ולרוסית מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2013באתר האינטרנט
של הרשות.

 15.1תכניות דוברות ערבית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי "רשת" ו"קשת" עמדו
במחויבות האמורה.
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א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  226שעות שנתיות .בפועל שודרו כ –  414שעות של
תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית .הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"רשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית .מתוך 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  52שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  6:14שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

הסופים

1

0:31

20/12/13 - 20/12/13

זהות ארמית

1

0:26

20/12/13 - 20/12/13

רפיק חלבי בשטח

27

25:54

04/10/13 - 04/01/13

עאלם א-שבאב ש.ח.

13

6:14

03/01/13 - 26/12/13

סה"כ 33:06 :שעות
רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי .ל"רשת" קיים חוסר של  18:53שעות .בחוסר זה נמנות שעתיים שלא שודרו
בגלל הפסקת שידור התכנית "רפיק חלבי בשטח" ,בשל התמודדותו של רפיק חלבי לראשות העיר ,כמתבקש בחוק
הבחירות.
הזכיין לא עמד במחויבות.

ב .קשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  171שעות שנתיות .בפועל שודרו כ –  374שעות של
תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית .הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"קשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית .מתוך 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  26שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  3:07שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

דיון בשטח

26

11:48

06/01/13 - 30/06/13

סימן שאלה

26

14:26

07/07/13 - 29/12/13

אג'נדה נשית ש.ח.

6

3:07

10/03/13 - 24/09/13

סה"כ 29:21 :שעות
רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.
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ג .הטלוויזיה החינוכית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית.
מחויבות הטלוויזיה החינוכית עומדת על  26שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  3:07שעות בשידור חוזר.
שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

אהלן רפיק

29

15:07

10/05/13 - 27/12/13

קיאן נוכחים ש.ח.

6

3:07

01/03/13 - 03/05/13

סה"כ 18:14 :שעות
רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי .לטלוויזיה החינוכית חוסר של  7:45שעות במכסה .בחוסר זה נמנית שעה שלא
שודרה בגלל הפסקת שידור התכנית "אהלן רפיק" ,בשל התמודדותו של רפיק חלבי לראשות העיר ,כמתבקש בחוק
הבחירות.
הטלוויזיה החינוכית לא עמדה במחויבות.

 15.2תכניות 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  52שבועות קיים חוסר ב  8 -שבועות.

א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  226שעות שנתיות .בפועל שודרו כ –  574שעות של
תכניות המתורגמות לשפה הרוסית .הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

ב .קשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  171שעות שנתיות .בפועל שודרו כ  324 -שעות של
תכניות מתורגמות לשפה הרוסית .הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 .16דוח עמידת זכייני ערוץ  2בנושא הנגשת השידורים לכבדי שמיעה – שנת 2013
רקע על חוק הכתוביות וכללי ההקלות
בשנת  2006נכנס לתוקף חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה( 2005-לעיל ולהלן" :חוק
הכתוביות") .חוק זה היתוסף על חוק הקלות לחירש ,התשנ"ב 1992-ועל כללי הקלות לחירש (הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו) ,התשנ"ז( 1997-להלן" :כללי ההקלות") ,שהותקנו מכוחו ומסדירים את מחויבויות זכייני הרשות
השנייה בעניין הקלות לכבדי השמיעה .בהתאם לחוק ,המחויבות שלפיה יש לפעול היא המחויבות המחמירה מבין
שני דברי החקיקה האמורים.
הוראות הזיכיונות שהוענקו לזכיינים מוסיפות מחויבויות הנוגעות להוספת כתוביות סמויות ,הניתנות לצפייה על פי
דרישה בשידור דיגיטלי .במהלך שנת  2013הופעלה מערכת כתוביות לפי דרישה לכבדי שמיעה .כך 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.
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בהתאם לדרישת החוק ,הרשות העבירה כנדרש דוח מפורט לידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .דוח זה
פורסם גם באתר הרשות  www.rashut2.org.ilוהוא מובא בסעיף  17להלן.
להלן יובא פירוט המחויבויות בכללים ועמידת הזכיינים בהם.
הדרישה לליווי כתוביות פירושה :כתוביות בעברית בשידורים בעברית ,כתוביות בערבית בשידורים בערבית וכתוביות
ברוסית בשידורים ברוסית.
יוער כי נוסף על תכניות המלוות בכתוביות בהתאם לחוק הכתביות ולכללים האמורים ,כל תכניות הרכש הזרות
מלוות בכתוביות תרגום ,ולפיכך קיים על המרקע היצע לא מבוטל של תכניות המלוות בתרגום לעברית ,לערבית
ולרוסית ,אשר אינו מחושב במכסה לעניין עמידה בהוראות החוק והכללים.

המחויבויות בכללי ההקלות לחירש ועמידת הזכיינים בהם
א .תרגום ל שפת הסימנים בתכניות ילדים
סעיף (2ז) לכללי ההקלות מחייב כי תכנית אחת בשבוע בערוץ לפחות ,שנמשכת חצי שעה לפחות והיא דוברת
עברית ,או 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 מכלל זמן השידורים
סעיף (2ד) לכללי ההקלות מחייב ללוות בכתוביות לכבדי שמיעה  50%לפחות מכלל זמן השידורים המוקלטים
שישודרו מדי חודש.
הזכיינים עמדו במכסה החודשית.
נוסף על תכניות ששודרו על ידי הזכיינים בעניין זה 42:21 ,שעות משידורי הרשות השנייה בערוץ  2לוו בכתוביות.
ושעה אחת לוותה בשפת הסימנים.

 16.1רשת
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  1189:15שעות ,שהן  87%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית במהלך התקופה ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
"רשת" מחויבת ללוות בכל חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית" .רשת" עמדה
במכסה החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
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בסך הכול ,בתקופה האמורה לוו בכתוביות בערבית  46:01שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
ערבית במהלך התקופה ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

 16.2קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
"קשת" מחויבת ללוות בכל 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  984:28שעות ,שהן  93%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית במהלך התקופה ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
"קשת" מחויבת ללוות בכל חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית" .קשת" עמדה
במכסה החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
בסך הכול ,בתקופה האמורה לוו בכתוביות בערבית  26:14שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
ערבית במהלך התקופה ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

 16.3הטלוויזיה החינוכית
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת ללוות בכל 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  407:22שעות ,שהן  88%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית במהלך התקופה ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
הטלוויזיה החינוכית מחויבת ללוות בכל 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  24:49שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
ערבית במהלך התקופה ,ומעל ומעבר למכסה החודשית.

ג .כתוביות בשעות השיא
סעיף (2ג) לכללי ההקלות מחייב ללוות בכתוביות לכבדי שמיעה  50%לפחות מכלל זמן השידורים המוקלטים
שישודרו מדי חודש ומכלל זמן השידורים שישודרו בין השעות .24:30-19:00
סעיף (3ב) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת ,2013
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 100%מסך זמן שידורן של כלל התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא (בין השעות 24:30-
.)19:00
"רשת" ו"קשת" עמדו בהוראות חוק הכתוביות והכללים וליוו את כל התכניות המוקלטות ששודרו במהלך השנה
בשעות השיא ,בכתוביות לכבדי שמיעה.

 16.4חברת החדשות
בהתאם לכתב הזיכיון של חברת החדשות ,על החברה ללוות כל מהדורת חדשות מרכזית וכל מהדורה מסכמת
או מבזק מסכם בלילה ,בכתוביות הנראות על המרקע לפי דרישת הצופה ,או בתרגום לשפת הסימנים ,במשך כל
המהדורה או המבזק ,למעט ראיונות הנערכים בשידור חי .כמו כן חברת החדשות מחויבת 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 .1סעיף (4א)( )3לכללי ההקלות קובע כי עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו כולן בכתוביות בעברית.
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.
2 .2סעיף (4ג)( )2לכללי ההקלות קובע כי כל כתבה המשודרת במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' תלווה
בכתוביות בעברית ,אם הכנת הכתבה הסתיימה לפני השעה  14:00ביום השידור.
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.
כפי שיפורט להלן ,סעיף (5ג) לחוק הכתוביות 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 אשר ניתנות לצפייה על פי דרישת הצופה.
3 .3סעיף (4ד)( )2לכללי ההקלות קובע כי לפחות מחצית מהכתבות במהדורת החדשות המרכזית היומית ,בכל אחד
מימי השבוע ,ילוו בכתוביות בעברית.
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.
כפי שיפורט להלן ,סעיף (5ג) לחוק הכתוביות 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 אשר ניתנות לצפייה על פי דרישת הצופה.
4 .4סעיף (4ה) לכללי ההקלות קובע כי מהדורת חדשות מסכמת ותכנית בענייני היום ,ששודרה בסמוך לפניה ילוו
בתרגום לשפת סימנים פעמיים בשבוע לפחות ,בימי חול שבהם לא משודרת בערוץ כלל ארצי אחר מהדורת
חדשות המתורגמת לשפת סימנים.
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.
המהדורה המסכמת לוותה בשפת סימנים פעמיים בשבוע ,כנדרש .בסמוך למהדורה זו לא שודרה תכנית
בענייני היום.
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5 .5סעיף (4ו) לכללי ההקלות קובע כי מהדורת חדשות אחת לשבוע בשפה הערבית תתורגם לשפת הסימנים.
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.
6 .6סעיף (4ז) לכללי ההקלות קובע כי באירועים מיוחדים שבהם נעשות פריצות לא מתוכננות של שידורי חדשות,
הן תלוונה בתרגום לשפת הסימנים או בכיתוב על המרקע של עיקר הדברים שבשידור.
חברת החדשות עמדה בדרישה זו.

 .17בדיקת עמידת זכייני ערוץ  2בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת 2013
מצ"ב דוח לגבי עמידת זכייני ערוץ  2בשנת  2013בהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה –
( 2005להלן" :החוק") .יצוין כי בהתאם לסעיף  15לחוק ,הוראות החוק אינן גורעות מהוראות החלות על זכייני ערוץ
 2לפי חוק הקלות לחרש ,התשנ"ב .1992-עם זאת ,דוח זה מתייחס לעמידה במחויבויות על פי חוק שידורי טלוויזיה
(כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה 2005-בלבד.

הערות כלליות
סעיף  1לחוק 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:
 .1תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;
 .2תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;
 .3תכנית מוזיקה;"
ומכאן נקבע אופן בדיקתנו את שיעור עמידת הזכיינים בהוראות סעיף זה.
בנוסף ,נציין כי בבדיקת סעיף זה לא נבחנה עמידת הזכיינים בשעות שבין  01:00ל –  ,06:00זאת בהתאם להוראת
סעיף (10ט) לחוק.
הערה כללית :משך הזמן צוין בשעות ובדקות .השניות הובאו בחשבון בסך כל השעות.
פירוט התכניות אשר לוו בכתוביות ,מופיע בנספח א' לדוח כבדי שמיעה לשנת  2013באתר האינטרנט של הרשות.

 .17.1כתוביות בתכניות מוקלטות
סעיף (3א) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  100% ,2013לפחות מסך זמן שידורן של כלל
התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה.

ינואר-יוני 2013
רשת
כתוביות בתכניות מוקלטות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  644:53שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית" .רשת" מחויבת ללוות את כל השעות
של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  580:04שעות מאחר ו–  64:49שעות לוו בשפת הסימנים.
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בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "רשת" במסגרת המכסה  644:53שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  100%מהשעות של
התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "רשת" 23:59שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את כל השעות של
התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות
האמורה.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  521:03שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית" .קשת" מחויבת ללוות את כל
השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  517:23שעות מאחר ו–  3:40שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה  521:03שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  100%מהשעות
של התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "קשת" 11:48שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את כל השעות
של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות
האמורה.

טלוויזיה חינוכית
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  212:29שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הטלוויזיה החינוכית
מחויבת ללוות את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  200:15שעות מאחר ו–  12:14שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
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סה"כ שידרה הטלוויזיה החינוכית במסגרת המכסה  212:29שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות 100%
מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  12:51שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את
כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה הטלוויזיה החינוכית
במחויבות האמורה.

יולי -דצמבר 2013
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  767:43שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית" .רשת" מחויבת ללוות את כל השעות
של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  662:41שעות מאחר ו–  105:02שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל* השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "רשת" במסגרת המכסה  766:30שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  99.8%מהשעות
של התכניות המוקלטות הדוברות עברית.
* ל"רשת" חוסר של  1:13שעות ,אנו מוצאים כי אין מקום לקבוע הפרה במקרה הנדון.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "רשת" 22:01שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את כל השעות של
התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות
האמורה.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  540:07שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית" .קשת" מחויבת ללוות את כל
השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  534:39שעות מאחר ו–  5:28שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
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סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה  540:07שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  100%מהשעות
של התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "קשת"  13:20שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את כל השעות
של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות
האמורה.

טלוויזיה חינוכית
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  217:12שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית .הטלוויזיה החינוכית
מחויבת ללוות את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  207:07שעות מאחר ו–  10:05שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה הטלוויזיה החינוכית במסגרת המכסה  217:12שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות 100%
מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  11:58שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את
כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה הטלוויזיה החינוכית
במחויבות האמורה.

 .17.2כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא
סעיף (3ב) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  100% ,2013מסך זמן שידורן של כלל התכניות
המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא.
יצוין כי הרשות קבעה כי שעות צפיית השיא ("פריים טיים") בערוצים  2ו 10 -הינן בין השעות  .19:00-24:30אשר
על כן ,ובהתאם להוראת סעיף (2ב) לחוק ,בדיקת עמידת הזכיינים בהוראת סעיף (3ב) 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 2013
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "רשת"  260:54שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא" .רשת" מחויבת ללוות
את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא ,בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  235:41שעות מאחר ו–  25:13שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "רשת" במסגרת המכסה  260:54שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  100%מהשעות של
התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "קשת"  189:41שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא" .קשת" מחויבת ללוות
את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא ,בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  189:09שעות מאחר ו–  0:32דקות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה  189:41שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  100%מהשעות של
התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

יולי -דצמבר 2013
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "רשת"  297:50שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא" .רשת" מחויבת ללוות
את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא ,בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  264:43שעות מאחר ו–  33:07שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל* השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "רשת" במסגרת המכסה  297:10שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  99.8%מהשעות
של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא.
* ל"רשת" חוסר של  40דקות ,אנו מוצאים כי אין מקום לקבוע הפרה במקרה הנדון.
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קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "קשת"  166:16שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא" .קשת" מחויבת ללוות
את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא ,בכתוביות בעברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית ,ואשר מהוות
 100%מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

 .17.3ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים
סעיף (3ד) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעור של  50%מהשיעורים האמורים בסעיף  3לחוק,
תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,במשך חצי שנה.
עפ"י הוראת סעיף זה בשנת  2013יש ללוות בכתוביות  50%לפחות מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות
בכל היום ,ו 50%-מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא .לעניין זה יצוין כי סעיף (2א)
לחוק קובע כי שעות השיא לגבי תכניות לגיל הרך הינן  7:00-8:00ו( 14:00-17:00 -להלן" :שעות השיא לילדים").

ינואר-יוני 2013
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  8:18שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית
במהלך כל היום ,ולפיכך היה עליה ללוות  50%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 4:09 ,שעות .הטלוויזיה החינוכית ליוותה
 6:38שעות של תכניות מדובבות לילדים בכתוביות ואשר מהוות  80%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 2013
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  3:29שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית
במהלך כל היום ,ולפיכך היה עליה ללוות  50%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 1:44 ,שעות .הטלוויזיה החינוכית ליוותה
 1:52שעות של תכניות מדובבות לילדים בכתוביות ואשר מהוות  53%מהשעות של תכניות מדובבות המיועדות
לילדים בשפה העברית במשך כל שעות היום .הטלוויזיה החינוכית עמדה במחויבות ואף ליוותה שידורים בכתוביות
מעבר לנדרש.

 .17.4כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא לילדים
ינואר-יוני 2013
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  8:18שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית
בשעות השיא ,ולפיכך היה עליה ללוות  50%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 4:09 ,שעות .הטלוויזיה החינוכית ליוותה
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 6:38שעות של תכניות מדובבות לילדים בכתוביות ואשר מהוות  80%מהשעות של תכניות מדובבות המיועדות
לילדים בשפה העברית בשעות השיא .הטלוויזיה החינוכית עמדה במחויבות ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר
לנדרש.

יולי  -דצמבר 2013
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  3:29שעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה העברית
בשעות השיא ,ולפיכך היה עליה ללוות  50%מהן בכתוביות בעברית ,קרי 1:44 ,שעות .הטלוויזיה החינוכית ליוותה
 1:52שעות של תכניות מדובבות לילדים בכתוביות ואשר מהוות  53%מהשעות של תכניות מדובבות המיועדות
לילדים בשפה העברית בשעות השיא .הטלוויזיה החינוכית עמדה במחויבות ואף ליוותה שידורים בכתוביות מעבר
לנדרש.

 .17.5כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי
סעיף (4א) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  75% ,2013לפחות 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 2013
רשת
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  664:03שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות 75%
משעות אלה בכתוביות ,כלומר  498:02שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  514:25שעות ,שהן  77%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.
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קשת
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת" 420:01שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות 75%
משעות אלה בכתוביות ,כלומר  315:00שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  300:14שעות מאחר ו 14:46 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  334:20שעות ,שהן  80%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

הטלוויזיה החינוכית
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית 77:51שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב
ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  58:23שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  23:16שעות מאחר ו 35:07 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  23:45שעות ,שהן  30%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית ,ו – 35:07שעות לוו בשפת סימנים .סה"כ שידרה הטלוויזיה החינוכית במסגרת המכסה  58:52שעות שלוו
בכתוביות סמויות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  76%מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה
הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

יולי  -דצמבר 2013
רשת
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "רשת"  565:04שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות 75%
משעות אלה בכתוביות ,כלומר  423:48שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  500:21שעות ,שהן  88%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "קשת"  498:23שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב ללוות 75%
משעות אלה בכתוביות ,כלומר  373:47שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  347:15שעות מאחר ו 26:32 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
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בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  405:32שעות ,שהן  81%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "קשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

הטלוויזיה החינוכית
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  77:47שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הטלוויזיה
החינוכית מחויבת ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  58:20שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  10:27שעות מאחר ו 47:53 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  10:55שעות ,שהן  14%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית ,ו – 47:53שעות לוו בשפת סימנים .סה"כ שידרה הטלוויזיה החינוכית במסגרת המכסה  58:48שעות שלוו
בכתוביות סמויות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  76%מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה
הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה.

 .17.6כתוביות בתכניות בשידור חי בשעות שיא
סעיף (4ב) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  75% ,2013לפחות מסך זמן שידורן של כלל
התכניות בשידור חי המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא.
להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף  17.2לעיל.
יובהר כי הטלוויזיה החינוכית אינה משדרת בשעות אלו ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו.

ינואר-יוני 2013
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "רשת"  124:56שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא .הזכיין
מחויב ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  93:42שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  102:29שעות ,שהן  82%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "קשת"  110:33שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא .הזכיין
מחויב ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  82:54שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  68:08שעות מאחר ו–  14:46שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
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בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  68:15שעות ,שהן  62%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית ,ו – 14:46שעות לוו בשפת סימנים .סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה  83:01שעות שלוו בכתוביות סמויות
ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  75%מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך ,עמדה
"קשת" במחויבות האמורה.

יולי-דצמבר 2013
רשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "רשת"  98:16שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא .הזכיין
מחויב ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  73:42שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  95:25שעות ,שהן  97%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

קשת
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "קשת"  146:15שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא .הזכיין
מחויב ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  109:41שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  83:09שעות מאחר ו – 26:32שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  103:52שעות ,שהן  71%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית ,ו – 26:32שעות לוו בשפת סימנים .סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה  130:24שעות שלוו בכתוביות
סמויות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות  89%מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך,
עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

 .17.7תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה
סעיף (7א) לחוק קובע כי בשנת  2013משדר טלוויזיה ילווה  5%לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות
בשעות השיא ,למעט מהדורת חדשות ,בתרגום לשפת סימנים .להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף  17.2לעיל.
יובהר כי הטלוויזיה החינוכית אינה משדרת בשעות אלה ,על כן לא חלה עליה מחויבות זו.

ינואר-דצמבר 2013
רשת
בתקופה זו שידרה "רשת"  742:09שעות דוברות עברית בשעות השיא .הזכיין מחויב ללוות  5%משעות אלה בתרגום
לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  37:06שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  58:20שעות ,שהן  7.9%מסך התכניות דוברות עברית
ששודרו בשעות השיא .לפיכך עמדה "רשת" במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בשפת סימנים מעבר לנדרש.
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קשת
בתקופה זו שידרה "קשת"  612:47שעות דוברות עברית בשעות השיא .הזכיין מחויב ללוות  5%משעות אלה בתרגום
לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  30:38שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  41:50שעות ,שהן  6.8%מסך התכניות דוברות עברית
ששודרו בשעות השיא .לפיכך עמדה "קשת במחויבות האמורה.

שידורי הרשות השנייה
בשנת  2013שידרה הרשות השנייה  16:57שעות דוברות עברית בשעות השיא בערוצים  2ו .10 -הרשות מחויבת ללוות
 5%משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  50דקות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  0:58דקות ,שהן  5.7%מסך השעות ששידרה הרשות
השנייה.
במהלך כל השנה שידרה הרשות השנייה  82:18שעות בערוצים  2ו ,10-וכולן לוו בכתוביות לכבדי שמיעה.

 .17.8תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך
סעיף (7ג) 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  2013תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות ,על כן לא חלה עליה
מחויבות זו.

קשת
"קשת" לא שידרה במהלך שנת  2013תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות ,על כן לא חלה עליה
מחויבות זו.

הטלוויזיה החינוכית
הטלוויזיה החינוכית לא שידרה במהלך שנת  2013תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות ,על כן לא
חלה עליה מחויבות זו.

חברת החדשות של ערוץ 2
סעיף ( 5ד) לחוק ,הרלוונטי לשנת הדוח ,קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות,
המשודרת בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורה כאמור.
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חברת החדשות של ערוץ  2עמדה בדרישה ולוותה את מהדורות החדשות המשודרת בכתוביות סמויות אשר
ניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה.
לפיכך חברת החדשות עמדו בדרישה.
סעיף (7ב) לחוק קובע כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת
בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.
בהתאם לסעיף ( 7ב) לחוק ,על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ .הועדה קבעה
הוראות בעניין ,וערוצים  2ו 10 -שידרו בהתאם לחלוקה שניתנה ע"י ועדת התיאום.
חברת החדשות של ערוץ  2שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שלישי ושישי.
לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.
בהתאם לסעיף ( 9ג) לחוק – בערוץ  2ובערוץ  10משודרות 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 (11א) לחוק ,מתפרסם מידע במדריכי השידורים ובלוחות השידורים האלקטרוניים ( )EPGלגבי
תכניות המלוות בכתוביות ובשפת סימנים .המידע מועבר על ידי הזכייניות למערכות פרסום הלוחות ,במסגרת לוחות
השידורים המפורסמים לציבור.
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הפרות בשידור
כחלק מהפיקוח על השידורים ,הרשות מבררת עם כל זכיין שידורים אשר מצפיה בהם עולה כי הם כוללים הפרה
לכאורה של החוק ,הכללים או הנחיות הרשות .לדוגמה ,שיבוץ פרסומות בניגוד לכללים ,פרסומת אגב אסורה ונושאים
תוכניתיים ואתיים נוספים.
אם לאחר הליך הבירור עם הזכיין ,מתקבלת החלטה כי בוצעה הפרה בשידור ,רשאית הרשות להטיל סנקציה על
הזכיין .במסגרת זאת באפשרות הרשות להטיל את הסנקציות הבאות :קביעת אזהרה ,שלילת היתר ניוד פרסומות
(ההיתר מאפשר לזכיין לשנות את חלוקת הפרסומות כך שיותר פרסומות ישודרו בפריים טיים) ,נטילת זמן פרסומת
העומד לרשות הזכיין או עיצומים כספיים (לרבות נטילה או עיצומים על תנאי) .על ההחלטה להטיל סנקציה מאפשרת
הרשות לזכיין להגיש בקשה לעיון מחדש בפני מנכ"ל הרשות ,ולאחר מכן להגיש ערר שידון בפני ועדה של מועצת
הרשות.
להלן מפורטות ההפרות שבגינן הוחלט להטיל סנקציות על הזכיין .במקרים בהם החל הליך הפרה ,אשר טרם הסתיים,
מסומנות ההפרות בכוכבית.

טבלת סיכום הפרות ונטילות שקבעה הרשות – שנת 2013
זכיין

מספר
הפרות

הפרות
בתחום שיבוץ
פרסומות או
חסויות

הפרות בתחום
אתיקה
בפרסומת

הפרות בתחום
פרסומת אגב

הפרות
בתחום
תכניות

הפרות
בתחום
היקף שידור
תכניות
מציאות

רשת

143

90

3

23

3

24

8

48

87

קשת

51

11

8

18

9

5

1

14

36

טח"י

1

1

חברת
החדשות

1

1
1

ההיקף המצטבר של הנטילות שנקבעו בשנת :2013

זכיין

נטילות בשעות

קשת

 27:00דקות

רשת

 1:19:00שעות

ההיקף המצטבר של העיצומים הכספיים שנקבעו בשנת :2013
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הפרות
בתחום
עצמת
השמע

התראה

נטילת זמן עיצום
כספי
שידור

זכיין

עיצומים כספיים

קשת

₪ 1,048,500

רשת

₪ 2,167,000

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

1

ערוץ 2
להלן רשימת ההפרות על פי חלוקה לזכיינים:
קשת
הפרה

סנקציית הרשות

.1

בתאריך  ,10.2.13במהלך התכנית "בית ספר למוסיקה" ,הוענק פרס מתנת נטילת  30שניות של
"אפליקציית המוסיקה של פלאפון" .במהלך הופעת הפרס נאמרו דברי פרסומת.
שבח בקריינות על המוצר ,בניגוד לכלל 9א( )1לכללי האתיקה בפרסומות.
נוסף על כך ,אופן הצגת הפרס עמד בניגוד לכלל 9א( )2הקובע כי אזכור
מילולי בכתב יובא ברצועה שגודלה לא יעלה על שליש מסך.

.2

בתאריך  ,11.2.13במהלך התכנית "ארץ נהדרת" ,הוענק פרס מתנת חברת נטילת  30שניות של
"פלאפון" ובו נאמר "פלאפון  -הרשת המהירה בישראל" .זאת בניגוד לכלל פרסומת.
9א( )1לכללי האתיקה בפרסומות .נוסף על כך ,אופן הצגת הפרס בתכנית
עמד בניגוד לכלל 9א( )2לכללי האתיקה בפרסומת.

.3

בתאריך  ,11.2.13במהלך התכנית "אנשים" ,ניתנה חשיפה החורגת מגבול נטילת דקה של פרסומת.
הסביר לרשת "ללין" ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

.4

בתאריך  ,12.2.13במהלך התכנית "אנשים" ,ניתנה חשיפה החורגת מגבול נטילת  2דקות של פרסומת.
הסביר לרשת "קסטרו" ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
בתאריך  ,22.01.13בין השעות  ,8:00-7:00ובין השעות  9:00-8:00שודרו
 5מקבצי חסויות בזמן כולל של  1:06דקות ,וזאת בניגוד לכלל (5ב)
לכללי חסויות ,הקובע כי במהלך שעה ישודרו חסויות בזמן שלא יעלה
על  54שניות.

נטילת  30שניות של
פרסומת.

.6

בחודשים ינואר ופברואר  ,2013במהלך תכניות החדשות "ערוץ
החדשות" ,שודרו מקבצי חסויות בניגוד לכלל (3א) לכללי החסויות,
הקובע כי לא תשודר הודעת חסות לשידור חדשות ,למעט פינת מזג
האוויר.

נטילת  10דקות של
פרסומת.

.7

בתאריך  16.4.13בשעה  ,20:59שודר בהפסקת הפרסומות לפני התכנית
"ארץ נהדרת" תשדיר פרסומת לחברת " 012מובייל" .בתשדיר נעשה
שימוש בדמותו ובקולו של מנחה "ארץ נהדרת" ,אייל קיציס ,בניגוד
לקבוע בכלל (32א) לכללי השיבוץ בפרסומות ,הקובע כי לא ישודר
תשדיר פרסומת המציג דמות או שחקן המופיעים בתפקיד ראשי או
משמעותי בתכנית ,במהלך ההפסקה או בגבולותיה.

נטילת דקה של פרסומת.

.5
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ערוץ 2
הפרה
.8

בתאריכים הבאים היקף תכניות הבידור והמציאות ("ריאליטי") ששודרו
ביחס להיקף תכניות מסוגה עילית אשר שודרו באותו השבוע ,חרג
מהחלטת המועצה מיום  29.12.10בנושא:
.

אבין  5-7.5.13שודרו  4:24שעות של תכניות בידור או מציאות
במקום  4:18מותרות .כמו כן שודרו  5תכניות סוגה עילית
במקום  6נדרשות.

.

בבין  25-27.8.13שודרו  5:12שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך .₪ 20,000
במקום  4:18מותרות.

.

גבין  27-29.10.13שודרו  5:03שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך .₪ 15,000
במקום  4:18מותרות .כמו כן שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום
 7נדרשות.

.

דבין  3-5.11.13שודרו  4:59שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך .₪ 10,000
במקום  4:18מותרות.

.

הבין  22-24.12.13שודרו  6תכניות סוגה עילית במקום  7נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 10,000

.9

בתאריך  ,21.5.13במהלך פרק בסדרה "תא גורדין" ,שודר קטע המציג
בבירור עישון סמים .השידור האמור עומד בניגוד לתקנות סיווג וסימון
(תשס"ג )2002-וכלל (9ב) בכללי התכניות ,לפיהם שימוש ברור בסמים
מחייב סיווג .+14

.10

בתאריכים שלהלן שודר אייטם המזמין את הצופים לגלוש באפליקצית
 MAKO TVולהשתתף בפעילות אינטראקטיבית .השידור האמור
מהווה פרסומת אגב אסורה העומדת בניגוד לסעיף  9בכללי האתיקה
בפרסומת .עוד ,השידור עומד בניגוד לסעיף (5ב) לכללי האתיקה
בשידורי טלוויזיה ,הקובע כי בעל זיכיון לא יקדם את ענייניו במסגרת
שידוריו ,וכן בניגוד להנחיות הרשות לעניין זה.

.11
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סנקציית הרשות

נטילת  30שניות של
פרסומת.

נטילת דקה של פרסומת.

.

אבתאריכים 12-14.5.13

עיצום כספי בסך .₪ 75,000

.

בבתאריכים 26-28.5.13 ,19-21.5.13

עיצום כספי בסך 156,000
*₪

בתאריכים  2-3.6.13שודרה פרסומת לדגני בוקר "מיני כריות" של חברת
תלמה .בתשדיר הוצג הפעוט כאובייקט מיני בשילוב גינונים הלקוחים
מעולם המבוגרים .התשדיר עומד בניגוד לכלל  41לכללי האתיקה
בפרסומות .כמו כן ,אופי התשדיר עומד בניגוד לכללים  3ו ,14-לכללי
האתיקה בפרסומות.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

נטילת  2דקות של פרסומת.

ערוץ 2
הפרה
.12

סנקציית הרשות

בתאריכים שלהלן שודר אייטם המזמין את הצופים להעלות תמונות
לאתר "מאקו" .כמו כן ,שודר כי למשתתף הזוכה יוענק פרס מתנת רשת
"ביג" .באייטם מתקיימת חשיפה פרסומית לאתר "מאקו" ולרשת "ביג".
האייטם האמור מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ושידורו עומד בניגוד לכלל
 9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על כך ,אייטם זה שודר שלא במסגרת
מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד לכלל (20א) ו(-ב)
לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין.
עיצום כספי בסך .₪ 60,000
 .אבתאריכים 7.7.13 ,1-2.7.13
.

בבתאריכים 11-13.8.13

עיצום כספי בסך .₪ 60,000

.13

בתאריכים  1-2.7.13ו 7.7.13-הוענק פרס מתנת "אריאל" באופן המנוגד
לכלל 9א( )1לכללי האתיקה בפרסומות ,הקובע כי בעת הצגת פרס
לא ייאמרו דברי שבח ,תיאור איכותי או השוואה למוצרים או שירותים
אחרים.

.14

בתאריך  ,23.6.13במהלך תכנית "האח הגדול" ,שובצו חסויות והוענק נטילת דקה של פרסומת.
פרס מתנת חברת הביטוח "מגדל" .הדבר עומד בניגוד לכלל (3ה) לכללי
החסויות ,הקובע כי "בתכנית שניתנה לה חסות לא יוצג נותן החסות או
מוצר או שירות שלו".

.15

בתאריך  ,1.7.13במהלך התכנית "האח הגדול" ,נראה הדייר גילי מיילי
כאשר הוא נוקט באלימות מילולית כלפי הדיירת ענת צאיג .חלקים
מקטע זה שודרו שוב למחרת .כמו כן ,האח הגדול הביע אהדה כלפי הדייר
גילי מיילי ,חרף התנהגותו .השידור האמור עומד בניגוד לכלל  11לכללי
האתיקה בשידורים והוא כולל פגיעה בטעם הטוב ,בכבוד האדם וברגשות
הציבור.

.16

בתאריך  23.6.13שובצו אייטמים המהווים חשיפה פרסומית ל"נסטי" ,עיצום כספי בסך .₪ 5,000
שלא במקבץ פרסומות .האייטמים האמורים מהווים פרסומת לכל דבר
ועניין .שידורם עומד בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על
כך ,אייטם זה שודר שלא במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון
כנדרש) ,בניגוד לכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות
בעניין.

.17

בתאריך  ,8.7.13במהלך התכנית "אנשים" ,שודר אייטם המהווה חשיפה עיצום כספי בסך .₪ 2,000
פרסומית ל"בנק הפועלים" .האייטם מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ועומד
בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על כך ,אייטם זה שודר
שלא במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד לכלל
(20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין.

נטילת  30שניות של
פרסומת.

נטילת  5דקות של פרסומת
והשהיית היתר ניוד
פרסומות במועד זה בשעות
הפריים.
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סנקציית הרשות

.18

בתאריך  10.7.13שובץ אייטם ל"דיבוב מצחיק" ,המהווה חשיפה פרסומית עיצום כספי בסך .₪ 20,000
ל"קראנץ'" ולאתר "מאקו" .האייטם מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ועומד
בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על כך ,אייטם זה שודר
שלא במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד לכלל
(20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין.

.19

בתאריכים  25.8.13 ,20.5.13ו 27.8.13-שודרה חסות של "שוקו תנובה" ,התראה.
באופן המנוגד לכלל (4ג) לכללי החסויות הקובע כי על החסות להיות
בעלת מסר כללי ותדמיתי והיא לא תכלול תיאור השוואתי של מוצר או
של שירות.

.20

בתאריך  20.8.13שודר תשדיר פרסומת בהקרנת בכורה לרשת החנויות נטילת  1:30דקות של
"קסטרו ילדים" .אורך התשדיר עמד על  3דקות ,בניגוד לכלל  6לכללי פרסומת.
שיבוץ פרסומות הקובע כי אורכו המרבי של תשדיר פרסומת יהיה 90
שניות.

.21

במהלך התקופה שבין  8.8.13-1.1.13שודרו  40תשדירים לעמותת "אור עיצום כספי בסך 200,000
ירוק" בצמוד למהדורת החדשות ,שלא במקבץ פרסומות.
.₪
האייטמים האמורים מהווים פרסומת לכל דבר ועניין .שידורם שלא
במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,עומד בניגוד
לסעיף (83א) לחוק הרשות השנייה ולכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ
פרסומות .עוד ,על שידורם לעמוד במכסת הפרסומות המותרת בשעה
ובסך הפרסומות היומי המותר.
בתאריכים  14.7.13 ,7.7.13ו 28.7.13-שודרו חריגות מסך זמן הפרסומות עיצום כספי בסך ,₪ 7,500
היומי בגין השידור האמור .זאת ,בניגוד לסעיף (85ב) לחוק הרשות השנייה בגין  3הפרות.
ולכלל (3ג) לכללי שיבוץ פרסומות.

.22

בתאריך  15-16.9.13שודרה התכנית "מיוזיקפה" ,למרות הודעת הרשות כי עיצום כספי בסך .₪ 10,000
שידור התכנית אסור .השידור האמור עומד בניגוד להנחיית המועצה מיום
 4.8.2011בנוגע להפרדת תכנים בין ערוץ  24לערוץ  .2כמו כן ,השידור
עומד בניגוד לכללים  30ו(34-א) לכללי התכניות ,לפיהם שינוי לוח
מאושר מצריך קבלת אישור מהרשות.

.23

בתאריך  ,14.10.13במהלך התכנית "אנשים" ,שודרה כתבה שעסקה עיצום כספי בסך .₪ 10,000
במתמודד לראשות עיריית ת"א ,ניצן הורוביץ באופן המהווה תעמולת
בחירות אסורה בניגוד להוראות סעיף (46א)( )3לחוק הרשות השנייה
ולסעיף  5לחוק הבחירות (תעמולה) ,תשי"ט.1959-

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
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.24

בתאריכים  14.10.13 ,13.10.13ו 21.10.13-שודר אייטם פרסומי לאתר
"מאקו" .עוד שודר ,כי למשתתף הזוכה יוענק פרס מתנת "קוקה קולה
זירו"  ."urban experience" -האייטם האמור מהווה פרסומת לכל דבר
ועניין ושידורו עומד בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף
על כך ,אייטם זה שודר שלא במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה
וסימון כנדרש) ,בניגוד לכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד
להנחיות בעניין.

עיצום כספי בסך ,₪ 12,000
בגין  3הפרות.

.25

בחודשים ספטמבר ואוקטובר  2013שודר אייטם פרסומי לאתר "מאקו".
האייטם הזמין את הצופים לשתף בתכניות שלהם לעתיד ,בעוד שברקע
הופיע לוגו של אתר "מאקו" ,ולמשתתף הזוכה יוענק פרס מתנת "בנק
הפועלים" .האייטם האמור מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ושידורו עומד
בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על כך ,אייטם זה שודר
שלא במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד
לכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין.

עיצום כספי בסך .₪ 54,000

.26

בתאריכים  10-12.11.13ו 17.11.13-במהלך התכנית "חי בלילה" שודרו עיצום כספי בסך ,₪ 8,000
כתבות המלוות את המסע של חברת "קוקה קולה זירו" באירופה ,לצד מתן בגין  4הפרות.
פרס מטעם החברה .השידור האמור עומד בניגוד לסעיפים  83ו 84-לחוק
הרשות השנייה ולכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

.27

בתאריכים  10-12.11.13ו 17.11.13-שודר במהלך היום אייטם פרסומי
המזמין את הצופים להיכנס לאתר "מאקו" ולהשתתף בפעילות הנערכת
שם ולזכות בפרס מתנת קוקה קולה זירו "."urban experience
האייטם האמור מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ושידורו עומד בניגוד
לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על כך ,אייטם זה שודר שלא
במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד לכלל
(20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין.

.28

בתאריכים שלהלן ,בשל שיבוץ אייטמים שלא במסגרת מקבץ פרסומות,
נוצרה חריגה בזמן הפרסומות (הזכיין לא עמד במכסת הפרסומות המותרת
בשעה ובסך השעות היומי) ,בניגוד לכלל (3ב)( )1לכללי שיבוץ פרסומות,
כדלקמן:
א.
ב.

עיצום כספי בסך .₪ 40,000

בתאריך  ,12.11.13בין השעות  ,24:00-20:00נוצרה חריגה עיצום כספי בסך .₪ 1,000
בת  45שניות.
עיצום כספי בסך .₪ 1,000
בתאריך  ,17.11.13בין השעות  ,24:00-20:00נוצרה חריגה
בת  1:03דקות.
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.29

בין התאריכים  23.9-19.11.13בוטל  10פעמים שידור תכנית התעודה עיצום כספי בסך .₪ 50,000
"אנשים" .התכנית הוחלפה בתכניות שונות המלוות את תכנית הבידור
"הכוכב הבא" .זאת ,בניגוד לכללים  30ו 34-לכללי התכניות ,הקובעים כי
כל שינוי בלוח מאושר מצריך אישור הרשות מראש.

.30

בתאריך  24.11.13נדחה שידור התכנית "אנשים" משעה  18:50לשעה עיצום כספי בסך .₪ 2,000
 .23:00במקומה שודרה התכנית "הכוכב הבא  -שופטים מהבית" .זאת,
בניגוד לכלל  30ולכלל  34לכללי התכניות ,הקובעים כי כל שינוי בלוח
מאושר מצריך אישור הרשות מראש.

.31

בתאריך  3.12.13בוטלה התכנית "אנשים" ,שתוכננה לשידור בשעה  ,18:50עיצום כספי בסך .₪ 5,000
ובמקומה שודרה התכנית "הכוכב הבא  -רגע לפני רבע הגמר" .זאת,
בניגוד לכלל  30ולכלל  34לכללי התכניות ,הקובעים כי כל שינוי בלוח
מאושר מצריך אישור הרשות מראש.

.32

בתאריך  24.12.13בוטלו התכניות "אנשים" ו"תכנית חיסכון" ,שתוכננו עיצום כספי בסך .₪ 40,000
לשידור ב 18:50-וב ,19:20-ובמקומן שודרה התכנית "הכוכב הבא – רגע
לפני הגמר" .זאת ,בניגוד לכלל  30ולכלל  34לכללי התכניות ,הקובעים כי
כל שינוי בלוח מאושר מצריך אישור הרשות מראש.

.33

בתאריך  23.12.13שודרה התכנית "נראה אותך" ,ששודרה במהלך שנת עיצום כספי בסך .₪ 5,000
 2012בערוץ  .24השידור האמור עומד בניגוד להנחיית המועצה מיום
 4.8.2011בנוגע להפרדת תכנים בין ערוץ  24לערוץ .2

.34

במועדים שלהלן שודרו אייטמים שמטרתם קידום "יום העסקים הקטנים" עיצום כספי בסך 110,000
של "בנק הפועלים" .מהאמור עולה ,כי קיים שיתוף פעולה בין "בנק .₪
הפועלים" ל"קשת" בנושא שיווק יום העסקים הקטנים במהלך יום
השידורים של "קשת" .זאת נוסף על פרסומות המקדמות את "יום העסקים
הקטנים" במהלך ימי השידורים של "קשת" .השידור מהווה הפרה של סעיף
 83לחוק הרשות השנייה ,הקובע כי "מורשה לשידורים לא יכלול במשדריו
דבר שהוא בגדר פרסומת גלויה או מסווית ושאינו תשדיר פרסומת ואשר
קיבל עבור שידורו תמורה כספית" ושל כלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
כמו כן ,השידור האמור מהווה הפרה של כלל  13לכללי התכניות.
בתאריכים 28.10.13 ,)19:19( 20.10.13 ,)19:18( 20.10.13
א.
(26.11.13 ,)19:15( 25.11.13 ,)15:53( 12.11.13 ,)19:21( 11.11.13 ,)23:43
( )19:15( 10.12.13 ,)19:11( 9.12.13 ,)19:14( 8.12.13 ,)19:17ו15.12.13-
( ,)19:12במהלך התכנית "אנשים" ,שודרו אייטמים שמטרתם לקדם
את יום העסקים הקטנים של "בנק הפועלים" .האייטם בתכנית ממותג
בדומה למיתוג של יום העסקים הקטנים וכפי שמופיע בפרסומת .בסוף
כל אייטם שודר פרס בשיתוף אתר "מאקו" ו"בנק הפועלים" .נוסף על כך,
העסקים שמופיעים באייטם זוכים לפרסום ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה
בפרסומת.
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בתאריכים  )08:40( 22.12.13 ,)08:40( 17.12.13ו23.12.13-
ב.
( ,)08:40במהלך תכניות הבוקר של "קשת" ,שודר אייטם המציג בעלי עיצום כספי בסך .₪ 30,000
עסקים קטנים עם נציגה מ"בנק הפועלים" .הנציגה הציגה עצות שונות
בנוגע לניהול עסקים ותיארה את פועלו של העסק .כמו כן ,האייטם נפתח
בהצגת "יום העסקים הקטנים" ע"י המנחים וקידומו ,במקביל לשידור
הפרסומות המשודרות במהלך היום.
ג.
בתאריכים  )06:38( 24.12.13 ,)19:01( 23.12.13ו 29.12.13-עיצום כספי בסך .₪ 30,000
( )19:01שודר בין התכניות אייטם שמזמין את בעלי העסקים הקטנים
להצטרף לפעילות שעורך בנק הפועלים עם אתר "מאקו"  .האייטם זהה
לפרסומת לאותו מוצר.

רשת

.1

הפרה
בתאריכים הבאים היקף תכניות הבידור והמציאות ("ריאלטי")
ששודרו ביחס להיקף תכניות מסוגה עילית ששודרו באותו השבוע,
חרג מהחלטת המועצה מיום  29.12.10בנושא:

סנקציית הרשות

 .אבין  16-19.1.13שודרו  6:04שעות של תכניות בידור או נטילת  2דקות של
מציאות במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  6תכניות פרסומת.
סוגה עילית במקום  8נדרשות.
 .בבין  30.1-2.2.13שודרו  6תכניות סוגה עילית במקום  7נטילת  30שניות של
פרסומת.
נדרשות.
.

גבין  6-9.2.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  7נדרשות .נטילת דקה של פרסומת.

.

דבין  13-16.2.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  7נטילת דקה של פרסומת.
נדרשות.

.

הבין  20-23.3.13שודרו  8:01שעות של תכניות בידור או נטילת  3דקות של
מציאות במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרה תכנית פרסומת.
אחת מסוגה עילית במקום  10נדרשות.

.

ובין  8-11.5.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  6נטילת  30שניות של
פרסומת.
נדרשות.

.

זבין  15-18.5.13שודרו  6:26שעות של תכניות בידור או עיצום כספי בסך של
מציאות במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  5תכניות .₪ 4,000
סוגה עילית במקום  8נדרשות.
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 .חבין  29.5-1.6.13שודרו  6:16שעות של תכניות בידור או עיצום כספי בסך .₪ 4,000
מציאות במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  6תכניות
סוגה עילית במקום  8נדרשות.
 .טבין  5-8.6.13שודרו  6:26שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך של 6,000
במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  5תכניות סוגה .₪
עילית במקום  8נדרשות.
 .יבין  12-15.6.13שודרו  6:30שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך .₪ 6,000
במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  7תכניות סוגה
עילית במקום  8נדרשות.
	.איבין  19-22.6.13שודרו  7:20שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך של
במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  6תכניות סוגה .₪ 40,000
עילית במקום  9נדרשות.
	.ביבין  26-29.6.13שודרו  6:51שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך של
במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  5תכניות סוגה .₪ 40,000
עילית במקום  9נדרשות.
	.גיבין  17-20.7.13שודרו  5:22שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך .₪ 1,000
במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  5תכניות סוגה
עילית במקום  7נדרשות.
	.דיבין  24-27.7.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  6נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 1,000
	.וטבין  31.7-3.8.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  7נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 2,000
	.זטבין  7-10.8.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  7נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 3,000
	.זיבין  21-24.8.13שודרו  5תכניות סוגה עלית במקום  6נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 1,000
	.חיבין  28-31.8.13שודרו  7:01שעות של תכניות בידור או מציאות עיצום כספי בסך 71,000
במקום  5:42שעות מותרות .כמו כן ,שודרו  4תכניות סוגה .₪
עילית במקום  9נדרשות.
	.טיבין  30.10-2.11.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  6עיצום כספי בסך .₪ 3,000
נדרשות.
 .כבין  6-9.11.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  6נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 3,000
	.אכבין  13-16.11.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  6נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 3,000
	.בכבין  20-23.11.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  6נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 3,000
	.גכבין  18-21.12.13שודרו  5:55שעות של תכניות בידור או עיצום כספי בסך 10,500
מציאות במקום  5:42שעות מותרות .כן ,שודרו  5תכניות סוגה .₪
עילית במקום  8נדרשות.
	.דכבין  25-28.12.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום  7נדרשות .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
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הפרה
במהלך חודש ינואר שודרו קדימונים לתכנית "בוס בהסוואה" ובהם
אוזכרה רשת "ישרוטל" .אזכור רשת "ישרוטל" במסגרת הקדימון,
שלא במסגרת מקבץ פרסומות (בהפרדה וסימון כנדרש) ,עומד בניגוד
לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ
פרסומות .כמו כן ,השידור עומד בניגוד לכלל  13לכללי התכניות.

סנקציית הרשות
נטילת  30שניות של
פרסומת.

במהלך התכנית "בוס בהסוואה" זכו החברות שלהלן לחשיפה פרסומית
מצטברת החורגת מגדר הסביר .החשיפה האמורה מהווה פרסומת אגב
אסורה ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת:
נטילת  1:30דקות של
 .אבתאריך  ,7.2.13חברת הליסינג "אלבר"
פרסומת.
 .בבתאריך  ,14.2.13רשת בתי הקפה ""Café Cafe
נטילת  30שניות של
פרסומת.
במהלך התכנית " "THE VOICEזכו החברות שלהלן לחשיפה
פרסומית מצטברת החורגת מגדר הסביר .החשיפה האמורה מהווה
פרסומת אגב אסורה ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.
 .אבתאריכים  6.2.13 ,30.1.13 ,26.1.13 ,19.1.13ו ,9.2.13-חברת נטילת  6דקות של
פרסומת.
"בזק".
 .בבתאריכים  6.2.13 ,2.2.13ו ,9.2.13-חברת "קוקה קולה".

.5

נטילת  5דקות של
פרסומת.

בתאריכים שלהלן שודרו מקבצי חסויות בניגוד לכלל (5ב) לכללי
חסויות ,הקובע כי במהלך שעה ישודרו חסויות בזמן שלא יעלה על 54
שניות:
 .אבגין הפרות בתאריכים  ,23.1.13 ,18.1.13-.17 ,11.1.13 ,2-3.1.13בגין הפרות אלו נקבעה
 ,8-10.5.13 ,1-3.5.13 ,20-22.3.13 ,6-9.2.13 ,1-2.2.13 ,25.1.13נטילת  19:00דקות של
,1.6.13 ,29-31.5.13 ,22-23.5.13 ,16-17.5.13
פרסומת.
 .8.6.13 ,5-6.6.13סך החריגה בתאריכים אלו  13:54דקות.
.

בבגין הפרות בתאריכים  ,18.5.13 ,15.5.13 ,4.5.13 ,2.5.13עיצום כספי בסך 26,000
 .19.6.13 ,14.6.13 ,5.6.13 ,25.5.13סך החריגה בתאריכים אלו .₪
 1:30דקות.

.

גבגין הפרות בתאריכים  ,15.6.13 ,25.513 ,18.5.13 ,4.5.13התראה.
 .21.6.13 ,19.6.13סך החריגה בתאריכים אלו  48שניות.
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סנקציית הרשות
הפרה
בתאריכים  9.1.13ו ,10.1.13-במהלך שידורי החדשות ששודרו לאורך נטילת  5דקות של פרסומת
כל היום בשל הסערה שפקדה את הארץ ,שודרו מקבצי חסויות ,זאת בגין  2הפרות.
בניגוד לכלל (3א) לכללי החסויות ,הקובע כי לא תשודר הודעת חסות
לשידור חדשות ,למעט פינת מזג האוויר.

.7

בתאריך  ,20.3.13בין השעות  ,19:00-11:00במהלך שידורי החדשות עיצום כספי בסך 30,000
שסיקרו את ביקורו של נשיא ארה"ב ברק אובמה ,שובצו ושודרו .₪
מקבצי חסויות בזמן כולל של  10דקות ,זאת בניגוד לכלל (3א) לכללי
החסויות ,הקובע כי לא תשודר הודעת חסות לשידור חדשות ,למעט
פינת מזג האוויר.

.8

בתאריכים להלן שודרו חריגות ממכסת זמן הפרסומות היומי המותר,
בניגוד לסעיף (85ב) לחוק הרשות השנייה ולכלל (3ג) לכללי שיבוץ
פרסומות ,הקובע כי זמן שידור לתשדירי פרסומת לא יעלה על 10%
מכלל זמן השידורים ביממה העומד לרשות בעל הזיכיון:
 .אבתאריך  14.3.13שודרו פרסומות בחריגה של  9:19דקות מזמן עיצום כספי בסך של 8,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.
.

בבתאריך  15.3.13שודרו פרסומות בחריגה של  5:46דקות מזמן עיצום כספי בסך של 8,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.

.

גבתאריך  20.3.13שודרו פרסומות בחריגה של  7:35דקות מזמן עיצום כספי בסך של 8,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.

.

דבתאריך  22.3.13שודרו פרסומות בחריגה של  7:58דקות מזמן עיצום כספי בסך של 8,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.

.

ה בתאריך  15.6.13שודרו פרסומות בחריגה של  00:49דקות
מזמן הפרסומות היומי המותר.

עיצום כספי בסך של 3,000
.₪

.

ובתאריך  29.6.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:08דקות
מזמן הפרסומות היומי המותר.

עיצום כספי בסך של 3,000
.₪

.

זבתאריכים 17.7.13 ,10.7.13 ,4.7.13 ,20.6.13 ,11.5.13
ו.18.7.13-

התראה.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ערוץ 2
סנקציית הרשות
הפרה
 .חבתאריך  27.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:36דקות מזמן עיצום כספי בסך .₪ 6,000
הפרסומות היומי המותר.
.

טבתאריך  1.8.14שודרו פרסומות בחריגה של  12:57דקות מזמן עיצום כספי בסך 14,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.

.

יבתאריך  7.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:19דקות מזמן עיצום כספי בסך .₪ 8,000
הפרסומות היומי המותר.

	.איבתאריך  10.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:05דקות מזמן עיצום כספי בסך .₪ 8,000
הפרסומות היומי המותר.
	.ביבתאריך  14.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:24דקות מזמן עיצום כספי בסך 10,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.
	.גיבתאריך  22.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:08דקות ,מזמן עיצום כספי בסך .₪ 8,000
הפרסומות היומי המותר.
	.דיבתאריך  24.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  3:01דקות מזמן עיצום כספי בסך 12,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.
	.וטבתאריך  28.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:34דקות מזמן עיצום כספי בסך 10,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.
	.זטבתאריך  29.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  3:23דקות מזמן עיצום כספי בסך 14,000
.₪
הפרסומות היומי המותר.
	.זיבתאריך  12.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:04דקות מזמן עיצום כספי בסך .₪ 6,000
הפרסומות היומי המותר.
.10

בתאריך  ,18.5.13במהלך התכנית "המרוץ למיליון" ,ניתנה חשיפה
פרסומית מצטברת החורגת מגבול הסביר המהווה פרסומת אגב אסורה,
בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת ,לחברות הבאות:
.

אלחברת השכרת הרכב "הרץ".

.

בלחטיף האנרגיה "אנרג'י".

עיצום כספי בסך 15,000
.₪
התראה.
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סנקציית הרשות
הפרה
בתאריך  ,22.5.13במהלך התכנית "לחיות טוב" ,זכתה רשת "טבע נאות" עיצום כספי בסך 15,000
לחשיפה פרסומית החורגת מגבול הסביר במהלך ריאיון עם מובילת .₪
הקמפיין ,נטע גרטי ,תוך שימוש בסלוגן החברה "את הכי יפה שנוח
לך" .כמו כן ,הוצגו תמונות מתוך קטלוג החברה .כל זאת בניגוד לכלל
 9לכללי האתיקה בפרסומת.
בתאריך  ,22.5.13במהלך התכנית "לחיות טוב" ,זכתה חברת "שגב נטילת  3:30דקות של
 "chefלחשיפה פרסומית החורגת מגבול הסביר ,בניגוד לכלל  9לכללי פרסומת.
האתיקה בפרסומת.
בתאריכים  30.5-1.6.13שודר תשדיר פרסומת לדגני הבוקר "מיני נטילת  3דקות של
כריות" של חברת תלמה .בתשדיר הוצג הילד כאובייקט מיני תוך שילוב פרסומת.
גינונים הלקוחים מעולם המבוגרים באופן העומד בניגוד לכלל 41
לכללי האתיקה בפרסומות .כמו כן ,אופי התשדיר ששודר עומד בניגוד
לכללים  3ו ,14-לכללי האתיקה בפרסומות.
בתאריך  ,11.5.13במהלך התכנית "המרוץ למיליון" ,ניתנה חשיפה
פרסומית מצטברת החורגת מגבול הסביר ,בניגוד לכלל  9לכללי
האתיקה בפרסומת ,לחברות הבאות:
עיצום כספי בסך 10,000
 .אחברת "צים".
.₪
עיצום כספי בסך 15,000
 .ב"רכבת ישראל".
.₪
בתאריך  ,20.7.13במהלך התכנית "מצב האומה" ,עסקו חברי הפאנל נטילת  2דקות של
באופן ציני במחנות הריכוז וההשמדה .השידור האמור עומד בניגוד פרסומת.
לכלל  11לכללי האתיקה בשידורים והוא כולל פגיעה בטעם הטוב,
בכבוד האדם וברגשות הציבור.
בתאריכים שלהלן שודרו חריגות ממכסת זמן הפרסומות המותר ,זאת
בניגוד לכלל (3ב)( )1לכללי שיבוץ פרסומות הקובע כי בין השעות
 24:00-20:00זמן שידור פרסומות לא יעלה על  40דקות:
 .אבתאריך  19.6.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:45דקות מהזמן
המותר.
 .בבתאריך  20.6.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:29דקות מהזמן
המותר.
 .גבתאריך  22.6.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:22דקות מהזמן
המותר.
 .דבתאריך  4.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  0:33דקות מהזמן
המותר.
 .הבתאריך  5.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  0:38דקות מהזמן
המותר.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עיצום כספי בסך .₪ 4,000
עיצום כספי בסך .₪ 4,000
עיצום כספי בסך .₪ 4,000
עיצום כספי בסך 1,000
.₪
עיצום כספי בסך .₪ 1,000

ערוץ 2
הפרה
.16

סנקציית הרשות

 .ובתאריך  17.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  10:12דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 40,000
 .זבתאריך  18.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  10:32דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 40,000
 .חבתאריך  19.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  10:04דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 40,000
 .טבתאריך  20.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  10:26דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 40,000
 .יבתאריך  24.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  3:54דקות מהזמן המותר.

עיצום כספי בסך .₪ 8,000

	.איבתאריך  25.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  0:35דקות מהזמן המותר.

עיצום כספי בסך .₪ 1,000

	.ביבתאריך  27.7.13שודרו פרסומות בחריגה של  4:00דקות מהזמן המותר.

עיצום כספי בסך .₪ 8,000

	.גיבתאריך  2.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  0:58דקות מהזמן המותר.

עיצום כספי בסך .₪ 1,000

	.דיבתאריך  28.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  3:34דקות מהזמן המותר.

עיצום כספי בסך .₪ 8,000

	.וטבתאריך  29.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  11:14דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 71,000
	.זטבתאריך  31.8.13שודרו פרסומות בחריגה של  10:05דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 71,000
	.זיבתאריך  9.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:51דקות מהזמן המותר.

עיצום כספי בסך .₪ 6,000

	.חיבתאריך  10.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:44דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
	.טיבתאריך  11.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:59דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
 .כבתאריך  12.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  2:04דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
	.אכבתאריך  17.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:41דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
	.בכבתאריך  24.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:53דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
	.גכבתאריך  25.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:34דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
	.דכבתאריך  26.10.13שודרו פרסומות בחריגה של  1:44דקות מהזמן המותר .עיצום כספי בסך .₪ 6,000
	.הכבתאריכים  13.7.13 ,10.7.13 ,29.6.13 ,26.6.13ו26.7.13-

התראה.
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סנקציית הרשות
הפרה
בתאריך  ,20.6.13במהלך התכנית "לחיות טוב" ,זכה פארק "מיני נטילת  4דקות של
ישראל" לחשיפה פרסומית החורגת מגבול הסביר ,בניגוד לכלל  9פרסומת.
לכללי האתיקה בפרסומת.

.18

בתאריכים  19.6.13 ,13.6.13 ,6.6.13ו ,26.6.13-במהלך התכנית "לחיות עיצום כספי בסך 10,000
טוב" ,זכו רשת "סופר פארם" והאירוע שהיא משווקת "ביוטי סיטי" .₪
לחשיפה פרסומית החורגת מגבול הסביר ,בניגוד לכלל  9לכללי
האתיקה בפרסומת.

.19

בתאריך  ,3.7.13במהלך התכנית "לחיות טוב" במסגרת פינתה הקבועה נטילת  5:00דקות של
של הדוגמנית שירלי בוגנים ,זכו רשתות האופנה "קסטרו"" ,מנגו" פרסומת.
" "H&Mו "twenty for seven"-לחשיפה פרסומית החורגת מגבול
הסביר ,בניגוד לכלל  9לכללי האתיקה בפרסומת.

.20

בתאריכים  4-6.7.13שודר תשדיר חסות לגבינה צהובה "עמק  -ללא נטילת  3דקות של
חומרים משמרים" של חברת תנובה .בחסות נאמר "הטעם האהוב" וזאת פרסומת.
בניגוד לכלל (4ג)( )1לכללי החסויות ,שקובע כי על החסות להיות
בעלת מסר כללי ותדמיתי .כמו כן ,הודעת החסות שפורסמה זהה ,הן
בקול הן בתמונה ,לתשדיר הפרסומת לאותו מוצר ,זאת בניגוד לקבוע
בכלל (4ד) לכללי החסויות.

.21

בתאריכים שלהלן שובצו תשדירים לאתר "רשת" ובהם הפניות
לפעילויות המתקיימות באתר ,כגון חידות נושאות פרסים ,הפניות
לטיפים להורים המופיעות באתר או פעילויות הקשורות לתכנית
"המרוץ למיליון".
האייטמים האמורים מהווים פרסומת לכל דבר ועניין .עוד ,שידורם
עומד בניגוד לכלל  5לכללי האתיקה בשידורים הקובע כי בעל זיכיון
לא יקדם את ענייניו במסגרת שידוריו .נוסף על כך ,אייטם זה שודר
שלא במסגרת מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד
לכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין:
.

אבגין הפרה בתאריך .11.7.13

התראה.

.

בבגין הפרה בתאריך .17.7.13

נטילת דקה של פרסומת.

.

גבגין הפרה בתאריך 3.8.13

נטילת דקה של פרסומת.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ערוץ 2
.22

הפרה
בתאריכים  14.8.13 ,7.8.13ו 21.8.13-שודר אייטם המהווה חשיפה
פרסומית לחברת "תנובה" ולעמוד הפייסבוק של "רשת" .האייטם
האמור מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ושידורו עומד בניגוד לכלל 9
לכללי האתיקה בפרסומת .נוסף על כך ,אייטם זה שודר שלא במסגרת
מקבץ פרסומות (ללא הפרדה וסימון כנדרש) ,בניגוד לכלל (20א)
ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות ובניגוד להנחיות בעניין.
עוד ,אייטם זה עומד גם בניגוד לכלל (5ב) לכללי האתיקה בשידורים,
הקובע כי בעל זיכיון לא יקדם את ענייניו במסגרת שידוריו.

סנקציית הרשות
נטילת  3דקות של
פרסומת.

.23

בתאריכים  21.8.13 ,17.8.13 ,14.8.13ו 24.8.13-הוענק פרס מתנת נטילת  2דקות של
"לאומי קארד" באופן המנוגד לכלל 9א( )1לכללי האתיקה בפרסומות ,פרסומת.
הקובע כי בעת הצגת פרס לא ייאמרו דברי שבח ,תיאור איכותי או
השוואה למוצרים או לשירותים אחרים ,ולא ייכללו סיסמה פרסומית
או אזכור של מבצע מטעם המפרסם וכיוצא באלה.

.24

בתאריך  24.8.13שודרה חסות לרשת "אופטיקה הלפרין" באופן המנוגד נטילת  30שניות של
לכלל (4ג) לכללי החסויות ,הקובע כי על החסות להיות בעלת מסר פרסומת.
כללי ותדמיתי והיא לא תכלול תיאור השוואתי של מוצר או של שירות.

.25

בתאריך  14.8.13שודר תשדיר חסות של ההצגה "עובד בשביל שניים" ,התראה.
באופן המנוגד לכלל (4ג)( )1לכללי החסויות ,שקובע כי על החסות
להיות בעלת מסר כללי ותדמיתי.

.26

בתאריכים  12.8.13 ,11.8.13ו 13.8.13-שודר תשדיר חסות של בית נטילת דקה של פרסומת.
הספר לאיפור "יוליה סקול" ,באופן המנוגד לכלל (4ג) לכללי החסויות,
הקובע כי על חסות להיות בעלת מסר כללי ותדמיתי והיא לא תכלול
עידוד או תמריץ לרכישת המוצר.

.27

בתאריך  31.8.13שודר תשדיר פרסומת בהקרנת בכורה לרשת החנויות נטילת  1:30דקה של
"קסטרו ילדים" .אורך התשדיר עמד על  3דקות ,זאת בניגוד לכלל  6פרסומת.
לכללי השיבוץ הקובע כי משכו המרבי של תשדיר פרסומת יהיה 90
שניות.
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הפרה
במהלך התקופה שבין  8.8.13-1.1.13שודרו  112פרסומות ל"הסתדרות
המורים"" ,המוסד לביטוח לאומי"" ,קק"ל" ,עמותת "אור ירוק"
ו"המשרד לפיתוח הנגב והגליל" שלא במקבץ פרסומות (סה"כ 112
דקות).

סנקציית הרשות

.1

התשדירים מהווים פרסומת לכל דבר ועניין ,וככאלה עליהם להיות עיצום כספי בסך 560,000
משובצים במסגרת מקבץ פרסומות (בהפרדה וסימון כנדרש).₪ .
שידורם שלא במקבץ פרסומות עומד בניגוד לסעיף (83א) לחוק
הרשות השנייה ולכלל (20א)(ב) לכללי שיבוץ פרסומות.

.2

בתאריכים  ,9.3.13 ,7.3.13 ,6.3.13 ,2.3.13 ,23.2.13 ,14.2.13עיצום כספי בסך 57,500
.₪ ,6.6.13 ,15.5.13 ,9.5.13 ,20.4.13 ,18.4.13 ,11.4.13 ,13.3.13
,20.7.13 ,3.7.13 ,27.6.13 ,26.6.13 ,22.6.13 ,19.6.13 ,8.6.13
 25.7.13 ,24.7.13ו 31.7.13-שודרו חריגות מסך זמן הפרסומות
היומי בניגוד לסעיף (85ב) לחוק הרשות השניה ולכלל (3ג) לכללי
שיבוץ פרסומות (הקובעים מכסת פרסומות המותרת בשעה וסך
פרסומות יומי).

.29

בתקופה שבין  5.10.13-23.8.13שודרו  44תכניות של "רפיק חלבי התראה.
בשטח" בהנחיית רפיק חלבי ,שהתמודד לראשות דליית אל-כרמל.
השידור האמור מהווה תעמולת בחירות אסורה ועומד בניגוד לסעיף
(46א)( )3לחוק הרשות השנייה ,לסעיף  5לחוק הבחירות (תעמולה)
ולהנחיות הרשות בעניין.

.30

בתאריך  ,12.10.13במהלך התכנית "איך זה עובד" ,התראיין אילן עיצום כספי בסך 25,000
טוביהו ,המשנה למנכ"ל "רשת" ,בעניין מבצעי הפרסום "בלק וויקנד".₪ ,
שיזמה "רשת" .השידור האמור עומד בניגוד לכלל (5ב) לכללי האתיקה
בשידורים הקובע ,כי בעל זיכיון לא יקדם את ענייניו במסגרת שידוריו.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ערוץ 2
.31

.32

הפרה
בתאריכים שלהלן ,שודרו פרסומות בניגוד לכלל (3א) לכללי שיבוץ
פרסומות הקובע כי "זמן השידור המירבי לתשדירי פרסומת שבעל
זיכיון רשאי להקצות בכל שעה ,לא יעלה על  10דקות".

סנקציית הרשות

.

אבתאריך  23.10.13בשעה  19:00-18:00שודרו פרסומות בחריגה עיצום כספי בסך .₪ 4,000
של  2:11דקות מהזמן המותר.

.

בבתאריך  23.10.13בשעה  20:00-19:00שודרו פרסומות בחריגה עיצום כספי בסך .₪ 8,000
של  4:15דקות מהזמן המותר.

.

גבתאריך  24.10.13בשעה  19:00-18:00שודרו פרסומות בחריגה עיצום כספי בסך .₪ 4,000
של  2:00דקות מהזמן המותר.

.

דבתאריך  24.10.13בשעה  20:00-19:00שודרו פרסומות בחריגה עיצום כספי בסך .₪ 8,000
של  3:59דקות מהזמן המותר.

.

הבתאריך  26.10.13בשעה  20:00-19:00שודרו פרסומות בחריגה עיצום כספי בסך .₪ 8,000
של  3:56דקות מהזמן המותר.

.

ובתאריך  30.10.13בשעה  20:00-19:00שודרו פרסומות בחריגה עיצום כספי בסך .₪ 8,000
של  4:14דקות מהזמן המותר.

בתאריכים  6-9.11.13שודרו אייטמים המזמינים את הצופים לצפות עיצום כספי בסך 74,000
בפינת הקולנוע בתכנית "לחיות טוב" .האייטמים האמורים הם פרסומת .₪
לסרטים החדשים שמוקרנים במהלך השבוע .האייטמים שובצו ללא
סימון ולא במקבץ הפרסומות .האייטמים האמורים הם פרסומת,
ושידורם עומד בניגוד לקבוע בסעיף  82לחוק הרשות השנייה ,לכלל 9
לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ פרסומות.
נוסף על כך ,האייטמים האמורים מפנים לאתר הזכיין באופן שאינו
עומד בהנחיות הרשות לעניין זה ,ומפרים את כלל (5ב) בכללי האתיקה
בתכניות.
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.33

הפרה
בחודש נובמבר  2013שודר אייטם הקורא לצופים להיכנס לאתר "רשת"
ולקבל "טיפים להורים":

סנקציית הרשות

האייטמים שובצו ללא סימון ולא במקבץ הפרסומות בניגוד לכלל עיצום כספי בסך 72,000
(20א) ו (ב) לכללי שיבוץ פרסומות .נוסף על כך ,האייטמים האמורים .₪
מפנים לאתר הזכיין באופן שאינו עומד בהנחיות הרשות לעניין זה,
ובכך מפרים את כלל (5ב) בכללי האתיקה בתכניות.
כתוצאה משיבוץ האייטמים המפורטים לעיל ,נוצרה חריגה מזמן עיצום כספי בסך 42,000
הפרסומות היומי המותר לפי סעיף (85ב) לחוק הרשות השנייה.₪ ,
בתאריכים אלו .13-15.11.13 ,6-9.11.13 :
.34

במהלך התכנית "אקס פקטור" ,ניתנה חשיפה לחברת "קוקה קולה",
בניגוד לסעיף  83לחוק הרשות השנייה ,לכלל  9לכללי האתיקה עיצום כספי בסך 444,000
בפרסומת ולכלל  13לכללי התכניות .ההפרות בוצעו בתאריכים הבאים.₪ :
 4.12.13 ,6.11.13 ,2.11.13 ,30.10.13 ,26.10.13ו.7.12.13-

הטלוויזיה החינוכית

.1

סנקציית הרשות
הפרה
בתאריך  ,20.4.13במהלך התכנית "ואקום" שבה שודר תחקיר על נטילת  2דקות
מכונות המזל של "מפעל הפיס" ,שודרו תשדירי פרסומת ל"מפעל פרסומת*.
הפיס" .התשדירים שודרו בתחילת התכנית ובמהלכה .הדבר מהווה
הפרה לכאורה ועומד בניגוד לכלל (32ד) לכללי שיבוץ פרסומות,
הקובע כי לא ישודר תשדיר פרסומת המפרסם מוצר או שירות שהופיעו
באופן משמעותי בתכנית ,במהלך הפסקה בתכנית או בגבולותיה.

של

חברת החדשות
.1
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סנקציית הרשות
הפרה
בדיקת אורכי מהדורת החדשות העלתה כי ,בתאריכים  ,12.12.13עיצום כספי בסך 9,000
 15.12.13ו ,30.12.13-הוארכה מהדורת החדשות מעבר לזמן השידור *.₪
שהוקצה לה .השידור האמור לא אושר מראש ועומד בניגוד לסעיף
(63ב) לחוק הרשות השנייה ,ובניגוד לכלל (4ב) לכללי התכניות.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ערוץ 2

הנדסה
 הרשות השנייה מפיצה את שידורי ערוץ  2לקליטה חופשית לציבור הרחב בדרכים הבאות:
1 .1הפצה לוויינית באמצעות הלוויין בשיטה הספרתית.
2 .2הפצה קרקעית דיגיטלית באמצעות מערך ההפצה עידן+
3 .3העברת שידורי הערוץ למוקדי חברות הכבלים והלוויין ,להפצה למנויים.
 הפצת שידורים קרקעית ספרתית פתוחה – מערך "עידן:"+
בשנת  2013נמשכים השידורים של עידן – +ערוצים ישראליים ספרתיים נגישים .מדובר בחבילה של חמישה
ערוצים ( 99 ,33 ,10 ,2 ,1ו ,)23-בהתאם לחוק הרשות השנייה.
תחנות השידור נמצאות באתרים של הגופים הבאים" :בזק" ,הרשות השנייה" ,פרטנר" ,ו"סלקום" .שאר התחנות
ממוקמות 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 אופטיים מול מרכז השידורים של הרשות השנייה .מערך קווי התמסורת עובה כדי לגבות את
השידור באתרים דומיננטיים.
 הפצת השידורים הלוויינית:
השידורים הדיגיטליים של ערוץ  2ושידורי ערוץ  10מופצים באמצעות הלוויין "עמוס ."3
 כתוביות סמויות:
כתוביות סמויות המשודרות על ידי זכייניות ערוץ  2מופצות במערך ההפצה הקרקעי הדיגיטלי "עידן "+וגם
מועברות לכבלים (בשידור הדיגיטלי) וללווין.
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ערוץ 2

מרשם הפצת שידורי ערוץ 2
שידור ספרתי

”עמוס  “3ספרתי

”עמוס “3
ספרתי Uolink -
חברות הכבלים )(HOT
והלוויין )(YES

רשת

”עמוס “3

קשת

מש"ב רב-ערוצי
ספרתי
בתים פרטיים
קליטה לוויינית

”עמוס “3

בתים פרטיים
קליטה ספרתית קרקעית
)(D.T.T
עידן+

תחנות שידור קרקעי
ספרתי D.T.T
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ערוץ 10
בעקבות תיקון מס'  37לחוק הרשות השנייה זיכיונה של ישראל  10הוארך לתקופה של שנתיים נוספות (עד דצמבר
 .)2014שנת  2013הייתה השנה הראשונה להארכת הזיכיון.
"ישראל  "10הייתה מחויבת להוציא בשנת  2013כ 60.6-מיליון ש"ח על תכניות מסוגה עילית .בפועל היא הוציאה
כ 80-מיליון ש"ח על הפקה ורכישה של תכניות אלו.
"ישראל  "10מחויבת להשקיע בקולנוע הישראלי  4.3מיליון ש"ח .בנוסף ,היה עליה להשלים עוד  6.6מיליון ש"ח בגין
חוסרי עבר" .ישראל  "10לא עמדה בהוצאה הנדרשת.
בשנת  2013זכו צופי ערוץ  10לצפות ב 176-שעות של תכניות שהוכרו על ידי הרשות השנייה כתכניות מסוגה
עילית .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  10השנה ניתן למנות את סדרות הדרמה
"בני ערובה"" ,שולחן לשישה" ו"חברות" .סרטי התעודה "השד העדתי"" ,דם קדוש"" ,החיים כשמועה"" ,המתנחל",
"אללה אסלאם" ותכניות התעודה" ,אורלי וגיא חוזרים בתשובה"" ,פנים אמתיות" ,תכנית התחקירים "המקור" ועוד.
לצד הטיפול בנושא המחויבויות בתחום מכסות התוכן ,הרשות בוחנת את השידורים כדי לבדוק את עמידת 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 החוק ,הכללים ,כתב
הזיכיון או ההנחיות .במקרה של הפרה ,לרשות יש אפשרות להפעיל סנקציות על הזכיינים בהתאם לכלים העומדים
לרשותה .בין היתר ,באפשרות הרשות להטיל עיצום כספי ,או לשלול זמן פרסום מהזכיין.
הרשות רואה חשיבות רבה בנתונים המפורטים בדוח .עמידת "ישראל  "10במחויבות שנקבעה בחוק מעידה על
תוצאות עבודת הרגולטור ,שהסדיר את פעילות הזכיין בהתאם לנדרש.
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תוכני שידור
בפרק זה מוצגים הנתונים מתקופת ינואר ועד תום דצמבר  2013הנוגעים לערוץ  10במהלך תקופה זו שודרו בערוץ
 8,726:49 - 10שעות שידור.
המחויבויות המפורטות בפרק זה מעוגנות בהוראות החוק ,בכללי הרשות ובכתב הזיכיון.
הערה כללית :בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות .השניות הובאו בחשבון בסך כל השעות.

 .1עמידה במכסת ההפקה המקומית
ערוץ  10מחויב לשדר הפקות מקומיות בהיקף של  40%מכלל השידורים .המכסה מחושבת מתוך כלל השידורים ,כולל
שידורי החדשות.
להלן עמידת ערוץ  10בדרישה זו בתקופה הנבדקת:
הזכיין
ישראל 10

אחוז הפקה מקומית
54%

בנתון מגולמות השעות שבהן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם שודרו שידורי חדשות מיוחדים ,זאת בשל הנחיית
הרשות להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים ולהתאים את לוח השידורים למצב.

 .2הפקות 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 ,הזכיין יכול ,בהיקף
של  20%מההפקות המקומיות שהוא משדר ,להשתמש בעובדי הזכיין שהם "טאלנטים של המסך" – מנחים ,מגישים
ושחקנים .לגבי תכניות מסוגה עילית ,ההוצאה המוכרת במקרים אלה מופחתת ב.10% -
כלל  14לכללי התכניות קובע ,בין היתר:
"( ...ח) לא תוכר כהפקה מקומית קנויה הפקה שנעשה בה אחד מאלה:
1 .1שימוש באמצעי הפקה של בעל הזיכיון או של תאגיד שבעל הזיכיון הוא בעל עניין בו;
2 .2שימוש ,בתמורה העולה על  15אחוזים מתקציב ההפקה ,באמצעי הפקה של אדם המחזיק אמצעי שליטה בבעל
הזיכיון בשיעור של  20אחוזים או יותר ,או של תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו אמצעי שליטה בשיעור של 20
אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור.
3 .3שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ( )1ו )2(-שאינו בגדר אמצעי הפקה;
4 .4שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ( )1ו )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.
(ט) על אף האמור בסעיף קטן (ח) רשאי בעל זיכיון לשדר הפקות מקומיות קנויות שנעשה בהן שימוש בעובד כאמור
בסעיף קטן (ח)( )4והן:
1 .1תכניות שאינן מסוגה עילית בהיקף שלא יעלה על  20אחוזים מזמן השידור של ההפקות המקומיות הקבוע
בסעיף (11א);
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2 .2תכניות מסוגה עילית שהופקו בסכום שלא יעלה על  20אחוזים מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור
בסעיף  ,16ובהיקף שלא יעלה על  20אחוזים מן השעות שהפיק בהוצאה כוללת זו; ההכרה בהוצאה שהוציא
לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית תהיה בשיעור של  90אחוזים"...
בכללים .להלן עמידת ערוץ  10בדרישה זו:
הזכיין
ישראל 10

אחוז הפקה מקומית
קנויה
68%

 .3הפקות 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.
הזכיין
ישראל 10

אחוז הפקה מקומית קנויה
מהפריפריה
11.1%

"ישראל  "10לא עמדה במחויבות.

 .4הפקה 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  "10עמדה בדרישה.

 .5שידורים 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  06:00-24:00שידורים חוזרים ,מעבר למגבלה
האמורה.
שידור חוזר מקור
19.6%

שידור חוזר רכש
0.2%

סה"כ
19.8%

"ישראל  "10עמדה בדרישה.

 .6עמידה במכסות לתכניות מסוגה עילית
המחויבות להוצאה עבור תכניות סוגה עילית בשנת :2013
חוק הרשות השנייה קובע את היקף ההוצאה המחויבת של הזכיין להפקה ורכישה של תכנית מסוגה עילית  .בהתאם
לקבוע בחוק ,על "ישראל  "10להוציא  60.6מיליון ש"ח על תכניות מסוגה עילית בשנת  ,2013שנת הזיכיון ה ,-12
שהחלה ב –  1.1.2013עד .31.12.2013
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סה"כ הוצאה מחויבת על תכניות
סוגה
מסוגה עילית בשנת ( 2103במיליוני
ש"ח)
24.2
דרמה
9.7
סרטי תעודה
9.7
תכניות תעודה
ז'אנר מיוחד ותכניות תעודה 17
60.6
סה"כ

נאותות הפקה
הכללים מחייבים את בעל הזיכיון להפיק כל אחת מהשעות של תכניות הדרמה ,תכניות התעודה והתכניות המיוחדות
בתקציב מינימלי של  65%מהתקציב לשעה לסוגה (הסכום המתקבל מחלוקת ההוצאה הכוללת שנקבעה במדרגה
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
סוגה
דרמה
תכניות מיוחדות
סרטי תעודה
תכניות תעודה

נאותות לשעה – ממוצע
605,728
269,212
440,529
176,212

נאותות לשעה – מינימום
393,723
174,988
352,423
114,538

* הנתונים בש"ח.

 6.1פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית
ערוץ  10שידר בסך הכול  176שעות של תכניות מסוגה עילית.
א .דרמה
שם התכנית
בני ערובה*
חברות
ישראל
מלבי אקספרס
פרופיל 64
שולחן לשישה
סה"כ 40:53 :שעות

מספר פרקים סה"כ משך
7:50
10
6:26
12
4:18
8
6:42
12
4:10
8
11:24
22

מתאריך  -עד תאריך
13/10/13 - 15/12/13
24/04/13 - 11/07/13
04/11/13 - 23/12/13
18/07/13 - 28/10/13
22/07/13 - 09/09/13
12/10/13 - 28/12/13

חברת הפקה
יצירה עברית
ניהול פלוס
לוטוס הפקות
סומייקו
סומייקו
אולפני הרצליה

* תכנית דרמה שהופקה בשיתוף פעולה ומהווה  7:50( 19%שעות) ממכסת הדרמה ,עפ"י הכללים.

הוצאה מחויבת 24.2 :מל"ש.
הוצאה מוכרת 30.8 :מל"ש( .סכום זה כולל הוצאה של  800,000ש"ח בגין השקעה בסרטי קולנוע ישראליים ,עפ"י
הכללים)
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ב .סרטי תעודה
שם התכנית
אריק שרון והאינתיפאדה
השנייה
השד העדתי
א' מבית הנשיא
אורח במאורה -מפגש עם
זאבים בקניה
דם קדוש *
הורים רוצחים
החיים כשמועה *
המקור-שותפי הסוד
הסיפור של פוגי
הרבי מלובביץ *
המקור  -מיליון דולר בייבי
מנס ציונה
ילד מזוודה
הקרוון
פנים אמיתיות – חקירת מות
ערפאת
קח לך אישה שניה
רוח רפאים  -המרדף אחרי
כלבי הפרא
תיק ליל הגלשונים נפתח
סה"כ 23:47 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
11/02/13 - 18/02/13

חברת הפקה
ישראל 10

מספר פרקים סה"כ משך
1:55
2
4
1
1

3:35
1:04
0:53

01/08/13 - 22/08/13
05/06/13 - 05/06/13
11/06/13 - 11/06/13

אמנון לוי ניהול בע"מ
ענת גורן
זרקא ייעוץ והפקה

4

3:22

30/06/13 - 21/07/13

1
3
1
1
1
1

0:52
2:43
1:07
0:50
0:59
0:50

06/10/13 - 06/10/13
13/01/13 - 27/01/13
25/12/13 - 25/12/13
01/10/13 - 01/10/13
06/01/13 - 06/01/13
18/03/13 - 18/03/13

שמי שינפלד ואיציק
לרנר
טושוט הפקות
למה הפקות
ישראל 10
יונייטד קינג
שולה שפיגל
ישראל 10

1
1
1

0:51
1:10
0:51

02/09/13 - 02/09/13
09/09/13 - 09/09/13
13/02/13 - 13/02/13

קיקרו הפקות
ישראל 10
אמנון לוי ניהול בע"מ

1
1

0:52
0:52

21/12/13 - 21/12/13
21/04/13 - 21/04/13

באזז הפקות
זרקא ייעוץ והפקה

1

0:53

17/09/13 - 17/09/13

טושוט הפקות

* סרטי התעודה הופקו בשיתוף פעולה ומהווים  7:05( 6%שעות) ממכסת התעודה ,עפ"י הכללים.

הוצאה מחויבת 9.7 :מל"ש.
הוצאה מוכרת 9.9 :מל"ש.

ג .תכניות תעודה ותכניות מיוחדות
הערוץ מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.
שם התכנית
 7ימים בעלטה
אורלי וגיא חוזרים עם
תשובה **
הסיפור של בני ערובה

מספר פרקים סה"כ משך
0:53
1
8:06
10
1

0:33

מתאריך  -עד תאריך
14/04/13 - 14/04/13
27/02/13 - 30/05/13

חברת הפקה
ישראל 10
טושוט הפקות

05/10/13 - 05/10/13

יצירה עברית
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שם התכנית
המקור **
בשיחה עם גיל ריבה
היחסים בין אבות וחתנים
סכסוכי ויחסי שכנים
המתנחל
הפליסיאנים
כלבוטק **
לילה כלכלי
הסיפור של מלבי אקספרס
פנים אמיתיות **
גברות ומשרתות
המקור  -חזרה לבית הספר
המליונר הסודי
קצת גבוה עם יאיר ניצני

מתאריך  -עד תאריך
מספר פרקים סה"כ משך
01/01/13 - 04/06/13
13:40
14
11/05/13 - 08/07/13
4:15
8
05/08/13 - 05/08/13
0:51
1
29/07/13 - 29/07/13
0:50
1
25/12/13 - 25/12/13
0:36
1
15/10/13 - 15/10/13
1:04
1
24/04/13 - 31/12/13
25:21
24
03/01/13 - 07/03/13
6:31
10
29/09/13 - 29/09/13
0:42
1
02/01/13 - 29/12/13
15:45
18
22/07/13 - 22/07/13
0:50
1
26/08/13 - 26/08/13
1:02
1
12/08/13 - 12/08/13
0:58
1
01/01/13 - 27/08/13
14:10
24
סה"כ 96:13 :שעות

חברת הפקה
ישראל 10
אולפני הרצליה
טושוט הפקות
טושוט הפקות
קודה הפקות
ישראל 10
ישראל 10
ישראל 10
סומייקו
אמנון לוי ניהול בע"מ
טושוט הפקות
ישראל 10
דורי מדיה דרסט
גיא פינס תקשורת

** תכנית תחקירים

ד .תכניות מיוחדות
שם התכנית
בובה של מדינה

מתאריך  -עד תאריך
מספר פרקים סה"כ משך
02/01/13 - 31/12/13
15:18
21
סה"כ 15:18 :שעות

חברת הפקה
אנדלס הפקות

הוצאה מחויבת בעבור תכניות תעודה 9.7:מל"ש.
הוצאה מחויבת בעבור תכניות מיוחדות או תכניות תעודה 17 :מל"ש.
הוצאה מוכרת בעבור תכניות תעודה 22.1 :מל"ש( .סכום זה כולל הוצאה של  1.2מל"ש בגין השקעה בסרטי קולנוע
ישראליים ,עפ"י הכללים)
הוצאה מוכרת בעבור תכניות מיוחדות ותכניות תעודה 17:מל"ש .סכום זה מורכב מהשקעה של  6מל"ש בתכניות
תעודה ו – 11מל"ש בתכניות מיוחדות.

ה .סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן
בשנת  2013חויבה "ישראל  "10להוציא סך של  60.6מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית .ל"ישראל "10
הוכרה הוצאה בסך של  79.8מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית.
1 .1בשנת  2013הוציאה "ישראל  "10ביתר סך של  19.2מל"ש 6.6 :מל"ש בתכניות הדרמה 0.2 ,מל"ש בהוצאה עבור
סרטי תעודה ו  12.4 -מל"ש בהוצאה עבור תכניות התעודה.
2 .2בהוצאות "ישראל  "10עבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של  2מל"ש על סרטי קולנוע ישראליים בהתאם
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לחוק הרשות השנייה .ההוצאה הוכרה בחלוקה זאת 800,000 :ש"ח במכסת ההוצאה עבור דרמה וסך של  1.2מל"ש
במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה.
3 .3מחויבות "ישראל  "10בשנת  2013היתה לשדר  172שעות סוגה עילית ,זאת לאחר הפחתת שעות ההשקעה
בקולנוע" .ישראל  "10עמדה במחויבות.

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
הרשות בדקה את עמידת "ישראל  "10במחויבויותיה הכספיות הכלליות בתחום התוכן ,ומצאה את הממצאים האלה
(במיליוני ש"ח):
מחויבויות ועמידה
מחויבות להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
מחויבות להוצאה להפקה ישראלית כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

ישראל 10
267
171

עמידה

 .6.2הפקות 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.
 70%משעות התכניות מסוגה עילית היו מהפקה מקומית קנויה ו 78% -מההוצאה על תכניות מסוגה עילית היו
להפקות מקומיות קנויות.
סעיף (14ד) 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.

 .7שידורי הרשות השנייה
סעיף (6ה) לכללי התכניות קובע כי על זכייני הערוצים לשדר את שידורי הרשות במסגרת שידוריהם ושחלקם ישודרו
בין השעות . 17:00-24:00במהלך שנת  2013שידר ערוץ  10סרטי תעודה במסגרת "רצועה מהחיים" ,שהפיקה הרשות
עפ"י הפירוט הבא:
מחויבות 5:04 :שעות
משך בשעות
1:00
1:03
1:05
1:07
0:48

שם התכנית
המיית היונה
כך ראינו  -בית
כך ראינו  -מלחמה
כך ראינו  -שלום
לרוץ
סה"כ  5:04 :שעות
הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.
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 .8תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים ,שמקדמים את מגמות הרשות ואת היעדים
הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלה הוגדרו בכללי התכניות כ"תכניות מועדפות" והן עוסקות בנושאים :מורשת
ותרבות יהודית ,דעת ותרבות ,פריפריה ושיח ציבורי.

כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות .בהתאם לכללים" ,ישראל  "10מחויבת לשדר  100שעות של
תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ,בין השעות  .17:00-24:00מכסת השעות בתכניות אלה נגזרת
מההכנסות השנתיות של הזכיין.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות
שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות
סה"כ שעות תכניות מועדפות

583:41
623:36
1207:17

א .דעת ותרבות
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

מחויבות בשעות
25:00

שידור שעות בפועל
163:47
233:25
397:12
623:36

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ב .פריפריה
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות

מחויבות בשעות
30:00

שידור שעות בפועל
31:18
47:41
78:59

הזכיין עמד במכסה.

ג .מורשת ותרבות יהודית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סה"כ תכניות מובהקות
הזכיין עמד במכסה.
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מחויבות בשעות
30:00

שידור שעות בפועל
30:11
61:01
91:12

ערוץ 10
ד .שיח ציבורי
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00
סה"כ תכניות מובהקות

מחויבות בשעות
15:00

שידור שעות בפועל
16:17
16:17

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 .9השקעה בקולנוע ישראלי
במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי" ,ישראל  "10מחויבת להוציא בעבור הפקת סרטי קולנוע ישראליים
בשנת  2013סכום של  4.3מל"ש (כולל הצמדה למדד) במחויבות השוטפת .בהתאם לתיקון  33לחוק הרשות השנייה
על הערוץ להשלים חוסרים שהצטברו בתחום הקולנוע הישראלי על סך  20מל"ש ,בחלוקה שווה במהלך השנים ,2012
 2013ו –  .2014לפיכך ,בשנת " 2013ישראל  "10מחויבת להשקיע  6.6מל"ש עבור השלמת חוסרי עבר בנוסף ל 4.3 -
מל"ש עבור מחויבות שוטפת .סך ההשקעה הנדרשת בשנת  10.9 - 2013מל"ש" .ישראל  "10הציגה הוצאה להפקת
סרטים ישראליים על סך  4.1מל"ש" .ישראל  "10לא עמדה במחויבות.
להלן פירוט הסרטים שבהם השקיעה "ישראל :" 10
סרט

יוצר  /במאי

איגור ומסע העגורים

יבגני רומן

כנס העתידנים

ארי פולמן

זהירות גמלים

יריב הורוביץ

הסיפור האמיתי

יורם גלובוס

לצוד פילים

רשף לוי

קרב אחד יותר מדי

יואל שרון

מקום בגן עדן

יוסי מדמוני

זייתון

ערן ריקליס

הבן של אלוהים

גיא נתיב ,ארז תדמור

שם קוד :רפיח

גדי אייזן

לילה ועוד לילה

תמר ירום

 .10טיפול בפניות ציבור
בשנת  2013הופנו לטיפול תחום טלוויזיה  87פניות ציבור ,הן מלשכת נציב תלונות הציבור הן פניות המגיעות ישירות
לרשות (בלא קשר לנציב פניות הציבור) ,הנוגעות לתוכן השידורים בערוץ  .10הפניות 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 ומועברת תגובה
לפונה (במקרים שהפנייה הגיעה מלשכת נציב פניות הציבור ,התגובה מועברת בכתב לנציב לצורך מתן מענה לפונה).
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להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות:
מספר הפניות שהתקבלו בנושא
נושא הפנייה
13
סיווג וסימון תכניות/קדימונים בגיל צפייה מתאים
18
שפה והתבטאויות בקדימונים ובתכניות
15
תוכן בעייתי בתכניות ובקדימונים
10
שידורים מסוכנים – אלכוהול ,עישון ונסיעה לא בטוחה
בשידורים
17
הטעיית הציבור
5
הנגשת השידורים לכבדי שמיעה ,תרגום וכתוביות
9
שונות
סה"כ  87פניות ציבור בנושא התוכן
יש לציין שלעתים מתקבל מספר רב של פניות באותו נושא .לדוגמה 7 ,תלונות ציבור התקבלו על שפה גסה בתכנית
"אמבוש".
תלונות שנמצאות מוצדקות ,מטופלות מול הזכיין .אם הנושא עומד בניגוד לכלל זה או אחר ,הנושא מטופל בהליך של
הפרה .אולם ,יש נושאים רבים שהציבור מלין לגביהם ואינם נוגדים את הכללים .במקרים אלו הנושא מובא לתשומת
לבו של הזכיין .יתר על כן ,יש פניות אשר בעקבותיהן מעבירה הרשות לזכיין הערות ,התראות והנחיות לתיקון
בדבר שינויים בלוחות השידורים אשר יש בהם משום פגיעה ברגשות הצופים ,תוכן בעייתי ושפה בוטה בקדימונים
ובתכניות ,שלעתים אף הופסק שידורם במהלך יום השידורים שבו התקבלו הפניות.

 .11עמידה בדרישות לשידור תכניות דוברות ערבית ורוסית ,או המתורגמות לשפות אלו
לפי הכללים ,בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,דוברות ערבית או רוסית ,או מתורגמות לערבית
או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב ,בשיעור שלא יפחת מ 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 מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת  2013באתר
האינטרנט של הרשות.

 11.1תכניות דוברות ערבית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "10בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי "ישראל  "10עמדה
בדרישה.
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  436שעות שנתיות .בפועל שודרו כ –  837שעות של
תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית .הזכיין עמד במחויבות ואף יותר מכך.
הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית
"ישראל  "10מחויבת לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה בשבוע .מתוך מכסה זו יובא
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ערוץ 10
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  "10עומדת על  52שעות ,מתוכן רשאי הזכיין לשדר  6:14שעות בשידור חוזר.
שם התכנית
מסביב לעניין
מסביב לעניין ש.ח.

מספר פרקים
51
7
סה"כ 53:55 :שעות

סה"כ משך
47:41
6:14

מתאריך  -עד תאריך
04/01/13 - 27/12/13
05/01/13 - 28/12/13

רוב צוות ההפקה היה מהמגזר הערבי .הזכיין עמד במחויבות.

 11.2תכניות דוברות רוסית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "10בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי "ישראל  "10עמדה
בדרישה.
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  436שעות שנתיות .בפועל שודרו כ –  1086שעות של
תכניות מתורגמות לשפה הרוסית .הזכיין עמד במחויבות ואף יותר מכך.

 .12דוח עמידת "ישראל  "10בנושא הנגשת השידורים לכבדי שמיעה – שנת 2013
רקע על חוק הכתוביות וכללי ההקלות
בשנת  2006נכנס לתוקף חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה( 2005-לעיל ולהלן" :חוק
הכתוביות") .חוק זה היתוסף על חוק הקלות לחירש ,התשנ"ב 1992-ועל כללי הקלות לחירש (הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו) ,התשנ"ז( 1997-להלן" :כללי ההקלות") ,שהותקנו מכוחו ומסדירים את מחויבויות זכייני הרשות
השנייה בעניין הקלות לכבדי השמיעה .בהתאם לחוק ,המחויבות שלפיה יש לפעול היא המחויבות המחמירה מבין
שני דברי החקיקה האמורים.
הוראות הזיכיונות שהוענקו לזכיינים מוסיפות מחויבויות הנוגעות להוספת כתוביות סמויות ,הניתנות לצפייה על פי
דרישה בשידור דיגיטלי .במהלך שנת  2013הופעלה מערכת כתוביות לפי דרישה לכבדי שמיעה .כך 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.
בהתאם לדרישת החוק ,הרשות העבירה כנדרש דוח מפורט לידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .דוח זה
פורסם גם באתר הרשות  www.rashut2.org.ilוהוא מובא בסעיף  13להלן.
להלן יובא פירוט המחויבויות בכללים ועמידת "ישראל  "10בהם.
הדרישה לליווי כתוביות פירושה :כתוביות בעברית בשידורים בעברית ,כתוביות בערבית בשידורים בערבית וכתוביות
ברוסית בשידורים ברוסית.
יוער כי נוסף על תכניות המלוות בכתוביות בהתאם לחוק הכתביות ולכללים האמורים ,כל תכניות הרכש הזרות
מלוות בכתוביות תרגום ,ולפיכך קיים על המרקע היצע לא מבוטל של תכניות המלוות בתרגום לעברית ,לערבית
ולרוסית ,אשר אינו מחושב במכסה לעניין עמידה בהוראות החוק והכללים.
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ערוץ 10
 12.1המחויבויות בכללי ההקלות לחירש ועמידת "ישראל  "10בהם
א .תרגום לשפת הסימנים בתכניות ילדים
סעיף (2ז) לכללי ההקלות מחייב כי תכנית אחת בשבוע בערוץ לפחות ,שנמשכת חצי שעה לפחות והיא דוברת
עברית ,או מדובבת לעברית ,ומיועדת לילדים בגיל הרך שאינם יודעים לקרוא ,תתורגם לשפת הסימנים.
"ישראל  "10לא שידרה תכניות כאמור ,אי לכך לא הייתה מחויבת ללוותן בשפת סימנים.

ב .כתוביות מכלל זמן השידורים
סעיף (2ד) לכללי ההקלות מחייב ללוות בכתוביות לכבדי שמיעה  50%לפחות מכלל זמן השידורים המוקלטים
שישודרו מדי חודש.
נוסף על תכניות ששודרו ע"י הזכיין בעניין זה ,שודרו  42:31שעות משידורי הרשות השנייה בשידורי ערוץ  ,10ואותן
ליוותה הרשות בכתוביות במלואן.

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
ערוץ  10מחויב ללוות בכל חודש בכתוביות בעברית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים עברית .ערוץ  10עמד
במכסה החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
בסך הכול ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בעברית  3360:13שעות ,שהן  87%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
עברית במהלך כל היום ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות דוברות ערבית
ערוץ  10מחויב ללוות בכל חודש בכתוביות בערבית  50%מהשידורים המוקלטים הדוברים ערבית .ערוץ  10עמד
במכסה החודשית בכל אחד מ 12-החודשים שנבדקו.
בסך הכול ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות בערבית  95:17שעות ,שהן  100%מסך התכניות המוקלטות הדוברות
ערבית במהלך כל היום ,מעל ומעבר למכסה החודשית.

ג .כתוביות בשעות השיא
סעיף (2ג) לכללי ההקלות מחייב ללוות בכתוביות לכבדי שמיעה  50%לפחות מכלל זמן השידורים המוקלטים
שישודרו מדי חודש ומכלל זמן השידורים שישודרו בין השעות .24:30-19:00
סעיף (3ב) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת ,2013
 100%מסך זמן שידורן של כלל התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא (בין השעות 24:30-
.)19:00
"ישראל  "10עמדה בהוראות חוק הכתוביות והכללים וליוותה את כל התכניות המוקלטות ששודרו בכל שעות היום,
ובפרט בין השעות  ,24:30-19:00בכתוביות לכבדי שמיעה.
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ערוץ 10
חברת חדשות 10
 .1סעיף (4א)( )3לכללי ההקלות קובע כי עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו כולן בכתוביות בעברית.
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.
 .2סעיף (4ג)( )2לכללי ההקלות קובע כי כל כתבה המשודרת במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' תלווה
בכתוביות בעברית ,אם הכנת הכתבה הסתיימה לפני השעה  14:00ביום השידור.
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.

כפי שיפורט להלן ,סעיף (5ג) לחוק הכתוביות 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  10עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית ,המשודרת מדי ערב,
בכתוביות סמויות אשר ניתנות לצפייה לפי דרישת הצופה.

 .3סעיף (4ד)( )2לכללי ההקלות קובע כי לפחות מחצית מהכתבות במהדורת החדשות המרכזית היומית ,בכל אחד
מימי השבוע ,ילוו בכתוביות בעברית.
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.

כפי שיפורט להלן ,סעיף (5ג) לחוק הכתוביות 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  10עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את מהדורת החדשות המרכזית ,המשודרת מדי ערב,
בכתוביות סמויות אשר ניתנות לצפייה לפי דרישת הצופה.

 .4סעיף (4ה) לכללי ההקלות קובע כי מהדורת חדשות מסכמת ותכנית בענייני היום ,ששודרה בסמוך לפניה ילוו
בתרגום לשפת סימנים פעמיים בשבוע לפחות ,בימי חול שבהם לא משודרת בערוץ כלל ארצי אחר מהדורת
חדשות המתורגמת לשפת סימנים.
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.
חברת החדשות שידרה מהדורת חדשות מסכמת במוצאי שבת ,על כן לא חלה עליה החובה ללוותה בשפת
סימנים.

 .5סעיף (4ו) לכללי ההקלות קובע כי מהדורת חדשות אחת לשבוע בשפה הערבית תתורגם לשפת הסימנים.
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.

 .6סעיף (4ז) לכללי ההקלות קובע כי באירועים מיוחדים שבהם נעשות פריצות לא מתוכננות של שידורי חדשות,
הן תלוונה בתרגום לשפת הסימנים או בכיתוב על המרקע של עיקר הדברים שבשידור.
חברת חדשות  10עמדה בדרישה זו.
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 .13בדיקת עמידת ערוץ  10בחוק הכתוביות במהלך שנת 2013
מצ"ב דוח לגבי עמידת ערוץ  10בשנת  2013בהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,תשס"ה – 2005
(להלן" :החוק") .יצוין כי בהתאם לסעיף  15לחוק ,הוראות החוק אינן גורעות מהוראות החלות על ערוץ  10לפי חוק
הקלות לחרש ,התשנ"ב .1992-עם זאת ,דוח זה מתייחס לעמידה במחויבויות על פי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות
ושפת סימנים) ,תשס"ה 2005-בלבד.

הערות כלליות
סעיף  1לחוק 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:
()4

תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;

()5

תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;

()6

תכנית מוזיקה;"

ומכאן נקבע אופן בדיקתנו את שיעור עמידת הזכיינים בהוראות סעיף זה.
עוד נציין כי בבדיקת סעיף זה לא נבחנה עמידת הזכיינים בשעות שבין  01:00ל –  ,06:00זאת בהתאם להוראת סעיף
(10ט) לחוק.
הערה כללית :משך הזמן צוין בשעות ובדקות .השניות הובאו בחשבון בסך כל השעות.

 .13.1כתוביות בתכניות מוקלטות
סעיף (3א) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  100% ,2013לפחות מסך זמן שידורן של כלל
התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה.

ינואר-יוני 2013
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "ישראל  1734:27 "10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית" .ישראל  "10מחויבת ללוות
את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  1715:06שעות מאחר ו–  19:21שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "ישראל  "10במסגרת המכסה  1734:27שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות 100%
מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה.
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כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "ישראל  48:53 "10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את כל
השעות של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות
האמורה.

יולי -דצמבר 2013
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "ישראל  1741:01 "10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית" .ישראל  "10מחויבת ללוות
את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  1705:07שעות מאחר ו–  35:54שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "ישראל  "10במסגרת המכסה  1741:01שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות 100%
מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית
בתקופה זו שידרה "ישראל  46:24 "10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית .הזכיין מחויב ללוות את כל
השעות של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות הדוברות בערבית ,בכתוביות בערבית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות
האמורה.

 .13.2כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא
סעיף (3ב) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  100% ,2013מסך זמן שידורן של כלל התכניות
המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא.
יצוין כי הרשות קבעה כי שעות צפיית השיא ("פריים טיים") בערוצים  2ו 10 -הינן בין השעות  .24:30-19:00אשר
על כן ,ובהתאם להוראת סעיף (2ב) לחוק ,בדיקת עמידת הזכיינים בהוראת סעיף (3ב) לחוק וביתר הוראות החוק
הנוגעות לשעות שיא ,נערכה על פי שעות אלה.

ינואר-יוני 2013
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "ישראל  365:24 "10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא" .ישראל "10
מחויבת ללוות את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא ,בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  349:37שעות מאחר ו–  15:47שעות לוו בשפת הסימנים.
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בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "ישראל  "10במסגרת המכסה  365:24שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות 100%
מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה.

יולי -דצמבר 2013
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "ישראל  425:04 "10שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא" .ישראל "10
מחויבת ללוות את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא ,בכתוביות בעברית.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  395:14שעות מאחר ו–  29:50שעות לוו בשפת הסימנים.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת
סימנים.
סה"כ שידרה "ישראל  "10במסגרת המכסה  425:04שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים ,ואשר מהוות 100%
מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה.

 .13.3ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים
סעיף (3ד) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעור של  50%מהשיעורים האמורים בסעיף  3לחוק,
תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,במשך חצי שנה.
עפ"י הוראת סעיף זה בשנת  2013יש ללוות בכתוביות  50%לפחות מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות
בכל היום ,ו 50%-מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא .לעניין זה יצוין כי סעיף (2א)
לחוק קובע כי שעות השיא לגבי תכניות לגיל הרך הינן  8:00-7:00ו( 17:00-14:00 -להלן" :שעות השיא לילדים").

ינואר-יוני 2013
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו ,לא שודרו בשידורי "ישראל  "10תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,לכן לא חלה עליה מחויבות זו.

יולי -דצמבר 2013
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום
במהלך תקופה זו ,לא שודרו בשידורי "ישראל  "10תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,לכן לא חלה עליה מחויבות זו.

 .13.4כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא לילדים
ינואר-יוני 2013
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא
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במהלך תקופה זו ,לא שודרו בשידורי "ישראל  "10בשעות השיא לילדים תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,לכן לא
חלה עליה מחויבות זו.

יולי  -דצמבר 2013
כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא
במהלך תקופה זו ,לא שודרו בשידורי "ישראל  "10בשעות השיא לילדים תכניות מדובבות המיועדות לילדים ,לכן לא
חלה עליה מחויבות זו.

 .13.5כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי
סעיף (4א) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  75% ,2013לפחות 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 2013
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "ישראל  1108:21 "10שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב
ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  831:16שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  805:38שעות מאחר ו 25:37 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  907:08שעות ,שהן  82%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

יולי  -דצמבר 2013
כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית
בתקופה זו שידרה "ישראל  1270:56 "10שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית .הזכיין מחויב
ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  953:12שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  928:39שעות מאחר ו 24:33 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  1092:52שעות ,שהן  86%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

 .13.6כתוביות בתכניות בשידור חי בשעות שיא
סעיף (4ב) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות ,בשנת  75% ,2013לפחות מסך זמן שידורן של כלל
התכניות בשידור חי המשודרות במשך חצי שנה ,בשעות השיא.
להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף  13.2לעיל.
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ינואר-יוני 2013
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "ישראל  378:14 "10שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא .הזכיין
מחויב ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  283:40שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  258:02שעות מאחר ו–  25:38שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  351:51שעות ,שהן  93%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

יולי-דצמבר 2013
כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא
בתקופה זו שידרה "ישראל  333:07 "10שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא .הזכיין
מחויב ללוות  75%משעות אלה בכתוביות ,כלומר  249:50שעות.
בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,המחויבות היא  225:17שעות מאחר ו 24:33 -שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות
בשידור חי ודוברות עברית.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בכתוביות סמויות בעברית  302:22שעות ,שהן  91%מסך התכניות בשידור חי הדוברות
עברית .לפיכך ,עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בכתוביות סמויות מעבר לנדרש.

 .13.7תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה
סעיף (7א) לחוק קובע כי בשנת  2013משדר טלוויזיה ילווה  5%לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות
בשעות השיא ,למעט מהדורת חדשות ,בתרגום לשפת סימנים .להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף  13.2לעיל.

ינואר-דצמבר 2013
בתקופה זו שידרה "ישראל  1497:58 "10שעות דוברות עברית בשעות השיא" .ישראל  "10מחויבת ללוות  5%משעות
אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  74:53שעות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  95:49שעות ,שהן  6.4%מסך התכניות דוברות עברית
ששודרו בשעות השיא .לפיכך עמדה "ישראל  "10במחויבות האמורה ואף ליוותה שידורים בשפת סימנים מעבר
לנדרש.

שידורי הרשות השנייה
בשנת  2013שידרה הרשות השנייה  16:57שעות דוברות עברית בשעות השיא בערוצים  2ו .10 -הרשות מחויבת ללוות
 5%משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית ,כלומר  50דקות.
בפועל ,בתקופה האמורה ,לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית  0:58דקות ,שהן  5.7%מסך השעות ששידרה הרשות
השנייה.
במהלך כל השנה שידרה הרשות השנייה  82:18שעות בערוצים  2ו ,10-וכולן לוו בכתוביות לכבדי שמיעה.
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ערוץ 10
 .13.8תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך
סעיף (7ג) לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף של חצי
שעה לפחות ,לגיל הרך.
"ישראל  "10לא שידרה במהלך שנת  2013תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות ,על כן לא חלה עליה
מחויבות זו.

חברת החדשות של ערוץ 10
סעיף ( 5ד) לחוק ,הרלוונטי לשנת הדוח ,קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות,
המשודרת בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורה כאמור.
חברת החדשות של ערוץ  10עמדה בדרישה ולוותה את מהדורות החדשות המשודרת בכתוביות סמויות אשר
ניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה.
לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.

סעיף (7ב) לחוק קובע כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת
בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.
בהתאם לסעיף ( 7ב) לחוק ,על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ .הועדה קבעה
הוראות בעניין ,וערוצים  2ו 10 -שידרו בהתאם לחלוקה שניתנה ע"י ועדת התיאום.
חברת החדשות של ערוץ  10שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שני וחמישי.
לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.

בהתאם לסעיף ( 9ג) לחוק – בערוץ  10משודרות 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 (11א) לחוק ,מתפרסם מידע במדריכי השידורים ובלוחות השידורים האלקטרוניים ( )EPGלגבי
תכניות המלוות בכתוביות ובשפת סימנים .המידע מועבר על ידי הזכייניות למערכות פרסום הלוחות ,במסגרת לוחות
השידורים המפורסמים לציבור.
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ערוץ 10

הפרות בשידור
כחלק מהפיקוח על השידורים ,הרשות מבררת עם כל זכיין ,שידורים אשר מצפיה בהם עולה כי הם כוללים הפרה
לכאורה של החוק ,הכללים או הנחיות הרשות .לדוגמה ,שיבוץ פרסומות בניגוד לכללים ,פרסומת אגב אסורה ונושאים
תוכניתיים ואתיים נוספים.
אם לאחר הליך הבירור עם הזכיין ,מתקבלת החלטה כי בוצעה הפרה בשידור ,רשאית הרשות להטיל סנקציה על
הזכיין .במסגרת זאת באפשרות הרשות להטיל את הסנקציות הבאות :קביעת אזהרה ,שלילת היתר ניוד פרסומות
(ההיתר מאפשר לזכיין לשנות את חלוקת הפרסומות כך שיותר פרסומות ישודרו בפריים טיים) ,נטילת זמן פרסומת
העומד לרשות הזכיין או עיצומים כספיים (לרבות נטילה או עיצומים על תנאי) .על ההחלטה להטיל סנקציה מאפשרת
הרשות לזכיין להגיש בקשה לעיון מחדש בפני מנכ"ל הרשות ולאחר מכן להגיש ערר שידון בפני ועדה של מועצת
הרשות.
להלן מפורטות ההפרות שבגינן הוחלט להטיל סנקציות על הזכיין .במקרים בהם החל הליך הפרה ,אשר טרם הסתיים,
מסומנות ההפרות בכוכבית.

טבלת סיכום הפרות ונטילות שנקבעו על ידי הרשות
זכיין

מספר הפרות
הפרות
הפרות הפרות הפרות
הפרות בתחום
בתחום
בתחום בתחום בתחום
שיבוץ
אתיקה פרסומת התכניות היקף
פרסומות בפרסומת
אגב
שידור
או חסויות
תכניות
מציאות

ישראל 10

18

חדשות 10

3

6

2

1

6

3

3

הפרות התראה נטילת עיצום
בתחום
זמן כספי
עוצמת
שידור
השמע

0

2

7

9
3

ההיקף המצטבר של הנטילות שנקבעו בשנת  2013ל"ישראל  12:00 - "10דקות.
ההיקף המצטבר של העיצומים הכספיים שנקבעו בשנת  2013ל"ישראל  "10הינו בסך של  821,000ש"ח (667,000
ש"ח מתוכם בגין הפרות "ישראל  "10ו 154,000-ש"ח מתוכם בגין הפרות "חדשות .)"10
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ערוץ 10
ערוץ 10
הפרה

סנקציית הרשות

.1

בתאריך  ,27.1.13במהלך התכנית "החיים כשמועה" ,שודר קטע המציג נטילת  2דקות של פרסומת.
בבירור הכנת סמים ושימוש בסמים .בהתאם לתקנות סיווג וסימון,
(תשס"ג –  )2002ולכלל (9ב) לכללי התכניות ,על התכנית להיות מסווגת
לצפייה לגיל  14ומעלה ולהיות משודרת לאחר השעה .22:00

.2

בתאריך  ,24.2.13במהלך התכנית "צינור לילה" ,הופיעה בשעה מגישת נטילת דקה של פרסומת.
התכנית שי-לי שינדלר בעודה בגילופין .והוצג קטע בו נראה המנחה גיא
לרר משקה אותה במשקה חריף .השידור האמור עומד בניגוד לסעיפים
(11א) ו 15 -א(ב) בכללי האתיקה בשידורים.

.3

בתאריכים  1.6.13-30.5.13שודר תשדיר פרסומת לדגני בוקר "מיני נטילת  3דקות של פרסומת.
כריות" של חברת תלמה .בתשדיר הוצג פעוט הלבוש בחיתול זהב וחלוק
משי ומדבר בטון נמוך המשווה לו נראות מינית .הפעוט הוקף נשים
שמלקקות את שפתיהן בתאווה כשהן מביטות בו .הצגת הילד כאובייקט
מיני ושילוב גינונים הלקוחים מעולם המבוגרים עומד בניגוד לכלל 41
לכללי האתיקה בפרסומות .כמו כן ,אופי התשדיר ששודר עומד בניגוד
לכללים  3ו 14-לכללי האתיקה בפרסומות.

.4

בתאריך  ,29.5.13במהלך התכנית "צינור לילה" ,שודר בשעה  24:00קטע התראה.
המציג דרכים להשגת סמים באופן בטוח ושיטות לעקיפת החוק בישראל.
התכנית סווגה לצפייה לגיל  8ומעלה .בהתאם לתקנות סיווג וסימון
(תשס"ג )2002-ולכלל (9ב) לכללי התכניות ,התכנית הייתה צריכה
להיות מסווגת לצפייה לגיל  18ומעלה.

.5

בתאריך  ,28.6.13במהלך התכנית "החברים של נאור" ,שודר תשדיר התראה.
פרסומת למוצר "עוף טוב" בכיכובה של מלי לוי .מלי לוי מככבת בתכנית
האמורה ואף היה לה תפקיד משמעותי בפרק ששודר בתאריך זה .זאת,
בניגוד לקבוע בכלל (32א) לכללי שיבוץ פרסומות.

.6

בתאריכים הבאים היקף תכניות הבידור והמציאות ("ריאלטי") ששודרו
ביחס להיקף תכניות מסוגה עילית ששודרו באותו השבוע ,חרג מהחלטת
המועצה מיום  29.12.10בנושא:
.

אבשבוע שבין  16-22.6.13שודרו  3:21שעות של תכניות בידור או נטילת  30שניות של פרסומת.
מציאות .כמו כן ,שודרו  3תכניות סוגה עילית במקום  5נדרשות.

.

בבשבוע שבין  25-31.8.13שודרו  5תכניות סוגה עילית במקום
 6נדרשות.

.

גבשבוע שבין  29.9-5.10.13שודרו  4תכניות סוגה עילית במקום עיצום כספי בסך .₪ 2,000
 7נדרשות.

נטילת  30שניות של פרסומת.
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במהלך התקופה שבין  8.8.13-1.1.13שודרו  128פרסומות ל"הסתדרות
המורים בישראל"" ,המוסד לביטוח לאומי"" ,קק"ל" ועמותת "אור ירוק",
שלא במקבץ פרסומות ,בצמוד למהדורת החדשות המרכזית ובמהלך היום.
התשדירים האמורים מהווים פרסומות לכל דבר ועניין ,וככאלה עליהם
להיות משובצים במסגרת מקבץ פרסומות ,בהפרדה וסימון כנדרש,
ולעמוד במכסת הפרסומות המותרת בשעה ובסך הפרסומות היומי.
.1

שידור הפינות שלא במקבץ פרסומות עומד בניגוד לסעיף (83א)
לחוק הרשות השנייה ובניגוד לכלל (20א) ו(-ב) לכללי שיבוץ עיצום כספי בסך *.₪ 640,000
פרסומות.

.2

בתאריכים  28.7.13 ,12.3.13 ,11.3.13ו 30.7.13-שודרו חריגות מסך עיצום כספי בסך *.₪ 10,000
זמן הפרסומות היומי בגין השידור האמור .זאת ,בניגוד לסעיף
(85ב) לחוק הרשות השניה ולכלל (3ג) לכללי שיבוץ פרסומות.

.8

בתאריך  ,1.10.13במהלך התכנית "ערב טוב עם גיא פינס" ,שודר אייטם נטילת  2דקות של פרסומת.
שעסק בערב תמיכה לרשימת "רוב העיר" ובעומד בראשה ,אסף זמיר
באופן המהווה תעמולת בחירות אסורה ,בניגוד להוראות סעיף (46א)()3
לחוק הרשות השנייה ,סעיף  5לחוק הבחירות (תעמולה) ,תשי"ט1959-
והנחיות הרשות בעניין.

.9

בתאריכים  29-30.9.13שודר במהלך היום קדימון לתכנית "בני ערובה" .עיצום כספי בסך .₪ 5,000
הקדימון שודר בניגוד להנחיית הרשות להגביל את שידור הקדימון לאחר
השעה  .20:00זאת ,לאור הוראות סעיף  7לכללי אתיקה בפרסומות,
הקובע כי לא ישדר בעל זיכיון תשדיר שיש בו אלימות יתרה או פנייה
אל רגש הפחד.

.10

בתאריך  ,17.12.13במהלך התכנית "כלבוטק" ,שודר תחקיר על ד"ר עיצום כספי בסך .₪ 10,000
ויקטור ,מתחזה שהטריד מינית את מטופליו .אופן הצגת התמונות,
הדיאלוגים והקריינות יצרו רושם מיני .השידור האמור עומד בניגוד לכלל
 11לכללי האתיקה בשידורים והוא כולל פגיעה בטעם הטוב ,בכבוד
האדם וברגשות הציבור.

.11

בתאריך  ,20.11.13במהלך התכנית "ערב טוב עם גיא פינס" ,שודר קטע נטילת  3דקות של פרסומת.
ובו נראית קים קרדשיאן בעירום ,מתנועעת בתנועות מיניות עם בעלה
הזמר קניה ווסט .השידור עומד בניגוד לתקנות סיווג וסימון שידורים
מזיקים ,תשס"ג 2002-ולכלל (9ב) לכללי התכניות ,שעל פיו היה על
הזכיין לסווג את התכנית לגיל  14ומעלה ולשדרה לאחר השעה .22:00
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.12

בתאריך  ,21.10.13במהלך מהדורת החדשות המרכזית ,התראיין מנכ"ל עיצום כספי בסך *.₪ 71,000
ערוץ  ,10מר רפי גינת ,בעניין עליית העונה החדשה של "כלבוטק" .בתאריך
 22.10.13התראיין עורך התכנית במסגרת מבזק השעה  .19:00השידורים
האמורים עומדים בניגוד לסעיף ( 5ב) בכללי האתיקה בשידורים ,הקובע כי
אסור לבעל הזיכיון לקדם את ענייניו במסגרת השידורים.

.13

בתאריך  ,25.12.13במהלך מהדורת החדשות המרכזית ,שודר ריאיון עם עיצום כספי בסך *.₪ 71,000
קטינה שנאנסה ועם אמה .במהלך הריאיון הוזכר שמה של הקטינה .הפרסום
עומד בניגוד לסעיף (24א)(()1ו) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,תש"ך-
 ,1960האוסר על פרסום פרטים מזהים של קטין שנעברה בו עברת מין,
עברת אלימות או עברה של התעללות .הפרסום מהווה עברה פלילית לפי
חוק זה ולכן השידור בחדשות  10מהווה "שידור אסור" לפי סעיף (46א)()1
לחוק הרשות השנייה .עוד עומד השידור בניגוד לכלל  13לכללי האתיקה,
שלפיו אין לפרסם הקלטה או כל פרט מזהה של קרבנות מין.

.14

בדיקת אורכי מהדורת החדשות העלתה כי בתאריכים  ,11.12.13 ,8.12.13עיצום כספי בסך *.₪ 12,000
 15.12.13ו 24.12.13-הוארכה מהדורת החדשות מעבר לזמן השידור שהוקצה
לה .השידורים עומדים בניגוד לסעיף (63ב) לחוק הרשות השנייה ,ובניגוד
לכלל (4ב) לכללי התכניות.
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ערוץ 10

הנדסה
 הרשות השנייה מפיצה את שידורי ערוץ  10לקליטה חופשית לציבור הרחב בדרכים הבאות:
 .1הפצה לוויינית באמצעות הלוויין "עמוס  "3בשיטה הספרתית.
 .2הפצה קרקעית דיגיטלית באמצעות מערך ההפצה "עידן."+
 .3העברת שידורי הערוץ למוקדי חברות הכבלים והלוויין ,להפצה למנויים.
 כתוביות סמויות:
כתוביות סמויות בעברית משודרות בכבלים (שידור דיגיטלי) ובלוויין ושולבו גם במערך ההפצה הקרקעי הדיגיטלי
"עידן."+
 הפצה קרקעית דיגיטלית – עידן:+
בשנת  2013נמשכים השידורים של עידן – +ערוצים ישראליים דיגיטליים נגישים ,חבילה של שישה ערוצים (,1
 99 ,33 ,10 ,2ו.)23-
תחנות השידור נמצאות באתרים של הגופים הבאים" :בזק" ,הרשות השנייה" ,פרטנר" ,ו"סלקום" .שאר התחנות
ממוקמות 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 אופטיים מול מרכז השידורים של הרשות השנייה .מערך קווי התמסורת עובה כדי לגבות את
השידור באתרים דומיננטיים.
 הפצת השידורים הלוויינית:
השידורים הדיגיטליים של ערוץ  2ושידורי ערוץ  10מופצים באמצעות הלוויין "עמוס ."3
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ערוץ 10

מרשם הפצת שידורי ערוץ 10
שידור ספרתי

”עמוס  “3ספרתי

”עמוס “3
”עמוס “3
ספרתי Uolink -

חברות הכבלים והלוויין
)(YES

ישראל 10
חדשות 10
בתים פרטיים
קליטה לוויינית

”עמוס “3

מש"ב רב-ערוצי
ספרתי

בתים פרטיים
קליטה ספרתית קרקעית
)(D.T.T

תחנות שידור קרקעי
ספרתי D.T.T
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פרסומות

פרסומות
אישור פרסומות מראש
ערוצים  2ו 10-הם ערוצים מסחריים בפיקוח ציבורי ,שהכנסותיהם הן ממכירת זמן פרסום .את מרבית הפרסומות
המשודרות הזכיינים מאשרים באופן עצמאי ,בלא מעורבות הרשות ,אולם ,בהתאם להחלטת מועצת הרשות השנייה
מ 1-ביוני  ,2004הזכיינים מחויבים להעביר לאישור מוקדם ברשות תשדירי פרסומת בהשתתפות ילדים או תשדירים
המיועדים 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 קושי
כלשהו ואשר הזכיינים מתקשים לגבש עמדה בעניינם.
במיזם ראשון מסוגו בענף התקשורת בישראל ,נקבע תהליך של רגולציה משותפת ( )co-regulationשל הרשות
השנייה עם הפרסומאים והמפרסמים .תחילתו של המיזם במחצית השנייה של שנת  ,2004עם הצטרפותם של נציגי
איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים לוועדה הציבורית שהקימה הרשות ושתפקידה 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.
בהמשך למיזם גובש גם מנגנון "התו האתי" ,שעקרונותיו נחתמו בסוף ספטמבר  .2005מנגנון זה מעניק למשרדי
פרסום ולמפרסמים שעברו הדרכה על ידי הרשות וקיבלו על עצמם את עקרונות התו האתי ,פטור מהצורך להעביר
לרשות 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:
אדלר חומסקי & ורשבסקי ,באומן בר ריבנאי ,ג .יפית ,גיתם  ,BBDOגליקמן נטלר סמסונוב ,גלר נסיס ,דחף ,1
דרורי שלומי ,זרמון גולדמן ,טמיר כהן  ,JWTיהושע  ,TBWAיורו ת"א (צרפתי) ,מקאן אריקסון ,עפר הרץ ליניאל
 ,DDBערמוני ,פובליסיס אריאלי ,פריור מערכות שיווק ופרסום ,ראובני פרידן ,רגב קויצקי ,שלמור אבנון עמיחי.

מפרסמים:
 012קווי זהב GSK ,גלקסו סמית' קליין( H&O, HOT, P&G ,פרוקטר & גמבל) ,איקאה ,אלקטרה ,אס.סי ג'ונסון,
בזק בינלאומי ,ביטוח ישיר ,בנק הפועלים ,בנק מזרחי-טפחות ,גיבור סברינה ,דיפלומט מפיצים ,דפי זהב ,האגודה
למלחמה בסרטן ,האגודה למען החייל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון ,הנקל סוד ,ויסוצקי ,חברת החשמל ,חוגלה
קימברלי ,טבע ,טמבור ,יוניליוור ,יורוקום תקשורת סלולרית ,יפאורה תבורי ,יקבי כרמל ,ישראכרט ,לוריאל ,מוזיאון
תל אביב לאומנות ,מחלבות גד ,מטרנה ,מכבי שירותי בריאות ,מעבדות אבוט ,מפעל הפיס ,מקדונלד'ס ,מקפת
החדשה ,סאני תקשורת ,סולגוד ,סלטי צבר ,סלקום ,סנו ,פז –  ,YELLOWפלאפון ,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  ,4תנובה ,תרימה.
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פרסומות
נתונים כלליים:
נתוני דוח זה מתייחסים לתאריכים .31.12.13 - 1.1.13
בתקופה זו שודרו  5,793תשדירים חדשים בערוץ  ,2ו 4,010-תשדירים חדשים בערוץ .10
בממוצע שודרו מדי חודש כ 483-פרסומות חדשות בערוץ  ,2וכ 334-פרסומות חדשות בערוץ .10

שנה

סך תשדירים
חדשים ששודרו
בערוץ 2

סך תשדירים
חדשים ששודרו
בערוץ 10

2007

3,254

2,765

2008

3,243

2,772

2009

3,634

2,973

2010

4,317

3,534

2011

4,005

3,454

2012

4,199

3,363

2013

5,793

4,010

כן ,בתקופה זו הוגשו לאישור מראש של הרשות  505תסריטים/תשדירי פרסומת.

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"ד1994-
(להלן – כללי האתיקה) ומדריך האתיקה בפרסומות .כללים אלו הם קווי היסוד לאסור ולמותר בתשדירי פרסומת,
ומתייחסים למגוון רחב של סוגיות .ועדת הפרסומות מתכנסת באופן קבוע ,ובכל התכנסות דנה בתסריטים ובתשדירי
פרסומות שהוגשו לאישורה.
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פרסומות
במסגרת עבודת הוועדה ,נבדקים תשדירים מהסוגים הבאים:
 .1תשדירים שבהם טענות תזונתיות או בריאותיות:
בקטגוריה זו נבדקים תשדירים לתרופות ,לתוספי מזון ,לדיאטות ולמוצרי מזון שונים ,שבהם נטען לסגולות תזונתיות
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  15בעלי 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.
כחלק מהליך האישור ,הרשות מבקשת ביסוס מקצועי-מדעי מגורם מקצועי מוסמך לנטען בתשדירים בקטגוריה זו,
ביסוסים המועברים ,במקרה הצורך ,לחברים הרלוונטיים בוועדת המומחים לצורך התייעצות.
ועדת הפרסומות ברשות עובדת גם בתיאום עם משרד הבריאות ומקבלת מאגף הרוקחות וממחלקת התזונה במשרד
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

תאריך

.1

סטודיו קרמיקה
– אריחי קרמיקה

28.5.13

.2

ברית ישראל
– מילה טובה
(ערכת ברית
מילה) – חסות

13.5.13

הסיבה לטיפול

* חשש להטעיה בנוגע לתכונות
המוצר וטענה רפואית מוגזמת.

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת
שאושרה לשידור
המפרסם לא הגיש את חוות הדעת
הנדרשת ולפיכך התסריט לא
אושר.

* לא הומצאה חוות דעת רפואית
מתאימה בדבר מהימנות הטענות
המתייחסות למוצר ,וזאת בניגוד
לכלל  25וכלל ( 42ב) לכללי
האתיקה בפרסומות.
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* חשש להטעיה בנוגע לתכונות
המוצר.
* אי הצגת אישורים מספקים על
המוצר.
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המפרסם לא הציג את האישורים
הנדרשים ולפיכך התסריט לא
אושר.

פרסומות
 .2תשדירים בהשתתפות ילדים:
בתשדירים שבהם משתתפים ילדים ,הוועדה דורשת התחייבות מהגורם המפיק שהילדים המופיעים בתשדיר הועסקו
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

תאריך

הסיבה לטיפול

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת
שאושרה לשידור

.1

תחפושות "יובל
כספין" בכפר
השעשועים

29.1.13

אי הצגת אישורים מתאימים
בנוגע להעסקת הילדים והנערים
בתשדיר וזאת בניגוד לחוק
העבדת נוער.

הרשות אישרה את התשדיר
לאחר שהתמונות הוחלפו
בתמונות קנויות ממאגר תמונות.

.2

דגני הבוקר
צ'יריוס

01.05.13

הופעת הילדים בתסריט הוצגה
באופן העומד בניגוד לכללים
 40 ,3ו 41-לכללי האתיקה
בפרסומות.

התסריט תוקן בהתאם לכללים
ואושר לשידור.

.3

שוש – אתם לא
תחליטו עליי

17.11.13

הופעת הילד בתשדיר הוצגה
באופן שעלול לעודד התנהגות
קטינים למעשים לא ראויים,
וזאת בניגוד לכלל  40לכללי
האתיקה בפרסומת.

הרשות אישרה את התשדיר
כפוף לפניות ציבור .לאחר קבלת
פניות ציבור הוחלט להגביל את
התשדיר ולשדרו מהשעה ,20:00
שעה שאינה שעת צפייה לילדים.
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 .3חוות דעת מקדימה:
הזכיינים פונים לרשות לצורך קבלת חוות דעת בסוגיות שבהן ישנה התלבטות .הרשות מעבירה את חוות דעתה
לזכיין.
להלן דוגמאות לתסריטים/תשדירים שטופלו במסגרת זו:
שם תסריט/תשדיר

תאריך

הסיבה לטיפול

.1

סודה סטרים

29.1.13

הצגת אלמנטים העשויים לעמוד
בניגוד לכלל  16ולכלל 26
לכללי האתיקה בפרסומות.

.2

הד אנד שולדרס

03.05.13

.3

תשדיר למען הקהילה
– יד שרה

02.09.13

.4

חברת חשמל – מצב
חירום

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת
שאושרה לשידור
לא

הרשות מצאה כי התשדיר עומד
בכללים.
הצגת אמירה העלולה להטעות
את הצופה ,בניגוד לכללים
 4ו 25 -ו 26-לכללי האתיקה
בפרסומות.

לא

הרשות דרשה לסייג את
האמירה ולהתאימה לביסוס.
הצגת תשדיר שיש בו קטעים
הלקוחים מתכנית טלוויזיה.

כן

הרשות קבעה כי מאחר ששם
התכנית אינו מוזכר בבירור
והתכנית לא שודרה בזמן
האחרון בערוצים  2ו ,10-אפשר
לשדר את התשדיר כפי שהוא.
26.11.13

המפרסם ביקש לחרוג מ90-
שניות של זמן שידור פרסומת.
הרשות קבעה כי יש לערוך
את התסריט כך שיעמוד
בהתאם לכלל  6לכללי שיבוץ
בפרסומות
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כן

פרסומות
 .4תשדירי פרסומת שיש בהם רמיזות מיניות ,אלימות ,פגיעה ברגשות הציבור:
להלן דוגמאות לתסריטים/תשדירים שהוגשו לבדיקת הרשות בתחום זה:
שם תסריט/תשדיר

תאריך

.1

תשדיר למען הקהילה
– עמותת אל"י

.2

תסריט קונדומי R3

10.09.13

תשדיר דורקס – ג'ל
סיכוך

11.12.13

.3

12.6.13

הסיבה לטיפול

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת
שאושרה לשידור

התשדיר הוגש לרשות במסגרת
חוות דעת מקדימה בנושא
אלימות.
הוחלט כי יש להגביל את
שעת שידורו החל מהשעה
 ,21:00למרות העניין הציבורי
המובהק הקיים בו ,וזאת משום
שיש בו ביטויים של אלימות
ואכזריות (כלל  36לכללי שיבוץ
פרסומות).

התשדיר שודר בהתאם לשעת
השיבוץ שאושרה (לאחר השעה
.)21:00

התסריט הוגש לרשות במסגרת
חוות דעת מקדימה בנושאים
מיניים.
הוחלט כי יש להגביל את שעת
שידורו החל מהשעה ,21:00
מאחר שבתסריט קיימים
אלמנטים מיניים(כלל  36לכללי
שיבוץ פרסומות).

התשדיר שודר בהתאם לשעת
השיבוץ שאושרה (לאחר השעה
.)21:00

התשדיר הוגש לרשות במסגרת
חוות דעת מקדימה בנושאים
מיניים.
הוחלט כי יש להגביל את שעת
שידורו החל מהשעה ,22:00
מאחר שבתשדיר רמיזות מיניות,
פגיעה בטעם הטוב וברגשות
הציבור (כלל  36לכללי
השיבוץ).

התשדיר שודר בהתאם לשעת
השיבוץ שאושרה.
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פרסומות
בדיקת תשדירים לאחר שידור
כחלק מהעבודה השוטפת ,באגף פרסומות ברשות נבדקים תשדירי הפרסומת שהזכיינים אישרו בלא מעורבות הרשות
לאחר שידורם ,כלומר בדיעבד .הבדיקה נעשית באופן אקראי .כמו כן ,נעשית בדיקה בעקבות הערות של צוות
המפקחים ,פניות ציבור וגופים שלישיים ,שמתקבלות ישירות או באמצעות נציב תלונות הציבור.
בטבלה שלהלן דוגמאות לתשדירים שהרשות נדרשה אליהם לאחר שהחל שידורם:
שם תסריט/
תשדיר

תאריך

הסיבה לטיפול

הועבר לרשות בגרסה
מתוקנת שאושרה לשידור

.1

משחת השיניים
"קולגייט
אופטיק ווייט"

13.02.13

בעקבות פניית משרד הבריאות לרשות,
הרשות שבה ובדקה את התשדיר .בתשדיר
נאמר "זה יכול להיות הדבר הבא בהלבנה"
ו"גוון אחד לבן יותר בשבוע אחד".
משרד הבריאות טען כי האמירות בדבר
הלבנה ,אינן מאושרות על ידו ואינן עומדות
בכללי הרישיון של משרד הבריאות ולכן
דרשה הרשות להסירן ,בשל אי עמידה
בהוראות כל דין.

המפרסם נדרש להסיר
את האמירות שבנדון.
התשדיר תוקן בהתאם.

.2

מכונית "קיה
פורטה"

11.04.13

נמצא כי בתשדיר קיימים אלמנטים של
אלימות ,פנייה לרגש הפחד והתנהגות
העלולה להזיק ,העומדים בניגוד לכללים ,3
 7ו 15-לכללי האתיקה בפרסומת.

התשדיר בגרסתו הארוכה
הוגבל לשידור ושודר
מהשעה .22:00

.3

תשדיר "מיני
כריות" של
חברת "תלמה"

03.06.13

בתשדיר הוצג פעוט/תינוק בעל נראות
מינית שהוקף בנשים המביטות בו בתאווה.
הצגת התינוק כאובייקט מיני בשילוב גינונים
מעולם המבוגרים עומדת בניגוד לכלל 14
לכללי האתיקה בפרסומת .כמו כן ,התשדיר
עמד בניגוד לכללים  3ו 41-לכללי האתיקה
בפרסומת.

התשדיר נפסל לשידור.

.4

תשדיר של
חברת גינדי
החזקות –שרונה
שוק אוכל

10.10.13

בתשדיר צוין בכתובית כי "הפתיחה בקיץ
 ."4102בהתאם לכלל  4לכללי האתיקה
בפרסומת דרשה הרשות לציין את המידע
האמור בקריינות כדי שבתשדיר לא תהיה
הטעיה.

התשדיר תוקן בהתאם
לדרישות הרשות.

כאמור ,הרשות מבצעת בדיעבד בדיקת תשדירים שהזכיינים אישרו ,בין השאר בעקבות פניות מצד גופים שלישיים
בעניינם .במסגרת זאת פונים לרשות גופים מתחרים (או מי מטעמם) ,גורמים ציבוריים וצרכניים שונים וצופים
אחרים( .לפניות ציבור יש מקום נפרד במסמך זה .פניות אלו לא כוללות פניות ציבור)
בשנת  2013התקבלו ברשות  20פניות מסוג זה ,מתוכן  6פניות נמצאו מוצדקות ולפיכך נדרש תיקון התשדיר בהתאם
(בכללן תלונה אחת שהועברה ישירות לגורם המפרסם והוא תיקן את התשדיר עוד טרם התערבות הרשות*) ,ו14-
פניות נמצאו בלתי מוצדקות.
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פרסומות
להלן פירוט הפניות וטיפולה של הרשות בהן.

פניות שנמצאו מוצדקות ובעקבותיהן הרשות דרשה תיקון תשדיר
המפרסם
ושם תשדיר

פניית
מתחרה/
גורם
ציבורי

הרקע לפנייה

טיפול הרשות

הנקל סוד,
פרסיל ג'ל
 פי  2חומרפעיל

סנו

אמת בפרסום ודרישה
לקבלת הביסוסים
שהתשדיר התבסס
עליהם.

הרשות בדקה את התשדיר ואת ביסוס האמירה" :עם פי
 2חומר פעיל לעומת אבקה ומנקה טוב יותר מאבקה".
בממצאי הבדיקה נמצא כי נבדקו רק ארבע אבקות
מתוך חמש של סנו.
הרשות דרשה כי תהיה התייחסות בכתובית לנושא.

פרטנר,
אורנג'–
אקספריה –
אולטרה נט

פלאפון

הרשות בדקה את התשדיר ומצאה כי התשדיר בוסס
אי עמידה בכללים ,4
 25ו 26-לכללי האתיקה כהלכה.
יחד עם זאת ,הרשות דרשה מהמפרסם לתקן את
בפרסומת.
הכתובית המתייחסת לתקופה שבה נערכו הבדיקות
באמצעות מכשיר הסוני אקספריה  ,Zלתקופה מחודש
מרס  2013ועד מועד השידור.

אלקטרה,
מוצר השנה
2013

טורנדו

אי עמידה בכללים 4
ו 24-לכללי האתיקה
בפרסומת.

הרשות בחנה את הביסוסים ואת תגובת המפרסם
וקבעה כי כדי למנוע הטעיה ,יש לציין את השנה של
הדגם שזכה ,מאחר שיש שני דגמים שנקראים בשם
הסדרה "אלקטרה קלאסיק" ורק הדגם משנת 2012
זכה.

,H&O
מבצע 1+1

הממונה
להגנת
הצרכן

אי עמידה בכלל
 4לכללי האתיקה
בפרסומת ואי עמידה
בחוק הגנת הצרכן.

הממונה להגנת הצרכן פנתה לרשות בנוגע להופעתה
של "נייק" בתשדיר ,מותג שלא השתתף במבצע.
הרשות מצאה כי יש להסיר את המותגים שלא
משתתפים במבצע ,כולל "נייק" ,כדי למנוע הטעייה,
ולציין כי "מדובר במותגים נבחרים באופנת הקיץ".

משחת
השיניים
"קולגייט
אופטיק
ווייט"

משרד
הבריאות

אי עמידה בתקנות
משרד הבריאות בעניין.

המפרסם נדרש להסיר את האמירות שבנדון .התשדיר
תוקן בהתאם.

*בנק
דיסקונט
ואופטיקה
הלפרין
– מבצע
משקפיים

אופטיקנה

שימוש בשם מסחרי

הרשות בחנה את השימוש בביטוי "משקפיים קומפלט".
במהלך הבדיקה התברר כי הייתה פנייה ישירה
למפרסם והוא בחר לשנות את התשדיר על דעת עצמו.
לפיכך ,הרשות לא נדרשה להתערב בנושא.
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פניות שנמצאו בלתי מוצדקות
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שם תשדיר

מפרסם

פניית
מתחרה

הרקע לפנייה

טיפול הרשות

אריאל -מספר
 1במכירות

פרוקטר
אנד גמבל

רקיט
בנקיזר

חברת "רקיט בנקיזר" טענה
כי אריאל אינה מספר  1עוד
במכירות ע"פ דוח נילסן
האחרון.

הרשות בדקה את התשדיר ומצאה כי
בהתאם לכלל  25לכללי האתיקה ובהתאם
למצוין במדריך האתיקה ,ניתן לפרסם
נתונים של שנה ,עד שנה לאחר מועד
ביצוע הבדיקה.
לפיכך ,הרשות מצאה כי אין מקום
להתערבותה.

בזק – שדרוג
האינטרנט

בזק

סרטי
יונייטד
קינג

הרשות בדקה את התשדיר ומצאה כי
חברת "סרטי יונייטד קינג"
הוא אינו קורא לקהל להוריד תכנים
טענה כי התשדיר מעודד
הפרה של זכויות יוצרים ופוגע בלתי חוקיים מהרשת ,אלא מציג הורדה
מהאינטרנט כחלק מהתשדיר ,ומטרתו
בתעשיית הקולנוע .כמו כן,
הורדה מהאינטרנט היא הורדה הצגת מהירות קבלת המידע באמצעות
שדרוג האינטרנט.
שאינה חוקית.

וולוו V40

וולוו -
מאיר

פרסום
אברהם
– אאודי

החברה התלוננה בנוגע
לידיעה מעיתון "ידיעות
אחרונות" ,שבה נטען
"התוצאה יפה יותר גם
מהמתחרות השמרניות אאודי
ומרצדס" .לטענת המתחרה,
ההשוואה אינה נכונה באותו
דגם ובאותה נקודת זמן ,דבר
אשר לפי הטענה עומד בניגוד
לכלל  26לכללי האתיקה
בפרסומת.

הרשות בדקה את התשדיר ומצאה כי הכתב
ידע על קיומו של הדגם החדש של אאודי
 A3כאשר נהג בוולוו  V40ולפיכך יש
מקום להשוואה זו ואין בכך משום הפרה
של הכללים ולפיכך אין מקום להתערבותה.

פלאפון
– הרשת
המהירה
בישראל

פלאפון

אורנג'

טענה להטעיה באמירה:
"הרשת המהירה בישראל".
טענה להמעטת ערך והצגת
נתונים שאינה נכונה.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי בוסס
כראוי.
שתי החברות יכולות לטעון להיותן בעלות
"הרשת הכי מהירה בישראל" משום
שהמתודולוגיה שנבדקה בין החברות שונה
מאחת לשנייה.
לפיכך ,הרשות מצאה כי אין מקום
להתערבותה.

טורנדו לג'נד

טורנדו

אלקטרה טענה בדבר הטעיה ואי עמידה התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי בוסס
כראוי וניתן להשתמש במושג "חדש".
בכלל  33לכללי האתיקה
בפרסומות בהתייחס לאמירה :בנוגע לאמירה" :יש ...ויש "...נמצא כי
"סדרת טורנדו לג'נד החדשה" אמירה זו היא עובדה קיימת ואין בה משום
המעטת ערך של המתחרה.
והמעטת ערך מתחרה
באמירה" :יש מזגן ויש טורנדו לפיכך ,הרשות מצאה כי אין מקום
להתערבותה.
לג'נד"
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פרסומות
שם תשדיר

מפרסם

פניית
מתחרה

הרקע לפנייה

טיפול הרשות

אלקטרה air+

אלקטרה

תדיראן

טענה בדבר אי עמידה
בכללים  4ו 16-לכללי
האתיקה בפרסומת בהתייחס
לאמירה" :מזגן המיני היחיד
שמיוצר רק בישראל".

מבדיקת הרשות נמצא כי הטענה בוססה
כהלכה ,משום שתדיראן מייצרת מזגנים גם
בארץ וגם בחו"ל ,לעומת חברת אלקטרה
המייצרת את מזגן המיני רק בארץ.
לפיכך ,הרשות מצאה כי אין מקום
להתערבותה.

פרסיל ג'ל
– פי  2חומר
פעיל

הנקל סוד

סנו

טענה כי האמירה" :עם פי 2
חומר פעיל לעומת אבקה",
אינה נכונה.

הרשות בדקה ודרשה הבהרות והתברר כי
אמירה זו בוססה כהלכה.
לפיכך הרשות מצאה כי אין מקום
להתערבותה.

תדיראן –
אחריות

תדיראן

אלקטרה טענה בדבר אי עמידה
בדרישות בנוגע להצגת מידע
מהותי בתשדיר.

הרשות בדקה את התשדיר ומצאה כי
המידע בנוגע לאחריות מובא בתשדיר
באופן מספק .יחד עם זאת הרשות דרשה
להגדיל את הכתוביות.
מבדיקת הרשות עלה כי אין בתשדיר
המעטת מתחרה וכי התשדיר בוסס כראוי.
הרשות הבהירה במענה כי היא מחויבת
בשמירת סודיות של ואין באפשרותה
להעביר ביסוסים למתחרים.

פיירי
קפסולות
למדיח

פרוקטר
אנד גמבל

פיניש
(רקיט
בנקיזר)

טענה להמעטת ערך מתחרה
וכי התשדיר אינו מבוסס
כנדרש.

משרד
התחבורה
– עולים
לתחבורה
ציבורית

משרד
התחבורה

ארגון
15
דקות

טענה להטעיה באמירה "ניצול הרשות קיבלה את עמדת המפרסם כי
הכוונה ב"ניצול הזמן הפנוי" היא היכולת
הזמן הפנוי".
לבצע פעולות נוספות בזמן ההגעה ליעד.
וכן כי מבחינת נתיבים לתחבורה ציבורית-
קיימים נתיבים וישנה התפתחות בנושא זה.
לפיכך הרשות מצאה כי אין מקום
להתערבותה.

טוטו "מרוצי
סוסים"

טוטו
(מפעל
הפיס)

עמותת
"הכול
חי"

טענה כי התשדיר מנוגד
מתגובתה של "המועצה להימורים
לכלל  15בכללי האתיקה
בספורט" התברר כי את האישור למרוצי
בפרסומות ,מאחר שהתשדיר הסוסים נתנו משרד האוצר ,שרת התרבות
מעודד פגיעה בסוסים
והספורט וועדת הכספים של הכנסת.
באמצעות עידוד להימורים על במהלך מתן האישורים אושרו מרוצים
מרוצי סוסים.
ספציפיים שנמצא כי אינם פוגעים בבעלי
חיים.
לאור זאת ,הרשות לא מצאה כי התשדיר
עומד בניגוד לכלל  15לכללי האתיקה
בפרסומות ואין מקום להתערבותה.
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פרסומות
עיון חוזר בפרסומות:
במקרים בהם לאחר ההחלטה שהתקבלה בתחום פרסומות ,ביקשו בעלי הזיכיון או מפרסמים ופרסומאים עיון מחדש
בהחלטה ,או לאחר שמתקבלות פניות ציבור על תשדיר שאושר לשידור ,נערך הליך עיון חוזר.
בהליך עיון חוזר המנכ"ל בוחן מחדש את הפרסומת ולשם כך נועץ בסמנכ"ל טלוויזיה ,בראש אגף פרסומות וביועץ
המשפטי .המנכ"ל מקבל את החלטתו בנושא הנדון לאחר שעודכן בנוגע להליך הטיפול בתשדיר ,שמע את עמדות
הגופים המקצועיים ברשות 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
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שם תסריט/תשדיר

תאריך

סיבת טיפול

החלטת המנכ"ל

.1

תשדיר שברולט – כל
 7שניות

11.2.13

התשדיר נבדק לאחר שידור .המפרסם
התבקש להוסיף את המילה "בממוצע"
לאמירה שכל  7שניות נמכרת מכונית
שברולט בעולם.

מנכ"לית הרשות בפועל
קיבלה את עמדת אגף
פרסומות והשאירה את
ההחלטה על כנה.

.2

בוניטה דה מאס –
מורן אטיאס

7.5.13

התשדיר הגיע לרשות במסגרת הליך
חוות דעת מקדימה בנושאים מיניים.
אגף פרסומות קבע כי יש לשדרו לאחר
השעה  ,22:00בשל אלמנטים מיניים,
וזאת בהתאם לכלל  14 ,3לכללי
האתיקה בפרסומות וכלל  36לשיבוץ
פרסומות.

מנכ"לית הרשות בפועל
קיבלה את עמדת אגף
פרסומות והשאירה את
ההחלטה על כנה.

.3

טרה – גבינה צהובה
"נעם"

26.6.13

המנכ"ל קיבל את
התסריט הגיע לרשות במסגרת ועדת
פרסומות .הועדה אישרה שני תסריטים .החלטות אגף פרסומות
לגבי יתר התסריטים ( )3נדרשו תיקונים והשאיר את ההחלטה
על כנה.
מאחר והועדה מצאה כי קיים חשש
להמעטת ערך מתחרים ,בניגוד לכלל
 .16המפרסם לא קיבל את החלטות
הוועדה והגיש ערר בפני מנכ"ל הרשות.

.4

פלאפון – מהירות
גלישה

7.10.13

התשדיר הגיע לבדיקת הרשות במסגרת
פניות מתחרים .האגף קבע כי אין
הטעיה בתשדיר והסקר הוצג כהלכה.

המנכ"ל קיבל את
עמדת האגף והשאיר
את ההחלטה על כנה.
יחד עם זאת המפרסם
נתבקש להגדיל ,להבליט
ולהשהות את הכתוביות
המופיעות בתשדיר.

.5

אורל בי אקספרט

31.12.13

התשדיר הגיע לבדיקת הרשות במסגרת
פניית מתחרה .אגף פרסומות מצא כי
התשדיר עומד בהתאם לכללים  4ו16-
לכללי האתיקה בפרסומות ודחה את
טענות חברת "קולגייט" המתחרה.

המנכ"ל קיבל את
החלטות אגף פרסומות
והשאיר את ההחלטה
על כנה.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

פרסומות
ערר מועצה:
על החלטת מנכ"ל הרשות ניתן לערור לוועדת ערר של מועצת הרשות .בשנת  2013הוגשו  2בקשות ערר למועצה
בנוגע לאישור פרסומות:
שם תסריט/
תשדיר

תאריך

החלטת המועצה

סיבת טיפול

תסריט לרשת
"אורט בראודה"

20.6.13

התסריט טופל ברשות במסגרת חוות
דעת מקדימה בנוגע לאמירה "אורט
בראודה ,לתעשייה מגיע הטוב ביותר".
הרשות מצאה כי באמירה ישנה הטעיה
והמעטת ערך.

המועצה קיבלה את עמדת
המפרסם ומצאה כי אין בנוסח
התשדיר המעטת ערך או הפרזה
העומדת בניגוד לכלל  16ו4-
לכללי האתיקה בפרסומת
או התייחסות לשירות שניתן
לביסוס באופן העומד בניגוד
לכלל (25ב) לכללי האתיקה
בפרסומת.

מינוקסי  -חסות

29.10.13

במסגרת בדיקת תשדירים לאחר שידור,
הרשות מצאה כי התשדיר שבנדון עומד
בניגוד לכלל (43א)( )4לכללי האתיקה
בפרסומות .הרשות דרשה להסיר את
התשדיר משידור באופן מידי.

המועצה קיבלה את עמדת
הרשות ודחתה את הערר בנושא.

תשדירים שנבדקו ברשות והתבקשו בעבורם תיקונים או שהוגבלה שעת שידורם
במהלך השנה ,במסגרת הליך אישור התשדירים או במהלך בדיקת תשדירים לאחר שעלו לשידור ,הרשות ביקשה
תיקונים ל 56-תשדירים/תסריטים או שהוגבלה שעת שידורם.
 55תסריטים/תשדירים תוקנו ושודרו בגרסה מתוקנת ,או הוגבלה שעת שידורם .תשדיר אחד שהתבקש בעבורו תיקון
לא שודר בגרסה מתוקנת ,שכן לא הוגשה כזו לרשות.
בטבלה המצ"ב מפורט סיכום תשדירי הפרסומת שנבדקו ברשות והתבקשו בעבורם תיקונים ,או שהוגבלה שעת
שידורם  -על פי חלוקה לנושאי טיפול:
מס' תשדירים ב2012 -

מס' תשדירים ב2013-

סיבת טיפול הרשות
הטעיה והמעטת ערך מוצר מתחרה

19

20

התנהגות בלתי בטיחותית/פנייה אל רגש הפחד

1

2

מוצר ובו טענות אסורות/ייחוס סגולות מרפא למזון

1

1

פרסום מוצר/טיפול הדורש התערבות רפואית

1

2

רמיזות מיניות ,פגיעה בכבוד האדם וברגשות הציבור

3

3

סוגיות שנויות במחלוקת פוליטית ,חברתית או כלכלית

-

-

חסויות

9

19

ילדים

1

1

שונות

14

8

סה"כ

49

56
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פרסומות
מקור הפקה
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה) ,התשנ"ב ,1992-מחייבים ש75%-
מהתשדירים המשודרים לראשונה בידי בעל הזיכיון במשך השנה יהיו מהפקה מקומית.
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,התש"ן 1990-קובע בתוספת הראשונה לו כי "הפקה מקומית" היא "תכנית
שרוב 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
קשת:

בהפקה מקומית – 90%

שאינם מהפקה מקומית – 10%

רשת:

בהפקה מקומית – 86%

שאינם מהפקה מקומית – 14%

בתקופה הנדונה בדוח זה מתוך סך התשדירים ששודרו לראשונה בערוץ :10
בהפקה מקומית – 89.05%
שאינם מהפקה מקומית – 10.95%
שנה
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תשדירים שאינם
מהפקה מקומית
ערוץ 2

תשדירים בהפקה תשדירים בהפקה
מקומית
מקומית
ערוץ 10
ערוץ 2

תשדירים
שאינם מהפקה
מקומית ערוץ 10

2010

קשת:
רשת:

75%
91%

90.43%

קשת:
רשת:

25%
9%

9.57%

2011

קשת:
רשת:

92%
87%

89.3%

קשת:
רשת:

8%
13%

10.7%

2012

קשת:
רשת:

88%
85%

87.4%

קשת:
רשת:

12%
15%

12.5%

2013

קשת:
רשת:

90%
86%

89.05%

קשת:
רשת:

10%
14%

10.95%

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

פרסומות
עמידת הזכיינים במכסות פרסום מותרות על פי החוק והכללים:
 .1עמידה 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 פרסומות בסך שלא עולה על  10:00דקות בשעה.
הרשות בודקת את עמידת הזכיין במגבלות אלו באמצעות מערכת ממוחשבת ולעתים בספירה ידנית .אם זכיין חורג
מהמכסה המותרת ,הנושא מטופל בהליך הפרה ובמקרים התאימים אף מוטלת סנקציה על הזכיין .מקרים של הפרות
על רקע זה יפורטו בפרק הדן בהפרות.

 .2עמידת הזכיינים במגבלה של מכירת זמן פרסום לגורם אחד
הפירוט שלהלן מתייחס לעמידת הזכיינים במגבלות סעיף (85א) 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.

חשיפת מפרסם
המפרסמים הגדולים בקשת:
מפרסם

 %מתוך זמן פרסום כולל

.1

פרוקטר & גמבל

5

.2

קבוצת אסם

4

.3

מימון ישיר (ביטוח ישיר)

3

.4

סנו מפעלי ברונוס

2

.5

החברה המרכזית למשקאות

3

.6

רקיט בנקיזר

2

.7

עלית

2

.8

המשביר לצרכן

2

.9

מפעל הפיס

2

.10

סופר פארם

2
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פרסומות
המפרסמים הגדולים ברשת:
מפרסם

 %מתוך זמן פרסום כולל

.1

קבוצת שטראוס

4

.2

החברה המרכזית למשקאות

4

.3

קבוצת אסם

3

.4

יוניליוור

2

.5

תנובה

2

.6

סנו מפעלי ברונוס

2

.7

סופר פארם

2

.8

מפעל הפיס

2

.9

בזק

2

.10

בנק לאומי לישראל

2

המפרסמים הגדולים בערוץ :10
מפרסם

 %מתוך זמן פרסום כולל

.1

קבוצת שטראוס

5

.2

פרוקטר & גמבל

4.6

.3

החברה המרכזית למשקאות

.4

קבוצת אסם

.5

איי .די.איי – חברה לביטוח

.6

סנו מפעלי ברונוס

2.2

.7

יוניליוור

2.1

.8

המשביר החדש לצרכן

2.1

.9

סופר פארם

2.1

.10

קבוצת עורק

1.9

4
3.4
3

חשיפת משרד פרסום:
בהתאם למדיניות הרשות ,לא חלה מגבלת סעיף ( 85א) 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  10משרדי הפרסום שנחשפו בהיקף הרב ביותר במשך התקופה הנדונה.
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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

פרסומות
משרדי הפרסום הגדולים בקשת
מפרסם

 %מתוך זמן פרסום כולל

.1

מקאן אריקסון

12

.2

אדלר חומסקי ורשבסקי

11

.3

באומן בר ריבנאי

9

.4

איי.פי.ג'י – ראובני פרידן

6

.5

גיתם BBDO

6

.6

יהושוע פרסום ושיווק (יהושוע
)TBWA

5

.7

גליקמן נטלר סמסונוב

5

.8

אם .אם .אס תקשורת בישראל

4

.9

לשכת הפרסום הממשלתית
(לפ"מ)

3

.10

שלמור אבנון עמיחי (Y&R
ישראל)

3

משרדי הפרסום הגדולים ברשת
מפרסם

 %מתוך זמן פרסום כולל

.1

מקאן אריקסון

12

.2

אדלר חומסקי ורשבסקי

11

.3

באומן בר ריבנאי

9

.4

גיתם BBDO

6

.5

איי.פי.ג'י – ראובני פרידן

6

.6

יהושוע פרסום ושיווק (יהושוע
)TBWA

5

.7

שלמור אבנון עמיחי (Y&R
ישראל)

3

.8

גליקמן נטלר סמסונוב

3

.9

לשכת הפרסום הממשלתית
(לפ"מ)

3

.10

גלר נסיס

3
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פרסומות
משרדי הפרסום הגדולים בערוץ 10
 %מתוך זמן פרסום כולל

מפרסם
.1

מקאן אריקסון

15.1

.2

אדלר חומסקי ורשבסקי

14.0

.3

באומן בר ריבנאי

10.2

.4

ראובני פרידן

9.0

.5

יהושוע פרסום ושיווק (יהושוע
)TBWA

7.1

.6

גליקמן נטלר סמסונוב

6.3

.7

גיתם BBDO

3.7

.8

לשכת הפרסום הממשלתית
(לפ"מ)

3.7

.9

שלמור אבנון עמיחי (Y&R
ישראל)

3.6

.10

גלר נסיס

2.3

.11

עצמי

2.2

פניות ציבור
בשנת  2013הופנו לטיפול תחום טלוויזיה  301תלונות הנוגעות לתשדירי הפרסומת ולתוכן מסחרי בשידורים בערוצים
המסחריים .התלונות מועברות על ידי נציב תלונות הציבור או שמגיעות ישירות לתחום טלוויזיה ועוברות בירור
מקיף באגף הפרסומות .בירור זה כולל צפייה בקטע מושא התלונה ,בחלק מהמקרים מועברת בקשה לתגובת הזכיין
ולתגובת המפרסם ,ומבוצעת בחינה של הפרסומת מול כללי הפרסומות והנחיות הרשות .בסיום הבירור מגובשת חוות
דעת מקצועית ומועבר מענה בכתב (במקרים בהם התקבלה הפניה דרך נציב תלונות ברשות מועבר המענה אליו
לצורך מתן מענה לפונה).
להלן טבלה המרכזת את נושאי התלונות:
נושא התלונה

מספר התלונות שהתקבלו בנושא

חריגה בזמן פרסומות

14

אתיקה בפרסומות:
אמת בפרסום ,רמיזות מיניות רגשות הציבור ועוד

236

אופן ומקום שיבוץ הפרסומות

3

פרסום בתכניות (פרסום סמוי ,תוכן שיווקי ופרסים)

44

פרסום במשחקי ספורט

1

ילדים

3
סה"כ  301תלונות ציבור בתחום זה לגבי הערוצים  2ו10-
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הפקות הרשות
בהתאם לסעיף  48לחוק 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 אלה לא יעלה על
 2%בשנה מכלל השידורים בכל ערוץ שעליו היא מפקחת ,ובחלוקה שווה ככל האפשר בין בעלי הזיכיונות .הרשות
רואה 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.
מיום  1בינואר  2013עד יום  31בדצמבר ( 2013שנה שמינית לזיכיון) שודרו בערוץ  2כ 44-שעות של שידורי הרשות,
שהן כ 0.5%-משידורי הערוץ.
מיום  1בינואר  2013עד יום  31בדצמבר  2013שודרו בערוץ  10כ 44-שעות של שידורי הרשות ,שהן כ 0.5%-משידורי
הערוץ.
בשנת  2013המשיכה הרשות להעמיד את סרטי התעודה בראש סדר העדיפויות ,כדי להביא אל מרקעי הערוצים
המסחריים נושאים חברתיים ותרבותיים בעלי חשיבות לשיח הציבורי בישראל ,סיפורים אישיים ,אנושיים ובעיקר
כאלה שלרוב לא מקבלים ביטוי בשידורים המסחריים.
זה המקום לציין ,כי הרשות מקפידה שכל התכניות המופקות בעבורה יהיו מלוות בכתוביות בעברית ,וכן מקפידה
ש 5%-מהתכניות יהיו מלוות בבועת שפת סימנים ,כמחויב על פי חוק.
בשנת  2013עמד תקציב הפקות הרשות על  3,000,000ש"ח.

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 הבין-לאומיים בעולם שבהם השתתפו ,ובחלקם זכו ,סרטי הרשות בשנת  2013ניתן למנות את:
פסטיבל ברלין ,פסטיבל וונציה ,IDFA- International Documentary Film Festival Amsterdam ,פסטיבל
הסרטים בוונקובר ,פסטיבל טורונטו ,פסטיבל ברלין היהודי ,פסטיבל הסרטים היהודי באמסטרדם ,פסטיבל הסרטים
במולדובה ,פסטיבל שנגחאי (סין) ,פסטיבל הסרטים הדוקומנטרי הבין לאומי (ורשה) ,פסטיבל סן פרנסיסקו לסרטים
קצרים( STUDIO CITY FILM ,ארה"ב) ,פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים ברומא ,פסטיבל הדוקו בבלגרד,
פסטיבל הסרטים היהודי במיניאפוליס ,פסטיבל פיטסבורג ,פסטיבל הדוקו באייווה (ארה"ב) ,פסטיבל קולנוע ומוזיקה
בשיקגו ,הפסטיבל הישראלי בפאריס ,איסט אנד (לונדון) ובפסטיבלים בין-לאומיים רבים לסטודנטים בעולם.
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להלן תובא רשימת סרטים שהופקו בתמיכת הרשות השנייה והשתתפו בפסטיבלים
בארץ בשנת :2013
פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים (פרס וולגין):
מערבון בהר חברון  -הסרט זכה בציון לשבח בקטגוריה פרס ון ליר לסרט תעודה
בימוי – ניסים מוסק
הפקה – שרון שביט
לשכה  - 06הסרט זכה בציון לשבח בקטגוריה פרסי החוויה היהודית
בימוי והפקה – יואב הלוי OPENDOORS FILMS ,
קליפות ורודות  -הסרט השתתף בתחרות קצרים
בימוי :אור סהר

פסטיבל קולנוע דרום :במסגרת תחרות סרטי בוגרים השתתפו הסרטים הבאים:
יין וסלט  -הסרט זכה במקום ראשון בפרס האנימציה ,הסרט זכה בפרס עיצוב פס קול ,וכן הוא זכה בפרס מוזיקה
מקורית (בביצוע התזמורת האנדלוסית הישראלית).
בימוי והפקה :בת אל לוויאני
עיצוב פס קול ומוזיקה :אנדרס רפפורט ומיכל גדעון
סיפור פעוט -הסרט זכה בפרס ההפקה
בימוי והפקה :מזמור ויצמן
א  -פוליטי
בימוי והפקה :פז מור
אשתו
בימוי :ענבל רוקח
הפקה :דנה ברוך
בערבות הנגב
בימוי :עמרי נהרי
הפקה :נבו יעקובוביץ
סדר
בימוי  :בת אל כהן גבאי
הפקה :נבו יעקובוביץ
הנצחת הפסיפס
בימוי  :רונן גיא
הפקה :ערן איצקוביץ ,יעל ביבאלניק
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טמונה במסגרת
בימוי :צ'ירדה מינוב –אבוהי
הפקה :גיל כהן

פסטיבל סרטי הסטודנטים תל אביב:
ברוכים הבאים ו...משתתפים בצערכם -הסרט זכה בפרס הסרט העצמאי הקצר הטוב ביותר.
תסריט ובימוי :לאון פרודובסקי
הפקה :חיים מקלברג
בפה פעור ובאזניים עצומות -הסרט זכה בפרס סרט האנימציה הטוב ביותר ובציון לשבח מטעם פורום מבקרי
הקולנוע בישראל
בימוי והפקה :תום מדר ואם-לי נוי
ניושה  -הסרט זכה בציון לשבח מטעם פורום מבקרי הקולנוע בישראל.
בימוי והפקה :לירן קפל ויעל דקל
כתמים לבנים -הסרט זכה בפרס ההפצה
בימוי והפקה :איתי נצר
כוכב בלי שם -הסרט זכה בפרס הצילום הטוב ביותר
בימוי והפקה :אריאל כהן
צילום :סרגיי מיידין
HAPPILY EVER AFTER
בימוי והפקה :יוני ארוסי ובן גניסלב
ששי קשת לא אוכל פלאפל
בימוי :נמרוד שפירא
יש לך עיניים סיניות
בימוי והפקה :שמרית יקותיאלי סלמא

פסטיבל דוקאביב:
החלוצות  -הסרט השתתף במסגרת התחרות הישראלית וזכה בפרס התחקיר
בימוי :מיכל אביעד ,הפקה :עדן הפקות
כתמים לבנים -הסרט השתתף בתחרות הסטודנטים וזכה בפרס שני
בימוי -איתי נצר
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האביב של דימיטרי -הסרט השתתף בתחרות הסטודנטים וזכה בפרס שלישי
בימוי -דפנה מירו
הולילנד  -הסרט השתתף בתחרות הסטודנטים
בימוי -אנה סומרשף

פסטיבל הנשים הבינלאומי ברחובות:
החלוצות -פרס הסרט התיעודי ע"ש ויקי שירן מטעם הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
בימוי :מיכל אביעד
הפקה – עדנה ואלינור קוברסקי (עדן הפקות)
ניושה -הסרט זכה במענק פיתוח שני מטעם קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ועמותת נשים בתמונה
בימוי והפקה :לירן קפל יעל דקל
סיפור פעוט -הסרט זכה בפרס חבר השופטות ליוצרת הסרט העלילתי הקצר
בימוי והפקה  :מזמור ויצמן
המיית היונה
בימוי :גנית אילוז
הפקה :פאי סרטים
תכנית לבקשתך
תסריט ובימוי :אולגה סיטובוצקי
הפקה :גרין פרודקשנס
יין וסלט
בימוי והפקה :בת–אל לוויאני
קליפות ורודות
בימוי והפקה :אור סהר
עונה מתה
בימוי :אלינור נחמיה
בפה פעור ובאזנים עצומות
בימוי והפקה :תום מדר ואם -לי נוי
מלח הארץ
בימוי :רוני בארי
הפקה :טל דורות
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עיישה
בימוי והפקה :אושרי חיון והילה כהן
קירות לבנים
בימוי והפקה  :מיטל אבקסיס

פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה:
בתחרות האנימציה השתתפו הסרטים:
סיפור פעוט -הסרט זכה לציון לשבח
בימוי :מזמור ויצמן
יין וסלט
בימוי והפקה :בת-אל לוויאני
למכירה
בימוי :נועה קלינבוים
בתחרות הקולנוע הישראלי התיעודי השתתפו הסרטים:
גינת עדן
בימוי :יהודית כהנא
הפקה :אבי בוחבוט ,כאוס הפקות
פנטסטאיש
בימוי :עפרה שראל – קורן
הפקה :יהלי גת – מוזה הפקות
בתחרות זהות יהודית השתתפו הסרטים:
השדכנית
בימוי :דני וסרמן
הפקה :האחים היימן
בתחרות הסרט הקצר השתתפו הסרטים:
ההזמנה
בימוי :רותי גרוסברגר– חרץ
קיץ 89
בימוי :אסתי עלמו וקסלר
הפקה :עמית גורן הפקות
עונה מתה
בימוי :אלינור נחמיה
כמו כן במסגרת הפסטיבל נערכה הקרנת בכורה חגיגית לסדרת תעודה "מלכוד "73
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פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע " -פרסי אופיר :"2013
בתחרות הסרט התיעודי השתתפו הסרטים:
החלוצות
בימוי :מיכל אביעד
הפקה :דנה ואלינור קוברסקי – עדן הפקות
המיית היונה
בימוי :גנית אילוז
הפקה :פאי סרטים
הנכה המאושר והבודהיסט המיוסר
בימוי :נועם פנחס
הפקה :רונן בן טל -פלאן בי הפקות
לשכה 06
בימוי והפקה :יואב הלוי – .OPEN DOORS FILMS
למות בעד ארצנו
בימוי :אבי המי
הפקה :צביקה שפי הפקות
שוברת קיר
בימוי :יצחק חלוצי
הפקה :יהלי גת – מוזה הפקות
בתחרות הסרט העלילתי השתתפו הסרטים:
שבלולים בגשם
בימוי :יריב מוזר
הפקה :הילה אבירם

פרויקטים ומכרזים בתכנית העבודה של הפקות 2013
 .1שידור רצועה מהחיים
בשנת  2013המשיכה הרשות לשדר סרטים תיעודיים שהופקו בתמיכתה במסגרת רצועת שידור בשעה מרכזית,
"רצועה מהחיים" .הרשות רואה חשיבות רבה בשיבוץ רצועת שידור זו בלוח המשדרים של הערוצים המסחריים
המפוקחים על ידה ,הערוצים  2ו–  .10הוספת תכנים אלה ללוח השידורים מסייעת לייצר תמהיל שידורים מגוון ,שיש
בו ,לצד תכנים בידוריים וקלילים ,תכנים בעלי אינטרס ציבורי המעוררים שיח ציבורי בסוגיות חברתיות בעלות
משקל ,שעל החברה הישראלית לתת עליהן את הדעת.
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 שמתרחשים בקיבוצים
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ובהתיישבות העובדת ,סרטים על יוצרים ואנשי רוח ,התמודדות של אנשים עם מוגבלות עם המציאות ,מעקב אחר
תהליכים המשקפים שינוי והתחדשות ועוד.
את הסרטים המשודרים ברצועה זו מפיקה הרשות השנייה בתנאי נאותות הפקה של סוגה עילית ,ורבים מהם הוקרנו
בפסטיבלים בין-לאומיים וישראליים וזכו בפרסים יוקרתיים.

סרטים ששודרו במסגרת "רצועה מהחיים" בשנת :2013
ערוץ

זכיין

שם הסרט

תאריך

ערוץ 2

רשת

שוברת קיר

9.3.13

רשת

למות בעד ארצנו

13.4.13

רשת

מלכוד  – 73פרק 1

5.10.13

רשת

מלכוד  – 73פרק 2

8.10.13

רשת

מלכוד  – 73פרק 3

12.10.13

רשת

שבלולים בגשם

30.11.13

קשת

גינת עדן

19.11.13

ישראל 10

כך ראינו

31.8.13

ישראל 10

כך ראינו

7.9.13

ישראל 10

כך ראינו

14.9.13

ישראל 10

המיית היונה

21.9.13

ישראל 10

לרוץ

16.11.13

ערוץ 10

נוסף על האמור ,בגין אי שידור סרטי רשות בשנת  ,2010חויבה רשת להשלים את החוסר ולשדר סרטי תעודה
מהפקות הרשות ואלו שודרו בהתאם לפירוט שלהלן:
רשת

דומא (ש.ח)

27.7.13

רשת

כביסה מלוכלכת (ש.ח)

3.8.13

רשת

זבל טוב (ש.ח)

10.8.13

רשת

רדוף (ש.ח)

17.8.13

רשת

בגוף שלישי (ש.ח)

24.8.13

 .2המשך פעילותה של קרן "סנונית" לעידוד יוצרים צעירים בתחום הקולנוע והטלוויזיה
גם בשנת  2013המשיכה הרשות השנייה לסייע ליוצרים צעירים בראשית דרכם והקציבה סכומי תמיכה להפקת סרטי
גמר ,פעילות המאפשרת הצמחת כישרונות בתחום זה וקידומם .זאת ,במסגרת קרן "סנונית" המסייעת לסטודנטים
במקצועות הקולנוע והטלוויזיה בהפקת סרטי הגמר שלהם (עוד משנת .)1995
בשנת  2013הוגשו  114הצעות שמתוכן זכו בתמיכה  28סרטים בחלוקה הבאה 14 :סרטים עלילתיים 8 ,סרטי תעודה
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ו 6-סרטי אנימציה .יצוין ,כי חלק ניכר מהתמיכה ניתנה לסטודנטים מבתי ספר באזורי הפריפריה במדינה (מכללת
ספיר ,מעלה  ,תל -חי ,כנרת ,חשיפה).
להלן פירוט ההצעות הזוכות בחלוקה לפי מוסדות לימוד:
מוסד לימוד

מס' זוכים

מכללת ספיר

11

אוניברסיטת תל אביב

7

מנשר לאמנות

3

מכללת תל חי

2

סמינר הקיבוצים

1

בית הספר לקולנוע
ולאמנויות "מעלה"

1
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 .3מכרז תשעה באב
בחודש ספטמבר  2013פרסמה הרשות מכרז להפקת סרט בנושא "תשעה באב".
למכרז הוגשו  8הצעות ,שנבדקו בידי לקטורים שנבחרו לפרויקט .לאחר סינון ארוך של שני שלבים ,הוחלט לבחור
כזוכה במכרז את ההצעה לסרט "ירושלים שלי".

ירושלים שלי
הסרט מציג את דילמת ירושלים יחד עם חיים יבין ,דמות מהתקשורת הישראלית הנמצאת בקונצנזוס הכללי ,שפוגש
כל מיני דמויות ומציאויות ירושלמיות המבקשות לפתוח בעיני הצופה את סוגיית חלוקת ירושלים לצד ירושלים
המאוחדת.
הסרט מיטלטל בין חורבן לגאולה ,בין ייאוש לתקווה .הוא מבקש לחשוף לעומק את מורכבות העיר באמצעות מפגש
עם מקומות ועם דמויות מגוונות ,תוך כדי ניסיון להביא את העוצמה שיש לעיר .עיר ששנים נלחמים עליה ,עיר
שנחרבת ונבנית לאורך השנים.
בציר הסרט עומדת הרכבת הקלה של ירושלים  -סמל למודרניזציה ,להמשכיות .ברכבת הזאת נוסעים אנשים שונים
ומגוונים שמרכיבים את ירושלים (דתיים ,ערבים ,נשים ,גברים ,סטודנטים ,ילדים ועוד) .הסרט מלווה את הרכבת
בתחנותיה השונות וכולל ראיונות עם נוסעי הרכבת למיניהם וחשיפה למקומות מרכזיים ,מקומות בעלי מטען
היסטורי בירושלים.
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הסרט עוקב אחרי המורכבות בשטח ובמציאות של ירושלים של ימינו ,שלרוב אנשים יודעים עליה באופן כללי אבל
לא מודעים למחלוקות ,הקרובות אליהם כל כך.
הפקה :שולה שפיגל
בימוי :ג'ולי שלז

מנימוקי הוועדה :
הצעה מרתקת ,מגובשת ,עוצמתית ,מרובת נושאים ומפגשים .מדובר בפרויקט מעניין ויש חשיבות רבה להראות את
העושר שירושלים מורכבת ממנו היום ,ועד כמה רוב השיח עליה לוקה בבורות או מסרס במקום לחשוב מחוץ לקופסה
ולהשתמש במרקם העשיר של העיר.
הפרזנטציה הייתה מלאת עוצמה .השילוב של חיים יבין וג'ולי שלז' נותנים לפרויקט האמור צביון ברור בהקשר של
תשעה באב ,אבל עם זאת חשוב שהפרויקט יוצג מכמה כיוונים/מבטים ולא ממבט אחד.
סרט זה לא שודר במהלך שנת .2013

 .4מכרז "נשים ערביות בחברה הישראלית"
בחודש ספטמבר  2013פרסמה הרשות מכרז להפקת סרט בנושא "נשים ערביות בחברה הישראלית".
למכרז הוגשו  18הצעות .את ההצעות בדקו לקטורים שנבחרו לפרויקט זה .לאחר סינון ארוך של שני שלבים ,הוחלט
לבחור כזוכה במכרז את הצעת הסרט "נשים נעלמות" כזוכה.

נשים נעלמות
וסרה אבו כף ,במאית הסרט מכפר בדואי בנגב ,בת  ,30נשואה ואם לשלושה בנים ,יוצאת לחקירה קולנועית בעקבות
גורלן של הנשים הנעלמות; נשים בדואיות ,שנרצחות בבית שלהן ,בידי בני משפחתן .הבמאית מחליטה לצאת לדרך
בלי לבקש רשות מאיש ומוכנה לעשות כל דבר שלא נוגד את הדת .יוסרה מצהירה שהיא עושה את הסרט כדי להילחם
על החופש שלה ושל שאר הנשים.
הפקה :דורון צברי
בימוי :יוסרה אבו כף
מנימוקי הוועדה:
נושא חשוב ומרתק על "היעלמותן" של נשים בחברה הבדואית .כוחו של הסרט הוא בעניין האישי שיש ליוצרת
בסיפור היעלמותה של חברתה בתקופת התיכון .זהותה של הבמאית כמספרת הסיפור הופך את המסע למרתק
ומעורר השראה .הסרט מציב שאלות קשות הן לחברה הבדואית והן לשלטונות ביחסם למקרים הללו.
המצלמה חושפת הרבה מעבר לשאלה הקונקרטית היכן הגופות .היא מציבה מראה מאתגרת הן לחברה הבדואית והן
לשלטונות הישראליים ,ובכך פותחת צוהר לחלקים סמויים בחברה הישראלית .מדובר בדוקו-אקטיביזם של אישה
שמעזה לצאת עם מצלמה בניגוד לחברה שבתוכה היא חיה .הצעה מרתקת ונועזת בעלת חשיבות רבה ,מגובשת ,עם
יוצרת חדורת שליחות.
סרט זה לא שודר במהלך שנת .2013

133

הפקות הרשות
 .5דוקו צ'אלנג'
גם בשנת  2013השקיעה הרשות במיזם חשוב זה שהוא פרויקט דגל של פסטיבל דוקאביב.
מדובר במיזם שבמרכזו תחרות ליצירת סרטים קצרים על נושא נתון ובזמן קצוב .לרשות יוצרי הקולנוע שמתקבלים
לתחרות עומדים חמישה ימים בלבד כדי ליצור סרט תיעודי באורך  7-4דקות .הנושא מתחלף מדי שנה בשנה.

מתוך היוצרים שנרשמים לתחרות ,מתקבלים עד  15יוצרים 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 הימים ומגישים את הסרטים המוכנים ביום ובשעה שנקבעו.
הסרטים שעולים לשלב הגמר (אחרי תהליך שיפוט) זוכים לחשיפה נרחבת :הקרנת בכורה חגיגית במסגרת פסטיבל
"דוקאביב" בנמל תל אביב ,הקרנות בסינמטקים ובאוזן השלישית ,וכמובן שידור טלוויזיוני במסגרת שידורי הרשות.
מיזם זה הוא למעשה מעבדה תיעודית ליוצרים שאפתנים ומצוינים ,שיוצרים סרט בלחץ של זמן ובתפיסות ז'אנריות
מיוחדות.
בשנת  2013היה הנושא" :פרות קדושות -לא מה שחשבתם" ,והסרט שזכה הוא "כל בוקר" של היוצר איתי צור.
סרט זה לא שודר במהלך שנת .2013

 .6אירוע פיצ'ינג -פיתוח פורמטים טלוויזיוניים חדשים
בהמשך למכרז לפיתוח פורמטים טלוויזיוניים חדשים מתכנית עבודה  2011ולאחר שזכו  21יוצרים במענק פיתוח של
 30,000ש"ח ,התקיים ביום  10.7.13אירוע פיצ'ינג חגיגי ובו הציגו הזוכים הצעותיהם בפני נציגי גופי השידור השונים
בישראל .אירוע הפיצ'ינג התקיים במסגרת פסטיבל הקולנוע ירושלים.

 .7מיזם חממה לנשים חרדיות
מיזם שמטרתו לעודד יוצרות מהציבור החרדי ,בשיתוף פעולה עם קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ,מפעל הפיס ומשרד
התרבות במיזם "פתיחת מסך"  -חממה ליוצרות מהציבור החרדי .פרויקט משותף זה נועד לאתר ולטפח יוצרות
חרדיות מצטיינות בתחומי היצירה הטלוויזיונית והקולנועית והכשרתן בפיתוח יצירות מקוריות.
במסגרת המיזם נבחרו  11פרויקטים לעבור לשלב הפיתוח והסרט "דפים ברוח" של היוצרת ריקי יעקובוביץ' נבחר
לצורך הפקה.
סרט זה לא שודר במהלך שנת .2013
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"עידן)D.T.T( "+
הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו קרקעית דיגיטלית במערך "עידן"+
בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,1990-הרשות השנייה מפיצה את שידורי הטלוויזיה
והרדיו הדיגיטליים-קרקעיים של ישראל" ,עידן."+
בשנת  ,2013המשיכה הרשות את הפצת השידורים הקרקעית הספרתית הפתוחה באמצעות מערך "עידן ."+המדובר
בהפצת שישה ערוצי טלוויזיה :הערוצים המסחריים ערוץ  2ו ,10-ערוצי רשות השידור ערוץ  1ו ,33-ערוץ הכנסת 99 -
ובמהלך שנת  2013נוסף ערוץ הטלוויזיה הישראלית החינוכית 23 -למערך .בנוסף ,מופצות באמצעות המערך שידורי
הרדיו של תחנות הרדיו הארציות של גלי צה"ל ורשות השידור ותחנות הרדיו האזוריות המעונינות בכך –תחנות
"קול-חי" ו"קול ברמה" זאת בהתאם לחוק הרשות השניה וחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות.
בשנת  2013המשיכה הרשות השנייה לחזק את התשתית הארצית של מערך עידן +ואיכות קליטת השידורים ברחבי
הארץ שופרה ,הודות להתקנת משדרונים במקומות שונים ברחבי הארץ.
במהלך שנת  2013הוסיפה הרשות שני מרבבים נוספים ,כדי לאפשר את הרחבת המערך לערוצים נוספים ובכללם גם
ערוצים בטכנולוגיית .HD

שירות ותמיכה לציבור:
הרשות השנייה מפעילה מוקד טלפוני בנושא עידן +במגוון שפות בטלפון  .*9524המוקד מספק מידע ותמיכה טכנית
לציבור .במסגרת זו ,הציבור יכול לקבל מידע על השידור הדיגיטלי וכן סיוע בחיבור לקליטת שידורי המערך וטיפול
בתקלות הנובעות מקליטה לקויה של השידורים.
במהלך שנת  2013התקבלו וטופלו במוקד השירות והסיוע של הרשות השנייה כ 30,000-פניות.

ממשקי עבודה מול ספקים ויבואנים:
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.
יובהר ,כי הרשות השנייה אינה מייצרת ,מייבאת או משווקת את הממירים הדיגיטליים ,האנטנות וכלל הציוד הנלווה
ואינה מעניקה להם תווי תקן או אישור כלשהו .ערכת הקליטה היא באחריות היצרן בלבד ובהתאם לתנאי הרכישה
והשירות של היבואן .על הרוכש האחריות לוודא עם ספקי התוכנה כי הערכה תואמת את הדרישות הטכניות.

עם הפנים קדימה (היערכות לשנים :)2015-2014
בחודש יוני  2012תוקן חוק הפצת השידורים באמצעות תחנות ספרתיות ואושרה הרחבת המערך לערוצים נוספים.
על הרשות השנייה הוטל להרחיב את המערך מבחינה טכנולוגית כך שהמערך יוכל להפיץ את הערוצים הנוספים.
הרשות עמדה במשימה זו בהצלחה ובלוח הזמנים שהוטל עליה בחוק.
בימים אלו נערכים במועצת הכבלים והלוויין לפרסום מכרזים לערוצים נושאיים .חלקם יהיו פתוחים לציבור ,וייתכן
שחלקם יופצו בדמי מנוי.
כמו כן ,הרשות עמלה להכין את מערך השידורים כך שיוכל להכיל גם את הערוצים מוצפנים ,ככל שיהיו כאלה.
בסוף שנת  2013פרסמה הרשות הודעה לציבור בנוגע להתאמת ערכות הקליטה להרחבת המערך.
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הנדסה
השינויים הטכנולוגיים בתחום שידורי הטלוויזיה והרדיו בעולם ,המגיעים גם לישראל ,דורשים את היערכותה
המחודשת של הרשות כדי לנצל קדמה זו לייעול הפצת השידורים ,לתועלתם של הצופה והמאזין ולתועלתו של הגוף
המשדר .הדברים אמורים במעבר משיטת שידור והפצה אנלוגית לספרתית.
לצורך זה ,הוקם בשנת  2009מערך "עידן ,"+שידור טלוויזיה ספרתי קרקעי .בשנת  2010נבדקו אזורי הכיסוי של
מערך "עידן ,"+נעשו שיפורים ונוספו תוספות רבות כדי לאפשר קליטה בכל חלקי הארץ .במהלך שנת  2011סיימה
הרשות השנייה את שידורי הניסיון של מערך "עידן "+בהצלחה .במהלך שנת  2012נעשו בדיקות אזורי כיסוי של
מערך "עידן ."+במקומות שבהם הקליטה הייתה בעוצמה פחותה מהרגיל הותקנו משדרונים ( )GapFillersלשיפור
הקליטה .במסגרת חבילת שידורים זו ניתן לצפות בשישה ערוצים באמצעות ממיר דיגיטלי ואנטנה מותאמת ,או
באמצעות טלוויזיה דיגיטלית בעלת ממיר מובנה .מרכז שידור ובקרה (המש"ב) ברשות השנייה בירושלים מפיץ את
השידורים לתחנות השידור ברחבי הארץ.
ההפצה הקרקעית נעשית באמצעות כ 30-משדרים וכ 30-משדרונים הפרוסים ברחבי הארץ .בשנת  2013נוספו 12
משדרונים.
את תחנות השידור מתחזקות הרשות השנייה וחברת "בזק" .התחזוקה כוללת:
.1
.2
.3

תיקון תקלות שוטפות – כוננות  24שעות ביממה.
תחזוקה מונעת.
שיפור מערך המשדרים.

תחנות השידור נמצאות באתרים של הרשות השנייה ובאתרים בבעלות גורמים אחרים .כל תחנות השידור מבוקרות
ונשלטות מרחוק באמצעות מערכת בקרה ממוחשבת ותקשורת נתונים מול מרכז שידור ובקרה .עוד ,תחנות השידור
חוברו לקווי תמסורת אופטיים מול מרכז השידורים של הרשות השנייה .מערך קווי התמסורת עובה בשנה האחרונה
כדי לגבות את השידור באתרים דומיננטיים.
בשנת  2012נחקק חוק הפצת השידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ואושרה הרחבת המערך לכ 18-ערוצים
נוספים ההפצה דיגיטאלית והסדרת אופן הפעלתו של המערך .המשמעות היא הקמת שני מרבבים נוספים בפריסה
ארצית.
במהלך שנת  2013החלה הרחבת המערך בהתאם לאמור והקמת שני מרבבים נוספים בפריסה ארצית ,לצורך הפצת
ערוצים נוספים.
במהלך שנת  2013בוצעו המהלכים הבאים לשדרוג ולהרחבת מערך "עידן:"+
 רכישה והתקנה של משדרי טלוויזיה ספרתיים ( )DVB-T&T2נוספים וציוד נלווה.
 רכישה והתקנה של משדרוני טלוויזיה ספרתיים ( )GapFillerוציוד נלווה.
 רכישה והתקנה של מערכות דחיסה וריבוב בעבור  12ערוצי טלוויזיה נוספים בטכנולוגיית  HDספרתיים בתקן
(.)DVB-T2
 אפיון טכני למקלט שידורי טלוויזיה  HDספרתיים לתקן (.)DVB-T2
 קבלת היתרי הקמה והפעלה לאתרי שידור טלוויזיה דיגיטלית של הרשות השנייה.
 הקמת רשת תמסורת  ETHוחוזי ספרתי  SDI\ASIפיזית (אופטית) בעבור הולכה ,שליטה ובקרה לאתרי השידור
המיועדים לטלוויזיה הספרתית (.)D.T.T
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עידן +
 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 לוחות חשמל בתחנות השידור ושיפורן בהתאם להגדלת ההספקים.
 הוספת תחנות שידור חדשות לשיפור הקליטה הכלל ארצית.
 הוספת ערוצי שמע – DOLBY DIGITAL + 5.1לשני המרבבים הנוספים.
 שדרוג שני תאי קשר ניידים (תק"שים) לשידור בתקן ( )DVB-T2על מנת שיוכלו לשמש כגיבוי בשני המרבבים
הנוספים בהרחבה.
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הפקות הרשות

רדיו אזורי
מדיניות ובקרה
דפי מידע  -תחנות הרדיו
הפרות בשידור
הנדסה
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רדיו אזורי

מדיניות ובקרה
תחום רדיו ברשות השנייה אמון על פיקוח והסדרת פעילותן של  16תחנות הרדיו האזורי בישראל ,אשר גם בשנת
 2013המשיכו בפעילות רדיופונית ענפה ,הן בעתות שגרה והן באירועים מיוחדים .להלן סקירה קצרה של משימות
מרכזיות שעמן התמודד תחום רדיו בשנת  ,2013בצד עבודת הפיקוח השוטפת.

הארכות זיכיון
בשנת  2013תמה תקופת זיכיון ראשונה של ארבע שנים ,לתחנות הרדיו שזכו בזיכיונן במכרזי גל ב' בסוף שנת 2009
ובתחילת שנת  :2010רדיו צפון ללא הפסקה ,רדיו קול רגע ,רדיו תשעים ,eco99.fm ,רדיו לב המדינה ורדיו תל אביב.
במהלך השנה בחנה הרשות את הארכת זיכיונן של תחנות אלו לארבע שנות שידור נוספות .זאת ,בהתאם להוראות
כתבי הזיכיון ובהמשך לבקשות שהוגשו על ידן .במסגרת זו נבחנה פעילותן של התחנות במהלך ארבע השנים שחלפו,
בהיבט התוכני ,המשפטי ,ההנדסי והכלכלי וכן עמידתן בהוראות חוק הרשות השנייה ,כלליה וכתבי הזיכיון .בתום
הבדיקה החליטה מועצת הרשות השנייה להאריך את זיכיונן של התחנות האמורות.

בחירות ארציות ומקומיות
שנת  2013הייתה שנת בחירות בישראל .ב 22-בינואר נערכו בחירות ארציות לכנסת ה .19-ב 22-באוקטובר נערכו
בחירות לרשויות המקומיות ולגבי חלקן נערך סבב שני ב 5-בנובמבר .עוד ,התקיימו בחירות לחלק מהמועצות
האזוריות ב 24-בדצמבר .חוק הרשות השניה קובע כי בעל זיכיון לא ישדר שידורים שיש בהם תעמולה מפלגתית
למעט תעמולת בחירות המותרת על פי הדין .חוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט 1959-קובע כי לא תהא ברדיו
ובטלוויזיה תעמולת בחירות בתקופת  60הימים שלפני הבחירות ,למעט שידורי תעמולת בחירות מותרים ברדיו
האזורי על פי ההסדר שנקבע בדין .כן ,רלבנטיות בתקופות אלו כללי האתיקה .בתקופות הקודמות לבחירות אלו
הרשות עמדה על האיסורים האמורים והנחתה את התחנות להקפיד הקפדה יתרה על הימנעות מתעמולה אסורה
במהלך תכניות מלל העוסקות באקטואליה ,על שמירת איזון בשידור ומתן זכות תגובה ,ועל אי-שידור תשדירים
הכוללים מסרים פוליטיים שנויים במחלוקת .במהלך תקופה זו ליוותה הרשות את הקצאת זמן התעמולה המותר על
פי דין  -לבחירות ברשויות המקומיות ולבחירות במועצות האזוריות  -בהתאם לחוק הבחירות ולכללי הבחירות (דרכי
תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות) ,התשנ"ח .1998-בהתאם לכך נדרשו התחנות
להעביר לידי הרשות מסמכים ואישורים כמפורט בכללים וכן את הקצאות הזמן של שידורי התעמולה .במקרי הצורך,
הרשות אף טיפלה בהליכי הפרות והטלת סנקציות על התחנות.

התרמות ברדיו
גם במהלך  ,2013ניתן דגש להטמעה ולאכיפה של הכללים המסדירים את נושא ההתרמות ברדיו האזורי ואת הליך
אישור שידורי משדרי התרמה ותשדירי פרסומת בעניין התרמה (כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה
בפרסומת בשידורי רדיו) ,תשנ"ט .1999-כללים אלו נועדו להבטיח שידור הולם מטעם מוסדות ציבוריים שמטרתם
ציבורית .הכללים גם מסדירים את נושא הסגנון והתדירות של תשדירי פרסומת בעניין התרמה ומשדרי התרמות,
באופן שנועד להבטיח השתלבות בשידורי התחנה ,למנוע הפרעה,ולשמור על נאותות ורצף השידורים.
במסגרת זו הרשות עומדת על הליכי אישור מוקדם בהתאם לכללים ומלווה את התחנות בעניין .כן ,במקרים בהם חרגו
התחנות מהכללים פתחה הרשות בתהליכי הפרות ואף הטילה סנקציות על תחנות אשר לא פעלו בהתאם לכללים
כנדרש מהן.
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הרחבת היקף השמעת נשים בתחנת הרדיו "קול ברמה"
הטיפול בנושא השמעת נשים בשידורי התחנה "קול ברמה" הפונה לקהל יעד חרדי-תורני נמשך גם במהלך שנת
 .2013בעניין זה הרשות השניה שמה דגש על קיום הליך רגולטורי אשר כלל הנחיות וכן הידברות עם התחנה על
מנת להרחיב את היקף השמעת הנשים  -מגישות ,מרואיינות ,מאזינות ,ומומחיות  -בתחנה .ההליך הרגולטורי נשא
פירות והביא לשינוי מהותי במדיניות השידורים של התחנה ,כאשר ממספר שעות ודוברות מצומצם עלה מספר הנשים
העולות לשידור ומספר השעות בהן מושמעות נשים בהתמדה ובאופן משמעותי.
בכוונת הרשות להמשיך טיפול בסוגיה זו אף בשנת  ,2014תוך דגש הן על אופי שידורי התחנה והן על סוגיית העסקת
נשים בתפקידים שונים בתחנה.

שיתוף פעולה עם פיקוד העורף
כבכל שנה ,גם בשנת  2013נמשך שיתוף הפעולה בין פיקוד העורף ,הרשות השנייה ותחנות הרדיו האזורי .פיקוד
העורף עומד בקשר רציף עם הרשות השנייה ועם תחנות הרדיו האזורי ,ועורך בדיקות ותרגילים על מנת לתחזק
ולשפר את מערכות ההתראה לעתות חירום ,המותקנות בכלל התחנות .הרשות השנייה ותחנות הרדיו האזורי מכירות
בחשיבות הרבה של שיתוף פעולה עם פיקוד העורף וכוחות הביטחון .יחד הן נערכות למתן מענה מהיר ומקיף בעתות
חירום ,לכלל תושבי המדינה על פי הצרכים הייחודיים של כל אזור זיכיון ובתקווה תמידית לימי שלום ושקט.
.
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דפי מידע  -תחנות הרדיו האזורי בישראל
צפון ללא הפסקה
אזור הזיכיון :הגליל והגולן
התדרים101.5FM ,104.5FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו הצפון החזקות בע"מ
מנכ"ל :אייל לי און

רדיו א-שמס
אזור הזיכיון :הצפון
התדרים98.1FM ,101FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו א-שמס בע"מ
מנכ"ל :סוהיל כראם

קול רגע
אזור הזיכיון :העמקים
תדרים91.5FM ,96FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו קול רגע – שידורי העמקים בע"מ
מנכ"ל :חיים הכט

רדיו חיפה
אזור הזיכיון :הכרמל והמפרץ
התדרים99.5.FM ,107.5FM :
שם בעל הזיכיון :ד.ז רדיו חיפה בע"מ
המנכ"ל :דן ארנון
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רדיו תשעים
אזור הזיכיון :עמק חפר
התדרים94.7FM ,90FM :
שם בעל הזיכיון :חברת רדיו תשעים בע"מ
מנכ"ל :אהרון אורגד

רדיוס
אזור הזיכיון :השרון
התדר100FM :
שם בעל הזיכיון :רדיוס שידורים בע"מ
מנכ"ל :דוד בן בסט

אקו FM 99
אזור הזיכיון :השרון
התדר99FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו ללא הפסקה (ניהול  )2008בע"מ
מנכ"ל :מישל קרמרמן

רדיו ללא הפסקה
אזור הזיכיון :גוש דן
התדר103FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו ללא הפסקה
מנכ"ל :איל פאר

רדיו תל אביב
אזור הזיכיון :גוש דן
התדר102FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו  89בע"מ
מנכ"ל :אבי משולם
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קול חי
אזור הזיכיון :המרכז (דתי)
התדרים92.8FM ,93FM :
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

רדיו לב המדינה
אזור הזיכיון :שפלת יהודה
התדרים,93.9FM ,91FM :
 – 89.1FMרדיו פרוויה בשפה הרוסית
שם בעל הזיכיון :רדיו אף.אם השפלה בע"מ
מ"מ המנכ"ל :אלעד ישי

רדיו ירושלים
אזור הזיכיון :ירושלים רבתי
התדרים89.5FM ,101FM :
שם בעל הזיכיון :מכרז ירושלים  2007בע"מ
(רדיו הבירה שותפות מוגבלת)
מנכ"לים :שלום אורן – תוכן
גדי קסטיאל – מסחרי

רדיו דרום
אזור הזיכיון :נגב
התדרים101.5FM ,95.8FM ,97FM :
שם בעל הזיכיון :גלי הדרום א.ב.נ רדיו  2007בע"מ
מנכ"ל :דוד יוסוב
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קול הים האדום
אזור הזיכיון :אילת וחבל אילות
התדרים101.1FM ,102FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו "קול הים האדום" בע"מ
מ"מ מנכ"ל :דפנה פרנר

קול ברמה
אזור הזיכיון :אזור התיכון
התדרים 104.3FM ,105.7FM ,92.1FM :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

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 .ב12-
בפברואר  2009העניקה 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
התדרים106.5FM, 102.5FM, 89.3FM, 94FM :
שם בעל הזיכיון :רדיו גלי ישראל בע"מ
מנכ"ל :ישראל פריד
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הפרות בשידור
סיכום הפרות שנרשמו לתחנות הרדיו האזוריות בשנת 2013
צפון ללא הפסקה
מועד

הפרה

התכנית

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות התראה
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
בפרסומת
התשנ"ט.1999-

2013

אי פרסום לוח
תעריפים במועד
בהתאם לחוק
הבחירות.

סעיף (16ד) לחוק הבחירות (דרכי התראה
תעמולה) התשי"ט ;1959-ושל
סעיף  16לכללי הבחירות (דרכי
תעמולה)(הגשת בקשות ,הקצאת
זמן ותעריפים לשידורי תעמולה
ברדיו האזורי בבחירות לרשויות
המקומיות) ,התשנ"ח – ;1998
ושל הנחיות היועצת המשפטית
ברשות.

סנקציה

א-שמס
מועד

התכנית

הפרה

סנקציה

8.1.2013

שידור ידיעה לא
מאוזנת בתכנית
"אול ח'בר"

הפרה של כלל  7וכלל 11א לכללי עיצום כספי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  10,000ש"ח
(אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו),
התשנ"ד .1994-כמו כן ,השידור
מהווה הפרה של התחייבות
התחנה לטפח ערכי אזרחות טובה
ולחזק את ערכי הדמוקרטיה
(סעיף  4.5לנספח א' :התחייבות
בעל הזיכיון).

14.4.2013

העדר תיעוד שידורי
התחנה

הפרה של סעיף  8לכללי הרשות התראה
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי
תכניות רדיו בידי בעל זיכיון),
התשנ"ט –  1999בנושא משמורת
עותקים וכן הפרה לכאורה של
סעיף  12ד (נספח הנדסי) לכתב
הזיכיון.
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א-שמס
מועד
15.4.2013

התכנית

הפרה

סנקציה

שידורי התחנה
במהלך יום הזיכרון

כלל  3לכללי הרשות השנייה
(שידורי
ורדיו
לטלוויזיה
תכניות רדיו בידי בעל הזיכיון),
התשנ"ט ,1999 -ושל כלל 11א'
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה
ורדיו) התשנ"ד.1994-

וועדת ההפרות הטילה
עיצום כספי בסך של
.₪ 20,000
הוגש עיון חוזר ובו הוחלט
להגדיל את העיצום הכספי
לסך של  ₪ 30,000ולהטיל
עיצום כספי על תנאי בסך
.₪ 60,000
הוגש ערר ובו הוחלט
להגדיל את העיצום
הכספי לסך של 40,000
 ₪ולהפחית את העיצום
הכספי על תנאי על סך של
 29,500ש"ח.

קול רגע
מועד

הפרה

התכנית

סנקציה

*2012

 6חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

הפרה של סעיף (85ב) לחוק עיצום כספי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 2,500 ,ש"ח לכל חריגה –
תש"ן 1990-וכן הפרה של כלל סה"כ  15,000ש"ח
5ב(א) לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו
התשנ"ט – .)1999

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות התראה
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
בפרסומת
התשנ"ט.1999-

רדיו חיפה
מועד

150

התכנית

הפרה

סנקציה

1.1.2013-13.5.2013

לוח שידורים לא
מאושר ,תדר 99.5

הפרה של סעיף ( 4ו)(ז) לכללי עיצום כספי.
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  5,000ש"ח לתשלום בפועל
(שידורי תכניות רדיו בידי בעל ועוד  5,000על תנאי.
זיכיון) ,התשנ"ט – .1999

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות התראה
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
בפרסומת
התשנ"ט.1999-

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רדיו אזורי
רדיו תשעים
הפרה

סנקציה

מועד

התכנית

*2012

 6חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

הפרה של סעיף (85ב) לחוק
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו,
תש"ן 1990-וכן הפרה של כלל
5ב(א) לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו
התשנ"ט – .)1999

עיצום כספי.
בשנת  2011נרשמו לתחנה
 9חריגות דומות .לפיכך
הוחלט על  5,000ש"ח לכל
חריגה – סה"כ  30,000ש"ח.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.
התחנה הגישה ערר ובו
הוחלט להעלות את העיצום
הכספי לסך של .₪ 35,000

18.3.2013

יום התרמה "קמחא
דפסחא" – שידור
ללא אישור מוקדם
לבקשה שהוגשה
חסרה

הפרה של סעיפים 13א(א) ו13-ד,
כללי הרשות השנייה (אתיקה
בפרסומת בשידורי רדיו),
התשנ"ט.1999-

עיצום כספי
₪ 2,500
לאחר עיון חוזר ,הפחית
מנכ"ל הרשות ל.₪ 1,000 -

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
בפרסומת בשידורי רדיו),
התשנ"ט.1999-

התראה

רדיוס
הפרה

סנקציה

מועד

התכנית

*2012

 3חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

הפרה של סעיף  85לחוק הרשות
השנייה לטלויזיה ורדיו ,תש"ן
–  1990וכן הפרה של כלל 5ב
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
וורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים
מסחריים בשידורי רדיו התשנ"ט
– .)1999

עיצום כספי.
בשנת  2012נרשמו לתחנה
 2חריגות דומות .לפיכך
הוחלט על  5,000ש"ח לכל
חריגה – סה"כ  15,000ש"ח.

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות התראה
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
בפרסומת
התשנ"ט.1999-

151

רדיו אזורי
אקו 99
מועד

התכנית

הפרה

סנקציה

הפרה של סעיף  85לחוק הרשות
השנייה לטלויזיה ורדיו ,תש"ן
–  1990וכן הפרה של כלל 5ב
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
וורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים
מסחריים בשידורי רדיו התשנ"ט
– .)1999

עיצום כספי.
 500ש"ח לכל חריגה – סה"כ
 10,000ש"ח.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.

*2012

 4חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי התראה
הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו
(אתיקה בפרסומת בשידורי
רדיו) ,התשנ"ט.1999-

2013

אי פרסום לוח
תעריפים במועד
בהתאם לחוק
הבחירות.

סעיף (16ד) לחוק הבחירות (דרכי התראה
תעמולה) התשי"ט ;1959-ושל
סעיף  16לכללי הבחירות (דרכי
תעמולה)(הגשת בקשות ,הקצאת
זמן ותעריפים לשידורי תעמולה
ברדיו האזורי בבחירות לרשויות
המקומיות) ,התשנ"ח – ;1998
ושל הנחיות היועצת המשפטית
ברשות.
רדיו ללא הפסקה

מועד
*2012

152

התכנית
 7חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

הפרה

סנקציה

הפרה של סעיף (85ב) לחוק
הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו,
תש"ן –  1990וכן הפרה של כלל
5ב(א) לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה וורדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו
התשנ"ט – .)1999

עיצום כספי.
בשנת  2011נרשמו לתחנה
 5חריגות דומות .לפיכך
הוחלט על  5,000ש"ח לכל
חריגה – סה"כ  35,000ש"ח.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.
התחנה ערערה לוועדת
ערר ,שהחליטה לעלות
הסנקציה ל₪ 50,000 -
וכן התראה על חריגות
בהיקפים נמוכים.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רדיו אזורי
רדיו ללא הפסקה
מועד
28.12.2012
8.2.2013

התכנית

סנקציה

הפרה

אלון גל – פרסומות הפרה של כללים  6ו 7 -לכללי עיצום כספי.
אגב ל"פז גז" וביטוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו  5,000ש"ח לכל תכנית –
(שיבוץ פרסומות ואזכורים סה"כ  10,000ש"ח
AIG
מסחריים בשידורי רדיו) התשנ"ט-
 1999וכן הפרה של כלל  8לכללי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
(אתיקה בפרסומות בשידורי
רדיו) ,התשנ"ט – .1999
ועדת הפרות קבעה עיצום
כספי בסך .₪ 25,000
התחנה הגישה ערר למועצה
וזו החליטה על עיצום כספי
של .₪ 69,500
התחנה פנתה לבג"צ ,שדחה
את העתירה והחזיר את
העיצום הכספי המקורי ע"ס
 25,000ש"ח.

11-12.6.2013

"זהבי עצבני" –
התבטאויות נגד
חה"כ אייכלר

הפרה של כללים (5א) 11 ,ו11-א
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה
ורדיו) ,התשנ"ד 1994-וכלל (2ג)
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי
בעל זיכיון) ,התשנ"ט – .1999

17.6.2013

"דידי לוקאלי"
– פרסומת
בהשתתפות דידי
הררי ואהרון אהרון,
המדמה מערכון
בתכנית באופן
המהווה הטעיית
המאזינים

הפרה של סעיף (6ב) וסעיף (7ג) עיצום כספי.
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה  7,000ש"ח
ולרדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים
רדיו) ,נדון בהליך עיון חוזר
בשידורי
מסחריים
התשנ"ט ,1999-וכן הפרה של סעיף לבקשת התחנה .הוחלט על
 ,)3(6סעיף (7א) וסעיף (13א) הפחתת העיצום בחצי לסך
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה של  3,500ש"ח
ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי
רדיו) ,התשנ"ט.1999-

18.6.2013

"תכנית הבוקר" שי
ודרור – התבטאויות
בוטות על שרון
סטון

הפרה של כלל (3ג) לכללי הרשות עיצום כספי.
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי  5,000ש"ח
תכניות רדיו בידי בעל זיכיון),
התשנ"ט – .1999

14.7.2013

הבוקר"
"תכנית
שי ודרור – הפינה
טלפון
"שיחת
מפתיעה" עם אדם
שנפגע מהכשת נחש
תוך חשיפת פרטיו

הפרה של כלל  11לכללי הרשות עיצום כספי.
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה  10,000ש"ח
בשידורי טלוויזיה ורדיו) ,התשנ"ד
.1994 -

אוקטובר 2013

תשדיר
פרסומת הפרה של סעיף  5לכללי הרשות התראה
מטעם ארגון המורים השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
רפורמת בפרסומת
לעידוד
"עוז לתמורה"
התשנ"ט.1999-

153

רדיו אזורי
רדיו ללא הפסקה
מועד
2013

התכנית

סנקציה

הפרה

אי פרסום לוח סעיף (16ד) לחוק הבחירות (דרכי התראה
במועד תעמולה) התשי"ט ;1959-ושל
תעריפים
לחוק סעיף  16לכללי הבחירות (דרכי
בהתאם
תעמולה)(הגשת בקשות ,הקצאת
הבחירות.
זמן ותעריפים לשידורי תעמולה
ברדיו האזורי בבחירות לרשויות
המקומיות) ,התשנ"ח – ;1998
ושל הנחיות היועצת המשפטית
ברשות.
רדיו תל אביב
מועד

154

התכנית

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

סנקציה

הפרה
הפרה של סעיף  5לכללי הרשות התראה
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
בפרסומת
התשנ"ט.1999-

נובמבר 2013

תשדיר
פרסומת למרכז
לסיינטולוגיה

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות
השנייה לטלויזיה ולרדיו (אתיקה
רדיו),
בשידורי
בפרסומת
התשנ"ט 1999-הקובע כי לא ישדר
בעל זיכיון תשדיר פרסומת שיש
בו העברת מסר השנוי במחלוקת
בציבור .וכן הפרה של הנחיות
הרשות ,כפי שנמסרו לתחנה ביום
28.5.13

עיצום כספי.
 10,000ש"ח.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.
התחנה פנתה לוועדת ערר.
החליטה להשאיר הסנקציה
על כנה.

נובמבר 2013

תשדיר פרסומת
ל"דרינק פויינט",
עמדות לממכר
אלכוהול

שיבוץ התשדיר ונוסחו המעודד
שתיית אלכוהול בלתי מבוקרת,
מהווה הפרה של סעיפים (10ב),
(11א) לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת
בשידורי רדיו) ,התשנ"ט – 1999

עיצום כספי.
 25,000ש"ח.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.
התחנה ערערה לועדת ערר
שהחליטה להטיל עיצום
כספי 25,000 + ₪ 20,000
על תנאי.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רדיו אזורי
קול חי
מועד

התכנית

הפרה

תשדירי סעיף " 2אחריות בעל הזיכיון" ,סעיף
למוצרי " 6אמת בפרסום" ,סעיף (7א) "איסור
הטעיה" וסעיף (11ג) "פרסומות העלולות
להזיק ופרסומות בענייני בריאות" לכללי
הרשות השנייה (אתיקה בפרסומות
בשידורי רדיו) ,התשנ"ט .1999-וכן,
הפרה של תקנה  2לתקנות בריאות
הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי
למצרך מזון) ,תשל"ח .1978-לפי התקנה
לא יפרסם אדם בדרך פרסומת כל שהיא
סגולת ריפוי למצרך מזון.

20-21.8.2013

שיבוץ
פרסומת
"קלוריד"

2013

תשדירי סעיף 13ו(ב) ,סעיף 13ט(ב) וסעיף
שיבוץ
פרסומת וקדימונים 13ט(ד) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
התרמות ורדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו),
בענייני
התשנ"ט.1999-
בשנת 2013

סנקציה
ועדת הפרות הטילה עיצום
כספי בסך .₪ 10,000
בעיון חוזר שהוגש למנכ"ל
הוחלט להפחית העיצום
לסך  5,000שקלים.

עיצום כספי בסך 35,000
.₪.

רדיו לב המדינה
מועד

התכנית

סנקציה

הפרה

הפרה של סעיף  85לחוק הרשות השנייה עיצום כספי.
לטלויזיה ורדיו ,תש"ן –  1990וכן הפרה  2,500ש"ח לכל חריגה –
של כלל 5ב לכללי הרשות השנייה סה"כ  20,000ש"ח.
לטלוויזיה וורדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו
התשנ"ט – .)1999

*2012

 8חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

4.3.2013
3.6.2013

"ערב ים תיכוני"
בהגשת אלי כהן-
אליקו.
פרסומות אגב
למגוון בתי עסק
ושירותים.

הפרה של כללים  6ו 7 -לכללי הרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ
פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי
רדיו) התשנ"ט 1999 -וכן הפרה של
כלל  8לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו (אתיקה בפרסומות בשידורי רדיו),
התשנ"ט – .1999

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות השנייה התראה
לטלויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת
בשידורי רדיו) ,התשנ"ט.1999-

עיצום כספי.
 12,000ש"ח לכל תכנית –
סה"כ  24,000ש"ח לתשלום
בפועל ,ועוד  24,000ש"ח
על תנאי לשנה.
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רדיו ירושלים
מועד
30.10.2013

התכנית

הפרה

סנקציה

"בוקר חדש
בירושלים" –
פרסומות אגב לבנק

פרסומת אגב אסורה ,בניגוד לסעיף
 83לחוק הרשות השניה לטלוויזיה
ורדיו ,התש"ן ,1990-כלל  7לכללי
הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ
פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי
רדיו) ,תשנ"ט 1999-וכלל  8לכללי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה
בפרסומות בשידורי רדיו) ,התשנ"ט –
.1999

עיצום כספי.
 10,000 + ₪ 5,000על
תנאי.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.

רדיו דרום
מועד
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הפרה

סנקציה

התכנית

*2012

 8חריגות מזמן
פרסום יומי מותר.

הפרה של סעיף  85לחוק הרשות השנייה
לטלויזיה ורדיו ,תש"ן –  1990וכן הפרה
של כלל 5ב לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה וורדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו
התשנ"ט – .)1999

עיצום כספי.
 2,500ש"ח לכל חריגה –
סה"כ  20,000ש"ח.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .הוחלט על
הותרת הענישה על כנה.
הוגש ערר ובו הוחלט
להפחית העיצום הכספי
לסך  ₪ 16,000וכן עיצום
כספי על תנאי בסך 4,000
.₪

12-18.6.2013

שידור תשדירי
פרסומת בעניין
התרמה ללא אישור
מוקדם

סעיפים 13א(א) ו13-ד לכללי הרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה
בפרסומת בשידורי רדיו) ,התשנ"ט1999-

התראה

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רדיו אזורי
רדיו דרום
מועד

התכנית

הפרה

19.6.2013

באייטם בתכנית "בר ים תיכוני" מצאה
תדר 101.5
ועדת ההפרות הפרה של סעיף (6ב),
"בר ים תיכוני"
סעיף  7וסעיף (8ד) לכללי הרשות
בהגשת נינו בר –
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ
פרסומות אגב
וכן שידור חוץ  -יום פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי
רדיו) ,התשנ"ט ;1999-וכן הפרה של
שידורים מיוחד
סעיף  8לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה
ממכירת מוניות
ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי
"יניב מוטורס"
רדיו) ,התשנ"ט.1999-
בשידור החי מסוכנות "יניב מוטורס"
ישנה הפרה של סעיף  ,6סעיף  ,7סעיף
(8א) וסעיף (8ד) לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו),
התשנ"ט ;1999-הפרה של סעיף 8
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
(אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו),
התשנ"ט ;1999-וכן הפרה של סעיף (2ג)
לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
(שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון),
התשנ"ט.1999-

אוקטובר 2013

תשדיר פרסומת
מטעם ארגון
המורים לעידוד
רפורמת "עוז
לתמורה"

הפרה של סעיף  5לכללי הרשות השנייה
לטלויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת
בשידורי רדיו) ,התשנ"ט.1999-

סנקציה
עיצום כספי.
 5,000ש"ח בגין אייטם
בתכנית "בר ים תיכוני",
 30,000עבור שידור החוץ -
סה"כ ₪ 35,000
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .בגין
אייטם בתכנית "בר ים
תיכוני" הוחלט על הותרת
הענישה על כנה .בגין יום
השידורים המיוחד ,הוחלט
על הגדלת העיצום הכספי
לסך של  36,000ש"ח -
דהיינו  41,000ש"ח סה"כ.
הוגש ערר ובו הוחלט
כדלקמן:
בגין אייטם בתכנית "בר ים
תיכוני" הוחלט על הותרת
הענישה על כנה .בגין יום
השידורים המיוחד ,הוחלט
על הפחתת העיצום הכספי
לסך של  ₪ 30,000והטלת
עיצום כספי על תנאי בסך
.₪ 6,000
התראה

קול הים האדום
מועד
17.2.201314.3.2013

התכנית
שיבוץ תשדירי
בחירות לראשות
העיר.

הפרה
הפרה של סעיף  )3(46לחוק הרשות
השניה ,וכן של הוראות חוק הבחירות
(דרכי תעמולה).

סנקציה
ועדת הפרות הטילה
 10,000ש"ח לתשלום מידי
ועוד  10,000ש"ח על תנאי.
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .בעיון
החוזר הוחלט להשאיר את
העיצום ע"ס  10,000ש"ח
ולהגדיל את העיצום הכספי
על תנאי ל.₪ 30,000 -
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קול ברמה
מועד
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התכנית

הפרה

סנקציה

*2012

שתי חריגות מזמן
פרסום יומי

הפרה של סעיף  85לחוק הרשות השנייה
לטלויזיה ורדיו ,תש"ן –  1990וכן הפרה
של כלל 5ב לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה וורדיו (שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו
התשנ"ט – .)1999

עיצום כספי.
 2,500ש"ח לכל חריגה –
סה"כ  5,000ש"ח.

22.5.2013

תשדירי תמיכה
באברכים כנגד
ההחלטה לגייסם
לשירות צבאי

הפרה של כלל (3ב) וכלל  5לכללי
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
(אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו),
תשנ"ט.1999-

לאור העובדה שהתשדיר
פורסם מספר פעמים
ספורות במשך יום שידור
אחד ,הוחלט על השעיית
היתר ניוד ונטילת 4:30
דקות פרסום ,דהיינו בשעת
ביצוע הנטילה לא ניתן
יהיה לשדר יותר מ4:30-
דקות פרסומות.

שנת 2013

תשדירי פרסומת
למוצרי חברת
"קלוריד"

הפרה של סעיף " 2אחריות בעל
הזיכיון"; סעיף " 6אמת בפרסום";
סעיף (7א) "איסור הטעיה"; סעיף (11ג)
"פרסומות העלולות להזיק ופרסומות
בענייני בריאות"; וסעיף (13א) "לשון
הפרסומת" לכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומות
בשידורי רדיו) ,התשנ"ט .1999-כמו
כן ,נמצאה הפרה של סעיף (6ב) שידור
מטעה העולה כדי הידמות לתוכנית;
סעיף (8ד) "שיבוץ הולם ושיקול דעת
בשיבוץ פרסומות" לכללי הרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ
פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי
רדיו) ,התשנ"ט–.1999

עיצום כספי.
 ₪ 60,000לתשלום בפועל
ועוד  30,000ש"ח על תנאי
נדון בהליך עיון חוזר
לבקשת התחנה .בעיון
החוזר הוחלט להפחית את
העיצום הכספי לסך של
 ₪ 40,000ולהגדיל את
העיצום הכספי על תנאי
לסך של .₪ 50,000

27.8.2013

"חד וחלק" בהגשת
שלמה בניזרי –
התבטאויות שנויות
במחלוקת כנגד
השרים יאיר לפיד
ונפתלי בנט

הפרה של סעיפים  11ו11-א לכללי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה
בשידורי טלוויזיה ורדיו) ,התשנ"ד,1994-
בדבר משדר פוגע ופגיעה בשם הטוב.

עיצום כספי.
 35,000ש"ח

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רדיו אזורי
קול ברמה
התכנית

מועד
15.10.13

הפרה

"שמונה עד עשר"
– ראיון עם אריה
דרעי בתקופת
בחירות לרשויות
מקומיות

סנקציה

שידור ראיון זה מהווה משום תעמולת
עיצום כספי בסך 40,000
בחירות אסורה המנוגדת לדיני הבחירות ,ש"ח.
ועל כן הפרה של סעיף  5לחוק הבחירות נדון בהליך עיון חוזר לבקשת
(דרכי תעמולה) ,תשי"ט  1959 -והפרה
התחנה .הוחלט על הפחתת
של סעיף (46א)( )3לחוק הרשות
העיצום הכספי לסך של
השנייה ,תש"ן –  .1990כמו כן עומד
 20,000ש"ח לתשלום בפועל
ראיון זה בניגוד לחובות ליתן זכות
ועוד  20,000ש"ח על תנאי
תגובה והחובה לאיזון בשידורים.
למשך שנתיים.
התחנה ערערה לועדת ערר
שהחליטה לפחית את העיצום
הכספי לסך  10,000ולהטיל
על התחנה עיצום כספי על
תנאי בסך .₪ 50,000

* הפרות שבוצעו בשנת  2012ותהליך הטיפול בהן הסתיים בשנת 2013
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הנדסה
 ניתובים לשידורים משותפים:
מופעלת מטריצת ניתוב ממוחשבת במרכז השידורים והבקרה ברשות השנייה לביצוע ניתובים משותפים בין
תחנות הרדיו האזורי .בין היתר ,באופן האמור מועברים שידורי חדשות המשותפים לחלק מתחנות הרדיו האזורי
ואף "חדשות  "ynetהמופצות לחלק מתחנות הרדיו האזורי .במקביל ,הפצת "חדשות  "ynetלתחנות הרדיו
האזורי מתבצעת גם באמצעות רשת ה IP-הקיימת ברשות השנייה ,מול הזכיינים.
 תיעוד שידורי רדיו:
מופעלת מערכת מתקדמת לתיעוד שידורים ,אחסונם ואחזורם .לבד מאיכות ההקלטה ויכולת הדחיסה של המידע,
יתרונה של מערכת זו בכך שהמידע (שידורי הזכיינים) מאוחסן על שרת ,המאפשר האזנה בזמן אמת לכל 15
התחנות בעמדת העבודה הממוחשבת ,בלי קלטות .זמינותם של השידורים בעמדות המחשב של העובדים מקלה
על עבודת הפיקוח והבקרה ומייעלת אותה .המערכת מאפשרת עבודה ברשת תקשורת מחשבים מול זכייני הרדיו
האזורי והעברת קטעי תיעוד (קבצי קול דחוסים) באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 "חדשות  "ynetלתחנות הרדיו האזורי:
"חדשות  "ynetמופצות לחלק מתחנות הרדיו האזורי באמצעות המש"ב הספרתי ומערכת הבקרה והניתוב מול
תחנות הרדיו האזורי ברשות השנייה .במקביל ,מתבצעת הפצה לתחנות הרדיו האזורי באמצעות רשת הIP-
הקיימת ברשות השנייה ,מול הזכיינים.
 תחנות הרדיו האיזורי המופצות באמצעות מערך "עידן:"+
לכול תחנות הרדיו האזורי קיימת האפשרות להתחבר להפצה באמצעות מערך "עידן "+תמורת תשלום .מכול
התחנות רק תחנות הרדיו –"קול ברמה" ו"קול-חי" מימשו את האפשרות.
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מדיניות
ופעילות פנים
הפעילות המשפטית
חוק חופש המידע
דוברות והסברה
מחקר ופיתוח
הנדסה
נציב פניות הציבור

161

מדיניות ופעילות פנים
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מדיניות ופעילות פנים

הפעילות המשפטית
הלשכה המשפטית של הרשות השנייה המשיכה בשנת  2013במתן יעוץ משפטי שוטף למועצת הרשות השנייה
ולוועדותיה וכן להנהלת הרשות בכל הסוגיות הרגולטוריות אשר עמדו על הפרק .במסגרת זו ,סייעה הלשכה
המשפטית בגיבוש מדיניות הרשות וכן בעבודת הפיקוח והאכיפה השוטפת המבוצעת ע"י הנהלת הרשות ואגפיה.
לצד התמיכה המשפטית השוטפת ,ניתן בשנת  2013יעוץ משפטי לוועדה המייעצת לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה
("ועדת שחם") אשר קיימה דיונים רבים בשנת  2013עד לפרסום מסקנותיה.
להלן יפורטו ההליכים המשפטיים בהם היתה מעורבת הרשות השנייה במהלך שנת - 2013

א .הליכים משפטיים שהסתיימו בשנת :2013
בג"ץ  3083/12גוש שלום נ' שר התקשורת ואח'
בעתירה ביקשה גוש שלום כי שידורי תחנת הרדיו גלי ישראל לא יחרגו אל תוך תחומי מדינת ישראל ,דהיינו לא
ייקלטו מעבר לגבול אזור הזיכיון ,אזור יהודה ושומרון .עתירה זו הינה העתירה השלישית שהגישה העותרת בנוגע
לזיכיון לשידורי רדיו אזורי אשר ניתן לתחנה ולשידורים המשודרים מכוחו.
ביום  ,5.6.13בעקבות הודעת המדינה כי פעילותו של אחד ממשדרי התחנה ,שהוקם מחוץ לאזור הזיכיון הופסקה,
ובהמלצת בית המשפט ,חזרה בה העותרת מהעתירה .העתירה נמחקה ללא צו להוצאות.
בג"ץ  5574/12שידורי קשת בע"מ נ' שר התקשורת ואח'
עתירה שהגישה הזכיינית שידורי קשת בע"מ בדבר פרשנות הוראת סעיף 102א 2לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו,
התש"ן ,1990-והכספים המגיעים לה לטענתה לפיו.
ביום  21.12.12עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)37התשס"ג,2012-
אשר שינה ,בין היתר ,את נוסח סעיף 102א ,2נשוא העתירה.
לאור תיקון החוק ותחילת יישום הוראותיו ,ביום  14.4.13הורה בית המשפט על מחיקת העתירה ,בהסכמה ,ללא צו
להוצאות.
סע"ש  59262-12-12חיים 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 השנייה וכן בקשה למתן צו מניעה זמני בקשר עם המשך נקיטת צעדים למינוי מנכ"ל הרשות השנייה עד
להכרעה בתביעה .בתביעה ובבקשה לסעד זמני נטענו טענות שונות כנגד הליך מינויו של מנכ"ל הרשות השניה.
לאור חילופי השרים במשרד התקשורת ולאחר שהשר הנכנס החליט להמליץ על מר באב"ד לתפקיד מנכ"ל ,ביקש
התובע למחוק את התביעה בהסכמה וביום  3.8.13הורה בית המשפט על מחיקת התביעה והבקשה ,בהסכמה ,ללא
צו להוצאות.
ת"א  13573/06נטו 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.
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ביום  9.8.10נתן 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.
ביום  12.2.13ניתן פסק דין המחייב את הרשות השנייה בתשלום פיצויים בסכום של כ 200,000 -ש"ח בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות בסך של  70,000ש"ח.
ע"א  2536-04-13הרשות השנייה נ' נטו מ.ע .סחר מזון בע"מ (וערעור שכנגד)
ערעור שהגישה הרשות השנייה על פסק דינו של בית המשפט השלום בעניין ת"א  13573/06לעיל' ,לבית המשפט
המחוזי בירושלים .הרשות טענה כי שגה בית המשפט השלום בכך שלא הבחין כראוי בין פגם בשיקול הדעת המינהלי
לבין אחריות הרשות בנזיקין .כן ,טענה הרשות כי הואיל ונפסק שהרשות פעלה בתום לב כדי להגן על אינטרסים
ציבוריים חשובים טעה בית המשפט כשקבע שהרשות השנייה אחראית בנזיקין כלפי התובעת .בעקבות ערעור
הרשות ,הגישה נטו ערעור שכנגד בדבר קביעתו של בית המשפט השלום לפיה הרשות השנייה פעלה כדין כאשר
פסלה את הפרסומת במתכונתה הראשונית ,וכן בדבר גובה הפיצוי שפסק בית המשפט השלום בפסק דינו האמור.
ביום  30.10.13ניתן פסק דין בערעורים .בדעת רוב התקבל ערעורה של הרשות השנייה ונדחה הערעור שכנגד אותו
הגישה נטו ,ללא צו להוצאות .כפועל יוצא מכך בית המשפט המחוזי ביטל את החיוב הכספי שהוטל על הרשות
השנייה בפסק דינו של הבית המשפט השלום ועמו החיוב בהוצאות.
רע"א  8286/13נטו מ.ע .סחר מזון בע"מ נ' הרשות השנייה
בקשת רשות ערעור שהגישה נטו לבית המשפט העליון ,על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין ע"א 2536-04-
 13לעיל' .בבקשה טענה נטו כי המדובר בקביעת הלכה חדשה המצדיקה רשות ערעור לבית המשפט העליון.
ביום  25.12.13דחה בית המשפט את בקשת רשות הערעור ,בשל העדר עילה למתן רשות ערעור ,ללא צו להוצאות.
עת"מ  5066-06-13הצלחה  -התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' הרשות השנייה
עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע שהגישה תנועת הצלחה בנוגע לבקשה לפי חוק חופש המידע משנת 2012
(בקשר לנסיבות הפסקת שידורה של תכנית "השבוע" שהופק על ידי חדשות  .)10לאחר שבחנה הרשות את המידע
המבוקש לגופו ,והואיל והזכיינית לא התנגדה למסירת המידע ,הודיעה הרשות השניה כי היא תעביר את המידע
המבוקש לעיון העותרת.
ביום  ,15.9.13ומשעה שקיבלה העותרת את הסעד המבוקש הורה בית המשפט על מחיקת העתירה .ביום 12.11.13
דחה בית המשפט את בקשת העותרת להוצאות משפט.
בג"ץ  4855/13עו"ד שמעון חזן נ' הרשות השנייה
עתירה שהגיש מתמודד לראשות העיר חולון כנגד החלטת הרשות השנייה שלא להקצות עבור הרשימה שברשותו
זמן שידור ופרסום בערוצי הטלוויזיה  2ו ,10 -כל זאת במהלך התקופה שלפני תחילת " 60הימים שלפני הבחירות".
ביום  7.8.13הורה בית המשפט על דחיית העתירה מחמת היעדר עילה ומחמת אי צירוף משיבים .העותר חוייב
בתשלום הוצאות לרשות השנייה בסך של  5,000ש"ח.
בג"ץ  363/13האגודה למלחמה בסרטן בישראל ואח' נ' הרשות השנייה ואח'
עתירה שהגישה האגודה למלחמה בסרטן ועמותת אוויר נקי בקשר לבדיקתו היסודית של נושא העישון בתוכניות
ריאליטי בכלל ובתוכנית "האח הגדול" בפרט .כמו-כן ,נתבקשה מניעת הצגת עישון בתכנית "האח הגדול" .עוד,
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התבקש בית המשפט להורות לרשות השנייה להימנע מאישור שידור העונות הבאות של תכנית "האח הגדול" עד
שימולאו דרישות העותרים.
ביום  15.10.13הורה בית המשפט על מחיקת העתירה ,לבקשת העותרת ,וללא צו להוצאות.
פלוני ואח' נגד חברת החדשות של ערוץ  2ואח'
בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על חברת החדשות של ערוץ  2לשדר כתבה אודות סיפור חייו של אלמוני,
לרבות התייחסות לתהליך שינוי זהותו המגדרית.
ביום  31.5.13קבע בית המשפט ,כי ניתן לשדר את הכתבה ,אך יש להשמיט ממנה את זהות המבקשים ואלמוני ,שם
משפחתם ,את מקום מגוריהם ,ולטשטש את תמונות אלמוני מעברו ,לפני שעבר ניתוח לשינוי מינו.
תב"כ  26/19עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון נ' קול ברמה בע"מ ואח'
בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית למתן צו מניעה כנגד תחנת הרדיו קול ברמה אשר לפי הטענה מפרה את הוראת
חוק הבחירות ומשדרת תעמולה למפלגת ש"ס.
ביום  10.1.13ניתנה החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית .בהחלטתו ציין יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי מטרת
הבקשה הושגה באמצעות הצעדים שנקטה הרשות השנייה אשר פתחה בהליכי הפרה בגין שידורי תעמולה אסורים
ואף הנחתה את התחנה לנקוט באמצעים על מנת להימנע משידור תעמולת בחירות אסורה .לאור הצעדים בהם
נקטה הרשות השנייה למעשה התייתרו מרבית הסעדים שהתבקשו בבקשה.
בהמשך לכך הוגשה "הודעה משלימה מטעם המבקשים" אולם ,יו"ר ועדת הבחירות קבע כי אין מקום להתערבות
באותו העניין שכן עסקינן בטענות בנוגע לעבר וכי תם הטיפול בבקשה.
אלעד צור נ' רדיו ללא הפסקה
בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית למתן צו מניעה כנגד שידוריו של השדרן דידי הררי בתחנת 'רדיו ללא הפסקה'
שכן מר הררי השתתף בקמפיין מטעם הליכוד.
ביום  16.1.13נדחתה הבקשה מן הטעם שאינה מורה על בסיס משפטי או עובדתי לסעד המבוקש בה.
תב"כ  40/19אמנון יצחק ואח' נ' קול ברמה ואח'
בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית למתן צו מניעה כנגד תחנת הרדיו קול ברמה .בין היתר ,נטען בבקשה כי
התחנה הפרה את הוראת חוק הבחירות ומשדרת הסתה כנגד הרב אמנון יצחק ורשימת 'כוח להשפיע'.
ביום  17.1.13נדחתה הבקשה מן הטעם שאין בסיס ראייתי לה .כן הוער ,כי על פני הדברים חלק מהטענות
רלבנטיות לגורמי האכיפה ולא ליו"ר ועדת הבחירות .כן נפסקו הוצאות בסך של  1,500ש"ח לכל אחד מהמשיבים.
תיק הוצאה לפועל  03-21654-11-1הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו נגד מוחמד יונס
תיק הוצאה לפועל שפתחה הרשות השניה לביצוע שטר חוב של החייב ,מוחמד יונס ,אשר קיבל מהרשות מענק על
סך של כ ,₪ 70,000-במסגרת פרויקט תמיכה ביוצרים מהמגזר הערבי ,אך לא סיפק את הסרט שהתחייב להפיק.
הרשות נקטה בהליכי עיקול בהוצאה לפועל ,אשר לאחריהם נחתם הסכם פשרה ,וגבתה סך של  90,905ש"ח
על חשבון החוב (החוב כלל גם הפרשי הצמדה וריבית) .בהתאם להסכם ולבקשת הרשות נסגר התיק ביום 3.9.13
בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.
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ב .הליכים משפטיים תלויים ועומדים (שהוגשו עד ליום :)31.12.13
ת"צ  2745-07-12אבני נ' רשות השידור והרשות השנייה
בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך  ,₪ 85,928,90אשר הגיש מר שלומי אבני לבית המשפט לעניינים מנהליים,
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  4965/12התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' הרשות השנייה ואח'
עתירה שהוגשה נגד הרשות השנייה ,היועץ המשפטי לממשלה וחברת חדשות  .10העתירה מעלה טענות שונות כנגד
ההליך במסגרתו פרסמה חדשות  10הודעת 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.
בג"ץ  7756/13התנועה לאיכות השלטון נ' הרשות השנייה
עתירה למתן צו על תנאי שהגישה התנועה לאיכות השלטון בה התבקש כי בית המשפט יורה למועצת הרשות השניה
לקבוע כללים האוסרים על הזכייניות את הצבתם של עבריינים מורשעים או נאשמים בעבירות חמורות בקדמת
הבמה ,וכן לפעול להרחקת מר אייל גולן ומר משה פרץ מתוכניות המציאות של הזכייניות קשת ורשת ,נוכח כתבי
האישום שהוגשו נגדם.
ההליכים בעתירה זו טרם הסתיימו.
בג"ץ  1158/13איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל ואח' נ' כנסת ישראל ואח'
עתירה שהגישו ארגוני היוצרים בקשר לסעיפים 62 ,34ג(א)( )3ו71 -ד לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו,
התש"ן ,1990-אשר תוקנו במסגרת תיקון מס'  37לחוק .בעתירה נטען כי הליך החקיקה אשר הביא לתיקון הנ"ל לקה
בפגמים מהותיים ופגע בזכויות מהותיות של העותרים.
ההליכים בעתירה זו טרם הסתיימו.
בג"ץ  7128/13פרופ' קרין נהון ואח' נ' רשות השידור ואח'
בעתירה בקשת העותרים לעצור את קמפיין הפרסום לפרויקט תעודות הזהות החכמות והמאגר הביומטרי ,בטענה
כי מדובר בנושא שנוי במחלוקת ציבורית .בעתירה נטען כי בפרסומים יש כדי להטות באופן מלאכותי את תוצאות
הניסוי שנועד לקבוע אם המאגר הביומטרי נחוץ וכי הוא נעשה בניגוד לצו הקובע כי מדובר בניסוי התנדבותי וכי
הסכמה להשתתף במאגר תוביל להכנסה בלתי הפיכה של הנתונים למאגר הביומטרי.
ההליכים בעתירה זו טרם הסתיימו.
ת"א  53797-05-13שמואל רחמני נ' הרשות השנייה
תביעה שהגיש מר שמואל רחמני לפי חוק זכויות יוצרים התשס"ח .2007-בתביעתו טוען מר רחמני כי הרשות השנייה
הפרה את זכות היוצרים שלו בשימוש בצילום של שולמית אלוני ז"ל במסגרת הפקת סרט של הרשות ,ללא הסכמתו.
ההליכים בעתירה 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  ,2013היתה עו"ד הילה שמיר ,היועצת המשפטית של הרשות
השנייה.
במהלך שנת  2013טופלו ע"י הממונה על חופש המידע תשע בקשות למידע לפי הפירוט הבא:
 שתי בקשות נענו בחיוב.
 שלוש בקשות נענו באופן חלקי ,בהתאם לשיקולים הקבועים בסעיף  9לחוק.
 שתי בקשות לא טופלו בשל אי-תשלום אגרת טיפול.
 הטיפול בבקשה אחת הסתיים לאחר שהפונה ביקש למשוך את בקשתו.
 הטיפול בבקשה אחת הסתיים בהתאם לסעיף  )4(8לחוק ,לאחר יידוע הפונה שהמידע פורסם ועומד לרשות
הציבור ותוך הפנייה להיכן יוכל הפונה לעיין במידע.

הבקשות נענו בהתאם למועדים הקבועים לפי חוק ,במידת הצורך הרשות האריכה את המועדים בהתאם לאמור
בסעיף  7לחוק.
על החלטות שהתקבלו בשנת  2013מכוח חוק חופש המידע לא הוגשו עתירות במהלך שנה זו.
יחד עם זאת ,בשנת  2013הוגשה עתירה בנוגע לבקשה לפי חוק חופש המידע משנת  .2012לאחר שבחנה הרשות
את המידע המבוקש לגופו ,והואיל והזכיינית לא התנגדה למסירת המידע ,הודיעה הרשות השנייה כי היא תעביר את
המידע המבוקש לעיון העותרת .משעה שקיבלה העותרת את הסעד המבוקש ,העתירה נמחקה ללא צו להוצאות.
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דוברות והסברה
הרשות השנייה ,הגוף הציבורי שתפקידו לפקח על השידורים המסחריים הציבוריים בישראל ,רואה חשיבות רבה
בקיום קשר רציף עם הציבור .אנו עומדים לרשות הציבור בכל בקשה ,שאלה או בעיה באמצעות אתר האינטרנט של
הרשות בכתובת .WWW.RASHUT2.ORG.IL
תחום דוברות והסברה עוסק במתן מידע ומענה לציבור הרחב ולגופים שונים על אודות הרשות השנייה ופועלה,
וממונה על פרסומי הרשות בתקשורת.

 .1פניות ציבור
בשנת  2013התקבלו בתחום דוברות מאות פניות הן מגופי תקשורת ומארגונים שונים והן מציבור הצופים והמאזינים.
מספר הפניות שהגיעו מציבור הצופים והמאזינים בשנת  2013עומד על  .363עיקר הפניות נגעו לזכייני הרשות השנייה
בטלוויזיה וברדיו ,חברות החדשות ,לוחות השידורים של זכייניות הטלוויזיה ,שידור פרסומות ועוד ,זאת כפי שניתן
לראות בגרף הבא המציג פילוח של פניות הציבור שהתקבלו לפי הנושאים השונים לגביהם הפניות התקבלו:

 .2פרסומים לציבור
תחום דוברות והסברה ברשות השנייה ממונה על ניהול פרסומי הרשות ,מסעות הסברה פרסומיים ומערך התקשורת
השיווקית של הרשות ,במטרה להביא את שירותי הרשות ופרסומיה לידיעת הציבור הרחב תוך פילוח ממוקד של
אוכלוסיות היעד.
מסע הסברה לשירותי נציבות פניות הציבור של הרשות -במהלך שנת  2013ניהל תחום דוברות מסע הסברה לציבור
הרחב להגברת המודעות הציבורית לאפשרות לפנות לרשות השנייה באמצעות נציב פניות הציבור של הרשות.
הרשות הפיקה תשדיר טלוויזיוני ששודר בערוצים  2ו 10 -ובתחנות הרדיו האזורי ועודד את הציבור לפנות לרשות
בכל נושא הקשור לשידורים המסחריים בטלוויזיה וברדיו האזורי .התשדיר שודר בהצלחה במהלך שנת  2014והוביל
לחשיפה משמעותית ועלייה ניכרת בפניות לנציבות פניות הציבור ברשות ולטיפול נרחב וכולל באלפי פניות בשנה.
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 .3אתר האינטרנט של הרשות
אתר האינטרנט של הרשות השנייה מהווה כלי חשוב ומשמעותי בהנגשת פעילותה ושירותיה של הרשות השנייה
למען הציבור הרחב ואמצעי לשמירת קשר של הרשות עם הציבור .באתר האינטרנט של הרשות השניה מפורט מידע
בנושאים המרכזיים שהרשות עוסקת בהם ,ובין היתר בנושאים הבאים :תפקידיה של הרשות ,גופי השידור עליהם
מפקחת הרשות ,הסדרת השידורים ,הפצת השידורים ,מאגר מידע בתחום השידורים והסדרתם ,מידע הנוגע לעידוד
היצירה – הפקות הרשות ותמיכות הרשות ,ואפשרויות לשמירת קשר מהיר ,זמין ונוח עם הרשות הן באמצעות
שליחת פניות ישירות לדוברת הרשות והן באמצעות שליחת פניות לנציב פניות הציבור של הרשות .בנוסף ,באתר
מתפרסמות באופן תדיר ידיעות נבחרות בנושאי רגולציה ותקשורת אודיו ויזואלית מהארץ ומהעולם.
עוד ,אתר האינטרנט של הרשות תומך ומקדם את התהליכים שמובילה הרשות והרשות פועלת על מנת לעדכנו
ולייעלו מעת לעת על מנת לשפר את השירות הניתן לציבור.
באתר האינטרנט של הרשות פורסם ,לאורך השנה ,מידע נרחב ומגוון בכל אחד מהנושאים המרכזיים שהרשות עסקה
בהם ,ובין היתר ,בנושאי הליכי חקיקה ,שימועים ציבוריים ומכרזים .כך ,בשנת  2013האתר שימש במה להגשת מכרזים
שונים להפקות הרשות כגון סרטי תעודה בנושא האישה הערבייה בישראל ,האישה האתיופית בישראל ויום ט' באב.
הסרטים מיועדים לשידור במסגרת שידורי הרשות השנייה ,בנושאים המשקפים את יעדי הרשות .בנוסף ,במהלך
השנה פורסמו באתר מספר שימועים ציבוריים ,ביניהם שימוע בנושא התרמות בתחנות הרדיו האזורי ,ושימוע ציבורי
באשר למדיניות המוצעת לשיפור המגוון והתמהיל של השידורים .כן ,התפרסמו באתר באופן שוטף כל העדכונים
בנושא מערך השידורים עידן +והפסקת השידור הלווייני הפתוח של ערוצי הטלוויזיה  2ו 10-אשר הופסק ה .1.1.14

 .4תמיכות באירועים לקידום השיח התקשורתי והיצירה המקורית
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו פועלת לחיזוק הקשר עם הקהילה ברחבי הארץ ובפריפריה החברתית והגאוגרפית
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 מרכזיים של בתי ספר ומוסדות אקדמיים ,שבהם ישנן מגמות קולנוע ,טלוויזיה ,רדיו ותקשורת.
כמו כן הרשות מקדמת יוצרים מהפריפריה ומכל המגזרים בחברה הישראלית ,שעוסקים בתחומי התקשורת.

תמיכות הרשות בשנת :2013
 מינהל החינוך הדתי – כנס יוצרים צעירים בתחומי קולנוע ,אמנויות ,תיאטרון ומחול.
  "אפוס" – פסטיבל בין-לאומי לסרטי תרבות ואמנות.
 הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה – כנס שנתי ליוצרי קולנוע דוקומנטרי ושוחריו.
 המרכז הבינתחומי הרצליה – יום עיון בנושא רדיו "."+FM
 פסטיבל "דוקאביב" – העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי – הקרנות סרטים וייזום אירועים מקצועיים לקידום
היצירה הדוקומנטרית.
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל – פסטיבל "שובר מסך".
 "קופרו" – הקרן לשיווק סרטי תעודה.
 המכללה האקדמית ספיר  -פסטיבל "קולנוע דרום" בעיר שדרות.
 האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה – טקס "פרסי אופיר".
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 עמותת להב לקידום הערכים בחברה – הקרנות ארציות של סרטי דרמה באיכות שידור של ילדים ונוער בסיכון.
 אתו"ס חיפה  -פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה.
 קרן אשקלון – "עין יהודית" – פסטיבל בינלאומי לסרטים יהודיים.
 פורום היוצרים הדוקומנטריים – טקס קולנוע תיעודי.
 עיריית מעלות תרשיחא – פסטיבל "דוקאביב גליל" – הקרנות סרטים וקיום אירועים לקידום היצירה הדוקומנטרית.
 המועצה האזורית שער הנגב – "כנס ישראל שדרות לחברה" – כנס בנושא השיח הציבורי בישראל בנושאי חברה,
כלכלה ותקשורת.
 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים – "נשים בתמונה".
 איגוד המפיקים – הכנס הבינלאומי השנתי של איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל.
 אגודת העיתונאים – כנס אילת לעיתונות.
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מחקר ופיתוח
דברי פתיחה
תחום מחקר ופיתוח מספק תמיכה לגיבוש מדיניות הרשות השנייה ,וזאת תוך שימוש בשיטות מחקר מגוונות ותוך
לימוד לעומק של נושאים הנמצאים על סדר יומה של הרשות .בין שיטות המחקר ניתן 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 .באחריות התחום גם לימוד ובדיקה של
מגוון נושאים בקרב מדינות אחרות בעולם ,כדי להעניק פן השוואתי לבסיס המידע שבידי הנהלת הרשות.
במהלך השנה החולפת נערכו סקרי עמדות הציבור לבירור עמדות הציבור בסוגיות שעל סדר היום ,נבחנו בהשוואה
בין-לאומית סוגיות רגולטוריות קונקרטיות ,ונעשה מעקב אחר שינויים ,התפתחויות וקבלת החלטות במדיניות
בתחום התקשורת במדינות שונות.
לצד העבודה המחקרית היישומית המשיכה הרשות לתמוך במחקר אקדמי במגוון מוסדות בארץ ,במסגרת תכנית
המלגות ע"ש זבולון המר .כמו כן פעלה הרשות לעידוד והעמקת השיח הציבורי בנושא מדיניות התקשורת ,באמצעות
תמיכה בכתב העת "מסגרות מדיה" ,הרואה אור בתמיכת הרשות ובשיתוף האגודה הישראלית לתקשורת.
תחום עבודה נוסף שבו נמשכה פעילות התחום הוא פיתוח המשימה הרגולטורית של קידום אוריינות תקשורת וזאת
כפי שיפורט להלן.
נציג פירוט של הנושאים שבהם עסק התחום השנה ואת עיקר הממצאים בכל נושא .סקרי הרשות נערכו בשנה זו על
ידי מכון "מדגם יעוץ ומחקר" ובפיקוח סטטיסטי של פרופסור שאול בר-לב.

 .1סקרים בנושא האזנה לרדיו
 1.1סקר הרגלי האזנה ועמדות כלפי הרדיו בכלל והרדיו האזורי בפרט
בפברואר  2013ערכה הרשות השנייה סקר אינטרנטי בקרב  502משתתפים .ממצאי הסקר הוצגו בכנס בנושא הרדיו
שנערך במרכז הבינתחומי .המשתתפים ,חברי הפאנל האינטרנטי  - iPanel -מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה
דוברת עברית גילאי  18ומעלה ,וטעות הדגימה המרבית היא  ,4.5%±ברמת ביטחון של .95%
במסגרת הסקר נבדקו הרגלי האזנה לרדיו לפי חלקי השבוע ,שעות ,מקום ההאזנה ,תכניות ,אמצעי האזנה ותחנה
מועדפת .כן נבדקו טכנולוגיות למיניהן ,תדמית הרדיו והשידורים ועמדות ביחס לרדיו האזורי ולפיקוח.

סיכום הממצאים העיקריים:
 מרבית המשתתפים ,72% ,מאזינים לרדיו במכונית.
 המשתתפים נשאלו האם הם מאזינים באמצעים הבאים לרדיו והשיבו כדלקמן 55% :מאזינים באמצעות האינטרנט,
 51%מאזינים באמצעות הטלוויזיה ו 29%-מאזינים באמצעות הסלולרי.
 כ 80%-מאזינים באמצע השבוע ,כ 58%-מאזינים בסוף השבוע 83% .מאזינים בכל יום או כמעט בכל יום.
  77%מאזינים בשעות הבוקר עד  .12:00בצהריים האזנה יורדת ל 42%-ושיעור דומה מאזינים אחה"צ בין 16:00
ל .19:00-בערב ,19:00-22:00 ,שיעור ההאזנה יורד ל 22%-ובלילה מ 22:00-ל.12% -
 כמחצית מהמשתתפים ( )50.9%השיבו שמהדורות החדשות בשעה עגולה הן סיבה עיקרית או שכיחה לפתיחת
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הרדיו 52% ,השיבו כי מוסיקה היא התוכן המועדף עליהם 25% ,השיבו כי אקטואליה וחדשות הן התוכן המועדף
עליהם ,ו 10%-העדיפו ספורט.
 כ 20%-נחשפו לתוכן פוגעני 63% ,מהציבור בעד הגבלת תכנים פוגעניים בכל שעות היום ו 22%-בעד הגבלה
בשעות האזנה של ילדים 15% .סבורים שאין להגביל כלל.
  54%מהמאזינים סבורים כי שדרן לא אמור לקדם מוצר או אירוע בזמן שידור תכניתו ברדיו.

 1.2סקר הרגלי האזנה ועמדות כלפי שידורי הרדיו
הסקר הוצג ביום עיון בנושא הרדיו בישראל ,שנערך על ידי המכללה האקדמית עמק יזרעאל בנובמבר  .2013הוא
נערך באמצעות האינטרנט בקרב  500משתתפים חברי הפאנל האינטרנטי  ,- iPANEL-המהווים מדגם ארצי מייצג
של האוכלוסייה היהודית ,דוברת עברית ,בגילאי  18ומעלה .הנתונים נאספו ב 23-22-באוקטובר  .2013טעות הדגימה
המרבית.+4.1% :

סיכום הממצאים העיקריים:
 בעבור  87%מהמשתתפים השעות הפופולאריות ביותר להאזנה לרדיו הן בשעות הבוקר.
 כמעט מחצית מהמאזינים בבית ובעבודה ,נוהגים להשתמש במכשיר רדיו/טרנזיסטור לשם כך .כ 60%-מהמאזינים
לרדיו בדרכים ובזמן המתנה בתור נוהגים להשתמש במכשירי מובייל ובאפליקציות מובייל לשם כך.
 כשליש מהמאזינים לרדיו מעדיפים להאזין לגלגל"צ.
 כרבע מהמאזינים מעדיפים תחנות רדיו אזוריות ,ומהן תחנות הרדיו במרכז ובאזור גוש דן הן הפופולאריות ביותר.
 כשני שלישים מהמאזינים סבורים כי חשוב שהמגישים יכירו את האזור שבו התחנה משדרת.
 ל 57%-המרואיינים חשוב שהחדשות המשודרות מדי שעה יתייחסו לאירועים המתרחשים באזור מגוריהם.
 כ 75%-מהמרואיינים מציינים שמילים גסות וקללות ככל שאלו מושמעות ברדיו האזורי מפריעות להם.
 ל 64%-מהמרואיינים מפריע שברדיו האזורי משודרות בקשות לתרומה.

 .2סקר בנושא טלוויזיה
 2.1סקר עמדות הציבור לגבי שידורי הטלוויזיה  -ערכים וסטנדרטים
מדי שנה מבצעת הרשות סקר עמדות רחב היקף ,המבקש לבחון תפיסות ועמדות של הציבור הרחב ביחס לשידורי
הטלוויזיה בערוצים  2ו .10-הסקר בחן בין היתר נושאים כמו תדירות צפייה בטלוויזיה ,הרגלי צריכת מדיה ,תכניות
וז'אנרים מועדפים ,תפיסת כמות התוכניות מז'אנרים שונים זה מזה ,תפיסת היקף ומהות תכנים פוגעים בתוכניות,
ובחינת המודעות לרשות השנייה ולפעילותה.
הסקר נערך באינטרנט בקרב  606מרואיינים בגילאי  18ומעלה ,המחזיקים טלוויזיה בבית .הנתונים נאספו ב13-10-
באוקטובר  .2013טעות הדגימה המרבית.+4.1% :
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סיכום הממצאים העיקריים:
 כ 70%-ממחזיקי הטלוויזיה בבית צופים בערוצים  2ו 10-מדי יום!
 הז'אנרים המועדפים :תכניות ישראליות ( ,)81%סדרות דרמה ישראליות ( ,)77%תכניות לכל המשפחה (,82%
בעיקר בקרב מסורתיים ודתיים) ותכניות בידור ושעשועונים (.)68%
 כ 42%-מהצופים אוהבים לצפות במהדורות החדשות.
 התכניות האהובות הן :המרוץ למיליון ( 15%מהצופים) ,אבודים ( ,)14%הכוכב הבא ( ,)11%האח הגדול (.)10%
 לצד העובדה שתכניות מציאות (ריאליטי) ותכניות בידור ושעשועונים הן סוגות אהודות ,צופים רבים חשים
שמשודרות יותר מדי תכניות מסוג זה.
 מורגש מחסור בתכניות על החיים והפריפריה בישראל ותכניות המבטאות את ערכי הציונות וההיסטוריה של
המדינה.
 כשליש מהצופים חשים שיש בתכניות תכנים פוגעים ,ושיעור זה גבוה יותר במשקי בית עם ילדים.
 כשני שלישים מהצופים יודעים שיש גוף שמפקח על הערוצים 84% ,מהצופים סבורים שחשוב שיהיה פיקוח,
ומחצית מהצופים חושבים שיש להגביר את הפיקוח על הערוצים.

 .3תמיכה בגיבוש מדיניות – סקירות מקצועיות וסקירות משוות
במסגרת עבודת התחום נערכות סקירות מקצועיות וסקירות משוות לבדיקת ההתייחסות במדינות שונות בעולם,
לנושאים הנמצאים על סדר יומה של הרשות השנייה .בסקירות ניתן מידע על מצב הדברים בתקשורת בישראל ,וכן
נערכים מחקר וחיפוש לבחינת מצב ההסדרה של התקשורת במדינות העולם .זאת כדי שהרשות תוכל לשקול מידע
זה בתהליך קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות.

להלן רשימה של סקירות מרכזיות שנעשו במהלך השנה:
 פרסום פוליטי ,תשדירי בחירות וסיקור פוליטי בתקופת בחירות ובשגרה.
 הפרעות שידור מסוג  ,Tropospheric Ductingמאפיינים ודרכי התמודדות.
 היבטים בבעלות ובתחזוקת מערכי  DTTבמדינות העולם.
 השוק האודיו-ויזואלי באירופה :שירותי טלוויזיה וצפייה על פי דרישה.
 שידורי טלוויזיה על ידי חברות סלולר ואינטרנט.
 היחס הרגולטורי לפעילות משדרי טלוויזיה "מסורתיים" במדיה חדשה :בעלות ,היבטים תוכניים וכלכליים.
 שיתופי פעולה וזיקות בין פלטפורמות מדיה ,בעלויות צולבות ,משדרים ותכנים.
 עצמאות הרגולטור של שוק התקשורת ,עקרונות ,מדדים וסוגיות מרכזיות.
 הגבלות על פרסומות טלוויזיה המיועדות לילדים ומקדמות מזון מזיק בבריטניה.
 סימון שירותי הנגשת שידורים ללקויי ראייה.
 מדיניות האיחוד האירופי בנושא אוריינות תקשורת.
  הסדרת זכויות משניות בהפקה עצמאית.
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 .4פעילות בתחום אוריינות תקשורת
הרשות פועלת לקידום אוריינות תקשורת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך .יש לציין כי רגולטורים רבים בעולם
ממלאים משימות הנוגעות לקידום אוריינות תקשורת .זאת ועוד ,חקיקה עדכנית בתחום הרגולציה על תקשורת
במדינות שונות רואה במשימת קידום אוריינות תקשורת אחד מתפקידי הרגולטור .שיתוף הפעולה של הרשות
השנייה עם משרד החינוך הוא ייחודי ואף הוצג בכנסים מקצועיים בנושא .שיתוף הפעולה עם משרד החינוך התמקד
בשנת  2013בפעילויות שלהלן:
 המשך הפעלת תכנית "תעו-דעת" ,שבמסגרתה הוקרנו סרטי תעודה ונערכו דיונים נלווים בבתי ספר תיכוניים.
 תחרות הפיצ'ינג הרביעית  -תחרות התסריטים לתלמידי מגמות הקולנוע והתקשורת 65 .תסריטים הוגשו השנה
לתחרות מ 25-בתי ספר שונים ומתוכם נבחרו באמצעות ועדת מיון  5תסריטים תיעודיים ו 9-תסריטים עלילתיים.
עוד ,נערכה סדנת הכנה לקראת התחרות לחברי הקבוצות שהפרויקטים שלהם נבחרו לתחרות הגמר.

 .5פרס פרימור
הרשות השנייה ומשפחת פרימור החליטו על הנצחת חברת המועצה הגברת רחל פרימור ז"ל ,באמצעות פרס שנתי על
תחקיר עיתונאי בנושאים חברתיים .בחמש השנים האחרונות ,הפרס ניתן בגין כתבת תחקיר עיתונאית בעלת תרומה
ואיכות מיוחדים בנושא חברתי ,אשר שודרה באחד מגופי הטלוויזיה והרדיו הנמצאים בפיקוחה של הרשות השנייה.
גובה הפרס הכולל עמד בשנה זו על .₪ 20,000
בכנס אגודת העיתונאים שנערך באילת בסוף שנת  2013הוענק הפרס בפעם החמישית .הפרס הראשון הוענק
לעיתונאית גל גבאי על הכנת התחקיר "לאן נעלמו הילדים" ששודר בתוכנית "ואקום" של הטלוויזיה החינוכית.
הפרס השני הוענק לעיתונאי יוסי מזרחי על הכתבה "סמים בחסות החוק" ששודרה בחדשות ערוץ .2

 .6ייעוץ לשוני
הנושאים שבהם התמקד הייעוץ הלשוני ברשות בשנה זו היו בדיקת פרסומות ,בדיקת תכניות וקדימונים ,הפקות
הרשות ,ותלונות הציבור.
יועצת הלשון ברשות בודקת ,בבדיקה מדגמית ,את תשדירי הפרסומת לאחר שידורם בטלוויזיה וברדיו .נבדקת
העמידה בכללים העוסקים בלשון הפרסומות ,ובראשם הדרישה שהתשדירים יהיו בעברית או מתורגמים לעברית
במלואם .כמו כן נבדקים ענייני הגייה ,שימוש במילים לועזיות ,שימוש בסלנג ותקינות הכתוביות .עוד ,יועצת הלשון
צופה בתכניות טלוויזיה ורדיו שבעניינן התקבלו תלונות מן הציבור בהקשר זה ,ובהתאם לצורך נשלחות לאחר הצפייה
הערות ליועצי הלשון של הזכיינים .בנוסף ,במסגרת הפקות הרשות נבדקים כל הקדימונים ,וכן חלק מהתמלילים של
סרטים המופקים בעבור הרשות.
במהלך השנה מתנהל קשר ושיתוף פעולה מלא עם יועצי הלשון של גורמי השידור .בין היתר ,בשנה זו נערכו ארבע
פגישות של יועצת הלשון של הרשות השנייה ,יועצי הלשון של הזכיינים ושל קול ישראל וגלי צה"ל .בפגישות נדונים
נושאים רבים ובהם :לשון הפרסומות ,הלעז בשידורים ,מילות היחס ,כללי הכתיב חסר הניקוד וענייני סגנון .בנוסף,
בפגישות נקבעות הנחיות להאחדת הלשון בכל הערוצים המשדרים .כן ,היועצים מתעדכנים בהחלטות האקדמיה
ללשון העברית.
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הנדסה
 הקמת ,הפעלת והרחבת מערך עידן +כפי שפורט בפרק נפרד.
 בדיקות עוצמת הקול בפרסומות בהשוואה לתכניות
בשנת  2013מדדה הרשות את עוצמת השמע בפרסומות והעבירה את הנתונים למחלקת פרסומות ברשות ,שמבררת
קיומן של ההפרות ככל שנמצאו ,אל מול הזכיינים.
עוצמת השמע נמדדת על ידי טכנאי מרכז השידורים והבקרה ,באופן קבוע ,כדי למנוע חוסר איזון.
 הקלות לחירש:
הופעלה מערכת למימוש כתוביות לפי דרישה בשידורי הטלוויזיה הספרתית (ערוץ  2וערוץ  10במערכת "עידן,"+
בכבלים הדיגיטליים ובלוויין) ,בהתאם לחוק הקלות לחירש וחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) .ככל
שהגופים המשדרים מעבירים עם שידוריהם כתוביות לפי דרישה ,הכתוביות מופיעות על המרקע על פי דרישת
הצופה באמצעות השלט .המערכת מאפשרת לממש כתוביות בשפות עברית ,ערבית ורוסית/שפה זרה נוספת ,בהתאם
לתכנים (הכתוביות) המועברים.
המערכת מומשה והופעלה בשידורי "עידן."+
 מרכז מידע וארכיב ספרתי ("דלת")
המערכת מיועדת לצורכי אספקת שירותי אחסון ספרתי בעבור עובדי הרשות בתחומים הרלוונטיים.
המערכת היא בעלת יכולת דגימה ,קטלוג ,אחסון ,אחזור ,וחיפוש של תוכני וידאו ,שמע ,תמונות ,טקסטים ושאר
קבצים.
המערכת מבוססת על ארכיטקטורת מחשב פתוחה שרת-לקוח ברשת תקשורת המחשבים המקומית ברשות.
במהלך שנת  2010הושלם המיזם ,תוך השלמת האינטגרציה בין הקלטות תיעוד אנלוגיות מול קובצי 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  ,2שבהן לא היו קובצי חיתוך .הותקנו עמדות ניטור ובקרה
למערכת במרכז השידור והבקרה ושרת נוסף להגברת קצב המרת הקבצים.
במהלך שנת  2013שופרה רזולוציית הצפייה במערכת ה"דלת" .כן ,הושלם תכנון הרחבת מערך הקטלוג האוטומטי
והוספו מערכות דגימה כגיבוי.
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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 מהגופים המשדרים או על הרשות השנייה ועל כל עובד או ממלא מקום
באלה.
הנציבות מטפלת מדי שנה באלפי פניות ותלונות המגיעות מהציבור על שידורים בערוצי הטלוויזיה והרדיו הציבוריים
המסחריים ועונה לפונים .נוסף על כך ,הנציבות פועלת באופן יזום לחיזוק הקשר עם קבוצות שונות באוכלוסייה תוך
שימת דגש על חיזוק הקשר עם אוכלוסיות מוחלשות ומודרות ,כדי לאפשר להן לפנות ולהתלונן על תכנים הפוגעים
בהן.
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 ,דיווחה הנציבות לציבור מעת לעת ,באמצעות
דוחות שוטפים ,דוחות יעודיים ,ובאמצעות פרסום מאמרים באמצעי התקשורת השונים ,על פעילותה.

היקף הפעילות ואופייה
בשנת  2013הוגשו לנציבות פניות הציבור ברשות השנייה  3,571תלונות .להלן פירוט הממצאים המרכזיים והמגמות
הנגזרים מדוח זה:
 עלייה במספר התלונות – בשנת  2013חלה עלייה של  12%במספר התלונות הכללי (מ 3,179-תלונות בשנת 2012
ל 3,571-תלונות בשנת  .)2013עלייה זו מקורה בעיקר בעלייה במספר התלונות בנוגע לטלוויזיה (עלייה של 15%
לעומת שנה שעברה) .מתוך כלל התלונות שהתקבלו 2,546 :תלונות ( )71%בנושא טלוויזיה )13%( 442 ,תלונות
בנושא רדיו ו 583-תלונות ( )16%בנושאים כלליים.
 חשיבות השמירה על מרחב ציבורי נקי –  53%מכלל התלונות שהתקבלו בנושאי רדיו וטלוויזיה נגעו לתכנים
פוגעניים – תכנים שיש בהם משום ביזוי ,העלבה או פגיעה כלפי הצופים והמאזינים .במסגרת זאת ,קרוב ל50%-
מהפונים הלינו על הצגת אלימות ( 321תלונות) ,על תכנים הפוגעים בילדים ( 490תלונות) ,או על תכנים
שמעודדים התנהגות לא הולמת ובייחוד בקרב ילדים ( 614תלונות) .הנתון לפיו מעל למחצית מהתלונות בנושאי
רדיו וטלוויזיה נגעו לתכנים פוגעניים ,מעיד על חשיבות השמירה על "סביבת תקשורת נקייה" בעיני המלינים.
 שמירה על כבודן של קבוצות מוחלשות באוכלוסייה – בשנת  2013התקבלו יותר תלונות שנוגעות לאפליה
תרבותית ( 238תלונות לעומת  109בשנת  )2012ולנושאי מגדר ,מיניות וסקסיזם ( 353תלונות לעומת  326בשנת
 20% .)2012מכלל התלונות שהתקבלו בנציבות היו בנושאים אלו ,דבר המעיד על רגישותו של קהל הצופים
למעמדן של קבוצות מוחלשות באוכלוסייה .הנציבות מעודדת הגשת תלונות העוסקות באפליה תרבותית
ומגדרית ,וגם בשנים הבאות היא תמשיך לשים דגש על טיפול תקיף בתלונות אלה.
 השתתפות אנשים בעלי עבר פלילי או שמואשמים בעברות פליליות בתכניות מציאות – סוגיה זו עלתה בפעם
הראשונה בעקבות השתתפותו של דוד דיגמי בתכנית "הכפר" .בהמשך עלתה סוגיה זו שוב על רקע כתבי האישום
שהוגשו בעניינם של אייל גולן ומשה פרץ בתכניות "הכוכב הבא" ו"אקס פקטור" ,בהתאמה .בנציבות התקבלו
קרוב ל 100-תלונות בנושא זה.
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מדיניות ופעילות פנים
 ירידה במספר התלונות בנושא תכנים חדשותיים טלוויזיוניים – בשנת  2013התקבלו  323תלונות בנושא זה לעומת
 551תלונות שהתקבלו בנושא בשנת  .2012עיקר הירידה נובעת מהעובדה כי במהלך שנת ( 2013למעט הבחירות
לכנסת ה  19בינואר אותה שנה) לא נרשמו אירועים פוליטים משמעותים ולא אירועים צבאים או ביטחונים.
 ירידה במספר התלונות בנושא תכנים פוגעניים רדיופוניים – בשנת  2013התקבלו  156תלונות בנושא זה לעומת
 295תלונות בנושא בשנת  ..2012ירידה זו היא תוצר עבודה של שני מסלולים מקבילים ,האחד של הנציבות והשני
של תחום רדיו ,שניהם התבססו על שיתוף פעולה עם תחנות הרדיו בהקשר זה.

פרויקטים מיוחדים
 שנת  2013הוכרזה כ"שנת הילד" ע"י הנציבות .במסגרת זו ,פעלה הנציבות במהלך השנה ,רבות בקרב הדור
הצעיר .גולת הכותרת בפעילות הנציבות הייתה במסע של עשרות הרצאות שערך הנציב ,בנושא צפייה ביקורתית
בתכנים .ההרצאות התקיימו בכל הארץ במוסדות חינוך מבית שאן שבצפון ועד באר שבע שבדרום .הילדים ובני
הנוער הרבים שנכחו בהרצאות גילו עניין רב בנושא צפייה ביקורתית בתכנים ובנושא פניות הציבור וגילו ידע
ברב בתכנים השונים המשודרים אצל הזכייניות.
 בשנת  2013המשיכה הנציבות בשורת מיזמים שנועדו לשפר את עבודת הנציבות ולקדמה בקרב אוכלוסיות
נוספות.
 בשנת  2013המשיכה הנציבות לקדם מסלול הידברות וגישור בין האזרחים המתלוננים לבין הזכיינים.
 עוד במהלך השנה ,המשיכה הנציבות לשמר ולחזק את קשרי העבודה עם ארגונים חברתיים וארגוני תקשורת
הפועלים במדינת ישראל ומחוצה לה.
 בסוף שנת  2013התקבלה הנציבות כחברה בארגון  .)ONO (Organization of News Ombudsmenבארגון
זה חברים יותר מ 100-נציבי תלונות ציבור באמצעי תקשורת כתובה ואלקטרונית ,בהם נציבים מאמצעי התקשורת
האלקטרוניים והכתובים המובילים בעולם .חברותה של הנציבות בארגון הבין לאומי היוקרתי מאפשרת לה להציג
את עשייתה על במה בין לאומית ,להיחשף לדרכי טיפול נוספות ומגוונות בפניות הציבור ולהחליף מידע עם
גורמים מקצועיים נוספים ,זאת כדי להעניק שירות טוב ומקצועי יותר לפונים.
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מייצגים אותך .משדרים בשבילך.
פעילות הרשות השנייה:
עידוד וקידום יצירת מקור ישראלית
הסדרת שידורי הטלוויזיה המסחרית והרדיו האזורי בישראל
שמירת האיזון בשידורים תוך מתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה הישראלית
הפצת שידורי הטלוויזיה הדיגיטליים" -עידן"+
הסדרת הפרסום בטלוויזיה וברדיו
פיקוח על סימון וסיווג שידורים לילדים ונוער
קידום אוריינות תקשורת וצריכת תקשורת חכמה וביקורתית
הנגשת השידורים לבעלי מוגבלויות
טיפול נרחב בפניות ציבור על התכנים המשודרים
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יש רשות שנייה .בשבילך.

דוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לשנת 2013

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  2ו 10-בטלוויזיה ,ו 16-תחנות הרדיו האזוריות.

דוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

2013

