נספח א' לדוח תכני שידור שנת  – 2015תכניות ערוצים  2ו – 10
ערוץ 2
סעיף  10לדוח  -תכניות מועדפות מסוגה עילית
כללי התכניות מחייבים ש 15%-מתכניות סוגה עילית יהיו תכניות מועדפות.
במסגרת המכרז התחייבו הזכיינים להפקה של תכניות מועדפות מסוגה עילית ,מעבר למכסה
הקבועה בכללים.

"רשת" התחייבה כי  72%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .רשת" לא עמדה בדרישה ושידרה  63%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התוכנית
אנשי המוזיקה
האהבה הזאת  -עברי לידר פותח את הלב
ביטוח לאומי
הים בסכנה
הישראלי היפה
המערכת עושה שינוי
הפנסיה
ילדים של תקווה
מסורבות גט
סיוט המשכנתא
עובדים סוציאליים
עובדים עצמאיים
ילד בכל מחיר
מנותקים
מרשם להתמכרות
שש אמהות
תכנית חיסכון
אבודים – תכניות מיוחדת ליום השואה
זמן פוניבז'
חיפוש מתקדם – תכניות מיוחדות לחג פסח
ולל"ג בעומר
כן ,לא ,שחור ,לבן
רכבת ההצלה
שירת חנה
של מי התורה הזאת?
בוס בהסוואה
המערכת  -החלוצים החדשים
המערכת  -חיילים בודדים
טקסי דרייבר
לחתוך את הכאב

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

שם התוכנית
שנות ה 80 -
כל קול קובע
מדינה בחוב
מה הילדים שלנו אוכלים
עובדי קבלן
רפואת שגרה בצה"ל
שיטת הבגרויות
קשר שתיקה

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

"קשת" התחייבה כי  78%מכלל שעות הסוגה העילית שישודרו על ידה בכל שנה יהיו שעות של
תכניות מועדפות מסוגה עילית" .קשת" עמדה בדרישה ושידרה  88%תכניות מועדפות מסוגה
עילית.
שם התוכנית
אנשים
החיים החדשים של גלעד שליט
התגליות המדעיות של ישראל
ארץ נהדרת  -פרק דרמה
ארץ נהדרת
האמנתי לו
זמן הגעה משוער
מבחן המציאות
פולישוק
תכנית חיסכון
כנופיית כרם התימנים
אנשים (פרקים בנושאי מורשת)
ברוורס  -רובי ריבלין
ירד הלילה
להיות שמעון פרס
עובדה  -רפי איתן
אנשים (פרקים בנושאי פריפריה)
בלי לומר מילה
החדש של עמרי גורדון
לשמוע בפעם הראשונה
מבחן בגרות
עובדה  -סייד קשוע
תשעה חודשים
בחירות אישיות
אנשים ( -פרקים בנושאי שיח ציבורי)
סיכום שנה תשע"ה
הקו האדום

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

2

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

שם התוכנית
עובדה ( -פרקים בנושאי שיח ציבורי)
אחריו .עשרים שנה לרצח
שתי מדינות ,עם אחד
חידת לפיד
עד הרצח הבא

סעיף  11לדוח  -תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים ,שמקדמים את מגמות
הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלה הוגדרו בכללי התכניות כ"תכניות
מועדפות" והן עוסקות בנושאים :מורשת ותרבות יהודית ,דעת ותרבות ,פריפריה ושיח ציבורי.
כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות .בהתאם לכללים ,זכייני ערוץ  2מחויבים
לשדר ,בחלוקה יחסית ביניהם ,כ  150 -שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן
מובהק ("תכניות מועדפות מובהקות") ,בין השעות  24:00-17:00וכ –  50שעות של תכניות
העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ,ביתר שעות היום .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.
11.1

"רשת" – תכניות מועדפות

"רשת" מחויבת לשדר כ  57 -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 (כמפורט בסעיף  10לדוח).
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

456:02

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

393:27

סה"כ שעות תכניות מועדפות

849:29

א .דעת ותרבות
שם התוכנית

מספר
פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
הכל מתחיל בחינוך
1
טקס פרסי המוזיקה
1

סה"כ משך
0:25
1:06

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 14:18 :שעות
26/08/15 - 26/08/15
10/09/15 - 10/09/15
3

שם התוכנית
כידון ובן סימון
מנגינה למדינה
סיכום השנה 2015
פסטיבל הפסנתר
פסטיבל מספרי סיפורים
אם לומר את האמת *
פנסים*

מספר
פרקים
56
1
1
9
4
1
1
סה"כ 40:29 :שעות

סה"כ משך
23:15
0:53
1:43
6:59
4:00
1:03
1:02

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
איזונים ובלמים
0:33
1
אייכלר יעקב
8:30
16
בין המצעים  -בחירות
0:32
1
דוד ד'אור בהופעה
1:57
1
היו ימים
1:06
2
הכל מתחיל בחינוך
1:16
1
ליאור נרקיס בהופעה
2:09
1
מבגין ועד נתניהו
1:39
3
מדברים על זה  -הכל מתחיל בחינוך
2:04
1
מחוץ לזמן
11:58
22
פסטיבל הפסנתר (שידור ביתר שעות היום)
2:42
9
ישר ללב
28:02
47
קרוב לקלפי
3:45
7
שאלה משפטית
33:57
33
שיחת היום
140:10
97
סה"כ 240:25 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
18/06/15 - 05/11/14
23/05/15 - 23/05/15
10/09/15 - 10/09/15
21/03/15 - 21/11/14
24/10/15 - 05/11/14
18/12/14 - 18/12/14
11/12/14 - 11/12/14

01/01/15 - 01/01/15
04/06/15 - 01/01/15
19/02/15 - 19/02/15
23/05/15 - 23/05/15
16/04/15 - 08/04/15
26/08/15 - 26/08/15
10/04/15 - 10/04/15
15/07/15 - 27/05/15
26/08/15 - 26/08/15
28/10/15 - 19/03/15
21/03/15 - 21/11/14
26/06/15 - 01/11/14
11/03/15 - 21/01/15
15/10/15 - 15/01/15
28/10/15 - 05/11/14

סה"כ תכניות מועדפות מובהקות  280:54שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
6:12
3
The Voice 3
אקס פקטור
41:32
24
העולם הבוקר
345:42
150
סה"כ 393:27 :שעות
* סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

15/11/14 - 01/11/14
05/09/15 - 13/06/15
30/10/15 - 05/11/14

ב .פריפריה
שם התוכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
אתגר זהב למען הילדים
1

סה"כ משך מתאריך  -עד תאריך
2:10

מכסה 17:06 :שעות
29/04/15 - 29/04/15

4

מספר פרקים
שם התוכנית
להושיט יד
1
סיפורים קטנים על החיים לידינו
1
החלוצים החדשים בירוחם
1
גדולים מהחיים
1
סרט ישראלי  -איך לומר אני אוהב אותך
1
טקסי דרייבר
8
שנות ה 80 -
13
סרט ישראלי  -ברקיע החמישי
1
סרט ישראלי  -המשגיחים
1
סרט ישראלי  -ובחרת בחיים
1
אויבת שלי השותפה שלי **
1
לא רחוב ולא נעליים **
1
סקורניק בשם האב **
1
סה"כ 27:49 :שעות

סה"כ משך מתאריך  -עד תאריך
02/04/15 - 02/04/15
0:33
10/01/15 - 10/01/15
0:24
01/01/15 - 01/01/15
1:18
17/09/15 - 17/09/15
1:54
28/08/15 - 28/08/15
0:24
25/03/15 - 18/02/15
5:23
23/07/15 - 23/04/15
8:21
08/04/15 - 08/04/15
1:34
23/09/15 - 23/09/15
1:41
01/04/15 - 01/04/15
1:36
25/12/14 - 25/12/14
1:04
17/10/15 - 17/10/15
0:47
10/10/15 - 10/10/15
0:34

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
איכות הסביבה
0:32
1
הדור החדש
5:07
10
כספים ועסקים ברמת הגולן
10:24
20
מודה
10:31
20
נשים יוזמות
1:02
2
סחתנא
16:12
30
סרט ישראלי  -בשמיים אחרים
1:54
1
קריסמס
0:30
1
שו ג'דיד
5:37
11
סה"כ 51:53 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 79:42 :שעות
** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

05/12/14 - 05/12/14
28/08/15 - 03/07/15
30/10/15 - 30/01/15
28/08/15 - 13/02/15
19/12/14 - 28/11/14
30/10/15 - 14/11/14
13/12/14 - 13/12/14
09/01/15 - 09/01/15
24/04/15 - 20/02/15

ג .מורשת ותרבות יהודית
שם התוכנית

מספר
פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
רכבת ההצלה
1
זמן פוניבז'
1
אחרי עשרים שנה  -משדר מיוחד
1
שירת חנה
1
כן ,לא ,שחור ,לבן
1
כידון ובן סימון – תכנית מיוחדת ליום השואה
1
לארי קינג  -הפורום לחינוך
1

סה"כ משך מתאריך  -עד תאריך
1:06
1:05
1:13
0:30
0:30
0:35
0:30

מכסה 17:06 :שעות
15/04/15 - 15/04/15
25/07/15 - 25/07/15
22/10/15 - 22/10/15
12/09/15 - 12/09/15
25/07/15 - 25/07/15
16/04/15 - 16/04/15
27/08/15 - 27/08/15
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מספר
פרקים
1
1
1
1
1
1

שם התוכנית
מצדיעים לכם  -משדר הצדעה לחיילי ישראל
של מי התורה הזאת?
סרט ישראלי  -למלא את החלל
אבודים  -תכנית מיוחדת ליום השואה
סרט ישראלי  -מבצע חמנייה
עשרים שנה לרצח רבין
פסטיבל מספרי סיפורים  -פרקים בנושאי
מורשת יהודית
4
דפים ברוח **
1
סה"כ 18:27 :שעות

סה"כ משך מתאריך  -עד תאריך
27/11/14 - 27/11/14
1:27
21/05/15 - 21/05/15
0:30
11/04/15 - 11/04/15
1:45
16/04/15 - 16/04/15
1:32
30/09/15 - 30/09/15
1:43
22/10/15 - 22/10/15
0:27
4:21
1:08

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
אחי הגדול קטן  -סרט הנצחה
0:53
1
הנני כאן  -סרט הנצחה
0:55
1
העולם הבוקר  -תכניות מיוחדות ליום השואה
וליום הזיכרון
6:12
2
חיפוש מתקדם
0:29
1
טוקר בשישי
47:12
52
מדברים על זה  -ליום השואה
1:50
1
נגעה בשמיים  -קרן טנדלר ז"ל
0:57
1
נדב באלוה ז"ל  -סרט הנצחה
0:32
1
שיחת היום -תכניות מיוחדות ליום השואה
וליום הזיכרון
4:08
2
חגי ביבי ז"ל  -סרט הנצחה
0:27
1
סה"כ 63:40 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות  82:07שעות
** סרטי תעודה אשר שודרו בשידורי "רצועה מהחיים" של הרשות השנייה.
הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

19/09/15 - 03/04/15
15/04/15 - 15/04/15

22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 16/04/15
03/10/15 - 03/10/15
30/10/15 - 07/11/14
16/04/15 - 16/04/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 16/04/15
22/04/15 - 22/04/15

ד .שיח ציבורי
שם התוכנית

מספר
פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
כאן ועכשיו עם מודי בר און
7
כל קול קובע
1
מדינה בחוב
1
עובדי קבלן
1
רפואת שגרה בצה"ל
1
שיטת הבגרויות
1
קשר שתיקה
1
סה"כ13:19 :שעות
הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

סה"כ משך מתאריך  -עד תאריך
6:10
0:56
1:15
1:22
1:24
1:13
0:56

מכסה 8:36 :שעות
12/03/15 - 29/01/15
12/03/15 - 12/03/15
05/03/15 - 05/03/15
20/11/14 - 20/11/14
18/12/14 - 18/12/14
04/12/14 - 04/12/14
22/10/15 - 22/10/15
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" 11.2קשת" – תכניות מועדפות
"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 (כמפורט בסעיף  10לדוח).
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

255:01

שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

342:28

סה"כ שעות תכניות מועדפות

597:29

א .דעת ותרבות
שם התוכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
אנשים
7:40
16
טקס פרס ספיר לספרות
1:05
1
כיתת אומן  -אבי נשר ונטלי פורטמן
0:59
1
כלניות  -ערב לזכרה של שושנה דמארי
1:39
1
ארץ נהדרת  -פרק דרמה
1:04
1
ארץ נהדרת
2:56
3
פרס לנדאו
1:00
1
סרט ישראלי  -עמק תפארת
1:47
1
ראש בראש
2:35
5
סה"כ 20:48 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
לצחוק על זה
0:34
1
המשחק המרכזי
0:32
1
הצוללת
18:51
35
חיידק פוליטי
1:03
2
יצירה מקומית
10:03
12
כמו זבוב על קיר
0:33
1
כנסת ברשת
24:01
44
מבגין ועד נתניהו
3:19
6
קפה הפוך
4:54
9
קריאה שלישית
17:39
33
הכל אישי עם חיים אתגר
13:56
15
חשבון משותף עם פאולה וליאון
39:54
45
קיץ בריא עם פאולה וליאון רוזנברג
24:50
31
סה"כ 160:11 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות  180:59 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 25:42 :שעות
03/08/15 - 06/10/15
26/01/15 - 26/01/15
15/09/15 - 15/09/15
04/10/15 - 04/10/15
08/06/15 - 08/06/15
19/01/15 - 18/05/15
28/12/14 - 28/12/14
15/09/15 - 15/09/15
04/11/14 - 01/12/14

20/09/15 - 20/09/15
29/10/15 - 29/10/15
20/10/15 - 30/11/14
20/09/15 - 06/09/15
01/12/14 - 02/11/14
06/04/15 - 06/04/15
26/10/15 - 03/11/14
27/10/15 - 18/08/15
20/04/15 - 05/01/15
27/10/15 - 06/01/15
08/09/15 - 09/08/15
31/05/15 - 08/02/15
06/10/15 - 12/07/15

7

שם התוכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
בית ספר למוסיקה
27/10/15 - 18/10/15
6:37
4
הבוקר של קשת
29/10/15 - 02/11/14
306:39
152
הכוכב הבא
17/02/15 - 09/12/14
29:11
18
סה"כ תכניות שאינן מובהקות 342:28 :שעות
לזכיין חוסר של כחמש שעות .בשנת  2014קיים לזכיין עודף של כ –  11שעות ,חלק מעודף זה
ייזקף לזכותו בשנת  .2015לאחר זקיפת העודף ,הזכיין עומד במכסה.
א .פריפריה
שם התוכנית

מספר
פרקים

סה"כ
משך

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
לתת באהבה
2:24
1
סרט ישראלי  -אחותי היפה
0:45
1
זוגות
8:54
13
החדש של עמרי גורדון
5:48
9
סה"כ 17:51 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 25:42 :שעות
06/09/15 - 06/09/15
06/04/15 - 06/04/15
23/06/15 - 12/04/15
12/10/15 - 10/08/15

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
סרט ישראלי  -אחותי היפה (המשך שידור
ביתר שעות היום)
06/04/15 - 06/04/15
1:07
1
טעם העיר
03/05/15 - 23/11/14
14:26
24
סימן שאלה
16/11/14 - 03/11/14
1:39
3
סה"כ 17:13 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות  35:04 :שעות
הזכיין לא עמד במכסה ,קיים חוסר של  7:51שעות.
ב .מורשת ותרבות יהודית
שם התוכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
 75שנה לפלמ"ח
1
ברוורס  -רובי ריבלין
1
עובדה  -רפי איתן
1
סבנה
1
בין המצרים  -ט' באב
1
זוכרים ,שרים ומספרים
1
להיות שמעון פרס
1
ימים טובים ( -תכניות מיוחדות למועדים
ראש השנה ,סוכות ,שמחת תורה ,פסח
ושבועות)
5
שירים בכיכר
1

סה"כ
משך

מתאריך  -עד תאריך

01:30
01:06
00:59
02:07
00:30
01:57
01:35

מכסה 20:36 :שעות
13/09/15 - 13/09/15
05/05/15 - 05/05/15
01/12/14 - 01/12/14
08/09/15 - 08/09/15
26/07/15 - 26/07/15
21/04/15 - 21/04/15
16/11/14 - 16/11/14

02:32
02:09

04/10/15 - 05/04/15
21/04/15 - 21/04/15
8

שם התוכנית

מספר פרקים
סה"כ 14:30 :שעות

סה"כ
משך

תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
היו ימים
00:32
1
חיידק פוליטי
00:32
1
קולם לדורות ישמע
00:33
1
אלה האחים שלי
02:11
1
סה"כ 3:50 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 18:20 :שעות
הזכיין לא עמד במכסה ,קיים חוסר של  6:04שעות.

מתאריך  -עד תאריך

26/04/15 - 26/04/15
21/04/15 - 21/04/15
21/04/15 - 21/04/15
21/04/15 - 21/04/15

ג .שיח ציבורי
שם התוכנית

מספר פרקים

תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
אחריו .עשרים שנה לרצח
1
איתי אנגל בסוריה ועיראק
1
המטרה :מוחמד דף
1
סיפורה של מלכה חכם
1
שיטת פישר
1
תחקיר האירוע בסג'עייה בצוק איתן
1
האירוע ברפיח
1
חידת לפיד
1
עד הרצח הבא
1
עובדה
13
סה"כ 20:38 :שעות
הזכיין עמד במכסה.

סה"כ
משך
0:51
1:07
0:56
1:20
0:58
1:09
1:11
1:28
0:29
11:04

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 20:36 :שעות
26/10/15 - 26/10/15
22/12/14 - 22/12/14
10/11/14 - 10/11/14
05/01/15 - 05/01/15
17/11/14 - 17/11/14
12/04/15 - 12/04/15
19/04/15 - 19/04/15
31/03/15 - 31/03/15
11/08/15 - 11/08/15
02/06/15 - 24/11/14

9

סעיף  15לדוח  -עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
.15

עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית

לפי הכללים ,בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,דוברות ערבית או רוסית ,או
מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב ,בשיעור שלא יפחת
מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הערבית ,ובהיקף שלא יפחת
מחמישה אחוזים מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הרוסית.
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  226שעות שנתיות .בפועל שודרו כ
  402שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית.שם התכנית
איכות הסביבה
איכות הסביבה ש.ח.
איש עדות ש.ח.
הדור החדש
הדור החדש ש.ח.
כספים ועסקים
כספים ועסקים ש.ח.
לינה מחול  -ריאיון מיוחד
לינה מחול  -ריאיון מיוחד ש.ח.
מודה
מודה  -לקט
מודה ש.ח.
נשים יוזמות
נשים יוזמות ש.ח.
סחתנא
סחתנא ש.ח.
סיפורים קטנים על החיים לידינו
סיפורים קטנים על החיים לידינו ש.ח.
עאלם א-שבאב ש.ח.
קריסמס
רפיק חלבי בשטח ש.ח
שאלה משפטית ש.ח.
שו ג'דיד

מספר פרקים
1
1
1
10
9
20
18
1
1
20
1
1
2
3
30
16
1
1
112
1
202
40
11

סה"כ משך
0:27
0:26
0:27
5:04
4:14
9:38
8:04
0:30
0:27
8:51
0:26
0:25
0:53
1:27
13:57
7:09
0:30
0:34
53:27
0:24
241:20
31:45
5:35

מתאריך  -עד תאריך
05/12/14 - 05/12/14
26/12/14 - 26/12/14
15/04/15 - 15/04/15
28/08/15 - 03/07/15
29/08/15 - 26/06/15
30/10/15 - 30/01/15
31/10/15 - 02/01/15
16/01/15 - 16/01/15
17/01/15 - 17/01/15
28/08/15 - 13/02/15
24/04/15 - 24/04/15
22/08/15 - 22/08/15
19/12/14 - 28/11/14
12/12/14 - 21/11/14
30/10/15 - 14/11/14
09/04/15 - 07/11/14
10/01/15 - 10/01/15
16/04/15 - 16/04/15
31/10/15 - 06/11/14
09/01/15 - 09/01/15
31/10/15 - 01/11/14
21/05/15 - 24/12/14
24/04/15 - 20/02/15
10

שם התכנית
שו ג'דיד ש.ח.
שישים שבעים שמונים ש.ח.

מספר פרקים סה"כ משך
5:05
11
0:55
1
סה"כ  402:15 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
25/04/15 - 13/02/15
15/04/15 - 15/04/15

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

ב .קשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  170שעות שנתיות .בפועל שודרו
כ  309 -שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית.
שם התכנית
אג'נדה נשית ש.ח.
אג'נדה ערבית ש.ח.
בעיניי הנשים ש.ח.
טעם העיר
טעם העיר ש.ח.
יצירה מקומית
יצירה מקומית ש.ח.
סימן שאלה
סימן שאלה ש.ח.
ענייני משפחה
ענייני משפחה ש.ח.

מספר פרקים סה"כ משך
7:29
18
0:27
1
3:54
9
12:44
23
30:17
64
8:41
11
194:34
186
1:27
3
34:04
72
13:21
25
1:57
4
סה"כ 309:00 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
30/12/14 - 03/11/14
11/01/15 - 11/01/15
18/10/15 - 06/04/15
03/05/15 - 23/11/14
29/10/15 - 16/12/14
25/11/14 - 02/11/14
29/10/15 - 02/11/14
16/11/14 - 03/11/14
19/07/15 - 02/11/14
25/10/15 - 10/05/15
15/09/15 - 06/09/15

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

15.2

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה
שבועית ,ומצאה כי "רשת" ו"קשת" עמדו במחויבות האמורה.
א .רשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  226שעות שנתיות .בפועל שודרו כ
  452שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית.שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

בא לחדש לכם
בא לחדש לכם לקט
בא לחדש לכם ש.ח.
טוקר בשישי
טוקר בשישי ש.ח.
ישר ללב
ישר ללב ש.ח.
כאן בישראל ש.ח.

20
1
93
52
51
35
151
250

10:46
0:46
67:49
44:29
42:12
23:42
82:44
136:31

28/10/15 - 01/11/14
19/09/15 - 19/09/15
31/10/15 - 01/11/14
30/10/15 - 07/11/14
31/10/15 - 08/11/14
26/03/15 - 10/12/14
31/10/15 - 15/11/14
31/10/15 - 01/11/14
11

שם התכנית
מבוא ל ...ש.ח.
שאלה משפטית
שאלה משפטית ש.ח.
תוף מרים ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

7:38
8
10:58
13
24:16
24
0:26
1
סה"כ 452:22 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
26/09/15 - 15/04/15
29/07/15 - 15/01/15
30/07/15 - 03/06/15
03/04/15 - 03/04/15

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
ב .קשת
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של  170שעות שנתיות .בפועל שודרו כ
  308שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית.שם התכנית

מספר פרקים

סה"כ משך

מתאריך  -עד תאריך

 7מנות ל 7-ימים ש.ח.
גורמה בפיתה ש.ח.
הבוקר של דנה ש.ח.
הכי טעים שיש ש.ח.
המתכון הכי טעים שיש ש.ח.
טעמים ש.ח.
יצירה מקומית
לאפות ,לאהוב ,לבשל
לאפות ,לאהוב ,לבשל ש.ח.
מועדון ארוחת הערב-עם חיים ומרינה
ש.ח.
פרשה לא סגורה ש.ח.

8
7
27
55
64
20
2
12
90

11:24
2:12
20:03
40:35
19:01
10:37
1:34
7:11
56:47

28/04/15 - 03/02/15
04/05/15 - 10/11/14
30/12/14 - 02/11/14
01/09/15 - 03/11/14
29/10/15 - 24/11/14
30/12/14 - 04/11/14
04/05/15 - 03/05/15
12/01/15 - 23/11/14
05/10/15 - 23/11/14

52:58
51
85:47
91
סה"כ 308:13 :שעות

26/10/15 - 04/01/15
29/10/15 - 04/01/15

הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.
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ערוץ10
דוח שנתי ינואר  -יוני 2015
סעיף  8לדוח  -תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי על הזכיינים לשדר תכניות שיעסקו בנושאים ,שמקדמים את מגמות
הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלה הוגדרו בכללי התכניות כ"תכניות
מועדפות" והן עוסקות בנושאים :מורשת ותרבות יהודית ,דעת ותרבות ,פריפריה ושיח ציבורי.
כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות .בהתאם לכללים" ,ישראל  "10מחויבת
לשדר  50שעות של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק ("תכניות מועדפות
מובהקות") ,בין השעות  .24:00-17:00מכסת 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.
שעות מועדפות ששודרו
שעות תכניות מועדפות מובהקות

293:43

שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות

302:19

סה"כ שעות תכניות מועדפות

596:02

א .דעת ותרבות

שם התוכנית

מספר
פרקים

אורך כולל

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

מכסה 12:30 :שעות

לילה כלכלי
115
פוטו ריבה
9
פסטיבל מספרי סיפורים
2
קצת יותר בריא
7
שובר קופות
2
סה"כ שעות 74:52 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
היוצאים לאור
חיים בריא עם פרופ' רפי קרסו
מחלקת נשים
ספארי צלילה בעולם
שובר קופות (שידור ביתר שעות היום)

מתאריך  -עד תאריך

66
92
1
1
1

62:57
5:31
1:33
4:06
0:44

30/06/15 - 01/01/15
26/06/15 - 01/05/15
17/01/15 - 03/01/15
26/06/15 - 15/05/15
24/05/15 - 17/01/15

36:46
77:10
0:37
0:31
0:29

30/06/15 - 22/03/15
13/05/15 - 01/01/15
26/06/15 - 26/06/15
10/04/15 - 10/04/15
20/06/15 - 20/06/15

13

מספר
פרקים

שם התוכנית

מתאריך  -עד תאריך

אורך כולל

סה"כ שעות 115:35 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 190:27 :שעות
תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום
אורלי וגיא  -בוקר
125
שישי בבוקר
24
סה"כ תכניות מועדפות שאינן מובהקות 302:19 :שעות
"ישראל  "10עמדה במכסה ואף יותר מכך.
253:40
48:38

30/06/15 - 01/01/15
26/06/15 - 02/01/15

ב .פריפריה
מספר פרקים
שם התוכנית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
אלופה  -סיפורה של עמית קדוש
סרט ישראלי  -פלאות
המסע לזהב

המקור  -תושבי הדרום
פסטיבל מספרי סיפורים
מבחן בוזגלו *
שידוך משמיים
ילדי הגרושים
הישראלים החדשים  -חיים יבין
ילדים על המשקל

1
1
1
1
4

1
3
1
1
1

אורך כולל

0:58
2:23
0:51
1:00
4:21
1:07
3:04
0:51
1:00
0:52

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 15:00 :שעות
16/03/15 - 16/03/15
23/04/15 - 23/04/15
03/01/15 - 03/01/15

07/01/15 - 07/01/15
10/04/15 - 10/01/15
09/03/15 - 09/03/15
04/06/15 - 21/05/15
07/06/15 - 07/06/15
01/01/15 - 01/01/15
24/05/15 - 24/05/15

סה"כ שעות 16:31 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום
שם התוכנית
מסביב לעניין

מספר פרקים

אורך כולל

26

27:21

מתאריך  -עד תאריך
27/06/15 - 02/01/15

סה"כ שעות 27:21 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות מובהקות 43:52 :שעות
* סרט תעודה ששודרו במסגרת "רצועה מהחיים" של שידורי הרשות השנייה
"ישראל  "10עמדה במכסה ואף יותר מכך.
ג .מורשת ותרבות יהודית
מספר פרקים
שם התוכנית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
במותם ציוו
יוצאים חגים עם אלונה פרידמן
בן יפה נולד
לזכרם

1
3
1
1

אורך כולל

1:44
3:04
1:04
0:39

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 15:00 :שעות
21/04/15 - 21/04/15
23/05/15 - 03/04/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 22/04/15
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מספר פרקים

אורך כולל

שם התוכנית
סרט ישראלי  -רוק בקסבה
1:51
1
עכשיו המים שקטים כל כך
1:10
1
לונדון את קירשנבאום ( -תכניות מיוחדות ליום
השואה וליום הזיכרון)
3:04
3
מלחמת לבנון
2:30
2
סה"כ שעות 15:10 :שעות
תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 1914והיהודי האחרון
אורלי וגיא  -בוקר (תכניות מיוחדות ליום
השואה וליום הזיכרון)
6:31
2
אשת חיל
19:34
31
בן יפה נולד (שידור ביתר שעות היום)
0:27
1
ג'ושוע גבריאל ז"ל
0:24
1
לזכרם 2015
3:09
1
מאז שכבה אורך
1:10
1
סיפורי סבתא
1:13
1
פנחס גוטר
1:27
1
שומרי הזכרון
0:34
1
סה"כ שעות 35:38 :שעות
סה"כ שעות תכניות מועדפות 50:48 :שעות
"ישראל  "10עמדה במכסה.
1:06

1

מתאריך  -עד תאריך
09/04/15 - 09/04/15
15/04/15 - 15/04/15
21/04/15 - 15/04/15
12/05/15 - 05/05/15

16/04/15 - 16/04/15
22/04/15 - 16/04/15
26/06/15 - 02/01/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 22/04/15
22/04/15 - 22/04/15
16/04/15 - 16/04/15
16/04/15 - 16/04/15
22/04/15 - 22/04/15

ד .שיח ציבורי
מספר פרקים
שם התוכנית
תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 24:00-17:00
הכל כלול  -תחקיר הקבורה
התמנון האיראני
זיהום במפרץ  -משדר מיוחד
אורלי וגיא חוזרים עם תשובה (פרשת
משה קצב)
המקור (פרקים בנושאי שיח ציבורי)
מסתערבים על החיים ועל המוות

אורך כולל

מתאריך  -עד תאריך
מכסה 7:30 :שעות

1
1
1

0:57
0:56
1:02

23/02/15 - 23/02/15
29/04/15 - 29/04/15
28/04/15 - 28/04/15

1
4
1

0:53
3:54
0:50

06/01/15 - 06/01/15
16/06/15 - 21/01/15
19/02/15 - 19/02/15

סה"כ שעות 8:36 :שעות
"ישראל  "10עמדה במכסה ואף יותר מכך.
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סעיף  11לדוח  -עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
לפי הכללים ,בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן ,דוברות ערבית או רוסית ,או
מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב ,בשיעור שלא יפחת
מ 5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הערבית ,ובהיקף שלא יפחת מ 5%-מכלל
זמן השידור שלו בפריסה שבועית ,בשפה הרוסית.
 11.1תכניות דוברות ערבית או מתורגמות
הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "10בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ישראל  "10עמדה במחויבות זו.
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות חצי שנתית של  217שעות .בפועל
שודרו  431:41שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית בתקופה שבין ינואר – יוני
.2015
שם התוכנית
אסטלה כיתת אמן ש.ח.
בוטיק הבית ש.ח.
גיא לואל אוכל את ישראל ש.ח.
המתכון לחופשה באיטליה
זמן מיסטיקה
זמן מיסטיקה ש.ח.
מועדון ארוחת הבוקר עם אביב משה
ש.ח.
מועדון המאפים הטובים ש.ח.
מיקי שמו אופה בצרפתית ש.ח.
מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.
מסביב לעניין
מסביב לעניין ש.ח.
מתוקים לחג עם אביב משה ש.ח.
נתיבי איילון ש.ח.
סודות הנדל"ן
סודות הנדל"ן ש.ח.
סרט קולנוע  -אזרח שומר חוק
סרט קולנוע  -איזה מן הורים ש.ח.
סרט קולנוע  -קוד השתיקה
סרט קולנוע  -שר המלחמה ש.ח.
פשוט לאפות
שף על האש ש.ח.

מספר פרקים
3
4
3
1
122
175

סה"כ משך
1:34
2:22
2:14
0:32
112:01
180:37

מתאריך  -עד תאריך
21/02/15 - 07/02/15
24/01/15 - 03/01/15
28/02/15 - 14/02/15
26/06/15 - 26/06/15
30/06/15 - 01/01/15
30/06/15 - 01/01/15

2:21
2:43
3:27
1:48
25:24
22:54
0:26
10:20
23:59
24:33
2:04
1:44
2:12
2:28
4:10
0:39

17/01/15 - 03/01/15
07/02/15 - 10/01/15
30/05/15 - 27/01/15
24/05/15 - 13/02/15
27/06/15 - 02/01/15
20/06/15 - 03/01/15
04/04/15 - 04/04/15
08/02/15 - 05/01/15
27/06/15 - 03/01/15
27/06/15 - 03/01/15
20/03/15 - 20/03/15
06/03/15 - 06/03/15
19/06/15 - 19/06/15
26/06/15 - 26/06/15
05/06/15 - 01/05/15
23/04/15 - 23/04/15

3
5
4
3
27
24
1
18
24
26
1
1
1
1
6
1
סה"כ 430:41 :שעות
"ישראל  "10עמדה במחויבות ואף יותר מכך.
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11.2

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת "ישראל  "10בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ישראל  "10עמדה במחויבות זו.
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות חצי שנתית של  217שעות .בפועל
שודרו  578:11שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית.
שם התוכנית
 1914והיהודי האחרון
אודטה
אודטה ש.ח.
אלופים במטבח
אסטלה  -כיתת אמן ש.ח.
ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח.
ארון התרופות ש.ח.
אשת חיל
בוטיק הבית ש.ח.
בטבע שלכם ש.ח.
היא הלכה בשדות ש.ח.
היוצאים לאור
היוצאים לאור ש.ח.
הכי טרי שיש ש.ח.
המדריך לבנייה ירוקה ש.ח.
המדריך לקניית דירה ש.ח.
המדריך לתייר בגלקסיה
המדריך לתייר בגלקסיה ש.ח.
המתכון לחופשה באיטליה
המתכון לחופשה באיטליה ש.ח.
זמן בריאות עם גיא גיאור ש.ח.
חופשת שייט ש.ח.
ככה אופים את זה ש.ח.
לאון אל דנטה
לאון אל דנטה ש.ח.
מאפים ומתוקים ש.ח.
מגלה את אמריקה ש.ח.
מהיום דיאטה עם חלי ואולגה
מהיום דיאטה עם חלי ואולגה ש.ח.
מועדון המאפים הטובים ש.ח.
מילון היופי
מילון היופי ש.ח.
מילון היופי לקט
מיני שף  -אביב משה ש.ח.
מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.
מיקי שמו עושה בית ספר
מעצבים תרבות
מעצבים תרבות ש.ח.

מספר פרקים
1
3
3
5
5
22
4
31
8
2
4
64
79
25
3
3
8
7
1
4
3
1
11
5
2
45
1
20
43
1
22
23
1
7
2
4
17
27

סה"כ משך
0:57
4:58
5:01
2:57
2:38
15:54
1:59
18:53
5:11
1:03
2:00
32:50
40:57
17:27
1:54
1:23
4:09
3:33
0:38
2:09
1:34
0:27
8:17
3:58
1:36
32:45
0:57
15:36
35:36
0:36
20:26
19:33
0:57
4:31
1:09
3:16
8:15
14:25

מתאריך  -עד תאריך
16/04/15 - 16/04/15
13/03/15 - 27/02/15
13/03/15 - 27/02/15
12/06/15 - 27/03/15
28/03/15 - 28/02/15
25/06/15 - 01/01/15
28/03/15 - 07/03/15
26/06/15 - 02/01/15
23/05/15 - 31/01/15
21/03/15 - 14/03/15
24/01/15 - 03/01/15
30/06/15 - 22/03/15
30/06/15 - 22/03/15
28/06/15 - 04/01/15
25/04/15 - 11/04/15
25/04/15 - 11/04/15
26/06/15 - 08/05/15
20/02/15 - 02/01/15
08/05/15 - 08/05/15
19/06/15 - 11/04/15
24/04/15 - 03/01/15
01/05/15 - 01/05/15
27/06/15 - 14/02/15
06/03/15 - 06/02/15
27/06/15 - 13/06/15
29/06/15 - 08/01/15
28/02/15 - 28/02/15
26/06/15 - 02/01/15
30/06/15 - 03/01/15
04/04/15 - 04/04/15
27/06/15 - 10/01/15
25/06/15 - 01/01/15
31/01/15 - 31/01/15
02/05/15 - 21/02/15
18/03/15 - 13/02/15
30/01/15 - 02/01/15
12/06/15 - 23/01/15
27/06/15 - 02/01/15
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שם התוכנית
מקום מפלט  -גן החיות של וורשה
ש.ח.
ניחוחות וטעמים עם יובל בר-נר
נקודה IL
נקודה  ILש.ח.
נתיבי איילון
נתיבי איילון ש.ח.
סדר יום חדש ש.ח.
סטריט פוד ש.ח.
סרט ישראלי  -אור ש.ח.
סרט ישראלי  -אושפיזין ש.ח.
סרט ישראלי  -הבולשת חוקרת ש.ח.
סרט ישראלי  -חכמת הבייגלה ש.ח.
סרט ישראלי  -מדורת השבט ש.ח.
סרט ישראלי  -מקס ומוריס ש.ח.
סרט ישראלי  -מתחת לאף ש.ח.
סרט ישראלי  -עד סוף הקיץ ש.ח.
סרט קולנוע  16 -רחובות
סרט קולנוע  -אמרתי לך
סרט קולנוע  -בעל מזדמן
סרט קולנוע  -להתאהב מחדש
סרט קולנוע  -ללא גבולות
סרט קולנוע  -מה בדיוק קרה?
סרט קולנוע  -נ.ב .אני אוהב אותך
סרט קולנוע  -סטון
סרט קולנוע  -פקד מושחת
סרט קולנוע  -רחובות ברוקלין
סרט קולנוע  -רצח מוצדק
עיצוב  +ש.ח.
עצמאות IL
עצמאות  ILש.ח.
פשוט וטעים עם איילת
פשוט וטעים עם איילת ש.ח.
קסם הגליל ש.ח.
רק בשמחות
רק בשמחות ש.ח.
שף על האש
שף על האש ש.ח.

מספר פרקים

סה"כ משך

0:28
1
0:29
1
19:40
25
40:29
44
17:47
24
63:22
102
19:25
7
7:26
14
1:48
1
2:05
1
1:54
1
1:59
1
1:39
1
1:24
1
1:49
1
2:01
1
1:52
1
1:55
1
1:43
1
1:52
1
1:51
1
2:05
1
2:29
1
2:18
1
2:14
1
2:33
1
2:08
1
2:16
5
1:57
1
2:42
1
6:53
13
3:03
6
1:46
4
3:30
5
1:23
2
5:17
7
1:36
2
סה"כ 578:11 :שעות
"ישראל  "10עמדה במחויבות ואף יותר מכך.

מתאריך  -עד תאריך
15/04/15 - 15/04/15
06/03/15 - 06/03/15
20/06/15 - 03/01/15
27/06/15 - 02/01/15
12/06/15 - 02/01/15
29/06/15 - 02/01/15
29/05/15 - 01/01/15
12/06/15 - 02/01/15
24/05/15 - 24/05/15
24/05/15 - 24/05/15
23/05/15 - 23/05/15
10/04/15 - 10/04/15
04/04/15 - 04/04/15
10/04/15 - 10/04/15
09/04/15 - 09/04/15
23/05/15 - 23/05/15
23/01/15 - 23/01/15
13/02/15 - 13/02/15
06/02/15 - 06/02/15
05/06/15 - 05/06/15
01/05/15 - 01/05/15
12/06/15 - 12/06/15
29/05/15 - 29/05/15
15/05/15 - 15/05/15
16/01/15 - 16/01/15
30/01/15 - 30/01/15
08/05/15 - 08/05/15
06/02/15 - 02/01/15
23/04/15 - 23/04/15
25/04/15 - 25/04/15
25/04/15 - 03/01/15
30/05/15 - 18/03/15
27/06/15 - 06/06/15
31/01/15 - 03/01/15
14/02/15 - 07/02/15
24/04/15 - 20/01/15
13/01/15 - 06/01/15
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דוח שנתי יולי  -דצמבר 2015
סעיף  8לדוח  -תכניות מועדפות
בכללי התכניות נקבע כי בעל הרישיון מחויב לשדר תכניות שיעסקו בנושאים ,שמקדמים את
מגמות הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה .תכניות אלה הוגדרו בכללי התכניות
כ"תכניות מועדפות" והן עוסקות בנושאים :מורשת ותרבות יהודית ,פריפריה ושיח ציבורי.
כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות .בהתאם לכללים" ,ערוץ  10החדש"
מחויב לשדר  50שעות בשנה ו –  25שעות בחצי שנה של תכניות העוסקות בנושאים מועדפים
באופן מובהק ("תכניות מועדפות מובהקות") ,בין השעות .24:00-17:00
שידור תכניות מועדפות בין השעות 24:00-17:00
מחויבות  25 -שעות
ביצוע בפועל –  36:38שעות
שם התוכנית

מספר פרקים

אורך כולל

מתאריך  -עד תאריך

תכניות מועדפות בנושאי פריפריה
מובטלים באמצע החיים
סרט ישראלי  -לצוד פילים
ברוכים הבאים ....ומשתתפים בצערכם *
החזן והים *
וריאנט פולגאר *
על כורחך *
פת לחם *
קיץ * 89
פסטיבל מספרי סיפורים
המסע בחזרה לחיים
הריצה של חייו  -סיפורו של גדי ירקוני
חיילים בודדים
אסירת תודה
בדרכו שלו
בנות הזהב
פנים אמיתיות  -החברים של עמרי
סה"כ שעות פריפריה 22:03 :שעות
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
7
1

0:51
2:09
0:34
0:17
1:30
1:05
0:24
0:37
4:57
1:13
0:52
0:50
1:05
0:51
3:53
0:50

19/07/15 - 19/07/15
05/10/15 - 05/10/15
13/09/15 - 13/09/15
13/09/15 - 13/09/15
04/10/15 - 04/10/15
25/07/15 - 25/07/15
14/09/15 - 14/09/15
14/09/15 - 14/09/15
28/09/15 - 13/09/15
26/07/15 - 26/07/15
05/07/15 - 05/07/15
02/08/15 - 02/08/15
08/11/15 - 08/11/15
23/12/15 - 23/12/15
27/12/15 - 09/11/15
13/07/15 - 13/07/15

תכניות מועדפות בנושאי מורשת ותרבות יהודית
יוצאים חגים עם אלונה פרידמן
ניצולי מינכן  -היום ה11-
פסטיבל מספרי סיפורים

4
1
2

4:14
0:47
2:23

04/10/15 - 13/09/15
16/12/15 - 16/12/15
05/10/15 - 04/10/15
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מספר פרקים

שם התוכנית

אורך כולל

מתאריך  -עד תאריך

סה"כ שעות מורשת ותרבות יהודית 7:24 :שעות
תכניות מועדפות בנושאי שיח ציבורי
מסתערבי השב"כ
המקור (פרקים בנושא שיח ציבורי)
המקור  -סודות שיחות השלום

1
3
3

06/09/15 - 06/09/15
29/12/15 - 27/10/15
17/11/15 - 03/11/15

0:52
3:06
3:12

סה"כ שעות שיח ציבורי 7:11 :שעות
סה"כ תכניות מועדפות ששודרו 36:38 :שעות
* סרטי תעודה ששודרו במסגרת רצועה מהחיים של שידורי הרשות השנייה
"ערוץ  10החדש" עמד במחויבות ואף יותר מכך.

סעיף  11לדוח  -עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית
לפי הכללים ,בעל רישיון 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.
תכניות דוברות ערבית או מתורגמות
11.1
הרשות בחנה את עמידת "ערוץ  10החדש" בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ערוץ  10החדש" עמד במחויבות זו.
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות חצי שנתית של  219שעות .בפועל
שודרו  426:31שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית בתקופה שבין יולי –
דצמבר .2015
שם התוכנית
אליפות הקינוחים ש.ח.
המדריך לתייר בגלקסיה ש.ח.
המתכון לחופשה באיטליה
המתכון לחופשה באיטליה ש.ח.
זמן מיסטיקה
זמן מיסטיקה ש.ח.
חופשה של כוכבים ש.ח.
טיול משפחתי בחבל מודיעין ש.ח.
מועדון ארוחת הבוקר עם אביב משה
ש.ח.
מסביב לעניין
מסביב לעניין ש.ח.
מסע לרפובליקה הדומיניקנית ש.ח.

מספר פרקים
1
1
1
3
121
183
1
1

סה"כ משך
0:27
0:31
0:30
1:36
111:15
191:31
0:21
0:29

מתאריך  -עד תאריך
15/08/15 - 15/08/15
10/07/15 - 10/07/15
03/07/15 - 03/07/15
04/12/15 - 20/11/15
31/12/15 - 01/07/15
31/12/15 - 01/07/15
11/07/15 - 11/07/15
08/08/15 - 08/08/15

4
24
26
1

3:03
22:10
24:53
0:30

26/12/15 - 05/12/15
25/12/15 - 17/07/15
26/12/15 - 03/07/15
07/08/15 - 07/08/15
20

מספר פרקים סה"כ משך
שם התוכנית
סודות הנדל"ן
21:56
24
סודות הנדל"ן לקט
0:53
1
סודות הנדל"ן ש.ח.
19:53
26
ספיישל דגי בריכה ש.ח.
0:28
1
סרט קולנוע  -בלונדינית בעיר הגדולה
1:50
1
סרט קולנוע  -העובד המצטיין ש.ח.
1:54
1
סרט קולנוע  -זכרי אותי לנצח
2:12
1
סרט קולנוע  -מגניבות בע"מ
1:47
1
סרט קולנוע  -מכתבים לג'ולייט
1:46
1
סרט קולנוע  -נראה אותך כוכב
1:30
1
סרט קולנוע  -קלינר
1:46
1
עיצוב +
5:35
10
עיצוב  +ש.ח.
1:57
4
פשוט לאפות ש.ח.
5:39
9
סה"כ 426:31 :שעות
"ערוץ  10החדש" עמד במחויבות ואף יותר מכך.

11.2

מתאריך  -עד תאריך
26/12/15 - 04/07/15
19/09/15 - 19/09/15
26/12/15 - 04/07/15
08/08/15 - 08/08/15
31/07/15 - 31/07/15
14/08/15 - 14/08/15
27/11/15 - 27/11/15
04/09/15 - 04/09/15
18/09/15 - 18/09/15
30/10/15 - 30/10/15
24/07/15 - 24/07/15
26/12/15 - 26/09/15
22/11/15 - 05/10/15
07/11/15 - 13/09/15

תכניות דוברות רוסית או מתורגמות

הרשות בחנה את עמידת "ערוץ  10החדש" בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית ,ומצאה כי
"ערוץ  10החדש" עמד במחויבות זו.
חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות חצי שנתית של  436שעות .בפועל
שודרו  710:53שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית.
שם התוכנית
אין קץ לילדות ש.ח.
אלופים במטבח ש.ח.
ארוחת שבת עם קובי אריאלי ש.ח.
אשת חיל
אשת חיל עם ליאת יצחקי
בטבע שלכם ש.ח.
היוצאים לאור
היוצאים לאור ש.ח.
הכי טרי שיש ש.ח.
המדריך לבנייה ירוקה ש.ח.
המדריך לתייר בגלקסיה
המתכון לחופשה באיטליה
המתכון לחופשה באיטליה ש.ח.
חופשה של כוכבים ש.ח.
ככה אופים את זה ש.ח.
כשאוכל פוגש אומנות ש.ח.

מספר פרקים
2
12
26
25
5
4
52
62
29
3
7
1
1
1
2
4

סה"כ משך
0:59
6:42
19:50
14:21
2:44
2:10
30:54
32:36
20:38
1:56
3:40
0:35
0:35
0:33
1:32
1:56

מתאריך  -עד תאריך
29/08/15 - 22/08/15
28/11/15 - 29/08/15
31/12/15 - 02/07/15
27/11/15 - 03/07/15
25/12/15 - 04/12/15
15/09/15 - 22/08/15
10/09/15 - 01/07/15
16/09/15 - 01/07/15
27/12/15 - 05/07/15
28/11/15 - 07/11/15
28/08/15 - 03/07/15
10/07/15 - 10/07/15
06/11/15 - 06/11/15
18/07/15 - 18/07/15
11/07/15 - 04/07/15
22/08/15 - 01/08/15
21

שם התוכנית
לאון אל דנטה ש.ח.
מאיה
מאפים ומתוקים ש.ח.
מגלה את אמריקה ש.ח.
מהיום דיאטה עם חלי ואולגה
מהיום דיאטה עם חלי ואולגה לקט
מהיום דיאטה עם חלי ואולגה ש.ח.
מילון היופי
מילון היופי ש.ח.
מיקי שמו אופה מהלב ש.ח.
מיקי שמו עושה בית ספר
מיקי שמו עושה בית ספר ש.ח.
מעצבים תרבות
מעצבים תרבות ש.ח.
מתכון לחופשה בגיאורגיה ש.ח.
נקודה IL
נקודה  ILש.ח.
נתיבי איילון
נתיבי איילון ש.ח.
סדר יום חדש ש.ח.
סטריט פוד ש.ח.
סרט ישראלי  -בית"ר פרובנס ש.ח.
סרט ישראלי  -לרדת מהעץ
סרט ישראלי  -מדורת השבט ש.ח.
סרט ישראלי  -סלסה בתל אביב
סרט קולנוע  -אמרתי לך ש.ח.
סרט קולנוע  -בעל מזדמן ש.ח.
סרט קולנוע  -גבר מבוקש
סרט קולנוע  -החיים הכפולים של
וולטר
סרט קולנוע  -הרוס על אמא
סרט קולנוע  -מסלול לאהבה
סרט קולנוע  -מרגלת מתבגרת
סרט קולנוע  -משפחה קטנה שלי
סרט קולנוע  -מתחתנים עם ההורים
ש.ח.
סרט קולנוע  -ציפורי אהבה
סרט קולנוע  -צלו של ביל
עושים גלים -עונה 9
עושים גלים ש.ח.
עיצוב  - +ש.ח.
פלייאוף ש.ח.
פשוט וטעים עם איילת ש.ח.
קסם הגליל ש.ח.
שף על האש ש.ח.

מספר פרקים
7
1
41
1
23
2
47
23
35
6
12
3
17
113
2
17
52
9
116
29
6
1
1
1
1
1
1
1

סה"כ משך
5:29
1:33
28:05
0:48
20:12
1:54
42:37
21:56
29:25
4:33
8:16
1:48
8:38
71:40
1:09
13:56
55:57
6:36
95:41
78:37
3:02
1:38
1:44
1:39
2:00
1:38
1:34
1:39

1
1
1
1
1

1:44
1:46
1:50
1:42
1:53

1:55
1
1:47
1
2:00
1
8:57
17
8:34
18
0:30
1
2:05
1
10:21
22
0:56
2
8:59
11
סה"כ 710:53 :שעות

מתאריך  -עד תאריך
26/12/15 - 04/07/15
14/09/15 - 14/09/15
28/12/15 - 01/07/15
29/08/15 - 29/08/15
18/12/15 - 03/07/15
20/11/15 - 30/10/15
19/12/15 - 04/07/15
19/12/15 - 04/07/15
31/12/15 - 02/07/15
04/10/15 - 13/09/15
02/10/15 - 10/07/15
26/12/15 - 12/12/15
25/12/15 - 24/07/15
31/12/15 - 03/07/15
01/08/15 - 25/07/15
26/12/15 - 25/07/15
26/12/15 - 03/07/15
13/11/15 - 03/07/15
31/12/15 - 01/07/15
31/12/15 - 12/07/15
17/10/15 - 12/09/15
05/10/15 - 05/10/15
15/09/15 - 15/09/15
13/09/15 - 13/09/15
27/09/15 - 27/09/15
25/09/15 - 25/09/15
15/09/15 - 15/09/15
18/12/15 - 18/12/15
25/12/15 - 25/12/15
10/07/15 - 10/07/15
07/08/15 - 07/08/15
11/12/15 - 11/12/15
03/07/15 - 03/07/15
11/09/15 - 11/09/15
02/10/15 - 02/10/15
16/10/15 - 16/10/15
25/12/15 - 04/09/15
26/12/15 - 05/09/15
28/09/15 - 28/09/15
09/10/15 - 09/10/15
25/12/15 - 04/09/15
11/07/15 - 04/07/15
03/10/15 - 25/07/15

"ערוץ  10החדש" עמד במחויבות זו.
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