
 
 

 דוח הרשות השנייה  

 2015לשנת 

  



 

 טלוויזיה

  



 2ערוץ 

 תקציר עיקרי הדוח 

הייתה שנת  2015אוקטובר -2014. נובמבר 2005בנובמבר  1-החלה ב 2תקופת הזיכיון של ערוץ 

 הזיכיון העשירית של בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ.  

שלישי(, רשת )בימים -: קשת )בימים ראשוןשעות 8,669 2בשנה זו שידרו ארבעה גורמים בערוץ 

 (, והטלוויזיה החינוכית הישראלית )טח"י(.2שבת(, חברת החדשות הישראלית )חדשות -רביעי

מיליון ש"ח להפקה ולרכישה של תכניות  175.4-בשנה זו הוציאו "קשת" ו"רשת" יחד סכום של כ

תכניות המשודרות בערוצים מסוגה עילית )כפי שיפורט בהמשך(. השקעה זו תרמה לאיכות ה

המסחריים ולשוק היצירה המקומי. הרשות רואה חשיבות רבה בכך שזכייני השידורים 

המסחריים ישדרו תכניות במגוון רחב ככל האפשר, וייתנו ביטוי למרקם התרבותי המגוון של 

יות ישראל באמצעות תכניות סוגה עילית מגוונות, תכניות תחקיר, תכניות וסרטי תעודה ותכנ

בידור ושעשועונים, לצד שידורי חדשות ומענה רלוונטי לאירועים אקטואליים באמצעות תכניות 

 אקטואליה. כל זאת, כדי לגוון את השידורים בעבור ציבור הצופים. 

שעות של תכניות שהוכרו על ידי הרשות השנייה  411-זכו צופי הטלוויזיה לצפות ב 2015בשנת 

או איכות, מגוון ועניין למרקע הערוץ. בין התכניות הראויות לציון, כתכניות מסוגה עילית, והבי

זה שנים ותכניות חדשות, נמנה את התכניות  2בהן תכניות שהן חלק בלתי נפרד משידורי ערוץ 

"; תכניות מיוחדות: "ארץ 80-הבאות: דרמות: "טקסי דרייבר", "פולישוק", "כפולים" ו"שנות ה

ת תעודה ותחקירים: "עובדה", "המערכת", "שש אימהות" נהדרת" ו"מצב האומה"; תכניו

ו"תשעה חודשים", וסרטי תעודה שעסקו במגוון רחב של נושאים, ובהם "אבודים", "החלוצים 

 החדשים", "להיות שמעון פרס" ו"לשמוע בפעם הראשונה". 

 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 ואקראי, ובחלקם בעקבות פניות מהציבור הרחב, 

וקובעת הפרות במקרים שבהם הייתה חריגה מהוראות החוק, הכללים, כתב הזיכיון או ההנחיות. 

רה, הרשות יכולה להטיל סנקציות על הזכיינים בהתאם לכלים העומדים לרשותה. במקרה של הפ

 בין היתר, באפשרות הרשות להטיל עיצום כספי, או לשלול זמן פרסום מהזכיין. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :מחויבות למכסת ההפקה המקומית

 ל'רשת'(. 40%-ל'קשת' ולטח"י, ו 50%שלושת המורשים לשידורים עמדו במחויבויות הנדרשות )

 
 
 
 

 : מחויבות למכסת ההפקה המקומית
 .62%(, לעומת טח"י, עם 65%'רשת' ו'קשת' עמדו במכסות ההפקה המקומית הקנויה )

 
 
 

 :מחויבות למכסת הפקה מקומית בפריפריה
מסך ההפקה המקומית הקנויה בירושלים ובאזורי  15%הן 'רשת' הן 'קשת' לא עמדו במכסה הנדרשת של 

 .הפריפריה
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 :הפקות קנויות מגורם אחד
במקרה של הפקת  30%מההפקות הקנויות מגורם אחד, ועד  20%-המורשים לשידורים נדרשים לא לרכוש יותר מ

  תכניות הבוקר.

 
 
 

  :שידורים חוזרים לכל היותר %20-עמידה במחויבות ל
 'קשת' היא הזכיינית היחידה שעמדה במחויבות זו.
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 :תכניות סוגה עילית )בשעות( תמהיל שידורי
 שעות  229סה"כ  –'קשת'  שעות 182סה"כ  –'רשת' 

  

  
 
 
 
 
 

 :תמהיל ההוצאה לשידורי תכניות סוגה עילית )במל"ש(
 מל"ש  68.7 –'רשת': מחויבות 

 מל"ש 67.1 –הוצאה בפועל 
 

 :הוצאות 'רשת' לפי סוגה, במל"ש

 

 מל"ש 81.5 –'קשת': מחויבות 
 מל"ש  108.3 –פועל הוצאה ב

 
 הוצאות 'קשת' לפי סוגה, במל"ש
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  :השקעה בקולנוע ישראלי
 מל"ש כל אחת.  4.35המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי של 'רשת' ושל 'קשת' עמדה על 

 יבות. מל"ש מעבר למחו 1.1מל"ש. ל'קשת' השקעה ביתר של  0.95'רשת' לא עמדה במחויבות ונותר לה חוסר של 
 

  :₪()במיליוני  'קשת' מול המחויבות להשקעה בקולנוע-הוצאות 'רשת' ו
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 תוכני השידור -2ערוץ  

 

הייתה  2015. שנת 2הנוגעים לערוץ  2015אוקטובר  – 2014בפרק זה מוצגים הנתונים עבור תקופת נובמבר 

 1 –בתקופת הזיכיון אשר החלה ב  2שנת הזיכיון העשירית של בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 

 . 2005בנובמבר 

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

 :הבא חלקו בין הזכיינים באופןנימי השידור 

  ראשון עד שלישי. םשידרה בימי שת"ק"

 ם רביעי עד שבת.שידרה בימי שת"ר"

 :באה פירוטהשבוע על פי ה ותבכל ימ שידרההטלוויזיה החינוכית 

 18:00-17:30-ו 15:00-13:45ה' -ימים א'

 18:30-17:30-ו 12:30-10:00יום ו' 

 12:30-11:00שבת 

 שעות שידור. 8,669התקופה שנבדקה  במשך 2סה"כ שודרו בערוץ ב

 

סך כל הערה כללית: בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות. השניות חושבו ב

 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 

נסות הזכיינים השנתית שהרשות השנייה מבצעת. בתום השנה נבחנת המחויבות מחדש, בהתאם להכ

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 

השוטפות ובלבד תחזית ההכנסות גבוהה מההכנסות בפועל, בשנה שלאחר מכן  מופחתות המחויבויות 

 שלא יפחתו מהקבוע בחוק.

 

 עמידה במכסת ההפקה המקומית  .1

 40% –מכלל השידורים, ו"רשת" חויבה ב  50%מכסת ההפקה המקומית שבה חויבה "קשת" בשנה זו היא 

 מכלל השידורים. 



וכית המכסה מחושבת מתוך כלל השידורים, כולל שידורי חברת החדשות ובניכוי שידורי הטלוויזיה החינ

להלן עמידת הפקה מקומית.  50% -ושידורי הרשות השנייה. הטלוויזיה החינוכית מחויבת על פי חוק ל 

 :בתקופה הנבדקתהזכיינים בדרישות אלו 

 

 אחוז הפקה מקומית  הזכיין

 46% רשת

 50% קשת

 72% הטלוויזיה החינוכית

 

נים ובמקומם שודרו שידורי חדשות יוער כי, בנתון זה מגולמות השעות בהן בוטלו שידורים מתוכנ

מיוחדים, זאת בשל הנחיית הרשות להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים 

 ביטחוניים ולהתאים את לוח השידורים למצב.

 

 הפקות מקומיות קנויות  .2

 65%-שהרשות רואה בהפקה המקומית הקנויה נושא מרכזי בהסדרת התוכן בישראל. החוק קובע 

מההפקות המקומיות יהיו קנויות, וכללי התכניות מפרטים ומבהירים את ההגדרה של הפקה המוכרת 

מההפקות המקומיות שהוא משדר, להשתמש  20%כקנויה. בהתאם לכללים, הזכיין יכול, בהיקף של 

ית, מנחים, מגישים ושחקנים. לגבי תכניות מסוגה עיל –בעובדי הזכיין שהם "טאלנטים של המסך" 

 . 10% -ההוצאה המוכרת במקרים אלה מופחתת ב

 

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

 "... )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)

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

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

 אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור. 20בו אמצעי שליטה בשיעור של 

 ( שאינו בגדר אמצעי הפקה;2)-( ו1ף כאמור בפסקאות )שימוש בעובד של גו (3)

 ( שהוא מנחה, מגיש או שחקן;2)-( ו1שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ) (4)

 

 –לעניין סעיף קטן זה 



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

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

על אף האמור בסעיף קטן )ח( רשאי בעל זיכיון לשדר הפקות מקומיות  )ט(

 ( והן:4קנויות שנעשה בהן שימוש בעובד כאמור בסעיף קטן )ח()

אחוזים מזמן  20תכניות שאינן מסוגה עילית בהיקף שלא יעלה על  (1)

 )א(;11השידור של ההפקות המקומיות הקבוע בסעיף 

אחוזים  20הופקו בסכום שלא יעלה על תכניות מסוגה עילית ש (2)

, ובהיקף שלא יעלה 16מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור בכלל 

אחוזים מן השעות שהפיק בהוצאה כוללת זו; ההכרה בהוצאה  20על 

שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית תהיה 

 אחוזים..." 90בשיעור של 

 

 דרישה זו:להלן עמידת הזכיינים ב

 הזכיין

 

 קנויהאחוז הפקה מקומית 

 69% רשת

 65% קשת

 63% הטלוויזיה החינוכית

, עודכנה עמידה "רשת" בהפקה 2014*בעקבות עדכון שהתקבל מ"רשת" לדוח הרשות השנייה לשנת 

 .72% –מקומית קנויה ל 

 

 הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה  .3

. כל יופקו בירושלים או באזורי פריפריהמכסת ההפקות הקנויות  מזמן השידור של 15%בהתאם לכללים, 

בעלי תפקידי המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי פריפריה ועובדים בהם 

 דרך קבע.

 הזכיין

 

אחוז הפקה מקומית 

 קנויה מהפריפריה

 3.5% רשת

 5.2% קשת

 הזכיינים לא עמדו במחויבות זו.



 

 קה קנויה מגורם אחדהפ  .4

 

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

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

 הקנויות. 

  URהפקות קנויות מגורם אחד, חברת " 34%ת לא עמדה בדרישה. הזכיין שידר בתקופה הנבדק –"רשת" 

שעות(  58–)כ  4%-למפיק תכנית הבוקר(. הזכיין חרג ב 30%הפקות" המפיקה את תכנית הבוקר )ניתן עד 

הפקות קנויות מחברת "מזמור  24%מהמכסה המותרת למפיק תכנית הבוקר. כמו כן, שידרה "רשת" 

 שעות( מהמכסה המותרת להפקה קנויה מגורם אחד.  56) 4% –( ובכך חרגה ב 20%הפקות" )ניתן עד 

הפקות קנויות מגורם אחד, חברת  33%לא עמדה בדרישה. הזכיין שידר בתקופה הנבדקת  –"קשת" 

 29–)כ  3%-למפיק תכנית הבוקר(. הזכיין חרג ב 30%"שידורי תשרי" המפיקה את תכנית הבוקר )ניתן עד 

 שעות( מהמכסה המותרת להפקה מגורם אחד.

( ובכך חרגה 20%הפקות קנויות מחברת "קסטינה תקשורת בע"מ" )ניתן עד  21.6%כמו כן, שידרה "קשת" 

 שעות( מהמכסה המותרת להפקה קנויה מגורם אחד.  17.5) 1.6% –ב 

 

 שידורים חוזרים  .5

ים מכלל זמן השידור 20%הכלל קובע כי בעל הזיכיון רשאי לשדר שידורים חוזרים בהיקף שלא יעלה על 

זיכיון הבעל שביחידת השידור המוקצית לו, בניכוי זמן השידור של הטלוויזיה החינוכית. עוד נקבע כי 

 למגבלה האמורה.שידורים חוזרים מעבר  06:00-24:00השעות רשאי לשדר בין 

 

 סה"כ שידור חוזר רכש שידור חוזר מקור זכיין

 21% -- 21% רשת

 20% -- 20% קשת

 39% -- 39% הטלוויזיה החינוכית

 

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

שידורים ראשונים ולא שידורים חוזרים. הזכיין עמד במחויבות ושידר בשעות אלו תכניות בשידור ראשון 

 .94%בשיעור של 

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

 הזיכיון.



 לתכניות מסוגה עילית במכסות עמידה  .6

תכניות מסוגה עילית כוללות תתי סוגות: תכניות דרמה, תכניות תעודה, סרטי תעודה מיוחדים ותכניות 

 -ות לתתימיוחדות. בעל הזיכיון מחויב למכסה כוללת של כלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות פרטני

 הסוגות.

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

 

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

זרת מגודל יחידת השידור סוגות(. מחויבותו של כל זכיין נג-מל"ש )בחלוקה לתתי 61.7שלהפקתן יוציאו 

 שהוקצתה לו )שלושה או ארבעה ימים(.

 

מן ההוצאה השנתית לפי הכנסה  17%-יהיה סכום השווה לאם בשנה כלשהי : המדרגה השנייה

מל"ש, יגדל הסכום שעל בעל  61.7 –)א( לכללי התכניות, גבוה מ21חזויה כהגדרתה בסעיף 

הזיכיון יוציא את הסכום הנוסף  אופן יחסי, ובעלהזיכיון להוציא להפקת תכניות מסוגה עילית ב

להפקתן של תכניות נוספות, בחלוקה המפורטת להלן. גם המחויבויות הנוספות שלקחו על עצמם 

על פי התחייבותם במכרז ותנאי זיכיונם, להוציא על תכניות מסוגה עילית  2בעלי הזיכיון בערוץ 

 רכישה של תכניות, יוצאו בחלוקה הבאה:מן ההוצאה השנתית להפקה ול 17%-היקף הגדול מ

 לתכניות דרמה – 30% (1)

 לסרטי תעודה מיוחדים – 10% (2)

 לתכניות תעודה – 15% (3)

לתכניות דרמה, סרטי תעודה מיוחדים, תכניות תעודה או  – 45% (4)

 תכניות מיוחדות, לפי בחירת בעל הזיכיון.

 

 נאותות הפקה 

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

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

שנקבעה במדרגה הראשונה לכל סוגה, במספר השעות שנקבעו לה במדרגה זו(, ובלבד שסך ההוצאה 

יב לסוגה האמורה. לגבי סרטי התעודה מחויב הזכיין להוציא הוצאה לאותה הסוגה תעמוד בהיקף המחו

 מהתקציב לשעה לסוגה זו.  80%-מינימלית שלא תפחת מ

 

  



 נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

 

 מינימום –נאותות לשעה  ממוצע –נאותות לשעה  סוגה

 400,848 616,689 דרמה

 358,801 448,501 סרטי תעודה

 116,610 179,401 תכניות תעודה

 178,155 274,084 תכניות מיוחדות

 *הנתונים בש"ח

 

 לחוק הרשות השנייה 37תיקון 

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

ון, לתקופה של שש שנים שתחילתן להפקה ולרכישה של תכניות סוגה עילית, שלא קוימו עד למועד התיק

 מיום כניסתו לתוקף של רישיון לשידורי טלוויזיה. 

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

 שנים ותחילתה ביום כניסתו לתוקף של רישיון 6של תכניות סוגה עילית. הדחייה היא לתקופה של 

 ביקשו "רשת" ו"קשת" לבצע את הדחייה האמורה.  2015לשידורי טלוויזיה. בשנת 

 

 "רשת" –פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית  . 1

 שעות סוגה עילית.  182 -שידרה סך של כ  "רשת"

 דרמה .א

 חברת ההפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 סומיוקו בע"מ 31/10/15 - 31/10/15 1:30 2 המדרשה

 יולי אוגוסט 18/02/15 - 25/03/15 5:23 8 *טקסי דרייבר 

 17/10/15 - 28/10/15 2:01 4 פרודים
בלאק שיפ הפקות 

 )הוכר כהפקה עצמית(

 23/04/15 - 23/07/15 8:21 13  80 -שנות ה 

יואב גרוס הפקות 
בע"מ )הוכר כהפקה 

 עצמית(

שעות 17:17סה"כ:   

 שעות( ממכסת הדרמה, עפ"י הכללים. 5:23) 31% פקו בשיתוף פעולה ומהוות* סדרות שהו



 ב.   תכניות מיוחדות 

 חברת הפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 מאי טי וי תקשורת 24/06/15 - 12/09/15 5:03 9 המופע של רד ודביר

 23/04/15 - 14/08/15 19:51 16 מלחמת המינים 
גרוס הפקות  יואב

 בע"מ

 22/11/14 - 15/01/15 8:21 14 מצב האומה 
מעגלות הפקות 

 בע"מ

 מאי טי וי תקשורת 03/09/15 - 04/09/15 2:30 2 ערב חד פעמי 

שעות 35:47סה"כ:   

 ג.   סרטי תעודה

 חברת הפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 05/11/14 - 25/06/15 9:06 6 אבודים
מעגלות הפקות 

 בע"מ

 ארצה בע"מ 29/01/15 - 29/01/15 1:12 1 **הים בסכנה -המערכת 

 16/04/15 - 16/04/15 1:32 1 יום השואה  -אבודים 
מעגלות הפקות 

 בע"מ

 ארצה בע"מ 01/01/15 - 01/01/15 1:18 1 ** החלוצים החדשים

 מארצה בע" 11/12/14 - 11/12/14 1:18 1 ** הישראלי היפה

 ארצה בע"מ 22/01/15 - 22/01/15 1:21 1 ** ילים בודדיםחי

 ארצה בע"מ 15/01/15 - 15/01/15 1:20 1 ** ילדים של תקווה

 פאי סרטים בע"מ 25/07/15 - 25/07/15 1:05 1 '*זמן פוניבז

 ארצה בע"מ 20/11/14 - 20/11/14 1:22 1 **עובדי קבלן -המערכת 

 חברת החדשות 27/08/15 - 27/08/15 1:18 1 מנותקים

 ארצה בע"מ 19/02/15 - 19/02/15 1:15 1 **מסורבות גט -המערכת 

סיוט  -המערכת 
 08/01/15 - 08/01/15 1:22 1 **המשכנתא

 ארצה בע"מ

 חברת החדשות 07/05/15 - 07/05/15 0:57 1 מרשם להתמכרות

עובדים  -המערכת 
 12/02/15 - 12/02/15 1:15 1 **עצמאיים

 בע"מארצה 

שעות 25:48סה"כ:   

 ** סרטי תעודה ששדרו במסגרת "המערכת".



 ד.  תכניות תעודה 

 הזכיין מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

 חברת הפקות עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 01/11/14 - 08/11/14 1:07 2 אנשי המוזיקה
מימד תים הפקות 

 בע"מ

 גיל הפקות בע"מ 18/04/15 - 03/10/15 13:53 10 בוס בהסוואה 

עברי לידר  -האהבה הזאת 
 07/02/15 - 07/02/15 0:30 1 פותח את הלב

מימד תים הפקות 
 בע"מ

תכניות  -חיפוש מתקדם 
מיוחדות לפסח ולל"ג 

 08/04/15 - 07/05/15 1:00 2 בעומר

טורא תקשורת 
 בע"מ

 עומר טיוי תקשורת 20/06/15 - 22/08/15 4:52 9 החופשה המושלמת

 ארצה בע"מ 06/11/14 - 19/03/15 11:25 9 ** המערכת

 19/09/15 - 15/10/15 6:21 5 חיים חדשים

אנדמול ישראל 
בע"מ )הוכר כהפקה 

 עצמית(

מאחורי יצירת הסדרה 
 18/04/15 - 18/04/15 0:31 1  80 -שנות ה 

יואב גרוס הפקות 
 בע"מ

 30/04/15 - 30/04/15 1:18 1 ילד בכל מחיר
ארצה בע"מ )הוכר 

 כהפקה עצמית(

 מוזר פילמס בע"מ 20/11/14 - 20/11/14 1:00 1 *לא רחוק מהעץ

 למה הפקות בע"מ 27/11/14 - 27/11/14 1:02 1 *לחתוך את הכאב

מאחורי יצירת הסדרה 
 15/10/15 - 15/10/15 0:30 1 פרודים 

 בלאק שיפ הפקות

 קונסטנטין בע"מ 17/10/15 - 28/10/15 5:30 4 מהפכה במטבח

 ארצה בע"מ 22/10/15 - 22/10/15 0:56 1 קשר שתיקה

 15/04/15 - 15/04/15 1:06 1 *רכבת ההצלה
פרייס תקשורת 

 בע"מ

 12/09/15 - 12/09/15 0:30 1 שירת חנה
טורא תקשורת 

 בע"מ

 21/05/15 - 21/05/15 0:30 1 של מי התורה הזאת? 
טורא תקשורת 

 בע"מ

 14/05/15 - 04/06/15 6:32 5 הותשש אמ
מימד תים הפקות 

 בע"מ



 חברת הפקות עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 חברת החדשות 10/12/14 - 04/12/15 44:17 89 תכנית חיסכון

 25/07/15 - 25/07/15 0:30 1 שחור לבן, כן, לא
טורא תקשורת 

 בע"מ

שעות 103:30סה"כ:   

 הכללים. שעות( ממכסת התעודה, עפ"י 4:16) 3% * תכנית שהופקה בשיתוף פעולה ומהווה

 ** תכניות תחקירים. 

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

ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית. ל"רשת" "מל 68.7-להוציא סך של כ "רשת"חויבה  2015בשנת 

 ש. "מל 67.1 –הוכרה הוצאה בסך של כ 

 

תכניות מיוחדות או  ניות תעודהתכ סרטי תעודה דרמה מדרגות/סוגה

 תכניות תעודה

 

 

 

 מדרגה א'

 מחויבות 

 

 שעות 21.7

 מל"ש 14.1

 שעות 12.6

 מל"ש 5.7

 שעות 25.7

 מל"ש 5.7

 שעות 36

 מל"ש 9.9

 ביצוע בשעות

 הוצאה מוכרת מל"ש

 שעות 17.3

14.1  

 שעות 12.6

5.7  

 שעות 25.7

5.7  

 שעות 36

9.9  

 

 

 מדרגה ב' 

 

 מחויבות מל"ש

10 3.3 5 --- 

 מל"ש על ארבע הסוגות 15

 

 הוצאה מוכרת מל"ש

1.1 4.9 10.7 --- 

 מל"ש על ארבע הסוגות 15

 

 סה"כ מחויבות מל"ש

24.1 9 10.7 24.9 

 )על ארבע הסוגות(

 מל"ש  68.7 –סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית כ 

 24.9 16.4 10.6 15.2 סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

 מל"ש  67.1 –ה מוכרת כ סה"כ הוצא

 *כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.



מל"ש ולא עמדה בסך ההוצאה המחויבת עבור תכניות סוגה  67.1סך של  2015"רשת" הוציאה בשנת  .1

 מל"ש.   68.7עילית, קרי בסכום של 

 2.3ביתר )בסך  מל"ש בהוצאה עבור תכניות דרמה. חוסר זה יופחת ע"י הוצאה 8.9ל"רשת" חוסר של  .2

 מל"ש( אשר בוצעה בעבר במכסת הדרמה. 

מל"ש הוצאה ביתר  1.6מל"ש, עפ"י הפירוט הבא:  7.3סך של  2015"רשת" הוציאה ביתר בשנת  .3

 מל"ש הוצאה ביתר במכסת תכניות התעודה.  5.7 –במכסת סרטי התעודה ו 

מל"ש  11.2הוציאה "רשת"  כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת הזכיין, .4

 מל"ש בעבור תכניות תעודה.  13.7-עבור תכניות מיוחדות ו

מל"ש עבור סרטי קולנוע  1.7 –.  בהוצאות "רשת" בעבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ 5 

מל"ש במכסת  0.7ישראליים בהתאם לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה: 

 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה. 1מה וסך של ההוצאה בעבור דר

שעות סוגה עילית, לאחר הפחתת שעות הקולנוע במכסות הדרמה והתעודה.  96"רשת" מחויבת לשדר  .6

שעות במכסת  4.5 –שעות סוגה עילית. יחד עם זאת, ל"רשת" חוסר של כ  182 -"רשת" שידרה כ 

 הדרמה. 

 

 
עולה כי הכנסות הזכיין היו נמוכות מהתחזית, והפער בין ההוצאה מדיווחי ההכנסות של הזכיין 

מל"ש. נתון זה עשוי להתעדכן לאחר  1.4החזויה להוצאה המחייבת עפ"י הכנסות בפועל עומד על 
 סיום הליכי ביקורת.

 
 

 הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
 

 *במיליוני ש"ח

 רשת  –ועמידה  מחויבויות

 עמידה רשת 

 להפקה ולרכישה של תכניות ,וצאהמחויבות לה

 

183 

  

 , כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניותמחויבות להוצאה להפקה ישראלית

 

113 

  

 , כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניותלתכניות מועדפות להוצאה מחויבות

 

42 

  

 

רמי חוץ. אם לא "רשת" התחייבה במכרז להפיק תכניות בהיקפים המצוינים להלן, בשיתופי פעולה עם גו

יגויסו הכספים החיצוניים, התחייבה "רשת" להעמיד סכומים אלו ממקורות עצמיים לשם עמידה 

 במחויבות. 

 



 הרשות בחנה את העמידה במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה, ולהלן הממצאים:

 רשת –מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים 

 עמידה רשת 

 צאה במסגרת שיתופי פעולהמחויבות להו

 

19 

  

 תוספת מחויבות להוצאה לתכניות מועדפות, מתוך ההוצאה במסגרת שיתופי פעולה 

 

10 

  

 

 "קשת" –פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית   6.2

 שעות סוגה עילית. 229 –שידרה סך של כ  "קשת"

 

 א. דרמה

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 קשת 08/06/15 - 08/06/15 1:04 1 פרק דרמה -ארץ נהדרת 

 יולי אוגוסט הפקות 10/08/15 - 12/10/15 5:48 9 החדש של עמרי גורדון

 טנדר הפקות 29/10/15 - 29/10/15 1:37 2 כפולים

 קסטינה הפקות 22/02/15 - 06/04/15 3:11 7 נשואים פלוס

 אולפני הרצליה 04/11/14 - 12/01/15 8:44 12 פולישוק

 קופרמן הפקות 15/06/15 - 03/08/15 4:26 8 שחקן זר

שעות  24:51סה"כ:   

 

 

 ב. תכניות מיוחדות 

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 קשת 19/01/15 - 19/10/15 15:39 16 ארץ נהדרת

 קשת 02/11/14 - 15/12/14 7:12 6 מועדון לילה עם ארז טל 

שעות 22:51סה"כ:   

 



 ג. סרטי תעודה

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 עובדה א.ד. בע"מ 22/12/14 - 22/12/14 1:07 1 **איתי אנגל בסוריה ועיראק

 20/09/15 - 20/09/15 1:16 1 *בלי לומר מילה
דרוקר גורן 

 תקשורת

 קשת 05/05/15 - 05/05/15 1:06 1 ברוורס 

 עובדה א.ד. בע"מ 17/11/14 - 17/11/14 0:58 1 **פישר שיטת

 קסטינה הפקות 05/10/15 - 05/10/15 1:00 1 האמנתי לו 

 עובדה א.ד. בע"מ 10/11/14 - 10/11/14 0:56 1 **מוחמד דףהמטרה: 

 חברת החדשות 11/10/15 - 11/10/15 0:50 1 הקו האדום

 עובדה א.ד. בע"מ 01/12/14 - 01/12/14 0:59 1 **רפי איתן

 קשת 13/04/15 - 13/04/15 0:52 1 זמן הגעה משוער

 קסטינה הפקות 31/03/15 - 31/03/15 1:28 1 חידת לפיד

 עובדה א.ד. בע"מ 05/01/15 - 05/01/15 1:20 1 **מלכה חכםסיפורה של 

 סיניפיל 27/01/15 - 27/01/15 1:34 1 *ירד הלילה

 הנשיא התשיעי 16/11/14 - 16/11/14 1:35 1 ת שמעון פרסלהיו

 גיל הפקות 29/09/15 - 06/10/15 1:49 2 לשמוע בפעם הראשונה

 עובדה א.ד. בע"מ 12/04/15 - 12/04/15 1:09 1 **האירוע בסג'עייה צוק איתן

 עובדה א.ד. בע"מ 19/04/15 - 19/04/15 1:11 1 **האירוע ברפיח

 חברת החדשות 13/04/15 - 13/04/15 0:50 1 חדשתי מדינות, עם א

שעות 20:09סה"כ:   

 דקות( ממכסת שעות התעודה, עפ"י הכללים. 2:50) 1.5%* סרט תעודה שהופק בשיתוף פעולה ומהווה 

 ** סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "עובדה".

  



 

 ד. תכניות תעודה

 הזכיין מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

 יתשם התכנ
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 קסטינה תקשורת 19/01/15 - 09/03/15 4:54 8 בחירות אישיות 

החיים החדשים של גלעד 
 11/08/15 - 11/08/15 0:29 1 שליט

 קסטינה תקשורת

 עובדה א.ד. בע"מ 24/11/14 - 02/06/15 12:57 15 ** עובדה 

התגליות המדעיות של 
 11/05/15 - 11/05/15 0:34 1 לישרא

 קסטינה תקשורת

 קסטינה תקשורת 02/11/14 - 27/10/15 45:12 91 אנשים 

 קסטינה תקשורת 06/09/15 - 08/09/15 1:37 3 סיכום שנה 

 אנדמול 22/06/15 - 22/06/15 1:31 1 חוזרים הביתה

 כל מיני הפקות 02/11/14 - 13/10/15 9:48 13 יצאת צדיק 

 שולה שפיגל 17/11/14 - 30/12/14 1:34 3 גרותמבחן ב

 קשת 26/10/15 - 26/10/15 0:55 1 מבחן המציאות

 קסטינה תקשורת 11/08/15 - 11/08/15 0:29 1 עד הרצח הבא

 עובדה א.ד. בע"מ 26/10/15 - 26/10/15 0:51 1 אחריו. עשרים שנה לרצח

 ת החדשותחבר 02/11/14 - 29/10/15 73:30 140 תכנית חיסכון 

 טו שוט 03/11/14 - 07/04/15 6:46 8 תשעה חודשים 

שעות 161:13סה"כ:   

 ** תכנית תחקירים.

 

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

 

ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית. "מל 81.5-להוציא סך של כ "קשת"חויבה  2015בשנת 

 ש. "מל 108.3-הוכרה הוצאה בסך של כל"קשת" 

 



תכניות מיוחדות או  תכניות תעודה סרטי תעודה דרמה מדרגות/סוגה

 תכניות תעודה

 

 

 

 מדרגה א'

 מחויבות 

 

 שעות 17.2

 מל"ש 10.6

 שעות 9.4

 מל"ש 4.3

 שעות 23.6

 מל"ש 4.3

 שעות 27

 מל"ש 7.4

 ביצוע בשעות

 הוצאה מוכרת מל"ש

 שעות 17.2

10.6 

 ותשע 9.4

4.3 

 שעות 23.6

4.3 

 שעות 27

7.4 

 

 

 מדרגה ב' 

 

 מחויבות מל"ש

16.5 5.5 8.2 --- 

 מל"ש על ארבע הסוגות 24.7

 

 הוצאה מוכרת מל"ש

18.7 8 30.3 --- 

 מל"ש על ארבע הסוגות 24.7

 

 סה"כ מחויבות מל"ש

27.1 9.8 12.5 32.1 

 )על ארבע הסוגות(

 מל"ש  81.5 –כ סה"כ הוצאה מחויבת לסוגה עילית 

 32.1 34.6 12.3 29.3 סה"כ הוצאה מוכרת מל"ש

 מל"ש 108.3 –סה"כ הוצאה מוכרת כ 

 *כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

 

מל"ש מעבר למחויבויות שלה להפקה ורכישה של תכניות  26.8סך של  2015. "קשת" הוציאה בשנת 1

מל"ש  2.5 –מל"ש בהוצאה עבור תכניות תעודה ו  22.1רמה, מל"ש בהוצאה עבור ד 2.2מסוגה עילית: 

 בהוצאה עבור סרטי תעודה. 

מל"ש  25.6. כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת הזכיין, הוציאה "קשת" 2

 מל"ש בעבור תכניות תעודה.  6.5-בעבור תכניות מיוחדות ו

מל"ש, בהתאם  3.1של תכניות מסוגה עילית בהיקף של . ל"קשת" הוכרו הוצאות בגין מחקר ופיתוח 3

 )יג( לכללי התכניות.16לסעיף 

מל"ש על סרטי קולנוע ישראליים  2.7-. בהוצאות "קשת" עבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ4

מל"ש במכסת ההוצאה בעבור  1.1בהתאם לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה: 

 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה. 1.6 דרמה וסך של

שעות סוגה עילית, לאחר הפחתת שעות הקולנוע במכסות הדרמה והתעודה.  66.3. "קשת" מחויבת לשדר 5

 שעות סוגה עילית.  229 -"קשת" שידרה כ 



מדיווחי ההכנסות של הזכיין עולה כי הכנסות הזכיין היו גבוהות מהתחזית, והפער בין ההוצאה 
מל"ש. נתון זה עשוי להתעדכן לאחר  2.7חזויה להוצאה המחייבת עפ"י הכנסות בפועל עומד על ה

 סיום הליכי ביקורת.
 
 

 הוצאה להפקה ולרכישה של תכניות
 

 במיליוני ש"ח

 קשת –ועמידה  מחויבויות

 עמידה קשת 

 להפקה ולרכישה של תכניות ,מחויבות להוצאה

 

227 

  

 , כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניותליתמחויבות להוצאה להפקה ישרא

 

148 

  

 , כחלק מכלל המחויבות להוצאה לתכניותלתכניות מועדפות להוצאה מחויבות

 

72 

  

 

"קשת" התחייבה במכרז להפיק תכניות בהיקפים המצוינים להלן, בשיתופי פעולה עם גורמי חוץ. אם לא 

כומים אלו ממקורות עצמיים לשם עמידה יגויסו הכספים החיצוניים, התחייבה "קשת" להעמיד ס

 במחויבות. 

 הרשות בחנה את עמידת הזכיינים במחויבות שבמסגרת שיתופי הפעולה, ולהלן הממצאים:

 

 קשת –מחויבות נוספת ממקורות הזכיין או ממקורות חיצוניים 

 עמידה קשת 

 המחויבות להוצאה במסגרת שיתופי פעול

 

8 

  

 יות מועדפות, מתוך ההוצאה במסגרת שיתופי פעולה תוספת מחויבות להוצאה לתכנ

 

4 

  

 

  



 

 הפקות קנויות מסוגה עילית  .7

 

מקומיות קנויות  הפקות סוגה עילית שבה הוא מחויבמתכניות  תמכסב ישדר בעל זיכיוןבהתאם לכללים, 

תכניות מסך ההוצאה הכוללת ל 65%, ויוציא בעבור הפקות קנויות ממכסה זו 65%-יפחת מבשיעור שלא 

 סוגה עילית שבהן הוא מחויב. 

 

אחוז השעות של הפקות קנויות של  הזכיין

 תכניות מסוגה עילית

אחוז ההוצאה הכספית על הפקות קנויות 

 של תכניות מסוגה עילית

 67% 65% רשת

 61% 56% קשת

 

עילית בהפקה קובע כי על בעל הזיכיון להפיק את תכניות הסוגה ה )ד( לכללי התכניות 14בנוסף, סעיף 

קנויה בהוצאה ממוצעת לשעה שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפקה עצמית. הבדיקה 

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

 

 "רשת" לא עמדה בכלל זה בתכניות דרמה ובתכניות תעודה. 

 "קשת" לא עמדה בכלל זה בתכניות הדרמה ובסרטי התעודה. 

 

 

 שידורי הרשות השנייה  . 8

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

שידרו הזכיינים  2015. במהלך שנת 24:00-17:00הרשות במסגרת שידוריהם וכי חלקם ישודרו בין השעות 

 שות עפ"י הפירוט הבא:סרטי תעודה במסגרת "רצועה מהחיים", שהפיקה הר

  



 

 רשת 

 משך בשעות שם התכנית

 0:59 אויבת שלי השותפה שלי

 0:58 אם לומר את האמת

 0:55 דפים ברוח

 1:03 לא רחוב ולא נעליים

 1:01 סקורניק בשם האב

 0:56 פנסים

שעות 5:55סה"כ:   

 הזכיין שידר את הסרטים שנדרש לשדר.

 

 קשת  

 ם.הזכיין לא נדרש לשדר סרטי

 

 2פירוט התחייבויות נוספות במכרז ערוץ  .9

 

לשורת מחויבויות בתחומים שונים של  "קשת"ו "רשת"התחייבו הזכיינים  2במסגרת המכרז לערוץ 

חברתי של השידורים -השידור. ברשימות הבאות מפורטות ההתחייבויות, בייחוד בתחום הגיוון התרבותי

 ות לחגים ולמועדים מיוחדים ועוד.ושל כוח האדם שלהן, בנוגע לתכניות מיוחד

 

  "רשת" –גיוון חברתי ותרבותי בשידורים ובכוח אדם  9.1

 

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

מגזריים. שילוב זה ייעשה לאורך כל היום ובתכניות מכל הסוגות. "רשת" התחייבה לשלב 

וחברתית )דוגמת מזרחיים ודתיים( כמגישים וכאורחים בתכניותיו,  תוגרפיאנשי פריפריה גא

מגזרית יומית, מגזין פריפריאלי המיועד לנשים בהגשת נשים,  -וכן לשדר רצועת שיח פנים 

תכנית המיועדת לגיל השלישי, תכנית העוסקת בפרשת השבוע בהגשת קבוצת דתיים וחילונים 

 שים מגזרים שונים לשיחה בענייני תרבות, זהות וכו'.ורצועת לייט נייט יומית שבה נפג

 



דמותו של "האחר" שולבה בתכניות "רשת" ששודרו במהלך היום ובשעות צפיית השיא. הושם 

דגש בתכניות הפונות לקהלים רחבים ומגוונים המשקפות את ההוויה הישראלית התרבותית 

ודים" אשר במרכזה עמדו אנשים והחברתית גם יחד. יצוינו התכניות "שנות השמונים", "אב

עולי חבר העמים, העולים מארצות ערב, הכושים  –השייכים לקבוצות שונות בחברה הישראלית 

העברים, יוצאי אתיופיה; אירוע ההתרמה של "גדולים מהחיים" למען ילדים חולי סרטן ואירוע 

ה שודרו תחקירים ההתרמה של "וראייטי" למען ילדים בעלי מוגבלות. "המערכת" אשר במסגרת

שעסקו בנושאים חברתיים שבמרכזם "האחר" כמו העוני, מסורבות גט, יתומי אודסה, אזרחים 

 החיים במינוס, עובדי הקבלן ועוד.

המענה יחד עם זאת, לא שודר מגזין המיועד למגזר הנשי ולא שודרו תכניות לגיל השלישי, לפיכך 

 .אינו מלא

 

 "רשת" התחייבה לשדר מגזין תרבות. .2

 

 . אין מענהלא שודר מגזין התרבות. 

 

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

 

לא תרגמה סימולטנית לרוסית את תכניות השיח הציבורי. יחד עם זאת, "רשת" תרגמה  "רשת"

  מענה חלקי.שעות.  226שעות מתכניותיה לשפה הרוסית, כאשר המחויבות לתרגום היא  452 -כ

 

שישמש  והחברתית, תהתחייבה להכין מאגר מגזרי של אנשים מהפריפריה הגאוגרפי "רשת" .4

 באופן שוטף לצורך הזמנת אורחים לתכניות שתשדר.

 

באלפון מגזרי של אנשי מקצוע ומרואיינים בנושאים שונים, וחברות  "רשת"החזיקה  2015בשנת 

להשתמש בו באופן תדיר. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד  ההפקה שעובדות עם "רשת" ממשיכות

 מענה מלא. ובתכניות האירוח והמגזינים. "רשת"בתכניות הבוקר של 

 

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

 תלמידים מצטיינים שייקלטו כעובדים אצלה לאחר תקופת לימודיהם.

 

לה את בית ספר למקצועות הטלוויזיה, העוסק בהכשרת אנשים במקצועות תוכן, "רשת" מפעי

תחקיר והפקה. במסגרתו מעניקה "רשת" מלגות לימוד לסטודנטים הכוללות הנחה משמעותית 

 בשכר הלימוד לסטודנטים מהפריפריה, מלגות לחרדים ומלגה עבור התנדבות בקהילה. 



ת התכניות "המרוץ למיליון", "אקס פקטור", ישנם בוגרים אשר נקלטו לעבודה הן בהפק

"משחקי השף", "מהפכה במטבח", "שו ג'דיד", "מלחמת המינים", "הערב", "שאלה משפטית" 

 .מענה מלאוהן ב"רשת" עצמה. 

 

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

 ממצאיו לרשות.

 

חברתי. "רשת" החליטה להקים -וך דאום, האחראי על גיוון תרבותיאת הפרלמנט הקים חנ

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 

 מענה מלא.תוח ובתכנון התכניות. חברי הפרלמנט משמשת את "רשת" בפי

 

העיקריים שלה להפקות עצמיות בפריפריה  התחייבה להקים את שני מרכזי ההפקה "רשת" .7

, בבאר שבע ובמגדל העמק, והיא מתחייבת שעם הקמת שני מרכזי ההפקה תהגאוגרפי

 בפריפריה יתבצע גיוס של עובדים מהפריפריה ויתקבלו עובדים מקומיים בלבד. 

 

 .   אין מענהו מרכזי ההפקה בפריפריה. לא הוקמ

 

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

 הזיכיון יהיו בני מגזרים שאינם במעגל הראשון של העשייה הטלוויזיונית. 

 

השני בהתאם לדיווח שמסרה "רשת", היא ממשיכה לפעול למען שילובם של יוצרים מהמעגל 

, הבמאי והיוצר ניר טויב ז"ל –"בחרת בחיים" בדרמה ובתעודה. להלן רשימת פרויקטים כאמור: 

"מבצע , הבמאי אריאל טלפלר -"בשמיים אחרים" , הבמאי והיוצר לרי פרייס –"רכבת הצלה" 

"זמן , "למלא את החלל" תסריט ובימוי: רמה בורשטיין, חמניה" תסריט ובימוי: אברהם קושניר

"לחתוך את הכאב" , "לא רחוק מהעץ" במאי: אלון אלשיך, בז'" בימוי: יהונתן אינדורסקיפוני

  מענה מלא.. יוצרים: ניר קינן, יונתן ניר, וצפריר גלמן

 

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

שבי פריפריה, שיתחייבו לעבוד באזור מבוגרי המכללות האזוריות הפרושות בכל הארץ, שהם תו

 מגוריהם במשך שלוש שנים לפחות מתוך תקופת התמחותם אצלה.

 



מועסקים עשרה עובדים המתגוררים בפריפריה, שהם בוגרי בית ספר  "רשת"במערך התכניות של 

בוגרים נוספים עובדים בגופי תקשורת אחרים.  11למקצועות הטלוויזיה של "רשת". כמו כן, 

   .מלאמענה 

 

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

במדינה, ושיעסקו בתוכן הפקותיהן  השישקף באופן הקרוב ביותר את הרכב האוכלוסיי

 ".ב"אחר

 

"רשת" פועלת לגיוס חברות הפקה שמעסיקות כוח אדם אשר ישקף את הרכב האוכלוסייה 

 .מענה מלאבמדינה. 

 

להכשרת יוצאי אתיופיה שמקיימת  "רשת" התחייבה לקלוט לשורותיה שני בוגרים מהקורס .11

 .2חברת החדשות של ערוץ 

 

בחברת להכשרת אתיופים לא התקיים קורס מאחר ובשנה זו  2015שנת מחויבות זו אינה ישימה ב

  החדשות.

קצועות הטלוויזיה של יחד עם זאת, במהלך השנים, חמישה יוצאי אתיופיה למדו בבית הספר למ

"רשת" באמצעות מלגות שקיבלו מ"רשת". שלושה מהם השתלבו בתחומי העשייה הטלוויזיונית, 

העניק בית ספר לקולנוע ולטלוויזיה של "רשת"  2015לאחר שסיימו את לימודיהם. וכן, בשנת 

יישום לאור האמור, לא ניתן ל מלגת מימון לימודים מלאה לסטודנטית אחת יוצאת אתיופיה.

 . בשנה זו

 

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

 

חברתיות בחברה הישראלית -"רשת" שידרה בשנה זו פינות קבועות שעסקו בסוגיות חינוכיות

ובעולמם של ילדים ובני נוער, כמו כן, שודר יום שידורים מיוחד שעסק נושא החינוך ובמהלכו, 

, בנושאי חינוך על מגוון ההיבטים שלהם קדשו התכניות לנושא זה: "העולם הבוקר" עסקההו

גם  את כל מה שצריך לדעת רגע לפני פתיחת שנת הלימודים. והציגהמומחים בנושא אירחה 

מהדורה מיוחדת של התכניות "שיחת היום" ו"מדברים על זה" עסקו בנושאי חינוך על מגוון 

ספר, חינוך למצוינות, פיתוח ויזמות בקרב בני נוער, התקדמות הטכנולוגיה היבטיו, החזרה לבית ה

מענה  בחינוך ועוד. בנוסף, התקיים משדר מיוחד מכנס החינוך בחולון וריאיון עם שר החינוך.

 מלא.

 



תרבותי בעובדיה לפי המגזרים: דתיים,  –"רשת" התחייבה להגדיל את הייצוג החברתי  .13

 ת, עולים חדשים וערבים.פריפריה גאוגרפית וחברתי

 

עפ"י הדיווח שהתקבל מ"רשת", מועסקים בה אחוז ניכר של עובדים מהפריפריה הגיאוגרפית 

והחברתית. "רשת" עשתה ניסיונות רבים לשילוב עובדים מהמגזר הערבי, אך ניסיונות אלו לא 

 .האין מענעובדים ערבים.  25 –צלחו. במקביל מפעילה "רשת" ערוץ ערבי המעסיק כ 

 

 "רשת" –שידורים בימי חג ומועד   9.2

 

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

 חג ומועד.

 

 .   מענה מלא. 2015חנוך דאום היה האחראי לתחום בשנת 

 

א רק בתכנית אחת. "רשת" התחייבה כי בימי חג ומועד תיתן ביטוי לחג במשך כל יום השידור ול .2

כמו כן תכנית הבוקר ש"רשת" תשדר תוקדש לחג ולענייניו השונים, וגם תכניות הערב )פריים( 

 ישתלבו במארג החג המיוחד.

 

"רשת" שידרה במהלך ימי החג תכניות מתאימות לחג לאורך יום השידורים. הדבר נעשה במועדים 

ן, יום העצמאות, ל"ג בעומר, שבועות, ט' באב הבאים: חנוכה, פורים, פסח, יום השואה, יום הזיכרו

 .. מענה מלאוראש השנה

 

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

במהלך יום החג ישודרו מעברונים ופינות מידע מיוחדות לחג, וכן קדימונים ואותות שידור 

בה "רשת" לעודד ולתת מקום מיוחד ביום החג לפרסומות המתאימים לחג. נוסף על כך התחיי

 זה. ןשידברו אל הקהל ברוח החג, בין היתר באמצעות קיום תחרות בין המפרסמים בעניי

שידרה מעברונים, אותות וקדימונים ברוח היום במועדים הבאים: פורים, פסח, יום  "רשת"

וכות. לא שודרו פינות מיוחדות השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, שבועות ראש השנה וס

 מענה חלקי. למועדים אלו.

 

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

 ישראלית ולהדגיש את המאחד בחברה הישראלית. -יהודית-לנושאים בעלי חשיבות לאומית



ת מיוחדות לימים הבאים: פסח, יום בשידורי "רשת" בימי חג, מצאה הרשות ששודרו תכניו

השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר, שבועות, ט' באב וראש השנה. בין התכניות 

ששודרו היו תכניות שעסקו בהיבט הדתי של החגים, כגון "שירת חנה", "של מי התורה הזו", "כן 

אלו בפריזמה דתית וכן לא שחור לבן" ו"חיפוש מתקדם"  אשר בחנו את מקור מנהגי חגים 

בפריזמה ישראלית עכשווית. בנוסף, שודרו תכניות שעסקו בהיבטים רחבים יותר ונתנו ביטוי 

ישראליים דוגמת התכנית "ישר ללב" בחנה סיפורים אישיים של  -יהודיים  -לנושאים לאומיים 

ישראליות ישראליים אשר יצאו מעבדות לחירות וסיפורם של אנשים אשר מימשו את יהדותם ו

כשהפכו מדמיון למציאות. "אבודים" שיצאה בעקבות בנה של ניצולת שואה אשר הסתירה מילדיה 

 מענה מלא.את קיומו. 

 

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

 סדרת דרמה שתשודר על ידה יהיה פרק חג מיוחד.

 

, הוקדש פרק 2015'" אשר חלקה שודר בשנת 80-נייה של סדרת הדרמה "שנות הבמסגרת העונה הש

אחד לחג סוכות כפי שנחגגו במשפחתם של היוצרים שלום ומני אסייג. פרקים נוספים הוקדשו לחג 

 .מענה מלאפורים, ופרק סיום העונה נסב כולו סביב חג הפסח. 

 

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

 

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

בשנה הראשונה ולאחר מכן, יהיה ביטוי הולם לפריפריה החברתית והגאוגרפית לגווניה השונים, 

 בסיפורים או בדמויות.

 

 .מענה מלאעדי גרתי אחראית על התחום. 

 

 דורים שהגישה במכרז לשדר מגזין תרבות."קשת" התחייבה בלוח השי .2

 

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

 

ומהפריפריה החברתית  ת"קשת" התחייבה להקים מאגר של אנשי מקצוע מהפריפריה הגאוגרפי .3

ל ולהיות אחראית לכך שמפיקים ועורכים העובדים אתו ישתמשו במאגר זה בתכניותיהם. זאת, ע

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 

 . 2אחר, אותנטי, למרקע ערוץ 

 

 בוגרי מכללות ה,זמאגר באמצעות  הפריפריה. מאזורי מקצוע אנשי מאגר ומנהלת מתחזקת "קשת"

כמו  ."קשת"יכולים לפנות ישירות להפקות ולנהל את הקשר עמן באופן בלתי תלוי ב מהפריפריה

 בתפקידים שונים. "קשת"משולבים גם במערך כוח האדם של כן, בוגרי מכללות מהפריפריה 

: ובהם באזורי הפריפריה הממוקמים שונים הפקה בתי עם סדיר באופןבנוסף, עובדת "קשת" 

 .מענה מלא. הפקות וטופליין הפקות ב.ק, הפקות נאטור

 

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

 ואנשי מקצוע, במיזם "הקשת הישראלית".

 

שהוא חלק מ"הקשת  "יוצרים עם קשת"שנים מלווה "קשת" את פרויקט  15-למעלה מ

בכל  הגיאוגרפית והחברתיתרויקט עמד החיבור בין בני נוער מהפריפריה הישראלית". בבסיס הפ

ממשפחות מעוטות בני נוער  5,000-הארץ לבין יצירה קולנועית וטלוויזיונית, שבמסגרתו נטלו חלק כ

 בעיירות, בכפרים ובשכונות בכל רחבי הארץ. יכולת ונוער בסיכון 

שמטרתו  פרויקט דגל, "רואים רחוק"ה את את הפעילות והקימ "קשת"שנים העמיקה  4-לפני כ

ללימודים גבוהים בתחום הקולנוע מאוכלוסיות אלה ולהכשיר אותם לאתר בני נוער מצטיינים 

קשת" מכשירה כיתות לימוד . במסגרת זו, "בתעשייה, ובסופו של דבר לשלב אותם והטלוויזיה

ונד ובמשך שנתיים של ליווי צמוד, מיוחדות לפרויקט ובהן ציוד חדיש של צילום, עריכה, תאורה וסא

מידי שבוע, מעניקה למשתתפים כלים מעשיים לבימוי, צילום, עריכה וכתיבה. בני הנוער הפיקו 

סרטים אישיים וקבוצתיים וחוו סדנאות אומן עם טובי היוצרים הישראלים המובילים. שיאו של 

ומר מילה" שעסק בילד למהגרי הסרט" בלי ל– 2הפרויקט הוא צילום סרט הגמר שאף הוקרן בערוץ 

 עבודה אפריקנים הלומד בבית ספר יסודי ברמת אביב. 

 ביצירת סדנה עמותת אנוש שיתף השנה פעולה עםהחוג לקולנוע וטלוויזיה של שידורי קשת בנוסף, 

. שיתוף הפעולה צולם על ידי צחוק על המחלהיוכלו למתמודדים עם מחלת נפש במסגרתה מי ש

"יוצרים עם קשת" והתוצר היה סרט המתעד את העבודה במהלך הסדנה והן את משתתפי הפרויקט 

 מענה מלא. המופע שהעלו המתמודדים. 

 

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

 

יחד שנות שותפות ותמיכה בפעילות פסטיבל דרום המתקיים בשדרות  12ציינה קשת  2015בשנת 

בסטודנטים הצעירים המשתתפים בתחרות עם מכללת ספיר. במסגרת השותפות תומכת "קשת" 

. בנוסף, מופק פרומו הפסטיבל על ידי אנשי המקצוע של "קשת" ומשודר קולנוע דרום החדש

 . 2בערוץ 



המשיכה "קשת" להשתתף בפסטיבל  2015בשנת  -פסטיבל "שומר מסך" במכללת עמק יזרעאל 

המתקיים מידי שנה בקמפוס המכללה האקדמית עמק יזרעאל ומזמן אליו את אנשי "שובר מסך" 

המקצוע המובילים בארץ למגוון פאנלים בתחומים התקשורתיים המעניינים של השנה. השנה 

התקיים בפסטיבל פאנל בנושא "מאסטר שף" שדן בשאלה איך תכניות בישול הפכו מתכניות פרה 

אנל, השתתפו מפיק התכנית אסף גיל, עורכת התכנית, זוכת העונה פריים לתכניות פריים טיים. בפ

 השלישית ומשתתפי עבר.  

 ובמסגרת, שיתוף פעולה עם המכללה למנהלשנים ל 3 "קשתבשנה זו ציינה " -המכללה למנהל 

 "קשת"על פיתוח פורמטים והפקתם. אנשי  ",קשת"מחלקת הפיתוח של מלמדת דנה דיין, ראש 

נפגשים ו "קשת"יקורים בשידורי אשר מגיעים לבועובדים בצמוד לסטודנטים  מייעצים ,מלווים

הסטודנטים נדרשים להציג את הפורמט שהמציאו פרויקט בסיום ה. במחלקת הפיתוחגורמים עם 

 ."קשת"בתחרות פיצ'ים בה שופטים מספר מנהלים בכירים משידורי 

סטודנטים בבתי ספר שונים אנשי "קשת" מוזמנים לשיפוט בתחרויות  -שיפוט בתחרויות 

לתקשורת, קולנוע וטלוויזיה ובהם מכללת ספיר, המרכז הבינתחומי בהרצליה ועוד.  רעיונות 

 מעניינים אף מגיעים לכדי פיתוח ובשלב מאוחר יותר אף לשידור ב"קשת". 

בכנס שהתקיים זו השנה השלישית בירושלים, ניתנה כניסה  –כנס החדשנות בטלוויזיה של קשת 

נם לחלק מההרצאות וכניסה חופשית לכנס פרומקס )שהתקיים במקביל( לסטודנטים ממכללת חי

עמק יזרעאל, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בן גוריון, מכללת ספיר ובית הספר סם שפיגל 

 מענה מלא.לקולנוע וטלוויזיה.  

 

חן את  תכניותיה על "קשת" התחייבה כי תפעל כשלנגד עיניה חזון של מחויבות תרבותית וכי תב .6

 פי מידת משמעותן מבחינת הזהות הישראלית. 

 

שנה  75שנה", " 20באה לידי ביטוי בשידור תכניות דוגמת "ירד הלילה", "אחריו  מחויבות זו

 מענה מלא.לפלמ"ח", "ברוורס עם רובי ריבלין", "להיות שמעון פרס", "הקו האדום". 

 

נהלים יהיו מקבוצות המייצגות את מגוון החברה והתרבות מהעובדים והמ 33%"קשת" התחייבה כי  .7

 הישראלית.

 

כשליש מעובדי "קשת" מגיעים במקור מערים בפריפריה או מקבוצות המייצגות את מגוון  2015בשנת 

 מענה מלא. החברה והתרבות הישראלים.

 

 "קשת" –שידורים בימי חג ומועד   9.4

ג ומועד לאטרקטיביים בעבור צופים מכל שכבות "קשת" התחייבה להפוך את השידורים בימי ח .1

 הציבור, ולבטא את תוכני החג בדרך מגוונת, רלוונטית וחדשנית, היוצרת חגיגה משותפת.

 



מבדיקות שערכה הרשות עולה כי ניתן ביטוי לחגים. הזכיין שידר במהלך ימי החג תכניות 

דים: חנוכה, פורים, פסח, יום מתאימות לחג לאורך יום השידורים. הדבר בא לידי ביטוי במוע

מענה השואה, יום הזיכרון, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות ויום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל. 

 מלא.

 

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

 .השידורים

 

 .מענה מלאות, וגם כחלק מתכניות קיימות. תכניות החג שודרו במהלך היום, גם כתכניות נפרד

 

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

 החג המתקרב.

 

שודרו קדימונים לתכניות החג המרכזיות ושודרו פתיחים, סגירים ומעברוני פרסומות חגיגיים 

  מענה מלא.ו לאווירת החג. בפסח ובחגי תשרי. התכניות המרכזיות התאימ

 

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

 הקהל הדתי.

 

 אין מענה.

 

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

 .הפרסומות

 

 אין מענה.

 

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

 

במסגרת התכנית "ענייני משפחה" שודר פרק מיוחד שעסק בחג הרמדאן ועיד אל פיטר. בתכנית  

 מענה מלא. ."טעם העיר" שודרו תכניות מיוחדות לרגל חג המולד וחג הפסחא



 

 תכניות מועדפות מסוגה עילית  .10

ות הסוגה העילית יהיו תכניות מועדפות )הסבר לגבי התכניות מתכני 15%-כללי התכניות מחייבים ש

 בדוח זה(. 11המועדפות מופיע בסעיף 

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

 בכללים.

 

 הרשות. באתר האינטרנט של 2015פירוט התכניות שהוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת 

 

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

 תכניות מועדפות מסוגה עילית.  63%עמדה בדרישה ושידרה  לא "רשת"מועדפות מסוגה עילית. 

 

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

 תכניות מועדפות מסוגה עילית.  88%עמדה בדרישה ושידרה  "קשת"מועדפות מסוגה עילית. 

 

 תכניות מועדפות  . 11

 

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

התכניות כ"תכניות מועדפות" והן עוסקות היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אלה הוגדרו בכללי 

  מורשת ותרבות יהודית, דעת ותרבות, פריפריה ושיח ציבורי.בנושאים: 

 

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

ים באופן מובהק )"תכניות העוסקות בנושאים מועדפ תכניותשל  שעות 150 -בחלוקה יחסית ביניהם, כ 

העוסקות בנושאים מועדפים  תכניותשעות של  50 –וכ  24:00-17:00, בין השעות מועדפות מובהקות"(

 באופן מובהק, ביתר שעות היום. מכסת השעות בתכניות אלה נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיינים.

וסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק, נוסף על האמור, הרשות מכירה לבעלי הזיכיון בתכניות שאינן ע

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

 

 באתר האינטרנט של הרשות. 2015פירוט התכניות אשר הוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת 

 



 תכניות מועדפות – "רשת"  11.1

 

בחלוקה  24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  שעות של 57 -מחויבת לשדר כ  "רשת"

במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות, מעבר  "רשת"לנושאים שונים. נוסף על כך התחייבה 

 לדוח זה(.  10למכסות הקבועות בכללים )כמפורט בסעיף 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 456:02 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 393:27 ות מועדפות לא מובהקותשעות תכני

 849:29 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 דעת ותרבות  .א

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות דעת ותרבות

 40:29 14:18                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 240:25   תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 280:54 יות מובהקותסה"כ תכנ

 393:27           תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 פריפריה .ב

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות פריפריה

 27:49 17:06                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 51:53   מובהקות ביתר שעות היום תכניות מועדפות

 79:42 סה"כ תכניות מובהקות

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.



 

 מורשת ותרבות יהודיתג.  

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות מורשת ותרבות יהודית

 18:27 17:06                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 63:40   מועדפות מובהקות ביתר שעות היוםתכניות 

 82:07 סה"כ תכניות מובהקות

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 שיח ציבורי ד.    

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות שיח ציבורי

 13:19 8:36                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 13:19 ותסה"כ תכניות מובהק

 הזכיין עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 

 תכניות מועדפות – "קשת"  11.2

בחלוקה  24:00-17:00שעות של תכניות מועדפות מובהקות בין השעות  93 -מחויבת לשדר כ  "קשת"

במכרז לשדר שעות רבות של תכניות מועדפות, מעבר  "קשת"לנושאים שונים. נוסף על כך, התחייבה 

 לדוח זה(.  10ת בכללים )כמפורט בסעיף למכסות הקבועו

 

 שעות מועדפות ששודרו

 255:01 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 342:28 שעות תכניות מועדפות לא מובהקות

 597:29 סה"כ שעות תכניות מועדפות

 

 



 דעת ותרבות  .א

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות דעת ותרבות

 20:48 25:42                24:00-17:00בין השעות תכניות מועדפות מובהקות 

 160:11    תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 180:59 סה"כ תכניות מובהקות

 342:28            תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

, חלק מעודף זה ייזקף לזכותו שעות 11 –קיים לזכיין עודף של כ  2014לזכיין חוסר של כחמש שעות. בשנת 

 . לאחר זקיפת העודף, הזכיין עומד במכסה. 2015בשנת 

 

 פריפריה .ב

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות פריפריה

 17:51 25:42                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 17:13    תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 35:04 ה"כ תכניות מובהקותס

 שעות. 7:51הזכיין לא עמד במכסה, קיים חוסר של 

 

 מורשת ותרבות יהודית    .ג

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות מורשת ותרבות יהודית

 14:30 20:36                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 3:50    שעות היוםתכניות מועדפות מובהקות ביתר 

 18:20 סה"כ תכניות מובהקות

 שעות. 6:04הזכיין לא עמד במכסה, קיים חוסר של 

  



 

 שיח ציבורי  .ד

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות תכניות שיח ציבורי

 20:38 20:36                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 20:38 סה"כ תכניות מובהקות

 הזכיין עמד במכסה.

 

 תכניות נבחרות –הטלוויזיה החינוכית   .12

 

, לשדר תכניות העוסקות 2בהתאם לתנאי הזיכיון, נדרשת הטלוויזיה החינוכית, במסגרת שידוריה בערוץ 

חינוכיים, בהתאם לאמור בחוק הרשות השנייה, ותוך מתן ביטוי למגמות הקבועות -בנושאים לימודיים

בוע בזיכיונה שידורי הטלוויזיה החינוכית יהיו מכוונים ומיועדים ברובם לקהל של לחוק. כק 5בסעיף 

ילדים ונוער, ויעסקו בנושאים תרבותיים וחברתיים שמקדמים את התרבות בישראל ומשקפים את 

 החברה הישראלית על גווניה. להלן מדגם מהתכניות ששודרו:

 

 יךעד תאר -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 06/11/14 - 29/10/15 18:17 40 דקות  23

MADE IN ISRAEL 5 4:58 15/08/15 - 08/11/14 

 02/01/15 - 31/07/15 13:41 28 אומרים שהיה פה

 05/12/14 - 14/09/15 4:13 50 אוצרות ומכמנים

 20/02/15 - 24/05/15 1:06 2 אינטרמצו עם אריק 

 07/08/15 - 28/08/15 1:54 4 אם לא עכשיו

 22/02/15 - 29/10/15 8:03 27 בחצר של פופיק

 30/11/14 - 05/04/15 11:17 44 דן ומוזלי

 23/02/15 - 01/07/15 23:42 52 החפרנים

 06/12/14 - 14/02/15 5:18 11 הקשר הישראלי עם בן כספית 

 05/11/14 - 18/03/15 3:20 12 חדשות מהעבר 



 יךעד תאר -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 01/11/14 - 31/10/15 16:02 32 חוצה ישראל

 01/08/15 - 30/10/15 6:50 14 חותם אישי

 14/11/14 - 06/03/15 6:02 13 חי בסרט

 30/03/15 - 28/05/15 7:57 31 חיות במה 

 15/12/14 - 22/01/15 6:51 29 חלם בהלם

 01/07/15 - 12/08/15 7:26 29 כאן ואומן

 20/09/15 - 22/10/15 3:14 13 כנסת נכבדה

 11/01/15 - 25/10/15 17:12 44 מה הסיפור

 05/07/15 - 26/08/15 15:01 29 מה זה מוזה

 07/11/14 - 30/10/15 22:57 48 סוגרים חשבון

 02/11/14 - 28/10/15 106:05 187 עושים סדר 

 25/10/15 - 25/10/15 0:29 1 עשרים שנה אחרי

 07/11/14 - 30/10/15 21:03 42 פסקול ישראלי 

 19/07/15 - 30/08/15 14:39 30 שוסטר ושוסטר

 06/12/14 - 31/10/15 16:45 33 שיחת נפש עם פרופ' יורם יובל

 06/01/15 - 30/06/15 13:27 54 שרגא ביש גדא

 06/11/14 - 29/10/15 24:46 44 תיק תקשורת 

 שעות 402:50סה"כ: 

 

 השקעה בקולנוע ישראלי  . 13

 

 8-4עבור הפקה של סרטי קולנוע ישראליים סכום של בין  "קשת" ו"רשת" מחויבות להוציא ביחד בכל שנה

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

 

 רשת

בעבור סרטי קולנוע  2015במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, "רשת" חויבה להשקיע בשנת 

 3.4למדד(. בפועל הוכרה ל"רשת" השקעה על סך  מל"ש )כולל הצמדה 4.35ישראליים סכום העומד על 

 .2015מל"ש בשנת  0.95מל"ש. "רשת" לא עמדה במחויבות ונותר לה חוסר של 



 

 להלן פירוט הסרטים ש"רשת" השקיעה בהם:

 יוצרים סרט

 

 במאי:אמיר פלדמן למה גברים רואים פורנו

 

 במאי ועורך ראשי: דוד דרעי אבודים באפריקה

 

 אי ויוצר:דרור מורהבמ עושי שלום

 

 מפיק: נתי דינר, במאי: יריב מוזר משפחת ארצי

 

 יוצר: אסף פולונסקי שבוע ויום

 

 

 קשת

בעבור סרטי קולנוע  2015במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, "קשת" חויבה להשקיע בשנת 

 5.46ת" השקעה על סך מל"ש )כולל הצמדה למדד(. בפועל הוכרה ל"קש 4.35ישראליים סכום העומד על 

 .2015מל"ש. "קשת" עמדה במחויבות להוצאה לקולנוע בשנת 

 להלן פירוט הסרטים ש"קשת" השקיעה בהם:

 יוצרים סרט

 

 רוקדים ביפו

 

 הילה מדליה

 

 שלומי אלקבץ גט

 

 אורי סיון הרמוניה

 

 רני סער ומשה זונדר סבנה



 יוצרים סרט

 

 נטלי פורטמן סיפור על אהבה וחושך

 

 ר קפלינסקי ולירן עצמורמו קפה נגלר

 

 ערה לפיד ולוי זיני גן ילדים

 

 ערן ריקליס ערבים רוקדים

 

 דפני ליף ודורון צברי מחוץ לקופסה

 

 יוסף סידר אופנהיימר

 

 רמה בורשטיין  לעבור את הקיר

 

 שי כנות איביזה

 

 דרור שאול פלאפל אטומי

 

 

 .        טיפול בפניות ציבור 14

 

פניות ציבור, הן מלשכת נציב תלונות הציבור הן בדרכים  57ו לטיפול תחום טלוויזיה הופנ 2015בשנת 

. הפניות שמתקבלות עוברות בירור מקיף באגף תכניות. בירור 2אחרות, הנוגעות לתוכן השידורים בערוץ 

זה כולל צפייה במשדר נשוא הפנייה, ובחלק מהמקרים בקשה לתגובת הזכיין ובחינת הפנייה בהתאם 

חוק, לכללי התכניות ולהנחיות הרשות. בסיום הבירור מגובשת חוות דעת מקצועית, ובמקרים שבהם ל

 הגיעה הפנייה מלשכת נציב פניות הציבור, התגובה מועברת בכתב לנציב לצורך מתן מענה לפונה. 

 להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות שהתקבלו במהלך השנה:



 נושא הפנייה

 

מספר הפניות 

 בנושא שהתקבלו

 4 שפה והתבטאויות בקדימונים ובתכניות

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

 4 תוכן בעייתי בתכניות ובקדימונים 

 4 סיווג וסימון תכניות / קדימונים בגיל צפייה מתאים

 7 הנגשת השידורים לכבדי שמיעה, תרגום וכתוביות

 10 ת קידום תכניו

 5 שונות 

 

 פניות ציבור בנושא תוכן  57סה"כ 

 

 

תלונות ציבור התקבלו בנוגע  11יש לציין שלעתים מתקבלות פניות רבות באותו הנושא. לדוגמה, 

 להתארכות מהדורו החדשות. 

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 ואינם נוגדים את הכללים. במקרים אלו הנושא מובא לתשומת לבו של הזכיין. יש פניות שטופלו 

בר שינויים בהליך של הפרה, או פניות אשר בגינן נשלחו לזכיין הערות, התראות והנחיות לתיקון בד

בלוחות השידורים, פגיעה ברגשות הצופים ותוכן בעייתי ושפה בוטה בקדימונים ובתכניות, שלעתים אף 

 הופסק שידורם במהלך יום השידורים שבו התקבלו הפניות.

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית . 15

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

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.

 

כי בעל זיכיון ישדר תכנית בהפקה מקומית בת חצי שעה הדוברת את השפה הערבית, במכסה  עוד נקבע 

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.



 

באתר  2015וביות תרגום לערבית ולרוסית מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת פירוט התכניות שלוו בכת

 האינטרנט של הרשות.

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  15.1

 

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

 עמדו במחויבות האמורה. 

 א. רשת

 402  -שעות שנתיות. בפועל שודרו כ  226שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של חמישה אחוזי 

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

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

ת את השפה הערבית. מתוך "רשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדובר

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים  12%מכסה זו יובא במניין שיעור של עד 

 והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

 שעות בשידור חוזר.    6:14שעות, מתוכן יובאו במניין עד  52מחויבות "רשת" עומדת על 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 05/12/14 - 05/12/14 0:32 1 איכות הסביבה

 03/07/15 - 28/08/15 5:41 10 הדור החדש

 30/01/15 - 30/10/15 10:57 20 כספים ועסקים

 02/01/15 - 31/10/15 6:14 15 כספים ועסקים ש.ח. 

 16/01/15 - 16/01/15 0:34 1 יון מיוחדריא -לינה מחול 

 13/02/15 - 28/08/15 10:31 20 מודה

 24/04/15 - 24/04/15 0:31 1 לקט -מודה 

 28/11/14 - 19/12/14 1:02 2 נשים יוזמות

 14/11/14 - 30/10/15 16:12 30 סחתנא

 09/01/15 - 09/01/15 0:30 1 קריסמס 



 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 20/02/15 - 24/04/15 6:08 11 שו ג'דיד

שעות 58:59סה"כ:   

 שעות, הזכיין עמד במחויבות. 58:59בסך הכול שידר הזכיין 

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

 בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 

 ב. קשת

 309 -שעות שנתיות. בפועל שודרו  כ  170ות של חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויב

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

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית 

 

"קשת" מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית. מתוך מכסה 

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים  12%במניין שיעור של עד זו יובא 

 והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

 

 שעות בשידור חוזר.    3:07שעות, מתוכן יובאו במניין עד  26מחויבות "קשת" עומדת על 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים מספר שם התכנית

 06/04/15 - 18/10/15 3:07 8 בעיניי הנשים ש.ח.

 23/11/14 - 03/05/15 14:26 23 טעם העיר

 03/11/14 - 16/11/14 1:39 3 סימן שאלה

 10/05/15 - 25/10/15 15:19 25 ענייני משפחה

שעות 34:33סה"כ:   

 ין עמד במחויבות. שעות. הזכי 34:33בסך הכול שידר הזכיין 

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

 בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 

  



 

 הטלוויזיה החינוכית ג. 

הטלוויזיה החינוכית מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת חצי שעה בהפקה מקומית הדוברת את השפה 

 רבית.הע

 

 שעות בשידור חוזר.     3:07שעות, מתוכן יובאו במניין עד  26מחויבות הטלוויזיה החינוכית עומדת על 

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 07/11/14 - 30/10/15 24:21 49 כיפך

 21/08/15 - 21/08/15 0:29 1 כיפך ש.ח.

שעות 24:51סה"כ:   

 שעות. הזכיין לא עמד במחויבות.  24:51הטלוויזיה החינוכית בסך הכול שידרה 

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

 בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 

 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות  15.2

 

ר התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה שבועית, הרשות בחנה את עמידת הזכיינים בשיעו

 ומצאה כי "רשת" ו"קשת" עמדו במחויבות האמורה. 

 

 

 א. רשת

 452  -שעות שנתיות. בפועל שודרו כ  226חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 תר מכך.שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. הזכיין עמד במכסה ואף יו

 

 ב. קשת

 

 308  -שעות שנתיות. בפועל שודרו כ  170חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

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



 2015בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת  2בדיקת עמידת זכייני ערוץ  .16

 

בהוראות חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות  2015בשנת  2עמידת המורשים לשידורים בערוץ מצ"ב דוח לגבי 
 "(. החוק)להלן: " 2005 –ושפת סימנים(, תשס"ה 

 

)ב( 11לחוק, במלוא שיעורן, על כן, עפ"י סעיף  5 –, ו 4, 3חלות כל החובות לפי סעיפים  2015החל משנת 
הגופים המשדרים בהוראות החוק הנוגעות לחובה לליווי  לחוק מוגש דיווח שנתי זה המתייחס לעמידת

 תכניות בשפת סימנים בלבד.

 

. בעקבות ביטול חוק 1992 –מתבטל חוק הקלות לחרש, התשנ"ב  1.1.2015לחוק קובע, כי החל מ  17סעיף 
. בהתאם 1997 –הקלות לחרש, בטלים כללי הקלות לחרש )הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו(, התשנ"ז 

 כך, דוח זה מתייחס למחויבויות לפי החוק בלבד.ל

 

ביטול חוק הקלו לחרש והכללים לפיו, מוביל לשינוי בהגדרת 'שעות השיא'. 'שעות השיא' המוגדרות בכללי 
. משבוטלו הכללים, הבדיקה 19:00-24:30, היו 2005הקלות לחרש ואשר לפיהן נערכה הבדיקה החל משנת 

 . 19:00-23:00רות בחוק כתוביות ושפת סימנים, קרי, תעשה עפ"י 'שעות השיא' המוגד

 

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

 

 

 .       תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה16.1

 

המשודרות לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות  5%קובע כי משדר טלוויזיה ילווה )א( לחוק 7סעיף 
בשעות השיא, למעט מהדורת חדשות, בתרגום לשפת סימנים. כאמור, עפ"י החוק, 'שעות השיא' מוגדרות 

 . 19:00-23:00בין השעות 

 

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

 

  רשת

 

משעות  5%שעות השיא. הזכיין מחויב ללוות לפחות שעות דוברות עברית ב 464:50בשנה זו שידרה "רשת" 
 שעות. 23:14אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 

 

מסך השעות הדוברות עברית ששודרו  18.5%שעות, שהן  86:01בפועל לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית 
 בשעות השיא, כמפורט בטבלה שלהלן. לפיכך, עמדה "רשת" במחויבות האמורה.

 



 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה מספר פרקים התוכניתשם 

 13/02/15 - 27/02/15 0:12 3 הבית של שי לי

 06/03/15 - 13/03/15 0:23 2 המלצת השף

 20/03/15 - 01/05/15 1:00 5 המלצת השף ש.ח.

 01/11/15 - 28/12/15 7:04 25 הערב

 01/01/15 - 18/06/15 16:16 38 כידון ובן סימון 

 28/08/15 - 30/10/15 7:11 9 ם על זה מדברי

 22/10/15 - 22/10/15 0:18 1 עשרים שנה לרצח רבין

 01/01/15 - 28/12/15 53:35 98 תכנית חיסכון 

שעות 86:01סה"כ   

 

 

   קשת

 

משעות  5%שעות דוברות עברית בשעות השיא. הזכיין מחויב ללוות לפחות  433:12בשנה זו שידרה "קשת" 
 שעות. 21:39לשפת הסימנים בעברית, כלומר  אלה בתרגום

 

מסך השעות הדוברות עברית ששודרו  12.2%שעות, שהן  52:42בפועל לוו בתרגום לשפת סימנים בעברית 
 בשעות השיא, כמפורט בטבלה שלהלן. לפיכך עמדה "קשת" במחויבות האמורה.

 

 

 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה מספר פרקים שם התוכנית

 04/01/15 - 31/12/15 52:42 90 סכון תכנית חי

שעות 52:42סה"כ    

 

 

 שידורי הרשות השנייה

 5%שעות דוברות עברית בשעות השיא. הרשות מחויבת ללוות לפחות  3בשנה זו שידרה הרשות השנייה 
דקות. מדובר בפרק זמן קצר מאוד שהרשות  0:09משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 

תה בשפת סימנים כנדרש. יחד עם זאת, יש לציין כי הרשות השנייה ליוותה בשפת סימנים שעתיים לא ליוו
 ולא נכללות בבדיקת שעות השיא.  23:00-24:30של תכניות אשר שודרו בין 

 



 

 תרגום לשפת סימנים מהדורת חדשות   .16.2

 

דורת חדשות אחת לפחות קובע כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנים מה )ב( לחוק7סעיף 
 המשודרת בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.

 

)ב( לחוק, על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ. הועדה  7בהתאם לסעיף 
 נדרשו לשדר בהתאם לחלוקה שנקבעה ע"י ועדת התיאום. 10 -ו 2קבעה הוראות בעניין, וערוצים 

 

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

 

 לפיכך חברת החדשות עמדה בדרישה.

 

 

 תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך .16.3

 

קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף  )ג( לחוק7סעיף 
 ת, לגיל הרך.של חצי שעה לפחו

 

תכניות יומית לגיל הרך בהיקף של חצי שעה  2015לא שידרו במהלך שנת  2המורשים לשידורים בערוץ 
 לפחות, על כן לא חלה עליהם מחויבות זו.

 

  



 2הפרות בשידור ערוץ 

 

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

רור עם בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה בעניין שידורים שמצפייה בהם עולה, כי הם כוללים הפרה בי

"(, הכללים, כתב הזיכיון, כללי החוקלכאורה של הוראות חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן )"

 מועצת הרשות או הנחיות מנהל הרשות.

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

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 

נטילת זמן פרסומת )מתוך זמן הפרסומות שמותר לבעל הזיכיון  שיותר פרסומות ישודרו בפריים טיים(,

 לשדר בו( או הטלת עיצומים כספיים וחילוט ערבויות )לרבות נטילה או עיצומים על תנאי(. 

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

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

ה יכללי הרשות השניהפרות הכללים שיפורטו להלן הן הפרות של אחד או יותר מהכללים הבאים: 

כללי "(, כללי התכניות)" 2009-לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון(, התש"ע

כללי אתיקה )" 1994-רדיו )אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו(, התשנ"דהרשות השניה לטלויזיה ו

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

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה(, "(, אתיקה בפרסומת

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אישור מוקדם של תשדירי "(, שיבוץ פרסומות כללי)" 1992-התשנ"ב

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

 "(.כללי החסויות)" 2009-התש"ע

 

 .2סנקציות על בעלי הזיכיון בערוץ להלן פירוט ההפרות שבגינן הוחלט להטיל 

-, כלומר מ2יצוין, כי הסיכום שלהלן הוא סיכום של שנת הזיכיון העשירית של המורשים לשידורים בערוץ 

 , ולא של שנה קלנדרית.31.10.2015עד  1.11.2014

  



 

 טבלת סיכום הפרות שנקבעו על ידי הרשות

 

מספר  זכיין
 הפרות 

הפרות 
בתחום 
אתיקה 
ושיבוץ 

ומות פרס
 וחסויות

הפרות 
 בתחום 

פרסומת 
 אגב

 הפרות

 בתחום 

 התכניות 

הפרות 
בתחום 
היקף 
שידור 
תכניות 
בידור 
ומציאו

 ת

הפרות 
 בנושא

תעמולת 
 בחירות

הפרות 
בתחום 
חריגה 
מזמני 
שידור 

מהדורות 
 חדשות

הפרות 
קידום 
ענייני 

המורשה 
לשידורים 
בשידורי 
 חדשות

 

הפרות 
שנקבע
ה בגינן 
 ההתרא

הפרות 
ש 

נקבע 
בגינן 
עיצום 
 כספי

 קשת

 

149 99 33 1 5 1 0 10 2 147 

 רשת

 

86 32 27  14 0 3 10 4 82 

 0 1      1  1 טח"י

חברת 
 החדשות

29  1 1   7 20 0 29 

 

 

 

 

  



 :2015ההיקף המצטבר של העיצומים הכספיים שנקבעו בשנת 

 

עיצומים כספיים  –מזה  סה"כ עיצומים כספיים זכיין

 בפועל

עיצומים כספיים  –מזה 

 על תנאי

 ₪  205,000 ₪  2,081,500 ₪  2,286,500 קשת

₪ . 2,257,500 רשת  1,641,500 ₪  616,500 ₪  

 0 0 0 טח"י

 ₪  644,000 ₪  1,180,000 ₪  1,824,000 2חדשות 

 

       

  :לבעלי זיכיוןחלוקה ב ,ההפרותרשימת הלן ל

 ית, טרם נערך עיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות.על הסכומים המסומנים בטבלה שלהלן בכוכב

 

 קשת 

 סנקציית הרשות הפרה 

, 22.12.14, 21.12.14, 16.12.14, 15.12.14, 14.12.14, 09.12.14 בתאריכים .1
 במסגרת שידור התכנית, 13.01.15-, וה12.01.15, 04.01.15)פעמיים(,  30.12.14

והציע להם לעבור לצפות  פנה המגיש חיים אתגר לצופים"מה אתם אומרים" 
 , כולל פירוט התכנים הצפויים שם. 24בהמשך התכנית המשודר בערוץ 

 

 82, העומדת בניגוד לסעיפים 24השידורים הנ"ל מהווים פרסומת אסורה לערוץ 
לכללי  20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9לחוק הרשות השנייה, כלל  83-ו

)ב( לכללי האתיקה 5גוד לסעיף שיבוץ פרסומות. כמו כן עומד השידור בני
בשידורים טלוויזיה הקובע כי בעל זיכיון לא יקדם את ענייניו במסגרת שידוריו, 

בנוגע לאיסור על קידום תכנים  16.8.11ובניגוד להנחיית המועצה מיום 
 במסגרת שידורי "קשת".  24המיועדים לשידור בערוץ 

בגין הפרות אלה נקבע 

עיצום כספי בסך 

100,000 ₪. 

 

", שלא "הבוקר של קשת שודרו שני אייטמים במהלך התכנית 06.01.15 בתאריך .2
במסגרת הפסקת הפרסומות, הקוראים לצופים להצטרף לפעילות בנושא עסקים 
קטנים שערך בנק הפועלים עם אתר "מאקו" שבבעלות "קשת", זאת נוסף על 

" במהלך ימי פרסומות ששודרו באותה העת וקידמו את "יום העסקים הקטנים
השידורים של "קשת". המדובר בשיתוף פעולה אסור בין "בנק הפועלים" לבין 

 "קשת" בנושא שיווק 'יום העסקים הקטנים'.

לחוק הרשות  83-ו 82השידורים הנ"ל מהווים פרסומת אסורה בניגוד לסעיפים 
 לכללי שיבוץ. כמו כן, השידור 20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9השנייה, כלל 

 לכללי התכניות.  13האמור מהווה הפרה של כלל 

בגין הפרות אלה נקבע 

 40,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

 



 סנקציית הרשות הפרה 

"הבוקר של  שודר אייטם במהלך התכנית, 18.01.15-ו 13.01.15בתאריכים  . 3
שלא במסגרת הפסקת הפרסומות, הקורא לצופים להצטרף לפעילות קשת", 

ם אתר "מאקו" שבבעלות "קשת", בנושא עסקים קטנים שערך בנק הפועלים ע
זאת נוסף על פרסומות ששודרו באותה העת וקידמו את "יום העסקים הקטנים" 

 במהלך ימי השידורים של "קשת". 

לחוק  83-ו 82שני השידורים הנ"ל מהווים פרסומת אסורה בניגוד לסעיפים 
ו כן, לכללי השיבוץ. כמ 20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9הרשות השנייה, כלל 

  לכללי התכניות. 13השידור האמור מהווה הפרה של כלל 

בגין הפרות אלה נקבע 

 60,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

 

נערך ריאיון עם מר איתן  "מה אתם אומרים",, במהלך התכנית 12.1.15-ב .4
שוורץ, שהתמודד בבחירות המקדימות של מפלגת "העבודה" שנערכו למחרת 

פנה מר שוורץ למצלמה בפנייה ישירה לחברי  היום. לקראת סוף הריאיון
המפלגה לבחור בו, תוך הבטחה שיפעל כפי שפעל בעיריית תל אביב. כמו כן הודה 
לאמון הבוחרים בו וציין את מספרו בקלפי. יתרה מכך, מספרו בבחירות 
המקדימות נאמר פעמיים במהלך השידור כמענה לשאלתה של חברת פאנל 

 התכנית, סיון קליין. 

( לחוק הרשות השנייה ולהנחיות 3)א()46שידור עומד בניגוד להוראות סעיף ה
 בנושא שידורים בתקופת הבחירות.

בגין הפרה זו נקבע 

 20,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

 

שודר אייטם המציג בעלי  "הבוקר של קשת",במהלך התכנית  ,26.1.15-ב .5
עצות שונות בנוגע  עסקים קטנים עם נציגה מ"בנק הפועלים". הנציגה הציגה

לניהול עסקים ותיארה את פועלו של העסק. האייטם נפתח בהצגת "יום 
העסקים הקטנים" ע"י המנחים וקידום המבצע, לצד שידור הפרסומות ל"יום 

 העסקים הקטנים" ששודרו במהלך אותו היום. 

לכללי  31-ו 9לחוק הרשות השנייה, של כלל  83השידור מהווה הפרה של סעיף 
לכללי  13קה בפרסומת. כמו כן, השידור האמור מהווה הפרה של כלל האתי

 התכניות. 

בגין הפרה זו נקבע 

 30,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

אזכורים(,  3) 29.03.15אזכורים(,  3) 24.03.15אזכורים(,  2) 23.03.15בתאריכים  .6
אזכורים(,  3) 14.4.15 -אזכורים(, וב 2) 13.4.15, 12.4.15אזכורים(,  2) 30.03.15

", סיפרה לירון שמם, משתתפת קבועה מה אתם אומריםבמסגרת התכנית "
בתכנית, על חוויותיה ועל חוויות המשתתפים בתכנית "הבילויים" המשודרת 

. נוסף על 24. לאורך שידור הקטע הופיע לוגו התכנית המשודרת בערוץ 24בערוץ 
 לתכנית "הבילויים".  כך, במהלך הפסקת הפרסומת בתכנית, שודרה פרסומות

לחוק הרשות השנייה, לכלל  83-ו 82השידורים הנ"ל עומדים בניגוד לסעיפים  14
)ב( לכללי האתיקה, 5לכללי השיבוץ, לסעיף  20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9

בנוגע לאיסור על קידום תכנים  16.8.11ובניגוד להנחיית המועצה מיום 
 ת שידורי "קשת".במסגר 24המיועדים לשידור בערוץ 

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

70,000 .₪ 

 

7. 
-לחוק הרשות השנייה )התש"ן 64שידורי חברת החדשות העומדים בניגוד לסעיף 

(, שלפיו שידורי החדשות לא ישקפו את עמדותיהם ודעותיהם של בעלי 1990
ים, שלפיו נאסר על )ב( בכללי האתיקה בשידור5המניות בה, וכן בניגוד לסעיף 

בעל זיכיון לקדם, במישרין או בעקיפין, את עניינם של מנהליו ובניגוד לסעיף 
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה שנשלחו לחברת החדשות בתאריך 2

31.12.13 . 

לכתב הזיכיון של "קשת" קובע כי כל הפרה של חברת  41.6יודגש כי סעיף 
 החדשות נחשבת הפרה של "קשת". 

 

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 



 סנקציית הרשות הפרה 

 

שודר אייטם שאורכו מהדורת החדשות המרכזית, במהלך , 24.3.15-ב .א
 דקות שעסק בקידום גמר התכנית "מאסטר שף". 2:14

", שודר ריאיון עם שופטת התכנית שש עםבמהלך התכנית ", 29.3.15-ב .ב
 "מאסטר שף" לקראת שידור הגמר באותו היום.

 

 סקתשודרה כתבה העומהדורת החדשות המרכזית,  במהלך ,4.5.15-ב .ג
 דקות. 2:50", באורך VIPבתכנית "האח הגדול 

 

עיצום כספי בסך  .א

20,000 .₪ 

 

עיצום כספי בסך  .ב

20,000 .₪ 

עיצום כספי בסך  .ג

 ש"ח. 30,000

 

שידורים(, שודרו במהלך תכנית  3) 07.06.15-ו שידורים(, 3) 31.5.15 בתאריכים .8
, שלא בזמן הפסקת הפרסומות, אייטמים שבהם מוזמנים וקר של קשת""הב

הצופים להיכנס לעמוד הפייסבוק של "מאקו" שבבעלות "קשת" ולקבל המלצות 
לייעוץ פנסיוני, תוך אזכור בנק הפועלים ואזכור הססמה הפרסומית "הוותיקים 

 החדשים" לצד מותג הבנק.

לחוק  83-ו 82ה של סעיפים השידורים הנ"ל מהווים פרסומת אסורה והפר
לכללי השיבוץ.  20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9-ו 31הרשות השנייה, כללים 

 לכללי התכניות. 13כמו כן, השידור האמור מהווה הפרה של כלל 

  

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

240,000 .₪ 

 

נערכו וקר של קשת", "הב במהלך התכנית, 07.06.15-ו 01.06.15 בתאריכים .9
ראיונות בנושא פרויקט "הוותיקים החדשים", שבהם התראיין, בין היתר, נציג 

תוך הצגת הפרויקט בשמו הממותג )הן על ידי המגישים הן  הנהלת בנק הפועלים,
באמצעות "באנר" על גבי המסך במשך כל זמן הריאיון( וזאת במקביל 

מאקו, המקדמות את פרויקט  לפרסומות ששודרו לבנק הפועלים בשיתוף עם
 "הוותיקים החדשים".

לחוק הרשות  83-ו 82השידורים מהווים פרסומת אסורה והפרה של סעיפים 
לכללי השיבוץ. כמו כן,  20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9-ו 31השנייה, כללים 

 לכללי התכניות. 13השידור האמור מהווה הפרה של כלל 

בגין הפרות אלה נקבעו 

ם כספיים בסך עיצומי

80,000 .₪ 

 

, במהלך התכנית "אנשים", נערכו ראיונות עם 15.06.15-ו 08.6.15בתאריכים  .10
אזרחים שפרשו לגמלאות תחת הכותרת המציגה את הססמה הפרסומית 

 "הוותיקים החדשים" של "בנק הפועלים", תוך הצגת הפרויקט בשמו הממותג. 

יר פרסומת של בנק הפועלים לקידום שודר תשד 08.6.15נוסף על כך, בתאריך 
 פרויקט "הוותיקים החדשים", במהלך התכנית שבה נערך הריאיון הנ"ל.

לחוק הרשות  83-ו 82השידורים מהווים פרסומת אסורה והפרה של סעיפים 
לכללי השיבוץ. כמו כן,  20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9-ו 31השנייה, כללים 

 לכללי התכניות. 13כלל  השידור האמור מהווה הפרה של

 

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

150,000 *.₪ 

 

בתאריכים הבאים שודרו תכניות בידור ומציאות באופן החורג מהנחיית  .11
בנושא היקף תכניות בידור ומציאות לעומת היקף  29.12.10המועצה מיום 

בגין הפרות אלה נקבעו 



 סנקציית הרשות הפרה 

 תכניות סוגה עילית:

דקות בשידור  15נרשמה חריגה של , 10-16.5.15במהלך השבוע שבין  .א
 תכניות בידור ומציאות.

דקות בשידור  7, נרשמה חריגה של 17-23.5.15במהלך השבוע שבין  .ב
 תכניות בידור ומציאות. 

 

 

 התראות.

12. 
לחוק  64( העומדים בניגוד לסעיף 2שידורי חברת החדשות הישראלית )חדשות 

(, שלפיו שידורי החדשות לא ישקפו את עמדותיהם 1990-הרשות השנייה )התש"ן
)ב( בכללי האתיקה 5ודעותיהם של בעלי המניות בה, וכן בניגוד לסעיף 

בשידורים, שלפיו נאסר על בעל זיכיון לקדם, במישרין או בעקיפין, את עניינם 
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה, שנשלחו לחברת 2של מנהליו ובניגוד לסעיף 

 . 31.12.13ות בתאריך החדש

לכתב הזיכיון של "קשת" קובע כי כל הפרה של חברת  41.6יודגש כי סעיף 
 החדשות נחשבת הפרה של "קשת". 

 

שודרה כתבה על התכנית שעלתה  "שש עם",, בתכנית 15.6.15-ב .א
"שחקן זר". המגיש ציין את שעת שידור התכנית וכן  –באותו ערב 

יין מוני מושונוב, המשחק בתכנית, שודר קטע ממנה. לאחר מכן התרא
 והמגיש ציין שוב את מועד השידור. 

, שודרה כתבה על מהדורת החדשות המרכזית, במהלך 15.6.15-ב .ב
המודח האחרון מבית "האח הגדול", מוטי גלעדי, יום לפני שידור 

 הגמר. בכתבה צוין מועד שידור הגמר. 
אייטם על  , שודרמהדורת החדשות המרכזיתבמהלך  ,28.6.15-ב .ג

התכנית "יצאת צדיק", ששודרה למחרת. כמו כן ציינה המגישה את 
 מועד שידור התכנית, את נושא הפרק וכן שודר קטע ממנו. 

 יודגש כי מדובר בהפרות חוזרות.

 

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 

 

 

עיצום כספי בסך  .א

30,000 .₪ 

 

עיצום כספי בסך  .ב

50,000  .₪ 

 
עיצום כספי בסך  .ג

 ש"ח. 50,000

 

באופן החורג מהנחיית  בתאריכים הבאים שודרו תכניות בידור ומציאות .13
בנושא היקף תכניות בידור ומציאות לעומת היקף  29.12.10המועצה מיום 

 תכניות סוגה עילית:

דקות  37, נרשמה חריגה של 16.6.15-ל 14.6.15בשבוע שבין  .א
ות. יודגש כי הרשות התריעה על כך בשידור תכניות בידור ומציא

מראש בפני 'קשת' עם בחינת לוח השידורים. כן יודגש, כי מדובר 
 בהפרה חוזרת.

בגין הפרה זו נקבע 

 25,900עיצום כספי בסך 

.₪ 

 6) 09.06.15שידורים(,  9) 08.06.15 שידורים(, 12) 07.06.15 בתאריכים .14
 שידורים( 6) 16.06.15-ושידורים(  4, )15.06.15 שידורים(, 4) 14.06.15 שידורים(,

שכלל את האמירה "מגוון רהיטים "איקאה"  שודר תשדיר פרסומת לחברת
מעוצבים כפי שראיתם בבית האח מחכים לכם באיקאה" תוך הצגת ה'בית' 

  "האח הגדול".המשמש לצילומי התכנית 

 מת.)א( לכללי האתיקה בפרסו31השידורים הנ"ל עומדים בניגוד לכלל  41

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

82,000 .₪ 

 



 סנקציית הרשות הפרה 

 9) 16.06.15שידורים(,  19) 15.06.15 שידורים(, 11) 14.06.15 בתאריכים .15
שכלל את האמירה "משהו "רנואר"  שודר תשדיר פרסומת לחברת, שידורים(

 ".21:00גדול עומד לקרות. גמר האח הגדול. יום שלישי 

 )א( לכללי האתיקה בפרסומת.31עומדים בניגוד לכלל  השידורים הנ"ל 39

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

78,000 .₪ 

 

ניתנה חשיפה הספירה לאחור"  – VIP"האח הגדול  בתכנית, 16.6.15 בתאריך .16
פרסומית למותגים שיופיעו בהפסקות הפרסומות שישודרו בעת שידור הגמר של 

 .ן המותג רנואר והוספת סופרלטיבים"האח הגדול" תוך ציו

לחוק הרשות  83המפורט לעיל מהווה פרסומת אסורה, העומדת בניגוד לסעיף 
 לכללי התכניות. 13לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל  9השנייה, לכלל 

בגין הפרה זו נקבע 

 10,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

שצולמו על סט ", "רנוארלחברת  תשדירי פרסומת 6שודרו  16.6.15בתאריך  .17
לפני היציאה להפסקת הפרסומות,  ושודרו במהלכה.האח הגדול" התכנית "

  המנחה אסי עזר אף ציין שהפרסומת צולמה באולפן "האח הגדול".

 83-ו 82מועדים שונים( עומד בניגוד לסעיפים  6-שידור תשדיר הפרסומת הנ"ל )ב
לכללי  20כלל  ומת,לכללי האתיקה בפרס 9-ו 31לחוק הרשות השנייה, כלל 

 לכללי התכניות. 13השיבוץ וכלל 

יוער כי הרשות הזהירה את קשת מפני שיתוף פעולה אסור עם רנואר בתכנית 
 האח הגדול. 

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

240,000 .₪ 

 

שודרו תשדירי פרסומת למותג הבירה "קרלסברג" שכללו  16.6.16בתאריך  .18
חת בקבוק בירה ומזיגת המשקה לכוס, כלומר הצגת משקה משכר צילומי פתי

( 5)4שלא באריזתו. השידור מהווה הפרה של הוראות הדין ועומד בניגוד לסעיף 
. כמו 2012לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים התשע"ב 

( לחוק 1)א()46כן, השידורים האמורים מהווים שידורים תוך הפרה של סעיף 
)א( לכללי האתיקה 2, וכלל 1990-הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן

 בפרסומות.

 

בגין הפרות אלה נקבעו 

עיצומים כספיים בסך 

120,000 .₪ 

 

" ריאיון בנושא מתווה הגז, עם תכנית חיסכוןשודר במהלך " 6.7.15בתאריך  .19
חבר לס הוא , מנכ"ל קבוצת תשובה. מר וועידן וולסח"כ שלי יחימוביץ ומר 

)נציג קבוצת תשובה בדירקטוריון, מטעם  2דירקטוריון חברת החדשות של ערוץ 
"קשת"(, המפיקה והמשדרת את "תכנית חיסכון" שבמסגרתה שודר הריאיון. 
מתן האפשרות למר וולס להופיע בתוכנית בעניין זה, בהיותו נציג אחד מבעלי 

טעמה, אינה עולה בקנה המניות ב"קשת" וחבר דירקטוריון חברת החדשות מ
היה  2על חדשות אחד עם הוראות החוק והדין שנועדו למנוע מקרים מסוג זה. 

בהקשר  להימנע מלאפשר לחבר בדירקטוריון חברת החדשות להופיע בשידוריה
 זה.

לכללי  5לחוק הרשות השנייה וסעיף  64-)ג( ו46שידור זה עומד בניגוד לסעיפים 
 האתיקה בשידורים. 

לכתב הזיכיון, 'קשת' אף תיחשב כמי  41.6לאור הוראות סעיף כך, נוסף על 
 שהפרה את הוראות הדין והזיכיון בעניין זה.

בגין הפרה זו נקבעה 

 התראה.

", ניתנה חשיפה פרסומית מאסטר שףבמהלך התכנית " 14.07.15בתאריך  .20

 ,'ARCOSTEEL', 'אסם', perfectoמצטברת למוצרי 'שופרסל', 'מאסטר שף', '

Kenwoodגבינות 'גד', ו ,'-TEKA שבאה לידי ביטוי בהצגת תקריבים ממושכים ,

בגין הפרה זו נקבע 

 10,000עיצום כספי בסך 



 סנקציית הרשות הפרה 

של לוגו החברות ע"ג המוצרים, ושילוב השימוש בהם במהלך הכנת המנות 
 לאורך התכנית. עוד יצוין כי אלו מותגים המעניקים פרסים בתכנית.

לכללי  9-ו 31לחוק הרשות השנייה, כלל  83-ו 82השידור עומד בניגוד לסעיפים 
 לכללי התכניות. 13לכללי השיבוץ וכלל  20האתיקה בפרסומת, כלל 

.₪ 

", ניתנה חשיפה פרסומית מאסטר שףבמהלך התכנית " ,19.07.15בתאריך  .21

 -, גבינות 'גד', וARCOSTEEL', מוצרי perfectoמצטברת למוצרי "שופרסל', '

TEKAחשיפה הפרסומית באה לידי ביטוי בהצגת תקריבים ממושכים של לוגו . ה
החברות ע"ג המוצרים תוך כדי השימוש בהם במהלך הכנת המנות לאורך 

 התכנית. עוד יצוין כי אלו מותגים המעניקים פרסים בתכנית.

לכללי  9-ו 31לחוק הרשות השנייה, כלל  83-ו 82השידור עומד בניגוד לסעיפים 
 לכללי התכניות. 13וכלל  לכללי השיבוץ 20רסומת, כלל האתיקה בפ

בגין הפרה זו נקבע 

 10,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

", ניתנה חשיפה פרסומית מאסטר שףבמהלך התכנית " ,21.7.15בתאריך  .22

. TEKA-, גבינות 'גד' , וARCOSTEELמצטברת למוצרי החברות 'שופרסל', מוצרי 
טוי בהצגת תקריבים ממושכים של לוגו החשיפה הפרסומית באה לידי בי

תוך כדי שימוש בהם במהלך הכנת המנות לאורך  החברות ע"ג המוצרים
 התכנית. עוד יצוין כי אלו מותגים המעניקים פרסים בתכנית. 

לכללי  9-ו 31לחוק הרשות השנייה, כלל  83-ו 82השידור עומד בניגוד לסעיפים 
 לכללי התכניות. 13וכלל  לכללי השיבוץ 20האתיקה בפרסומת, כלל 

בגין הפרה זו נקבע 

 10,000עיצום כספי בסך 

.₪ 

 29.12.10באופן החורג מהנחיית המועצה מיום  שידור תכניות בידור ומציאות .23
 בנושא היקף תכניות בידור ומציאות לעומת היקף תכניות סוגה עילית:

 

ידור תכניות בידור דקות בש 41, נרשמה חריגה של 2.8.15-ל 4.8.15בשבוע שבין 
 ומציאות. יודגש, כי הרשות התריעה על כך מראש בפני 'קשת'.

 

 

בגין הפרה זאת הוחלט 

להטיל עיצום כספי כולל 

 ₪  262,400בסך של 

ישולמו ₪  57,400כאשר  

 205,000 –לאלתר, ו 

ש"ח יהוו עיצום כספי 

תנאי לשנה, זאת -על

נוסף על עיצום כספי 

שיכול ויוטל, ככל 

, בגין אותה שיידרש

 הפרה. 

 

ניתנה חשיפה פרסומית החורגת  ,"מאסטר שף" במהלך התכנית ,4.8.15-ב .24
באה לידי , שרונה" בתל אביב ול"חברה לניהול ֹשרונה"שמגבול הסביר למתחם "

ביטוי בין היתר בהצגת המתחם על ידי מגישי התכנית, הצגת המתמודדים 
ת ומהטובין המוצעים למכירה מהחנויות השונו ומתרשמים משוטטים במתחם

חנויות והמסעדות הפועלות בו למתחם, לבהן, בציון דברי שבח וסופרלטיבים 
  מנות למבקרים בו.דחוויות המזלו

לכללי  9-ו 31לחוק הרשות השנייה, כלל  83-ו 82השידור עומד בניגוד לסעיפים 
 לכללי התכניות. 13לכללי השיבוץ וכלל  20האתיקה בפרסומת, כלל 

דגש כי הרשות פנתה לזכיינית בדרישה להצהיר כי לא התקבלה כל תמורה בגין יו

בגין הפרה זו נקבע 
עיצום כספי בסך של 

50,000 .₪* 

 



 סנקציית הרשות הפרה 

  החשיפה הפרסומית הנ"ל, דרישה שלא נענתה.

 

25. 
לחוק  64( העומדים בניגוד לסעיף 2שידורי חברת החדשות הישראלית )חדשות 

שלפיו שידורי החדשות לא ישקפו את עמדותיהם (, 1990-הרשות השנייה )התש"ן
)ב( בכללי האתיקה 5ודעותיהם של בעלי המניות בה, וכן בניגוד לסעיף 

בשידורים, שלפיו נאסר על בעל זיכיון לקדם, במישרין או בעקיפין, את עניינם 
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה שנשלחו לחברת 2של מנהליו ובניגוד לסעיף 

 . 31.12.13ך החדשות בתארי

לכתב הזיכיון של "קשת" קובע כי כל הפרה של חברת  41.6יודגש כי סעיף 
 החדשות נחשבת הפרה של "קשת". 

 

תכנית "שש עם..." ריאיון בנושא תכנית בידור בשודר  10.8.15-ב .א
 באותו ערב. המגיש ששודרה באותו ערב", נוקאאוטחדשה, בשם "

כיתוב ע"ג המסך במהלך , שהופיע בציין את מועד שידור התכנית
 השידור. 

שודרה במהדורת החדשות המרכזית כתבה על התכנית  31.8.15-ב .ב
", שבה התראיינו שופטי התכנית לצד שידור קטעי מאסטר שף"

 ארכיון מהתכנית. 
שודרה במהלך מהדורת החדשות המרכזית כתבה על  11.10.15-ב .ג

שעתיד היה להיות משודר  "מי למעלה?"השעשועון החדש 
מחרת. בכתבה התראיינו מנחי התכנית ארז טל וישראל קטורזה, ל

 וכן הוצגו קטעים מהשעשועון. 
שודרה במהלך מהדורת החדשות המרכזית כתבה על  13.10.15-ב .ד

-התכנית "בית ספר למוזיקה" שעתידה הייתה להיות משודרת ב
בשידורי קשת. בכתבה התראיינה שופטת התכנית רוני  18.10.15

ה על תפקידה, אופי התחרות, וכן הוצגו קטעים דלומי, שסיפר
 מהתכנית. 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 ₪. 50,000 .א

 

 ₪.* 72,000 .ב

 

 

 ₪.* 72,000 .ג

 
 

 ₪.* 72,000 .ד

באופן החורג מהנחיית  בתאריכים הבאים שודרו תכניות בידור ומציאות .26
יות בידור ומציאות לעומת היקף בנושא היקף תכנ 29.12.10המועצה מיום 

 49נרשמה חריגה של  30.8-1.9.15תכניות סוגה עילית: במהלך השבוע שבין 
 תכניות בידור ומציאות.  דקות בשידור

 

בגין הפרה זו נקבע 

 68,600עיצום כספי בסך 

*.₪ 

פנתה הרשות בדרישה לקבלת תצהירים המעידים על כך שלא התקבלה  9.9.15-ב .27
רה ישירה או עקיפה בעניין "שיתוף פעולה" לכאורה בין "בנק ב"קשת" תמו

הפועלים" ו"קשת", שבמסגרתו שולבו תכנים וראיונות הקשורים למיזם 
 "הוותיקים החדשים" בתכניותיה. 

לחוק  108קשת לא העבירה לרשות את התצהירים הנדרשים, בניגוד לסעיף 
 לכתב הזיכיון. 71.1ובניגוד לסעיף 

קבע בגין הפרה זו נ

 72,000עיצום כספי בסך 

*.₪ 

 14.9.15(, 1)שידור  13.9.15שידורים(,  8) 8.9.15שידורים(,  8) 7.9.15בתאריכים  .28
שידורים(,  2) 27.9.15שידורים(,  2) 21.9.15שידורים(,  4) 15.9.15(, 1)שידור 
(, ניתנה חשיפה פרסומית לפרויקט 1)שידור  5.10.15שידורים(,  2) 28.9.15

. החשיפה באה לידי ביטוי בשידור בנק הפועלים"תיקים החדשים של "הוו
אייטם המזמין את הצופים להיכנס לאתר 'מאקו', לשתף רעיונות ושאיפות 

בגין הפרה זו נתנה 

 התראה.



 סנקציית הרשות הפרה 

 ובתמורה יוכלו לזכות במלגה. 

א לכללי האתיקה בפרסומת ולהנחיית הרשות 9המפורט עומד בניגוד לכלל 
 השנייה לעניין אופן הצגת פרסים בתכניות.

. 

 

", נערך ריאיון עם יוצאת קורס הבוקר של קשתבמהלך תכנית ", 18.10.15-ב .29
"הוותיקים החדשים" של "בנק הפועלים". במהלך האייטם הוצגה על גבי המסך 
הססמה הפרסומית "הוותיקים החדשים" של בנק הפועלים, המרואיינת 

רשמה לקורס באמצעות אתר "מאקו", הסבירה את יתרונות הקורס, וקודמה ה
 הן ע"י המראיין והן על גבי המסך. 

לכללי  9-ו 31לחוק הרשות השנייה, כלל  83-ו 82השידור עומד בניגוד לסעיפים 
 לכללי התכניות. 13לכללי השיבוץ וכלל  20האתיקה בפרסומת, כלל 

 

בגין הפרה זו נקבע 

 60,000עיצום כספי בסך 

*.₪ 

 חוזר בפני מנכ"ל הרשותטרם נערך עיון  *

 

 רשת 

 

 סנקציית הרשות הפרה 

" כנגד הצעת חוק שהונחה על ישראל היוםשודרה פרסומת מטעם " 5.11.14-ב .1
לכללי האתיקה  11שולחן הכנסת באותה העת. השידור עומד בניגוד לכלל 

 בהיותו כולל מסר בעניין השנוי במחלוקת בציבור.  בפרסומת,

ות לכל גופי השידור כי יש לחדול משידור התשדיר הודיעה הרש 7.11.14-ב
פעמים, בניגוד להנחיית  12 8.11.14-האמור. על אף האמור, שודר התשדיר ב

 א לכללי אישור מוקדם ולכתב הזיכיון. 4-ו 4, 3הרשות, לכללים 

בגין הפרה זו נקבע 

עיצום כספי בסך 

30,000 ₪ 

 

פרסומות היומי המותר, בניגוד בתאריכים שלהלן שודרו חריגות ממכסת זמן ה .2

)ג( לכללי שיבוץ פרסומות, הקובעים 3)ב( לחוק הרשות השנייה ולכלל 85לסעיף 

אחוזים מכלל זמן השידורים  10כי זמן שידור לתשדירי פרסומת לא יעלה על 

 ביממה: 

  5.11.14הפרה בתאריך  .א
  6.11.14הפרה בתאריך  .ב
  12.11.14הפרה בתאריך  .ג

 
  26.11.14הפרה בתאריך  .ד

 
 

  4.12.14הפרה בתאריך  .ה

נקבעו עיצומים כספיים 

לדקת ₪  2,000)בסך 

 חריגה( כמפורט להלן:

2,000 ₪ 

2,000  ₪ 

4,000 ₪ 

2,000 ₪ 

6,000  ₪ 

באופן החורג מהנחיית  בתאריכים הבאים שודרו תכניות בידור ומציאות . 3
קף בנושא היקף תכניות בידור ומציאות לעומת הי 29.12.10המועצה מיום 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 



 סנקציית הרשות הפרה 

 תכניות סוגה עילית: 

דקות בשידור  22הייתה חריגה של  9-15.11.14במהלך השבוע שבין  .א
תכניות סוגה עילית  5תכניות בידור ומציאות. נוסף על כך, שודרו 

 .8במקום 
תכניות סוגה עילית במקום  6שודרו  26-29.11.14במהלך השבוע שבין  .ב

7. 
 

 ט להלן:כמפור

 ₪. 21,600 .א

 ₪. 5,000 .ב

 

כתבה על גמר התכנית  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  12.11.14-ב .4

"The Voice 5לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64". השידור עמד בניגוד לסעיף 
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה מיום 2לסעיף לכללי האתיקה בשידורים, 

ענייניו של בעל הזיכיון בשידורי חברת החדשות  בעניין מניעת קידום 31.12.13
  לכתב הזיכיון של רשת. 41.5-ו 41.6לסעיף ו

עיצום כספי בסך 

20,000 .₪ 

כתבה על העונה החדשה  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  19.11.14-ב .5
לכללי  5לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64, בניגוד לסעיף "של "המרוץ למיליון

 31.12.13)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה מיום 2לסעיף שידורים, האתיקה ב
לסעיפים בעניין מניעת קידום ענייניו של בעל הזיכיון בשידורי חברת החדשות ו

 לכתב הזיכיון של רשת.  41.6-ו 41.5

עיצום כספי בסך 

20,000 .₪ 

ח מוסד לביטו", שעסקה כולה ב"המערכתשודרה תכנית " 25.12.14בתאריך  .6
", בניגוד זכותיחסויות של חברת " 3". במהלך הפסקת הפרסומות שובצו הלאומי
 לכללי האתיקה בפרסומת. 31)ד( לכללי החסויות ובניגוד לכלל -( ו1)ג()3לכללים 

בגין הפרה זו נקבע 

עיצום כספי בסך 

15,000 .₪ 

באופן החורג מהנחיית  בתאריכים הבאים שודרו תכניות בידור ומציאות .7
בנושא היקף תכניות בידור ומציאות אל מול היקף  29.12.10עצה מיום המו

 תכניות סוגה עלית: 

דקות בשידור  23-חרגה 'רשת' ב 21-24.1.15במהלך השבוע שבין  .א
  .7תכניות סוגה עילית במקום  3תכניות בידור ומציאות וכן שודרו 

 

דקות בשידור  20-חרגה 'רשת' ב 28-31.1.15במהלך השבוע שבין  .ב
 6תכניות סוגה עילית במקום  2כניות בידור ומציאות וכן שודרו ת

תכניות, אך לגבי תכנית  7תכניות )היו אמורות להיות משודרות 
הרשות קיבלה טענת 'רשת' כי התכנית בוטלה בעקבות אירוע  אחת

 חדשותי(. 
 

תכניות סוגה עילית  3שודרו  4-7.2.15במהלך השבוע שבין  .ג
 . 7במקום 

 
תכניות סוגה עילית  3שודרו  11-14.2.15שבין  במהלך השבוע .ד

  .7במקום 
 

תכניות סוגה עילית  5שודרו  15-21.2.15במהלך השבוע שבין  .ה
 .7במקום 

 

תכניות סוגה עילית  4שודרו  22-28.2.15במהלך השבוע שבין  .ו
תכניות אך לגבי  7)היו אמורות להיות משודרות  6במקום 

בעניין ביטול תכנית הרשות קיבלה טענת 'רשת'  תכנית אחת

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 

 

 ₪. 23,500 .א
 

 ₪. 34,000 .ב
 

 ₪.  18,000 .ג
 

 

 ₪. 24,000 .ד
 

 ₪. 12,000 .ה
 

 ₪. 12,000 .ו

 

 ₪. 12,000 .ז



 סנקציית הרשות הפרה 

 סוגה עילית בעקבות שידור עימות הבחירות(. 

 

תכניות סוגה עילית  4שודרו  1-7.3.15במהלך השבוע שבין  .ז
תכניות אך  7תכניות )היו אמורות להיות משודרות  6במקום 

בעניין ביטול הרשות קיבלה טענת 'רשת'  לגבי תכנית אחת
תעמולת תכנית סוגה עילית בשבוע זה בעקבות שידור 

  הבחירות(.
 

תכניות סוגה עילית  5שודרו  8-14.3.15במהלך השבוע שבין  .ח
  .7במקום 

 

תכניות סוגה עילית  4שודרו  15-21.3.15במהלך השבוע שבין  .ט
 . 5במקום 

 

דקות  82-חרגה 'רשת' ב 22-28.3.15במהלך השבוע שבין  .י
תכניות סוגה  3בשידור תכניות בידור ומציאות. כן שודרו 

 . 9מקום עילית ב
 

 

 

 

 

 

 

 ₪. 14,000 .ח

 

 ₪. 7,000 .ט

 

 ₪.  99,400 .י

לחוק  64( העומדים בניגוד לסעיף 2שידורי חברת החדשות הישראלית )חדשות  .8
(, שלפיו שידורי החדשות לא ישקפו את עמדותיהם 1990-שנייה )התש"ןהרשות ה

)ב( בכללי האתיקה  5ודעותיהם של בעלי המניות בה, וכן בניגוד לסעיף 
בשידורים, לפיו נאסר על בעל זיכיון לקדם, במישרין או בעקיפין, את עניינם של 

ו לחברת )א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה שנשלח2מנהליו ובניגוד לסעיף 
 . 31.12.13החדשות בתאריך 

לכתב הזיכיון של "רשת" קובע כי כל הפרה של חברת  41.6יודגש כי סעיף 
 החדשות נחשבת הפרה של "רשת". 

 

שודר אייטם שעסק בקידום  מהדורת החדשות, במהלך ,16.4.15-ב .א
העונה החדשה של התכנית "בוס בהסוואה", כמה ימים טרם עליית 

 ר.העונה החדשה לאווי

אייטם שעסק  מהדורת החדשות המרכזיתשודר במהלך  10.6.15 -ב .ב
בחזרתה של התכנית "אבודים" לעונה נוספת, ששידורה החל למחרת. 
המגיש ציין את מועד השידור, את נושא הפרק, ולאחר מכן שודר קטע 

 מהפרק. 

כתבה העוסקת  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  11.6.15-ב .ג
ר", ששידורה החל יומיים לאחר מכן. בכתבה בתכנית "אקס פקטו

 רואיינה מנחת התכנית, בר רפאלי, ושודרו קטעים מהעונה החדשה. 

נקבעו עיצומים כספיים 
 כמפורט להלן:

 

 

 

 

 ₪.  20,000 .א

 

 ₪.  50,000 .ב

 

 ₪. 50,000 .ג

 בתאריכים שלהלן שודרו חריגות ממכסת זמן הפרסומות היומי המותר: .9
לחוק  85ף דקות הפרסום המותר, בניגוד לסעיף שידורים תוך חריגה מהיק

לכללי השיבוץ, וכן ולהחלטת המועצה בדבר  3הרשות השנייה, כלל 
הרחבת היתר ניוד דקות הפרסום לאחר מבצע "צוק איתן", שהובאה 

 : 01.02.2015לידיעתם במכתבו של מנכ"ל הרשות מיום 
 דקות 8, 20.5.15-ב .א
 דקות 9, 21.5.15-ב .ב
 ותדק 3, 22.5.15-ב .ג
 דקה 1, 27.5.15-ב .ד

 בגין הפרות אלה נקבעו
עיצומים כספיים בסך 

 ₪. 240,000כולל של 

 



 סנקציית הרשות הפרה 

 דקות 3, 10.6.15-ב .ה
 דקות 9, 11.6.15-ב .ו
 דקות 2, 12.6.15-ב .ז
 דקות 10, 13.6.15-ב .ח
 דקות 6, 18.6.15-ב .ט
 דקות 6, 19.6.15-ב .י

 דקות 2, 20.6.15-ב .יא
 דקות 10, 24.6.15-ב .יב
 דקות 7, 25.6.15-ב .יג
 דקות 2, 2.7.15-ב .יד
 דקות 5, 4.7.15-ב .טו
 דקה 1, 8.7.15-ב .טז

 
 

 83-ו 82העומדת בניגוד לסעיפים  פרסומת אסורהשידורים המהווים  .10
לכללי  20לכללי האתיקה בפרסומת, וכלל  9לחוק הרשות השנייה, לכלל 

השיבוץ. כמו כן, השידורים האמורים מהווים שיתוף פעולה עם גופים 
 :לכללי התכניות 13וד לכלל שלא ניתן לשתף עמם פעולה, בניג

 

", ניתנה חשיפה מסעדת הפועלים של שגב, בתכנית "30.5.15-ב .א
', Teal' ,'Arcos' 'Napoleonפרסומית מצטברת למותגים 'שופרסל', '

'Sauter ולרוטב סויה 'Yamamsa' תוך הצגת תקריבים ממושכים של '
יצוין ושילוב השימוש בהם באופן בולט. עוד  הסמלילים ע"ג המוצרים

כי החברות הנ"ל מעניקות פרסים בתכנית. יודגש כי מדובר בהפרה 
 חוזרת.

", ניתנה חשיפה מסעדת הפועלים של שגבבתכנית " ,13.6.15-ב .ב
תוך  'Arcos'-' וTefal' ,'Sauterפרסומית מצטברת למותגים 'שופרסל', '

ושילוב  הצגת תקריבים ממושכים של סמלילי החברות ע"ג המוצרים
ם באופן בולט. עוד יצוין כי החברות הנ"ל מעניקות פרסים השימוש בה

 בתכנית. יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.

ניתנה חשיפה פרסומית "שישי טייק אווי",  בתכנית, 19.6.15-ב .ג
, 'KitchenAid' ,'ARCOSTEEL'מצטברת למותגים 'אדום אדום', 

תוך הצגת תקריבים ממושכים של סמלילי החברות  ול'שופרסל',
ושילוב השימוש בהם באופן בולט, לצד  ג המוצריםע"

עוד יצוין כי במהלך התכנית שודר  סופרלטיבים ודברי שבח.
תשדיר פרסומת לחברת שופרסל וכי כל החברות הנ"ל מעניקות 

 יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.פרסים בתכנית. 
", ניתנה חשיפה מסעדת הפועלים של שגבבתכנית " 20.6.15-ב .ד

' ולרוטב סויה Tefal' ,'Sauterברת למותגים 'שופרסל', 'פרסומית מצט
'Yamamsa תוך הצגת תקריבים ממושכים של סמלילי החברות ע"ג '

ושילוב השימוש בהם באופן בולט. בנוסף נציין כי החברות  המוצרים
 הנ"ל הינן מעניקות פרסים בתוכנית. יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.

ניתנה חשיפה פרסומית ק אווי", "שישי טיי בתכנית, 26.6.15-ב .ה
,  'KitchenAid' ,'ARCOSTEEL'מצטברת למותגים 'אדום אדום', 

תוך הצגת תקריבים ממושכים של לוגו  ',Magimix'-ו ',שופרסל'
ושילוב השימוש בהם באופן בולט, לצד החברות ע"ג המוצרים 

עוד יצוין כי במהלך התכנית שודר  סופרלטיבים ודברי שבח.
ומת לחברת "שופרסל" וכי החברות הנ"ל מעניקות תשדיר פרס

 יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.פרסים בתכנית. 

", ניתנה חשיפה "מסעדת הפועלים של שגב בתכנית, 01.07.15-ב .ו

נקבעו עיצומים כספיים 
 כמפורט להלן:

 

 ₪.  70,000 .א

 

 

 

 ₪.  60,000 .ב

 

 ₪. 50,000 .ג

 

 

 

 ₪.  40,000 .ד

 
 
 
 
 
 

 ₪.  60,000 .ה

 
 
 



 סנקציית הרשות הפרה 

תוך הצגת  Sauter''-פרסומית מצטברת למותגים 'שופרסל' ו
ושילוב תקריבים ממושכים של לוגו החברות ע"ג המוצרים 

עוד יצוין כי החברות הנ"ל הן . פן בולטהשימוש בהם באו
 מעניקות פרסים בתכנית וכי מדובר בהפרה חוזרת.

 
ניתנה חשיפה "שישי טייק אווי",  בתכניות, 03.07.15-ב .ז

פרסומית מצטברת למותגים 'אדום אדום' ו'שופרסל', תוך הצגת 
ושילוב תקריבים ממושכים של לוגו החברות ע"ג המוצרים 

עוד יצוין כי החברות הנ"ל מעניקות  .לטהשימוש בהם באופן בו
 פרסים בתכנית וכי מדובר בהפרה חוזרת.

 
ניתנה חשיפה "שישי טייק אווי",  בתכניות, 10.07.15-ב .ח

 -' וKitchenAidפרסומית מצטברת למותגים 'שופרסל', '
'ARCOSTEEL,'  תוך הצגת תקריבים ממושכים של לוגו החברות

באופן בולט, לצד ושילוב השימוש בהם ע"ג המוצרים 
עוד יצוין כי החברות הנ"ל מעניקות  סופרלטיבים ודברי שבח.

 פרסים בתכנית וכי מדובר בהפרה חוזרת. 
 

 
 
 

 ₪. 10,000 .ו

 
 
 

 ₪. 10,000 .ז

 

 ₪. 20,000  .ח

 

א בכלי האתיקה 9הפרות בשל שידורי 'פינות פרס' העומדות בניגוד לכלל  .11
בפרסומות ולהנחיית הרשות לעניין הצגת פרסים בתכניות, על אף 

 תזכורת הנחיות הרשות לגבי אופן הצגת פרסים:
 

מקרים  3-", במסעדת הפועלים של שגבבתכנית ", 30.05.15-ב .א
או השתתפות  נפרדים הפרסים הוצגו שלא כתמורה לזכייה

 במשימה ובאופן שאינו המשך ישיר וחלק טבעי מהתכנית. 

מקרים  5-", במסעדת הפועלים של שגבבתכנית " ,20.06.15-ב .ב
נפרדים הפרסים הוצגו שלא כתמורה לזכייה או השתתפות 

 במשימה ובאופן שאינו המשך ישיר וחלק טבעי מהתכנית. 

פרדים הפרסים מקרים נ 2-ב"טייק אווי",  בתכנית ,19.6.15-ב .ג
הוצגו שלא כתמורה לזכייה או השתתפות במשימה ובאופן 

 שאינו המשך ישיר וחלק טבעי מהתכנית. 

מקרים נפרדים הפרסים  3-", ב"טייק אוויבתכנית , 26.6.15-ב .ד
הוצגו שלא כתמורה לזכייה או השתתפות במשימה ובאופן 

  שאינו המשך ישיר וחלק טבעי מהתכנית.

מקרים  4-", במסעדת הפועלים של שגב"בתכנית , 25.6.15-ב .ה
נפרדים הפרסים הוצגו שלא כתמורה לזכייה או השתתפות 

 במשימה ובאופן שאינו המשך ישיר וחלק טבעי מהתכנית.

מקרים  4-", במסעדת הפועלים של שגבבתכנית ", 01.07.15-ב .ו
נפרדים הפרסים הוצגו שלא כתמורה לזכייה או השתתפות 

 שך ישיר וחלק טבעי מהתכנית.במשימה ובאופן שאינו המ

מקרים  4-", במסעדת הפועלים של שגבבתכנית ", 09.07.15-ב .ז
נפרדים הפרסים הוצגו שלא כתמורה לזכייה או השתתפות 

 במשימה ובאופן שאינו המשך ישיר וחלק טבעי מהתכנית.
 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 ₪.  30,000 .א

 

 ₪.  50,000 .ב

 
 ₪.  20,000 .ג

 

 ₪.  30,000 .ד

 

 התראה. .ה
 

 התראה. .ו
 

 התראה. .ז
 

, בניגוד 21:20עד לשעה מהדורת חדשות סוף השבוע שודרה  1.8.15-ב .12
להנחיה מפורשת של הרשות ולאחר שהרשות לא העניקה את אישורה 

 להארכה המבוקשת. 
)ב( 4)ב( לחוק הרשות השנייה וסעיף 63השידור האמור עומד בניגוד לסעיף 

בנושא  11.5.14כניות וכן בניגוד להנחיות מנכ"ל הרשות מיום לכללי הת
לכתב הזיכיון, 'רשת'  41.6לאור הוראות סעיף  הארכת מהדורת החדשות.

 אף תיחשב כמי שהפרה את הוראות הדין והזיכיון בעניין זה. 

 

בגין הפרה זו נקבע 
עיצום כספי כולל בסך 

כאשר ₪,  472,000של 
מתוך סכום ₪  152,000

-ישולמו לאלתר וזה 
יהוו עיצום ₪  320,000
לשנה,  על תנאיכספי 

שיוטל במקרה שבו 



 סנקציית הרשות הפרה 

תהיה, בתקופה זו,  
 2חריגה ללא אישור של 

דקות ומעלה ממהדורת 
החדשות. זאת נוסף על 

עיצום כספי שיכול 
ויוטל, ככל שיידרש, 

 בגין אותה הפרה. 

 
על התכנית  שודר אייטם מהדורת החדשות המרכזיתבמהלך , 26.8.15-ב .13

" יום קודם לשידורה. באייטם ציינה מגישת החדשות את מועד שידור מנותקים"
התכנית ושם התכנית ואלו הופיעו באופן בולט על גבי המסך. כן נערך ריאיון עם 
מגישת התכנית ושודרו שני קטעים מתוכה. יצוין, כי מדובר באייטם חריג 

 דקות. 4-במשכו, כ

 

)ב( לכללי 5לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64גוד לסעיף שידורים אלו עומדים בני
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה מיום 2האתיקה בשידורים ובניגוד לסעיף 

בעניין מניעת קידום ענייניו של בעל הזיכיון בשידורי חברת החדשות.  31.12.13
לכתב הזיכיון, 'רשת' אף תיחשב כמי  41.6לאור הוראות סעיף נוסף על כך, 

 הפרה את הוראות הדין והזיכיון בעניין זה.ש

 

 יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.

 

 

בגין הפרה זו הוחלט 
להטיל עיצום כספי 

 338,000כולל בסך של 
 50,000. הוחלט כי  ₪
מתוך סכום זה ₪ 

-ישולמו לאלתר ו
ש"ח יהוו  288,000

עיצום כספי על תנאי 
שיוטל בגין כל לשנה, 

הפרה עתידית של החוק 
ללים הנ"ל. זאת והכ

נוסף על עיצום כספי 
שיכול ויוטל, ככל 

שיידרש, בגין אותה 
 הפרה. 

 

)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 63 ףשידורים העומדים בניגוד לסעי .14
)ב( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שידורי 4, וסעיף 1990-התש"ן

, וכן בניגוד להנחיית מנכ"ל 2009-עתכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון( התש"
. לאור הוראות סעיף בנושא הארכת מהדורת החדשות 11.5.2014הרשות מיום 

לכתב הזיכיון, 'רשת' אף תיחשב כמי שהפרה את הוראות הדין והזיכיון  41.6
 בעניין זה.

 

 הדקות שאושרו. 17-דקות מעבר ל 2חריגה של , 19.8.15-ב .א
 הדקות שאושרו. 15-מעבר ל דקות 4חריגה של , 26.8.15-ב 

בגין הפרות אלה נקבעו 

 .התראות

לחוק הרשות השנייה  64שידורים של חברת החדשות המהווים הפרה על סעיף  .15
)א( 2)ב( בכללי האתיקה בשידורים, וכן על סעיף 5(, סעיף 1990-)התש"ן

. 31.12.13בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה, שנשלחו לחברת החדשות בתאריך 
לכתב הזיכיון, 'רשת' אף תיחשב כמי שהפרה את  41.6ר הוראות סעיף לאו

 הוראות הדין והזיכיון בעניין זה.

 
כתבה  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  2.09.15-ב .א

". במהלך הכתבה שוברי קופותשעסקה בשעשועון החדש "
נערך ריאיון עם מתמודד בתכנית וכן עם מגיש השעשועון, 

ר על פורמט השעשועון החדש. כמו כן, אברי גלעד, שסיפ

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 

 ₪.* 72,000 .א

 



 סנקציית הרשות הפרה 

 שולבו קטעים מהתכנית. 

כתבה מהדורת החדשות המרכזית שודרה במהלך  3.09.15-ב .ב
", ששידורה חל יומיים פקטור Xשעסקה בגמר התכנית "

לאחר מכן. בכתבה נערכו ראיונות עם ארבעת המתמודדים 
לקראת הגמר, שולבו קטעים מתכניות קודמות וצוין שם 

 ומועד שידורה. התכנית 

כתבה  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  17.9.15-ב .ג
", שהייתה צפויה חיים חדשיםשעסקה בתכנית החדשה "

להיות משודרת ב"רשת" יומיים לאחר מכן. במהלך הכתבה 
נערך ריאיון עם מנחת התכנית, שסיפרה במה תעסוק התכנית 

 וכן שולבו קטעים מהתכנית. 

 מהדורת החדשות המרכזיתהלך שודרה במ 15.10.15-ב .ד
ששודרה ב'רשת'  "מהפכה במטבח",כתבה על התכנית 

יומיים לאחר מכן. בכתבה התראיינו השף אסף גרניט, שסיפר 
על חוויותיו מהסדרה, וכן עם משתתפת בתכנית. כמו כן, 

 שודרו קטעים מתוך התכנית. 
 

 ₪.* 72,000 .ב

 
 
 
 

 ₪.* 72,000 .ג

 

 

 התראה.* .ד

 

 במהדורת החדשות המרכזית,ריאיון עם בר רפאלי  במהלך, 15.10.15-ב .16
)שבה שותפה  אורבניקה"ניתנה חשיפה פרסומית מצטברת לרשת "

המרואיינת(. החשיפה באה לידי ביטוי בהצגת שלט החנות באופן בולט 
 ומיקומה. לאורך הריאיון וציון השקת החנות 

לחוק  83-ו 82השידור מהווה פרסומת אסורה והפרה של סעיפים 
לכללי האתיקה בפרסומת. כמו כן, שיתוף  9הרשות השנייה, וכלל 

האמור מהווה שיתוף פעולה עם גוף שלא ניתן לשתף עמו הפעולה 
לאור הוראות לכללי התכניות. נוסף על כך,  13פעולה, וזאת בניגוד לכלל 

תב הזיכיון, 'רשת' אף תיחשב כמי שהפרה את הוראות לכ 41.6סעיף 
 הדין והזיכיון בעניין זה.

בגין הפרה זו נקבעה 

 התראה. 

 

", ניתנה חשיפה פרסומית חיים חדשיםבמהלך התכנית " ,8.10.15-ב .17
באשקלון, של  'חלומות ברנע הירוקה'מצטברת לפרויקט המגורים 

ת באה לידי ביטוי בהצגת החשיפה הפרסומי 'החברה לשיכון ובינוי'.
הפרויקט והשכונה, תוך אזכור שמו השיווקי של הפרויקט לזוג השוקל 
לעבור דירה ודיון ארוך ומקיף בהשתתפות השכנים המיועדים על יתרונות 
המגורים בשכונה שנבנתה בבנייה ירוקה וחסכונית. עוד נציין, כי חברת 

 'שיכון ובינוי' היא ממעניקות הפרסים בתכנית.
 

לחוק  83-ו 82המפורט לעיל מהווה פרסומת אסורה, בניגוד לסעיפים 
לכללי השיבוץ.  20לכללי האתיקה בפרסומת וכלל  9הרשות השנייה, כלל 

האמור מהווה שיתוף פעולה עם גוף שלא ניתן כמו כן, שיתוף הפעולה 
 לכללי התכניות. 13לשתף עמו פעולה, וזאת בניגוד לכלל 

 

בגין הפרה זו נקבע 

צום כספי בסך עי

30,000 ₪.* 

שידורים תוך חריגה מהיקף דקות הפרסום היומי המקסימלי המותר, בניגוד  .18

 לכללי השיבוץ. 3לחוק הרשות השנייה, ולכלל  85לסעיף 

 דקות 02:47חריגה של  09.09.15-ב .א

 דקות 04:37חריגה של  10.09.15-ב .ב
 

בגין הפרות אלה 
נקבע עיצום כספי 

שיהוו ₪  8,000בסך 
עיצום כספי על תנאי 

שיוטל בגין כל לשנה, 
הפרה עתידית של 
החוק והכללים הנ"ל, 
נוסף על עיצום כספי 
שיכול ויוטל, ככל 
שיידרש, בגין אותה 

 * הפרה.



 סנקציית הרשות הפרה 

 

 טרם נערך עיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות *

 

 הטלוויזיה החינוכית הישראלית

 

 סנקציית הרשות הפרה 

" ששודרה בשעות הצהריים נסת נכבדהכהתכנית " במהלך, 14.10.15-ב .1
והמיועדת לצפייה של ילדים הייתה חשיפה פרסומית למוצרי חברת שטראוס, 

", בין השאר על ידי הימצאותם על שולחן מגישי התכנית תפוצ'יפס" ו"מילקי"
 לפרקי זמן ארוכים ואזכור שם המותג מספר פעמים על ידי "כתב" התכנית.

 

לחוק  83-ו 82ורה והפרה לכאורה של סעיפים השידורים מהווים פרסומת אס
האמור לכללי האתיקה בפרסומת. כמו כן, שיתוף הפעולה  9הרשות השנייה וכלל 

 13מהווה שיתוף פעולה עם גוף שלא ניתן לשתף עמו פעולה, וזאת בניגוד לכלל 
 לכללי התכניות.

בגין הפרה זו נקבעה 

 התראה.

 

 

 חברת החדשות 

 

 סנקציית הרשות הפרה 

כתבה על גמר התכנית  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  12.11.14-ב .1

"The Voice 5לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64". השידור עמד בניגוד לסעיף 
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה מיום 2לסעיף לכללי האתיקה בשידורים, 

 דורי חברת החדשות.בעניין מניעת קידום ענייניו של בעל הזיכיון בשי 31.12.13

 

 ₪. 20,000עיצום כספי בסך 

כתבה על העונה החדשה מהדורת החדשות המרכזית שודרה במהלך  19.11.14-ב .2
לכללי  5לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64, בניגוד לסעיף "המרוץ למיליון"של 

 31.12.13)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה מיום 2לסעיף האתיקה בשידורים, 
 .ן מניעת קידום ענייניו של בעל הזיכיון בשידורי חברת החדשותבעניי

 ₪. 20,000עיצום כספי בסך 

)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 63שידור תוך הפרה של סעיף  .3
)ב( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שידורי 4, וסעיף 1990-התש"ן

, וכן בניגוד להנחיית מנכ"ל 2009-תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון( התש"ע
 .בנושא הארכת מהדורת החדשות 11.5.2014הרשות מיום 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים בסך כולל 

 ₪. 30,000של 

 



 סנקציית הרשות הפרה 

 

 הדקות שאושרו. 15-דקות מעבר ל 4חריגה של  02.02.15-ב .א
 הדקות שאושרו. 24-דקות מעבר ל 2חריגה של  15.03.15-ב .ב
 הדקות שאושרו. 30-דקות מעבר ל 1חריגה של  18.03.15-ב .ג
 הדקות שאושרו. 30-דקות מעבר ל 8חריגה של  19.03.15-ב .ד

לחוק הרשות  64שידורים של חברת החדשות המהווים הפרה של סעיף  .4
)ב( בכללי האתיקה בשידורים, וכן על סעיף 5(, סעיף 1990-השנייה )התש"ן

לחברת החדשות בתאריך )א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה, שנשלחו 2
31.12.13. 

שודר אייטם שעסק מהדורת החדשות המרכזית, במהלך , 24.3.15-ב .א
 ".מאסטר שףבקידום גמר התכנית "

", שודר ריאיון עם שופטת שש עםבמהלך התכנית ", 29.3.15 -ב .ב
  " לקראת שידור הגמר באותו היום.מאסטר שףהתכנית "

, שודר אייטם שעסק יתמהדורת החדשות המרכזבמהלך  ,16.04.15-ב .ג
", וזאת מספר ימים בוס בהסוואהבקידום העונה החדשה של התכנית "

  טרם עליית העונה החדשה לאוויר.
 כתבה העוסקתמהדורת החדשות המרכזית  שודרה במהלך 4.5.15-ב .ד

 יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.  ".VIP"האח הגדול  בתכנית
אייטם שעסק  , שודרמהדורת החדשות המרכזית, במהלך 10.6.15-ב .ה

", ששידורה החל למחרת. המגיש אבודיםבעונה החדשה של התכנית "
ציין את מועד השידור וסיפר במה יעסוק הפרק. לאחר מכן שודר קטע 

 מהפרק. 
כתבה העוסקת  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  11.6.15-ב .ו

", ששידורה החל יומיים לאחר מכן. בכתבה אקס פקטורבתכנית "
איינה מנחת התכנית, בר רפאלי, ושודרו מספר קטעים מהעונה רו

 החדשה. 
" שודרה כתבה על תכנית חדשה שש עם..., במהלך התכנית "15.6.15-ב .ז

". המגיש ציין את שעת שידור שחקן זר" –שיועדה לשידור באותו ערב 
התכנית וכן שודר קטע ממנה. לאחר מכן התראיין מוני מושונוב, 

וף הכתבה שוב ציין המגיש את מועד השידור. המשחק בתכנית. בס
 דקות.  04:30אורך הקטע שעסק בסדרה חריג במשכו, מעל 

, שודרה כתבה על מהדורת החדשות המרכזית, במהלך 15.6.15-ב .ח
המודח האחרון מהתכנית 'האח הגדול', מוטי גלעדי, יום לפני שידור 

גלעדי עסק  הגמר. בכתבה צוין כי הגמר ישודר למחרת והריאיון עם מר
 בגמר הצפוי. יודגש כי מדובר בהפרה חוזרת.

, שודר אייטם על מהדורת החדשות המרכזיתבמהלך , 28.6.15-ב .ט
", ששידורה החל למחרת. באייטם ציינה המגישה יצאת צדיקהתכנית "

 את מועד שידור התכנית, את נושא הפרק וכן שודר קטע ממנו. 
יאיון בנושא תכנית בידור ר "שש עם"שודר במהלך התכנית  10.8.15-ב .י

", שהוחל בשידורה באותו ערב. מנחה התכנית, נוקאאוטחדשה, בשם "
עופר שכטר, סיפר על חוויות מהצילומים, מבנה התכנית ועוד. נוסף על 
כך, שודר קטע מהתכנית והמגיש, עודד בן עמי, ציין את מועד שידורה. 

ב לאחר לאורך כל שידור הריאיון הופיע כיתוב על המסך "הער
 המהדורה המרכזית התכנית החדשה נוקאאוט". 

כתבה על  מהדורת החדשות המרכזיתשודרה במהלך  31.8.15-ב .יא
", שעסקה בגמר העונה המתקרב. בכתבה מאסטר שףהתכנית "

התראיינו השופטים בתכנית, וכן שודרו מספר קטעים מוקלטים 
 מהתכנית וסיפרו על התכנית. 

כתבה שעסקה  דורת החדשות המרכזיתמה, שודרה במהלך 02.09.15-ב .יב
". במהלך הכתבה נערך ריאיון עם שוברי קופותבשעשועון החדש "

מתמודד בתכנית וכן עם מגיש השעשועון, אברי גלעד, שסיפר על פורמט 
 השעשועון החדש. כמו כן, שולבו קטעים מהתכנית. 

כתבה שעסקה  מהדורת החדשות המרכזית, שודרה במהלך 03.09.15-ב .יג
", ששידורה חל יומיים לאחר מכן. בכתבה פקטור Xהתכנית "בגמר 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים כמפורט 

 להלן:

 

 ₪.  20,000 .א
 

 ₪.  20,000 .ב
 

 ₪. 20,000 .ג
 ₪.  30,000 .ד
 ₪. 50,000 .ה

 

 ₪.  50,000 .ו
 

 ₪. 30,000 .ז
 

 

 

 ₪. 50,000 .ח
 

 ₪. 50,000 .ט
 

 ₪.  30,000 .י
 

 

 

 ₪.* 72,000 .יא
 

 ₪.* 72,000 .יב
 

 ₪.* 72,000 .יג
 



 סנקציית הרשות הפרה 

נערכו ראיונות עם ארבעת המתמודדים לקראת הגמר, שולבו קטעים 
 מתכניות קודמות וצוין שם התכנית ומועד שידורה. 

כתבה שעסקה  מהדורת החדשות המרכזית, שודרה במהלך 17.9.15-ב .יד
חל יומיים " ששידורה חיים חדשיםבתכנית הראשונה בעונה של "

לאחר מכן. במהלך הכתבה נערך ריאיון עם מנחת התכנית שסיפרה 
במה תעסוק התכנית וכן שולבו קטעים מוקלטים מהפרק הראשון 

 לעונה. 
כתבה על  מהדורת החדשות המרכזית, שודרה במהלך 11.10.15-ב .טו

שעתיד היה להיות משודר למחרת.  "מי למעלה?"השעשועון החדש 
התכנית, ארז טל וישראל קטורזה, שסיפרו על  בכתבה התראיינו מנחי

 אופי השעשועון והוצגו קטעים מוקלטים מהתכנית. 
כתבה שעסקה  מהדורת החדשות המרכזית, שודרה במהלך 13.10.15-ב .טז

". בכתבה בית ספר למוזיקהבשובה לעונה חדשה של התכנית "
התראיינה שופטת התכנית, רוני דלומי, שסיפרה על תפקידה, על אופי 

 התחרות, וכן הוצגו קטעים מהתכנית. 
שודרה במהלך מהדורת החדשות המרכזית כתבה על  15.10.15-ב .יז

ששודרה יומיים לאחר מכן. בכתבה  "מהפכה במטבח"התכנית 
התראיינו השף אסף גרניט, שסיפר על חוויותיו מהסדרה, וכן סיוון 
 ביטון המשתתפת בתכנית. נוסף על כך, שודרו קטעים מתוך התכנית.

 מדובר בהפרות חוזרות. –כי בכל ההפרות הנ"ל  שיודג

 

 ₪.* 72,000 .יד
 

 ₪.* 72,000 .טו
 

 

 ₪.* 72,000 .טז
 

 

 ₪.* 72,000 .יז
 

 

 

 

" ריאיון בנושא מתווה הגז, עם ח"כ שלי תכנית חיסכון, שודר במהלך "6.7.15-ב .5
מר וולס הוא חבר דירקטוריון , מנכ"ל קבוצת תשובה. עידן וולסיחימוביץ ומר 

)נציג קבוצת תשובה בדירקטוריון, מטעם "קשת"(,  2חברת החדשות של ערוץ 
 המפיקה והמשדרת את "תכנית חיסכון", שבמסגרתה שודר הריאיון. 

לכללי  5לחוק הרשות השנייה וסעיף  64-)ג( ו46שידור זה עומד בניגוד לסעיפים 
 האתיקה בשידורים.

 

על חברת החדשות היה להימנע מלאפשר לחבר בדירקטוריון החברה להופיע 
 שידוריה. זאת נוסף על צורך בנקיטת צעדים לגילוי נאות כלפי צופיה.ב

  

בגין הפרה זו נקבע עיצום 
 72,000כספי כולל בסך של 

₪  36,000הוחלט כי ₪. 
מתוך סכום זה ישולמו 

יהוו ₪  36,000-לאלתר ו
 על תנאיעיצום כספי 

על הפרת הכללים לשנה, 
הנ"ל. זאת נוסף על עיצום 

, ככל כספי שיכול ויוטל
 שיידרש, בגין אותה הפרה.

 

, וזאת 21:20עד לשעה מהדורת חדשות סוף השבוע שודרה  1.8.15-ב .6
בניגוד להנחיה מפורשת של הרשות, ולאחר שהרשות לא העניקה את 

 אישורה להארכה המבוקשת. 
)ב( לחוק הרשות השנייה וסעיף 63השידור האמור עומד בניגוד לסעיף 

 11.5.14ן בניגוד להנחיות מנכ"ל הרשות מיום )ב( לכללי התכניות וכ4
  בנושא הארכת מהדורת החדשות.

 

 

 

 

בגין הפרה זו נקבע עיצום 
 480,000כספי כולל בסך של 

₪  160,000הוחלט כי ₪. 
מתוך סכום זה ישולמו 

יהוו ₪  320,000-לאלתר ו
 לשנה, על תנאיעיצום כספי 

שיוטל במקרה שבו תהיה, 
בתקופה זו, חריגה ללא 

דקות ומעלה  2אישור של 
ממהדורת החדשות. זאת 

נוסף על עיצום כספי שיכול 
ויוטל, ככל שיידרש, בגין 

 אותה הפרה.

אייטם על התכנית  מהדורת החדשות המרכזיתשודר במהלך , 26.8.15-ב .7
", ששידורה אמור לחול למחרת. באייטם ציינה מגישת החדשות את מנותקים"

בגין הפרה זו הוחלט להטיל 
עיצום כספי כולל בסך של 



 סנקציית הרשות הפרה 

נית ומועד שידורה ואלו אף הופיעו באופן בולט על מועד שידור התכנית, שם התכ
גבי המסך. נוסף על כך, נערך ריאיון עם מגישת התכנית וכן שודרו שני קטעים 

 דקות.  4-מתוכה. יצוין כי מדובר באייטם חריג במשכו שארך כ

לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64שידורים אלו עומדים בניגוד לסעיף 
)א( בהנחיות מנכ"ל 2ים ובניגוד לסעיף )ב( לכללי האתיקה בשידור5

בעניין מניעת קידום ענייניו של בעל  31.12.13הרשות השנייה מיום 
 הזיכיון בשידורי חברת החדשות.

כן הוחלט כי ₪.  338,000
מתוך סכום זה ₪  50,000

 288,000-ישולמו לאלתר ו
כספי על  ש"ח יהוו עיצום

שיוטל בגין כל תנאי לשנה, 
הפרה עתידית של החוק 

והכללים הנ"ל. זאת נוסף על 
עיצום כספי שיכול ויוטל, 
ככל שיידרש, בגין אותה 

 הפרה. 

 

)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 63שידור תוך הפרה של סעיף  .8
רדיו )שידורי )ב( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ו4, וסעיף 1990-התש"ן

, וכן בניגוד להנחיית מנכ"ל 2009-תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון( התש"ע
 . בנושא הארכת מהדורת החדשות 11.5.2014הרשות מיום 

 

 הדקות שאושרו. 17-דקות מעבר ל 2חריגה של , 19.8.15-ב .א
 הדקות שאושרו. 15-דקות מעבר ל 4חריגה של , 26.8.15-ב  .ב

 

 

עו בגין הפרות אלה נקב
עיצומים כספיים בסך כולל 

 ₪. 10,000של 

 

 במהדורת החדשות המרכזית,שידור ריאיון עם בר רפאלי  במהלך, 15.10.15-ב .9
)שבה שותפה המרואיינת(.  "אורבניקה"ניתנה חשיפה פרסומית מצטברת לרשת 

החשיפה באה לידי ביטוי בהצגת שלט החנות באופן בולט לאורך הריאיון וציון 
 ת ומיקומה. השקת החנו

לחוק הרשות  83-ו 82השידור מהווה פרסומת אסורה והפרה של סעיפים 
האמור לכללי האתיקה בפרסומת. כמו כן, שיתוף הפעולה  9השנייה, וכלל 

 13מהווה שיתוף פעולה עם גוף שלא ניתן לשתף עמו פעולה, וזאת בניגוד לכלל 
 לכללי התכניות. 

בגין הפרה זו נקבעה 
  התראה.

 

 ם נערך עיון חוזר בפני מנכ"ל הרשותטר *

 

  



 10ערוץ 

 תקציר עיקרי הדוח

 183-( לצפות בכ1.7.15-החדש )השם שונה במעבר לרישיון ב 10וערוץ  10זכו צופי ערוץ  2015בשנת 

שעות של תכניות שהוכרו על ידי הרשות השנייה כתכניות מסוגה עילית. תמהיל השידורים המגוון 

יכות בעלות תרומה לשיח הציבורי וליצירה הישראלית, לצד תכניות של הערוץ כלל תכניות א

השנה ניתן למנות את סדרת  10בידור קלילות יותר. בין תכניות הסוגה העילית ששודרו בערוץ 

הדרמה "חשודה", סרטי התעודה "הרצוג", "ילדים על המשקל", "מסתערבים על החיים ועל 

התעודה "אורלי וגיא חוזרים בתשובה" ו"פנים  המוות" ו"הסוד האפל של דימונה", תכניות

 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 

ם באופן יזום ואקראי, ובחלקם בעקבות פניות מהציבור הרחב, וקובעת הפרות בחלק מהשידורי

במקרים שבהם הייתה חריגה מהוראות החוק, הכללים, כתב הזיכיון או ההנחיות. במקרה של 

הפרה, הרשות יכולה להטיל סנקציות על הזכיינים בהתאם לכלים העומדים לרשותה. בין היתר, 

 ספי או לשלול זמן פרסום מהזכיין.באפשרות הרשות להטיל עיצום כ

-" מכוח הארכת תוקף כתב הזיכיון. במחצית השנייה של השנה, מ10פעלה "ישראל  2015*במחצית הראשונה של 
החדש" )שינה את שמו עם המעבר לרישיון( כמורשה לשידורים מכוח רישיון. בשל כך,  10פעל "ערוץ  01.07.2015

 נות נערכה לכל תקופה בנפרד. בחינת עמידת הערוץ במחויבויות השו

 
 
 
 

  :מחויבות למכסת ההפקה המקומית
החדש' בהתאמה(  10'ערוץ -' ו10הן לפי תנאי הזיכיון והן לפני הרישיון, עמדו המורשים לשידורים )'ישראל 

 לכל הפחות. 40%במחויבות של 
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  :מחויבות למכסת ההפקה המקומית הקנויה
 61%החדש' לא עמד בכך, עם  10(, 'ערוץ 65%מדה במכסת ההפקה המקומית הקנויה )' ע10בעוד ש'ישראל 

 בלבד.

 
 
 
 
 
 

 :מחויבות למכסת הפקה מקומית בפריפריה
מסך ההפקה המקומית הקנויה  15%עמדו המורשים לשידורים במכסה הנדרשת של  בשתי מחציות השנה

 .בירושלים ובאזורי הפריפריה

 
 
 

 :אחד הפקות קנויות מגורם
מההפקות הקנויות מגורם אחד, ובאישור המנהל עד  20%-המורשים לשידורים נדרשים לא לרכוש יותר מ

  במקרה של הפקת תכניות הבוקר. 30%
 .2015-החדש' עמדו במחויבות זו ב 10' הן 'ערוץ 10הן 'ישראל 
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  :שידורים חוזרים לכל היותר %20-עמידה במחויבות ל

 
  .2015-החדש' לא עמדו במחויבות זו ב 10' והן 'ערוץ 10הן 'ישראל 

 

 

 
 

 :תמהיל שידורי תכניות סוגה עילית )בשעות(
 

שעות בתקופת הזיכיון  73סה"כ  –' 10'ישראל 
(30.6-1.1 2015) 

 תכניות סוגה, לפי שעות:

 
שעות בתקופת הרישיון  110-סה"כ כ –החדש'  10'ערוץ 

(31.12-1.7 2015) 
 , לפי שעות:תכניות סוגה
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 תמהיל ההוצאה לשידורי תכניות סוגה עלית )במל"ש(:
 

 מל"ש;  30.7 –': מחויבות 10'ישראל 
 מל"ש 24.5 –הוצאה בפועל 

 
 ' לפי סוגה, במל"ש:10הוצאות 'ישראל 

 

 
 מל"ש 31 –החדש': מחויבות  10'ערוץ 

 מל"ש  43.5–הוצאה בפועל 
 

 סוגה, במל"ש: החדש' לפי 10הוצאות 'ערוץ 
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 השקעה בקולנוע ישראלי: 

החדש" מחויב להוציא בעבור הפקת סרטי קולנוע  10במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, "ערוץ 
החדש" הצטברו חוסרי  10מל"ש במחויבות השוטפת. כמו כן, ל"ערוץ  4.35סכום של  2015ישראליים בשנת 

החדש" להשלים  10מל"ש. כתנאי לקבלת הרישיון, חויב "ערוץ  10.3על סך  עבר בתחום הקולנוע הישראלי
 . 30.6.16חוסרים אלו במלואם עד ליום 

מל"ש בקולנוע, כך עמד במחויבות השוטפת לשנה זו  12.27החדש"  10השקיע "ערוץ  2015בחציון השני של 
 מל"ש מחוסרי העבר. 7.92והשלים סכום של 

 
 ₪(: )במיליוני  קעה בקולנועהוצאות מול המחויבות להש
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 חוסרי עבר מחויבות החדש 10ערוץ  10ישראל 



 10ערוץ  -2015יוני  -דוח שנתי ינואר 

 תכני השידור

, במהלך תקופה זו שודרו בערוץ 10הנוגעים לערוץ  1.1.2015-30.6.2015בפרק זה מוצגים הנתונים מתקופת 

 שעות שידור. 4,342  - 10

קבע כי תקופת הזיכיון של "ישראל  1990 –לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, תש"ן  39תיקון מס' 

" 10. דוח זה סוקר את עמידת "ישראל 1.1.20105-30.6.2015" תוארך לחצי שנה נוספת לתקופה שבין 10

 במחויבויותיה בתקופת ההארכה האמורה.

הערה כללית: בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות. השניות הובאו בחשבון בסך כל 

 ת.השעו

 

 עמידה במכסת ההפקה המקומית .1

 

מכלל השידורים. המכסה מחושבת מתוך כלל  40%מחויב לשדר הפקות מקומיות בהיקף של  10ערוץ 

 השידורים, כולל שידורי החדשות.

 

 :זו בתקופה הנבדקת הבדריש 10ערוץ להלן עמידת 

 

 אחוז הפקה מקומית  הזכיין

 46% 10ישראל 

 

הן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם שודרו שידורי חדשות מיוחדים, זאת בנתון מגולמות השעות שב

בשל הנחיית הרשות להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים ולהתאים את 

 לוח השידורים למצב. 

 

 הפקות מקומיות קנויות .2

 

 65%-תוכן בישראל. החוק קובע שהרשות רואה בהפקה המקומית הקנויה נושא מרכזי בהסדרת ה

מההפקות המקומיות יהיו קנויות, וכללי התכניות מפרטים ומבהירים לגבי ההגדרה של הפקה המוכרת 

מההפקות המקומיות שהוא משדר, להשתמש  20%כקנויה. בהתאם לכללים, הזכיין יכול, בהיקף של 



ים. לגבי תכניות מסוגה עילית, מנחים, מגישים ושחקנ –בעובדי הזכיין שהם "טאלנטים של המסך" 

 . 10% -ההוצאה המוכרת במקרים אלה מופחתת ב

 

 לכללי התכניות קובע, בין היתר: 14כלל 

 "... )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)

אחוזים מתקציב ההפקה, באמצעי הפקה של אדם   המחזיק  15ש, בתמורה העולה על שימו (2)

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

 אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור. 20בו אמצעי שליטה בשיעור של 

 ( שאינו בגדר אמצעי הפקה;2)-( ו1מור בפסקאות )שימוש בעובד של גוף כא (3)

 ( שהוא מנחה, מגיש או שחקן;"2)-( ו1שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ) (4)

 

 –לעניין סעיף קטן זה 

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

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

על אף האמור בסעיף קטן )ח( רשאי בעל זיכיון לשדר הפקות מקומיות  )ט(

 ( והן:4קנויות שנעשה בהן שימוש בעובד כאמור בסעיף קטן )ח()

אחוזים מזמן  20תכניות שאינן מסוגה עילית בהיקף שלא יעלה על  (1)

 )א(;11השידור של ההפקות המקומיות הקבוע בסעיף 

אחוזים  20קו בסכום שלא יעלה על תכניות מסוגה עילית שהופ (2)

, ובהיקף שלא 16מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור בסעיף 

אחוזים מן השעות שהפיק בהוצאה כוללת זו; ההכרה  20יעלה על 

בהוצאה שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית 

 אחוזים..." 90תהיה בשיעור של 

 

 שה זו:בדרי 10להלן עמידת ערוץ 

אחוז הפקה מקומית  הזכיין

 קנויה

 65% 10ישראל 

 



 הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה .3

 

. כל יופקו בירושלים או באזורי פריפריהמזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות  15%בהתאם לכללים, 

ועובדים בהם בעלי תפקידי המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי פריפריה 

 דרך קבע.

 הזכיין

 

אחוז הפקה מקומית 

 קנויה מהפריפריה

 15% 10ישראל 

 

 " עמדה במחויבות.10"ישראל 

 

 הפקה קנויה מגורם אחד  .4

 

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

ממכסת ההפקות  30%גורם שהפיק את תכנית הבוקר יפיק עד  המנהל רשאי להתיר בתנאים מסוימים כי

 הקנויות. 

 " עמדה בדרישה. 10"ישראל 

 

 שידורים חוזרים  .5

 

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

שידורים  06:00-24:00השעות שדר בין זיכיון רשאי להבעל שביחידת השידור המוקצית לו. עוד נקבע כי 

 למגבלה האמורה.חוזרים, מעבר 

 

 

 

 מהמכסה המותרת. 1.7%" לא עמדה בדרישה וחרגה ב 10"ישראל 

 שידור חוזר מקור שידור חוזר רכש סה"כ

21.7% 0.1% 21.6% 



 

 לתכניות מסוגה עילית  במכסות מידה.          ע6

 

ת: תכניות דרמה, תכניות תעודה, סרטי תעודה המיוחדים ותכניות תכניות מסוגה עילית כוללות תתי סוגו

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

 הסוגות.

 

  :2015יוני שנת  –המחויבות להוצאה עבור תכניות סוגה עילית בתקופה ינואר 

 

ף ההוצאה המחויבת של בעל הזיכיון להפקה ורכישה של תכנית מסוגה חוק הרשות השנייה קובע את היק

מיליון ש"ח עבור תכניות מסוגה עילית  30.7" להוציא 10עילית. בהתאם לקבוע בחוק, על "ישראל 

 .2015יוני שנת  –)בחלוקה לתתי סוגות( בתקופה ינואר 

סה"כ הוצאה מחויבת על תכניות מסוגה  סוגה
 2015יוני שנת  –עילית בתקופה ינואר 

 )במיליוני ש"ח(

סה"כ מחויבות בשעות לשידור תכניות 
יוני  –סוגה עילית בתקופה שבין ינואר 

 )בשעות( 2015

 דרמה

 

12.3 20 

 

 סרטי תעודה

 

4.9 11 

 תכניות תעודה

 

4.9 27 

תכניות 
מיוחדות 
/תכניות 
 תעודה

8.6 32 

 סה"כ

 

30.7 90 

 

 נאותות הפקה 

על הזיכיון להפיק כל אחת מהשעות של תכניות הדרמה, תכניות התעודה והתכניות הכללים מחייבים את ב

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

שנקבעה במדרגה הראשונה לכל סוגה, במספר השעות שנקבעו לה במדרגה זו(, ובלבד שסך ההוצאה 



בהיקף המחויב לסוגה האמורה. לגבי סרטי התעודה מחויב בעל הזיכיון להוציא  לאותה הסוגה תעמוד

 מהתקציב לשעה לסוגה זו.  80%-הוצאה מינימלית שלא תפחת מ

 

 נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

 

 מינימום –נאותות לשעה  ממוצע –נאותות לשעה  סוגה

 400,848 616,689 דרמה

 358,801 448,501 סרטי תעודה

 116,610 179,401 תכניות תעודה

 178,155 274,084 תכניות מיוחדות

 *הנתונים בש"ח

 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית  6.1

" לא 10שעות. "ישראל  90שעות של תכניות מסוגה עילית מתוך מחויבות של  73 -" שידרה כ 10"ישראל 

 סר בחציון השני של השנה. עמדה במחויבות אך השלימה את החו

 א. דרמה

 שעות 20 –מחויבות בשעות 

 חברת הפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 ארצה הפקות 05/01/15 - 05/01/15 1:02 1 אחת אפס אפס

 עמית ערן 18/04/15 - 02/05/15 2:03 3 אם וכאשר 

 דרסט הפקות 11/06/15 - 25/06/15 1:36 3 אשתו של גיורא

 06/06/15 - 27/06/15 2:04 4 חברות
יואב גרוס 

 הפקות

 צפניה הפקות 03/02/15 - 03/03/15 3:38 5 חשודה

 02/05/15 - 27/06/15 4:40 9 להתבגר
האולפנים 
 המאוחדים

שעות 15:07סה"כ:   

  :מל"ש. 12.3הוצאה מחויבת בתכניות דרמה 

  מל"ש.  8.8הוצאה מוכרת בתכניות דרמה: 

 



 ב. סרטי תעודה 

 שעות 11 –מחויבות בשעות 

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 01/01/15 - 01/01/15 1:00 1 **הישראלים החדשים 
דנה הפקות ושולה 

 שפיגל

 10ישראל  19/05/15 - 26/05/15 1:53 2 * הרצוג

 ושוט הפקותט 24/05/15 - 24/05/15 0:52 1 ילדים על המשקל

 10ישראל  30/06/15 - 30/06/15 0:58 1 * נוחי

 07/05/15 - 10/05/15 1:43 2 הסוד האפל של דימונה
מקסמיליאן 

 הפקות

 09/02/15 - 09/02/15 1:04 1 * חינוך בשחור לבן
אמנון לוי ניהול 

 בע"מ

 טושוט הפקות 31/05/15 - 31/05/15 0:50 1 ילדים במבחן

ירסאות ג 3 – מלחמת לבנון
* 2 2:30 12/05/15 - 05/05/15 

 10ישראל 

 טושוט הפקות 17/05/15 - 17/05/15 0:51 1 ילדים לא מקובלים

מסתערבים על החיים ועל 
 19/02/15 - 19/02/15 0:50 1 המוות

 קסטינה הפקות

 16/02/15 - 16/02/15 1:03 1 * אלימות שוטרים
אמנון לוי ניהול 

 בע"מ

שעות 13:40סה"כ:   

 סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "המקור" ו"פנים אמיתיות". *

 שעה( ממכסת התעודה, עפ"י הכללים. 1) 2%** סרט התעודה הופק בשיתוף פעולה ומהווים 

 

 מל"ש. 4.9הוצאה מחויבת בסרטי תעודה:  

 מל"ש.  5.1הוצאה מוכרת בסרטי תעודה: 

 ג. תכניות תעודה ותכניות מיוחדות

 לכלול במכסה זו תכניות תחקיר." מחויבת 10"ישראל 

 שעות 27 –מחויבות בשעות לתכניות תעודה 

 שעות 32 –מחויבות בשעות לתכניות תעודה או תכניות מיוחדות 

  



 

 תכניות תעודה

 

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

אורלי וגיא חוזרים עם 
 06/01/15 - 06/01/15 0:53 1 תשובה

 הפקות טושוט

 10ישראל  07/01/15 - 23/06/15 12:18 12 **המקור

 קודה הפקות 08/02/15 - 15/03/15 4:19 6 המתנחל

 10ישראל  28/06/15 - 28/06/15 1:02 1 חרקירי הילדים האבודים

 קודה הפקות 13/05/15 - 24/06/15 5:42 7 **עושות חשבון

 04/03/15 - 26/03/15 3:23 4 פנים אמיתיות 
נון לוי ניהול אמ

 בע"מ

שעות 27:40סה"כ:   

 ** תכנית תחקירים

 

 ד. תכניות מיוחדות

 

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 מעגלות הפקות 03/02/15 - 27/06/15 16:27 20 גב האומה 

שעות 16:27סה"כ:   

 :מל"ש. 4.9הוצאה מחויבת בעבור תכניות תעודה 

 מל"ש.  4.9רת בעבור תכניות תעודה: הוצאה מוכ

 

  :מל"ש. 8.6הוצאה מחויבת בעבור תכניות תעודה או תכניות מיוחדות 
 

 1.3מל"ש. סכום זה מורכב מהשקעה של  5.7הוצאה מוכרת בעבור תכניות תעודה ותכניות מיוחדות: 

 מל"ש עבור תכניות מיוחדות.  4.4 –מל"ש עבור תכניות תעודה ו 

  



 

 ה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתןה. סיכום ההוצא

 

" להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות 10המחויבות של "ישראל  2015יוני שנת  –בתקופה שבין ינואר 

מל"ש להפקה  24.5" הוכרה הוצאה בסך של 10מל"ש. ל"ישראל  30.7מסוגה עילית עמדה על סך של 

 ולרכישה של תכניות מסוגה עילית.

" בסך ההוצאה המחויבת עבור תכניות סוגה עילית. 10המדוברת לא עמדה "ישראל  בתקופה .1

מל"ש בהוצאה עבור תכניות  3.5מל"ש במחויבות זו בחלוקה הבאה: חוסר של  6.4החוסר עמד על 

מועצת מל"ש בהוצאה המשותפת עבור תכניות תעודה ותכניות מיוחדות.  2.9דרמה וחוסר של 

כי החוסרים במכסת הדרמה יושלמו עד ליום  27.4.15תה מיום הרשות השנייה קבעה בהחלט

 .2015חוסרי הדרמה וחוסרי תכניות התעודה הושלמו בחציון השני של שנת . 31.3.2016

 מל"ש בהוצאה עבור סרטי תעודה. 0.2" הוציאה ביתר סך של 10"ישראל   .2

לא עמדה במחויבות " 10שעות סוגה עילית, "ישראל  90" חויבה בתקופה זו לשדר 10"ישראל  .3

 .2015חוסר זה הושלם בחציון השני של שנת שעות סוגה עילית.  73ושידרה 

 

 

 הפקות קנויות מסוגה עילית  .6.2

  

מקומיות קנויות  הפקות סוגה עילית שבה הוא מחויבמתכניות  תמכסבבעל זיכיון בהתאם לכללים, ישדר 

מסך ההוצאה הכוללת לתכניות  65%ות קנויות , ויוציא בעבור הפקממכסה זו 65%-יפחת מבשיעור שלא 

 סוגה עילית שבהן הוא מחויב.

 

מההוצאה על תכניות מסוגה  81% -משעות התכניות מסוגה עילית היו מהפקה מקומית קנויה ו 74%

 עילית היו להפקות מקומיות קנויות. 

 

העילית בהפקה קנויה  קובע כי על בעל הזיכיון להפיק את תכניות הסוגה )ד( לכללי התכניות14סעיף 

בהוצאה ממוצעת לשעה, שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפקה עצמית. הבדיקה מתבצעת לכל 

 תת סוגה בנפרד )כל התכניות עמדו בתנאי נאותות הפקה(.

 " עמדה במחויבות. 10"ישראל 

  



 

 שידורי הרשות השנייה . 7

 

יות קובעים כי בעלי הזיכיון מחויבים לשדר את )ה( בכללי התכנ6בחוק הרשות השנייה וסעיף  48סעיף 

. במהלך התקופה  24:00-17:00שידורי הרשות השנייה במסגרת שידוריהם ושחלקם ישודרו בין השעות

 סרט תעודה אחד במסגרת "רצועה מהחיים".  10שידר ערוץ  2015יוני שנת  –שבין ינואר 

 

 משך בשעות שם התכנית

 1:10 מבחן בוזגלו

שעות1:10סה"כ :   

 " שידרה את הסרטים שנדרשה לשדר.10"ישראל 

 

 תכניות מועדפות  . 8

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 

  מורשת ותרבות יהודית, דעת ותרבות, פריפריה ושיח ציבורי.ם: בנושאי

 50" מחויבת לשדר 10כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, "ישראל 

, בין השעות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק )"תכניות מועדפות מובהקות"( תכניותשל  שעות

 ת בתכניות אלה נגזרת מההכנסות השנתיות של הזכיין.. מכסת השעו24:00-17:00

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

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

 באתר האינטרנט של הרשות. 2015השנתי לשנת פירוט התכניות אשר הוכרו מופיע בנספח א' לדוח 

 

 שעות מועדפות ששודרו

 293:43 שעות תכניות מועדפות מובהקות

 302:19 שעות תכניות מועדפות שאינן מובהקות

 596:02 סה"כ שעות תכניות מועדפות

  



    

 א. דעת ותרבות 

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות 

 74:52 12:30                24:00-17:00ן השעות תכניות מועדפות מובהקות בי

 115:35    תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 190:27 סה"כ תכניות מועדפות מובהקות

 302:19            תכניות מועדפות שאינן מובהקות בכל שעות היום

 " עמדה במכסה ואף יותר מכך.10"ישראל 

 

 

 ב. פריפריה

 

 

 שעות שידור בפועל שעותמחויבות ב 

 16:31 15:00                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 27:21    תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 43:52 סה"כ תכניות מובהקות

 " עמדה במכסה ואף יותר מכך.10"ישראל 

 

 

 ג. מורשת ותרבות יהודית

 ר בפועלשעות שידו מחויבות בשעות 

 15:10 15:00                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 35:38    תכניות מועדפות מובהקות ביתר שעות היום

 50:48 סה"כ תכניות מובהקות

 " עמדה במכסה.10"ישראל 



 ד. שיח ציבורי 

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות 

 8:36 7:30                24:00-17:00השעות תכניות מועדפות מובהקות בין 

 8:36 סה"כ תכניות מובהקות

 " עמדה במכסה ואף יותר מכך.10"ישראל 

 

 השקעה בקולנוע ישראלי . 9

 

" מחויבת להוציא בעבור הפקת סרטי קולנוע 10במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, "ישראל 

 )כולל הצמדה למדד( במחויבות השוטפת.  מל"ש 4.35סכום של  2015ישראליים בשנת 

 2015, אלא במחצית השנייה של שנת 2015יוני  –" לא הוציאה סכום זה בתקופה שבין ינואר 10"ישראל 

 )כפי שיפורט להלן(.

מל"ש. כתנאי לקבלת  10.3" הצטברו חוסרי עבר בתחום הקולנוע הישראלי על סך 10כמו כן, ל"ישראל 

. חלק מסכום זה הושלם 30.6.16" להשלים חוסרים אלו במלואם עד ליום 10הרישיון, חויבה "ישראל 

 )כפי שיפורט להלן(. 2015במחצית השנייה של שנת 

 

 טיפול בפניות ציבור  . 10

 

פניות ציבור, הן מלשכת נציב תלונות  15הופנו לטיפול תחום טלוויזיה  2015יוני  –בתקופה שבין ינואר 

. הפניות שמתקבלות עוברות בירור מקיף 2נוגעות לתוכן השידורים בערוץ הציבור הן בדרכים אחרות, ה

במחלקת 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 

הם הגיעה הפנייה מלשכת נציב פניות הציבור, התגובה מועברת בכתב לנציב לצורך מקצועית, ובמקרים שב

 מתן מענה לפונה. 

 

  



 להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות שהתקבלו במהלך השנה:

 נושא הפנייה

 

 מספר הפניות שהתקבלו בנושא

סיווג וסימון בגיל צפייה, התבטאויות בעיתיות בקדימונים 

 ובתכניות

1 

 3 ייתי בתכניות ובקדימוניםתוכן בע

לוחות השידורים: שינויים בלוחות, תמהיל, גיוון והתאמה ליום 

 השידור

5 

 2 הטעיית הציבור

 3 הנגשת השידורים לכבדי שמיעה, תרגום וכתוביות

 1 קידום מאסיבי של תכניות ותוכן שיווקי בשידורים

 

 פניות ציבור בנושא התוכן  15סה"כ 

 

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

בהליך של הפרה, הערה, בהפניית הנושא לתשומת לבו של הזכיין, התראות והנחיות לתיקון בדבר שינויים 

אים בלוחות השידורים, פגיעה ברגשות הצופים, תוכן בעייתי ושפה בוטה בקדימונים ובתכניות. יש נוש

רבים שהציבור מלין לגביהם ואינם נוגדים את הכללים. במקרים אלו הנושא מובא לתשומת לבו של 

 הזכיין. 

  

 עמידה בדרישות לשידור תכניות דוברות ערבית ורוסית, או המתורגמות לשפות אלו .11

 

וסית, או לפי הכללים, בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, דוברות ערבית או ר

 5%-מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בשיעור שלא יפחת מ

מכלל זמן השידור שלו  5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת מ

 בפריסה שבועית, בשפה הרוסית.

 

מית הדוברות את השפה הערבית, בת שעה או שתי עוד נקבע כי בעל זיכיון ישדר תכניות בהפקה מקו

תכניות בנות חצי שעה בשבוע. את התכניות האמורות יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם 

 ערבים אזרחי ישראל, והן יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.



 2015א' לדוח השנתי לשנת  פירוט התכניות אשר לוו בכתוביות תרגום לערבית ולרוסית מופיע בנספח 

 באתר האינטרנט של הרשות.

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות 11.1

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

 עמדה במחויבות זו.

שעות. בפועל שודרו  217חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות חצי שנתית של 

. "ישראל 2015יוני  –שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית בתקופה שבין ינואר  431:41

 " עמדה במחויבות ואף יותר מכך.10

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

. במכסה זו " מחויבת לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה בשבוע10"ישראל 

של שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים  12%יובא שיעור של עד 

 שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

ות שע 3:07שעות בתקופה של חצי שנה, מתוכן היא רשאית לשדר  26" עומדת על 10מחויבות "ישראל 

 בשידור חוזר.  

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים התכניתשם 

 02/01/15 - 27/06/15 27:21 26 מסביב לעניין 

 03/01/15 - 20/06/15 3:07 3 מסביב לעניין ש.ח.

שעות 30:28סה"כ:   

ן עסקו התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, וה

 " עמדה במחויבות.10בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. "ישראל 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות 11.2

 

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

 עמדה במחויבות זו.

שעות. בפועל שודרו  217ויבות חצי שנתית של חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במח

 " עמדה במחויבות ואף יותר מכך.10"ישראל  שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. 578:11

 2015בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת  10בדיקת עמידת ערוץ  .12

  .2015דצמבר  –הדוח האמור מופיע לאחר פרק תכני שידור של החודשים יולי 



 10ערוץ  -2015 דצמבר -יולי  שנתידוח 

 תכני השידור

 

במהלך תקופה זו שודרו  ,10הנוגעים לערוץ  1.7.2015-31.12.2015בפרק זה מוצגים הנתונים מתקופת 

 שעות שידור. 4,386  - 10בערוץ 

 

החדש" לשדר כבעל רישיון לשידורי טלוויזיה. רישיון זה ניתן ע"י  10החל "ערוץ  1.7.2015החל מיום 

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. מחויבויות בעל הרישיון נגזרות מהוראות החוק, כללי הרשות 

 השנייה וכתב הרישיון.

 

הערה כללית: בטבלאות המופיעות בדוח צוין משך התכנית בשעות ובדקות. השניות הובאו בחשבון בסך כל 

 השעות.

 

 עמידה במכסת ההפקה המקומית .1

 

מכלל השידורים. המכסה מחושבת מתוך כלל  40%לשדר הפקות מקומיות בהיקף של מחויב  10ערוץ 

 השידורים, כולל שידורי החדשות.

 

 :זו בתקופה הנבדקת הבדריש 10ערוץ להלן עמידת 

 

 אחוז הפקה מקומית  בעל הרישיון

 46% החדש 10ערוץ 

 

שידורי חדשות מיוחדים, זאת  בנתון מגולמות השעות שבהן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם שודרו

בשל הנחיית הרשות להימנע משידורים בעלי אופי בידורי בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים ולהתאים את 

 לוח השידורים למצב. 

  



 

 הפקות מקומיות קנויות .2

 

 65%-מרכזי בהסדרת התוכן בישראל. החוק קובע ש נושאהפקה המקומית הקנויה הרשות רואה ב

המקומיות יהיו קנויות, וכללי התכניות מפרטים ומבהירים לגבי ההגדרה של הפקה המוכרת מההפקות 

מההפקות המקומיות שהוא משדר, להשתמש  20%כקנויה. בהתאם לכללים, בעל הרישיון יכול, בהיקף של 

מנחים, מגישים ושחקנים. לגבי תכניות מסוגה עילית, ההוצאה  –בעובדיו שהם "טאלנטים של המסך" 

 . 10% -וכרת במקרים אלה מופחתת בהמ

 

 לכללי התכניות לבעל רישיון קובע, בין היתר: 12כלל 

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

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

ים מתקציב ההפקה, באמצעי הפקה של אדם   המחזיק אחוז 15שימוש, בתמורה העולה על  (2)

אחוזים או יותר, או של תאגיד שאדם כאמור מחזיק  20אמצעי שליטה בבעל הרישיון בשיעור של 

 אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא יותנה בשימוש כאמור. 20בו אמצעי שליטה בשיעור של 

 ו בגדר אמצעי הפקה;( שאינ2)-( ו1שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ) (3)

 ( שהוא מנחה, מגיש או שחקן;"2)-( ו1שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ) (4)

 

 –לעניין סעיף קטן זה 

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

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

)ח( רשאי בעל רישיון לשדר הפקות מקומיות על אף האמור בסעיף קטן  )ט(

 ( והן:4קנויות שנעשה בהן שימוש בעובד כאמור בסעיף קטן )ח()

אחוזים מזמן  20תכניות שאינן מסוגה עילית בהיקף שלא יעלה על  (1)

 )א(;9השידור של ההפקות המקומיות הקבוע בסעיף 

זים אחו 20תכניות מסוגה עילית שהופקו בסכום שלא יעלה על  (2)

, ובהיקף שלא 14מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור בסעיף 

אחוזים מן השעות שהפיק בהוצאה כוללת זו; ההכרה  20יעלה על 

בהוצאה שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית 

 אחוזים..." 90תהיה בשיעור של 

 



 בדרישה זו: 10להלן עמידת ערוץ 

ה מקומית אחוז הפק בעל הרישיון

 קנויה

 61% החדש 10ערוץ 

 

 הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה .3

 

. כל יופקו בירושלים או באזורי פריפריהמזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות  15%בהתאם לכללים, 

בעלי תפקידי המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי פריפריה ועובדים בהם 

 ע.דרך קב

 בעל הרישיון

 

אחוז הפקה מקומית 

 קנויה מהפריפריה

 16% החדש 10ערוץ 

 

 " עמד במחויבות.החדש 10ערוץ "

 

 הפקה קנויה מגורם אחד .4

מהן נרכשו מגורם אחד.  20%-בכל שנה הפקות קנויות שיותר מ רישיון לפי כללי התכניות, לא ישדר בעל

ממכסת ההפקות  30%פיק את תכנית הבוקר יפיק עד המנהל רשאי להתיר בתנאים מסוימים כי גורם שה

 הקנויות. 

 "  עמד בדרישה. החדש 10ערוץ "

 שידורים חוזרים .5

 

מכלל זמן השידורים  20%רשאי לשדר שידורים חוזרים בשיעור שלא יעלה על רישיון הכלל קובע כי בעל ה

שידורים  06:00-24:00השעות ן רשאי לשדר בי רישיוןהבעל שביחידת השידור המוקצית לו. עוד נקבע כי 

 למגבלה האמורה.חוזרים, מעבר 

 

 המכסה המותרת.מ 1% –לא עמד בדרישה וחרג ב " החדש 10ערוץ "

 שידור חוזר מקור שידור חוזר רכש סה"כ

21% 0.1% 20.9% 



 

 לתכניות מסוגה עילית  במכסות מידהע    .      6

 

ת דרמה, תכניות תעודה, סרטי תעודה המיוחדים ותכניות תכניות מסוגה עילית כוללות תתי סוגות: תכניו

 -מחויב למכסה כוללת של כלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות פרטניות לתתירישיון מיוחדות. בעל 

 הסוגות.

 

  :2015שנת דצמבר  –ולי המחויבות להוצאה עבור תכניות סוגה עילית בתקופה י

 

להפקה ורכישה של תכנית מסוגה הרישיון המחויבת של בעל חוק הרשות השנייה קובע את היקף ההוצאה 

מיליון ש"ח עבור תכניות מסוגה עילית  31להוציא מחויב " החדש 10ערוץ "עילית. בהתאם לקבוע בחוק, 

 .2015שנת דצמבר  –בתקופה יולי )בחלוקה לתתי סוגות( 

תכניות  בורסה"כ הוצאה מחויבת ע סוגה
בר דצמ -ולימסוגה עילית בתקופה י

 )במיליוני ש"ח( 2015נת ש

סה"כ מחויבות בשעות לשידור תכניות 
 –יולי סוגה עילית בתקופה שבין 

 )בשעות( 2015 דצמבר

 דרמה

 

12.4 16 

 

 סרטי תעודה

 

5 11 

 תכניות תעודה

 

5 6.5 

תכניות מיוחדות 
 תכניות תעודה/

8.6 32 

 סה"כ

 

31 65.5 

 

 

  



 נאותות הפקה 

להפיק כל אחת מהשעות של תכניות הדרמה, תכניות התעודה רישיון ההכללים מחייבים את בעל 

מהתקציב לשעה לסוגה )הסכום המתקבל מחלוקת  65%והתכניות המיוחדות בתקציב מינימלי של 

ההוצאה הכוללת שנקבעה במדרגה הראשונה לכל סוגה, במספר השעות שנקבעו לה במדרגה זו(, ובלבד 

יקף המחויב לסוגה האמורה. לגבי סרטי התעודה מחויב בעל שסך ההוצאה לאותה הסוגה תעמוד בה

 מהתקציב לשעה לסוגה זו.  80%-להוציא הוצאה מינימלית שלא תפחת מרישיון ה

 נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

 

 מינימום –נאותות לשעה  ממוצע –נאותות לשעה  סוגה

 400,848 616,689 דרמה

 358,801 448,501 סרטי תעודה

 116,610 179,401 תכניות תעודה

 178,155 274,084 תכניות מיוחדות

 *הנתונים בש"ח

 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית  6.1

 . שעות 65.5מתוך מחויבות של  שעות של תכניות מסוגה עילית 110 -שידר כ  " החדש 10ערוץ "

 דרמהא.  

 שעות 16 –מחויבות בשעות 

 חברת הפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים כניתשם הת

 דרסט הפקות 02/07/15 - 13/08/15 3:33 7 אשתו של גיורא

 האולפנים המאוחדים 09/11/15 - 27/12/15 3:53 7 בנות הזהב

 יואב גרוס הפקות 04/07/15 - 05/09/15 4:42 9 חברות

 ים המאוחדיםהאולפנ 07/11/15 - 26/12/15 4:11 8 לה פמיליה

 האולפנים המאוחדים 04/07/15 - 05/12/15 9:55 19 להתבגר

שעות 26:16סה"כ:   

 

 מל"ש. 12.4: בתכניות דרמה הוצאה מחויבת 

מל"ש בגין השקעה בסרטי  2.4מל"ש. )סכום זה כולל הוצאה של  19.3: בתכניות דרמה הוצאה מוכרת

 קולנוע ישראליים, בהתאם הכללים( 



 סרטי תעודה ב. 

 שעות 11 –מחויבות בשעות 

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 גשם הפקות 08/11/15 - 08/11/15 1:05 1 ** אסירת תודה

 טריפוד הפקות 23/12/15 - 23/12/15 0:51 1 בדרכו שלו

 החדש 10ערוץ  03/11/15 - 17/11/15 3:12 3 *סודות שיחות השלום

 08/07/15 - 08/07/15 0:55 1 יכל הקטנההסוד של מ
פינס גלעדי 

 תקשורת בע"מ 

 23/08/15 - 23/08/15 0:51 1 חיים על המשקל
פינס גלעדי 

 תקשורת בע"מ 

 בי הפקות 09/08/15 - 09/08/15 1:01 1 ** כתומים

 טי טי וי הפקות 11/10/15 - 11/10/15 1:06 1 **לא חשבתי שהוא יצחק 

 01/11/15 - 01/11/15 0:51 1 לאכול את החיים
פינס גלעדי 

 תקשורת בע"מ 

 קסטינה הפקות 25/10/15 - 25/10/15 0:49 1 לוחמים על ארבע

 16/08/15 - 16/08/15 0:54 1 מציאות נושכת
פינס גלעדי 

 תקשורת בע"מ 

 טנטי הפקות 12/07/15 - 12/07/15 0:52 1 סיפורים מהסוואנה

 14/12/15 - 14/12/15 1:04 1 *הסלאמס
אמנון לוי ניהול 

 בע"מ

 גידי אביבי 30/12/15 - 30/12/15 0:50 1 רצים לחופש

שעות 14:26סה"כ:   

 * סרטי תעודה אשר שודרו במסגרת "המקור" ו"פנים אמיתיות".

 מל"ש. 5: בסרטי תעודה הוצאה מחויבת 

 מל"ש.  5.2: בסרטי תעודה הוצאה מוכרת

 

 ותכניות מיוחדותתכניות תעודה ג. 

 מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר." החדש 10ערוץ "

 שעות 6.5 – לתכניות תעודה מחויבות בשעות

 שעות 32 –מחויבות בשעות לתכניות תעודה או תכניות מיוחדות 

 



 תכניות תעודה

 שם התכנית
מספר 
 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך פרקים

 חברת הפקה

 אילנה זיו הפקות 01/07/15 - 01/07/15 0:50 1 אבא של מסי

 מיתר קוטלר 11/08/15 - 05/10/15 4:08 5 איט אנד ראן

 ארצה הפקות 28/07/15 - 20/09/15 1:50 2 איך להיות

 11/11/15 - 31/12/15 9:19 7 בייבי בום
גיל הפקות )הוכר 

 כהפקה עצמית(

 סט הפקות 22/11/15 - 22/11/15 0:51 1 במרחק פעימה

 אילנה זיו הפקות 30/08/15 - 30/08/15 0:49 1 החי"רניקיות

 החדש 10ערוץ  26/07/15 - 26/07/15 1:13 1 ** המסע בחזרה לחיים

 החדש 10ערוץ  10/09/15 - 29/12/15 7:25 7 המקור

סיפורו של  -הריצה של חייו 
 05/07/15 - 05/07/15 0:52 1 גדי ירקוני

 אילנה זיו הפקות

 אילנה זיו הפקות 02/08/15 - 02/08/15 0:50 1 חיילים בודדים

 אילנה זיו הפקות 18/10/15 - 18/10/15 0:57 1 נעורים בהפרעה

 קודה הפקות 15/07/15 - 09/09/15 7:19 9 *** עושות חשבון

 06/07/15 - 28/12/15 12:07 14 פנים אמיתיות
אמנון לוי ניהול 

 בע"מ

שעות 48:36סה"כ:   

 שעות( ממכסת התעודה, עפ"י הכללים. 4:25) 7%פעולה ומהווים התעודה הופקו בשיתוף וסרטי * תכניות *

 *** תכנית תחקירים

 תכניות מיוחדות ד. 

 חברת הפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים שם התכנית

 מעגלות הפקות 04/07/15 - 26/12/15 20:24 20  גב האומה

שעות 20:24סה"כ:   

 

 מל"ש. 5דה:הוצאה מחויבת בעבור תכניות תעו 

 מל"ש.  10.4הוצאה מוכרת בעבור תכניות תעודה: 

  :מל"ש. 8.6הוצאה מחויבת בעבור תכניות תעודה או תכניות מיוחדות 
 



 4.1מל"ש. סכום זה מורכב מהשקעה של  8.6הוצאה מוכרת בעבור תכניות תעודה ותכניות מיוחדות: 

  דות.מל"ש עבור תכניות מיוח 4.5 –מל"ש עבור תכניות תעודה ו 

 

 סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתןה. 

 

להפקה ולרכישה של ה להוצא" החדש 10ערוץ " המחויבות של 2015דצמבר שנת  –בתקופה שבין יולי 

מל"ש  43.5הוכרה הוצאה בסך של " החדש 10ערוץ "מל"ש. ל 31סך של עמדה על  תכניות מסוגה עילית

 תכניות מסוגה עילית. להפקה ולרכישה של

 

מל"ש  0.2סך של מל"ש עפ"י הפירוט הבא:  12.5סה"כ ביתר " החדש 10ערוץ "בתקופה זו הוציא  .4

מל"ש ביתר  5.4מל"ש ביתר עבור תכניות דרמה וסך של  6.9בהוצאה עבור סרטי תעודה, סך של 

להשלמת חוסרי ך הוצאה ביתר זו, ייזקף מל"ש מתו 6.4 סכום של בהוצאה עבור תכניות תעודה.

 ותכניות התעודה מל"ש(  3.5) במכסות הדרמה 2015יוני( של שנת -החציון הראשון )חודשים ינואר

 . מל"ש( 2.9)

 0.2מל"ש, עפ"י הפירוט הבא:  6.1לאחר קיזוז חוסרי החציון הראשון תישאר הוצאה ביתר ע"ס  .5

 סת תכניות התעודה.מל"ש במכ 2.5 –מל"ש במכסת הדרמה ו  3.4מל"ש במכסת סרטי התעודה, 

מל"ש על סרטי  6.1עבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של " החדש 10ערוץ "בהוצאות  .6

מל"ש במכסת  2.4קולנוע ישראליים בהתאם לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה זאת: 

 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה. 3.7ההוצאה עבור דרמה וסך של 

זאת לאחר הפחתת שעות שעות סוגה עילית,  65.5חויב בתקופה זו לשדר " שהחד 10ערוץ " .7

 110עמד במחויבות ושידר " החדש 10ערוץ "ההשקעה בקולנוע במכסות הדרמה ותכניות התעודה. 

 שעות סוגה עילית.

 

 הפקות קנויות מסוגה עילית  .6.2

  

מקומיות קנויות  הפקות ה הוא מחויבסוגה עילית שבמתכניות  תמכסבהרישיון בעל בהתאם לכללים, ישדר 

מסך ההוצאה הכוללת לתכניות  65%, ויוציא בעבור הפקות קנויות ממכסה זו 65%-יפחת מבשיעור שלא 

 סוגה עילית שבהן הוא מחויב.

 

מההוצאה על תכניות מסוגה  83% -משעות התכניות מסוגה עילית היו מהפקה מקומית קנויה ו 77%

 ת קנויות. עילית היו להפקות מקומיו

 



קובע כי על בעל הרישיון להפיק את תכניות הסוגה העילית  לבעל רישיון  )ד( לכללי התכניות21סעיף 

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(.

 כלל זה בתכניות התעודה. ביתר המכסות, עמד. מחויבות הקבועה בלא עמד ב" החדש 10ערוץ "

 

 שידורי הרשות השנייה . 7

בעלי הרישיונות קובעים כי לבעל רישיון )ה( בכללי התכניות 4בחוק הרשות השנייה וסעיף  48סעיף 

.  24:00-17:00השעות במסגרת שידוריהם ושחלקם ישודרו בין השנייה לשדר את שידורי הרשותמחויבים 

סרטי תעודה במסגרת "רצועה מהחיים",  10שידר ערוץ  2015דצמבר שנת  לבין במהלך התקופה שבין יולי

 שהפיקה הרשות  עפ"י הפירוט הבא:

 

 משך בשעות שם התכנית

 0:34 ברוכים הבאים.... ומשתתפים בצערכם

 0:19 החזן והים

 0:43 וריאנט פולגאר

 0:57 על כורחך

 0:25 לחםפת 

 0:25 89קיץ 

שעות 3:26סה"כ :   

 שידר את הסרטים שנדרש לשדר." החדש 10ערוץ "

 

 תכניות מועדפות  . 8

בכללי התכניות נקבע כי בעל הרישיון מחויב לשדר תכניות שיעסקו בנושאים, שמקדמים את מגמות 

תכניות כ"תכניות מועדפות" הרשות ואת היעדים הציבוריים של הטלוויזיה. תכניות אלה הוגדרו בכללי ה

  מורשת ותרבות יהודית, פריפריה ושיח ציבורי.והן עוסקות בנושאים: 

 

מחויב לשדר " החדש 10ערוץ "כללי התכניות מסדירים את מכסת התכניות המועדפות. בהתאם לכללים, 

)"תכניות העוסקות בנושאים מועדפים באופן מובהק  תכניותשעות בחצי שנה של  25 –בשנה ו  שעות 50

 . 24:00-17:00, בין השעות מועדפות מובהקות"(

 



 באתר האינטרנט של הרשות. 2015פירוט התכניות אשר הוכרו מופיע בנספח א' לדוח השנתי לשנת 

 

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

 

 שעות שידור בפועל מחויבות בשעות 

 36:38 25:00                24:00-17:00תכניות מועדפות מובהקות בין השעות 

 עמד במכסה ואף יותר מכך." החדש 10ערוץ "

 

 השקעה בקולנוע ישראלי . 9

להוציא בעבור הפקת סרטי קולנוע  מחויב" החדש 10ערוץ "במסגרת המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי, 

 10ערוץ "ת. כמו כן, למל"ש )כולל הצמדה למדד( במחויבות השוטפ 4.35סכום של  2015ישראליים בשנת 

 חויבמל"ש. כתנאי לקבלת הרישיון,  10.3הצטברו חוסרי עבר בתחום הקולנוע הישראלי על סך  " החדש

 . 30.6.16להשלים חוסרים אלו במלואם עד ליום " החדש 10ערוץ "

ך עמד . כבקולנוע ישראלי מל"ש 12.27" החדש 10ערוץ "השקיע  דצמבר( –)יולי  2015שנת חציון השני של ב

יתר סכום ) מל"ש מחוסרי העבר 7.92סכום של  םמל"ש( וכן השלי 4.35במחויבות השוטפת לשנה זו )

 עמד במחויבות.  " החדש 10ערוץ ". (30.6.16החוסרים יושלם עד ליום 

 

 :"החדש 10ערוץ "להלן פירוט הסרטים שבהם השקיע 

 במאי/ יוצר סרט

 סופי ארטוס העמק

 

 ארנון צדוק כיפה אדומה

 

 לי גילת הקפות

 

 וידי בילו תם עידן התמימות

 

 קובי מחט גויאבות



 במאי/ יוצר סרט

 

 אופיר לובל  מה כבר יכול לקרות

 

 עמוס גיתאי  צילי

 

 עמוס גיתאי רבין יום אחרון

 

 שי כרמלי פולק מיקמק

 
 יובל דלשד בבה ג'ון

 

 ארז תדמור ארץ פצועה

 

 איתן גרין חדרי הבית

 

 איתן ענר העוגב

 

 ניר ברגמן האני יונ

 

 רועי פלרונטין ילד טוב ירושלים

 

 גלעד אמיליו שנקר מועדון הספרות של ינקלובה

 

 

  



  

 טיפול בפניות ציבור .       10

 

פניות ציבור, הן מלשכת נציב  14הופנו לטיפול תחום טלוויזיה  2015דצמבר שנת  –בתקופה שבין יולי 

. הפניות שמתקבלות עוברות בירור 10ן השידורים בערוץ תלונות הציבור הן בדרכים אחרות, הנוגעות לתוכ

ייה, ובחלק מהמקרים בקשה לתגובת בעל מקיף במחלקת תכניות. בירור זה כולל צפייה במשדר נשוא הפנ

ובחינת הפנייה בהתאם לחוק, לכללי התכניות ולהנחיות הרשות. בסיום הבירור מגובשת חוות הרישיון 

יעה הפנייה מלשכת נציב פניות הציבור, התגובה מועברת בכתב לנציב דעת מקצועית, ובמקרים שבהם הג

 לצורך מתן מענה לפונה. 

 להלן טבלה מרכזת של נושאי הפניות שהתקבלו במהלך השנה:

 נושא הפנייה

 

 מספר הפניות שהתקבלו בנושא

סיווג וסימון בגיל צפייה, התבטאויות בעיתיות בקדימונים 

 ובתכניות

2 

 2 ניות ובקדימוניםתוכן בעייתי בתכ

לוחות השידורים: שינויים בלוחות, תמהיל, גיוון והתאמה 

 ליום השידור

4 

 4 הנגשת השידורים לכבדי שמיעה, תרגום וכתוביות

 2 קידום מאסיבי של תכניות ותוכן שיווקי בשידורים

 

 פניות ציבור בנושא התוכן  14סה"כ 

 

. אם הנושא עומד בניגוד לכלל זה או אחר, הנושא הרישיוןמטופלות מול בעל תלונות שנמצאות מוצדקות, 

, התראות והנחיות לתיקון הגורם המשדרמטופל בהליך של הפרה, הערה, בהפניית הנושא לתשומת לבו של 

בדבר שינויים בלוחות השידורים, פגיעה ברגשות הצופים, תוכן בעייתי ושפה בוטה בקדימונים ובתכניות. 

ר מלין לגביהם ואינם נוגדים את הכללים. במקרים אלו הנושא מובא לתשומת יש נושאים רבים שהציבו

 . בעל הרישיוןלבו של 

  

  



 

 עמידה בדרישות לשידור תכניות דוברות ערבית ורוסית, או המתורגמות לשפות אלו .11

 

ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, דוברות ערבית או רוסית, או רישיון לפי הכללים, בעל 

 5%-תורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בשיעור שלא יפחת ממ

מכלל זמן השידור שלו  5%-מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף שלא יפחת מ

 בפריסה שבועית, בשפה הרוסית.

בת שעה או שתי ת את השפה הערבית, ישדר תכניות בהפקה מקומית הדוברו רישיון עוד נקבע כי בעל

. את התכניות האמורות יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם תכניות בנות חצי שעה בשבוע

 ערבים אזרחי ישראל, והן יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

 2015שנתי לשנת  פירוט התכניות אשר לוו בכתוביות תרגום לערבית ולרוסית מופיע בנספח א' לדוח ה

 באתר האינטרנט של הרשות.

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  11.1

 10ערוץ "בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי " החדש 10ערוץ "הרשות בחנה את עמידת 

 .מחויבות זועמד ב" החדש

שעות. בפועל שודרו   219של  חצי שנתית חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות

ערוץ ". 2015דצמבר  –בתקופה שבין יולי   שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית 426:31

 עמד במחויבות ואף יותר מכך. " החדש 10

 לתכנית שהופקה במקורה בערבית

מכסה בשבוע. מחויב לשדר תכנית בהפקה מקומית הדוברת את השפה הערבית בת שעה ב" החדש 10ערוץ "

שידורים חוזרים. את התכנית האמורה יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים של  12%זו יובא שיעור של עד 

 שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והיא תעסוק בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל.

שעות  3:07רשאי לשדר הוא  , מתוכןבתקופה של חצי שנה שעות 26" עומדת על החדש 10ערוץ מחויבות "

 בשידור חוזר.  

 עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך מספר פרקים התכניתשם 

 17/07/15 - 25/12/15 26:20 25 מסביב לעניין 

 03/07/15 - 26/12/15 3:07 3 מסביב לעניין ש.ח.

שעות 29:27סה"כ:   

ראל, והן עסקו התכניות האמורות הופקו ע"י צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי יש

 עמד במחויבות." החדש 10ערוץ "בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 



 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות 11.2

 10ערוץ "בשיעור התרגום לרוסית בפריסה שבועית, ומצאה כי " החדש 10ערוץ "הרשות בחנה את עמידת 

 מחויבות זו.עמד ב" החדש

שעות. בפועל שודרו  436של חצי שנתית שבועית מסתכמים במחויבות חמישה אחוזי שידור בפריסה 

 החדש" עמד במחויבות זו. 10 "ערוץ הרוסית.שעות של תכניות מתורגמות לשפה  710:53

 

 2015בחוק שידורי טלוויזיה במהלך שנת  10ערוץ בדיקת עמידת  .21

 

ות חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות בהוראדצמבר(  –)ינואר  2015בשנת  10מצ"ב דוח לגבי עמידת ערוץ 
 "(. החוק)להלן: " 2005 –ושפת סימנים(, תשס"ה 

 

)ב( 11עפ"י סעיף לחוק, במלוא שיעורן, על כן,  5 –, ו 4, 3חלות כל החובות לפי סעיפים  2015שנת החל מ
ווי ללי ההמתייחס לעמידת הגופים המשדרים בהוראות החוק הנוגעות לחובזה לחוק מוגש דיווח שנתי 

 .בלבד תכניות בשפת סימנים

 

. בעקבות ביטול חוק 1992 –מתבטל חוק הקלות לחרש, התשנ"ב  1.1.2015לחוק קובע, כי החל מ  17סעיף 
. בהתאם 1997 –הקלות לחרש, בטלים כללי הקלות לחרש )הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו(, התשנ"ז 

 לכך, דוח זה מתייחס למחויבויות לפי החוק בלבד.

 

הגדרת 'שעות השיא'. 'שעות השיא' המוגדרות לפיו מוביל לשינוי ב והכלליםהקלות לחרש יטול חוק ב
. משבוטלו הכללים, 19:00-24:30, היו 2005בכללי הקלות לחרש ואשר לפיהן נערכה הבדיקה החל משנת 

 . 19:00-23:00הבדיקה תעשה עפ"י 'שעות השיא' המוגדרות בחוק כתוביות ושפת סימנים, קרי, 

 

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

 

 תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה.      12.1

 

לפחות מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות  5%קובע כי משדר טלוויזיה ילווה )א( לחוק 7סעיף 
החוק ,'שעות השיא' מוגדרות עפ"י כאמור שפת סימנים. בשעות השיא, למעט מהדורת חדשות, בתרגום ל

  .19:00-23:00 השעות בין

 

מחויב ללוות  החדש" 10"ערוץ שעות דוברות עברית בשעות השיא.  875:03" החדש 10ערוץ זו שידר " שנהב
 שעות. 43:45משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר  5%לפחות 

 



מסך שעות הדוברות עברית ששודרו  3.1%שעות, שהן  27:08מנים בעברית לוו בתרגום לשפת סיבפועל 
  " לא עמד במחויבות האמורה.החדש 10ערוץ בשעות השיא, כמפורט בטבלה שלהלן. "

 

הסביר כי, הוא המשיך לפעול, בתום לב, על פי "שעות השיא" המוגדרות בכללי הקלות לחרש,  10ערוץ 
מעבר למחויבות הקבועה )ליווי  2% –ף ליווה בתרגום לשפת סימנים ב ועמד באלו וא 19:00-24:30היינו  

 שעות מעבר לנדרש(.  28בשפת סימנים של 

 

 עד תאריך -מתאריך  כ משך"סה מספר פרקים שם התוכנית

 05/04/15 - 30/09/15 17:03 19 גיא פינס ש.ח.

 05/04/15 - 19/08/15 3:06 4 גיא פינס לקט 

 03/04/15 - 04/10/15 6:42 7 ונה פרידמןיוצאים חגים עם אל

שעות 27:08סה"כ     

 

 שידורי הרשות השנייה

 

 5%ללוות לפחות  תמחויברשות דוברות עברית בשעות השיא. ה שעות 3הרשות השנייה זו שידרה  שנהב
מדובר בפרק זמן קצר מאוד שהרשות  .דקות 0:09משעות אלה בתרגום לשפת הסימנים בעברית, כלומר 

ליוותה בשפת סימנים כנדרש. יחד עם זאת, יש לציין כי הרשות השנייה ליוותה  בשפת סימנים שעתיים  לא
 ולא נכללות בבדיקת שעות השיא.  23:00-24:30של תכניות אשר שודרו בין 

 

 

  תרגום לשפת סימנים מהדורת חדשות .12.2

 

ים מהדורת חדשות אחת לפחות קובע כי מדי ערב בשעות השיא תתורגם לשפת סימנ )ב( לחוק7סעיף 
 המשודרת בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית.

 

)ב( לחוק, על ועדת התיאום לקבוע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ. הועדה  7בהתאם לסעיף 
 ע"י ועדת התיאום. נקבעהבהתאם לחלוקה ש נדרשו לשדר 10 -ו 2קבעה הוראות בעניין, וערוצים 

 

 שידרה מהדורה המלווה בשפת הסימנים בימים שני וחמישי. 10של ערוץ חברת החדשות 

 

 בדרישה. הת החדשות עמדלפיכך חבר

 תרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר לגיל הרך .12.3

 



קובע כי משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית אחת או יותר בהיקף  )ג( לחוק7סעיף 
 פחות, לגיל הרך.של חצי שעה ל

 

בהיקף של חצי שעה לפחות, על כן לא חלה  תכניות יומית לגיל הרך 2015לא שידר במהלך שנת  10ערוץ 
 מחויבות זו. ועלי

 

 

 

 

  



 10הפרות ערוץ 

 

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

רי טלוויזיה בעניין שידורים שמצפייה בהם עולה, כי הם כוללים הפרה לכאורה בירור עם המורשה לשידו

"(, הכללים, כתב הרישיון, כללי מועצת החוקלטלוויזיה ורדיו, התש"ן )" השל הוראות חוק הרשות השניי

 הרשות או הנחיות מנהל הרשות.

הרשות מטילה סנקציה על אם לאחר הליך הבירור עם המורשה לשידורים נמצא כי בוצעה הפרה בשידור, 

בעל הרישיון בהתאם לחומרת ההפרה ונסיבותיה. במסגרת זאת הרשות יכולה להטיל את הסנקציות 

הבאות: קביעת אזהרה, שלילת היתר ניוד פרסומות )היתר המאפשר לבעל הרישיון לשנות את חלוקת 

תוך זמן הפרסומות שמותר הפרסומות כך שיותר פרסומות ישודרו בפריים טיים(, נטילת זמן פרסומת )מ

 לבעל הרישיון לשדר בו( או הטלת עיצומים כספיים וחילוט ערבויות )לרבות נטילה או עיצומים על תנאי(. 

הרשות מאפשרת למורשה לשידורים להגיש בקשה לעיון מחדש בפני מנכ"ל הרשות על ההחלטה 

בפני ועדת ערר, ועדת משנה של שיידון על החלטת המנכ"ל,  בעל הרישיון יכול להגיש עררשהתקבלה. 

 מועצת הרשות.

ה יכללי הרשות השניהפרות הכללים שיפורטו להלן הן הפרות של אחד או יותר מהכללים הבאים: 

כללי "(, כללי התכניות)" 2009-לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון(, התש"ע

כללי )" 2015-"ה(, התשערישיוןכניות טלוויזיה בידי בעל ה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תיהרשות השני

כללי )" 1994-ויזיה ורדיו(, התשנ"דוויזיה ורדיו )אתיקה בשידורי טלויה לטליכללי הרשות השנ"(, הרישיון

 1994-יזיה(, התשנ"דוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בטלוויה לטליכללי הרשות השנ"(, אתיקה בשידורים

ויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי ויה לטליכללי הרשות השנ"(, ומתכללי אתיקה בפרס)"

ויזיה ורדיו )אישור מוקדם ויה לטליכללי הרשות השנ"(, כללי שיבוץ פרסומות)" 1992-ויזיה(, התשנ"בוטל

 יה לטלוויזיה ורדיו )חסותיכללי הרשות השנ"(, "כללי אישור מוקדם) 1994-של תשדירי פרסומת(, התשנ"ד

 "(.כללי החסויות)" 2009-לתכניות(, התש"ע

 

, עם תחילת הפעילות 01.07.2015-' כבעלת זיכיון. החל ב10שידרה 'ישראל  30.6.2015-1.1.2015-ב
 החדש'. 10במסגרת קבלת הרישיון לשידורים, שינתה החברה את שמה ל'ערוץ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טבלת סיכום הפרות שנקבעו על ידי הרשות

 

בעל 
 רישיון
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 פרות ה
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פרסומות 
 וחסויות

הפרות 
 בתחום 

פרסומת 
 אגב
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328 295 16 5  2 9 1 0 328 

חדשות 
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16   1   14 1 0 16 

 

 

 

 :2015ההיקף המצטבר של העיצומים הכספיים שנקבעו בשנת 

 

מורשה 

 לשידורים

עיצומים כספיים  –מזה  סה"כ עיצומים כספיים

 עלבפו

עיצומים כספיים  –מזה 

 על תנאי

-ו 10'ישראל '

 10'ערוץ 

 החדש'

1,767,000  ₪ 570,000  ₪ 1,197,000  ₪ 

 ₪  180,000 ₪  291,000 ₪  471,000 '10'חדשות 

 

 



 החדש'  10' ו'ערוץ 10'ישראל 

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

 

 מס' הפרה ציית הרשותסנק

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים כמפורט 

 להלן:

 

עיצום כספי בסך  .א
20,000 *.₪ 

עיצום כספי בסך  .ב
20,000 *.₪ 

( לחוק 3)א()46להוראת סעיף שידורים המהווים תעמולת בחירות בניגוד 
 בנושא 16.12.14הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ובניגוד להנחיות הרשות מיום 

 שידורים בתקופת הבחירות לכנסת:

 

" ניתנה במה לארבעה אורלי וגיאבתכנית הבוקר " 13.1.15-ב .א
מועמדים חדשים מרשימת הבחירות המקדימות של "מפלגת 

 העבודה" שנערכו באותו היום. 
" ניתנה במה לשני מועמדים אורלי וגיאבתכנית הבוקר " 14.1.15-ב .ב

גת "הבית היהודי" חדשים מרשימת הבחירות המקדימות של מפל
 שנערכו באותו היום. 

1. 

-בגין השידור הראשון ב
נקבע עיצום  22.6.2015
 ₪.* 72,000כספי בסך 

 

בגין השידור השני 
נקבע  23.6.2015בתאריך 

 36,000עיצום כספי בסך 
*.₪ 

 

 "הכל כלול" )שידור שני(, שודר בתכנית 23.6.15-)שידור ראשון( וב 22.6.15-ב
לל סרטון שצולם לכאורה בגן אירועים בירושלים. אולם אייטם תחקירי שכ

ולאחריו שודרה תגובת  20.5.2015הסרטון האמור שודר בתכנית כבר ביום 
נציגי גן האירועים ולפיה מדובר בסרטון ישן שצולם לפני כשלוש שנים בחדר 
האשפה ולא במטבח. עם זאת, אותו סרטון שובץ כאמור גם בתכנית ששודרה 

. הסרטון שודר תוך קישור בינו לבין סרטונים נוספים שצולמו 22.6.2015ביום 
במסגרת תחקיר מקיף שערכו תחקירנים מטעם מערכת "הכל כלול" באולמי 
אירועים נוספים בארץ, באופן מטעה, ללא ציון העובדה שמדובר בתוכן שאיננו 
 פרי התחקיר הנוכחי שאותו הקליטו תחקירני התכנית וללא הצגת טענות בעלי

האולם שמדובר בסרטון ישן בו לא מוצג כלל מטבח האולם אלא תוך הצגת 
 חלק מתגובתם הקודמת בלבד באופן שיש בו משום הוצאת הדברים מהקשרם.

לכללי האתיקה  11-ו 10, 9, 8השידורים האמורים מהווים הפרה של סעיפים 
 בשידורים. 

 

2. 

בגין הפרה זאת הוחלט 

להטיל עיצום כספי כולל 

 ₪ * 216,000ל בסך ש

ישולמו לאלתר ₪  36,000
ש"ח יהוו עיצום  180,000-ו

תנאי לשנה, אשר -כספי על
יוטל במקרה שתהיה 

בתקופה זו חריגה ללא 
דקות ומעלה  2אישור של 

מזמני שידור מהדורות 
החדשות. זאת נוסף על 

עיצום כספי שיכול ויוטל, 
ככל שיידרש, בגין אותה 

 הפרה.

 

ללא  מהדורת החדשות המרכזיתהוקדמה שעת שידורי  20.8.15 -וב 5.8.15-ב
 אישור כנדרש. 

 

)ב( לחוק הרשות השנייה וסעיף 63השידורים האמורים עומדים בניגוד לסעיף 
לאור נוסף על כך,  )ד( לכללי הרישיון ואף בניגוד להתראות הרשות בעניין.3

הוראות  ' אף ייחשב כמי שהפר את10לכתב הרישיון, 'ערוץ  27.6הוראת סעיף 
 הדין והרישיון בעניין זה.

 

 

 

 

3. 



 מס' הפרה ציית הרשותסנק

בגין הפרה זו נקבע עיצום 
 ₪.* 10,000כספי בסך 

 

", ניתנה חשיפה אחד על אחד עם אהרוניבמהלך התכנית " ,07.08.15-ב

תוך כדי הצגת תקריבים ממושכים של  Tekaפרסומית מצטברת למוצרי חברת 
ש בהם. נוסף על כך, לוגו החברה על גבי המוצרים והצגת יתרונות השימו

 החברה הנ"ל היא ממעניקות הפרסים בתכנית. 

 

לחוק הרשות  83-ו 82השידור האמור מהווה פרסומת אסורה, בניגוד לסעיפים 
לכללי שיבוץ פרסומות.  20לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל  9השנייה, לכלל 

שתף כמו כן, השידור האמור מהווה שיתוף פעולה אסור עם גופים שלא ניתן ל
 לכללי התכניות.  13עמם פעולה, וזאת בניגוד לכלל 

 

 

4. 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים כמפורט 

 להלן:

 

 ₪.* 16,000 .א
 ₪.* 16,000 .ב
 ₪.* 4,000 .ג
 ₪.* 8,000 .ד
 ₪.* 16,000 .ה
 ₪.* 8,000 .ו
 ₪.* 28,000 .ז

 

, שאינן המהדורה המרכזיתחריגות שלא באישור הרשות מזמני השידור של 
)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה 63אחד עם הוראות סעיף עולות בקנה 

)ד( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 3, וסעיף 1990-ורדיו, התש"ן
. בהתאם להוראות 2015)שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל רישיון(, התשע"ה 

" 10לרישיון, כל הפרה של חברת החדשות נחשבת הפרה של "ישראל  27.6סעיף 
 בעלת רישיון.כ

 .12.8.15חריגה בתאריך  .א
 .19.8.15חריגה בתאריך  .ב
 .26.8.15חריגה בתאריך  .ג
 .30.8.15חריגה בתאריך  .ד
 .3.9.15חריגה בתאריך  .ה
 .6.9.15חריגה בתאריך  .ו
 .19.9.15חריגה בתאריך  .ז

5. 

בגין הפרה זו נקבע עיצום 
 ₪.* 36,000כספי בסך 

"עושות ייטם על התכנית א מהדורת החדשות המרכזיתשודר במהלך  9.9.15-ב
ששודרה לאחר מכן, באותו הערב. מגישת המהדורה ציינה את הנושא  חשבון"

שבו תעסוק התכנית, ראיינה את מגישת התכנית, וכן הוצגו קטעים מהתכנית. 
 כמו כן צוין שוב שם התכנית ומועד שידורה. 

 

וכן בניגוד  (,1990-לחוק הרשות השנייה, )התש"ן 64עומד בניגוד לסעיף  השידור
)א( בהנחיות מנכ"ל 2)ב( לכללי האתיקה בשידורים, ובניגוד לסעיף 5לסעיף 

בעניין מניעת קידום ענייניו של המורשה  31.12.13הרשות השנייה מיום 
 27.6הוראות סעיף לשידורים בשידורי חברת החדשות. נוסף על כך, לאור 

הדין והרישיון בעניין החדש' ייחשב כמי שהפר את הוראות  10לרישיון, 'ערוץ 
 זה.

6. 

בגין הפרות אלו נקבעו 
עיצומים כספיים בסכום 

לפי ₪  1,117,000כולל של 
 הפירוט הבא: 

 15-בגין ההפרות ב 
התכניות המפורטות 

בסעיף א' נקבע עיצום 
 750,000בסך כולל של 

 ש"ח.

באשקלון. בעניין הפסטיבל "דרום עולה" התקיים פסטיבל  29.9-1.10.15-ב
  שודרו השידורים המפרים הבאים:

, במשך 10במהלך כל ימי הפסטיבל שודרו מהאולפן המיוחד של ערוץ  .א
כל שעות היום, דיווחים וראיונות שעסקו בפסטיבל. לצורך מעבר 

הופק ושודר 'מעברון' מיוחד ובו שם התכנית והכיתוב  לשידורים אלו,
"פסטיבל דרום עולה". יתרה מכך, במהלך ימים אלו עסקו שידורי 

בפסטיבל "דרום עולה" בכלל ובעיר אשקלון בפרט, בין היתר,  10ערוץ 
(, 29.9.15"לונדון את קירשנבאום" ) בשידורי תכניות הערוץ הבאות:

7. 



 מס' הפרה ציית הרשותסנק

  בגין שיתוף הפעולה
האסור האמור בסעיף 

ב' נקבע עיצום כספי 
 72,000בסך כולל של 

.₪ 
  בגין התשדירים

המפורטים בסעיף ג' 
נקבע עיצום כספי בסך 

 ₪. 295,000כולל של 
 

₪  100,000כן הוחלט, כי 
מתוך סכום זה ישולמו 

ש"ח  1,017,000-לאלתר, ו
 על תנאייהוו עיצום כספי 

שיוטל בגין כל לשנה, 
הפרה עתידית של החוק 

והכללים הנ"ל, זאת נוסף 
על עיצום כספי שיכול 

טל, ככל שיידרש, בגין ויו
 אותה הפרה.

, 29.9.15(, "לילה כלכלי" ) 1.10.15, 30.9.15, 29.9.15"צינור לילה" )
(, "לעוף על 1.10.15, 30.9.15, 29.9.15(, "הכל כלול" )30.9.15

(, "אורלי וגיא" 1.10.15, 30.9.15, 29.9.15, 28.9.15המיליון" )
במהלך התכניות שודרו אייטמים הקשורים לעיר (. 30.9.15, 29.9.15)

ומנכ"ל החברה הכלכלית ולפסטיבל, התראיינו ראש עיריית אשקלון 
 באשקלון ונכללו דברי שבח רבים לעיר, לראש העיר ולעירייה.

לחוק הרשות  83השידורים הנ"ל מהווים הפרה של סעיף  15
 לכללי האתיקה בפרסומות. 9השנייה, ולכלל 

()ח( לכללי 1)א()11'שיתוף הפעולה' האמור עומד בניגוד לכלל  .ב
ורי טלוויזיה בידי בעל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שיד

, המאפשר שיתוף פעולה עם מלכ"ר שאושר 2015-רישיון(, התשע"ה
ע"י הרשות ובלבד שהמוסד או בעל עניין בו אינו גורם מסחרי או 

למותר לציין, כי ברשות לא התקבלה בקשה לאישור שיתוף פוליטי. 
פעולה זה, וממילא לא היה ניתן אישור לשיתוף פעולה עם רשות 

 .מקומית

תשדירים המקדמים את  295שודרו  18.9-1.10.15בין התאריכים  .ג
. התשדירים שודרו שלא במסגרת מקבץ פרסומות, הוגדרו הפסטיבל

כקדימונים ולא זוהו כתשדירי פרסומת אך בפועל היוו פרסומת לכל 
 דבר ועניין.

 
)א( לחוק 83שידור התשדירים באופן האמור עומד בניגוד לסעיף 

לכללי שיבוץ פרסומות הקובע כי "כל  20כלל הרשות השנייה ול
 תשדיר פרסומת יזוהה ככזה".

בגין הפרות אלו נקבעו 
עיצומים כספיים כמפורט 

 להלן:

  

 ₪.* 72,000 .א
 

 ₪.* 36,000 .ב
 

 ₪.* 36,000 .ג
 

שודרו בתכניות הבאות פרטיה האישיים ופרטים המאפשרים את  25.11.2015-ב
 ל פי הדיווחים שלחה יד בנפשה:מכפר סבא, שע 13זיהויה של נערה בת 

 

שודרו דבריהם של אביה ודודתה של עם רפי רשף",  5"בתכנית  .א
הנערה , בפנים גלויות, ללא טשטוש, עם כותרת שמציגה את זהותם 

)אביה של הנערה, דודתה של הנערה(. הכתב ציין את שמה הפרטי של 
 הנערה פעמיים.

הנערה בעת שידור נחשפו פניו של אבי  במהדורת החדשות המרכזית .ב
הכותרות, ובהמשך, בכתבה שעסקה בנושא, רואיין אבי הנערה בפנים 

גלויות, כולל פירוט שמו המלא. נוסף על כך נחשפו פני דודתה, כולל 
 פירוט שמה.

", הוצגו פוסטים שפרסמה הנערה הנ"ל ברשתות הצינורבתכנית " .ג
 חברתיות ובהם שמה המלא. 

 

( לחוק הרשות השניה 1)א()46של סעיף  השידורים האמורים מהווים הפרה
ושודרו  1960( לחוק הנוער )טיפול והשגחה( תש"כ 1)א()24ומנוגדים לסעיף 

 בניגוד להתראות הרשות בעניין. נוסף על כך, 

' ייחשב כמי 10לרישיון, 'ערוץ  27.6הוראות סעיף לאור באשר לסעיף ב' להלן, 
 שהפר את הוראות הדין והרישיון בעניין זה.

 

8. 

 * טרם נערך עיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות.

 



 

  10חדשות 

 

 מס' הפרה סנקציית הרשות

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 ₪.* 30,000 .א
 ₪.* 6,000 .ב
 ₪.* 3,000 .ג
 ₪.* 8,000 .ד
 ₪.*  4,000 .ה

הארכת מהדורות החדשות מעבר לזמן השידור שהוקצה להן, בניגוד לסעיף 
הרשות השנייה, שלפיו המנהל אחראי לקביעת שעות מהדורות )ב( לחוק 63

)ב( לכללי התכניות, שלפיו הארכת מהדורת 4החדשות ואורכן, וכן בניגוד לכלל 
 החדשות נדרשת לאישור המנהל.

 

 .23.3.15חריגה בתאריך  .א

 .1.6.15חריגה בתאריך  .ב

 .2.6.15חריגה בתאריך  .ג

 .3.6.15חריגה בתאריך  .ד

 .15.6.15חריגה בתאריך  .ה
 

1. 

בגין הפרה זאת הוחלט 

להטיל עיצום כספי כולל 

 ₪* 216,000בסך של 

ישולמו לאלתר ₪  36,000
ש"ח יהוו  180,000-ו

עיצום כספי על תנאי 
לשנה, אשר יוטל במקרה 

שבו תהיה בתקופה זו 
 2חריגה ללא אישור של 

דקות ומעלה מזמני שידור 
מהדורות החדשות. זאת 

נוסף על עיצום כספי 
יוטל, ככל שיכול ו

שיידרש, בגין אותה 
 הפרה. 

 

ללא העברת  מהדורת החדשות המרכזיתחרגו שידורי  20.8.15-וב 5.8.15-ב
 בקשה מנומקת לאישור הקדמת שעת תחילת המהדורה, כנדרש. 

 

 

)ב( לחוק הרשות השנייה 63השידורים האמורים עומדים בניגוד לסעיף 
  ות הרשות בעניין.)ד( לכללי הרישיון ואף בניגוד להתרא3וסעיף 

 

2. 

בגין הפרות אלה נקבעו 
עיצומים כספיים 

 כמפורט להלן:

 

 ₪.* 16,000 .א
 ₪.* 16,000 .ב
 ₪.* 4,000 .ג
 ₪.* 8,000 .ד
 ₪.* 16,000 .ה
 ₪.* 8,000 .ו
 ₪.* 28,000 .ז

 

, שאינן המהדורה המרכזיתחריגות שלא באישור הרשות מזמני השידור של 
ות השנייה לטלוויזיה ורדיו, )ב( לחוק הרש63עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 

)ד( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי 3, וסעיף 1990-התש"ן
 .2015תכניות טלוויזיה בידי בעל רישיון(, התשע"ה 

 .12.8.15חריגה בתאריך  .א
 .19.8.15חריגה בתאריך  .ב
 .26.8.15חריגה בתאריך  .ג
 .30.8.15חריגה בתאריך  .ד
 .3.9.15חריגה בתאריך  .ה
 .6.9.15בתאריך חריגה  .ו
 .19.9.15חריגה בתאריך  .ז

3. 



 מס' הפרה סנקציית הרשות

 

בגין הפרה זו נקבע עיצום 
 ₪.* 36,000כספי בסך 

"עושות אייטם על התכנית  מהדורת החדשות המרכזיתשודר במהלך  9.9.15-ב
ששודרה לאחר מכן, באותו הערב. מגישת המהדורה ציינה את הנושא  חשבון",

, וכן הוצגו קטעים מהתכנית. שבו תעסוק התכנית, ראיינה את מגישת התכנית
 כמו כן צוין שוב שם התכנית ומועד שידורה. 

)ב( לכללי 5לחוק הרשות השנייה, לסעיף  64עומד בניגוד לסעיף  השידור
)א( בהנחיות מנכ"ל הרשות השנייה מיום 2האתיקה בשידורים, ובניגוד לסעיף 

שידורי חברת בעניין מניעת קידום ענייניו של המורשה לשידורים ב 31.12.13
 החדשות. 

4. 

בגין הפרה זו נקבע עיצום 
 ₪.* 72,000כספי בסך 

פרטיה האישיים ופרטים  במהדורת החדשות המרכזיתשודרו  25.11.15-ב
מכפר סבא, שעל פי הדיווחים שלחה יד  13המאפשרים את זיהויה של נערה בת 

בה בנפשה. בכותרות המהדורה נחשפו פניו של אבי הנערה, ובהמשך, בכת
שעסקה בנושא, רואיין אבי הנערה בפנים גלויות, כולל פירוט שמו המלא. נוסף 

 על כך, נחשפו פני דודתה, כולל שמה. 

 

( לחוק הרשות השניה )ומנוגד 1)א()46השידור האמור מהווה הפרה של סעיף 
( ושודר בניגוד 1960-( לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"כ1)א()24לסעיף 

 עניין. להתראות הרשות ב

 

 

5. 

 

 * טרם נערך עיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות.

 

  



 פרסומות
 

 ישור פרסומות מראשא
 

מרבית את הן ממכירת זמן פרסום.  הםבפיקוח ציבורי, שהכנסותי יםמסחרי ערוצים םה 10-ו 2 ציםערו
באופן  יםמאשר"( המורשים לשידורים" –ם ובעל הרישיון )יכונו להלן יחד זכייניההפרסומות המשודרות 

רשאים להגיש לרשות שאלות או בקשות לחוות דעת  לשידורים יםמורשה. לא מעורבות הרשותבעצמאי, 
מתקשים לגבש לשידורים  םמורשיואשר ה קושי כלשהומקדימה, בעניין תשדירים או תסריטים שיש בהם 

 עמדה בעניינם.

ורים מחויבים להעביר לאישורה , המורשים לשיד2004ביוני  1-להחלטת מועצת הרשות השנייה מ בהתאם
תשדירים  ,לילדים יועדיםתשדירי פרסומת בהשתתפות ילדים או תשדירים המשל הרשות המוקדם 

וכן כל תסריט/תשדיר שקיים חשש שיש בו ביטויים )ויזואליים או מילוליים(, מסרים או  בנושאי בריאות
, או שקיים חשש כי יש בו משום פגיעה בטעם תכנים, של מין או רמיזה מינית, אלימות, אכזריות או גזענות

 הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור. 

את  מעבירים אלו,החלטת מועצה זו אינה חלה על משרדי פרסום ומפרסמים שהוענק להם התו האתי. 
 הפרסומות ישירות לאישור המורשים לשידורים.

עם גופים ממשלתיים, גופים ציבוריים מט תשדירי פרסומתנוסף על כך, הרשות בוחנת טרם שידורם 
 הפועלים מכוח החוק )גופים סטטוטוריים( וחברות ממשלתיות. 

 

 התו האתי 

הפרסומאים ( של הרשות השנייה עם co-regulationהליך של רגולציה משותפת )התו האתי נקבע ב
ם ומפרסמים שעברו משרדי פרסו בין היתר, נקבע כי .2005עקרונותיו נחתמו בסוף ספטמבר  והמפרסמים.

מהצורך להעביר לאישור מראש  יםבלו על עצמם את עקרונות התו האתי, פטוריידי הרשות וק-הדרכה על
כיום, מרבית משרדי הפרסום והמפרסמים המרכזיים של הרשות תשדירים המחויבים באישור מוקדם. 

דירים החייבים באישור בענף חתומים על התו האתי. על כן, הרשות השנייה אינה מאשרת מראש את התש
 מוקדם )כפי שפורט לעיל( בעניינם. 

 

 הגופים החתומים על מדריך האתיקה והתו האתי

 

 :משרדי פרסום

Y&R ISRAEL ,ג. יפית, גיתם נתן גולן-בן, אדלר חומסקי ורשבסקי, באומן בר ריבנאי ,BBDO גליקמן נטלר ,

, יורו ת"א )צרפתי( TBWAיהושע  ,JWT, טמיר כהן , דרורי שלומי, זרמון גולדמן1סמסונוב, גלר נסיס, דחף 

, ערמוני, פובליסיס אריאלי, פריור מערכות שיווק ופרסום, ראובני DDBליניאל -הרץ-מקאן אריקסון, עופר
 פרידן, רגב קויצקי, שלמור אבנון עמיחי.

 

 :מפרסמים

אוניברסיטת אריאל בל(, )פרוקטר & גמ CAL  ,H&O ,HOT ,P&G, קלייןגלקסו סמית'  GSKקווי זהב,  012
טפחות, -, איקאה, אלקטרה, אס.סי ג'ונסון, בזק בינלאומי, ביטוח ישיר, בנק הפועלים, בנק מזרחיבשומרון

גיבור סברינה, דיפלומט מפיצים, דפי זהב, האגודה למלחמה בסרטן, האגודה למען החייל, המכללה 
 ,יננסיםהראל ביטוח ופהאקדמית יהודה ושומרון באריאל, הנקל סוד, 



ויסוצקי, חברת החשמל, חוגלה קימברלי, טבע, טמבור, יוניליוור, יורוקום תקשורת סלולרית, יפאורה 
 , לוריאל, מוזיאון תל אביב לאומנות, מחלבות גד, מטרנה,לאומי קארד תבורי, יקבי כרמל, ישראכרט,

מפעל הפיס, מקדונלד'ס,  ,מעדני מיקי ,מלח הארץמכבי שירותי בריאות, מעבדות אבוט,  ,מילקו תעשיות
 –סלטי צבר, סלקום, סנו, פז  ,סוכנות מכוניות לים התיכוןמקפת החדשה, סאני תקשורת, סולגוד, 

YELLOW,  פלאפון, פסיפיק יבואני מכוניות בע"מ, פרטנר, צ'מפיון מוטורס, קופ"ח לאומית, קידום, קרסו
 , תנובה, תרימה.4, שרותי בריאות כללית, תמי מפיצי מכוניות בע"מ, ריגלי ישראל, שופרסל, שיכון עובדים

 

 נתונים כלליים:
 

 נתוני דוח זה מתייחסים לתאריכים הבאים: 

 

 (.2של המורשים לשידור ערוץ  ן)שנת הזיכיו 31.10.15 – 1.11.14: 2ערוץ 

 

 (10, ישראל ן)זיכיו 30.06.15 – 1.1.15: 10ערוץ 

 החדש( 10)רישיון, ערוץ  31.12.15 – 1.7.15  

 

תשדירים  4,068שודרו  31.12.15-1.1.15-, וב2תשדירים חדשים בערוץ  4,585שודרו  31.10.15-1.11.14-ב
 . 10חדשים בערוץ 

פרסומות חדשות מדי  339-, וכ2פרסומות חדשות מדי חודש בערוץ  382-בממוצע שודרו בתקופה זו כ
 . 10חודש בערוץ 

 

סך תשדירים  שנה
חדשים ששודרו 

 2בערוץ 

דירים סך תש
חדשים ששודרו 

 10בערוץ 

2007 3,254 2,765 

2008 3,243 2,772 

2009 3,634 2,973 

2010 4,317 3,534 

2011 4,005 3,454 

2012 4,199 3,363 

2013 5,793 4,010 

2014 3,947 3,746 

2015 4,585  4,068 

 

 . תסריטים/תשדירי פרסומת 542 הוגשו לאישור הרשות 31.12.15-1.1.15-ב



ועדת הפרסומות ברשות מתכנסת באופן קבוע כדי לדון בתסריטים )תיאור מילולי של הנאמר והמתרחש 
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה  לפי בתשדיר המתוכנן( ובתשדירי פרסומת שהוגשו לאישור מראש. זאת,

רשות השנייה כללי האתיקה( וכן כללי ה –)להלן  1994ורדיו )אתיקה בפרסומות בטלוויזיה(, התשנ"ד 
. כללי השיבוץ( –)להלן  1992 –לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה(, התשנ"ב 

ומתייחסים למגוון רחב של לשעת שידורם, כללים אלו הם קווי היסוד לאסור ולמותר בתשדירי פרסומת, 
 . סוגיות

 :הבאיםבמסגרת עבודת הוועדה, נבדקים תשדירים מהסוגים 

  :יםבריאותי נושאים תשדירים ובהם טענות תזונתיות או .1

 

שבהם נטען מוצרי מזון שונים, לדיאטות ולקטגוריה זו נבדקים תשדירים לתרופות, לתוספי מזון, ב
נבדקים תשדירים לתרכובות מזון  ,. נוסף על כךייחוס תכונות ריפויכגון , לסגולות תזונתיות ובריאותיות

 לתינוקות. 

מדעי מגורם מקצועי מוסמך לנטען -מקצועי האישור, הרשות מבקשת כי יועבר אליה ביסוסכחלק מהליך 
  בתשדירים.

ומתייעצת עמו במקרים המתאימים. בין  עם משרד הבריאות ועדת הפרסומות ברשות עובדת בתיאום
פי על שאישורים לגבי תרופות וממחלקת התזונה במשרד הבריאות מקבלת מאגף הרוקחות הוועדה  היתר,
, וכן הנחיות, המלצות וייעוץ בעניין טענות משרד הבריאות לצורך פרסומן יבדק על ידילהחייבות חוק 

תקנות משרד  עם בריאותיות בפרסומות שונות, בייחוד אם ישנו חשש כי הן אינן עולות בקנה אחד
 .או הנחיותיו מזון הבריאות בנושא מוצרי מזון, תוספי

בייעוץ מקצועי את תהליך  יםמומחים לענייני בריאות, המלוו מאגר יועציםנוסף על כך, הוועדה נעזרת ב 
בעלי מקצוע בתחומם כגון: מנהלי בתי חולים  נמניםהמומחים  חבר עם אישור הפרסומות בנושאי בריאות.

 וכןתוספי מזון,  ם שלאו בנושאי םהומיאופתיילשאלות בנושאים  עוניםה ,ונטורופתים מומחי תזונהבארץ, 
  .ועוד ם מקצועיים מתחומים שונים כמו: רפואת השיניים, רפואת העוררופאי

 

  בנושא זה: שבהם התעורר קושי להלן דוגמאות לתשדיריםבטבלה ש

 

  

שם 
 תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 סיבת טיפול

הועבר לרשות 
בגרסה מתוקנת 
 שאושרה לשידור

 

 ר.* חשש להטעיה בנוגע לתכונות המוצ 28.05.15 יעקבי הידרו  .1

 –לכללי האתיקה  26* עמד בניגוד לכלל 
 השוואה שאין לה ביסוס. 

לכללי  7וכלל  3* עמד בניגוד לכלל 
פגיעה ברגשות הציבור ופנייה  –האתיקה 

 לרגש הפחד.

 

 

המפרסם תיקן את 
התשדיר בהתאם 

 להערות הרשות.

 



 מהתסריט עלה חשש להטעיה  22.06.15 בית בכפר . 2

לכללי  4ל באופן שעומד בניגוד לכל
 האתיקה.

 

 לא

 מרפאות פריה  .3

 

 

* עמד בניגוד להנחיות משרד הבריאות  02.08.15
הזרקות בוטוקס ע"י רופאי בנושא 

 .השיניים

 

 

 

 

 

 לא

התשדיר כלל מסרים העומדים בניגוד  16.11.15 נוטרילון  . 4
להנחיות משרד הבריאות בנוגע לאופן 

 6-0הצגת תמ"ל ועידוד מתן תמ"ל לגיל 
 ודשים. ח

המפרסם לא הגיש 
תסריט מתוקן 

ולפיכך התשדיר לא 
 אושר.

 

 

  :תשדירים בהשתתפות ילדים. 2 

המופיעים התחייבות מהגורם המפיק שהילדים  דורשת , הוועדהבתשדירים שבהם משתתפים ילדים
מו כן . כ2000 -בתשדיר הועסקו בהתאם לתקנות עבודת הנוער )העבדת ילד בהופעה או בפרסומת(, התש"ס 

 1991 -לפי תקנות הגנת הצרכן )פרסומת המכוונת לקטינים(, התשנ"א  בתשדיר נבדק אופן הצגת הילדים
 וכללי האתיקה בפרסומת.

 

  לתשדיר בעייתי בנושא זה: הלהלן דוגמ

  

 שם תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 סיבת טיפול

הועבר לרשות בגרסה 
מתוקנת שאושרה 

 לשידור

 

יך בדיקה לאחר שידור במהלך הל 29.5.15 קסטרו  .1

 "I'm too sexy"נמצא כי פס הקול 
בתשדיר קסטרו בהשתתפות 

כוכבות הילדים נוי והדר, בליווי 
של המציגות בעלות  אלהוויז'ו

המראה הצעיר, עומד בניגוד 
לכללי האתיקה  41-ו 40, 3לכללים 

פגיעה ברגשות הציבור ורמיזות  –
מיניות בתשדיר המיועד לקטינים 

 קטינים.ובהשתתפות 

ההחלטה הועברה 
למנכ"ל הרשות לעיון 
חוזר ונותרה על כנה. 

המפרסם לא הגיש 
תסריט מתוקן ולפיכך 

 התשדיר לא אושר.



 

 

 :חוות דעת מקדימה. 3
 

. הם מתקשים לגבש עמדהלרשות לצורך קבלת חוות דעת בסוגיות שבהן פונים  מורשים לשידוריםה
 .ריםמורשה לשידוהרשות מעבירה את חוות דעתה ל

 תשדירים בתחום זה:לתסריטים/ דוגמאותלהלן 

 

  

 שם תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 סיבת טיפול

הועבר לרשות בגרסה 
מתוקנת שאושרה 

 לשידור

 

בדיקה אם התשדיר עומד בניגוד  25.01.15 גידי ואהרוני  –בזק  .1
פרסומת  –לכללי האתיקה  31לכלל 

 .הקשורה לתכנית

 

עומד הרשות מצאה כי התשדיר אינו 
בניגוד לכלל, אך יש להוסיף את 

 המילה 'פרסומת' או את לוגו בזק. 

 

כמו כן, הרשות הבהירה כי אין 
לשבץ את התשדיר במהלך התכנית 

 "אהרוני וגידי", בהתאם לכללים.

 לא נדרש

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –קופת חולים כללית 
 צילום רופאים 

בדיקת הופעת רופאים בתשדיר  18.03.15
 פרסומת.

 

הרופאים בתשדיר אושרה הופעת 
כפוף לכך שלא יופיעו בתשדיר שמות 

הרופאים המשתתפים ושמות 
 מוסדות רפואיים ספציפיים.

 

כמו כן, הנחתה הרשות להוסיף 
כתובית המציינת כי המטופלים הם 

 שחקנים.

 לא נדרש

 Newבדיקה אם האמירה " 20.8.15 סקארה קוסמטיקס .3

Cosmetics, New Price"  ,בתשדיר
צר שאינו חדש על המדפים, למו

לכללי  33עומדת בניגוד לכלל 

 לא



 שימוש במונח "חדש". –האתיקה 

 

הרשות מצאה כי האמירה מרמזת 
על מוצר חדש ומחירים חדשים 

ומכיוון שלא כך, הוחלט כי האמירה 
לכללי  33עומדת בניגוד לכלל 

 האתיקה. 

 –גבינת סימפוניה  . 4
 פריז )שטראוס( 

שדיר לגבינת סימפוניה הצגת ת 22.12.15
המכיל רכיב אלכוהולי )יין אדום(, 

הגבלת שעת שידורו ועמידתו בחוק 
הפרסומת והשיווק של משקאות 

 *2012–אלכוהוליים, התשע"ב

 

מכיוון שאחוז האלכוהול במוצר 
( וכל עוד רכיב 0.003%הוא מזערי )

האלכוהול אינו מוצג באופן ויזואלי 
בתשדיר, הרשות קבעה כי ניתן 

שדר את התשדיר לאורך כל שעות ל
 היום.

 לא נדרש 

 

 

 :תשדירי פרסומת שיש בהם רמיזות מיניות, אלימות, פגיעה ברגשות הציבור. 4

 

 :בתחום זהשהוגשו לבדיקת הרשות  יםתשדירדוגמאות לתסריטים/להלן 

 

  

 שם תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 טיפולסיבת 

 

הועבר לרשות בגרסה 
מתוקנת שאושרה 

 לשידור

 

חמישים גוונים של  .1
 אפור 

בקשה לאישור מראש של שני  20.01.15
תשדירים שעלה חשש שיש בהם 

רמיזות מיניות באופן הפוגע 
 בטעם הטוב וברגשות הציבור.

 

הגרסה הראשונה אושרה לשידור 
 36, בהתאם לכלל 23:00מהשעה 

לכללי השיבוץ ולאור הרמיזות 

 לא

                                                           
 



 המיניות.

 

הגרסה השנייה כללה רמיזות 
ות בוטות ונמצא כי היא מני

 14וכלל  3עומדת בניגוד לכלל 
פגיעה ברגשות  –לכללי האתיקה 

הציבור ומין בפרסומת, ולפיכך 
 לא אושרה לשידור.

2. HUGO BOSS 01.09.15  מבדיקה שערכה הרשות נמצא כי
התכנים הוויזואליים בתשדיר 

בכללי  14עומדים בניגוד לכלל 
 36האתיקה בפרסומת ולכלל 

 ללי השיבוץ. בכ

לפיכך, ובהתאם לכללים, התשדיר 
אושר לשידור החל מהשעה 

20:00. 

 לא נדרש.

3. 

 

 

 

בקשה לאישור מראש של תשדיר  10.9.15 טומי הילפיגר
 שכולל רמיזות מיניות.

 

התשדיר אושר לשידור מהשעה 
21:00 . 

התשדיר תוקן והוסרו 
ממנו הרמיזות המיניות, 
שחייבו את הגבלת שעת 

. התשדיר השידור
המתוקן אושר לשידור 

ללא הגבלה בשעת 
 שידורו.                                                                                                   

 

 

  בדיקת תשדירים לאחר שידור

 ידוריםמורשים לשה שאישרו ברשות נבדקים תשדירי פרסומתכחלק מהעבודה השוטפת באגף פרסומות 
 של הערותצפייה ו בעקבות) ימדגמבאופן  הן . הבדיקה נעשיתעלו לשידורללא מעורבות הרשות, לאחר ש

( והן בשל שמתקבלות ישירות או באמצעות נציב תלונות הציבור) פניות ציבורהן בשל  ,(צוות המפקחים
 . פניות גופים אחרים )מתחרים, גורמים ציבוריים וצרכניים שונים(

 

 מחלקת פרסומות ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות.  על החלטת

 

 :שהחל שידורםלאחר  שהרשות נדרשה אליהםבטבלה שלהלן דוגמאות לתשדירים 

  



 

  

 שם תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 סיבת טיפול

הועבר לרשות בגרסה 
מתוקנת שאושרה 

 לשידור

 

במונח השימוש עלה חשש כי  13.01.15 כרמי גת  –גינדי  .1
עשוי להטעות "מחיר מטרה" 

את ציבור הצופים ולגרום 
עם התכנית של  לבלבול

והשיכון משרד הבינוי 
 הקרויה בשם זה. 

 

הרשות דרשה כי התשדיר 
שמדובר  הרשיוביתוקן באופן 

 .בפרויקט אחר

 

 כן

פאר  – BLUEתשדיר  .2
 טסי

פס הקול הפותח את התשדיר  20.07.15
היה בעל צליל הדומה 

ה ובכך עומד בניגוד לאזעק
 –לכללי האתיקה  3לכלל 

 פגיעה ברגשות הציבור. 

הרשות דרשה לתקן את 
 התשדיר.

  כן

 –מחסני תאורה  .3 
 מחכה לסוף 

התשדיר הציג אישה צעירה  05.11.15
המתארת כי היא "ממתינה 

לסוף" בעודה יושבת לצד 
אדם מבוגר שהוצג כבעל 

נכות וחסר אונים. הרשות 
יר עומד מצאה כי התשד

לכללי  13וכלל  3בניגוד לכלל 
פגיעה ברגשות  –האתיקה 

הציבור ושימוש לרעה בגוף 
 האדם.

 

הרשות דרשה להסיר את 
 התשדיר במתכונתו זו.

 לא.

אותו  – sixtשלמה  . 4
 אוטו פחות כסף

מבדיקת התשדיר עלה חשש  25.11.15
להטעיה באופן העומד בניגוד 

לכללי 26וכלל  4לכלל 
טעיה ואופן ה –האתיקה 

 הצגת השוואה.

 

הרשות דרשה לציין בכותרת 

 כן



ובקריינות את עובדת היות 
ק"מ'. כמו כן,  0רכב ' –הרכב 

דרשה הרשות להוסיף 
בכתובית "בהשוואה למחירי 

היבואן הרשמי" ולפרט 
בכתובית את פרטי 

 ההשוואה. 

עוד דרשה הרשות להסיר את 
האמירה "בכל שיטה 

 שתבחרו".

 

 

 

לעיל, הרשות מבצעת בדיקת תשדירים שאושרו ע"י המורשים לשידורים לאחר שהחל שידורם, בין כפי שפורט 
 השאר, בשל פניות גופים שלישיים בעניינם.

וצרכניים שונים  םפניות מאת גופים מתחרים )או מי מטעמם(, גורמים ציבוריי 14התקבלו ברשות  2015בשנת 
פניות נמצאו מוצדקות, והתשדירים נדרשו  5לות במספר זה(. מתוכן )פניות המוגשות לנציב פניות הציבור לא כלו

 פניות נמצאו בלתי מוצדקות. 9לתיקון בהתאם. 

 

 להלן פירוט הפניות הנ"ל וטיפולה של הרשות בהן.

 

 פניות שנמצאו מוצדקות ובעקבותיהן דרשה הרשות את תיקון תשדיר

 

המפרסם  
ושם 
  תשדיר

פניית 
 מתחרה

 הרשותטיפול  רקע הפנייה

 

מטרנה    .1

extra 

care 

אבוט 
מעבדות 
רפואיות 

)משווקת 
המותג 

 'סימילאק'(

אי עמידה בהנחיות 
משרד הבריאות 

בנושא תמ"ל ומשך 
זמן הופעת 
 הכתוביות.

הרשות בדקה את התשדיר ואת האמירה 
"מבין תחליפי החלב החלביים" ומצאה 

כי בתשדיר מצוין במפורש כי מדובר 
ירה הנ"ל בתחליף חלב ומכאן שהאמ

אינה עומדת בניגוד להנחיות משרד 
 הבריאות.

כמו כן, דרשה הרשות מהמפרסם 
להאריך את משך זמן הופעתה של 

הכתובית באופן שיעמוד לכללי 
 האתיקה.

 

עוד מצאה הרשות כי הצגת הסגיר 
עומדת בניגוד להנחיות משרד הבריאות 
בנושא תמ"ל ודרשה מהמפרסם להסיר 

 ודשים.+ ח4מהתשדיר את הכיתוב 



המפרסם  
ושם 
  תשדיר

פניית 
 מתחרה

 הרשותטיפול  רקע הפנייה

 

לאומית   .2
שירותי 
 –בריאות 

מקום 
ראשון 

 בשירות

מכבי 
שירותי 
 בריאות

 4אי עמידה בכלל 
לכללי  25ובכלל 

 –האתיקה 
פרסומת אמת 
ואופן שימוש 

 בנתונים. 

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
הביסוסים לו. נמצא כי האמירה "זכתה 

במקום ראשון בתחרות השירות לשנת 
ג שווא " היא מטעה ויוצרת מצ2015

מכיוון שמדובר בזכייה בקטגוריה אחת 
בלבד )"השירות כשותף אסטרטגי"(. עוד 

נמצא, כי אופן הצגת הכתובית עומד 
א לכללי האתיקה. 54בניגוד לכלל 

המפרסם נדרש להוסיף בכותרת 
ובקריינות את פירוט קטגוריית הזכייה 

 וכן לתקן את אופן הצגת הכתובית.

 –שופרסל   .3
תשדיר 

חטיף 

Snax 
ותשדיר 

כללי, 
מותג 
 פרטי

קבוצת 
 אסם

 4אי עמידה בכלל 
 –לכללי האתיקה 

 פרסומת אמת

הרשות בחנה את הביסוסים ואת תגובת 

 Snaxהמפרסם וקבעה כי בתשדיר חטיף 

אינה  "האמירה "אותו הכיף, פחות כסף
 מטעה ועומדת בכללי הרשות. 

לעומת זאת, בתשדיר הכללי, המציג את 
גבינות, חטיפים מכלול המוצרים )חלב, 

ועוד( האמירה "אותה איכות, ללא 
המותג, פחות כסף" לא בוססה באופן 
העומד בכללי הרשות. המפרסם נדרש 

 לתקן את התשדיר בהתאם.

4.  HOT – 

follow 

me 

Yes  4אי עמידה בכלל 
 -לכללי האתיקה

 פרסומת אמת

הרשות בחנה את תגובת המפרסם ואת 
 בהוט חדש ובלעדיהביסוסים לאמירה "

המאפשר  follow meמולטי, שירות 
לעצור ולהמשיך את הצפייה מחדר אחר 

 בדיוק באותה נקודה." 

לאחר בחינת הביסוסים דרשה הרשות 
לסייג את האמירה הנ"ל ולהרחיב את 

הפירוט בקריינות כי השירות חדש 
 ובלעדי בעבור שידור לינארי/שידור חי.

 

שוקו   .5
 –טרה 
ללא 

תוספת 
 סוכר

מותג פרטי 
 –רסל שופ

שוקו ללא 
תוספת 

 סוכר

 4אי עמידה בכלל 
 –לכללי האתיקה 

 פרסומת אמת

הרשות בחנה את תגובת המפרסם 
והביסוסים ומצאה כי האמירה "היחיד 

ללא תוספת סוכר..." בוססה כראוי בעת 
אישור התשדיר. לאור השקת השוקו 
ללא תוספת סוכר של חברת שופרסל 
ואם תהיה 'טרה' מעוניינת לעלות עם 

התשדיר בשנית, יהיה עליה לתקן 
 אמירה זו בהתאם. 

 

 

 



 

 פניות שנמצאו בלתי מוצדקות

 

המפרסם ושם  
  תשדיר

פניית 
 מתחרה

 טיפול הרשות רקע הפנייה

 

1.  HOT –  טריפל
 3-ל₪  199ב 

 חודשים

סלקום טענה כי המסר  TVסלקום 
הפרסומי בתשדיר אינו מבוסס 

ועולה לכדי הטעיה בהצגת 
ופה זמנית מחיר מבצע לתק

 VOD-בלבד; שלא כל התכנים ב
כלולים במבצע; הצגת המחיר 

ללא הצגת תוספת עלות 
תשתית האינטרנט והצגת 

כמות הזמנות התכנית "איש 
 חשוב מאוד".

התשדיר והביסוסים נבדקו ברשות 
ונמצא כי התשדיר עומד בכללי 

 האתיקה בפרסומת ובוסס כראוי.

לאומית    .2
שירותי 
 –בריאות 

רים אורכי תו
לרפואת 
 מומחים

כללית 
שירותי 
 בריאות

קופת חולים כללית הציגה 
שאלות ותהיות בנוגע לאמירות 

בתשדיר בדבר אורך התורים 
 לרפואת מומחים. 

התשדיר והביסוסים נבדקו ברשות 
ונמצא כי התשדיר עומד בכללי 

 האתיקה. 

כללית שירותי   .3
 –בריאות 

שיטת 
המכרזים 
 הרפואיים 

לאומית 
שירותי 

 יאותבר

לאומית שירותי בריאות טענה 
כי האמירה "שיטת המרכזים 
-הרפואיים של כללית, יותר מ

מרפאות בפריסה  1,000
ארצית" מטעה, שכן מספר 

. כמו 1,000-המרפאות נמוך מ
כן, הועלתה טענה כי אופן 

הצגת הכניסה לרופא ללא תור 
 מטעה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
כי התשדיר עומד הביסוסים ומצאה 

בכללי האתיקה ואין בו משום 
הטעיה. לפיכך מצאה הרשות כי אין 

 מקום להתערבותה.



המפרסם ושם  
  תשדיר

פניית 
 מתחרה

 טיפול הרשות רקע הפנייה

 

פרוקטר אנד   .4
אריאל  –גמבל 

 ג'ל 

הנקל סוד 
 –בע"מ 

 פרסיל ג'ל

טענה בדבר הכפשה בתשדיר 
אריאל ג'ל שהציג בתשדיר 
השוואה לעומת "המתחרה 

 המוביל".

 

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
בוסס כראוי, לא מדובר התשדיר 

 בהכפשה וכי אין מקום להתערבות.

 –שטראוס   .5
קפה נמס 

 עלית

קפה  –אסם 
 נמס 

חברת 'אסם' טענה כי האמירה 
"הקפה הנמס הנמכר ביותר 
בישראל" בתשדיר קפה נמס 

עלית היא אמירה מטעה 
לכללי  4ועומדת בניגוד לכלל 

האתיקה, מכיוון שהאמירה 
 מתייחסת לנתח השוק הכמותי

 ולא לנתח השוק הכספי.
 

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
בוסס כראוי. לפיכך לא מצאה 

 הרשות מקום להתערבותה.

 –הוט   .6
"הסדרות 

הטובות בארץ 
 ובעולם"

 

YES ' חברתYES טענה כי התשדיר '
 25-ו 24, 4עומד בניגוד לכללים 

לכללי האתיקה וכי ישנה טענה 
שאינה אמת ואינה מבוססת 

הפרזנטור יהודה באמירתו של 
לוי בתשדיר, "אם שואלים 
אותי: הסדרות הכי טובות 

 בעולם."

 

 

 

 

 

 

 

 

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
בוסס כראוי. כמו כן, לא נמצא 
 24, 4שהתשדיר עומד בניגוד לכללים 

. לפיכך, הרשות מצאה כי אין 25-ו
 מקום להתערבותה.

חברת 'ברליץ' טענה כי  ברליץ ג'רוזלם פוסט  .7
שדירי הרדיו והטלוויזיה של בת

 ג'רוזלם פוסט קיימת הטעיה.
כמו כן טענה כי התשדירים 

וכלל  16עומדים בניגוד לכלל 
לכללי האתיקה: השוואה  26

 והמעטת ערך מתחרים.

טופל במסגרת מחלקת 'רדיו'. מכיוון 
שהתשדיר ירד מהאוויר, הרשות 

ביקשה מהמפרסם כי אם יהיה 
ם מעוניין להעלות את התשדירי

בשנית, התשדירים יועברו לרשות 
 לאישור מוקדם.

8.  YES –  תשדיר

Yes 

HOT ' חברתHOT טענה להטעיה '

 YesPrimeTimeבתשדיר 
בהצגת בלעדיות בעבור שירות 

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
בוסס כראוי וכי הממיר המוצג בעל 

. הרשות HOTתכונות שונות ממיר 
אה כי אין מקום להתערבותה. מצ



המפרסם ושם  
  תשדיר

פניית 
 מתחרה

 טיפול הרשות רקע הפנייה

 

PrimeTime .חברת  ההקלטה הרטרואקטיביתHOT  הגישה בקשה לעיון
 חוזר.

 –סלקום   .9
 149טריפל ב 

 ₪ 

HOT ' חברתHOT טענה להטעיה '
-'טריפל ב –בתשדיר 'סלקום' 

לטענת החברה, בהצגת ₪'.  149
המחיר שאינו כולל דמי 

שכירות ציוד קצה ובאמירות 
"הטוב מכל העולמות במחיר 

"הטריפל הכי -ומנצח" 
התשדיר  לם בישראל"משת

, 25, 24, 4עומד בניגוד לכללים, 
אמת  -לכללי האתיקה  27-ו 26

בפרסום; הטעיה; שימוש 
בנתונים; השוואות והצגת 

 מחירים.

התשדיר נבדק ברשות ונמצא כי 
עומדות בפני הלקוח מספר חלופות 

בדבר ציוד קצה שאחת מהן היא 
השכרת הציוד בתשלום. הרשות 

תשדיר בעניין מצאה כי הכתוביות ב
 זה מספקות ואין מקום להתערבותה. 

"הטוב מכל בדבר האמירות 
"הטריפל  -והעולמות במחיר מנצח" 
הרשות  הכי משתלם בישראל",

מצאה כי בוססו כראוי ואין מקום 

 HOTלהתערבותה בעניין זה. חברת 
 הגישה בקשה לעיון חוזר.

 

 

 

 עיון חוזר בפרסומות:

 

 

שהתקבלה בתחום פרסומות ביקשו המורשים לשידורים או מפרסמים  במקרים שבהם לאחר ההחלטה
ופרסומאים לעיין מחדש בהחלטה, או במקרים שבהם תשדיר אושר לשידור ולאחר מכן מתקבלות פניות 

 ציבור בעניינו, נערך הליך עיון חוזר.

אגף טלוויזיה, פרסומות ולשם כך נועץ בסמנכ"ל התוכן, ראש ה בוחן מחדש אתמנכ"ל בהליך עיון חוזר ה
שעודכן בנוגע חלטתו בנושא הנדון לאחר ראש מחלקת פרסומות ובייעוץ המשפטי. המנכ"ל מקבל את ה

 .העיון מחדשובחן את נימוקי  הגופים המקצועיים ברשותעמדות  שמע את להליך הטיפול בתשדיר,

 

 ערר של מועצת הרשות.העל החלטת מנכ"ל הרשות ניתן לערור לוועדת 

 

 ת לעיון מחדש שהוגשו השנה למנכ"ל הרשות בנוגע לתשדירי פרסומת:להלן הבקשו

  



 

 

  

 שם תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 טיפולסיבת 

 

 המנכ"להחלטת 

 

קמפיין גיוס שוטרים  .1
 למשטרת ישראל

ועדת פרסומות קבעה כי  17.2.15
התסריטים "הפיגוע באיתמר" 

 ים"הסולחה באבו גוש" עומדו
יה השנילכללי  7בניגוד לכלל 

 פנייה לרגש הפחד –אתיקה 
והתסריט "הסולחה באבו גוש" 

לכללי  3עומד בניגוד לכלל 
פגיעה ברגשות  – האתיקה

כי לא  עוד קבעה הוועדה. הציבור
ניתן לשדר את כל התסריטים 

היות  ,שבנדון בתקופת בחירות
הדבר עלול להיתפס כתעמולה ש

( 3)א()46ועומד בניגוד לסעיף 
סעיפים לחוק הרשות השנייה ול

לחוק הבחירות )דרכי  5-א ו2
 .תעמולה(

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

תדהר מרכז רפואי  .2
להשתלות שיניים 

 בע"מ

ועדת פרסומות קבעה כי האמירה  26.3.15
"מרכז רופאי השיניים הפרטיים 
המוביל בישראל" עומדת בניגוד 

דרך  –יות לכללי החסו 4לכלל 
ציון חסות, וכי יש לתקן את 

 התשדיר.

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

ועדת פרסומות קבעה כי  16.04.15 מטרנה הריונית .3
 מהאמירה 

"גם אתם תדעו מה חשוב, כבר 
ניתן להבין כי  מההתחלה"

פתרון לאימהות  אמטרנה הי
ר מהלידה. מהשלב הראשון, כלומ

אמירה זו עומדת בניגוד להנחיות 
)המאפשרות  משרד הבריאות

ואילך מעל  2הצגת תמ"ל משלב 
 גיל חצי שנה(.

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

התסריט הגיע לרשות במסגרת  The vodka 26.4.15 –סטולי  .4
 חוות דעת מקדימה.

 Theהאמירה:  הוועדה קבעה כי

vodka  4עומדת בניגוד לכלל 
לכללי החסויות. זאת, אלא אם 

יציג המפרסם מסמך רשמי כי 
מדובר בשם מסחרי/סימן מסחרי 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.



 ולא בסלוגן פרסומי.

5. YouPhone – ירה ועדת פרסומות קבעה כי האמ 28.04.15 יש ויש 

היא  "של יופון G4ויש  G4יש "
אמירה השוואתית ולפיכך עומדת 

לכללי  2)ג(4בניגוד לכלל 
 החסויות.

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

ועדת פרסומות קבעה כי האמירה  5.5.15 אלטמן בריאות .6
"אלטמן. בריאות לכל שלב 

 42כללים עומדת בניגוד ל בחיים"
לכללי האתיקה. כמו כן,  44-ו

ביקשה הרשות לקבל ביסוס 
לתסריט מאת גורם מקצועי 

רלוונטי ולסייג אמירה זו בהתאם 
 לכללים.

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

ומצא כי האמירה עומדת 
 44)ג(, 43בניגוד לכללים 

לכללי האתיקה  45-ו
בפרסומת. לאור 

הנתונים החדשים 
גו בבקשת העיון שהוצ

החוזר בדבר רישום שם 
החברה "אלטמן בריאות 

שותפות כללית", מצא 
המנכ"ל כי החברה 

יכולה להשתמש בשמה, 
"אלטמן בריאות", 

באופן שיהיה ברור כי 
מדובר בשם החברה ולא 

ישתמע כי אלטמן 
מעניקה או מבטיחה 

 בריאות.

נוי  –תשדיר קסטרו  .7

 I'm too" –והדר 

 Sexy" 

ועדת פרסומות קבעה כי התשדיר  29.05.15
 41-ו 40, 3עומד בניגוד לכללים 

רגשות הציבור;  – לכללי האתיקה
פרסומת המכוונת לקטינים 

ופרסומת בהשתתפות קטינים. 
לפיכך, ובהתאם לכללים, נתבקש 

המפרסם לתקן את פס הקול 
 בתשדיר.

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 
 והותיר את ההחלטה על

 כנה.

 

8. 

 

מבצע  –קרייזי ליין 
 חולצות

הרשות טיפלה בתשדיר במסגרת  31.5.15
בדיקת תשדירים לאחר שידור. 

לכללי השיבוץ  36בהתאם לכלל 
הוגבלה שעת שידור התשדיר. 

לחלופין, נדרש תיקון התמונות 
)פריימים( הכוללות ביטויים 
-ו 3מיניים בעייתיים )לפי כללים 

עה פגי –לכללי האתיקה  14
 ברגשות הציבור ומין בפרסומת(. 

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

התשדיר הגיע לבדיקה חוזרת  21.9.15 -טריפל ב –סלקום  .9
במסגרת פניית מתחרה. מחלקת 

ע כי מנכ"ל הרשות קב
"הטוב מכל האמירה 



פרסומות מצאה כי התשדיר בוסס  ₪  149
 כראוי ואין מקום להתערבותה.

 

..." אינה העולמות
 מהווה הטעיה. 

"הטריפל בנוגע לאמירה 
הכי משתלם בישראל" 

מצא כי המילה נ
"משתלם" היא 

סובייקטיבית במקרה זה 
ועל כן על המפרסם 

להוסיף כתובית הבהרה 
"בהתאם להעדפות 

תוכן". בנוגע להצגת 
העלויות קיבל מנכ"ל 

הרשות את עמדת ועדת 
והותיר את  הפרסומות

 ההחלטה על כנה.

 –משרד הבריאות   .10
 תסמיני שבץ מוחי

ועדת פרסומות קבעה כי התשדיר  21.9.15
לכללי  7וכלל  3עומד בכלל 

פגיעה ברגשות הציבור  –האתיקה 
ופנייה לרגש הפחד. לפיכך, 

לכללי השיבוץ,  28ובהתאם לכלל 
 .22:00תהא שעת שידורו מהשעה 

לאחר קבלת תשדיר 
מנכ"ל הרשות מתוק 

קבע, כי בשל חשיבות 
הנושא ובשל עידון 

התשדיר, שעת שידורו 
 .18:00תהא מהשעה 

 

11. YES התשדיר הגיע לבדיקה חוזרת  13.10.15 פריים טיים
במסגרת פניית מתחרה. מחלקת 

פרסומות מצאה כי התשדיר עומד 
בהתאם לכללי הרשות השנייה, 

בוסס כראוי ואין מקום 
 להתערבות.

 

כי ל מצא המנכ"
"לראשונה מהאמירה 

 "YESבישראל ורק ב 
עולה חשש להטעיה, שכן 

אפשרות ההקלטה 
האוטומטית המאפשרת 
צפייה בתכנים ששודרו 

אינה  –ימים  7לפני עד 
חדשה. לפיכך נדרש 

המפרסם להסיר אמירה 
 זו.

פרס 'מטרנה' בתכנית  .12
 בייבי בום

התסריט הגיע לרשות במסגרת  15.10.15
 מקדימה.חוות דעת 

הועדה קבעה כי בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות בנושא תמ"ל יש 

לבצע את התיקונים הבאים: 
להסיר ויזואלים המרמזים לידה 

או הנקה, להסיר את האמירה 
"בכל שלב", להסיר רמיזות 

ולהגביל את  1למארז מטרנה שלב 
 ואילך. 2הפרס המוענק משלב 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
ת עמדת ועדת הפרסומו

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

נתונים על  –לבנת פורן  .13
 בסיס דוח מלול 

ועדת פרסומות קבעה כי בהתאם  20.10.15
לכללי האתיקה  25ולכלל  4לכלל 

אמת בפרסום ושימוש בנתונים  –
והוכחת טענות, על המפרסם 

להוסיף בכותרת ובקריינות את 
טווח התאריכים שנבדקו בדוח 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.



 יר.מלול המצוין בתשד

 

 

 

 

תשדיר 'מטרנה  .14
 הריונית' 

הרשות טיפלה בתשדיר במסגרת  22.10.15
בדיקת תשדירים לאחר שידור. 

נבקע כי בהתאם להנחיות משרד 
הבריאות בנושא תמ"ל יש לבצע 

את התיקונים הבאים: להסיר את 
לב", להסיר האמירה "בכל ש

 1רמיזות למארז מטרנה שלב 
ולהגביל את הפרס המוענק משלב 

 ואילך. 2

 

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

תשדיר וחסות לאומי  .15
דיגיטל זה  –דיגיטל 
 לאומי"

הרשות טיפלה בתשדיר במסגרת  8.12.15
בדיקת תשדירים לאחר שידור. 

שידור תשדיר הפרסומת  נקבע כי
ותשדיר החסות במקביל עומדים 

)ד( לכללי חסויות 4בניגוד לכלל 
 ודרשה לתקן את החסות בהתאם.

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת ועדת הפרסומות 

והותיר את ההחלטה על 
 כנה.

 

חנות משקאות  .14

Paneco 

הרשות טיפלה בתשדיר במסגרת  20.12.15
בדיקת תשדירים לאחר שידור. 

נקבע כי האמירה "עד הבית" 
לחוק  4עומדת בניגוד לסעיף 

הגבלת הפרסומת והשיווק של 
 –משקאות אלכוהוליים תשע"ב 

2012  

"( ודרשה חוק האלכוהול" –)להלן 
 להסיר אמירה זו.

 

מנכ"ל הרשות קיבל את 
עמדת המפרסם כי 

למפרסם אין חנות או 
מקום לממכר מוצריו 

ולכן יש להתייחס 
ית" כאל לאמירה "עד הב

מקום מכירתו ומותר 
 לשדרה.

 

 

 

 

 

 



  :מועצהה בפני ועדת ערר של

 

 בקשות ערר 4ו הוגש 2015בשנת על החלטת מנכ"ל הרשות ניתן לערור לוועדת ערר של מועצת הרשות. 
 :למועצה בנוגע לאישור פרסומות

 

 

 שם תסריט/תשדיר

 

 

 תאריך

 

 טיפולסיבת 

 

 המועצההחלטת 

 

יינות  –יקב תבור
" ו"הר" וחברת "אדמה

–ממשלות בירה ישראל
 בירה "טובורג"

התסריט טופל ברשות במסגרת  4.1.15
אישור מוקדם, התשדיר נדרש 

חוק לתיקון מאחר שלא עמד ב
 האלכוהול.

 

ועדת הערר של מועצת 
הרשות השנייה קיבלה את 

עמדת הרשות ודחתה את 
 הערר בנושא. 

 

גרת התסריט טופל ברשות במס 24.3.15 אשלי מדיסון
בדיקה לאחר שידור. מנכ"ל הרשות 

קבע כי התשדיר עומד בניגוד 
 –לכללי האתיקה  12-ו 11, 3לכללים 

פגיעה ברגשות הציבור, פרסומת 
בנושא השנוי במחלוקת ושירותים 

 האסורים בפרסום.

ועדת הערר של מועצת 
הרשות השנייה קיבלה את 

עמדת הרשות ודחתה את 
 הערר בנושא. 

 

רה המפרסם הגיש עתי
לבג"צ על החלטת 

המועצה, עתירה זו נמחקה 
 טרם מתן פסק דין. 

התסריט טופל ברשות במסגרת  24.12.15 סימילאק
אישור מוקדם. נדרש לתקן את 

התשדיר כך שיעמוד בהנחיות משרד 
הבריאות לסימון ולפרסום תמ"לים 

 ותרכובות מזון ייעודיים.

ועדת הערר של מועצת 
הרשות השנייה קיבלה את 

ת הרשות ודחתה את עמד
 הערר בנושא. 

 

התסריט טופל ברשות במסגרת  29.12.15 גאלה הום –שופרסל 
חוות דעת מקדימה. הרשות קבעה 

 24כי התשדיר אינו עומד בכלל 
 הטעיה.  –לכללי האתיקה 

ועדת הערר של מועצת 
הרשות השנייה קיבלה את 

עמדת הרשות ודחתה את 
 הערר בנושא. 

 

 

  

 דרשה את תיקונם או שהגבילה את שעת שידורם  תשדירים שהרשות

 



במסגרת הליך בדיקת תשדירים לאחר שעלו לשידור, ביקשה הרשות את תיקונם או את במהלך השנה, 
 תשדירים/תסריטים. 49הגבלת שעת שידורם של 

 

 :על פי חלוקה לנושאי טיפול –תשדירי פרסומת אלו בטבלה המצ"ב מפורט סיכום 

 

 

בשנת  מס' תשדירים טיפול הרשותסיבת 
2013 

 

בשנת  מס' תשדירים
2014 

 

בשנת  מס' תשדירים
2015 

  

 והמעטת ערך מוצר מתחרה הטעיה

 

20 15 18 

/פנייה אל התנהגות בלתי בטיחותית
 רגש הפחד

2 2 1 

ייחוס סגולות /מוצר ובו טענות אסורות
 מרפא למזון

1 - - 

הדורש התערבות  /טיפולפרסום מוצר
 רפואית

2 - - 

בכבוד האדם רמיזות מיניות, פגיעה 
 ברגשות הציבורו

3 1 7 

סוגיות שנויות במחלוקת פוליטית, 
 חברתית, כלכלית

- 1 - 

 9 9 19 חסויות

 1 - 1 ילדים 

 שונות

 

8 9 13 

 

 סה"כ

 

56 

 

37 

 

49 

 

 מקור הפקה 

 

 –התשנ"ב  כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה(,
מורשה מהתשדירים המשודרים לראשונה בידי  75%-מחייבים ש, "כללי השיבוץ"( –  )לעיל ולהלן  1992

 .הפקה מקומיתמבמשך השנה יהיו  לשידורים

 



קובע "חוק הרשות השניה"(  –)לעיל ולהלן  1990-חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן
-"תכנית שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכניהיא  "הפקה מקומית" כי בתוספת הראשונה לו,

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 

 לפחות". 75% –'רוב'  –; בהגדרה זו בענייני היוםחדשות, תכניות ספורט ותכניות 

על מקור ההפקה של תשדירים בעת הגשתם לאישור  לשידורים יםמורשהרשות מקבלת דיווח שוטף מה
 מוקדם ובעת הדיווח על תשדירים העולים לשידור לראשונה.

 :, שודרו2בערוץ  מתוך סך התשדירים ששודרו לראשונה ,בתקופה הנדונה בדוח זה

 4% –שאינם מהפקה מקומית     96% –:   בהפקה מקומית תקש  

   

  8% –שאינם מהפקה מקומית    92% –:   בהפקה מקומית רשת       

 : , שודרו10בערוץ מתוך סך התשדירים ששודרו לראשונה  ,בתקופה הנדונה בדוח זה

 94% –בהפקה מקומית        

 6% – שאינן מהפקה מקומית   

 

 שנה

 

פקה תשדירים בה
 מקומית

 2ערוץ 

תשדירים בהפקה 
 מקומית

 10ערוץ 

 תשדירים מחו"ל

 2ערוץ 

 תשדירים 

 מחו"ל

 10ערוץ 

 92%קשת:    2011

 87%   רשת:

 

 8%קשת:    89.3%

 13%רשת:   

10.7% 

 88%קשת:    2012

 85%   רשת:

 

 12%קשת:    87.4%

 15%רשת:   

12.5% 

2013 

 

 90%קשת:   

 86%   רשת:

 

 10%:   קשת 89.05%

 14%רשת:   

10.95% 

2014 

 

 87%קשת:   

 88%   רשת:

 

 13%קשת:    89.64%

 12%רשת:   

10.36% 

2015 

 

 96%קשת:   

 92%   רשת:

 4%קשת:    94%

 8%רשת:   

6% 



במכסות פרסום מותרות על פי החוק  מורשים לשידוריםעמידת ה
  :והכללים

  עמידה במכסות פרסום מותרות במשך היום. 1

 

מזמן  10%לשדר פרסומות בסך שלא עולה על  מורשה לשידוריםה, רשאי כל יפי חוק הרשות השני על
 .השידור שלו ביממה

 

דקות  10:00בסך שלא עולה על  פרסומותלשדר  מורשה לשידוריםמותר לבהתאם לכללים נוסף על כך, 
ת זמן שידור הפרסומות . ואולם, בהתאם להחלטת מועצה, רשאי הזיכיון מורשה לשידורים לנייד אבשעה

 דקות. 40, ובלבד שסך זמן תשדירי הפרסומת בשעות אלו לא יעלה על 24:00-ל 20:00בין השעות 

 

במגבלות אלו באמצעות מערכת ממוחשבת ולעתים בספירה  מורשה לשידוריםהרשות בודקת את עמידת ה
רה ובמקרים התאימים אף בהליך הפחורג מהמכסה המותרת, הנושא מטופל  מורשה לשידוריםידנית. אם 

 סנקציה. מקרים של הפרות על רקע זה, יפורטו בפרק הדן בהפרות.מוטלת עליו 

 

 פיצוי זמן פרסום. 2

 

, מועצת הרשות השנייה אישרה הרחבה של היקף ניוד 2014בעקבות השלכות מבצע "צוק איתן" בקיץ 
( עד השלמת מכסת 01:00עד  20:00-או מ 24:00עד  19:00-שעות )מ 5-שעות ל 4-מספר דקות הפרסום מ

. זאת, בתנאי שהיקף הפרסום היומי לא יעלה על המותר 01.02.2015-הדקות שהוקצבו או עד שנה, החל ב
 מזמן השידור(. 10%לפי חוק )

 

  במגבלה של מכירת זמן פרסום לגורם אחדלשידורים ים מורשעמידת ה. 3

 

הקצאה של זמן שידור פרסומות לגורם אחד במכסה  מכירה אועל ה אוסר י)א( לחוק הרשות השני85סעיף 
 .מורשה לשידוריםמסך הפרסומות הנמכר על ידי ה 10%העולה על 

החליטה המועצה להגביל את היקף המכירה המרבי של זמן הפרסום לחברות  2014בשנת יחד עם זאת, 
 המורשה לשידורים מזמן הפרסום של כל 25%רכש מדיה, כך שהיקף המכירה המרבי לכל חברה יעמוד על 

 לפי הרייטינג המשוקלל, כאשר ההגבלה תיבחן בנפרד לגבי שעות הפריים טיים ולגבי יתר שעות היום. 

, נתונים במגבלה האמורה מורשים לשידוריםלפעול לבדיקת עמידת ההרשות בעקבות אותה החלטה החלה 
 . שאבעניין זה יופצו בנפרד מדוח זה עם השלמת בדיקת הנו 2015לגבי שנת 

    

 

 

 



 ומשרדי פרסום םמימפרס

 קשתהמפרסמים הגדולים ב   

זמן פרסום מתוך  % מפרסם 
 כולל

 3.65% קבוצת שטראוס .1

החברה המרכזית  .2
 למשקאות 

3.17% 

 3% פרוקטר אנד גמבל .3

 3% קבוצת אסם .4

 2% סנו מפעלי ברונוס .5

 2% ביטוח ישיר .6

 2% רקיט בנקיסר .7

 2% מסוןמכון אברה .8

 2% בנק לאומי .9

 2% יוניליוור .10

 

 רשתהמפרסמים הגדולים ב   

 

זמן פרסום מתוך  % מפרסם 
 כולל

החברה המרכזית  .1
 למשקאות

4% 

 4% קבוצת שטראוס  .2

 2% סופר פארם .3

 2% יוניליוור .4

 2% סמל"ת .5

 2% המשביר לצרכן .6

 2% בנקיזר .7

 2% מפעל הפיס .8

 2% מפעלי ברונוססנו  .9

 1% תנובה .10

 



  

 10המפרסמים הגדולים בערוץ    

זמן פרסום מתוך  % מפרסם 
 כולל

 3.5% קבוצת שטראוס .1

החברה המרכזית  .2
 למשקאות

3.4% 

 3.0% קבוצת אסם .3

4. CHINA BUY 2.8% 

 Eventim 2.8%איוונטים  .5

6. TRIVAGO 2.6% 

 2.1% יוניליוור .7

 2.1% שירביטוח י .8

 1.9% המשביר החדש לצרכן .9

 1.8% סנו מפעלי ברונוס בע"מ .10

 

 : חשיפת משרד פרסום

 

אם וזאת יה על משרדי פרסום, י)א( לחוק הרשות השנ85מגבלת סעיף לא חלה בהתאם למדיניות הרשות, 
ים זמן פרסום כרוכשי זמן פרסום כ"בלוק" מראש, אלא רוכש פועליםהוכח לשביעות רצון הרשות כי אינם 

 . בלבד בעבור לקוח מוגדר

 במשך התקופה הנדונה. משרדי הפרסום, שנחשפו בהיקף הרב ביותר  עשרתלהלן פירוט 

 קשתהגדולים במשרדי הפרסום    

זמן פרסום מתוך  % מפרסם 
 כולל

 12% מקאן אריקסון .1

 8% אדלר חומסקי ורשבסקי .2

 8% באומן בר ריבנאי .3

 7% ראובני פרידן –איי.פי.ג'י  .4

 BBDO 5%גיתם  .5



 5% יהושוע פרסום ושיווק  .6

 4% גליקמן נטלר סמסנוב .7

לשכת הפרסום  .8
 הממשלתית

3% 

אם.אם.אס תקשורת  .9
 בישראל בע"מ

3% 

 3% ענבר מרחב .10

 

 

 רשתהגדולים במשרדי הפרסום    

זמן פרסום מתוך  % מפרסם 
 כולל

 11% מקאן אריקסון  .1

 9% אדלר חומסקי ורשבסקי .2

 8% ראובני פרידן  –איי.פי.ג'י  .3

 8% באומן בר ריבנאי .4

 BBDOגיתם  .5

 

6% 

 6% יהושוע פרסום ושיווק .6

 5% נטע-ברוקנר .7

 3% ענבר מרחב .8

לשכת הפרסום  .9
 הממשלתית

3% 

 –שלמור אבנון עמיחי  .10

Y&R 

2% 

 

  

   

  



  10 הגדולים בערוץמשרדי הפרסום  

 

    

זמן פרסום מתוך  % מפרסם 
 כולל

 13.5% עצמי  .1

2.  MCCANN 13.5% 

 IPG 7.8%ראובני פרידן   .3

 7.5% ריבנאי-באומן בר  .4

אדלר חומסקי &   .5
 7.3% ורשבסקי

 TBWA 5.8%יהושע   .6

 BBDO 4.8%גיתם   .7

 4.3% ברוקנר/יער/לוי  .8

 3.4% גליקמן נטלר סמסונוב  .9

 2.9% "מלפ  .10

 

 פניות ציבור

תלונות הנוגעות לתשדירי הפרסומת ולתוכן מסחרי בשידורים  135הופנו לטיפול אגף טלוויזיה  2015ת בשנ
בערוצים המסחריים, שמקורן בפיקוח ובקרה על השידורים, נציב פניות הציבור ועוד. התלונות עברו בירור 

ומות והנחיות מקיף במחלקת הפרסומות, הכולל צפייה בקטע נשוא התלונה, בחינתו מול כללי הפרס
ובמקרים המתאימים דרישת תגובת המפרסם. בסיום הבירור מגובשת חוות דעת מקצועית ומועבר  הרשות

 מענה בכתב )במקרים שבהם התקבלה הפנייה דרך נציב תלונות ברשות, מועבר המענה אליו(. 

 

 להלן טבלה מרכזת של נושאי התלונות:

 

 נושא התלונה

 

 מספר התלונות שהתקבלו בנושא

 21 חריגות במשך זמני הפרסומות 

 אתיקה בפרסומות:

 אמת בפרסום, רמיזות מיניות, פגיעה ברגשות הציבור ועוד

69 



 6 אופן ומקום שיבוץ הפרסומות

 36 פרסום בתכניות )פרסום סמוי, פרסומת אגב ופרסים(

 1 בפרסומות עוצמת קול

 2 הופעת ילדים שאינה הולמת 

 

 .10-ו 2לערוצים תלונות ציבור  135סה"כ 

 

M:\פרסומות. 2015דוח \2015דוח שנתי \הרשות השניהdoc 

 

 

 

  



 רדיו 

 מדיניות ובקרה

 

תחנות הרדיו האזורי, שעליהן  15תחום רדיו ברשות השנייה מפקח ומסדיר את פעילותן של 

  מפקחת הרשות השנייה, ותחנה אחת שעליה מפקחת הרשות השנייה איו"ש.

בשנת תחנות הרדיו האזורי ובפיקוח עליהן  יתבהנחיפירוט פעולותיו המרכזיות של התחום להלן 

2015:  

 

 הארכות זיכיון

 

. תחנות אלו פנו שמס-הסתיימה תקופת הזיכיון השלישית של רדיו קול חי ושל רדיו א 2015בשנת 

 לרשות בבקשה להמשיך ולשדר ארבע שנים נוספות, כמתאפשר בחוק.

חנה הרשות את הארכת הזיכיון תוך בדיקת פעילותן של אלה בארבע שנים במהלך השנה ב

האחרונות לזיכיון, בהיבטים המשפטי, הכספי, ההנדסי והתוכני, וכן את עמידתן בהוראות חוק 

 הרשות השנייה, כלליה וכתבי הזיכיון.

 בתום הבדיקה החליטה מועצת הרשות השנייה להאריך את זיכיונן של התחנות האמורות.

 

 טיפול בפרסומות

 

הבטיח כי הפרסומות שישודרו יעמדו בכללי הרשות השנייה, באמצעות דרישה תחום רדיו פעל ל

  .םפסילת פרסומות שאינן עומדות בכללילתיקון פרסומות או 

 

 טיפול בתלונות ציבור

 

ונה כבכל שנה ושנה, גם בשנה זו בחן תחום רדיו תלונות ציבור שהגיעו לפתחו ונתן מענה לכל תל

ותלונה. בגין תלונות שנמצאו מוצדקות, ועלה מהם חשש להפרה של הכללים על ידי התחנה, 

 נפתחו הליכי הפרה לכאורה כנגד התחנה.

בהקשר זה יצוין, כי תלונות הציבור הן כלי פיקוח נוסף שמסייע לתחום בפיקוח על תחנות הרדיו 

 האזוריות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תחנות הרדיו האזורי בישראל

 

 

 

 

 צפון ללא הפסקהרדיו 

 

 אזור הזיכיון: הגליל והגולן

 104.5FM ,101.5FMתדרים: ה

 

 שם בעל הזיכיון: רדיו הצפון החזקות בע"מ

 

  מנכ"ל: אייל לי און

 

 

 

 

 

 

 שמס-רדיו א

 

 אזור הזיכיון: הצפון

 101FM ,98.1FMהתדרים: 

 

 שמס בע"מ-שם בעל הזיכיון: רדיו א

 

 מנכ"ל: סוהיל כראם

 

 

 קול רגערדיו  

 



 

 העמקיםאזור הזיכיון: 

 96FM ,91.5FM: יםתדר

 

 שידורי העמקים בע"מ –רדיו קול רגע שם בעל הזיכיון: 

 

 מנכ"ל: חיים הכט

 

 

 

 רדיו חיפה

 

 אזור הזיכיון: הכרמל והמפרץ

  107.5FM ,99.5.FMתדרים: ה

 

 רדיו חיפה בע"מד.ז שם בעל הזיכיון: 

 

 דני נישליס מנכ"ל: ה

 

 

 

 

 

 רדיו תשעים

 

 אזור הזיכיון: עמק חפר

  90FM ,94.7FM: יםתדרה

 

 שם בעל הזיכיון: חברת רדיו תשעים בע"מ

 המנכ"ל: אהרון אורגד

 

  

 



 

 

 

 רדיוסרדיו 

 

 שרוןהאזור הזיכיון: 

  100FMתדר: ה

 

 שם בעל הזיכיון: רדיוס שידורים בע"מ

 

 מנכ"ל: דוד בן בסט

 

 

 

 

 

 FM 99אקו רדיו 

 

 יון: השרוןאזור הזיכ

  99FMתדר: ה

 

( 2008שם בעל הזיכיון: רדיו ללא הפסקה )ניהול 
 בע"מ

 

 חגית קמיןמנכ"ל: 

 

 

 

 

 רדיו ללא הפסקה

 

 אזור הזיכיון: גוש דן

 103FMתדר: ה

 : רדיו ללא הפסקהבעל הזיכיוןשם 

 מנכ"ל: איל פאר

 אור צלקובניק      



 

 

 

 

 רדיו תל אביב

 

 אזור הזיכיון: גוש דן

 102FM: התדר

 

 בע"מ 89שם בעל הזיכיון: רדיו 

 

 אבי משולם מנכ"ל:

 

 

 

 

 קול חירדיו 

 

 אזור הזיכיון: המרכז )דתי(

 93FM ,92.8FM תדרים:ה

 

שם בעל הזיכיון: רדיו קול חי משדרים באמונה 
 בע"מ

 

 אבי רוזן  מנכ"ל:

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 רדיו לב המדינה

 

 אזור הזיכיון: שפלת יהודה

 ,91FM ,93.9FMתדרים: ה

89.1FM – רדיו פרוויה בשפה הרוסית  

 

 שם בעל הזיכיון: רדיו אף.אם השפלה בע"מ

 

 מנכ"ל: אלעד ישי

 

 

 

 

 

 

 

 רדיו ירושלים

 

 אזור הזיכיון: ירושלים רבתי

  101FM,   89.5FMהתדרים: 

 

                                                 בע"מ 2007שם בעל הזיכיון: מכרז ירושלים 
 )רדיו הבירה שותפות מוגבלת(

 

 תוכן –שלום אורן  מנכ"לים:

 מסחרי  –אל יגדי קסט                              

 

 

 

 רדיו דרום

 

 אזור הזיכיון: נגב

 97FM ,95.8FM ,101.5FMהתדרים: 

 

 2007שם בעל הזיכיון: גלי הדרום א.ב.נ רדיו 
 בע"מ



 

 מנכ"ל: דוד יוסוב

 

 

 

 

 

 

 הים האדוםקול רדיו 

 

 אזור הזיכיון: אילת וחבל אילות

  102FM ,101.1FMהתדרים: 

 

שם בעל הזיכיון: רדיו "קול הים האדום" 
 בע"מ

 

 מנכ"ל: שי רונן

 

 

 

 קול ברמהרדיו 

 

 אזור הזיכיון: אזור התיכון

בכל  FM92.1 ,FM105.7 ,FM104.3התדרים: 
 אזורי הזיכיון.

 

 שם בעל הזיכיון: קול ברמה בע"מ

 

 אריאל דרעיכ"ל: מנ

                    

 

 

 

 

 

 



 

 2015רשימת הפרות 

 
כללים וראות החוק או הכללים שיפורטו להלן הן הפרות של אחד או יותר מהחוק וההפרות ה

; כללי הרשות השנייה ("החוק") 1990-ורדיו, תש"ן הלטלוויזי החוק הרשות השניי: ותהבא

כללי ")( 1999-רים מסחריים בשידורי רדיו התשנ"טוץ פרסומות ואזכולטלוויזיה ורדיו )שיב

 1999-כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(, תשנ"ט ;("השיבוץ

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל  ;("כללי האתיקה")

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה  כללי"(; כללי השידורים)" 1999-הזיכיון(, התשנ"ט

כללי הרשות השניה "(; כללי האתיקה בשידורים)" 1994-בשידורי טלוויזיה ורדיו(, התשנ"ד

 )"כללי אישור מוקדם"(. 1994-לטלויזיה ורדיו )אישור מוקדם של תשדירי פרסומת(, תשנ"ד

. 

 

 רדיו צפון ללא הפסקה

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

אוקטובר 
2015 

שיבוץ תשדיר 
'זכותי' בניגוד 

 להנחיית הרשות.

)א( לכללי 7-ו 6 סעיפים 
, 4האתיקה בשידורים; סעיף 

'תסריט שלא אושר', לכללי 
, 37.2אישור מוקדם; סעיף 

'תשדירי פרסומות'; וסעיף 
, 'סמכות פיקוח ומתן 64.2

 הנחיות' לכתב הזיכיון. 
 

ועדת ההפרות החליטה 
הישנות על התראה מפני 

המקרה בתוספת עיצום 
כספי על תנאי בסך 

10,000 .₪ 

 

 רדיוס

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

אוקטובר 
2015 

שיבוץ תשדיר 
'זכותי' בניגוד 

 להנחיית הרשות.

)א( לכללי 7-ו 6 סעיפים 
, 4האתיקה בשידורים; סעיף 

'תסריט שלא אושר', לכללי 
, 37.2אישור מוקדם; סעיף 

רסומות'; וסעיף 'תשדירי פ
, 'סמכות פיקוח ומתן 64.2

 הנחיות' לכתב הזיכיון. 
 

עיצום כספי על סך של 
בתוספת עיצום ₪  5,000

כספי על תנאי בסך 
10,000 .₪ 

 

 

 

 



 

 

 אביב-רדיו תל

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

שיבוץ אייטם  26.1.15
 מיוםל"נחלה" 

בהגשתם  26.1.15
של אסי עזר ודפנה 

ג, שמהווה לוסטי
תוכן שיווקי פסול 
כחלק מהתכנית ולא 
במסגרת פרסומת 

, תוך הפרה נפרדת
הכללת תוכן של 

שיווקי בתוכן 
התכנית ולא בגדר 
פרסומת מותרת 

  ומובחנת.

 

לחוק וכן של  83סעיף  .א
"פרסומת אגב"  8סעיף 

לכללי האתיקה; סעיף 
)א( "זיהוי תשדיר 7

פרסומת והסדרי 
)ד( 8הפרדה" וסעיף 

הולם ושיקול  "שיבוץ
דעת בשיבוץ פרסומות" 

 לכללי השיבוץ.
השפעת נותן חסות על  .ב

תוכן וחריגה מגדרי 
הודעת החסות המותרת 

"מניעת השפעה  6סעיף  -
של שיקולים מסחריים 
על שיקולים מערכתיים" 
לכללי השיבוץ וסעיף 

)ג( בדבר "מתן חסות 10
לתכניות", שכן בחסות 
בנוסחה לעיל ישנה 

דעת חריגה מגדרי הו
החסות המותרת, 
המוגבלת ל"עובדת 
קבלת החסות, שם נותן 
החסות ופרטים מזהים 

 על אודותיו."

 

ועדת הפרות החליטה 
להטיל עיצום כספי על סך 

בצירוף מע"מ וכן ₪  5,000
על תנאי על הפרת ₪  10,000

 סעיפים דומים בעתיד.

 

כמו כן, במכתב מיום 
קבע מנכ"ל  12.11.14

הרשות עיצום כספי על 
 12,000תנאי לתחנה על סך 

ככל שזו תפר את אחד ₪, 
 מהסעיפים כאמור לעיל.

 

סך העיצום הכספי שהושת 
₪  17,000על התחנה הוא 

 ₪ 10,000בצירוף מע"מ וכן 

 

התקיים עיון חוזר והוחלט 
 להשאיר הסנקציה על כנה.

 

 

 רדיו ללא הפסקה

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

14.4.15 

3.5.15 

טאויות מגיש התב
רון קופמן 

 ב'תכנית הספורט'.

א)ב( לכללי האתיקה 11כלל 
)ג( 3-)ג( ו2בשידורים וכללים 

לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה 
ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי 

 . 1999-בעל זיכיון(, התשנ"ט

 

ועדת הפרות החליטה על 
 15,000עיצום כספי בסך של 

בתוספת עיצום כספי על ₪ 
 ₪. 15,000ך של תנאי בס

 

התבטאויות אורח  12.4.15
בתכניתה של 
 'איריס קול'. 

א)ב( בדבר 'משדר פוגע' 11סעיף 
לכללי האתיקה בשידורים, וכן של 

)ג( בדבר 'אופי 2סעיפים 
)ג( "התאמת 3המשדרים' וסעיף 

תכניות לזמן שידורם" לכללי 
 השידורים.

ועדת הפרות החליטה על 
עיצום כספי על תנאי בסך 

 ₪. 5,000 לש

 

 



 

14.7.15 ;
21.7.15 ;
28.7.15 ;
4.8.15 ;

11.8.15 ;
18.8.15 ;
25.8.15  

אירוח מומחים 
ממרכז אסותא 
בתכנית 'דליה 

 מזור'.

, 6לחוק; סעיף  83סעיף 
"מניעת השפעה של שיקולים 
מסחריים על שיקולים 

, "זיהוי 7מערכתיים", וסעיף 
תשדיר פרסומת והסדרי 

יף הפרדה" לכללי השיבוץ; סע
 8"איסור הטעיה"; סעיף  7

 -)ג( ו11"פרסומת אגב", סעיף 
)ד( "פרסומות העלולות 11

להזיק ופרסומות בענייני 
בריאות" לכללי האתיקה ושל 

, 'אובייקטיביות 7סעיף 
בשידור' לכללי האתיקה 

 בשידורים.

 

ועדת הפרות החליטה על 
התראה ומעקב אחר 

 התכנית בעניין זה.

אוקטובר 
2015 

שדיר שיבוץ ת
'זכותי' בניגוד 

 להנחיית הרשות.

)א( לכללי 7-ו 6 סעיפים 
, 4האתיקה בשידורים; סעיף 

'תסריט שלא אושר', לכללי 
, 37.2אישור מוקדם; סעיף 

'תשדירי פרסומות'; וסעיף 
, 'סמכות פיקוח ומתן 64.2

 הנחיות' לכתב הזיכיון. 
 

ועדת הפרות החליטה 
 להטיל עיצום כספי על סך

ספת עיצום בתו₪  15,000
 10,000כספי על תנאי בסך 

.₪ 

 

הוגש עיון חוזר הוחלט על 
₪  7,500עיצום כספי בסך 

ועיצום כספי על תנאי בסך 
25,000 ₪ 

 

 

 רדיו קול חי

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

במסגרת התכנית  10.2.15
'זמן אוויר' עלה 
לשידור הרב 
דניאל זר בדבר 
חלום שחלם, 
 לדבריו, המעודד

את ציבור 
המאזינים להצביע 

 למפלגת ש"ס. 

 

 5( לחוק, סעיף 3)א()46סעיפים 
לחוק הבחירות )דרכי 

. 1959-תעמולה(, התשי"ט
לכאורה האמור מנוגד גם 

( לחוק כנסת 6)122לסעיף 
 .1969-]נוסח משולב[, התשכ"ט

 

ועדת הפרות החליטה על 
 ₪. 5,000סנקציה בסך 

התפרצות מגיש  24.9.15
ן אוויר' התכנית 'זמ

 לתוך מבזק חדשות.

, 'אובייקטיביות 6סעיף 
א, 'משדר 11בשידור', וסעיף 

פוגע', לכללי האתיקה 

ועדת הפרות החליטה 
 להטיל עיצום כספי על סך

על ₪  ₪13,000 +  7,000



 בשידורים.

 

 תנאי. 

 

 

 91רדיו 

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

לאורך התכנית  9.6.15
'מעירים את 

נכללו  נה'המדי
פרסומים אסורים 
לכאורה ל"מוניות 

הקסטל" כחלק 
אינטגרלי 

מהתכנית ושלא 
בתוך מקבץ 

 פרסומות.

 8לחוק וכן של סעיף  83סעיף 
"פרסומת אגב" לכללי האתיקה; 

)א(, "זיהוי תשדיר פרסומת 7סעיף 
)ד(, 8והסדרי הפרדה", וסעיף 

"שיבוץ הולם ושיקול דעת בשיבוץ 
 ץ.פרסומות" לכללי השיבו

 

ועדת הפרות החליטה 
 להטיל עיצום כספי על סך

על ₪  ₪20,000 +  20,000
 תנאי.

אוקטובר 
2015 

שיבוץ תשדיר 
'זכותי' בניגוד 

 להנחיית הרשות.

)א( לכללי 7-ו 6 סעיפים 
, 4האתיקה בשידורים; סעיף 

'תסריט שלא אושר', לכללי 
, 37.2אישור מוקדם; סעיף 

'תשדירי פרסומות'; וסעיף 
'סמכות פיקוח ומתן , 64.2

 הנחיות' לכתב הזיכיון. 
 

ועדת הפרות החליטה 
 להטיל עיצום כספי על סך

5,000  + ₪10,000 .₪ 

 

 

 99רדיו 

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

אוקטובר 
2015 

שיבוץ התשדיר 
'זכותי' בניגוד 

 להנחיית הרשות.

)א( לכללי 7-ו 6 סעיפים 
, 4האתיקה בשידורים; סעיף 

ריט שלא אושר', לכללי 'תס
, 37.2אישור מוקדם; סעיף 

'תשדירי פרסומות'; וסעיף 
, 'סמכות פיקוח ומתן 64.2

 הנחיות' לכתב הזיכיון. 
 

ועדת הפרות החליטה 
 להטיל עיצום כספי על סך

בתוספת עיצום ₪  15,000
כספי על תנאי בסך 

10,000 .₪ 

הוגש עיון חוזר והוחלט 
על עיצום כספי בסך 

עיצום כספי על ו₪  7,500
 ₪ 25,000תנאי בסך 

 

 



 

 רדיו ירושלים

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה  מועד

שיבוץ אייטמים  22.2.12
לחברת 

, שלא "פיננסים"
 במקבץ פרסומות.

  

 

לחוק, וכן  83הפרה של סעיף 
לכללי האתיקה  8של סעיף 

בדבר "פרסומת אגב". כמו כן, 
, 6מדובר בהפרה של סעיף 

ה של שיקולים "מניעת השפע
מסחריים על שיקולים 

, "זיהוי 7מערכתיים", סעיף 
תשדיר פרסומת והסדרי 

)ד( "שיבוץ 8הפרדה", וסעיף 
הולם ושיקול דעת בשיבוץ 
 פרסומות" לכללי השיבוץ.

בגין שידור האייטמים 
כאמור ועדת ההפרות 
החליטה להטיל עיצום 

₪  10,000כספי על סך 
 10,000בצירוף מע"מ וכן 

נאי על הפרת על ת₪ 
 סעיפים דומים בעתיד.

כמו כן, במכתב מיום 
קבע מנכ"ל  12.11.14

הרשות עיצום כספי על 
תנאי לתחנה על סך 

ככל שזו תפר ₪,  10,000
את אחד מהסעיפים 

 כאמור לעיל.
 

נדון בעיון חוזר והוחלט 
להותיר את הסנקציה על 

 כנה.

 

 רדיו דרום

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

י הרחבת א 
מהדורת היומן של 

התדר המפוצל 
לעונת  101.5

 2015שידורים 
 –למשך שעה 

בהמשך להחלטת 
 ועדת רדיו. 

גם בלוח שהוגש 
לעונת השידורים 

עומדת  2016
 20התכנית על 

דקות, בשעה 
18:00-17:40. 

החלטות ועדת רדיו של מועצת 
)ו( 4הרשות השנייה ושל סעיף 

 לכללי השידורים. 

 

החליטה  ועדת ההפרות
על התראה מפני הישנות 

 המקרה.

 

 רדיו קול ברמה

 סנקציה ההוראות שהופרו ההפרה מועד

התבטאויות מגיש  4.5.15
תכנית כנגד העדה 

 האתיופית.

 6( לחוק וסעיף 2)א()46סעיף 
'אובייקטיביות בשידור'; סעיף 

א, 'משדר פוגע' לכללי 11
 האתיקה בשידורים.

ועדת הפרות החליטה על 
 10,000כספי בסך  עיצום

.₪ 

 



 חוק חופש המידע

 

"( קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע החוק)להלן: " 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 מרשות ציבורית, בסייגים שנקבעו בחוק.

 

עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית של  היא 2015בשנת  ,הממונה על חוק חופש המידע ברשות השנייה

 הרשות השנייה.

 

 מידע לפי הפירוט הבא:בקשות ל עשרה-ששטופלו ע"י הממונה על חופש המידע  2015 במהלך שנת

 

 חלקן ע"י יידוע הפונה שהמידע יפורסם ויעמוד לרשות הציבור נענו בחיוב בקשות ארבע עשרה ,

 .ותוך הפנייה למקום בו יוכל הפונה לעיין במידע

 בקשה אחת נענתה באופן חלקי. 

  הטיפול לא הסתיים.בבקשה אחת 

 

במידת הצורך הרשות האריכה את המועדים בהתאם ו, הבקשות נענו בהתאם למועדים הקבועים לפי חוק

 לחוק. 7לאמור בסעיף 

 

  מכוח חוק חופש המידע לא הוגשו עתירות במהלך שנה זו. 2014על החלטות שהתקבלו בשנת 

 

 

 


