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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הינה רשות ציבורית המפקחת על השידורים המסחריים בישראל.

הרשות פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן – 1990. 

תפקידה המרכזי של הרשות הוא קיום שידורים ברדיו ובטלוויזיה ופיקוח עליהם.

הרשות מסדירה את פעילות ערוצים 2 ו-10 בטלוויזיה, ו-16 תחנות הרדיו האזוריות. 

מייצגים אותך. משדרים בשבילך.

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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מועצת הרשות השנייה
)עד אוקטובר 2014(

ד"ר מירב אלוש-לברון
פעילה חברתית, חוקרת תרבות 

ותקשורת, מרצה בחוג
לקולנוע וטלוויזיה

באוניברסיטת תל-אביב
עד 21.4.14

ד"ר דליה זליקוביץ
יועצת אסטרטגית - תקשורתית 

ודירקטורית בחברות ציבוריות 
ופרטיות, מרצה באוניברסיטאות, 

דוקטור לכלכלת אינטרנט 
ותקשורת

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

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

בעלת רשיון טייס

יוסי אליטוב
עורך העיתון החרדי 

"משפחה"
וחבר נשיאות

מועצת העיתונות

ד"ר מיכל שפירא
ראש החוג לפרסום ותקשורת 

שיווקית וראש מגמת הפרסום, 
הפקולטה למינהל עסקים 

- הקריה האקדמית אונו 
ומרצה באוניברסיטה העברית 

ירושלים

יעקב שחם
עורך ידיעות חיפה

ויו"ר מועצת מנהלים 
מוזאוני חיפה

ג'ק בלנגה
עו"ד ורו"ח

מוסמך
למנהל עסקים

אייל מלובן
עיתונאי, איש הפקות

בתחום הקולנוע 
והטלוויזיה

אייל דה פאו
EDP מנכ"ל
CAPITAL

אסי אהרון
ע. יו"ר

ומתאמת פעולות 
המועצה וועדותיה 

עד 19.10.14

מרה מרו סנבטו
חברת מועצת המוסד לביטוח 

לאומי לשעבר. 
חברת מועצת מרכז מורשת 

יהדות אתיופיה
MA בייעוץ חינוכי

קצינת ביקור סדיר ברשות 
מקומית / משרד החינוך

יוכי פלר
אשת חינוך והוראה

יו״ר ויצו ישראל לשעבר, 
ופעילה חברתית

רונית אנטלר
עיתונאית, תחקירנית

עד 1.6.14

פרופ' אילן אבישר
יו"ר המועצה

מרצה בחוג לקולנוע וטלוויזיה, 
אוניברסיטת תל-אביב
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מועצת הרשות השנייה
)החל מאוקטובר 2014(

אוה מדז'יבוז' יו"ר המועצה
רואת חשבון מוסמכת C.P.A ISRAEL ובעלת תואר 
ראשון במנהל עסקים מהמכללה למנהל. משמשת 

כדירקטורית בבנק הדואר וכחברה במועצת המנהלים 
של ועידת התביעות. בעבר כיהנה בשורת תפקידי 

ניהול בכירים במגזר הפרטי והציבורי: מנכ"לית קבוצת 
מעריב; CFO וסמנכ"ל פיתוח עסקי בשידורי קשת; 

.102FM מנכ"לית ועורכת ראשית ברדיו תל אביב

סוהיר נחאס
מורה רכזת בתקשורת 

בבתי ספר תיכוניים ומרצה 
במכללה בגליל המערבי

דר' עמית לביא-
דינור

סגנית דקאן וראש 
התמחויות תקשורת 

שיווקית פוליטית ותוכן 
ויזואלי בבית ספר סמי 

עופר לתקשורת, במרכז 
הבינתחומי הרצלייה

שפיק עבד
מורה, מחנך ורכז בביה"ס המקיף 'אחוה', 

כיהן כרכז כוח אדם טכנולוגי בטכניון, 
מדריך מורים ומנהלים, מורה נהיגה ומנהל 

מקצועי לבתי"ס לנהיגה ,יו"ר ועד מורים 
וציר בארגון המורים, חבר צוות הנהלה 

ומרכז מגמות טכנולוגית, סגן יו"ר עמותה 
התנדבותית. חבר מטה הבטיחות בדרכים

פרופ' טליה איינהורן
פרופ' מן המניין באוניברסיטת אריאל, חברה בהנהלה 

המדעית של האגודה הבין-תחומית למשפט פרטי 
 ,)IGKK/IACPIL( השוואתי ובינלאומי פרטי

האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי, האגודה 
הגרמנית למשפט בינלאומי, וחברה בוועדות הסחר 
הבינלאומי, משפט המורשת התרבותית והבוררויות 

הבינלאומיות של ארגון המשפט הבינלאומי

עו"ד דורלי 
אלמגור

יועצת ומרצה בתחומי 
רגולציה ותקשורת, 
דירקטורית בגופים 

ציבוריים שונים

יצחק בורבא
L.L.B במשפטים מאוניברסיטת 

בר אילן, יו"ר איגוד התאגידים 
העירוניים ברשויות המקומיות 
ומנכ"ל חברת אפעה תשתיות 

איכות סביבה בע"מ.  חבר מועצת 
המוסד לביטוח לאומי ונאמן בקרן 

למפעלי שיקום

אייל מלובן
עיתונאי, איש הפקות 

בתחום הקולנוע 
והטלוויזיה

מרה מרו סנבטו
בעלת M.A בייעוץ חינוכי; 
קצינת ביקור סדיר; חברת 
מועצה ומ"מ יו"ר מועצת 

מרכז מורשת יהדות אתיופיה; 
חברת מועצת המוסד לביטוח 

לאומי לשעבר

יוכי פלר
נשיאת מועדון רוטרי 

חיפה; יו"ר ויצ"ו ישראל 
לשעבר

פרופ' יונתן כהן 
בעל תואר ראשון מאוניברסיטת 

חיפה )1990( ובעל תואר שני 
ושלישי מביה"ס לתקשורת 
ע"ש אננברג באוניברסיטת 

דרום קליפורניה. חבר סגל בחוג 
לתקשורת באוניברסיטת חיפה 

חוקר ומלמד קורסים בנושאי 
תקשורת המונים

אייל דה פאו
 EDP Capital מנכ"ל
העוסקת בייעוץ עסקי 
לחברות בארץ ובחו"ל. 

יו"ר עמותת תיירות חבל 
מודיעין. מכהן כיועץ 

ודירקטור במספר חברות

דר' דליה זליקוביץ'
מרצה בכירה באקדמיה; יועצת 

כלכלית שיווקית לחברות 
ולארגונים; מכהנת כדירקטור 

בחברות ציבוריות וממשלתיות 
ומתנדבת בארגונים 

שוניםופעילה חברתית

פרופ'-משנה  
אילת ברעם – צברי

הפקולטה לחינוך
למדע וטכנולוגיה,

הטכניון

ד"ר מיכל שפירא
ראש החוג לפרסום ותקשורת 

שיווקית בקריה האקדמית אונו 
ומרצה באוניברסיטה העברית 

בירושלים
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הנהלת הרשות השנייה

שי באב"ד
מנכ"ל

מיוני 2013

אילת מצגר
משנה למנכ"ל

יהודית לויט
מ"מ סמנכ"ל טלוויזיה

יוסי מולה
מפיק ראשי

דוד רגב
נציב פניות הציבור

חני קומנשטר-שוורץ
ראש תחום מחקר ופיתוח

עד 15/10/2014

ד"ר הרצל כהן
מבקר פנים

עד 31/8/2014

ניר שוויקי
ראש תחום כספים

מ"מ סמנכ"ל כספים 
ומשאבי אנוש

ניסים טל
סמנכ"ל הנדסה

מיטל שגב
דוברת וממונה
על יחסי ציבור

עו"ד הילה שמיר
יועצת משפטית

ויקטור מגרם
ראש אגף מנהל

ומשאבי אנוש

עו"ד אופיר ביתן
עוזר מנכ"ל

עידית צ'רנוביץ
סמנכ"ל רדיו

עד 12/4/2014
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מבנה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מתאם פעולות 
המועצה וועדותיה

יועץ משפטי

מבקר פנים

עוזר בכיר 
וראש מטה

ערוץ 10
תחנות הרדיו 

האזורי
ערוץ 2

הטלוויזיה 
החינוכית

תחנות רדיו אזורי:   אזור     בעל זיכיון

רשת
חדשות 

10
קשתחדשות 2

ישראל 
10

נציב
פניות הציבור

דוברות והסברה

עידן+ הנדסהטלוויזיה כספים וכלכלה
מנהל

ומשאבי אנוש
רדיוהפקות מחקר ופיתוח

המנהל הכללי

הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו

יו"ר המועצה

המועצה

מבנה ארגוני

בעלי זיכיון

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - איו"ש

יהודה ושומרון
גלי ישראל

צפון
רדיו א-שמס

נגב
רדיו דרום

גוש דן
רדיו ללא הפסקה

עמק חפר
רדיו תשעים

ירושלים רבתי
רדיו ירושלים החדש

הגליל והגולן
רדיו צפון ללא הפסקה

עמקים
רדיו קול רגע

אילת
קול הים האדום

התיכון )תורני-ספרדי(
רדיו קול ברמה

השרון
eco 99fm

גוש דן
רדיו תל אביב

הכרמל והמפרץ
רדיו חיפה

השרון
רדיוס

המרכז )דתי(
רדיו קול חי

שפלת יהודה
91fm לב המדינה
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דבר יו"ר המועצה

 

יו"ר המועצה- פרופ' אילן אבישר

וענפה  רבה  בעשייה  במהלכה המשכנו  בראשותי.  המועצה  של  האחרונה  פעילותה  שנת  הייתה   2014 שנת 

מול גופי השידור שבפיקוחנו, בטלוויזיה המסחרית-ציבורית וברדיו האזורי. המועצה המשיכה לפעול לאורך 

כל הדרך בהובלת מהלכים מרכזיים בשוק התקשורת, תוך שיתוף פעולה ודיאלוג עם זכייני הרשות השונים 

ו-10 הפכו לגורם דומיננטי בתקשורת   2 כדי לקדם את פעילותה. תחנות הרדיו האזוריות וערוצי הטלוויזיה 

10, הפכו גם לכוח משמעותי בזירה  הישראלית ובתרבות הפופולרית. זכייני הטלוויזיה, קשת, רשת וישראל 

הבין לאומית של יצירת דרמות ותכניות טלוויזיה. 

המועצה פעלה השנה להסדרת שוק השידורים באמצעות אישור ואימוץ המלצות ועדת שחם, שמטרתן לשפר 

את מצבן הכלכלי של זכייניות הטלוויזיה ולחזק את השידורים מסוגה עילית, תוך הקפדה על נאותות העסקת 

עובדי ההפקה והיוצרים והבטחת האינטרס הציבורי של הצופים. 

שידורי  הזכיינים,  של  התוכן  מחויבויות  הבאים:  בנושאים  השאר,  בין  בהרחבה,  עוסקות  המועצה  החלטות 

הטלוויזיה החינוכית, הסדרת תוכן שיווקי, תיקון חוק הבחירות, הגבלת היקפי רכש הפרסום בטלוויזיה ע״י 

גורמים מתווכים )המועצה קבעה כי המגבלה תעמוד על 25% מזמן הפרסום של כל זכיין(, דרישות נאותות 

הפקה ובחינת תנאי נאותות ההעסקה של עובדי ההפקה והיוצרים המשתתפים בהפקה וכן אשרור של חובת 

ההשקעה בקולנוע ישראלי. 

גם השנה המשיכה המועצה לעודד נשים להשמיע את קולן והקימה ועדה אד הוק לבחינת ייצוג הנשים בערוצי 

הערוצים  בשידורי  נשים  של  והשתתפותן  הנראות  להגברת  דרכים  לבחון  שתפקידה  המסחריים,  הטלוויזיה 

ייצוג נשי לשידורי הטלוויזיה והרדיו, כולל  המסחריים. הוועדה מקדמת, בין היתר, מחקרים בנושא והוספת 

בשידורי הפאנלים החדשותיים והפרשניים.

השנה התמודדה המועצה גם עם השלכות מבצע "צוק איתן" על השידורים. נקבע כי בעקבות השינויים מכורח 

לזכיינים בתקופת מבצע הלחימה  היקף ההפסדים שנגרמו  ובשקלול  בלוחות השידורים,  הנסיבות שבוצעו 

הותר  פרסום,  דקות  ואבדן  הפקות  עצירת  תכניות,  ביטול  של  ניכרים  והפסדים  כספיות  מהוצאות  כתוצאה 

וליציבות.  לזכיינים לנייד דקות פרסום לאורך שעות היממה, באופן שיאפשר להם לחזור לאיתנות פיננסית 

ציבוריים  ודיונים  ניתוחים  פרשנות,  מידע,  של  חיוני  שירות  לציבור  סיפקו  הרשות  זכייני  כי  ציינה  המועצה 

במהלך ימי הלחימה. גופי השידור התגייסו באופן מלא למאמץ הלאומי המיוחד של תקופת הלחימה שפקדה 

את המדינה ב"צוק איתן" והיו כסלע איתן למתן שירותי חדשות ואינפורמציה לציבור.



9

המועצה קיימה השנה סקר ראשון בהיקפו ובפריסתו שנערך בעבור הרשות השנייה על ידי מכון "מדגם" ובחן 

את שיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו האזורי והארצי. הסקר הציג בפעם הראשונה נתונים מדויקים על שיעורי 

האזנה לרדיו האזורי, הן בהשוואה לתחנות רדיו ארציות הן בפילוח לפי אזורים וקבוצות שונות באוכלוסייה 

הישראלית. מהסקר עלה כי כמחצית מהמאזינים לרדיו בוחרים ברדיו האזורי ומגמה זו רק הולכת וגדלה. על כך 

גאוותנו ברדיו האזורי, שממשיך לספק שירות אמין ואוזן קשבת לתושבי האזור ולמגזרים הייעודיים שבעבורם 

הוקם.

וצוות ההנהלה והעובדים.  לסיכום, תודתי הכנה והעמוקה לכל העוסקים במלאכה ברשות השנייה, המנכ"ל 

ברצוני להודות לכם בהזדמנות זו גם על העבודה המשותפת עם המועצה לאורך כל כהונתה לאור האתגרים 

הרבים שעמדו בפנינו. תודתי נתונה גם לחברי מועצת הרשות השנייה. עשינו יחדיו כברת דרך ארוכה בצמתים 

רבים וחשובים של תעשיית התקשורת, שמענו אין סוף עדויות ושימועים, דנו ושוחחנו שעות ארוכות, לעתים 

אל תוך הלילה, בסוגיות שבערו בקרבנו, והובלנו שינויים אמתיים ומשמעותיים לטובת הציבור בישראל. יישר 

כוח לכולכם.
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ערוץ 2

זו  2005. שנת זיכיון  2, שהחלה ב-1 בנובמבר  2014 הייתה השנה התשיעית בתקופת הזיכיון השנייה של ערוץ  שנת 

מונה עשרה חודשים )ינואר-אוקטובר 2014(. הזכייניות, "קשת" ו"רשת", חלקו ביניהן את שבוע השידורים, בחלוקת ימים 

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

לאור הצורך  לוחות השידורים המתוכננים  הזכיינים את  איתן". בעקבות המבצע, שינו  "צוק  זו התקיים מבצע  בשנה 

בתגבור דיווחי החדשות. בשנת זיכיון זו עמדו הזכיינים, "קשת" ו"רשת", באופן מלא במחויבויות שחלו עליהן להוצאה 

ולשידור של תכניות מסוגה עילית. 

בשנה זו הוציאו "קשת" ו"רשת" יחד סכום של כ-140 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 בכך שבשנים האחרונות חל שינוי מהותי בהתייחסות של הזכייניות למחויבויות התוכן החלות עליהן. 

בשנה זו הזכיינים אף הוסיפו על ההוצאה השוטפת המחייבת והוציאו מעבר לה.

וייתנו ביטוי  הרשות רואה חשיבות רבה בכך שזכייני השידורים המסחריים ישדרו תכניות במגוון רחב ככל האפשר, 

תעודה,  וסרטי  תכניות  תחקיר,  תכניות  מגוונות,  עילית  סוגה  תכניות  באמצעות  ישראל  של  המגוון  התרבותי  למרקם 

ותכניות בידור ושעשועונים. כמו גם, שידורי חדשות ומענה רלוונטי לאירועים אקטואליים באמצעות תכניות אקטואליה. 

כל זאת, כדי לגוון את השידורים לטובת ציבור הצופים. 

בשנת 2014 זכו צופי הטלוויזיה לצפות ב-279 שעות של תכניות שהוכרו על ידי הרשות השנייה כתכניות מסוגה עילית, 

והביאו איכות, מגוון ועניין למרקע הערוץ. בין התכניות שראוי לציין, אחדות מהן מהוות חלק בלתי נפרד משידורי ערוץ 

2 זה שנים ואחרות חדשות, נמנה את התכניות הבאות: דרמות: "טקסי דרייבר", "פולישוק", "פלפלים צהובים", "שנות 

ה-80". תכניות מיוחדות: "ארץ נהדרת", "מצב האומה". תכניות תעודה ותחקירים: "עובדה", "המערכת", "שש אימהות", 

"תשעה חודשים", וסרטי תעודה שעסקו במגוון רחב של נושאים, ובהם "אבודים", "זה האח שלי", "הכספים האבודים", 

"כנרת שלי", "מתחת לקו".   

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

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

החוק,  מהוראות  חריגה  הייתה  שבהם  במקומות  הפרות  וקובעת  הרחב,  מהציבור  פניות  בעקבות  ובחלקם  ואקראי, 

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

הזיכיון  שנת  הייתה   2014 שנת   .2 לערוץ  הנוגעים   2014 אוקטובר   – ינואר  תקופת  עבור  הנתונים  מוצגים  זה  בפרק 

התשיעית של בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 בתקופת הזיכיון אשר החלה ב – 1 בנובמבר 2005. 

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

ימי השידור נחלקו בין הזכיינים באופן הבא:

"קשת" שידרה בימים רביעי עד שבת.

"רשת" שידרה בימים ראשון עד שלישי. 

הטלוויזיה החינוכית שידרה בכל ימות השבוע על פי הפירוט הבא:

ימים א'-ה' 15:00-13:45 ו-18:00-17:30

יום ו' 12:30-10:00 ו-18:30-17:30

שבת 12:30-11:00 

בסה"כ שודרו בערוץ 2 במשך התקופה שנבדקה 7,172 שעות 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 הזכיינים, 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.

2014 התרחש מבצע "צוק איתן". בעקבות המבצע שינו הזכיינים את לוחות השידורים המתוכננים, העלו את  בשנת 

כמות שידורי החדשות, דחו שידורן של תכניות ואף שידרו כמות פחותה של פרסומות. בהמשך לבקשת הזכיינים בעניין 

בעקבות השלכות המבצע, החליטה מועצת הרשות השנייה לבצע התאמות בעניינים הנוגעים להיקף השעות והיקף 

ההוצאה עבור תכניות מסוגה עילית ותכניות מועדפות וכן היקף ההפקה המקומית.

1. עמידה במכסת ההפקה המקומית
היקף מחויבויות ההפקה המקומית אשר "רשת" ו-"קשת" נדרשו לעמוד בה בשנה זו, בעקבות ההתאמות שבוצעו בגין 

מבצע "צוק איתן", הוא 40% מכלל השידורים )המינימום בהתאם לקבוע בחוק(. הטלוויזיה החינוכית מחויבת על פי חוק 

כי 50% מכלל השידורים יהיו מהפקה מקומית. להלן עמידת הזכיינים בדרישות אלו בתקופה הנבדקת:

אחוז הפקה מקומית הזכיין

56%רשת

43%קשת

72%הטלוויזיה החינוכית

יוער כי, בנתון זה מגולמות השעות בהן 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.
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2. הפקות מקומיות קנויות
נושא ההפקה המקומית הקנויה הוא מרכזי בהסדרת התוכן בישראל. החוק קובע ש-65% מההפקות המקומיות יהיו 

קנויות, וכללי התכניות מפרטים ומבהירים את 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 14 לכללי התכניות, המסדיר את נושא ההפקה הקנויה, קובע בין היתר:

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

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

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

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

או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור.

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

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

לעניין סעיף קטן זה –

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

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

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

בסעיף קטן )ח()4( והן:

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

הקבוע בסעיף 11)א(;

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

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

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

להלן עמידת הזכיינים בדרישה זו:

אחוז הפקה מקומית קנויההזכיין

80%רשת

65%קשת

65%הטלוויזיה החינוכית
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3. הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה
בהתאם לכללים, 15% מזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות יופקו בירושלים או באזורי פריפריה. כל בעלי תפקידי 

המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי פריפריה ועובדים בהם דרך קבע.

אחוז הפקה מקומית קנויה מהפריפריההזכיין

2.4%רשת

12%קשת

הזכיינים לא עמדו במחייבות.

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

להתיר בתנאים מסוימים כי גורם שהפיק את תכנית הבוקר, יפיק עד 30% ממכסת ההפקות הקנויות. 

"רשת" –עמדה בדרישה. 

"קשת" – לא עמדה בדרישה. הזכיין שידר בתקופה הנבדקת 32% הפקות קנויות מגורם אחד, חברת "שידורי תשרי". 

הזכיין חרג ב-2% )כ –22 שעות( מהמכסה המותרת להפקה מגורם אחד.

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

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

06:00-24:00 שידורים חוזרים מעבר למגבלה האמורה.

במסגרת התאמות שבוצעו בגין מבצע "צוק איתן", הותר לטלוויזיה החינוכית לשדר שידורים חוזרים בהיקף שלא יעלה 

על 30% מכלל זמן השידורים שלה.  

סה"כשידור חוזר רכששידור חוזר מקורזכיין

9%--9%רשת

23%--23%קשת

28%--28%הטלוויזיה החינוכית

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

ולא שידורים חוזרים. הזכיין לא עמד במחויבות ושידר בשעות אלו תכניות בשידור ראשון בשיעור של 86% בלבד.

ושידרה  הזיכיון  בכתב  בהתחייבותה  עמדה  "רשת"  חוזרים.  שידורים   10% רק  לשדר  הזיכיון  בכתב  התחייבה  "רשת" 

שידורים חוזרים בהיקף של 9% מכלל זמן השידורים.
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6. עמידה במכסות לתכניות מסוגה עילית
תכניות מסוגה עילית כוללות תתי סוגות: תכניות דרמה, תכניות תעודה, סרטי תעודה המיוחדים ותכניות מיוחדות. בעל 

הזיכיון מחויב למכסה כוללת של כלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות פרטניות לתתי- הסוגות.

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

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

61.8 מל"ש )בחלוקה לתתי-סוגות(. מחויבותו של כל זכיין נגזרת מגודל יחידת השידור שהוקצתה לו )שלושה או ארבעה 

ימים(.

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

21)א( לכללי התכניות, גבוה מ– 61.8 מל"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 

2 מחויבים 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:

30% – לתכניות דרמה  )1(

10% – לסרטי תעודה מיוחדים  )2(

15% – לתכניות תעודה  )3(

45% – לתכניות דרמה, סרטי תעודה מיוחדים, תכניות תעודה או תכניות מיוחדות, לפי בחירת בעל הזיכיון.  )4(

נאותות הפקה 

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

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

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

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  

נאותות לשעה – מינימוםנאותות לשעה – ממוצעסוגה

617,293401,241דרמה

274,353178,329תכניות מיוחדות

448,941359,152סרטי תעודה

179,576116,725תכניות תעודה

*הנתונים בש"ח

תיקון 37 לחוק הרשות השנייה

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

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

לשידורי טלוויזיה. 
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כמו כן, התיר התיקון לבעלי הזיכיון לדחות את ביצוע של עד 27% ממחויבויותיו שעניינן בהפקה וברכישה של תכניות 

סוגה עילית. הדחייה היא לתקופה של 6 שנים ותחילתה ביום כניסתו לתוקף של רישיון לשידורי טלוויזיה. בשנת 2014 

ביקשו "רשת" ו"קשת" לבצע את הדחייה האמורה. 

6.1  פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית – "רשת"
"רשת" שידרה סך של כ - 116 שעות סוגה עילית. 

א. דרמה

חברת ההפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

יולי אוגוסט26/05/14 - 53:1406/07/14טקסי דרייבר *

טרנספקס הפקות בע"מ26/01/14 - 128:4708/04/14עממיות

ניהול פלוס בע"מ06/01/14 - 21:1719/01/14שנות ה – 80 *

סה"כ: 13:18 שעות

* סדרות שהופקו בשיתוף פעולה ומהוות 34% )4:31 שעות( ממכסת הדרמה, עפ"י הכללים.

ב. תכניות מיוחדות 

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

מאי טי וי תקשורת05/01/14 - 31:3513/01/14המופע של רד ודביר

מעגלות הפקות בע"מ21/01/14 - 1912:4222/09/14מצב האומה

סה"כ: 14:17 שעות

ג. סרטי תעודה

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

מעגלות הפקות בע"מ11/05/14 - 46:0327/10/14אבודים

ארצה בע"מ24/02/14 - 11:1324/02/14גל מקל *

ארצה בע"מ10/03/14 - 11:1510/03/14הגורם האנושי *

ארצה בע"מ24/03/14 - 11:1324/03/14הדיור הציבורי *

פילמס בע"מ20/01/14 - 11:5920/01/14המסלול של מיס עולם *

ארצה בע"מ03/02/14 - 11:1103/02/14לאבד ולתת *

סלוצקי אפיקי תקשורת13/04/14 - 11:0013/04/14מדברים על אושר אקספרס

ארצה בע"מ31/03/14 - 11:1631/03/14ליפול מגן עדן *

מימד תים הפקות בע"מ28/04/14 - 10:5328/04/14שווה להשקיע

ארצה בע"מ06/01/14 - 11:1306/01/14מדינה בלי לב *

ארצה בע"מ27/01/14 - 11:1327/01/14מתחת לקו *

ארצה בע"מ10/02/14 - 11:1410/02/14צוואה לחיים *

סה"כ: 19:49 שעות

* סרטי תעודה ששדרו במסגרת "המערכת".
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ד. תכניות תעודה 

הזכיין מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

חברת הפקותמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

20/10/14 - 11:1820/10/14איבחונים בהפרעה
סלוצקי אפיקי 

תקשורת

06/07/14 - 73:4723/09/14אנשי המוזיקה
מימד תים הפקות 

בע"מ

תחנות בחייו של מושיק 
רוט

10:3307/01/14 - 07/01/14
מימד תים הפקות 

בע"מ

טורא תקשורת בע"מ03/06/14 - 10:2903/06/14באשר תלכי אלך

ארצה בע"מ17/02/14 - 45:1204/08/14המערכת**

טורא תקשורת בע"מ29/09/14 - 10:2929/09/14יונה בבטן הדג

טורא תקשורת בע"מ13/10/14 - 10:3013/10/14למה צחקה מיכל?

נקודת שבירה: סיפורו של 
אנדי רם*

ערוץ הספורט בע"מ01/09/14 - 11:1201/09/14

רשת11/08/14 - 11:1511/08/14צוק איתן - היום שאחרי? 

טורא תקשורת בע"מ13/04/14 - 10:2913/04/14קריאת ים סוף

06/04/14 - 10:5206/04/14רוז פקטור 
אבוט המאירי 

תקשורת

רשת24/06/14 - 10:4224/06/14רצים את מה שאוכלים

29/09/14 - 45:1706/10/14שש אמהות
מימד תים הפקות 

בע"מ

חברת החדשות05/01/14 - 9246:1528/10/14תכנית חיסכון 

סה"כ: 68:29 שעות

* תכנית שהופקה בשיתוף פעולה ומהווה 2% )1:12 שעות( ממכסת התעודה, עפ"י הכללים.

** תכניות תחקירים. 
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ה. סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן – "רשת"
בשנת 2014 חויבה "רשת" להוציא סך של כ-35.9 מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית. ל"רשת" הוכרה 

הוצאה בסך של כ – 42.4 מל"ש. 

תכניות מיוחדות או תכניות תעודהסרטי תעודהדרמהמדרגות/סוגה
תכניות תעודה

מדרגה א'

20 שעותמחויבות 

ב - 8.8 מל"ש

7.8 שעות

ב – 3.5 מל"ש

19.5 שעות

ב – 3.5 מל"ש

22.3 שעות

ב - 6.1 מל"ש

ביצוע בשעות

הוצאה מוכרת מל"ש

13.3 שעות

 8.8

7.8 שעות

 3.5

19.5 שעות

 3.5

22.3 שעות

6.1

מדרגה ב' 

מחויבות מל"ש

4.21.42.1---

6.3 מל"ש על ארבע הסוגות

הוצאה מוכרת מל"ש

554.2---

6.3 מל"ש על ארבע הסוגות

סה"כ מחויבות מל"ש
134.95.6

 12.4

)על ארבע הסוגות(

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ – 35.9 מל"ש 

13.88.57.712.4סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

סה"כ הוצאה מוכרת כ - 42.4 מל"ש 

כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

"רשת" הוציאה בשנת 2014 סך של 6.5 מל"ש מעבר למחויבויות שלה להפקה ורכישה של תכניות מסוגה עילית: . 1

0.8 מל"ש בהוצאה עבור תכניות דרמה, 3.6 מל"ש בהוצאה עבור סרטי תעודה מיוחדים ו – 2.1 מל"ש בהוצאה עבור 

תכניות תעודה.

4.9 מל"ש עבור תכניות . 2 "רשת"  הוציאה  הזכיין,  לפי בחירת  כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות 

מיוחדות ו-7.5 מל"ש בעבור תכניות תעודה. 

ל"רשת" הוכרו הוצאות בגין מחקר ופיתוח של תכניות מסוגה עילית בהיקף של 1.4 מל"ש בהתאם לסעיף 16)יג( . 3

לכללי התכניות. 

בהוצאות "רשת" בעבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ – 2.9 מל"ש עבור סרטי קולנוע ישראליים בהתאם . 4

לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה: 1.2 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור דרמה וסך של 1.7 מל"ש 

במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה.

"רשת" מחויבת לשדר 52.4 שעות סוגה עילית, לאחר הפחתת שעות הקולנוע במכסות הדרמה והתעודה. "רשת" . 5

שידרה כ - 116 שעות סוגה עילית. יחד עם זאת, ל"רשת" חוסר של כשעה במכסת הדרמה. 
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הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות

במיליוני ש"ח

מחויבויות ועמידה – רשת 

עמידהרשת

143מחויבות להוצאה, להפקה ולרכישה של תכניות

86מחויבות להוצאה להפקה ישראלית, כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

24מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות, כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

"רשת" התחייבה במכרז 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 העמידה במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה, ולהלן הממצאים:

מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים – רשת

עמידהרשת

11מחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעולה

6תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות, מתוך ההוצאה במסגרת שיתופי פעולה 

6.2 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית – "קשת"

"קשת" שידרה סך של  כ - 163 שעות סוגה עילית.

א. דרמה

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

הפקות תוצרת הארץ31/05/14 - 70137:3227/09/14 מליון סיבות לעושר

אנדמול ישראל04/01/14 - 42:4201/02/14להיות איתה

טדי הפקות16/05/14 - 94:1019/09/14סברי מרנן 

האולפנים המאוחדים29/10/14 - 10:4429/10/14פולישוק 

יולי אוגוסט הפקות15/01/14 - 1310:4703/04/14פלפלים צהובים 

אנדמול ישראל03/04/14 - 1310:1403/07/14רמזור 

סה"כ: 36:11  שעות

ב. תכניות מיוחדות 

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

קשת03/01/14 - 1414:2803/05/14ארץ נהדרת 

טנדר הפקות14/08/14 - 63:0218/09/14הפרלמנט

קשת22/10/14 - 22:1629/10/14מועדון לילה עם ארז טל

סה"כ: 19:47 שעות
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ג. סרטי תעודה

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

טדי הפקות25/09/14 - 10:5025/09/14אם אלה החיים 

מאי טי וי23/10/14 - 11:0623/10/14בינו לבינה

המנהיג הניאו נאצי שחזר 
בתשובה - סגדי צ'ונאד **

עובדה א.ד. בע"מ30/01/14 - 10:5730/01/14

עובדה א.ד. בע"מ07/05/14 - 10:5907/05/14חידת סמואל שיינביין **

קסטינה תקשורת10/05/14 - 10:5710/05/14בכוחות עצמה

קשת11/10/14 - 32:5825/10/14ברוורס

שמיים ותוכן והפקות16/10/14 - 11:1316/10/14הכספים האבודים *

חייו ומותו של עד המדינה 
שמואל דכנר **

עובדה א.ד. בע"מ23/01/14 - 10:5523/01/14

קשת12/04/14 - 10:5312/04/14התקבלה תאונה חדשה

קסטינה תקשורת02/04/14 - 10:5502/04/14זה האח השלי

עובדה א.ד. בע"מ02/01/14 - 11:2502/01/14האלמן הכפול - שמעון קופר **

טו שוט04/10/14 - 10:5004/10/14חמישה דברים על ילדים ואחים

מאי טי וי08/10/14 - 11:1008/10/14חנדה חנדה

קסטינה תקשורת30/04/14 - 10:5330/04/14כנרת שלי

עובדה א.ד. בע"מ27/02/14 - 10:5927/02/14אנטישמיות בצרפת **

קסטינה תקשורת19/06/14 - 10:5419/06/14לצאת מהארון באמצע החיים

עובדה א.ד. בע"מ16/01/14 - 10:5416/01/14אימפריית הפורנו הישראלית **

עובדה א.ד. בע"מ06/03/14 - 10:5606/03/14חגי פליסיאן **

סה"כ: 19:52 שעות

* סרט תעודה שהופק בשיתוף פעולה ומהווה 1% )1:13 דקות( ממכסת שעות התעודה, עפ"י הכללים.

** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "עובדה".

ד. תכניות תעודה

הזכיין מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

ארצה הפקות17/04/14 - 64:4724/05/14איך להיות משפחה מאושרת

קשת16/05/14 - 20:5829/08/14אל תשאל 

קסטינה תקשורת03/09/14 - 22:2810/09/14אמא מחליפה 

קסטינה תקשורת01/01/14 - 5025:1330/10/14אנשים 

קסטינה תקשורת13/09/14 - 32:1327/09/14אנשים - סיכום שנה בפוליטיקה 

קסטינה תקשורת31/07/14 - 10:4231/07/14המגן האנושי

כל מיני הפקות13/02/14 - 10:4513/02/14זהירות ירקות
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חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

עומר טי.וי23/10/14 - 10:5323/10/14מחפשים את אבא 

כל מיני הפקות26/06/14 - 21:1803/07/14יצאת צדיק 

גיל הפקות02/04/14 - 11:2102/04/14במרחק טעימה

קסטינה תקשורת09/04/14 - 10:3409/04/14הדרך של נוף לניצחון 

עובדה א.ד. בע"מ09/01/14 - 109:4622/05/14עובדה **

חברת החדשות01/01/14 - 7335:2230/10/14תכנית חיסכון 

טו שוט30/10/14 - 10:5730/10/14תשעה חודשים 

סה"כ: 87:22 שעות

** תכנית תחקירים.

ה. סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן – "קשת"
בשנת 2014 חויבה "קשת" להוציא סך של כ-77.7 מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית. ל"קשת" הוכרה 

הוצאה בסך של כ-96.5 מל"ש. 

תכניות מיוחדות תכניות תעודהסרטי תעודהדרמהמדרגות/סוגה

או תכניות תעודה

מדרגה א'

19.1 שעותמחויבות 

ב - 11.8 מל"ש

10.5 שעות

ב – 4.7 מל"ש

26.3 שעות

ב – 4.7 מל"ש

30.1 שעות

ב – 8.3 מל"ש

ביצוע בשעות

הוצאה מוכרת מל"ש

19.1 שעות

11.8

10.5 שעות

4.7

26.3 שעות

4.7

30.1 שעות

8.3

מדרגה ב' 

מחויבות מל"ש

14.54.87.2---

21.7 מל"ש על ארבע הסוגות

הוצאה מוכרת מל"ש

19.88.616.9---

21.7 מל"ש על ארבע הסוגות

סה"כ מחויבות מל"ש

30)על ארבע 26.39.511.9

הסוגות(

סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ – 77.7 מל"ש 

31.613.321.630סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

סה"כ הוצאה מוכרת כ – 96.5 מל"ש

כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

"קשת" הוציאה בשנת 2014 סך של 18.8 מל"ש מעבר למחויבויות שלה להפקה ורכישה של תכניות מסוגה עילית: . 1

5.3 מל"ש בהוצאה עבור דרמה,  9.7 מל"ש בהוצאה עבור תכניות תעודה ו – 3.8 מל"ש בהוצאה עבור סרטי תעודה. 

כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת הזכיין, הוציאה "קשת" 28.9 מל"ש בעבור תכניות . 2

מיוחדות ו-1.1 מל"ש בעבור תכניות תעודה. 

ל"קשת" הוכרו הוצאות בגין מחקר ופיתוח של תכניות מסוגה עילית בהיקף של 2.4 מל"ש, בהתאם לסעיף 16)יג( . 3

לכללי התכניות.



ערוץ 2

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו28

בהוצאות "קשת" עבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ-1.8 מל"ש על סרטי קולנוע ישראליים בהתאם . 4

לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה: 0.7 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור דרמה וסך של 1.1 מל"ש 

במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה.

"קשת" מחויבת לשדר 78.7 שעות סוגה עילית, לאחר הפחתת שעות הקולנוע במכסות הדרמה והתעודה. "קשת" . 5

שידרה כ - 164 שעות סוגה עילית. 

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
במיליוני ש"ח

מחויבויות ועמידה – קשת

עמידהקשת

251מחויבות להוצאה, להפקה ולרכישה של תכניות

172מחויבות להוצאה להפקה ישראלית, כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

68מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות, כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

"קשת" התחייבה במכרז 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 הזכיינים במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה, ולהלן הממצאים:

מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים – קשת

עמידהקשת

7מחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעולה

4תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות, מתוך ההוצאה במסגרת שיתופי פעולה 

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

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

מחויב. 

אחוז השעות של הפקות קנויות של תכניות הזכיין

מסוגה עילית

אחוז ההוצאה הכספית על הפקות קנויות של 

תכניות מסוגה עילית

51%64%רשת

65%66%קשת

בנוסף סעיף 14 )ד( לכללי התכניות קובע כי על בעל הזיכיון להפיק את תכניות הסוגה העילית בהפקה קנויה 
בהוצאה ממוצעת לשעה שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפקה עצמית. הבדיקה מתבצעת לכל 

תת-סוגה בנפרד )כל התכניות עמדו בתנאי נאותות ההפקה(.

"רשת" לא עמדה בכלל זה בתכניות דרמה. 
"קשת" עמדה בכלל זה. 
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8. שידורי הרשות השנייה
סעיף 48 בחוק הרשות השנייה וסעיף 6)ה( בכללי התכניות קובעים כי על זכייני הערוצים לשדר את שידורי הרשות 

במסגרת שידוריהם וכי חלקם ישודרו בין השעות 24:00-17:00. במהלך שנת 2014 שידרו הזכיינים סרטי תעודה במסגרת 

"רצועה מהחיים", שהפיקה הרשות עפ"י הפירוט הבא:

רשת 

משך בשעותשם התכנית

00:59לשכה 06

00:59מרק עוף עם סכינים

סה"כ: 1:58 שעות

הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.

קשת  

משך בשעותשם התכנית

0:52קולות מהבודקה

0:52ספירלות

0:53מערבון בהר חברון

0:52אין נפגעים בנפש

1:08מנתק המים

סה"כ: 4:37 שעות

הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.

9. פירוט התחייבויות נוספות במכרז ערוץ 2
במסגרת המכרז לערוץ 2 התחייבו הזכיינים "רשת" ו"קשת" לשורת מחויבויות בתחומים שונים של השידור. ברשימות 

בנוגע  שלהן,  האדם  כוח  ושל  השידורים  של  התרבותי-חברתי  הגיוון  בתחום  בייחוד  ההתחייבויות,  מפורטות  הבאות 

לתכניות מיוחדות לחגים ולמועדים מיוחדים ועוד.

9.1 גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם – "רשת" 

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

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

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

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'.

"שנות  התכניות  יצוינו  השיא.  צפיית  ובשעות  היום  במהלך  ששודרו  "רשת"  בתכניות  שולבה  "האחר"  של  דמותו 

השמונים", "להושיט יד", "המסלול של מיס עולם", "המערכת" אשר במסגרתה שודרו תחקירים שעסקו בנושאים 

חברתיים שבמרכזם "האחר" כמו העוני, הדיור הציבורי וילדי הפליטים מדרום סודן. אירוע ההתרמה של "גדולים 

מהחיים" למען ילדים חולי סרטן ואירוע ההתרמה של "וראייטי" למען ילדים מוגבלים. 
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יחד עם זאת, לא שודר מגזין המיועד למגזר הנשי ולא שודרו תכניות לגיל השלישי, לפיכך המענה אינו מלא.

"רשת" התחייבה לשדר מגזין תרבות.  .2

"רשת" שידרה את מגזין התרבות "אנשי המוסיקה". מענה מלא. 

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

שעות   149 כ-  תרגמה  "רשת"  זאת,  עם  יחד  הציבורי.  השיח  תכניות  את  לרוסית  סימולטנית  תרגמה  לא  "רשת" 

מתכניותיה לשפה הרוסית, כאשר המחויבות לתרגום היא 143 שעות. מענה חלקי. 

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

הזמנת אורחים לתכניות שתשדר.

בשנת 2014 החזיקה "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.

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

שייקלטו כעובדים אצלה לאחר תקופת לימודיהם.

ש"רשת"  והפקה,  תחקיר  תוכן,  במקצועות  אנשים  בהכשרת  העוסק  הטלוויזיה,  למקצועות  ספר  בית  על  נוסף 

מפעילה, התקיימו כמה שיתופי פעולה בין "רשת" לבתי ספר לקולנוע ולטלוויזיה ברחבי הארץ: שיתוף פעולה עם 

 The המהדורה" – המכללה החרדית הראשונה למקצועות התקשורת; שיתוף פעולה עם המכללה למינהל בפרויקט"

Internship במטרה לאפשר לסטודנטים  Leaders במטרה לחשוף סטודנטים לאפשרויות תעסוקה ובפרוייקט 
לחוות את תחושת התעשייה בשטח. 

ישנם בוגרים אשר נקלטו לעבודה הן בהפקת התכניות "מצב האומה", "הכל הולך", "אקס פקטור" והן ב"רשת" עצמה. 

מענה מלא.

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

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

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

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

מענה מלא.

"רשת" התחייבה להקים את שני מרכזי ההפקה העיקריים שלה להפקות עצמיות בפריפריה הגאוגרפית, בבאר שבע   .7

מהפריפריה  עובדים  של  גיוס  יתבצע  בפריפריה  ההפקה  מרכזי  שני  הקמת  שעם  מתחייבת  והיא  העמק,  ובמגדל 

ויתקבלו עובדים מקומיים בלבד. 

לא הוקמו מרכזי ההפקה בפריפריה. אין מענה.   

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

שאינם במעגל הראשון של העשייה הטלוויזיונית. 

ובתעודה.  יוצרים מהמעגל השני בדרמה  לפעול למען שילובם של  היא תמשיך  "רשת",  לדיווח שמסרה  בהתאם 

פרויקטים של יוצרים אלו לא הגיעו למסך בשנת 2014. מענה מלא. 

המכללות  מבוגרי  מצטיינים  סטודנטים  חמישה  לפחות  שנה  בכל  שלה  התכניות  במערך  לשלב  התחייבה  "רשת"   .9

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

מתוך תקופת התמחותם אצלה.



ערוץ 2

31

במערך התכניות של "רשת" מועסקים שישה עובדים תושבי הפריפריה, שהם בוגרי בית ספר למקצועות הטלוויזיה 

של "רשת". כמו כן, שמונה בוגרים נוספים עובדים בגופי תקשורת אחרים. מענה מלא.  

"רשת" התחייבה להיות אחראית לכך שחברות ההפקה שאיתן היא עובדת יעסיקו כוח אדם שישקף באופן הקרוב   .10

ביותר את הרכב האוכלוסייה במדינה, ושיעסקו בתוכן הפקותיהן ב"אחר".

"רשת" פועלת לגיוס חברות הפקה שמעסיקות כוח אדם אשר ישקף את הרכב האוכלוסייה במדינה. מענה מלא.

"רשת" התחייבה לקלוט לשורותיה שני בוגרים מהקורס להכשרת אתיופים שמקיימת חברת החדשות של ערוץ 2.  .11

בשנת 2014 לא התקיים קורס להכשרת אתיופים בחברת החדשות. 

במהלך השנים, 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. 

"רשת" התחייבה עסוק באופן ייחודי בנושא החינוך, הן על המסך הן מחוצה לו.   .12

"רשת" שידרה בשנה זו תכניות ופינות קבועות 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: 

חינוך על מגוון היבטיו, החזרה לבית הספר, חינוך למצוינות, פיתוח ויזמות בקרב בני נוער, התקדמות הטכנולוגיה 

בחינוך ועוד. בנוסף, באותו היום שודרה תכנית בהשתתפות נשיא המדינה, אשר במסגרתה פגש בני נוער ושוחח 

עימם. מענה מלא.

9.2 שידורים בימי חג ומועד – "רשת"

"רשת" התחייבה למנות אחראי על הגיוון התרבותי-חברתי ועל תכניות מועדפות כאחראי לנושאי חג ומועד.  .1

חנוך דאום היה האחראי לתחום בשנת 2014. מענה מלא.   

"רשת" התחייבה כי בימי חג ומועד תיתן ביטוי לחג במשך כל יום השידור ולא רק בתכנית אחת. כמו כן תכנית הבוקר   .2

ש"רשת" תשדר תוקדש לחג ולענייניו השונים, וגם תכניות הערב )פריים( ישתלבו במארג החג המיוחד.

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

השידורים. הדבר נעשה במועדים הבאים: פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, שבועות, ט' באב, יום כיפור 

וסוכות. מענה מלא.

"רשת" התחייבה לתת ביטוי לחג בכל האלמנטים שישודרו באותו יום. כמו כן התחייבה כי במהלך יום החג ישודרו   .3

נוסף על כך התחייבה "רשת"  ואותות שידור המתאימים לחג.  וכן קדימונים  ופינות מידע מיוחדות לחג,  מעברונים 

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: פורים, פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום 

העצמאות, שבועות וסוכות. לא שודרו פינות מיוחדות למועדים אלו. מענה חלקי.

"רשת" התחייבה לעסוק בחג בפריזמה רחבה, לא בהכרח דתית, ולהרחיב את משמעות החגים לנושאים בעלי חשיבות   .4

לאומית-יהודית-ישראלית ולהדגיש את המאחד בחברה הישראלית. 

בשידורי "רשת" בימי חג, מצאה הרשות ששודרו תכניות מיוחדות לימים הבאים: פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום 

העצמאות, שבועות, ט' באב, יום כיפור סוכות. בין התכניות ששודרו היו תכניות שעסקו בהיבט הדתי של החגים, כגון 
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"קריאת ים סוף", "תוף מרים", "באשר תלכי אלך", "יונה בבטן הדג", "למה צחקה מיכל?" אשר בחנו את מקור מנהגי 

חגים אלו. בנוסף שודרו תכניות שעסקו בהיבטים רחבים יותר ונתנו ביטוי לנושאים לאומיים - יהודיים - ישראליים 

דוגמת התכנית "ישר ללב" בחנה סיפורים אישיים של ישראליים אשר יצאו מעבדות לחירות וסיפורם של אנשים 

אשר מימשו את יהדותם וישראליות כשהפכו מדמיון למציאות. "עד הקצה – מפגש בין עולמות" הפגישה בין קטבים 

בחברה הישראלית והציגה את שנאת החינם הקיימת בחברה בהקשר לט' באב. מענה מלא.

דרמה  סדרת  בכל  לדוגמה,  החג.  ביום  משודרות  שאינן  משדרת,  שהיא  בסדרות  החג  את  לציין  התחייבה  "רשת"   .5

שתשודר על ידה יהיה פרק חג מיוחד.

במסגרת סדרת הדרמה "שנות ה - 80", אשר חלקה שודר בשנת 2014, הוקדש פרק לראש השנה ויום כיפור כפי 

שנחגגו במשפחתם של יוצרי הסדרה. מענה מלא.

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

"קשת" התחייבה למנות חבר הנהלה שיהיה אחראי לנושא הגיוון החברתי וידאג כי בשידוריה, בשנה הראשונה ולאחר   .1

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

עדי גרתי אחראית על התחום. מענה מלא.

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

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

ולהיות אחראית  ומהפריפריה החברתית  "קשת" התחייבה להקים מאגר של אנשי מקצוע מהפריפריה הגאוגרפית   .3

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. 

החברתית  והפריפריה  הגאוגרפית  הפריפריה  מאזורי  המקצוע  אנשי  מאגר  את  ולהגדיל  לתחזק  ממשיכה  "קשת" 

שהקימה, לאתר מועמדים פוטנציאליים ולצרפם למאגר. המאגר משמש הן את "קשת" הן את הפקותיה ואת בעלי 

ההפקה  חברות  עם  רציף  באופן  עובדת  "קשת"  כן,  כמו  חדשים.  עובדים  בחינת  לצורך  עמה,  העובדים  המקצוע 

הבאות העונות להגדרה הפקה מהפריפריה: נאטור הפקות, ק.ב הפקות וטופליין הפקות. מענה מלא.

"קשת" התחייבה להמשיך ולהשקיע מאמצים רבים, הן כספיים הן בתכנון ובאספקת אמצעים ואנשי מקצוע, במיזם   .4

"הקשת הישראלית".

למעלה מ-14 שנים מלווה "קשת" את פרויקט "יוצרים עם קשת" שהוא חלק מ"הקשת הישראלית". בבסיס הפרויקט 

וטלוויזיונית,  קולנועית  יצירה  לבין  הארץ  בכל  והחברתית  הגיאוגרפית  מהפריפריה  נוער  בני  בין  החיבור  עמד 

שבמסגרתו נטלו חלק כ-5,000 בני נוער ממשפחות מעוטות יכולת ונוער בסיכון בעיירות, בכפרים ובשכונות בכל 

רחבי הארץ. 

נוער  בני  לאתר  שמטרתו  דגל  פרויקט  רחוק",  "רואים  את  והקימה  הפעילות  את  קשת  העמיקה  שנים  כ-3  לפני 

מצטיינים מאוכלוסיות אלה ולהכשיר אותם ללימודים גבוהים בתחום הקולנוע והטלוויזיה, ובסופו של דבר לשלב 

אותם בתעשייה. במסגרת זו, "קשת" מכשירה כיתות לימוד מיוחדות לפרויקט ובהן ציוד חדיש של צילום, עריכה, 

תאורה וסאונד ובמשך שנתיים של ליווי צמוד, מידי שבוע, מעניקה למשתתפים כלים מעשיים לבימוי, צילום, עריכה 

וכתיבה. בני הנוער הפיקו סרטים אישיים וקבוצתיים וחוו סדנאות אומן עם טובי היוצרים הישראלים מובילים. שיאו 

של הפרויקט הוא צילום סרט הגמר שאף הוקרן על מסך ערוץ 2. 
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בנוסף, החוג לקולנוע וטלוויזיה של שידורי קשת שיתף השנה פעולה עם עמותת אנוש ביצירת סדנה במסגרתה 

מי שמתמודדים עם מחלת נפש יוכלו לצחוק על המחלה. שיתוף הפעולה צולם על ידי משתתפי הפרויקט "יוצרים 

עם קשת" והתוצר היה סרט המתעד את העבודה במהלך הסדנה והן את המופע שהעלו המתמודדים.  מענה מלא.

"קשת" התחייבה לתת ייעוץ מקצועי והכוונה למכללות ולבתי ספר לקולנוע ולטלוויזיה.  .5

בשנת 2014 ציינה קשת 11 שנות שותפות ותמיכה בפעילות פסטיבל דרום המתקיים בשדרות יחד עם מכללת ספיר. 

במסגרת השותפות תומכת קשת בסטודנטים הצעירים המשתתפים בתחרות קולנוע דרום החדש. בנוסף, מופק 

פרומו הפסטיבל על ידי אנשי המקצוע של קשת ומשודר על מסך ערוץ 2. 

וכן מתקיימת תחרות  ומנהלים מקשת  יוצרים, שחקנים  אותן מעבירים  ייחודיות  אמן  כן, מתקיימות סדנאות  כמו 

הפיצ'ינג השנתית לפיתוח והפקת פורמטים טלוויזיוניים חדשניים של הסטודנטים במסלול טלוויזיה במכללת ספיר, 

בה זכו הפרויקטים המבטיחים בחניכה ובליווי מקצועי של אנשי התוכן והפיתוח של קשת.

ובהם  שונות  וקולנוע  טלוויזיה  תכני  של  בתחרויות  ושופטים  כיועצים  משתתפים  קשת  של  התוכן  אנשי  בנוסף, 

לדוגמא תחרות סרטי הגמר של בי"ס מעלה לקולנוע, טלוויזיה ואמנויות. מענה מלא.

"קשת" התחייבה כי תפעל כשלנגד עיניה חזון של מחויבות תרבותית וכי תבחן את  תכניותיה על פי מידת משמעותן   .6 

מבחינת הזהות הישראלית. 

מחויבות זו באה לידי ביטוי בשידור תכניות דוגמת "האנטישמיות בצרפת", "המנהיג הניאו נאצי שחזר בתשובה - 

סגדי צ'ונאד", "בינו לבינה", "המגן האנושי", "שני אסמים". מענה מלא.

9.4 שידורים בימי חג ומועד – "קשת"

"קשת" התחייבה להפוך את השידורים בימי חג ומועד לאטרקטיביים בעבור צופים מכל שכבות הציבור, ולבטא את   .1

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

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

השידורים. הדבר בא לידי ביטוי במועדים: פורים, פסח, יום השואה, יום הזיכרון, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, 

סוכות ויום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל. מענה מלא.

"קשת" התחייבה כי התכניות לחג ומועד לא יבודדו, אלא ישולבו בתכניות הקיימות בלוח השידורים.  .2

תכניות החג שודרו במהלך היום, גם כתכניות נפרדות, וגם כחלק מתכניות קיימות. מענה מלא.

"קשת" התחייבה שכמה ימים לפני החג יחלו התכניות המרכזיות והקדימונים להתאים לאווירת החג המתקרב.  .3

שודרו קדימונים לתכניות החג המרכזיות ושודרו פתיחים, סגירים ומעברוני פרסומות חגיגיים בפסח ובחגי תשרי. 

התכניות המרכזיות התאימו לאווירת החג. מענה מלא. 

"קשת" התחייבה כי התכניות המרכזיות לחג ישודרו בשידור חוזר ביום חול בעבור הקהל הדתי.  .4

אין מענה.

"קשת" התחייבה לשדר בימי חג פינות קצרות העוסקות בחג בין התכניות או בצמוד למקבצי הפרסומות.  .5

אין מענה.

"קשת" התחייבה לשדר תכניות הקשורות בחגי המוסלמים, הנוצרים ושאר בני העדות.  .6

במסגרת התכנית "טעם העיר" שודרו תכניות מיוחדות לרגל חודש הרמדאן וחג הפסחא. מענה מלא.
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10. תכניות מועדפות מסוגה עילית 
כללי התכניות מחייבים ש-15% מתכניות הסוגה העילית יהיו תכניות מועדפות )הסבר לגבי התכניות המועדפות מופיע 

בסעיף 11 בדוח זה(.

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

פירוט התכניות שהוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת 2014 באתר האינטרנט של הרשות.

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

עילית. "רשת" עמדה בדרישה ושידרה 74% 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 78% תכניות מועדפות מסוגה עילית.

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

מורשת  בנושאים:  עוסקות  והן  מועדפות"  כ"תכניות  התכניות  בכללי  הוגדרו  אלה  תכניות  הטלוויזיה.  של  הציבוריים 

ותרבות יהודית, דעת ותרבות, פריפריה ושיח ציבורי. 

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

בין  מובהקות"(,  מועדפות  )"תכניות  מובהק  באופן  מועדפים  בנושאים  העוסקות  תכניות  של  שעות   141  - כ  ביניהם, 

השעות 24:00-17:00. מכסת השעות בתכניות אלה נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיינים.

נוסף על האמור, הרשות מכירה לבעלי הזיכיון בתכניות שאינן עוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק, אך רלבנטיות 

לנושאים אלו )"תכניות מועדפות לא מובהקות"( ב-80% מזמן שידורן.

פירוט התכניות אשר הוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת 2014 באתר האינטרנט של הרשות

"רשת" – תכניות מועדפות   11.1

"רשת" מחויבת לשדר כ - 48 שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00 בחלוקה לנושאים שונים. 

נוסף על כך התחייבה "רשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות, מעבר למכסות הקבועות בכללים. 

שעות מועדפות ששודרו

370:03שעות תכניות מועדפות מובהקות

352:31שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

722:34סה"כ שעות תכניות מועדפות

א. דעת ותרבות 

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות דעת ותרבות

13:2444:17תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

243:18תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

287:35סה"כ תכניות מובהקות

352:31תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום          
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הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

ב. פריפריה

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות פריפריה

13:2413:51תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

19:40תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

33:31סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין עמד במכסה.

ג. מורשת ותרבות יהודית

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות מורשת ותרבות יהודית

12:487:48תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

32:50תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

40:38סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין לא עמד במכסה וקיים חוסר של 5 שעות.

ד. שיח ציבורי 

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות שיח ציבורי

8:198:19תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00               

8:19סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין עמד במכסה.

"קשת" – תכניות מועדפות   11.2
קשת" מחויבת לשדר כ - 93 שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00 בחלוקה לנושאים שונים. 

נוסף על כך, התחייבה "קשת" במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות, מעבר למכסות הקבועות בכללים.

שעות מועדפות ששודרו

292:55שעות תכניות מועדפות מובהקות

306:41שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

598:36סה"כ שעות תכניות מועדפות

א. דעת ותרבות 

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות דעת ותרבות

25:4836:59תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00               

145:24תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

182:23סה"כ תכניות מובהקות

306:40תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום          

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
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ב. פריפריה

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות פריפריה

25:4825:06תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 17:00-24:00               

42:24תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

67:30סה"כ תכניות מובהקות

לזכיין חוסר של 42 דקות במכסה. בשנת 2013 קיים לזכיין עודף של 32 דקות במכסה, עודף זה ייזקף לזכותו בשנת 

2014. לאחר זקיפת העודף, לזכיין חוסר של 10 דקות במכסה בשנת 2014.

ג. מורשת ותרבות יהודית

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות מורשת ותרבות יהודית

20:4220:52תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

6:08תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

27:00סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין עמד במכסה. 

ד. שיח ציבורי 

שעות שידור בפועלמחויבות בשעותתכניות שיח ציבורי

20:4215:02תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

15:02סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין לא עמד במכסה, קיים חוסר של 5:39 שעות.

12. הטלוויזיה החינוכית – תכניות נבחרות
בנושאים  העוסקות  תכניות  2, לשדר  בערוץ  שידוריה  החינוכית, במסגרת  נדרשת הטלוויזיה  הזיכיון,  לתנאי  בהתאם 

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

בזיכיונה שידורי הטלוויזיה החינוכית יהיו מכוונים ומיועדים ברובם לקהל של ילדים ונוער, ויעסקו בנושאים תרבותיים 

וחברתיים שמקדמים את התרבות בישראל ומשקפים את החברה הישראלית על גווניה. הטלוויזיה החינוכית שידרה 674 

שעות במהלך השנה. להלן מדגם מהתכניות ששודרו:

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

02/01/14 - 233717:5130/10/14 דקות 

03/01/14 - 52:2731/01/14אהלן רפיק

06/05/14 - 52:2704/07/14אומרים שהיה פה

27/08/14 - 60:4503/09/14אני גיטרה

03/01/14 - 188:5002/05/14ארוחות שעשו היסטוריה

28/09/14 - 135:4627/10/14בין השורות 

14/09/14 - 198:2720/10/14החפרנים
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מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

03/01/14 - 3215:4117/10/14הכל תרבות

31/05/14 - 73:2516/08/14ואקום 

03/01/14 - 2311:2006/06/14חדר 101

04/01/14 - 2513:3205/07/14חוצה ישראל

02/05/14 - 125:5331/10/14חי בסרט

26/10/14 - 51:1930/10/14חיות במה 

04/04/14 - 2411:3331/10/14כיפך

01/01/14 - 6127:3223/09/14מה זה מוזה

03/01/14 - 3818:0131/10/14סוגרים חשבון

01/01/14 - 13977:5729/10/14עושים סדר 

03/01/14 - 2311:3531/10/14פסקול ישראלי 

14/02/14 - 188:5527/06/14פרופיל 

11/01/14 - 2210:3421/06/14שטרודל

04/01/14 - 2914:5929/08/14שיחת נפש עם פרופ' יורם יובל

05/05/14 - 10:5605/05/14שמיכת טלאים

02/01/14 - 3419:1730/10/14תיק תקשורת 

10/02/14 - 4711:2917/04/14תנ"ך בחרוזים

01/01/14 - 368:5811/05/14תראו אותי

סה"כ: 319:39 שעות

13. השקעה בקולנוע ישראלי 
8-4 מל"ש  בין  ישראליים סכום של  קולנוע  בכל שנה עבור הפקה של סרטי  ביחד  להוציא  ו"רשת" מחויבות  "קשת" 

)שיוצמדו למדד(, בהתאם להיקף הכנסותיהן כאמור בתוספת השנייה לחוק. 

רשת

2014 בעבור סרטי קולנוע ישראליים  "רשת" חויבה להשקיע בשנת  במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, 

סכום העומד על 6.4 מל"ש )כולל הצמדה למדד(. מתוך סכום זה, 3.6 מל"ש מהווה מחויבות שוטפת ו – 2.8 מל"ש מהווה 

השלמת חוסרי עבר, עפ"י הסדר החזרת חוסרים אשר קבעה מועצת הרשות השנייה. בפועל, הוכרה ל"רשת" השקעה 

בסך 5.7 מל"ש. "רשת" עמדה במחויבות השוטפת אך לא עמדה בהשלמת החוסרים ונותר לה חוסר של 0.7 מל"ש.

להלן פירוט הסרטים ש"רשת" השקיעה בהם:

יוצריםסרט

אמיר וולף, איציק וולף, אורלי רובינשטייןאקסודוס

אהרון קשלס, נבות פפשודוהזאב הרע

אורי ברבשקאפו בירושלים

אייל חלפוןמלחמת 90 הדקות

דני מנקיןמכבי תל אביב )77-78(
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יוצריםסרט

עודד רזגאליס

אריאל טלפלרבשמיים אחרים

אסף בייזר,  עופר וייצמןדץ הבלץ

ניר טויבבחרת בחיים

אסף קורמןאח איזה לילה

טלי שלום עזרפרינסס

דן וולמןסיפור אהבה ארץ ישראלי

קשת

2014 בעבור סרטי קולנוע ישראליים  במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, "קשת" חויבה להשקיע בשנת 

3.6 מל"ש. "קשת" עמדה  )כולל הצמדה למדד(. בפועל הוכרה ל"קשת" השקעה על סך  3.6 מל"ש  סכום העומד על 

במחויבות להוצאה לקולנוע בשנת 2014.

להלן פירוט הסרטים ש"קשת" השקיעה בהם:

יוצריםסרט

דן וולמן  הניתוח

אורן שטרן זינוק בעליה  

אורי סיוון  הרמוניה

סיגל שביט  אפקט המראה

נתי דינרסבנה

נטלי פורטמן סיפור על אהבה וחושך

מור קפלנסקיקפה נגלר

שי כנות שושנה חלוץ מרכזי 

14. טיפול בפניות ציבור 
בשנת 2014 הופנו לטיפול תחום טלוויזיה 662 פניות ציבור, הן מלשכת נציב תלונות הציבור הן בדרכים אחרות, הנוגעות 

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

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

הבירור מגובשת חוות דעת מקצועית, ובמקרים שבהם הגיעה הפנייה מלשכת נציב פניות הציבור, התגובה מועברת 

בכתב לנציב לצורך מתן מענה לפונה. 

להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות שהתקבלו במהלך השנה:



ערוץ 2

39

מספר הפניות שהתקבלו בנושאנושא הפנייה

13שפה והתבטאויות בקדימונים ובתכניות

5לוחות השידורים: שינויים בלוחות, תמהיל, גיוון והתאמה ליום השידור

586תוכן בעייתי בתכניות ובקדימונים 

33שידורים מסוכנים – אלכוהול, עישון בשידורים ונסיעה לא בטוחה

2הטעיית הצופים 

12הנגשת השידורים לכבדי שמיעה, תרגום וכתוביות

7קידום תכניות 

4שונות 

סה"כ 662 פניות ציבור בנושא תוכן 

יש לציין שלעתים מתקבלות פניות רבות באותו הנושא. לדוגמה, 490 תלונות ציבור התקבלו בנוגע לפרק בתכנית "אמא 

מחליפה" אשר פגע ברגשות אחת המשפחות שהשתתפה בו. 

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

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

הכללים. במקרים אלו הנושא מובא לתשומת לבו של הזכיין. יש פניות שטופלו בהליך של הפרה, או פניות אשר בגינן 

נשלחו לזכיין הערות, התראות והנחיות לתיקון בדבר שינויים בלוחות השידורים, פגיעה ברגשות הצופים ותוכן בעייתי 

ושפה בוטה בקדימונים ובתכניות, שלעתים אף הופסק שידורם במהלך יום השידורים שבו התקבלו הפניות.

15. עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
או מתורגמות לערבית  רוסית,  או  דוברות ערבית  ובנושאיהן,  ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן  זיכיון  לפי הכללים, בעל 

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 2014 באתר האינטרנט 

של הרשות.

15.1 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי "רשת" ו"קשת" עמדו במחויבות 

האמורה. 

א. רשת

חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 143 שעות שנתיות. בפועל שודרו כ -  192 שעות של 

תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית. הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך. 
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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 21:40 שעות, מתוכן יובאו במניין עד 2:36 שעות בשידור חוזר.

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

07/01/14 - 3717:3928/10/14סחתנא

04/02/14 - 62:3628/10/14סחתנא ש.ח.

22/09/14 - 10:5322/09/14רפיק חלבי בשטח

סה"כ: 21:08 שעות

בסך הכול שידר הזכיין 21:08 שעות. הזכיין לא עמד במחויבות וקיים חוסר של 32 דקות.

התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן עסקו בשאלות הנוגעות 

לחברה הערבית בישראל. 

ב. קשת

חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 186 שעות שנתיות. בפועל שודרו  כ - 389 שעות של 

. הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.  תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית 

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 43:20 שעות, מתוכן יובאו במניין עד 5:12 שעות בשידור חוזר.

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

03/01/14 - 4120:3531/10/14טעם העיר

03/01/14 - 4120:0931/10/14סימן שאלה

01/01/14 - 115:1230/05/14דיון בשטח ש.ח. 

סה"כ: 45:56 שעות

בסך הכול שידר הזכיין 45:56 שעות. הזכיין עמד במחויבות. 

התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן עסקו בשאלות הנוגעות 

לחברה הערבית בישראל. 
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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 21:40 שעות, מתוכן יובאו במניין עד 2:36 שעות בשידור חוזר.   

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

03/01/14 - 52:2731/01/14אהלן רפיק

07/02/14 - 62:3628/03/14אהלן רפיק ש.ח.

04/04/14 - 2411:3331/10/14כיפך

סה"כ: 16:37 שעות

לטלוויזיה החינוכית קיים חוסר של כ – 5 שעות.

התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן עסקו בשאלות הנוגעות 

לחברה הערבית בישראל. 

15.2 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה שבועית, ומצאה כי "קשת" 

עמדה במחויבות. "רשת" לא עמדה במחויבות, ומתוך 52 שבועות קיים חוסר ב - 11 שבועות. 

א. רשת

חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 143 שעות שנתיות. בפועל שודרו כ -  149 שעות של 

תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

ב. קשת

חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 186 שעות שנתיות. בפועל שודרו כ -  293 שעות של 

תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

16. דוח עמידת זכייני ערוץ 2 בנושא הנגשת השידורים לכבדי שמיעה – שנת 2014
רקע על חוק הכתוביות וכללי ההקלות

בשנת 2006 נכנס 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 2014 הופעלה מערכת כתוביות לפי דרישה לכבדי שמיעה. כך צופה הקולט את 

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

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.il והוא מובא בסעיף 17 להלן.
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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 

א. תרגום ל שפת הסימנים בתכניות ילדים

סעיף 2)ז( 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 2)ד( 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, 10 שעות משידורי הרשות השנייה בערוץ 2 לוו בכתוביות. ושעה 

אחת לוותה בשפת הסימנים.

16.1 רשת 

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

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

החודשית בכל אחד מ-12 החודשים שנבדקו.

בסך הכול, בתקופה האמורה לוו בכתוביות בעברית 708:34 שעות, שהן 90% 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.

בסך הכול, בתקופה האמורה לוו בכתוביות בערבית 22:21 שעות, שהן 100% מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית 

במהלך התקופה, מעל ומעבר למכסה החודשית. 
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16.2 קשת 

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

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

במכסה החודשית בכל אחד מ-12 החודשים שנבדקו.

בסך הכול, בתקופה האמורה לוו בכתוביות בעברית 1,525 שעות, שהן 98% מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית 

במהלך התקופה, מעל ומעבר למכסה החודשית. 

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

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

במכסה החודשית בכל אחד מ-12 החודשים שנבדקו.

בסך הכול, בתקופה האמורה לוו בכתוביות בערבית 45:26 שעות, שהן 100% מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית 

במהלך התקופה, מעל ומעבר למכסה החודשית. 

16.3 הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית

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

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

עברית  הדוברות  המוקלטות  התכניות  מסך   91% שהן  שעות,   422 בעברית  בכתוביות  לוו  האמורה  בתקופה  הכול,  בסך 

במהלך התקופה, מעל ומעבר למכסה החודשית. 

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

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

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

בסך הכול, בתקופה האמורה לוו בכתוביות בערבית 22 שעות, שהן 100% מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית 

במהלך התקופה, ומעל ומעבר למכסה החודשית. 

ג. כתוביות מכלל זמן השידורים ובשעות השיא

סעיף 2)ג( 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 3)ב( לחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים( קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, 100% 

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

וליוו את כל התכניות המוקלטות ששודרו בכל שעות היום,  והכללים  ו"קשת" עמדו בהוראות חוק הכתוביות  "רשת" 

ובפרט בין השעות 24:30-19:00, בכתוביות לכבדי שמיעה. 
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16.4 חברת 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, 

בשיטה  לקליטה  הניתן  הרוסית,  לשפה  סימולטני  בתרגום  ו',  ביום  המסכם  השבועי  החדשות  מגזין  את  זה  ובכלל 

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:

סעיף 4)א()3( לכללי ההקלות קובע כי עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו כולן בכתוביות בעברית.  .1

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

סעיף 4)ג()2( לכללי ההקלות קובע כי כל כתבה המשודרת במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' תלווה בכתוביות   .2

בעברית, אם הכנת הכתבה הסתיימה לפני השעה 14:00 ביום השידור.

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

כפי שיפורט להלן, סעיף 5)ד( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות המשודרת 

בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורת חדשות 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)ד()2( לכללי ההקלות קובע כי לפחות מחצית מהכתבות במהדורת החדשות המרכזית היומית, בכל אחד  סעיף   .3

מימי השבוע, ילוו בכתוביות בעברית.

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.

כפי שיפורט להלן, סעיף 5)ד( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות המשודרת 

בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורת חדשות כאמור.

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

סמויות אשר ניתנות לצפייה על פי דרישת הצופה.

ילוו  לפניה  היום, ששודרה בסמוך  בענייני  ותכנית  כי מהדורת חדשות מסכמת  קובע  לכללי ההקלות  4)ה(  סעיף   .4

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.

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

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    

סעיף 4)ז( לכללי ההקלות קובע כי באירועים מיוחדים שבהם נעשות פריצות לא מתוכננות של שידורי חדשות, הן   .6

תלוונה בתרגום לשפת הסימנים או בכיתוב על המרקע של עיקר הדברים שבשידור.

חברת החדשות עמדה בדרישה זו.    
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17. בדיקת עמידת זכייני ערוץ 2 בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת 2014
מצ"ב דוח לגבי עמידת זכייני ערוץ 2 בשנת 2014 בהוראות חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, תשס"ה – 

2005 )להלן: "החוק"(. יצוין כי בהתאם לסעיף 15 לחוק, הוראות החוק אינן גורעות מהוראות החלות על זכייני ערוץ 2 לפי 

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 1 לחוק מגדיר את המונח "תכנית" כדלקמן:

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

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

)1( תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;

)2( תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;

)3( תכנית מוזיקה;"

ומכאן נקבע אופן בדיקתנו את שיעור עמידת הזכיינים בהוראות סעיף זה.

בנוסף, נציין כי בבדיקת סעיף זה לא נבחנה עמידת הזכיינים בשעות שבין 01:00 ל – 06:00, זאת בהתאם להוראת סעיף 

10)ט( לחוק.

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

17.1. כתוביות בתכניות מוקלטות

סעיף 3)א( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, 100% לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות 

המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה. 

ינואר-יוני 2014

רשת

כתוביות בתכניות מוקלטות הדוברות עברית  

בתקופה זו שידרה "רשת" 366:10 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית. "רשת" מחויבת ללוות את כל השעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 339:28 שעות מאחר ו– 26:42 שעות 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 366:10 שעות 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"  10:51 שעות 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.
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קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "קשת" 851:34 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית. "קשת" מחויבת ללוות את כל השעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 838:35 שעות מאחר ו– 12:59 שעות 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 851:34 שעות 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" 25:54 שעות 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 

החינוכית  הטלוויזיה  עברית.  הדוברות  מוקלטות  תכניות  של  שעות   221:52 החינוכית  הטלוויזיה  שידרה  זו  בתקופה 

מחויבת ללוות את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 208:31 שעות מאחר ו– 13:21 שעות 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 221:52 שעות 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 12:58 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית. הזכיין מחויב ללוות את כל 

השעות של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.

החינוכית  הטלוויזיה  לפיכך, עמדה  בערבית.  בכתוביות  בערבית,  הדוברות  כל השעות  לוו  האמורה,  בתקופה  בפועל, 

במחויבות האמורה.

יולי- דצמבר 2014

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית  

בתקופה זו שידרה "רשת" 422:51 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית. "רשת" מחויבת ללוות את כל השעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 
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בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 367:55 שעות מאחר ו– 54:56 שעות 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 422:51 שעות 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" 11:29 שעות 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" 699:04 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית. "קשת" מחויבת ללוות את כל השעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 686:21 שעות מאחר ו– 12:43 שעות 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  699:04  שעות 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" 19:32 שעות 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 

החינוכית  הטלוויזיה  עברית.  הדוברות  מוקלטות  תכניות  של  שעות   209:34 החינוכית  הטלוויזיה  שידרה  זו  בתקופה 

מחויבת ללוות את כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 200:33 שעות מאחר ו– 9:01 שעות 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 209:34 שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 100% 

מהשעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית. לפיכך, עמדה הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה.



ערוץ 2

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו48

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית 8:56 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות ערבית. הזכיין מחויב ללוות את כל 

השעות של התכניות המוקלטות הדוברות ערבית בכתוביות בערבית.

החינוכית  הטלוויזיה  לפיכך, עמדה  בערבית.  בכתוביות  בערבית,  הדוברות  כל השעות  לוו  האמורה,  בתקופה  בפועל, 

במחויבות האמורה.

17.2. כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא

100% מסך זמן שידורן של כלל  2014, בהיקף של  3)ב( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת  סעיף 

התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה, בשעות השיא. 

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 2)א( לחוק קבעה הרשות כי שעות צפיית השיא )"פריים טיים"( בערוצים 2 ו- 10 הינן בין 

השעות 19:00-24:30. אשר על כן, ובהתאם להוראת סעיף 2)ב( לחוק, בדיקת עמידת הזכיינים בהוראת סעיף 3)ב( לחוק 

וביתר הוראות החוק הנוגעות לשעות שיא, נערכה על פי שעות אלה. 

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

ינואר-יוני 2014

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "רשת" 171:09 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא. "רשת" מחויבת ללוות את 

כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא, בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 161:07 שעות מאחר ו– 10:02 שעות 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 171:09 שעות 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" 304:24 שעות 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. 

התכניות  של  מהשעות   100% מהוות  ואשר  בכתוביות,  שלוו  שעות   304:24 המכסה  במסגרת  "קשת"  שידרה  סה"כ 

המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא. לפיכך, עמדה "קשת" במחויבות האמורה.



ערוץ 2

49

יולי- דצמבר 2014

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה זו שידרה "רשת" 177:19 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא. "רשת" מחויבת ללוות את 

כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא, בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 169:09 שעות מאחר ו– 8:10 שעות 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 177:19 שעות 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" 258:07 שעות 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.

17.3. ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים 

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

תכניות מדובבות המיועדות לילדים, במשך חצי שנה.

עפ"י הוראת סעיף זה בשנת 2014 יש ללוות בכתוביות 50% לפחות מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות 

בכל היום, ו-50% לפחות מהתכניות המדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא. לעניין זה יצוין כי סעיף 

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

ינואר-יוני 2014

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.
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הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

עליה  חלה  לא  לכן  לילדים,  המיועדות  מדובבות  תכניות  החינוכית  הטלוויזיה  בשידורי  שודרו  לא  זו,  תקופה  במהלך 

מחויבות זו.

יולי- דצמבר 2014

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

עליה  חלה  לא  לכן  לילדים,  המיועדות  מדובבות  תכניות  החינוכית  הטלוויזיה  בשידורי  שודרו  לא  זו,  תקופה  במהלך 

מחויבות זו.

17.4. כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא לילדים

ינואר-יוני 2014

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

עליה  חלה  לא  לכן  לילדים,  המיועדות  מדובבות  תכניות  החינוכית  הטלוויזיה  בשידורי  שודרו  לא  זו,  תקופה  במהלך 

מחויבות זו.
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יולי - דצמבר 2014

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

עליה  חלה  לא  לכן  לילדים,  המיועדות  מדובבות  תכניות  החינוכית  הטלוויזיה  בשידורי  שודרו  לא  זו,  תקופה  במהלך 

מחויבות זו.

17.5. כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי

סעיף 4)א( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, בהיקף של 75% לפחות מסך זמן שידורן של כלל 

התכניות המשודרות בשידור חי במשך חצי שנה. 

בהתאם להגדרת "כתוביות" לפי סעיף 1 לחוק, כתוביות אלו יכולות להיות משודרות באופן גלוי או כתוביות הניתנות 

לצפייה עפ"י בחירת הצופה )להלן - "כתוביות סמויות"(.

ינואר-יוני 2014

רשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "רשת" 617:31 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב ללוות לפחות 

75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  463:08 שעות.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 490:19 שעות, שהן 79% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "רשת" במחויבות האמורה.

קשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "קשת" 486:18 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב ללוות לפחות 

75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  364:43 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 336:37 שעות מאחר ו- 28:06 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 
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בשידור חי ודוברות עברית. 

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 390:13 שעות, שהן 80% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה הטלוויזיה החינוכית 78:30 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב 

ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  58:52 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 26:58 שעות מאחר ו- 31:54 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

34% מסך התכניות בשידור חי הדוברות  בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 26:37 שעות, שהן 

שלוו  שעות   58:31 המכסה  במסגרת  החינוכית  הטלוויזיה  שידרה  סה"כ  סימנים.  בשפת  לוו  שעות   31:54– ו  עברית, 

בכתוביות סמויות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 74.5% מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית. 

* לטלוויזיה החינוכית חוסר של 21 דקות, אנו מוצאים כי אין מקום לקבוע הפרה במקרה הנדון. 

יולי - דצמבר 2014

רשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "רשת" 559:16 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב ללוות לפחות 

75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  419:27 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 328:32 שעות מאחר ו- 90:55 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 435:17 שעות, שהן 78% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "רשת" במחויבות האמורה.

קשת

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "קשת" 434:07 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב ללוות לפחות 

75% משעות אלה בכתוביות, כלומר 325:35 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 305:41 שעות מאחר ו- 19:54 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 360:20 שעות, שהן 83% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "קשת" במחויבות האמורה.
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הטלוויזיה החינוכית

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

ודוברות עברית. הטלוויזיה  חי  66:24 שעות של תכניות המשודרות בשידור  זו שידרה הטלוויזיה החינוכית  בתקופה 

החינוכית מחויבת ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  49:48 שעות. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 5:12 שעות מאחר ו- 44:36 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

29% מסך התכניות בשידור חי הדוברות  בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 19:33 שעות, שהן 

64:09 שעות שלוו  לוו בשפת סימנים. סה"כ שידרה הטלוויזיה החינוכית במסגרת המכסה  44:36 שעות   - ו  עברית, 

בכתוביות סמויות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 97% מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית. לפיכך, עמדה 

הטלוויזיה החינוכית במחויבות האמורה.

6. כתוביות בתכניות בשידור חי בשעות שיא

סעיף 4)ב( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, 75% לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות 

בשידור חי המשודרות במשך חצי שנה, בשעות השיא. 

להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף 2 לעיל. 

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

 ינואר-יוני 2014

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "רשת"  117:13 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב 

ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר 87:54 שעות.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 108:47 שעות, שהן 93% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "רשת" במחויבות האמורה.

קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "קשת" 95:33 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב 

ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר 71:40 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 43:35 שעות מאחר ו– 28:05 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית.

69% מסך התכניות בשידור חי הדוברות  בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 65:48 שעות, שהן 

עברית, ו –28:05 שעות לוו בשפת סימנים. סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה 93:53 שעות שלוו בכתוביות סמויות 

עמדה  לפיכך,  השיא.  בשעות  עברית  הדוברות  חי  בשידור  תכניות  של  מהשעות   98% מהוות  ואשר  סימנים,  ובשפת 

"קשת" במחויבות האמורה.
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יולי-דצמבר 2014

רשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "רשת" 77:42 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב 

ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר 58:16 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 26:58 שעות מאחר ו –31:18 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

60% מסך התכניות בשידור חי הדוברות  בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 46:24 שעות, שהן 

עברית, ו –31:18 שעות לוו בשפת סימנים. סה"כ שידרה "רשת" במסגרת המכסה 77:42 שעות שלוו בכתוביות סמויות 

100% מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית בשעות השיא. לפיכך, עמדה  ובשפת סימנים, ואשר מהוות 

"רשת" במחויבות האמורה.  

קשת

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "קשת" 65:42 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב 

ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  49:16 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 29:54 שעות מאחר ו –19:22 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

70% מסך התכניות בשידור חי הדוברות  בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 46:20 שעות, שהן 

עברית, ו –19:22 שעות לוו בשפת סימנים. סה"כ שידרה "קשת" במסגרת המכסה 65:42 שעות שלוו בכתוביות סמויות 

100% מהשעות של תכניות בשידור חי הדוברות עברית בשעות השיא. לפיכך, עמדה  ובשפת סימנים, ואשר מהוות 

"קשת" במחויבות האמורה.  

17.7. תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה

סעיף 7)א( לחוק קובע כי בשנת 2014 משדר טלוויזיה ילווה 5% לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות 

בשעות השיא, למעט מהדורת חדשות, בתרגום לשפת סימנים. להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף 17.2 לעיל. 

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

ינואר-דצמבר 2014

רשת 

בתקופה זו שידרה "רשת" 543:25 שעות דוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב ללוות לפחות 5% משעות אלה 

בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 27:10 שעות.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית 50:07 שעות, שהן 9.2% מסך השעות הדוברות עברית 

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

בתקופה זו שידרה "קשת" 723:47 שעות דוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב ללוות לפחות 5% משעות אלה 

בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 36:11 שעות.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית 47:27 שעות, שהן 6.6% מסך השעות הדוברות עברית 

ששודרו בשעות השיא. לפיכך עמדה "קשת במחויבות האמורה.

שידורי הרשות השנייה 

בשנת 2014 שידרה הרשות השנייה 17:27 שעות דוברות עברית בשעות השיא בערוצים 2 ו- 10. הרשות מחויבת ללוות 

5% משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 52 דקות.

בפועל, בתקופה האמורה, לא לוו בתרגום לשפת סימנים שידורי הרשות השנייה. בשנת 2015 תשלים הרשות השנייה 

את אי עמידתה במכסה זו.

במהלך כל השנה שידרה הרשות השנייה 43:59 שעות בערוצים 2 ו-10, וכולן לוו בכתוביות לכבדי שמיעה.

17.8. תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך

סעיף 7)ג( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף של חצי שעה 

לפחות, לגיל הרך.

רשת

"רשת" לא שידרה במהלך שנת 2014 תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות, על כן לא חלה עליה מחויבות 

זו.

קשת

"קשת" לא שידרה במהלך שנת 2014 תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות, על כן לא חלה עליה מחויבות 

זו.

הטלוויזיה החינוכית

הטלוויזיה החינוכית לא שידרה במהלך שנת 2014 תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות, על כן לא חלה 

עליה מחויבות זו.

חברת החדשות של ערוץ 2 

סעיף 5 )ד(  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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ניתנות  אשר  סמויות  בכתוביות  המשודרת  החדשות  מהדורות  את  ולוותה  בדרישה  עמדה   2 ערוץ  של  החדשות  חברת 

לצפייה עפ"י דרישת הצופה.

לפיכך חברת החדשות עמדו בדרישה.

כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת  קובע  לחוק  7)ב(  סעיף 

בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.

בהתאם לסעיף 7 )ב( לחוק, על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ. הועדה קבעה הוראות 

בעניין, וערוצים 2 ו- 10 שידרו בהתאם לחלוקה שניתנה ע"י ועדת התיאום.

חברת החדשות של ערוץ 2 שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שלישי ושישי.

לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.

בהתאם לסעיף 9 )ג( לחוק – בערוץ 2 משודרות הודעות בכותרות בזמן פיגוע המפנות למרכז מידע, בליווי מספרי טלפון 

לחרום. כמו כן, מהדורות החדשות מלוות בכתוביות לפי דרישה, הניתנות לצפייה על ידי הציבור במערכות הדיגיטאליות.

בהתאם לסעיף 11)א( לחוק, מתפרסם מידע במדריכי השידורים ובלוחות השידורים האלקטרוניים )EPG( לגבי תכניות 

המלוות בכתוביות ובשפת סימנים. המידע מועבר על ידי הזכייניות למערכות פרסום הלוחות, במסגרת לוחות השידורים 

המפורסמים לציבור.



ערוץ 2

57

הפרות בשידור

הרשות צופה בשידורים שונים, באופן יזום ובאופן מדגמי, כחלק מהפיקוח על השידורים. הרשות עורכת בירור עם בעלי 

הזיכיון לשידורי טלוויזיה בעניין שידורים שמצפייה בהם עולה, כי הם כוללים הפרה לכאורה של הוראות חוק הרשות 

השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן )"החוק"(, הכללים, כתב הזיכיון, כללי מועצת הרשות או הנחיות מנהל הרשות.

אם לאחר הליך הבירור עם בעל הזיכיון נמצא כי בוצעה הפרה בשידור, הרשות מטילה סנקציה על בעל הזיכיון בהתאם 

לחומרת ההפרה ונסיבותיה. במסגרת זאת הרשות יכולה להטיל את הסנקציות הבאות: קביעת אזהרה, שלילת היתר 

ניוד פרסומות )היתר המאפשר לבעל הזיכיון לשנות את חלוקת הפרסומות כך שיותר פרסומות ישודרו בפריים טיים(, 

נטילת זמן פרסומת )מתוך זמן הפרסומות שמותר לבעל הזיכיון לשדר בו( או הטלת עיצומים כספיים וחילוט ערבויות 

)לרבות נטילה או עיצומים על תנאי(. 

הרשות מאפשרת לבעל הזיכיון להגיש בקשה לעיון מחדש בפני מנכ"ל הרשות על ההחלטה שהתקבלה. בעל הזיכיון 

יכול להגיש ערר על החלטת המנכ"ל, שיידון בפני ועדת ערר, ועדת משנה של מועצת הרשות.

הפרות הכללים שיפורטו להלן הן הפרות של אחד או יותר מהכללים הבאים: כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 

)שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון(, התש"ע-2009 )"כללי התכניות"(, כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אתיקה 

)אתיקה  ורדיו  לטלויזיה  השניה  הרשות  כללי  בשידורים"(,  אתיקה  )"כללי  התשנ"ד-1994  ורדיו(,  טלויזיה  בשידורי 

בפרסומת בטלויזיה(, התשנ"ד-1994 )"כללי אתיקה בפרסומת"(, כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי 

פרסומת בשידורי טלויזיה(, התשנ"ב-1992 )"כללי שיבוץ פרסומות"(, כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אישור מוקדם 

)"כללי אישור מוקדם"(, כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )חסות לתכניות(,  של תשדירי פרסומת(, התשנ"ד-1994 

התש"ע-2009 )"כללי החסויות"(.

הפרות בשידורים בערוץ 2
להלן פירוט ההפרות שבגינן הוחלט להטיל סנקציות על בעלי הזיכיון בערוץ 2. ההפרות המסומנות בכוכבית הן כאלה 

שבהן ההליך טרם הסתיים.

טבלת סיכום הפרות ונטילות שקבעה הרשות – שנת 2014

סוג הסנקציה שנקבעהתחום ההפרות

מספר בעל זיכיון
הפרות 

הפרות 
בתחום שיבוץ 

פרסומות או 
חסויות

הפרות בתחום 
אתיקה 

בפרסומת

הפרות בתחום 
פרסומת אגב

הפרות
בתחום 
תכניות

הפרות 
בתחום היקף 

שידור תכניות 
מציאות

הפרות 
בתחום 
עצמת 
השמע

נטילת זמן התראה
שידור

עיצום 
כספי

55325162451רשת

25729612122קשת

0טח"י

חברת 
החדשות

222



ערוץ 2

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו58

ההיקף המצטבר של נטילת זמן פרסומות שנקבעו בשנת 2014:

נטילות בדקותזכיין

01:00 דקותקשת

ההיקף המצטבר של העיצומים הכספיים שנקבעו בשנת 2014:

עיצומים כספייםזכיין

285,000 ₪קשת

1,070,000 ₪*רשת

35,000 ₪ *חברת החדשות 2

* על חלק מהסכומים, המסומנים בטבלה שלהלן בכוכבית,  טרם נערך עיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות.

להלן רשימת ההפרות בחלוקה לבעלי זיכיון: 

קשת 

סנקציית הרשותהפרה

ללא 1. "עיר  במיזם  העוסקות  כתבות  שתי  שודרו  ו-23.1.14   16.1.14 בתאריכים 
אלימות", שמפעיל המשרד לביטחון פנים. השידור האמור עמד בניגוד לכלל 13)א(
לפיו שיתוף פעולה בהפקת התכנית עם משרד ממשלתי  )1()ז( בכללי התכניות, 

דורש את אישור הרשות מראש.

עיצום כספי בסך 10,000 
.₪

מציאות 2. תכניות  ולשידור של  להפקה  ההנחיות  יישום  אופן  את  הרשות  מבדיקת 
עולה, כי התקיימה אי עמידה בהנחיות הבאות בהפקת התכנית "מאסטר שף": 

רפואי א.  שאלון  רפואי,  מיון  יכלול  המיון  כי  נקבע  בהנחיות   – רפואי  מיון 
ופגישה עם הצוות הרפואי. לא התקיימה פגישה עם הצוות הרפואי.  

ביטוח רפואי – בהנחיות נקבע כי על חברת ההפקה לוודא קיומו של ביטוח ב. 
כתוצאה  שתיגרם  בריאותית  תופעה  כל  שיכסה  התכנית,  תקופת  לכל 
הבריאות הממלכתי,  לביטוח  מורחב  או  ביטוח משלים  רק  נערך  ממנה. 

והפקת התכנית בוטחה בביטוח צד ג'.

בגין הפרה זו נקבעה 
התראה.

בתאריך 5.3.14, במהלך התכנית "מאסטר שף", ניתנה חשיפה פרסומית, החורגת 3. 
החברה  של  השונות  השימורים  קופסאות  הוצגו  "יכין".  לחברת  הסביר,  מגבול 
והתמקדו בשם המותג. נוסף על כך, החברה נתנה פרס בתכנית. כל האמור לעיל 
לכללי   9 לכלל  לחוק הרשות השנייה,   83 לסעיף  בניגוד  אסורה,  פרסומת  מהווה 

האתיקה בפרסומת ולכלל 13 לכללי התכניות.  

עיצום כספי בסך 71,000 
.₪

בתאריך 21.3.14 שודרה פרסומת לרשת החנויות "קסטרו-ילדים". אורך התשדיר 4.
עמד על 3 דקות, בניגוד לכלל 6 לכללי השיבוץ, הקובע כי משכו המרבי של תשדיר 

פרסומת יהיה 90 שניות. יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.

עיצום כספי בסך 20,000 
.₪
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סנקציית הרשותהפרה

במהלך התכנית "רוצים הביתה" ניתנה חשיפה פרסומית לגורמים המפורטים להלן, 5.
בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה ולכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת:

בתאריכים 8.3.14, 15.3.14 ו-22.3.14 ניתנה חשיפה פרסומית לבנק "לאומי א. 
למשכנתאות".

פרסומית ב.  חשיפה  ניתנה  ו-22.3.14   15.3.14  ,8.3.14  ,1.3.14 בתאריכים 
לאתר "יד 2". 

עיצום כספי בסך 30,000 
.₪

עיצום כספי בסך 20,000 
.₪

ניתנה 6. הביתה",  "רוצים  התכנית  במהלך  ו-22.3.14,   15.3.14  ,8.3.14 בתאריכים 
חשיפה פרסומית למשרד להגנת הסביבה. השידור עמד בניגוד לכלל 13)א()1()ז( 
בכללי התכניות, שלפיו שיתוף פעולה בהפקת התכנית עם משרד ממשלתי דורש 

את אישור הרשות מראש. 

בגין הפרה זו נקבעה 
התראה.

בתאריך 27.3.14, במהלך התכנית "כמעט שבת", ניתנה חשיפה פרסומית לעמותה 7.
לפיו  התכניות,  בכללי  13)א()1()ח(  לכלל  בניגוד  עמד  השידור  לידידות".  "הקרן 
שיתוף פעולה בהפקת התכנית עם מוסד ללא כוונת רווח דורש את אישור הרשות 

מראש. השידור הוא בניגוד להנחיות הרשות.

עיצום כספי בסך 10,000 
.₪

במהדורת החדשות מיום 2.4.14 שודר אייטם באורך 2:20 דקות על העונה החדשה 8.
של הסדרה "רמזור", יום לפני עליית העונה החדשה לאוויר. השידור עמד בניגוד 

לסעיף 64 לחוק הרשות השנייה ולסעיף 5 לכללי האתיקה בשידורים.

עיצום כספי בסך 20,000 
*.₪

גוטמן. 9. גלית  בכיכובה של  "קרייזי ליין"  בתאריך 10.5.14 שודרה פרסומת לחברת 
"בכוחות עצמה" בהנחיית גלית גוטמן. שיבוץ  הפרסומת שובצה במהלך התכנית 

התשדיר עומד בניגוד לקבוע בכלל 32)א( לכללי שיבוץ פרסומות. 

נטילת 1:00 דקה של 
פרסומת.

החורגת 10. פרסומית  חשיפה  ניתנה  בלילה",  "חי  התכנית  במהלך   ,31.5.14 בתאריך 
בפרסומת  האתיקה  לכללי   9 לכלל  בניגוד  פסטה",  "סקיני  למוצר  הסביר  מגבול 

ולכלל 13 לכללי תכניות. 

עיצום כספי בסך 10,000 
.₪

בתאריכים 30.8.14 ו-6.9.14 שודרה פרסומת ל"בנק הפועלים" שבו נשמע ארז טל. 11.
"האח הגדול", שארז טל הוא דמות מרכזית בה.  התשדיר שובץ במהלך התכנית 

שיבוץ התשדיר עומד בניגוד לקבוע בכלל 32)ב( לכללי שיבוץ פרסומות.

עיצום כספי בסך 5,000 
.₪

בתאריך 30.8.14, במהלך התכנית "האח הגדול", שובצה חסות של "בנק הפועלים" 12.
החסויות,  לכללי  4)ה(  לכלל  בניגוד  זאת  התכנית.  מנחה  טל,  ארז  של  בקריינות 
לה  שהוענקה  בתכנית  המשתתף  אדם  בידי  תוקרא  לא  חסות  הודעת  כי  הקובע 

חסות או המזוהה עמה.

עיצום כספי בסך 2,000 
.₪

106 שניות, 13. בתאריך 30.8.14 שודרה פרסומת ל"נגב פורצלן". אורך התשדיר היה 
בניגוד לכלל 6 לכללי שיבוץ פרסומות הקובע כי משכו המרבי של תשדיר פרסומת 

יהיה 90 שניות.

עיצום כספי בסך 1,000 
.₪

פרסומת 14. שודרה  הגדול",  "האח  התכנית  במהלך  ו-30.8.14,   27.8.14 בתאריכים 
לחברת "פרטנר" ובו מופיעות תמונות מתוך בית "האח הגדול". זאת בניגוד לכלל 
34 לכללי שיבוץ פרסומות, הקובע כי לא ישודר תשדיר פרסומת הכולל קטעים 

הלקוחים מתכנית טלוויזיה במהלך אותה התכנית.

עיצום כספי בסך 5,000 
.₪

בתאריך 10.9.14 שודר פרק מהסדרה "אימא מחליפה", שתיעד מפגש בין המשפחות. 15.
הרשות מצאה שבפרק נחצו גבולות הסבלנות והסובלנות, ובמהלך התכנית כולה 
11א  לסעיף  בניגוד  העומד  באופן  ומשפילה  אלימה  פוגענית,  התנהגות  הייתה 
לכללי האתיקה בשידורים העוסק בפגיעה בטעם הטוב, בפגיעה בכבודו של אדם 

וברגשות הציבור.

עיצום כספי בסך 71,000 
.₪
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סנקציית הרשותהפרה

לתחרות 16. פרסומית  חשיפה  ניתנה  "אנשים",  התכנית  במהלך   ,18.9.14 בתאריך 
האפליקציות של "בנק הפועלים". החשיפה באה לידי ביטוי בהצגת סמליל התחרות 
)"לוגו"( במהלך המעברונים ששודרו לפני מקבץ הפרסומות ואחריו, במהלך מקבץ 
הפרסומות ובמהלך התכנית. כמו כן בנק הפועלים העניק פרס בתכנית. זאת בניגוד 
הקבוע  של  והפרה  אסורה  פרסומת  המהווה  ובאופן  התכניות,  לכללי   13 לכלל 

בסעיף 83 לחוק הרשות השנייה ולכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת.

עיצום כספי בסך 10,000 
.₪

רשת 

סנקציית הרשותהפרה

בתאריכים 10.2.14, 3.3.14, 9.3.14, 24.3.14 ו-31.3.14, במהלך התכנית "עממיות", 1.
חידה  על  לענות  "רשת",  לאתר  להיכנס  הצופים  את  המזמינים  אייטמים  שודרו 
שלא  פרסומות  הם  האמורים  האייטמים  בפרס.  ולזכות  קולנוע  לסרט  הקשורה 
האתיקה  לכללי   9 בכלל  לקבוע  בניגוד  כנדרש,  הפרסומות  בהפסקת  שובצו 
בפרסומת ובניגוד לכלל 20)א( ו-)ב( לכללי שיבוץ פרסומות. נוסף על כך, האייטמים 
5)ב(  ובכלל  "רשת" באופן שאינו עומד בהנחיות הרשות  האמורים מפנים לאתר 

בכללי האתיקה בתכניות.

עיצום כספי בסך 25,000 
.₪

לחברת 2. פרסומית  חשיפה  ניתנה  "עממיות",  התכנית  במהלך   ,17.2.14 בתאריך 
האתיקה  לכללי   9 לכלל  השנייה,  הרשות  לחוק   83 לסעיף  בניגוד  "אדידס", 

בפרסומת ולכלל 13 לכללי התכניות. 

בגין הפרה זו נקבעה 
התראה.

בתאריכים 9.3.14 ו-24.3.14 שודרו אייטמים המזמינים את הצופים להיכנס לאתר 3. 
"רשת", לענות על חידה הקשורה לסרט קולנוע ולזכות בפרס. סיווגם של האייטמים 
כתשדירי פרסומת, הביאה לכך שנוסף על הפרות כללי האתיקה והשיבוץ הייתה 

חריגה בזמן הפרסומות היומי המותר לפי סעיף 85)ב( לחוק הרשות השנייה.

עיצום כספי בסך 4,500 
.₪

זמן 4. מכסת  מסך  "רשת"  חרגה  ו-31.3.14   24.3.14  ,9.3.14  ,3.3.14 בתאריכים 
הפרסומות המותר, בניגוד לכלל 3)ב()1( לכללי שיבוץ פרסומות.

עיצום כספי בסך 12,000 
.₪

"מצב האומה", שודר תשדיר פרסומת לחברת 5. בתאריך 30.3.14, במהלך התכנית 
בניגוד  גורי אלפי, המשתתף בתכנית. הדבר עומד  "You Phone" בכיכובו של 

לקבוע בכלל 32)ד( לכללי שיבוץ פרסומות.

בגין הפרה זו נקבעה 
התראה.

בתאריך 11.3.14, במהלך התכנית "משחקי השף", ניתנה חשיפה פרסומית לחברת 6.
"נספרסו" במסגרת משימה. האמור מהווה פרסומת אסורה, בניגוד לסעיף 83 לחוק 

הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל 13 לכללי התכניות. 

בגין הפרה זו נקבע 
עיצום כספי בסך 35,000 

.₪

בתאריך 9.3.14, במהלך התכנית "משחקי השף", ניתנה חשיפה פרסומית החורגת 7.
מגבול הסביר לרשת "שופרסל", בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה לכלל 9 

לכללי האתיקה בפרסומת ובניגוד לכלל 13 לכללי התכניות. 

בגין הפרות אלו נקבע 
עיצום כספי בסך 10,000 

.₪

בשבוע שבין 6-12.4.14 שודרו 4:40 שעות של תכניות בידור וריאליטי במקום 4:18 8. 
שעות מותרות, באופן החורג מהנחיית המועצה בנושא.  

בגין הפרה זו נקבע 
עיצום כספי בסך 7,000 

.₪
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בתאריכים 12.5.14, 19.5.14 ו-26.5.14, במסגרת התכנית "המיזם", ניתנה חשיפה 9.
פרסומית חוזרת ומצטברת ל"מכללה למנהל". בין היתר, שודרו שיחות התייעצות 
של המתמודדים עם ד"ר ירון דניאלי מהמכללה. באותה התכנית, המכללה למנהל 
אף העניקה פרס. כל זאת, בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי 

האתיקה בפרסומת ולכלל 13 לכללי התכניות.

בגין הפרות אלו נקבע 
עיצום כספי בסך 30,000 

.₪

למנהל". 10. ל"מכללה  פרסומת  שודרה  "המיזם",  התכנית  במהלך   ,12.5.14 בתאריך 
31 לכללי האתיקה בפרסומות בדבר שילוב עניין  האמור מהווה הפרה של כלל 

מסחרי עם נושא תכניתי. 

בגין הפרה זו נקבע 
עיצום כספי בסך 5,000 

.₪

בתאריכים 12.5.14, 19.5.14 ו-26.5.14, במהלך התכנית "המיזם", זכה "בנק לאומי" 11.
לחשיפה פרסומית חוזרת ומצטברת בהצגה של סדנה לעסקים קטנים שנערכה 
ע"י מנהל הבנק. נוסף על כך, "בנק לאומי" היה אחד מנותני הפרסים בתכנית. כל 
9 לכללי האתיקה בפרסומת  83 לחוק הרשות השנייה, לכלל  זאת בניגוד לסעיף 

ולכלל 13 לכללי התכניות.

בגין הפרות אלו נקבע 
עיצום כספי בסך 30,000 

.₪

ניתנה 12. שבועות",  מבשלים   – השף  "משחקי  התכנית  במהלך   ,25.5.14 בתאריך 
חשיפה פרסומית לחברת "תנובה", בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 

9 לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל 13 לכללי התכניות.

בגין הפרה זו נקבעה 
התראה.

בתאריך 1.6.14, במהלך "תכנית הבוקר" עם אברי גלעד והילה קורח, ניתנה חשיפה 13.
בהצגת  ביטוי  לידי  באה  הפרסומית  החשיפה  פסטה".  "סקיני  למוצר  פרסומית 
המוצר, ריאיון עם נציג החברה המשווקת, הסברים על הערכים התזונתיים שהוא 
מכיל, אופן הכנתו והצגת מתכונים אפשריים. כל האמור שודר בניגוד לסעיף 83 
לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל 13 לכללי התכניות.

בגין הפרה זו נקבע 
עיצום כספי בסך 10,000 

.₪

במסגרת 14. איטליה  לנבחרת  אנגליה  נבחרת  בין  משחק  שודר   14.6.14 בתאריך 
לפי  למותר  מעבר  חסויות  שתי  חסויות,   12 שודרו  המחצית  במהלך  המונדיאל. 

הדין, ובניגוד לאישור שנתנה הרשות.

בגין הפרה זו נקבעה 
התראה.

"לשכת 15. ע"י  תמורה  בעבורם  ששולמה  אייטמים  שודרו  כלכלית"  "רשת  בתכנית 
יועצי המס". בידי הרשות הסכם וחשבון עסקה בין לשכת יועצי המס בישראל לבין 
חברת "איטליה ברנד גרופ תל אביב", שעניינם תשלום בעבור הופעות של נציג 
מטעם "לשכת יועצי המס" בפינה קבועה, אחת לשבוע, בתכנית "רשת כלכלית". 
מההסכם עולה כי בעבור כל אייטם בתכנית תשלם "לשכת יועצי המס" 12,000 
₪+מע"מ וכי מדובר ב-36 פינות שישודרו עד לסוף שנת 2014. בהתאם לחשבון 
העסקה, לשכת יועצי המס שילמה 72,000 ₪ בתוספת מע"מ בעבור שידור שישה 

אייטמים בשש תכניות שונות. 
בדיקה העלתה כי מר ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, השתתף בחמש תכניות 
שונות של "רשת כלכלית", בתאריכים 17.2.14, 25.2.14, 11.3.14, 11.5.14 ו-20.5.14. 
 ,82 סעיפים  הוראות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  בתכניות  הופעה  בעבור  תשלום 
83 ו-88 לחוק, לכללים 9 ו-31 לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל 20 לכללי שיבוץ 

פרסומות.

נקבע עיצום כספי בסך 
 .₪ 408,000

התכנית "רשת כלכלית" 
נאסרה  לשידור בשידור 

ראשון או בשידור חוזר.
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בתאריכים 17-18.8.14, 24.8.14 ו-26.8.14, במהלך התכנית "The Voice", ניתנה 16.
"דיאט קוקה קולה" במהלך המעברים לפני  חשיפה פרסומית מצטברת למשקה 
בסלוגן  שימוש  תוך  קולה"  "קוקה  חברת  של  המסחריים  בצבעים  קרב',  ה'דו 
הפרסומי של המותג "extraordinary", בחשיפת פחית השתייה בלוגו ובצבעים 
המזוהים עם המותג. האמור לעיל מהווה פרסומת אגב אסורה, בניגוד לסעיף 83 
לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת, לכלל 13 לכללי התכניות 

ולכלל 20)א( ו-)ב( לכללי שיבוץ פרסומות.

נקבע עיצום כספי בסך 
.*₪ 284,000

פרסומית 17. חשיפה  ניתנה   ,"The Voice" התכנית  במהלך   ,28.10.14 בתאריך 
מצטברת למשקה "דיאט קוקה קולה" במהלך המעברים לפני ה'דו קרב', בצבעים 
המותג  של  הפרסומי  בסלוגן  שימוש  תוך  קולה"  "קוקה  חברת  של  המסחריים 
"extraordinary", בחשיפת פחית השתייה בלוגו ובצבעים המזוהים עם המותג. 
האמור לעיל מהווה פרסומת אגב אסורה, בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, 
ו-)ב(  20)א(  ולכלל  13 לכללי התכניות  9 לכללי האתיקה בפרסומת, לכלל  לכלל 

לכללי שיבוץ פרסומות.

בגין הפרה זאת נקבע 
עיצום כספי בסך 

.*₪ 106,000

בניגוד 18. המותר,  היומי  הפרסומות  זמן  ממכסת  חריגות  שודרו  שלהלן  בתאריכים 
לסעיף 85)ב( לחוק הרשות השנייה ולכלל 3)ג( לכללי שיבוץ פרסומות, הקובעים 
השידורים  זמן  מכלל  אחוזים   10 על  יעלה  לא  פרסומת  לתשדירי  שידור  זמן  כי 

ביממה:
הפרה בתאריך 11.8.14 א. 
הפרה בתאריך 12.8.14 ב. 
הפרה בתאריך 17.8.14 ג. 
הפרה בתאריך 18.8.14 ד. 
הפרה בתאריך 1.9.14 ה. 
הפרה בתאריך 2.9.14 ו. 
הפרה בתאריך 8.9.14 ז. 
הפרה בתאריך 9.9.14 ח. 
הפרה בתאריך 14.9.14 ט. 
הפרה בתאריך 15.9.14 י. 
הפרה בתאריך 16.9.14 יא. 
הפרה בתאריך 22.9.14 יב. 
הפרה בתאריך 23.9.14 יג. 
הפרה בתאריך 28.9.14 יד. 
הפרה בתאריך 28.10.14  טו. 

נקבעו עיצומים כספיים 
)בסך 2,000 ₪ לדקת 
חריגה( כמפורט להלן:

*₪ 4,000
*₪ 16,000

*₪ 8,000
*₪ 4,000
*₪ 8,000

* ₪ 12,000
*₪ 4,000
*₪ 8,000
*₪ 4,000
* ₪ 8,000
*₪ 4,000
*₪ 8,000
*₪ 8,000
*₪ 4,000
*₪ 4,000
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בתאריכים הבאים שודרו תכניות בידור ומציאות לצד תכניות מסוגה עילית, באופן 19.
החורג מהנחיית המועצה בנושא:

 במהלך השבוע שבין 19-21.10.14 בוצעה חריגה של 15 דקות בשידור א. 
תכניות בידור ומציאות. נוסף על כך, שודרו 5 תכניות סוגה עילית במקום 

 .6

במהלך השבוע שבין 26-28.10.14 שודרו 6 תכניות סוגה עילית במקום 7.  ב. 

עיצום כספי בסך 9,500 
*.₪

עיצום כספי בסך 5,000 
*.₪

חברת החדשות

סנקציית הרשותהפרה

מהדורת 1. הוארכה  ו-22.2.14   20.2.14  ,19.2.14  ,13.2.14  ,12.2.14 בתאריכים 
בניגוד  עומד  האמור  השידור  לה.  שהוקצה  השידור  לזמן  מעבר  החדשות 
שעות  לקביעת  אחראי  המנהל  לפיו  השנייה,  הרשות  לחוק  63)ב(  לסעיף 
מהדורות החדשות ואורכן, וכן בניגוד לכלל 4)ב( לכללי התכניות, לפיו נדרש 

אישור הרשות להארכת מהדורת החדשות.

בסך  כספי  עיצום 
*.₪ 15,000

במהדורת החדשות מיום 2.4.14 שודר אייטם באורך 2:20 דקות על העונה 2.
החדשה של הסדרה "רמזור", יום לפני עליית העונה החדשה לאוויר. השידור 
האתיקה  לכללי   5 ולסעיף  השנייה  הרשות  לחוק   64 לסעיף  בניגוד  עמד 

בשידורים.

בסך  כספי  עיצום 
*.₪ 20,000



ערוץ 2

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו64

הנדסה

הרשות השנייה מפיצה את שידורי ערוץ 2 לקליטה חופשית לציבור הרחב בדרכים הבאות: �

הפצה לוויינית דיגיטלית פתוחה באמצעות הלוויין "עמוס 3".. 1

הפצה קרקעית דיגיטלית פתוחה באמצעות מערך ההפצה "עידן+". . 2

העברת שידורי הערוץ למוקדי חברות הכבלים והלוויין, להפצה למנויים.. 3

הפצת שידורים קרקעית ספרתית פתוחה – מערך "עידן+": �

בשנת 2014 נמשכים השידורים הפתוחים של עידן+ – ערוצים ישראליים ספרתיים נגישים, חבילה של שישה ערוצים 

)1, 2, 10, 33, 99 ו-23(, בהתאם לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012.

ההפצה הארצית מבוצעת באמצעות מערך משדרים ספרתיים בטכנולוגיית ובתקן-DVB-T. המשדרים ממוקמים 

בתחנות שידור בפריסה ארצית.

התחנות  שאר  ו"סלקום".  "פרטנר"  השנייה,  הרשות  "בזק",  הבאים:  הגופים  של  באתרים  נמצאות  השידור  תחנות 

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 

לגבות את השידור באתרים  כדי  עובה  קווי התמסורת  מול מרכז השידורים של הרשות השנייה. מערך  אופטיים 

דומיננטיים. תפעול המערך ותחזוקתו מבוצעים באופן שוטף באמצעות תחום הנדסה ברשות השנייה. 

הפצת השידורים הלוויינית: �

השידורים הדיגיטליים של ערוץ 2 ושידורי ערוץ 10 מופצים באמצעות הלוויין "עמוס 3". 

תפעול  בירושלים.  השנייה  הרשות  ממש"ב  ובקרה  שידור  מערכות  באמצעות  ללוויין  ישירות  מופצים  השידורים 

ותחזוקת המערך מבוצע באופן שוטף באמצעות תחום הנדסה ברשות השנייה. 

כתוביות סמויות: �

ההפצה  במערך  השנייה  הרשות  מש"ב  באמצעות  מופצות   2 ערוץ  זכייניות  ידי  על  המשודרות  סמויות  כתוביות 

הקרקעי הדיגיטלי "עידן+", בלוויין הפתוח,   וגם מועברות לחברות הכבלים )בשידור הדיגיטלי( והלוויין.
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מרשם הפצת שידורי ערוץ 2
שידור ספרתי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”עמוס 3“ ספרתי

”עמוס 3“

”עמוס 3“

(HOT) חברות הכבלים
(YES) והלוויין

חינוכית 2
רשת

קשת

רשת

חדשות 2

מש"ב רב-ערוצי
ספרתי

בתים פרטיים
קליטה לוויינית

תחנות שידור קרקעי
 D.T.T ספרתי

בתים פרטיים
קליטה ספרתית קרקעית

(D.T.T)
עידן+

”עמוס 3“ 
Uolink - ספרתי
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תוכני השידור

הפרות בשידור

הנדסה

10 ערוץ 



הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו68

ערוץ 10

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו68



69

ערוץ 10

69

ערוץ 10

 בעקבות תיקון מס' 37 לחוק הרשות השנייה, כתב הזיכיון של "ישראל 10" הוארך לתקופה של שנתיים נוספות )עד 

דצמבר 2014(. שנת 2014 הייתה השנה השנייה להארכת הזיכיון. 

 "ישראל 10" הייתה מחויבת להוציא בשנת 2014 כ-61.8 מיליון ש"ח בעבור תכניות מסוגה עילית. בפועל הוציאה כ-57 

מיליון ש"ח על הפקה ורכישה של תכניות אלו )השלמת החסרים הוסדרה במעמד אישור הרישיון ל"ישראל 10"(. 

10 את לוחות השידורים המתוכננים בגלל הצורך  "צוק איתן". בעקבות המבצע שינה ערוץ  זו התקיים מבצע  בשנה 

בתגבור דיווחי החדשות.

בשנת 2014 זכו צופי ערוץ 10 לצפות בכ-116 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 10 השנה ניתן למנות את סדרת הדרמה "אחת אפס אפס", 

סרטי התעודה "חלב אם", "דמעות ביער הגשם – מסע ברואנדה", "חשיפת אסון מעלות", "בעירה בירושלים", 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. 
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תוכני השידור

בפרק זה מוצגים הנתונים מתקופת ינואר– דצמבר 2014 הנוגעים לערוץ 10, במהלך תקופה זו שודרו בערוץ 10 -  8,717 

שעות 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.

בשנת 2014 התרחש מבצע "צוק איתן". בעקבות המבצע שינתה "ישראל 10" את לוחות השידורים המתוכננים, העלתה 

את כמות שידורי החדשות, דחתה שידורן של תכניות ואף שידרה כמות פחותה של פרסומות. בהמשך לבקשתה ולבקשת 

בעלי הזיכיון בערוץ 2 בעניין בעקבות השלכות המבצע, החליטה מועצת הרשות השנייה לבצע התאמות לעניין הכרה 

בתכניות סוגה עילית ששידורן נדחה לשנת 2015 והיקף השעות בתכניות מועדפות.

1. עמידה במכסת ההפקה המקומית
ערוץ 10 מחויב לשדר הפקות מקומיות בהיקף של 40% מכלל השידורים. המכסה מחושבת מתוך כלל השידורים, כולל 

שידורי החדשות. 

להלן עמידת ערוץ 10 בדרישה זו בתקופה הנבדקת:

אחוז הפקה מקומית הזכיין

47%ישראל 10

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.

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

קנויות, וכללי התכניות מרחיבים לגבי ההגדרה של הפקה המוכרת כקנויה. בהתאם לכללים, 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 14 לכללי התכניות קובע, בין היתר:

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

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

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

לעניין סעיף קטן זה – 

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

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

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

בסעיף קטן )ח()4( והן:

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

בסעיף 11)א(;
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20 אחוזים מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור . 2 תכניות מסוגה עילית שהופקו בסכום שלא יעלה על 

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

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

בכללים. להלן עמידת ערוץ 10 בדרישה זו:

אחוז הפקה מקומית קנויההזכיין

74%ישראל 10

3. הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה
בהתאם לכללים, 15% מזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות יופקו בירושלים או באזורי פריפריה. כל בעלי תפקידי 

המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי פריפריה ועובדים בהם דרך קבע.

אחוז הפקה מקומית קנויה מהפריפריההזכיין

15%ישראל 10

"ישראל 10" עמדה במחויבות.

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

להתיר בתנאים מסוימים כי גורם שהפיק את תכנית הבוקר יפיק עד 30% ממכסת ההפקות הקנויות. 

"ישראל 10" עמדה בדרישה.

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

השידור המוקצית לו. עוד נקבע כי בעל הזיכיון רשאי לשדר בין השעות 06:00-24:00 שידורים חוזרים, מעבר למגבלה 

האמורה.

סה"כ שידור חוזר רכש שידור חוזר מקור

22.3% 0.7% 21.6%

"ישראל 10" לא עמדה בדרישה וחרגה ב 2.3% מהמכסה המותרת.

6. עמידה במכסות לתכניות מסוגה עילית 
עילית.  תכנית מסוגה  ורכישה של  הזיכיון להפקה  בעל  היקף ההוצאה המחויבת של  קובע את  חוק הרשות השנייה 

בהתאם לקבוע בחוק, על "ישראל 10" להוציא 61.8 מיליון ש"ח עבור תכניות מסוגה עילית )בחלוקה לתתי סוגות( בשנת 

.2014



הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו72

ערוץ 10

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו72

סה"כ הוצאה מחויבת על תכניות מסוגה סוגה
עילית בשנת 2104 )במיליוני ש"ח(

24.7דרמה

9.9סרטי תעודה

9.9תכניות תעודה

17.3ז'אנר מיוחד ותכניות תעודה

61.8סה"כ

נאותות הפקה 

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

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

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

המחויב לסוגה האמורה. לגבי סרטי התעודה מחויב בעל הזיכיון להוציא הוצאה מינימלית שלא תפחת מ-80% מהתקציב 

לשעה לסוגה זו.

נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

נאותות לשעה – מינימוםנאותות לשעה – ממוצעסוגה

617,293401,241דרמה

274,353178,329תכניות מיוחדות

448,941359,152סרטי תעודה

179,576116,725תכניות תעודה

* הנתונים בש"ח.

6.1 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית 

"ישראל 10" שידרה 116 שעות של תכניות מסוגה עילית.

א. דרמה

מחויבות בשעות – 37.6 שעות

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

ארצה הפקות02/06/14 - 1712:2929/12/14אחת אפס אפס

סה"כ: 12:29 שעות

הוצאה מחויבת: 24.7 מל"ש.

הוצאה מוכרת: 19.1 מל"ש. )סכום זה כולל הוצאה ביתר )6.6 מל"ש( שבוצעה בשנת 2013 וכן סכום של 1.5 מיליון ש"ח 

בגין השקעה בסרטי קולנוע ישראליים, בהתאם לכללים( 
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ב. סרטי תעודה

מחויבות בשעות – 22 שעות

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

טושוט הפקות29/03/14 - 10:5029/03/14חשיפת אסון מעלות*

טושוט הפקות12/04/14 - 10:5112/04/14הקואפרטיב הצרכני*

פרשת האיברים במכון 
לרפואה משפטית*

טושוט הפקות22/03/14 - 10:4922/03/14

דמעות ביער הגשם - מסע 
ברואנדה

ישראל 25/12/1410 - 10:5425/12/14

טושוט הפקות08/03/14 - 10:4908/03/14חבורת לול*

ישראל 08/04/1410 - 10:5908/04/14אלחנן טננבוים*

ישראל 12/11/1410 - 10:5712/11/14בעירה בירושלים*

המסע המופלא של אהרוני 
וגידי

טדי הפקות18/08/14 - 119:4508/12/14

אמנון לוי ניהול בע"מ11/09/14 - 11:0311/09/14הפריפריה בישראל*

ישראל 05/03/1410 - 10:5905/03/14ילדי שכונת הרכבת*

ישראל 19/03/1410 - 11:0419/03/14תאונת משפחת אטיאס*

טושוט הפקות21/12/14 - 10:4921/12/14חלב אם

ישראל 22/01/1410 - 11:1122/01/14אלון חסן ונמל אשדוד*

ישראל 15/01/1410 - 11:0015/01/14עסקאות נדלן ברומניה*

עומר 17/09/14TV - 10:5017/09/14מורן אטיאס - בגוף ראשון

אמנון לוי ניהול בע"מ22/05/14 - 11:0322/05/14חיילים חרדים*

Tvision הפקות25/05/14 - 10:5725/05/14מכבי ת"א - כנגד כל הסיכויים
אמנון לוי ניהול בע"מ07/08/14 - 11:0007/08/14מבצע יהלום*

סה"כ: 25:59 שעות

* סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "אורלי וגיא חוזרים עם תשובה", "המקור" ו"פנים אמיתיות".

 הוצאה מחויבת: 9.9 מל"ש.

הוצאה מוכרת: 10.7  מל"ש.
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ג. תכניות תעודה

"ישראל 10" מחויבת לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

מחויבות בשעות – 105.6 שעות.

חברת הפקהמתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

טושוט הפקות15/03/14 - 21:3216/12/14אורלי וגיא חוזרים עם תשובה

גיל הפקות19/01/14 - 1216:0730/11/14בייבי בום

ישראל 02/10/1410 - 10:5802/10/14בן של אבא

אולפני הרצליה11/05/14 - 11:0311/05/14בת מצווש

ישראל 01/01/1410 - 2121:3931/12/14המקור**

קודה הפקות01/01/14 - 105:3305/03/14המתנחל

ישראל 26/10/1410 - 11:0326/10/14יומן מלחמה

ישראל 07/01/1410 - 99:1826/08/14כלבוטק**

ישראל 21/10/1410 - 11:3721/10/14משהו ממני*

אמנון לוי ניהול בע"מ05/01/14 - 1816:0502/12/14פנים אמיתיות

ישראל 27/04/1410 - 11:0427/04/14רבקה ויוסף סיפור אהבה

שנאה: מסע ללב 
האנטישמיות*

ישראל 07/10/1410 - 10:5807/10/14

סה"כ: 77:03 שעות

* תכניות התעודה הופקו בשיתוף פעולה ומהווים 3% )2:36 שעות( ממכסת התעודה, עפ"י הכללים.

** תכנית תחקירים

הוצאה מחויבת בעבור תכניות תעודה:9.9 מל"ש.

הוצאה מוכרת בעבור תכניות תעודה: 27.2 מל"ש. )סכום זה כולל הוצאה ביתר )2.4 מל"ש( שבוצעה בשנת 2013 וכן, 

סכום של 2.2 מל"ש בגין השקעה בסרטי קולנוע ישראליים, עפ"י הכללים(

ד. תכניות מיוחדות 

הזכיין מחויב להשקיע 17.3 מל"ש בתכניות מיוחדות או בתכניות תעודה, לפי בחירתו. הזכיין השקיע סכום זה בהפקת 

תכניות תעודה, כמפורט בסעיף ג' לעיל.

ה. סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן

בשנת 2014 חויבה "ישראל 10" להוציא סך של 61.8 מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית. ל"ישראל 10" 

הוכרה הוצאה בסך של 57 מל"ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית )סכום זה כולל העברת עודפים בסך 9 

מל"ש משנת 2013, במכסות הדרמה והתעודה(. 

בשנת 2014 לא עמדה "ישראל 10" בסך ההוצאה המחויבת עבור תכניות סוגה עילית, קרי בסכום של 61.8 מל"ש, . 1

וקיים חוסר של 5.6 מל"ש בהוצאה עבור תכניות דרמה. בהתאם להחלטת מועצת הרשות השנייה, יושלם חוסר זה 

עד 31.3.2016.
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נזקף לזכותה בהוצאה עבור . 2 זה  6.6 מל"ש בהוצאה עבור דרמה. סכום  10" עודף של  2013 היה ל"ישראל  בשנת 

10" עודף של 12.4 מל"ש בהוצאה עבור תכניות  2014. כמו כן, באותה השנה היה ל"ישראל  תכניות דרמה בשנת 

תעודה. סכום של 2.4 מל"ש מתוך העודף, נזקף בהוצאה עבור תכניות תעודה בשנת 2014. 

בשנת 2014 הוציאה "ישראל 10" ביתר סך של 0.8 מל"ש בהוצאה עבור סרטי תעודה.. 3

בהוצאות "ישראל 10" עבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של 3.7 מל"ש על סרטי קולנוע ישראליים בהתאם . 4

לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה זאת: 1.5 מל"ש במכסת ההוצאה עבור דרמה וסך של 2.2 מל"ש 

במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה.

מחויבות "ישראל 10" בשנת 2014 היתה לשדר 165 שעות סוגה עילית, זאת לאחר הפחתת שעות ההשקעה בקולנוע. . 5

"ישראל 10" לא עמדה במחויבות ושידרה 116 שעות סוגה עילית.

הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות

10" במחויבויותיה הכספיות הכלליות בתחום התוכן, ומצאה את הממצאים האלה  הרשות בדקה את עמידת "ישראל 

)במיליוני ש"ח(:

מחויבויות ועמידה 

עמידהישראל 10

272מחויבות להוצאה, להפקה ולרכישה של תכניות 

173מחויבות להוצאה, להפקה ישראלית כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניות

6.2. הפקות קנויות מסוגה עילית 

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

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

מחויב.

63% משעות התכניות מסוגה עילית היו מהפקה מקומית קנויה ו- 74% מההוצאה על תכניות מסוגה עילית היו להפקות 

מקומיות קנויות. 

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

לשעה, שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפקה עצמית. הבדיקה מתבצעת לכל תת סוגה בנפרד )כל התכניות 

עמדו בתנאי נאותות הפקה(.

הזכיין עמד במחויבות. 

7. שידורי הרשות השנייה
סעיף 48 בחוק הרשות השנייה וסעיף 6)ה( בכללי התכניות קובעים כי על זכייני הערוצים לשדר את שידורי הרשות 

במסגרת שידוריהם ושחלקם ישודרו בין השעות 24:00-17:00 . במהלך שנת 2014 שידר ערוץ 10 סרטי תעודה במסגרת 

"רצועה מהחיים", שהפיקה הרשות  עפ"י הפירוט הבא:
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מחויבות: 5:53 שעות    

משך בשעותשם התכנית

1:00דרישת שלום מהמלחמה

1:02החלוצות

0:53השדכנית

1:02מלך הגרוטאות

0:53פנטסטאיש

1:01שפירא ואני

סה"כ : 5:53 שעות

הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.

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

מורשת  בנושאים:  עוסקות  והן  מועדפות"  כ"תכניות  התכניות  בכללי  הוגדרו  אלה  תכניות  הטלוויזיה.  של  הציבוריים 

ותרבות יהודית, דעת ותרבות, פריפריה ושיח ציבורי. 

כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, "ישראל 10" מחויבת לשדר 100 שעות של 

בין השעות 24:00-17:00. מכסת  )"תכניות מועדפות מובהקות"(,  תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק 

השעות בתכניות אלה נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיין.

נוסף על האמור, הרשות מכירה לבעלי הזיכיון בתכניות שאינן עוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק, אך רלבנטיות 

לנושאים אלו )"תכניות מועדפות לא מובהקות"( ב-80% מזמן שידורן.

פירוט התכניות אשר הוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת 2014 באתר האינטרנט של הרשות.

שעות מועדפות ששודרו

535:38שעות תכניות מועדפות מובהקות

655:44שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות

1191:22סה"כ שעות תכניות מועדפות

א. דעת ותרבות 

שעות שידור בפועלמחויבות בשעות

23:00120:30תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

230:09תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

350:39סה"כ תכניות מועדפות מובהקות

655:44תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום          

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.
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ב. פריפריה

שעות שידור בפועלמחויבות בשעות

27:3028:53תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

48:43תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

77:36סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין עמד במכסה ואף מעבר לכך.

ג. מורשת ותרבות יהודית

שעות שידור בפועלמחויבות בשעות

27:3033:08תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

60:04תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום  

93:12סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

ד. שיח ציבורי 

שעות שידור בפועלמחויבות בשעות

13:4514:11תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00               

14:11סה"כ תכניות מובהקות

הזכיין עמד במכסה.

9. השקעה בקולנוע ישראלי
10" מחויבת להוציא בעבור הפקת סרטי קולנוע ישראליים  "ישראל  במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, 

בשנת 2014 סכום של 4.4 מל"ש )כולל הצמדה למדד( במחויבות השוטפת. בהתאם לתיקון 33 לחוק הרשות השנייה 

על הערוץ להשלים חוסרים שהצטברו בתחום הקולנוע הישראלי על סך 20 מל"ש, בחלוקה שווה במהלך השנים 2012, 

2013 ו – 2014. לפיכך, בשנת 2014 "ישראל 10" מחויבת להשקיע  6.6 מל"ש עבור השלמת חוסרי עבר בנוסף ל - 4.4 

מל"ש עבור מחויבות שוטפת. סך ההשקעה הנדרשת בשנת 2014 -  11 מל"ש. "ישראל 10" הציגה בשנת 2014, הוצאה 

להפקת סרטים ישראליים על סך 7.4 מל"ש. "ישראל 10" לא עמדה במחויבות. 

להלן פירוט הסרטים שבהם השקיעה "ישראל 10 ": 

יוצר / במאי סרט

 מרגרט פון טרוטהחנה ארנדט

 ערן ריקליסזייתון

 ריקי שלחאילוף הגוררת

 תמר ירוםלילה ועוד לילה
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יוצר / במאי סרט

 משה אלפרטיללת הזאבים

יבגני רומןקונצרט לניצולים

רועי ויובל מורן/ יריב הורוביץלאבד את זה

 נסים דייןמפריח היונים

 שירה גפןבורג

 סופי ארטוס/דוד מנדילהעמק

 אריק לובצקי/מתי הרריתפוחים במדבר

10. טיפול בפניות ציבור 
בשנת 2014 הופנו לטיפול תחום טלוויזיה 38 פניות ציבור, הן מלשכת נציב תלונות הציבור הן בדרכים אחרות, הנוגעות 

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

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

הבירור מגובשת חוות דעת מקצועית, ובמקרים שבהם הגיעה הפנייה מלשכת נציב פניות הציבור, התגובה מועברת 

בכתב לנציב לצורך מתן מענה לפונה. 

להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות שהתקבלו במהלך השנה:

מספר הפניות שהתקבלו בנושאנושא הפנייה

8שפה והתבטאויות בקדימונים ובתכניות

13תוכן בעייתי בתכניות ובקדימונים

לוחות השידורים: שינויים בלוחות, תמהיל, גיוון והתאמה ליום 

השידור

3

3הטעיית הציבור

2הנגשת השידורים לכבדי שמיעה, תרגום וכתוביות

קידום מאסיבי של תכניות, שידור באנרים / פופ אפ )כתוביות 

וסימנים המופיעים על המסך ונועדו לקדם תכניות(

7

2שונות

סה"כ 38 פניות ציבור בנושא התוכן 

יש לציין שלעתים מתקבל מספר רב של פניות באותו נושא. לדוגמה, 7 תלונות ציבור התקבלו על הצגת הטרדה מינית 

בתכנית "כלבוטק". 

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

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

הכללים. במקרים אלו הנושא מובא לתשומת לבו של הזכיין. יש פניות שטופלו בהליך של הפרה, או פניות אשר בגינן 

נשלחו לזכיין הערות, התראות והנחיות לתיקון בדבר שינויים בלוחות השידורים, פגיעה ברגשות הצופים ותוכן בעייתי 

ושפה בוטה בקדימונים ובתכניות, שלעתים אף הופסק שידורם במהלך יום השידורים שבו התקבלו הפניות.
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11. עמידה 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  2014 באתר האינטרנט 

של הרשות.

11.1 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת "ישראל 10" בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי "ישראל 10" עמדה בדרישה.

חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 436 שעות שנתיות. בפועל שודרו כ - 918 שעות של 

תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית.  הזכיין עמד במחויבות ואף יותר מכך.

הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

"ישראל 10" מחויבת לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה בשבוע. מתוך מכסה זו יובא 

שיעור של עד 12% שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי 

ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

מחויבות "ישראל 10" עומדת על 52 שעות, מתוכן רשאי הזכיין לשדר 6:14 שעות בשידור חוזר. 

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התכנית

03/01/14 - 4642:5626/12/14מסביב לעניין 

04/01/14 - 66:1427/12/14מסביב לעניין ש.ח.

סה"כ: 49:10 שעות

"ישראל 10" לא עמדה במחויבות וקיים חוסר של 2:49 שעות.

התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן עסקו בשאלות הנוגעות 

לחברה הערבית בישראל. 
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11.2 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת "ישראל 10" בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית, ומצאה כי "ישראל 10" עמדה בדרישה.

חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 436 שעות שנתיות. בפועל שודרו כ - 1140 שעות של 

תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. הזכיין עמד במחויובות ואף יותר מכך.

12. דוח עמידת "ישראל 10" בנושא הנגשת השידורים לכבדי שמיעה – שנת 2014
רקע על חוק הכתוביות וכללי ההקלות

בשנת 2006 נכנס 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 2014 הופעלה מערכת כתוביות לפי דרישה לכבדי שמיעה. כך צופה הקולט את 

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

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.il והוא מובא בסעיף 13 להלן.

להלן יובא פירוט המחויבויות בכללים ועמידת "ישראל 10" 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.

12.1 המחויבויות בכללי ההקלות לחירש ועמידת "ישראל 10" 

א. תרגום לשפת הסימנים בתכניות ילדים

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

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

"ישראל 10" לא שידרה תכניות כאמור, אי לכך לא הייתה מחויבת ללוותן בשפת סימנים.

ב. כתוביות מכלל זמן השידורים

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

חודש.

נוסף על תכניות ששודרו ע"י הזכיין בעניין זה, שודרו 34 שעות משידורי הרשות השנייה בשידורי ערוץ 10, ואותן ליוותה 

הרשות בכתוביות במלואן. 
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כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית

עמד   10 ערוץ  עברית.  הדוברים  המוקלטים  מהשידורים   50% בעברית  בכתוביות  חודש  בכל  ללוות  מחויב   10 ערוץ 

במכסה החודשית בכל אחד מ-12 החודשים שנבדקו.

97% מסך התכניות המוקלטות הדוברות עברית  3016 שעות, שהן  בסך הכול, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות בעברית 

במהלך כל היום, מעל ומעבר למכסה החודשית.

כתוביות בערבית בתכניות דוברות ערבית 

עמד   10 ערוץ  ערבית.  הדוברים  המוקלטים  מהשידורים   50% בערבית  בכתוביות  חודש  בכל  ללוות  מחויב   10 ערוץ 

במכסה החודשית בכל אחד מ-12 החודשים שנבדקו.

100% מסך התכניות המוקלטות הדוברות ערבית  88 שעות, שהן  לוו בכתוביות בערבית  בסך הכול, בתקופה האמורה, 

במהלך כל היום, מעל ומעבר למכסה החודשית.

ג. כתוביות מכלל זמן השידורים ובשעות השיא

סעיף 2)ג( 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 3)ב( לחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים( קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, 100% 

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

10" עמדה בהוראות חוק הכתוביות והכללים וליוותה את כל התכניות המוקלטות ששודרו בכל שעות היום,  "ישראל 

ובפרט בין השעות 24:30-19:00,  בכתוביות לכבדי שמיעה. 

חברת חדשות 10

סעיף 4)א()3( לכללי ההקלות קובע כי עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו כולן בכתוביות בעברית.  .1

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

סעיף 4)ג()2( לכללי ההקלות קובע כי כל כתבה המשודרת במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו' תלווה   .2    

בכתוביות בעברית, אם הכנת הכתבה הסתיימה לפני השעה 14:00 ביום השידור.

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.    

סעיף 5 )ד(  לחוק, קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות המשודרת בכל ערוץ טלוויזיה 

שבו הוא משדר מהדורת חדשות. 

חברת החדשות של ערוץ 10 עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את כל מהדורות החדשות בכתוביות סמויות אשר 

ניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה.

4)ד()2( לכללי ההקלות קובע כי לפחות מחצית מהכתבות במהדורת החדשות המרכזית היומית, בכל אחד  סעיף   .3

מימי השבוע, ילוו בכתוביות בעברית.

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו. 
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סעיף 5 )ד(  לחוק, קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות המשודרת בכל ערוץ טלוויזיה 

שבו הוא משדר מהדורת חדשות. 

חברת החדשות של ערוץ 10 עמדה בדרישת הכלל והחוק וליוותה את כל מהדורות החדשות בכתוביות סמויות אשר 

ניתנות לצפייה עפ"י דרישת הצופה.

ילוו  לפניה  היום, ששודרה בסמוך  בענייני  ותכנית  כי מהדורת חדשות מסכמת  קובע  לכללי ההקלות  4)ה(  סעיף   .4

בתרגום לשפת סימנים פעמיים בשבוע לפחות, בימי חול שבהם לא משודרת בערוץ כלל ארצי אחר מהדורת חדשות 

המתורגמת לשפת סימנים. 

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

חברת החדשות שידרה מהדורת חדשות מסכמת במוצאי שבת, על כן לא חלה עליה החובה ללוותה בשפת סימנים. 

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

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

סעיף 4)ז( לכללי ההקלות קובע כי באירועים מיוחדים שבהם נעשות פריצות לא מתוכננות של שידורי חדשות, הן   .6

תלוונה בתרגום לשפת הסימנים או בכיתוב על המרקע של עיקר הדברים שבשידור.

חברת חדשות 10 עמדה בדרישה זו.

13. בדיקת עמידת ערוץ 10 בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת 2014
מצ"ב דוח לגבי עמידת ערוץ 10 בשנת 2014 בהוראות חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, תשס"ה – 2005 

10 לפי חוק  15 לחוק, הוראות החוק אינן גורעות מהוראות החלות על ערוץ  )להלן: "החוק"(. יצוין כי בהתאם לסעיף 

)כתוביות  זה מתייחס לעמידה במחויבויות על פי חוק שידורי טלוויזיה  הקלות לחרש, התשנ"ב-1992. עם זאת, דוח 

ושפת סימנים(, תשס"ה-2005 בלבד.

הערות כלליות

סעיף 1 לחוק מגדיר את המונח "תכנית" כדלקמן:

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

הוא בעברית או בערבית, ולמעט תכנית שהיא אחת מאלה:

תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;  )4(

תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;  )5(

תכנית מוזיקה;"  )6(

ומכאן נקבע אופן בדיקתנו את שיעור עמידת הזכיינים בהוראות סעיף זה.

עוד נציין כי בבדיקת סעיף זה לא נבחנה עמידת הזכיינים בשעות שבין 01:00 ל – 06:00, זאת בהתאם להוראת סעיף 

10)ט( לחוק.

הערה כללית: משך הזמן צוין בשעות ובדקות. השניות הובאו בחשבון בסך כל השעות.
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כתוביות בתכניות מוקלטות  .13.1

סעיף 3)א( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, 100% לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות 

המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה. 

ינואר-יוני 2014

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 1642:12 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית. "ישראל 10" מחויבת ללוות את 

כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 1616:47 שעות מאחר ו– 25:25 שעות לוו בשפת הסימנים.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת סימנים. 

סה"כ שידרה "ישראל 10" במסגרת המכסה 1642:12 שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 100% מהשעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 49:46 שעות 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 10" במחויבות 

האמורה.

יולי- דצמבר 2014

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 1447:53 שעות של תכניות מוקלטות הדוברות עברית. "ישראל 10" מחויבת ללוות את 

כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית. 

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 1382:39 שעות מאחר ו– 65:14 שעות לוו בשפת הסימנים.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת סימנים. 

סה"כ שידרה "ישראל 10" במסגרת המכסה 1447:53 שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 100% מהשעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

כתוביות בערבית בתכניות הדוברות ערבית 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 38:01 שעות 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 10" במחויבות 

האמורה.
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 13.2. כתוביות בתכניות מוקלטות בשעות שיא

100% מסך זמן שידורן של כלל  2014, בהיקף של  3)ב( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת  סעיף 

התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה, בשעות השיא. 

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 2)א( לחוק קבעה הרשות כי שעות צפיית השיא )"פריים טיים"( בערוצים 2 ו- 10 הינן בין 

השעות 19:00-24:30. אשר על כן, ובהתאם להוראת סעיף 2)ב( לחוק, בדיקת עמידת הזכיינים בהוראת סעיף 3)ב( לחוק 

וביתר הוראות החוק הנוגעות לשעות שיא, נערכה על פי שעות אלה. 

ינואר - יוני 2014

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה זו שידרה "ישראל 10"  362:41 שעות 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 7)ד( לחוק, המחויבות היא 348:57 שעות מאחר ו– 13:44 שעות לוו בשפת הסימנים.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת סימנים. 

סה"כ שידרה "ישראל 10" במסגרת המכסה 362:41 שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 100% מהשעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

יולי - דצמבר 2014

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 328:56 שעות 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 7)ד( לחוק, המחויבות היא 287:47 שעות מאחר ו– 41:09 שעות לוו בשפת הסימנים.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו כל השעות של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בכתוביות בעברית או בשפת סימנים. 

סה"כ שידרה "ישראל 10" במסגרת המכסה 328:56 שעות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים, ואשר מהוות 100% מהשעות 

של התכניות המוקלטות הדוברות עברית בשעות השיא. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

13.3. ליווי בכתוביות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים 

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

תכניות מדובבות המיועדות לילדים, במשך חצי שנה.

עפ"י הוראת סעיף זה בשנת 2014 יש 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 2)א( לחוק 

קובע כי שעות השיא לגבי תכניות לגיל הרך הינן 8:00-7:00 ו- 17:00-14:00 )להלן: "שעות השיא לילדים"(. 
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ינואר - יוני 2014

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

במהלך תקופה זו שידרה "ישראל 10" 33 דקות של תכנית מדובבת המיועדות לילדים בשפה העברית במהלך כל היום, 

ולפיכך היה עליה ללוות לפחות 50% מהן בכתוביות בעברית, קרי, 16.5 דקות. "ישראל 10" ליוותה את כל הדקות של 

בשפה  לילדים  המיועדות  מדובבות  תכניות  של  מהשעות   100% מהוות  ואשר  בכתוביות  לילדים  המדובבת  התכנית 

העברית במשך כל שעות היום. "ישראל 10" עמדה במחויבות.

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התוכנית

מאחורי הקלעים -  מקס האריה בממלכת 

22/06/14 - 100:1622/06/14הקסמים

מאחורי הקלעים -  מקס האריה בממלכת 

28/06/14 - 100:1728/06/14הקסמים ש.ח.

סה"כ 0:33 שעות

יולי - דצמבר 2014

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים במשך כל היום

כל  במהלך  העברית  בשפה  לילדים  המיועדות  מדובבת  תכנית  של  דקות   22  "10 "ישראל  שידרה  זו  תקופה  במהלך 

היום, ולפיכך היה עליה ללוות לפחות 50% מהן בכתוביות בעברית, קרי, 11 דקות. "ישראל 10" ליוותה את כל הדקות 

של התכנית המדובבת לילדים בכתוביות ואשר מהוות 100% מהשעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה 

העברית במשך כל שעות היום. "ישראל 10" עמדה במחויבות.

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התוכנית

מאחורי הקלעים -  מקס האריה בממלכת 

הקסמים ש.ח.
100:2208/07/14 - 08/07/14

סה"כ 0:22 שעות

13.4. כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים המשודרות בשעות השיא לילדים

ינואר - יוני 2014

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך תקופה זו שידרה "ישראל 10" 16 דקות של תכנית מדובבת המיועדות לילדים בשפה העברית בשעות השיא 

לילדים, ולפיכך היה עליה ללוות לפחות 50% מהן בכתוביות בעברית, קרי, 8 דקות. "ישראל 10" ליוותה את כל הדקות 

של התכנית המדובבת לילדים בכתוביות ואשר מהוות 100% מהשעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה 

העברית בשעות השיא לילדים. "ישראל 10" עמדה במחויבות.

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התוכנית

מאחורי הקלעים -  מקס האריה בממלכת 

הקסמים
100:1622/06/14 - 22/06/14

סה"כ 0:16 שעות
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יולי - דצמבר 2014

כתוביות בתכניות מדובבות המיועדות לילדים בשעות השיא

במהלך תקופה זו שידרה "ישראל 10" 22 דקות של תכנית מדובבת המיועדות לילדים בשפה העברית בשעות השיא 

לילדים, ולפיכך היה עליה ללוות לפחות 50% מהן בכתוביות בעברית, קרי, 11 דקות. "ישראל 10" ליוותה את כל הדקות 

של התכנית המדובבת לילדים בכתוביות ואשר מהוות 100% מהשעות של תכניות מדובבות המיועדות לילדים בשפה 

העברית בשעות השיא לילדים. "ישראל 10" עמדה במחויבות.

מתאריך - עד תאריךסה"כ משךמספר פרקיםשם התוכנית

מאחורי הקלעים -  מקס האריה בממלכת 

הקסמים ש.ח.
100:2208/07/14 - 08/07/14

סה"כ 0:22 שעות

13.5. כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי

סעיף 4)א( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, בהיקף של 75% לפחות מסך זמן שידורן של 

כלל התכניות המשודרות בשידור חי במשך חצי שנה. 

בהתאם להגדרת "כתוביות" לפי סעיף 1 לחוק, כתוביות אלו יכולות להיות משודרות באופן גלוי או כתוביות הניתנות 

לצפייה עפ"י בחירת הצופה )להלן - "כתוביות סמויות"(.

ינואר - יוני 2014

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 1088:38 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב ללוות 

לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  816:28 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 793:25 שעות מאחר ו-23:03 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 974:01 שעות, שהן 89% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

יולי - דצמבר 2014

כתוביות בתכניות בשידור חי הדוברות עברית 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 1008:17 שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית. הזכיין מחויב ללוות 

לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר  756:12 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 737:46 שעות מאחר ו- 18:26 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית. 

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 919:16 שעות, שהן 91% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.
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13.6. כתוביות בתכניות בשידור חי בשעות שיא

סעיף 4)ב( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות, בשנת 2014, 75% לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות 

בשידור חי המשודרות במשך חצי שנה, בשעות השיא. 

להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף 13.2 לעיל. 

ינואר - יוני 2014

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 333:17  שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא. הזכיין 

מחויב ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר 249:58 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 226:55 שעות מאחר ו– 23:03 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בכתוביות סמויות בעברית 307:20 שעות, שהן 92% מסך התכניות בשידור חי הדוברות 

עברית. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

יולי - דצמבר 2014

כתוביות בעברית בתכניות הדוברות עברית בשעות השיא 

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 289:16  שעות של תכניות המשודרות בשידור חי ודוברות עברית בשעות השיא. הזכיין 

מחויב ללוות לפחות 75% משעות אלה בכתוביות, כלומר 216:57 שעות.

בהתאם לסעיף 7)ד( לחוק, המחויבות היא 198:30 שעות מאחר ו– 18:27 שעות לוו בשפת הסימנים בתכניות המשודרות 

בשידור חי ודוברות עברית.

הדוברות  חי  בשידור  התכניות  מסך   91% שהן  264 שעות,  בעברית  סמויות  בכתוביות  לוו  האמורה,  בתקופה  בפועל, 

עברית. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.

13.7. תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה

סעיף 7)א( לחוק קובע כי בשנת 2014 משדר טלוויזיה ילווה 5% לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות 

בשעות השיא, למעט מהדורת חדשות, בתרגום לשפת סימנים. להגדרת 'שעות שיא' ראו סעיף 13.2 לעיל. 

ינואר - דצמבר 2014

בתקופה זו שידרה "ישראל 10" 1314:11 שעות דוברות עברית בשעות השיא. "ישראל 10" מחויבת ללוות לפחות 5% 

משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 65:42 שעות.

בפועל, בתקופה האמורה, לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית 96:22 שעות, שהן 7.3% מסך שעות הדוברות עברית 

ששודרו בשעות השיא. לפיכך, עמדה "ישראל 10" במחויבות האמורה.
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שידורי הרשות השנייה 

בשנת 2014 שידרה הרשות השנייה 17:27 שעות דוברות עברית בשעות השיא בערוצים 2 ו- 10. הרשות מחויבת ללוות 

5% משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 52 דקות.

בפועל, בתקופה האמורה, לא לוו בתרגום לשפת סימנים שידורי הרשות השנייה. בשנת 2015 תשלים הרשות השנייה 

את אי עמידתה במכסה זו.

במהלך כל השנה שידרה הרשות השנייה 43:59 שעות בערוצים 2 ו-10, וכולן לוו בכתוביות לכבדי שמיעה.

13.8. תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך

סעיף 7)ג( לחוק קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף של חצי שעה 

לפחות, לגיל הרך.

"ישראל 10" לא שידרה במהלך שנת 2014 תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה לפחות, על כן לא חלה עליה 

מחויבות זו.

חברת החדשות של ערוץ 10

סעיף 5 )ד(  לחוק, הרלוונטי לשנת הדוח, קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות, המשודרת 

בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורה כאמור. 

10 עמדה בדרישה ולוותה את מהדורות החדשות המשודרת בכתוביות סמויות אשר ניתנות  חברת החדשות של ערוץ 

לצפייה עפ"י דרישת הצופה.

לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.

כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת  לחוק קובע  7)ב(  סעיף 

בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.

בהתאם לסעיף 7 )ב( לחוק, על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ. הועדה קבעה הוראות 

בעניין, וערוצים 2 ו- 10 שידרו בהתאם לחלוקה שניתנה ע"י ועדת התיאום.

חברת החדשות של ערוץ 10 שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שני וחמישי.

לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.

בהתאם לסעיף 9 )ג( לחוק – בערוץ 10 משודרות הודעות בכותרות בזמן פיגוע המפנות למרכז מידע, בליווי מספרי 

במערכות  הציבור  ידי  על  לצפייה  הניתנות  דרישה,  לפי  בכתוביות  מלוות  החדשות  מהדורות  כן,  כמו  לחרום.  טלפון 

הדיגיטאליות.

בהתאם לסעיף 11)א( לחוק, מתפרסם מידע במדריכי השידורים ובלוחות השידורים האלקטרוניים )EPG( לגבי תכניות 

המלוות בכתוביות ובשפת סימנים. המידע מועבר על ידי הזכייניות למערכות פרסום הלוחות, במסגרת לוחות השידורים 

המפורסמים לציבור.
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הפרות בשידור
או  לכאורה של החוק, הכללים  הנראים הפרה  אירועים  זכיין  כל  על השידורים, הרשות מבררת עם  כחלק מהפיקוח 

הנחיות הרשות, לדוגמה, שיבוץ פרסומות בניגוד לכללים, פרסומת אגב אסורה ונושאים תכניתיים ואתיים נוספים.

אם לאחר הליך הבירור עם הזכיין מתקבלת החלטה כי אכן בוצעה הפרה בשידור, הרשות רשאית להטיל סנקציה על 

עיצומים כספיים. על ההחלטה להטיל סנקציה  או  הזכיין  זמן פרסומת העומד לרשות  נטילת  היא  הזכיין. הסנקציה 

עומדת לזכיין זכות לעיון מחדש בפני מנכ"ל הרשות ולאחר החלטתו, הזכיין זכאי להגיש ערר בפני ועדה של מועצת 

הרשות.

להלן מפורטות ההפרות שבגינן הוחלט להטיל סנקציות על הזכיין, הפרות שעדיין לא הסתיים הליך ההפרה לגביהן 

מסומנות בכוכבית.

טבלת סיכום הפרות ונטילות שנקבעו על ידי הרשות

מספר זכיין
הפרות 

הפרות 
בתחום 
שיבוץ 

פרסומות 
או חסויות

הפרות 
בתחום 
אתיקה 

בפרסומת

הפרות 
בתחום 

פרסומת 
אגב

הפרות
בתחום 
התכניות

הפרות 
בתחום 
היקף 
שידור 
תכניות 
מציאות

הפרות 
בתחום 
עוצמת 
השמע

נטילת התראה
זמן 

שידור

עיצום 
כספי

5312101120251ישראל 10
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עיצומים כספיים שנקבעו בשנת 2014: 

 ל"ישראל 10" סך 456,000 ₪

 ל"חדשות10" סך 3,000 ₪.
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סנקציית הרשות הפרה מס'

עיצום כספי בסך 3,000 א. 
.₪

עיצום כספי בסך 3,000 ב. 
.₪

עיצום כספי בסך 5,000. ג. 

עיצום כספי בסך 8,000 ד. 
.₪

עיצום כספי בסך 4,000 ה. 
.₪

עיצום כספי בסך 12,000 ו. 
.₪

לתכניות  עילית  סוגה  תכניות  בין  יחס  בדבר  המועצה  בהנחיות  עמידה  אי 
בידור-ריאליטי:

במהלך השבוע שבין 12-18.1.14 שודרו 4 במקום 5 תכניות סוגה א. 
לפחות, בניגוד להנחיות המועצה בנושא.

במהלך השבוע שבין 26.1-1.2.14 שודרו 4 במקום 5 תכניות סוגה ב. 
לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות המועצה בנושא.

במהלך השבוע שבין 16-22.2.14 , לא שדרו 2 תכניות סוגה עלית ג. 
מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות המועצה בנושא. 

במהלך השבוע שבין 23.2-1.3.14 , לא שדרו 2 תכניות סוגה עלית ד. 
מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות המועצה בנושא. 

עלית ה.  סוגה  תכנית  שודרה   לא   ,  2-8.3.14 שבין  השבוע  במהלך 
אחת מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות המועצה בנושא.

במהלך השבוע שבין 9-15.3.14 , לא שודרו 3 תכניות סוגה עלית ו. 
מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות המועצה בנושא. 

.1

עיצום כספי בסך 6,000 ₪. בתאריכים 28.1.14, 4.2.14  ניתנה חשיפה פרסומית לרשת מלונות "רימונים" 
בתכנית "אקסטרים מייקאובר". המפורט לעיל מהווה פרסומת אסורה וזאת 
בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת 

ובניגוד לכלל 13 לכללי התכניות.  

.2

עיצום כספי בסך 3,000 ₪. בתכנית  קיסר"  "אבן  לחברת  פרסומית  חשיפה  ניתנה    28.1.14 בתאריך 
"אקסטרים מייקאובר". המפורט לעיל מהווה פרסומת אסורה וזאת בניגוד 
לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת ובניגוד 

לכלל 13 לכללי התכניות.  

.3

עיצום כספי בסך 3,000 ₪. בתאריך 28.1.14 ניתנה חשיפה פרסומית למזגן של חברת "תדיראן" בתכנית 
"אקסטרים מייקאובר". המפורט לעיל מהווה פרסומת אסורה וזאת בניגוד 
לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת ובניגוד 

לכלל 13 לכללי התכניות.  

.4

עיצום כספי בסך 6,000 ₪. בתאריכים 28.1.14, 4.2.14 ניתנה חשיפה פרסומית לחברת "נירלט" בתכנית 
"אקסטרים מייקאובר". החשיפה מהווה פרסומת אסורה וזאת בניגוד לסעיף 
83 לחוק הרשות השנייה ולכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת ובניגוד לכלל 

13 לכללי התכניות. 

.5

עיצום כספי בסך 30,000 ₪. אבי  עם  הבית  "עמוד  התוכניות  במהלך   9.3.14  ,5.3.14  ,3.3.14 בתאריכים 
ביטון", ניתנה חשיפה פרסומית מצטברת ובוטה לרשת הסופרמרקטים "עדן 
כי  יודגש  הייתה ממעניקות הפרס בתוכנית.  גם  בנוסף  טבע מרקט" אשר 
לתכנית זו נתנה הפרה במועד השידור הראשון בשנת 2012.  המפורט לעיל 
מהווה הפרה חוזרת של סעיף 83 לחוק הרשות השנייה, של כלל 9 לכללי 

האתיקה בפרסומת וכן של כלל 13 לכללי התכניות.

.6
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סנקציית הרשות הפרה מס'

התראה. מבדיקת הרשות ליישום ההנחיות להפקה ושידור של תכניות ריאליטי מיום 
שלהלן  בסעיפים  כי  עולה  העולם"  סוף  "עד  לתכנית  בהתייחס   ,11.3.13

התקיימה אי עמידה בהנחיות: 

א. המשך מעקב וטיפול לאחר סיום התכנית - סעיף 5.2 בהנחיות קובע כי 
גמר  גם לאחר  וטיפול במימון ההפקה  זכאים להמשך מעקב  המתמודדים 

התכנית, בהתאם להוראות הצוות הרפואי.

ב. חוו"ד רפואית - סעיף 3.4 בהנחיות קובע כי יש ליידע את המתמודד כי 
הוא זכאי לחוו"ד רפואית נוספת.

– תקופת ההתיישנות בהסכם אינה מתאימה לסעיף  ג. תקופת התיישנות 
19 לחוק ההתיישנות. לכן ההסכם עומד בניגוד לסעיף 1.3 בהנחיות, לפיו 

ההסכם צריך לעמוד בהוראות כל דין.

.7

עיצום כספי בסך 5,000 ₪.

בגין הפרה זו נקבעה התראה.

מבדיקת הרשות ליישום ההנחיות להפקה ושידור של תכניות ריאליטי מיום 
שלהלן  בסעיפים  כי  עולה   "VIP מנצח  "זוג  לתכנית  בהתייחס   ,11.3.13

התקיימה אי עמידה בהנחיות:
מיון א.  יכלול  המיון  כי  קובע  בהנחיות   2.2 סעיף   – הרפואי  המיון 

רפואי, שאלון רפואי ופגישה עם הצוות הרפואי. בדיווח צוין הצוות 
התקיימה  ולא  רפואיים  אישורים  הביאו  המתמודדים   - הרפואי.  

פגישה עם הצוות הרפואי.  
הסכם המשתתף - סעיף 1.4 בהנחיות קובע כי התקנון צריך להיות ב. 

חלק מההסכם למשתתף. בפועל המתמודדים חתמו על התקנון 
בנפרד והוא לא צורף להסכם. 

חוו"ד רפואית - סעיף 3.4 בהנחיות קובע כי יש ליידע את המתמודד ג. 
כי הוא זכאי לחוו"ד רפואית נוספת.

יש ליידע את ד.  כי  4.3 בהנחיות קובע  - סעיף  הפסקת השתתפות 
החלטת  בעקבות  השתתפות  הפסקת  תתאפשר  כי  המתמודד 

הצוות הרפואי

.8
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סנקציית הרשות הפרה מס'

עיצום כספי בסך 15,000 א. 
 .₪

עיצום כספי בסך 15,000 ב. 
 .₪

עיצום כספי בסך 20,000 ג. 
 .₪

עיצום כספי בסך  20,000 ד. 
.₪

עיצום כספי בסך 5,000 ה. 
.₪

לתכניות  עילית  סוגה  תכניות  בין  יחס  בדבר  המועצה  בהנחיות  עמידה  אי 
בידור-ריאליטי:

עלית א.  סוגה  תכניות   3 שודרו   16-22.3.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 7 תכניות סוגה לפחות, בניגוד להנחיית המועצה בנושא.

עלית ב.  סוגה  תכניות   3 שודרו   23-29.3.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 6 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 

המועצה בנושא.  
עלית ג.  סוגה  תכניות   2 שודרו   30.3-5.4.14 שבין  השבוע  במהלך 

במקום 6 תכניות סוגה לפחות, מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 
המועצה בנושא. 

עלית ד.  סוגה  תכניות   3 שודרו   6-12.4.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 7 תכניות סוגה לפחות, מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 

המועצה בנושא.
עלית ה.  סוגה  תכניות   2 שודרו   13-19.4.14 שבין  השבוע  במהלך 

במקום 3 תכניות סוגה לפחות, מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 
המועצה בנושא.

.9

עיצום כספי בסך 30,000 ₪. כללה  אשר  כתבה  שודרה  לילה"  "צינור  התכנית  במהלך   18.3.14 בתאריך 
ראיון עם קטינה נפגעת תקיפה מינית, תוך הצגת פרטים העשויים לרמז על 
ולא ראויות,  )גילה, מקום מגוריה(. הכתבה כללה שאלות חודרניות  זהותה 
בהתחשב בגילה הצעיר של הקטינה. השידור האמור עומד בניגוד כלל 13 
לכללי האתיקה בשידורים, וכן בניגוד לסעיף 24 )א( )ו( לחוק הנוער )טיפול 
והשגחה( תש"ך-1960, לפיו אין לפרסם כל פרט העשוי להביא לזיהויו של 

קטין שנעברה בו עבירת מין או התעללות.

.10

עיצום בסך 5,000 ₪.*  בתאריך 15.5.14 במהלך התוכנית "הכל כלול" ניתנה חשיפה 
שירות  שיפור  בהצגת  ביטוי  לידי  שבאה  "פרטנר",  לחברת  פרסומית  
נציגי  כולל צילומים במשרדי החברה, במתחם  הלקוחות שנעשה בחברה, 
עם  ריאיון  זה,  בנושא  שנערכו  טכנולוגים  השינויים  ציון  הלקוחות,  שירות 
סמנכ"ל שירות הלקוחות, ועוד. המפורט לעיל מהווה פרסומת אסורה וזאת 
בניגוד לסעיף 83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת 

ובניגוד לכלל 13 לכללי התכניות. 

.11
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עיצום כספי בסך 15,000 א. 
 *.₪

עיצום כספי בסך 5,000 ב. 
 *.₪

עיצום כספי בסך 15,000 ג. 
 *.₪

עיצום כספי בסך 15,000 ד. 
 *.₪

עיצום כספי בסך 15,000 ה. 
*.₪

לתכניות  עילית  סוגה  תכניות  בין  יחס  בדבר  המועצה  בהנחיות  עמידה  אי 
בידור-ריאליטי:

במהלך השבוע שבין 20-26.4.14 שודרה תכנית אחת מסוגה עלית א. 
במקום 4 תכניות סוגה לפחות שהיה עליכם לשדר, מתוך המכסה 

שנקבעה לפי הנחיות המועצה בנושא. 
עלית ב.  סוגה  תכניות   2 שודרו   4-10.5.14 שבין  השבוע  במהלך 

במקום 3 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 
המועצה בנושא.

עלית ג.  סוגה  תכניות   2 שודרו   11-17.5.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 5 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 

המועצה בנושא.
במהלך השבוע שבין 18-24.5.14 שודרה תכנית אחת מסוגה עלית ד. 

במקום 4 תכניות סוגה לפחות, מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 
המועצה בנושא.

עלית ה.  סוגה  תכניות   2 שודרו   25-31.5.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 5 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 

המועצה בנושא.

.12

עיצום כספי בסך 71,000 
*.₪

כנגד  היוצא  היום",  "ישראל  היומון  ב-5.11.14 עלה לשידור תשדיר מטעם 
הצעת חוק המונחת על שולחן הכנסת, זאת בלא שהתבקש אישור מוקדם 
של הרשות השנייה לשידורו. הרשות הודיעה ביום 7.11.14 לחדול משידורו 
מכיוון  וזאת   ,23:59 בשעה   7.11.14 שישי  מיום  החל  הנוכחית  במתכונתו 
שמדובר בתשדיר העומד בניגוד לכלל 11 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה 
מסר  כולל  בהיותו  התשנ"ד-1994  בטלוויזיה(,  בפרסומת  )אתיקה  ורדיו 

בעניין השנוי במחלוקת בציבור.  
 12 שבת  יום  במהלך  התשדיר  שודר  האמורה,  הרשות  החלטת  אף  על 
פעמים. שידור התשדיר על אף הנחיית הרשות המפורשת לחדול מלשדרו 
בניגוד  ובפרט  והזיכיון,  הדין  להוראות  בניגוד  עומד  מסוימת  משעה  החל 
לכללים 3, 4 ו-4א לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )אישור מוקדם של 

תשדירי פרסומת(, התשנ"ד-1994.

.13

עיצום כספי בסך א. 
*.15,000₪

עיצום כספי בסך 15,000 ב. 
*.₪

עיצום כספי בסך 5,000 ג. 
* .₪

עיצום כספי בסך 10,000 ד. 
*.₪

לתכניות  עילית  סוגה  תכניות  בין  יחס  בדבר  המועצה  בהנחיות  עמידה  אי 
בידור-ריאליטי:

עלית א.  סוגה  תכניות   3 שודרו   14-20.9.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 6 תכניות סוגה לפחות, מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 

המועצה בנושא.
במהלך השבוע שבין 21-27.9.14 שודרה תכנית סוגה עלית אחת ב. 

במקום 4 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 
המועצה בנושא. 

עלית ג.  סוגה  תכניות   2 שודרו   5-11.10.14 שבין  השבוע  במהלך 
במקום 3 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 

המועצה בנושא. 
במהלך השבוע שבין 12-18.10.14 שודרה תכנית סוגה עלית אחת ד. 

במקום 3 תכניות סוגה לפחות מתוך המכסה שנקבעה לפי הנחיות 
המועצה בנושא.

.14
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סנקציית הרשות הפרה מס'

עיצום כספי בסך 71,000 
*.₪

ביום 28.12.14 החל מהשעה 22:31, עד למחרת היום בשעה 5:45 בבוקר, 
לראש  פנייה  שקופית  שודרה  ובמקומם   "10 "ישראל  שידורי  הופסקו 
נוספים  ותשדירים  בערוץ שקופיות  שודרו   29-30.12.14 בימים  הממשלה. 
הנוגעים  המסרים  קידום  בעניין  הממשלה  לראש  פנייה  עניינם  גם  אשר 
למצבו של הערוץ ובסכנה המשתקפת להמשך קיומו. השידור הינו בניגוד 
להוראת סעיף 46)ג( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ובניגוד לכלל 5 

לכללי הרשות השנייה )אתיקה בשידורי טלוויזיה(. 

.15

חדשות 10  

סנקציית הרשות הפרה

עיצום כספי בסך 3,000  ₪. בתאריך 23.2.14 מהדורת החדשות הוארכה מעבר לזמן השידור שהוקצה לה. 
השידור האמור עומד בניגוד לסעיף 63 )ב( לחוק הרשות השנייה, לפיו המנהל 
אחראי לקביעת שעות מהדורות החדשות ואורכן, וכן בניגוד לכלל 4 )ב( לכללי 

התכניות, לפיו הארכת מהדורת החדשות נדרשת לאישור המנהל.

.1
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ערוץ 10

95

הנדסה

הרשות השנייה מפיצה את שידורי ערוץ 10 לקליטה חופשית לציבור הרחב בדרכים הבאות: �

1. הפצה לוויינית דיגיטלית פתוחה באמצעות הלוויין "עמוס 3".

2. הפצה קרקעית דיגיטלית פתוחה באמצעות מערך ההפצה "עידן+".

3. העברת 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+" והלווייני הפתוח באמצעות מש"ב הרשות השנייה.

הפצה קרקעית דיגיטלית – עידן+: �

נגישים, חבילה של שישה  – ערוצים ישראליים דיגיטליים  "עידן+"  2014 נמשכים השידורים הפתוחים של  בשנת 

 .DVB-T-ערוצים )1, 2, 10, 33, 99 ו-23(, בהפצה ארצית באמצעות מערך משדרים ספרתיים בטכנולוגיית ובתקן

המשדרים ממוקמים בתחנות שידור בפריסה ארצית.

התחנות  שאר  ו"סלקום".  "פרטנר"  השנייה,  הרשות  "בזק",  הבאים:  הגופים  של  באתרים  נמצאות  השידור  תחנות 

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 

לגבות את השידור באתרים  כדי  עובה  קווי התמסורת  מול מרכז השידורים של הרשות השנייה. מערך  אופטיים 

דומיננטיים. תפעול המערך ותחזוקתו מבוצעים באמצעות תחום הנדסה ברשות השנייה.

הפצת השידורים הלוויינית: �

השידורים הדיגיטליים הפתוחים של ערוץ 10 ושידורי ערוץ 2 מופצים באמצעות הלוויין "עמוס 3". 

תפעול  בירושלים.  השנייה  הרשות  ממש"ב  ובקרה  שידור  מערכות  באמצעות  ללוויין  ישירות  מופצים  השידורים 

המערך ותחזוקתו מבוצעים באמצעות תחום הנדסה ברשות השנייה.
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ערוץ 10

מרשם הפצת שידורי ערוץ 10

שידור ספרתי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”עמוס 3“ ספרתי

חברות הכבלים והלוויין
(YES)

בתים פרטיים
קליטה לוויינית

ישראל 10

חדשות 10

תחנות שידור קרקעי
 D.T.T ספרתי

 

בתים פרטיים
קליטה ספרתית קרקעית

(D.T.T)

מש"ב רב-ערוצי
ספרתי

”עמוס 3“ 
Uolink - ספרתי

”עמוס 3“ 

”עמוס 3“ 
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פרסומות

פרסומות
אישור פרסומות מראש

מרבית הפרסומות  את  פרסום.  זמן  הן ממכירת  ציבורי, שהכנסותיהם  בפיקוח  ערוצים מסחריים  הם  ו-10   2 ערוצים 

המשודרות הזכיינים מאשרים באופן עצמאי, בלא מעורבות הרשות. הזכיינים רשאים להגיש לרשות שאלות או בקשות 

לחוות דעת מקדימה, בעניין תשדירים או תסריטים שיש בהם קושי כלשהו ושהזכיינים מתקשים לגבש עמדה בעניינם.

נוסף על כך, בהתאם להחלטת מועצת הרשות השנייה מ-1 ביוני 2004, הזכיינים מחויבים להעביר לאישורה המוקדם של 

הרשות תשדירי פרסומת בהשתתפות ילדים או תשדירים המיועדים לילדים, תשדירים בנושאי בריאות וכן כל תסריט/

אלימות,  מינית,  רמיזה  או  מין  של  תכנים,  או  מסרים  מילוליים(,  או  )ויזואליים  ביטויים  בו  שיש  תשדיר שקיים חשש 

אכזריות או גזענות, או שקיים חשש כי יש בו משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור. 

החלטת מועצה זו אינה חלה על משרדי פרסום ומפרסמים שהוענק להם תו אתי. אלו מעבירים את הפרסומות ישירות 

לאישור הזכיינים.

התו האתי

במיזם ראשון מסוגו בענף התקשורת בישראל, נקבע הליך של רגולציה משותפת )co-regulation( של הרשות השנייה 

איגוד  נציגי  2004, עם הצטרפותם של  והמפרסמים. תחילתו של המיזם במחצית השנייה של שנת  עם הפרסומאים 

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 2005. מנגנון זה מעניק למשרדי פרסום 

ולמפרסמים שעברו הדרכה על ידי הרשות וקיבלו על עצמם את עקרונות התו האתי, פטור מהצורך להעביר לאישור 

נכון להיום, מרבית משרדי הפרסום והמפרסמים המרכזיים  מראש של הרשות תשדירים המחויבים באישור מוקדם. 

בענף חתומים על התו האתי ועל כן, הרשות השנייה אינה מאשרת מראש את הפרסומות כאמור לעיל בעניינם

הגופים החתומים על מדריך האתיקה והתו האתי
משרדי פרסום:

1, דרורי  BBDO, גליקמן נטלר סמסונוב, גלר נסיס, דחף  יפית, גיתם  ג.  אדלר חומסקי ורשבסקי, באומן בר ריבנאי, 

 ,DDB יורו ת"א )צרפתי( מקאן אריקסון, עופר-הרץ-ליניאל ,TBWA יהושע ,JWT שלומי, זרמון גולדמן, טמיר כהן

ערמוני, פובליסיס אריאלי, פריור מערכות שיווק ופרסום, ראובני פרידן, רגב קויצקי, שלמור אבנון עמיחי.

מפרסמים:

012 קווי 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, המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל, 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-YELLOW, פלאפון, פסיפיק יבואני מכוניות בע"מ, פרטנר, צ'מפיון 

בריאות  שרותי  עובדים,  שיכון  שופרסל,  ישראל,  ריגלי  בע"מ,  מכוניות  מפיצי  קרסו  קידום,  לאומית,  קופ"ח  מוטורס, 

כללית, תמי 4, תנובה, תרימה.
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פרסומות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

נתונים כלליים:
נתוני  דו"ח זה מתייחסים לתאריכים הבאים: 

ערוץ 2: 1.1.14 – 31.10.14 )שנת הזיכיון של המורשים לשידור ערוץ 2(.

ערוץ 10: 1.1.14 – 31.12.14 )שנת הזיכיון של ישראל 10(.

בתקופה שבין -1.1.14 31.10.14 שודרו 3947 תשדירים חדשים בערוץ 2, ובתקופה בין -1.1.14 31.12.14 שודרו 3746 

תשדירים חדשים בערוץ 10. 

בממוצע שודרו בתקופה זו מדי חודש כ-395 פרסומות חדשות בערוץ 2, וכ-312 פרסומות חדשות בערוץ 10. 

סך תשדירים שנה
חדשים ששודרו 

בערוץ 2

סך תשדירים חדשים 
ששודרו בערוץ 10

20073,2542,765

20083,2432,772

20093,6342,973

20104,3173,534

20114,0053,454

20124,1993,363

20135,7934,010

20143,9473,746

כן הוגשו בשנה זו 512 תסריטים/תשדירי פרסומת לאישור הרשות. 

בתשדיר  והמתרחש  הנאמר  של  מילולי  )תיאור  בתסריטים  לדון  כדי  קבוע  באופן  מתכנסת  ברשות  פרסומות  ועדת 

המתוכנן( ובתשדירי פרסומת שהוגשו לאישור מראש. זאת, לפי כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומות 

בטלוויזיה(, התשנ"ד-1994 )להלן – כללי האתיקה(. כללים אלו הם קווי היסוד לאסור ולמותר בתשדירי פרסומת, והם 

עוסקים במגוון רחב של סוגיות
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פרסומות

במסגרת עבודת הוועדה, נבדקים תשדירים מהסוגים הבאים:
1. תשדירים 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, וכן תשדירים לתרכובות מזון לתינוקות. 

כחלק מהליך האישור, הרשות מבקשת שיועבר אליה ביסוס מקצועי-מדעי מגורם מקצועי מוסמך לנטען בתשדירים. 

הוועדה  בין היתר,  ומתייעצת עמו במקרים המתאימים.  ועדת פרסומות ברשות עובדת בתיאום עם משרד הבריאות 

מקבלת מאגף הרוקחות וממחלקת התזונה במשרד הבריאות אישורים לגבי תרופות שעל פי חוק חייבות להיבדק על ידי 

משרד הבריאות לצורך פרסומן, וכן המלצות וייעוץ בעניין טענות בריאותיות בפרסומות שונות, בייחוד אם ישנו חשש כי 

הן אינן עולות בקנה אחד עם תקנות משרד הבריאות בנושא מוצרי מזון ותוספי מזון או הנחיותיו.

 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 בעלי מקצוע בתחומם, כגון: מנהלי בתי חולים 

בארץ, מומחי תזונה ונטורופתים הנותנים מענה לשאלות בנושאים הומיאופתיים או בנושאים של תוספי מזון, וכן רופאים 

מקצועיים מתחומים שונים כמו רפואת שיניים, רפואת עור ועוד. 

בטבלה שלהלן יובאו דוגמאות לתשדירים שבהם התעורר קושי בנושא זה: 

שם תסריט/
תשדיר

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת סיבת טיפולתאריך
שאושרה לשידור

חוות תקוע – 1.
פטריות 

* הטעיה בנוגע לתכונות המוצר. 02.02.14
* עמידה בניגוד לכלל 44 לכללי 

האתיקה בפרסומות.

המפרסם תיקן את התשדיר 
בהתאם להערות הרשות.

* עמידה בניגוד לכלל 2)ג( בתקנות 27.2.14מרפאת קפלאוי2.
רופאי שיניים )פרסומת אסורה( 

תשס"ט 2009.

המפרסם לא הגיש תסריט מתוקן 
ולפיכך לא אושר. 

לייזר קומפני – 3.

חסות

* חשש להטעיה בנוגע לתכונות 18.05.14
המוצר וטענה רפואית מוגזמת.

* לא הומצאה חוות דעת רפואית 
מתאימה בדבר מהימנות הטענות 

המתייחסות למוצר, בניגוד לכללים 
43, 25 ו-42 )ב( לכללי האתיקה 

בפרסומות. 

המפרסם לא הגיש את חוות הדעת 

הנדרשת ולפיכך התסריט לא אושר. 
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2. תשדירים בהשתתפות ילדים: 
בתשדירים בהשתתפות 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 בתשדיר לפי 

תקנות הגנת הצרכן )פרסומת המכוונת לקטינים(, התשנ"א-1991 וכללי האתיקה בפרסומת.

בטבלה שלהלן יובאו דוגמאות לתשדירים בעייתיים בנושא זה: 

שם תסריט/
תשדיר

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת סיבת טיפולתאריך
שאושרה לשידור

משרד הרווחה – 1.
תכנית 360

במהלך הליך אישור התשדיר, 17.7.14
הרשות דרשה לקבל את הסכמת 
הורי הילד להשתתפות בתשדיר 
ולא להציג את פרטיו של הקטין, 

כדי למנוע את זיהויו ופגיעה 
בפרטיותו וכבודו, בהתאם לכלל 
41 לכללי האתיקה בפרסומות. 

הרשות אישרה את התשדיר 
לאחר שהוסבר לה כי הילד 
והמטפלת הם שחקנים ולא 

אוזכרו שמו וכתובתו. 

עמידר – סיוע 2.
בשכר דירה

הופעת הילדים בתשדיר הוצגה 12.08.14
באופן העומד בניגוד לכלל 41 

לכללי האתיקה בפרסומות. 

התשדיר תוקן בהתאם לכללים 
ואושר לשידור.

3. חוות דעת מקדימה:
הזכיינים פונים לרשות לצורך קבלת חוות דעת בסוגיות שבהן קיימת התלבטות. הרשות מעבירה את חוות דעתה לזכיין.

להלן דוגמאות לתסריטים/תשדירים בתחום זה :

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת סיבת טיפולתאריךשם תסריט/תשדיר
שאושרה לשידור

בדיקה אם האמירה "נולדה 02.01.14מיצובישי אסטראג' 1.
למשפחות חדשות" עומדת 

בניגוד לכלל 4 בכללי חסויות.
הרשות מצאה כי האמירה אינה 

עומדת בניגוד לכלל 4. 

לא

נורופן בכיכובו של 2.
דיוויד בלאט

תשדיר פרסומת המציג דמות 18.05.14
או שחקן בתכנית, בניגוד לכלל 

32)א( לכללי שיבוץ.
הרשות מצאה כי אין לשבץ את 
התשדיר האמור במהלך משחק 

גמר יורוליג.

לא

 .3  – Winemarket
חנות יין - חסות

הצגת תשדיר חסות בנושא 10.08.14
אלכוהול ועמידתו בחוק הגבלת 

הפרסומת והשיווק של משקאות 
אלכוהוליים, התשע"ב-2012.

הרשות מצאה כי התשדיר עומד 
בחוק וכי יש לשבצו בהתאם 

לכלל 27 בכללי שיבוץ.

התשדיר שודר בהתאם לשעת 
השיבוץ שאושרה.
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4. תשדירי פרסומת שיש בהם רמיזות מיניות, אלימות, פגיעה ברגשות הציבור:
להלן דוגמאות לתסריטים/תשדירים שהוגשו לבדיקת הרשות בתחום זה:

הועבר לרשות בגרסה מתוקנת סיבת טיפולתאריךשם תסריט/תשדיר
שאושרה לשידור

בקשה לאישור מראש של 04.5.14חסות דורקס 1.
תשדיר שהאמירות בו עשויות 

להיחשב פוגעניות ובעלות 
רמיזות מיניות, באופן הפוגע 

בטעם הטוב וברגשות הציבור.
האמירות לא אושרו לשידור 

בהיותן בניגוד לכללים 3 ו-14 
לכללי האתיקה.

לא

בקשה לאישור מראש של 29.5.14טרייד מוביל2.
תשדיר שכלל אמירה בעלת 

רמיזות מיניות, פגיעה בטעם 
הטוב וברגשות הציבור.

האמירות לא אושרו לשידור 
בהיותן בניגוד לכללים 3 ו-14 

לכללי האתיקה.

לא

בקשה לאישור מראש של 02.09.14סקס סטייל – חסות3.
תסריט בנושאים מיניים. הואיל 

ושעת השיבוץ הייתה לאחר 
השעה 24:00 בלילה ולא הייתה 

התייחסות למין באופן ישיר, 
החסות אושרה לשידור.

לא
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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

בדיקת תשדירים לאחר שידור 
כחלק מהעבודה השוטפת באגף פרסומות ברשות, נבדקים תשדירי הפרסומת שהזכיינים אישרו ללא מעורבות הרשות, 

הן  צוות המפקחים(,  והערות של  צפייה  )בעקבות  אקראי  באופן  הן  נעשית  הבדיקה  בדיעבד.  כלומר  שידורם,  לאחר 

או  ישירות  וצרכניים שונים(, שמתקבלות  ציבוריים  גורמים  )מתחרים,  גופים אחרים  ופניות של  ציבור  פניות  בעקבות 

באמצעות נציב תלונות הציבור. 

על החלטת ראש אגף פרסומות ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות.

בטבלה שלהלן דוגמאות לתשדירים שהרשות נדרשה אליהם לאחר שהחל שידורם:

שם תסריט/
תשדיר

הועבר לרשות בגרסה סיבת טיפולתאריך
מתוקנת שאושרה לשידור

yes – לא 1.
תפסיקו להרגיש 

– חודשיים 
ניסיון למסלול 

שבמבצע 

גודל הכתוביות בתשדיר עמד בניגוד לכלל 06.03.14
54א בכללי האתיקה בפרסומת.

הרשות דרשה לבצע תיקון בהתאם.

כן

אלבר מוטו – 2.
יכולים לקבל 

ביטוח חובה – 
האופנובנק

גרסתו המלאה של התשדיר עמדה בניגוד 24.3.14
לכלל 7א בדבר עידוד עבריינות. במקביל, 

נדרשו תיקונים לגרסה המקוצרת כדי 
שהתשדיר יעמוד בכללים.

כן

פרטנר – עד 3.
150MB

הטענה כי רשת דור 4 תאפשר גלישה 13.04.14
במהירות עד BM051 עומדת בניגוד לכלל 4 

בכללי האתיקה בפרסום. הרשות דרשה לתקן 
אמירה זו.

לא

כאמור, הרשות מבצעת בדיעבד בדיקת תשדירים שאושרו ע"י הזכיינים לאחר שידורם, בין השאר בשל פניות גופים 

שלישיים בעניינם. 

בשנת 2014 התקבלו ברשות 20 פניות מאת גופים מתחרים )או מי מטעמם(, גורמים ציבוריים וצרכניים שונים )פניות 

המוגשות לנציב פניות הציבור לא כלולות במספר זה(, מתוכן 7 פניות נמצאו מוצדקות ולפיכך נדרש תיקון התשדיר 

בהתאם, ו- 13 פניות נמצאו בלתי מוצדקות.

להלן פירוט הפניות וטיפולה של הרשות בהן.
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פניות שנמצאו מוצדקות – בעקבותיהן דרשה הרשות את תיקון תשדיר

המפרסם 
ושם תשדיר 

פניית 
מתחרה

טיפול הרשותרקע הפנייה

רקיט בנקיזר 
– פיניש 

קוואנטום 
– יותר טוב 
ממה שיש 

לך בבית 

אמת בפרסום הנקל סוד
ודרישה לקבלת 

ביסוסים לתשדיר.

הרשות בדקה את התשדיר ואת ביסוס האמירה: "יותר טוב 
ממה שיש לך בבית". נמצא כי נבדקו רק שלושה מוצרי 

טבליות שונים למדיח כלים. הרשות דרשה כי תהיה התייחסות 
בקריינות למותגים שנבדקו ולפרמטר שנבדק. כמו כן, הרשות 

דרשה להוסיף כתובית ובה פירוט הבדיקה.

בזק – 
מסיבת 
רווקות

אי עמידה בכלל הוט
4 בכללי האתיקה 

בפרסומת. 

הרשות בדקה את התשדיר ואת האמירה "להצטרף לאינטרנט 
ולהזמין טכנאי" וכן את הטענה לשדרוג עד 100 מגה ומצאה כי 
התשדיר בוסס כהלכה. יחד עם זאת, הרשות דרשה מהמפרסם 
לתקן את האמירה "להזמין טכנאי" באופן שלא ישתמע כי ניתן 

להזמין טכנאי לכל בעיה אלא טכנאי התקנה בלבד. 

תנובה – 
המצפן 
התזונתי

טרה – 
מילקו 

תעשיות 
בע"מ

אי עמידה בכלל 
4 בכללי האתיקה 

בפרסומת. 

הרשות בחנה את הביסוסים ואת תגובת המפרסם וקבעה 
כי מבחינה לשונית, האמירה "מגוון מוצריה" משמעותה כלל 

המוצרים. כדי למנוע הטעיה, יש לתקן אמירה זו ל"מגוון 
מוצרים". כמו כן, נמצא כי הבולטות הניתנת למוצר שקית 
החלב בתשדיר עשויה להטעות כי הופחתו הנתרן והסוכר 
במוצר זה ועל כן יש לטשטש או להסיר את שקית החלב 

מהתשדיר.

סלופארק wobi – פנגו
טכנולוגיות 

בע"מ

אי עמידה בכלל 
4 לכללי האתיקה 

בפרסומת.

הרשות בחנה את תגובת המפרסם ואת הביסוסים בעבור 
האמירה "קונים ביטוח מקיף ב wobi ולא משלמים שנה 

שלמה על חניה כחול לבן עם פנגו פלוס".
לאחר בחינת הביסוסים דרשה הרשות לסייג את האמירה הנ"ל 

ולהרחיב את הפירוט בכתובית המבצע.

סלקום – 
שירותי דור 

4.5

אי עמידה בכללים אורנג'
4, 24 ו-25 

לכללי האתיקה 
בפרסומת.

הרשות בחנה את הביסוסים ואת תגובת המפרסם וקבעה כי 
קיימת הטעיה באמירה "סלקום מביאה לכם את "דור 4.5 – 

LTE advanced", שכן בשל ההקשר שבו מוצגת האמירה 
והנראות בתשדיר הצופה הסביר עלול להבין כי טכנולוגיה זו 

זמינה ומוצעת כבר היום ללקוחות החברה. הרשות דרשה לתקן 
את התשדיר באופן שיובן כי הטכנולוגיה תוצע כשירות עתידי 

בלבד. כמו כן, נדרש המפרסם להוסיף כתובית מסייגת ובולטת 
לעניין: מכשירים תומכים בלבד, הקצאת תדרים ואישור משרד 

התקשורת לנושא.

אי עמידה בכלל אלקטרהטורנדו
4 לכללי האתיקה 

בפרסומת

הרשות בחנה את הביסוסים ואת תגובת המפרסם וקבעה כי 
מהאמירה "עכשיו לכולם ברור, שטורנדו לג'נד הוא הטורנדו 
הנמכר ביותר בישראל", המופיעה בסמוך לאמירה "ועכשיו, 

חדש! קולקציית 2014", קיים חשש להטעיה של הצופה הסביר 
שאינו יודע כי הקולקציה החדשה הושקה ביולי 2014 ולא 
בינואר 2014. לפיכך, הרשות דרשה להוסיף כתובית הסבר 

לרבות פירוט התקופה המצוינת.



הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 104104104104

פרסומות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

המפרסם 
ושם תשדיר 

פניית 
מתחרה

טיפול הרשותרקע הפנייה

תדיראן – 
המזגן האמין 

והאיכותי

אי עמידה בכללים טורנדו
25, 26 ו-4 לכללי 

האתיקה בפרסומת

הרשות בחנה את הביסוסים ואת תגובת המפרסם וקבעה כי 
התשדיר עומד בכללים 4 ו-25 בכללי האתיקה.כמו כן, קבעה 

הרשות כי לא התקבלו ביסוסים מספקים בעבור האמירה 
"המזגן האמין והאיכותי בישראל" ודרשה לסייג אמירה זו.

פניות שנמצאו בלתי מוצדקות

המפרסם 
ושם תשדיר 

טיפול הרשותרקע הפנייהפניית מתחרה

ממרח 
שוקולד טרה

השחר העולה 
בע"מ

חברת "השחר העולה בע"מ" טענה 
כי האמירה "ממרח גבינה עם שוקולד 

ובטעם מושלם, עם פחות סוכר ופחות 
קלוריות, בהשוואה לממרחים שנבדקו", 

במקביל להופעת כתובית, "בהשוואה 
לממרח השחר העולה ולממרח נוטלה", 
יוצרים הטעיה ועומדים בניגוד לכללים 

4, 26)א()4( ו-16 בכללי האתיקה 
בפרסומת, מכיוון שאין מדובר במוצרים 

דומים וניתנים להשוואה ומאחר שלא 
מוצגים כל הנתונים על אודות מרכיבי 

המוצר לצרכן בתשדיר.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
המוצרים הם ממרחים ומהווים 

חלופה לממרח בטעם שוקולד ומכאן 
שההשוואה אפשרית. נוסף על כך, 

המפרסם בחר להבליט את הפרמטרים 
סוכר, שומן וקלוריות ולהצניע 

פרמטרים אחרים כחלק מטכניקות 
פרסומיות מקובלות. לפיכך מצאה 
הרשות כי אין מקום להתערבותה.

טורנדו 
מוצרי צריכה 

בע"מ – 
מספר 1 

בשביעות 
רצון 

הלקוחות

תדיראן גרופ 
בע"מ

חברת "תדיראן" טענה כי באמירה 
"מספר 1 בשביעות רצון הלקוחות אל 

מול המתחרים שנבדקו" קיימת הטעיה.

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
הביסוסים ומצאה כי הסקר שהחברה 

התייחסה אליו בתלונתה והסקר שהוצג 
בתשדיר הם סקרים שונים. כמו כן 

נמצא כי קיימת מובהקות סטטיסטית 
לממצאים בסקר שהתשדיר הציג. 
לפיכך מצאה הרשות כי אין מקום 

להתערבותה

תדיראן גרופ 
בע"מ – פרס 

באח הגדול

טורנדו מוצרי 
צריכה בע"מ

חברת "טורנדו" טענה כי בפרס בתכנית 
האח הגדול, האמירה "מקררים את 
הבית החם במדינה" מטעה, מכיוון 

שהמזגן המקרר את בית האח הגדול 
אינו המזגן העילי המוצג בפרס. כמו כן 

טענה, כי האמירה "הבית החם במדינה" 
אינה נכונה מכיוון שיש בתים חמים 

יותר במדינה.

הפרס נבדק ברשות ונמצא כי בוסס 
כראוי. השימוש בדגם של מזגן תדיראן 
שאינו בהכרח זה המשמש בבית האח 

הגדול הוא לשם המחשה של מזגן. 
הרשות לא מצאה כי מחויב בהקשר זה 
כי המזגן הנמצא בבית הוא זה שיופיע 
בפרס. באשר לאמירה, הרשות מצאה 

כי השימוש באמירה נועדה ליצור קשר 
בין האווירה ה"חמה " בבית האח הגדול 

למוצר. לפיכך מצאה הרשות כי אין 
מקום להתערבותה.
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המפרסם 
ושם תשדיר 

טיפול הרשותרקע הפנייהפניית מתחרה

טבע תעשיות מטרנה
פרמצבטיות 

בע"מ

חברת "טבע" טענה כי האמירה, "כשאת 
הכי קרובה, את הכי טובה", בתשדיר 
מטרנה וכן ההפניה לאתר האינטרנט 
"maternathebest.co.il" עומדים 

בניגוד להנחיות משרד הבריאות בעניין 
פרסום תמ"ל וכן בניגוד לכללים 26)א(
)2-4( ו-25)ב( בדבר השוואה וטענות 

הניתנות לביסוס.

הרשות בדקה את התשדיר ומצאה 
כי המסר "כשאת הכי קרובה, את הכי 
טובה" מתייחס לאם ולתינוק. ובאשר 

להפניה לאתר מטרנה, בכתובת האתר 
עצמו אין הצגה של תמ"ל מטרנה 
כבעל יתרון מלאכותי או עליונות. 
לפיכך הרשות מצאה כי אין מקום 

להתערבותה. 

רקיט בנקיזר 
)ניר איסט( 

בע"מ 

תשדיר וניש 
קליה

סנו מפעלי 
ברונוס בע"מ

חברת 'סנו' טענה כי ישנה הטעיה 
בתשדיר בדבר תכונות המוצר "וניש 

קליה" וכן טענה דבר אופן הצגת 
הבדיקה מבחינה מחקרית.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי בוסס 
כראוי. תוצאות הבדיקות שערכה 

חברת "רקיט בנקיזר" ל"וניש קליה" 
מבססות את הנטען בתשדיר ולא נדרש 

שינוי באופן הצגת תוצאות הבדיקה. 
לפיכך מצאה הרשות כי אין מקום 

להתערבותה.

הוט

תשדיר 
 HOT"

"FIBER

איי.בי.סי. 
איזראל 

ברודבאנד 
קומפני )2013( 

בע"מ

חברת "איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד 
קומפני" טענה בדבר הטעיית הציבור 

 ,"HOT FIBER" בתשדיר הוט למוצר
כי בשם המוצר מצג מטעה לשירות 
המבוסס על סיבים אופטיים והפרת 

הכללים 4, 25 ו-7 בכללי האתיקה 
בפרסומת.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
השימוש בשם אינו מעיד על שימוש 

בטכנולוגיה כלשהי. 30% מרשת 
הכבלים של הוט מבוססת על סיבים 

אופטיים והתשדיר עצמו אינו מפרסם 
טכנולוגיה חדשה או שידור בסיבים 

אופטיים. כמו כן, נמצא כי המונח 
FIBER BOX משמש חברות אחרות 

ושונות. לפיכך, הרשות מצאה כי אין 
מקום להתערבותה.
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פרסומות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

המפרסם 
ושם תשדיר 

טיפול הרשותרקע הפנייהפניית מתחרה

לגין אריזות זיתא
בע"מ

חברת "לגין אריזות" טענה כי בתשדיר 
"זיתא" הוצגו קופסאות שימורים באור 

שלילי, באופן העומד בניגוד לכללים 25, 
26 ו-16)ב( בכללי האתיקה בפרסומת, 
בדבר המעטת ערך מתחרים, השוואה 

ונתונים שאינם ניתנים לביסוס. כמו 
כן טענה החברה כי בתשדיר מוצגות 

האנשת קופסאות שימורים בדמות סורי 
כבוש ורמיזה למצב הפוליטי הקשה 

באופן שעומד בניגוד לכלל 29 וכלל 3 
בכללי האתיקה בפרסומת.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
התשדיר בוסס כראוי. לא נמצא כי 

באמירות בתשדיר יש משום המעטת 
ערך או תקיפה ישירה של מזונות 

הארוזים בקופסאות שימורים. הרשות 
מצאה כי התשדיר הומוריסטי ואין 
בו משום זלזול או פגיעה בקבוצות 

אוכלוסייה או בציבור כולו. 
לפיכך, הרשות מצאה כי אין מקום 

להתערבותה.

בזק 
בינלאומי – 
מספר אחד 

בביצועים

הוט נט 
שירותי 

אינטרנט 
בע"מ

חברת "הוט נט" טענה כי בהצגת 
הגרף בתשדיר בזק בינלאומי, בשילוב 

האמירה "הרשת בעלת הביצועים 
מהטובים ביותר", יש משום הטעיה.

התשדיר נבדק ע"י הרשות ונמצא כי 
בוסס כראוי. לפיכך, הרשות מצאה כי 

אין מקום להתערבותה.

רקיט בנקיזר 
)ניר איסט( 

בע"מ 

תשדיר
נורופן 
לילדים

טבע תעשיות 
פרמצבטיות 

בע"מ

חברת "טבע" טענה כי האמירה "עד 8 
שעות בלי חום וכאבים" בתשדיר נורופן 

ילדים יוצרת הטעיה ועומדת בניגוד 
לכללים 4, 25)א(, 25)ב( ו-7)א()2( בכללי 

האתיקה בפרסומת.
כמו כן טענה כי באמירה "כשזה מגיע 

לבריאות שלהם אני לא מתפשרת" 
ישנה השוואה חסרת בסיס, בניגוד 

לכללים 26)א()2(, 4 ו-16 בכללי 
האתיקה בפרסומת.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי בוסס 
כראוי. לאחר בדיקה חוזרת מול משרד 

הבריאות נמצא כי האמירות בתשדיר 
אושרו על ידו. כמו כן, הרשות מצאה כי 
אין בתשדיר ובאמירות משום המעטת 

ערך מתחרים. 
לפיכך, הרשות מצאה כי אין מקום 

להתערבותה.

אבוט מעבדות מטרנה
רפואיות בע"מ

חברת "אבוט" טענה כי האמירה "רוב 
רופאי הילדים" בתשדיר מטרנה, עומדת 

בניגוד לכלל 82 לקוד האתי. 

"מטרנה" הסירה את התשדיר בהמשך 
לפניית הסתדרות הרופאים לישראל 

בנוגע לאמירה המציינת את רופאי 
הילדים בישראל. אם וכאשר 'מטרנה' 

יבחרו לשדר תשדיר מתוקן, הוא יידרש 
לאישור מוקדם של הרשות, בהתאם 

לכללים.

חברת "מי עדן" טענה כי האמירה קבוצת מי עדןנביעות
"המים הבריאים היותר בישראל" מעלה 

חשש להטעיית הציבור.

הרשות שבה ובדקה את התשדיר 
ואת הביסוסים שהתקבלו ומצאה כי 

התשדיר בוסס כראוי. לפיכך, הרשות 
מצאה כי אין מקום להתערבותה.
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פרסומות

המפרסם 
ושם תשדיר 

טיפול הרשותרקע הפנייהפניית מתחרה

פרטנר – דור 
4

פלאפון 
תקשורת

חברת "פלאפון" טענה כי באמירות 
"העתיד כבר נמצא בקצות האצבעות", 

"העתיד כבר נמצא במרחק נגיעה" 
ו-"Orange הראשונה לפרוס בישראל 

את רשת הדור הרביעי" יש משום 
הטעיה. 

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
הביסוסים שהתקבלו ומצאה כי 

התשדיר בוסס כראוי. לפיכך, הרשות 
מצאה כי אין מקום להתערבותה.

עיון חוזר בפרסומות: 
לעיין  ופרסומאים  מפרסמים  או  הזיכיון  בעלי  ביקשו  פרסומות  בתחום  שהתקבלה  ההחלטה  לאחר  שבהם  במקרים 

מחדש בהחלטה, או לאחר שמתקבלות פניות ציבור על תשדיר שאושר לשידור, נערך הליך עיון חוזר.

בהליך עיון חוזר המנכ"ל בוחן מחדש את הפרסומות 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 אפשר לערור לוועדת הערר של מועצת הרשות.

להלן הבקשות לעיון מחדש שהוגשו השנה למנכ"ל הרשות בנוגע לתשדירי פרסומת:

 

שם תסריט/
תשדיר

החלטת המנכ"לסיבת טיפולתאריך

הרשות טיפלה בתשדיר במסגרת בדיקת 12.2.14ביטוח הפניקס1.
תשדירים לאחר שידור ומצאה כי אינו עומד 

בכלל 4)ג()2( בכללי חסויות.

המנכ"ל קיבל את 
טענות המפרסם כי 

התשדיר עומד בכלל 
4)ג()2( ואישר את שידור 

החסות.

התקבלה תלונת מתחרה ונטען שהנאמר 23.3.14טרה החדשה2.
בו עומד בניגוד לכללים 4, 16 ו-26 בכללי 

האתיקה בפרסומת. הרשות טיפלה בתשדיר 
במסגרת בדיקת תשדירים לאחר שידור. 

המפרסם תיקן את התשדירים בהתאם 
להערות הרשות.

המנכ"ל קבע כי התשדיר 
עומד בכללי האתיקה 

בפרסומת. 

התסריט הגיע לרשות במסגרת תלונת 27.3.14פרטנר דור 34.
מתחרה. הוועדה החליטה כי התסריט בוסס 

כראוי ואין בו משום הטעיה.

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והשאיר את ההחלטה על 
כנה.
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פרסומות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

שם תסריט/
תשדיר

החלטת המנכ"לסיבת טיפולתאריך

הודיס – בר 4.
רפאלי

התסריט הגיע לרשות במסגרת חוות דעת 02.4.14
מקדימה. הוועדה קבעה, לאחר בחינת חוות 

דעת הזכייניות, כי בתשדיר קיימים אלמנטים 
המהווים רימוז מיני בניגוד לכללים 3 ו-14 

בכללי האתיקה בפרסומת. לפיכך ובהתאם 
לכלל 36 בכללי שיבוץ, ניתן לשבצו לאחר 

השעה 22:00. 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת הוועדה כי בתשדיר 
קיימים אלמנטים המהווים 
רימוז מיני ופגיעה ברגשות 

הציבור. יחד עם זאת, 
ולאחר ריכוך התשדיר, קבע 

מגבלת שעת שיבוץ החל 
מהשעה 20:00.

התסריט הגיע לרשות במסגרת ועדת 8.5.14נביעות5.
פרסומות. 

הוועדה קבעה כי האמירה בתשדיר עומדת 
בניגוד לכללים 44 ו-45 בכללי האתיקה 

בפרסומת.  

מנכ"ל הרשות קבע כי 
לא ניתן לקבוע טענות 

הקשורות לבריאות ע"פ 
סקר דעת קהל. אך היות 

שהוצגה למנכ"ל חוות 
דעת רפואית בנושא, אישר 

המנכ"ל את שידור התשדיר, 
בהתאם לכללים 42 ו-44 

לכללי האתיקה בפרסומות, 
וכפוף להוספת האמירה 
"ע"פ חוות דעת רפואית" 

בכתובית ובקריינות.

אסם מטרנה 6.
אקסטרה קייר 

M-הרכב ה–

התסריט הגיע לרשות במסגרת ועדת 7.7.14
פרסומות. 

הוועדה קבעה כי יש לבצע תיקונים בכותרת 
ובקריינות, כדי למנוע הטעיה ואי עמידה 

בכללים 4 ו-25 לכללי האתיקה בפרסומות.

המשנה למנכ"ל קבעה כי 
ניתן לאשר את התשדיר, 

כפוף לתיקון האמירות 
והכתוביות בתשדיר.

ריהוטים 2015 – 7.
מושיק גלאמין

הרשות טיפלה בתשדיר במסגרת בדיקת 22.09.14
תשדירים לאחר שידור. הוועדה קבעה כי 

התשדיר עומד בניגוד לכלל 24 )ב()1( לכללי 
האתיקה בפרסומת. המפרסם לא קיבל את 

החלטת הוועדה והגיש בקשה לעיון חוזר 
בפני מנכ"ל הרשות.

המנכ"ל קיבל את החלטות 
הוועדה והשאיר את 

ההחלטה על כנה.

משרד הבינוי 8.
והשיכון – 

שלמה מעוז

התסריט הגיע לרשות במסגרת ועדת 6.10.14
פרסומות. 

הוועדה קבעה כי הופעתו של שלמה מעוז 
בתסריט עומדת בניגוד לכלל 24 לכללי 

האתיקה בפרסומת ולפיכך היא אינה 
מאושרת. המפרסם לא קיבל את החלטות 

הוועדה והגיש בקשה לעיון חוזר בפני מנכ"ל 
הרשות.

המנכ"ל קבע כי מר שלמה 
מעוז אינו נופל בהגדרה של 
"איש תקשורת" בכלל 24)ה( 

לכללי האתיקה בפרסומת. 
עוד ציין, כי מדובר בתשדיר 
פרסומת, מטעם הממשלה, 

שאינו מקדם גוף מסחרי, 
ומכאן שיש לאשר את 

השתתפותו של מר שלמה 
מעוז בתשדיר.
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פרסומות

ערר בפני ועדת ערר של המועצה: 
על החלטת מנכ"ל הרשות ניתן לערור לוועדת ערר של מועצת הרשות. בשנת 2014 הוגשו 2 בקשות ערר למועצה בנוגע 

לאישור פרסומות:

שם תסריט/
תשדיר

החלטת המועצהסיבת טיפולתאריך

במסגרת בדיקת תשדירים לאחר שידור, 22.1.15יקבי כרמל
הרשות מצאה כי התשדיר שבנדון עומד 
בניגוד לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק 

של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012. 
הרשות דרשה לבצע תיקונים בהתאם.

המועצה קיבלה את עמדת 
הרשות ודחתה את הערר 

בנושא.

ORAL B31.3.14 התסריט טופל ברשות במסגרת תלונת
מתחרים בדבר השוואה לא תקינה והמעטת 

ערך מתחרים, בטענה שהתשדיר עומד בניגוד 
לכלל 26)א()4( ולכלל 16 בכללי האתיקה 

בפרסומת. 

המועצה דחתה את טענת 
המפרסם בדבר אי עמידתם 

בכלל 26)א()4( ובכלל 16 
בכללי האתיקה בפרסומת. 

תשדירים שנבדקו ע"י הרשות והתבקשו בעבורם תיקונים או שהוגבלה שעת שידורם: 
37 תשדירים/ ביקשה הרשות תיקונים בעבור  במהלך השנה, במסגרת הליך בדיקת תשדירים לאחר שעלו לשידור, 

תסריטים או שהוגבלה שעת שידורם.

להלן סיכום תשדירי הפרסומת שנבדקו ע"י הרשות והתבקשו בעבורם תיקונים, או שהוגבלה שעת שידורם – על פי 

חלוקה לנושאי טיפול:

מספר תשדירים סיבת טיפול הרשות
בשנת 2012

מספר תשדירים 
בשנת 2013

מספר תשדירים 
בשנת 2014

192015הטעיה והמעטת ערך מוצר מתחרה

122התנהגות בלתי בטיחותית/פנייה אל רגש הפחד

מוצר ובו טענות אסורות/ייחוס סגולות מרפא 
למזון

11-

-12פרסום מוצר/טיפול הדורש התערבות רפואית

רמיזות מיניות, פגיעה בכבוד האדם וברגשות 
הציבור

331

סוגיות שנויות במחלוקת פוליטית, חברתית או 
כלכלית

--1

9199חסויות

-11ילדים 

1489שונות

495637  סה"כ
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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מקור הפקה 
מחייבים ש-75%  ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה(, התשנ"ב-1992,  כללי הרשות השנייה לטלוויזיה 

מהתשדירים המשודרים בפעם הראשונה 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 בפעם הראשונה אצל כל זכיין וזכיין.

בתקופה הנדונה בדוח זה, מתוך סך התשדירים ששודרו בפעם הראשונה בערוץ 2 שודרו:

קשת:     בהפקה מקומית – 87%        שאינם מהפקה מקומית –  13%  

רשת:      בהפקה מקומית – 88%        שאינם מהפקה מקומית –  12%   

בתקופה הנדונה בדוח זה, מתוך סך התשדירים ששודרו בפעם הראשונה בערוץ 10 שודרו:

בהפקה מקומית – 89.64%  

שאינם מהפקה מקומית – 10.36%  

תשדירים בהפקה שנה
מקומית
ערוץ 2

תשדירים בהפקה 
מקומית
ערוץ 10

תשדירים מחו"ל
ערוץ 2

תשדירים 
מחו"ל

ערוץ 10

קשת:       201192%
רשת:      87%

קשת:      89.3%8%
רשת:        13%

10.7%

קשת:       201288%
רשת:      85%

קשת:      87.4%12%
רשת:      15%

12.5%

קשת:       201390%
רשת:      86%

קשת:      89.05%10%
רשת:      14%

10.95%

קשת:       201487%
רשת:      88%

קשת:      89.64%13%
רשת:      12%

10.36%

עמידת הזכיינים במכסות פרסום מותרות על פי החוק והכללים: 

1. עמידה במכסות פרסום מותרות במשך היום 
על פי חוק הרשות השנייה, רשאי כל זכיין לשדר פרסומות בסך שלא עולה על 10% מזמן השידור שלו ביממה.

נוסף על כך, בהתאם לכללים, מותר לזכיין לשדר פרסומות בסך שלא עולה על 10:00 דקות בשעה. אולם, בהתאם 

להחלטת מועצה, רשאי בעל הזיכיון לנייד את זמן שידור הפרסומת בין השעות 20:00 ל-24:00, ובלבד שסך זמן תשדירי 

הפרסומת בשעות אלו לא יעלה על 40 דקות.

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 
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על רקע זה, יפורטו בפרק הדן בהפרות.

2. פיצוי זמן פרסום 
בעקבות השלכות מבצע "צוק איתן", מועצת הרשות השנייה אישרה הרחבה של היקף ניוד מספר דקות הפרסום מ-4 

שעות ל-5 שעות )מ-24:00-19:00 או מ-1:00-20:00(, עד השלמת מכסת הדקות שהוקצבו או עד שנה. אולם מימוש 

האמור מותנה בכך שהיקף הפרסום היומי לא יעלה על המותר לפי חוק )10% מזמן השידור(. 

3. עמידת הזכיינים במגבלה של מכירת זמן פרסום לגורם אחד  
סעיף 85)א( לחוק הרשות השנייה אוסר על מכירה או הקצאה של זמן שידור פרסומות לגורם אחד במכסה העולה על 

10% מסך הפרסומות הנמכר על ידי הזכיין.

יחד עם זאת, בשנת 2014 החליטה המועצה להגביל את היקף המכירה המרבי של זמן הפרסום לחברות רכש מדיה, כך 

שהיקף המכירה המרבי לכל חברה יעמוד על 25% מזמן הפרסום של כל זכיינית לפי הרייטינג המשוקלל. ההגבלה תיבחן 

בנפרד לגבי שעות הפריים טיים ולגבי יתר שעות היום.

בעקבות אותה החלטה החלה הרשות לפעול לביצוע בדיקות עמידת הזכייניות במגבלה האמורה, ונתונים בעניין זה 

יופיעו בדוח לשנת 2015, לאחר תום הבדיקות שייערכו בנושא. 

חשיפת מפרסם 
המפרסמים הגדולים בקשת:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

5%קבוצת אסם 1.

4%פרוקטר & גמבל2.

3%עצמי3.

3%עלית4.

2%ערוץ 524.

2%מפעל הפיס6.

2%שטראוס7.

2%סופר פארם8.

2%בנק לאומי9.

2%סנו מפעלי ברונוס10.
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המפרסמים הגדולים ברשת:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

5%שטראוס גרופ1.

4%החברה המרכזית למשקאות2.

2%שופרסל3.

2%סופר פארם4.

2%כבלים5.

2%קבוצת אסם6.

2%מפעל הפיס7.

2%תנובה8.

2%לימן שליסל9.

1%סנו מפעלי ברונוס10.

המפרסמים הגדולים בערוץ 10:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

5.6%קבוצת שטראוס1.

4.3%קבוצת אסם2.

3.8%החברה המרכזית למשקאות3.

3.3%פרוקטר & גמבל4.

2.3%איי.די.איי – חברה לביטוח5.

2.1%המשביר החדש לצרכן6.

1.8%סנו מפעלי ברונוס בע"מ7.

1.8%סופר פארם8.

1.8%מפעל הפיס9.

1.7%שופרסל10.
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חשיפת משרד פרסום: 
בהתאם למדיניות הרשות, לא חלה מגבלת סעיף 85)א( לחוק הרשות השנייה על משרדי פרסום אם הוכח לשביעות רצון 

הרשות, כי אינם מתפקדים כרוכשי זמן פרסום כ"בלוק" מראש, אלא רוכשים זמן פרסום בעבור לקוח מוגדר. להלן פירוט 

10 משרדי הפרסום, שנחשפו בהיקף הרב ביותר במשך התקופה הנדונה.

משרדי הפרסום הגדולים בקשת:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

11%מקאן אריקסון1.

11%באומן בר ריבנאי2.

10%אדלר חומסקי ורשבסקי3.

6%איי.פי.ג'י – ראובני פרידן4.

.5BBDO 6%גיתם

5%יהושע פרסום ושיווק 6.

5%גליקמן נטלר סמסונוב7.

אם.אם.אס תקשורת בישראל 8.
בע"מ

3%

3%ענבר מרחב9.

2%שלמור אבנון עמיחי 10.

משרדי הפרסום הגדולים ברשת:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

12%אדלר חומסקי ורשבסקי1.

11%מקאן אריקסון2.

10%באומן בר ריבנאי3.

6%איי.פי.ג'י – ראובני פרידן 4.

.5BBDO  6%גיתם

6%יהושע פרסום ושיווק 6.

3%ברוקנר-נטע7.

.8 Y&R – 3%שלמור אבנון עמיחי

3%גליקמן נטלר סמסונוב9.

לפ"מ – לשכת הפרסום 10.
הממשלתית

2%
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משרדי הפרסום הגדולים בערוץ 10:

% מתוך זמן פרסום כוללמפרסם

28.9יוניברסל מקאן1.

14.4יוניון מדיה 2.

10.3זניט מדיה 3.

9.9עצמי4.

9.3מדיה קום5.

.6TMF9.2

4.5מרקיורי7.

2.4אר.או.איי מדיה בע"מ8.

2.2לפ"מ – לשכת פרסום ממשלתית9.

.10ONE 2.0מדיה

פניות ציבור: 
בשנת 2014 הופנו לטיפול תחום טלוויזיה 277 תלונות הנוגעות לתשדירי פרסומת ולתוכן מסחרי בשידורים בערוצים 

המסחריים.* התלונות מועברות על ידי נציב תלונות הציבור או מגיעות ישירות לתחום טלוויזיה, ועוברות בירור מקיף 

באגף הפרסומות. בירור זה כולל צפייה בקטע מושא התלונה, בחלק מהמקרים מועברת בקשה לתגובת הזכיין ולתגובת 

המפרסם, והפרסומת נבחנת בהתאם לכללי הפרסומות ולהנחיות הרשות. בסיום הבירור מגובשת חוות דעת מקצועית 

ומועבר מענה בכתב )במקרים שבהם הפנייה התקבלה דרך נציב התלונות ברשות, התשובה מועברת אליו לצורך מתן 

מענה לפונה(. 

 

להלן טבלה מרכזת של נושאי התלונות:

מספר התלונות שהתקבלו בנושאנושא התלונה

13חריגה בזמן פרסומות 

אתיקה בפרסומות:
אמת בפרסום, רמיזות מיניות 

רגשות הציבור ועוד

186

12אופן שיבוץ הפרסומות

פרסום בתכניות )פרסום סמוי, 
תוכן שיווקי ופרסים(

48

1פרסום במשחקי ספורט

17ילדים

סה"כ 277 תלונות ציבור בתחום זה על ערוצים 2 ו-10.*

* לנציבות תלונות הציבור הגיעו 837 תלונות בנושא פרסומות בשנת 2014. המספר בדוח זה אינו כולל מספר תלונות באותו נושא ואינו כולל 

תלונות שטופלו ישירות ע"י הנציבות, בלא צורך במעורבות אגף פרסומות.
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בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשות השנייה, התש"ן-1990, הרשות השנייה רשאית להפיק ולשדר, או להורות לבעל זיכיון 

לשדר, שידורים מטעמה בנושאים שלדעתה יש בהם עניין מיוחד לציבור, ובלבד שהיקף שידורים אלה לא יעלה על 

2% בשנה מכלל השידורים של כל בעל זיכיון, ובחלוקה שווה ככל האפשר בין בעלי הזיכיונות. הרשות רואה חשיבות 

רבה בהפקת תכניות בעלות ייחוד, עניין וערך ציבוריים, שראוי כי נושאיהן יתפסו מקום בסדר היום הציבורי, תוך שיתוף 

מספר רב ככל האפשר של יוצרים ישראלים ועידודם של יוצרים צעירים ויוצרים מהפריפריה.

מיום 1 בינואר 2014 עד יום 31 באוקטובר 2014 שודרו ב"רשת" כ-5 שעות של שידורי הרשות, שהן כ-0.17% משידורי 

הערוץ. 

מיום 1 בינואר 2014 עד יום 31 באוקטובר 2014 שודרו ב"קשת" כ-2 שעות של שידורי הרשות, שהן כ-0.05% משידורי 

הערוץ. 

מיום 1 בינואר 2014 עד יום 31 בדצמבר 2014 שודרו בערוץ 10 כ-34 שעות של שידורי הרשות, שהן כ-0.4% משידורי 

הערוץ.

הערוצים  מרקעי  אל  להביא  כדי  העדיפויות,  סדר  בראש  התעודה  סרטי  את  להעמיד  הרשות  המשיכה   2014 בשנת 

המסחריים נושאים חברתיים ותרבותיים בעלי חשיבות לשיח הציבורי בישראל, סיפורים אישיים, אנושיים ובעיקר כאלה 

שלרוב לא מקבלים ביטוי בשידורים המסחריים. 

בשנת 2014 עמד תקציב הפקות הרשות על 3,000,000 ש"ח. 

השתתפות בפסטיבלים ובתחרויות בארץ ובעולם 
סרטים המופקים במסגרת שידורי הרשות השנייה זוכים בשנים האחרונות לייצג את ישראל בפסטיבלים בין לאומיים 

בארץ ובעולם, וחלקם אף זכו בפרסים מרשימים.

בין הפסטיבלים הבין לאומיים בעולם שבהם השתתפו, ובחלקם זכו, סרטי הרשות בשנת 2014 ניתן למנות את הפסטיבלים 

הבאים: פסטיבל הקולנוע בקראקוב, פסטיבל Bosifest בסרביה, פסטיבל הסרטים הבין לאומי במונטריאול, פסטיבל 

Eberswalde בגרמניה, Hollyshorts film festival בקליפורניה. סרט הסטודנטים "פריז על המים", של הדס איילון, 
זכה במקום השני באוסקר האמריקני. 

להלן רשימת סרטים שהופקו בתמיכת הרשות השנייה והשתתפו בפסטיבלים בארץ בשנת 
 :2014

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים 2014:

תחרות הסרט הקצר:
נדר

בימוי והפקה: נטעלי בראון

העלמה והמוות

בימוי והפקה: יעל לוטם
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פסטיבל קולנוע דרום 2014:

במסגרת תחרות סרטי בוגרים השתתפו הסרטים הבאים:
מבצע קשת בענן

בימוי והפקה: דניאל עוזיאל

מוכרח להיות שמח

בימוי והפקה: רבקטל פיינה

אישך תשוקתך

בימוי והפקה: נדב משעלי

אטוואל

בימוי והפקה: ליאת רביב וניצן להב

מסע אל הפלנטה האחרת

בימוי והפקה: תום קלס

בלי נדר

בימוי והפקה: תום קלס ואפרת גרווה 

הפקה: נעה פלג 

שומר הגן

בימוי : אריעד שיקנאג'י

הפקה: גל גינוסר

תופסת

בימוי והפקה: נטע יעקב 

החבורה האחרונה

בימוי: אביתר חלימי

הפקה: גל גינוסר 

פסטיבל סרטי הסטודנטים תל אביב 2014:

עד סוף היום

בימוי: אמיתי אשכנזי

כל החיים לפניה

בימוי: אביב קוטאי

ביקור הורים

בימוי: אלון רבינוביץ'
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בוקר

בימוי: יקי איילון

יין וסלט

בימוי: בת אל לויאני

פריז על המים

בימוי: הדס איילון

תצפיתנית

בימוי: נועה בוסקוב

פסטיבל דוקאביב 2014: 

בתחרות הקולנוע הישראלי השתתף הסרט:
קולות מהבודקה

בימוי: לינה צ'פלין

הפקה: דניאלה וייס

בתחרות הסרט הקצר השתתפו הסרטים:
אני אראה אותך בית

בימוי והפקה: אחוה הרשטיק

העלמה והמוות

בימוי והפקה: יעל לוטם

פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה 2014:

בתחרות "ישראלים קצרים" השתתפו הסרטים:
שומר הגן

בימוי: אריעד שיקנאג'י, גל גינוסר 

רחובות

בימוי: סופיה גוטמן

תקועים ב-67'

בימוי: עתליה שדה

תיקון

בימוי: מיכאל לב

פת לחם:

בימוי: עידן הובל
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בתחרות הקולנוע הישראלי התיעודי השתתפו הסרטים:

אם לומר את האמת

בימוי והפקה: איתן חריס

פנסים

בימוי: אורן מגידיש

הפקה: דיויד נוי 

האויבת שלי, השותפה שלי

בימוי: דוקי דרור, חן שלח

הפקה: דוקי דרור, ענת ווגמן

פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע – "פרסי אופיר 2014":

בתחרות הסרט התיעודי השתתפו הסרטים:
גינת עדן

בימוי: יהודית כהנא 

הפקה: אבי בוחבוט

השדכנית

בימוי: דוד ווסרמן

הפקה: ברק הימן

מערבון בהר חברון

בימוי: ניסים מוסק

הפקה :שרון שביט

בתחרות סרטי סטודנטים השתתפו הסרטים:
הביקור

בימוי והפקה: ענבר חורש

פריז על המים

בימוי והפקה: הדס אילון

פרויקטים ומכרזים בתכנית העבודה של הפקות 2014 
1. שידור רצועה מהחיים

בשנת 2014 המשיכה 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, ערוצים 2 ו-10. הוספת תכנים אלה ללוח השידורים מעלה לסדר היום תכנים בעלי אינטרס ציבורי, המעוררים שיח 

ציבורי בסוגיות חברתיות בעלות משקל, שעל החברה הישראלית לתת עליהן את הדעת. 
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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 ובהתיישבות העובדת, 

סרטים על יוצרים ואנשי רוח, התמודדות של אנשים בעלי מוגבלויות, מעקב אחר תהליכים המשקפים שינוי והתחדשות 

ועוד.

את הסרטים המשודרים ברצועה זו הרשות השנייה מפיקה בתנאי נאותות הפקה של סוגה עילית, וכפי שנזכר לעיל, 

רבים מהם הוקרנו בפסטיבלים בין לאומיים וישראליים וזכו בפרסים יוקרתיים. 

 

סרטים ששודרו במסגרת "רצועה מהחיים" בשנת 2014:

תאריךשם הסרטזכייןערוץ

27.4.14לשכה 06קשתערוץ 2

27.4.14מרק עוף עם סכיניםקשת

3.9.14קולות מהבודקהרשת

10.9.14מערבון בהר חברוןרשת

18.9.14ספירלותרשת

27.9.14אין נפגעים בנפשרשת

11.10.14מנתק המיםרשת

26.4.14מלך הגרוטאותישראל 10ערוץ 10

3.5.14החלוצותישראל 10

4.5.14דרישת שלום מהמלחמהישראל 10

10.5.14פנטסטאישישראל 10

17.5.14השדכניתישראל 10

4.10.14שפירא ואניישראל 10

2. המשך פעילותה של קרן "סנונית" לעידוד יוצרים צעירים בתחום הקולנוע והטלוויזיה

2014 המשיכה הרשות השנייה לסייע ליוצרים צעירים בראשית דרכם והקציבה סכומים לתמיכה בהפקת  גם בשנת 

סרטי גמר, פעילות המאפשרת הצמחת כישרונות בתחום זה וקידומם. זאת במסגרת קרן "סנונית", המסייעת לסטודנטים 

במקצועות הקולנוע והטלוויזיה בהפקת סרטי גמר משנת 1995.

20 סרטים  34 הצעות, בחלוקה הבאה:  זכו בתמיכה  103 הצעות לסרטים לרשות השנייה. מתוכן  2014 הוגשו  בשנת 

באזורי  ספר  מבתי  לסטודנטים  ניתנה  מהתמיכה  ניכר  חלק  כי  יצוין,  אנימציה.  סרטי  ו-7  תעודה  סרטי   7 עלילתיים, 

הפריפריה במדינה )מכללת ספיר, מעלה, תל- חי(.
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פירוט ההצעות הזוכות בחלוקה לפי מוסדות לימוד:

מס' זוכיםמוסד לימוד

10מכללת ספיר

6אוניברסיטת תל אביב

5מנשר לאמנות

3מכללת תל חי

1סמינר הקיבוצים

2בית הספר לקולנוע ולאמנויות "מעלה"

3ביה"ס סם שפיגל

3המרכז האוניברסיטאי באריאל

1בית ברל

34סה"כ

3. מכרז תעודה כללי 2014

באוגוסט 2014 פרסמה הרשות מכרז להפקת סרטי תעודה.

למכרז הוגשו 156 הצעות, שנבדקו בידי לקטורים שנבחרו לפרויקט. לאחר סינון של שני שלבים, נבחרו הסרטים הבאים: 

 אח שלי גיבור  

הסרט מלווה צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאון, היוצאים עם אחיהם "הרגילים" לטיול תרמילאים בצפון הודו. המסע 

המאתגר חושף את מערכות היחסים המורכבות השוררות בין האחים, את הקשיים ואת רגעי הקסם שמביא עמו ילד עם 

תסמונת דאון לתא המשפחתי.

מנימוקי הוועדה:

נושא הסרט חיוני לחברה שלנו. ראשית – "אחים" היא פריזמה שכמעט נעדרת מהקולנוע התיעודי הישראלי, למרות 

הפוטנציאל הגדול הטמון בה. בוודאי אחים בעלי מחויבות מוסרית רגשית כה עמוקה. שנית – אחים לבעלי תסמונת דאון: 

הבחירה בחולה ובאחיו הבריא כיחידה האורגנית של הסרט היא בחירה מצוינת, ששמה במרכז את הקשר וערכי אחריות 

ומשמעות שמתלווים לכל קשר משמעותי, ולא רק את ה"מגבלה", שהיא התווית הראשונה שאנו רגילים "להלביש" על 

תסמונת דאון. בסרט טמון אלמנט דרמתי מצוין, עם פוטנציאל קולנועי למראות ולנופים עוצרי נשימה.

בימוי: אנוש קסל ויונתן ניר

הפקה: יונתן ניר

המחברות של אליש 

הוא מתעד את שנותיה  בדרום.  דתי  בקיבוץ  ילדים  לעוד שישה  ואם  אביו  אם  סיפורה של סבתו,  הבמאי מספר את 

האחרונות ואת הקורה בין הבנים לאחר מותה, כשמתגלות מחברות שכתבה האם לכל אחד מבניה, בעוד שבחיים הייתה 

אישה נוקשה שמעולם לא נישקה את ילדיה.
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מנימוקי הוועדה:

סרט יוצא דופן. שילוב של גילוי חומרים מסעיר, עם גיבורים בעלי יכולת לשאת אותם ויוצר שמשדר שהוא יודע בדיוק 

מה הוא רוצה. סרט קאמרי, ובזה גם כוחו. משימת שזירת הסיפורים של האחים במקביל לסיפורם של הקיבוץ ושל האם 

היא מלאכה שדורשת עדינות וסבלנות ואסור לתת לחומרים הנגישים ולזמינות המצולמים לייצר את האשליה שמדובר 

במשהו ש"נמצא שם". העומקים האמתיים יכולים לבוא לידי ביטוי רק בעיבוד נכון של החומרים שנמצאים עמוק מתחת 

לפני השטח ונדרשת עבודה ארכיאולוגית גם בצילומים וגם בעריכה.

בימוי: גולן רייז

הפקה: חגי ארד ואלעד פלג

סרט אחרון

סיפורה של מיכל בת אדם. העלילה מתמקדת בהווה, במהלך הצילומים של הסרט, שלדברי מיכל בת אדם – הוא סרטה 

האחרון. מיכל הבימאית מעולם לא הפסיקה להיאבק ולעשות סרטים למרות הקשיים. קשיי מימון, היעדר תמיכה וחוסר 

פרגון. הסרט יתאר את סיפור יחסיה עם משה מזרחי, בעלה, מאבקיה על כל אחד מסרטיה והדחייה שהיא חווה שוב 

ושוב מקרנות הקולנוע, הביקורות והקהל, ואיך למרות זאת היא ממשיכה ולא מוותרת. בסרט ישולב גם סיפור ילדותה 

המורכב עם אב צלם ואם חולת נפש.

מנימוקי הוועדה:

הצעה נהדרת לסרט על אהבה, זקנה ויצירה כפי שהציגה אותו נטעלי בראון בפגישה. היוצרת מלווה באינטימיות את 

מיכל בת אדם, הסועדת בימים אלה את בן זוגה לחיים וליצירה, משה מזרחי. אין ספק שהשילוב של היוצרת המוכשרת 

ואנשי הקולנוע שהיא מלווה בנקודת הזמן הנוכחית מבטיחים סרט נהדר.

בימוי והפקה: נטעלי בראון

סיפור כיסוי 

גרינג )לאחר שחדר כבר בעבר לתנועה הניאו- יוצא למשימת חייו: אוצר הזהב של הרייכסמרשל הרמן  ירון סבוראי 

הנאצית בגרמניה ומצא שלל שלקחו הנאצים מהיהודים – יהלומים, טבעות ומטבעות זהב שנגזלו מיהודים במיידנק(. 

במאי הסרט מובל על ידו בנפתולי נפשו ועלילת חייו המפותלת גם היא.

מנימוקי הוועדה:

לפרויקט פוטנציאל אדיר להיות סרט מרתק. הסגנון שמוצג בטריילר כובש בדרך הסיפור וההומור שבו. חשוב להצליח 

דופן על פרק  יוצאת  יש כאן אפשרות לספר סיפור שלא סופר באמצעות דמות  גם בהמשך.  לשמור על הטון הנכון 

בהיסטוריה שנקבר כמו אוצרותיו. כדאי להתמקד בסיפור ההרפתקה הבלשי ולשם כך לגייס את כל הכישרון והיכולות 

הקולנועיות של היוצרים, שניכר שיש להם.

בימוי והפקה: יובל ארז

הגאון המסתורי מר שושני

תעלומת חייו של גאון-מטורף-עני-עשיר-איש רוח מסתורי ביותר. הדרך לפתרון התעלומה מובילה את הסרט. הבמאי 

התחיל את המעקב אחר דמותו המסתורית של מר שושני בארץ, בצרפת, באנגליה ובדרום אמריקה, שם מצא את מותו 
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בגיל צעיר. הסרט מתחיל בגילויה של כספת שמכילה כתבי יד של מר שושני. בסרט מופיעות דמויות, בהן מגדולי עולם, 

שהכירו את מר שושני באופן אישי, כמו עמנואל לוינס, אלי ויזל, פרופ' רוזנברג ורבים אחרים.

מנימוקי הוועדה:

והתמדה  נחישות  מגלה  היוצר  רב.  ועניין  סקרנות  שמעוררת  פתורה  ולא  מסתורית  דמות  על  מאוד,  מעניין  פרויקט 

בניסיונו להגיע למקורות ולפצח את דמותו של האיש וככזה הוא סוחף אחריו. סרט בעל פוטנציאל גדול, שכוחו אינו 

בגילוי התעלומה של הכתבים )הלא מפוענחים(, אלא בחלקי המראות המשתקפות בפניהם של האנשים שפגשו את מר 

שושני. 

בימוי: מיכאל גרינשפן

הפקה: אמיר הראל

4. מכרז שת"פ קרנות תעודה 2014

ביולי 2014 פרסמה הרשות מכרז לשיתוף פעולה עם קרנות הקולנוע לסרטי תעודה. 

למכרז הוגשו 15 הצעות. את ההצעות בדקו לקטורים שנבחרו לפרויקט זה. לאחר הצגת פרזנטציות, נבחרו הסרטים 

הבאים:

במדבר 

יורכב מראיונות של אנשים שעברו את מסע העלייה מאתיופיה לארץ ישראל ואיבדו חלק ממשפחתם. חמש  הסרט 

משפחות יספרו את סיפור המסע שלהן – חיי הכפר, היציאה לדרך, מהלך המסע, מחנות הפליטים בסודן, העלייה לארץ 

והחיים בארץ כיום.

מנימוקי הוועדה:

הסרט חשוב ומקורי מאוד בצורת ההגשה. גם אם נעשו סרטים על יהדות אתיופיה, לא נעשו סרטים שיש בהם העמקה 

כה גדולה של סיפור המסע, עם מרחב ביטוי רציני ומכבד לדמויות הרבות, עם תיאור חוויה אינטימית כ"כ של יהודי 

אתיופיה ]בחלק הראשון – הדמויות צוחקות ומשתפות בפרטי פרטים מחייהן בפתיחות גדולה[. הקונספט מקורי באופן 

שבו צריך להיות מסופר סיפור המסע, כאשר תמיד ברקע מקשיבה דמות נוספת מהמשפחה למספר המביא את סיפורו, 

אולי לראשונה בפעם הראשונה. 

בימוי והפקה: מני אליאס

ילדי פרא 

סיפור ייחודי ומקסים על אודות התבגרותם של שני ילדים עולים מברה"מ, שמעבדים את התמודדויותיהם בחיי היום 

יום, בין רצונם להיטמע בחברה לבין התרבות הרוסית של הוריהם, בסטודיו לאנימציה טיפולית של מקס, באמצעות 

סרטי אנימציה עשירים ומופלאים שהם יוצרים.

מנימוקי הוועדה:

סרט ייחודי ומקסים, שילוב עולמות נפלא בין התיעודי לאנימציה, שמאפשר כניסה לדמויות תמימות המתמודדות בכנות 

עם הלא נודע בעבורן, בעודן מקימות מעבר בין תרבויות, מהתרבות הרוסית לתרבות הישראלית. 

בימוי: טל פסס

הפקה: רותם פארן
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היאם

יומן תיעודי אישי, המתעד את סבתה בת ה-83 של היוצרת בשנות חייה האחרונות. במבט פנימי ואינטימי על חייה של 

היאם בעיר נצרת, מובא סיפורה של אישה עיקשת, במלחמתה הבודדה נגד אויב בלתי מנוצח.

מנימוקי הוועדה:

דווקא הנושא הפשוט – אישה זקנה, שאינה מוכנה להיכנע בקלות לזקנה הקופצת עליה – מרתק. יש כאן רבדים נוספים 

הלן עמה  בנה,  ועם  נכדתה המתעדת  עם  בני משפחתה,  עם  ויחסיה  בנצרת,  בגפה  הגרה  ערבייה,  אישה  היותה  של 

וחכם של הבמאית/צלמת  ייחודי  ובמבט  יום באורך רוח רב  במיטה. תיעוד סיזיפי, המתעד מקרוב את פעולות היום 

המוכשרת. קל לראות דרכו את הזקנה שהולכת ומקצינה ומקשה על המשך קיום השגרה. רבדים שונים באים לידי ביטוי 

ברמת הסבטקסט, דרך תפיסת העולם של הגיבורה הזקנה, המובאת ברגעים בודדים שבהם היא מגיבה למתרחש מולה. 

שפה קולנועית ייחודית, המתבוננת בלי להתערב, עם קריצה הומוריסטית לפעמים, אסתטית מאוד , של צלמת מוכשרת 

מאוד, שאוספת פריימים מרהיבים סביב פעולות יום יום פשוטות.

בימוי: ג'ונה סולימאן

הפקה: באהר אגבריה

H20

הסרט מספר את סיפור המים. היוצר מציג שורה של דמויות, מדרום הארץ ועד החרמון, דרך נתיב המים המרכזי של 

ישראל-נהר הירדן. דמויות אלו מתמודדות יום יום עם הטבע ומסיבות שונות, החל בטבע וכלה בפוליטיקה, נהנות או 

סובלות מקיום מים או ממחסור בהם. 

מנימוקי הוועדה:

הסרט מתקדם על ציר גאוגרפי מצפון לדרום הארץ, מציג בכל פעם דמות אחת וממשיך דרומה לדמות הבאה. לא חוזרים 

לאחור, לאף אחת מן הדמויות. ההתקדמות על ציר גאוגרפי, לאורך מתווה המים, שנעלמים ככל שמדרימים, הוא מעניין 

ובעל אמירה חדה. הדמויות מעניינות ומביאות כל אחת זהות אחרת, שפה אחרת, תפיסת עולם אחרת. כולן נקראות 

להציג את תפישתן לגבי אמונה, וגם שם ניכר שוני ביניהן. וגם כאן יש לסרט אמירה: ככל שהמחסור גדל, האמונה גדלה.

בימוי והפקה: אוהד מילשטיין

הדיבוק

יצירה תאטרונית, המשלבת ארבעה רבדים: המחזה "הדיבוק", תהליך היצירה בתאטרון, ההיסטוריה של  מעקב אחר 

קורות המחזה מאז כתיבתו, ומהי רוח של מת שחודרת אל הגוף ]הדיבוק[. גם התמודדותו של במאי מנוסה ואותנטי 

מאוד )רם לוי( בזמן החזרות עם מחזה מורכב, מסקרנת ודרמתית בעצמה.

מנימוקי הוועדה:

התבוננות פילוסופית ודרמתית כאחד במהות הדיבוק שחדר לגופה של אישה, תוך כדי תהליך מרתק של הפיכת מחזה 

לכדי הצגה. רלוונטיים ומעניינים גם תוכני המחזה המקורי, וגם העיבוד, שבניגוד למחזה המקורי, הופך את הדיבוק לקול 

חשוב, במקום לנגע שיש להסיר.

בימוי והפקה: רם לוי
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5. דוקו צ'אלנג' 2014

גם בשנת 2014 השקיעה 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 7-4 דקות. הנושא מתחלף מדי שנה בשנה. 

מתוך היוצרים שנרשמים לתחרות, מתקבלים עד 15 יוצרים שיוצאים לדרך. הם מרכיבים בעצמם את הצוות שיעבוד 

איתם על הסרט ומקבלים את אמצעי ההפקה הדרושים להם כדי לצלם את הסרט ולערוך אותו. הצוותים שמוזנקים 

מקבלים בתדריך הפתיחה נושא משותף בהפתעה, נוסף על הנושא השנתי שמתפרסם מראש, וכן ז'אנר תיעודי )כמו 

ביוגרפיה, מוזיקה, תחקיר וכיו"ב( שמגדיר את כיוון הסרט. 

כל צוותי היוצרים שמתקבלים עובדים על הסרטים באותם 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 2014 הנושא היה: "אנשים שקופים". הסרט שזכה הוא "חוזר לטבע", של היוצר אבי הלר.
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)D.T.T( "+עידן"

הפצת שידורי טלוויזיה ורדיו קרקעית דיגיטלית במערך "עידן+" 

בהתאם להוראות חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012 )להלן: "חוק הפצת שידורים"(, 

הרשות השנייה מפיצה את שידורי הטלוויזיה והרדיו הדיגיטליים הפתוחים לציבור ללא תשלום, המכונים "עידן+".

בשנת 2014 המשיכה הרשות השנייה לחזק את התשתית הארצית של מערך עידן+. איכות קליטת השידורים ברחבי 

הארץ השתפרה, הודות להתקנת משדרונים במקומות שונים ברחבי הארץ.

שירות ותמיכה לציבור: 

כדי להנגיש את מערך עידן+ לציבור ולפנים משורת הדין, הרשות השנייה מפעילה מוקד טלפוני בנושא עידן+, הפועל 

שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, במגוון שפות, בטלפון 9524*. באמצעות המוקד הטלפוני הציבור יכול לקבל מידע 

על השידור הדיגיטלי וכן לקבל סיוע טלפוני בחיבור לקליטת שידורי המערך. 

במהלך שנת 2014 התקבלו וטופלו במוקד השירות והסיוע של הרשות השנייה כ-24,000 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. על הרוכש האחריות לוודא עם ספקי התוכנה כי הערכה 

תואמת את הדרישות הטכניות.

יובהר, כי הרשות השנייה איננה מוכרת את ערכות הקליטה ובכלל כך הממירים הדיגיטליים לקליטת עידן+. על הצופים 

לרכוש ערכת קליטה מתאימה ולהתקינה. יודגש, כי בחירת הערכה רכישתה והתקנתה הן באחריות הצופה בלבד. ערכה 

שאינה מתאימה או תקולה עלולה לגרום לשיבושים בקליטה.

עם הפנים קדימה )היערכות לשנים 2016-2015(:

חוק הפצת השידורים באמצעות תחנות ספרתיות מאפשר את הרחבת המערך לערוצים נוספים.

הרשות השנייה ערוכה להרחבת המערך מבחינה טכנולוגית כנדרש בחוק. כאשר יבשילו התנאים לכך, בהתאם לחוק 

הפצת שידורים, ניתן יהיה להרחיב את מערך עידן+ ולהציע במסגרתו ערוצים נוספים.
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הנדסה 

שידור ספרתי:

"עידן+". מדובר  2014, המשיכה הרשות את הפצת השידורים הקרקעית הספרתית הפתוחה באמצעות מערך  בשנת 

ו-33, ערוץ הכנסת   1 ו-10, ערוצי רשות השידור, ערוץ   2 בהפצת שישה ערוצי טלוויזיה: הערוצים המסחריים ערוץ 

נוסף על כך, מופצים באמצעות המערך שידורי הרדיו של תחנות   .23  – 99 וערוץ הטלוויזיה הישראלית החינוכית   –

הרדיו הארציות של גלי צה"ל ורשות השידור, תחנת "קול ברמה" וישודרו גם תחנות הרדיו האזוריות המעוניינות בכך, 

בהתאם לחוק הרשות השנייה וחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012 )להלן: "חוק הפצת 

שידורים"(. 

במהלך שנת 2014 המשיכה הרשות השנייה לחזק את מערך השידור הארצי של "עידן+" ואיכות קליטת השידורים החוץ 

שונים  במקומות  משדרונים  להתקנת  הודות  שופרה,  הארץ  ברחבי  השידורים  קליטת  איכות  דירתית.  והתוך  דירתית 

ברחבי הארץ. 

כדי לאפשר את הרחבת המערך לערוצים  נוספים,  "עידן+" בשני מרבבים  נמשך פרויקט הרחבת מערך   2014 בשנת 

נוספים ובכללם גם ערוצים בטכנולוגיית HD, בהתקיים התנאים לכך לפי חוק הפצת שידורים.

הרשות השנייה מפיצה את השידורים בלא עלות, לבד ממחיר ערכת הקליטה. הרשות השנייה איננה מוכרת את ערכות 

ולהתקינה.  קליטה מתאימה  ערכת  לרכוש  הצופים  על  עידן+.  לקליטת  הדיגיטליים  את הממירים  כך  ובכלל  הקליטה 

ערכת הקליטה כוללת ממיר דיגיטלי ואנטנה מותאמת. בחלק מן המקרים נדרשת רכישת אנטנה משופרת, בעלת עוצמת 

קליטה חזקה מזו המגיעה עם הממיר. האנטנה עשויה להיות אנטנה ביתית חזקה יותר; אנטנה הממוקמת על גג הבניין 

)כמו בשידור האנלוגי(; או אנטנה מחוץ לדירה. כן ניתן לקלוט את השידורים באמצעות מגבר טלוויזיה תוך דירתי ואנטנה 

או צלחת לוויין. ההפצה הקרקעית נעשית באמצעות כ-30 משדרים וכ-30 משדרונים הפרוסים ברחבי הארץ. בשנת 

2014 נוספו משדרונים ברחבי הארץ לחיזוק הקליטה התוך דירתית.

תחנות השידור נמצאות באתרים של הגופים הבאים: הרשות השנייה, "בזק", "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. תפעול 

המערך ותחזוקתו מבוצעים באופן שוטף באמצעות תחום הנדסה ברשות השנייה.

את תחנות השידור מתחזקות הרשות השנייה וחברת "בזק" במתקניה. התחזוקה כוללת:

תיקון תקלות שוטפות – כוננות 24 שעות ביממה.  .1

תחזוקה מונעת.  .2

שיפור מערך המשדרים.  .3

באפריל 2012 נחקק חוק הפצת השידורים וביוני 2013 תוקן החוק באופן המאפשר את הרחבת המערך לכ-18 ערוצים 

נוספים. חוק הפצת שידורים אף קובע את התנאים להרחבה כאמור ומסדיר את אופן הפעלתו של המערך. בין היתר, 

לשם הרחבת המערך נדרשה הקמת 2 מרבבים נוספים בפריסה ארצית.

במהלך שנת 2013 החלה הרחבת המערך בהתאם לאמור והקמת שני מרבבים נוספים בפריסה ארצית, לצורך הפצת 

ערוצים נוספים.
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במהלך שנת 2014 בוצעו המהלכים הבאים לשדרוג מערך "עידן+" ולהרחבתו:

רכישה והתקנה של משדרי טלוויזיה ספרתיים )DVB-T&T2( נוספים וציוד נלווה. �

רכישה והתקנה של משדרוני טלוויזיה ספרתיים )GapFiller( וציוד נלווה. �

HD ספרתיים בתקן  � 12 ערוצי טלוויזיה נוספים בטכנולוגיית  רכישה והתקנה של מערכות דחיסה וריבוב בעבור 

.)DVB-T2(

� .)DVB-T2( ספרתיים לתקן HD אפיון טכני למקלט שידורי טלוויזיה

קבלת היתרי הקמה והפעלה לאתרי שידור טלוויזיה דיגיטלית של הרשות השנייה. �

הקמת רשת תמסורת ETH וחוזי ספרתי SDI\ASI פיזית )אופטית( בעבור הולכה, שליטה ובקרה לאתרי השידור  �

 .)D.T.T( המיועדים לטלוויזיה הספרתית

הכנת תשתיות ובינוי לקליטת המשדרים באתרי השידור הקיימים. �

הקמת תחנות שידור קרקעיות דיגיטליות נוספות עם כל הציוד הנלווה. �

בדיקות קליטה בעזרת ניידות סיור. �

רכישה מערכות אל-פסק בתחנות השידור והתקנתן. �

שדרוג לוחות חשמל בתחנות השידור ושיפורן בהתאם להגדלת ההספקים. �

הקמת תחנות שידור חדשות לשיפור הקליטה הכלל ארצית. �

הוספת ערוצי שמע –DOLBY DIGITAL + 5.1 לשני המרבבים הנוספים. �

המרבבים  � בשני  כגיבוי  לשמש  שיוכלו  כדי   ,)DVB-T2( בתקן  לשידור  )תק"שים(  ניידים  הקשר  תאי  שני  שדרוג 

הנוספים בהרחבה. 

אפיון מערכת הצפנה לערוצים מוצפנים בעתיד. �

רכישת מרבבי גיבוי ניידים למערך הנייח והקמתם. �

הרחבת מרכז השידורים והבקרה של הרשות השנייה להפצת שידורים של ערוצים נוספים במסגרת הרחבת עידן+.  �
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תחום רדיו ברשות השנייה אמון על פיקוח והסדרת פעילותן של 16 תחנות הרדיו האזורי )15 תחנות רדיו אזורי בפיקוח 

הרשות השנייה ותחנה אחת בפיקוח הרשות השנייה איו"ש, כפי שיפורט להלן(. בשנת 2014, לבד מהפעילות השוטפת 

של תחום רדיו, פעל התחום בהנחיה ובפיקוח במספר נושאים מרכזיים, כמפורט להלן:

היערכות תחנות הרדיו האזורי במבצע "צוק איתן"
2014, הביא את הרשות השנייה להדק את הקשר בין פיקוד העורף לבין תחנות  מבצע "צוק איתן", שהתקיים בשנת 

הרדיו האזורי. תחנות הרדיו האזורי לקחו חלק פעיל ומשמעותי בתקופה זו בהתמודדות עם מצב החירום, בין היתר, על 

ידי הקצאת גלים שקטים לרווחת התושבים, עדכונים מידיים מאזורי נפילות טילים וכד'.

יצוין כי גם בשגרה פיקוד העורף עומד בקשר רציף עם הרשות השנייה ועם המנכ"לים והמנהלים הטכניים בתחנות 

הרדיו האזורי ומקיים בדיקות ותרגילים, כדי לתחזק את מערכות ההתראה מפני נפילות טילים ואירועי חירום, המותקנות 

בכלל התחנות, ולשפרן. המשובים שנותנות התחנות האזוריות על בסיס פעילות זו בימי שגרה, הם בעלי ערך ראשון 

במעלה ברגע האמת בעתות חירום. הרשות השנייה ותחנות הרדיו האזורי מכירות בחשיבות הרבה של שיתוף פעולה 

עם פיקוד העורף וכוחות הביטחון, תוך היערכות למתן מענה מהיר ומקיף לכלל תושבי המדינה על פי הצרכים הייחודיים 

של כל אזור זיכיון.

בחירות ארציות 
בשנת 2014 הוכרז על יציאה להליך בחירות בתחילת שנת 2015. החל ברגע ההכרזה, הוסדרה פעילותן של התחנות על פי 

חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט-1959 וכללי הרשות השנייה הנוגעים לבחירות )דרכי תעמולה(, התשנ"ח-1998. 

בהקשר זה יצוין, כי במהלך הבחירות הארציות האיסור על התחנות לשדר תעמולת בחירות מקבל משנה תוקף, וגם 

פעולות הפיקוח והאכיפה בעניין. בין היתר, הרשות הנחתה את התחנות להקפיד הקפדה יתרה על הימנעות מתעמולה 

אסורה במהלך תכניות מלל העוסקות באקטואליה, לשמור על איזון בשידור ומתן זכות תגובה ולהימנע משידור תשדירים 

הכוללים מסרים פוליטיים שנויים במחלוקת. 

התרמות ברדיו 
בשנת 2014 הוטמעו ונאכפו הכללים המסדירים את נושא ההתרמות ברדיו האזורי והליך אישור שידורי משדרי התרמה 

ותשדירי פרסומת בעניין התרמה, שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2012. מטרתם של כללים אלו, להבטיח שידורם של תכנים 

הולמים בנושא זה מטעם גורמים מוכרים ומאושרים – מוסדות ציבור, כהגדרתם בכללים. בין היתר, הכללים מסדירים 

את נושא התשדירים והמשדרים בנושאי התרמות, סגנונם ותדירותם, באופן שנועד להבטיח השתלבות בשידורי התחנה 

ומניעת הפרעה או קטיעה של רצף השידורים הנהוג בדרך כלל.

אכיפתם של כללים אלו מתבטאת הן בליווי מסודר של תהליכי האישור המוקדם הן בהליכי הפרות והטלת סנקציות על 

תחנות שלא פעלו בהתאם לכללים.

הגבלת הפרסום והשיווק של משקאות אלכוהוליים
לאחר חקיקת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, תשע"ב 2012, ותיקון תקנות הגבלות הפרסומת 

הנוגע  בכל  הנחיותיה  את  השנייה  הרשות  חידדה  תשע"ד-2013,  אזהרה(,  )סימון  אלכוהוליים  משקאות  של  והשיווק 

לפרסום אלכוהול והיא מקיימת פיקוח הדוק כדי לוודא שפרסום אלכוהול עומד בהוראות החוק ובתקנות מכוחו.

.
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סיכום הפרות שנרשמו לתחנות הרדיו האזורי בשנת 2014
חוק הרשות  או הכללים הבאות:  יותר מהוראות החוק  או  הן הפרות של אחד  להלן  והכללים שיפורטו  הפרות החוק 

ואזכורים  פרסומות  )שיבוץ  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  כללי  )"החוק"(;  תש"ן-1990  ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה 

בפרסומת  )אתיקה  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  כללי  השיבוץ"(;  )"כללי  התשנ"ט-1999(  רדיו  בשידורי  מסחריים 

בשידורי רדיו(, תשנ"ט-1999 )"כללי האתיקה"(; כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל 

הזיכיון(, התשנ"ט-1999 )"כללי השידורים"(; כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו(, 

התשנ"ד-1994 )"כללי האתיקה בשידורים"(.

רדיו קול רגע

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

לחוק חריגה מזמן פרסום.2013 * 85)ב(  סעיף  של  הפרה 
ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 
כלל  של  הפרה  וכן  תש"ן-1990 
השנייה  הרשות  לכללי  5ב)א( 
פרסומות  )שיבוץ  ורדיו  לטלוויזיה 
רדיו  בשידורי  מסחריים  ואזכורים 

התשנ"ט – 1999(.

עיצום כספי בסך של 
.₪20,000

רדיו א-שמס

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

22.2.14
15.2.14

31.5.14

שיבוץ "פינת ייעוץ 
שבועית בחסות 

סנו" בתכנית "אחנא 
ואלשמס ג'יראנ".

"איסור   83 סעיף  של  הפרה 
סעיף  לחוק,  במשדרים"  פרסומת 
של  והפרה  השיבוץ,  לכללי  6)ב( 
סעיף 7)א( "איסור הטעיה" וסעיף 8 
"שיבוץ הולם ושיקול דעת בשיבוץ 

פרסומות" לכללי האתיקה.

עיצום כספי בסך של 
 .₪ 10,000

עיצום כספי בסך של 
15,000 ₪ וכן עיצום כספי 

על תנאי בסך של 10,000 ₪.

רדיו תל-אביב

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

22.2.14
4.3.14
5.3.14

13.3.14

שיבוץ פרסומות 
אגב אסורות בתכנית 

'שש עם דליק 
ווליניץ'

לעניין  לחוק   83 סעיף  של  הפרה 
וכן  במשדרים  פרסומת  איסור 
הפרה של סעיף 6 "מניעת השפעה 
של שיקולים מסחריים על שיקולים 
מערכתיים", סעיף 7 "זיהוי תשדיר 
וסעיף  הפרדה",  והסדרי  פרסומת 
דעת  ושיקול  הולם  "שיבוץ  8)ד( 
בשיבוץ פרסומות" לכללי השיבוץ 
8, "פרסומת אגב" לכללי  וכן סעיף 

האתיקה. 

עיצום כספי בסך של 
.₪ 36,000

התחנה ביקשה לערוך 
עיון חוזר בהחלטה ומנכ"ל 

הרשות החליט להפחית 
את העיצום הכספי. נקבע 

עיצום כספי בסך של 
24,000 ₪ וכן עיצום כספי 

על תנאי בסך של 12,000 ₪.
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רדיו תל-אביב

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

שידור יום עסקים 2-3.1.14
קטנים של "בנק 

הפועלים"

הפרה של סעיף 6, "מניעת 
השפעה של שיקולים מסחריים 
על שיקולים מערכתיים", וסעיף 

7, "זיהוי תשדיר פרסומת והסדרי 
הפרדה" לכללי השיבוץ; וכן הפרה 
של סעיף 8, "פרסומת אגב" לכללי 

האתיקה. נוסף על כך, מדובר 
בהפרה של סעיף 30.2, "שינוי או 
סטייה מלוח השידורים שאושר" 

לכתב הזיכיון.

עיצום כספי בסך של 
.₪ 40,000

התחנה ביקשה לערוך 
עיון חוזר בהחלטה ומנכ"ל 

הרשות החליט להפחית 
את העיצום הכספי. נקבע 

עיצום כספי בסך של 
25,000 שח וכן עיצום כספי 
על תנאי בסך של 10,000 ₪.

השמעת תוכן פוגעני 8.6.14
ב"תכנית הבוקר עם 

אסי ודפנה" 

הפרה של סעיף 3)ג(, "התאמת 
תכניות לזמן שידורן" לכללי 

השידורים, וכן הפרה של סעיף 11, 
"פגיעה בשם הטוב או בפרטיות"; 
סעיף 11א, "משדר פוגע"; וסעיף 

12, "הקלטה נסתרת והתחזות" 
לכללי האתיקה בשידורים.

עיצום כספי בסך של 
50,000 ₪ ועיצום על תנאי 

בסך של 20,000 ש"ח.
התחנה ביקשה לערוך 

עיון חוזר בהחלטה ומנכ"ל 
הרשות החליט להותיר את 
החלטת ועדת ההפרות על 

כנה.
התחנה ערערה לוועדת ערר 

ושם הוחלט להותיר את 
החלטת המנכ"ל על כנה. 

הוגשה עתירה לבג"צ כנגד 
ההחלטה. העתירה טרם 

נדונה.

השמעת קטע 3.9.14
מוקלט "כשהארי 

פגש את סאלי" 
בתכנית הבוקר עם 

אסי ודפנה

הפרה של סעיף 3)ג(, "התאמת 
תכניות לזמן שידורן" לכללי 

השידורים, וכן הפרה של סעיף 
5)א(, "אי משוא פנים" וסעיף 

11א)א( ו-11א)ב(, "משדר פוגע" 
לכללי האתיקה בשידורים.

עיצום כספי בסך של 
.₪ 50,000

התחנה ביקשה לערוך 
עיון חוזר בהחלטה ומנכ"ל 

הרשות החליט להעלות את 
העיצום הכספי לסך של 

.₪ 70,000
התחנה ערערה לוועדת ערר 

ושם הוחלט להותיר את 
ההחלטה על כנה. 

הוגשה עתירה לבג"צ כנגד 
ההחלטה. העתירה טרם 

נדונה.
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סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

שיבוץ פרסומת אוגוסט 2014
למוצר הרזיה 

"קלוריד"

בעל  "אחריות   ,2 סעיף  של  הפרה 
"אמת בפרסום";   ,6 הזיכיון"; סעיף 
סעיף 7)א( "איסור הטעיה"; וסעיף 
להזיק  העלולות  "פרסומות  11)ג( 
ופרסומות בענייני בריאות", לכללי 

האתיקה. 
סעיף  של  הפרה  נמצאה  כן,  כמו 
והסדרי  פרסומת  תשדיר  "זיהוי   ,7
"שיבוץ הולם  8)ד(  הפרדה"; סעיף 
פרסומות"  בשיבוץ  דעת  ושיקול 
 ,6.2 סעיף  ושל  השיבוץ;  לכללי 
דין"  לכל  הזיכיון  בעל  "כפיפות 

לכתב הזיכיון. 

עיצום כספי בסך של 
20,000 ₪ ₪ וכן עיצום 
כספי על תנאי בסך של 

.₪ 10,000

רדיו קול חי

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

פרסומת אגב 26.3.14
ל"ג'רנטיק" בתכנית 

'עניין משפחתי"

הפרה של סעיף 6, "אמת בפרסום", 
לכללי  אגב",  "פרסומת   ,8 וסעיף 

האתיקה. 

עיצום כספי בסך של 
.₪ 15,000

התחנה ביקשה לערוך 
עיון חוזר בהחלטה ומנכ"ל 

הרשות החליט להעלות את 
העיצום הכספי לסך של 

.₪ 20,000

שיבוץ תשדירי 2013*
פרסומת וקדימונים 

בענייני התרמות 
בשנת 2013

סעיף  13ו)ב(;  סעיף  של  הפרה 
לכללי  13ט)ד(  וסעיף  13ט)ב( 

האתיקה.

עיצום כספי בסך 35,000 ₪ 
ו- 20,000 ₪ על תנאי.
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רדיו 91 לב המדינה

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

"היקף חריגות זמן פרסום2013*  85)ב(,  סעיף  של  הפרה 
של  וכן  לחוק  פרסומת"  תשדיר 
פרסומת  תשדירי  "זמן  5ב)א(,  כלל 

ביממה" לכללי השיבוץ.

עיצום כספי בסך של 
.₪ 35,000

2-3.4.14

2.6.14

פרסומת אגב 
בתכנית "ערב ים 

תיכוני".

לעניין  לחוק   83 סעיף  של  הפרה 
איסור פרסומת במשדרים, וכן של 
לכללי  אגב",  "פרסומת   ,8 סעיף 
בהפרת  מדובר  כן,  כמו  האתיקה. 
סעיף 6 בדבר "מניעת השפעה של 
שיקולים  על  מסחריים  שיקולים 
"זיהוי  בדבר   7 סעיף  מערכתיים", 
הפרדה",  והסדרי  פרסומת  תשדיר 
הולם  "שיבוץ  בדבר  8)ד(  וסעיף 
פרסומות"  בשיבוץ  דעת  ושיקול 

לכללי השיבוץ.

עיצום כספי בסך של 20,000 
.₪

עיצום כספי בסך של 20,000 
₪ וכן עיצום כספי על תנאי 

בסך של 50,000 ₪.

רדיו גלי ישראל 

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

שיבוץ אייטמים 26.3.14
מסחריים בתכנית 

"לחיות טוב".

הפרה של סעיף 8, "פרסומת אגב", 
הפרסומת"  "לשון  13)א(,  וסעיף 
הפרה  כן,  כמו  האתיקה.  לכללי 
של  השפעה  "מניעת   ,6 סעיף  של 
שיקולים  על  מסחריים  שיקולים 

מערכתיים", לכללי השיבוץ.

עיצום כספי בסך של 5,000 
₪ וכן עיצום כספי על תנאי 

בסך של 5,000 ש"ח.

תשדיר פרסומת 3.2014
למטה הליכוד

ו-86  )א()3(   46 הפרה של סעיפים 
תעמולה(  )דרכי  הבחירות  לחוק 
סעיף  של  הפרה  וכן  תשי"ט-1959 
וסעיף  הזיכיון",  בעל  "אחריות   ,2
השנויים  בנושאים  "פרסומת   ,5

במחלוקת", לכללי האתיקה.

עיצום כספי בסך של 7,000 
.₪

לערוך  ביקשה  התחנה 
ומנכ"ל  בהחלטה  חוזר  עיון 
את  לדחות  החליט  הרשות 
לעיצום  ולהוסיף  הערעור 
גם   ₪  7,000 בסך  הכספי 
בסך  תנאי  על  כספי  עיצום 

של 10,000 ₪. 
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רדיו קול ברמה 

סנקציה סעיף ההפרהנושא ההפרהמועד

שידור פינות 7.1.14
בהגשתה של הגב' 
שירלי ריגר-עגיב 

בנושא רכישת 
קרקע חקלאית, 
במהלך התכנית 

"אשת חיל".

לעניין  לחוק   83 סעיף  של  הפרה 
סעיף  במשדרים;  פרסומת  איסור 
6)ב( וסעיף 8)ד( לכללי השיבוץ, וכן 
"אמת  6)2( בדבר  הפרה של סעיף 
בפרסום"; סעיף 7)א( בדבר "איסור 
"פרסומת  8 בדבר  וסעיף  הטעיה"; 

אגב" לכללי האתיקה.

עיצום כספי בסך של 5,000 
ש"ח בגין כל פינה ששודרה 

– סה"כ 45,000 ש"ח.
התחנה ביקשה לערוך 

עיון חוזר בהחלטה ומנכ"ל 
הרשות החליט להפחית 

את העיצום הכספי. נקבע 
עיצום כספי בסך של 

15,000 ש"ח ועיצום כספי 
על תנאי בסך של 30,000 

ש"ח למשך שנתיים.
הוגש ערר ובו הוחלט 

להותיר את החלטת מנכ"ל 
הרשות בעיון החוזר על 

כנה.

* הפרות שבוצעו בשנת 2013 ונבדקו במסגרת הדוח השנתי בשנת 2014.
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דפי מידע - תחנות הרדיו האזורי בישראל

צפון ללא הפסקה
אזור הזיכיון: הגליל והגולן

101.5FM ,104.5FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: רדיו הצפון החזקות בע"מ

מנכ"ל: אייל לי און 

רדיו א-שמס
אזור הזיכיון: הצפון

98.1FM ,101FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: רדיו א-שמס בע"מ

מנכ"ל: סוהיל כראם

קול רגע
אזור הזיכיון: העמקים

91.5FM ,96FM :תדרים

שם בעל הזיכיון: רדיו קול רגע – שידורי העמקים בע"מ

מנכ"ל: חיים הכט

רדיו חיפה
אזור הזיכיון: הכרמל והמפרץ

 99.5.FM ,107.5FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: ד.ז רדיו חיפה בע"מ

המנכ"ל: דני נישליס  
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רדיו תשעים

אזור הזיכיון: עמק חפר

 94.7FM ,90FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: חברת רדיו תשעים בע"מ

מנכ"ל: אהרון אורגד

רדיוס
אזור הזיכיון: השרון

 100FM :התדר

שם בעל הזיכיון: רדיוס שידורים בע"מ

מנכ"ל: דוד בן בסט

FM 99 אקו
אזור הזיכיון: השרון

 99FM :התדר

שם בעל הזיכיון: רדיו ללא הפסקה )ניהול 2008( בע"מ

מנכ"ל: חגית קמין

רדיו ללא הפסקה
אזור הזיכיון: גוש דן

103FM :התדר

שם בעל הזיכיון: רדיו ללא הפסקה

מנכ"ל: איל פאר

רדיו תל אביב
אזור הזיכיון: גוש דן

102FM :התדר

שם בעל הזיכיון: רדיו 89 בע"מ

מנכ"ל: אבי משולם
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קול חי
אזור הזיכיון: המרכז )דתי(

92.8FM ,93FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ

מנכ"ל: אבי רוזן

רדיו לב המדינה
אזור הזיכיון: שפלת יהודה

,93.9FM ,91FM :התדרים

89.1FM – רדיו פרוויה בשפה הרוסית 

שם בעל הזיכיון: רדיו אף.אם השפלה בע"מ

מ"מ המנכ"ל: אלעד ישי

רדיו ירושלים
אזור הזיכיון: ירושלים רבתי

 89.5FM  ,101FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: מכרז ירושלים 2007 בע"מ                                 
)רדיו הבירה שותפות מוגבלת(

מנכ"לים: שלום אורן – תוכן

              גדי קסטיאל – מסחרי 

רדיו דרום
אזור הזיכיון: נגב

101.5FM ,95.8FM ,97FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: גלי הדרום א.ב.נ רדיו 2007 בע"מ

מנכ"ל: דוד יוסוב
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קול הים האדום
אזור הזיכיון: אילת וחבל אילות

 101.1FM ,102FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: רדיו "קול הים האדום" בע"מ

מנכ"ל: שי רונן

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: משה קונפורטי עד יום 6.8.14

       אריאל דרעי החל מיום 7.8.14

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו איו"ש
הרשות השנייה איו"ש הוקמה מכוח צו אלוף פיקוד המרכז, הקובע את סמכותה ואת דרכי פעולתה של רשות זו. ב-12 

בפברואר 2009 העניקה הרשות השנייה איו"ש לרדיו"ש בע"מ זיכיון לשידורי רדיו באזור יהודה ושומרון. הרשות השנייה 

איו"ש מפקחת על שידוריו של בעל הזיכיון המשדר בתחנת הרדיו האזורי הקרויה "גלי ישראל".

גלי ישראל
אזור הזיכיון: יהודה ושומרון

106.5FM, 102.5FM, 94FM :התדרים

שם בעל הזיכיון: רדיו גלי ישראל בע"מ

מנכ"ל: ישראל פריד
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הנדסה

ניתובים לשידורים משותפים: �

מרכז השידורים והבקרה ברשות השנייה מפעיל מטריצת ניתוב ממוחשבת לביצוע ניתובים משותפים בין תחנות 

רדיו האזורי. בין היתר, באופן האמור מועברים שידורי חדשות המשותפים לחלק מתחנות הרדיו האזורי ואף "חדשות 

ynet", המופצות לחלק מתחנות הרדיו האזורי. במקביל, הפצת "חדשות ynet" לתחנות הרדיו האזורי מתבצעת גם 
באמצעות רשת ה-IP הקיימת ברשות השנייה, מול הזכיינים.

    

תיעוד שידורי רדיו: �

לבד  ואחזורם.  אחסונם  שידורים,  לתיעוד  מופעלת מערכת מתקדמת  השנייה  ברשות  והבקרה  השידורים  במרכז 

מאוחסן  הזכיינים(  )שידורי  שהמידע  בכך  זו  מערכת  של  יתרונה  המידע,  של  הדחיסה  ויכולת  ההקלטה  מאיכות 

זמינותם של  בלי קלטות.  15 התחנות בעמדת העבודה הממוחשבת,  לכל  בזמן אמת  האזנה  על שרת, המאפשר 

השידורים בעמדות המחשב של העובדים מקלה על עבודת הפיקוח והבקרה ומייעלת אותה.

קול  )קבצי  תיעוד  והעברת קטעי  האזורי  הרדיו  זכייני  מול  עבודה ברשת תקשורת מחשבים  המערכת מאפשרת 

דחוסים( באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

"חדשות ynet" לתחנות הרדיו האזורי: �

מול  והניתוב  ומערכת הבקרה  ynet" מופצות לחלק מתחנות הרדיו האזורי באמצעות המש"ב הספרתי  "חדשות 

תחנות הרדיו האזורי ברשות השנייה.

במקביל, מתבצעת הפצה לתחנות הרדיו האזורי באמצעות רשת ה-IP הקיימת ברשות השנייה, מול הזכיינים.

תחנות הרדיו האיזורי המופצות  באמצעות מערך "עידן+": �

זה, רק תחנת  "עידן+" תמורת תשלום. בשלב  יכולות להתחבר להפצה באמצעות מערך  כל תחנות הרדיו האזורי 

הרדיו "קול ברמה" בחרה לממש אפשרות זו. ניתן לקלוט את שידוריה באמצעות ערכת קליטה לעידן+ ברחבי הארץ. 
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הפעילות המשפטית

חוק חופש המידע

הנדסה

נציב פניות הציבור

מדיניות ופעילות 
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הפעילות המשפטית

השנייה  הרשות  למועצת  שוטף  משפטי  ייעוץ  לתת  השנייה  הרשות  של  המשפטית  הלשכה  המשיכה   2014 בשנת 

ולוועדותיה וכן להנהלת הרשות בכל הסוגיות הרגולטוריות העומדות הפרק. 

הפיקוח  בעבודת  לרבות  השונים,  עיסוקיה  בתחומי  הרשות  מדיניות  בגיבוש  המשפטית  הלשכה  סייעה  זו,  במסגרת 

והאכיפה השוטפת המבוצעת ע"י הנהלת הרשות והאגפים המקצועיים, וכן סייעה לנציבות תלונות הציבור בפעילותה 

השוטפת.

שבהם  שונים  מסוגים  משפטיים  בהליכים  זו  בשנה  המשפטית  הלשכה  טיפלה  השוטפת,  המשפטית  התמיכה  לצד 

הרשות השנייה הייתה מעורבת, כפי שיפורט להלן. 

א. הליכים משפטיים שהסתיימו בשנת 2014:
בג"ץ 4965/12 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ואח'

ביום 26.6.12 הגישה העותרת, התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת, עתירה למתן צו כנגד הרשות השנייה 

לטלוויזיה ולרדיו, היועץ המשפטי לממשלה וחברת חדשות 10 בע"מ. בעתירתה ביקשה העותרת כי בית המשפט יוציא 

צו על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יביאו לידיעת הציבור כי אין כל תוקף משפטי מחייב להודעת ההתנצלות 

כלפי מר שלדון אדלסון, וכי אין תוקף משפטי מחייב להסכם שלפיו הוסכם על שידור ההתנצלות האמורה )מפני שלא 

נתקבלו על ידי הגורמים המתאימים אצל חדשות 10 בע"מ ומשום שלא נוהל דיון מקיף בעניין(. עוד ביקשה העותרת כי 

בית המשפט יקבע כי בהליכי השימוע הנוגעים לפרשת ההתנצלות שנערכו ברשות השנייה נפלו פגמים מהותיים ויש 

לקיימם בשנית. לגבי חדשות 10 בע"מ, ביקשה העותרת כי ביהמ"ש יורה לה להביא לדיון מחודש בדירקטוריון החברה 

ובהתאם להוראות הדין את ההסכם והודעת ההתנצלות האמורים. 

ביום 8.1.14 התקיים הדיון בעתירה. בתום הדיון המליץ בית המשפט לעותרת למשוך את עתירתה. העותרת קיבלה את 

המלצת בית המשפט ומשכה את עתירתה. לאור האמור דחה בית המשפט את העתירה ללא צו להוצאות.

ת"צ 2745-07-12 אבני נ' רשות השידור והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ביום 2.7.12 הגיש התובע, שלומי אבני, בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של 85,928,90 ש"ח, לבית המשפט המחוזי 

בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כנגד רשות השידור והרשות השנייה. בתביעתו, ביקש התובע כי יינתן 

צו עשה המורה לנתבעות לעמוד במכסות שנקבעו בחוק לכתוביות בשידורי טלוויזיה; פיצוי על הנזק הממוני בגין חוסר 

האפשרות לצפות בשידור נגיש; פיצוי על הנזק הלא ממוני ופגיעה באוטונומיה של כלל הציבור הסובל ממוגבלויות 

בשמיעה בישראל, בשל הפגיעה בשוויון.

טענות התובע המרכזיות היו כי לא התאפשר לו לצפות בכתוביות הסמויות המיועדות לאנשים בעלי מוגבלויות בשמיעה, 

בשידורי הערוץ הראשון, באמצעות מערך עידן+. התובע טוען כי רשות השידור והרשות השנייה הפרו את חובתן לקיים 

שידורים בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה-2005 וכן לפי סעיף 19ב 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. עוד נטען כי הנתבעות חטאו כלפיו גם בשל הפרת הסכם 

פשרה שהושג עם רשות השידור בתובענה ייצוגית ת"מ )מנהליים ת"א( 101/07 דורון לוי נ' רשות השידור.   

ידי כל אחת  )כב' השופט ד' מינץ( לטובת הקבוצה סך של ₪200,000, שישולם על  ביום 25.2.14 פסק בית המשפט 

מהנתבעות ל"בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים". כן נקבע במסגרת פסק הדין גמול לתובע בסך 80,000 ₪ ולבא 

כוחו שכר טרחה בסכום כולל של 220,000 ₪, שבהם יישאו הנתבעות בחלקים שווים.
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בג"ץ 7756/13 התנועה לאיכות השלטון נ' הרשות השנייה

ביום 14.11.13 הגישה העותרת, התנועה לאיכות השלטון בישראל, עתירה נגד הרשות השנייה, שידורי קשת בע"מ, רשת-

נגה בע"מ, מר אייל גולן, מר משה פרץ, שר התקשורת ושר האוצר. בעתירתה ביקשה העותרת כי בית המשפט יוציא 

צו על תנאי כנגד מועצת הרשות השנייה, המורה לה לנמק מדוע לא תקבע כללים האוסרים על הזכייניות את הצבתם 

של עבריינים מורשעים ו/או נאשמים בעברות חמורות בקדמת הבמה בתכניות טלוויזיה בכלל ובתכניות מציאות ובידור 

בפרט. עוד ביקשה העותרת, כי בית המשפט יורה לרשות השנייה לנמק מדוע לא תפעל להרחקת מר אייל גולן ומר משה 

פרץ מתכניות המציאות של קשת ורשת, נוכח כתבי האישום שהוגשו נגדם. 

ביום 28.4.14 התקיים דיון בעתירה )לאחר שמועד הדיון הוקדם(. בית המשפט המליץ לעותרת למשוך את עתירתה תוך 

שמירת טענותיה, זאת לאור העובדה שהעתירה תאורטית בחלקה מחד גיסא ועוסקת במעשה עשוי מאידך גיסא. כן 

העיר בית המשפט לעניין תוכן העתירה, כי כלליות הדרישה הכלולה בה אינה עולה בקנה אחד עם תכליתם של חוקי 

היסוד. לאור האמור משכה העותרת את עתירתה ובית המשפט דחה את העתירה ללא צו להוצאות. 

בג"ץ 1158/13 איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל ואח' נ' כנסת ישראל ואח'

ביום 12.2.13 הגישו העותרים, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, פורום היוצרים הדוקומנטריים איגוד במאי הקולנוע 

והטלוויזיה, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה וארגון השחקנים בישראל, עתירה למתן צו על תנאי כנגד כנסת ישראל, 

ועדת הכנסת, ממשלת ישראל, שר התקשורת, הרשות השנייה, רשת-נגה בע"מ ושידורי קשת בע"מ. 

בעתירה, התבקש בית המשפט ליתן צו על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יבוטלו תיקונים לסעיפים 34, 62ג)א(

)3( ו-71ד לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן- 1990, אשר תוקנו במסגרת תיקון מספר 37 לחוק הרשות 

השנייה, ביום 21.12.12. טענותיהם המרכזיות של העותרים הן, כי הליך החקיקה שהביא לתיקון הנ"ל, לקה בפגמים 

מהותיים, וכן כי למעשה, משמעותו של תיקון 37 היא ויתור על חובות זכייניות ערוץ 2 בהיקף גדול, תוך כדי פגיעה בלתי 

חוקתית בזכות הקניין של העותרים. 

עילה מספקת  היעדר  עתירתם, עקב  את  למשוך  לעותרים  המליץ  בית המשפט  בעתירה.  דיון  22.1.14 התקיים  ביום 

להתערבות בית המשפט בהליך החקיקה של הכנסת. לאור האמור משכו העותרים את עתירתם ובית המשפט דחה את 

העתירה ללא צו להוצאות. 

בג"ץ 7128/13 פרופ' קרין נהון ואח' נ' רשות השידור ואח'

ביום 21.10.13 הגישו העותרים עתירתם לבית המשפט העליון בדרישה לעצור את מסע הפרסום לפרויקט תעודות 

הזהות החכמות והמאגר הביומטרי, בטענה כי מדובר בנושא שנוי במחלוקת. 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. כן התבקש 

בעתירה צו ביניים.

כי  ביניים כמבוקש,  צו  ליתן  אין מקום  זה  ח' מלצר(, לפיה בשלב  כב' השופט  )מפי  21.10.13 התקבלה החלטה  ביום 

14 יום לפני המועד  העתירה תובא לדיון בפני מותב תלתא וכי המשיבים ימסרו את תגובתם המקדמית לעתירה עד 

שייקבע לדיון בעתירה.

ביום 14.5.14 דחה בית המשפט העליון )מפי כב' השופטת המשנה לנשיא מ' נאור( את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית 

משפט ללא צו להוצאות, תוך שהוא דוחה את טענת העותרים כי הפרסומים באינטרנט הם פרסום שוטף ומזכיר כי 

הסנקציות המתוארות בסעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט מטרתן אכיפה ולא ענישה.
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ת"א 53797-05-13 שמואל רחמני נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

יוצרים,  זכויות  לחוק   53 סעיף  לפי  מניעה  וצו  לפיצויים  תביעה  רחמני,  שמואל  מר  התובע,  הגיש   28.5.13 ביום 

התשס"ח-2007, כנגד הרשות השנייה. 

בתביעתו טען התובע כי הרשות השנייה הפרה את זכות היוצרים שלו בצילום של שולמית אלוני מיום 21.1.74, בכך 

שעשתה שימוש בצילום בהפקת הרשות "האזרחית אלוני" ללא הסכמתו. התובע טען שהופרה זכותו הבלעדית כבעל 

זכות השידור המוגדרת בסעיף 14 לחוק, וכבעל זכות העתקה המוגדרת בסעיף 12 לחוק. עוד טען כי הרשות השנייה 

הפרה את זכותו המוסרית של התובע בצילום, בכך שלא נתנה לו קרדיט. 

ביום 6.2.14 הוגשה מטעם הצדדים הודעה בדבר הסכם פשרה, שלפיו בתמורה לסילוק סופי של התביעה ישלמו צדדי 

ג' 2-3 לתובע סכום של ₪23,000, וככל שישודר הסרט הנידון פעם נוספת, יינתן לתובע קרדיט כצלם הצילום המדובר. 

בית המשפט בהחלטתו מיום 6.2.14 נתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. 

בג"ץ 5061/14 הקואליציה האזרחית נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ואח'

ביום 20.7.14 הגישה העותרת, הקואליציה האזרחית )ע.ר.(, עתירה למתן צו על תנאי נגד מועצת הכבלים והלוויין, הרשות 

 .i24 News השנייה, שר התקשורת, ראש הממשלה, די.בי.אס שירותי לוויין בע"מ, הוט מערכות תקשורת בע"מ וערוץ

בעתירה נתבקש בית המשפט להורות לרשות השנייה לנמק מדוע לא תכלול את ערוץ החדשות הישראלי הבינלאומי 

i24 News בתוך חבילת ערוצי השידור המוצעים לצרכנים ישראליים העושים שימוש בממיר הדיגיטלי עידן פלוס.

ביום 5.10.14 הגיש אתר האינטרנט  i24 News את תגובתו לעתירה.

ביום 6.11.14 התקבל פסק דין בעתירה )כב' השופט א' שהם(, שלפיו העתירה נדחית על הסף. בית המשפט חייב את 

העותרת בהוצאות בסך 15,000 ₪ )מתוכן הוצאות בסך 5,000 ש"ח לטובת הרשות השנייה(. 

ב. הליכים משפטיים תלויים ועומדים לשנת 2014 )שהוגשו עד ליום 31.12.14(:
בג"ץ 1107/14 רדיו ללא הפסקה בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ואח'

ביום 11.2.14 הגישה העותרת, רדיו ללא הפסקה בע"מ, עתירה נגד הרשות השנייה ומועצת הרשות השנייה. בעתירתה 

ביקשה העותרת כי בית המשפט יוציא צו על תנאי המורה על ביטול החלטת הרשות השנייה מיום 29.8.13 והחלטות 

ועדת הערר של מועצת הרשות השנייה מהימים 17.10.13 ו-23.12.13, בדבר הטלת עיצום כספי )ושילושו על ידי ועדת 

הערר( על רדיו ללא הפסקה בע"מ בעקבות הפרה של סעיפים 5)א(, 11 ו-11א לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 

)אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו(, התשנ"ד-1994, ושל סעיף 2)ג( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות 

רדיו בידי בעל זיכיון(, התשנ"ט-1999. לחלופין, ביקשה העותרת לבטל את החלטות ועדות הערר המוזכרות לעיל ובכך 

לבטל את שילוש העיצום הכספי שהוטל על התחנה. כן, ביקשה העותרת מהרשות לנמק מדוע לא ימסרו לעיונה את 

פרוטוקולי הדיונים שבמהלכם התקבלו ההחלטות האמורות.

ביום 19.5.14 קיבל בית המשפט העליון )כב' השופט ס' ג'ובראן( החלטה להביא את העתירה בפני הרכב. הדיון בעתירה 

נקבע ליום 5.2.15.

בג"ץ 3040/14 רדיו 90 בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ואח'

ביום 29.4.14 הגישה העותרת, רדיו 90 בע"מ, עתירה נגד הרשות השנייה, מועצת הרשות השנייה, שר התקשורת, רדיו 

כי בית המשפט  ורדיו חיפה בע"מ. בעתירתה ביקשה העותרת  2007 בע"מ  א.ב.נ רדיו  גלי הדרום  לב המדינה בע"מ, 
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יוציא צו על תנאי המורה למועצת הרשות השנייה לנמק מדוע לא תעלה לדיון לאלתר וללא דיחוי נוסף את בקשת 

העותרת לפיצול שידורים בתדר הנוסף שהוקצה לה על ידי משרד התקשורת ומדוע לא תאשר הבקשה בהתאם לתנאים 

ומועצת הרשות השנייה בסעיף 2.34 לספר המכרז שפרסמו לזיכיונות  ידי הרשות השנייה  ולפרמטרים שנקבעו על 

רדיו אזורי וכפי שאישרה מועצת הרשות השנייה לתחנות רדיו אזורי אחרות. לחלופין, ביקשה העותרת מבית המשפט 

להוציא צו על תנאי המורה למועצת הרשות השנייה לנמק מדוע לא תאפשר לה להתחיל, לאלתר, בשידורי ניסיון בתדר 

הנוסף שהוקצה לה במקביל לסיום ההליכים הפרוצדורליים בבקשת העותרת.

הרשות  היועצת המשפטית של  לעמדת  היא מצטרפת  כי  הודיעה  ובה  תגובה מקדמית  המדינה  הגישה   7.8.14 ביום 

השנייה לעניין חוקיות וסמכות המועצה לפצל שידורים, בהמשך לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה שניתנה 

בעניין זה ושצורפה לתגובת המדינה. כן ציינה המדינה בתגובתה כי היא סבורה שיש להורות לרשות למסור הודעה 

משלימה מטעמה, וככל שיידרש גם המדינה תשלים התייחסותה בהמשך.

בהחלטת בית המשפט )כב' השופט ס' ג'ובראן( מיום 2.9.14 נקבע כי הרשות השנייה תגיש הודעה מעדכנת על הליך 

השימוע בתוך 60 יום. כמו כן, דחה בית המשפט את בקשת העותרת לצו ביניים. עוד קבע בית המשפט בהחלטה מיום 

13.11.14 כי הרשות השנייה תגיש הודעה מעדכנת בקשר עם הליך השימוע בתוך 45 יום. 

בג"ץ 3246/14 יוניברסל מקאן ישראל בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ביום 29.4.14 הגישה העותרת, יוניברסל מקאן ישראל בע"מ, עתירה למתן צו ביניים וצו על תנאי נגד הרשות השנייה. 

בעתירתה ביקשה העותרת כי בית המשפט יוציא צווי ביניים וצווים על תנאי המורים לרשות השנייה להימנע מלהגביל 

את הזכייניות מלהתקשר עם העותרת ו/או לתחום את ההתקשרות כאמור בשיעור מסוים כלשהו, להימנע מהתקנת 

של  ההתקשרות  היקף  והגבלת  ההתקשרות  ו/או  העיסוק  בחופש  התערבות  שתכליתן  הנחיות  ו/או  הוראות  כללים, 

הזכייניות עם העותרת, לבטל את כל ההנחיות, הממצאים, המסקנות, ההמלצות ומסמכי העבודה של הוועדה המייעצת 

המינויים  כל  את  לבטל  שחם,  ועדת  בישראל",  הטלוויזיה  שידורי  תחום  לבחינת  "הוועדה  השנייה,  הרשות  שמינתה 

והסמכויות שניתנו לוועדה הנ"ל ו/או חברי ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם, לרבות כל החלטה ו/או המלצה שנתקבלו 

כתוצאה מן המינוי ובהקשרו. כן ביקשה העותרת מבית המשפט להורות כי יימסרו לידיה כל המסמכים, הפרוטוקולים, 

ההחלטות, ההמלצות וחוות הדעת שהוצגו בפני מועצת הרשות השנייה ו/או נוצרו על ידה ו/או הוצגו בפני ועדת שחם 

ו/או שנוצרו על ידה במסגרת עבודתה.

ביום 8.5.14 קיבל בית המשפט העליון )כב' השופט י' עמית( החלטה להעביר את העתירה לתגובה מקדמית של הרשות 

השנייה, תוך שהוא דוחה את הבקשה לצו ארעי או צו ביניים בשלב זה, והורה לרשות להגיש תגובתה עד ליום 7.7.14.

דיון בעתירה נקבע ליום 25.3.15.

בג"ץ 6587/14 רדיו א-שמס ואח' נ' שר התקשורת ואח'

ביום 2.10.14 הגישו העותרים, הזכיינית רדיו "א-שמס", "אעלאם" – מרכז תקשורת לחברה ערבית בישראל ועדאלה – 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עתירה דחופה למתן צו על תנאי נגד שר התקשורת, הרשות השנייה, 

מועצת הרשות השנייה ויושב ראש הרשות השנייה. בעתירה נתבקש בית המשפט לבטל את כלל 3)ב( לכללי הרשות 

רדיו  תחנות  על  להחלתו  הנוגע  בכל  זיכיון(, תשנ"ט-1999,  בעל  בידי  רדיו  תכניות  )שידורי  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה 

המשדרות לאוכלוסייה הערבית. נוסף על כך, התבקש בית המשפט להוציא צו ביניים המורה לרשות השנייה לאפשר 

לרדיו "א-שמס" לשדר ביום כיפור שחל ב-4.10.14.

לתגובת  ביניים  צו  למתן  הבקשה  את  להעביר  שהם(  א'  השופט  )כב'  העליון  המשפט  בית  החליט  היום  באותו  עוד 

המשיבים עד ליום למחרת, 3.10.14, בשעה 10:00. 
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"א-שמס"  לרדיו  המאפשר  ביניים  צו  ליתן  א' שהם(  השופט  )כב'  העליון  בית המשפט  החליט   )3.10.14( היום  באותו 

להמשיך בשידוריו ביום כיפור, החל בתאריך 4.10.14. כן הוחלט, כי העתירה תובא בפני הרכב של שלושה וכי המשיבים 

יגישו את תגובתם לעתירה עד 14 ימים לפני המועד שייקבע.
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חוק חופש המידע

כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות  )להלן: "החוק"( קובע  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 

ציבורית, בסייגים שנקבעו בחוק.

היועצת המשפטית של הרשות  הילה שמיר,  עו"ד  היא   2014 ברשות השנייה, בשנת  חופש המידע  חוק  על  הממונה 

השנייה.

במהלך שנת 2014 טופלו ע"י הממונה על חופש המידע שלוש-עשרה בקשות למידע לפי הפירוט הבא:

שמונה בקשות נענו בחיוב, חלקן ע"י יידוע הפונה שהמידע יפורסם ויעמוד לרשות הציבור ותוך הפנייה למקום בו  �

יוכל הפונה לעיין במידע.

שלוש בקשות נענו באופן חלקי, בהתאם לשיקולים הקבועים בסעיף 9 לחוק. �

בשתי בקשות הטיפול לא הסתיים. �

הבקשות נענו בהתאם למועדים הקבועים לפי חוק, ובמידת הצורך הרשות האריכה את המועדים בהתאם לאמור בסעיף 

7 לחוק.

על החלטות שהתקבלו בשנת 2013 מכוח חוק חופש המידע לא הוגשו עתירות במהלך שנה זו. 
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הנדסה

הקמת מערך עידן+, הפעלתו והרחבתו כפי שפורט בפרק נפרד. �

בדיקות עוצמת הקול בפרסומות בהשוואה לתכניות �

בשנת 2014 מדדה הרשות את עוצמת השמע בפרסומות והעבירה את הנתונים למחלקת פרסומות ברשות, שמבררת 

קיומן של הפרות, ככל שנמצאו, אל מול הזכיינים.

עוצמת השמע נמדדת על ידי טכנאי מרכז השידורים והבקרה, באופן קבוע, כדי למנוע חוסר איזון ולוודא שעוצמת 

השמע עומדת בטווח המותר בהתאם לכללים.

הקלות לחירש: �

במקרים שבהם הועברו אל הרשות השנייה כתוביות מהגופים המשדרים לליווי שידוריהם, הופעלה מערכת למימוש 

כתוביות לפי דרישה בשידורי הטלוויזיה הספרתית, 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+" ובלוויין הפתוח.

מרכז מידע וארכיב ספרתי  �

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.

המערכת כוללת אינטגרציה בין הקלטות תיעוד אנלוגיות, מול קובצי החיתוך וההמרה ושמירת התכנים בפורמט דיגיטלי. 

כן היא כוללת ארבע עמדות לדגימה ולאחסון של קלטות תיעוד אנלוגיות מארבע שנות השידור הראשונות של ערוץ 

2, שבהן לא היו קובצי חיתוך. נוסף על כך, הותקנו עמדות ניטור ובקרה למערכת במרכז השידור והבקרה ושרת נוסף 

להגברת קצב המרת הקבצים.

במהלך שנת 2014 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 מהגורמים המשדרים או על הרשות השנייה ועל 

כל עובד או ממלא תפקיד בגופים אלה.

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, מבזים או משפילים אותן.

מדי שנה מפרסמת הנציבות דוח שנתי נפרד מדוח זה, בו היא מפרטת את מספר התלונות שהוגשו, את הטיפול בהן ואת 

פעילותה בכל הנוגע לפניות ציבור.

נציבות פניות הציבור מאמינה בנראות ובשקיפות מלאה. כשליחי ציבור עלינו לתת דין וחשבון רציף ושוטף על עבודת 

הנציבות, לכן, נוסף על הדוח השנתי יזמה הנציבות בשנת 2014 פרסום של דוחות נוספים ייעודיים, הן בעקבות ריבוי 

פניות בעניין התכנית "אמא מחליפה", הן בשל ריבוי פניות עקב השידורים במהלך מבצע "שובו אחים" ומבצע "צוק 

איתן".  

היקף הפעילות ואופייה

בשנת 2014 זינק מספר התלונות שהוגשו לנציבות תלונות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ב-40% ועמד  �

על כ-5,000 תלונות, לעומת 3,571 תלונות בשנת 2013. 

לא  � נמצאו  מאחוז  ופחות  מוצדקות  נמצאו  מהתלונות   37% לגופו1,   כטופל  נסגרו   63% שהוגשו,  התלונות  מתוך 

מוצדקות.

עיקר התלונות היו על תכנים ששודרו בערוצי הטלוויזיה. הזינוק הגדול ביותר היה בתחום החדשות. מספר התלונות  �

כנגד מהדורות החדשות ותכניות האקטואליה זינק פי 4, ועמד על 1,105 תלונות בשנת 2014, לעומת 323 תלונות 

בשנת 2013.

סיקור האירועים הביטחוניים בשנת 2014 היה בין המובילים בהיקף התלונות. מספר התלונות שהוגשו כנגד מהדורות  �

החדשות על סיקור חטיפת ורצח הנערים וסיקור מהלך מבצע צוק איתן עמד על 800 תלונות.

במהלך האירועים הביטחוניים התלוננו הצופים על השמעת אזעקות מוקלטות במהדורות החדשות; על דיווחים  �

על המיקום המדויק של נפילת טילים; על סיקור הצד הפלשתיני; על שידור תכנים בידוריים, כדוגמת האח הגדול, 

במהלך המבצע.

1   טופל לגופו – הושגה הבנה בין המתלונן והזכיין ביחס ליישוב הבעיות באמצעות הבהרת כוונות, ולאו דווקא בהכרעה חד צדדית.
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התפלגות תלונות טלוויזיה על פי נושאים, 2014-2013

20132014נושאים

1,3011,936תכניות

3231,105חדשות

721837פרסומות

10452כללי 2

9748קדימונים

2,5463,978סה"כ

התפלגות לפי נושאים )באחוזים(
 

תכניות
49%

חדשות
28%

פרסומות
21%

כללי
1%

קדימונים
1%

כללי: קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: בעיה בקליטת שידורים, בעיה בכתוביות, שפה ודיבור לא ברור, עוצמת השמע בפרסומות,   2
חוסר איזון בשידורים, שידורים חוזרים ובירורים על תכניות.
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התפלגות תלונות טלוויזיה על פי קטגוריות, 2014-2013

20132014קטגוריה

1,4152,594תכנים פוגעניים3

166633כללי4

533499אתיקה בשידור5

292200מסחריות יתר6

14052שירות לצופה7

2,5463,978סה"כ

התפלגות לפי קטגוריה )באחוזים(

תכנים פוגעניים
65%

כללי
16%

אתיקה בשידור
13%

מסחריות יתר
5%

שירות לצופה
1%

בילדים  בפגיעה  סקסיסטיות,  או  מבזות  גזעניות,  פוגעניות,  בהתבטאויות  הולמת,  לא  בהתנהגות  העוסקות  תלונות  פוגעניים:  תכנים   3
ובאוכלוסיות מוחלשות וכיו"ב.

קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: פניות שעסקו במבצע צוק איתן ושובו בנים, וכללו בין היתר עניינים של שידור תכניות כמו האח   4
הגדול כרגיל, פגיעה במורל, ריבוי חדשות, נתינת במה לאויב, צנזורה ואזעקות מוקלטות.
אתיקה בשידור: תלונות העוסקות בהטיות פוליטיות ובדיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים.  5

מסחריות יתר: תלונות העוסקות בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות וחסויות.  6
שירות לצופה: תלונות העוסקות בשינויים לא צפויים, כתוביות, קליטה ושמע.  7
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התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי קטגוריות, 2014-2013

20132014קטגוריה

156359תכנים פוגעניים

19348כללי8

3643מסחריות יתר

3441אתיקה

2311שירות לצופה

442502סה"כ

 

התפלגות לפי קטגוריות )באחוזים(

תכנים פוגעניים
71%

כללי
10%

מסחריות יתר
9%

אתיקה
8%

שירות לצופה
2%

כללי: קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: בעיה בקליטת שידורים, בעיה בכתוביות, שפה ודיבור לא ברור, עוצמת השמע בפרסומות,   8
חוסר איזון בשידורים, שידורים חוזרים ובירורים על תכניות.
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מיזמים מיוחדים
נוסף על בירור הפניות ומענה לפונים, הנציבות פועלת בשורה של מיזמים חברתיים וחינוכיים, שמטרתם הנגשתה לכלל 

האוכלוסייה, עידוד צפייה ביקורתית בקרב ילדים ונוער ושיפור התכנים בשידורים באמצעי הידברות.

הליכי גישור והידברות:

בשנת 2014 נמשכו הליכי הגישור שיוזמת הנציבות בין פונים לזכיינים. במהלך השנה התקיימו יותר מ-10 הליכי גישור, 

שהסתיימו לשביעות רצון שני הצדדים.

הרצאות בבתי ספר ובמוסדות חינוך:

בשנת 2014 נמשך והועמק הקשר החשוב עם קהל הצופים הצעיר, במטרה לעודד אותו לפתח צפייה ביקורתית בתכנים 

המפוקחים על ידי הרשות השנייה. הנציב הרצה ביותר מ-30 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. בהרצאות הושם דגש מיוחד 

על תלונות הקשורות בילדים ובנוער. חלק מהתלמידים הוכשרו לשמש כנאמני פניות ציבור של הנציבות בבתי הספר 

שלהם.

קמפיין הנציב:

יזמה הנציבות, בשיתוף עם הנהלת הרשות השנייה, קמפיין שבמסגרתו שודר תשדיר בנוגע לנציבות  במהלך השנה 

בערוצים 2 ו-10 ובתחנות הרדיו האזוריות. התשדיר כלל מידע בדבר האפשרויות והדרכים שבהן אפשר להגיש תלונות 

לנציבות על התכנים המשודרים בערוצי הטלוויזיה והרדיו המפוקחים על ידי הרשות השנייה. 

שיתוף פעולה בין לאומי עם נציבי פניות ציבור ברחבי העולם:

 ONO )Organization ביוזמתו של הנציב, התקבלה הנציבות כחברה בארגון נציבי פניות הציבור לתקשורת הבין לאומי

of News Ombudsmen(. בארגון זה חברים יותר מ-100 נציבי תלונות ציבור באמצעי תקשורת כתובה ואלקטרונית, 
מהמובילים בעולם. באמצעות החברות בארגון ביקשה הנציבות להיחשף לדרכי טיפול נוספות ומגוונות בפניות הציבור 

2014 השתתף הנציב  יותר לפונים. באפריל  גורמים מקצועיים, כדי להעניק שירות טוב ומקצועי  ולהחליף מידע עם 

לראשונה בכנס השנתי של הארגון שהתקיים בהמבורג שבגרמניה. הנציב יזם פאנל לדיון על תקשורת וטרור שהתקיים 

בכנס שנערך בשנת 2015.
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הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הינה רשות ציבורית המפקחת על השידורים המסחריים בישראל.

הרשות פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן – 1990. 

תפקידה המרכזי של הרשות הוא קיום שידורים ברדיו ובטלוויזיה ופיקוח עליהם.

הרשות מסדירה את פעילות ערוצים 2 ו-10 בטלוויזיה, ו-16 תחנות הרדיו האזוריות. 

מייצגים אותך. משדרים בשבילך.

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

20
14

ת  
שנ

 ל
דיו

לר
ה ו

יזי
לוו

לט
ה 

ניי
ש

 ה
ות

ש
הר

ח 
דו


