
 

  2018דו"ח שנתי 

 
 רשת

 

הנוגעים לשידורי  2018ועד דצמבר  2017בפרק זה מוצגים הנתונים עבור התקופה החל מנובמבר 

 . 13בעלת הרישיון, "רשת מדיה בע"מ" )להלן: "רשת"( באפיק 

 

הוענק לרשת רישיון לשידורי טלוויזיה על ידי מועצת הרשות השנייה. רשת  2017בחודש נובמבר 

הייתה שנת השידורים הראשונה של  2018. שנת 1.11.2017בעלת רישיון החל מיום החלה לשדר כ

)ה( לחוק הרשות השנייה, תקופת הרישיון 34רשת כבעלת רישיון לשידורי טלוויזיה. על פי סעיף 

 שנה. 15 –הינה ל 

 

שעות  10,194, סך של 13חודשים, שידרה רשת בכל ימי השבוע באפיק  14בתוקפה זו, המונה 

 דור. שי

 

, קבע שינויים במחויבויות 25.2.18לחוק הרשות השנייה אשר נכנס לתוקף ביום  44תיקון מס' 

המורשים לשידורי טלוויזיה. פירוט לגבי שינוי המחויבויות יופיע בגוף הדוח, בסעיף הרלוונטי 

 למחויבות. 

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

 

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

 כל השעות.

 

 עמידה במכסת ההפקה המקומית  .1

מכלל השידורים )מכסה זו מחושבת מתוך  40%רשת מחויבת לשדר הפקות מקומיות בהיקף של 

 כלל השידורים, כולל שידורי החדשות(.

 :זו בתקופה הנבדקת הבדרישרשת עמידת באשר ל הנתוניםלהלן 

 

 אחוז הפקה מקומית  בעל הרישיון

 50% רשת

 רשת עמדה במחויבות.

 

שעות בהן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם  20 –* יצוין כי בנתונים המוצגים לעיל מגולמות כ 

בעלי אופי בידורי שודרו שידורי חדשות מיוחדים. זאת, בשל הנחיית הרשות להימנע משידורים 

 בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים.

 

 

 

 



 

 

 הפקות מקומיות קנויות  .2

 

הרשות רואה בהפקה המקומית הקנויה נושא מרכזי בהסדרת התוכן בישראל. כללי התכניות 

מפרטים את הקריטריונים להפקה המוכרת כקנויה. בהתאם לכללים, בעל הרישיון  יכול 

 20%מנחים, מגישים ושחקנים בהיקף של  –נטים של המסך" להשתמש בעובדיו שהם "טאל

מההפקות המקומיות שהוא משדר. לגבי תכניות מסוגה עילית, ההוצאה המוכרת במקרים אלה 

 . 10% -מופחתת ב

 

 לכללי התכניות לבעל רישיון, המסדיר את נושא ההפקה הקנויה קובע, בין היתר: 12כלל 

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

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

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

אחוזים או יותר, או של תאגיד  20המחזיק אמצעי שליטה בבעל הרישיון בשיעור של 

אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא  20ם כאמור מחזיק בו אמצעי שליטה בשיעור של שאד

 יותנה בשימוש כאמור.

 ( שאינו בגדר אמצעי הפקה;2)-( 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" 

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

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

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

 )א(;9השידור של ההפקות המקומיות הקבוע בסעיף 

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

, ובהיקף שלא 14מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור בסעיף 

ה אחוזים מן השעות שהפיק בהוצאה כוללת זו; ההכר 20יעלה על 

בהוצאה שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית 

 אחוזים..." 90תהיה בשיעור של 

 

(, מחויבות זו נחלקת לשתי 25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בעקבות תיקון 

 תקופות:

מההפקות המקומיות, הפקות  65%מחויבת רשת לשדר  1.11.17 – 24.2.18בתקופה שבין 

 קומיות קנויות.מ

מההפקות המקומיות, הפקות  50%מחויבת רשת לשדר  25.2.18 – 31.12.18בתקופה שבין 

 מקומיות קנויות.



 

 

 :זו הבדרישרשת עמידת הנתונים באשר ללהלן 

 בעל הרישיון

 

קנויה אחוז הפקה מקומית 

 בתקופה שבין

24.2.18 – 1.11.17 

 65% –מחויבות 

 קנויהאחוז הפקה מקומית 

 שבין בתקופה

31.12.18 – 25.2.18 

 50%מחויבות 

 77% 78% רשת

 רשת עמדה במחויבות.

 

 הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה  .3

 

יופקו בירושלים או באזורי מזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות  15%בהתאם לכללים, 

או באזורי  כל בעלי תפקידי המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים. פריפריה

 .פריפריה ועובדים בהם דרך קבע

 

 בעל הרישיון

 

אחוז הפקה מקומית 

 קנויה מהפריפריה

 3.2% רשת

 רשת לא עמדה במחויבות.

 

 הפקה קנויה מגורם אחד  .4

 

בהתאם לכללי התכניות והחלטות המועצה בעניין, לא ישדר בעל הרישיון בכל שנה הפקות קנויות 

רם אחד. המנהל רשאי להתיר בתנאים מסוימים כי גורם שהפיק מהן נרכשו מגו 20%-שיותר מ

 ממכסת ההפקות הקנויות.  30%את תכנית הבוקר, יפיק עד 

 

 לא עמדה במחויבות זו:  –רשת 

הפקות" המפיקה את תכנית  URמההפקות הקנויות הופקו ע"י חברת " 55%בתקופה הנבדקת 

עות( מהמכסה המותרת למפיק תכנית ש 985 –)כ  25%-(. רשת חרגה ב30%הבוקר )ניתן עד 

 הבוקר. 

 

 שידורים חוזרים   .5

 

 20%בכללי התכניות נקבע כי בעל רישיון רשאי לשדר שידורים חוזרים בהיקף שלא יעלה על 

רשאי לשדר בין הרישיון בעל מכלל זמן השידורים שביחידת השידור המוקצית לו. עוד נקבע כי 

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

(, בוטלה מגבלה זו. להלן בדיקת עמידת  25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בתיקון  

 (:1.11.17-24.2.18רשת במגבלה לתקופה שלפני התיקון )



 

 

 סה"כ שידור חוזר רכש שידור חוזר מקור בעל הרישיון

 21.7% -- 21.7% רשת

 

 רשת לא עמדה במחויבות. 

 

 לתכניות מסוגה עילית במכסות עמידה  .6

 

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

ותכניות מיוחדות. בעל הרישיון  מחויב למכסה כוללת של כלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות 

 הסוגות. -פרטניות לתתי

מל"ש.  113.2קה ורכישה של תכניות סוגה עילית סך של חויבה רשת להשקיע בהפ 2018בשנת 

 סכום זה מורכב ממחויבות שוטפת ותכנית פריסה להשלמת חוסרים.

בתוספת השנייה לחוק הרשות השנייה נקבע היקף ההוצאה המחויבת של בעל : מחויבות שוטפת

ון להוציא עבור , חויב בעל הרישי44הרישיון להפקה ורכישה של תכנית מסוגה עילית. טרם תיקון 

לחוק ערך שינוי במחויבות ההשקעה בסוגה  44מל"ש בשנה. תיקון  50תכניות סוגה עילית סך של 

יושקעו  20%מהכנסותיו בסוגה עילית כאשר מתוכם  15%עילית, וקבע כי בעל הרישיון ישקיע 

 יושקעו בתעודה.  20% –בדרמה ו 

חויבה רשת להשקיע ( 1.11.17 – 24.2.18) 44בהתאם לשינוי החקיקה, בתקופה אשר קדמה לתיקון 

סה"כ מל"ש.  51( חויבה רשת להשקיע 25.2.18 – 31.12.18) 44מל"ש ובתקופה שלאחר תיקון  19.4

עבור תכניות מסוגה עילית )בחלוקה לתתי סוגות(, בתקופה  מל"ש 70.4חויבה רשת להשקעה של 

 (.1.11.17-31.12.18הנבדקת )

: עם קבלת הרישיון לשידורי טלוויזיה, קיבלה רשת תכנית פריסה םתכנית פריסה להשלמת חוסרי

להשלמת חוסרי עבר, אשר החוק מאשר דחיית השלמתם בתקופת הרישיון. לפי תכנית הפריסה, 

עבור השלמת חוסרי עבר, בפועל השלימה  מל"ש 42.84סכום של  2018רשת חויבה להשלים בשנת 

 רשת מעבר לסכום זה.

 

 נאותות הפקה 

ים מחייבים את בעל הרישיון להפיק כל אחת מהשעות של תכניות הדרמה, תכניות התעודה הכלל

מהתקציב לשעה לסוגה, ובלבד שסך ההוצאה  65%והתכניות המיוחדות בתקציב מינימלי של 

לאותה הסוגה תעמוד בהיקף המחויב לסוגה האמורה. לגבי סרטי התעודה מחויב בעל הרישיון 

 מהתקציב לשעה לסוגה זו.  80%-שלא תפחת מלהוציא הוצאה מינימלית 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

 

 מינימום –נאותות לשעה  ממוצע –נאותות לשעה  סוגה

 397,239 611,136 דרמה
 סרטי תעודה

444,463 355,570 
 115,560 177,785 תכניות תעודה

 176,550 271,616 תכניות מיוחדות
 *הנתונים בש"ח

 

 

 ירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית פ

שעות )מחויבות זו  192.2 -שעות סוגה עילית אל מול מחויבות של כ  316 -רשת שידרה סך של כ 

שעות ממכסת שעות הסוגה העלית, כקבוע בתוספת השנייה לחוק, של  15הינה לאחר הפחתה של 

 רשת(. שעות סרטי קולנוע ישראליים בהן השקיעה 

 

 שעות.  40לפחות  –מחויבות משותפת לתכניות תעודה וסרטי תעודה 

 שעות 20לפחות  –מחויבות משותפת לתכניות מיוחדות ותכניות תעודה 

 שעות. 93לפחות  –מחויבות משותפת לדרמה, תכניות מיוחדות, תכניות תעודה וסרטי תעודה 

 

 דרמה .א

 שעות 26.6לפחות  –מחויבות 

 חברת ההפקה עד תאריך -מתאריך  סה"כ משך רקיםמספר פ שם התכנית

 סומיוקו בע"מ 02/11/17 - 18/01/18 9:51 11 המדרשה

 01/02/18 - 08/03/18 7:20 8 הרמון 
אנדמול ישראל בע"מ 
 )הוכר כהפקה עצמית(

 17/05/18 - 02/07/18 4:37 9 חיים שלי
סברס הפקות )הוכר 

 כהפקה עצמית(

 13/12/18 - 27/12/18 1:38 3 לצבי יש בעיה 
טדי יזמות והפקות בע"מ 

 )הוכר כהפקה עצמית(

 07/11/17 - 17/12/17 3:44 7 נבסו
אנדמול ישראל בע"מ 
 )הוכר כהפקה עצמית(

 יואב גרוס  16/10/18 - 29/12/18 9:36 14 80-שנות ה
שעות 36:48סה"כ:   

 

 

 ב.   תכניות מיוחדות 

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

 פוסט בע"מ 2פרה  28/07/18 - 25/08/18 2:17 5 טלוויזיה מהעתיד 

 מאי טי וי תקשורת 27/03/18 - 27/03/18 1:02 1 ערב חד פעמי 
שעות 3:20סה"כ:   

 



 

 

 ג.   סרטי תעודה

 שעות. 7לפחות  –מחויבות 

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

סה"כ 
 עד תאריך -מתאריך  משך

 קהחברת הפ

 06/11/17 - 04/12/17 6:42 5 אבודים
מעגלות הפקות 

 בע"מ

 ארצה בע"מ 29/01/18 - 29/01/18 1:03 1 ** הנס של עומר

 ארצה בע"מ 11/01/18 - 11/01/18 1:02 1 ** נאצים באמריקה

 22/11/18 - 31/12/18 8:39 6 קשר השתיקה
סלוצקי אפיקי 

 תקשורת

 ארצה בע"מ 20/08/18 - 20/08/18 1:07 1 תיק בחקירה
שעות 18:34סה"כ:   

 ** סרטי תעודה ששדרו במסגרת "המערכת".

 ד.  תכניות תעודה 

 שעות 5.6לפחות  –מחויבות 

 בעל הרישיון מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

סה"כ 
 עד תאריך -מתאריך  משך

 חברת הפקות

 09/08/18 - 04/10/18 9:30 10 אמבולנס
יולזרי הפקות )הוכר 

 כהפקה עצמית(
 סברס הפקות 19/04/18 - 02/09/18 15:48 13 אף פעם לא מאוחר 

 יו אר הפקות בע"מ 21/07/18 - 21/07/18 1:03 1 ארבעת השבטים 

 08/09/18 - 08/09/18 0:31 1 בר מצווה מאוחרת
וילנסקי הפקות )הוכר 

 כהפקה עצמית(
 פרה טו פוסט בע"מ 28/05/18 - 28/05/18 0:42 1 משפחה בשלט רחוק

 פרה טו פוסט בע"מ 16/08/18 - 16/08/18 0:58 1 סיירת אמא
 כל מיני הפקות WIFI   2 1:49 29/10/18 - 25/10/18 -דור ה 

 14/05/18 - 07/08/18 9:15 7 הזדמנות אחרונה לאהבה
אנדמול ישראל בע"מ 
 )הוכר כהפקה עצמית(

 טדי הפקות 13/12/18 - 26/12/18 3:15 3 המסע המופלא 
 ארצה בע"מ 19/12/17 - 02/05/18 8:58 8 * המערכת

 22/11/18 - 22/11/18 0:30 1 יום בחיי אורי גלר
סלוצקי אפיקי תקשורת 

 )הוכר כהפקה עצמית(
 פרה טו פוסט בע"מ 03/09/18 - 03/09/18 0:33 1 מהפכת שיעורי הבית

 יו אר הפקות בע"מ 06/02/18 - 27/08/18 6:08 8 המשפיעים

 08/03/18 - 08/03/18 0:29 1 ההרמון נחשף
אנדמול ישראל בע"מ 
 )הוכר כהפקה עצמית(

 כל מיני הפקות 01/11/18 - 19/11/18 3:31 3 הרשת החברתית

 04/10/18 - 04/10/18 0:28 1 יום בחיי ארז קומרובסקי
סלוצקי אפיקי תקשורת 

 )הוכר כהפקה עצמית(

 13/10/18 - 13/10/18 0:58 1 אביבית כולם אוהבים את
וילנסקי הפקות )הוכר 

 כהפקה עצמית(
 חברת החדשות 01/11/17 - 31/12/18 156:23 271 לילה טוב ישראל
 כל מיני הפקות 27/03/18 - 27/03/18 0:47 1 לראות את העור

 07/11/17 - 25/12/18 19:43 14 מהפכה במטבח
אנדמול ישראל בע"מ 

 צמית()הוכר כהפקה ע
 כל מיני הפקות 25/01/18 - 25/01/18 0:59 1 מחליטים להחליט

 17/12/18 - 17/12/18 0:48 1 מכורים לסכין
יו אר הפקות בע"מ 

 )הוכר כהפקה עצמית(
סלוצקי אפיקי תקשורת  16/10/18 - 12/11/18 1:59 4 יום בחיי דה פור



 

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

סה"כ 
 עד תאריך -מתאריך  משך

 חברת הפקות

 )הוכר כהפקה עצמית(
 פרה טו פוסט בע"מ 07/06/18 - 07/06/18 0:50 1 סלבריישן עד הבית 

 ארצה בע"מ 15/01/18 - 04/02/18 3:36 4 קפיצה למחר
 מימד טים הפקות 09/04/18 - 26/04/18 6:35 5 שישה אבות 

 פרה טו פוסט בע"מ 19/07/18 - 19/07/18 0:59 1 שיעור פרטי מידי
שעות 257:18סה"כ:   

 * תכניות תחקירים. 

 

 

 פית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן ה.   סיכום ההוצאה הכס

 

ש להפקה ולרכישה של תכניות מסוגה עילית, "מל 113.2 -חויבה רשת להוציא סך של כ 2018בשנת 

מל"ש(.  42.8מל"ש( ומהשלמת חוסרי עבר )ע"ס  70.4סכום זה מורכב ממחויבות שוטפת )ע"ס 

 ש. "מל 118.5 –לרשת הוכרה הוצאה בסך של כ 

 

סרטי  מהדר סוגה

 תעודה

תכניות 

 תעודה

תכניות מיוחדות 

 או תכניות תעודה

סרטי תעודה 

 ותכניות תעודה

 מחויבות: 

                  

 הוצאה מחויבת

 

 

 מל"ש 26.26

 

 מל"ש 7.98

 

 מל"ש 6.19

 

 מל"ש 5.44

 

 מל"ש 10.19

 

  מל"ש על ארבע הסוגות 57.17

 

 סה"כ מחויבות

 

 מל"ש 113.2

 

 ביצוע: 

 מוכרת הוצאה 

 

 מל"ש 31.53

 

 מל"ש 7.98

 

 מל"ש 6.19

 

 מל"ש 5.44

 

 מל"ש 10.19

 

 מל"ש על ארבע הסוגות 57.17

 

סה"כ הוצאה 

 מוכרת

 

 מל"ש 118.5

 *כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

 

מל"ש ועמדה בסך ההוצאה המחויבת עבור תכניות  118.5סך של  2018רשת הוציאה בשנת  .1

 מל"ש.   113.2קרי בסכום של סוגה עילית, 

 מל"ש במכסת הדרמה.  5.27סך של  2018רשת הוציאה ביתר בשנת  .2

כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת בעל הרישיון, הוציאה רשת  .3

 מל"ש עבור תכניות תעודה.  48.9 -מל"ש עבור דרמה ו 8.27



 

מל"ש עבור סרטי  3.7 –לה הוצאה של כ .   בהוצאות רשת בעבור תכניות מסוגה עילית נכל4

מל"ש  1.5קולנוע ישראליים בהתאם לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה: 

 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה. 1.2במכסת ההוצאה בעבור דרמה וסך של 

 
תחזית, והפער בין מדיווחי ההכנסות של בעל הרישיון עולה כי הכנסות בעל הרישיון היו נמוכות מה

מל"ש. נתון זה עשוי  5.48ההוצאה החזויה להוצאה המחייבת עפ"י הכנסות בפועל עומד על 
  להתעדכן לאחר סיום הליכי ביקורת.

 
 
 
 
 
 הפקות קנויות מסוגה עילית  .7

 

 .מקומיות קנויות הפקות, סוגה עילית שבה הוא מחויבמתכניות  תמכסב רישיון מחויב לשדרבעל  

(, מחויבות זו נחלקת לשתי 25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44תיקון בעקבות 

 תקופות:

משעות הסוגה העילית יהיו מהפקה  65% -מחויבת רשת ש  1.11.17 – 24.2.18בתקופה שבין 

 ממכסת ההשקעה בסוגה עילית יושקעו בהפקות מקומיות קנויות.  65% –מקומית קנויה ו 

משעות הסוגה העילית יהיו מהפקה  50% -מחויבת רשת ש  25.2.18 – 31.12.18בתקופה שבין 

 ממכסת ההשקעה בסוגה עילית יושקעו בהפקות מקומיות קנויות. 50% –מקומית קנויה ו 

 

 בחישוב שנתי עולה כי רשת לא עמדה במחויבות לפי הפירוט הבא:

 

 

קובע כי על בעל הרישיון להפיק את תכניות הסוגה  )ד( לכללי התכניות  לבעל רישיון12סעיף 

העילית בהפקה קנויה בהוצאה ממוצעת לשעה, שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפקה 

 יות עמדו בתנאי נאותות הפקה(.עצמית. הבדיקה מתבצעת לכל תת סוגה בנפרד )כל התכנ

 עמדה בכלל זה פרט לאי עמידה בדרמה.   רשת

 

 תכניות מועדפות  .8

 

כללי התכניות קובעים כי בעל הרישיון מחויב לשדר תכניות שיעסקו בנושאים, שמקדמים את 

מורשת מגמות הרשות השנייה. תכניות אלה הוגדרו כ"תכניות מועדפות" והן עוסקות בנושאים: 

  ות יהודית, פריפריה ושיח ציבורי.ותרב

אחוז השעות של הפקות קנויות של תכניות 

 מסוגה עילית

בהפקות קנויות של  אחוז ההשקעה

 תכניות מסוגה עילית

31% 48% 



 

-1.11.17קרי, בתקופה  44ביטל מחויבות זו. על כן נבדקה המחויבות עד ליום תיקון  44תיקון 

העוסקות בנושאים מועדפים באופן  תכניותשל  שעות 15:54, בה חויבה רשת לשדר 24.2.18

 . 24:00-17:00, בין השעות מובהק

 

 24.2.18-1.11.17בתקופה  17:00-24:00ת שידור תכניות מועדפות בין השעו

 שעות 15:54 –מחויבות 

 שעות 17:05 –ביצוע בפועל 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 

 תכניות מועדפות בנושאי פריפריה
 

 29/01/18 - 29/01/18 1:03 1 הנס של עומר -המערכת 

 07/11/17 - 17/12/17 3:44 7 נבסו

 06/11/17 - 04/12/17 6:42 5 אבודים

 שעות 11:29סה"כ שעות פריפריה: 
 

 תכניות מועדפות בנושאי מורשת ותרבות יהודית
 

 16/12/17 - 03/02/18 00:57 2 חגיגה של מחלוקות

 שעות 00:57סה"כ שעות מורשת ותרבות יהודית: 
 

 תכניות מועדפות בנושאי שיח ציבורי 
 

 02/01/18 - 02/01/18 1:36 1 ריםהנכים הופכים לפנת -המערכת 

 11/02/18 - 11/02/18 1:06 1 משטרה בחקירה -המערכת 

 11/01/18 - 11/01/18 1:02 1 נאצים באמריקה -המערכת 

 06/02/18 - 06/02/18 00:54 1 המשפיעים

 שעות 4:38סה"כ שעות שיח ציבורי: 
 

 שעות 17:05סה"כ תכניות מועדפות ששודרו: 
 

 מחויבות.רשת עמדה ב

 
  השקעה בקולנוע ישראלי . 9

 

מל"ש )כולל הצמדה  5.03עמדה על סך  2018המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי של רשת בשנת 

 2018מל"ש. רשת עמדה במחויבות ההשקעה לשנת  5.4למדד(. בפועל הוכרה לרשת השקעה על סך 

 ואף השקיעה מעבר.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ת:להלן פירוט הסרטים בהם השקיעה רש

 

 יוצרים / מפיק סרט

 דויד דרעי סאלח

 אורית רונאל בורקס רטס

 דני מנקין אולסי פרי סיפור חיי

 גידי אביבי, יואב שמיר הפנסיונרים -למי קראת זקן 

 אלעד פלג, רוני ארד לוס אנגלס דרום

 לימור פנחסוב דני כץ הרצח

 לירן עצמור הרשת החברתית

 וקסלראלעד  ליידי טיטי, ברש, מסתור

 קובי פארג אלבום פרטי - ישראל

 מיכל יניק ברש

 ערן ריקליס מסתור

 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית . 10

 

כללי התכניות לבעל רישיון קובעים כי בעל רישיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, 

באמצעות כתוביות תרגום או  דוברות ערבית או רוסית, או מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה

מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף  5%-דיבוב, בשיעור שלא יפחת מ

מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית. המחויבות לשידור  5%-שלא יפחת מ

 לחוק. 44בשפה הרוסית בוטלה במסגרת תיקון 

 

תכניות בהפקה מקומית הדוברות את השפה הערבית, בת שעה או בעל רישיון ישדר עוד נקבע כי 

שתי 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.

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  10.1

 

נה את עמידת רשת בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי רשת לא הרשות בח

 עמדה בשישה שבועות במחויבות האמורה. 

שעות שנתיות. בפועל שודרו   508חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית. 574:51

 ד במכסה ואף יותר מכך.בעל הרישיון עמ

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית



 

רשת מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה או שתי תכניות בנות חצי שעה בשבוע. את 

התכניות האמורות יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן 

 12%סה זו יובא במניין שיעור של עד יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. במכ

 שידורים חוזרים.

 

 7:19חודשים(, מתוכן יובאו במניין עד   14שעות בתקופה הנבדקת ) 61מחויבות רשת עומדת על 

 שעות בשידור חוזר.  

 

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

 03/11/17 - 28/12/18 52:44 50 שביל התרבות

 26/11/17 - 17/05/18 7:19 16 .סחתנא ש.ח
שעות 60:03סה"כ:   

דקות, חוסר זה הושלם ע"י עודף משנת  0:56שעות, לרשת חוסר של  60:03בסך הכול שידרה רשת 

 . רשת עמדה במחויבות.2017

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

 עות לחברה הערבית בישראל. עסקו בשאלות הנוג

 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות  10.2

 

לחוק בוטלה מחויבות השידור של תכניות דוברות או מתורגמות לרוסית. לכן בדיקת  44בתיקון 

 (.24.2.18המחויבות התבצעה עד ליום התיקון )

ת בפריסה שבועית, הרשות בחנה את עמידת רשת בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמו

 ומצאה כי רשת עמדה במחויבות האמורה. 

 

שעות בתקופה טרום תיקון  139חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. 184:34. בפועל שודרו  44

 בעל הרישיון עמד במכסה ואף יותר מכך.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 קשת - 1820דוח שנתי 

 

הנוגעים לשידורי בעלת  2018ועד דצמבר  2017זה מוצגים הנתונים עבור התקופה החל מנובמבר 

 . 12הרישיון, "שידורי קשת בע"מ" )להלן: "קשת"( באפיק 

 

הוענק לקשת רישיון לשידורי טלוויזיה על ידי מועצת הרשות השנייה. קשת  2017בחודש נובמבר 

הייתה שנת השידורים הראשונה של  2018. שנת 1.11.2017מיום  החלה לשדר כבעלת רישיון החל

)ה( לחוק הרשות השנייה, תקופת הרישיון 34קשת כבעלת רישיון לשידורי טלוויזיה. על פי סעיף 

 שנה. 15 –הינה ל 

 

שעות  10,123, סך של 12חודשים, שידרה קשת בכל ימי השבוע באפיק  14בתוקפה זו, המונה 

 שידור. 

 

, קבע שינויים, בין היתר, 25.2.18לחוק הרשות השנייה אשר נכנס לתוקף ביום  44' תיקון מס

במחויבויות המורשים לשידורי טלוויזיה. פירוט לגבי שינוי המחויבויות יופיע בגוף הדוח, בסעיף 

 הרלוונטי למחויבות. 

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

 

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

 כל השעות.

 

 עמידה במכסת ההפקה המקומית  .1

מכלל השידורים )מכסה זו מחושבת מתוך  40%קשת מחויבת לשדר הפקות מקומיות בהיקף של 

 כלל השידורים, כולל שידורי החדשות(.

 :זו בתקופה הנבדקת הבדרישקשת עמידת ר להנתונים באשלהלן 

 

 אחוז הפקה מקומית  בעל הרישיון

 46% קשת

 קשת עמדה במחויבות.

 

שעות בהן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם  13 –* יצוין כי בנתונים המוצגים לעיל מגולמות כ 

אופי בידורי  שודרו שידורי חדשות מיוחדים. זאת, בשל הנחיית הרשות להימנע משידורים בעלי

 בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים.

 

 הפקות מקומיות קנויות  .2

 

הרשות רואה בהפקה המקומית הקנויה נושא מרכזי בהסדרת התוכן בישראל. כללי התכניות 

מפרטים את הקריטריונים להפקה המוכרת כקנויה. בהתאם לכללים, בעל הרישיון  יכול 



 

 20%מנחים, מגישים ושחקנים בהיקף של  –המסך" להשתמש בעובדיו שהם "טאלנטים של 

מההפקות המקומיות שהוא משדר. לגבי תכניות מסוגה עילית, ההוצאה המוכרת במקרים אלה 

 . 10% -מופחתת ב

 

 לכללי התכניות לבעל רישיון, המסדיר את נושא ההפקה הקנויה קובע, בין היתר: 12כלל 

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

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

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

אחוזים או יותר, או של תאגיד  20המחזיק אמצעי שליטה בבעל הרישיון בשיעור של 

אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא  20מחזיק בו אמצעי שליטה בשיעור של שאדם כאמור 

 יותנה בשימוש כאמור.

 ( שאינו בגדר אמצעי הפקה;2)-( 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; –פקה" "אמצעי ה

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

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

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

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

 )א(;9השידור של ההפקות המקומיות הקבוע בסעיף 

אחוזים  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 

שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית  בהוצאה

 אחוזים..." 90תהיה בשיעור של 

 

(, מחויבות זו נחלקת לשתי 25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בעקבות תיקון 

 תקופות:

מההפקות המקומיות, הפקות  65%מחויבת קשת לשדר  1.11.17 – 24.2.18בתקופה שבין 

 נויות.מקומיות ק

מההפקות המקומיות, הפקות  50%מחויבת קשת לשדר  25.2.18 – 31.12.18בתקופה שבין 

 מקומיות קנויות.

 

 

 

 

 



 

 

 :זו הבדרישקשת עמידת הנתונים באשר ללהלן 

 בעל הרישיון

 

אחוז הפקה מקומית קנויה 

 בתקופה שבין

24.2.18 – 1.11.17 

 65% –מחויבות 

 אחוז הפקה מקומית קנויה

 יןבתקופה שב

31.12.18 – 25.2.18 

 50%מחויבות 

 66% 70% קשת

 קשת עמדה במחויבות.

 

 הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה  .3

 

יופקו בירושלים או באזורי מזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות  15%בהתאם לכללים, 

באזורי  כל בעלי תפקידי המפתח בהפקות האמורות יהיו מי שמתגוררים בירושלים או. פריפריה

 .פריפריה ועובדים בהם דרך קבע

 

 בעל הרישיון

 

אחוז הפקה מקומית 

 קנויה מהפריפריה

 5% קשת

 קשת לא עמדה במחויבות.

 

 הפקה קנויה מגורם אחד  .4

 

בהתאם לכללי התכניות והחלטות המועצה בעניין, לא ישדר בעל הרישיון בכל שנה הפקות קנויות 

ד. המנהל רשאי להתיר בתנאים מסוימים כי גורם שהפיק מהן נרכשו מגורם אח 20%-שיותר מ

 ממכסת ההפקות הקנויות.  30%את תכנית הבוקר, יפיק עד 

 

 לא עמדה במחויבות זו:  –קשת 

הפקות" המפיקה את תכנית  UBHמההפקות הקנויות הופקו ע"י חברת " 41%בתקופה הנבדקת 

מהמכסה המותרת למפיק תכנית  שעות( 334 –)כ  11%-(. קשת חרגה ב30%הבוקר )ניתן עד 

 הבוקר. 

 

 שידורים חוזרים   .5

 

 20%בכללי התכניות נקבע כי בעל רישיון רשאי לשדר שידורים חוזרים בהיקף שלא יעלה על 

רשאי לשדר בין הרישיון בעל מכלל זמן השידורים שביחידת השידור המוקצית לו. עוד נקבע כי 

 למגבלה האמורה.ר שידורים חוזרים מעב 06:00-24:00השעות 

קרי,  44על כן נבדקה המחויבות עד ליום תיקון לחוק הרשות השנייה ביטל מחויבות זו.  44תיקון  

 :1.11.17-24.2.18בתקופה 



 

 

 סה"כ שידור חוזר רכש שידור חוזר מקור בעל הרישיון

 23.5% -- 23.5% קשת

 

 קשת לא עמדה במחויבות. 

 

 יליתלתכניות מסוגה ע במכסות עמידה  .6

 

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

ותכניות מיוחדות. בעל הרישיון  מחויב למכסה כוללת של כלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות 

 הסוגות. -פרטניות לתתי

 

מל"ש.  129.6ת סך של חויבה קשת להשקיע בהפקה ורכישה של תכניות סוגה עילי 2018בשנת 

 סכום זה מורכב ממחויבות שוטפת ותכנית פריסה להשלמת חוסרים.

בתוספת השנייה לחוק הרשות השנייה נקבע היקף ההוצאה המחויבת של בעל : מחויבות שוטפת

, חויב בעל הרישיון להוציא עבור 44הרישיון להפקה ורכישה של תכנית מסוגה עילית. טרם תיקון 

לחוק ערך שינוי במחויבות ההשקעה בסוגה  44מל"ש בשנה. תיקון  50לית סך של תכניות סוגה עי

יושקעו  20%מהכנסותיו בסוגה עילית כאשר מתוכם  15%עילית, וקבע כי בעל הרישיון ישקיע 

 יושקעו בתעודה.  20% –בדרמה ו 

ת להשקיע חויבה קש( 1.11.17 – 24.2.18) 44בהתאם לשינוי החקיקה, בתקופה אשר קדמה לתיקון 

מל"ש.  64.9( חויבה קשת להשקיע 25.2.18 – 31.12.18) 44מל"ש ובתקופה שלאחר תיקון  19.4

עבור תכניות מסוגה עילית )בחלוקה לתתי סוגות(,  מל"ש 84.3סה"כ חויבה קשת להשקעה של 

 (.1.11.17-31.12.18בתקופה הנבדקת )

טלוויזיה, קיבלה קשת תכנית פריסה : עם קבלת הרישיון לשידורי תכנית פריסה להשלמת חוסרים

להשלמת חוסרי עבר, אשר החוק מאשר דחיית השלמתם בתקופת הרישיון. לפי תכנית הפריסה, 

עבור השלמת חוסרי עבר, בפועל השלימה  מל"ש 45.3סכום של  2018קשת חויבה להשלים בשנת 

 קשת מעבר לסכום זה.

 

 נאותות הפקה 

פיק כל אחת מהשעות של תכניות הדרמה, תכניות התעודה הכללים מחייבים את בעל הרישיון לה

מהתקציב לשעה לסוגה, ובלבד שסך ההוצאה  65%והתכניות המיוחדות בתקציב מינימלי של 

לאותה הסוגה תעמוד בהיקף המחויב לסוגה האמורה. לגבי סרטי התעודה מחויב בעל הרישיון 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 נאותות ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  

 

 מינימום –נאותות לשעה  ממוצע –נאותות לשעה  סוגה

 397,239 611,136 דרמה
 סרטי תעודה

444,463 355,570 
 115,560 177,785 תכניות תעודה

 176,550 271,616 תכניות מיוחדות
 *הנתונים בש"ח

 

 וההוצאה על סוגה עילית  פירוט התכניות

שעות )מחויבות זו הינה  235שעות סוגה עילית אל מול מחויבות של  539 -קשת שידרה סך של כ 

שעות ממכסת שעות הסוגה העלית, כקבוע בתוספת השנייה לחוק, של שעות  14לאחר הפחתה של 

שעות  210דר סרטי קולנוע ישראליים בהן השקיעה קשת(. מתוך מחויבות זו, מחויבת קשת לש

ב לתוספת השנייה בחוק הרשות השנייה, 5בחלוקה למכסות השונות. בנוסף, בהתאם לסעיף 

שעות נוספות עבור תכניות מסוגה עילית. קשת עמדה במחויבות  25מחויבת קשת להוציא עוד 

 לשידור שעות סוגה.

 

 שעות. 41לפחות  –מחויבות משותפת לתכניות תעודה וסרטי תעודה 

 שעות 20לפחות  –ותפת לתכניות מיוחדות ותכניות תעודה מחויבות מש

 שעות. 95לפחות  –מחויבות משותפת לדרמה, תכניות מיוחדות, תכניות תעודה וסרטי תעודה 

 

 דרמה .ב

 שעות 30לפחות  –מחויבות 
 

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

סה"כ 
 עד תאריך -מתאריך  משך

 חברת ההפקה

 ספירו סרטים בע"מ 13/05/18 - 09/06/18 9:55 9 בשבילה גיבורים עפים 

 04/03/18 - 30/05/18 10:10 12 יש לה את זה
דנה הפקות ובע"מ ושולה 

 שפיגל בע"מ

 09/11/17 - 27/01/18 10:06 12 כיפת ברזל
אבוט המאירי תקשורת 

 בע"מ

 מאשה הפקות בע"מ 21/11/18 - 26/12/18 7:10 8 כפולים

 12/02/18 - 23/04/18 8:13 10 להעיר את הדוב
יולי אוגוסט תקשורת 

 בע"מ
 טדי יזמות והפקות בע"מ 03/11/17 - 28/12/18 21:51 45 סברי מרנן

 ארצה בע"מ 27/02/18 - 28/05/18 7:34 12 צומת מילר 
שעות 75:01סה"כ:   

 

 



 

 ב.   תכניות מיוחדות 

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

 שידורי קשת 01/11/17 - 13/06/18 29:32 24 ארץ נהדרת

היום בלילה עם 
 01/11/17 - 26/02/18 32:55 60 גורי אלפי

 נאוי פרו בע"מ

מה זה השטויות 
 04/03/18 - 27/06/18 9:38 11 האלה?!

 ל. בנאסולי בע"מ

שעות 72:05סה"כ:   

 

 

 ג.   סרטי תעודה

 שעות. 7לפחות  –מחויבות 

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

ה"כ ס
 עד תאריך -מתאריך  משך

 חברת הפקה

 17/03/18 - 17/03/18 1:16 1 ראיון ראשון -אולמרט 
קודה תקשורת 

 בע"מ
אמיר  - היממה האחרונה

 20/12/17 - 20/12/17 0:51 1 פרישר גוטמן
 פיים ניים בע"מ

 30/11/17 - 30/11/17 0:50 1 בחרתי להמשיך לחיות
קסטינה תקשורת 

 בע"מ

 02/07/18 - 02/07/18 0:52 1 תילדה דוגמני
קסטינה תקשורת 

 בע"מ

 23/11/17 - 23/11/17 0:53 1 לא אכפת לנו מה יגידו
קסטינה תקשורת 

 בע"מ

 25/06/18 - 25/06/18 0:51 1 נשואה פלוס חבר
קסטינה תקשורת 

 בע"מ
 נאוי פרו בע"מ 30/12/18 - 31/12/18 1:42 2 המסע המטורף של גורי

 18/06/18 - 13/12/18 3:06 3 המתחזים
קסטינה תקשורת 

 בע"מ

 11/04/18 - 11/04/18 0:50 1 פולין יחסים במבחן -ישראל 
כל מיני הפקות 

 בע"מ

 14/04/18 - 14/04/18 1:34 1 להיות רמטכ"ל
קסטינה תקשורת 

 בע"מ

 07/06/18 - 12/06/18 4:47 3 נוער? -מי ירה בילדי הבר
מעגלות הפקות 

 בע"מ

 11/12/18 - 11/12/18 0:54 1 משנה מסלול 
דנה הפקות בע"מ 

 ושולה שפיגל בע"מ

 26/04/18 - 26/04/18 0:52 1 נצורים בקהיר
קודה תקשורת 

 בע"מ
כך הופצץ הכור  -סודי ביותר 

 21/03/18 - 21/03/18 1:04 1 הסורי
קסטינה תקשורת 

 בע"מ

 שידור קשת 02/10/18 - 02/10/18 0:54 1 עדים על הכוונת
ית הפשע של באר אימפרי

 17/01/18 - 24/01/18 2:03 2 **שבע
 עובדה א.ד. בע"מ

 עובדה א.ד. בע"מ 29/11/17 - 29/11/17 0:59 1 **האיש שידע יותר מידי

 עובדה א.ד. בע"מ 28/03/18 - 28/03/18 1:06 1 **המסע של אסף

 עובדה א.ד. בע"מ 31/01/18 - 31/01/18 1:03 1 **הניצחון של אלכס

 עובדה א.ד. בע"מ 14/02/18 - 14/02/18 0:59 1 **ל רומיהנס ש

 עובדה א.ד. בע"מ 10/05/18 - 10/05/18 1:34 1 **הפאודה הגדולה מכולן

 עובדה א.ד. בע"מ 12/04/18 - 12/04/18 1:31 1 **לנצח את סג'עייה

 עובדה א.ד. בע"מ 16/11/17 - 16/11/17 1:05 1 **סיפורו של ח"כ גואטה



 

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

ה"כ ס
 עד תאריך -מתאריך  משך

 חברת הפקה

 עובדה א.ד. בע"מ 10/04/18 - 10/04/18 1:38 1 **ןקוד צוקרמ

 עובדה א.ד. בע"מ 06/12/17 - 06/12/17 1:00 1 **שתי משפחות, לב אחד

שעות 34:26סה"כ:   

 ** סרטי תעודה ששדרו במסגרת "עובדה".

 

 ד.  תכניות תעודה 

 שעות 17לפחות  –מחויבות 

 בעל הרישיון מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

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

 חברת הפקות

 גיל הפקות 10/09/18 - 01/10/18 5:06 6 אוכל מהבית
 כל מיני הפקות בע"מ 02/05/18 - 05/12/18 4:18 6 אחד למיליון 

 25/02/18 - 31/12/18 143:00 201 אנשים 
קסטינה תקשורת 

 בע"מ
 כל מיני הפקות בע"מ 05/08/18 - 20/08/18 3:10 3 בין אריזונה לנס ציונה

 08/11/17 - 28/11/18 9:10 12 הכל אישי
קסטינה תקשורת 

 בע"מ
 שידורי קשת 01/11/17 - 31/12/18 153:37 285 התכנית הכלכלית

 17/09/18 - 17/09/18 0:56 1 ראיון ראשון -חוה יערי 
סלוצקי אפיקי 
 תקשורת בע"מ

 ארז דן הפקות בע"מ VIP  8 4:29 21/05/18 - 07/03/18חופשה 
 כל מיני הפקות בע"מ 10/01/18 - 02/10/18 5:41 8 יצאת צדיק

 קודה תקשורת בע"מ 16/06/18 - 22/07/18 11:16 7 היום בעוד שנה
 עובדה א.ד. בע"מ 09/11/17 - 27/12/18 13:13 11 *עובדה

 16/09/18 - 16/09/18 1:34 1 רוצחות מבית טוב 
יקי סלוצקי אפ

 תקשורת בע"מ
שמים פתוחים עם גיל 

 04/11/17 - 31/12/17 2:01 4 חובב
 גברת הפקות בע"מ

שעות 357:37סה"כ:   

 * תכניות תחקירים. 

 

 ה.   סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן 

 

ות מסוגה עילית, ש להפקה ולרכישה של תכני"מל 129.6 -חויבה קשת להוציא סך של כ 2018בשנת 

מל"ש(.  45.3מל"ש( ומהשלמת חוסרי עבר )ע"ס  84.3סכום זה מורכב ממחויבות שוטפת )ע"ס 

 ש. "מל 188.66 –לקשת הוכרה הוצאה בסך של כ 

 

סרטי  דרמה סוגה

 תעודה

תכניות 

 תעודה

תכניות מיוחדות או 

 תכניות תעודה

סרטי תעודה 

 ותכניות תעודה

 מחויבות: 

                  

 הוצאה מחויבת

 

 

 מל"ש 44.83

 

 מל"ש 7.65

 

 מל"ש 4.59

 

 מל"ש 5.44

 

 מל"ש 12.98

 

  מל"ש על ארבע הסוגות 54.11



 

  סה"כ מחויבות

 מל"ש 129.6

 ביצוע: 

 שעות

 הוצאה מוכרת 

 

 מל"ש 57.8

 

 מל"ש 17.42

 

 מל"ש 40.91

 

 מל"ש 5.44

 )מתכניות תעודה(

 

 מל"ש 12.98

 )מתכניות תעודה(

 "ש מתכניות מיוחדותמל 46.24

 מל"ש מתכניות תעודה. 7.87

 מל"ש על ארבע הסוגות 54.11סה"כ        

סה"כ הוצאה 

 מוכרת

 

 מל"ש 188.66

 *כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

 

מל"ש ועמדה בסך ההוצאה המחויבת עבור תכניות  188.66סך של  2018קשת הוציאה בשנת  .4

 מל"ש.   129.6של סוגה עילית, קרי בסכום 

מל"ש הוצאה  12.97מל"ש בחלוקה הבאה:  59.06סך של  2018קשת הוציאה ביתר בשנת  .5

מל"ש  36.32 –מל"ש הוצאה ביתר במכסת סרטי תעודה ו  9.77ביתר במכסת הדרמה, 

 במכסת תכניות התעודה. 

בהוצאה עבור המכסה המשותפת לתכניות תעודה ותכניות מיוחדות וכן עבור המכסה  .6

 שותפת לתכניות תעודה וסרטי תעודה, בוצעה הוצאה עבור תכניות תעודה.המ

 46.24כחלק מהמכסה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת בעל הרישיון, הוציאה קשת  .7

 מל"ש עבור תכניות תעודה.  7.87 -מל"ש עבור תכניות מיוחדות ו

מל"ש עבור סרטי  3.5 –בהוצאות קשת בעבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ  .8

מל"ש  1.4קולנוע ישראליים בהתאם לחוק הרשות השנייה. ההוצאה הוכרה בחלוקה הבאה: 

 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה. 2.1במכסת ההוצאה בעבור דרמה וסך של 

 מחויבות ההוצאה לסוגה עילית עשויה להתעדכן לאחר סיום ביקורת הכנסות. .9

 

 ליתהפקות קנויות מסוגה עי  .7

 

 .מקומיות קנויות הפקות, סוגה עילית שבה הוא מחויבמתכניות  תמכסב רישיון מחויב לשדרבעל  

(, מחויבות זו נחלקת לשתי 25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בעקבות תיקון 

 תקופות:

ה משעות הסוגה העילית יהיו מהפק 65% -מחויבת קשת ש  1.11.17 – 24.2.18בתקופה שבין 

 ממכסת ההשקעה בסוגה עילית יושקעו בהפקות מקומיות קנויות.  65% –מקומית קנויה ו 

משעות הסוגה העילית יהיו מהפקה  50% -מחויבת קשת ש  25.2.18 – 31.12.18בתקופה שבין 

 ממכסת ההשקעה בסוגה עילית יושקעו בהפקות מקומיות קנויות. 50% –מקומית קנויה ו 

 

 

 



 

 

 

 כי קשת עמדה במחויבות לפי הפירוט הבא: בחישוב שנתי עולה

 

 

קובע כי על בעל הרישיון להפיק את תכניות הסוגה  )ד( לכללי התכניות לבעל רישיון12סעיף 

מוצעת לשעה, שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפקה העילית בהפקה קנויה בהוצאה מ

 עצמית. הבדיקה מתבצעת לכל תת סוגה בנפרד )כל התכניות עמדו בתנאי נאותות הפקה(.

 עמדה בכלל זה פרט לאי עמידה בתכניות מיוחדות.   קשת

 

 

 תכניות מועדפות  .8

 

ו בנושאים, שמקדמים את כללי התכניות קובעים כי בעל הרישיון מחויב לשדר תכניות שיעסק

מורשת מגמות הרשות השנייה. תכניות אלה הוגדרו כ"תכניות מועדפות" והן עוסקות בנושאים: 

  ותרבות יהודית, פריפריה ושיח ציבורי.

 44, לחוק הרשות השנייה, ביטל מחויבות זו. על כן נבדקה המחויבות עד ליום תיקון 44תיקון 

העוסקות בנושאים  תכניותשל  שעות 15:54ויבת קשת לשדר , מח1.11.17-24.2.18קרי, בתקופה 

 . 24:00-17:00, בין השעות מועדפים באופן מובהק

 

 24.2.18-1.11.17בתקופה  17:00-24:00שידור תכניות מועדפות בין השעות 

 שעות 15:54 –מחויבות 

 שעות 17:29 –ביצוע בפועל 

 יךעד תאר -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 

 תכניות מועדפות בנושאי פריפריה
 

 11/12/17 - 11/12/17 0:42 1 אור איתן 

 23/11/17 - 23/11/17 0:53 1 לא אכפת לנו מה יגידו -בגובה העיניים 

 17/01/18 - 24/01/18 2:03 2 אימפריית הפשע של באר שבע -עובדה 

 31/01/18 - 31/01/18 1:03 1 הניצחון של אלכס -עובדה 

 שעות 4:43כ שעות פריפריה: סה"
 

 תכניות מועדפות בנושאי מוקשת ותרבות יהודית
 

 09/11/17 - 27/01/18 10:06 12 כיפת ברזל

 שעות 10:06סה"כ שעות מוקשת ותרבות יהודית: 

אחוז השעות של הפקות קנויות של תכניות 

 מסוגה עילית

אחוז ההשקעה בהפקות קנויות של תכניות 

 מסוגה עילית

66% 71% 



 

 יךעד תאר -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 

 תכניות מועדפות בנושאי שיח ציבורי 
 

 31/12/17 - 31/12/17 0:43 1 אנשי השנה בפוליטיקה

 20/12/17 - 20/12/17 0:51 1 היממה האחרונה

 16/11/17 - 16/11/17 1:05 1 סיפורו של ח"כ גואטה -עובדה 

 שעות 2:40סה"כ שעות שיח ציבורי: 
 

 שעות 17:29סה"כ תכניות מועדפות ששודרו: 
 

 קשת עמדה במחויבות.

  השקעה בקולנוע ישראלי . 9

 

מל"ש )כולל הצמדה  5.03על סך עמדה  2018המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי של קשת בשנת 

מל"ש. קשת עמדה במחויבות ההשקעה לשנת  5.09למדד(. בפועל הוכרה לקשת השקעה על סך 

2018. 

 
 להלן פירוט הסרטים בהם השקיעה קשת:

 

 יוצרים / מפיק סרט

 קסיס סרטים בע"מ מחוץ לקופסא 

 ענב שנהר כוחו של רצון 

 יענב שנהר ואדר אביב נעורים  -חיסולים 

 ענב שנהר ואדרי עלי חסאן סלמה  -חיסולים 

 ענב שנהר ואדרי אבו גי'האד  -חיסולים 

 רוני מנור עפרה חזה/ירדנה ארזי 

 קודה השוטרים הנוקמים  -חטאים 

 איציק קריכלי  הלהקה האחרונה בלבנון

 יואב רועה עדות

 שרון מימון טל גרניט  הנשף 

 יונתן בר אילן  אול אין 

 אבי נשר סיפור אחר(כנען )

 יובל אדלר מורה לאנגלית 

 אמיר הראל אהוד ברק

 



 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית . 10

 

כללי התכניות לבעל רישיון קובעים כי בעל רישיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, 

עות כתוביות תרגום או דוברות ערבית או רוסית, או מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצ

מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף  5%-דיבוב, בשיעור שלא יפחת מ

מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית. המחויבות לשידור  5%-שלא יפחת מ

 לחוק. 44בשפה הרוסית בוטלה במסגרת תיקון 

 

ת בהפקה מקומית הדוברות את השפה הערבית, בת שעה או בעל רישיון ישדר תכניועוד נקבע כי 

שתי 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.

 

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  10.1

 

ת עמידת קשת בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי קשת לא הרשות בחנה א

 שבועות, במחויבות האמורה.  40 -עמדה ב 

שעות שנתיות. בפועל שודרו   506חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית. 328:25

 מד במכסה.בעל הרישיון לא ע

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

קשת מחויבת לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה או שתי תכניות בנות חצי שעה בשבוע. את 

התכניות האמורות יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן 

 12%מניין שיעור של עד יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. במכסה זו יובא ב

 שידורים חוזרים.

 

 7:19חודשים(, מתוכן יובאו במניין עד   14שעות בתקופה הנבדקת ) 61מחויבות קשת עומדת על 

 שעות בשידור חוזר.  

 

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

 13/07/18 - 28/12/18 13:47 24 בריאות שווה חיים 

 03/11/17 - 06/07/18 19:24 34 סיפור אומן

 03/11/17 - 28/12/18 35:30 59 ספורט פלוס 
 01/11/17 - 26/04/18 7:19 15 סיפור אומן ש.ח. 

שעות 76:00סה"כ:   

 שעות. קשת עמדה במחויבות. 76בסך הכול שידרה קשת 

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

 עסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. 



 

 

 תכניות דוברות רוסית או מתורגמות  10.2

 

לחוק בוטלה מחויבות השידור של תכניות דוברות או מתורגמות לרוסית. לכן בדיקת  44בתיקון 

 (.24.2.18המחויבות התבצעה עד ליום התיקון )

ות הרוסית או המתורגמות בפריסה שבועית, הרשות בחנה את עמידת קשת בשיעור התכניות דובר

 ומצאה כי קשת לא עמדה בשבוע אחד, במחויבות האמורה. 

 

שעות בתקופה טרום תיקון  136חמישה אחוזי שידור בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של 

 שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. 183:22. בפועל שודרו 44

 קשת עמדה במכסה ואף יותר מכך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 10ערוץ  – 2018דוח שנתי 

 

הנוגעים לשידורי  2018ועד דצמבר  2018בפרק זה מוצגים הנתונים עבור התקופה החל מינואר 

 . 14"( באפיק 10החדש בע"מ" )להלן: "ערוץ  10בעלת הרישיון, "ערוץ 

 

על רישיון לשידורי טלוויזיה. על פי סעיף כב 10היתה שנת השידורים השלישית של ערוץ  2018שנת 

 שנה. 15 –)ה( לחוק הרשות השנייה, תקופת הרישיון הינה ל 34

 

 שעות שידור.  8,722, סך של  14בכל ימי השבוע באפיק  10בתוקפה זו שידר ערוץ 

 

, קבע שינויים במחויבויות 25.2.18לחוק הרשות השנייה אשר נכנס לתוקף ביום  44תיקון מס' 

רשים לשידורי טלוויזיה. פירוט לגבי שינוי המחויבויות יופיע בגוף הדוח, בסעיף הרלוונטי המו

 למחויבות. 

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

 

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

 השעות.כל 

 

, כללי הרשות השנייה וכתב הייחוק הרשות השנמחויבויות בעל הרישיון נגזרות מהוראות 

 הרישיון.

 

 עמידה במכסת ההפקה המקומית  .1

מכלל השידורים )מכסה זו מחושבת מתוך  40%מחויב לשדר הפקות מקומיות בהיקף של  10ערוץ 

 כלל השידורים, כולל שידורי החדשות(.

 :זו בתקופה הנבדקת הבדריש 10ערוץ עמידת אשר להנתונים בלהלן 

 

 אחוז הפקה מקומית  בעל הרישיון

 41% 10ערוץ 

 עמד במחויבות. 10ערוץ 

 

שעות בהן בוטלו שידורים מתוכננים ובמקומם  43 –* יצוין כי בנתונים המוצגים לעיל מגולמות כ 

משידורים בעלי אופי בידורי שודרו שידורי חדשות מיוחדים. זאת, בשל הנחיית הרשות להימנע 

 בזמן פיגועים ואירועים ביטחוניים.

 

 הפקות מקומיות קנויות  .2

 

הרשות רואה בהפקה המקומית הקנויה נושא מרכזי בהסדרת התוכן בישראל. כללי התכניות 

מפרטים את הקריטריונים להפקה המוכרת כקנויה. בהתאם לכללים, בעל הרישיון  יכול 



 

 20%מנחים, מגישים ושחקנים בהיקף של  –"טאלנטים של המסך"  להשתמש בעובדיו שהם

מההפקות המקומיות שהוא משדר. לגבי תכניות מסוגה עילית, ההוצאה המוכרת במקרים אלה 

 . 10% -מופחתת ב

 

 לכללי התכניות לבעל רישיון, המסדיר את נושא ההפקה הקנויה קובע, בין היתר: 12כלל 

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

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

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

ד אחוזים או יותר, או של תאגי 20המחזיק אמצעי שליטה בבעל הרישיון בשיעור של 

אחוזים או יותר; הסכם הפקה לא  20שאדם כאמור מחזיק בו אמצעי שליטה בשיעור של 

 יותנה בשימוש כאמור.

 ( שאינו בגדר אמצעי הפקה;2)-( ו1שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות ) (3)

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

 

 –זה לעניין סעיף קטן 

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

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

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

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

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

 )א(;9השידור של ההפקות המקומיות הקבוע בסעיף 

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

, ובהיקף שלא 14מההוצאה הכוללת שבה הוא מחויב כאמור בסעיף 

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

בהוצאה שהוציא לתכניות אלה לעניין ההוצאה לתכניות מסוגה עילית 

 אחוזים..." 90תהיה בשיעור של 

 

(, מחויבות זו נחלקת לשתי 25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בעקבות תיקון 

 תקופות:

הפקות מההפקות המקומיות,  65%לשדר  10מחויב ערוץ  1.1.18 – 24.2.18בתקופה שבין 

 מקומיות קנויות.

מההפקות המקומיות, הפקות  50%לשדר  10מחויב ערוץ  25.2.18 – 31.12.18בתקופה שבין 

 מקומיות קנויות.

 

 

 

 

 



 

 

 :זו הבדריש 10ערוץ עמידת הנתונים באשר ללהלן 

 בעל הרישיון

 

קנויה אחוז הפקה מקומית 

 בתקופה שבין

24.2.18 – 1.1.18 

 65% –מחויבות 

 קנויהקומית אחוז הפקה מ

 בתקופה שבין

31.12.18 – 25.2.18 

 50%מחויבות 

 66% 73% 10ערוץ 

 עמד במחויבות. 10ערוץ 

 

 הפקות מקומיות קנויות מהפריפריה  .3

 

יופקו בירושלים או באזורי מזמן השידור של מכסת ההפקות הקנויות  15%בהתאם לכללים, 

היו מי שמתגוררים בירושלים או באזורי כל בעלי תפקידי המפתח בהפקות האמורות י. פריפריה

 .פריפריה ועובדים בהם דרך קבע

 

 בעל הרישיון

 

אחוז הפקה מקומית 

 קנויה מהפריפריה

 7.8% 10ערוץ 

 לא עמד במחויבות. 10ערוץ 

 

 הפקה קנויה מגורם אחד  .4

 

קנויות בהתאם לכללי התכניות והחלטות המועצה בעניין, לא ישדר בעל הרישיון בכל שנה הפקות 

מהן נרכשו מגורם אחד. המנהל רשאי להתיר בתנאים מסוימים כי גורם שהפיק  20%-שיותר מ

 ממכסת ההפקות הקנויות.  30%את תכנית הבוקר, יפיק עד 

 

 לא עמד במחויבות זו:  – 10ערוץ 

מההפקות הקנויות הופקו ע"י חברת "אולפני הרצליה" המפיקה את  41%בתקופה הנבדקת 

שעות( מהמכסה המותרת למפיק  254 –)כ  11%-חרג ב 10(. ערוץ 30%)ניתן עד תכנית הבוקר 

 תכנית הבוקר. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שידורים חוזרים   .5

 

 20%בכללי התכניות נקבע כי בעל רישיון רשאי לשדר שידורים חוזרים בהיקף שלא יעלה על 

רשאי לשדר בין יון הרישבעל מכלל זמן השידורים שביחידת השידור המוקצית לו. עוד נקבע כי 

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

(, בוטלה מגבלה זו. להלן בדיקת עמידת  25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בתיקון  

 (:1.1.18-24.2.18במגבלה לתקופה שלפני התיקון ) 10ערוץ 

 

 סה"כ שידור חוזר רכש שידור חוזר מקור בעל הרישיון

 16% -- 16% 10ערוץ 

 עמד במחויבות.  10ערוץ 

 

 לתכניות מסוגה עילית במכסות עמידה  .6

 

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

ותכניות מיוחדות. בעל הרישיון  מחויב למכסה כוללת של כלל התכניות מסוגה עילית לצד מכסות 

 הסוגות. -פרטניות לתתי

להפקה ורכישה של תכניות סוגה עילית על סך  10עמדה המחויבות השוטפת של ערוץ  2018בשנת 

 מל"ש.  31.2

בתוספת השנייה לחוק הרשות השנייה נקבע היקף ההוצאה המחויבת של בעל : מחויבות שוטפת

בעל הרישיון להוציא עבור  , חויב44הרישיון להפקה ורכישה של תכנית מסוגה עילית. טרם תיקון 

לחוק ערך שינוי במחויבות ההשקעה בסוגה  44מל"ש בשנה. תיקון  50תכניות סוגה עילית סך של 

יושקעו  20%מהכנסותיו בסוגה עילית כאשר מתוכם  15%עילית, וקבע כי בעל הרישיון ישקיע 

 יושקעו בתעודה.  20% –בדרמה ו 

להשקיע  10חויב ערוץ ( 1.1.18 – 24.2.18) 44לתיקון  בהתאם לשינוי החקיקה, בתקופה אשר קדמה

סה"כ מל"ש.  22להשקיע  10( חויב ערוץ 25.2.18 – 31.12.18) 44מל"ש ובתקופה שלאחר תיקון  9.3

עבור תכניות מסוגה עילית )בחלוקה לתתי סוגות(, בתקופה  מל"ש 31.3להשקעה של  10חויב ערוץ 

 (.1.1.18-31.12.18הנבדקת )

 

 ההפקה הנדרשת בהשקעה בתכניות מסוגה עילית  נאותות 

 

 מינימום –נאותות לשעה  ממוצע –נאותות לשעה  סוגה

 397,239 611,136 דרמה
 355,570 444,463 סרטי תעודה

 תכניות תעודה
177,785 115,560 

 176,550 271,616 תכניות מיוחדות
 *הנתונים בש"ח

 



 

 פירוט התכניות וההוצאה על סוגה עילית 

שעות )מחויבות זו הינה  77שעות סוגה עילית אל מול מחויבות של  166–שידר סך של כ  10רוץ ע

שעות ממכסת שעות הסוגה העלית, כקבוע בתוספת השנייה לחוק, של שעות  14לאחר הפחתה של 

 (. 10סרטי קולנוע ישראליים בהן השקיע ערוץ 

 

 שעות 5.3 לפחות –מחויבות משותפת לסרטי תעודה ולתכניות תעודה 

 שעות 50לפחות  –מחויבות משותפת לדרמה, תכניות מיוחדות, תכניות תעודה וסרטי תעודה 

 

 דרמה .ג

 שעות 10.7לפחות  –מחויבות 
 

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

 סומיוקו בע"מ 06/01/18 - 13/01/18 1:02 2 ויקי ואני
 יואב גרוס הפקות 24/06/18 - 27/08/18 6:43 13 חברות

 אולפני הרצליה 01/01/18 - 01/12/18 5:41 10 שאטו עין כרם 
שעות 13:26סה"כ:   

 

 ב.   תכניות מיוחדות 

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

 אלבינו הפקות בע"מ 06/01/18 - 29/12/18 44:23 43 גב האומה 
ותשע 44:23סה"כ:   

 

 ג.   סרטי תעודה

 שעות 3לפחות  –מחויבות 

 שם התכנית
מספר 
 פרקים

סה"כ 
 עד תאריך -מתאריך  משך

 חברת הפקה

 טושוט הפקות  19/03/18 - 26/03/18 1:43 2 אפקט החיידק

 30/01/18 - 27/02/18 4:40 5 בזהות בדויה
מעגלות הפקות 

 בע"מ
המסע המופלא של אהרוני 

 01/01/18 - 01/01/18 0:54 1 וגידי
 טדי הפקות 

 הפקה עצמית 14/05/18 - 14/05/18 1:09 1 ** איך נולד ארגון החמאס

 הפקה עצמית 17/12/18 - 17/12/18 1:08 1 ** 19-הנרצחת ה

 הפקה עצמית 31/01/18 - 31/01/18 1:06 1 ** חידת קובי מימון

 הפקה עצמית 03/01/18 - 03/01/18 1:06 1 ** מוסר הכליות

 הפקה עצמית 10/01/18 - 10/01/18 1:01 1 ** ואה שלמהרפ

 16/04/18 - 29/05/18 7:58 6 הקברניטים
דרוקר גורן 

 תקשורת בע"מ
 שנהר הפקות 12/09/18 - 12/09/18 0:51 1 הקרב שלא נגמר

 טושוט הפקות 12/03/18 - 12/03/18 0:53 1 מוות ללא תשובה

 19/07/18 - 19/07/18 0:51 1 סיפורו של שוקי זיקרי
דפנה ברק הפקות 

 בע"מ
 מעגלות הפקות 15/07/18 - 29/07/18 2:32 3 עינב גלילי נגד הזמן

שעות25:57סה"כ:   

 ** סרטי תעודה ששדרו במסגרת "המקור".



 

 

 

 ד.  תכניות תעודה 

 שעות 8לפחות  –מחויבות 

 בעל הרישיון מחויב לכלול במכסה זו תכניות תחקיר.

 שם התכנית
מספר 

 םפרקי
סה"כ 

 עד תאריך -מתאריך  משך
 חברת הפקות

 סלוצקי אפיקי תקשורת 26/07/18 - 02/08/18 1:42 2 שנות אופנה 70
היום  -בזהות בדויה 

 06/03/18 - 06/03/18 0:49 1 שאחרי
 הפקה עצמית

 גיל הפקות 28/05/18 - 02/09/18 13:01 11 בייבי בום 
 די הפקותט 09/12/18 - 30/12/18 3:54 4 בית פזמון
 סטודיו גלאם 26/02/18 - 29/09/18 5:44 6 ההחלטה

 הפקה עצמית 22/08/18 - 22/08/18 0:50 1 היום היקר בחיי

 05/11/18 - 05/11/18 1:06 1 המראה של השמש
פרדס  –אביגיל שפרבר 

 הפקות
 הפקה עצמית 17/01/18 - 31/12/18 16:59 15 *המקור 

 18/02/18 - 25/03/18 6:52 6 חוזרים לחיים
שי בן סעדון ויניב 

 אמודאי
שנות  70 -מעורב ישראלי 

 06/12/18 - 27/12/18 3:28 4 אוכל
 סלוצקי אפיקי תקשורת

 הפקה עצמית 13/11/18 - 13/11/18 1:06 1 504יחידה  -משחקי ריגול 
 קודה הפקות 09/01/18 - 17/06/18 8:15 9 * עושות חשבון

 26/09/18 - 26/09/18 0:57 1 על פרשת דרכים
ענת  –בול הפקות 

 הלחמי
 אמנון לוי ניהול בע"מ 07/01/18 - 18/11/18 17:35 21 * פנים אמיתיות

שעות 82:24סה"כ:   

 * תכניות תחקירים. 

 

 ה.   סיכום ההוצאה הכספית להפקה של תכניות מסוגה עילית ולרכישתן 

 

כישה של תכניות סוגה עילית על סך להפקה ור 10עמדה המחויבות השוטפת של ערוץ  2018בשנת 

 מל"ש.  31.2

 

סרטי  דרמה סוגה

 תעודה

תכניות 

 תעודה

תכניות מיוחדות 

 או תכניות תעודה

סרטי תעודה 

 ותכניות תעודה

 מחויבות: 

                 

 הוצאה מחויבת

 

 

 מל"ש 8.1

 

 מל"ש 1.5

 

 מל"ש 1.5

 

 מל"ש 2.6

 

 מל"ש 4.4

 

  מל"ש על ארבע הסוגות 13.2

 

 סה"כ מחויבות

 

 מל"ש 31.3

 ביצוע: 

 הוצאה מוכרת 

 

 מל"ש 11.9

 

 מל"ש 10.7

 

 מל"ש 8.1

 

 מל"ש 11.9

 

 מל"ש 4.4



 

 

 מל"ש על ארבע הסוגות 13.2

 

סה"כ הוצאה 

 מוכרת

 

 מל"ש 60.2

 *כל הנתונים במיליוני ש"ח מעוגלים וממודדים.

אה המחויבת עבור תכניות מל"ש ועמד בסך ההוצ 60.2סך של  2018הוציא בשנת  10ערוץ  .10

 מל"ש.   31.3סוגה עילית, קרי בסכום של 

מל"ש מעבר למכסה בה חויב, הוצאה ביתר זו הינה  28.9סך של  10הוציא ערוץ  2018בשנת  .11

מל"ש   6.6מל"ש במכסת סרטי התעודה,  9.2מל"ש במכסת הדרמה,  3.8לפי החלוקה הבאה: 

 התכניות המיוחדות. מל"ש במכסת  9.3 –במכסת תכניות התעודה ו 

 10כחלק מהמכסה הקבועה להוצאה על ארבע הסוגות לפי בחירת בעל הרישיון, הוציא ערוץ  .12

 מל"ש עבור תכניות תעודה.  13.2

מל"ש עבור סרטי  3.5 –בעבור תכניות מסוגה עילית נכללה הוצאה של כ  10.   בהוצאות ערוץ 5

מל"ש  1.4אה הוכרה בחלוקה הבאה: קולנוע ישראליים בהתאם לחוק הרשות השנייה. ההוצ

 מל"ש במכסת ההוצאה בעבור תכניות תעודה. 2.1במכסת ההוצאה בעבור דרמה וסך של 

 מחויבות ההוצאה לסוגה עילית עשויה להתעדכן לאחר סיום ביקורת הכנסות. . 6

 

 

 
 הפקות קנויות מסוגה עילית  .7

 

 .מקומיות קנויות הפקות, בה הוא מחויבסוגה עילית שמתכניות  תמכסב רישיון מחויב לשדרבעל  

(, מחויבות זו נחלקת לשתי 25.2.18לחוק הרשות השנייה )שנכנס לתוקף ב  44בעקבות תיקון 

 תקופות:

משעות הסוגה העילית יהיו מהפקה  65% -ש  10מחויב ערוץ  1.1.18 – 24.2.18בתקופה שבין 

 עו בהפקות מקומיות קנויות. ממכסת ההשקעה בסוגה עילית יושק 65% –מקומית קנויה ו 

משעות הסוגה העילית יהיו מהפקה  50% -ש  10מחויב ערוץ  25.2.18 – 31.12.18בתקופה שבין 

 ממכסת ההשקעה בסוגה עילית יושקעו בהפקות מקומיות קנויות. 50% –מקומית קנויה ו 

 

 בחישוב שנתי עולה כי ערוץ עשר עמד במחויבות לפי הפירוט הבא:

 

 

של הפקות קנויות של אחוז השעות 

 תכניות מסוגה עילית

אחוז ההשקעה בהפקות קנויות של תכניות 

 מסוגה עילית

85% 89% 



 

קובע כי על בעל הרישיון להפיק את תכניות הסוגה  )ד( לכללי התכניות  לבעל רישיון12סעיף 

ה העילית בהפקה קנויה בהוצאה ממוצעת לשעה, שלא תפחת מההוצאה הממוצעת לשעה של הפק

 עצמית. הבדיקה מתבצעת לכל תת סוגה בנפרד )כל התכניות עמדו בתנאי נאותות הפקה(.

 עמדה בדרישה .   10ערוץ 

 

 תכניות מועדפות  .8

 

כללי התכניות קובעים כי בעל הרישיון מחויב לשדר תכניות שיעסקו בנושאים, שמקדמים את 

מורשת ת" והן עוסקות בנושאים: מגמות הרשות השנייה. תכניות אלה הוגדרו כ"תכניות מועדפו

  ותרבות יהודית, פריפריה ושיח ציבורי.

- 1.1.18קרי, בתקופה  44ביטל מחויבות זו. על כן נבדקה המחויבות עד ליום תיקון  44תיקון 

העוסקות בנושאים מועדפים באופן  תכניותשל  שעות 7:29לשדר  10, בה חויב ערוץ 24.2.18

 . 24:00-17:00, בין השעות מובהק

 

 24.2.18-1.1.18בתקופה  17:00-24:00שידור תכניות מועדפות בין השעות 

 שעות 7:29 –מחויבות 

 שעות 7:29 –ביצוע בפועל 

 עד תאריך -מתאריך  אורך כולל מספר פרקים שם התוכנית
 

 תכניות מועדפות בנושאי פריפריה
 

 11/02/18 - 11/02/18 1:34 1 חרוט בגופי

 14/01/18 - 21/01/18 1:40 2 פנים אמיתיות

 שעות 3:14סה"כ שעות פריפריה: 
 

 תכניות מועדפות בנושאי מורשת ותרבות יהודית
 

 18/02/18 - 18/02/18 1:16 1 חוזרים לחיים

 שעות 1:16סה"כ שעות מורשת ותרבות יהודית: 
 

 תכניות מועדפות בנושאי שיח ציבורי 
 

 31/01/18 - 31/01/18 1:06 1 חידת קובי מימון -המקור 

 18/01/18 - 11/01/18 1:53 3 הכל כלול

 שעות 2:59סה"כ שעות שיח ציבורי: 
 

 שעות 7:29סה"כ תכניות מועדפות ששודרו 
 

 עמד במחויבות. 10ערוץ 

 
 

 

 



 

 

 

  השקעה בקולנוע ישראלי . 9

 

 מל"ש )כולל 4.3עמדה על סך  2018בשנת  10המחויבות להשקעה בקולנוע ישראלי של ערוץ 

עמד במחויבות  10מל"ש. ערוץ  4.9השקעה על סך  10הצמדה למדד(. בפועל הוכרה לערוץ 

 ואף השקיע מעבר. 2018ההשקעה לשנת 

 
 :10להלן פירוט הסרטים בהם השקיע ערוץ 

 

 יוצרים / מפיק סרט

 רונית רייכמן, ליאורה לנדאו, אמרי מטלון, אביעד גבעון הגוף זוכר

 דמאיסלון חמו  לא פה לא שם

 רון לשםו ירון זילברמן  דין רודף

 אביעד קידר גיבור בעננים

 קובי מחט, איתי מאירסון 2עד הקצה ג'סטה 

 חנן קמינסקי אגדת המלך שלמה

 הגר בן אשר הפורצת

 ירון ארזי, דפנה ממן, אסף שליטא מועדון החנונים

 אלון גור אריה המוסד

 עודד רז, חנן סביון, גיא עמיר מכתוב

 נוני גפן, איתי תמיר שבור ורוקדהכל 

 אריה לובצקי, מיכל אקרמן סדקים

 

 

 עמידה בדרישות לתרגום לערבית ולרוסית . 10

 

כללי התכניות לבעל רישיון קובעים כי בעל רישיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, 

ת כתוביות תרגום או דוברות ערבית או רוסית, או מתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה באמצעו

מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הערבית, ובהיקף  5%-דיבוב, בשיעור שלא יפחת מ

מכלל זמן השידור שלו בפריסה שבועית, בשפה הרוסית. המחויבות לשידור  5%-שלא יפחת מ

 לחוק. 44בשפה הרוסית בוטלה במסגרת תיקון 

 

בהפקה מקומית הדוברות את השפה הערבית, בת שעה או בעל רישיון ישדר תכניות עוד נקבע כי 

שתי 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.

 

 



 

 

 

 תכניות דוברות ערבית או מתורגמות  10.1

 

 10בשיעור התרגום לערבית בפריסה שבועית, ומצאה כי ערוץ  10ת עמידת ערוץ הרשות בחנה א

 עמד במחויבות האמורה. 

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

 שעות של תכניות דוברות ו/או מתורגמות לשפה הערבית. 767:43

 בר לכך.עמד במחויבות ואף מע 10ערוץ 

 

 הדרישה לתכנית שהופקה במקורה בערבית

מחויב לשדר בכל שבוע תכנית בת שעה או שתי תכניות בנות חצי שעה בשבוע. את  10ערוץ 

התכניות האמורות יפיק צוות שרוב היוצרים והמבצעים שבו הם ערבים אזרחי ישראל, והן 

 12%במניין שיעור של עד יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל. במכסה זו יובא 

 שידורים חוזרים.

 

 6:14חודשים(, מתוכן יובאו במניין עד   12שעות בתקופה הנבדקת ) 52עמדה על  10מחויבות ערוץ 

 שעות בשידור חוזר.  

 

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

 05/01/18 - 28/12/18 52:41 52 קול האומנות

 05/01/18 - 28/12/18 6:14 6 קול האומנות ש.ח.
שעות 58:55סה"כ:   

 עמד במחויבות ואף מעבר לכך. 10ערוץ 

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  10.2

 

לחוק בוטלה מחויבות השידור של תכניות דוברות או מתורגמות לרוסית. לכן בדיקת  44בתיקון 

 (.24.2.18המחויבות התבצעה עד ליום התיקון )

בשיעור התכניות דוברות הרוסית או המתורגמות בפריסה  10הרשות בחנה את עמידת ערוץ 

 עמד במחויבות האמורה.  10שבועית, ומצאה כי ערוץ 

 

. 44שעות בתקופה טרום תיקון  66ר בפריסה שבועית מסתכמים במחויבות של חמישה אחוזי שידו

 שעות של תכניות מתורגמות לשפה הרוסית. 164:13בפועל שודרו  

 עמד במחויבות ואף מעבר לכך. 10ערוץ 

 
 

 



 

 ערוצים ייעודיים  2018דוח שנתי 
 

בתיקון מס'  2018רואר תוקן בסוף חודש פב 1990-חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 

. תיקון זה נועד להקל את הרגולציה על הערוצים הייעודיים ולפתוח את שוק התקשורת 44

 לערוצים נוספים. 

 1לד6נקבע כי בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים למשדר ערוץ ייעודי לפי סעיף  44בתיקון מס' 

הערוץ הייעודי שלו ברישיון , יהיה רשאי להמיר את רישיון 1982 –לחוק התקשורת, התשמ"ב 

 .1990 –לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 

( הודיעו כי 24, ערוץ הלא טי וי וערוץ 20, ערוץ 9בהתאם לכך, ארבעת הערוצים הייעודיים )ערוץ 

 נה. הם מבקשים לעבור לפיקוחה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו וקיבלו רישיון מות

תיקון החוק איפשר לערוצים הייעודיים לבחור את המסלול בו הם רוצים להיות, בחירה זו 

 (:1990 –ו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )התש"ן 71נקבעה בסעיף 

 

בעל רישיון זעיר שביום התחילה היה בעל רישיון מיוחד לשידורי  –"בעל רישיון זעיר ייעודי" 
 לחוק התקשורת ומתקיים בו אחד מאלה: 1לד6ודי לפי הוראות סעיף כבלים למשדר ערוץ ייע

 20-אחוזים לפחות מכלל שידוריו מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד, ו 51-ב (1)
 אחוזים לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות;

אחוזים לפחות מהכנסותיו השנתיות בתכניות שמתקיים בהן הייעוד  51הוא משקיע  (2)
 אחוזים לפחות מהכנסותיו מושקעות בהפקות  20-יוחד נקבע ברישיון המיוחד, והמ

 

 ( קובע:1990 –ח)ד( בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )התש"ן 71סעיף 

 

( להגדרה "בעל רישיון זעיר 1"בעל רישיון זעיר, למעט מי שמתקיימות לגביו הוראות פסקה )
 סותיו השנתיות  בהפקה ישראלית."אחוזים לפחות מהכנ 20ייעודי", ישקיע 

 
 

להלן יפורטו הערוצים הייעודיים אשר נמצאים תחת פיקוחה של הרשות השנייה, המסלול בו 

 בחרו ואופן עמידתם בו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 "ערוץ יהודי ישראלי בע"מ" – 20ערוץ 
 

 בעל רישיון זעיר ייעודי

 .2018הערוץ עבר לפיקוח הרשות השנייה החל מחודש מרץ 

 

לפחות מהכנסותיו  51%משקיע  –לחוק הרשות השנייה  (2)ו()71הערוץ בחר לשדר לפי סעיף 

לפחות  20%ברישיון המיוחד, ו  השנתיות בתכניות שמתקיים בהן הייעוד המיוחד שנקבע

 מהכנסותיו מושקעות בהפקות ישראליות.

 

 עמידה מחויבות

לפחות מהכנסותיו השנתיות בתכניות שמתקיים בהן הייעוד המיוחד  51%

 שנקבע ברישיון המיוחד

 עמד במחויבות

 עמד במחויבות לפחות מהכנסותיו מושקעות בהפקות ישראליות 20%

 

 

 

 

 רוץ בשפה הרוסיתע –בע"מ"  9"ערוץ 
 

 בעל רישיון זעיר ייעודי

 .2018הערוץ עבר לפיקוח הרשות השנייה החל מחודש מרץ 

 

לפחות מכלל שידוריו  51% –ב  –לחוק הרשות השנייה  (1)ו()71לפי סעיף הערוץ בחר לשדר 

 לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות. 20%מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד, ו 

 
 

 עמידה מחויבות

לפחות מכלל שידוריו מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון  51%

 המיוחד

 עמד במחויבות

 עמד במחויבות לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות 20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ערוץ בשפה הערבית –"ערוץ הלא טי. וי בע"מ" 

 

 בעל רישיון זעיר ייעודי

 .2018מחודש מרץ הערוץ עבר לפיקוח הרשות השנייה החל 

 

לפחות מכלל שידוריו  51% –ב  –לחוק הרשות השנייה  (1)ו()71לפי סעיף הערוץ בחר לשדר 

 לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות. 20%מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד, ו 

 
 עמידה מחויבות

לפחות מכלל שידוריו מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון  51%

 יוחדהמ

 עמד במחויבות

 עמד במחויבות לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות 20%

 

 
 

 ערוץ המוסיקה ישראלית וים תיכונית  -  24ערוץ 
 

 בעל רישיון זעיר ייעודי

 .2018הערוץ עבר לפיקוח הרשות השנייה החל מחודש מרץ 

 

חות מכלל שידוריו לפ 51% –ב  –לחוק הרשות השנייה  (1)ו()71לפי סעיף הערוץ בחר לשדר 

 לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות. 20%מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד, ו 

 

 ן זעיר ייעודי לבעל רישיון זעיר. והערוץ הפך להיות מבעל רישיוהוחלפה  24הבעלות בערוץ *
 שך.הנתונים לשנה זו, יפורסמו בהמ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 פרסומות בערוצי הטלוויזיה

 
 

את הן ממכירת זמן פרסום.  הםבפיקוח ציבורי, שהכנסותי יםמסחרי ערוצים םה 10-ו 2 ציםערו
ים הן מאשר"( המורשים לשידורים" –רישיון )יכונו להלן בעלי ה מרבית הפרסומות המשודרות

 . לא מעורבות הרשותבבאופן עצמאי,  מבחינת תוכנם והן מבחינת שיבוצן במקבצי הפרסומות,
 

 אישור פרסומות מראש
 
רשאים להגיש לרשות שאלות או בקשות לחוות דעת מקדימה, בעניין  לשידורים יםמורשה

מתקשים לגבש לשידורים  םמורשיואשר ה קושי כלשהום תשדירים או תסריטים אשר יש בה
 עמדה בעניינם.

 
, המורשים לשידורים מחויבים להעביר 2004ביוני  1-להחלטת מועצת הרשות השנייה מ בהתאם

 יועדיםתשדירי פרסומת בהשתתפות ילדים או תשדירים המשל הרשות לאישורה המוקדם 
כל רים בעניין תרכובות מזון לתינוקות( וכן )לרבות תשדי תשדירים בנושאי בריאות ,לילדים

תסריט/תשדיר שקיים חשש שיש בו ביטויים )ויזואליים או מילוליים(, מסרים או תכנים, של מין 
או רמיזה מינית, אלימות, אכזריות או גזענות, או שקיים חשש כי יש בו משום פגיעה בטעם הטוב, 

 . בכבודו של אדם או ברגשות הציבור
 אלו,החלטת מועצה זו אינה חלה על משרדי פרסום ומפרסמים אשר הוענק להם תו אתי. 

 את הפרסומות ישירות לאישור המורשים לשידורים. מעבירים
 

מטעם גופים ממשלתיים, גופים  תשדירי פרסומתהרשות בוחנת טרם שידורם  נוסף על כך,
 ממשלתיות.   ציבוריים הפועלים מכוח החוק )גופים סטטוטוריים( וחברות

 
 

 התו האתי 
( של הרשות השנייה עם co-regulationהליך של רגולציה משותפת )התו האתי נקבע ב

משרדי  בין היתר, נקבע כי .2005עקרונותיו נחתמו בסוף ספטמבר  הפרסומאים והמפרסמים.
בלו על עצמם את עקרונות התו האתי, יידי הרשות וק-פרסום ומפרסמים שעברו הדרכה על

כיום, לאישור מראש תשדירים המחויבים באישור מוקדם.  לרשות מהצורך להעביר יםרפטו
מרבית משרדי הפרסום והמפרסמים המרכזיים בענף חתומים על התו האתי, על כן הרשות 
 השנייה אינה מאשרת מראש את התשדירים החייבים באישור מוקדם )כפי שפורט לעיל( בעניינם. 

 
 

 האתיקה והתו האתי הגופים החתומים על מדריך
 

 :משרדי פרסום
“Y&R ISRAEL”" ,"ג. יפית", נתן גולן-בן, "אדלר חומסקי ורשבסקי", "באומן בר ריבנאי" ,"

", "דרורי שלומי", "זרמון 1", "גליקמן נטלר סמסונוב", "גלר נסיס", "דחף BBDO"גיתם 
 –ריקסון", "עופר ", "יורו ת"א )צרפתי( מקאן אTBWA", "יהושע JWTגולדמן", "טמיר כהן 

", "ערמוני, פובליסיס אריאלי", "פריור מערכות שיווק ופרסום", "ראובני DDBליניאל  –הרץ 
 פרידן, רגב קויצקי", "שלמור אבנון עמיחי".

 
 :מפרסמים

)פרוקטר &  CAL", "H&O" ,"HOT" ,"P&Gגלקסו סמית' קליין", " GSKקווי זהב", " 012"
", "איקאה", "אלקטרה", "אס.סי ג'ונסון", "בזק ומרוןאוניברסיטת אריאל בשגמבל(", "

טפחות", "גיבור סברינה", "דיפלומט -בינלאומי", "ביטוח ישיר", "בנק הפועלים", "בנק מזרחי
הראל מפיצים", "דפי זהב", "האגודה למלחמה בסרטן", "האגודה למען החייל", "הנקל סוד", "

"חוגלה קימברלי", "טבע", "טמבור",  ", "ויסוצקי", "חברת החשמל",ביטוח ופיננסים
לאומי " "יוניליוור", "יורוקום תקשורת סלולרית", "יפאורה תבורי", "יקבי כרמל", "ישראכרט",

 ,"מילקו תעשיות" ", "לוריאל", "מוזיאון תל אביב לאומנות", "מחלבות גד", "מטרנה",קארד
", "מפעל הפיס", י מיקימעדנ" ",מלח הארץ"מכבי שירותי בריאות", "מעבדות אבוט", "

 ",סוכנות מכוניות לים התיכון"מקדונלד'ס", "מקפת החדשה"," סאני תקשורת", "סולגוד", "



 

", "פלאפון", "פסיפיק יבואני מכוניות בע"מ", YELLOW –סלטי צבר", "סלקום", "סנו", "פז "
ת בע"מ", "ריגלי "פרטנר", "צ'מפיון מוטורס", "קופ"ח לאומית", "קידום", "קרסו מפיצי מכוניו

 ", "תנובה", "תרימה".4ישראל", "שופרסל", "שיכון עובדים", "שרותי בריאות כללית", "תמי 
 

 :נתונים כלליים .1
 

 נתוני דוח זה מתייחסים לתאריכים הבאים: 
 

  31.12.18 – 1.11.17קשת ורשת: 
 

  31.12.18 – 1.1.18: 10ערוץ 
 

 4,750-תשדירים חדשים ו 5,780חדשים, ברשת  תשדירים 5,372בתקופות האמורות שודרו בקשת 
 . 10תשדירים חדשים בערוץ 

פרסומות חדשות  482-פרסומות חדשות מדי חודש בקשת, כ 447-בממוצע שודרו בתקופה זו: כ
 . 10פרסומות חדשות מדי חודש בערוץ  395-מדי חודש ברשת וכ

 
סך תשדירים  שנה

חדשים ששודרו 
 2בערוץ 

סך תשדירים 
ודרו חדשים שש

 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 
2016 5,871  4,554 
2017 5,732 4,261 

 
 

סך תשדירים  שנה
חדשים ששודרו 

 )קשת( 12בערוץ 

סך תשדירים 
חדשים ששודרו 

 )רשת( 13בערוץ 

סך תשדירים 
חדשים ששודרו 

 החדש 10בערוץ 
2018 5,372 5,780 4,750 

 
 
 
 

 תסריטים/תשדירי פרסומת.  523 הוגשו לאישור הרשות 31.12.18 – 1.1.18בתקופה שבין כן, 
 

טים )תיאור מילולי של ועדת הפרסומות ברשות השנייה מתכנסת באופן קבוע על מנת לדון בתסרי
כללי  לפי הנאמר והמתרחש בתשדיר המתוכנן( ובתשדירי פרסומת שהוגשו לאישור מראש. זאת,

כללי  –)להלן  1994-הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומות בטלוויזיה(, התשנ"ד
לוויזיה(, האתיקה(, כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי ט

כללי השיבוץ( וכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )חסות לתכניות(,  –)להלן  1992-התשנ"ב
קווי היסוד לאסור ולמותר בתשדירי  את םמתווי. כללים אלו כללי החסות( –)להלן  2009-תש"ע

 לרבות לעניין שעת שידורם. פרסומת, 



 

 :באיםהבמסגרת עבודת הוועדה, נבדקים תשדירים מהסוגים 
 
 יםבריאותי נושאים בהם טענות תזונתיות או שיש תשדירים. 1
 
שבהם נטען  מוצרי מזון שוניםלדיאטות ולקטגוריה זו נבדקים תשדירים לתרופות, לתוספי מזון, ב

נבדקים תשדירים  ,. נוסף על כךייחוס תכונות ריפויכגון , לסגולות תזונתיות ובריאותיות
 תמ"ל(.  –ן לתרכובות מזון לתינוקות )להל

 
מדעי מגורם מקצועי -מקצועי כחלק מהליך האישור, הרשות מבקשת כי יועבר אליה ביסוס

  מוסמך לנטען בתשדירים.
 

ומתייעצת עמו במקרים המתאימים.  עם משרד הבריאות בדת בתיאוםוועדת הפרסומות ברשות ע
אישורים לגבי  וממחלקת התזונה במשרד הבריאותמאגף הרוקחות  מקבלת הוועדה בין היתר,

, וכן הנחיות, המלצות משרד הבריאות לצורך פרסומן יבדק על ידילהחייבות על פי חוק שתרופות 
וייעוץ בעניין טענות בריאותיות בפרסומות שונות ובייחוד אם ישנו חשש כי הן אינן עולות בקנה 

 .הבריאותאו הנחיות משרד  מזון תקנות משרד הבריאות בנושא מוצרי מזון, תוספי עם אחד
  

בייעוץ מקצועי את תהליך אישור  יםלענייני בריאות, המלוו הוועדה נעזרת במאגר יועצים
בעלי מקצוע בתחומם, כגון מנהלי בתי   נמניםהמומחים  חבר עם הפרסומות בנושאי בריאות.

או  םהומיאופתייהנותנים מענה לשאלות בנושאים  ,ונטורופתים מומחי תזונהחולים בארץ, 
רופאים מקצועיים מתחומים שונים כמו: רפואת השיניים, רפואת  וכןתוספי מזון,  של םבנושאי

 .ועוד העור
 

    בנושא זה שנדרשו לטיפול הרשות: להלן יובאו דוגמאות לתשדיריםבטבלה ש
  

שם 
 תסריט/תשדיר

 

 
 תאריך

 
 סיבת טיפול

 אופן הטיפול
 

אמירה העומדת בניגוד לסעיף  23.1.18 אברהמסון 
( לכללי האתיקה בדבר 13))א(43

שימוש בביטויים או המחשות 
הטוענים או רומזים לריפוי מחלה או 

 התמכרות.
 

המפרסם תיקן את 
התשדיר בהתאם 
 להערות הרשות.

 

תרימה  
 מינוקסי

( 4)א()43התשדיר עומד בניגוד לסעיף  5.3.18
לכללי האתיקה בדבר תכשירים 

 לטיפול בנשירת שיער.
 
 

 

התשדיר לא אושר 
 שידור.ל

 

אלטמן  
פרוביוטיק 

 שייפ
 

 

 46אמירה העומדת בניגוד לסעיף  25.3.18
לכללי האתיקה בדבר שימוש בביטוי 
הטוען או רומז שתוספות דיאטטיות 
הכוללות ויטמינים או מינרליים הן 

חיוניות לשמירת דיאטה או בריאות 
 טובה.

 

המפרסם תיקן את 
התשדיר בהתאם 
 להערות הרשות.

 

דימדיקו  
Hairegen 

Classic 
 

 

( 4)א()43התשדיר עומד בניגוד לסעיף  16.12.18
לכללי האתיקה בדבר תכשירים 

 לטיפול בנשירת שיער.
 
 

 

התשדיר לא אושר 
 לשידור.

 

 



 

 תשדירים בהשתתפות ילדים. 2
 

התחייבות מהגורם  ועדת הפרסומות ברשות השנייה דורשת, בתשדירים שבהם משתתפים ילדים
בתשדיר הועסקו בהתאם לתקנות עבודת הנוער )העבדת ילד בהופעה המופיעים המפיק שהילדים 

לפי תקנות הגנת הצרכן  בתשדיר . כמו כן נבדק אופן הצגת הילדים2000-או בפרסומת(, התש"ס
 וכללי האתיקה בפרסומת. 1991-)פרסומת המכוונת לקטינים(, התשנ"א

 
  שא זה:בטבלה שלהלן יובאו דוגמאות לתשדירים בעייתיים בנו

 
  

שם 
 תסריט/תשדיר

 

 
 תאריך

  סיבת טיפול
 אופן הטיפול

 

 -ו40 ,15עמידה בניגוד לסעיפים  2.9.18 נויז  .2
בפרסומת,  האתיקה לכללי  41

 להזיק, העלולה בדבר התנהגות
 לקטינים המכוונת פרסומת

 .בפרסומת קטינים והשתתפות
 

התשדיר תוקן 
 ואושר לשידור.

 

 
 רמיזות מיניות, אלימות, פגיעה ברגשות הציבורתשדירי פרסומת שיש בהם  .3
 

 :בתחום זהשהוגשו לבדיקת הרשות  יםתשדירדוגמאות לתסריטים/להלן 
 

  
 שם תסריט/תשדיר

 

 
 תאריך

 
 טיפולסיבת 

 
 אופן הטיפול

 
טריילר לסרט  .1

"חמישים גוונים של 
 שחרור" 

נמצא כי התשדיר אינו ראוי  4.2.18
לשידור בשעות צפייה של 

 ם. ילדי

 28בהתאם לסעיף 
( בכללי שיבוץ 7)א()

התשדיר אושר לשידור 
 .22:30החל מהשעה 

 
 

2. Aura  8.2.18  בקשה לאישור מראש של
התשדיר בשל חשש כי יש בו 

תוכן מיני העלול לפגוע בטעם 
 הטוב וברגשות הציבור.

 
 

 

התשדיר אושר לשידור 
 22:00החל מהשעה 

וזאת בהתאם לכללים 
תיקה לכללי הא 14-ו 3

 28בפרסומות וכלל 
 ( לכללי שיבוץ.6)א()

 
3. 

 
Care Laser 5.7.18  בקשה לאישור מראש של

תסריט בשל חשש לאמירה 
 הפוגעת ברגשות הציבור.

המפרסם הסיר את 
האמירה והתשדיר 

 עלה ללא הגבלה.
בדיקה לאחר שידור בשל תוכן  12.7.18 ברזי חמת .4

מיני העלול לפגוע בטעם הטוב 
 הציבור.וברגשות 

 

התשדיר הוגבל 
לשידור החל מהשעה 

20:00. 
 

-מאיפה ה -קסטרו .5
dress 

בדיקה לאחר שידור בשל תוכן  30.8.18
מיני ואלים העלול לפגוע בטעם 

 הטוב וברגשות הציבור.
 

התשדיר הוגבל 
לשידור החל מהשעה 

. נוסף על כך, 22:00
המפרסם העביר גרסה 

מצונזרת שאושרה 
לשידור בכל שעות 

 ום.הי
 

טריילר לסרט  .6
 האימה "הנזירה"

בבדיקה לאחר שידור נמצא כי  3.9.18
התשדיר כולל תכנים מפחידים  

 28בהתאם לסעיף 
( בכללי שיבוץ 6)א()



 

 שאינם ראויים לצפיית ילדים.
 

התשדיר אושר לשידור 
 .22:00החל מהשעה 

 
 –סופרפארם  .7

 קונדומי דורקס
ן בדיקה לאחר שידור בשל תוכ 9.12.18

מיני העלול לפגוע בטעם הטוב 
 וברגשות הציבור.

 

התשדיר הוגבל 
לשידור החל מהשעה 

20:00. 
 

בדיקה לאחר שידור בשל תוכן  14.11.18 גבריני קוסמטיקס .8
מיני העלול לפגוע בטעם הטוב 

 וברגשות הציבור.
 

התשדיר הוגבל 
לשידור החל מהשעה 

22:00. 
 

9. 
 
 

 

 –סופר פארם  
 מילוקה

בדיקה לאחר שידור בשל תוכן  31.12.18
מיני העלול לפגוע בטעם הטוב 

 וברגשות הציבור.
 

התשדיר הוגבל 
לשידור החל מהשעה 

20:00. 
 

 
 
 
 חוות דעת מקדימה. 4 .3
 

מורשים לשידורים מתקשים לגבש עמדה בנוגע לעמידת תשדירי פרסומת הבמקרים שבהם 
  מקצועית בנדון. וות דעתלצורך קבלת חהשנייה לרשות בכללים יש באפשרותם לפנות 

 :שהועברו על ידי המורשים לשידור לחוות דעת הרשותתשדירים לתסריטים/ דוגמאותלהלן 
 

  
 שם תסריט/תשדיר

 

 
 תאריך

 
 סיבת טיפול

 
 אופן הטיפול

 
הצגת גביעי יין המלאים בתירוש  25.2.18 יקבי כרמל .1

באופן שיכול לעמוד בניגוד לחוק 
של הגבלת הפרסומת והשיווק 

-משקאות אלכוהוליים, התשע"ב
2012.* 

המפרסם העמיד 
בקבוק תירוש בכל 
פריים שבו הופיעו 

הגביעים, כך שיהיה 
ברור כי התשדיר 

אינו עוסק 
במשקאות 

 אלכוהוליים.
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 –רשות האוכלוסין 
קמפיין יציאה 

 מרצון
 

נמצא כי התסריט עומד בניגוד  28.2.18
לכללי האתיקה  11לסעיף 

( לחוק 3)א()46סומת ובסעיף בפר
בשל התייחסותו  הרשות השנייה

 לנושא שנוי במחלוקת.

 לא שודר.
 
 
 

 

מועדון הספר הטוב  .3
 טריילר –

נמצא כי התשדיר לא עמד בסעיף  17.5.18
לכללי האתיקה בפרסומת ויש  14

מקום להגביל את שעת שידורו 
 36-( ו6)א()28בהתאם לסעיפים 

 בכללי שיבוץ.
 

אושר הטריילר 
לשידור החל 

.20:00מהשעה   

 התשדיר לא שודר.  12בחינת עמידת התשדיר בסעיף  11.11.18 סיגריה ג'ול . 4

                                                                 
*

(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2012ואר בינ 23התקבל בכנסת ביום כ"ח בטבת התשע"ב ) 

 .130(, עמ' 2011במרס  29כ"ג באדר ב' התשע"א ) , מיום379 –הכנסת 



 

 לכללי האתיקה בפרסומת.
מדובר במוצר הרשות מצאה כי 

טבק אשר פרסומו עומד בניגוד 
לכללים. עוד מצאה הרשות כי 

התשדיר עומד בניגוד לסעיף 
מרמז ( לכללי האתיקה ו13)א()43

 .על הקלה בהתמכרות
 
 

  בדיקת תשדירים לאחר שידור
 

מורשים ה שאישרו ברשות נבדקים תשדירי פרסומתכחלק מהעבודה השוטפת במחלקת פרסומות 
 בעקבות) ימדגמבאופן  הן . הבדיקה נעשיתעלו לשידורללא מעורבות הרשות, לאחר ש לשידורים

שמתקבלות ישירות או באמצעות נציב ) פניות ציבורהן בשל  ,(צוות המפקחים של הערותצפייה ו
 . ( והן בשל פניות גופים אחרים )מתחרים, גורמים ציבוריים וצרכניים שונים(תלונות הציבור

 על החלטת מחלקת פרסומות ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בפני מנכ"ל הרשות. 
 

 :שהחל שידורםלאחר  שהרשות נדרשה אליהםבטבלה שלהלן דוגמאות לתשדירים 
  

 ם תסריט/תשדירש
 

 
 תאריך

 
 סיבת טיפול

 
 טיפול הרשות

 
 –מטרופולין  .1

 קמפיין גיוס נהגים
הקריאה לגיוס נהגים  27.2.18

"תנאים והאמירה 
עמדה בניגוד  אליפות"

לכללי האתיקה  4לסעיף 
בפרסומת כיוון שהתנאים 
המוצעים נכנסים לתוקף 

רק כחצי שנה לאחר שידור 
התשדיר. התשדיר אושר 

ר בתוספת ההבהרה לשידו
"החל מתחילת פעילות 

יולי  –האשכול החדש 
2018". 

המפרסם תיקן את 
התשדיר בהתאם 
 לדרישות הרשות.

 

חבילת  –מאוחדת  .2
 היריון

"חבילת היריון האמירה  14.3.18
חסרה ש"ח"  8,000עד 

מידע מהותי באופן הנוגד 
לכללי האתיקה  4את סעיף 

בפרסומת בדבר פרסומת 
הותר  אמת. התשדיר

לפרסום בתוספת ההבהרה 
"הנתונים רלוונטיים 
לתכנית מאוחדת שיא 

 .בלבד וכפוף לתקנון"
 

 

המפרסם תיקן את 
התשדיר בהתאם 
 לדרישות הרשות.

 

"המבחן נמצא כי האמירה  6.5.18 טורנדו .3 
–של המדינה בדק ומצא 

טורנדו מקום ראשון 
בשירות ע"פ סקר דעת 
קהל מבין המתחרים 

דת בניגוד עומשנבדקו" 
לכללי  25+26לסעיפי 

האתיקה בפרסומת.  תוקף 
הסקר לא עמד בתנאי 

 הכללים.  

המפרסם הפסיק את 
 שידור התשדיר.

 

 
 



 

 פניות מתחרים
 

כפי שפורט לעיל, הרשות מבצעת בדיקת תשדירים שאושרו ע"י המורשים לשידורים לאחר שהחל שידורם, 
 בין השאר בשל פניות גופים שלישיים בעניינם.

ניים וצרכ םפניות מאת גופים מתחרים )או מי מטעמם(, גורמים ציבורייהתקבלו ברשות  2018שנת ב
פניות נמצאו מה חלקפניות נמצאו מוצדקות ולפיכך נדרש תיקון התשדיר בהתאם, ומה חלק, מתוכן שונים

 בלתי מוצדקות.
 

 המוצדקות שבעקבותיהן דרשה הרשות את תיקון התשדיר: דוגמאות לפניותלהלן 
 
 
המפרסם  .5  .4

 ושם תשדיר 

פניית 
 מתחרה

תמצית טענות 
 המתחרה

 טיפול הרשות
 

 4אי עמידה בסעיף  פנדור  הום סנטר  .1
לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
"ועכשיו דלת צבע האמירה 

 1,000חלקה במחיר השקה של 
ומצאה כי האמירה  ליחידה"₪ 

לכללי  4עומדת בניגוד לסעיף 
 האתיקה בפרסומת.

 
המפרסם תיקן את התשדיר לפי 

 דרישות הרשות.
 4אי עמידה בסעיף  טרה יטבתה  .2

לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
סידן  2בערך פי האמירה "

", ומצאה כי מבחלב רגיל
ירה המציגה בלעדיות עומדת האמ

לכללי האתיקה  4בניגוד לסעיף 
 בפרסומת. 

 
המפרסם תיקן את התשדיר לפי 

 דרישות הרשות.
ביטוח  ליברה  .3

 ישיר
 4אי עמידה בסעיף 

לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר 
לקוחות ומצאה כי האמירה "

" מרווחי החברה 25%-נהנים מ
בהרה נוספת ע"י דורשת ה
כפוף לתקנון על כל כתובית "

 .התנאים המפורטים בו"
 

המפרסם תיקן את התשדיר לפי 
 דרישות הרשות.

 4אי עמידה בסעיף  תדיראן אלקטרה  .4
לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות מצאה כי הצגת מזגן עילי 
בתשדיר הפרסומת למזגן מיני 

 מרכזי עלולה לייצר הטעיה.
 
מפרסם תיקן את התשדיר לפי ה

 דרישות הרשות.
 4אי עמידה בסעיף  פנדור חמדיה  .5

לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר ואת 
"דלתות חמדיה האמירה 

אקוודור פלוס מבודדות רעשים 
פי שניים מדלת פנים של 

, ומצאה כי המתחרה שנבדק"
האמירה עלולה לייצר הטעיה, 

 4עומדת בניגוד לסעיף  והיא
 לכללי האתיקה בפרסומת. 

 
המפרסם תיקן את התשדיר לפי 

 דרישות הרשות.



 

המפרסם  .5  .4
 ושם תשדיר 

פניית 
 מתחרה

תמצית טענות 
 המתחרה

 טיפול הרשות
 

 
 4אי עמידה בסעיף  יס הוט  .6

לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר 
מעדיפים ומצאה כי האמירה "

מונדיאל ולא מונדיליי? פשוט 
תתקדמו להוט. מכון דיאלוג מצא 

יי של עד שתיים וחצי דקות דיל
" עלולה בין הוט לבין השאר

לייצר הטעיה, מאחר שהבדיקה 
התייחסה לשידורי טלוויזיה 

 המועברים באמצעות האינטרנט.
 

המפרסם תיקן את התשדיר לפי 
 דרישות הרשות.

 פרטנר  .7
 
 

 

 4אי עמידה בסעיף  הוט
לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

ולת הרשות בדקה את היכ
הטכנית של פרטנר לספק חוויית 

. התשדיר K4 תצפייה בטכנולוגיי
אושר בהוספת כתובית המבהירה 

כפופה  4K-הצפייה בכי "
 ".למגבלות טכנולוגיות

 
המפרסם תיקן את התשדיר לפי 

 דרישות הרשות. 
 פרטנר  .8

 
 

 4אי עמידה בסעיף  יס
לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

תשדיר הרשות בדקה את ה
רק בפרטנר ומצאה כי האמירה "

TV ,4K  בכל ממיר ללא תוספת
" עלולה לייצר הטעיה תשלום

כאילו שירות זה קיים רק 
 בפרטנר.

 
המפרסם תיקן את התשדיר לפי 

 דרישות הרשות.
 

9.  Yellow 
 
 

 

 4אי עמידה בסעיף  סונול
לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר 
הכי נוח, כי האמירה " ומצאה

" לא בוססה כראוי הכי משתלם
 ועלולה לייצר הטעיה.

 
המפרסם תיקן את התשדיר לפי 

 דרישות הרשות.
 4אי עמידה בסעיף  חמדיה תדיראן  .10

לכללי האתיקה 
בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את התשדיר 
אתר מאקו ומצאה כי האמירה "

שאל מתקיני מערכות מיזוג 
הו המזגן האמין ביותר אוויר מ

תדיראן הוא המזגן  –בישראל 
" עלולה לייצר האמין ביותר

 הטעיה.
 

המפרסם תיקן את התשדיר לפי 
 דרישות הרשות.

 
 
 
 
 
 



 

 
 נמצאו בלתי מוצדקות.פניות מתחרים שדוגמאות ללהלן 

 
המפרסם  .7  .6

 ושם תשדיר 

פניית 
 מתחרה

 טיפול הרשות תמצית טענות המתחרה
 

לכללי  4אי עמידה בסעיף  שטראוס טרה  .1
האתיקה בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת. 

רוב הרשות בדקה את האמירה "
הילדים שטעמו את שוקו טרה 

החדש בלי תוספת סוכר העדיפו 
אותו מהמתחרה המוביל עם 

 ".תוספת סוכר
 

לא נמצא כי התשדיר עומד 
לכללי האתיקה  4בניגוד לסעיף 

 בפרסומת. 
 

לכללי  4אי עמידה בסעיף  חמדיה פנדור  .2
האתיקה בפרסומת בדבר 

 פרסומת אמת.

הרשות בדקה את האמירה 
מהנשאלים היו מחליפים  81%"

את דלתות הפנים בביתם 
 .לדלתות פנדור"

 
לא נמצא כי התשדיר עומד 

לכללי האתיקה  4בניגוד לסעיף 
 בפרסומת.

 
 

 :עיון חוזר בפרסומות
חלטה שהתקבלה במחלקת פרסומות ביקשו המורשים לשידורים או במקרים שבהם לאחר הה

 מפרסמים ופרסומאים לעיין מחדש בהחלטה, נערך הליך עיון חוזר.
נועץ בגופים  צופה בפרסומת, בוחן את הליך הטיפול בתשדיר,מנכ"ל בהליך עיון חוזר ה

 טי(, בוחן אתהמקצועיים ברשות )בכלל כך, תחום טלוויזיה, מחלקת פרסומות והייעוץ המשפ
 .הבקשה לעיון חוזר ומקבל החלטה בענייןנימוקי 

 
 ערר של מועצת הרשות.העל החלטת מנכ"ל הרשות ניתן לערור לוועדת 

 
 

 לה את שעת שידורם תשדירים שהרשות דרשה את תיקונם או שהגבי
 

במסגרת הליך בדיקת תשדירים לאחר שעלו לשידור, ביקשה הרשות את תיקונם במהלך השנה, 
 תשדירים/תסריטים. 43או הגבלת שעת שידורם של 

 
 

 :על פי חלוקה לנושאי טיפול –תשדירי פרסומת אלו בטבלה המצ"ב מפורט סיכום 
 
 

 2016בשנת  מספר טיפול הרשותסיבת 
 

 2017נת בש מספר
 

 2018מספר בשנת 

 והמעטת ערך מוצר מתחרה הטעיה
 

13 17 17 

/פנייה אל התנהגות בלתי בטיחותית
 רגש הפחד

2 3 1 

ייחוס /מוצר ובו טענות אסורות
 סגולות מרפא למזון

1 - 3 

הדורש  /טיפולפרסום מוצר
 התערבות רפואית

- 1 - 

בכבוד האדם רמיזות מיניות, פגיעה 
 ברגשות הציבורו

- 1 8 



 

סוגיות שנויות במחלוקת פוליטית, 
 חברתית, כלכלית

1 - - 

 10 7 7 חסויות
 - - 1 ילדים 
 שונות

 
19 16 4 

 44 סה"כ
 

45 43 

 
 מקור הפקה 

 
 1992-כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה(, התשנ"ב

 מורשה לשידוריםירים המשודרים לראשונה בידי מהתשד 75%-מחייבים ש)"כללי השיבוץ"(, 
 .הפקה מקומיתמבמשך השנה יהיו 

 
)"חוק הרשות השניה"( קובע בתוספת  1990-חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן

-"תכנית שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכני" היא הפקה מקומית" כי הראשונה לו
צוות ההפקה הם תושבי ישראל ומתגוררים בה דרך קבע, והיא  הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב

הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית או בערבית, או בשפה אחרת שאישר המנהל 
 75% –'רוב'  –; בהגדרה זו מראש, למעט תכניות חדשות, תכניות ספורט ותכניות בענייני היום

 לפחות."
 

על מקור ההפקה של תשדירים בעת הגשתם  לשידורים יםמורשהרשות מקבלת דיווח שוטף מה
 לאישור מוקדם ובעת הדיווח על תשדירים העולים לשידור לראשונה.

 
 :שודרו ,מתוך סך התשדירים ששודרו לראשונה ,בתקופה הנדונה בדוח זה

  
 4%  –שאינם מהפקה מקומית         96% –:      בהפקה מקומית קשת  

      
  9%  –שאינם מהפקה מקומית        91% –בהפקה מקומית        :רשת              

 
 1.33% - שאינם מהפקה מקומית   98.67% –בהפקה מקומית    :10ערוץ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 שנה
 

תשדירים בהפקה 
 מקומית

 

תשדירים 
 מחו"ל
 

2015 
 

 96%קשת:       
 92%       רשת:
 94%:   10ערוץ 

 4%קשת:      
 8%רשת:      

 6%: 10ערוץ 
2016 
 

 98%קשת:       
 91%      רשת:
 93.7%:  10ערוץ 

 2%קשת:      
 9%רשת:      

 6.3%: 10ערוץ 
 96%קשת:        2017

 91%רשת:       
 95.76%: 10ערוץ 

 4%קשת:     
 9%רשת:      

 4.23%: 10ערוץ 
 96%קשת:        2018

 91%רשת:       
 98.67%: 10ערוץ 

 4%קשת:     
 9%שת:      ר

 1.33%: 10ערוץ 



 

 
 ומשרדי פרסום םמימפרס      

 
 קשתהמפרסמים הגדולים ב       

 
 

זמן מתוך  % מפרסם 
 כוללפרסום 

 4.0% פרוקטר אנד גמבל בע"מ .1
 3.5% אסם תעשיות מזון בע"מ .2
גריי קונטנט )רמי  .3

 2.7% רושקביץ( 
 2.6% סנו מפעלי ברונוס בע"מ .4
 2.3% תנובה .5
 2.3% איזי .6
 2.0% שופרסל  .7
פארם )ישראל( -סופר .8

 1.9% בע"מ
9. 

 1.8% ש. שסטוביץ בע"מ
 1.8% מימון ישיר )ביטוח ישיר( .10

 
 
 
 

 רשתהמפרסמים הגדולים ב      
 
 

זמן מתוך  % מפרסם 
 כוללפרסום 

 4% שטראוס גרופ .1
 3% תנובה .2
שותפות  שופרסל  פיננסיים .3

 3% מוגבלת
החברה המרכזית לייצור  .4

 2% משקאות קלים בע"מ
 2% סופר פארם .5
 2% בנק לאומי לישראל .6
 2% פרוקטר אנד גמבל .7
 2% מפעל הפיס .8
9. 

 2% הראל
 1% שסטוביץ .10

 
 

         
 10המפרסמים הגדולים בערוץ        

 
זמן מתוך  % מפרסם 

 כוללפרסום 
1. P&G – 3.6% גמבל & פרוקטר 
 TRIVAGO 3.4%אתר  .2
 2.8% סנו .3
 2.7% קבוצת שופרסל .4
 2.6% קבוצת שטראוס .5



 

 2.4% תנובה .6
חברה  –איי.די.איי  .7

 2.3% לביטוח 
 2.2% פארם סופר .8
 2.1% שסטוביץ .9

החברה המרכזית  .10
 2.1% למשקאות

 
 

 חשיפת משרד פרסום
 

יה על משרדי פרסום, יא לחוק הרשות השנ85מגבלת סעיף לא חלה ת, בהתאם למדיניות הרשו
כרוכשי זמן פרסום כ"בלוק" מראש, אלא  פועליםאם הוכח לשביעות רצון הרשות כי אינם וזאת 

 . בלבד רוכשים זמן פרסום בעבור לקוח מוגדר
 במשך התקופה הנדונה:משרדי הפרסום, שנחשפו בהיקף הרב ביותר  10להלן פירוט 

 
 קשתהגדולים במשרדי הפרסום      
 
 

זמן מתוך  % מפרסם 
 כוללפרסום 

מקאן  -קשר בראל   .1
 12% אריקסון בע"מ

פרסום אדלר   .2
 8% חומסקי&ורשבסקי

 8% באומן בר ריבנאי בע"מ  .3
 7% גליקמן נטלר סמסונוב  .4
איי.פי.ג'י ראובני פרידן   .5

 6% בע"מ
 5% גיתם בי בי די או בע"מ  .6
ם פרסו TBWAיהושוע   .7

 4% ושיווק בע"מ
לשכת הפרסום   .8

 3% הממשלתית
 3% גריי קונטנט בע"מ  .9

 2% פרסום נפתלי אברהם  .10
 
 

 רשתהגדולים במשרדי הפרסום       
 
 

זמן מתוך  % מפרסם 
 כוללפרסום 

 9% מקאן  .1
אדלר חומסקי   .2

 7% ורשבסקי
 6% באומן בר ריבנאי  .3
 5% גליקמן  .4
 4% ראובני פרידן  .5
 4% מיתגיתם מערכות תד  .6
 3% לאו ברנד ישראל  .7
 3% יהושע ושות'  .8
 2%לשכת הפרסום   .9



 

 הממשלתית
 1% ברוקנר נטע  .10

 
    

  10הגדולים בערוץ משרדי הפרסום         
  
   

זמן מתוך  % מפרסם 
 כוללפרסום 

 28.9% מקאן  .1
 16.3% מדיה קום  .2
 14.1% עצמי  .3
 11.0% זניט מדיה  .4
 10.6% יוניון   .5
6.  TMF 8.5% 
 3.8% פםל  .7
8.  ROI 3.1% 
 2.3% גריי קונטקט  .9

 1.0% רואים קונים  .10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אגף רדיו

 

 השנייה הרשותש האזורי הרדיו תחנות 15 של פעילותן הסדרת על אמון השנייה ברשות רדיו אגף

 . ש"איוב השנייה שותהר מפקחת עליהש אחת ותחנה עליהן מפקחת

בקרת התכנים אשר כללה בין היתר  ,2018 שנת במהלך רדיו אגף של השוטפת הפעילות מלבד

של כלל התחנות חינתם של לוחות השידורים שנתיים וכן בהמשודרים, בדיקתם של הדו"חות ה

 :להלן כמפורט, מרכזיים נושאים במספר פיקוחבו בהנחיה אגףה פעלבשלל פרמטרים; 

 

 זיכיון הארכות

, רדיו רדיו צפון: הבאות הרדיו תחנות של הנייהש הזיכיון תקופת הסתיימה 2018 שנת מהלךב

 שנים ארבע ולשדר להמשיך בבקשה היהשני לרשות פנו אלו תחנות .ורדיו לב המדינה קול רגע

 1990-ן"תשה, ורדיו יזיהולטלו יהיהשנ הרשות לחוק( א)35 לסעיף בהתאם כמתאפשר, נוספות

 תוך ,אלו תחנות של יכיוןהז הארכת את הרשות בחנה השנה במהלך ."(יהיהשנ הרשות חוק")

 וכן, כניווהת ההנדסי, הכספי, המשפטי בהיבט, לזיכיון האחרונות שניםה בארבע פעילותן בדיקת

 .הןשל הזיכיון וכתבי כלליה, השנייה הרשות חוק בהוראות עמידתן

 .האמורות התחנות של זיכיונן את להאריך השנייה הרשות מועצת החליטה הבדיקה בתום

 

 ותמקומיבחירות 

לרשויות המקומיות נערכו בחירות  אוקטוברב 30-יתה שנת בחירות בישראל, כאשר ביה 2018שנת 

פי -של התחנות על, הוסדרה פעילותן התקופה המקדימה לבחירותבמהלך ולמועצות האזוריות. 

וכללי הרשות השנייה הנוגעים לבחירות )דרכי  1959-התשי"ט ,חוק הבחירות )דרכי תעמולה(

לשדר תעמולת  בהתאם לחוק ולכללים, לתחנות הרדיו האזוריות מותר. 1998-תשנ"חה ,תעמולה(

בחירות. בהתאם לכך, נדרשו התחנות להעביר לידי הרשות מסמכים ואישורים כמפורט בכללי 

הרשות וכן את הקצאות זמני שידורי התעמולה. מעבר לכך, הרשות הנחתה את התחנות להקפיד 

ולה אסורה במהלך תכניות מלל העוסקות באקטואליה, שמירה הקפדה יתרה על הימנעות מתעמ

שידור תשדירים הכוללים מסרים פוליטיים שנויים -על איזון בשידור ומתן זכות תגובה ואי

התחנות  כנגדבמחלוקת. במקרים בהם נמצאו הפרות של כללים אלו, פתחה הרשות בהליכי הפרה 

 הרלוונטיות שנמצאו מפרות.

 

 לשידורי רדיו אזורי בשפה הערבית באזור הצפוןמכרז למתן זיכיון 

החליטה מועצת הרשות השנייה בשל החשיבות במתן מענה רדיופוני לצורכי האוכלוסייה הערבית, 

, וזאת 2018יולי זיכיונות רדיו בשפה הערבית. המכרז פורסם בחודש  2עד  למתןם מכרז ועל פרס

 . 1990-תש"ןרדיו, ההרשות השנייה לטלוויזיה וללחוק  38לסעיף בהתאם 

 

 התרמות ברדיו 

, ניתן דגש להטמעת ואכיפת הכללים המסדירים את נושא שידורם של משדרי 2018גם במהלך 

התרמות ותשדירי פרסומות בנושא התרמות ואת הליך אישורם המקדים הכפוף לכללים כאמור. 

ם מוכרים מטרתם של כללים אלו, הינה להבטיח שידורם של תכנים הולמים מטעם גורמי

ומאושרים. כמו כן, הכללים מסדירים את נושא הסגנון והתדירות של תשדירים ומשדרים בנושאי 



 

התרמות, באופן שנועד להבטיח השתלבות בשידורי התחנה ולמנוע הפרעה או קטיעה של הרצף 

 תוכני.ה

 

 בפרסומות טיפול

 פרסומות בשידורי אתיקה, פרסומות לשיבוץ הנוגע בכל הכללים לאכיפת רדיו אגף פעל זו בשנה

 כדיוזאת  פרסומות ינוסחל תיקונים ונדרשבכמה מקרים . דיןה בהוראות הפרסומות ועמידת

 .והכללים החוק בהוראות ועמדיהללו ובכדי ש המאזינים ציבור שלאפשרית  הטעיה למנוע

 

 ציבור בתלונות טיפול

 מוצדקות שנמצאו תלונות בגין. ציבור תלונותפניות ול רדיו אגףעונה  ,השוטפת מעבודתו כחלק

 התחנה כנגד לכאורה הפרה כיהלי ונפתח, התחנה מצד הכלליםו החוק של להפרה חשש מהן ועלה

 תחנה לקבלת מענהל מועברת התלונה ,ההפרה הליך פתיחת לאחר .התלונה נשוא בגין השידור

, והכללים חוקה הוראות הופרו אכן כי שנמצא ככל. היהשני הרשות של ההפרות וועדתב נדונהו

 .הרשות של לסמכותה בהתאםאו נקבעת לה התראה  עיצומים נגדה ננקטיםנקבעת לתחנה הפרה ו

 אודות הטיפול בתלונה.על הרשות משיבה לפונה 

 תחנות על בפיקוח אגףל מסייעה משמעותי פיקוח כלי הן הציבור תלונות כי, יצוין זה בהקשר

 .האזוריות הרדיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בישראל האזורי הרדיו תחנות

 

 

 הפסקה ללא צפון רדיו

 

 והגולן הגליל: הזיכיון אזור

 104.5FM ,101.5FM: תדרים

 

 מ"בע החזקות הצפון רדיו: הזיכיון בעל שם

 

 רינה בן עיון : ל"מנכ

            

 

 

 

 שמס-א רדיו

 

 הצפון: הזיכיון אזור

 101FM ,98.1FM: תדרים

 

 מ"בע שמס-א רדיו: הזיכיון בעל שם

 

 כראם סוהיל: יםל"מנכ

 יארא כראם                 

 

 

 רגע קול רדיו

 

 העמקים: הזיכיון אזור

 96FM ,91.5FM: תדרים

 

 העמקים שידורי – רגע קול רדיו: הזיכיון בעל שם
 מ"בע

 

 הכט חיים: ל"מנכ



 

 

 חיפה רדיו

 

 והמפרץ הכרמל: הזיכיון אזור

 107.5FM: תדרים

 99.5.FM – שידורים נוסף תדר -אש"  רדיו "חם 
 הדרוזי והמגזר הקריות לתושבי

 

 מ"בע חיפה רדיו ז.ד: הזיכיון בעל שם

 

  נישליס דני: ל"מנכ

 

 

 

 תשעים רדיו

 

 חפר עמק: הזיכיון אזור

  90FM ,94.7FM: תדרים

 

 מ"בע תשעים רדיו חברת: הזיכיון בעל שם

 

 (8/2018)עד  אורגד אהרון: ל"מנכ

  גרי ירושלמי-משה גבאי ומ"מ משותף למנכ"ל: 

 

 

 

 רדיוס רדיו

 

 השרון: הזיכיון אזור

  100FM: תדר

 

 מ"בע שידורים רדיוס: הזיכיון בעל שם

 

 בסט בן דוד: ל"מנכ



 

 

 

 

 

 FM 99אקו  רדיו

 

 אזור הזיכיון: השרון

  99FMתדר: 

 

( 2008שם בעל הזיכיון: רדיו ללא הפסקה )ניהול 
 בע"מ

 

 קמין חגית: יתמנכ"ל

 

 

 ללא הפסקה - 103רדיו 

 

 אזור הזיכיון: גוש דן

 103FMתדר: 

 

 : רדיו ללא הפסקההזיכיון בעלשם 

 

 ור צלקובניקא "ל:מנכ
 אביב תל רדיו 

 

 דן גוש: הזיכיון אזור

 102FM: תדר

 

 מ"בע 89 רדיו: הזיכיון בעל שם

 

 משולם אבי: ל"מנכ

 



 

 

  

 חי קול רדיו

 

 (דתי) המרכז: הזיכיון אזור

 93FM ,92.8FM :התדרים

FM102.5– שידורים  תדר - "קול חי מיוזיק" רדיו
  של מוסיקה לאוכלוסייה החרדית נוסף

 

 מ"בע באמונה משדרים חי קול רדיו: הזיכיון בעל שם

 

  רוזן אבי: ל"מנכ

 

 

 

 

 

 

 המדינה לב רדיו

 

 יהודה שפלת: הזיכיון אזור

 91FM ,93.9FM: תדרים

89.1FM – הרוסית בשפה שידורים נוסף דרת - "פרוויה" רדיו  

 

 מ"בע השפלה אם.אף רדיו: הזיכיון בעל שם

 

 ישי אלעד: ל"מנכ

 

 

 

 

 

 ירושלים רדיו

 

 רבתי ירושלים: הזיכיון אזור

  101FM ,89.5FM: תדרים

 

 רדיו)                                מ"בע 2007 ירושלים מכרז: הזיכיון בעל שם
 (מוגבלת שותפות הבירה

 

 תוכן – אורן שלום :לים"כמנ

  מסחרי – קסטיאל גדי                 



 

 

 

 דרום רדיו 

 

 נגב: הזיכיון אזור

 97FM ,95.8FM: תדרים

101.5FM –  " רדיוfm 101.5 "- אשדודלתושבי  שידורים נוסף תדר ,
 עזה ועוטף לכיש חבל, אשקלון

 

 מ"בע 2007 רדיו נ.ב.א הדרום גלי: הזיכיון בעל שם

 

 יוסוב דוד :ל"מנכ

 האדום הים קול רדיו 

 

 אילות וחבל אילת: הזיכיון אזור

  102FM ,101.1FM: תדרים

 

 מ"בע" האדום הים קול" רדיו: הזיכיון בעל שם

 

 רונן שי: ל"מנכ

 

 

 ברמה קול רדיו

 

 התיכון אזור: הזיכיון אזור

 .הזיכיון אזורי בכל FM92.1 ,FM105.7 ,FM104.3: תדרים

 

 מ"בע ברמה קול: ןהזיכיו בעל שם

 

            דרעי אריאל: ל"מנכ



 

 ש"איו ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות

 דרכי ואת סמכותה את הקובע, המרכז פיקוד אלוף צו מכוח הוקמה ש"איו השנייה הרשות
 זיכיון מ"בע ש"לרדיו ש"איו השנייה הרשות העניקה 2009 בפברואר 12-ב. זו רשות של פעולתה

 הזיכיון בעל של שידוריו על מפקחת ש"איו השנייה הרשות. ושומרון יהודה באזור יורד לשידורי
 ".ישראל גלי" הקרויה האזורי הרדיו בתחנת המשדר

 

 

 

 ישראל גלי

 

 ושומרון יהודה: הזיכיון אזור

 

 FM106.5 ,FM102.5 ,FM94: תדרים

 

 מ"בע ישראל גלי רדיו: הזיכיון בעל שם

 

 (11/2018)עד  פריד ישראל :ל"מנכ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הפעילות המשפטית

 

במתן יעוץ משפטי שוטף למועצת  2018הלשכה המשפטית של הרשות השנייה, המשיכה בשנת 
 הרשות השנייה ולוועדותיה וכן להנהלת הרשות בכל הסוגיות הרגולטוריות העומדות הפרק. 

יסוקיה השונים, וכן במסגרת זו, סייעה הלשכה המשפטית בגיבוש מדיניות הרשות בתחומי ע
בעבודת הפיקוח והאכיפה השוטפת המבוצעת ע"י הנהלת הרשות והאגפים המקצועיים. כמו כן, 

 סייעה לנציבות תלונות הציבור בפעילותה השוטפת. 

בנוסף על האמור, עוסקת הלשכה המשפטית של הרשות בהליכי חקיקה שונים, לרבות במתן סיוע 
נים הנערכים ע"י השרים לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה למשרדי הממשלה הרלוונטיים בתיקו

, לתקנות המותקנות מכוחו וכן בגיבוש תיקוני כללים מכוח החוק בהתאם 1990-ורדיו, התש"ן
להחלטות מועצת הרשות השנייה, כמו גם מתן התייחסות מקצועית לתזכירי חוק הנוגעים ו/או 

 לשידורים. משליכים על פעילותה של הרשות השנייה והמורשים 

ע"י הלשכה המשפטית הליכים  2018לצד התמיכה המשפטית השוטפת, טופלו במהלך שנת 
  -משפטיים מסוגים שונים בהם הייתה מעורבת הרשות השנייה, כפי שיפורט להלן 

 

 :2018הליכים משפטיים שהסתיימו בשנת 
 בשבתה לווין ידוריולש כבלים לשידורי המועצה 'נ מ"בע הכנסת לשידורי ערוץ 10178/17 ץ"בג

 'ואח הכנסת בערוץ לשידור הרישיון בעל לבחירת המכרזים כוועדת

 המועצה של החלטותיה נגד עתירה מ"בע כנסת לשידורי ערוץ העותרת הגישה 28.12.17 ביום
 בערוץ לשידור הרישיון בעל לבחירת המכרזים כוועדת בשבתה לווין ולשידורי כבלים לשידורי

. לעתירה כמשיבה צורפה השנייה הרשות. 2013-ד"התשס, הכנסת ערוץ רישידו חוק לפי, הכנסת
 במכרז עסקו כולן אשר 6516/17 ץ"ובג 5491/17 ץ"בג, 5304/17 ץ"בג עם במאוחד נדונה העתירה
 .שבנדון

 בשל, 10 חדשות של חדשות לשידורי הרישיון את לבטל יש כי השניה הרשות כלפי נטען בעתירה
 אינו, 10 חדשות של פעולתו את לכוון יכולת לו אשר, 10 בחדשות יטההשל מבעלי שאחד הטענה
 .השניה הרשות לחוק( 1()א)41 סעיף כדרישת ישראל ותושב אזרח

. לעתירה הרשות תגובת הוגשה 14.2.18-ו 21.1.18 מהימים הנכבד המשפט בית להחלטות בהתאם
 בשל וכן כוללנית העתירה יותה בשל; שיהוי בשל הסף על להידחות העתירה דין כי נטען בתגובה

 עומד 10 וערוץ היות לגופה להידחות העתירה דין כי נטען בנוסף. 10 ערוץ -רלבנטי משיב צירוף אי
 . הישראליות בדרישת

 התקיים דיון בעתירה. לאחר הדיון ניתן פסק דין והעתירה נמחקה ללא צו להוצאות.  22.2.18ביום 

 רשות השנייה ואח'ה 'נ 'ארגון שומרי הבית ואח 18/5964 "ץבג

הוגשה עתירה לבג"ץ על ידי פעילי ארגון שומרי הבית נגד הרשות השנייה, מנכ"ל  13.8.18ביום 
הרשות השנייה וועדת הערר של מועצת הרשות השנייה, למתן צו על תנאי וצו ביניים לביטול 

ית הקמפיין החלטת הרשות השנייה לאשר תשדירי פרסומת בעניין מאגר הגז לוויתן ולהשהי
הפרסומי מטעם המפרסמים, נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד, דלק קידוחים )מימון לוויתן( בע"מ 

 ורציו חיפושי נפט בע"מ. 

 ביום, הגישה הרשות 13.8.18בהתאם להחלטת בית המשפט העליון )כב' השופט נ' הנדל( מיום 
 אשר עשה בצו מדובר .ביניים צו תןלמ יסוד אין כי נטען ובה ,ביניים לצו לבקשה תגובה 19.8.18

 לאורובענייננו לא מתקיימות הנסיבות למתן סעד כאמור. עוד נטען כי  ונדיר חריג כצעד ניתן
 .  נמוכים להתקבל העתירה סיכויי, המסחרי הביטוי חופש בעניין הפסוקה וההלכה החקיקה



 

 זניחים העתירה שסיכויי היותטען כי נ בה, ביניים לצו לבקשה תהמפרסמ תגובת הוגשה, במקביל
 . להידחות ביניים צו למתן הבקשה דין, המשיבים לטובת בבירור נוטה הנוחות ומאזן

 למתן מקום אין, העניין בנסיבות כי( הנדל' נ השופט' כב) המשפט בית החלטת ניתנה 20.8.18 ביום
 יגישו המשיבים כיו ימים שבועיים בתוך הרכב בפני בעתירה דיון ייקבע כי, נקבע כן. ביניים צו

 .27.8.18 ליום עד לעתירה תגובה

 הרשות ציינה בתגובתה. לעתירה תגובתם את השנייה והרשות המפרסמים הגישו 27.8.18 ביום
 מקום היה לא, במחלוקת השנוים בנושאים פרסומות בעניין והפסיקה החקיקה פי על כי השנייה
 יסוד איןש פרסומת בתשדירי דוברמטענו כי  בתגובתם המפרסמים. האמור התשדיר לפסילת

 . להגבלתם חוקי

התקיים דיון בעתירה, אשר לאחריו המליץ בית המשפט לעותרים למשוך את  4.9.18ביום 
 עתירתם. העותרים משכו את עתירתם והיא נדחתה ללא צו להוצאות. 

 

 ** עתירות שטופלו בתקופת הבחירות הכלליות

 ית נ' הרשות השנייה ואח'אני ואתה מפלגת העם הישראל 7/21תב"כ 

,  הרשות השניה, חברות 1-12הגישה העותרת עתירה שעניינה להורות למשיבות  13.12.18ביום 
אך ורק אם  21-חדשות ומספר כתבים פוליטים, לעשות שימוש או לפרסם סקרי בחירות לכנסת ה

סקרים בהם תוצג לנדגמים גם העותרת. כמו כן מבקשת העותרת כי המשיבים יימנעו מפרסום 
מוצגת לנדגמים רשימה סגורה של המפלגות המכהנות בכנסת בתוספת אדם שכלל לא הקים 

 מפלגה ובלי ציון של העותרת. 

ניתנה החלטה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית )כב' השופט ח' מלצר(, ולפיה אין  27.12.18ביום 
 מקור בדין לבקשת העותרת והעתירה נדחית. 

 

)שהוגשו עד  2018בשנת  תלויים ועומדיםשהיו עיקריים  ב. הליכים משפטיים
 :(31.12.18ליום 

 

החברה הישראלית -, הועדה המקומית לתכנון ובניה, גבעתיים נ' בזק1650, תיק בנין 49/15ב"ש 
 לתקשורת בע"מ, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ואח'

צו הריסה ללא הרשעה הגישה הועדה המקומית לתכנון ובניה בגבעתיים, בקשה למתן  7.7.15ביום 
בנוגע למתקן שידור לשידורי עידן פלוס על גבי תורן של חברת בזק. בבקשה נטען כי התורן ומתקן 

 השידור הוקמו ללא היתר בניה ושלא ע"פ תכנית.

הרקע לבקשה הינו מספר הליכים מקבילים אשר יזמה הוועדה המקומית כנגד בזק, אשר הרשות 
עת עבודות העלאת האנטנה של "עידן פלוס" על גבי התורן של השנייה לא היתה צד להם, למני

 בזק. 

 אישור שיתקבל ככל כי, הובהר היום מאותו בהחלטה. בבקשה דיון התקיים 11.2.16 ביום
 על" פלוס עידן" של האנטנה את להעלות יהיה ניתן הסביבה להגנת במשרד הקרינה על הממונה

 . בזק של התורן גבי

 .ההוכחות דיון מועדי דחיית תוך גישור הליך קיום הורה בית המשפט על 7.4.16ביום  7.4.16ביום 
 הליך הגישור הופסק ללא הצלחה והתיק חזר לבית המשפט לעניינים מנהליים בגבעתיים. 

 טרם נקבע דיון המשך. .התקיים דיון לשמיעת עמדות הצדדים בתיק 19.9.19ביום 



 

 

ורדיו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים לטלויזיה  רשות השנייהה 18-04-9053עת"מ 
 ואח' 

הגישה הרשות השנייה עתירה מנהלית כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים  8.4.18ביום 
החברה הישראלית לתקשורת, תאגיד השידור הישראלי  -וכנגד חברת ניצני הפיסגה בע"מ, בזק 

 ואח' )משיבים פורמאליים(.  

ש בית המשפט להורות על בטלות או לחלופין השעיית הליכי הפקעת מקרקעין בהם בעתירה התבק
מאיזור גוש  לחלקיםממוקם תורן אשר מותקנים בו, בין היתר, משדרי הרשות השנייה המשדרים 

. זאת, בין היתר, עקב הצורך הציבורי בהמשך השידורים מהתורן, לאזור האמור, והסביבהדן 
 שנייה הודעה על הליך ההפקעה ולא נעשה לה שימוע כדין. ומאחר ולא נמסרה לרשות ה

ניצני הפסגה   67711-03-18לצד עתירתה של הרשות השנייה הוגשו שתי עתירות נוספות, עת"מ 
החברה הישראלית  –בזק  8433-04-18בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים וכן עת"מ 

ובניה גבעתיים. גם בעתירות אלה הועלו טענות כנגד  לתקשורת בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון
 ההפקעה והרשות השנייה צורפה בכולן כמשיבה. 

ניתנה החלטת בית המשפט )כב' השופט חגי ברנר( לפיה יאוחדו הדיונים בעתירות  9.5.18ביום 
 הרשות השנייה, בזק וניצני הפסגה בע"מ כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעתיים. 

-40427-07מנהלית נוספת בענין זה )עת"מ הגישה עיריית תל אביב אף היא עתירה  17.7.18ם ביו
בין השאר  ,ההפקעה(. מדובר בעתירה רביעית במספר בה דורשת עיריית תל אביב לבטל את 18

המקרקעין וההפקעה נעשתה שלא בסמכות ובחוסר תום חלק מבטענה כי היא הבעלים הרשום של 
גם הגישה העירייה בקשה להארכת מועד להגשת עתירה מנהלית.  23.7.18 לב. כמו כן, ביום
 . , והיא נדרשת להגיש את תגובתהצורפה הרשות השנייה כמשיבהזו, לעתירה ולבקשה 

 עמדת את לבקש המשפט בית החליט במהלכו אשר המשפט בבית דיון התקיים, 10.12.18 ביום
ניתנה החלטה לפיה  15.7.19ביום  .יום 90 ךתו העתירות לכלל בנוגע לממשלה המשפטי היועץ

 מבוקשת גם עמדת משרד התקשורת לנושא.

. בית המשפט התיר לועדה המקומית גבעתיים 09:00בשעה  1.6.20דיון בעתירות התקיים ביום 
להגיש תשריט הפקעה. הרשות ביקשה זכות תגובה לתשריט שהוגש. לאחר התגובות יינתן פסק 

 דין בעתירות.

 קול ברמה בע"מ נ' הכנסת 4730/17בג"ץ 

הגישה העותרת, תחנת רדיו אזורי חרדית הכפופה לפיקוח הרשות השנייה, עתירה  11.6.17ביום 
, שבו נקבעה 2014-( לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד3()1)ג63נגד חוקתיות סעיף 

קמתה של תחנת רדיו חרדית כלל ארצית במסגרת השידור הציבורי המשודר מכוח החוק ה
האמור. העותרת טוענת כי התיקון לחוק אינו חוקתי וכי יש לקבוע את בטלותו, בין היתר, משום 

 שהוא פוגע בחופש העיסוק שלה ומשום שנפלו פגמים שונים בהליך החקיקה בכנסת.

. בתגובה נטען כי בעתירה לא מבוקש 24.7.2017ת המשפט ביום תגובת הרשות השניה הוגשה לבי
( לחוק השידור הציבורי 3()1)ג63יה. יחד עם זאת, ראוי היה שחקיקת סעיף יסעד כלפי הרשות השנ

תיעשה תוך בחינת השלכות הרוחב של הוראות הסעיף על תחנות הרדיו  2014-הישראלי, תשע"ד
 -ענייננו, בפרט על התחנות המיועדות לציבור החרדי האזורי הכפופות לפיקוחה של הרשות )וב

 העותרת ותחנת "רדיו קול חי"(. 

נשמעו טענות הצדדים ובסיומו נקבע כי המדינה והכנסת יודיעו בתוך פרק זמן  7.11.17בדיון מיום 
שנקבע, האם בכוונתן לפעול לתיקון הוראות החוק או שמא בית המשפט נדרש להכריע בעתירות 

 לגופן. 

ליזום הצעת חוק לשינוי חוק  תןכוונבכי אין הוגשו הודעות המדינה והכנסת  23.11.17יום ב
 . השידור הציבורי

 ניתן פסק דין כי העתירה תימחק ללא צו להוצאות.  23.1.19ביום 



 

זניט מדיה נ' הרשות השנייה לטלוויזיה  -( בע"מ 1998איי.או.אר.בי.בי.אר ) 4991/17בג"ץ 
 ולרדיו

הגישה העותרת, חברה העוסקת ברכש ובתכנון מדיה עבור מפרסמים שונים, עתירה  20.6.17ביום 
נגד הרשות השנייה בטענה למחדל של הרשות ליישם את החלטתה להגביל את היקף המכירה 

מזמן הפרסום של כל זכיינית לפי שיעור  25%-המקסימלי של זמן הפרסום לחברות רכש מדיה ל
, את 2014ל. לטענת העותרת, על אף שהרשות אימצה, כבר בשנת הצפייה )"הרייטינג"( המשוקל

דו"ח ועדת שחם אשר המליצה על הגבלת היקף המכירה המקסימלי כאמור, בפועל עד כה לא 
 יישמה הרשות את החלטתה.

. בתגובה נטען כי אין כל יסוד לטענה כי ההחלטה נשוא 27.8.17תגובת הרשות הוגשה ביום 
וכי לאחר קבלת ההחלטה החלה הרשות לפעול לישומה ופעלה בעניין העתירה איננה מיושמת, 

לאורך התקופה מול המורשים לשידורים ומול צדדים שלישיים על מנת לבצע בדיקה של נתוני 
 רכש המדיה. על כן, מדובר בעתירה תיאורטית שיש לדחותה או למחוקה.

 בעתירה לדיון" המשפט בית ידיד"כ להצטרף" הצלחה עמותת" בקשת הוגשה 29.10.17 ביום
 הבקשה נקבע כי 5.12.17בהחלטת רשם בית המשפט מיום  .שבנדון בהליך מטעמה עמדה ולהגיש

 .לדיון יתייצב" הצלחה עמותת" כ"ב וכי ההרכב בפני תובא

הגישה הרשות השנייה הודעה משלימה לבית המשפט בה פורטו צעדי האכיפה  31.10.18ביום 
ובהמשך לכך    .2016-ו 2015ה בגין החריגות מההחלטה לשנים שביצעה ומבצעת הרשות השניי

 הגישה העותרת תגובה להודעה המשלימה. 

התקיים בבית המשפט העליון דיון בפני הרכב ולאחריו ניתנה החלטת בית המשפט  5.11.18ביום 
לפיה ראוי היה לצרף לעתירה צדדים שעלולים להיפגע או שיש להם אינטרס ישיר בעתירה, כמו 
הערוצים השונים וחברת רכש המדיה הרלוונטית. עם זאת המשיך וקבע בית המשפט כי לעת הזו 
ומבלי להידרש לטענות העותרת לגופן, טוב תעשה מועצת הרשות השנייה אם תקיים דיון מחודש 

 באופן יישום החלטת המועצה תוך שמיעת הצדדים הרלוונטים וטענותיהם. 

ה באתר האינטרנט שלה הזמנה לקבלת עמדות בעניין הגבלת פרסמה הרשות השניי 9.1.19ביום 
שיעור רכישה מרבי של זמן פרסום באמצעות חברת רכש מדיה אחת ובהמשך לכך הגישה הרשות 

 שונים גופים מטעם עמדות התקבלו ברשות ןלפיההשנייה מספר הודעות עדכון לבית המשפט 
 למנות המועצהובכוונת  בפניה להישמע הרלוונטיים הגופים אתהזמינה  השנייה הרשות, בשימוע
 .לסוגייה כלכלי מומחה

 . 1.7.20 ליום עד המשפט לבית מוגשת להיות המומחה צריכה מינוי בעניין נוספת עדכון הודעת

 סלקום ישראל בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ואח'  8056/17בג"ץ 

בין היתר בהפצת שידורים רב ערוציים הגישה העותרת, חברת תקשורת העוסקת  19.10.17ביום 
"גורם המפעיל" -בהתבסס על מערך "עידן פלוס", עתירה נגד החלטת הרשות השנייה, בהיותה ה

 )להלן: "חוק 2012-כהגדרתו בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור סיפרתיות, תשע"ב
 זיה )להלן: "הערוציםשידורים"(, שלא להפיץ את שידורי בעלי הרישיון לשידורי טלווי הפצת

המסחריים"(, בטכנולוגיית חדות גבוהה, באמצעות מערך "עידן פלוס". בד בבד עם העתירה 
הוגשה גם בקשה לצו ביניים ובקשה לצו ארעי כי הערוצים המסחריים ימשיכו להיות משודרים 

ולוגיית בטכנולוגיית חדות רגילה גם בכבלים ובלווין, וזאת עד אשר יחלו להיות מופצים בטכנ
 חדות גבוהה גם במערך "עידן פלוס".

קבע בית המשפט העליון מועד להגשת תגובות לעתירה ולצו ביניים. כן נקבע כי  23.10.17ביום 
 בשלב זה אין מקום למתן סעד ארעי במעמד צד אחד.

העתירה אינה מצביעה על מקור חוקי  הוגשה תגובת הרשות השנייה בה הובהר כי 27.12.17ביום 
ולא  HDה לחייב את בעלות הרשיון בהפצת שידוריהן בטכנולוגיית יוחו על הרשות השנישמכ

בידי סלקום זכות על כן, וכיוון שאין על מקור למימון הפצת השידורים כאמור.  -פחות חשוב מכך 
אינן ויסוד  כל חסרותאותן מעלה סלקום טענות הפגיעה בשוויון ובתחרות , HDקנויה לשידורי 

 כן, הוגשו תגובות משיבים נוספים. צר יש מאין זכות כאמור.יכולות ליי



 

התקיים דיון בעתירה. לאור המלצת בית המשפט, הגישה העותרת עתירה מתוקנת  16.9.18ביום 
 ובהמשך לכך הגישה הרשות השנייה את תגובתה לעתירה המתוקנת. 

סק דין על ידי בית ניתן פ 8.5.19הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת העתירה וביום  6.5.19ביום 
 המשפט, בו נקבע כי העתירה תמחק.

 'ואח השנייה ברשות הציבור פניות נציב' נ פלוני 3242/18 ץ"בג

הוגשה עתירה למתן צו על תנאי באמצעות עו"ד אביגדור פלדמן, נגד חברת ג'ייאובי.  25.4.18ביום 
לפסילת פרסומת  קום בע"מ, נציב פניות הציבור ברשות השנייה והיועץ המשפטי לממשלה

יישומון ג'וב ג'וב מטעם חברת ג'ייאובי. קום בע"מ ולהפסיק את שידורה בטלוויזיה בטענה כי יש 
 בפרסומת תוכן גזעני מובהק, המנציח סטיגמות ופערים בחברה. 

הוגשה תגובה לעתירה מטעם נציב פניות הציבור של הרשות בה נטען שדין העתירה  14.5.18ביום 
לחוק הרשות השנייה בה נקבע כי לא ייזקק בית המשפט  122בשל הוראת סעיף  להידחות על הסף

לבקשת סעד נגד נציב פניות הציבור וכן בשל היותה כוללנית, תיאורטית וללא ביסוס מספק על כך 
 שהוא מסית לגזענות.  

יא הגיש היועץ המשפטי לממשלה את תגובתו לעתירה, בה נטען כי הרשות השנייה ה 16.5.18ביום 
הגורם האמון מכוח החוק לפיקוח על שידורים. כמו כן צויין בתגובת היועץ המשפטי לממשלה כי 

חוקתי( כי החלטת הרשות -לאחר שצפה בפרסומת, סבור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי
 השנייה שלא לאסור על שידורה אינה מגלה עילה להתערבות. 

לפיה על העותר להודיע האם הוא עודנו עומד על ו 17.5.18בהמשך להחלטת בית משפט מיום 
 עתירתו, ביקש העותר להגיש עתירה מתוקנת. 

 הגישה הרשות השנייה תגובה לעתירה המתוקנת.  22.7.18העותר הגיש עתירה מתוקנת וביום 

התקיים דיון בעתירה בו העיר בית המשפט כי נראה לכאורה כי העותר הגיש את  6.2.19ביום 
מיצה הליכים אפשריים במוסדות הרשות השנייה, ועקב כך הודיע בא כוח העותר העתירה בטרם 

כי בכוונתו לפנות בערר בנושא העתירה ולפיכך ביקש למחוק את העתירה. משכך העתירה נמחקה 
 ללא צו להוצאות.

 

 

 

 

 

 

 2018לדוח  –נציב פניות הציבור 

 מוסד הנציבות 

ולרדיו. על פי  לטלוויזיה הרשות השנייה על בתוךהפו עצמאי, גוף היא הציבור פניות נציבות
בכל מקרה שבו אדם חש נפגע או מושפל  החוק, נציב פניות הציבור כפוף למרות הדין בלבד.

משידור כלשהו, הוא רשאי לפנות לנציב פניות הציבור בבקשה לברר את תלונתו. כן ניתן להגיש 
נייה ועל כל עובד או ממלא תפקיד תלונה על כל אחד מהגורמים המשדרים או על הרשות הש

 בגופים אלה.
בערוצי  שידורים על מהציבור המגיעות פניות ותלונות באלפי שנה מדי מטפלת הנציבות

המסחריים ועונה לפונים. נוסף על כך, הנציבות פועלת באופן יזום  הציבוריים והרדיו הטלוויזיה
ש על חיזוק הקשר עם אוכלוסיות לחיזוק הקשר עם קבוצות שונות באוכלוסייה תוך שימת דג

מוחלשות ומודרות, כדי לאפשר להן לפנות ולהתלונן על תכנים הפוגעים בהן, מבזים או משפילים 
 אותן.



 

מדי שנה מפרסמת הנציבות דוח שנתי נפרד מדוח זה, בו היא מפרטת את מספר התלונות שהוגשו, 
 את הטיפול בהן ואת פעילותה בכל הנוגע לפניות ציבור.

 

 2018בשנת  צאים מרכזיים ומגמותממ

בהיקף התלונות לעומת  10%-, עלייה של יותר מתלונות ציבור 7,203הוגשו לנציבות  2018בשנת 
2017. 
בתחנות הרדיו מעלייה בהיקף התלונות שהוגשו על תכנים המשודרים בעיקר נבע ק הזינו

שכוללות, בין השאר,  ובמספר הפניות הכלליות, על ידי הרשות השנייה ותהמפוקחהאזוריות 
תלונות על תכנים של הגורמים המשדרים ששודרו ברשתות החברתיות, כגון תלונות על אתרי 

  מרשתת או על רשתות חברתיות.
תלונות שהוגשו בעקבות פרסומת של עמותת "אפרת"  1,500-: יותר מבין הגורמים לזינוק

וכן פוגעני בתוכנית הספורט ברדיו תלונות על ת 300-ששודרה בתחנות הרדיו האזוריות, קרוב ל
 173-תלונות על סרטון מעורר מחלוקת שפורסם באתר האינטרנט של "רשת", ו 400-ת"א וכ

 תלונות בנוגע למערכון "התפילין" ששודר בתכנית ארץ נהדרת. 
 עסקו בתכנים רדיופוניים. 28%-מהתלונות עסקו בתכנים טלוויזיוניים ו 60%י מהנתונים עולה כ

 
 ת השמירה על מרחב ציבורי נקי:חשיבו

תלונות, בעיקר  924-תלונות ל 89-התנהגויות של מראיינים בטלוויזיה זינק מהיקף התלונות על 
עם המצית של בית הספר הדו לשוני בירושלים, שעורר תגובות נזעמות  20בעקבות ריאיון בערוץ 

גידול משמעותי בנושא  בקרב הצופים. גם בתלונות על התכנים המשודרים בתחנות הרדיו חל
 .(2018בשנת  695-ל 2017בשנת  287-)מהתנהגות מראיינים ואמירות פוגעניות שלהם 

 
 סקסיזם ופגיעה באוכלוסיות מוחלשות מיניות, מגדר,

תלונות על תכנים בעלי אופי מיני ו/או תכנים מיניים שאינם הולמים  100-כבמהלך השנה הוגשו 
, לבוש חושפני 19:00ל, שידור חוזר של התוכנית "רמזור" בשעה את שעת שידורם בטלוויזיה. למש

רקדן שהופיע בנינג'ה ישראל, פרסומות לקסטרו -בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס", חשפן
 ומילוקה ועוד.

 
 פרסומות

חוסר שביעות הרצון של הצופים בכל הנוגע לפרסומות המשלבות נמשכה המגמה של  2018בשנת 
מכלל התלונות בשנת  22%-זינק מבטלוויזיה  היקף התלונות כנגד פרסומות תוכן מיני או אלים.

. דוגמאות לתשדירים שהצופים הלינו עליהם: פרסומת 2018מכלל התלונות בשנת  40%-ל 2017
של "קסטרו", שבה נראית בחורה קשורה בתא מטען של רכב, או פרסומת ל"ברזי חמת" שבה 

תלונות  100-יותר מ. עירומים גברים גופות ובמגע במבט הסוקרת ואישה שריריים הוצגו גברים
הוגשו כנגד פרסומות המכילות תוכן אלים. במהלך השנה עסקה הנציבות גם בפניות רבות כנגד 
פרסומת שהייתה מיועדת לשידור. מדובר בפרסומת לשותפות הגז נובל אנרג'י, דלק קידוחים 

 .ורציו, שעוררה מחלוקת גדולה בציבור טרם שידורה
מכלל התלונות  75%-ל 2017-מכלל התלונות ב 9%-היקף התלונות כנגד פרסומות ברדיו זינק מ

 . הזינוק נבע משידור תשדיר מעורר מחלוקת של אגודת "אפרת" שעסק בהפלות.2018בשנת 
 
 

 אתיקה בשידור
והיא באה לידי  2018-ה בהיקף התלונות בכל הנוגע לאתיקה בשידור נמשכה גם ביעלית המגמ

תלונות על חוסר איזון  תוכניות האקטואליה.ביטוי בעיקר בתלונות שעסקו במשדרי החדשות וב
  .2018תלונות בשנת  310-ל 2017תלונות בשנת  203-מעלו, בתכנים ששודרו בטלוויזיה וברדיו 

עשרות תלונות אחרות שהוגשו עסקו באתיקה ועיקרן תעמולת בחירות או הבעת דעה פוליטית 
איינים ומרואיינים בתקופת מערכת הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ואישית של מר

רגישות גדולה יותר של הצופים והמאזינים בכל הנוגע  נתונים אלה מצביעים על. 2018באוקטובר 
 לתכנים העוסקים בענייני בחירות.

מת, כמעט ( הייתה כנגד פרסו51%, עולה כי כמעט כל תלונה שנייה )2018מניתוח הנתונים לשנת 
( הייתה כנגד תוכנית וכל תלונה עשירית הייתה כנגד תוכנית חדשות 38%כל תלונה שלישית )

 ואקטואליה.
 

 טלוויזיה:



 

נתון זה מעיד . תוכניות עלנגד תכנים טלוויזיוניים היו  2018מכלל התלונות שהתקבלו בשנת  44%
וזי הצפייה הגבוהים ההולכת וגוברת בשנים האחרונות, שלפיה בצד אח ,על המשך המגמה

לאמירות הפוגעניות המשולבות בתכנים אלה ומעוניין בתכנים "נקיים" מתנגד כניות, הציבור ובת
 יותר.

ניכרה מגמה של עלייה בתלונות על תכנים חדשותיים, מניתוח הנתונים עולה כי  2017אם בשנת 
מציאות )ריאליטי(,  ניכרה מגמה של עלייה בתלונות כנגד תוכניות, בהן תוכניות 2018בשנת 

. עלייה נוספת ניכרה כאמור גם בתלונות 2018-ב 44%-ל 2017בשנת  37%-תוכניות בידור ועוד, מ
 33%-חלה ירידה, משעסקו בתכנים החדשותיים . מנגד, בתלונות 40%-ל 22%-על פרסומות, מ

 .2018מכלל התלונות בשנת  12%-ל 2017מכלל התלונות בשנת 
ל בנתח התלונות נגד הפרסומות והתוכניות במאות התלונות כנגד שידור ניתן להסביר את הגידו

התשדיר של שותפות הגז נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו ובתלונות כנגד התוכנית אולפן פתוח 
או אירועים כלליות לא התאפיינה באירועים חריגים כגון בחירות  2018שנת . 20בערוץ 
כני ורגישים לתהאלה מביאים לגלי תלונות של צופים  אירועים ,דבריםהים. מטבע יביטחונ

התלונות כנגד תכנים חדשותיים מצביעה על המשך המגמה של השנים מספר  החדשות.
  1.אלההאחרונות: הירידה באמון הציבור בתכנים 

 
 רדיו:

פניות בשנה הקודמת.  277פניות בנוגע לתכנים בתוכניות הרדיו, לעומת  447התקבלו  2018בשנת 
היו כנגד פרסומות. ברדיו, כמו  2018מהתלונות בשנת  75%תלונות כנגד הרדיו,  2,037תוך מ

בטלוויזיה, הדבר מצביע על המשך המגמה של חוסר שביעות הרצון של המאזינים מאמירות 
 בוטות ותכנים פוגעניים המשודרים בתוכניות הרדיו.

מביעים את דעותיהם ומעלים ה כניות רדיו של מגישיםועיקר הזעם של המאזינים הוא על ת
בלא מעט מקרים הופך השיח בין המגיש למרואיין לבוטה, משפיל ואלים  מאזינים לשידור.

 מילולית.
 6-מ ,התנהגות מראיינים עלבזינוק במספר התלונות  ,בין היתר ,זעם זה של הפונים בא לידי ביטוי

 .2018נת תלונות בש 292-ו 2017תלונות בשנת  61-ל 2016תלונות בשנת 
 

 

 

 

 

 

 

 2018-2016התפלגות תלונות טלוויזיה על פי נושאים בשנים 

 2018 2017 2016 נושאים

 701 1,713 כניותות
1,933 

 

 415 341 פרסומות
1,725 

 
 511 628 801 חדשות

 131 56 63 קדימונים

                                                                 
1

, בעקבות שתי מערכות של בחירות כלליות, אירועים ביטחוניים ואמירות 2019מגמה זו משתנה בשנת  

 פוגעניות של כתבים ומגישים בחדשות. על כך בדוח הבא.



 

 238 85 41 כללי
 4,338 1,885 2,959 סה"כ

       

            
 

 

 

 

 

 

 2018-2016לונות טלוויזיה על פי קטגוריות בשנים התפלגות ת
  

   
  
 2017 2016 קטגוריה 

 
 

2018 

  1,969  683 898 3בשידור אתיקה

 809 1,545 4תכנים פוגעניים
1,961 

 

 194 178 233 5כללי

 165 144 212 6מסחריות יתר
 49 71 71 7שירות טכני

 4,338 81,885 2,959 סה"כ

   
 

 

                                                                 
2

שפה ודיבור לא ברור, בירורים על וריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: כתוביות, קליטת שידורים, קטג 

 תוכניות, בקשת מידע וכיו"ב.

3
 כולל פרסומת שותפות הגז עוסקות בהטיות פוליטיות ובדיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים.התלונות  

4
עניות, גזעניות, מבזות או סקסיסטיות, בפגיעה תלונות העוסקות בהתנהגות לא הולמת, בהתבטאויות פוג 

 .בילדים ובאוכלוסיות מוחלשות וכיו"ב

5
, (כניות אוכלוריבוי ת )למשל,פניות לגבי הערות מנחים, איכות התוכן קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם:  

נתינת וח שידורים כניות מלושגיאות בעברית, התחלפות מנחים, חוסר מקצועיות של שפת סימנים, הורדת ת

 וכיו"ב. בדיווחי חדשות במה לאויב

6
קידום תכניות באמצעות פופ אפ, על  וחסויות, תלונות תלונות העוסקות בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות 

 יו"ב.תלונות על תוכן שיווקי בתכניות בישול וכ

7 
.מע: תלונות העוסקות בשינויים לא צפויים, כתוביות, קליטה ושטכנישירות 

 

8
 על התבטאות של אברי גלעד 2017-תלונות שהתקבלו ב 3,914ניכוי ב 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 2018-2016ות תלונות בנושא רדיו לפי נושאים בשנים התפלג
 

 2018 2017 2016 נושאים

 34 פרסומות
31 

91520 
 

 400 כניותות
277 

10477 
 

 2 חדשות
6 

1125 
 

 16 כללי
47 

1213 
 

 2 1 1 קדימונים
 2037 362 453 סה"כ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 ת .אפרכנגד התשדיר של עמותת פניות  1478כולל  9

10
 . FM 103 רדיותלונות על נתן זהבי  10על אופירה אסייג אשר אלון ברדיו ת"א ;  295מתוכן  

11
 .על תעמולת בחירות תלונותבניהם  

12
 .טהבעיקר תלונות על בעיות קלי 



 

 2018-2016בשנים  קטגוריותהתפלגות תלונות בנושא רדיו לפי 
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 כגון תלונות על שימוש במילים לועזיות, דיבור של שדרנים במהלך השיר, אי מענה לפניות בתחנה שונים, נושאים 

 וכיו"ב.

 2018 2017 2016 קטגוריה

 1,559 96 81 אתיקה

 

 419 204 321 תכנים פוגעניים
 

 25 29 כללי
1330 

 
 19 22 13 מסחריות יתר

 10 15 9 שירות טכני

 2,037 362 453 סה"כ
 



 

 
 2018-2016השנים  בין השוואה, הכרעה לפי התפלגות

 

 

 

 

 

 

 

 פרויקטים מיוחדים

בשורה של יוזמות ופרויקטים  2018נוסף על מתן מענה לאלפי הפונים, המשיכה הנציבות גם בשנת 
, הנגשתה של הנציבות לכלל האוכלוסייה, תוך מתן מענה הולם חברתיים וחינוכיים שמטרתם:

נוסף על כך, השתתפה הנציבות בשורה של  וראוי לפונים שתלונותיהם נמצאות מוצדקות.הגון 
 כנסים מקצועיים בתחום התקשורת והציגה את פעילותה ואת עמדתה בנושאים השונים.

 סייההרחבת הדרכים לפנייה לנציבות והנגשתה לכלל האוכלו

אחת ממטרות העל ששמה לעצמה הנציבות בשנים האחרונות היא הנגשת הנציבות אל כלל 
הרחיבה הנציבות את דרכי האוכלוסייה, בדגש על אוכלוסיות מיוחדות או מוחלשות. במסגרת זו 

. לצד הנגשת הנציבות לפונים באמצעות הטלפונים הניידים, טופסי 2018הקשר עם הפונים בשנת 
יים ודרכי פנייה אחרות, יצר הנציב שיח ישיר עם מובילי תלונות ציבור שקראו פנייה ייעוד

ברשתות החברתיות לצופים ולמאזינים להתלונן על תכנים שאינם ראויים לטעמם. הנציב יצר 
קשר עם מתלוננים ברשתות החברתיות, כדי להציג את עמדותיו בנושאים השונים ולהפנות אותם 

ראויים לדעתם בדרכי הפנייה הקבועות בחוק. גם בשנה הבאה תפעל  להתלונן על התכנים שאינם
הנציבות להרחיב את הקשר עם הפונים באמצעות פלטפורמות שונות ברשתות החברתיות 

 (. 2019ולהרחיב את ההנגשה לפונים )על כך בדוח לשנת 
טופס  תרגום יצרה דרכי פנייה ייעודיות לאוכלוסייה הערבית, בין השאר באמצעות הנציבות

הנציבות קידמה, בשיתוף עם אירגוני ; נוספות בשפה הערביתהתלונה לערבית ויצירת דרכי פנייה 
, ובעלי לקות ראייה פתיחת קו טלפון ייעודי לאוכלוסיית העיווריםהעיוורים ולקויי הראייה, 

ב שאליו יוכלו לפנות ובו יוכלו להתלונן בעל פה על התכנים שלהם הם מאזינים. פנייתם תיכת
 ותועבר לטיפול הנציבות.

 שילוב סטודנטים מתמחים בנציבות פניות הציבור

 שנציבות פניות הציבור משלבת סטודנטים ממסגרות שונות כמתמחים. בשנת ביעיתזו השנה הש
הנגשת חלה בקידום פרויקט פרי יוזמת הנציבות לשהלקוית ראייה שולבה סטודנטית  2018

והעיוורים בישראל במטרה להקל עליהם את דרך הפנייה  לאוכלוסיית לקויי הראייההנציבות 
לנציבות. הנציבות ביקשה לעמוד על הקשיים שלהם כצרכני תקשורת. פרויקט זה הורחב בשנת 

 ועל כך בדוח השנתי הבא. 2019

 2018 2017 2016 פסיקת הנציב

 4,126 4,983 1,299 מוצדק

 3,052 1,527 2,667 טופל לגופו

 13 22 - מוצדק בחלקו
 12 12 17 לא מוצדק

 7,203 6,544 3,983 סה"כ



 

 

 הרצאות בבתי ספר ומוסדות חינוך

צופים. פעילות זו ציבות פניות הציבור את פעילותה בקרב הדור הצעיר של הרחיבה נה 2018 בשנת
באה לידי ביטוי בכמה מישורים, בהם שיח יזום של הנציב עם בני נוער ברשתות החברתיות, 

 בפגישות ובשיחות טלפון יזומות עם פונים צעירים. 
מוסדות חינוך ברחבי הארץ, בהם בתי ספר יסודיים,  30-במהלך השנה הרצה הנציב ביותר מ
הרצאות, שניתנו בהתנדבות מלאה, נחשפו מאות רבות של תיכונים, ישיבות ואולפנות. במהלך ה

תלמידים לעבודת נציבות פניות הציבור ורכשו כלים ראשוניים לצפייה ביקורתית בתכנים. 
במסגרת ההרצאות מושם דגש מיוחד על תלונות הקשורות בילדים ובנוער. בנציבות פניות הציבור 

ם הצעיר, יניבו צפייה ביקורתית בתכנים מאמינים כי זרעים אלה, הנזרעים בקרב קהל הצופי
 המשודרים בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים.

 ימי עיון

השתלבה נציבות פניות הציבור בשני ימי עיון שיזמה יו"ר הרשות השנייה, הגב' יוליה  2018בשנת 
שמאלוב ברקוביץ', שעסקו בנושא אתיקה בשידור. יום העיון הראשון עסק באמון הציבור 

רת ויום העיון השני עסק באתיקה במשדרי החדשות. בימי העיון השתתפו, לצד הגורמים בתקשו
המקצועיים ברשות השנייה, עיתונאים, עורכים ומנהלים מגופי התקשורת המפוקחים על ידי 
הרשות השנייה. במהלך ימי העיון הציג הנציב נתונים על פניות הציבור בנושאים אלה ופרסם 

ניתוח התלונות על אמון הציבור בתקשורת ועל אתיקה במשדרי החדשות. ניירות עמדה שעסקו ב
 ימי העיון זכו להצלחה גדולה.

 השתתפות בדיונים מקצועיים ואקדמיים

השתתף נציב פניות הציבור בכנסים מקצועיים ואקדמיים שונים. בין היתר  2018במהלך שנת 
ת לנפגעות תקיפה מינית. במהלך השתתף הנציב ביום עיון שהתקיים בכנסת ועסק ביחס התקשור

הדיון הציג הנציב נתונים על פניות ציבור בכל הנוגע לסיקור תכנים שעסקו בנפגעות תקיפה מינית 
והציג בהרחבה את עמדתו ואת הטיפול הנחרץ של הנציבות בכל הנוגע לסיקור פוגעני כלפי נפגעות 

 תקיפה מינית.
בתקשורת וברשויות המקומיות ובימי עיון נוסף על כך, הנציב השתתף בימי עיון שעסקו 

שהתקיימו באוניברסיטאות, בכנס אילת לעיתונות, כנס של המוסד לביטוח לאומי, כנס איגוד 
הפסיכיאטרים, כנס של הנוער העובד והלומד, כנס מבקרים ברשויות המקצועיות ובמוסדות 

 הציבור ועוד.

 גישור

המורשים גישור שיזמה הנציבות בין פונים לבין , הליכי החמישיתנמשכו, זו השנה ה 2018 בשנת
. גישור מתקיים במקרים שבהם הנציבות סבורה כי יש מקום לכך. הליך הגישור מתבצע לשידורים

בהסכמת שני הצדדים ומרצונם החופשי והוא מאפשר לצדדים לקיים שיח עצמאי על בסיס 
התקיימו  2018ת התלונה שהוגשה ולהגיע לתוצאה שתהיה מקובלת על שני הצדדים. במהלך שנ

הליכי גישור שהסתיימו לשביעות רצון שני הצדדים. בחלק מן המקרים נערכה שיחה ישירה בין 
, במקרים אחרים תיווך הנציב בין הצדדים ובחלק מהמקרים הפונים מורשים לשידוריםלהפונים 

 .מורשים לשידוריםההוזמנו לביקור אצל 
 

 

 

 

 

 

 

 


