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הנני מתכבדת להביא בפניכם את הדו"ח המסכם לשנת 2014, המשקף את פעילות המועצה לשידורי כבלים 

ולשידורי לוויין )להלן: "המועצה"( ומינהלת הסדרת השידורים לציבור )להלן: "המינהלת"( בשנה החולפת.

שנת 2014 הייתה שנה רוויה בעשייה ובפעילות בתחום השידורים בשימת דגש על הגנת הצרכנים ואכיפת 

כשלים במערך השירות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.

מהלך שנה זו המועצה הטילה את העיצום הכספי הגדול ביותר בתולדותיה. 

מר מימון )מוני( שמילה העביר לי את תפקיד יו"ר המועצה הקבוע לאחר ששימש ממלא מקום. עם כניסתי 

מצאתי במועצה ובמינהלת עובדי מדינה וחברי מועצה חרוצים הנאמנים לציבור הצופים ופועלים ללא 

ליאות למען מנויי הטלוויזיה הרב ערוצית. 

אני מבקשת להודות למימון )מוני( שמילה על כהונתו המסורה במהלכה התחיל את צעדי החמרת האכיפה 

הצרכנית. 

אני מאמינה שבמועצה ציבורית אנו מהווים מודל של רגולציה קשובה הן לצרכי הציבור והן לצרכי 

החברות המפוקחות.

מיד עם כניסתי לתפקיד החלנו בפרויקט הענק של מיקוד הרגולציה הקיימת, במטרה להיפטר ממטענים 

עודפים ולייצר אבחנה בין עיקר וטפל, תוך התכתבות עם רוח הזמן והמקום. 

עוד אני מבקשת להודות לכל אלה שבלעדיהם לא הייתה שנה זו שנת עשייה, ובראשם לחברי המועצה 

שעיינו במאות מסמכים, קיבלו עשרות החלטות חשובות וחיוניות מתוך מחויבות ציבורית ואחריות גבוהות.

תודה לשר התקשורת מר גלעד ארדן שהמשיך להוביל מדיניות פרו צרכנית חשובה בתחום הטלקום 

והשידורים גם בשנה זו.

אני מבקשת להודות ליועץ המשפטי, עו"ד דודו קובסניאנו ולכל עובדי המועצה ומינהלת הסדרת השידורים 

לציבור, על עבודתם המסורה והמקצועית. 

ב ב ר כ ה,

ד"ר יפעת בן חי-שגב, יו"ר

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
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1. מבנה המועצה וייעודה

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין הינה מועצה ציבורית, אשר הוקמה מכוח חוק התקשורת )בזק 

ושידורים(, התשמ"ב-1982 )להלן: "החוק" ו/או "חוק התקשורת"(, והיא אמונה על השידורים בכבלים 

ובלוויין. 

המועצה מופקדת על קידום אינטרס הציבור והגנת ציבור המנויים בדרכים שונות, ביניהן עידוד ופיתוח 

תעשיית התוכן והיצירה המקומית, השבחת השידורים והשירותים הניתנים לציבור המנויים, הרחבת 

הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים המשודרים, קידום הטלוויזיה הקהילתית, שיפור הטכנולוגיות, 

שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, הגנה על ילדים ועוד. 

על פי החוק, המספר המקסימאלי של חברים במועצה הינו שלושה עשר, והוא מורכב משישה עובדי 

ציבור, בהם נציג שר התרבות, נציג שר המשפטים, נציג שר האוצר ושלושה נציגי שר התקשורת )כולל 

יו"ר המועצה(, ושבעה נציגי ציבור, ובהם שניים בהמלצת מרכז השלטון המקומי, שניים המייצגים לדעת 

שר התקשורת את הצרכנים, אחד המייצג לדעת שר התקשורת את האמנים והיוצרים ושני נציגים מתחום 

החינוך והתרבות שהמליץ עליהם שר התרבות.

נכון לסוף שנת 2014  מנתה המועצה 12 חברי מועצה מתוכם 6 עובדי מדינה ו- 6 נציגי ציבור 

חברי המועצה מכהנים במועצה בשליחות למען הציבור, כאשר לכל אחד מהם, למעט יו"ר המועצה, 

עיסוקים נוספים. יו"ר המועצה ממונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר התקשורת, ועל פי המלצת ועדת 

איתור מיוחדת, כאשר על יו"ר המועצה מוטלת האחריות להוביל את המועצה לשם הגשמת מטרותיה. 

עיקר משימותיה של המועצה נגזרות מהסמכויות המוגדרות לה על פי חוק התקשורת וכללי התקשורת 

)בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח-1987 )להלן: "הכללים" ו/או "כללי התקשורת"(. בנוסף, 

מוקנות למועצה סמכויות ספציפיות בשורה של חוקים נוספים, כגון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים 

מזיקים, התשס"א-2001, וחוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992. מכוח חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת, 

התשס"ד-2003 )להלן: "חוק שידורי הכנסת"(, אחראית המועצה, החל משנת 2004, גם על ערוץ שידורי 

הכנסת. כמו כן נקבעו למועצה ולמינהלת סמכויות על פי החלטות ממשלה ייחודיות, כגון ההחלטה 

המסדירה את הקמת הערוצים הייעודיים.
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2. חברי המועצה

במהלך שנת 2014 כיהנו במועצה:

מר מימון )מוני( שמילה

מ"מ יו"ר המועצה עד 

ספטמבר 2014

ד"ר יפעת בן חי-שגב

יו"ר המועצה

גב' גילה נגר

מר משה כץ מר סאלח סולימאן 

עו"ד דפנה גלוק גב' נעמי שחורי מר רועי הורביץ

מר הרצל מקוב  גב' אסי קליין מר אלי דוקורסקי

מר שי רטר

גב' אורלי יחזקאל



3

א'
ק 

חל

3. סמכויות המועצה ותפקידיה 

סמכויות המועצה ותפקידיה כוללים, בין היתר, את העניינים הבאים:

קביעת מדיניות - המועצה מוסמכת, על פי חוק התקשורת, לקבוע מדיניות בנוגע לסוגי השידורים, 

נושאיהם, תוכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם, וכן לקבוע מדיניות בשורה של נושאים המצויים בסמכותה, 

כגון הפקות מקומיות, שידורים קהילתיים, הגנה על ילדים, בלעדיות בתוכן השידורים, אתיקה בשידורים, 

הגנת הצרכן, משדרים למבוגרים, אישור ערוצים, שידורי מכירה ועוד. 

הסדרה שוטפת של פעילות חברות הכבלים והלוויין - המועצה מסדירה את  פעילותן של חברות הכבלים 

והלוויין ושל הגופים והגורמים הפעילים סביבן והקשורים אליהן, ביניהם מפיקי הערוצים והתכנים וארגוני 

היוצרים, במגוון נושאים הקבועים בדין. נושאים אלה כוללים שאלות של שינוי אחזקות ושינויי בעלויות 

בחברות, בקשות לאישור ערוצים חדשים או חבילות ערוצים, מעקב אחר מבצעים, בקשות לעריכת 

שינויים בהסכמי המנוי ובמחירון החברות, תיקון רישיונות ונושאים שוטפים אחרים. 

קידום הפקות מקומיות - המועצה רואה בקידום ההפקות המקומיות את אחד מהחשובים שבתפקידיה, 

ומשקיעה בפיתוחו וקידומו של תחום זה משאבים ניכרים. המועצה מוסמכת לקבוע כללים הנוגעים 

להשקעה בהפקות מקומיות ומפקחת על עמידתן של חברות הכבלים והלוויין בחובות אלה. בשנת 2014 

עמד היקף ההשקעה של חברות הכבלים והלוויין והערוצים הייעודיים בהפקות המקומיות על סך כ- 373 

מיליון ₪. 

הערוצים הייעודיים - המועצה משמשת כוועדת מכרזים המפרסמת את המכרזים לערוצים הייעודיים, 

ובוחרת את הזוכים בהם. הערוצים הייעודיים, המממנים את שידוריהם מפרסומות, נועדו לתת מענה 

לכשלים שונים בשידורי הטלוויזיה בישראל. מכוח המכרזים שפרסמה המועצה בעבר, משודרים כיום 

הערוץ הייעודי למוזיקה ישראלית וים תיכונית )אפיק 24(, הערוץ הייעודי בשפה הרוסית )אפיק 9( הערוץ 

הייעודי בשפה הערבית )אפיק 30( והערוץ הייעודי למורשת ישראל )אפיק 20(. 

ערוץ הכנסת - ערוץ טלוויזיה זה יוחד לשידור דיוני מליאת הכנסת וועדותיה ותוכניות קשורות נוספות. 

בשנת 2004 נמסרה למועצה סמכות הפיקוח על ערוץ הכנסת, הכוללת את בחירת הגוף המשדר הקבוע 

בדרך של מכרז, הענקת רישיון, קביעת כללים לפעילות הערוץ בהתאם להוראות חוק שידורי טלוויזיה 

מהכנסת, התשס"ד-2003 ופיקוח שוטף על שידורי הערוץ. 

בחודש דצמבר 2005 פרסמה המועצה את המכרז להפעלת ערוץ הכנסת, ובחודש נובמבר 2006 העניקה 

לחברת החדשות הישראלית בע"מ )"חדשות 2"(, אשר זכתה במכרז, את הרישיון להפעלת הערוץ. הארכת 

הרישיון לשלוש שנים נוספות נבחנה בתחילת שנת 2010. בהחלטת מועצה מס' 1-6/2010 מיום 4.3.10 

החליטה המועצה, לאחר שהתייעצה עם צוות התיאום של הכנסת, להאריך את הרישיון לתקופה נוספת 

של שלוש שנים, בכפוף לקבוע בהחלטה. כן קבעה המועצה, כי בתום שנה וחצי ממועד ההחלטה תקיים 

הליך בדיקה בו תבחן את עמידת בעל הרישיון לשידורי ערוץ הכנסת בהוראות הדין והרישיון.

במהלך שנת 2012 דנה המועצה בנקודת הבדיקה לבעל הרישיון ונסקרה בפניה עמידתו של בעל הרישיון 

במחויבויותיו על פי הרישיון במהלך התקופה שממועד ההחלטה על הארכת הרישיון ועד לתום שנת 2011. 

כמו-כן, דנה המועצה בבקשת צוות התיאום של הכנסת לשינויים ברישיון. בהחלטה מס' 2-11/2012 מיום 
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17.5.12, החליטה המועצה לתקן את רישיון הערוץ, בין היתר, על דרך של הוספת סעיף לרישיון לפיו ניתן 

יהיה לקטוע את שידור דיוני ועדות הכנסת או של השידורים המוספים במקרה של קיום אירוע מיוחד או 

חריג שיש בו עניין מהותי לציבור, וזאת בכפוף לאישור יו"ר המועצה טרם החל שידור האירוע המיוחד. 

כמו-כן, נערכו שינויים בסעיפי הרישיון המתייחסים לשידור תכניות רכש, שידור דיוני וועדות הכנסת, 

שידור תכנית בוקר, ושידור דיווחים על האירועים וההתרחשויות בכנסת.

במהלך שנת 2013, דנה המועצה בבקשת בעל הרישיון להארכת הרישיון. בהחלטת מועצה מס' 1-2/2013 

מיום 21.2.13 קיבלה המועצה את בקשת בעל הרישיון להארכת תקופת הרישיון וקבעה, לאחר שהתייעצה 

עם צוות התיאום של הכנסת, כי תקופת הרישיון תוארך לתקופה נוספת של שלוש שנים לאור העובדה 

שבעל הרישיון קיים את רובן המכריע של מחויבויותיו על פי דין. 

טלוויזיה קהילתית - המועצה אחראית למערך הטיפול בשידורים הקהילתיים, הכוללים קבוצות ויחידים 

הפועלים ללמידה והפקה של משדרי טלוויזיה. המועצה תומכת בפעילות זו, בין היתר, באמצעות חלוקת 

כספי תמיכות לגופים המשדרים. סכום התמיכה בשנת 2014 עמד   על סך של כ- 1.5 מיליון ₪. 

חדשות מקומיות – בהתאם לחוק התקשורת חויבה חברת HOT לשדר מהדורות חדשות מקומיות בכל 

אזורי הרישיון, וזאת עד לסוף שנת 2013 כאשר המועצה קובעת את המדיניות הראויה בנוגע לשידורי 

מהדורות החדשות המקומיות ומפקחת על קיומן. 

במסגרת חקיקתו של חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות 

שעה()תיקון מס' 5(, התשע"ג 2013 )"תיקון מס' 5"(, הוספו לסעיף 6כ לחוק התקשורת סעיפים קטנים 

)ו3(-)ו5(. בהתאם לסעיפים, בכל מקרה בו ניכה בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים מהתמלוגים ששילם 

או שיש לשלמם למדינה בעבור שנת 2012 לצורך מימון ההפקה והשידור של משדרים כאמור בסעיף 

6כ)א( לחוק התקשורת בשנת 2012 ונותרה יתרה של תמלוגים לאחר הניכוי, ישמש סכום היתרה לצורך 

מימון ההפקה והשידור של מהדורות החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013.

עוד נקבע בתיקון מס' 5, כי לסכום היתרה יתווסף סכום נוסף לצורך מימון ההפקה והשידור של מהדורות 

החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013 מתוך התמלוגים שמשלם בעל הרישיון 

לשידורי לוויין בעבור שנת 2012, באופן שכלל הסכום שישמש לצורך מימון ההפקה והשידור של מהדורות 

החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013 לא יעלה על 10.8 מיליון שקלים חדשים.

תיקון מס' 5 אף קבע כי מהדורות החדשות המקומיות יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה 

בהתחשב בסכום כאמור. 

לאור תיקון מס' 5 ובהתאם לסמכותה על פי דין ובהתחשב בסכום הקבוע בתיקון מס' 5, החליטה המועצה 

בהחלטה מס' 1-26/2012 מיום 27.12.2012, כי היקף ומתכונת מהדורות החדשות המקומיות יצומצם הן 

מבחינת מספר המהדורות והן מבחינת היקף הסיקור של האזורים השונים. החלטת המועצה ניתנה לתקופה 

שתחילתה ביום 1.1.2013 וסופה ביום 31.7.2013.

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014(, התשע"ג-2013 

שתחילתו ביום 1.8.13 הוארך ההסדר עד ליום 31.12.13. 
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בהחלטת מועצה מס' 3-12/2013 מיום 1.8.13 והחלטה מס' 1-15/2013 מיום 22.8.13 האריכה המועצה  את 

מפרט שידורי החדשות המקומיות עד לסוף שנת 2013. 

במהלך חודש דצמבר 2013 נתקיימו מספר דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא המשך שידור החדשות 

המקומיות ומציאת מקור מימון להפקתן. הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון - חדשות מקומיות(, 

התשע"ד-2013, של חבר הכנסת אבישי ברוורמן )פ/1914/19( לפיה מימון הפקת החדשות המקומיות 

ייעשה מתוך תקציב שיוקצה למטרה זו מדי שנה בתקציב משרד התקשורת שונתה בוועדת שרים לענייני 

חקיקה ביום 22.12.2013 במהלכה הוחלט כי המימון של החדשות המקומיות יהיה ע"ח בעלות הרישיון. 

בדיונים בנוסח ההצעה המעודכן אשר התקיימו בימים 24  ו 30- לדצמבר 2013, הוחלט כי בעל רישיון 

כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין יקצו מידי שנה סכום שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים 

חדשים. בדיונים סוכם כי היועמ"ש של הועדה תכין את נוסח הצעת החוק לקריאה ראשונה ולאחר מכן 

ידונו בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית בוועדת הכלכלה. 

בחוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' 59 והוראת שעה(, התשע"ד-2014 )"הוראת השעה"( אשר 

התקבל בכנסת ביום 10.2.14, נקבע כי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין )"בעלי 

הרישיונות"( ישדרו חדשות מקומיות ותכניות מקומיות בענייני היום הנוגעים לאזור מסוים בלבד. עוד 

נקבע בהוראת השעה, כי לשם קיום שידורי החדשות המקומיות יקצו בעלי הרישיונות, מידי שנה, סכום 

שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים חדשים כאשר כל אחד מבעלי הרישיונות יישא בתשלום חלק מהסכום 

לפי מספר המנויים שלו ביחס לכלל המנויים של בעלי הרישיונות. הוראת השעה אף קבעה, כי המועצה 

תקבע בכללים הוראות לעניין תוכנם, רמתם, היקפם, מתכונתם, אופן הפקתם ומועדיהם של שידורי 

החדשות המקומיות בהתחשב בין השאר בסכום המוקצה לכך על-ידי בעלי הרישיונות.

הענקת רישיונות מיוחדים - המועצה הוסמכה בחוק התקשורת להעניק רישיונות מיוחדים לשידורי כבלים. 

כל רישיון מיוחד ניתן על ידי המועצה לערוץ נפרד. רישיון מיוחד לשידורי כבלים מחייב בעל רישיון כללי 

לשידורי כבלים להעביר את שידוריו של בעל הרישיון המיוחד. בעל הרישיון המיוחד מצדו נדרש לשלם 

דמי שימוש בעד העברת שידוריו כאשר לשר התקשורת הסמכות להתערב בעניין מחיר זה. במהלך השנים 

המועצה קבעה הוראות שונות באשר ליחסים שבין בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים לבין בעל רישיון 

מיוחד. כמו כן, קבעה המועצה מדיניות באשר לשיקולים ולעקרונות אשר ינחו אותה בבואה לשקול בקשה 

לרישיון מיוחד )החלטה מס' 4-8/2003 מיום 13.3.2003(. החלטת מדיניות זו של המועצה תוקנה מספר 

פעמים ובשנת 2014 פרסמה המועצה שימוע נרחב באשר לכוונתה לתקן את מדיניותה בסוגיית השיקולים 

והעקרונות במתן רישיונות מיוחדים )החלטה מס' 4-16/2014 מיום 30.10.2014(. 

יצוין כי לצד ההסדר הקיים באשר להעברת שידוריו של בעל רישיון מיוחד על ידי בעל רישיון כללי 

לשידורי כבלים קיים הסדר מקביל המאפשר לחייב את בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין 

להעביר את שידוריו של "מפיק ערוץ עצמאי" גם כן בכפוף לתשלום של דמי שימוש. בהחלטה הנזכרת 

קבעה המועצה כי כדי להבטיח מדיניות אחידה ושוויונית ולשם קידום התחרות, הפחתת המחירים ושיפור 

השירות, הגיוון והפלורליזם היא שוקלת לתקן את רישיון בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין 

כך שכלל ההחלטות וההוראות החלות על בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לגבי בעל רישיון מיוחד יחולו 

על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לגבי "מפיק ערוץ עצמאי" וכל המעוניין בכך, לרבות 

כמובן בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין הוזמנו להעביר בעניין את טענותיהם.
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שירות תוכן על פי דרישה )VOD( - שידורים על פי דרישה )VOD( מאפשרים למנוי לבחור תוכן מתוך 

ספריית תכנים במועד הנוח למנוי. בשנת 2007 התקבל תיקון מס' 37 לחוק התקשורת, על פיו מוסמכת 

המועצה להעניק רישיון לשידורים לפי דרישה ולהתנות מתן רישיון כאמור בחובה להשקיע סכום של 

עד 4% מהכנסותיו השנתיות של בעל הרישיון בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני. 

בצד רישיון זה בחוק התקשורת קבועים כמובן גם סוגי רישיונות אחרים כגון רישיון כללי לשידורי כבלים 

ורישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין. ואכן, כיום, הן בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים והן בעל 

.VOD הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין מעניקים למנוייהם שירותי

מדיניות שידורי מכירה - המועצה מעודדת את פיתוחו של תחום שידורי המכירה, במטרה לאפשר למנויי 

חברות הכבלים והלוויין ליהנות משירות יעיל ומתקדם זה. מעת לעת מתקנת המועצה את מדיניותה 

ביחס לשידורי מכירה בטלוויזיה, במטרה לספק הגנות נוספות לצרכנים.

הבטחת ריבוי הגורמים המשדרים וגיוון השידורים – מתוך מגמה להביא לריבוי הגורמים המעורבים 

בשידורים לציבור, לגיוון השידורים ולעידוד ההפקה המקומית, קובעת המועצה כללים בדבר שיעורי 

אחזקה מרביים, הגבלת בעלויות צולבות ובעלויות זרות. 

ייעוץ לשר התקשורת - המועצה מייעצת לשר התקשורת בנושאים שונים בתחום השידורים, לרבות 

בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית ופעילותה במסגרת מפת שוק התקשורת הכוללת.

פיקוח על חברות הכבלים והלוויין - המועצה מוסמכת לפקח על ביצוע השידורים ועל מתן השירותים 

לציבור. סמכות זו כוללת פיקוח על עמידתן של חברת הכבלים וחברת הלוויין בהוראות חוק התקשורת, 

כלליו ותקנותיו, בהוראות הרישיונות שהוענקו לחברות ולערוצים ובהחלטות המועצה. מכוח סמכות 

זו מפקחת המועצה על נושאים שונים, בהם השקעה בהפקות מקומיות, איסור שידור פרסומות, הגנה 

על ילדים, הגנת הצרכן, פיקוח על ביצוע החובות לפי חוק שידורי טלוויזיה)כתוביות ושפת סימנים(, 

התשס"ה-2005 וחוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992 ופיקוח על ביצוע הוראות חוק סיווג, סימון ואיסור 

שידורים מזיקים, התשס"א-2001.

שידורי הספורט – בשנת 2009 קבעה המועצה מדיניות ספורט אשר נועדה להבטיח שידור של תכנים 

אטרקטיביים בחבילת הבסיס ובערוצים הפתוחים. המועצה קבעה מפרט תכנים מחייב לשידור בערוץ 

הספורט שבחבילת הבסיס וכן קבעה תנאים עקרוניים לשידור אירועי ספורט במסגרת שידורים בתשלום. 

בנוסף קבעה המועצה מדיניות בדבר אירועים בעלי חשיבות ציבורית אותם יש לשדר בערוצים הכלולים 

בחבילת הבסיס ולשידורם בערוצים בתשלום נדרש אישור מיוחד. בשנים שחלפו מאז בחנה המועצה 

את מדיניותה האמורה ועדכנה אותה ככל שראתה צורך. בפרט בשנת 2014 הוכרו מפעלי ספורט שונים 

כאפשריים לשידור במסגרת המדיניות האמורה )החלטות מס' 6-1 ו- 7-1 מיום 23.1.2014(.

בנוסף, בשנת 2014 אושרו ערוצי ספורט ייעודיים זמניים לשידורי אולימפיאדת החורף שניתנו למנויי 

הכבלים והלוויין ללא תשלום נוסף )החלטות מס' 2-1 ו- 3-1 מיום 23.1.2014(.

כמו כן המועצה החליטה בשנת 2014 שלא יהיה נכון להכריע בבקשות שהוגשו לה להוספת ערוצי ספורט 

בתשלום אך כי ניתן יהיה לשקול לדון בהן מחדש בחלוף חצי שנה לאחר התבהרות ההליכים הכרוכים 

במכרזי עידן+ )החלטה מס' 1-8/2014 מיום 15.5.2014(. כמו כן החליטה המועצה בשנת 2014 שלא לאפשר 

הסרת ערוצי ספורט של יורוספורט מחבילת הבסיס של בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים )החלטה מס' 

6-9/2014 מיום 12.6.2014(.
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פיקוח על שידורי הספורט - המועצה מפקחת, בין היתר, על יישום מדיניותה בתחום שידורי הספורט ועל 

עמידתם של הגופים המשדרים במדיניות זו ובתנאי האישורים שניתנו לערוצי הספורט השונים. תחום 

נוסף עליו מפקחת המועצה הוא שיבוץ חסויות במשדרי ספורט ישראלי - המועצה מוודאת כי הגופים 

המשדרים עומדים בהוראות הכללים המסדירות תחום זה.

פיקוח על שידור פרסומות בערוצים מקומיים וזרים - לאור האיסור הקבוע בחוק התקשורת על שידור 

פרסומות בכבלים ובלוויין, שוקדת המועצה על אכיפתו, לרבות ביחס לערוצים זרים. 

פיקוח על קיום כללי הפרסומת - מכוח סמכותה על פי חוק, קבעה המועצה כללים להסדרת שידור 

הפרסומת בערוצים הייעודיים, בהם ניתן לשדר תשדיר פרסומת, והיא מפקחת באופן שוטף על יישומם. 

טלוויזיה דיגיטלית אינטראקטיבית - המועצה מעודדת את פיתוחם והשקתם של מוצרי שידור ושירות 

חדשים, לטובת הצופים המקבלים טלוויזיה עשירה ומגוונת יותר. המועצה קבעה מדיניות המסדירה 

פעילויות שונות בתחום השידורים האינטראקטיביים, הפניות לפורטלים סלולאריים, השתתפות במשחקים, 

חידונים, סקרים וכיוצא בזה. 

רגולציה בעידן של לכידות טכנולוגית - בשנים האחרונות הלכו והתרבו שידורי הטלוויזיה המועברים על 

בסיס פלטפורמות חדשות, דוגמת האינטרנט והסלולר. המועצה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות 

בארץ ובעולם ומתעדכנת בחידושים ובשינויים בתחום. בשנת 2006 פרסמה המינהלת מחקר מקיף בנוגע 

להסדרת שירותי המדיה החדשה באמצעות פרוטוקול האינטרנט )טלוויזיית IP(. בשנת 2009 הוקם צוות 

מיוחד לבחינת הסוגיה.

בשנת 2010 קיים הצוות דיונים על מנת לגבש מדיניות הסדרה אחודה בעידן של לכידות טכנולוגית. 

המלצות הצוות פורסמו במהלך שנת 2011 באתר משרד התקשורת. 

בשנת 2014 מינה שר התקשורת מר גלעד ארדן ועדה לבחינת האסדרה על שידורים מסחריים שבראשה 

עמד פרופ' עמית שכטר. במסגרת כתב המינוי צוין שנוכח דו"ח הצוות המשותף למשרד התקשורת ולמועצה 

האמור, על חברי הוועדה לגבש המלצות, בין היתר, בנושא המשדרים החדשים על גבי האינטרנט והשפעתם 

על המשדרים המסורתיים, הצורך להגן על אינטרסים מרכזיים כגון יצירה מקומית, אתיקה בשידורים ועוד. 

לאחר פרסום קול קורא , המועצה הגישה את עמדתה שעיקרה כי על הוועדה להגן על מספר עקרונות 

בסיסיים וחשובים בשוק השידורים ובכלל כך, על היצירה המקומית ועל תוכן "בעל אינטרס כללי" כגון 

ערוצי החובה. כמו כן, המועצה ביקשה אסדרה בנושא הגנה על קטינים, אתיקה בשידורים, הגנה על 

הצרכן, בלעדיות בשידורים, הנגשה לבעלי מוגבלויות, אתיקה בפרסומות ועוד.

פניות הציבור- המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מפקחת על חברות HOT  ו-YES , המציעות 

שידורים רב ערוציים למנויים, ומוודאת שהן פועלות על פי המתחייב מחוק התקשורת - הכללים שנקבעו 

בו ותנאי רישיון שידורי הטלוויזיה שניתן להן. 

למועצה סמכויות לערוך בדיקות ולתת מענה לפניות ציבור ולבעיות עקרוניות העולות על ידי האזרחים 

או נציגי הציבור, אנו  מעניקים שירות לכלל הציבור. מטרתנו הראשונית היא להבטיח שתלונות הציבור 

יטופלו במקצועיות, ביסודיות וללא משוא פנים.  כמו כן, פניות הציבור מסייעות לאיתור כשלים מערכתיים 

ולנקיטת צעדי תיקון לטובת כלל ציבור המנויים.
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בשנת 2014 אישרה המועצה מדיניות מפורטת באשר לטיפול בתלונות ציבור )החלטה מס' 5-9/2014 מיום 

12.6.2014(. באותה השנה התקבלו במועצה כ 4,811 פניות ציבור , עלייה של 36% ביחס לשנה הקודמת. 

מחקר משווה בינלאומי - המועצה מקפידה לבחון, לצורך קבלת החלטותיה וקביעת מדיניותה, את מצב 

הרגולציה בעולם ולערוך מחקרים משווים מקיפים בנושאים שונים. 

בדיקות ומחקרים - המועצה מבצעת מעת לעת מחקרים ובדיקות בנושאים שונים. במהלך שנת 2011, 

ובמסגרת דיון בבקשת בעל הרישיון הייעודי בשפה הרוסית להארכת רישיונו נערך, לבקשת המועצה, 

באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית ומכון גיאוקרטוגרפיה סקר שביעות רצון של צופי הערוץ ממגוון 

התכנים המשודרים בערוץ, מהמענה שהוא מספק לציבור דוברי הרוסית וממעמדו של הערוץ  בקרב 

ציבור דוברי הרוסית במדינת ישראל.

במהלך שנת 2012, במסגרת דיון בבקשת בעל הרישיון הייעודי למוזיקה ישראלית וים תיכונית להארכת 

רישיונו נערך, לבקשת המועצה, באמצעות מכון "כלים שלובים" סקר בדבר מעמדו ונחיצותו של הערוץ 

בקרב ציבור הצופים הישראלי. במסגרת הסקר נבחנו, בין היתר, הרגלי הצפייה בטלוויזיה באופן כללי 

ובערוץ באופן ספציפי, הרגלי הצפייה בערוצי המוזיקה האחרים, אפיון הסוגות העיקריות הנצפות, תפיסת 

הערוץ בקרב הצופים ותפיסת אפיון הערוץ. כן נבדק הצורך בשיפור התכנים בערוץ והיקף השידורים 

החוזרים בו. 

לצורך ביצוע תפקידיה וקבלת החלטותיה נעזרת המועצה בעבודתה השוטפת במינהלת הסדרת השידורים 

לציבור, המהווה את הגוף המבצע של המועצה. כמו כן, פועלת המועצה בשיתוף עם אגפי משרד התקשורת 

בנושאים שונים, ונועצת במשרדי הממשלה ובגופים נוספים. 

במסגרת פעילותה השוטפת של המועצה נעזרת המועצה במומחים חיצוניים שונים.  בשנת 2014 נעזרה 

המועצה במר עודד חביב, אשר שימש כיועץ המועצה לשידורים קהילתיים. , בחב' ספארק מדיה כיועצת 

בנושאים הקשורים לשידורי ספורט, בעו"ד זאב קסו כיועץ המועצה לחלוקת כספי תמיכה למימון הפקות 

מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית, במשרד עו"ד יהודה רווחה ושות' יעוץ בנושא פרסום ולווי של 

המכרזים לערוצים הנושאיים.    
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4. מינהלת הסדרת השידורים לציבור

לצורך קבלת החלטותיה וביצוע תפקידה, נעזרת המועצה במינהלת הסדרת השידורים לציבור, אשר הוקמה 

במסגרת החלטת ממשלה 2444 משנת 1997, כחלק מהמלצות דו"ח ועדת פלד. 

המינהלת נהנית מעצמאות משפטית ואינה כפופה ליועץ המשפטי של משרד התקשורת, בהתאם לקביעת 

היועץ המשפטי לממשלה משנת 2001. 

בשנת 2014  מנתה המינהלת 8 אנשי מקצוע.  

המינהלת פועלת כזרועה הביצועית של המועצה ומעניקה למועצה יעוץ מקצועי ומשפטי; פיקוח וטיפול 

שוטף בעניינים שבסמכות המועצה; ניתוח, בדיקה והכנת חוות דעת ומסמכים שונים; ניסוח כללים 

והחלטות מועצה; ייצוג עמדת המועצה בישיבות ועדות הכנסת; וטיפול שוטף בבעלי הרישיונות הנמצאים 

תחת פיקוחה של המועצה. בנוסף, פועלת המינהלת להכנת מכרזים לערוצים הייעודיים יחד עם המועצה, 

אשר משמשת כוועדת המכרזים לערוצים הייעודיים.

פעילות זו, הנעשית על ידי עובדי המינהלת, חיונית לביצוע עבודת המועצה, לקיום פעילותה ולמילוי 

מטרותיה וסמכויותיה. 
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5. עובדי המועצה והמינהלת 

עובדי המועצה בשנת 2014

ד"ר יפעת בן חי-שגב , יו"ר המועצה  

מר שמילה מימון, מ"מ יו"ר המועצה עד ספטמבר 2014

מר רונן אברמסון, מנהל אגף א' )פיקוח ובקרה(.

גב' ארידיס לאופר, מרכזת )פיקוח ובקרה(  

גב' מירב שטרוסברג-אלקבץ, מנהל תחום הגנה על צרכן.

גב' חגית ברזני, רכזת בכירה לפניות ציבור.

גב' מזל ששון, מרכזת )מועצת טל"כ וגופים נתמכים(.

מר יצחק הלוי לוין – מרכז )פיקוח ובקרה( 

עובדי המינהלת בשנת 2014

עו"ד דודו קובסניאנו, יועץ  משפטי, המועצה לשידורי כבלים ולוויין

עו"ד צחי פנחס, ממונה )ייעוץ משפטי-נושאים צרכניים( .

עו"ד לילך כהנים וינד, ממונה, יעוץ משפטי )נושאים צרכניים(.

עו"ד היבה ריזק, עוזרת ראשית )ייעוץ משפטי – מועצת שידורים( 

עו"ד טל אייזנפלד סביר, עוזרת ראשית ליועץ המשפטי 

עו"ד איתמר חרמון,  מנהל מח' בכיר )יעוץ משפטי(

מר אבי אזוז, ממונה כלכלה.

גב' מיטל אברג'יל, רכזת  לשכה בכירה.

גב' אליטל יוספי, מתמחה
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6. תקציב המועצה והמינהלת 

תקציב המועצה והמינהלת הינו תקציב נפרד בתוך תקציב משרד התקשורת. 

סעיף 6ו1 לחוק התקשורת קובע כי "הממשלה תעמיד לרשות המועצה את האמצעים והתקציבים הדרושים 

לתפקודה התקין, ולצורך כך תפעל, ככל שיהיה צורך בכך, להקצבת סכומים נאותים בחוקי התקציב".

בשנת 2014 בסיס תקציב המועצה והמינהלת עמד  על סך 10,438,000 ₪ )כולל כספים לחלוקת תקציב 

תמיכות לשידורים הקהילתיים ולשידורים באמהרית(.

תקציב המועצה והמינהלת היה מאז ומעולם תקציב דל, והוא אף קוצץ באופן ניכר בעקבות הקיצוצים 

בתקציב המדינה. קיצוץ זה הקשה על פעילות המועצה והמינהלת, שניצבו בפני משימות רבות ומגוונות 

לאורך השנה, ובמיוחד על פעילות אגף הפיקוח, הנדרש לפקח על פעילותם של עשרות ערוצים במצבת 

כח אדם דלה ומצומצמת.

למרות הקשיים התקציביים פעלה המועצה באינטנסיביות להגשמת המטרות שהציבה לעצמה, תוך הגנת 

ציבור המנויים, מחד, ושמירה על האינטרס הציבורי בתחום השידורים, מאידך, והגיעה להישגים ראויים 

בתחומי פעילותה, כפי שיפורט בדו"ח זה.

להלן מפורטים סעיפי התקציב השנתי של המועצה והמינהלת לשנת 2014 )בש"ח(:

המועצה

624,0006%תפעול המועצה

26% 2,704,000עבודה ארעית 

360,0003%סטודנטים

120,0001%שעות נוספות 

300,0003%אחזקת רכב 

30,0000%נסיעות לחו"ל

1,500,00014%שידורים קהילתיים

4,800,00046%שידורים באמהרית 

פילוח מרכיבי תקציב המועצה והמינהלת )באחוזים(: 

עבודה ארעית 26%

נסיעות לחו“ל
0%

סטודנטים
4%

אחזקת רכב
3%

שעות נוספות
1%

כספי תמיכה קהילתיים
14%

כספי תמיכה אמהרית 46%

תפעול המועצה
6%
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מבנה ומגמות
בתחום השידורים
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1. מפת שידורי הטלוויזיה בישראל

1.1. השידור הציבורי

הערוץ הראשון וערוץ 33 - מופקים ומשודרים על ידי רשות השידור, על פי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 

וכפופים לפיקוח המוסדות הציבוריים שמונו על פי חוק זה.

ביום 11.08.2014 פורסם בספר החוקים 2471 , חוק השידור הציבורי, התשע"ד -2014 . אשר קבע כי ביום 

התחילה של החוק ייפסקו שידורי רשות השידור ויחלו שידוריו של תאגיד השידור הציבורי שהוקם לפי 

אותו חוק. יום התחילה של החוק, אשר נדחה מספר פעמים מהמועד שנקבע בפרסום החוק, נקבע, נכון 

למועד פרסום דוח זה, ליום 30 בספטמבר 2016.

הטלוויזיה החינוכית - ערוץ 23 המופץ למנויי חברות הכבלים והלוויין, רצועת השידור בערוץ 1, ויחידת 

השידור בערוץ 2 מופקים בידי הטלוויזיה החינוכית הישראלית, המהווה יחידת סמך במשרד החינוך.

ערוץ הכנסת - הערוץ מופק ומשודר על ידי חברת החדשות הישראלית בע"מ, אשר קיבלה רישיון מהמועצה, 

המפקחת על הערוץ מכוח חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד- 2003.

1.2. השידור המסחרי הפתוח

ערוץ 2 וערוץ 10 - מופקים בידי חברות פרטיות בעלות זיכיון ומצויים בפיקוחה של הרשות השנייה 

לטלוויזיה ורדיו, המנוהלת על פי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990.

1.3. השידור למנויים

שידורי טלוויזיה רב ערוצית בכבלים ובלוויין כוללים עשרות ערוצי טלוויזיה שונים, מקומיים וזרים, ערוצי 

שמע, שידורים אינטראקטיביים ושידורי מכירה. שידורים אלה מופקים ומשודרים על ידי בעלי רישיונות 

לשידורים לפי חוק התקשורת, ומצויים בפיקוח המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.

בין הערוצים המשודרים בכבלים ובלוויין מצויים גם משדרי ערוצים המקבלים את רישיונות השידורים 

שלהם במישרין מהמועצה ומצויים תחת פיקוחה. אלה הם הערוצים הייעודיים – הערוץ הייעודי בשפה 

הרוסית,  הערוץ הייעודי למוזיקה ישראלית ים תיכונית, הערוץ הייעודי בשפה הערבית והערוץ הייעודי 

למורשת ישראל הרשאים לשדר פרסומות, וכן בעלי רישיונות מיוחדים אחרים.

במהלך שנת 2013 החליטה המועצה בשבתה כוועדת מכרזים לבחור בהצעת חברת ערוץ יהודי ישראלי 

בע"מ כזוכה במכרז שפרסמה לקבלת רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל. 

)DTT( 1.4 מערך השידור הדיגיטאלי עידן פלוס

מערך תחנות השידור הספרתיות – "עידן פלוס" - הוקם על ידי מדינת ישראל ומתופעל על ידי הרשות 

השנייה לטלוויזיה ולרדיו. 

בשנת 2014 שודרו באמצעות המערך שישה ערוצי טלוויזיה )הערוץ הראשון, ערוץ 33, ערוץ הכנסת, 

הטלוויזיה החינוכית- ערוץ 23 וערוצים 2 ו- 10(, ומספר ערוצי רדיו, כאשר קיימת אפשרות שבעתיד יורחב 

היצע הערוצים המשודרים במערך. 
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2. הרגולטורים האמונים על שוק השידורים

בישראל קיימים שלושה גורמים האמונים על הסדרת תחום הטלוויזיה: 

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, הפועלת יחד עם מינהלת הסדרת השידורים לציבור, להסדרת 

תחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים בישראל. 

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, המסדירה את פעילות הערוצים המסחריים 2 ו- 10.

רשות השידור, האמונה על השידור הציבורי. 

משרד התקשורת, משרד האוצר, משרד המשפטים ורשות ההגבלים העסקיים משפיעים אף הם, בתחומי 

סמכותם ותפקידם, על הרגולציה בשוק השידורים. 

למדיניות המועצה ולהחלטותיה השפעה על עיצוב אופיו של שוק השידורים כולו, לרבות על תחום היצירה 

הטלוויזיונית בישראל, על גורמי ההפקה, מפיקי הערוצים והתכנים ועל היוצרים השונים. להחלטות 

המועצה השפעה אף על שווקים משיקים ותעשיות מקבילות, כמו הקולנוע הישראלי, פעילות זכייניות 

ערוץ 2 ו- 10, מפיקי חדשות בכל הערוצים, אולפני הפקה ועריכה, חברות פיתוח, יישומים טכנולוגיים 

ואינטראקטיביים ועוד. לפיכך, מקפידה המועצה לקיים דו שיח עם כל הגורמים המעורבים במישרין ובעקיפין 

בענף השידורים, ובכלל זה חברת HOT וחברת yes, מפיקי ערוצים ותכנים, נציגי היוצרים ואחרים.
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3. הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל

תחום השידורים עבר בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת, הן בהיבט הכלכלי, הן בהיבט ההתפתחויות 

הטכנולוגיות והן מבחינת פתיחת תחום השידורים לתחרות.

הטלוויזיה הרב ערוצית מהווה מרכיב בלתי מבוטל בסל ההוצאות של מרבית משקי הבית בישראל והינה 

בעלת השפעה הולכת וגוברת על זמנו הפנוי של הציבור, ועל עיצוב דמותה של החברה הישראלית.

HOT 3.1. בעל הרשיון לשידורי כבלים - חברת

חברות הכבלים התחילו את שידוריהן בשנת 1989.

ביום 1.1.2007 הסתיים הליך מיזוגם של תשעת בעלי הרישיונות הכלליים לשידורי כבלים לכדי חברה אחת, 

והחל ממועד זה פועלת בישראל רק בעלת רישיון כללי אחד לשידורי כבלים: הוט - מערכות תקשורת 

בכבלים בע"מ )לשעבר חברת מת"ב(. 

מספר המנויים של חברת HOT בשנת 2014 עמד על כ- 853 אלף. 

בעלי המניות המחזיקים במישרין בחברת "הוט - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ", נכון לסוף שנת 2014, 

הינם:

69.25%קול החזקה בע"מ 

30.75%ה. הדרוס בע"מ 

קול החזקה בע“מ
69.25%

ה. הדרוס בע“מ
30.75%
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yes 3.2. בעל הרשיון לשידורי לווין - חברת

חברת yes החלה את שידוריה בשנת 2000.

מספר המנויים של חברת yes בשנת 2014 עמד על כ- 632 אלף. 

בעלי המניות העיקריים בחברת "די.בי.אס שירותי לוויין )1998( בע"מ", נכון לסוף שנת 2014, הינם:

49.78%בזק החברה הישראלית לתקשורת

50.22%יורוקום די.בי.אס *

יורוקום די. בי. אס
50.22%

בזק החברה הישראלית
לתקשורת
49.78%

* מניות אלו מוחזקות בנאמנות על ידי עו“ד דוד אפרתי
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4. הערוצים המשודרים בטלוויזיה הרב ערוצית

4.1. ערוצי חובה

חוק התקשורת קובע רשימה של ערוצים אשר חברות הכבלים והלוויין מחויבות להעביר. מדובר בשידורי 

טלוויזיה המועברים על פי חוק והניתנים לקליטה חופשית ובלתי מוצפנת. על ערוצים אלה נמנים ערוץ 

1, ערוץ 33, הטלוויזיה החינוכית – ערוץ 23 )החל מיולי 2012(, ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ הכנסת וכן שידורי 

 .)FM( רדיו באפנון תדר

4.2. ערוצים ייעודיים

4.2.1. כללי

במסגרת מדיניות הממשלה ליתן מענה לצרכים שונים של הציבור ולעודד ריבוי גורמים משדרים בטלוויזיה 

הרב ערוצית למנויים, וכחלק מפתיחת שוק הפרסום בטלוויזיה לתחרות, החליטה הממשלה, בהחלטה 

מס' 1997 מיום 9.5.97, בהחלטה מס' 4972 מיום 11.4.99 ובהחלטה מס' 2521 מיום 19.11.00, ובאישור 

ועדת הכלכלה של הכנסת, לאשר הקמתם של ערוצים ייעודיים בנושאים שונים. 

הערוצים הייעודיים הינם ערוצים מסחריים המבוססים על פרסומות, אשר נועדו לתת מענה למחסור 

בביטוי טלוויזיוני לתחומים מסוימים ולקבוצות אוכלוסייה אשר אין להן במה נאותה בתחום זה.

המועצה מוסמכת לפרסם מכרזים למתן רישיונות ייעודיים ולשמש ועדת מכרזים וכן ליתן רישיונות על 

פי מכרזים אלה. לאחר מתן הרישיונות מופקדת המועצה על ליווי הערוצים עד לעלייתם לשידור מסחרי 

מלא ולאורך כל תקופת שידוריהם. 

בשנת 2014 פעלו ארבעה ערוצים ייעודיים - ערוץ ייעודי ישראלי בשפה הרוסית, ערוץ ייעודי למוזיקה 

ישראלית וים תיכונית, ערוץ ייעודי בשפה הערבית וערוץ  ייעודי למורשת ישראל אשר החל לשדר בחודש 

ספטמבר בשנה זו .

4.2.2. ערוץ ייעודי ישראלי בשפה הרוסית

בינואר 2001 הוענק לחברת "ואש טלקאנאל בע"מ" רישיון לשידור ערוץ ייעודי ישראלי בשפה הרוסית, 

וביום 21.11.02 החלו שידורי "ערוץ 9 - ישראל פלוס".

בעל 100% ממניות החברה הוא מר אלכסנדר לוין המחזיק בערוץ באמצעות חברת טלאליאנס  מדיה 

גרופ ישראל בע"מ .
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4.2.3. ערוץ ייעודי למוסיקה ישראלית וים תיכונית

הזוכה במכרז, קבוצת "המוזיקה הישראלית בע"מ", קיבלה את הרישיון ביום 26.11.02. שידורי הניסיון של 

הערוץ החלו בחודש יולי 2003 ובחודש דצמבר 2003 החל ערוץ  "מוזיקה 24" לשדר באופן מלא.

במהלך שנת 2008 קיבלה המועצה החלטה בדבר תיקון הוראות רישיון הערוץ בנוגע לזהות בעלי המניות 

בערוץ ]החלטה מס' 2-16/2008 מיום 4.9.08[ ואישרה העברת 44.4% מההון המונפק והנפרע של הערוץ 

מקבוצת מימד לשידורי קשת בע"מ ]החלטה מס' 1-23/2008 מיום 4.12.08[.

במהלך שנת 2012 דנה המועצה בבקשת בעל הרישיון לשינוי באחזקת אמצעי שליטה ואישרה לחברת  

"שידורי קשת בע"מ" אשר החזיקה באותה עת 44.4% מאמצעי השליטה בבעל הרישיון לממש אופציות 

אשר ניתנו לה על-ידי מימד אולפני טלוויזיה בע"מ בשיעור של 44.4% מאמצעי השליטה בבעל הרישיון כך 

שלאחר האישור תחזיק "קשת" ב-88.8% מאמצעי השליטה בבעל הרישיון ותהיה בעלת שליטה יחידה בו. 

 

להלן פירוט בעלי מניותיו העיקריים של בעל הרישיון לערוץ הייעודי למוזיקה ישראלית וים תיכונית, 

נכון לסוף שנת 2014: 

 

88.8%שידורי קשת בע"מ

7%זברה זהב תקשורת בע"מ

3%גיא בהר

1.2%גולן עמיר

שידורי קשת בע"מ
88.8%

גולן עמיר
1.2%

גיא בהר
3.0%

זברה זהב 
תקשורת בע"מ

7.0%
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4.2.4. ערוץ ייעודי למורשת ישראל

בשלהי שנת 2011, לקראת פרסומו של מכרז לערוץ ייעודי למורשת ישראל, פרסמה המועצה הזמנה להצגת 

עמדות בעניין המכרז לבחירת משדר לערוץ ייעודי למורשת ישראל  ביחס למאפייניו של הערוץ, לתכניו, 

לדרכי הפעלתו ולהיתכנותו הכלכלית.

במהלך שנת 2012, פרסמה המועצה מכרז לקבלת רישיון מיוחד לשידור ערוץ  טלוויזיה ייעודי למורשת 

ישראל.

למכרז זה נתקבלה הצעה אחת. המועצה בשבתה כוועדת מכרזים החלה בשנת 2012 לבחון את עמידת 

ההצעה בתנאי הסף הקבועים במכרז וביתר התנאים הקבועים בו. בהחלטת מועצה מס' 1-4/2013 מיום 

4.4.13 החליטה המועצה בשבתה כוועדת מכרזים לאשר את עמידת המציעה בתנאי הסף שנקבעו במכרז.

בהחלטת מועצה מיום 15.8.13, החליטה המועצה, בשבתה כוועדת מכרזים, לבחור בהצעת חברת ערוץ 

יהודי ישראלי בע"מ כזוכה במכרז שפרסמה לקבלת רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל 

לאחר שנוכחה כי ההצעה תואמת את הדרישות הקבועות במסמכי המכרז.

בהחלטת מועצה מיום 14.11.13, אישרה המועצה את נוסחו הסופי של הרישיון ובישיבתה מיום 20.2.14, 

לאחר שהחברה השלימה את התנאים למתן הרישיון כנדרש במכרז, החליטה המועצה בשבתה כוועדת 

מכרזים, להעניק לחברה את הרישיון בנוסח שאושר ביום ה-14.11.13. בפועל, הערוץ החל לשדר בסוף 

חודש אוגוסט 2014. 

בהחלטת מועצה מס' 6-8/2014 מיום 15.5.14, אישרה המועצה את בקשת הערוץ לשינויים במצבת כוח 

האדם הבכיר.

בהחלטת מועצה מס' 2-10/2014 מיום 10.7.14, החליטה המועצה לקבל את בקשת בעל הרישיון לאישור 

הפעלה, בכפוף לאמור בהחלטה. כמו-כן, אישרה המועצה את הקוד האתי שגיבש וניסח הערוץ, כנדרש 

ברישיון.

בהחלטת מועצה מס' 3-10/2014 החליטה המועצה להסמיך את מ"מ יו"ר המועצה לאשר את בקשת בעל 

הרישיון בנוגע לסימן הזיהוי החזותי בעת מעבר לפרסומת ובעת שידורה של פרסומת.

4.2.5. ערוץ ייעודי לשידור חדשות

ביום 2.1.02 זכתה חברת "חדשות ישראל )טי.אי.אן.סי( בע"מ" במכרז לרישיון ערוץ ייעודי לשידור חדשות. 

בחודש ספטמבר 2002 הוענק הרישיון לזוכים. בחודש יולי 2004 נשלל רישיונו של הערוץ, מכיוון שלא 

החל עד לאותו מועד בשידורים. במהלך שנת 2005 הגיש הערוץ עתירה לבג"צ כנגד המדינה בגין שלילת 

רישיונו, וביום 28.12.06 נמחקה העתירה בהסכמת הצדדים. בחודש מאי 2007 נענתה המועצה לבקשת 

חברת חדשות ישראל והחליטה להשיב לה את ערבותה, לאחר שדנה בכל השיקולים הצריכים לעניין.

4.2.6. ערוץ ייעודי בשפה הערבית

המכרז לערוץ הייעודי בשפה הערבית פורסם ביום 23.1.03. בחודש מרץ 2004 הוגשה הצעה יחידה במכרז, 

בחודש יוני 2004 אישרה המועצה את זכייתה של קבוצת "מדיטרניאן ביג.טי.וי." במכרז, ובמהלך שנת 2005 

ביטלה המועצה את זכיית הקבוצה במכרז, מכיוון שלא עשתה את הפעולות הדרושות לאחר הזכייה ולא 

עמדה בתנאי הרישיון שהוענק לה.
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בשנת 2008 החליטה המועצה כי ראוי לפרסם מכרז נוסף למתן רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה 

הערבית ]החלטה מס' 1-4/2008 מיום 5.2.08[, והחלה לבחון את הנושא, על כל היבטיו. במסגרת זו קיימה 

המועצה יום עיון, בו נדונו שאלות בדבר דמותו של ערוץ מקומי בערבית, תפקידו בנוף השידורים הקיימים 

והיתכנותו הכלכלית.

להלן פירוט בעלי מניותיו העיקריים של בעל הרישיון לערוץ הייעודי בשפה הערבית, נכון לסוף שנת 2014: 

8.71%לב הגליל 

22.40%רנד 

2.92%ביסאן 

310.48% סקטורס 

12.52%רשת נגה בע"מ 

12.52%ענני תקשורת 

28.11%בסאם גאבר

2.34%משקיעים יזמים )ג'עפר פרח, רן אדליסט, עמי הולנדר( 

 

בהמשך להחלטת המועצה מיום 4.12.08, במסגרתה פנתה לקבלת עמדות המעוניינים בכל הנוגע למתן 

הקלות ביחס לדרישות שנכללו במכרז הקודם לערוץ ייעודי בשפה הערבית, ולאחר קבלת תגובות 

המעוניינים, החליטה המועצה ]החלטה 1-24/09 מיום 17.9.09[ להמליץ לוועדת הכלכלה של הכנסת 

להקטין את השיעור הקבוע בחוק בהתייחס למכסות ההפקות המקומיות מסך שעות השידור במהלך 3 

השנים הראשונות להפעלתו, וזאת בשל האינטרס הציבורי בהקמת הערוץ הייעודי בשפה הערבית, ועל 

מנת להגביר את סיכויי היתכנות הערוץ לקראת פרסום מכרז חדש להפעלת הערוץ, 

במהלך שנת 2010, פרסמה המועצה מכרז למתן רישיון מיוחד לערוץ ייעודי בשפה הערבית. לאחר פרסום 

המכרז, השיבה המועצה לשאלות הבהרה שהוגשו על ידי גורמים שונים, ולאחר שקיבלה בקשות להארכת 

מועד להגשת הצעות למכרז והאריכה את המועד להגשת הצעות, נתקבלה בדצמבר 2010 הצעה מטעם 

קבוצה אחת המורכבת ממספר גורמים הן מהמגזר הערבי והן מהמגזר היהודי. ביום 28.4.11, לאחר שבחנה 

בסאם גאבר
28.11%

לב הגליל
8.71%

רנד
22.40%

ביסאן
2.92%

3 סקטורס
רשת נגה בע“מ10.48%

12.52%

ענני תקשורת
12.52%

משקיעים יזמים
2.34%
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את עמידת המציעה בתנאי הסף והעריכה את ההצעה, קבעה המועצה בשבתה כוועדת מכרזים כי חברת 

הלא טי.וי בע"מ היא הזוכה במכרז לערוץ ייעודי בשפה הערבית.

בהחלטה מס' 1-15/2011 מיום 16.6.11 קבעה המועצה בשבתה כוועדת מכרזים כי מועד הפקדת הערבות 

הבנקאית והשלמת ההון העצמי על ידי החברה הזוכה תיעשה עד ליום 1.8.11. כמו-כן, קבעה המועצה 

בשבתה כוועדת מכרזים כי תשלום דמי הרישיון החד פעמיים יתבצע בתוך שבעה ימים, ולא יאוחר מיום 

.24.6.11

בהחלטה מס' 1-18/2011 מיום 4.8.11 אישרה המועצה את בקשת הקבוצה הזוכה במכרז לשינוי באמצעי 

שליטה אשר כתוצאה ממנו חדלה "ניוסאונד אינטראקטיב בע"מ" להיות בעלת עניין בבעל הרישיון.

בהחלטתה מיום 12.1.12, אישרה המועצה את בקשת בעל הרישיון הייעודי בשפה הערבית להארכת תקופת 

הקמת הערוץ ולאישור הפעלת הערוץ. בהתאם להחלטה, נדחה בחודשיים המועד לתחילת שידורי הערוץ, 

היינו עד ליום 12.3.12.

בהחלטתה מיום 8.3.12 דנה המועצה בבקשת בעל הרישיון לקבלת אישור הפעלה, ולאחר שבחנה את 

הבקשה ואת עמידת בעל הרישיון בתנאים המנויים ברישיון, קיבלה את הבקשה.

בהחלטתה מאותו יום, דחתה המועצה את בקשת בעל הרישיון לשינוי תנאי הרישיון באופן שבו  המחויבויות 

הנוגעות לתוכן ולהיקף שידורי הערוץ, כמפורט בעיקר בנספח ג' לרישיון, יידחו עד ליום 1.6.12 וכי עד 

למועד זה ישדר הערוץ במתכונת מצומצמת מן הטעמים המנויים בהחלטה.

בהחלטה מיום 24.5.12, אישרה המועצה את סימן הזיהוי הקולי והחזותי במעבר לפרסומת ובעת שידורה 

של פרסומת.

4.3. רשיונות מיוחדים לשידורי כבלים

4.3.1. כללי

המנגנון להענקת רישיונות מיוחדים לשידורי כבלים נקבע לראשונה בתיקון 25 לחוק התקשורת בשנת 2001.

רישיון מיוחד לשידורי כבלים הינו רישיון לשידור ערוץ יחיד, אשר מתבקש ישירות על ידי מפיק הערוץ 

ומוענק על ידי המועצה. בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים מחויב להעביר את שידורי בעל הרישיון 

המיוחד ובעל הרישיון המיוחד מחויב בגין כך לשלם דמי שימוש בעד העברת שידוריו על פי מנגנון הקבוע 

בחוק. ההתקשרות לרכישת הערוץ נעשית ישירות בין המנוי לערוץ והאחריות בכל הנוגע לתוכן הערוץ 

הינה של הערוץ עצמו.

במהלך השנים המועצה קבעה הוראות שונות באשר ליחסים שבין בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים 

לבין בעל רישיון מיוחד. 
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כמו כן, קבעה המועצה מדיניות באשר לשיקולים ולעקרונות אשר ינחו אותה בבואה לשקול בקשה 

לרישיון מיוחד )החלטה מס' 4-8/2003 מיום 13.3.2003(. החלטת מדיניות זו של המועצה תוקנה מספר 

פעמים ובשנת 2014 פרסמה המועצה שימוע נרחב באשר לכוונתה לתקן את מדיניותה בסוגיית השיקולים 

והעקרונות במתן רישיונות מיוחדים )החלטה מס' 4-16/2014 מיום 30.10.2014(. 

יצוין כי לצד ההסדר הקיים באשר להעברת שידוריו של בעל רישיון מיוחד על ידי בעל רישיון כללי 

לשידורי כבלים קיים הסדר מקביל המאפשר לחייב את בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין 

להעביר את שידוריו של "מפיק ערוץ עצמאי" גם כן בכפוף לתשלום של דמי שימוש. בהחלטה הנזכרת 

קבעה המועצה כי כדי להבטיח מדיניות אחידה ושוויונית ולשם קידום התחרות, הפחתת המחירים ושיפור 

השירות, הגיוון והפלורליזם היא שוקלת לתקן את רישיון בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין 

כך שכלל ההחלטות וההוראות החלות על בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לגבי בעל רישיון מיוחד יחולו 

על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לגבי "מפיק ערוץ עצמאי" וכל המעוניין בכך, לרבות 

כמובן בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין הוזמנו להעביר בעניין את טענותיהם.

4.3.2 ערוצים בעלי רשיונות מיוחדים 

כיום ישנו ערוץ אחד המחזיק ברישיון מיוחד וזהו ערוץ הקניות. רישיון מיוחד זה ניתן בחודש פברואר 

2008 לחברת "כ.י.ד ערוץ הקניות בע"מ בע"מ" ]החלטה מס' 3-6/2008 מיום 14.2.08[. מאז הערוץ משודר 

בשידורי חברת HOT מכוח רישיונו ובשידורי חברת yes מכוח הסכם בין הערוץ לחברת יס. 

4.4. מגוון הערוצים בשידורי הכבלים והלווין

להלן רשימות הערוצים נכון לסוף שנת 2014 )על פי המידע המצוי בידי המועצה(.

HOT 4.4.1. חברת הכבלים

ערוצי טלוויזיה

HOT VODדובאיניקולודיאוןערוץ הופ! ההורים

HOT VOD YOUNGערוץ בייביערוץ ההיסטוריה LBC

HOT3ג'וניורערוץ הבריאותLIVE - האח הגדול

HOT FAMILYNational Geographicהערוץ האתיופיהוט קידס IETV

HOT ZONEN.G. WildHOT MusicCCTV-news

 H O T  C O M E D Y
CENTRAL

TV5ערוץ הקריוקיערוץ הביוגרפיה

MTV France 2 ערוץ ההיגיוןHOT בידור ישראלי

ZOOZVH1ARTEערוץ 8

HOT Active  VH1 Classic Duna TVערוץ 9 

HD  9 ערוץ*Sovershenno SecrentoTELECAFEMSNBC
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BARELY LEGALNHK WORLD TVRUSSIAN TRAVELישראל 10

SHANSON TV MTV HitsTV Proהערוץ הראשון

HOT VOD MoviesEurosportMTV2TVR

 HOT GOLD2 ספורט MTV BaseSat 1

HOT Action1 הידברות ספורט Sat 3

HOT FUN5 הערוץ המקומיספורטRTL

HOT DRAMA5+ ערוץ הכנסתספורטTelefe

 HOT PRIMEGold 5+ממליץ צפייהMEDIASET

hot filmsLive 5+ Channel One TVE

MGMSPORT iEURONEWSMezzo

RTRTRT1יורו ספורטערוץ 20

מצריםFox SportRTV Iערוץ הקניות

Extreme Nashe KinoGuysen TVערוץ 2

NTV MIRZEE TVהערוץ הים תיכוניחינוכית 23

גוגוערוץ ויוה ברוסיתTOUCHמוסיקה 24

קליקערוץ ההיסטוריה ברוסיתMTVBlue Hustler ישראל

HOT WEEKENDFox Newsדאבל קליקדום קינו

משחק חם  Sky NewsJIM JAM1 ויוה

משחק חם BBC WorldMusic Box RU2 ויוה פלוס

מאירVREMYAויוה פלוסהלא טי וי

!EFrance 24+INTER3 משחק חם

LIFETIMETRACETV Nannyמזג אוויר

הורוסקופערוץ העבריתבלומברגישראל 33

HOT BOLLYWOODMETV  1 ירדןMEZZO HD

HOT BOMBAYגוגו קלאבGTVMGM HD

משחק חם MBC4ג'טיקס משחקים בית +

HD 2 FRANCE אלמוסטקבללוליהחיים הטובים

HOT Gold HDסוריההופ!ערוץ האוכל

RTM HOT Fun HD )מרוקו(הופ! לומדיםערוץ הבריאות

CBS DRANAHOT Action HDהופ! ילדות ישראליתערוץ הטיולים

OUTDOOR HD CHANNELטוניסNick Schoolאגו

 BBC entertainmentדיסני ג'וניורניק ג'וניורRUTV

Fine living networkערוץ פיקוד העורףערוץ הילדיםערוץ ההיסטוריה

 DiscoveryלוגיMBC3Penthouse HD

NAT GEO WILDדיסני Rotana MusicHD המונדיאל

FOX SPORT HDסעודיה HOT Games נשיונל גיאוגרפיק

Discovery science 2 יורו ספורטrotana cinema 1HD ספורט
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CBS realityONECOMEDY TVONE HD

one iOne HoT3FRANCEinternational 1+1

ONETVCIMTV EuropeZONE HD

EUROSPORT5FRANCEBFM TVVH-1

88FMRAI RadioDWספורט 2

ערוץ מאירערוץ ההידברותרשת א'ספורט 1

סעודיההערוץ הקהילתי – מכאןרשת ב'ספורט 5

דובאי ערוץ הכנסתרשת ג'ספורט +5

GOLD 5+קול המוזיקה ORT - CHANNEL ONE
RUSSIA

 LBC

LIVE 5+רדיו חיפהRTRאלג'זירה

 EUROSPORT 293FM קול חיRTV I  1 ירדן

Nashe KinoMBCקול הקמפוס 106FMאגו טוטאל

FOX SPORTSSky RadioNTV MIRIETV

BARELY LEGALVirginערוץ ויוה ברוסיתCCTV NEWS

TOUCHספורט TRACEערוץ ההיסטוריה ברוסיתeuronews

Blue HustlerMTV Europe בצרפתית(דום קינורדיו( FRANCE 24 FR

 PENTHOUSEרדיו חזקCBS DRAMATV5

Music BOX RUSSIAARTE רדיוסערוץ הקבלה

Extreme SPORTSרק"עVREMYAFRANCE 2

Sky NewsBBC RadioHOT VOD RUSSIANFRANCE 3

BBC WORLD newsרדיו מקומי מעלה אדומיםTNT COMEDY TV FRANCE 5

Sat 1 - גרמניתFRANCE 24Egypt  CTC )אנגלית(

fox newsMBC FMTVCIגרמנית - Sat 3

DaystarVOATELECLUBגרמנית -  RTL

JIM JAMקארוסלרדיו עמאןTELEFE  INT

RAI ITALIA        )רוסית)RNEJIM JAMבייבי

  hot לוליMIX רדיוTELECAFEMEDIA SET

RUSSIAN TRAVEL רדיו קול רגעהופ!
GUIDE

 TVE

FINE LIVINGHORAS 24רדיו 2000הופ ילדות ישראלית

TRT1 - טורקיתOUTDOOR HDגל בטוחדיסני ג'וניור

GTVEURO STARרדיו צפוןערוץ הילדים

ZEE TV - הודיתShanson tvקול הבטחוןלוגי

duna TV - הונגריתRU TVרדיו עמאןדיסני

ZOOMRNE+INTERpro tv

1+1TVRIרדיו MIXניקלודיאון

RTVCNHK world tvרדיו קול רגעניק ג'וניור

סוריה BLOOMBERGרדיו 2000ג'וניור
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HOT Music גל בטוחMTV rocks)מרוקו( RTM

טוניסMSNBCרדיו צפוןFTV ערוץ האופנה

CLUBBING TVקול הבטחוןMETVמצרים

VH1  Classic mtv danceROTANA CINEMA)30 הלא טי וי )שפכול של

MTV HITSMEZZOROTANA MUSIC)ערבית( FRANCE 24

יורוספורט MGM HD FOX SPORTS HDHDאל מוסטקבל 

SBNMTV live HDPENTHOUSE HD*1HD ספורט

SPORT5 iBOLYWOOD HDMEZZO live HDHD 5 ספורט

HOT3HD*Discovery HD*FTV HDHD 5+ LIVE  ספורט

HOT zoneHD*ONE HDFRANCE 2 HDHOT GOLD HD*

*HD הערוץ הראשוןHOT ACTION HD*HOT FUN HD*

תחנות רדיו
FM 101 רשת ב'רדיו ירושליםEco 99רדיוס

רדיו דרוםradio rekaרשת ג'גל"צ

לב המדינה pervoe radio91FMקול המוסיקהגלגל"צ

88FM90FM 102אמצע הדרךFM רדיו חיפהרדיו תל אביב

קול הים האדוםללא הפסקה 103FMרדיו ירושלים FM 101רשת א'

רדיו דרום 101.5אמצע הדרך 90FMרשת ב'רשת ג'

קול המוסיקה

yes 4.4.2. חברת הלווין

ערוצי טלוויזיה

 DVDBOX33 ערוץ EXTREME yes news

 *MGMHD CBS DRAMAערוצי חדשות זריםאגו

 *yes 1 HDאגו טוטאלויוה CNN

 *yes 2 HDויוה פלוס CBS reality SKY NEWS

 *yes 3 HDקבלה לעםמס׳ FRANCE 24

 *yes 4 HDערוץ שם הערוץ FTV FOX NEWS

 *yes 5 HD E! MEZZOBLOOMBERG

 yes+ בית MUSIC SELECT BBC WORLD

RADIO SELECT ALJAZEEREA ENGLISH ערוצי טבע והעשרה קולנוע ישראלי

 yesVODmoviesHD* דיסקבריMTV DANCE METV

 MGM National Geographic VH1 DAYSTAR

 yes
 National Geographic

HD
 VH1 CLASSIC CCTV NEWS

RUSSIAN MUSIC MTV Angel TV דוקו
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National Geographic *MTV HD NHK WORLD TVישראל פלוס

Wildערוץ 10
צי   MTV MUSIC 24

הילדים
ערוצי שפות זרות

HD 1* גרמניתג'ים ג'םערוץ ההיסטוריה ערוץ  RTL

SAT3  גרמניתבייביערוץ ההיסטוריה *HDערוצי הסדרות

 *yes Drama HD Life time!גרמניתהופ  SAT1

 *yes Action HD yes bollywoodהופ ילדות ישראלי GTV

 *yes Oh HDספרדיתדיסני ג'וניורערוצי הספורט TVE

 *yes comedy HD ONEניק ג'וניורTVR INTERNATIONAL

 yes Base *Eurosport HD ZOOMרומנית

PROTV רומניתyes VOD Kids ספורט *HD 1ערוץ הקניות

ZEETV  הודיתערוץ דיסניספורט 1ערוץ 2

MEDIASET ערוץ הילדיםספורט 2חינוכית 23

RTM  מרוקאיתניקלודיאוןSPORT 5 מוסיקה 24

TV5MONDE צרפתיתלוגיPLUS 5 ים תיכוני

FRANCE 2 ג'וניורGOLD 5 ערוצי סגנון חיים

ARTEמאיר – יהדות באהבהLIVE HD 5* ערוץ הטיולים

EUROstar הידברותSPORT HD 5* ערוץ האוכל

IETV מכאןTRACE ספורטערוץ הבריאות

 HALA TV *FOX SPORT HDערוצים בערביתערוץ הכנסת

RTR PLANETA yes store MBCהחיים הטובים

 BBC Entertainment CAROUSEL StilLBC

BOX Tiji DOM KINO ROTANA

VREMYANickelodeon ctc RT Arabic

 TELECAFEדיסני ג'וניור רוסית TVCIאבו-דאבי

 RAIN CBS DRAMA1+1 אלג'אזירהערוץ אוקראיני

 FL TV1000 Russian Kinoערוצים ברוסיתאינטראקטיב

 yes Teleclub NTV MIRפורטל אינטראקטיב CHANNEL 1 RUS

 yes SD 4 yes Drama SD yes comedy SD MTV SD

yesInfo yes SD 1 yes SD 3 ערוצים אירוטיים

 yes SD 5 yes Action SD
 National Geographic

 SD
 TOUCH

 MGM SDyes oh SDSD ערוץ ההיסטוריה blue HUSTLER

 SPORT i 5SD ערוצי yes SD 2

תחנות רדיו

FM 100 רדיוסFM 91 גל"צרשת ג'לב המדינה

FM 102 קול המוסיקהרדיו דרום 101.5רדיו 99רדיו ת"א

 FM 88'רדיו דרוםרשת בRadio Reka

FM 103 גלגל"צרדיו ללא הפסקה
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מדיניות והסדרה
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1. בעלי רשיונות רב ערוציים

1.1. הפקות מקומיות

1.1.1. כללי

המועצה מייחסת חשיבות רבה להפקות המקומיות ולעמידת בעלי הרישיונות בחובות שנקבעו ברישיונות 

ובכללים בעניין זה. בעידן של ריבוי ערוצים קיים חשש כי התרבות הישראלית תעלם בין מאות אלפי 

שעות הסרטים ותוכניות הטלוויזיה הזרות, ומכאן החשיבות שבהפקת תכני טלוויזיה ישראליים, שהינם 

בעלי השפעה על עיצוב השפה והתרבות הישראלית. 

חוק התקשורת קובע כי על בעלי הרישיונות להשקיע בכל שנה סכום שבין 8% ל- 12% מהכנסותיהם 

השנתיות מדמי מנוי בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני. השיעור המדויק נקבע על 

ידי המועצה, בהתחשב, בין היתר, במצבן הכלכלי של החברות.

1.1.2. שיעור ההשקעה בהפקות מקור

בשנת 2014 חויבו החברות להשקיע סכום של 8% מהכנסותיהן בשנת 2013 מדמי מנוי בהפקות מקומיות.  

היקף ההשקעה הכולל בהפקות מקור עמד בשנת 2014 על סך כ- 312 מיליון ₪. 

חברת HOT השקיעה סכום של כ- 180 מיליון ₪, אשר היווה כ- 8.3% מסך הכנסותיה בשנת 2013. 

חברת yes השקיעה סכום של כ- 132 מיליון ₪, אשר היווה כ- 8.1% מסך הכנסותיה בשנת 2013. 

היקף ההשקעה הכולל בהפקות מקור בתחום הדרמה והתעודה )"סוגות מורכבות"( עמד בשנת 2014 על 

סך כ-  241 מיליון ₪. 

היקף זה של השקעה בדרמות וסרטי תעודה עולה על חובת ההשקעה שנקבעה על ידי המועצה, והוא 

מציב את חברת HOT וחברת yes כמפיקות מובילות בתחומים אלה. 

1.1.3. כללי ההפקות המקומיות

מערכת הכללים החלה על חובות ההשקעה של בעלי הרישיונות בתחום ההפקות המקומיות גובשה 

לראשונה בשנת 2002 אך היא עודכנה מאז מספר פעמים. הכללים חלים על חברת HOT החל משנת 

2003 ועל חברת yes החל משנת 2004. 

העקרונות המרכזיים שנקבעו במסגרת כללי ההפקות המקומיות של המועצה הינם )רשימה בלתי ממצה(:

j  השקעה בהפקות מקומיות תוכר רק אם היא שודרה בערוצים שהופקו בישראל, למען עידוד היצירה

המקומית;

j ;חיוב בעלי הרישיונות להשקיע לפחות 50% מסכום ההשקעה בסוגה מורכבת כגון תכניות דרמה ותעודה
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j  חיוב בעלי הרישיונות להשקיע לפחות 50% מסכום ההשקעה בהפקות המשודרות בערוצים שאינם

מופקים על ידם וקביעת מכסה מרבית להשקעה בערוץ בודד;

j  חיוב בעלי הרישיונות להשקיע לפחות 50% מסכום ההשקעה בהפקתן או ברכישתן של הפקות מקומיות

שישודרו במקבץ השידורים הבסיסי ובהפקות בערוצים לגיל הרך ובערוצי ילדים ונוער המשודרים 

במקבץ השידורים הבסיסי;

j  ,חיוב בעלי הרישיונות להשקיע שיעור מינימאלי מסכום ההשקעה בערוצים לגיל הרך, לילדים ולנוער

כאשר לפחות שליש משיעור זה נועד לשמש להפקת סוגה מורכבת כגון סדרות דרמה וסרטי תעודה;

j  ,חיוב בעלי הרישיונות להשקיע שיעור מינימאלי מסכום ההשקעה בהפקות מתחומי המדע, המוסיקה

התרבות והאמנות;

j  התרת שידור הפקות מקומיות, גם כאלה המיועדות לגיל הרך, לילדים ולנוער, בבלעדיות, בכפוף

למספר תנאים;

j .העמדת תנאים להכרה בהשקעת בעלי הרישיונות בסרטי קולנוע ישראליים

בשנת 2014 קיבלה המועצה החלטה מס' 6-6/2014 מיום 3.4.2014 בעניין: תיקון החלטה 10-25/2002, 

הוספת אפשרות לדחות בשנה הכרה בהפקה.  

בשנת 2014 ערכה המועצה תיקון משמעותי להחלטה שהתקבלה עוד בשנת 2002 ]החלטה מס' 10-25/2002 

מיום 27.6.2002[. ההחלטה משנת 2002 עוסקת, בין היתר, בשיעור הכספים שיושקעו בהפקות מקומיות וכן 

במועדי שידור ההפקות ובאפשרות לדחות הכרה בהפקות ונערכו בה במהלך השנים תיקונים שונים. בשנת 

2014 פנה בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים וביקש לערוך בהחלטה תיקונים נוספים. על פי ההחלטה 

בטרם תיקונה ניתן להכיר בהפקה במועד בו נחתם חוזה ההפקה או התבצע התשלום הראשון בגינה 

וממועד ההכרה נגזרים מועדים מחייבים בדבר אופן פריסת התשלומים של ההפקה וכן מועד שידורה. בעל 

הרישיון הכללי לשידורי כבלים ביקש להוסיף מידה של גמישות כך שניתן יהיה לדחות את שנת ההכרה 

ממנה נגזרים כאמור מועדי התשלומים והשידור לשנה מאוחרת יותר ובלבד שטרם שולם על ההפקה סך 

של 10% מסכום ההפקה הכולל. לבקשה זו הוגשו תגובות של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות 

לוויין מזה וכן של איגוד המפיקים, איגוד הבמאים ואיגוד התסריטאים מזה וכולם תמכו בבקשה והסבירו 

את הגיונה. לאחר שעיינה בבקשה ובתגובות החליטה המועצה לקבל את הבקשה ולקבוע כי כדי שלא 

למנוע חתימת חוזים חדשים או תשלומים בגלל המגבלות שיצר מועד ההכרה ניתן יהיה לדחות את שנת 

ההכרה של הפקה עד לאותה שנה שבה עלה סכום ההשקעה בהפקה על שיעור של 10% מסכום ההפקה 

הכולל שלה אך זאת רק כאשר מולאה חובת ההכרה השנתית באותה קטגוריה אליה משתייכת ההפקה כך 

שמובטחים סכומי המינימום שיוצאו בכל שנה לאותו שוק הפקות ]החלטה מס' 6-6/2014 מיום 3.4.2014[
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1.2. שידורים לילדים 

1.2.1. כללי

המועצה רואה חשיבות מרובה בשידורים המופנים לילדים ונוער, לרבות תוכניות לגיל הרך. אף כי בדרך 

כלל נמנעת המועצה מהתערבות בתכנים המשודרים על ידי בעלי הרישיונות, הרי שבכל הנוגע למשדרים 

המיועדים לילדים או כאלה העלולים לפגוע בילדים, היא משקיעה חשיבה רבה בשאלת הרגולציה הראויה. 

מלבד ההוראות הנוגעות לסימון וסיווג משדרים, קבועות בכללי התקשורת הוראות הנוגעות להתאמת 

התוכן המשודר לקהל היעד ונקיטת אמצעי הגנה במשדרים מסוימים. כך למשל, מטילים כללי התקשורת 

חובה על בעלי הרישיונות לקבוע את מועדי השידור של התכנים המשודרים בערוצים השונים לפי נושאיהם 

או תכנם, בהתחשב בגילם של הצופים. עוד קובעים הכללים כי לפני השעה 22:00 לא ישודר משדר או 

קדימון הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים קשים או בוטים של אלימות, מין או סבל, או משדרים 

מושאי חיקוי. בכל הנוגע למשדרים העלולים לשמש מושא של חיקוי לילדים או לנוער, בנסיבות בהן 

חיקוי כאמור עלול לגרום נזק גופני או נפשי למחקים או לבני אדם אחרים, הוטלה על החברות חובה 

לשדר עובר לשידור ובמהלכו אזהרה בדבר הנזק הצפוי כתוצאה מן החיקוי.

אף שהמועצה אינה מחליפה את ההורים בפיקוח יומיומי על המשדרים בהם צופים ילדיהם, היא מסייעת 

להם במציאת פתרונות אשר יאפשרו לקיים בקרה אפקטיבית על התכנים בהם צופים הילדים.

1.2.2. סיווג וסימון משדרים

על מנת למנוע צפייה בתכנים מזיקים ולאפשר פיקוח נאות ואפקטיבי של ההורים נקבעו הוראות שונות 

בחוקים, תקנות וכללים המסדירים את הנושא.

חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001, קובע כי משדרי טלוויזיה הכוללים ביטויים 

חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, מין או אכזריות, או שעלולים לעודד עבריינות או שימוש 

בסמים מסוכנים, יסומנו כמשדרים אשר אינם ראויים לצפיית בני גיל מסוים ומטה. חובת הסימון חלה 

על חברת HOT וחברת yes החל מחודש אוקטובר 2003.

המשדרים החייבים בסימון מחולקים לשלוש קבוצות, בהתאם לתוכנם: משדרים שאינם ראויים לצפייה 

לגילאי 8 ומטה, משדרים שאינם ראויים לצפייה לגילאי 14 ומטה, ומשדרים שאינם ראויים לצפייה לגילאי 

18 ומטה. רמת סיווגם של התכנים נקבעת על פי שלושה מאפיינים של תכני השידורים: מין ופורנוגרפיה, 

אלימות ואכזריות וחשש לעידוד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים. סיווג המשדרים לקבוצות הגיל 

השונות נעשה על פי מאפייניו של כל משדר. משדרים המכילים רמות שונות של מאפייני מין, אלימות, 

עידוד עבריינות ושימוש בסמים, מסומנים באופן שונה בהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות סיווג 

וסימון.
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להלן תמצית ההוראות העוסקות באופן הסיווג: 

מין ופורנוגרפיה
אלימות ואכזריות 

)לרבות אלימות מילולית(
חשש לעידוד עבריינות או שימוש 

בסמים מסוכנים

משדרים שאינם 
ראויים לצפייה 
לגילאי 8 ומטה

עירום בהקשר מיני או 
פעילות מינית במרומז

אכזריות או אלימות 
כלשהי )גם בהקשר 

ביקורתי(

התייחסות כלשהי לשימוש בסמים 
ללא פירוט אופן השימוש, גם 

בהקשר ביקורתי

משדרים שאינם 
ראויים לצפייה 
לגילאי 14 ומטה

עירום בהקשר מיני או 
פעילות מינית במפורט 

או אלימות מינית 
במרומז

אכזריות או אלימות 
שלא בהקשר ביקורתי 
או באופן שאינו מעודד 

אכזריות או אלימות

שימוש בסמים שלא בהקשר 
ביקורתי או באופן שאינו מעודד 

שימוש בסמים

משדרים שאינם 
ראויים לצפייה 
לגילאי 18 ומטה

אלימות מינית )יותר 
ממרומז( או תכנים 

פורנוגרפיים )הצגת יחסי 
מין במפורש(

אלימות ואכזריות ברמה 
ובהיקף ניכרים או תוכן 

שיש בו כדי לעודד 
אכזריות או אלימות

חשש סביר לעידוד עבריינות או 
חשש סביר לשימוש בסמים

הסימונים מופיעים על מרקע הטלוויזיה בתחילת המשדרים ובמהלכם, ובשידור הדיגיטלי בכבלים ובלוויין, 

גם ברצועת המידע האינטראקטיבית.

ביום 5.2.08 פרסמה המועצה שימוע בנושא, במטרה לבחון אם קטגוריות הסימון הקיימות מספקות 

ומקנות כלי פיקוח ובקרה יעילים, או שמא יש מקום ליצור קטגוריות נוספות ]החלטה מס' 2-4/2008[. 

בשנת 2009 התקבלה החלטת המועצה בעניין, במסגרתה המליצה המועצה לשר התקשורת להוסיף רמת 

סיווג הקובעת כי "המשדר אינו ראוי לצפייה לגילאי 12 ומטה", לבטל את רמת הסיווג המתייחסת לגילאי 

14 ומטה ולהפוך אותה לרמת סיווג הקובעת כי "המשדר אינו ראוי לצפייה לגילאי 15 ומטה", להוסיף 3 

סימנים "תיאוריים" ולעדכן חלק מהגדרות המאפיינים ]החלטה מס' 2-17/2009[. 

כללי התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח-1987, קובעים כללים לגבי שעות שידור 

המשדרים בהתאם לנושאיהם ותוכנם, ובהתחשב בגיל הצופים, ואת הצורך בזיהוי משדר שעשוי לשמש 

מושא חיקוי לילדים ובני נוער.

כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים )שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה(, התשס"ה-2005, 

מתייחסים לשיבוצם של קדימונים במהלך התוכניות, נקבעו על ידי המועצה על מנת למנוע קידומם 

של תכנים בלתי הולמים לילדים במסגרת תכניות המופנות לילדים. לפי כללים אלה, קדימונים לסרטים 

ותוכניות אשר אינם מתאימים לצפיית ילדים )המסומנים +8, +14 או +18( לא ישודרו במהלך משדר 

המופנה לילדים ובני נוער שגילם מתחת לגיל אשר בסימון.

המועצה חייבה את חברת HOT ואת חברת yes לאפשר חסימת תכנים בהתאם לקטגוריות סיווגם. 

בהתאם למדיניות זו מאפשרות החברות לכל מנוייהן הדיגיטליים לחסום כל תוכן המסומן בסיווגי התקנות. 

המנויים יכולים אף לחסום לצפייה ערוצים שלמים באמצעות השלט הדיגיטלי. 

  

ביום 16.12.10 פרסמה המועצה שימוע בדבר כוונתה לאפשר ליו"ר המועצה לאשר שידור, לפני השעה 

22:00, באפיק תעודה שאושר על ידו, של משדרים המכילים ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים קשים 
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או בוטים של אלימות, מין או סבל, ובלבד שהתכנים האמורים במשדר אינם מוצגים בהקשר חיובי, 

ובתנאים ובמגבלות שנועדו להגן על ילדים ונוער ]החלטת מועצה מס' 3-36/2010[. 

בהחלטת מועצה מס' 5-2/2011  מיום 10.2.2011, החליטה המועצה להגדיר "אפיק תעודה" ו"משדר תעודה" 

לעניין האמור בהחלטה עצמה, וקבעה כי על אף האמור בכללי המועצה, ניתן יהיה לשדר החל משעה 

20:30 באפיק תעודה שאושר ע"י יו"ר המועצה, משדרי תעודה המכילים ביטויים חזותיים, מילוליים או 

קוליים קשים או בוטים של אלימות, מין או סבל, ובלבד שהתכנים האמורים במשדר אינם מוצגים בהקשר 

"חיובי" ושהאמור לא יחול על קדימון הכולל תוכן כאמור.

כמו-כן, נקבע , כי ככל שראה יו"ר המועצה לגבי משדר תעודה המכיל ביטויים כאמור, בין ששודר ובין 

שטרם שודר, כי קיים חשש ששידורו לפני 22:00 באפיק תעודה עלול לפגוע בילדים ונוער, יורה לגבי אותו 

משדר כי האמור בהחלטה זו לא יחול לגביו.

עוד נקבע בהחלטה, כי ככל ששודר משדר כאמור לפני השעה 22:00, תשודר עובר לשידורו ובמהלכו 

אזהרה, קולית או חזותית, כי המשדר מכיל תכנים קשים או בוטים שאינם מומלצים לצפיית ילדים 

כשנוסח האזהרה יובא לאישור יו"ר המועצה בטרם השידור.

    

1.2.3. הפורום לאתיקה בשידורי ילדים

בשנת 2008 יזמה המועצה הקמת פורום לאתיקה בשידורי ילדים בהשתתפות אנשי מקצוע המתמחים 

בתחום, יחד עם מפיקי התוכן והערוצים לילדים ולנוער, במטרה להגיע להבנה ולנסח עקרונות אתיקה, 

שיאומצו וייושמו וולונטרית ע"י מפיקי הערוצים לילדים ונוער, ויביא לשיפור איכות התכנים הטלוויזיוניים 

בערוצים אלה והתאמתם המרבית לצפיית ילדים. 

הפורום החליט לאמץ ולאשרר את האמנה משנת 2002 שנוסחה ע"י ועדה בראשות פרופ' דפנה למיש 

ואומצה ע"י הערוצים שפעלו אז, ולהוסיף עליה. החלטת הפורום, בדבר אימוץ ואישרור האמנה והוספה 

עליה נתקבלה פה אחד ע"י כל המשתתפים שכללו את נציגי חברות "הוט" ו"יס", ערוץ הילדים, לוגי, 

ניקלודאון, Jetix, ג'וניור, בייבי, הופ!, לולי, הטלוויזיה החינוכית ורשות השידור.

האמנה מ-2002 כללה 5 עקרונות אותם התחייבו המפיקים לקדם ו-5 עקרונות אותם יש למנוע. העדכון 

המרכזי עליו החליט הפורום הוא מחויבות ליישם את עקרונות האמנה גם על אתרי האינטרנט והפלטפורמות 

האינטראקטיביות, וזאת בשל חשיבותה של רשת האינטרנט ולאור השימוש הנרחב שעושים בה הילדים, 

כמו גם בפלטפורמות האינטראקטיביות. 

בנוסף החליט הפורום על המשך פעילותו באופן קבוע מדי שנה, ועל ביצוע מעקב על יישום עקרונות 

האתיקה ע"י ערוצי הילדים והנוער, ועריכת דיונים נוספים של הפורום בשאלות עקרוניות שונות כגון 

ייצוג מגדרי ושידור בשעת חירום. 

במסגרת פעולות הפורום ערכה המועצה בחודש יולי 2009, בשיתוף המרכז הבינתחומי בהרצליה יום עיון 

ראשון בנושא ילדים, פחדים ומדיה שהתמקד בסוגיות אתיות בשידורי ילדים. ביום העיון, בו השתתפו 

נציגי תעשיית השידורים לילדים בישראל ובעלי עניין נוספים, הרצו אנשי אקדמיה ותעשיה מתחומי 

התקשורת והפסיכולוגיה. 
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1.3. שידורי ספורט 

קביעת מדיניות עקרונית לשידורי ספורט 

המועצה סבורה כי לשידורי ספורט חשיבות חברתית, תרבותית וחינוכית מן המעלה הראשונה, הנובעת, 

בין היתר, גם מכך שחלקם משמשים למימון פעילות ענפי ספורט שונים ותורמים רבות לקידום הספורט 

בישראל. 

בהתאם לכך, המועצה שמה לה למטרה לקדם את התפתחותם וחשיפתם של ענפי ספורט שונים באמצעות 

עידוד שידורם, ובמהלך השנים פרסמה מספר מסמכי מדיניות במטרה להביא לחשיפת מגוון רחב של 

תכני ספורט במסגרת חבילת הבסיס. 

לאחר שערכה שימוע פומבי בהיקף נרחב, קיבלה המועצה, בחודש אוקטובר 2009, שתי החלטות מדיניות 

מרכזיות בתחום שידורי הספורט:

מדיניות המועצה בעניין שידור אירועים חיים בערוצי הספורט – החלטה במסגרתה הרחיבה המועצה . 1

את מפרט התכנים של ערוץ "ספורט 5" הכלול בחבילת הבסיס, מפרט שנקבע בשנת 2003 והורחב 

בשנת 2007. בנוסף, קבעה המועצה לראשונה מפרט תכנים מחייב לערוץ "ספורט +5" המשווק כערוץ 

בתשלום במסגרת חבילת הספורט, וכן קבעה תנאים עקרוניים לשידור אירועי ספורט מענפי הספורט 

המרכזיים: כדורגל, כדורסל וטניס, במסגרת ערוצים בתשלום המופקים על ידי מפיק ערוץ הבסיס.

תיקון מדיניות המועצה בעניין שידור אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה )"החלטת האירועים . 2

המוכרזים"( – החלטה במסגרתה הרחיבה המועצה את רשימת האירועים אותם יש לשדר בערוצי 

חבילת הבסיס, והגדירה את המקרים החריגים בהם ניתן יהיה לשדר אירועים כאמור במסגרת שידורים 

בתשלום.

במהלך השנים שחלפו מאז בחנה המועצה את יישומה של מדיניות הספורט שנקבעה על ידה כאמור לעיל 

וערכה בה תיקונים בהתאם לצורך.   

החלטות בנושא ספורט שניתנו בשנת 2014

j  בחודש ינואר 2014 אושרו ערוצי ספורט ייעודיים זמניים לשידורי אולימפיאדת החורף שניתנו לכלל

מנויי הכבלים והלוויין ללא תשלום נוסף. בהחלטות המועצה נקבע כי הערוצים הזמניים ישדרו ממשחקי 

אולימפיאדת החורף לרבות טקס הפתיחה וטקס הנעילה של האולימפיאדה החל מיום 6.2.2014 ועד 

ליום 23.2.2014. כמו כן נקבע כי האירועים המרכזיים של משחקי אולימפיאדת החורף ישודרו בערוץ 

האמור או בערוצי הספורט בחבילת הבסיס בלבד ]החלטות מס' 2-1 ו- 3-1 מיום 23.1.2014[.

j  בחודש ינואר 2014 החליטה המועצה להכיר במפעלי ספורט שונים כאפשריים לשידור במסגרת מפרטי

ערוצים ספורט 5 וספורט +5 ]החלטות מס' 6-1 ו- 7-1 מיום 23.1.2014[. כמו כן, תיקנה המועצה את 

האופן בו יש לשדר בשידור חוזר בערוץ ספורט 5 ובערוץ ספורט +5 אירועי ספורט ששודרו בשידור חי 

במסגרת ערוץ +5לייב שהינו ערוץ בתשלום המופק על ידי מפיק ערוץ הבסיס ]החלטה מס' 8-1/2014 

מיום 23.1.2014[.

j  בחודש מאי 2014 החליטה המועצה שלא יהיה נכון להכריע בבקשות שהוגשו לה להוספת ערוצי

ספורט נוספים בתשלום. מדובר היה בבקשות של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין 
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להעלאת ערוצי ספורט נוספים בתשלום. המועצה קיימה דיון בבקשות לרבות קבלת התייחסותו של 

יועץ הספורט של המועצה והסתבר כי מתעוררות בעניין שאלות מורכבות ויש יתרונות וחסרונות 

לכל הכרעה. ואולם, המועצה החליטה כי בשלב זה לא נכון יהיה להכריע בבקשות הגם שניתן יהיה 

לשקול לדון בהן מחדש בחלוף חצי שנה לאחר התבהרות ההליכים הכרוכים במכרזי עידן+ ]החלטה 

מס' 1-8/2014 מיום 15.5.2014[. 

j  )בחודש יוני 2014 החליטה המועצה לדחות את בקשת בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים )חברת הוט

להסיר את ערוצי יורוספורט מחבילת הבסיס והחלפתם בערוצי ספורט אחרים שיופקו על ידי ערוץ 

הספורט בע"מ המפיק את ערוצי ספורט 5 וספורט +5 וכן ערוצים נוספים בתשלום. בדיון שנערך בפני 

מליאת המועצה באשר לבקשה זו הופיעו נציגי הוט ובא כוחם, נציגי ערוץ הספורט בע"מ וכן נציגי 

ערוץ יורוספורט ובא כוחם והתקיים דיון בין חברי המועצה ובהשתתפות יועץ הספורט של המועצה. 

לאחר ששמעה את העמדות השונות ועיינה במסמכים השונים ולאחר שקיימה דיון בעניין לרבות עם 

יועץ הספורט של המועצה ואף שקלה, בין שאר שיקוליה, שיקולים של טובת ציבור הצופים, היצע 

השידורים ושיקולי התחרות בשוק בהתחשב בהוראות הרלוונטיות ברישיונה של הוט, הגיעה המועצה 

לכלל מסקנה כי מבחינה מקצועית ההצעה שהניחה הוט בפני המועצה אינה מהווה תחליף ראוי לערוצי 

יורוספורט שבחבילת הבסיס אותם הוט מבקשת להסיר. לפיכך, קבעה המועצה לא ניתן לאשר את 

בקשתה של הוט במתכונת שהוגשה ]החלטה מס' 6-9/2014 מיום 12.6.2014[.

1.4. שידורים למבוגרים 

1.4.1 התפתחות תחום השידורים למבוגרים

בשנת 2002, במסגרת תיקון 27 לחוק התקשורת, אסר המחוקק על שידור משדרים שיש בהם חומר תועבה, 

כמשמעותו של מונח זה בחוק העונשין, ובכלל זה שידורים המציגים יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, 

ביזוי, השפלה או ניצול. כן נאסרו שידורים המציגים יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה להיות קטין, 

וכן שידורים המציגים אדם או אבר מאבריו כחפץ זמין לשימוש מיני, והכל כשמשדרים אלה אינם בעלי 

ערך אומנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי מובהק, המצדיק את שידורם.

בשנת 2002 התירה המועצה את שידורי ערוץ Playboy, לאחר ששוכנעה כי שידורי הערוץ אינם נכללים 

בגדר האיסור שנקבע בחוק ותוך קביעת מגבלות שונות אשר יחולו על שידור הערוץ ]החלטה מס' 1-14/2003 

מיום 21.6.03[. כנגד החלטת המועצה הוגשו שתי עתירות, אשר נדחו פה אחד על ידי הרכב של 11 שופטי 

בג"צ. בית המשפט קיבל את עמדת המועצה וקבע, בין היתר, כי עצם הצגתם של יחסי מין או של תכנים 

המיועדים לעורר גירוי מיני אינו הופך את השידור לאסור, וכי פרשנות המועצה מגשימה את האיזון הראוי 

.Playboy בין חופש הביטוי וחופש העיסוק לבין הפגיעה ברגשות ובכבוד האישה, לאור תכניו של ערוץ

במהלך שנת 2003 גיבשה המועצה מדיניות בנושא שידור משדרים למבוגרים בשירות ה- PPV ]החלטה 

מס' 4-17/2003 מיום 17.7.03[. על פי מדיניות זו שידור משדרים אלה מותנה במספר תנאים, ביניהם מתן 

אפשרות רכישה רק למנויים שביקשו מפורשות מבעל הרישיון כי היצע המשדרים המוצעים בשירות ה- 

PPV יכלול משדרים למבוגרים וחסימתם בבתי מנויים שביקשו שלא לקבל את השירות; הצפנת וקידוד 

המשדרים כך שהצפייה בהם תתאפשר רק לאחר זיהוי באמצעות קוד סודי בן ארבע ספרות לפחות בכל 

רכישת משדר בשירות ה- PPV; הגבלת פרק הזמן המקסימלי אותו רשאי בעל רישיון להציע למנוייו 
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כיחידת תשלום אחת ל- 7 שעות; הפרדת משדרים למבוגרים ממשדרים אחרים; הגבלת שעות השידור; 

וידוא גיל מזמין השירות וכיוצא בזה  הוראות ומגבלות.

.VOD -בשנת 2005 החילה המועצה הוראות אלה גם על שידורים למבוגרים במסגרת שירות ה

במהלך השנים התירה המועצה שידורם של ערוצים המציעים שידורי מין, בכפוף למגבלות שנקבעו על 

 .VOD וערוצי PPV ידה בהחלטה האמורה, ובכלל זה ערוצים ליניאריים, ערוצי

1.5. חדשות מקומיות 

על פי הוראות חוק התקשורת )מחויבת חברת HOT לשדר מהדורות חדשות מקומיות בכל אזורי הרישיון. 

במסגרת תיקון 35 לחוק התקשורת הוארכה החובה, אשר על פי חוק התקשורת פקעה בסוף שנת 2006, 

 HOT עד לסוף שנת 2007, ונקבע כי מימון שידור המהדורות בשנה זו ינוכה מתוך התמלוגים שחברת

משלמת למדינה.

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה(, התשס"ח 

- 2007, הוארך תוקפו של ההסדר בשנה נוספת, עד ליום 31 בדצמבר 2008

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)תיקוני חקיקה()הוראות שעה( )תיקון()הארכת 

תוקף הוראות שעה(, התשס"ט-2008 הוארך תוקפו של חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות 

בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה(, תשס"ח-2007 עד ליום 30.6.09. בחוק התקשורת )המשך שידורי 

חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה()תיקון מס'2(, התשס"ט-2009 תוקן חוק 

התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה(, תשס"ח-2007 כך 

שחובת השידור והמימון הוארכה עד ליום 30.6.10.

כמו-כן, תוקן חוק התקשורת באופן שהוסף סעיף 6כ)ו2( לפיו ככל שעלו הסכומים שהוציא בעל רישיון 

כללי לשידורי כבלים לצורך הפקת ושידור חדשות מקומות ותכניות בענייני היום על הסכום המקסימאלי 

שהוא רשאי לנכות מהתמלוגים, תמומן היתרה בין הסכומים מהתמלוגים שעל בעל רישיון לשידורי לוויין 

לשלם בהתאם לקבוע בחוק התקשורת.

עוד נקבע בהוראת השעה, כי המועצה תקבע הוראות בדבר העברת סכומי היתרה למי שהפיק בפועל 

את המשדרים.

 

בהחלטת מועצה  מס' 1-22/2009 מיום 3.9.09 קבעה המועצה את המנגנון להעברת סכומי היתרה למי 

שהפיק בפועל את המשדרים.

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה()תיקון מס' 

3(, התש"ע-2010 הוארך תוקפם של חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני 

חקיקה()הוראות שעה(, תשס"ח-2007 ושל  חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה(

)תיקוני חקיקה()הוראות שעה()תיקון מס'2(, התשס"ט-2009, עד ליום 31 בדצמבר 2011.

בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה()תיקון מס' 4(, 

התשע"ב-2011 הוארך ההסדר שוב, עד ליום 31 בדצמבר 2012.
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בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה()תיקון מס' 5(, 

התשע"ג-2012 )"תיקון מס' 5"( הוארך ההסדר עד ליום 31 ביולי 2013.

במסגרת תיקון מס' 5, הוספו לסעיף 6כ לחוק התקשורת סעיפים קטנים )ו3(-)ו5(. בהתאם לסעיפים, בכל 

מקרה בו ניכה בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים מהתמלוגים ששילם או שיש לשלמם למדינה בעבור 

שנת 2012 לצורך מימון ההפקה והשידור של משדרים כאמור בסעיף 6כ)א( לחוק התקשורת בשנת 2012 

ונותרה יתרה של תמלוגים לאחר הניכוי, ישמש סכום היתרה לצורך מימון ההפקה והשידור של מהדורות 

החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013.

עוד נקבע בתיקון מס' 5, כי לסכום היתרה יתווסף סכום נוסף לצורך מימון ההפקה והשידור של מהדורות 

החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013 מתוך התמלוגים שמשלם בעל הרישיון 

לשידורי לוויין בעבור שנת 2012, באופן שכלל הסכום שישמש לצורך מימון ההפקה והשידור של מהדורות 

החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2013 לא יעלה על 10.8 מיליון שקלים חדשים.

תיקון מס' 5 אף קבע כי מהדורות החדשות המקומיות יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה 

בהתחשב בסכום כאמור. 

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014 (, 

התשע"ג-2013 שתחילתו ביום 1.8.13 הוארך ההסדר עד ליום 31.12.13.

לאור תיקון מס' 5 ובהתאם לסמכותה על פי דין ובהתחשב בסכום הקבוע בתיקון מס' 5, החליטה המועצה 

בהחלטה מס' 1-26/2012 מיום 27.12.12, כי היקף ומתכונת מהדורות החדשות המקומיות יצומצם הן 

מבחינת מספר המהדורות והן מבחינת היקף הסיקור של האזורים השונים. החלטת המועצה ניתנה 

לתקופה שתחילתה ביום 1.1.2013 וסופה ביום 31.7.13.

בהחלטת מועצה מס' 3-12/2013 מיום 1.8.13 ובהחלטה מס' 1-15/2013 מיום 22.8.13 האריכה המועצה  

את מפרט שידורי החדשות המקומיות עד לסוף שנת 2013. 

במהלך חודש דצמבר 2013 נתקיימו מספר דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא המשך שידור החדשות 

המקומיות ומציאת מקור מימון להפקתן. הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון - חדשות מקומיות(, 

התשע"ד-2013, של חבר הכנסת אבישי ברוורמן )פ/1914/19( לפיה מימון הפקת החדשות המקומיות 

ייעשה מתוך תקציב שיוקצה למטרה זו מדי שנה בתקציב משרד התקשורת שונתה בוועדת שרים לענייני 

חקיקה ביום 22.12.2013 ובמהלכה הוחלט כי המימון של החדשות המקומיות יהיה ע"ח בעלי הרישיונות. 

בדיונים בנוסח ההצעה המעודכן אשר התקיימו בימים 24  ו 30- לדצמבר 2013, הוחלט כי בעל רישיון 

כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין יקצו מידי שנה סכום שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים 

חדשים. בדיונים סוכם כי היועמ"ש של הועדה תכין את נוסח הצעת החוק לקריאה ראשונה ולאחר מכן 

ידונו בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית בוועדת הכלכלה.

בחוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' 59 והוראת שעה(, התשע"ד-2014 )"הוראת השעה"( אשר 

התקבל בכנסת ביום 10.2.14, נקבע כי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין )"בעלי 

הרישיונות"( ישדרו חדשות מקומיות ותכניות מקומיות בענייני היום הנוגעים לאזור מסוים בלבד. עוד 

נקבע בהוראת השעה, כי לשם קיום שידורי החדשות המקומיות יקצו בעלי הרישיונות, מידי שנה, סכום 
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שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים חדשים כאשר כל אחד מבעלי הרישיונות יישא בתשלום חלק מהסכום 

לפי מספר המנויים שלו ביחס לכלל המנויים של בעלי הרישיונות. הוראת השעה אף קבעה, כי המועצה 

תקבע בכללים הוראות לעניין תוכנם, רמתם, היקפם, מתכונתם, אופן הפקתם ומועדיהם של שידורי 

החדשות המקומיות בהתחשב בין השאר בסכום המוקצה לכך על-ידי בעלי הרישיונות.

בהחלטת מועצה מס' 1-5/2014 מיום 20.3.14, החליטה המועצה כי יש ליצור איזון ושוויוניות בין שני האזורים 

המסוקרים )צפון ודרום( במסגרת החדשות המקומיות. לפיכך, הוחלט, כי מהדורת החדשות המקומיות 

שתופק על-ידי כל אחד מבעלי הרישיונות תהיה בעלות זהה ותכלול לפחות שני מגזינים שבועיים לכל אזור, 

שמשך כל אחד מהם יהיה באורך של 20 דקות לכל הפחות. במסגרת ההחלטה, הסמיכה המועצה את הצוות 

המקצועי של המועצה להגיע לסיכום עם בעלי הרישיונות בהתייחס למתכונת המהדורה לרבות תוכנה, 

רמתה, היקפה, מתכונתה, אופן הפקתה ומועדיה בהתאם למתווה עליו הוחלט בהחלטה מיום 20.3.14.

לאחר בחינת ההצעות שהגישו בעלי הרישיונות, נקבע מפרט שידורי החדשות המקומיות אשר כלל 

התייחסות לחובות שידור המהדורות, אזורי השידור, מתכונת ואפיון המהדורות, נאותות הפקה, סכומי 

ההפקה, אופן העברת סכומים בין בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים לבעל רישיון לשידורי לוויין, פיקוח 

והוראות אתיקה.

1.6. הטלוויזיה הקהילתית

1.6.1. כללי

בהתאם להוראות חוק התקשורת קובעת המועצה את המדיניות בעניין קיום שידורים קהילתיים. 

פעילות הטלוויזיה הקהילתית מקיפה מגזרים שונים, ביניהם מתנ"סים, גמלאים, מגמות תקשורת במערכת 

החינוך, קבוצות דוברי שפות, קבוצות בנושאי דת, קבוצות עצמאיות ושידור יחידים הפועלים בהתנדבות 

ועוד, ונותנת במה לנושאים שאינם זוכים בדרך כלל לסיקור טלוויזיוני.

למועצה יועץ מיוחד לענייני שידורים קהילתיים - מר עודד חביב - המקדיש זמן ומאמץ לפיתוח והשבחת 

שידורים אלה.

בשנת 2006, לאחר שנים בהן הוסדרו השידורים הקהילתיים בכללים שנקבעו על ידי המועצה ובתנאים 

שנקבעו על ידה, קבעה המועצה את מדיניותה בנוגע לשידורים הקהילתיים ]החלטה מס' 4-9/2006 מיום 

9.5.06[. מדיניות זו נקבעה לאחר תקופה ארוכה בה קיימה המועצה התייעצויות, שימוע ציבורי ואף כנס 

לגופים המשדרים בנושא.

החידוש המשמעותי ביותר שהכניסה מדיניות זו הינו שידור התוכניות הקהילתיות באפיק אחד, בשידור 

ארצי, המועבר הן על ידי HOT והן על ידי yes, ומופק עבור החברות באמצעות מפיק חיצוני עצמאי, 

בפיקוח המועצה )חברת "מכאן"(. שינויים נוספים שהוכנסו הינם הגדרת קהילה גם לפי עניין משותף 

ולא רק על בסיס גיאוגרפי, מתן אפשרות לשידורי יחידים )"הייד פארק טלוויזיוני"(, שידורים חד פעמיים 

מטעם גורמים שאינם מוכרים כ"גוף משדר" וחלוקת השידורים לרצועות נושאיות ורצועות ייחודיות 

לקבוצות גיל כגון נוער וגמלאים.  
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במהלך שנת 2014  נמשכה מגמת השיפור באיכותו של הערוץ הקהילתי הארצי:

j  לוח המשדרים של הערוץ הציג שיפור משמעותי בתכנון השידורים, בבניית רצועות שידור נושאיות

ובביצוע של ימי שידור המוקדשים לנושא מרכזי. 

j  .במהלך השנה הופקו ימי שידורים וכן הופקו מגזינים ארציים

j  חברת "מכאן", בשיתוף האגודה לתקשורת קהילתית ובסיוע ומימון חלקיים של המועצה, הוציאו לפועל

מפגשים מקצועיים, השתלמויות והדרכות, דבר ששיפר את רמתן המקצועית של הקבוצות הקהילתיות 

ואיפשר לגוון את סוגי המשדרים. 

1.6.2. טיפול שוטף

הטיפול השוטף בשידורים הקהילתיים כולל עניינים שונים, ביניהם:

j .אישור גופים משדרים לשידור הקהילתי

j .אישור נוסחי חסויות למשדרים קהילתיים

j .טיפול בפניות הציבור

j .מתן תמיכה לגופים משדרים

j ליווי הפעלת אתר אינטרנט ע"י האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

j .ייזום וליווי פרויקטים אזוריים וארציים

j .ייזום וליווי כנסים, ימי שידור מיוחדים והשתלמויות

j .טיפול במגוון בעיות הכרוכות בהפעלת השידורים

j .פיקוח ובקרה על חברות הכבלים והלוויין ועל שידורי הערוץ

j .בחינה ובדיקה של המשדרים הקהילתיים ועמידתם בהוראות החוק, הכללים, רישיונות השידור והמדיניות

j .שיתוף פעולה עם חברת "מכאן" בייזום פרויקטים ושדרוג הערוץ

j  ליווי שוטף של פעילויות האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית בתחומי הפקה, הדרכה, כנסים וימי

שדורים.

1.6.3. סיכום הפעילות לשנת 2014

הגופים המשדרים

במהלך שנת 2014 שידרו בערוץ הקהילתי כ-150 גופים משדרים, הכוללים מתנ"סים, עמותות גמלאים, 

עמותות עולים )בשפות שונות(, עמותות ספורט ותרבות, עמותות העוסקות בדת ומסורת, מוסדות חינוכיים 

)בתי ספר תיכוניים, מגמות תקשורת ומכללות(, עמותות ערביות, מרכזי תקשורת יישוביים ועמותות 

מקצועיות אחרות )חברה, בריאות, קהילה, בטחון פנים, איכות סביבה, אוכלוסיות ייחודיות ועוד(.

הערוץ הקהילתי משדר בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, למעט ביום הכיפורים

בשנת 2014  שודרו כ-2,149 תכניות בשידור ראשוני.  
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התוכניות כללו מגזינים קהילתיים ואחרים )נוער, בוגרים וגמלאים(, תוכניות אולפן, תוכניות בשידור 

ישיר, סרטים דרמטיים, סרטים דוקומנטריים, סרטי דוקו-דרמה, משחקי כדורסל ותוכניות מיוחדות לרגל 

יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

בשנת 2014 הופקו ע"י צוותים קהילתיים כ-60 סרטים דוקומנטריים באורך של כ-25 דקות לכל סרט. 

תמיכה בגופים משדרים

בשנת 2014 עמד התקציב שהוקצה לתמיכה בשידורים קהילתיים על כ- 1.5 מליון ₪. 

התקציב חולק בין כ-31 גופים משדרים, אשר עמדו במבחני התמיכות.

כספים אלה סייעו לגופים במימון ההפקה השוטפת של המשדרים, רכישת ושדרוג ציוד, השבחת השידורים 

והפעילות, קיום כנסים מקצועיים, ימי שידורים, השתלמויות וקורסים מגוונים במקצועות הטלוויזיה 

השונים.

1.7. פרסומות  

1.7.1. איסור הפרסומת 

סעיף 6כד לחוק התקשורת, סעיף 4 לכללי התקשורת ורישיונות השידור השונים אוסרים על בעלי הרישיונות 

)פרט לערוצים הייעודיים( לכלול פרסומת בשידוריהם. 

סעיף 4 לכללי התקשורת קובע כי האיסור על שידור פרסומות חל על שידוריו העצמיים של בעל רישיון, 

כי הגדרת "שידורים עצמיים" כוללת גם שידורים שאינם משודרים באפיקיו העצמיים של בעל הרישיון 

אך מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו, ומונה שורת מקרים אשר קיומו של כל אחד מהם 

מקים חזקה בדבר היות השידורים בגדר שידורים עצמיים של בעל הרישיון.

המועצה והמינהלת מפקחות באופן שוטף על אכיפת איסור הפרסום, ובכלל זה פועלות להפסקת שידורים 

שיש בהם הפרה של הוראות הדין  שנתגלו בדיעבד. עיקר האכיפה בתחום זה נעשה בפעולות עצמאיות 

ויזומות של המועצה, הן באופן מדגמי והן בבדיקות מתוכננות בשידורים המחייבים זאת. כמו כן נעזרת 

המועצה בפניות הציבור. 

רשימת ההפרות שנקבעו לבעלות הרישיון במהלך שנת 2014 בגין אי קיום איסור הפרסומת מפורטת 

בפרק הפיקוח.

1.7.2. פרסומות בערוצים הזרים

בהתאם להוראות סעיף 4)ז( לכללי התקשורת, החלה המועצה בשנת 2006 לאכוף את הדין בעניין איסור 

 ,RTV International שידור פרסומות בערוצים זרים. בעקבות כך הגישו נציגי הערוץ בשפה הרוסית

עתירה לבג"צ כנגד חוקיות כללי המועצה בעניין זה וסמכות המועצה להתקינם )בג"צ 2696/03 חברת מדיה 

מוסט בע"מ נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ואח'(. מנגד הוגשה עתירה על ידי ערוץ ישראל 

פלוס - הערוץ הייעודי בשפה הרוסית - בה, בין היתר, התבקשה המועצה להפעיל את סמכותה ולקבוע 

כי הערוצים הזרים בשפה הרוסית מייעדים את שידוריהם לציבור הישראלי ומשכך אינם רשאים לשדר 

פרסומות )בג"צ 10338/03 וש טלקנל בע"מ נ' שר התקשורת ואח'(. 
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ביום 28.10.04 דחה בית המשפט הגבוה לצדק את עתירת חברת מדיה מוסט בבג"צ 6962/03 הנ"ל, תוך 

שהוא קובע כי כללי המועצה "מגבשים פרשנות נכונה וסבירה של האיסור שבחוק הראשי... פועל יוצא 

מכך הוא שאין מקום לביטולם של הכללים החדשים". 

 RTVביום 15.5.06 ניתן פסק הדין בעתירת ערוץ ישראל פלוס )בג"צ 10338/03(, בו נקבע כי שידורי ערוץ

International  מיועדים לציבור הישראלי ומשכך לא ניתן לכלול בשידוריו פרסומות. בנוסף, קבע בית 

המשפט הנחיות הנוגעות לפרשנות סעיף 4)ז()3( לכללים, לפיהן ערוץ ייחשב ככזה המיועד לציבור הישראלי 

אם הפרסומות הישראליות משודרות בו דרך קבע, מבלי לייחס חשיבות לרף כלשהו של פרסומות. 

בעקבות החלטת בית המשפט הגבוה לצדק ובהתאם להוראות המועצה, פסקו שידורי פרסומות ישראליות 

 .]MTV -ו NTV MIR[ ובערוצים נוספים  RTV International בערוץ

המועצה מפקחת באופן שוטף על הערוצים הזרים ומוודאת שלא ישולבו בהם שידורי פרסומות המיועדים 

בעיקרם לציבור הישראלי.

1.7.3. תוכן פרסומי ופרסום סמוי 

בנוסף לאיסור הפרסומות בשידורים בטלוויזיה הרב-ערוצית, אסור אף שילובו של תוכן שיווקי בשידורים 

אלה.

במהלך שנת 2014 נרשמו בעניין זה 5 עיצומים כספיים )קנסות( לחברות הכבלים, הלוויין והערוצים 

הייעודיים, כמפורט בפרק הפיקוח.

 

1.7.4. משדרי מידע לציבור 

בשנת 2004 קבעה המועצה בכללי השידורים פרק המתיר ומסדיר את שידורם של "משדרי מידע לציבור". 

החלטת המועצה בדבר התקנת הכללים נועדה לאפשר שידור משדרים שמטרתם העברת מידע לציבור 

בנושאי בריאות, בטיחות, בטחון, זכויות וחובת האזרח, איכות הסביבה ורווחה, ברם, באישור יו"ר המועצה 

מראש ניתן לשדר משדרי מידע לציבור בנושאים אחרים. 

ההחלטה התקבלה לאחר לימוד עמדות הצדדים המעוניינים ונוסחה בקפדנות על מנת למנוע אפשרות 

שידור פרסומות במסווה של משדר מידע לציבור. בהחלטתה הגדירה המועצה במפורש שמשדר מידע 

לציבור לא יוכל "לקדם, במישרין או בעקיפין, עניין מסחרי של גוף כלשהו או רכישה של מוצר או שירות 

כלשהם". בדומה, ייחדה המועצה את משדרי המידע לציבור למסרים מטעם משרדי ממשלה ותאגידים 

שהוקמו בחוק. כל משדר אשר אינו מטעם משרדים ותאגידים כאמור דורש אישור מיוחד ומפורש של 

יו"ר המועצה.

כמו כן, במטרה למנוע הטעייה של הציבור, המועצה קבעה כי ככל שיש פנייה לאיסוף תרומות במהלך 

משדר מידע לציבור יש לקבל את הסכמת יו"ר המועצה מראש ובכתב לשידור המשדר. בהחלטת המועצה 

משנת 2005 נקבע כי במשדרי מידע יש להציג את תעריף השירות באופן ברור ומדויק וכחלק ממשדר 

המידע לציבור.

כמו כן, קבעה המועצה הגבלות שונות בכללי התקשורת למניעת שידור משדרי מידע שנויים במחלוקת.
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1.7.5. חסויות

בהתאם לסמכותה על פי חוק, לרישיונות השידור ולפסיקה הענפה של בג"צ, שהתירה שידור הודעות 

חסות במתכונת מצומצמת גם בערוצים בהם אסור שידורה של פרסומת מסחרית, התירה המועצה במהלך 

השנים לחברות הכבלים והלוויין להקרין הודעות חסות בסמוך למשדרים קהילתיים, למשדרי ספורט 

ישראלי ולמשדרים בתחום האומנות, שאינם זוכים לחשיפה מספקת.

בשנת 2009 קבעה המועצה ]החלטה מס' 2-21/2009 מיום 25.08.2009[ לאחר שימוע שערכה בנושא 

]החלטה 2-20/2009 מיום 13.08.2009[ כי אף המשחק המרכזי ממשחקי ליגת העל בכדורגל, ייחשב כ"משדר 

ספורט ישראלי" ובהתאם ניתן יהיה לשדר במהלכו חסויות ובלבד שהמשחק ישודר בערוץ בסיסי כפי 

שהוגדר בהחלטת מועצה מס' 5-22/2002 בעניין מדיניות המועצה בנושא שידור אירועים בעלי חשיבות 

ציבורית רבה. זאת בהמשך לתיקונים משנת 2008 בהגדרת המונח "משדר ספורט ישראלי", במסגרתו ניתן 

לשדר חסויות, בהם נקבע כי תחרויות כדורגל חופים ייכללו במסגרת מונח זה ]החלטות מס' 3-15/2008 

ו- 4-15/2008 מיום 7.8.08[. 

בשנת 2010 קבעה המועצה ]החלטה מס' 1-8/2010 מיום 8.4.2010[ לאחר שימוע שערכה בנושא ]החלטה 

2-1/2010 מיום 7.1.2010[ כי ניתן יהיה לשדר חסויות במשדרים בשפה האמהרית בישראל. 

בשנת 2010 קבעה המועצה ]החלטה מס' 1-13/2010 מיום 20.5.2010[ לאחר שימוע שערכה בנושא ]החלטה 

2-1/2010 מיום 7.1.2010[ כי ניתן יהיה לשדר חסויות במשדר בתחום מורשת. 

1.8. עוצמת הקול בשידורים 

בשנת 2009 נכנס לתוקף החוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים 

)תיקוני חקיקה(, התשס"ח-2008 )"החוק להגבלת עוצמת הקול"( אשר תיקן את חוק התקשורת באופן 

שנקבע כי בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין, לרבות ערוץ ייעודי הממומן באמצעות 

שידורי פרסומת, לא ישדר בערוץ המופק בעיקר עבור הציבור בישראל, תשדיר פרסומת, קדימון או שידור 

מסוג אחר שקבעה המועצה בכללים, בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל במשדר שאינו 

תשדיר פרסומת, קדימון או שידור מסוג אחר כאמור.

בהתאם לחוק להגבלת עוצמת הקול, קבעה המועצה, בהחלטתה מיום 9.7.09, כללים בעניין הגבלת עוצמת 

הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים )"הכללים"( )החלטה מס' 1-17/2009( בהם נקבע, 

בין היתר, טווח עוצמת השמע המקובל בערוץ. לאחר התקנת הכללים, ערך אגף הפיקוח של המועצה 

בדיקות אקראיות בעניין עמידת הגופים המשדרים בכללים, ומבדיקות אלה עלה כי פרמטר המדידה שנקבע 

בכללים )עוצמת שמע מקובלת בערוץ( הינו מוגבל ויש לשנותו.

בהמשך לחוות דעתו של היועץ המקצועי למועצה בעניין עוצמת הקול ובהמלצתו, תיקנה המועצה 

בהחלטתה מיום 8.4.10 את הכללים ושינתה את פרמטר המדידה )החלטה מס' 3-8/2010 מיום 8.4.2010(.

אגף הפיקוח של המועצה בוחן את עמידת גופי השידור בכללים  ומודד את עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, 

בקדימונים ובשידורים אחרים באמצעות מכשירים ייעודיים המשמשים לכך.
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1.9. בעלויות 

1.9.1. כללי

המועצה מופקדת על מתן רישיונות שידור מסוגים שונים בתחום השידורים הרב ערוציים. במתן הרישיונות 

ובפיקוח על בעלי הרישיונות בוחנת המועצה, בין היתר, מגבלות שונות המוטלות על בעלים אלה, לרבות 

מגבלות בנושא ריכוז בעלויות, בעלויות צולבות ובעלויות זרות.

j  ,הגבלות על אחזקת אמצעי שליטה בבעלי רישיונות לשידורים, מסוגים שונים, נקבעו בחקיקה ראשית

בתקנות, בכללים שהתקינה המועצה וברישיונות. כך למשל:

j  הגבלות על אחזקת אמצעי השליטה בבעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובמפיקי חדשות נקבעו בחוק

התקשורת. 

j  ההגבלות על אחזקת אמצעי שליטה בבעל הרישיון לשידורי לוויין נקבעו בחוק התקשורת ובתקנות

הבזק )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין(, התשנ"ח-1998. 

j  הגבלות נוספות ביחס להעברת אמצעי שליטה בבעלי הרישיונות הכלליים – לשידורי כבלים ולשידורי

לוויין, נקבעו ברישיונות החברות. 

j  הגבלות על אחזקת אמצעי שליטה בגוף המשדר את ערוץ הכנסת נקבעו בחוק שידורי טלוויזיה

מהכנסת, התשס"ד-2003. 

j  הגבלות על אחזקת אמצעי שליטה במפיקי ערוצים משותפים )ערוצים המופקים בעיקר עבור הציבור

בישראל ומשודרים לרוב מנויי השידור הרב ערוצי(, ועל מספר הערוצים המשותפים שרשאי להפיק 

אדם, נקבעו על ידי המועצה במסגרת כללי השידורים. 

j  הגבלות על אחזקת אמצעי שליטה בערוצים יעודיים ועל ידיהם נקבעו על ידי המועצה במסגרת תנאי

הסף להשתתפות במכרזים למתן הרישיונות לערוצים אלו,  ובהוראות הרישיונות שניתנו להם.

1.9.2. שינויים באחזקות בעלי רישיונות שידורים כלליים 

חברת הכבלים

רישיון חברת הכבלים קובע כי העברת שליטה בבעל הרישיון וכן כל שינוי באחזקת אמצעי שליטה בו 

בשיעור של 10% ומעלה, ולכל שינוי באחזקת אמצעי שליטה בו, אשר בעקבותיו הופך אדם לבעל עניין 

או בעל השפעה ניכרת בבעל הרישיון או חדל מהיות בעל עניין או בעל השפעה ניכרת כאמור, מותנים 

באישורה מראש של המועצה. שינויים אחרים בשליטה ובאחזקת אמצעי שליטה בבעלי הרישיונות הכלליים 

לשידורי כבלים, מחייבים דיווח למועצה מיד עם התרחשותם. 

בחודש נובמבר 2014 נתנה המועצה את אישורה להעברת אמצעי שליטה בעקיפין בחברת הכבלים , על 

דרך אישור שינוי בשרשרת האחזקות בהוט.
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המועצה נתנה את אישורה למהלך לאחר שנוכחה, בין היתר, כי לא יהיה במהלך כדי להשפיע על זהות 

בעל השליטה בחברת הכבלים )שנשלטה גם לפני כן על ידי מר פטריק דרהי(.

חברת הלוויין

לפי הוראות רישיון חברת הלוויין, אישור לשינוי אחזקת אמצעי שליטה יינתן על ידי שר התקשורת, 

ותפקיד המועצה לייעץ לו בנושאים אלה.

במהלך פברואר 2014 העבירה המועצה עמדתה לשר התקשורת בקשר עם בקשת חברת הלוויין לאישור 

החזקת אמצעי שליטה )בעקיפין(, על דרך השעבוד, לחברת הלוויין.

1.9.3. שינויים באחזקות בעלי רישיונות שידור מיוחדים  

במהלך שנת 2013 אישרה המועצה שינוי באחזקת אמצעי השליטה בבעל הרישיון לשידור ערוץ ייעודי בשפה 

הרוסית, וזאת בכפוף לתנאים המנויים בהחלטתה )החלטה מס' 2-5/2013 מיום 25.4.13(. בהתאם לאישור 

אשר התבסס, בין היתר, על הסכם שנחתם בין חברת וש טלקנל, בעלת ומפעילת הערוץ )"החברה"( לבין 

מר אלכסנדר לוין , הוקצו למר לוין כ-48.2% מהון המניות של בעל הרישיון בהן יחזיק באמצעות חברת 

טלאליאנס מדיה גרופ ישראל בע"מ. כמו-כן, דוללו אחזקותיהם של מספר בעלי מניות המיעוט בחברה. 

בהמשך, אישרה המועצה )החלטה מס' 1-16/2013 מיום 29.8.13( בקשה נוספת של החברה להעברת אמצעי 

שליטה כך שלאחר השלמת העסקה, תחזיק חברת טלאליאנס ב-98.9% ממניות החברה ושאר המניות 

יוחזקו על ידי בעלי מניות המיעוט שלהם אחזקות מזעריות בחברה.

1.9.4. בעלות בערוצים משותפים 

כללי השידורים קובעים מגבלות על אחזקת אמצעי שליטה במפיקי ערוצים משותפים ומגבלות על מספר 

הערוצים המשותפים שרשאי להפיק אדם, לרבות בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת ובעל זיכיון 

לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה. שינוי בזהות מפיק ערוץ שאושר על ידי המועצה, דורש את 

אישור המועצה על מנת שניתן יהיה לוודא כי כללי המועצה בנושא נשמרים גם לאחר תחילת שידוריו 

של הערוץ.

בשנת 2014 לא קיבלה המועצה החלטות שמשמעותן שינוי של כללי השידורים הנוגעים לבעלויות בערוצים 

משותפים.

1.10. שיפור וגיוון השידורים, ערוצים ויישומים חדשים

1.10.1. כללי

במהלך שנת 2011 המשיכו והתווספו ערוצים רבים למסך הטלוויזיה של בעלי הרישיונות. המשך הגידול 

בהיקף התכנים וגיוונם, נבע, בין היתר, מהמשך התחרות בין חברת HOT לחברת yes, מהרחבת הקיבולת 
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של רשתות השידורים, וממדיניות המועצה לפיה ריבוי ערוצים בפלטפורמות הרב ערוציות תורם לרווחת 

המנוי ולאפשרויות בחירת התכנים על ידו. 

אישורי הערוצים ניתנו על פי נוהל שקבעה המועצה לטיפול בבקשה לשידור ערוץ, אשר נועד ליתן מענה 

מהיר ויעיל לבקשות להעלאת ערוץ. 

על פי החלטת המועצה מיום 24.8.06 ]החלטה מס' 3-15/2006[, המועצה נדרשת לדון בבקשה לשדר ערוץ 

חדש העוסק בשידורי דת, שידורי ספורט ושידורים למבוגרים, בעוד שערוצים שאינם מעוררים שאלות או 

קושי עקרוני, ואשר לגביהם לא נדרשו פרטים נוספים או נקבעו תנאים כלשהם, מקבלים אישור אוטומטי 

בתום עשרים יום. כמו כן נקבע כי המועצה תדון בבקשות להסרת ערוצים מחבילת הבסיס וכי העלאת 

אפליקציות אינטראקטיביות לא תצריך אישור פרטני.

 

1.10.2. שידורים בסיסיים 

חבילת הבסיס כוללת את הערוצים אותם מחויבים בעלי הרישיונות להעביר על פי החוק וערוצים נוספים 

שהמועצה מאשרת מפורשות את הכללתם בחבילת הבסיס. 

ערוצי החובה הינם:

j .)33 שידורי רשות השידור )הערוץ הראשון וערוץ

j .)23 שידורי הטלוויזיה החינוכית )ערוץ

j .)10 שידורי בעלי זיכיון על פי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 )ערוץ 2 וערוץ

j .שידורי הערוצים הייעודיים, לרבות ערוץ הקניות

j .)98 שידורים קהילתיים ושידורים בענייני האזור )ערוץ

j .)99 שידורי ערוץ הכנסת )ערוץ

1.10.3. שידורים מוספים 

מדיניות המועצה מחייבת את בעלי הרישיונות להציע מגוון אפשרויות לרכישת ערוצים וחבילות במסגרת 

השידורים המוספים. 

כך למשל נקבע, בין היתר, כי בעל רישיון יאפשר למנוייו לרכוש כל אחד מהערוצים הנכללים בשידורים 

המוספים, בנפרד, ללא התניית אספקתם בערוצים נוספים, בנוסף לאפשרות לרכוש חבילות ערוצים. 

המועצה אישרה לחברות הכבלים והלוויין לשווק בחבילה בלבד רק את מקבץ ערוצי הסרטים בשידורים 

המוספים של כל אחת מהחברות. 

1.10.4. שידורים אינטראקטיביים

המושג "שידור אינטראקטיבי" משמש לתיאור מגוון שידורים ושירותים, המאפשרים למנויים לבחור את 

התוכן והשימוש בכל ערוץ וערוץ, ולעיתים אף לתקשר עם הגורם המשדר באמצעות משלוח מסרים 

מבית המנוי למוקד השידור או למקום אחר, בין באמצעות ציוד הקצה )שלט רחוק וממיר( ובין באמצעי 

אחר )כגון טלפון(. 

המועצה מעודדת פיתוחם והצעתם של שידורים ושירותים כאלה, המגוונים ומעשירים את המוצר והחוויה 

הטלוויזיוניים, והיא נוטה להחיל רגולציה קלה יחסית על שידורים אלה, לאור תפיסתה כי הצריכה והשימוש 

של תכנים אלה, הנכללים בשירותים המוספים, מחייבת בחירה מודעת ומכוונת של המנוי, ומקום בו 

מוכחת בחירה מרצון של המנוי ניתן להקל ברגולציה המיועדת להגן עליו.
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)HDTV - High Definition Television( 1.10.5. טלוויזיה באבחנה גבוהה

טכנולוגיית HDTV היא טכנולוגיה להפקה, שידור וקליטה דיגיטלית של שידורי טלוויזיה באיכות תמונה 

)רזולוציה( גבוהה בהרבה משידור טלוויזיה סטנדרטי )Standard Definition Television( ובסאונד בתקן 

דולבי דיגיטל, בו משתמשת תעשיית קולנוע. טכנולוגיה זו מאפשרת לצופה חווית צפייה משופרת ואיכותית. 

על מנת לצפות בשידורים בטכנולוגיית HDTV, נדרש מפענח התומך בטכנולוגיית HD, טלוויזיה בעלת 

הכנה לשידור בטכנולוגיית HD ותכנים המופקים בטכנולוגיה זו.

  

המועצה אישרה לחברות הכבלים והלוויין להציע למנויים מפענחים התומכים בטכנולוגיית HD בדרך של 

השכרה, שאילה ומכירה ]החלטה מס' 1-14/2007 מיום 23.10.07 והחלטה מס' 1-16/2007 מיום 20.12.07[, 

.HD ולאורך השנים 2007-2010 אישרו המועצה ויו"ר המועצה העלאת מספר ערוצים המופקים בטכנולוגיית

1.10.6. אישור ערוצים 

בעת אישור ערוץ ושירות שוקלים המועצה ויו"ר המועצה מגוון שיקולים, חלקם מתייחסים לכלל 

הערוצים, כגון סוגיות של בעלות צולבת ומניעת פרסומת אסורה בשידורים, וחלקם מתייחסים לסוגי 

ערוצים ותכנים מסוימים בלבד, דוגמת ערוצי ילדים, שידורים למבוגרים, שידורי מכירה, ערוצי דת, ערוצי 

ספורט וכיוצא בזה. 

במהלך שנת 2014 העניקו המועצה ויו"ר המועצה אישורים לשידורם של 25 ערוצים חדשים:

המועצה אישרה שידורים של 18 ערוצים חדשים, מתוכם 10 ערוצים חדשים לחברת HOT  ו- 8 ערוצים 

חדשים לחברת  Yesכמפורט להלן:

HOT –  הערוצים "Olimpics", "Penthous SD 5", "ערוץ קולנוע ישראלי", "קולנוע ישראלי HD"  "האח 

"MTV", "MTV HD", "canal 24 Horas" ,"קיץ מבולבל בהוט" ,"HD ", "SBN הגדול

Yes – הערוצים "Olimpics 5",  "דיסקברי HD", "דיסני HD", "ערוץ קולנוע ישראלי HD", "האח הגדול 

"HD", "Angel TV", "Russia Today", "RT Arabic

יו"ר המועצה העניק אישורים לשידורם של 5 ערוצים חדשים, מתוכם 2 לחברתHOT  ו-3 ערוצים חדשים 

לחברת Yes, כמפורט להלן:

"RTVC", "Food Network" הערוצים - HOT

"Russian Kino", "CBS Drama ,"קולנוע ישראלי Yes– yes

1.10.7 הסרת ערוצים 

בהתאם להוראות הרישיונות, להסרת ערוץ )ככל שמדובר בצמצום חבילת הבסיס( דרוש אישור מועצה 

ו/או יו"ר מועצה, לפי העניין. 
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בשנת 2014 אישרה המועצה את הסרתם של 5 ערוצים:

j  HOT Family"," ,"הוסרו ערוצים: "ערוץ האופנה הישראלי HOT  מהשירות הדיגיטלי של חברת

""MSNBC

j "ניקלודיאון רוסיה" ,"BBC WORLD" :הוסרו ערוצים Yes מהשירות הדיגיטלי של חברת

1.11. היבטים צרכניים 

המועצה רואה חשיבות מיוחדת בטיפול בנושא הצרכני, הדורש בחינה וטיפול מתמידים והיא מובילה 

מהלכים צרכניים בנושאים שונים, כאשר היא נעזרת במידה רבה בפניות ציבור המנויים המופנות אליה 

ובנושאים הבאים לידי ביטוי בפניות אלה.

תחום הצרכנות מוסדר, בין היתר, ברישיונות ובהסכמי המנוי של בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים 

ובעל הרישיון לשידורי לוויין )"בעלי הרישיונות"(.

ביום 13.9.10 פרסמה המועצה באתר האינטרנט שלה מסמך המפרט את זכויות המנויים, כפי שנקבעו 

בהסכמי המנוי ורישיונות השידורים של בעלי הרישיונות, תחת הכותרת "דעו את זכויותיכם". במסגרת 

המסמך רוכזו בקצרה כמה מהזכויות המרכזיות המוקנות למנויים בשלבי ההתקשרות השונים עם בעלי 

הרישיונות, כמו למשל, יידוע הצרכן על זכותו לקבל הסכם מנוי ונספחי מבצע, חובת החברות לספק 

לדורש חבילת שידורים בסיסית בלבד, האמצעים העומדים לרשות הצרכנים על-מנת להגן על ילדיהם 

מפני תכנים שאינם הולמים צפיית ילדים וכן עצות באשר להליך ההתנתקות וחובת החברות להפסקת 

החיוב בתוך ימים ספורים. 

ביום 12.6.2014 החליטה המועצה לאשר מדיניות בנושא טיפול בתלונות ציבור. מסמך המדיניות מתווה 

מסגרת ועקרונות לטיפול בתלונות ציבור המתקבלות במועצה ]החלטה מס' 5-9/2014 מיום 12.6.2014[. 

מסמך המדיניות לרבות נוהל לטיפול בתלונות הציבור מפורסם באתר האינטרנט של המועצה לשידורי 

כבלים ולשידורי לוויין.

ביום 10.7.2014 החליטה המועצה לצאת לשימוע בעניין מוקדי שירות ופרטי מנויים. הרישיונות הקיימים 

קובעים ומסדירים, בין היתר, את אופן הטיפול בפניות צרכנים למוקדי השירות הטלפוניים ואת האופן 

בו נשמר מידע על המנוי. במהלך השנים התקבלו במועצה בקשות של בעלי הרישיונות להחלת שינויים 

בהקשרים אלו בדגש על זמני המענה הקבועים ברישיונות. מצד שני, התקבלו במועצה גם תלונות מן 

הציבור ביחס לאופן ולטיב השירות הניתן על ידי בעלי הרישיונות ולאופן בו הם משתמשים בפרטי המידע 

המצויים בידם. לאחר שהמועצה בחנה את בקשות בעלי הרישיונות מזה ואת פניות הציבור שהתקבלו 

מזה ונוכח חלוף הזמן מעת הענקת הרישיונות, השינויים בשוק השידורים בישראל והשינויים הצרכניים 

שבוצעו במהלך השנים החליטה המועצה לצאת לשימוע בטרם תיקון סעיפים שונים ברישיונות בנושאים 

האמורים לרבות באשר לקביעת שעות וימי פעילות במוקדים הטלפוניים, קביעת זמני מענה, קביעת אופן 

המענה, קביעת חובה כללית של הקלטת שיחות והטלת חובות דיווח מפורטות וכן חיוב בעלי הרישיונות 

למחוק מידע אישי של מנויים ]החלטה מס' 6-10/2014 מיום 10.7.2014[. 



50

זמני מענה

שנת 2014 הייתה שנה בה זמני המענה במוקדי השירות של חברת הוט חרגו באופן משמעותי מהוראות 

הרישיון והגיעו לעתים לחצי שעה ואף יותר. 

יו"ר המועצה החליטה לקנוס את חברת הוט בסך 1,600,000 ₪ בשל הכשלים המתמשכים בשירות הלקוחות 

שלה, ובראשם זמני ההמתנה הארוכים במיוחד אשר נמדדו במוקדי השירות בחודשים יולי, אוגוסט 

וספטמבר 2014.  קנס זה התווסף לקנס של 1,300,000 ₪ שהוטל על הוט בקיץ 2014 בעקבות עלייה חדה 

במספר התלונות של לקוחות החברה שהגיעו למועצה.

לאור הטיפול התקיף מצד המועצה, הוט נערכה לתיקון הליקויים באופן מערכתי אשר כלל הוספת כוח 

אדם ופתיחת מוקדי שירות נוספים. המועצה סברה כי רק אכיפה הדוקה, תדירה ואינטנסיבית היא שתביא 

את הוט לעמוד בדרישות הרישיון בעניין כדי שהמנויים יקבלו את המגיע להם.

הפרות דין בעניין הסרת ציוד קצה והתראה בהטלת עיצומים כספיים

בשנת 2014 קבע מ"מ יו"ר המועצה כי הוט הפרה את הדין הן בכך שלא העניקה למנויים שהתנתקו את 

האפשרות כי ציוד הקצה ייאסף מביתם ללא עלות )סעיף 42.2.6 לרישיון( והן בכך שגבתה כספים שלא 

כדין בגין איסוף ציוד כאמור )סעיף 43 לרישיון.

הוט לא הציגה למנוי את האפשרות כי הציוד ייאסף על ידי נציגי החברה מבית הלקוח ללא עלות, הוט 

הפרה את הדין גם כלפי אותם מנויים שחויבו בתשלום סך של 100 ש"ח בגין איסוף ציוד הקצה מביתם.

הטרדת לקוחות החברה

בשנת 2014  התקבלו פניות רבות של מנויים באשר להתקשרויות חוזרות ונשנות של נציגי החברה בנוגע 

להצטרפות לשירותים אותם מספקת החברה. מן הפניות עולה כי גם לאחר בקשת הלקוח להפסיק את 

ההתקשרות הטלפונית עמו מוסיפים נציגי החברה לפנות אליו.

בכדי להסב תשומת לבם להיקף התופעה, אף נתקיים דיון בוועדה לפניות הציבור בכנסת.

התרענו בפני החברה כי בעשותה כן, פועלת חברת HOT בניגוד לסעיף 41.7.9 לרישיון החברה אשר 

קובע כי: "הודיע מנוי על הסכמתו לשימוש כלשהו במידע אישי שלו, הוא רשאי בכל עת, טרם נעשה 

אותו שימוש, להודיע לבעל הרישיון על ביטול הסכמתו, ובעל הרישיון יימנע מהשימוש כאמור במידע 

או מהמשך השימוש בו. "

ממירי מג'יק של הוט

בשנת 2014 נתקיים דיון בוועדת פניות הציבור של הכנסת בנושאי ממירי המג'יק של הוט.

נטען כי אלו תקולים וגורמים נזק לטלוויזיות של המשתמשים.

החברה טענה כי בדקו ולא מצאו קשר בין הנזק שנגרם לטלוויזיות לבין ציוד הקצה של החברה. יחד עם 

זאת וכמחווה זיכו את כל המתלוננים בגין העלויות שנגרמו להן. 

הבהרנו לוועדה כי ממירים מהסוג המדובר נבדקים על ידי משרד התקשורת בדומה לכל ציוד קצה המתחבר 

לרשת הציבורית על מנת לקבל אישור סוג. במסגרת בדיקות אלו נבדקות בין היתר – תאימות לרשת 

התקשורת הארצית, אי גרימה להפרעות ברשת ובטיחות למשתמש. 
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1.12. שידורים לחרשים וכבדי שמיעה 

חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים( התשס"ה-2005 )להלן: "חוק כתוביות"(, קובע את חובת 

התרגום לכתוביות ולשפת סימנים למען אוכלוסיית כבדי השמיעה בישראל ואת מכסות התרגום המוטלות 

על הערוצים המשודרים בכבלים ובלוויין. בהתאם להוראות חוק כתוביות, חובת התרגום הולכת וגדלה 

באופן הדרגתי, עד שבשנת 2013 היא חלה בשיעור של 100% על כל התוכניות שאינן בשידור חי )בעברית 

או בערבית( ובשנת 2015 היא תחול בשיעור של 100% גם על שידורים חיים.

המועצה הגישה דין וחשבון שנתי לנציבות שוויון אנשים עם מוגבלויות, בהתאם להוראות סעיף 11)ב( 

לחוק כתוביות, ובו פירוט של היקף התוכניות המלוות בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים ושל חלקן היחסי 

של תוכניות אלה מתוך כלל התוכניות ששודרו. 

לעמידת בעלי הרישיונות ומפיקי הערוצים בהוראות החוק ראה פרק הפיקוח.

2. הערוצים הייעודיים

2.1. מתן רשיונות

כאמור בפרק ב' לדו"ח )סעיף 4.2(, המועצה מופקדת על פרסום מכרזים למתן רישיונות לערוצים הייעודיים, 

משמשת ועדת מכרזים ומלווה את הערוצים עד לעלייתם לשידור מסחרי מלא ולאורך כל תקופת שידוריהם. 

לאורך השנים פרסמה המועצה חמישה מכרזים לערוצים ייעודיים - ערוץ ייעודי למוזיקה ישראלית וים 

תיכונית, ערוץ ייעודי ישראלי בשפה הרוסית, ערוץ ייעודי למורשת ישראל, ערוץ ייעודי לשידור חדשות 

וערוץ ייעודי בשפה הערבית.

במהלך שנת 2014 פעלו ושידרו ארבעה ערוצים ייעודיים: ערוץ "מוזיקה 24", שהינו ערוץ ייעודי למוזיקה 

ישראלית וים תיכונית, "ערוץ 9 - ישראל פלוס", שהינו ערוץ ייעודי בשפה הרוסית, ערוץ הלא.טי.וי -ערוץ 

ייעודי בשפה הערבית  וערוץ ייעודי למורשת ישראל )החל לשדר באוגוסט 2014(.

בהחלטת מועצה  מיום 20.2.14 החליטה המועצה, בשבתה כוועדת מכרזים, להעניק לזוכה שנבחר במכרז 

– חברת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ- את הרישיון בנוסח כפי שאושר על-ידי המועצה בשבתה כועדת 

מכרזים בישיבתה מיום 14.11.13.

בהחלטת מועצה מס' 1-13/2014 מיום 20.8.14, לאחר שבחנה את בקשת ערוץ המוזיקה להגדלת היקף 

התכנים בתחום התרבות וסגנון החיים, החליטה המועצה, בהתחשב בהשלכות הכלכליות שהיו למבצע 

"צוק איתן" על הכנסות הערוץ כתוצאה מהפגיעה בשוק הפרסום ומדחיית צילומי תכניות ועלייתן לאוויר, 

לאשר לערוץ לשדר בין התאריכים 21.8.14-24.9.14 תכניות בתחום התרבות וסגנון החיים בכפוף לתנאים 

המנויים בהחלטה.
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2.2. הפקות מקומיות 

הערוצים הייעודיים מחויבים, על פי רישיונותיהם, בסכום מינימאלי של השקעה בהפקות מקומיות 

ובמספר שעות מינימאלי של שידור ראשוני. מכסות אלה מפורטות לדרישות משנה, בהתאם לייחודו של 

כל אחד מהערוצים.

"ערוץ 9 - ישראל פלוס" מחויב בהשקעה בהפקות מקומיות בשידור ראשוני בשיעור מההכנסות הכוללות 

)ברוטו( או לפי סכום קבוע, לפי הגבוה. כמו-כן, מחויב הערוץ להשקיע בתכניות דרמה ותעודה מתוך סך 

ההשקעה בהפקות מקור. בנוסף, נדרש הערוץ לשדר תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של 

כלל הציבור בישראל, תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של ציבור דוברי הרוסית בישראל 

ותוכניות הכוללות מידע שימושי והעשרה לציבור דוברי הרוסית בישראל, על מנת לסייע בקליטתם של 

עולים דוברי רוסית בהוויה הישראלית. כמו כן, נדרש הערוץ לשדר מהדורות חדשות, מבזקים ותוכניות 

אולפן בענייני היום. 

על ערוץ "מוזיקה 24" מוטלות חובות הנוגעות להשקעה בהפקות מקומיות בשידור ראשוני בשיעור 

מההכנסות הכוללות )ברוטו( או לפי סכום קבוע, לפי הגבוה. כמו כן, מוטלות על הערוץ חובות בנושא סוג 

והיקף התכנים שישודרו בו. הערוץ נדרש לשדר, בין היתר, תכניות מידע והעשרה בנושא מוזיקה, תכניות 

חדשות ואקטואליה בנושאי מוזיקה, תכניות תרבות ובידור העוסקות במוזיקה, סדרות וסרטים תיעודיים 

בנושאי מוזיקה, שעשועונים מוזיקליים, מופעי מוזיקה פומביים ומופעי אולפן. כמו כן, נדרש הערוץ להפיק 

קליפים לשירים חשובים לצורך שידורם בערוץ, לבצע עבודות שחזור סאונד ותמונה דיגיטליים לחומרי 

הארכיון שירכוש לצורך שידורם בערוץ ולהשקיע ביוזמות עקיפות לקידום היצירה המוסיקלית העברית.

2.3. פרסום  

בהתאם להוראות סעיף 6לד)א3( לחוק התקשורת וכללי התקשורת )בזק ושידורים( )תשדירי פרסומת, 

תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי(, התשס"ד- 2004, ניתן לשדר בערוצים הייעודיים 

פרסומות וחסויות. 

בשנת 2001 פרסמה המועצה כללים בנושא פרסומת ומשדרי חסות בערוצים ייעודיים ]החלטה 13-23/2001 

מיום 5.9.01[. הכללים עוסקים בשיבוץ תשדירי פרסומת ותשדירי שירות, משדרי חסות, אתיקה בשידור 

פרסומת, וכן הוראות ביחס להפניה לאתרי אינטרנט משידוריו של בעל רישיון לשידור ערוץ ייעודי ואופן 

שידורו של מידע מסחרי נלווה )מידע שהצפייה בו נעשית לפי בחירת הצופה והוא כולל פרסומת(. 

בהחלטה מס' 1-5/2006 מיום 9.3.06, לאחר עריכת שימוע ותקופת ניסיון של שנה, הסירה המועצה את 

המגבלה על זמן שידור פרסומות, קדימונים וחסויות בשעת שידור. 

2.4. סיווג וסימון משדרים

הוראות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001, והוראות המועצה בנושא חלות גם 

על הערוצים הייעודיים.

 .EPG-הערוצים הייעודיים, מחויבים בסימון המשדרים על גבי המסך ולא רק ברצועת המידע ב



53

ג'
ק 

חל

3. ערוץ הכנסת 

חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003 )להלן: "חוק שידורי הכנסת"( מסדיר את אופן פעולתו של 

ערוץ הכנסת ואת מתכונת הרגולציה על שידוריו. מדיניות השידורים בערוץ, אופיים והקווים המנחים 

לסיקור דיוני המליאה והועדות, מותווים בידי הכנסת עצמה בחוק ובתקנות, ואילו הפיקוח השוטף על 

שידורי ערוץ הכנסת, הסמכות לקבוע כללים לפעולת הערוץ ובחירת הגוף המשדר הקבוע המפעיל את 

הערוץ נתונים בידי המועצה. חוק שידורי הכנסת מנחה את המועצה להיוועץ בצוות תיאום הממונה בידי 

יו"ר הכנסת, בעניינים השונים הכרוכים בפיקוח על הערוץ. 

בהתאם להוראות חוק שידורי הכנסת, מופעל הערוץ על ידי גוף משדר פרטי, המקבל רישיון שידורים מאת 

המועצה וחותם על חוזה עם הכנסת, וממומן מתקציב הכנסת. בתקופת הביניים שבין תחילת שידורי 

הערוץ )3.5.04( ועד למועד בחירת גוף משדר קבוע, הופעל הערוץ על ידי חברת החדשות הישראלית בע"מ 

)חברת החדשות של ערוץ 2(, כגוף משדר זמני, שנבחר בידי הכנסת לפי הוראות החוק. בחודש דצמבר 2005 

פרסמה המועצה מכרז למתן רישיון לשידור בערוץ הכנסת, ובחנה את הצעותיהם של חמישה מתמודדים 

אשר השתתפו במכרז, כאשר הדגש הושם על אפיון הערוץ ותפיסתו ועל ניסיונם העסקי והמקצועי של 

המתמודדים. ביום 28.6.06, לאחר שלושה ימי דיונים, בחרה המועצה, בשבתה כוועדת מכרזים, בחברת 

החדשות הישראלית בע"מ כזוכה במכרז, וביום 2.11.06 החלה הזוכה לשדר את הערוץ במתכונת קבועה.

בהתאם לסמכויות שהוענקו לה, מפקחת המועצה באופן שוטף על שידורי הערוץ וקובעת כללים לפעולתו.

במהלך שנת 2010, בחלוף כארבע שנים ממתן הרישיון, דנה המועצה בבקשת בעל הרישיון להארכת רישיונו 

לשלוש שנים נוספות. לאחר שנועצה בצוות התיאום של הכנסת, ולאחר שבחנה את עמידת בעל הרישיון 

בהוראות חוק שידורי הכנסת, התקנות, הכללים, החלטות המועצה והוראות הרישיון, ואף בחנה, בין היתר, 

את פעילות בעל הרישיון לשיפור שידורי הערוץ וגיוונם, החליטה המועצה בהחלטתה מס' 1-6/2010 מיום 

4.3.10, לקבל את בקשת בעל הרישיון להארכת רישיונו בכפוף לקבוע בהחלטה בהתייחס לעמידת בעל 

הרישיון בחובות על פי הרישיון. בהחלטתה, קבעה המועצה כי בתום שנה וחצי ממועד ההחלטה, תקיים 

המועצה הליך בדיקה שבו תיבחן את עמידת בעל הרישיון בהוראות הדין והרישיון.

בהחלטה מס' 2-6/2010 מיום 4.3.10, לאחר שנועצה בצוות התיאום של הכנסת ושמעה את עמדת בעל 

הרישיון, תיקנה המועצה את רישיון הערוץ כך ששיעור חובת ההשקעה בתכניות המשודרות יחושב כחלק 

מסכום התמורה שישולם על-ידי הכנסת, ללא מע"מ.

בהחלטת מועצה 5-24/2011 מיום 8.12.11 קבעה המועצה כי לאור העובדה שנכון למועד הבדיקה, כפי 

שנקבע בהחלטת מועצה מס' 1-6/2010, הוגש למועצה דו"ח מסכם הכולל נתונים לשנת 2010 ולמחצית 

שנת 2011, ולצורך קיום בדיקה של עמידת בעל הרישיון במהלך כל שנת 2011 ולא רק בחלק ממנה, ידחה 

הליך הבדיקה עד לא יאוחר מיום 4.3.12.

בישיבת המועצה מיום 17.5.12, קיימה המועצה הליך בדיקה לבעל הרישיון. במהלך הישיבה, נערכה סקירה 

של עמידת בעל הרישיון במחויבויותיו על פי הרישיון במהלך התקופה שממועד ההחלטה על הארכת 

הרישיון ועד לתום שנת 2011. בחלק מהמחויבויות בהן לא עמד בעל הרישיון התבקשו שינויים ברישיון 

בהם דנה המועצה באותו יום.  

בהחלטת מועצה מס' 2-11/2012 מיום 17.5.12 החליטה המועצה לקבל באופן חלקי את בקשות בעל 

הרישיון וצוות התיאום, לתקן את רישיון הערוץ, וזאת לאחר שאפשרה לנציגי הערוץ וצוות התיאום 

להופיע בפניה ולאחר בחינת השפעת השינויים ברישיון הערוץ על לוח שידוריו. השינויים ברישיון עליהם  
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החליטה המועצה כללו, בין היתר, שינוי ההוראות בדבר שידורי רכש, שידור דיוני הועדות, תכנית הבוקר, 

דיווח על האירועים וההתרחשויות בכנסת ואף הוספת הוראה בעניין אפשרות בעל הרישיון לקטיעת דיוני 

הועדות או השידורים המוספים בהתקיים אירוע מיוחד או חריג שיש בו עניין מהותי לציבור לשם שידור 

חי של אותו אירוע. המועצה דחתה את בקשת צוות התיאום לפטור את הערוץ משידור תכנית שבועית 

בערבית ותכנית שבועית ברוסית.

בהחלטת מועצה מס' 4-17/2012 מיום 13.9.12 קיבלה המועצה את בקשת צוות התיאום של הכנסת לשינוי 

מתכונת העברת שידורי ערוץ הכנסת כך שהעברת השידורים לא תיעשה באמצעות לוויין פתוח אלא 

.yes – ו hot באמצעות עידן +, בנוסף על העברתם למנויי

החלטת המועצה נסמכה על הנתונים שצורפו לבקשה בדבר שיעור חדירת עידן+ ברחבי הארץ ועל העובדה 

ששידורי הערוץ מופצים במערך זה. כמו-כן, הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה היה צמצום עלויות הכנסת 

אשר שילמה נכון לעת ההיא הן עבור הפצת שידורי הערוץ בלוויין הפתוח והן עבור הפצתו בעידן+. 

במהלך שנת 2013, דנה המועצה בבקשת בעל הרישיון להארכת הרישיון. בהחלטת מועצה מס' 1-2/2013 

מיום 21.2.13 קיבלה המועצה את בקשת בעל הרישיון להארכת תקופת הרישיון וקבעה, לאחר שהתייעצה 

עם צוות התיאום של הכנסת, כי תקופת הרישיון תוארך לתקופה נוספת של שלוש שנים לאור העובדה 

שבעל הרישיון קיים את רובן המכריע של מחויבויותיו על פי דין.  

בישיבת המועצה מיום 15.4.14 דנה המועצה בבקשת מנכ"ל הכנסת לשינוי במתכונת העברת שידורי 

ערוץ הכנסת כך שיועברו מחדש בשידור לווייני שאינו מוצפן. לאחר שבחנה את בקשת יושב ראש צוות 

התיאום של הכנסת ואת הנימוקים המפורטים בה ולאחר שקיבלה את התייחסות צוות התיאום לסוגיות 

הרלוונטיות שיש לחידוש הפצת שידורי הערוץ באמצעות לוויין, החליטה המועצה, מכוח סמכותה על 

פי סעיף 14 לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003, כי מתכונת העברת שידורי ערוץ הכנסת 

תיעשה גם באמצעות לווין פתוח, בנוסף על העברתם למנויי HOT ו – yes ובאמצעות עידן +. ההחלטה 

התקבלה, בין היתר, בהינתן העובדה כי נתקבלו פניות מצד חברי הכנסת מקרב המגזר הערבי לפיהן שיעור 

ניכר מקרב בתי האב במגזר הערבי אינם קולטים את שידורי הכנסת בשל הפסקת הפצתם בשידור לווייני 

פתוח ולאור החשיבות בהגדלת החשיפה של כלל הציבור לפעילות הפרלמנטארית בכנסת, 
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4. קשר עם הציבור 

4.1. הממונה על פניות הציבור 

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין הינה מועצה ציבורית אשר הוקמה מכוח חוק התקשורת )בזק 

ושידורים(, התשמ"ב-1982.

בסיסו של תפקיד המועצה, הינו ייצוג האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, 

בכבלים ובלוויין בישראל, אשר על הגנתם וטיפוחם מופקדת המועצה. 

בין אינטרסים אלה מן הראוי למנות את ההגנה על ציבור המנויים, לרבות באופן של השבחת השידורים 

והשירותים הניתנים לציבור המנויים, הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים המשודרים, שיפור 

הטכנולוגיות, שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, צמצום המחירים, ועוד.

מטרת העל של הטיפול בתלונות ציבור, הינה הדאגה לרווחת הצרכנים ולוודא עמידה בהוראות המחייבות. 

כמו כן, חשוב להעביר מידע למועצה על מנת להביא לשיפור איכות השירות לציבור הלקוחות.

לפניות אלה קיימת חשיבות נוספת לקביעת האסדרה שכן הן מהוות סנסור מרכזי למתן מידע לרחשי לב 

הציבור והן מאפשרות לרגולטור לדעת, בזמן אמת, אודות בעיות העולות מהתנהלות החברות ובהתאם 

להחליט על דרכי פעולה.

 

מטרתנו, לשמור על  פתיחות וקשב לרחשי לבם של מקבלי השירות, ומתאמצים להקל על ציבור הצרכנים 

במסגרת ההתמודדות שלהם מול חברות גדולות ועתירות עוצמה.

שלבי התהליך

תלונות ופניות הציבור יכולות להגיע בכתב למועצה במספר דרכים:  באמצעות דואר ישראל, פקס, דואר 

אלקטרוני או דרך אתר האינטרנט של משרד התקשורת. 

על פי הנהלים הפונים באמצעות הטלפון, מקבלים הנחייה ברורה כי יש להגיש תלונה מסודרת ומפורטת 

בכתב וזאת על מנת לאפשר הליך תקין.

במקרים חריגים של אוכלוסיות מיוחדות שאין ביכולתם להעביר פנייה בכתב מתקבלת פניה גם בע"פ 

בשיחת טלפונית.

נוסף על אלה, תלונות מגיעות גם באמצעות רשויות או ארגונים לרבות  הכנסת,  משרד מבקר המדינה, 

אגודות ועמותות ציבוריות ואף מלשכות שרים ובעלי תפקידים ציבוריים.

תהליך קליטת הפנייה וקבלת התשובה הוא כדלקמן: 

התלונה נקלטת במערכת הפניות הממוחשבת.. 1

התלונה מועברת להתייחסות החברה הנילונה על מנת לקבל את תגובתה.. 2

נשלח מכתב מענה מקדים לפונה המודיע כי תלונתו התקבלה ונמצאת בטיפול.. 3

לאחר קבלת תגובת והתייחסות החברה נערכת בדיקה מעמיקה בהתאם להוראות הרישיון של החברה.. 4

מתקבלת החלטה באשר לפניה וגיבוש דרך פעולה מתאימה.. 5

נשלחת תשובה סופית לפונה.. 6
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חשוב לציין: בחלק מן המקרים תשובת החברה אינה מספקת וקיים צורך בבירור נוסף ונקודתי אל מול 

החברה

מישורי הטיפול

במהלך השנה טפלה  המועצה בממוצע בכ-400 פניות מידי חודש. 

כל תלונה נבדקת לעומקה ונבחנת הן במישור האישי-נקודתי והן במישור המערכתי. 

ברמת המיקרו )קרי, המתלונן הבודד(, הטיפול בתלונות הציבור, ביסודו, הינו בירור העובדות, הממצאים, 

קבלת החלטה באשר לפנייה והמלצות למתן סעד למלינים. תיקון הליקוי במישור הנקודתי מסייע ל"צרכן 

הקטן" בהתמודדות אל מול החברות. 

הפונה הופך מודע לזכויותיו וחובותיו ולרוב בידי המועצה לסייע לו בפתרון הבעיה עד תום. הפונה נפתר 

מן הצורך לעמוד לבדו אל מול מערכת בירוקרטית משומנת ומן הצורך לפנות לערכאות משפטיות.  

ברמת המאקרו )קרי, המישור הכלל מערכתי/ארגוני(, אנו עורכים בקרה תמידית בקרב תלונות החוזרות 

על עצמן וזאת לשם ייזום פעולה מתקנת באמצעות אסדרה או פעולת אכיפה המיועדת להסיר העילה 

לתלונות נוספות שמקורן באותה בעיה. 

מערכת הפקת הלקחים הרגולטורית מטרתה שינוי או ריענון של חקיקה או הסדרה של רישיון החברות, 

כאשר טובת המשתמשים היא העומדת בראש מעייניה. 

יצוין כי הטיפול בתלונות במסגרת השירות לטלוויזיה בכבלים  אינו מהווה תחליף למגע הישיר של האזרח 

או בא כוחו עם נושאי התפקידים בחברות הכבלים ובחברת הלוויין, אלא מהווה חוליה המקשרת בין 

הציבור לרגולטור ומשמש נתיב נוסף ובלתי תלוי, בכל הנוגע לבירור התלונה.

לסיכום, הממונה על הטיפול בתלונות הציבור, היא מעין "ססמוגרף", ממנו ניתן יהיה ללמוד על קשיים 

ובעיות בפניהם ניצב הציבור ועל מידת המודעות של הציבור לזכויותיו; הממונה מהווה חוליה מקשרת 

בין המועצה לציבור; מסייעת במציאת פתרונות לבעיות שונות; מוודאת מתן טיפול, מענה ענייני ויחס 

הולם של החברות כלפי הציבור; מפיקה לקחים וממליצה על נקיטה בפעולות מתקנות.
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מקור סמכות המועצה לטיפול בתלונות הציבור

מקור הסמכות מקבל ביטוי בחוק, בכללים שהתקינה המועצה וברישיונות כדלקמן:

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982 סעיף 6ה, נקבע: "ואלה תפקידי המועצה: )1( לקבוע . 1

את המדיניות לגבי -... )ו( אתיקה בשידורים והגנת הצרכן בעניינים שבתחום סמכויותיה של המועצה 

לפי חוק זה;

בהתאם לסעיף 57 ד' לכללי התקשורת)בזק ושידורים()בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח – 1987, . 2

המועצה רשאית לברר כל תלונה שהגיש לה מנוי על בעל זיכיון ובלבד שנתנה לבעל הזיכיון שעליו 

הוגשה התלונה הזדמנות להגיב עליה. 

3 .. YES -ו HOT בתנאים שנקבעו ברישיונות

4.2. סיכום הממצאים

במהלך שנת 2014 התקבלו במועצה לשידורי כבלים ולוויין 4,811 פניות ציבור, עלייה של כ-36% . 1

מהשנה שעברה.

כמות הפניות לאורך השנים:
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2 ..)Web( בשנת 2014 התקבלו 4,811 פניות, מתוכן 2,730 הגיעו דרך אתר האינטרנט

להלן אופן התפלגות קבלת הפניות:

אתר האינטרנטפקסדוא"ל

2,730 פניות103 פניות1,936 פניות

דוא“ל
40%

פקס
2%

אתר האינטרנט
57%

אחר - דואר, הפניות מאירגונים וכו‘...
1%

דוא“ל

פקס

אתר האינטרנט

אחר
(דואר, הפניות 

מאירגונים וכו‘...)

התפלגות פניות לפי חברות:. 3

HOTYESסה"ככללי

 3,544

)מתוכן 2811 מוצדקות, כ-79%(

5517134,811 )מתוכן 302 מוצדקות, כ-54%(

YES

הוט
74%

HOT

YES - 660
11%

כללי
15%

כללי
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כמות תלונות שהתקבלו לכל- 10,000 לקוחות לפי חברות:

הוט

בשנת 2014 ניתן לראות עלייה משמעותית  במס' הפניות הכלליות הנוגעות לחברה. בשנת 2014 סך הפניות 

של הוט מכלל הפניות הינו 74% לעומת 60% בשנת 2013.

פניות מוצדקות:

בשנת 2014, 79% מכלל הפניות נגד הוט נמצאו מוצדקות לעומת 72% במהלך שנת 2013.

יס

קיימת ירידה במס' הפניות המגיעות לחברה.

בשנת 2014 ניתן לראות ירידה במס' הפניות הכלליות הנוגעות לחברה. בשנת 2013 סך הפניות של יס 

מכלל הפניות היה 17% לעומת 11% בשנת 2014.

פניות מוצדקות:

בשנת 2014, 54% מכלל הפניות נגד יס נמצאו מוצדקות לעומת 53% במהלך שנת 2013.
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להלן התפלגות הפניות לפי חלוקה למוצדקות או לא מוצדקות מכלל הפניות:

טופל לגופומוצדק חלקיתלא מוצדקמוצדק

3173510140*988

*הפניות שטופלו לגופן כוללות בתוכן גם פניות בנושאים שאינם בטיפול המועצה וביניהם: טלפוניה 

ואינטרנט, רשות השידור, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. 

מוצדק
66%

טופל לגופו 20%

לא מוצדק
11%

מוצדק חלקית
3%

מוצדק

לא מוצדק

טופל לגופו

מוצדק חלקית

מספרי המנויים של הוט ויס בשנת 2014 נחלקו כך: 

HOTYES

852,000632,000  )מנויי שידורים(

*נתונים נכונים לתאריך 31.12.14

YES

HOT
57%

HOT

YES
43%
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התפלגות פניות לפי נושאים בשנת 2014 לעומת שנת 2013

מספר פניות
2014

מספר פניות
2013

נושא

עליה של כ-76% 1799 1021 שירות 
)כגון: התנהגות לא אדיבה של נציגי מחלקת שירות 
ללקוח, טכנאי לא הגיע, עיכוב בחיבור לשירותים, 
לא מחברים לאנטנה לאחר ניתוק, המתנה ארוכה 

למענה אנושי ועוד(

עלייה של כ-30% 1497 1147 נושאי כספים
)כגון: תעריפים שנגבו ממנויים מעבר למוסכם, גביית 
קנס יציאה, חיובים כפולים של הוט ויס, כדורגל 

בתשלום, ביטול אגרת רשות השידור ועוד(

עלייה של כ-14% 524 460 בעיות טכניות/ קליטה, )כגון: קליטת ערוצי ישראל 
באמצעות תשתית של חברות הכבלים, קליטת ערוץ 
10, הפרעות בשידור ערוצים, הבדלים בעוצמות הקול

ירידה של כ-21% 60 76 שידורי הספורט
זליגת תכנים, ביטול האפשרות לרכישת משחק בודד

עלייה של כ-118% 275 126 הערמת קשיים לניתוק 
)כגון: החברות דוחות את המנויים בניסיונות שכנוע 

ושימור ומעכבות את הניתוק(

ירידה של כ-10% 234 260 תכניות
)כגון: תלונות לגבי הורדת ערוצים שידורים לא 
הולמים, תכניות אלימות שידורים חוזרים, פרסומות 

סמויות, תרגום ועוד(

ירידה של כ-20% 115 144 מידע
)כגון: חוקים ותקנות הנוגעים לתחום השידורים הרב 
ערוציים, זכויות וחובות, נתונים על חברות הכבלים(

עלייה של כ-3% 307 298 שונות
)כגון: אינטרנט וטלפוניה, אי משלוח חשבוניות, 
חיבור לא חוקי, הטרדה של נציגי מכירות, בעיות 
בפרסום, איכות התקנת השירות, פניות בנוגע לשידור 

לוויני דיגיטלי של ערוץ 1(

עלייה של כ-36% 4,811 3,532 סה"כ
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התפלגות פניות לפי נושאים וחברות בשנת 2014 )הוט(

20142013שנה

באחוזים מכלל מספר פניות
הפניות

באחוזים מכלל מספר פניות
הפניות

150243%77936%שירות

124235%75436%כספים

40512%32715%בעיות טכניות

2617%1065%ניתוק

752%985%תכניות

פחות מאחוז אחד2פחות מאחוז אחד2ספורט

211%פחות מאחוז אחד13בקשות מידע

פחות מאחוז אחד7פחות מאחוז אחד5חיבור

פחות מאחוז אחד5פחות מאחוז אחד5מכירות

161%פחות מאחוז אחד4שונות

פחות מאחוז אחד301%2חבילה צרה

2117 פניות3544 פניותסה"כ

ניתוק 7%

תכניות 2%

חבילה צרה 1%

בעיות טכניות 12%

שירות 43%

כספים 35%

בעיות טכניות

כספים

ניתוק

שירות

תכניות

חבילה צרה
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התפלגות פניות לפי נושאים וחברות בשנת 2014 )יס(

20142013שנה

באחוזים מכלל הפניותמספר פניותבאחוזים מכלל הפניותמספר פניות

19936%19733%שירות

16731%25242%כספים

פחות מאחוז אחד8215%76בעיות טכניות

458%478%תכניות

פחות מאחוז אחד244%9בקשות מידע

--183%חבילה צרה

143%193%ניתוק

--פחות מאחוז אחד1מכירות

פחות מאחוז אחד5פחות מאחוז אחד1ספורט

551605סה"כ

כספים 31%

ניתוק 3%

תכניות 8%

בעיות טכניות 15%

חבילה צרה 3%

שירות 36%

בקשות מידע 4%

בעיות טכניות

כספים

ניתוק

שירות

חבילה צרה

בקשות מידע

תכניות
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4.2.2 ניתוח מגמות עיקריות לפי נושאי הפניות לשנת 2014 

תלונות בנוגע לשירות ללקוח – שיעור הפניות בנושא זה הוא הגבוה ביותר )36% מכלל הפניות לעומת א. 

29% בשנת 2013(. בתחום זה קיימת עלייה מתמשכת בכמות התלונות משנת 2011.

נגד חברת הוט היו 1502 תלונות בנושא זה ואילו נגד חברת יס 199 תלונות. 

העלייה בשיעור התלונות בנושא זה מיוחסת בעיקר לחברת הוט ש- 42% מכלל התלונות נגדה עסקו 

בנושא זה, בין השאר עקב זמני מענה שחרגו באופן ניכר מהוראות הרישיון,  הטרדת לקוחות בשיחות 

חוזרות ונישנות, עיכוב בשליחת טכנאים ועוד.

על כן, המועצה טיפלה בנושאים אלו השנה באופן צמוד גם ברמה המערכתית, כפי שיפורט מיד, ואף 

הטילה על הוט עיצומים בסכום של מיליוני ש"ח. 

עוד הגיעו תלונות בנושאים:

ממירים ישנים או תקולים	 

שלטים תקולים	 

עיכוב בחיבור	 

עיכוב באיסוף של ציוד הקצה	 

עיכוב בחיבור	 

אי הגעת טכנאי במועד שנקבע 	 

אי קבלת חשבונית 	 

ניתוק בשל חוב ללא אתראה מראש	 

כספים – בתחום זה קיימת עלייה של 30% במספר הפניות שהתקבלו במועצה יחסית לשנת 2013.ב. 

חשוב לציין כי, בעקבות התערבותה של המועצה, במהלך שנת 2014 

כ 63% מהפונים למועצה בנוגע לחיובים כספיים, הערמת קשיים לניתוק, בעיות טכניות ונושאי שירות 

קיבלו החזרים כספיים מהחברות.

נושאי התלונות המרכזיים בתחום זה הם חיובים בניגוד להסכם, דרישה לקבלת החזר כספי, העלאת 

דמי מנוי בזמן מבצע, חיוב לאחר בקשת הניתוק, חיוב עבור ממירים שהוחזרו, חיובים כפולים בו 

זמנית של הוט ויס ועוד .

בעיות טכניות/ קליטת שידורים – עלייה של 14% גם בנושא זה. נושא הפניות המרכזי בתחום זה ג. 

הוא תקלות ושיבושים בקליטת השידורים אך ישנן גם תלונות לגבי התקנה מרושלת של 2 החברות. 

בעת שיש תקלות ומוקדי השירות לא מספקים מענה הולם אזי הבעיה מתעצמת. 
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תלונות בנוגע להערמת קשיים לניתוק –  עלייה של 118% בכמות התלונות בנושא זה ביחס לשנת 2013.ד. 

בין השנים 2011-2013 ניתן היה לראות מגמת ירידה בנושא זה לאור מספר החלטות מועצה ופעולות 

של המועצה וביניהן: הטלת עיצומים כספיים על החברות המערימות קשיים להתנתק, החלטת מועצה 

הקובעת כי דמי המנוי ייגבו בדיעבד ולא מראש ושינוי מדיניות קנסות הניתוק.

למרות אלה, השנה ניתן לראות עלייה של שני אחוזים בתחום זה. 

רוב התלונות בתחום זה הן נגד חברת הוט.

בשירות הלקוחות של הוט לא מסכימים לנתק מיד עם בקשת הניתוק אלא מבטיחים שנציג יחזור 

תוך 48 שעות. זה במקרים רבים לא חוזר. במקרים שהוט טוענת לחוב היא לא מסכימה לנתק עד 

להסדרת החוב וכיו"ב, בנוסף יש בעיה לפונים באמצעות אתר "נתק". עיכוב בניתוק חמור שבעתיים 

בזמן שמוקדי השירות לא זמינים ולא ניתן להגיע לנציג שירות ולבקש להתנתק בזמן.

תלונות בנוגע לתוכן השידורים – בתחום זה חלה ירידה קטנה בכמות התלונות, בשנת 2013 התקבלו ה. 

260 תלונות ובשנת 2014 התקבלו כ- 234 תלונות, ירידה של כ- 10%.

)5% מכלל הפניות לעומת 7% בשנת 2013(.

הפניות בשנה זו היו לגבי תכנים בעייתיים בסדרות ובסרטים, למשל ב"אח הגדול", בעיה עם איכות 

התכנים בכלל ובערוצי הילדים, פרסומות וקדימונים בשירות ה-VOD ושעות שידור של תכנים מיניים.

תלונות בנוגע לספורט- )כ-1% מכלל הפניות(. בנושא זה ניתן לראות המשך של מגמת הירידה, כפי ו. 

שעלה מדו"ח 2012 ירידה של 67% משנת 2010 ל-2011, ירידה של 2% משנת 2012 ל-2013 וירידה של 

אחוז נוסף בשנת 2014.

הסיבה ככל הנראה נעוצה בכך שהמועצה גיבשה מדיניות ספורט אשר הביאה שקיפות בכל הקשור 

לחובות השידור של אירועי ספורט שונים ובכלל זה קבעה מפרט מעובה לערוצי הספורט 5 ולערוץ 

5 + שבחבילת הבסיס, כמו כן קבעה רשימה של אירועי ספורט מוכרזים עם מתן עדיפות לשידורם 

בערוצים פתוחים וקביעת מנגנון למקרים בהם ניתן יהיה לשדר שידורים כנ"ל בתשלום. 

הנושאים שעלו בתחום זה הם: זליגת תכנים, שידור משחקי מוקדמות, ועניין הצפייה במשחק בודד 

בתעריף מוזל או בתעריף יומי.
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נושאים אשר טופלו ברמה המערכתית בשנת 2014

זמני מענה במוקדי השירות 

כחלק ממאמצי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין להגביר את הפיקוח והאכיפה בתחום הגנת 

הצרכן, הטילה המועצה על חברת HOT בחודש דצמבר 2014 עיצום כספי בסך 1,600,000 ₪. העיצום 

הוטל על הוט בשל הכשלים המתמשכים בשירות הלקוחות של החברה, ובראשם זמני המענה ארוכים 

במיוחד, אשר נמדדו בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2014 במוקדי שירות הלקוחות. עיצום זה מצטרף 

לעיצום של 1.300,000 ₪ שהוטל על הוט ביולי 2014, והושת בעקבות עלייה דרמטית במספר התלונות 

של לקוחות החברה למועצה.

בנוסף הובהר להוט כי המועצה תמשיך לעקוב ולאכוף עד שהמנויים יקבלו את המגיע להם. 

במקביל, הפיצו משרד התקשורת והמועצה שימוע בנושא זה  על מנת 

להסדיר את הזמן  המירבי לקבלת מענה אנושי בכל שוק התקשורת. 

העלאת תעריף בזמן מבצע

במהלך שנת 2014  הציעה חברת הוט למנוייה 3 מבצעים שונים מבלי לדווח עליהם למועצה לשידורי 

כבלים ולשידורי לוויין.

החברה רשאית להציע הנחות ומבצעים בכל עת ובלבד שתודיע עליהם ליו"ר המועצה מיד עם פרסומם 

לציבור או עם תחילתם.

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין רשאית לבטל את ההנחה או המבצע שדווחו לה מטעמים של 

פגיעה בתחרות, הטעייה, אפליה או תחרות בלתי הוגנת ועוד.

המועצה לשידורי כבלים מיחסת חשיבות רבה להגנה על ציבור המנויים. היעדר דיווח למעשה מונע 

מהרגולטור לפעול כפי סמכותו וחובתו.

מסתבר שבחלק מן המבצעים הללו בוצעו עדכוני מחיר משמעותיים במהלך המבצע. 

המועצה הטילה עיצום כספי על הוט בשל אי דיווח על המבצעים כנדרש.

הטרדות טלפוניות

בשנת 2014 התקבלו פניות מנויים באשר להתקשרויות חוזרות ונשנות של נציגי חברת הוט בנוגע 

להצטרפות לשירותים אותם מספקת החברה. מן הפניות עולה כי גם לאחר בקשת הלקוח להפסיק את 

ההתקשרות הטלפונית עימו, מוסיפים נציגי החברה לפנות אליו.

בעשותה כן, פועלת חברת HOT בניגוד לסעיף 41.7.9 לרישיון החברה אשר קובע כי: "הודיע מנוי על 

הסכמתו לשימוש כלשהו במידע אישי שלו, הוא רשאי בכל עת, טרם נעשה אותו שימוש, להודיע לבעל 

הרישיון על ביטול הסכמתו, ובעל הרישיון יימנע מהשימוש כאמור במידע או מהמשך השימוש בו."
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כמו כן, פניה ללקוח על אף שביקש להפסיק את ההתקשרות הטלפונית עימו, מהווה הפרה של הוראות 

דין ולכן 

דרשנו מחברת הוט לרענן את הנהלים ולהתאימם להוראות הרישיון, כך שפרטי מנויים לשעבר ימחקו 

מיד עם סיום ההתקשרות עמם, להימנע מהעברתם לגורם שלישי ולהפסיק לפנות אל מנויים טלפונית 

לאחר שביקשו להפסיק  את ההתקשרויות  הטלפוניות עימם.

כמו כן הורינו לקיים הדרכות מסודרות לעובדים על מנת לצמצם תופעה זו לחלוטין.

4.3. בקשות לגילוי מידע

במהלך שנת 2014 התקבלו 10 בקשות הנוגעות למידע המצוי בידי המועצה, ובכלל כך בקשות לקבלת 

מסמכים, נתונים, פרוטוקולים של דיוני המועצה והחלטות המועצה; בקשות לגבי החלטות מועצה בדבר 

הטלת עיצומים כספים על הוט ויס; בקשה לקבלת רישיון הערוץ הייעודי למורשת ישראל על נספחיו; 

בקשות לקבלת רישיון הוט ויס ונספחים;

מרבית הפניות הסתיימו במסירת המידע או חלק ממנו לידי הפונים.

www.moc.gov.il -4.4. אתר המועצה והמינהלת באינטרנט

אתר המועצה והמינהלת הינו חלק מאתר משרד התקשורת.

 

המועצה פועלת דרך קבע לעדכון והרחבת האתר לשם שיפור נגישות המידע המצוי בו לציבור.

אתר המועצה כולל את המדורים הבאים:

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין - ממנו ניתן ללמוד על הרקע להקמת המועצה, תפקידיה 	 

וחבריה.

טיפים צרכניים - המסגרת זו מוגש לציבור מנויים חברות הכבלים והלווין מידע צרכני שימושי וחשוב.	 

החלטות המועצה - החלטות המועצה מפורסמות כאשר הן מסודרות לפי תאריכים ומספרי החלטות. 	 

שימועים - במסגרת זו מפורסמות פניות לקבלת עמדות הציבור בנושאים שונים, לרבות בענייני 

מדיניות וחקיקת משנה שמחוקקת המועצה.

מסמכים נוספים - המועצה דואגת לפרסם מסמכים שונים, שהיא סבורה שראוי שיגיעו לידיעת הציבור, 	 

ביניהם רשיונות הגופים המפוקחים על ידה, הסכמי מנוי, דוחות שנתיים של המועצה, ניירות עמדה, 

מכרזים, הרצאות ומצגות ועוד.

חקיקה - המדור כולל את החקיקה הרלוונטית לפעילות המועצה ולגופים הנתונים לפיקוחה.	 

מינהלת הסדרת השידורים לציבור - המדור נותן תמונה על מבנה, יסודות ופעילות המינהלת.	 
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5. פעילות בינלאומית 

 )European Platform of Regulatory Authorities( EPRA ,המועצה חברה מן המניין בארגון האירופי

המאחד את כל הרשויות הרגולטוריות בתחום השידורים במדינות אירופה. באוקטובר 2001 החליט הארגון 

על צירוף ישראל כחברה מן המניין, והמועצה סייעה לצירופה של הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו לארגון. 

הארגון מתכנס פעמיים בשנה על מנת לסקור את השינויים החלים במדינות אירופה בתחום השידורים, 

בתחום הטכנולוגי ובתחום הפיקוח, וכן על מנת להגשים מטרות משותפות בתחומים אלה, כמו גם לחלוק 

וללמוד את ההתפתחויות בעולם השידורים הרב-ערוציים. 

במהלך שנת 2014 השתתף כנציג המועצה בכנס EPRA עו"ד איתמר חרמון, מנהל מחלקה בכיר )יעוץ 

משפטי( במועצה.  הכנס נערך בחודש יוני 2014 בבודבה שבמונטנגרו.

הכנס עסק בסוגיית הלכידות הטכנולוגית בעולם האודיו-ויזואל והצורך להתמודד עם שידורים "חוצי- 

גבולות" לרבות בהקשר של עקרונות של דמוקרטיה, עידוד התרבות, חופש הביטוי, הגנה על קטינים, 

הגנת הצרכן, פרטיות ותחרות. בנוסף, נבחן הצורך ביצירת "מגרש משחקים מאוזן" מבחינת הרגולציה 

לגבי השחקנים "הישנים" ו"החדשים" בשוק, כמו כן, העניק הכנס מבט על אוריינות תקשורת ועל סוגיות 

מתחום החינוך התקשורתי וחיזוק יכולתו של הצופה לבצע מעין רגולציה עצמית. בכנס גם נדונה שאלת 

עצמאותו של רגולטור השידורים ושאלת גבול המעורבות שבין הממשלה לרגולטור. בהקשר זה נבחנו 

קריטריונים לקביעת עצמאות הרגולטור כגון עצמאות כלכלית; עצמאות בקבלת החלטות; עצמאות 

משפטית-מבנית; שקיפות; כוח אדם הולם ומינויים והאפשרויות השונות ליצור עצמאות הלכה למעשה 

מול כל הגורמים הנדרשים. בנוסף, נדונה בכנס שאלת קביעתן של רשימות שיגדירו אירועים מרכזיים 

ששידורם מחייב באופן רחב לטובת הציבור. רשימות אלו הן נפוצות במדינות רבות ונבחן הצורך לעדכן 

רשימות ישנות כדי להביא לידי ביטוי את השינויים שחלו על החברה. כמו כן נידונה השאלה כיצד 

הכללת אירועים ברשימות הקובעות חובות שידור יש בה דווקא כדי לסייע לערוצים שונים תוך השפעה 

על התחרות. לבסוף עסק הכנס בנושא נאומי שנאה. בהקשר זה נבחן האיזון הנדרש סביב חופש הביטוי 

ורמת המעורבות והאחריות הנדרשת מרגולטורים להתמודדות עם נאומי שנאה )Hate Speech( וכן הוצגו 

דרכי התמודדות עם המתח שבין חופש הביטוי הפוליטי לנאומי שנאה, לרבות עידוד פשע. 
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6. מדריך החלטות והליכים לשנת 2014

6.1. הזמנות להצגת עמדות

החלטת מועצה מס' 2-6/2014  מיום 3.4.14 בעניין: שימוע בנושא תיקון המבחנים לחלוקת כספי תמיכה 

של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית.

החלטת מועצה מס' 3-16/2014 מיום 30.10.2014 בעניין: הזמנה להצגת עמדות בעניין  קביעת שיעור 

מהכנסותיהם השנתיות של בעלי הרשיונות אשר יושקע לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות. 

החלטה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 4-16/2014 מיום 30.10.2014: הזמנה להצגת עמדות 

בנושא תיקון החלטות המועצה בעניין רישיונות מיוחדים והחלת החלטות המועצה על בעל הרישיון 

לשידורי לוויין.

6.2. תיקוני כללים ורשיונות

החלטת מועצה מס' 1-1/2014 מיום 23.1.14: המלצת המועצה לשר התקשורת- לתיקון רישיון לבעל 

הרישיון לשידורי לווין

החלטת מועצה מס' 2-5/2014 מיום 20.3.14 בעניין: בקשת בעל הרישיון לשידורי ערוץ הכנסת להארכת 

תקופת הרישיון

החלטת מועצה מס' 6-10/2014 מיום 10.7.2014 בעניין: שימוע בעניין מוקדי שירות ופרטי מנויים

החלטת מועצה מס' 1-18/2014 מיום 12.11.14:  אישור שינוי באחזקת אמצעי שליטה בבעל הרישיון 

הכללי לשידורי כבלים

6.3. תיקוני החלטות מועצה

החלטת מועצה מס' 4-1/2014 מיום 23.1.14: הארכת תוקפה של החלטת מועצה מס' 1-9/2012  מיום 

27.9.2012: הארכת תוקף ההחלטה בעניין  מקבץ שידורים מצומצם בעניין חבילת היסוד. 

החלטת מועצה מס' 6-6/2014 מיום 3.4.14: תיקון החלטת מועצה 10-25/2002, הוספת אפשרות לדחות 

שנה הכרה בהפקה

החלטת מועצה מס' 3-15/2014 מיום 2.10.2014 בעניין: אישור לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים 

"MTV MUSIC" ישראל" לערוץ MTV" בע"מ לשינוי מאפייני ערוץ

החלטת מועצה מס' 2-17/2014 מיום 6.11.14 בעניין: תיקון החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי 

לווין מס' 1-16/2014 מיום 30.10.14 

החלטת מועצה מס' 1-21/2014 מיום 17.12.14 בעניין:  תיקון החלטת המועצה מס' 7-14/2011 מיום 

2.6.2011 בעניין בקשת בעל הרישיון המיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה הרוסית להארכת תקופת הרישיון
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6.4. ערוצים ייעודיים

החלטת מועצה מס'  1-13/2014 מיום 20.8.14 בעניין: בקשת ערוץ המוזיקה להגדלת היקף התכנים בתחום 

התרבות וסגנון החיים.

החלטת מועצה מס'  3-4/2014 מיום 20.2.14 בעניין:  המועצה, בשבתה כוועדת מכרזים, החליטה להעניק 

לזוכה שנבחר במכרז לבעל רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל– חברת ערוץ יהודי ישראלי 

בע"מ- את הרישיון.

החלטת מועצה מס'  3-4/2014 מיום 20.2.14 בעניין: הקצאת מספר אפיק לערוץ הייעודי למורשת ישראל

החלטת מועצה מס'  4-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: בקשת בעל רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה 

הרוסית לשינוי מתכונת שידורי החדשות

החלטת מועצה מס'  6-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: בקשת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ  לשינויים בהחזקות 

ובמצבת כוח האדם הבכיר.

החלטת מועצה מס'  7-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: הכרה ביתרת סכום ההשקעה בתכנית "אחרי שנה 20" 

החלטת מועצה מס' 1-9/2014 מיום 12.6.14 בעניין: המלצה לשר התקשורת בעניין קביעת חובת העברה 

של הערוץ הייעודי למורשת ישראל במקבץ הבסיסי של בעל הרישיון לשידורי לוויין.

החלטת מועצה מס'  2-10/2014 מיום 10.7.14 בעניין: בקשת בעל הרישיון לערוץ ייעודי למורשת ישראל 

לקבלת אישור הפעלה.

החלטת מועצה מס'  3-10/2014 מיום 10.7.14 בעניין: בקשת בעל הרישיון לערוץ ייעודי למורשת ישראל 

לקבלת אישור המועצה לסימן הזיהוי הקולי או החזותי במעבר לפרסומת ובעת שידורה.

החלטת מועצה מס'  1-13/2014 מיום 20.8.14  בעניין: היקף שידור תכנים בתחום התרבות וסגנון החיים 

בין התאריכים 21.8.14-24.9.14

ההחלטת מועצה מס' 1-19/2014 מיום 27.11.14 בעניין: בקשת בעל רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי 

בשפה הרוסית לשינוי מתכונת שידורי החדשות

6.5. החלטות בנושא השידור הקהילתי, החדשות המקומיות
וערוץ הכנסת  

החלטת מועצה מס' 1-5/2014 מיום 20.3.14 בעניין: הפקת החדשות המקומיות על ידי בעל הרישיון הכללי 

לשידורי כבלים ובעל הרישיון לשידורי לוויין.

החלטת מועצה מס' 3-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: שינוי במתכונת העברת שידורי ערוץ הכנסת
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החלטת מועצה מס'  8-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: בקשה לשידור מהדורת החדשות המקומיות המופקת 

על ידי בעל הרישיון לשידורי לוויין בערוץ yes base, בנוסף על שידור המהדורה בערוץ הקהילתי )98(

החלטת מועצה מס' 2-16/2014 מיום 30.10.2014 בעניין: חיוב בעלי הרישיונות בהשקעת כספים לשם 

הפקה או רכישה של הפקות מקומיות בשידור ראשוני

6.6. החלטות בנושא העלאה והסרה של ערוצים ותכניהם

החלטת מועצה מס' 2-1/2014 מיום 23.1.14: אישור לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ להעלאת 

"OLYMPICS 5" ערוץ

החלטת מועצה מס'  3-1/2014 מיום 23.1.14: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להעלאת 

"OLYMPICS 5" ערוץ

החלטת מועצה מס' 5-1/2014 מיום 23.1.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להעלאת 

 Penthouse SD ערוץ

החלטת מועצה מס' 2-4/2014 מיום 20.2.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להסרת 

ערוץ "ערוץ האופנה הישראלי"  

החלטת מועצה מס'  3-6/2014 מיום 3.4.14: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להעלאת 

"HD ערוץ "דיסקברי

החלטת מועצה מס' 4-6/2014 מיום 3.4.14: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להעלאת 

 "HD ערוץ "דיסני

החלטת מועצה מס' 5-6/2014א' מיום 3.4.2014: אישור לחברת די.בי.אס שרותי לוויין )1998( בע"מ להרחבת 

שעות שידור בערוץ "דיסני ג'וניור"

החלטת מועצה מס' 5-6/2014ב' מיום 3.4.2014: אישור לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ 

להרחבת שעות שידור בערוץ "דיסני ג'וניור"

החלטת מועצה מס' 4-6/2014 מיום 1.5.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להעלאת 

ערוץ קולנוע ישראלי

החלטת מועצה מס' 2-7/2014 מיום 1.5.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להעלאת 

HD ערוץ קולנוע ישראלי

החלטת מועצה מס' 3-7/2014 מיום 1.5.14: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להעלאת 

HD ערוץ קולנוע ישראלי
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החלטת מועצה מס' 4-7/2014 מיום 1.5.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להעלאת 

HD "ערוץ "האח הגדול

החלטת מועצה מס' 5-7/2014 מיום 1.5.14: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להעלאת 

HD "ערוץ "האח הגדול

החלטת מועצה מס' 1-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: בקשת חברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ 

להעלאת ערוצי ספורט נוספים

החלטת מועצה מס' 2-9/2014 מיום 12.6.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להעלאת 

""Penthouse SD ערוץ

החלטת מועצה מס' 3-9/2014 מיום 12.6.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" להעלאת 

"SBN" ערוץ

החלטת מועצה מס' 6-9/2014 מיום 12.6.14 בעניין : בקשת חברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" 

להסרת ערוצי יורוספורט מחבילת הבסיס. 

החלטת מועצה מס' 4-10/2014 מיום 10.7.14: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להעלאת 

 " "Angel TV ערוץ

החלטת מועצה מס' 5-10/2014 מיום 10.7.14: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ" 

להעלאת ערוץ  "קיץ מבולבל בהוט"

החלטת מועצה מס' 1-14/2010 מיום 17.9.2014: אישור לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ 

לשינוי מאפייני ערוץ "בית+"

החלטת מועצה מס' 2-14/2014 מיום 17.9.2014 בעניין: אישור לחברת די.בי.אס שרותי לוויין )1998( בע"מ 

לשינוי מאפייני ערוץ "בית+"

החלטת מועצה מס' 3-14/2014 מיום 17.9.2014 בעניין:  אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בכבלים 

"SBN" בע"מ" להעלאת ערוץ

החלטת מועצה מס' 1-15/2014 מיום 2.10.2014 בענין: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים 

  "HOT FAMILY" בע"מ"  להסרת

החלטת מועצה מס' 2-15/2014 מיום 2.10.2014 בענין: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בכבלים 

""MTV בע"מ" להעלאת ערוץ

החלטת מועצה מס' 3-15/2014 מיום 2.10.2014 בעניין: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בכבלים 

""MTV MUSIC ישראל" לערוץ MTV" בע"מ" לשינוי מאפייני ערוץ
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החלטת מועצה מס' 4-15/2014 מיום 2.10.2014 בעניין: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בכבלים 

"MTV HD" בע"מ" להעלאת ערוץ

החלטת מועצה מס' 5-15/2014 מיום 2.10.2014: אישור לחברת די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ להסרת 

" 24FRANCE" ושינוי מאפייני ערוץ ""BBC WORLD ערוץ

החלטת מועצה מס' 1-17/2014 מיום 06.11.2014 בעניין: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בע"מ" 

"canal 24 Horas" להעלאת ערוץ

החלטת מועצה מס' 2-18/2014 מיום 12.11.2014: אישור לחברת די.בי.אס שרותי לוויין )1998( בע"מ 

Russia Today להעלאת ערוץ

החלטת מועצה מס' 3-18/2014 מיום 12.11.2014: אישור לחברת די.בי.אס שרותי לוויין )1998( בע"מ 

"RT Arabic" להעלאת ערוץ

החלטת מועצה מס' 4-18/2014 מיום 2014.11.12 בעניין: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בע"מ" 

 "MSNBC" להסרת ערוץ

החלטת מועצה מס' 2-21/2014 מיום 17.12.2014: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בע"מ" להעלאת 

"CBS DRAMA " ערוץ

החלטת מועצה מס' 3-21/2014 מיום 17.12.2014: אישור לחברת "הוט מערכות תקשורת בע"מ" לשינוי 

""HOT WEEKEND מאפייני ערוץ

החלטת מועצה מס' 4-21/2014 מיום 17.12.2014: אישור לחברת הוט מערכות תקשורת בע"מ להעלאת 

ערוץ "גאליס"

6.7. תמיכה בהפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית

החלטת מועצה מס' 1-6/2014 מיום 3.4.14: תיקון המבחנים לחלוקת כספי תמיכה של המועצה לשידורי 

כבלים ולשידורי לוויין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית

6.7.1 וועדת תמיכות

החלטת מועצה מס' 5-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: החלפת חבר מועצה בוועדת התמיכות של המועצה 

לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לבחינת בקשות לחלוקת כספי תמיכות להפקות מקומיות בשפה האמהרית 

או הטיגרינית

החלטת מועצה מס' 2-12/2014 מיום 24.7.14 בעניין: החלפת חבר מועצה בוועדת התמיכות של המועצה 

לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לבחינת בקשות לחלוקת כספי תמיכות להפקות מקומיות בשפה האמהרית 

או הטיגרינית
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החלטת מועצה מס' 1-16/2014 מיום 30.10.2014: מינוי ועדת משנה לשם בחינת מבחני התמיכה בהפקות 

מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית

6.8. כללי

החלטת מועצה מס' 1-2/2014 מיום  6.2.14, בעניין: עמדת המועצה ביחס לסוגיות שונות בהצעת החוק 

לאיחוד המועצות

החלטת מועצה מס' 1-3/2014 מיום  18.2.14, בעניין: בקשת yes לאישור החזקת אמצעי שליטה )בעקיפין( 

על דרך השעבוד

החלטת מועצה מס' 1-4/2014 מיום 20.2.2014, בעניין: עמדת המועצה לגבי חבילת יסוד 

החלטת מועצה מס' 1-4/2014 מיום 20.2.2014, בעניין: עמדת המועצה לגבי חבילת יסוד 

החלטת מועצה מס' 7-6/2014 מיום 3.4.2014 בעניין: ביטול חובת הצעת מקבץ השידורים המצומצם 

למנויים נוספים

החלטת מועצה מס' 6-7/2014 מיום 1.5.14 בעניין : אישור  לחברת "הוט מערכות תקשורת וכבלים בע"מ"  

שלא לשדר מגזין ביום העצמאות, ה-6.5.14.

החלטת מועצה מס' 2-8/2014 מיום 15.5.14 בעניין: הסתייגויות המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין 

מהתייחסות המינהלת להסדרת השידורים לציבור לקול קורא של הוועדה לבחינת האסדרה על שידורים 

מסחריים 
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1. אגף פיקוח ובקרה

1.1. כללי

אגף הפיקוח מבצע פיקוח שוטף על כלל הערוצים והשירותים שמציעות חברות הכבלים והלוויין למנויים, 

ועוקב אחרי שידורי בעלי הרישיונות הייעודיים, בעלי הרישיונות המיוחדים והערוצים האחרים הנתונים 

לפיקוחה של המועצה.

האגף הינו זרוע ביצועית ועצמאית של המועצה, הפועלת ישירות מול הפלטפורמות השונות על פי מדיניות 

הנקבעת בתיאום עם יו"ר המועצה. החל מסוף שנת 2008, הוחלט להדק את המעקב אחר שידורי הגופים 

המפוקחים ולהחמיר בענישה על הפרות של החוק, הכללים והרישיונות. לשם יישום מדיניות זו, ניתנה 

לאגף עצמאות רבה יותר וסיוע רב מצד המינהלת, בכדי לאפשר לו להגיב בצורה מידית על הפרות ולהגיע 

למיצוי מהיר של הליכי הבירור וההפרה. הגברת האכיפה קיבלה ביטוי, בין השאר, בהטלת 11 עיצומים 

כספיים על גופי השידור בשנת 2014, בהיקף של כ-3.8 מיליון ₪,  ובסך הכול 55 עיצומים כספיים מאז 

תחילת שנת 2009 ועד סוף שנת 2014, בהיקף של כ- 8.6 מיליון ₪. 

מלאכת הפיקוח כוללת בדיקה של עמידת גופי השידור במגוון רחב של הוראות רגולציה וחיובים ממקורות 

שונים, לרבות הוראות החוק והכללים, תנאי הרישיונות, החלטות המועצה, מכסות השקעה ושעות שידור, 

סוגיות אתיקה, איסור פרסומות, הוראות החוק בדבר כתוביות ושפת סימנים, כללי ההפקות המקומיות, 

שידורי ספורט, חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים והתקנות שהותקנו מכוחו ועוד. 

הגופים המפוקחים מעבירים לאגף הפיקוח שלושה דיווחים מרכזיים מדי שנה, הכוללים שני דו"חות 

חצי שנתיים בנוגע לתכנון והתקדמות העמידה בחובות ההשקעה ודו"ח שנתי מסכם, הסוקר את עמידת 

הגופים בחובותיהם השנתיות.

האגף שם דגש על קיום חובות ההשקעה שנקבעו לגופים המשדרים בתחום ההפקה המקומית, ומבצע 

מעקב וניתוח של פעילות החברות ושל מגמות בענף והשלכתן על החלטות המועצה. אגף הפיקוח אינו 

דורש לאשר מראש את לוחות המישדרים של בעלי הרישיונות, על אף שקיימת למועצה סמכות לעשות כן. 

בכל הנוגע לפיקוח על פרסומות המשודרות בערוצים הייעודיים, החליטה המועצה להטיל חלק ניכר 

מאחריות אישור הפרסומות על בעלי הרישיונות עצמם, וזאת בכפוף להקמת מערך אישור עצמי איכותי 

על ידם. פעולה זו לקידומו של פיקוח עצמי של בעלי הרישיונות, בתחום שידורי הפרסומות, אפשרה 

את הקטנת מעורבותו של הרגולטור בפעילות השוטפת של בעלי הרישיונות, ביטלה את הצורך באחזקת 

מנגנון רגולטורי לאישור מראש של פרסומות והקלה על אגף הפיקוח לבצע מעקב איכותי ומקצועי ללא 

גיוס כוח אדם נוסף.  
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1.2. טיפול במקרה של חשד להפרה

במקרה בו סבור אגף הפיקוח כי אחד הגופים המפוקחים לא עמד באחת ממחויבויותיו ו/או המגבלות 

המוטלות עליו במסגרת הוראות החוק, תנאי הרישיונות או החלטות המועצה, נפתח הליך הפרה לכאורה, 

במסגרתו מתברר העניין לעומקו וניתנת לגוף הרלוונטי הזכות להשמיע את טענותיו בעניין, טרם קבלת 

החלטה האם מדובר בהפרה.

בהתאם להוראות סעיף 37 ב1)ב()1( ו- 38ב1)ב()5( לחוק התקשורת, רשאי יו"ר המועצה להטיל עיצום 

כספי במקרה בו הוחלט בסופו של הליך כי מדובר בהפרה. במידה ויו"ר המועצה מחליט לעשות שימוש 

בסמכות זו, ניתנת לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.

נוהל הטיפול בהפרות נקבע על ידי המועצה במסגרת החלטות מס' 6-23/2000 ו- 3-36/2002 )מתאריכים 

מיום 28.12.00 ו- 31.10.02, בהתאמה(.

התרשים שלהלן מתאר את תהליך הבקרה והפיקוח:

תלונות אחרות תלונות ציבור צפייה מדגמית

בדיקת אגף הפיקוח
בשיתוף המנהלת

סיום 
טיפול

מכתב בירור 
לבעל הרשיון

תגובת
בעל הרשיון

הודעת
סיום טיפול

טיפול יו"ר המועצה

נושאים תקדימיים
או עקרוניים

נושאים בעלי חשיבות

דיון במועצה בשאלת קיום 
ההפרה

הכרעת יו"ר בשאלת 
קיום הפרה

אי הפרההפרההפרהאי הפרה

מכתב הפרה*

סיום 
טיפול

סיום 
טיפול

סיום 
טיפול
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1.3. מבנה האגף ובעלי התפקידים

כוח האדם באגף הפיקוח והבקרה מורכב מבעלי התפקידים הבאים: 

ראש אגף פיקוח ובקרה מופקד על מערך הפיקוח והבקרה ומגבש את מדיניות האגף, בתיאום עם יו"ר 

המועצה. במסגרת עבודתו אמון ראש האגף על אספקת נתונים שוטפים, הנדרשים למועצה בבואה לקבל 

החלטות בנושאים השונים.

מרכזי אגף פיקוח ובקרה ממונים על הכנת תכניות עבודה שבועיות ולוחות זמנים של בקרי הצפייה, 

על בקרת השידורים השוטפת, על הכשרת והנחיית בקרי הצפייה, על ריכוז דוחות הבקרים ועל מציאת 

פתרונות לסוגיות שונות העולות במהלך עבודת הפיקוח.

בקרי הצפייה עובדים תחת ניהול ראש אגף הפיקוח ומרכזי האגף ועל פי הנחיותיהם. באגף מועסקים 6 

בקרי צפייה, ביניהם בקר דובר רוסית, וזאת על מנת לאפשר פיקוח על ערוץ 9 )ערוץ ישראל פלוס(, כמו 

גם על הערוצים הזרים הרוסים וכן בקר דובר ערבית, על מנת לאפשר את הפיקוח על ערוץ הלא טי.וי 

)הערוץ הייעודי בשפה הערבית(, כמו גם על הערוצים הזרים בערבית. הבקרים מעודכנים באופן שגרתי 

בהחלטות והנחיות מועצה חדשות המחייבות פיקוח ועוברים השתלמויות בנושאים שונים. 

בקרי הצפייה מעבירים לאגף הפיקוח דו"ח שבועי מסכם, בהתאם לתוכניות העבודה והמטלות השבועיות 

שהוטלו עליהם. 

1.4. מיחשוב וטכנולוגיה 

המעקב אחר המשדרים מתבצע באמצעות שימוש במספר ממירים מקליטים של חברות yes ו- HOT, אשר 

מאפשרים הקלטת תכניות מתוך לוח השידורים של החברות. חלופה זו, לצד מכשירי הקלטה דיגיטליים 

נוספים )מסוג DVD(, נותנת מענה סביר לצרכי ההקלטה והמעקב של האגף.

לשם מעקב אחר שידורים באיכות High Definition, משתמש האגף בממירי HD. כמו כן נרכשו מכשירי 

מדידת עצמת השמע, בכדי לאפשר לאגף לבצע מדידות של עצמת השמע, לצורך אכיפת חוק להגבלת 

עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(, התשס"ח-2008 והכללים 

שהתקינה המועצה מכוחו.
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2. עמידה במכסות 2014

2.1. מבוא 

בחלק זה תובא סקירה של עמידת חברת HOT, חברת yes , ערוץ 9, ערוץ מוסיקה 24, ערוץ הלא טי.וי, 

ערוץ מורשת וערוץ הכנסת בחובות השונות המוטלות עליהם, ובכלל זה מכסות הנוגעות להפקות 

מקומיות, לרבות מכסות השקעה כספית בחלוקה לקטגוריות השקעה שונות ומכסות זמן שידור, חובות 

לשידור תכניות מקור בחגים, חובות לשעות שידור ראשוניות, מכסות משדרי חדשות מקומיות, הקלות 

לכבדי שמיעה ושידורים קהילתיים.

בנוסף תיסקר מצבת חובות העבר של הגופים, היקף החזר חובות ההשקעה בשנה זו והוראות ההחזר של 

חובות אלה, כפי שהם מעודכנים לסוף שנת 2014. 

חלק מהנתונים המוצגים מעוגלים.

2.2. נתונים כלליים לשנת 2014 

בשנת 2014 ההשקעה המצרפית של תעשיית הטלוויזיה הרב ערוצית בהפקות מקור עמדה על סכום של 

כ- 373 מיליון ₪. במהלך השנה שודרו למעלה מ- 3,114 שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני. 

הגרף להלן מתאר את התפתחות ההשקעה הכספית בהפקות מקור בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית החל 

משנת 2003 )במיליוני ₪(:  
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 HOT חברת
בשנת 2014 עמדה החברה בכל חובות ההשקעה לשנה זו ואף סיימה להחזיר את כל חובות ההשקעה 

שנצברו בשנים קודמות. 

בסה"כ השקיעה HOT במהלך שנת 2014 סכום של 180,106,124 ₪ בהפקות מקור, לעומת סכום של 

191,145,506 ₪ בשנת 2013, ושידרה 867 שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני, לעומת 800 שעות בשנת 

.2013

מעבר לחובת ההשקעה בהפקות מקור, עמדה חברת HOT במרבית חובותיה הרגולטוריות האחרות, כפי 

שיפורט בהרחבה להלן.

 YES חברת
בשנת 2014 השקיעה yes סכום של 131,470,052  ₪ בהפקות מקור )לעומת סכום של 129,079,822 ₪ בשנת 

2013(. כמו כן שידרה yes 363 שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני )לעומת 807 שעות בשנת 2013(.    

חברת yes עמדה בשנת 2014 בכל חובות ההשקעה לשנה זו ואף סיימה להחזיר את כל חובות ההשקעה 

שנצברו בשנים קודמות ובין היתר  את הוראות החזרי החוב שנקבעו לה בקטגוריית ההשקעה במפיקי 

הערוצים החיצוניים, בה נצברו חוסרים משמעותיים עד לשנת 2011. 

מעבר לחובת ההשקעה בהפקות מקור, עמדה חברת yes במרבית חובותיה הרגולטוריות האחרות, כפי 

שיפורט בהרחבה להלן.

ערוץ 24 
ערוץ 24 עמד בשנת 2014 בכל חובות ההשקעה הקבועות ברישיונו, ואף צמצם מהיקף החובות שצבר 

לאורך שנות רישיונו, זו השנה השישית ברציפות. 

הערוץ עמד בחובותיו הרגולטוריות האחרות, רובן ככולן, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

ערוץ ישראל פלוס 
ערוץ ישראל פלוס עמד בשנת 2014 בכל חובות ההשקעה הקבועות ברישיונו ואף צמצם משמעותית 

מהיקף החובות שצבר לאורך שנות רישיונו בקטגוריית הדרמה והתעודה )סוגות מורכבות(.

הערוץ עמד גם ברוב חובותיו הרגולטוריות האחרות, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

ערוץ הלא טי.וי
הערוץ הייעודי בשפה הערבית לא עמד בשנת 2014 ברוב רובן של חובות ההשקעה והשידור הקבועות 

ברישיונו, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

ערוץ מורשת
הערוץ הייעודי למורשת ישראל, אשר החל בשידוריו  ביום 31.8.14,  עמד בכל חובות ההשקעה הקבועות 

ברישיונו ועמד ברוב חובות השידור הקבועות ברישיונו. 
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HOT 2.3. חברת

חובות חברת HOT כוללות, בין היתר, חובות בנוגע להפקות מקור, הקבועות בשעות שידור ובסכומי 

השקעה, חובות בנוגע להנגשת שידורים לצופים בעלי לקות שמיעה, בנוגע לשידור חדשות מקומיות 

ובנוגע לשידור שידורים קהילתיים.

2.3.1. מכסות שעות של הפקות מקומיות  

חובת שידור שעות הפקה מקומית: 

חוק התקשורת מחייב את החברה לשדר 546 שעות בשנה של תוכניות מהפקה מקומית בשידור ראשוני. 

HOT עמדה בחובה זו ושידרה 867 שעות הפקה מקומית, 321 שעות מעבר לחובה.

הגרף שלהלן מתאר את השינויים במספר שעות השידור הראשוני בשנים 2003-2014:
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להלן פירוט מספר שעות ההפקה המקומית ושעות הפקה מקומית חיצונית ששודרו בכל ערוץ במהלך 

שנת 2014:

שעות ערוץ
בשידור 
ראשוני

שעות 
הפקה 

חיצונית 
בשידור 
ראשוני

HOT 31140

1085ערוץ הבידור הישראלי

182182ספורט 5

141141ערוץ הילדים

5151ערוץ 8

1313הופ!

50קומדי סנטרל

220ניקלודיאון

380החיים הטובים

60ניק ג'וניור

ONE1570

ZOOM214

!E40

55בית פלוס

800373סה"כ שעות

פירוט ההפקות ששודרו בכל ערוץ מופיע בנספח 1 לדו"ח זה 

חובת שידור שעות הפקה מקומית קנויה  

הוראות סעיף 6ה1)א()2( לחוק התקשורת מחייבות הוצאת 50% ממכסת השעות המינימאלית למפיקים 

חיצונים. לפיכך, 273 שעות הפקה היו צריכות להיות מופקות בידי מפיקים חיצוניים.

HOT עמדה במכסה הקבועה בחוק ושידרה 418 שעות הפקה חיצונית במהלך שנת 2014 )145 שעות 

מעבר לחובתה(.

2.3.2. השקעות כספיות

חובת השקעה כללית: 

בהתאם להוראת סעיף 6ה1)א1( לחוק התקשורת, בשנת 2014 היה על HOT להשקיע 8% מהכנסותיה מדמי 

מנוי בהפקות מקומיות. HOT נדרשה בשנת 2014 להשקיע בחובת השקעה כללית סך של 174,101,292 ₪. 

חברתHOT  השקיעה במהלך השנה סכום של 180,106,124  ₪ בהפקות מקומיות, ולפיכך עמדה בחובת 

ההשקעה הכללית.

בנוסף, היה על חברת HOT גם לעמוד בהשלמת סכום ההשקעה הנוסף לשנת 2012, אשר בהחלטת מועצה 

מס' 1-1/2012 מיום 12.1.12, נקבע כי ניתן להשלימו על פני שלוש שנות השקעה, לשנים 2012-2014 באופן 

שווה, אך כי HOT רשאית להקדים את השלמת סכומי ההשקעה. מסכום ההשקעה הנוסף של שנת 2012 
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נותר הסך של 4,894,196 ₪ להשקעה בשנת 2014, מעבר לחובה שתחול באותה שנה. כלומר, שבשנת 2014 

היה על חברת HOT להשקיע לפחות סה"כ 178,995,488 ₪ בהפקות מקומיות )174,101,292 ₪ + 4,894,196 

₪(. חברתHOT  השקיעה, כאמור, במהלך שנת 2014 סכום של 180,106,124 ₪ בהפקות מקומיות, ולפיכך 

עמדה גם בהשלמת סכום ההשקעה הנוסף )ואף השקיעה 1,110,635 ₪ מעבר לחובה לשנת 2014(.

חברת HOT סיימה בשנת 2014 להשלים את סכום ההשקעה הנוסף משנת 2012. 

השקעה בערוצי מפיקים עצמאיים: 

בהתאם להוראת סעיף 17א)ב( לכללי התקשורת, מחויבת HOT להשקיע סכום שלא יפחת מ- 50% מסכום 

ההשקעה בהפקות מקור בערוצים המופקים על ידי מפיקים עצמאיים. 

על HOT היה להשקיע סכום של 87,050,646 ₪ בערוצים המופקים על ידי מפיקים עצמאיים, ובפועל 

הושקע על ידה סכום של 93,195,510 ₪ בערוצים אלה.

HOT עמדה בחובת ההשקעה בערוצי מפיקים עצמאיים והשקיעה סכום הגבוה ב- 6,144,864 ₪ מחובתה 

על פי הכללים. 

השקעה בערוצי הבסיס: 

בהתאם להוראות סעיפים 17ו)א( ו- 17ו)ב( לכללי התקשורת, מחויבת HOT להשקיע לפחות 75% מסכום 

ההשקעה בהפקות מקור בערוצי הבסיס, כאשר 25% מסכום ההשקעה יכול להיות מושקע בערוצים 

הזמינים ל- 70% ויותר מלקוחות החברה.

על HOT היה להשקיע סכום של 87,050,646 ₪ בערוצי הבסיס, ובפועל השקיעה סכום של 142,704,188 ₪ 

בערוצים אלה. 

HOT עמדה בחובת ההשקעה בערוצי הבסיס והשקיעה סכום הגבוה ב- 55,653,542 ₪ מחובתה על פי 

הכללים.

חובת ההשקעה בערוצי הבסיס ובהפקות מקומיות המשודרות בשידורים מוספים המתקבלים אצל לכל 

הפחות 70% מהמנויים הדיגיטליים – חובת ההשקעה בערוצים אלה עמדה על 130,575,969 ₪ )75% 

מסכום ההשקעה(. 

חברת HOT עמדה בחובה זו והשקיעה בערוצים אלה סכום של 154,543,267 ₪ )23,967,298 ₪ מעבר 

לחובת ההשקעה(.

תקרת השקעה בערוצים:

בהתאם להוראת סעיף 17ב לכללים, תקרת ההשקעה בערוץ בודד עומדת על סכום שלא יעלה על 20% 

מסך ההשקעה בהפקות מקור, ואולם אם מדובר במקבץ השידורים הבסיסי, רשאי בעל הרישיון להשקיע 

בערוץ בודד סכום שלא יעלה על 50% מסכום ההשקעה.

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 87,050,646 ₪ בערוץ בודד בחבילת הבסיס.

HOT עמדה במגבלה בדבר תקרת ההשקעה בערוצים והשקיעה בכל הערוצים, שאינם ערוצי בסיס, סכום 

הנמוך מ- 20% מסכום ההשקעה. בערוץ HOT 3, שהינו ערוץ בסיס, הושקע סכום הנמוך ב- 904,032 ₪ 

מתקרת ההשקעה.

השקעה בהפקות ובערוצים לגיל הרך, לילדים ולנוער:

חובת השקעה בהפקות לגיל הרך, לילדים ולנוער: בהתאם להוראת סעיף 17א)ג( לכללים, מחויבת 	 

HOT להשקיע סכום שלא יפחת מ- 27.5% מסכום ההשקעה בהפקות מקור בהפקות לגיל הרך, 

לילדים ולנוער. 
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על HOT היה להשקיע סכום של 47,877,855 ₪ בהפקות לגיל הרך, לילדים ולנוער, ובפועל השקיעה 

סכום של 57,198,499 ₪. 

HOT עמדה בחובת ההשקעה בהפקות לגיל הרך, לילדים ולנוער  והשקיעה סכום הגבוה ב-9,320,644 ₪ 

מחובתה על פי הכללים.

חובת השקעה בערוצים לגיל הרך וערוצים לילדים ונוער המשודרים במקבץ השידורים הבסיסי: בהתאם 	 

להוראת סעיף 17א)ד( לכללים, מחויבת HOT להשקיע סכום שלא יפחת מ- 18.75% מסכום ההשקעה 

בהפקות לילדים, בערוצים לגיל הרך ובערוצים לילדים ונוער, המשודרים במסגרת ערוצי הבסיס.

על HOT היה להשקיע סכום של 32,643,992 ₪ בערוצים אלה, ובפועל השקיעה סכום של 34,285,708 ₪.

HOT עמדה בחובת ההשקעה בערוצים לגיל הרך וערוצי ילדים ונוער, המשודרים במסגרת ערוצי 

הבסיס, והשקיעה סכום הגבוה ב- 1,641,716 ₪ מחובתה על פי הכללים. 

חובת השקעה בסדרות דרמה, דרמות מורכבות וסרטי תעודה, המשודרים בערוצים לגיל הרך ובערוצי 	 

ילדים ונוער: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ה( לכללים, מחויבת HOT להשקיע לפחות 35% מחובת 

ההשקעה בהפקות לגיל הרך והפקות לילדים ונוער הרך, בהפקות שהן סדרות דרמה, דרמות מורכבות 

וסרטי תעודה, המשודרות בערוצים לגיל הרך ובערוצי ילדים ונוער. 

על HOT היה להשקיע סכום של 16,757,249 ₪ בהפקות אלה, ובפועל השקיעה סכום של 43,581,375 ₪.

HOT עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 26,824,126 ₪ מחובתה על פי 

הכללים.

חובת השקעה בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך: בהתאם להוראת סעיף 17א)ג()2( לכללים מחויבת 	 

HOT להשקיע סכום שלא יפחת מ- 3% מסכום ההשקעה בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך.

על HOT היה להשקיע סכום של 5,223,039 ₪ בערוצים אלה, ובפועל השקיעה סכום של  5,598,208 ₪.

HOT עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב-375,169 ₪ מחובתה על פי הכללים. 

תקרת השקעה בסדרות דרמה ותעודה קצרות בערוצים לגיל הרך: על פי החלטת מועצה מס' 2-3/2004 	 

מיום 5.2.04, רשאית HOT להשקיע סכום שלא יעלה על 5% מחובת ההשקעה בסוגות מורכבות, 

בהפקת סדרות דרמה ותעודה קצרות לגיל הרך באורך שלא יפחת מ- 5 דקות. 

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 4,352,532 ₪ בהפקות אלה, ובפועל השקיעה סכום של 

.₪ 2,002,836

HOT עמדה בתקרת ההשקעה המותרת.

השקעה בסוגות מורכבות :

השקעה בהפקת סדרות דרמה, דרמות מורכבות וסרטי תעודה )סוגות מורכבות(: בהתאם להוראת 	 

סעיף 17ג)א( לכללי התקשורת, HOT מחויבת להשקיע לפחות 50% מסכום ההשקעה בהפקות מקור 

בהפקות שהן סדרות דרמה )בהן כל פרק באורך של 22 דקות לפחות(, דרמות מורכבות )לרבות סרטי 

טלוויזיה( וסרטי תעודה באורך של 22 דקות לפחות. 

על HOT היה להשקיע סכום של 87,050,646 ₪ בהפקת סדרות דרמה, דרמות מורכבות וסרטי תעודה. 

חברת HOT השקיעה סכום של 127,009,447 ₪ בהפקות אלה. 

HOT עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 40,048,801 ₪ מחובתה על פי 

הכללים.

השקעה בהפקת סרטי טלוויזיה, סרטי קולנוע, דרמות מורכבות ומיני דרמות: בהתאם להוראת סעיף 	 

17ג)ב( לכללים, מחויבת HOT להשקיע לפחות 8% מסכום ההשקעה בסרטי טלוויזיה, סרטי קולנוע, 

דרמות מורכבות ומיני דרמות.
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על HOT היה להשקיע סכום של 13,928,103 ₪ ובפועל הושקע על ידה סכום של 16,365,914 ₪ 

בהפקות אלה. 

HOT עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 2,437,811 ₪ מהחובה על פי 

הכללים. 

תקרת השקעה בסרטי קולנוע: בהתאם להוראת סעיף17ג)א()2( לכללים, רשאית HOT להשקיע בסרטי 	 

קולנוע ישראליים סכום שלא יעלה על 4% מחובת ההשקעה.

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 6,964,052 ₪ בסרטי קולנוע ישראליים ובפועל לא השקיעה 

כלל בסרטים אלה.

HOT עמדה בתקרת ההשקעה בסרטי קולנוע ישראליים. 

השקעה בסרטי תעודה מורכבים: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, מחויבת HOT להשקיע סכום 	 

שלא יפחת מ- 8% מסכום ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים, כאשר לפחות 50% מהסכום צריך להיות 

מושקע בערוץ שעיקר זמן השידור בו מוקדש לסרטי תעודה או למשדרים אחרים בענייני השכלה 

ודעת, מדע, תרבות וטבע.

על HOT היה להשקיע סכום של 13,928,103 ₪ בהפקת סרטי תעודה מורכבים ובפועל השקיעה סכום 

של 13,843,540 ₪ בהפקות אלה.

HOT השקיעה סכום הנמוך ב-84,563 ₪ מהחובה על פי הכללים. 

יחד עם זאת, ל-HOT יתרת השקעה בקטגוריה זו משנת 2013 בסכום של 715,290 ₪, אשר יכולה 

להיזקף לשנת 2014. לפיכך, בהוספת יתרת ההשקעה שנותרה משנת 2013 לשנת HOT ,2014 עמדה 

בחובת ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים.

השקעה בסרטי תעודה מורכבים בדידים: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, מחויבת HOT להשקיע 	 

סכום בשיעור של 50% לפחות מהסכום שיש להשקיעו בסרטי תעודה מורכבים בסרטי תעודה בדידים.

על HOT היה להשקיע סכום של 6,964,052 ₪ בהפקת סרטי תעודה מורכבים בדידים ובפועל השקיעה 

סכום של 6,839,500 ₪ בהפקות אלה.

HOT השקיעה סכום הנמוך ב- 124,552 ₪ מהחובה על פי הכללים. 

כמו כן, נדרשה הוט להשקיע בשנת 2014 סכום בסך 52,674 ₪, מעבר לסכום הקבוע בקטגוריית 

ההשקעה בסרטי תעודה בדידים, בגין גריעת סכומים שהוכרו בשנים קודמות.

לפיכך השקיעה HOT סכום הנמוך ב-177,226 ₪ מהחובה על פי הכללים. 

יחד עם זאת, ל-HOT יתרת השקעה בקטגוריה זו משנת 2013 בסכום של 476,476 ₪, אשר יכולה 

להיזקף לשנת 2014. לפיכך, בהוספת יתרת ההשקעה שנותרה משנת 2013 לשנת HOT ,2014 עמדה 

בחובת ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים.

השקעה בסדרות תעודה שאורך כל פרק בהן 35 דקות לפחות: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, 	 

רשאית HOT להשקיע בסדרות תעודה שאורך כל פרק בהן 35 דקות רצופות לפחות סכום אשר לא 

יעלה על 25% מסכום ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים. 

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 3,482,026 ₪ בסדרות תעודה אלה.

HOT השקיעה בסדרות תעודה אלה 3,460,040 ₪.

HOT עמדה בתקרת ההשקעה.
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השקעה בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות מסוגה מורכבת: בהתאם להוראת סעיף 17ג)א()1( 	 

לכללים, רשאית HOT להשקיע בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות אשר לא שודרו סכום אשר 

לא יעלה על 1% מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות. סכום השקעה זה יכול להיות מוכר לצורך מכסת 

ההשקעה בסוגות מורכבות.

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 1,270,994 ₪ בפיתוח תסריטים.

HOT השקיעה בפיתוח תסריטים סכום של  1,064,000₪.

HOT עמדה בתקרת ההשקעה.

השקעה בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות של סרטי תעודה מורכבים: בהתאם להוראת סעיף 	 

17ג)א()2( לכללים, רשאית HOT להשקיע בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות של סרטי תעודה 

מורכבים, אשר לא שודרו, סכום אשר לא יעלה על 0.5% מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות. סכום 

השקעה זה יכול להיות מוכר לצורך מכסת ההשקעה בסוגות מורכבות.

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 635,497 ₪ בפיתוח תסריטים של סרטי תעודה מורכבים.

HOT השקיעה בפיתוח תסריטים של סרטי תעודה מורכבים סכום של 241,000 ₪.

HOT עמדה בתקרת ההשקעה.

נאותות הפקה: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ד( לכללים, על HOT להשקיע מחצית מהסכום שהושקע 	 

בדרמה וסדרות דרמה, בהפקות בעלות הפקה מינימאלית של 428,738 ₪ לשעה. 

על HOT היה להשקיע סכום של 50,698,654 ₪ בהפקת סדרות דרמה ודרמה מורכבת בעלות מינימאלית 

כאמור, ובפועל השקיעה סכום של 90,897,307 ₪ בהפקות אלה.

HOT עמדה בחובת נאותות ההפקה והשקיעה סכום הגבוה ב-40,198,654 ₪ מהחובה על פי הכללים.

השקעה בהפקות מקומיות בתחומי המדע, המוסיקה, התרבות והאומנות: 

בהתאם להוראת סעיף 17ד)ב( לכללי התקשורת, מחויבת HOT להשקיע סכום שלא יפחת מ- 4% מחובת 

ההשקעה בהפקות שאינן סוגות מורכבות מתחומי המדע, המוסיקה, התרבות והאומנות.

על HOT היה להשקיע סכום של 6,964,052 ₪ ובפועל השקיעה סכום של 8,685,091 ₪ בהפקות אלה.

HOT עמדה בחובת נאותות ההפקה והשקיעה סכום הגבוה ב-1,721,039 ₪ מהחובה על פי הכללים.

השקעה בהפקות ערוצי הספורט:

בהתאם להוראת סעיף 17ד)ד( לכללים, רשאית HOT להשקיע בהפקות אשר שודרו בערוצי הספורט סכום 

שלא יעלה על 10% מסך חובת ההשקעה.

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 17,410,129 ₪ ובפועל השקיעה סכום של 8,428,326 ₪ )8,981,803 ₪ 

פחות מתקרת ההשקעה( בהפקות אלה.

HOT עמדה בתקרת ההשקעה המותרת בהפקות בערוצי הספורט.

השקעה בהפקות מדף מקומיות:

סרטי תעודה מורכבים מוכנים: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, רשאית HOT להשקיע סכום 	 

אשר לא יעלה על 9.5% מסכום ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים בסרטים מוכנים, אשר לא הופקו 

במיוחד לצורך שידורם על ידי בעל הרישיון. 

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום של 1,323,170 ₪ בהפקות כאמור ובפועל לא השקיעה בהן כלל. 

HOT עמדה בתקרת ההשקעה המותרת להפקות מדף.
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הפקות מדף מוכנות: בהתאם להוראת סעיף 17ד)ג( לכללים, רשאית HOT להשקיע סכום אשר לא 	 

יעלה על 1.5% מיתרת סכום ההשקעה בהפקות מוכנות אשר לא הופקו במיוחד לצורך שידורם על 

ידי חברת HOT. בעל הרישיון רשאי להשקיע עד מחצית הסכום בהפקות מוכנות שהופקו למעלה 

משנה קודם לשנת ההשקעה. 

HOT הייתה רשאית להשקיע סכום בגובה של 1,305,760 ₪ בהפקות כאמור ובפועל לא השקיעה בהן 

כלל. HOT עמדה בתקרת ההשקעה המותרת בהפקות מדף מוכנות.

2.3.3. שידור שעות ראשוניות בערוצים

בהתאם להוראת סעיף 18)ג( לכללי התקשורת ולהחלטות מועצה מס' 38-6/2002 ו- 4-19/2003 )מתאריכים 

28.11.02 ו- 31.7.03, בהתאמה(, מחויבת HOT לעמוד במינימום שעות שידור ראשוני ומכסת סרטים שנתית.

הטבלה להלן מפרטת את עמידת HOT בחובה זו, בחלוקת על פי ערוצים:

ממוצע שעות / סרטים שבועי ערוץ
נדרש

ממוצע שעות / סרטים שבועי 
בפועל

HOT 337.3 שעות21 שעות

415 סרטים )שנתי(400 סרטים )שנתי(HOT סרטים

62 שעות14 שעותערוץ הספורט

14.8 שעות14 שעותערוץ הילדים

1.9 שעות4 שעותהופ!

*MGM126 סרטים125 סרטים

* בערוץ MGM שודרו סרטים בהתאם למפרט הנדרש בהחלטת מועצה 3-7/2007. 

HOT עמדה בחובת שידור שעות ראשוניות בערוצים, פרט לחובה בערוץ הופ.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

2.3.4. הנגשת השידורים לצופים בעלי לקות שמיעה 

בשנת 2006 נכנס לתוקפו חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה-2005 )להלן: "חוק 

הכתוביות"(. על פי חוק הכתוביות, נדרשת חברת HOT ללוות בכתוביות ובשפת סימנים משדרים 

בשפה העברית ובשפה הערבית כפי שיפורט להלן. HOT נדרשת להמשיך ולעמוד בחוק הקלות לחרש, 

התשנ"ב-1992 ובכללי הקלות לחרש )המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין( תשנ"ט-1998, המחייבים 

ללוות 25% מהמשדרים שאינם בשידור חי בכתוביות. – 

שידור משדרים בליווי כתוביות:

על פי הוראות סעיפים 3)א(, 3)ד( ו- 6)ג( לחוק הכתוביות, נדרשת HOT ללוות משדרים בעברית בכתוביות 

לפי המכסות הבאות: 

תכניות דרמה ותעודה – 70% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים - 50% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים מדובבות  - 50% מאורך התוכניות המדובבות שאינן בשידור חי.	 
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תכניות ספורט - 100% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי, הכוללות משחקים רשמיים של 	 

נבחרת ישראל בכדורגל, משחקי כדורסל של קבוצות ישראליות בגביע אירופה לאלופות, משחקים 

מהיורוליג, המשחק המרכזי השבועי של ליגת העל בכדורגל, משחקי האולימפיאדה, משחקי המונדיאל, 

משחקי גביע אירופה לאלופות בכדורגל בהשתתפות קבוצות ישראליות, משחקי מפעל גביע המדינה 

בכדורגל וחדשות הספורט. 

יתרת הערוצים – 30% מאורך התוכניות שאינן בשידור חי. 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת HOT במכסות התרגום:

אורך תכניות ערוץ
בשעות

אורך תכניות עם 
כתוביות

המחויבותאחוז תרגום

HOT 314511451100.0%100%

51355135100.0%100%ערוץ 8

2939181261.7%30%ערוץ הבריאות

E 9696100.0%30%ערוץ

422422100.0%100%ערוץ ההיסטוריה

2479226791.4%30%קומדי סנטרל

42922552.4%30%אגו

65536553100.0%100%הוט בידור ישראלי 

47735073.4%30%אגו טוטאל

27024390.0%30%בית פלוס

89976785.3%30%ערוץ הטיולים

3099178257.5%30%ערוץ האוכל

28162816100.0%100%החיים הטובים

20119697.5%100%ערוץ 5

13241324100.0%100%ערוץ 5+

23022397.0%100%ערוץ 5+ לייב

5618171330.5%30%ערוץ 5+ גולד

2681249593.1%50%ערוץ הילדים

1224114893.8%50%לוגי

6509650199.9%50%ניקלודיאון

7171100.0%70%ביוגרפיה

ZOOM8736638973.1%25%

7903740293.7%50%דיסני

5811166728.7%30%הידברות

6345299247.2%30%קבלה

44100.0%30%הוט אקשן

8282100.0%30%הוט פאן

8787100.0%30%הוט גולד

33100.0%30%הוט פריים

544544100.0%30%הוט וויקאנד

ONEאי עמידה   
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קטגוריית "חובה מוגברת" כוללת את הערוצים: הוט 3, ערוץ 8, ההיסטוריה, החיים הטובים, הוט 	 

בידור ישראלי. 

קטגוריית "דרמה ותעודה" כוללת את ערוץ הביוגרפיה.	 

קטגוריית "ערוצי ילדים" כוללת את הערוצים: ערוץ הילדים, ערוץ דיסני, ערוץ ניקלודיאון וערוץ לוגי. 	 

 	.ONE קטגוריית "ספורט" כוללת את הערוצים: ספורט 5, ספורט +5, ספורט +5 לייב וערוץ

קטגוריית "יתרת הערוצים" כוללת את הערוצים: אגו, אגו טוטאל, בית פלוס, הבריאות, E, קומדי 	 

סנטרל, האוכל, הטיולים, , +5 גולד, הידברות, קבלה, הוט דרמה, הוט פאן, הוט גולד, הוט אקשן, 

 . ZOOM,הוט וויקאנד

HOT לא עמדה בחובה בערוצים:, 5, +5 לייב, הידברות וערוץ ONE. הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

שידור משדרים בליווי כתוביות בשעות צפיית השיא:

על פי הוראות סעיפים 3)ב(, 3)ד( ו- 6)ג( לחוק הכתוביות, נדרשת HOT ללוות משדרים בעברית בכתוביות 

בשעות צפיית השיא לפי המכסות הבאות: 

תכניות דרמה ותעודה - 70% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים - 50% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים מדובבות - 50% מאורך התוכניות המדובבות שאינן בשידור חי.	 

תכניות ספורט - 100% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי, הכוללות משחקים רשמיים של 	 

נבחרת ישראל בכדורגל, משחקי כדורסל של קבוצות ישראליות בגביע אירופה לאלופות, משחקים 

מהיורוליג, המשחק המרכזי השבועי של ליגת העל בכדורגל, משחקי האולימפיאדה, משחקי המונדיאל, 

משחקי גביע אירופה לאלופות בכדורגל בהשתתפות קבוצה ישראלית, משחקי מפעל גביע המדינה 

בכדורגל וחדשות ספורט. 

בשאר הערוצים - 30%  מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 
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להלן נתונים לגבי עמידת חברת HOT במכסות התרגום:

אורך תכניות ערוץ
בשעות

אורך תכניות 
המחויבותאחוז תרגוםעם כתוביות

HOT 3330330100.0%100%

10021002100.0%100%ערוץ 8

70045865.4%30%ערוץ הבריאות

E 2929100.0%30%ערוץ

104104100.0%100%ערוץ ההיסטוריה

50044789.4%30%קומדי סנטרל

744358.1%30%אגו

12891289100.0%100%הוט בידור ישראלי 

1418761.7%30%אגו טוטאל

634876.2%30%בית פלוס

22017981.4%30%ערוץ הטיולים

72244962.2%30%ערוץ האוכל

286286100.0%100%החיים הטובים

8686100.0%100%ערוץ 5

3737100.0%100%ערוץ 5+

77100.0%100%ערוץ 5+ לייב

103132331.3%30%ערוץ 5+ גולד

51044687.5%50%ערוץ הילדים

34330488.6%50%לוגי

1878187799.9%50%ניקלודיאון

55100.0%70%ביוגרפיה

ZOOM1713149287.1%25%

1331130798.2%50%דיסני

97928429.0%30%הידברות

121365954.3%30%קבלה

2222100.0%30%הוט גולד

22100.0%30%הוט פריים

132132100.0%30%הוט וויקאנד

ONEאי עמידה  

HOT לא עמדה בחובה בערוצים: הידברות ו-ONE. הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

* בהתאם להחלטת מועצה מס' 1-2/2008, מיום 10.1.08, שעות צפיית השיא בערוצי ילדים יהיו בין השעות 

 .14:00-18:00
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ליווי תכניות בעברית בשפת הסימנים בשעות צפיית השיא:

בהתאם להוראות סעיף 7)א()2( לחוק הכתוביות, יש ללוות בשפת סימנים 5% מהמשדרים בעברית 

בשעות צפיית השיא. החל מיום ה- 1.1.11, בחינת המכסה הקבועה בסעיף 7)א(לחוק הכתוביות תיעשה 

בכל ערוץ בנפרד ולא מתוך סך זמן שידורן של התכניות )כהגדרתן בחוק( המשודרות בשעות השיא בכל 

שידורי בעלי הרישיונות. 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת HOT במכסות שפת הסימנים:

אורך תכניות )שעות(ערוץ
אורך תכניות בליווי 

שפת סימנים 
אחוז תרגום

OT 3175158.6%

6718011.9%ערוץ 8

70011015.7%ערוץ הבריאות

E 3326.1%ערוץ

1042726.0%ערוץ ההיסטוריה

5005310.6%קומדי סנטרל

74810.1%אגו

442439.7%הוט בידור ישראלי 

141117.8%אגו טוטאל

63710.3%בית פלוס

72311816.3%ערוץ האוכל

3324613.9%החיים הטובים

2203716.8%ערוץ הטיולים

32316551.1%ערוץ 5

73917323.4%ערוץ 5+

16310061.3%ערוץ 5+ לייב

1005525.2%ערוץ 5+ גולד

3406920.3%ערוץ הילדים

2326528.0%לוגי

993838.4%ניקלודיאון

5.01.530.0%ביוגרפיה

10995.9%דיסני

0% 0 979הידברות

1286725.6%קבלה

oneאי עמידה 

HOT לא עמדה בחובה זו וליוותה פחות מ-5% מהמשדרים בעברית בערוצים: הידברות ו-ONE. הנושא 

טופל במסגרת הליך הפרות.
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ליווי תכניות בשפת הסימנים בערוץ לגיל הרך:

בהתאם להוראת סעיף 7)ג()1( לחוק הכתוביות, יש ללוות מדי יום בשפת הסימנים תכנית יומית אחת או 

יותר בערוץ לגיל הרך, המשודרות ברצועה קבועה ונמשכות לא פחות מ- 30 דקות ביום.

HOT עמדה בחובה זו בערוצים הופ וג'וניור.

תרגום "תכניות מרכזיות":

בהתאם להוראת סעיף 6)ג()2( לחוק הכתוביות, יש לכלול במכסת התרגום בערוצי טלוויזיה לילדים גם 

תרגום קבוע של תכניות מרכזיות, שייקבעו על ידי המועצה.

המועצה קבעה את התוכניות המרכזיות בערוצי הילדים במספר החלטות: החלטת המועצה מספר 2-2/2008 

מיום 10.01.2008, 3-11/2008 מיום 03.07.2008, 3-8/2009 מיום 7.5.2009, 4-29/2009 מיום 19.11.09, 3-5/2011 

מיום 10.3.11 ו- 4-22/2011 מיום HOT .3.11.2011 עמדה בחובה זו. 

שידור משדרים המשודרים בשידור חי בליווי כתוביות:

בהתאם להוראות סעיף 4)א()2( לחוק הכתוביות על משדר טלוויזיה ללוות בכתוביות משדרים המשודרים 

בשידור חי בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר כדלקמן. 

המחויבותאחוז תרגוםאורך תכניות עם כתוביותאורך תכניותערוץ

15714592.4%75.0%ערוץ 5

168168100.0%75.0%ערוץ 5+

11910588.2%75.0%ערוץ 5+ לייב

1664325.9%22.5%ערוץ 5+ גולד

30816754.2%22.5%קבלה

7676100.0%75.0%הוט בידור ישראלי 

4250.0%37.5%הילדים

HOT עמדה בחובה זו.

שידור משדרים המשודרים בשידור חי בליווי כתוביות בשעות צפיית השיא:

בהתאם להוראות סעיף 4)ב()2( לחוק הכתוביות על משדר טלוויזיה ללוות בכתוביות משדרים המשודרים 

בשידור חי בשעות צפיית השיא בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר. 
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להלן נתונים לגבי עמידת חברת HOT במכסות התרגום:

אורך תכניותערוץ
אורך תכניות עם 

כתוביות
המחויבותאחוז תרגום

14113092.2%75.0%ערוץ 5

158158100.0%75.0%ערוץ 5+

11210089.3%75.0%ערוץ 5+ לייב

1664325.9%22.5%ערוץ 5+ גולד

331236.4%22.5%קבלה

7676100.0%75.0%הוט בידור ישראלי 

4250.0%37.5%הילדים

HOT  עמדה בחובה זו.

2.3.5. שידור הפקות מקומיות בחגים – 

בהתאם להוראת סעיף 5א לכללי התקשורת, מחויבת HOT לשדר בחגי ישראל ובימי זיכרון משדרים 

ייעודיים בהיקף מצטבר שלא יפחת משתי שעות בכל חג ובכל יום זיכרון, כאשר לפחות שעה אחת צריכה 

להיות משודרת בשידור ראשוני. כמו כן, מחויבת HOT לשדר את החלק הארי של שעות החובה בערוצי 

ילדים ונוער המשודרים במסגרת חבילת הבסיס. 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת HOT בחובת שידור הפקות מקומיות בחגים וימי זיכרון:

חג / יום זיכרון
מספר דקות שידור 

)ראשוני + חוזר(
מספר דקות שידור 

ראשוני
מספר דקות שידור 

בערוצי הילדים והנוער

312196206חג / יום זיכרוראש השנה

236127144יום כיפור

42830336סוכות + שמחת תורה

301125189פסח

714441273יום השואה

490177313יום הזיכרון

21560174יום העצמאות

496208294שבועות

1907165ט' באב

HOT לא עמדה בחובת שידור שעת הפקה מקומית בשידור ראשוני ושעת הפקה מקומית בשידור חוזר 

בחג סוכות + שמחת תורה.

HOT עמדה בחובה לשדר את החלק הארי של השעות בערוצי ילדים ונוער המשודרים בחבילת הבסיס. 
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2.3.6. חדשות מקומיות  

בהתאם להחלטת מועצה מס' 1-5/2014 מיום 20.3.14 על חברת HOT לשדר מהדורת חדשות מקומית 

אשר תכלול לפחות שני מגזינים שבועיים אשר יסקרו את אזורי הפריפריה באזור הצפון  שמשך כל אחד 

מהם יהיה באורך 30 דקות לפחות, בימים ג' ו- ה' . במהלך שנת 2014 שידרה HOT מהדורות חדשות 

מקומיות באופן סדיר המסקרות את  אזור הצפון, כנדרש, ועמדה בחובותיה בעניין זה. 

2.3.7. שידורים קהילתיים  

על פי סעיף 23 לכללים, נדרשת HOT לשדר תכניות בעלות עניין מיוחד לקהילה ומשדרים בענייני 

האזור, כמשמעותם בסעיף 6כ לחוק התקשורת, בין השאר בנושאי אומנות, חינוך ותרבות, ספורט, פנאי 

ותחביבים, אזרחים ותיקים, בית ומשפחה, איכות הסביבה ושירותים עירוניים. יחד עם זאת, נקבע כי 

HOT תהיה פטורה מחובת שידורן של תכניות בנושאים המפורטים לעיל, אם שודר משדר בנושא כאמור 

במהלך חודש מסוים במסגרת השידורים הקהילתיים באזור. 

HOT עמדה בחובה זו. 

2.3.8. מעקב חובות 

 :HOT להלן פירוט חובות חברת

חובות בגין שנת 2014:

הנגשת שידורים ללקויי שמיעה 

במהלך שנת 2014 נצבר חוב של 76 שעות בליווי בכתוביות בערוץ ההידברות. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, 

עד לסוף שנת 2017.

במהלך שנת 2014 נצבר חוב של 10 שעות בליווי בכתוביות בשעות השיא בערוץ ההידברות. הנושא 	 

טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת 

בכתוביות, עד לסוף שנת 2017.

במהלך שנת 2014 נצבר חוב של 49 שעות בליווי בשפת סימנים בשעות השיא בערוץ ההידברות. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בכתוביות, עד לסוף שנת 2017.

חובות שידור ספורט בגין עונת 2014/2015

במהלך עונת השידורים 2014/2015 שודר משחק גמר הגביע האיטלקי בכדורסל בערוץ ה-LIVE ללא 	 

שידור מקביל בערוץ בסיס. לפיכך, נקבע ל-HOT הוראת החזר לשידור של משחק חצי גמר ממפעל 

היורוליג )המשחק השני, אשר אין חובה לשדרו בערוץ בסיס( במהלך עונת השידורים 2015/2015, 

מעבר לחובת השידורים השוטפת וכן משחק ידידות כדורגל בוגרים )קרואטיה נ' ישראל(, אשר אין 

חובה לשדרו בערוץ בסיס.
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חובות בגין שנת 2013:

חובות שידור ספורט בגין עונת 2013/2014

במהלך עונת השידורים 2013/2014 לא שודרו בשידור חוזר משחק כדורעף אחד מהליגה האיטלקית 	 

ושלושה משחקיNBA  כפי שנקבע בהחלטות המועצה. לפיכך, נקבעה ל-HOT הוראת החזר לשידור 

של שלושה משחקים נוספים בקטגוריית "כדורסל-NBA" ומשחק אחד נוסף בקטגוריית "ספורט 

עולמי" מעבר לחובת השידורים השוטפת בכל קטגוריה. נקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב 

באמצעות שידור המשחקים עד לסוף חודש יוני HOT  .2015 שידרה בעונת המשחקים 2014-2015 

את המשחקים כנגד חוב זה ולפיכך החזר חוב זה הושלם.  

"ליגות בכירות )זרות ומקומיות(": במהלך עונת השידורים 2013/2014 צברה HOT חוב של משחק 	 

אחד בקטגוריית "ליגות בכירות )זרות ומקומיות(": הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי 

על HOT להשלים את החזר החוב באמצעות שידור משחק אחד, מעבר לחובת השידור השוטפת 

בקטגוריה, עד לסוף חודש יוני HOT  .2015 שידרה בעונת המשחקים 2014-2015  משחק אחד כנגד 

חוב זה ולפיכך החזר חוב זה הושלם.  

הנגשת שידורים ללקויי שמיעה 

במהלך שנת 2013 נצבר חוב של 759 שעות בליווי בכתוביות בערוץ ההידברות. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, 

עד לסוף שנת HOT .2016 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2014. לפיכך, ל -HOT  חוב של 759 

שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2016.

במהלך שנת 2013 נצבר חוב של 79 שעות בליווי בכתוביות בשעות השיא בערוץ ההידברות. הנושא 	 

טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת 

  HOT- לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2014. לפיכך, ל HOT .2016 בכתוביות, עד לסוף שנת

חוב של 79 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2016.

במהלך שנת 2013 נצבר חוב של 45 שעות בליווי בשפת סימנים בשעות השיא. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, 

עד לסוף שנת HOT .2016 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2014. לפיכך, ל -HOT  חוב של 45 

שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2016.

חובות בגין שנת 2012:

חובת שידור שעות ראשוניות

במהלך שנת 2012 צברה HOT חוב של 26 סרטים עלילתיים בשידור ראשון בערוץ HOT סרטים. 	 

נקבע כי על HOT להשלים את שידור הסרטים החסרים, מעבר לחובת השידור הראשוני השוטפת 

בערוץ HOT סרטים, עד סוף שנת 2013. בשנת 2013 שידרה HOT 11 סרטים בלבד בשידור ראשון 

בערוץ HOT סרטים, מעבר לחובה השוטפת בקטגוריה זו. הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע 

כי על HOT להשלים את שידור 15 הסרטים החסרים, מעבר לחובת השידור הראשוני השוטפת בערוץ 

HOT סרטים, עד סוף שנת 2014.  

בשנת 2014 שידרה HOT 15 סרטים בשידור ראשוני בערוץ HOT סרטים, מעבר לחובת השידור 

הראשוני השוטפת בערוץ זה, כנגד חוב זה, ולפיכך החזר חוב זה הושלם.
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חובות שידור ספורט בגין עונת 2012/2013

"שידורי כדורגל מליגות אחרות בעולם": במהלך עונת השידורים 2012/2013 צברה HOT חוב של 47 	 

משחקים של "שידורי כדורגל מליגות אחרות בעולם". הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי 

על HOT להשלים את החזר החוב באמצעות שידור 47 משחקים בקטגוריה, מעבר לחובת השידור 

השוטפת בקטגוריה, עד לסוף חודש יוני HOT  .2015 שידרה בעונת המשחקים 2013-2014 14 משחקים 

כנגד חוב זה ולפיכך נותרו להוט חוב של 33 שידורי כדורגל בקטגוריית "שידורי כדורגל מליגות אחרות 

בעולם" אותם היה עליה לשדר עד לסיום עונת HOT  .2014-2015 שידרה בעונת המשחקים 2014-2015 

33 משחקים נוספים כנגד חוב זה ולפיכך החזר חוב זה הושלם.  

הנגשת שידורים ללקויי שמיעה 

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 1016 שעות בליווי בכתוביות בערוץ ההידברות. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, 

  HOT- לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת  2013 ובשנת 2014. לפיכך, ל HOT .2015 עד לסוף שנת

חוב של 1016 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2015.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 41.5 שעות בליווי בכתוביות בערוץ HOT Fun. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, 

עד לסוף שנת HOT.2014   שידרה 7.5 שעות מעבר לחובה הקבועה בקטגוריה זו בשנת 2013. לפיכך, 

לHOT-  נותר חוב של 34 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת HOT .2014  שדרה 

57 שעות מעבר לחובה הקבועה בקטגוריה בשנת 2014. לפיכך החזר חוב זה הושלם.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 228 שעות בליווי בכתוביות בשעות השיא בערוץ ההידברות. הנושא 	 

טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת 

בכתוביות בשעות השיא, עד לסוף שנת HOT.2015  לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2013 ובשנת 

2014. לפיכך, ל-HOT  חוב של 288 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2015.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 176 שעות בליווי בכתוביות של שידורים חיים בערוץ הקבלה. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בכתוביות בשידור חי, עד לסוף שנת HOT .2015   שידרה 149 שעות מעבר לחובה הקבועה 

בקטגוריה זו בשנת 2013. לפיכך, ל -HOT  נותר חוב של 27 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים 

עד לסוף שנת HOT .2015   שידרה 98 שעות מעבר לחובה הקבועה בקטגוריה זו בשנת 2014. לפיכך 

החזר חוב זה הושלם.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 46 שעות בליווי בכתוביות בשידור חי בערוץ הבידור הישראלי. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בכתוביות בשידור חי, עד לסוף שנת HOT .2015 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת   2013 

אך שידרה 19 שעות מעבר לחובה הקבועה בקטגוריה בשנת 2014. לפיכך, ל -HOT  נותר חוב של 27 

שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2015.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 23 שעות בליווי בכתוביות בשידור חי בשעות השיא בערוץ הבידור 	 

הישראלי. הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר 

לחובת הליווי השוטפת בכתוביות בשידור חי בשעות השיא, עד לסוף שנת HOT .2015 לא ביצעה 

החזר כנגד חוב זה בשנת  2013 אך שידרה 19 שעות מעבר לחובה הקבועה בקטגוריה בשנת 2014. 

לפיכך, ל -HOT  נותר חוב של 4 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2015.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 62 שעות בליווי בשפת סימנים בשעות השיא בערוץ ההידברות. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על HOT להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בשפת הסימנים בשעות השיא, עד לסוף שנת HOT .2015   לא ביצעה החזר כנגד חוב זה 
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בשנת 2013 ובשנת 2014. לפיכך ל HOT  נותר חוב של 62 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים 

עד לסוף שנת 2015.

חובות בגין שנת 2011:

חובות השקעה

השקעה בערוצים לגיל הרך: במהלך שנת 2011 צברה HOT חוב בסך 142,854 ₪ בקטגוריה זו. נקבע 	 

כי על HOT להשקיע סכום זה )צמוד למדד(, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה זו, עד סוף 

שנת 2014. בשנת 2014 ביצעה HOT השקעה בסך 375,169 ₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת 

בקטגוריה, ולפיכך החזר חוב זה הושלם.

 HOT 2.3.9. הפרות שנקבעו לחברת

 ONE שידור חסויות בניגוד להוראות כללי התקשורת בערוץ  9.3.14

)HOT3 אי עמידה בהוראות סעיף 54ז לכללי התקשורת  )אי שיתוף פעולה בערוץ  13.3.14

אי עמידה בהוראות סעיף 54ז לכללי התקשורת )אי שיתוף פעולה בערוץ הוט בידור ישראלי(  13.3.14

הפרת הוראות הרישיון לגבי זמני מענה במוקדי שירות ללקוח  27.3.14

1HD שידור בניגוד לאמור באישור ערוץ ספורט  27.4.14

הצעת מבצעים שלא כדין    5.5.14

פרסומת וקידום עניינים אסור למותגים שונים בתכנית "מיקי שמו אופה בצרפתית" בערוץ   23.7.14

האוכל   

פרסומת וקידום עניינים לכאורה לשמפו "הד אנד שולדרס" ולחוברת הקלפים "אדרנלין"   4.8.14

בשידורי ערוץ הספורט   

התבטאויות באח הגדול בניגוד לאישור ערוץ "האח הגדול LIVE", חוק     התקשורת וכללי   18.8.14

התקשורת   

פרסומת וקידום עניינים אסור בערוץ הידברות   19.8.14

שידור משחקים בניגוד להחלטת מועצה מס' 2-27/2009 בערוצי צ'רלטון  31.8.14

הפרת הוראות הרישיון לגבי זמני מענה במוקדי שירות ללקוח   23.11.14

פרסומת וקידום עניינים למופע "מותק בממלכת הקרח" בערוצים 'הופ!' ו- 'הופ! ילדות   1.12.14

 VOD young -ישראלית' וב  



99

ד'
ק 

חל

 VOD young -פרסומת וקידום עניינים למופע "משחקי הפסטיגל" בערוץ הילדים וב  1.12.14

  

עיצומים כספיים שהוטלו

הפרת הוראות הרישיון לגבי זמני מענה במוקדי שירות ללקוח  24.6.14

 

פרסומת וקידום עניינים לשמפו "הד אנד שולדרס" ולחברת הקלפים "אדרנלין"   29.10.14

פרסומת וקידום עניינים אסור למותגים שונים בתכנית "מיקי שמו אופה בצרפתית"   30.10.14

בערוץ האוכל   

הפרת הוראות הרישיון לגבי זמני מענה במוקדי שירות ללקוח  14.12.14

הפרת החלטת מועצה מס' 2-27/2009 בערוצי צ'רלטון  31.12.14

הצעת מבצעים שלא כדין  14.1.15

 yes 2.4. חברת

חובות חברת yes כוללות, בין היתר, חובות בקשר להפקות מקומיות, אשר נחלקות לחובות בשעות 

שידור וחובות בסכומי השקעה, חובות בנוגע להנגשת שידורים לצופים בעלי לקות שמיעה וחובות בנוגע 

לשידור שידורים קהילתיים.

2.4.1. מכסות שעות של הפקות מקומיות 

תקנה 21)א()3( לתקנות הבזק )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לווין(, התשנ"ח-1998, מחייבת את 

חברת yes לכלול שידורים ראשוניים מהפקה מקומית בשיעור מדורג העולה מדי שנה מעת קבלת הרישיון. 

הוראה זו קובעת כי בהגיע החברה למספר מנויים הגדול מ- 500,000 עליה לכלול שידורים ראשוניים 

מהפקה מקומית בהיקף שלא יפחת מ- 10% מזמן השידור הבסיסי.

חישוב זמן השידור הבסיסי היומי הינו התוצאה של הכפלת שלוש שעות שידור יומיות בשלושה ערוצים 

בעברית, אותם מחויבת yes לשדר - סה"כ 3,285 שעות )365 * 3 * 3(. לפיכך, היה על yes לכלול בשידוריה 

בשנת 2014 שידורים ראשוניים של הפקה מקומית בהיקף שלא יפחת מ- 329 שעות.

yes עמדה בחובה זו ושידרה 636 שעות הפקה מקומית במהלך שנת 2014 )307 שעות מעבר לחובה הקבועה 

בחוק(. 
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הגרף שלהלן מתאר את השינויים במספר שעות השידור הראשוני בשנים 2003-2014 

2014
0

200

400

600

800

1000

1200

364

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

568

523

623

497

961 941

790

866

720

807

636

להלן פירוט מספר שעות ההפקה המקומית ששודרו בכל ערוץ במהלך שנת 2014: 

ערוץ
מספר שעות 

בשידור 
ראשוני

Yes7 אקשן

Yes19 קומדי

Yes22 דוקו

ONE 128ערוץ

10דיסני

11ערוץ אגו

34החיים הטובים

130ספורט 5 ו-+5

4בייבי

2הופ

32ניקלודיאון

147ערוץ הילדים

10ניק ג'וניור

55ויוה

base yes20

e 4ערוץ

yes 41

636סה"כ שעות

פירוט ההפקות ששודרו בכל ערוץ מצורף בנספח 2.  
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2.4.2. השקעות כספיות 

חובת השקעה כללית: 

 yes חובת ההשקעה הכללית: בהתאם להוראת סעיף 6ה1)א1( לחוק התקשורת, בשנת 2014 היה על

להשקיע 8% מהכנסותיה מדמי מנוי בהפקות מקור. yes נדרשה בשנת 2014 להשקיע בחובת השקעה 

כללית סך של 129,325,442 ₪.

חברתyes  השקיעה במהלך השנה סכום של 131,470,052 ₪ בהפקות מקומיות.

חברת yes עמדה בחובת ההשקעה הכללית והשקיעה סכום הגבוה ב-2,144,610 ₪ מהחובה. 

השקעה בערוצי מפיקים עצמאיים:

על פי סעיף 17א)ב( לכללי התקשורת, מחויבת yes להשקיע סכום שלא יפחת מ- 50% מסכום ההשקעה 

בהפקות מקור בערוצים המופקים על ידי מפיקי ערוצים עצמאיים. 

חברת yes נדרשה להשקיע בשנת 2014 סכום של 64,662,721 ₪ בערוצים המופקים על ידי מפיקי ערוצים 

עצמאיים והשקיעה בפועל סכום של 84,934,828 ₪ בערוצים אלה.

yes עמדה בחובת ההשקעה בערוצי מפיקים עצמאיים והשקיעה סכום הגבוה ב- 20,272,107 ₪ מהחובה. 

 

השקעה בערוצי הבסיס: 

בהתאם להוראות סעיף 17ו)א( לכללים, מחויבת yes להשקיע סכום שלא יפחת מ- 50% מסכום ההשקעה 

בהפקות מקור בערוצי הבסיס.

yes נדרשה להשקיע סכום של 64,662,721 ₪ בהפקות מקור בערוצי הבסיס, ובפועל השקיעה סכום של 

75,762,539 ₪, בהפקות מקור בערוצים אלה. 

yes עמדה בחובת ההשקעה בערוצי הבסיס והשקיעה סכום הגבוה ב- 11,099,818 ₪ מחובתה על פי הכללים. 

השקעה בערוצים הפתוחים ל-70% מהמנויים:

חובת ההשקעה בערוצי הבסיס ובהפקות מקומיות המשודרות בשידורים מוספים המתקבלים אצל לכל 

הפחות 70% מהמנויים הדיגיטליים – חובת ההשקעה בערוצים אלה עמדה על 96,994,082 ₪, )75% 

מסכום ההשקעה(. 

yes עמדה בחובת ההשקעה בערוצים הפתוחים ל- 70% מהמנויים והשקיעה בערוצים אלה סכום של 

114,706,763 ₪, סכום הגבוה ב- 17,712,682 ₪ מחובתה על פי הכללים. 

 

תקרת השקעה בערוצים: 

בהתאם להוראת סעיף 17ב לכללים, תקרת ההשקעה בערוץ בודד עומדת על סכום שלא יעלה על 20% 

מסך ההשקעה בהפקות מקור, ואולם אם מדובר במקבץ השידורים הבסיסי, רשאי בעל הרישיון להשקיע 

בערוץ בודד סכום שלא יעלה על 50% מסכום ההשקעה.

yes הייתה רשאית להשקיע סכום של 25,865,088 ₪ בערוץ בודד שאינו בחבילת הבסיס. 

yes עמדה במגבלה בדבר תקרת ההשקעה בערוצים והשקיעה בכל הערוצים, שאינם ערוצי בסיס, סכום 

הנמוך מ- 20% מסכום ההשקעה. בערוצי הבסיס הושקע סכום הנמוך מ-50% מסכום ההשקעה.. 

השקעה בהפקות ובערוצים לגיל הרך, לילדים ולנוער:

 	 yes חובת השקעה בהפקות לגיל הרך, לילדים ולנוער: בהתאם להוראת סעיף 17א)ג( לכללים, מחויבת

להשקיע סכום שלא יפחת מ- 27.5% מסכום ההשקעה בהפקות מקור בהפקות לגיל הרך, לילדים ולנוער.
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yes נדרשה להשקיע סכום של 35,564,497 ₪ בהפקות לגיל הרך, לילדים ולנוער, ובפועל השקיעה 

בהן סכום של 59,027,410 ₪.

yes עמדה בחובת ההשקעה בהפקות ובערוצים לגיל הרך, לילדים ולנוער והשקיעה סכום הגבוה ב- 

23,462,914 ₪ מחובתה על פי הכללים. 

חובת השקעה בערוצים לגיל הרך וערוצים לילדים ונוער המשודרים במקבץ השידורים הבסיסי: על פי 	 

סעיף 17א)ד( לכללים, מחויבת yes להשקיע סכום שלא יפחת מ- 18.75% מסכום ההשקעה בהפקות 

מקור שישודרו בערוצים לגיל הרך ובערוצים לילדים ונוער המשודרים במסגרת ערוצי הבסיס. 

yes נדרשה להשקיע סכום של 24,248,520 ₪ בערוצים אלה ובפועל השקיעה בהם סכום של 51,836,339 ₪. 

yes עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 27,587,819 ₪ מגובה החובה על 

פי הכללים.

חובת השקעה בסדרות דרמה, דרמות מורכבות וסרטי תעודה המשודרים בערוצים לגיל הרך ובערוצי 	 

ילדים ונוער: על פי הוראת סעיף 17ג)ה( לכללים, מחויבת yes להשקיע סכום שלא יפחת מ- 35% 

מחובת ההשקעה בהפקות לגיל הרך והפקות לילדים ונוער, בהפקות שהן סדרות דרמה, דרמות 

מורכבות וסרטי תעודה, המשודרות בערוצים לגיל הרך ובערוצי ילדים ונוער. 

yes נדרשה להשקיע סכום של 12,447,574 ₪ בהפקות אלה ובפועל השקיעה בהן סכום של 52,067,620 ₪.

yes עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 39,620,046 ₪ מהחובה המוטלת 

עליה על פי הכללים. 

חובת השקעה בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך: בהתאם להוראת סעיף 17א)ג()2( לכללים נדרשה	 

yes  להשקיע בשנת 2014 בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך סכום של 4,237,010 ₪.

בפועל השקיעה yes בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך סך של 8,205,970 ₪ )3,968,960 יותר מהחובה(.

תקרת השקעה בסדרות דרמה ותעודה קצרות בערוצים לגיל הרך: על פי החלטת מועצה מספר 2-3/2004 	 

מיום 5.2.04, רשאית yes להשקיע סכום שלא יעלה על 5% מחובת ההשקעה בסוגות מורכבות, בהפקת 

סדרות דרמה ותעודה קצרות לגיל הרך באורך שלא יפחת מ- 5 דקות.

yes הייתה רשאית להשקיע בקטגוריה זו 5,711,892 ₪, ובפועל השקיעה בהפקות אלה סך של 3,460,466 ₪.

yes עמדה בתקרת ההשקעה המותרת והשקיעה סכום הנמוך ב-2,251,426 ₪ מגובה תקרת ההשקעה. 

השקעה בסוגות מורכבות:

השקעה בהפקת סדרות דרמה, דרמות מורכבות וסרטי תעודה )סוגות מורכבות(: על פי סעיף 17ג)א( 	 

לכללים, מחויבת yes להשקיע סכום שלא יפחת מ- 50% מסכום ההשקעה בהפקות שהן סדרות דרמה 

)בהן כל פרק באורך של 22 דקות לפחות(, דרמות מורכבות )לרבות סרטי טלוויזיה( וסרטי תעודה 

באורך של 22 דקות לפחות. 

yes נדרשה להשקיע סכום של 64,662,721 ₪ בהפקת סדרות דרמה, דרמות מורכבות וסרטי תעודה 

ובפועל השקיעה סכום של 114,237,844 ₪ בהפקות אלה.

yes עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 49,575,123 ₪ מחובתה על פי 

הכללים. 
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השקעה בהפקת סרטי טלוויזיה, סרטי קולנוע, דרמות מורכבות ומיני דרמות: בהתאם להוראת סעיף 	 

17ג)ב( לכללים, מחויבת yes להשקיע סכום שלא יפחת מ- 8% מסכום ההשקעה בסרטי טלוויזיה, 

סרטי קולנוע, דרמות מורכבות ומיני דרמות. 

yes נדרשה להשקיע סכום של 10,346,035 ₪ בהפקות אלה ובפועל השקיעה סכום של 11,699,704 ₪ 

בהפקות אלה.

yes עמדה בחובת ההשקעה בקטגוריה זו והשקיעה סכום הגבוה ב- 1,353,669 ₪ מחובת ההשקעה.

תקרת השקעה בסרטי קולנוע: בהתאם להוראת סעיף17ג)א()2( לכללים, רשאית yes להשקיע בסרטי 	 

קולנוע ישראליים סכום שלא יעלה על 4% מחובת ההשקעה. 

yes הייתה רשאית להשקיע סכום של 5,173,018 ₪ בסרטי קולנוע ישראליים ובפועל השקיעה סכום 

של 3,839,704 ₪.

yes עמדה בתקרת ההשקעה המותרת בסרטי קולנוע והשקיעה סכום הנמוך ב- 1,333,314 ₪ מגובה 

תקרת ההשקעה.  

השקעה בסרטי תעודה מורכבים: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים  מחויבת yes להשקיע סכום 	 

שלא יפחת מ- 8% מסכום ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים, כאשר לפחות 50% מהסכום צריך להיות 

מושקע בערוץ שעיקר זמן השידור בו מוקדש לסרטי תעודה או למשדרים אחרים בענייני השכלה 

ודעת, מדע, תרבות וטבע.  

yes נדרשה להשקיע סכום של 10,346,035 ₪ בהפקת סרטי תעודה מורכבים ובפועל השקיעה סכום 

של 10,796,224 ₪ בהפקות אלה מתוכם מכירה המועצה בסכום של 10,142,733 ₪.

ל-yes יתרת השקעה בקטגוריה זו משנת 2013 בסכום של 5,138,565 ₪, אשר יכולה להיזקף לשנת 

2014 עד לסך של 1,034,604 ₪.

yes עמדה בחובת ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים.  

השקעה בסרטי תעודה מורכבים בדידים: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, מחויבת yes להשקיע 	 

סכום בשיעור של 50% לפחות מהסכום שיש להשקיעו בסרטי תעודה מורכבים בסרטי תעודה בדידים.

על yes היה להשקיע סכום של 5,173,018 ₪ בהפקת סרטי תעודה מורכבים בדידים ובפועל היא 

השקיעה סכום של 5,101,224 ₪ בהפקות אלה.

ל-yes יתרת השקעה בקטגוריה זו משנת 2013 בסכום של 3,369,861 ₪, אשר יכולה להיזקף לשנת 

2014 עד לסך של 517,302 ₪.

yes עמדה בחובת ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים בדידים.

השקעה בסדרות תעודה שאורך כל פרק בהן 35 דקות לפחות: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, 	 

רשאית yes להשקיע בסדרות תעודה שאורך כל פרק בהן 35 דקות רצופות לפחות סכום אשר לא 

יעלה על 25% מסכום ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים. 

yes הייתה רשאית להשקיע סכום של 2,586,509 ₪ בסדרות תעודה אלה.

yes השקיעה בסדרות תעודה אלה 3,240,000 ₪ ולפיכך לא עמדה בתקרת ההשקעה )השקיעה 653,491 

₪ יותר מתקרת ההשקעה(. 

סכום החריגה מתקרת ההשקעה לא הוכר לצורך העמידה בחובת ההשקעה בהפקת סרטי תעודה 

מורכבים.
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השקעה בפיתוח תסריטים: 	 

תקרת השקעה בפיתוח תסריטים מסוגה מורכבת: בהתאם לאמור בסעיף 17ג)א()1( לכללים, רשאית . 1

yes להשקיע בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות אשר לא שודרו סכום שלא יעלה על 1% מסכום 

ההשקעה בסוגות מורכבות. סכום השקעה זה יכול להיות מוכר לצורך מכסת ההשקעה בסוגות מורכבות.

Yes הייתה רשאית להשקיע סכום של 1,142,378 ₪ בפיתוח תסריטים מסוגה מורכבת. YES עמדה 

בתקרת ההשקעה  ובפועל השקיעה בפיתוח תסריטים מסוגה מורכבת 1,015,000 ₪.

תקרת ההשקעה בפיתוח תסריטים של סרטי תעודה מורכבים - תקרת ההשקעה עומדת על 0.5% . 2

מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות. תקרת ההשקעה בפיתוח תסריטים של סרטי תעודה מורכבים 

עמדה על  571,189 ₪. חברת YES עמדה בחובה זו והשקיעה בפיתוח תסריטים של סרטי תעודה 

מורכבים 255,000 ₪.

נאותות הפקה: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ד( לכללים, מחויבת yes להשקיע מחצית מהסכום אותו 	 

השקיעה בדרמה וסדרות דרמה, בהפקות בעלות הפקה מינימאלית של 428,738 ₪ לשעה. 

yes נדרשה להשקיע סכום של 50,766,979 ₪ בהפקת סדרות דרמה ודרמה מורכבת בעלות מינימאלית 

כאמור, ובפועל השקיעה סכום של 93,403,353 ₪, בהפקות אלה.

yes עמדה בחובת נאותות ההפקה והשקיעה סכום הגבוה ב- 42,636,375 מחובת ההשקעה. 

השקעה בהפקות ערוצי הספורט:

בהתאם להוראת סעיף 17ד)ד( לכללים, רשאית yes להשקיע בהפקות המשודרות בערוצי הספורט סכום 

שלא יעלה על 10% מחובת ההשקעה.

yes הייתה רשאית להשקיע סכום של 12,932,544 ₪, ובפועל השקיעה סכום של 7,028,776 ₪ בהפקות 

אלה )5,903,768 ₪ פחות מתקרת ההשקעה(.

yes עמדה בתקרת ההשקעה המותרת בהפקות בערוצי הספורט. 

השקעה בהפקות מדף מקומיות:

סרטי תעודה מורכבים מוכנים: בהתאם להוראת סעיף 17ג)ג( לכללים, רשאית yes להשקיע סכום שלא 	 

יעלה על 9.5% מסכום ההשקעה בסרטי תעודה מורכבים בסרטים מוכנים, אשר לא הופקו במיוחד 

לצורך שידורם על ידי בעל הרישיון.

yes הייתה רשאית להשקיע סכום בגובה של 969,941 ₪ .

yes עמדה בתקרת ההשקעה המותרת והשקיעה 376,224 ₪ בהפקות סרטי תעודה מורכבים מוכנים. 

הפקות מדף מוכנות: בהתאם להוראת סעיף 17ד)ג( לכללים, רשאית yes להשקיע סכום אשר לא 	 

יעלה על 1.5% מיתרת סכום ההשקעה בהפקות מוכנות אשר לא הופקו במיוחד לצורך שידורם על ידי 

חברת yes. בעל הרישיון רשאי להשקיע עד מחצית הסכום בהפקות מוכנות שהופקו למעלה משנה 

קודם לשנת ההשקעה. 

yes הייתה רשאית להשקיע סכום בגובה של 969,941 ₪ בהפקות כאמור ובפועל לא השקיעה בהן כלל.

חברת yes עמדה בתקרת ההשקעה המותרת בהפקות מדף מוכנות. 

2.4.3. שידור שעות ראשוניות בערוצים 

בהתאם להוראת סעיף 18)ג( לכללי התקשורת ולהחלטות מועצה מס' 38-6/2002 ו- 4-19/2003 )מתאריכים 

28.11.02 ו- 31.7.03 בהתאמה(, מחויבת yes לעמוד במינימום שעות שידור ראשוני ומכסת סרטים שנתית.
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הטבלה להלן מפרטת את עמידת yes בחובה זו, בחלוקת על פי ערוצים: 

ממוצע שעות/סרטים שבועי ערוץ
נדרש

ממוצע שעות / סרטים שבועי 
בפועל

 yes 322 שעות21 שעות

*MGM 126 סרטים )שנתי(125 סרטים )שנתי(ערוץ

62 שעות14 שעותערוץ הספורט

15 שעות14 שעותערוץ הילדים

1.9 שעות4 שעותהופ!

*בערוץ MGM שודרו סרטים בהתאם למפרט הנדרש בהחלטת מועצה 3-7/2007, מיום 3.5.07.

yes עמדה בחובת שידור שעות ראשוניות בערוצים, פרט לחובה בערוץ הופ.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

2.4.4. הנגשת השידורים לצופים בעלי לקות שמיעה  

בשנת 2006 נכנס לתוקפו חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה-2005 )להלן: "חוק 

הכתוביות"(. על פי חוק הכתוביות, נדרשת חברת YES ללוות בכתוביות ובשפת סימנים משדרים בשפה 

העברית ובשפה הערבית כפי שיפורט להלן. YES נדרשת להמשיך ולעמוד בחוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992 

ובכללי הקלות לחירש )המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין( תשנ"ט-1998, המחייבים ללוות 25% 

מהמשדרים שאינם בשידור חי בכתוביות. – 

שידור משדרים בליווי כתוביות:

על פי הוראות סעיפים 3)א(, 3)ד( ו- 6)ג( לחוק הכתוביות, נדרשת YES ללוות משדרים בעברית בכתוביות 

לפי המכסות הבאות: 

תכניות דרמה ותעודה – 70% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים - 50% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים מדובבות  - 50% מאורך התוכניות המדובבות שאינן בשידור חי.	 

תכניות ספורט - 100% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי, הכוללות משחקים רשמיים של 	 

נבחרת ישראל בכדורגל, משחקי כדורסל של קבוצות ישראליות בגביע אירופה לאלופות, משחקים 

מהיורוליג, המשחק המרכזי השבועי של ליגת העל בכדורגל, משחקי האולימפיאדה, משחקי המונדיאל, 

משחקי גביע אירופה לאלופות בכדורגל בהשתתפות קבוצות ישראליות, משחקי מפעל גביע המדינה 

בכדורגל וחדשות הספורט. 

יתרת הערוצים – 30% מאורך התוכניות שאינן בשידור חי. 	 
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להלן נתונים לגבי עמידת חברת YES במכסות התרגום:

ערוץ
אורך תכניות 

בשעות
אורך תכניות עם 

כתוביות
המחויבותאחוז תרגום

13721372100.0%100%יס דוקו

422422100.0%100%ערוץ ההיסטוריה

E 9696100.0%30%ערוץ

7171100.0%70%ערוץ הביוגרפיה

28162816100.0%100%החיים הטובים

89976785.3%30%הטיולים

6509650199.9%50%ניקלודיאון

42922552.4%30%אגו

2939181261.7%30%בריאות

3099178257.5%30%האוכל

47735073.4%30%אגו טוטאל

1201112293.4%50%לוגי

2694251593.4%50%הילדים

7912741293.7%50%דיסני

ZOOM8736638973.1%25%

20119697.5%100%ערוץ 5

13241324100.0%100%ערוץ 5+

23022397.0%100%ערוץ 5+ לייב

5618171330.5%30%ערוץ 5+ גולד

27024390.0%30%בית פלוס

309309100.0%100%יס קומדי

547547100.0%100%יס דרמה

110110100.0%30%יס אקשן

OH 3838100.0%30%יס

581195016.3%30%הידברות

6345299247.2%30%קבלה

yes 16262100.0%30%

yes 26060100.0%30%

yes 3139139100.0%30%

yes 47373100.0%30%

yes 522412241100.0%30%

ONEאין עמידה   

קטגוריית "חובה מוגברת" כוללת את הערוצים: יס דוקו, החיים הטובים, ההיסטוריה, ערוץ יס דרמה  	 

ויס קומדי. 

קטגוריית "דרמה ותעודה" כוללת את ערוץ הביוגרפיה.	 
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קטגוריית "ערוצי ילדים" כוללת את הערוצים: ערוץ הילדים, ערוץ דיסני, ערוץ ניקלודיאון וערוץ לוגי. 	 

 	.ONE קטגוריית "ספורט" כוללת את הערוצים: ספורט 5, ספורט +5, ספורט +5 לייב וערוץ

קטגוריית "יתרת הערוצים" כוללת את הערוצים: E, אגו, אגו טוטאל, בית פלוס, הבריאות, האוכל, 	 

הטיולים, יס קומדי, יס דרמה, יס אקשן, יס +OH, 5 גולד, הידברות, קבלה, יס 1, יס 2, יס 3, יס 4 , 

. ZOOM ,5 יס

 

YES לא עמדה בחובה בערוצים:, 5, +5 לייב, הידברות וערוץ ONE. הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

שידור משדרים בליווי כתוביות בשעות צפיית השיא:

על פי הוראות סעיפים 3)ב(, 3)ד( ו- 6)ג( לחוק הכתוביות, נדרשת YES ללוות משדרים בעברית בכתוביות 

בשעות צפיית השיא לפי המכסות הבאות: 

תכניות דרמה ותעודה - 70% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים - 50% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

תכניות ילדים מדובבות - 50% מאורך התוכניות המדובבות שאינן בשידור חי.	 

תכניות ספורט - 100% מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי, הכוללות משחקים רשמיים של 	 

נבחרת ישראל בכדורגל, משחקי כדורסל של קבוצות ישראליות בגביע אירופה לאלופות, משחקים 

מהיורוליג, המשחק המרכזי השבועי של ליגת העל בכדורגל, משחקי האולימפיאדה, משחקי המונדיאל, 

משחקי גביע אירופה לאלופות בכדורגל בהשתתפות קבוצה ישראלית, משחקי מפעל גביע המדינה 

בכדורגל וחדשות ספורט. 

בשאר הערוצים - 30%  מאורך התוכניות בעברית שאינן בשידור חי.	 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת YES במכסות התרגום:

ערוץ
אורך תכניות 

בשעות
אורך תכניות עם 

כתוביות
המחויבותאחוז תרגום

361361100.0%100%יס דוקו

104104100.0%100%ערוץ ההיסטוריה

E 2929100.0%30%ערוץ

55100.0%70%ערוץ הביוגרפיה

286286100.0%100%החיים הטובים

22017981.4%30%הטיולים

1879187899.9%50%ניקלודיאון

744358.1%30%אגו

70045865.4%30%הבריאות

72244962.2%30%האוכל

1418661.0%30%אגו טוטאל

32528688.0%50%לוגי

49743687.7%50%הילדים

1334130998.1%50%דיסני

ZOOM1713149287.1%25%

8686100.0%100%ערוץ 5

3737100.0%100%ערוץ 5+
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77100.0%100%ערוץ 5+ לייב

103132331.3%30%ערוץ 5+ גולד

634876.2%30%בית פלוס

4949100.0%100%יס קומדי

5252100.0%100%יס דרמה

2828100.0%30%יס אקשן

OH 1717100.0%30%יס

97921321.8%30%הידברות

121365954.3%30%קבלה

yes 199100.0%30%

yes 277100.0%30%

yes 32525100.0%30%

yes 477100.0%30%

yes 5552552100.0%30%

ONEאין עמידה  

YES לא עמדה בחובה בערוצים: הידברות ו-ONE. הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

* בהתאם להחלטת מועצה מס' 1-2/2008, מיום 10.1.08, שעות צפיית השיא בערוצי ילדים יהיו בין השעות 

 .14:00-18:00

ליווי תכניות בעברית בשפת הסימנים בשעות צפיית השיא:

בהתאם להוראות סעיף 7)א()2( לחוק הכתוביות, יש ללוות בשפת סימנים 5% מהמשדרים בעברית 

בשעות צפיית השיא. החל מיום ה- 1.1.11, בחינת המכסה הקבועה בסעיף 7)א(לחוק הכתוביות תיעשה 

בכל ערוץ בנפרד ולא מתוך סך זמן שידורן של התכניות )כהגדרתן בחוק( המשודרות בשעות השיא בכל 

שידורי בעלי הרישיונות. 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת YES במכסות שפת הסימנים:

אורך תכניות )שעות(ערוץ
אורך תכניות בליווי 
שפת סימנים )שעות(

אחוז תרגום

361298.0%יס דוקו

1042726.0%ערוץ ההיסטוריה

E 3326.1%ערוץ

5230.0%ערוץ הביוגרפיה

3324613.9%החיים הטובים

2203716.8%הטיולים

1293829.5%ניקלודיאון

74810.1%אגו

70011015.7%הבריאות

72211816.3%האוכל

141117.8%אגו טוטאל
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2206529.5%לוגי

3376920.5%הילדים

32316551.1%ערוץ 5

73917323.4%ערוץ 5+

16310061.3%ערוץ 5+ לייב

1005525.2%ערוץ 5+ גולד

6369.5%בית פלוס

4636.5%יס קומדי

2827.1%יס אקשן

OH 1715.9%יס

16956.3%דיסני

97900.0%הידברות

1286725.6%קבלה

oneאין עמידה 

YES לא עמדה בחובה זו וליוותה פחות מ-5% מהמשדרים בעברית בערוצים: הידברות ו-ONE. הנושא 

טופל במסגרת הליך הפרות.

ליווי תכניות בשפת הסימנים בערוץ לגיל הרך:

בהתאם להוראת סעיף 7)ג()1( לחוק הכתוביות, יש ללוות מדי יום בשפת הסימנים תכנית יומית אחת או 

יותר בערוץ לגיל הרך, המשודרות ברצועה קבועה ונמשכות לא פחות מ- 30 דקות ביום.

YES עמדה בחובה זו בערוצים הופ וג'וניור.

 

תרגום "תכניות מרכזיות":

בהתאם להוראת סעיף 6)ג()2( לחוק הכתוביות, יש לכלול במכסת התרגום בערוצי טלוויזיה לילדים גם 

תרגום קבוע של תוכניות מרכזיות, שייקבעו על ידי המועצה.

המועצה קבעה את התוכניות המרכזיות בערוצי הילדים במספר החלטות: החלטת המועצה מספר 2-2/2008 

מיום 10.01.2008, 3-11/2008 מיום 03.07.2008, 3-8/2009 מיום 7.5.2009, 4-29/2009 מיום 19.11.09, 3-5/2011 

מיום 10.3.11 ו- 4-22/2011 מיום YES .3.11.2011 עמדה בחובה זו.

בהתאם להוראות סעיף 4)א()2( לחוק הכתוביות על משדר טלוויזיה ללוות בכתוביות משדרים המשודרים 

בשידור חי בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר כדלקמן. – 

אורך תוכניותערוץ
אורך תוכניות עם 

כתוביות
המחויבותאחוז תרגום

15714592.4%75.0%ערוץ 5

168168100.0%75.0%ערוץ 5+

11910588.2%75.0%ערוץ 5+ לייב

1664325.9%22.5%ערוץ 5+ גולד

30816754.2%22.5%קבלה

4250.0%37.5%הילדים

YES עמדה בחובה זו.
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בהתאם להוראות סעיף 4)ב()2( לחוק הכתוביות על משדר טלוויזיה ללוות בכתוביות משדרים המשודרים 

בשידור חי בשעות צפיית השיא בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר. 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת YES במכסות התרגום:

אורך תכניותערוץ
אורך תכניות עם 

כתוביות
המחויבותאחוז תרגום

14113092.2%75.0%ערוץ 5

158158100.0%75.0%ערוץ 5+

11210089.3%75.0%ערוץ 5+ לייב

1664325.9%22.5%ערוץ 5+ גולד

331236.4%22.5%קבלה

4250.0%37.5%הילדים

YES עמדה בחובה זו.

2.4.5. שידור הפקות מקומיות בחגים 

בהתאם להוראת סעיף 5א לכללים, מחויבת yes לשדר בחגי ישראל ובימי זיכרון משדרים ייעודיים 

בהיקף מצטבר שלא יפחת משתי שעות בכל חג ובכל יום זיכרון, כאשר לפחות שעה אחת צריכה להיות 

משודרת בשידור ראשוני. כמו כן, נדרשת yes לשדר את חלק הארי של שעות החובה בערוצי ילדים ונוער 

המשודרים במסגרת חבילת הבסיס. 

להלן נתונים לגבי עמידת חברת yes בחובת שידור הפקות מקומיות בחגים וימי זיכרון:  

חג / יום זיכרון
מספר דקות שידור 

)ראשוני + חוזר(
מספר דקות שידור 

ראשוני
מספר דקות שידור 

בערוצי הילדים והנוער

1118220176ראש השנה

965178174יום כיפור

1417111171סוכות + שמחת תורה

3220343264פסח

2540240392יום השואה

2190172313יום הזיכרון

64470204יום העצמאות

873148354שבועות

43817265ט' באב

YES עמדה בחובה לשדר משדרים ייעודיים בשידור ראשוני וחוזר.

YES עמדה בחובה לשדר את החלק הארי של שעות החובה בערוצי ילדים ונוער המשודרים בחבילת הבסיס.
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2.4.6. שידורים קהילתיים

על פי סעיף 23 לכללים, נדרשת yes לשדר תכניות בעלות עניין מיוחד לקהילה ומשדרים בענייני האזור, 

כמשמעותם בסעיף 6כ לחוק התקשורת, בין השאר בנושאי אומנות, חינוך ותרבות, ספורט, פנאי ותחביבים, 

אזרחים ותיקים, בית ומשפחה, איכות הסביבה ושירותים עירוניים. יחד עם זאת, נקבע כי yes תהיה 

פטורה מחובת שידורן של תכניות בנושאים המפורטים לעיל, אם שודר משדר בנושא כאמור במהלך חודש 

מסוים במסגרת השידורים הקהילתיים באזור. 

חברת yes עמדה בחובה זו. 

2.4.7. מעקב חובות 

 :YES להלן פירוט חובות חברת

חובות בגין שנת 2014:

הנגשת שידורים ללקויי שמיעה 

במהלך שנת 2014 נצבר חוב של 76 שעות בליווי בכתוביות בערוץ ההידברות. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, 

עד לסוף שנת 2017..

במהלך שנת 2014 נצבר חוב של 10 שעות בליווי בכתוביות בשעות השיא בערוץ ההידברות. הנושא 	 

טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת 

בכתוביות, עד לסוף שנת 2017.

במהלך שנת 2014 נצבר חוב של 49 שעות בליווי בשפת סימנים בשעות השיא בערוץ ההידברות. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בכתוביות, עד לסוף שנת 2017.

חובות שידור ספורט בגין עונת 2014/2015

במהלך עונת השידורים 2014/2015 שודר משחק גמר הגביע האיטלקי בכדורסל בערוץ ה-LIVE ללא 	 

שידור מקביל בערוץ בסיס. לפיכך, נקבע ל-YES הוראת החזר לשידור של משחק חצי גמר ממפעל 

היורוליג )המשחק השני, אשר אין חובה לשדרו בערוץ בסיס( במהלך עונת השידורים 2015/2015, 

מעבר לחובת השידורים השוטפת וכן משחק ידידות כדורגל בוגרים )קרואטיה נ' ישראל(, אשר אין 

חובה לשדרו בערוץ בסיס.

חובות בגין שנת 2013:

חובות השקעה

השקעה בערוצים לגיל הרך: במהלך שנת 2013 הושקע סכום הנמוך ב- 36,875 ₪ מהנדרש בערוצים לגיל 

הרך. נקבע כי על YES להשלים חוב זה, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה, צמוד למדד המחירים 

לצרכן, עד סוף שנת 2015. בשנת 2014 השקיעה YES 3,968,960 ₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת 

בקטגוריה זו, ולפיכך החזר חוב זה הושלם.
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חובות שידור ספורט בגין עונת 2013/2014

במהלך עונת השידורים 2013/2014 לא שודרו בשידור חוזר משחק כדורעף אחד מהליגה האיטלקית 

ושלושה משחקיNBA  כפי שנקבע בהחלטות המועצה. לפיכך, נקבעה ל-YES הוראת החזר לשידור של 

שלושה משחקים נוספים בקטגוריית "כדורסל-NBA" ומשחק אחד נוסף בקטגוריית "ספורט עולמי" מעבר 

לחובת השידורים השוטפת בכל קטגוריה. נקבע כי על YES להשלים את החזר החוב באמצעות שידור 

המשחקים עד לסוף חודש יוני YES  .2015 שידרה בעונת המשחקים 2014-2015 את המשחקים כנגד חוב 

זה ולפיכך החזר חוב זה הושלם.  

ליגות בכירות )זרות ומקומיות(: במהלך עונת השידורים 2013/2014 צברה YES חוב של  משחק אחד 

 YES בקטגוריית " ליגות בכירות )זרות ומקומיות(": הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על

להשלים את החזר החוב באמצעות שידור משחק אחד, מעבר לחובת השידור השוטפת בקטגוריה, עד 

לסוף חודש יוני YES  .2015 שידרה בעונת המשחקים 2014-2015  משחק אחד כנגד חוב זה ולפיכך החזר 

חוב זה הושלם.  

הנגשת שידורים ללקויי שמיעה 

במהלך שנת 2013 נצבר חוב של 759 שעות בליווי בכתוביות בערוץ ההידברות. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, עד 

לסוף שנת YES .2016 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2014. לפיכך, ל -YES  חוב של 759 שעות 

בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2016.

במהלך שנת 2013 נצבר חוב של 79 שעות בליווי בכתוביות בשעות השיא בערוץ ההידברות. הנושא 	 

טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת 

בכתוביות, עד לסוף שנת YES .2016 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2014. לפיכך, ל -YES  חוב 

של 79 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2016.

במהלך שנת 2013 נצבר חוב של 45 שעות בליווי שפת סימנים בשעות השיא. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, עד 

לסוף שנת YES .2016 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2014. לפיכך, ל -YES  חוב של 45 שעות 

בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2016.

חובות בגין שנת 2012:

חובות שידור לחגים

במהלך שנת 2012 צברה YES חוב של חצי שעת שידור ראשונית ועשרים דקות שידור חוזר לט' באב. 

נקבע כי על YES להשלים את החזר החוב עד לסוף שנת 2014, מעבר לחובת השידור השוטפת. בשנת 

 YES 2013 לא שודרו שעות ייעודיות ראשוניות וחוזרות בתשעה באב כנגד חוב זה. בשנת 2014 שידרה

112 דקות בשידור ייעודי ראשוני לט' באב, מעבר לחובת השידור השוטפת, אשר 60 דקות מהם שימשו 

להחזר החוב משנת 2011, כפי שיפורט בהמשך, ולפיכך נותרו 52 דקות אשר יכולות לשמש להחזר החוב 

משנת 2012, ולפיכך החזר חוב זה )שידור ראשוני לט' באב( הושלם.

כמו כן, בשנת 2014 שידרה YES 318 דקות בשידור ייעודי חוזר לט' באב, מעבר לחובת השידור השוטפת, 

אשר 26 דקות מהם שימשו להחזר החוב משנת 2011, כפי שיפורט בהמשך, ולפיכך נותרו 228 דקות אשר 

יכולות לשמש להחזר החוב משנת 2012 ולפיכך החזר חוב זה )שידור חוזר לט' באב( הושלם.
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חובות שידור ספורט

"שידורי כדורגל מליגות אחרות בעולם": במהלך עונת השידורים 2012/2013 צברה YES חוב של 47 

משחקים של "שידורי כדורגל מליגות אחרות בעולם". הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על 

YES להשלים את החזר החוב באמצעות שידור 47 משחקים בקטגוריה, מעבר לחובת השידור השוטפת 

בקטגוריה, עד לסוף חודש יוני YES  .2015 שידרה בעונת המשחקים 2013-2014 14 משחקים כנגד חוב זה 

ולפיכך נותרו להוט חוב של 33 שידורי כדורגל בקטגוריית "שידורי כדורגל מליגות אחרות בעולם" אותם 

עליה לשדר עד לסיום עונת YES  .2014-2015 שידרה בעונת המשחקים 2014-2015 33 משחקים נוספים 

כנגד חוב זה ולפיכך החזר חוב זה הושלם.  

הנגשת שידורים ללקויי שמיעה 

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 1016 שעות בליווי בכתוביות בערוץ ההידברות. הנושא טופל במסגרת 	 

הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת בכתוביות, עד 

לסוף שנת YES .2015 לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת  2013 ובשנת 2014. לפיכך, ל -YES  חוב 

של 1016 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2015.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 228 שעות בליווי בכתוביות בשעות השיא בערוץ ההידברות. הנושא 	 

טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי השוטפת 

בכתוביות בשעות השיא, עד לסוף שנת YES.2015  לא ביצעה החזר כנגד חוב זה בשנת 2013 ובשנת 

2014. לפיכך, ל-YES  חוב של 288 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד לסוף שנת 2015.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 176 שעות בליווי בכתוביות של שידורים חיים בערוץ הקבלה. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בכתוביות בשידור חי, עד לסוף שנת YES .2015   שידרה 149 שעות מעבר לחובה הקבועה 

בקטגוריה זו בשנת 2013. לפיכך, ל -YES  נותר חוב של 27 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים 

עד לסוף שנת YES .2015   שידרה 98 שעות מעבר לחובה הקבועה בקטגוריה זו בשנת 2014. לפיכך 

החזר חוב זה הושלם.

במהלך שנת 2012 נצבר חוב של 62 שעות בליווי בשפת סימנים בשעות השיא בערוץ ההידברות. 	 

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות ונקבע כי על YES להשלים את החזר החוב, מעבר לחובת הליווי 

השוטפת בשפת הסימנים בשעות השיא, עד לסוף שנת YES .2015   לא ביצעה החזר כנגד חוב זה 

בשנת 2013 ובשנת 2014. לפיכך ל YES  נותר חוב של 62 שעות בקטגוריה זו אותו עליה להשלים עד 

לסוף שנת 2015.

חובות בגין שנת 2011:

חובות שידור לחגים

במהלך שנת 2011 צברה YES חוב של שעת שידור ייעודית ראשונית ו-26 דקות שידור ייעודיות שידור 	 

חוזר לט' באב. בשנת 2013 לא שודרו שעות ייעודיות ראשוניות וחוזרות בתשעה באב כנגד חוב זה. 

בשנת 2014 שידרה YES 112 דקות בשידור ייעודי ראשוני לט' באב ושידרה 258 דקות בשידור ייעודי 

חוזר לט' באב, מעבר לחובת השידור השוטפת, ולפיכך החזרי החוב לשנה זו הושלמו. 
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חובות בגין שנת 2010:

חובות השקעה

השקעה בערוצי מפיקים חיצוניים: במהלך השנה הושקע סכום הנמוך ב- 10,535,364 ₪ בערוצי מפיקים 

חיצוניים. נקבע כי על YES להשלים את החזר חוב זה בפריסה שווה, בין השנים 2014-2016. בשנת 2014 

השקיעה חברת YES 20,272,107 ₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה זו, ולפיכך החזר החוב 

משנת 2010 הושלם.

 YES 2.4.8. הפרות שנקבעו לחברת

הפרות שנקבעו

 ONE שידור חסויות בניגוד להוראות כללי התקשורת בערוץ  9.3.14 

1HD שידור בניגוד לאמור באישור ערוץ ספורט  27.4.14

פרסומת וקידום עניינים אסור למותגים שונים בתכנית "מיקי שמו אופה בצרפתית" בערוץ   23.7.14

האוכל   

פרסומת וקידום עניינים לכאורה לשמפו "הד אנד שולדרס" ולחוברת הקלפים "אדרנלין"   4.8.14

בשידורי ערוץ הספורט   

התבטאויות באח הגדול בניגוד לאישור ערוץ "האח הגדול LIVE", חוק     התקשורת וכללי   18.8.14

התקשורת   

פרסומת וקידום עניינים אסור בערוץ הידברות   19.8.14

שידור משחקים בניגוד להחלטת מועצה מס' 2-27/2009 בערוצי צ'רלטון  31.8.14

פרסומת וקידום עניינים למופע "מותק בממלכת הקרח" בערוצים 'הופ!' ו- 'הופ! ילדות   1.12.14 

ישראלית'  

עיצומים כספיים שהוטלו

החשכת ערוץ הספורט +5 בניגוד להוראות הרישיון  4.3.14

פרסומת וקידום עניינים לשמפו "הד אנד שולדרס" ולחברת הקלפים "אדרנלין"   29.10.14

פרסומת וקידום עניינים אסור למותגים שונים בתכנית "מיקי שמו אופה בצרפתית" בערוץ   30.10.14

האוכל   

הפרת החלטת מועצה מס' 2-27/2009 בערוצי צ'רלטון  31.12.14

2.5. ישראל פלוס - הערוץ הייעודי בשפה הרוסית 

חובות הערוץ בעניין הפקות מקומיות נחלקות לחובות הקבועים בשעות שידור וחובות הקבועים בסכומי 

השקעה. כמו כן, חלות על הערוץ חובות בקשר לאופי ותוכן השידורים, תרגום השידורים, שידור חדשות 

ואקטואליה וליווי השידורים בכתוביות ושפת הסימנים, כפי שיפורט להלן.
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2.5.1. הפקות מקומיות

שידור שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני: 

על פי הוראות סעיף 29.9.1 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר בשידור ראשוני 500 שעות הפקה מקומית בשנה, 

כאשר 150 שעות מתוך מכסה זו יכולות להיות שידורי אקטואליה. 

בפועל שידר הערוץ 581 שעות הפקה מקומית ועוד 150 שעות אקטואליה אשר יכולות להיזקף למכסה 

זו, ובסה"כ שודרו 731 שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני. 

הערוץ עמד בחובת שידור ראשוני של הפקות מקומיות ושידר 231 שעות מעבר לחובתו על פי הרישיון. 

פירוט ההפקות מופיע בנספח 3 לדו"ח זה. 

השקעה בהפקות מקומיות: 

על פי הוראות סעיף 29.9.1 לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקות מקומיות בשידור ראשוני סכום של 

 .₪ 17,262,586

בפועל השקיע הערוץ בהפקות אלה סכום של 25,898,651 ₪. 

הערוץ עמד בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות בשידור ראשוני והשקיע סכום הגבוה ב- 8,636,065 ₪  

מחובה זו. 

השקעה בהפקת דרמה ותעודה: 

בהתאם להוראת סעיף 4.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקת תכניות מקומיות מסוג דרמה 

ותעודה סכום של 1,726,259 ₪.

במהלך שנת 2014 השקיע הערוץ בהפקות אלה סכום של 3,540,000 ₪. 

הערוץ עמד בחובת ההשקעה בהפקת דרמה ותעודה והשקיע סכום הגבוה ב- 1,813,741 ₪ מחובה זו.

שידור שעות הפקה מקומיות )ראשוני וחוזר(: 

בהתאם להוראות סעיף 29.9 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר הפקות מקומיות בשיעור שלא יפחת מ- 20% 

משעות השידור ששודרו בערוץ במהלך השנה. היקף השעות השנתי עומד על 7,280 שעות )20 שעות ביום 

* 364 ימי שידור(, ועל כן נדרש לשדר 1,456 שעות הפקה מקומית בשנה. 

הערוץ שידר בפועל 1,232 שעות הפקה מקומית.

הערוץ לא עמד במחויבות זו ושידר הפקות מקומיות בהיקף הנמוך ב- 224 שעות מהחובה המוטלת עליו. 

הנושא טופל במסגרת נוהל הפרות ונקבע כי על הערוץ להשלים את השעות החסרות עד לסוף שנת 2016.

שידור שעות הפקה מקומית בין השעות 16:00-23:00: 

על פי הוראות סעיף 29.10 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר לפחות 440 שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני 

בין השעות 16:00-23:00.

במהלך שנת 2014 שידר הערוץ 335 שעות הפקה מקומית בשעות האמורות.

הערוץ לא עמד במחויבות זו ושידר בין השעות 16:00-23:00 הפקה מקומית בשידור ראשוני בהיקף הנמוך 

ב- 105 שעות מחובתו על פי הרישיון. 

הנושא טופל במסגרת נוהל הפרות ונקבע כי על הערוץ להשלים את השעות החסרות עד לסוף שנת 2016.
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שידור הפקות מקומיות העוסקות בחברה ובהוויה התרבותית: 

סעיף 29.10 לרישיון קובע כי על הערוץ לשדר לפחות 440 שעות הפקה המקומית בנושאים הנוגעים 

לאורחות החיים בישראל, להווי החיים בישראל ולהוויה התרבותית והחברתית של הציבור דובר הרוסית 

במדינת ישראל. 

במהלך שנת 2014 שידר הערוץ 865 שעות שידור בנושאים האמורים.

הערוץ עמד במחויבותו ושידר הפקות מקומיות בנושאים האמורים בהיקף הגבוה ב- 425 שעות מחובתו 

על פי הרישיון.

2.5.2. שידורים

שידור רצוף: 

על פי הוראות סעיף 2.4 לנספח ג' לרישיון, על הערוץ לשדר 20 שעות רצופות ביממה לפחות. 

הערוץ עמד במחויבות זו. 

שעות ראשוניות: 

בהתאם להוראות סעיף 3.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר בשנת 2014 6 שעות שידור ראשוני 

בממוצע בכל יום.

הערוץ עמד במחויבות זו ושידר 7.1 שעות שידור ראשוני בממוצע יומי.

תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של כלל הציבור בישראל: 

בהתאם להוראות סעיף 5.1 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות העוסקות בנושאים המצויים 

על סדר היום של כלל הציבור בישראל, באורך מצטבר שלא יפחת מ- 75 דקות בשבוע.

הערוץ עמד במחויבות זו ושידר בממוצע 133 דקות של תכניות העוסקות בנושאים אלה בכל שבוע. 

תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של ציבור דוברי הרוסית בישראל: 

על פי האמור בסעיף 5.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות העוסקות בנושאים המצויים על 

סדר היום של ציבור דוברי הרוסית בישראל, בהיקף שלא יפחת מ- 70 דקות בשבוע.

הערוץ עמד במחויבות זו ושידר בממוצע 123 דקות של תכניות כאמור בכל שבוע. 

תכניות הכוללות מידע שימושי לציבור דוברי הרוסית בישראל: 

בהתאם להוראות סעיף 5.3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות הכוללות מידע שימושי לציבור 

דוברי הרוסית בישראל, בהיקף שלא יפחת מ- 70 דקות בשבוע. 

הערוץ עמד במחויבות זו ושידר בממוצע 141 דקות בשבוע של תכניות העוסקות בנושאים האמורים. 

תכניות העשרה העשויות לסייע בקליטתם של עולים דוברי רוסית בהוויה הישראלית: 

בהתאם להוראות סעיף 5.4 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות העשויות לסייע בקליטתם של 

עולים דוברי רוסית בהוויה הישראלית וזאת בהיקף שלא יפחת מ- 130 דקות בשבוע. 

הערוץ עמד במחויבות זו, פרט לשבועות 16, 17 ו-19 בשנת 2014. 

בנושא טופל במסגרת הליך הפרות.
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2.5.3. תרגום

שידור ותרגום לרוסית: 

סעיף 30.1 לרישיון קובע כי כל שידורי הערוץ יהיו בשפה הרוסית, בדיבור, בדיבוב או בכתוביות.

הערוץ עמד במחויבות זו.

דיבור ודיבוב לרוסית: 

סעיף 30.2 לרישיון קובע כי לפחות מחצית משידורי הערוץ יהיו בדיבור או בדיבוב לשפה הרוסית וכי 

לפחות מחצית מהמשדרים שבין השעות 19:00-22:00 יהיו בדיבור או בדיבוב לשפה הרוסית. 

מתוך 8,736 שעות אותן שידר הערוץ במהלך השנה, 7,071 שעות היו בדיבור או בדיבוב לשפה הרוסית. 

מתוך 1,092 שעות שידור בין השעות 19:00-22:00 שידר הערוץ 890 שעות בדיבור או בדיבוב לשפה הרוסית. 

הערוץ עמד במחויבויותיו.

2.5.4. חדשות ואקטואליה 

בהתאם להחלטת המועצה מס' 1-6/2009 מיום 26.3.09 בעניין הפקת החדשות באופן עצמאי, התחייב 

הערוץ, בין היתר, להפיק את החדשות בהתאם למפרט התוכן ומבלי לפגוע במתכונת ובאיכות המהדורות 

כפי שהיו טרם מתן האישור להפיק את החדשות באופן עצמאי.

בהמשך להחלטת המועצה כאמור, החל הערוץ להפיק את החדשות באופן עצמאי החל מחודש יוני 2009.

ימי חול

הערוץ התחייב לשדר מהדורה מצומצמת באורך 20 דקות וכן מהדורה מרכזית שאורכה 45 דקות במהלך 

הימים א'-ה'. 

הערוץ לא עמד במחויבויות לשדר מהדורה מצומצמת בין התאריכים 3.3.14-31.12.14.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

הערוץ עמד במחויבות לשדר מהדורה מרכזית בת 45 דקות.

כמו-כן, התחייב הערוץ לשדר 4 מבזקים בני 5 דקות בימים א'-ה'. 

הערוץ עמד בחובה זו. 

יום ו'

הערוץ התחייב לשדר ביום ו' מבזק אחד בן 5 דקות וכן תכנית אקטואליה )סיכום שבוע( בת 40 דקות 

שבמהלכה ישודרו 2 מבזקי חדשות. 

הערוץ עמד בחובות אלו.

יום שבת

הערוץ התחייב לשדר ביום שבת מבזק אחד בין 5 דקות וכן תכנית אקטואליה )סיכום חדשות חוץ( באורך 

30 דקות שכוללת 2 מבזקי חדשות. 

הערוץ עמד בחובותיו.
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שידור תכניות בהתאם לקטגוריות 

בהתאם להוראות סעיפים 6.1-6.6 בנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות בהתאם לקטגוריות 

המפורטות בהם, ובין היתר סדרות ישראליות, סדרות רוסיות, סדרות זרות אחרות שאינן רוסיות, סרטים 

עלילתיים ישראליים, סרטים עלילתיים רוסיים וסרטים עלילתיים זרים שאינם רוסיים.

הערוץ עמד בחובה ושידר סדרות ישראליות וסדרות זרות שאינן רוסיות וכן שידר סרטים עלילתיים 

ישראלים וסרטים עלילתיים זרים שאינם רוסיים.

שידור תכנית אולפן בצמוד למהדורת החדשות: 

בהתאם להוראות סעיף 8 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר בכל יום חול תכנית אולפן )הכוללת 

בין היתר דיון בפאנל, כתבות חוץ וחומר ארכיוני( בת 15 דקות לפחות, בנושאים ציבוריים, פוליטיים, 

חברתיים, תרבותיים ואקטואליים )שאינם אקטואליה יומית(, המצויים על סדר היום של ציבור דוברי 

הרוסית בישראל.

סה"כ נדרש הערוץ לשדר בכל שבוע תכניות אולפן כאמור בהיקף כולל של 75 דקות.

הערוץ עמד במחויבות זו ושידר במהלך ימי החול 177 דקות של תכניות אולפן כאמור.  

2.5.5. הוצאות הפעלה

על פי סעיף 1.1 לנספח יב' לרישיון, מחויב הערוץ בהוצאות הפעלה שנתיות בסך 30,541,498 ₪.

בשנת 2014 עמדו הוצאות ההפעלה של הערוץ בפועל על סך כולל של 43,509,000 ₪. 

הערוץ עמד במחויבות זו והוציא סכום הגבוה ב- 12,967,502 ש"ח מחובת ההוצאה הנדרשת על פי רישיונו.

2.5.6. עמידה בחובות חוק שידורי טלוויזיה – כתוביות ושפת סימנים

הערוץ נדרש לעמוד בחובות המנויות בחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה – 2005.

 הערוץ עמד ככלל בחובות המנויות בחוק על סעיפיו השונים ובהחלטת מועצה מספר 1-1/2013 מיום 

17.1.2013, פרט לסעיפים המפורטים להלן:

עמידה בליווי תכניות מוקלטות המשודרות על פני כל שעות היום:

על פי החלטת המועצה על הערוץ ללוות בכתוביות 75% מהתכניות המוקלטות המשודרות בערוץ.

הערוץ לא עמד במחויבות זו וליווה רק 46.5% מהתכניות המוקלטות המשודרות.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

 

עמידה בליווי תכניות מוקלטות המשודרות בשעות השיא:

על פי החלטת המועצה על הערוץ ללוות בכתוביות 100% מהתכניות המוקלטות המשודרות בערוץ בשעות 

השיא.

הערוץ לא עמד במחויבות זו וליווה רק 93.1% מהתכניות המוקלטות המשודרות בשעות אלו.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

עמידה בליווי תכניות המשודרות בשידור חי על פני כל שעות היום

על פי החלטת המועצה על הערוץ ללוות בכתוביות 75% מהתכניות המשודרות בשידור חי בערוץ.

הערוץ לא עמד במחויבות זו וליווה רק 17.4% מהתכניות המשודרות בשידור חי.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 
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2.5.7. מעקב חובות 

להלן פירוט חובות הערוץ הייעודי בשפה הרוסית: 

חובות בגין שנת 2014

שידור שעות הפקה מקומיות )ראשוני וחוזר( – הערוץ צבר חוב של  224 שעות הפקה מקומית, בהתאם 

להוראות סעיף 29.9 לרישיון. נקבע כי על הערוץ להשלים את השעות החסרות עד לסוף שנת 2016, מעבר 

לחובת השידור השוטפת לפי סעיף 29.9 לרישיון.

שידור שעות הפקה מקומית בין השעות 16:00-23:00 – הערוץ צבר חוב של 105 שעות הפקה מקומית 

בשידור ראשוני בין השעות 16:00-23:00, בהתאם להוראות סעיף 29.10 לרישיון, נקבע כי על הערוץ 

להשלים את השעות החסרות עד לסוף שנת 2016, מעבר לחובת השידור השוטפת לפי סעיף 29.10 לרישיון.

חובות בגין שנת 2013

השקעה בתעודה ודרמה – הערוץ צבר חוב בסכום של 109,483 ₪. בשנת 2014 השקיע הערוץ 1,813,741 

₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה זו, אשר שימשו להשלמת החוב מהשנים 2007 ו-2009 

ולהפחתת החוב משנת 2010, כפי שיתואר להלן. כנגד החוב משנת 2013 לא בוצעו השקעות בשנת 2014 

והוא נותר בעינו. 

חובות שידור – הערוץ צבר חוב של 201 שעות משדרים מהפקה מקומית, בהתאם לסעיף 29.9 לרישיון. 

נקבע כי על הערוץ לשדר בשנת 2015 שעות אלו, מעבר לחובת השידור השוטפת לפי סעיף 29.9 לרישיון.

חובות בגין שנת 2010: 

השקעה בתעודה ודרמה – הערוץ צבר חוב בסכום של 706,960 ₪. בשנת 2014 השקיע הערוץ 1,813,741 

₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה זו, אשר  שימשו להשלמת החוב מהשנים 2007 ו-2009 

ולהפחתת החוב משנת 2010. נכון לסוף שנת 2014, עומד החוב משנת 2010 על סך 87,347 ₪.

חובות בגין שנת 2009:

השקעה בתעודה ודרמה – הערוץ צבר חוב בסכום של 1,082,701 ₪. בשנת 2014 השקיע הערוץ 1,813,741 

₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה זו, אשר  שימשו להשלמת החוב מהשנים 2007 ו-2009 

ולהפחתת החוב משנת 2010. לפיכך, החוב משנת 2009 הושלם.

חובות בגין שנת 2007:

השקעה בתעודה ודרמה – הערוץ צבר חוב בסכום של 111,427 ₪. בשנת 2014 השקיע הערוץ 1,813,741 

₪, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריה זו, אשר  שימשו להשלמת החוב מהשנים 2007 ו-2009 

ולהפחתת החוב משנת 2010. לפיכך, החוב משנת 2007 הושלם.

סטטוס חובות מעודכן ומתואם לסוף שנת 2014 )כולל חובות שנים קודמות(: 

השקעה בתעודה ודרמה - לערוץ חוב מצטבר בסכום של 196,830 ₪. 

בהתאם להחלטת מועצה מס' 7-14/2011 מיום 2.6.11, יש להחזיר את החוב משנת 2010 )87,347 ₪( בשנת 

2015, וזאת מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בקטגוריית הדרמה והתעודה בשנה זו. 

החוב שנצבר בקטגוריה בשנת 2013, בסך 109,483 ₪, יוחזר עד סוף שנת 2016, וזאת מעבר לחובת ההשקעה 

השוטפת בקטגוריית הדרמה והתעודה בשנים 2015-2016.
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2.5.8. הפרות שנקבעו לערוץ בשנת 2014 

שינוי מתכונת שידורי חדשות בערוץ הייעודי בשפה הרוסית ללא קבלת אישור המועצה  29.7.14

עיצומים כספיים שהוטלו על הערוץ

שינוי מתכונת שידורי חדשות בערוץ הייעודי בשפה הרוסית ללא קבלת אישור המועצה  31.8.14

2.6 ערוץ 24 - ערוץ המוסיקה הייעודי 

על הערוץ מוטלות חובות בנוגע להפקה מקומית ותוכן השידורים, כמו גם חובות הנוגעות לתחום המוסיקה 

וקידומו, כפי שיפורט להלן.

2.6.1. השקעה כספית

השקעה בהפקות מקומיות: 

בהתאם להוראות סעיף 6.1 א' לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקות מקומיות בשידור ראשוני 

סכום כולל של 29,053,783 ₪ )מתוך סכום זה ניתן להשקיע עד 8,000,000 ₪ בהפקות קצרות וקליפים(.

במהלך שנת 2014 הערוץ השקיע בהפקות מקומיות סכום של 31,833,851 ₪ )לא בוצעה השקעה בהפקות 

קצרות וקליפים(.

הערוץ עמד בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות בשידור ראשוני והשקיע סכום הגבוה ב- 2,780,068 ₪ 

מחובתו על פי תנאי הרישיון.  

פירוט ההפקות מופיע בנספח 4 לדו"ח זה. 

עמידה בתקרת ההשקעה בתכניות מוסיקה ישראלית מעורבת

בהתאם להוראות סעיף 6.1 לנספח ג' לרישיון, יכול הערוץ להשקיע עד 30% מסכום ההשקעה בתכניות 

מוסיקה ישראלית מעורבת. תקרת ההשקעה בתכניות מוסיקה ישראלית מעורבת עמדה בשנת 2014 על 

סך של 9,550,155 ₪. הערוץ השקיע בתכניות מוסיקה ישראלית מעורבת 6,958,870 ₪. 

לפיכך, עמד הערוץ בתקרת ההשקעה בקטגוריה זו. 

השקעה בהפקות תעודה בנושאי מוסיקה ישראלית: 

בהתאם להוראות סעיף 6.1א' לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקות תעודה בנושאי מוסיקה 

ישראלית סכום של 2,421,149 ₪. 

הערוץ עמד בחובה זו והשקיע בהפקות אלה סכום של 2,744,718 ₪, סכום הגבוה ב- 323,569 ₪ מחובתו 

על פי תנאי הרישיון. 

השקעה בהפקות איכות בנושאי מוסיקה ישראלית )סקירה מעמיקה של מוזיקאים ופועלם(: 

בהתאם להוראות סעיף 6.1א' לנספח ג' לרישיון הערוץ נדרש להשקיע סכום של 4,842,297 ₪ בהפקות 

איכות בנושאי מוסיקה ישראלית.

הערוץ עמד בחובה זו והשקיע סכום של 5,139,767 ₪,  סכום הגבוה ב-  297,470 ₪ מחובתו על פי תנאי 

הרישיון.



121

ד'
ק 

חל

השקעה בהפקות קצרות וקליפים: 

בהתאם להוראות סעיף 6.1ב לנספח ג' לרישיון, רשאי הערוץ להשקיע סכום של עד 8,000,000 ₪ בהפקות 

קצרות וקליפים, ובלבד שההשקעה בהפקות קצרות לא תעלה על סכום של 3,000,000 ₪.

הערוץ לא השקיע כלל בהפקות קצרות וקליפים.

הערוץ עמד בתקרת ההשקעה.   

2.6.2. שידורים

שידור משדרי מוסיקה זרה: 

בהתאם להוראות סעיף 29.6א לרישיון, רשאי הערוץ לכלול בשידוריו משדרי מוסיקה זרה בהיקף של עד 

10% מזמן השידור. 

הערוץ עמד במכסה המרבית המותרת לו בעניין זה ושידר 8 שעות של משדרי מוסיקה זרה )כ- 0.1% 

מהיקף שעות השידור של הערוץ(.    

שידור משדרים בנושא סגנון חיים ותרבות: 

בהתאם להוראות סעיף 29.8א לרישיון, רשאי הערוץ לכלול בשידוריו משדרים בנושאי תרבות וסגנון חיים 

בהיקף של עד 5% מזמן השידור. בהתאם להוראות סעיף 29.8א לרישיון והחלטת מועצה מס' 1-13/2014, 

מיום 20.8.14 היה רשאי הערוץ לשדר בשנת 2014 עד 535 שעות משדרים בנושאי תרבות וסגנון חיים.

הערוץ עמד במכסה המרבית המותרת לו בעניין זה ושידר כ-500 שעות משדרים בנושאים אלה.

שידור יצירות מוסיקה בשפה העברית: 

בהתאם להוראות סעיף 32.2 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר יצירות מוסיקליות בשפה העברית בהיקף שלא 

יפחת מ- 80% מזמן השידור של מוסיקה ישראלית.

הערוץ עמד בחובה זו. 

שידור 24 שעות ביממה: 

בהתאם להוראות סעיף 3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

הערוץ עמד בחובה זו. 

הפקת קליפים לשירים חשובים: 

בהתאם להוראות סעיף 4.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להפיק קליפים לשירים חשובים לצורך שידורם 

בערוץ.

הערוץ עמד בחובה זו. 

שידור תכניות בהתאם למפרט קטגוריות: 

על פי הוראות סעיף 7 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות אשר ייוחדו לקטגוריות הבאות: מידע 

והעשרה, חדשות ואקטואליה בנושאי מוסיקה בלבד; תרבות ובידור; תכניות, סדרות וסרטים תיעודיים 

בנושאי מוסיקה; שעשועונים; מופעי מוסיקה פומביים; מופעי אולפן. 

הערוץ עמד בחובה זו. 
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תכניות לקידום מוסיקה אלטרנטיבית: 

בהתאם להוראות סעיף 8.1 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להעניק מקום של כבוד ליוצרים מחוץ 

לזרם המרכזי, לייצג באופן הולם את הסגנונות הפחות פופולאריים במוסיקה הישראלית ולשדר תכניות 

המתמקדות במוסיקה שאינה מוגדרת פופולרית.

הערוץ עמד בחובה זו.

תכניות לקידום יוצרים ומבצעים בתחילת דרכם:

בהתאם להוראות סעיף 8.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות לקידום יוצרים ומבצעים בתחילת 

דרכם, לתת להם מקום של קבע במנגנון העריכה המוסיקלית, לשלבם בפינות מיוחדות בתוכניות הערוץ, 

להפיק להם קליפים ולהקים מחלקת רפרטואר מוסיקלי וטיפוח אמנים חדשים. 

הערוץ עמד בחובה זו. 

שמירת מקום למוזיקה משנות ה-60,70,80 וה-90: 

בהתאם להוראות סעיף 13 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להגיע לתיעוד מקיף של כל החומרים המוסיקליים 

ששודרו בשנות התשעים. במנגנון רשימות השידור של הערוץ ישמור בעל הרישיון מקום קבוע למוזיקה 

משנות התשעים. קליפים משנות השמונים, שבעים וששים ישולבו במנגנון רשימות השידור של הערוץ. 

בנוסף, יוקדשו תכניות לאומנים משנים אלה. 

הערוץ עמד בחובה זו.

2.6.3. חובות נוספים

עבודת שחזור לחומרי ארכיון: 

בהתאם להוראות סעיף 4.3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לבצע עבודות שחזור סאונד ותמונה דיגיטליים 

לחומרי הארכיון שירכוש לצורך שידורם בערוץ. 

הערוץ עמד בחובה זו.

הגבלת מכירת זמן שידור: 

בהתאם להוראות סעיף 6)א( לכללי התקשורת, )בזק ושידורים( )תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות 

חסות בשידורי ערוץ ייעודי(, התשס"ד – 2004(, הערוץ לא ימכור ולא יקצה במישרין או בעקיפין לגורם 

אחד יותר מ-30% מזמן השידור המוקצה לתשדירי פרסומת וקדימונים בשבוע שידורים.

הערוץ עמד בחובה זו.

2.6.4. מעקב חובות 

להלן פירוט חובות הערוץ הייעודי למוסיקה ישראלית וים תיכונית:

יתרות בשנת 2014

הפקות מקור - הערוץ צבר יתרת השקעה בסך 2,780,068 ₪. 517,530 ₪ מיתרה זו הופחתו מהחוב שצבר 

הערוץ בשנת 2008 )אשר עמד, נכון לסוף שנת 2013, על סך 1,035,060 ₪(. 2,262,538 ₪ מיתרה זו הופחתו 

מהחוב שצבר הערוץ בשנים 2003-2007 )אשר עמד, נכון לסוף שנת 2013, על סך 12.220,501 ₪(.
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חובות בגין שנת 2008:

הפקות מקור - הערוץ צבר חוב בסך 516,518 ₪. 

חובות בגין שנת 2007:

הפקות מקור - הערוץ צבר חוב בסך 6,680,035 ₪.

חובות בגין שנת 2006:

הפקות מקור - הערוץ צבר חוב בסך 3,130,810 ₪.

חובות בגין שנת 2005:

הפקות מקור - הערוץ צבר חוב בסך 147,118 ₪. 

סטטוס חובות מעודכן ומתואם לסוף שנת 2014: 

הפקות מקור - חוב מצטבר בסך 10,474,481 ₪.	 

אופן החזר החוב בגין השנים 2004-2007 הוסדר בהחלטת מועצה מס' 2-14/2009 מיום 18.6.09. 	 

בהחלטת מועצה מס' 4-12/2012, מיום 24.5.12, בה הוארכה תקופת הרישיון, הורתה המועצה כי בעל 	 

הרישיון ישלים את החזר החוב אותו היה אמור להשלים בשנת 2011, בסך 3 מלש"ח, בין השנים 

2012-2017, כשמדי שנה יוחזר החלק היחסי של החוב.

החוב משנת 2008 יוחזר באופן שווה בין השנים 2014-2015.	 

בהחלטת מועצה מס' 4-1/2016, מיום 21.1.16 הורתה המועצה כיצד על בעל הרישיון להשלים את 	 

החזר החוב אותו היה אמור להשלים בשנת 2014.

2.6.5. הפרות שנקבעו לערוץ במהלך שנת 2014 

– אזכורים מסחריים בתכניות "ישראל בוחרת"  בערוץ המוזיקה  31.8.14

הטלת עיצומים כספיים

20.11.14 – אזכורים מסחריים בתכניות "ישראל בוחרת"  בערוץ המוזיקה

2.7. הערוץ הייעודי בשפה הערבית 'הלא טי.וי' 

חובות הערוץ בעניין הפקות מקומיות נחלקות לחובות הקבועים בשעות שידור וחובות הקבועים בסכומי 

השקעה. כמו כן, חלות על הערוץ חובות בקשר לאופי ותוכן השידורים ותרגום השידורים, כפי שיפורט להלן.

2.7.1. השקעה כספית

השקעה בהפקות מקומיות: 

על פי הוראות סעיף 29.9.1 לרישיון, ולסעיף 3.1 בנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקות מקומיות 

בשידור ראשוני סכום של 6,208,823 ₪. 

בפועל השקיע הערוץ בהפקות אלה סכום של 499,876 ₪. 
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הערוץ לא עמד בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות בשידור ראשוני והשקיע סכום הנמוך ב- 5,708,947 ₪  

מחובה זו. 

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות.

פירוט ההפקות מופיע בנספח 5 לדו"ח זה

השקעה בהוצאות הפעלה

על פי סעיף 9.5.1 לנספח י"א לרישיון, מחויב הערוץ בהוצאות הפעלה שנתיות בסך 14,197,071 ₪.

בפועל השקיע הערוץ בהוצאות ההפעלה סכום של 1,234,394 ₪. 

הערוץ לא עמד במחויבות זו והוציא סכום הקטן ב- 12,962,677 ₪ מחובת ההוצאה הנדרשת על פי רישיונו.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

2.7.2. שידורים

שידור רצוף: 

על פי הוראות סעיף 2.3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר בשנת 2014 16 שעות רצופות ביממה לפחות. 

הערוץ שידר במהלך השנה 16 שעות ביממה פרט למספר תאריכים בחודש ינואר בהם שידר בהיקף מצומצם 

יותר שנע בין 14-15.5 שעות ביממה.

הערוץ לא עמד במחויבות זו. 

שעות ראשוניות: 

בהתאם להוראות סעיף 4 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות בהיקף של 50 שעות שבועיות 

בשידור ראשוני .

הערוץ לא עמד במחויבות זו ולא שידר באף אחד מהשבועות בשנת 2014 תכניות בהיקף של 50 שעות 

שבועיות בשידור ראשוני.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של כלל הציבור בישראל: 

בהתאם להוראות סעיף 4.1 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר לפחות 3 שעות בשידור ראשוני בשבוע 

של תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של כלל הציבור בישראל.

הערוץ לא עמד במחויבות ולא שידר באף אחד מהשבועות בשנת 2014 תכניות בשידור ראשוני בנושאים 

אלה בהיקף האמור.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של ציבור דוברי הערבית בישראל: 

על פי האמור בסעיף 4.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר לפחות 5.5 שעות בשידור ראשוני של 

תכניות העוסקות בנושאים המצויים על סדר היום של ציבור דוברי הערבית בישראל.

הערוץ לא עמד במחויבות זו ולא שידר באף אחד מהשבועות בשנת 2014 תכניות בהיקף של 5.5 שעות 

בשידור ראשוני בנושאים אלו. 

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 
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תכניות מידע שימושי המיועדות לציבור דוברי הערבית בישראל: 

בהתאם להוראות סעיף 4.3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות מידע שימושי המיועדות לציבור 

דוברי הערבית בישראל בשידור ראשוני, בהיקף שלא יפחת מ- 11 שעות בשבוע. 

הערוץ לא עמד במחויבות זו ולא שידר באף אחד מהשבועות בשנת 2014 תכניות בהיקף של 11 שעות 

בשידור ראשוני בנושא זה.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

תכניות העשרה העשויות לסייע לאוכלוסייה דוברת הערבית בישראל: 

בהתאם להוראות סעיף 4.4 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות העשרה העשויות לסייע 

לאוכלוסייה דוברת הערבית בישראל וזאת בהיקף שלא יפחת מ- 12.5 שעות בשידור ראשוני בשבוע. 

הערוץ לא עמד במחויבות זו ולא שידר באף אחד מהשבועות בשנת 2014 תכניות בהיקף של 12.5 שעות 

בשידור ראשוני בנושא זה.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

תכניות המופקות בישראל והמוקדשות לחינוך, תרבות, מדע וספורט ותכניות מסוג דרמה תעודה או קומדיה: 

בהתאם להוראת סעיף 4.5 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות המופקות בישראל והמוקדשות 

לחינוך, תרבות, מדע וספורט ותכניות מסוג דרמה, תעודה או קומדיה בהיקף של 2,158 שעות בשנה 

בשידור ראשוני וחוזר בממוצע של 6 שעות ביום.

הערוץ עמד בחובה זו ושידר 3,154 שעות בשנה של תכנים מסוגים אלה, בממוצע של  8.6 שעות ביום.

בהתאם להוראת סעיף 4.6 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות המופקות בישראל והמוקדשות 

לחינוך, תרבות, מדע וספורט ותכניות מסוג דרמה, תעודה או קומדיה בהיקף של 43% מכלל השידורים 

הראשוניים בשנה )100 שעות(.

הערוץ עמד בחובת זו ושידר 226 שעות ראשוניות בשנה של תכנים מסוגים אלה.

בהתאם להוראת סעיף 4.7 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר שעות הפקה מקומית בשידור ראשוני 

בהיקף שלא יפחת מ 24% מכלל שידורי הערוץ. על הערוץ היה לשדר בשנת 2014 1,398 שעות.

הערוץ לא עמד בחובת זו ושידר 140 שעות בשנה של תכנים מסוגים אלה.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

תכניות רכש

בהתאם להוראות סעיף 4.8 לנספח ג' לרישיון, ניתן לשדר תכניות רכש בשידור ראשוני לרבות סדרות 

וסרטים בשיעור שלא יעלה על 9% מכלל השידורים בערוץ.

הערוץ נדרש לעמוד בתקרת שידור תכניות רכש בשידור ראשוני על סך 595 שעות.

הערוץ עמד בתקרת שידור תכניות הרכש ושידר 64 שעות תכניות רכש בשידור ראשוני.

מידע טקסטואלי בשעות בהן לא משדר הערוץ תכניות

בהתאם להוראות סעיף 5 לנספח ג' לרישיון, בשעות בהם לא ישדר הערוץ תכניות, ישדר הערוץ מידע 

במתכונת טקסטואלית לקהילת דוברי הערבית, לחלופין, ימסור הודעה לציבור הצופים על מועד חידוש 

השידור.

הערוץ עמד בחובה זו.
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סוגות ותכניות

בהתאם להוראות סעיפים 6.1-6.5 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות בהתאם לסוגות המפורטות 

בסעיפים, ובין היתר תכניות מידע והעשרה ותכניות תרבות ובידור.

הערוץ עמד בחובה זו.

תכניות מיוחדות לחגים ולמועדים

בהתאם להוראות סעיף 7 בנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות מיוחדות לחגים ומועדים .

הערוץ לא שידר תכניות מיוחדות במועד השנה האזרחית החדשה ובמועדים וחגים נוספים.

הערוץ לא עמד בחובה זו.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 

תכניות ההולמות את אופי הערוץ ויעודו

בהתאם להוראות סעיף 29.6 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר מגוון של תכניות ההולמות את אופי הערוץ 

ויעודו, מבחינת לוח השידורים, מתכונת התכניות ונושאיהן, כמפורט בסעיפים 29.6.1-29.6.6.

הערוץ עמד בחובה זו.

שידור שעות הפקה מקומיות 

בהתאם להוראות סעיף 29.9 לרישיון וסעיף 3.3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר הפקות מקומיות 

בשיעור שלא יפחת מ- 12% משעות השידור ששודרו בערוץ במהלך השנה. היקף השעות השנתי בשנת 

2014 עמד על 5,824 ועל כן נדרש לשדר 699 שעות הפקה מקומית בשנה. 

הערוץ שידר בפועל 3079 שעות הפקה מקומית.

הערוץ עמד בחובה זו. 

2.7.3. תרגום

ליווי תכנית יומית בשעת צפיית השיא בכתוביות לעברית

בהתאם להוראות סעיף 10.3 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ ללוות תכנית יומית בשעת צפיית השיא 

בכתוביות לעברית. הערוץ ליווה את התכנית "סיחתנא" בכתוביות עברית לאורך שנת 2014.

הערוץ עמד בחובה זו.

2.7.4 דיבור ודיבוב לערבית: 

שידור ותרגום לערבית: 

סעיף 30.1 לרישיון וסעיף 10.1 לנספח ג' לרישיון קובעים כי כל שידורי הערוץ יהיו בשפה הערבית, בדיבור, 

בדיבוב או בכתוביות. הערוץ שידר תכניות בעברית מערוץ הכנסת ואת התכנית "המהדורה החברתית" 

בעברית ללא דיבוב בערבית או ליווי בכתוביות בערבית.

הערוץ לא עמד במחויבות זו.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות. 
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סעיף 30.2 לרישיון וסעיף 10.2 לנספח ג' לרישיון קובעים כי לפחות מחצית משידורי הערוץ יהיו בדיבור 

או בדיבוב לשפה הערבית.

כל שידורי הערוץ היו בדיבור בשפה הערבית.

הערוץ עמד בחובה זו.

סעיף 30.2 לרישיון וסעיף 10.2 לנספח ג' לרישיון קובעים כי לפחות מחצית מהמשדרים שבין השעות 

19:00-22:00 יהיו בדיבור או בדיבוב לשפה הערבית. 

כל שידורי הערוץ שבין השעות 19:00-22:00 היו בדיבור בשפה הערבית.

הערוץ עמד בחובה זו.

סעיף 30.3 לרישיון קובע כי תכניות ילוו בכתוביות ושפת הסימנים.

הערוץ לא ליווה תכניות בכתוביות ושפת הסימנים .

הערוץ לא עמד בהוראות הרישיון והוראות חוק הקלות לחרש התשנ"ב – 1992.

הנושא מטופל במסגרת נוהל הפרות.

להלן פירוט חובות הערוץ הייעודי בשפה הערבית:

לערוץ חוב מצטבר בהשקעה בהפקות מקומיות, בסכום של 9,725,048 ₪, כמפורט להלן:. 1

חוב בגין שנת 2012 – 801,171 ₪. א. 

חוב בגין שנת 2013 - 3,214,930 ₪.ב. 

חוב בגין שנת 2014 – 5,708,947 ₪.ג. 

לערוץ חוב מצטבר בהשקעה בהוצאות הפעלה שנתיות, בסכום של 32,310,794 ₪, כמפורט להלן:. 2

חוב בגין שנת 2012 – 6,914,298 ₪. א. 

חוב בגין שנת 2013 – 12,433,819  ₪.ב. 

חוב בגין שנת 2014 – 12,962,677 ₪.ג. 

המועצה תורה לערוץ כיצד יש להשלים את הסכומים החסרים.

הפרות שנקבעו לערוץ בשנת 2014 

סיכום העמידה בחובות ההשקעה והשידור בשנת 2013   13.11.14

סיכום העמידה בחובות ההשקעה והשידור בשנת 2013  2.12.14
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2.8. ערוץ יהודי למורשת ישראל 

על הערוץ מוטלות חובות בנוגע להפקה מקומית ותוכן השידורים בתחום מורשת ישראל, כפי שיפורט להלן.

2.8.1. השקעה כספית

השקעה בהפקות מקומיות: 

בהתאם להוראות סעיף 31.1.1.1 לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקות מקומיות בשידור ראשוני בשנת 

2014 סכום כולל של 1,993,135 ₪ )חובת ההשקעה היא יחסית לתקופת השידורים שהחלה ב- 31.8.14(.

במהלך שנת 2014 הערוץ השקיע בהפקות מקומיות סכום של 6,769,992 ₪.

הערוץ עמד בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות בשידור ראשוני והשקיע סכום הגבוה ב- 4,776,857 ₪ 

מחובתו על פי תנאי הרישיון.  

פירוט ההפקות מופיע בנספח 6 לדו"ח זה.  

השקעה בהפקה מקומית מסוגה מורכבת )דרמה או תעודה(:

בהתאם להוראות סעיף 31.1.2 לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקה מקומית מסוגה מורכבת )דרמה או 

תעודה( בשידור ראשוני סכום כולל של 298,970 ₪ )15% מסכום ההשקעה בהפקות מקומיות(. במהלך 

שנת 2014 הערוץ השקיע בהפקות מקומיות מסוגה מורכבת סכום של 2,250,441 ₪.

הערוץ עמד בחובת ההשקעה בהפקה מקומית מסוגה מורכבת והשקיע סכום הגבוה ב- 1,951,471 ₪ 

מחובתו על פי תנאי הרישיון.  

השקעה בהוצאות הפעלה שנתיות מינימליות:

בהתאם להוראות סעיף 23.7 לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהוצאות ההפעלה השנתיות סכום של 

6,783,651 מיליון ₪. הערוץ השקיע בהוצאות ההפעלה 23,257,080 ₪.

הערוץ עמד בחובה זו והשקיע סכום הגבוה ב- 16,473,429 ₪ מחובת ההוצאה הנדרשת על פי תנאי הרישיון.  

2.8.2. שידורים

בהתאם לסעיף 3.4.2 לנספח ג' לרישיון, על הערוץ לשדר תכניות בנושאים ובהיקפים הבאים:

שידור תכניות בענייני היום בראי מורשת ישראל לרבות סגנון חיים ופנאי: 

הערוץ נדרש לשדר תכניות אלו בהיקף של 123 שעות )25% מחובת השידור הראשוני(. הערוץ שידר 154 

שעות של תכניות בענייני היום בראי מורשת ישראל לרבות סגנון חיים ופנאי.

הערוץ עמד בחובה זו.

שידור תכניות תרבות בראי מורשת ישראל :

הערוץ נדרש לשדר תכניות אלו בהיקף של 123 שעות )25% מחובת השידור הראשוני(. הערוץ שידר 149 

שעות של תכניות תרבות בראי מורשת ישראל.

הערוץ עמד בחובה זו.

שידור תכניות בנושא סוגיות אקטואליות בראי מורשת ישראל:
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הערוץ נדרש לשדר תכניות אלו בהיקף של 123 שעות )25% מחובת השידור הראשוני(. הערוץ לא עמד 

בחובה זו ושידר 21 שעות בלבד של תכניות בנושא סוגיות אקטואליות בראי מורשת ישראל.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

תכניות הנותנות ייצוג לפריפריה:

הערוץ נדרש לשדר תכניות אלו בהיקף של 123 שעות )25% מחובת השידור הראשוני(. הערוץ לא עמד 

בחובה זו ושידר 72 שעות בלבד של תכניות הנותנות ייצוג לפריפריה.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

תכניות מורשת לילדים ולנוער:

בהתאם לסעיף 3.4.3 לנספח ג' לרישיון, על הערוץ לשדר תכניות מורשת לילדים ולנוער בהיקף של יפחת 

מ- 15% מזמן השידור הראשוני בערוץ.

הערוץ נדרש לשדר 74 שעות של תכניות מורשת לילדים ולנוער. הערוץ שידר תכניות אלה בהיקף של 

63 שעות בלבד.

הערוץ לא עמד בחובה זו.

שידור תכניות מורשת מסוג דרמה ותעודה:

בהתאם להוראות סעיף 3.4.4 לנספח ג' לרישיון, על הערוץ לשדר תכניות מורשת מסוג דרמה ותעודה 

בהיקף שלא יפחת מ- 15% מזמן השידור הראשוני בערוץ. הערוץ נדרש לשדר 74 שעות של תכניות אלה. 

הערוץ שידר תכניות מורשת מסוג דרמה ותעודה בהיקף של 46 שעות בלבד.

הערוץ לא עמד בחובה זו.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

שידור תכניות המופקות בישראל: 

בהתאם להוראות סעיף 4.4 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות המופקות בישראל בהיקף שלא 

יפחת מ- 90% מהתכניות המשודרות בערוץ. הערוץ שידר 100% תכניות המופקות בישראל.

הערוץ עמד בחובה זו. 

שידור 24 שעות ביממה: 

בהתאם להוראות סעיף 23.4 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר בימי חול 24 שעות ביממה ובימי שבת, לרבות 

חגי ישראל ומועדי ישראל – שידור רצוף בהיקף חלקי.

הערוץ עמד בחובות אלו.

שידור שעות ראשוניות: 

בהתאם להוראות סעיף 23.5 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר בשנת 2014 4 שעות שידור ראשוני ביממה.

הערוץ שידר בממוצע 2.9 שעות שידור ראשוניות ביממה.

הערוץ לא עמד בחובה זו.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.
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שידור בשפה העברית: 

בהתאם להוראות סעיף 32.1 לרישיון, כל שידורי הערוץ לרבות משדרי הפרסומת יהיו בשפה העברית, 

בדיבור בדיבוב או בכתוביות. 

הערוץ עמד בחובה זו.

שידור תכניות בהתאם למפרט קטגוריות: 

על פי הוראות סעיף 3.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות אשר ייוחדו לקטגוריות המפורטות 

בסעיפים 3.12.1-3.2.6 לנספח ג' לרישיון ובכלל זה: תכניות מידע והעשרה בנושא מורשת ישראל, תכניות, 

סדרות וסרטים תיעודיים בנושא מורשת ישראל, תכניות תרבות ובידור אשר עוסקות במורשת ישראל, 

תכניות לילדים ונוער בנושא מורשת ישראל ו/או בראי מורשת ישראל,  תכניות אקטואליה בראי מורשת 

ישראל ושידור וסיקור אירועים )לרבות כנסים, טכסים, תערוכות, הרצאות, דיונים וכיו"ב( בנושא מורשת 

ישראל.

הערוץ עמד בחובות אלו, פרט לחובה לשדר תכניות אקטואליה בראי מורשת ישראל.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

על פי הוראות סעיף 4.2 לנספח ג' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות אשר ייוחדו לקטגוריות הבאות: 

תכניות לבית ולמשפחה, תכניות מידע ואקטואליה, תכניות דוקומנטריות, תכניות דרמה, תכניות קומדיה, 

תוכניות שיח ותכניות בידור ומוסיקה. )סעיפים 4.2.1-4.2.7(

הערוץ עמד בחובה זו. 

שידור תכניות המבטאות התייחסות מיוחדת לחגים ולמועדים של הציבור היהודי:

על פי הוראות סעיף 6 לנספח ג' לרישיון על לוח השידורים של הערוץ לבטא התייחסות מיוחדת לחגים 

ומועדים של הציבור היהודי ובכלל זה למועדים ולחגים המפורטים בסעיפים 6.1-6.16.

הערוץ עמד בחובה זו. 

שידור הפקות מקומיות

על פי הוראת סעיף 31.1.3 לרישיון על שיעור ההפקות המקומיות בערוץ לעמוד על לפחות 20% משעות 

השידור בערוץ.

הערוץ שידר בשנת 2014 סה"כ 141,915 דקות, מתוכן 87,810 דקות מהפקה מקומית )62%(.

הערוץ עמד בחובה זו.

ליווי בכתוביות – חוק הקלות לחרש

על פי הוראת סעיף 32.2 לרישיון על הערוץ ללוות בכתוביות 25% מהתכניות שאינן משודרות בשידור חי.

הערוץ ליווה בכתוביות 31.5% מהתכניות שאינן משודרות בשידור חי.

 הערוץ עמד בחובה זו.

2.8.3. הפרות שנקבעו לערוץ במהלך שנת 2014 

לערוץ לא נקבעו הפרות בשנה זו.
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2.9 ערוץ 99 - ערוץ הכנסת 

2.9.1. השקעה כספית

בהתאם להוראות סעיף 4 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ להשקיע בהפקת התכניות המשודרות סכום 

שלא יפחת מ- 84% מסכום התמורה אשר משולם לערוץ על ידי הכנסת. 

סכום התמורה בשנת 2014 עמד על 19,463,000 ₪, ולכן הערוץ נדרש להשקיע סכום של 16,348,920 ₪.

במהלך שנת 2014 הערוץ השקיע בהפקת התכניות סכום של 16,588,000 ₪.

הערוץ עמד בחובת ההשקעה המוטלת עליו והשקיע סכום הגבוה ב- 239,080 ₪ מהחובה המוטלת עליו.

2.9.2. שידורים

שידור 24 שעות ביממה:

על פי סעיף 20.1 לרישיון, נדרש הערוץ לשדר 24 שעות ברציפות בימות החול, במשך כל ימות השנה.

הערוץ עמד בחובה זו.

שידור מספר תכניות ושעות שידור ראשוני: 

על פי הוראות סעיף 3.1 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר 24 שעות ו- 40 תכניות בכל שבוע בזמן 

כנס, ו- 17 שעות ו- 30 תכניות בכל שבוע בזמן פגרה.

הערוץ שידר בזמן כנס בממוצע שבועי 24.5 שעות ו- 40.2 תכניות, ובזמן פגרה 18 שעות ו- 30.7 תכניות.   

הערוץ עמד בחובת שידור השעות והתכניות בשידור ראשוני בזמן כנס ובזמן פגרה.

פירוט ההפקות ששודרו בערוץ מופיע בנספח 7 לדו"ח. 

שידור תכנית המסכמת את המתרחש בפרלמנטים מהעולם:

בהתאם להוראות סעיף 3.2 לנספח ב' לרישיון נדרש הערוץ לשדר מדי שבוע בשידור ראשוני תכנית בת 

30 דקות המסכמת את המתרחש בפרלמנטים בעולם הן בזמן כנס והן בזמן פגרה .

הערוץ נדרש לשדר 52 תכניות כאמור ושידר 48 תכניות. 4 תכניות לא שודרו בשל חגים.

הערוץ עמד בחובת שידור ראשוני של תכנית בת 30 דקות המסכמת את המתרחש בפרלמנטים בעולם 

הן בזמן כנס והן בזמן פגרה 

הפקת סרט תעודה שיעסוק בפעילותם ותפקודם של פרלמנטים בעולם

בהתאם להוראות סעיף 3.2 לנספח ב' לרישיון ובהתאם להחלטת המועצה מס' 2-11/2012 מיום 17.5.12, 

על הערוץ להפיק אחת לשנה סרט תעודה שיעסוק בפעילותם ובתפקודם של פרלמנטים בעולם.

הערוץ הפיק ושידר את סרט התעודה 'איזונים ובלמים'.

הערוץ עמד בחובה זו והפיק סרט תעודה כנדרש.

שידור וועדות: 

בהתאם להוראות סעיף 5.2 לנספח ב' לרישיון ובהתאם להחלטת המועצה מס' 2-11/2012 מיום . 1

17.5.12, הערוץ נדרש לשדר בזמן כנס ובזמן פגרה, בימים ובשעות המפורטים בסעיף, דיוני ועדות 

שצוות התיאום ונציגי בעל הרישיון החליטו לשדרם בהתאם להוראות סעיף 6)ד( לחוק.

הערוץ עמד בחובה.



132

בהתאם להוראות סעיף 5.2 לנספח ב' לרישיון, הערוץ נדרש להעניק ביטוי בולט והולם לוועדות שאינן . 2

מועברות בשידור ראשוני בערוץ הכנסת בתכניות הערוץ השונות, לרבות שידור ראשוני שאינו ישיר 

של וועדות.

הערוץ לא העניק ביטוי בולט והולם לוועדות שאינן מועברות בשידור ראשוני בערוץ הכנסת בתכניות 

הערוץ השונות.

הערוץ לא עמד בחובת שידור וועדות מוקלטות בשידור ראשוני.

הנושא טופל במסגרת הליך הפרות.

שידור אירועים ממלכתיים:

בהתאם להוראות סעיף 5.3 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר אירועים ממלכתיים.

הערוץ עמד בחובה זו ושידר אירועים ממלכתיים בשנת 2014.

דיוני סיעות: 

על פי סעיף 5.4 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר דיוני סיעות.

הערוץ עמד בחובה זו ושידר 79 דיוני סיעות במהלך שנת 2014.

תכנית בוקר יומית בימים א'-ה': 

בהתאם להוראות סעיף 5.5 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר 5 תכניות בוקר שבועיות.

על הערוץ היה לשדר 260 תכניות בשנה.

הערוץ שידר בפועל 247 תכניות בוקר. 13 תכניות בוקר לא שודרו במהלך השנה בשל חגים ומועדים. 

הערוץ עמד בחובת שידור תכניות בוקר יומיות.

כמו כן, בהתאם לסעיף 5.5 לנספח ב' לרישיון, על תכנית הבוקר לעסוק בהרחבה בפעילות הצפויה באותו 

יום בכנסת.

הערוץ עמד בחובה זו.

תכניות שבועיות של ראיונות אישיים: 

בהתאם להוראות סעיף 5.6 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות שבועיות של ראיונות אישיים.

הערוץ שידר את התכניות "קפה הפוך", "חיידק פוליטי"  ו"היו ימים" ועמד בחובה זו.

דיווח חי על האירועים וההתרחשויות בכנסת במתכונת "אולפן פתוח":  

על פי סעיף 5.7 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר לפחות 4.5 שעות שבועיות בזמן כנס ו- 5 שעות 

שבועיות בזמן פגרה, הכוללות דיווח חי על ההתרחשויות בכנסת  שהן 139.5 שעות בזמן כנס ו- 110 

שעות בזמן פגרה.

הערוץ שידר 151 שעות בזמן כנס כנדרש ו- 96 שעות בזמן פגרה )צבר חוסר של 14 שעות בזמן פגרה(.  9 

תכניות בזמן פגרה לא שודרו במהלך השנה בשל חגים ומועדים .

הערוץ עמד בחובת השידור בזמן פגרה וכנס. 

תכניות מגזין המסקרות את האירועים מהכנסת:

בהתאם לסעיף 5.8 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר 8 תכניות מגזין בממוצע שבועי, שהן 416 

תכניות בשנה.

הערוץ עמד בחובה זו ושידר 502 תכניות מגזין בשנת 2014 ) שהן 9.4 תכניות בממוצע שבועי(.
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תכניות מידע והעשרה וסרטי תעודה ותחקיר:

בהתאם לסעיף 5.9 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר 4 תכניות מידע והעשרה בממוצע שבועי, וכן 

2 סרטי תעודה בשנה בהפקת הערוץ.

על הערוץ היה לשדר 212 תכניות מידע והעשרה בשנה ו- 2 סרטי תעודה בהפקתו.

הערוץ שידר 315 תכניות מידע והעשרה ושידר 2 סרטי תעודה. 

הערוץ עמד בחובת שידור תכניות מידע והעשרה.

הערוץ עמד בחובת שידור סרטי תעודה.

תכנית משפטית שבועית:

בהתאם לסעיף 5.10 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכנית משפטית שבועית.

על הערוץ היה לשדר 52 תכניות בשנה.

הערוץ שידר 49 תכניות של התכניות "דיון נוסף". 3 תכניות לא שודרו בשל חגים ומועדים.

הערוץ עמד בחובת שידור תכנית משפטית .

תכנית כלכלית שבועית:

בהתאם לסעיף 5.11 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכנית כלכלית שבועית.

על הערוץ היה לשדר 52 תכניות בשנה.

הערוץ שידר 50 תכניות של התכנית "חשבון פתוח". 2 תכניות לא שודרו בשל חגים ומועדים.

הערוץ עמד בחובת שידור תכנית כלכלית.

צילומי חוץ ושידורים חיים מחוץ למשכן הכנסת:

בהתאם לסעיף 5.12 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר צילומי חוץ ושידורים חיים מחוץ למשכן הכנסת.

הערוץ עמד בחובה זו.

תכניות מיוחדות:

בהתאם לסעיף 5.14 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכניות מיוחדות לרגל ימים ממלכתיים, ימי 

ציון, כנסים ואירועים פרלמנטרים התואמים את רוח הערוץ.

הערוץ שידר תכניות מיוחדות בשנת 2014.

הערוץ עמד בחובה זו.

שידורים לחגים, מועדים ואירועים מיוחדים:

בהתאם להוראות סעיף 6 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לתת ביטוי בלוחות המשדרים למועדי ישראל 

וכן לאירועים מיוחדים בלוח השנה ובפעילות הכנסת.

הערוץ עמד בחובה זו.

מהדורת חדשות פרלמנטארית: 

בהתאם להוראות סעיף 7 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר מהדורה יומית בת 30 דקות בשידור 

ישיר בימים א'-ה'.

הערוץ עמד בחובה זו ושידר מהדורות פרלמנטאריות כנדרש.
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שידור תכניות ברוסית ובערבית:

בהתאם להוראות סעיף 8 לנספח ב' לרישיון, נדרש הערוץ לשדר תכנית שבועית באורך 30 דקות בשפה 

הרוסית ותכנית שבועית באורך 30 דקות בשפה הערבית.

על הערוץ היה לשדר 52 תכניות בשפה הערבית בשנת 2014.

הערוץ שידר 51 תכניות בערבית. )תכנית אחת לא שודרה בשל פטירתו של אריק שרון(

הערוץ עמד בחובה זו.

על הערוץ היה לשדר 52 תכניות בשפה הרוסית בשנת 2014.

הערוץ שידר 51 תכניות ברוסית. . )תכנית אחת לא שודרה בשל פטירתו של אריק שרון ז"ל(

הערוץ  עמד בחובה זו. 

2.9.3. ליווי בכתוביות

ליווי בכתוביות של משדרים מוספים שאינם בשידור חי

בהתאם להוראות סעיף 8)ב( לתקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, תשס"ו-2005, נדרש הערוץ ללוות בכתוביות 

בעברית את המשדרים המוספים, שאינם בשידור חי, המשודרים בשידור ראשוני, בשיעור שלא יפחת 

מ- 50%.

הערוץ שידר 582 שעות ולכן היה עליו ללוות בכתוביות 291 שעות.

הערוץ ליווה בכתוביות 476 שעות, המהווים 82%.

הערוץ עמד בחובה זו.

ליווי בכתוביות של שידורי הכנסת שאינם בשידור חי

בהתאם להוראות סעיף 11)ג( לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, תשס"ד-2003 נדרש הערוץ ללוות את שידורי 

הכנסת, שאינם משודרים בשידור חי, בתרגום לעברית או ערבית, בהתאם לעניין. 

הערוץ עמד בחובה זו.

2.9.4. עמידה בהוראות חוק כתוביות 

בהתאם להוראות סעיף 7)א()2( לחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, תשס"ה-2005 )"חוק 

כתוביות"(, נדרש הערוץ ללוות בתרגום לשפת הסימנים 5% מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות 

בשעות השיא. הערוץ ליווה בתרגום לשפת הסימנים 23.9% מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות 

בשעות שיא.

הערוץ עמד בחובה זו.

בהתאם להוראות סעיף 3)א()7( לחוק כתוביות, נדרש הערוץ ללוות בכתוביות 100% מסך זמן שידורן של 

כלל התכניות המוקלטות. הערוץ ליווה בכתוביות 97.7% מסך זמן שידורן של כלל התכניות המוקלטות.

הערוץ לא עמד בחובה זו. 

הנושא מטופל במסגרת הליך הפרות.

בהתאם להוראות סעיף 3)ב()5( לחוק כתוביות, נדרש הערוץ ללוות בכתוביות 100% מסך זמן שידורן של 

כלל התכניות המוקלטות המשודרות בשעות השיא. הערוץ ליווה בכתוביות 99.7% מסך זמן שידורן של 

כלל התכניות המוקלטות בשעות השיא.

הערוץ לא עמד בחובה זו. 

לנוכח הפער המזערי בין הביצוע לחובה )כ-3 שעות בלבד( לא נקבעה הפרה בעניין זה..
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בהתאם להוראות סעיף 4)א()3( לחוק כתוביות, נדרש הערוץ ללוות בכתוביות 75% מסך זמן שידורן של 

כלל התכניות המשודרות בשידור חי. הערוץ ליווה בכתוביות 40% מסך זמן שידורן של כלל התכניות 

המשודרות בשידור חי.

הערוץ לא עמד בחובה זו. 

הנושא מטופל במסגרת הליך הפרות.

בהתאם להוראות סעיף 4)ב()3( לחוק כתוביות, נדרש הערוץ ללוות בכתוביות 75% מסך זמן שידורן של 

כלל התכניות המשודרות בשידור חי בשעות השיא. הערוץ ליווה בכתוביות 87% מסך זמן שידורן של כלל 

התכניות המשודרות בשידור חי בשעות השיא.

הערוץ עמד בחובה זו. 

2.9.5 עיצומים כספיים )קנסות( שהוטלו על הערוץ בשנת 2014

20.8.14 – דרישה לתשלום עיצום כספי בגין אי עמידה בהוראות חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת 

הסימנים(, התשס"ה 2005- ( בשנת 2013
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נספח HOT :1 – שידור הפקות מקור לפי ערוצים

הוט 3
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

השחקן הכי מפורסם במדינה מתאהב איש חשוב מאוד  
בבת תמותה  שאין לה שום קשר 

לעולם הזוהר.

12357.0004/09/14

סדרת דרמת מתח העוסקת בסיפור עם בתולות 
אלמנטים פנטסטיים המתרחש באילת

5433.5827/11/14

חסמבה דור 3 - 
עונה שנייה

סדרת המשך דרמה-אקשן המבוססת על  
הקלאסיקה של ספרי חסמבה ומגוללת 
את סיפור החבורה של אז בימינו אנו.

13357.5820/03/14

דרמה המבוססת על הסיפור המשפחתי זגורי אימפריה
המורכב ומהרגש של משפחת זגורי, 

משפחה עשירה בדמויות, ריבים  ומה 
שביניהם

264017.3308/04/14

דרמה יומית המגוללת את סיפורם של מתים לרגע
סטודנטים בבית ספר לרפואה

383522.1717/07/14

מחוברים פלוס + 
עונה 2

המשך לסדרת התעודה שהגדירה מחדש 
את המושג אינטימיות - 5 דמויות, 

גבריות ונשיות המתעדות את חייהן  
פותחים את הבית ואת הלב ונחשפים 

למצלמה כפי שמעולם לא ראיתם

283014.0016/11/14

דוקוראלטי העוסק בסלבים שעוברים היחידה
טירונות בצבא

353520.4214/09/14

המשך לסדרה יומית העוסקת בהקמת גולסטאר - עונה 2
קבוצת כדורגל שבה השחקנים הם 
ידוענים. הידועינים יעברו חודש 

אימונים מפרך במחנה אימונים על מנת 
להפוך שלחקני כדורגל מקצועיים.

343519.8301/01/14

סרט קולנוע בהשתתפותו של שחקן לצוד פילים
הקולנוע פטריק סטיוארט

11031.7210/07/14

 the- בתולות
  making of

קטעי ראיונות עם השחקנים ןהצוות 
בה ישולבו חומרים ערוכים מהסדרה 

בתולות

1300.5005/12/14

114סה”כ שעות -
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הוט בידור ישראלי
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

חלומות מפלסטיק 
-עונה שלישית

עונה שלישית לסדרת דוקו העוקבת 
אחר מגוון דמויות העוברות תהליכים 
פלסטיים במרפאה בניהולו של ד”ר דב 

קליין

15276.7507/07/14

דוקוראליטי שעוקב אחרי השנה סלפיז
האחרונה בתיכון של קבוצת צעירים 

וצעירות

10274.5017/02/14

דוקוראליטי שעוקב אחרי תופעת פושרז
ההורים שמנהלים את הקריירה של 
הילדים . הסדרה עוקבת אחר שישה 

זוגות של הורים וילדים

10274.5001/11/14

תוכנית יומית יומית המסקרת את חדשות הבידור
ענייני בידור, תקשורת ורכילות בישראל 
ובעולם. מנחה ליאון רוזנברג. חדשות 
הבידור היא תכנית מגזין הנשענת על 
מערכת עיתונאית גדולה ומקצועית 
המביאה לצופיה מידי ערב  כתבות 

צבע ותחקיר, טרנדים, סיקורים 
ומצעדים,מעולם הבידור בארץ ובעולם

1602772.0003/02/14

STYLE תכנית יומית בעניני אופנה וסטייל
הסוקרת אירועים גדולים בארץ 

ובעולם, מארחת אורחים ומתעשיית 
האופנה. בהנחיית ירדן הראל

431510.7504/02/14

6272.7024/03/14יום בחיי סלבריטאיםיום בחיי

מושיק גלאמין יוצא לבתיהם של בבית של
מפורסמים , עושה להם שינוי עיצובי 
בבית ומשוחח איתם על הקריירה, 

החיים,הבית ותפסית העיצוב

9274.0501/09/14

ירדן הראל ומור סילבר נוסעות ברחבי סטייל בדרכים
הארץ , פוגשות שורה של דמויות 

ועורכות להן שידרוג אופנתי 

6242.4029/09/14

108סה”כ שעות-
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ערוץ 8
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

דוד אופק עוק אחר זוגות ישראלים זוגות 
בעשורים שונים בחיים,  הקשיים 
והאהבה שבזוגיות ארוכת שנים

13357.5817/03/14

סיפורה של קבוצת הפוטבול המורדים,  המורדים
חבורת טיפוסים יוצאי דופן, חרדים, 
פלסטינים שגדלו בארה”ב ועוד, אשר 
כנגד כל הסיויים יוצאים המנצחים 

הגדולים

1601.0010/08/14

בלי בושה )אוכלים 
לוקשים(

סרט העוקב אחר תופעת סרטי 
המתיחות שהיו בארץ בשנות השמונים. 

כיצד התהוותה התופעה ומדוע נגנזה

1601.0006/05/14

יחסים דיגיטליים 
)אוניברסיטת תל 

אביב(

ערוץ 8 ממשיך את מסורת העבודה 
עם פסטיבל סרטי הסטודנטים של 

אוניברסיטת תל אביב ותומך בפרויקט 
סטודנטים ייחודי הדן בנושא הכה 

רלוונטי של החיים המתנהלים ברשת

3603.0001/06/14

אבא שלי, יעקב 
שבתאי 

היוצרת נעה שבתאי יוצאת למסע 
בעקבות אביה שלא הכירה, הסופר 

יעקב שבתאי

1601.0018/05/14

הסדרה החברתית של ענת זלצר ומודי כביש 90 
בר און, מסע לאורך כביש 90, החצר 

האחורית של ישראל 

5605.0026/05/14

9304.5004/01/14שאיפות גדולות

מיני סדרה העוסקת במסעו הבידיוני המקוללים
של אדם בעקבות ארבע דמויות שהן 
אבן דרך בתרבות הישראלית: יונה 
וולך,פנחס שדה,אביבה אורי ומנשה 

קרוי

5605.0012/01/14

1601.0027.4.14טקס יום השואהטקס משואה 2014

בחורה צעירה, גרושה עם ילד, מחליטה משלוש יוצא אחד
ללדת ילד נוסף עם בן זוגו של אחיה 
ההומו. שלושתם חיים יחד ומנהלים 
משפחה באופן מאד לא קנבנציונלי

1601.0025/05/14

מסעה של הבמאית עם חברי קהילת תפקוד גבוה
האוטיסטים בתפקוד גבוה

1601.0001/06/14

סיפור חייו ומותו של חיים נחמן מלך היהודים
ביאליק

1601.0008/06/14

1601.0014/06/14משהו על רוח תזזית

1601.0014/06/14קריית החלומות

5504.1714/09/14תעודה כחולה

1601.0021/09/14אני ה’
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1601.0028/09/14מקום משלהן

בחינת מחודשת של מי הם הערסים ערסים ופרחות
והפרחות בישראל, מהו יצוגם 

בתקשורת, מי הם ומה מקומם בחברה 
הישראלית כיום

3502.5027/10/14

אנטישמיות - זה לא 
מה שחשבת

4503.3302/11/14

פרויקט המתעד את ירושלים מזוויות 24 שעות בירושלים
שונות ב- 24 שעות

1500.8308/11/14

1601.0009/11/14סיפורו של במאי הסרטים דוד פרלובדוד פרלוב - דיוקן

מעקב אחרי כנרים צעירים המגיעים לנגן
בכל שנה לקיבוץ אילון לסמינר בעל 

חשביות בין לאומית ומאבקם על סולו 
באירוע הסיום

1500.8323/11/14

עונה נוספת לסדרה לוד. ראש העיר לוד - עונה 2
מאיר ניצן פורש ולראשונה מזה שנים 

רבות יש בחירות לראש עיר בלוד. 
המאבקים בין ערבים ליהודים, דתיים 
וחילוניים וכן זויות נוספות של העיר 

שטרם טופלו

3603.0029/12/14

52סה”כ שעות

ספורט 5
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

25230126.001.01.14חדשות הספורטחדשות הספורט

1123056.001.01.14יציע העתונות

182סה”כ שעות

ערוץ החיים הטובים
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

עונה שניה. השף צ’רלי פדידה מארח בישול אולימפי 2
אלופים מתחומים שונים ומבשל 

מתכונים מתוחכמים ומפנקים לצד 
מנות בריאות שאוכלים לפני ואחרי 

אימונים ותחרויות.

6303.0029/04/14

הקונדיטור אורן בקר מעביר סדנת ככה אופים את זה
קונדיטוריה עם אג’נדה חברתית.

6606.0023/05/14
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ככה אופים את זה 
-עונה 2

השף קונדיטור אורן בקר ממשיך 
בעונה נוספת של “ככה אופים את 
זה” ומדגים לצופים בבית קינוחים 

מרהיבים שאפשר להכין לבד. בנוסף, 
נבקר בסדנה פרטית בה אורן יארח 
אופה ביתית ויתן לה טיפים לאפייה 

מקצועית.

6606.0014/08/14

קארין לימה יוצאת לטיול בהתאמה פניה של ישראל 2
אישית בישראל שכולל את כל מה 

שאסור לפספס. בכל פרק היא תבקר 
באתרים שתואמים סוג מסוים של 

מטיילים: חובבי היסטוריה, חובבי טבע 
או חובבי החיים הטובים.

3301.5018/04/14

מיקי שמו עושה 
בית ספר

השף קונדיטור מיקי שמו מארח שפים- 
קונדיטורים בעלי ניסיון ומוניטין, לצד 
פרחי קונדיטוריה שעושים את צעדיהם 

המקצועיים הראשונים בתחום.

126012.0020/10/14

השף לאון אלקלעי, מהיום “לאון אל-לאון אל דנטה
דנטה”, בתוכנית אוכל שכולה איטליה: 
מתכונים, אלכוהול, אורחים וסיפורים.

6606.0017/12/14

שף על האש - ענה 
2

השף עומר מילר ממשיך לנפנף על האש 
ולא נותן לחורף להפריע לו בתכניות. 

עם מגוון אורחים ומתכונים הוא מוכיח 
שהכל אפשר להעלות על האש, ובכל 

מזג אויר.

6303.0014/01/14

38סה”כ שעות
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ערוץ הילדים
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך 
כולל 

בדקות 
נטו

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך שידור 
ראשוני 

סדרת דרמה המלווה את קורות גאליס 4
חבורת בני נוער במחנה קיץ

25 12:29:56
AM

 12:28:24
PM

 12.47 16/3-12/5

ששטוס -2014 
השיהוק

12:26:32 1סרט ששטוס
AM

 12:26:32
AM

 0.44 31/8 

חבורת ילדים בעלי כוחות השמיניה 5
מיוחדים חוברת יחד לטובת 

פתרון תעלומות

23 12:22:35
AM

 8:39:18
AM

 8.66 15/6-22/7

המהדורה 
הצעירה

חדשות יומיות  לילדים בהגשת 
גדעון אוקו

190 12:15:00
AM

47:30:00 47.50 1/1-31/12

התכנית מתעדת יום בחיי ME אני
הכוכבים שהילדים הכי אוהבים. 
עוקבת אחרי סדר היום שלהם, 
חושפת את התחביבים שלהם 
ואת האנשים הקרובים להם 

ביותר

10 12:23:48
AM

 3:58:00
AM

 3.97 2/9-11/11

תכנית יומית, בתקופת צוק איתן באים בטוב
מגיעים המנחים בכל יום לשמח 
את ילדי הישובים השונים בדרום 

עם אומנים, שירים אורחים, 
משחקים והרבה טוב על הלב 

5 12:36:13
AM

 3:01:07
AM

 3.02 14-28/7

גאליס-הדרך 
לנוקיה

כוכבי הסדרה גאליס מתועדים 
לקראת ובמהלך ההופעה הגדולה 

שלהם בהיכל נוקיה

1 12:45:17
AM

 12:45:17
AM

 0.75 9/3 

טקס נבחרי 
הילדים 2014

טקס חד שנתי שבו הילדים 
קובעים מי הכוכבים שעשו להם 
את השנה. הטקס כולל הופעות 

והענקת פרסים לזוכים

1 1:17:38
AM

 1:17:38
AM

 1.29 16/12 

ילדים יוצרים 
סרטים 2014

פרויקט תרומה ועבודה עם 
הקהילה בשיתוף עמותת להב. 

לכל ילד יש סיפור מיוחד, שהיה 
רוצה לשתף בו אחרים. במסגרת 

הפרויקט,  הפרויקט הייחודי 
מלווה ע”י אנשי מקצוע, שיחד 

עם הילדים מפתחים את הרעיון, 
כותבים את התסריט, בוחרים 
שחקנים והופכים את הדמיון 

לסרט.

4 12:13:58
AM

 12:55:50
AM

 0.93 30/7-4/8
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הבנים והבנות-התחרות הגדולה הבנים והבנות
שבסופה נדע מיהם שליטי הקיץ, 
בכל שבוע יתמודדו זה מול זה 
הבנים והבנות במשימות שלא 
ישאירו אתכם יבשים, אתם 

תקבעו מי יישאר ומי ילך!

32 12:30:07
AM

 04:03:49
PM

 16.06 2/7-20/8

12:36:57 17טורניר ששטוסששטוס 2014
AM

 10:28:15
AM

 10.47 17/2-1/7

ניפגש בסיבוב-
המעבדה 

)2014(

שעשועון שבו עושים חיים לא 
פשוטים למתמודדים במעבדה 
של ניפגש בסיבוב-  השאלות 
קלות אבל ההפרעות קשות.

12 12:24:32
AM

 4:54:30
AM

 4.91 7/9-16/11

סטארט אפ-
הצצה למופע

לאחר שניצחו להקת 
“סטארטאפ”, בריאליטי 

המוזיקלי “פרויקט הלהקה” הם 
מגיעים לכבוש את היכל נוקיה. 
התכנית מתעדת הצצה למופע 

הגדול שלהם

1 12:12:05
AM

 12:12:05
AM

 0.20 14/02/15

עכשיו תורכם 
להציץ

מאחורי הקלעים של קליפ ערוץ 
הילדים לשנת -2014 כל הכוכבים 

הכי גדולים במקום אחד וכל 
מה שקרה כשהמצלמה כבתה- 

הפספוסים, הצחוקים והפדיחות. 

1 12:21:37
AM

 12:21:37
AM

 0.36 16/10 

תנו לגדול 
בשקט

משדר אולפן מיוחד בתקופת צוק 
איתן בו המנחים משמחים את 
הילדים בימי הלחימה. הילדים 
כותבים בפייסבוק, מתייגים 
באינסטגרם ומספרים על 

הרגשתם

15 12:25:13
AM

 6:18:19
AM

 6.31 9/7-5/8

פרוייקט 
הלהקה 2

תוכנית מוזיקלית בה מתמודדים 
עוברים משימות מוזיקליות 

שבסופן תבחר להקה

26 12:33:23
AM

 02:27:48
PM

 14.46 16/2-27/5

הפרעת קשב 
2+3

12:30:25 18תוכנית קומית עם שחר חסון
AM

 9:07:33
AM

9.13 1/6-10/11

141סה”כ שעות
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ערוץ הופ

מספר תוכן מורחבשם התכנית
פרקים

אורך 
פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

סדרה קומית על מולי הטבח וצומי מולי וצומי עונה 1
החייזר הסקרן שמצליח בכל פרק 

להסתבך ולסבך את המצב. הם עוברים 
חוויות והרפתקאות שלא מן העולם 
הזה ובכל פרק גם לומדים משהו על 
עצמם. צומי לומד גם “מה זה, מה 

זה, מה זה?!” וגם לא מעט על חברות 
ויחסים בין חברים ובני משפחה.

18.50.1401/01/14

הסדרה הקומית חוזרת בעונה שנייה מולי וצומי עונה 2
ומצחיקה במיוחד! צומי החייזר הסקרן 

מצליח בכל פרק להסתבך ולסבך 
גם את מולי השף. השניים עוברים 
חוויות והרפתקאות שלא מן העולם 

הזה- חפצים מתעופפים באוויר, עוגות 
נמרחות על הפנים והשכנים - דודה 
ציפי האהובה ושמשון מאמן הכושר 
הנמרץ הם אורחים קבועים בבית של 
מולי וצומי בעזרתם הוא לומד דברים 
חדשים בכל יום )“אם אתה לא יודע 

משהו פשוט תשאל”(. 

1411.12.5920/07/14

 יום הולדת יש רק פעם בשנה וביום שיר יום הולדת לולי
הזה חוגגים עם לולי! רוקדים, שרים, 

טסים במטוס, שטים בסירה ומגשימים 
חלומות עם לולי בקליפ שמח שכל ילד 

יכול להיות הכוכב שלו. 

11.20.0201/08/14

פרופסור פוקס המציא מכונת זמן מר עגבנייה עונה 3
חדשה שממתינה לעוזרו הנאמן. בזכות 
מכונת הזמן, נשלח יובל המבולבל, הלא 

הוא “מר עגבניה”, להרפתקה בזמן 
אחר – אל העבר! בכל פרק יובל פוגש 
בהמצאה חדשה ומשונה של הפרופסור 

ומשתמש בה במסעותיו המצחיקים 
כשהוא יוצא לסייע לחבריו החדשים: 
אדיר האביר, מפל גועש האינדיאנית, 

בוסבוסית השלישית הנסיכה 
הפרעונית, ואמנון הקדמון. לכולם הוא 
עוזר – בהומור ואף יותר, ולהווה תמיד 

חוזר! 

1611.12.9615/04/14
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סומסום 2014 - 
מגלים סקרנות

דיירי רחוב סומסום יוצאים להרפתקה 
של חקר וגילוי העולם הסובב אותם 
באמצעות איילת העובדת במוזיאון 

המדע )שני כהן(. אלמו, אביגיל ומחבוב 
שואלים, חוקרים ומגלים בעונה חדשה 

שכולה סקרנות.

47.10.4726/12/14

בטיחות בדרכים עם 
מיכל הקטנה

מיכל הקטנה שרה ומלמדת חוקים 
בסיסיים של זהירות בדרכים– נסיעה 
בטוחה באוטו עם ההורים,  רכיבה 
בטוחה על אופניים, משחק בכדור 

במגרש המשחקים וחציית כביש

41.20.0807/12/14

6.27סה”כ שעות

ערוץ ניקלודיאון
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

שכונה היא סדרה עלילתית רבת שכונה
פרקים. עלילת המתח המרתקת שזורה 
בסיטואציות קומיות וברגעים מרגשים. 
הסדרה עוסקת במערכות יחסים בין 
נערים ונערות בגיל העשרה וביחסים 

בתוך המשפחה 

303015.003.11.14

10152.503.7.14גן חיות 2

חבורת הספסל 
האחורי

תוכנית ילדים הומוריסטית בה חבורת 
ילדים בודקים עד איפה בדיוק נמתח 

הגבול.

6151.5016.12.14

9203.0015.7.14הצחוקיה 3

22.00סה”כ שעותסה”כ שעות

ONE ערוץ 
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

516454.4003/01/13תוכנית סיכום השבוע האינטרנטיקורע את הרשת

11.0002/01/13תוכנית על עולם העסקים בספורטספורט ביזנס

1423071.0001/01/13חדשות הספורטאולפן הספורט

21.0003/06/13פאנל בנושא ספורטהמינהלת

157סה”כ שעות -
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ערוץ זום
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

סיטקום המתרחש ב”מועדון החנונים” מועדון החנונים
של בית הספר. בו גיבור הסדרה מוסיף 
מנסיונו היומיומי לספר החוקים של 

המועדון

253012.516.2.14

16308.0016.2.14איטי ועצבני

21סה”כ שעות-

ערוץ ניק-ג’וניור
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך 

פרק נטו 
)דקות(

אורך כולל 
בשעות 

נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

פלא, דני וזיסי הפיות חוזרות לעונה סיפורי פיות 2 
חדשה וקסומה עוד יותר עם סיפורים 

מרתקים, שירים נפלאים וחברים 
חדשים שבאים לבקר ביער הקסום.

11152.751.9.14

בואו לבלות בעולמה המופלא של ענבלי בא לי 
ענבלי- ילדה מצחיקה, שובבה 

ויצירתית, יחד עם חבריה- עזרא וָמֶזה 
היא עושה כל מה שבא לה ! כי רק 

בעזרת המון יציריתיות, כיף ושטויות 
אפשר לשחק בדימיון ולהגיע רחוק.

10152.5019.10.14

5.25סה”כ שעותסה”כ שעות
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נספח YES :2 – שידור הפקות מקור

יס אקשן
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

10287.0411/12/14תא גורדין

7סה”כ שעות-

BASE יס
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

4924.3520.0030/08/14עונה 3 לסדרה המצליחהנויורק - עונה 3

20.00סה”כ שעות-

יס  קומדי
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

242811.2030/11/14תעודה מוסיקליתבוליווד

שישה טבחים ממסעדות ביתיות רויאל שף
בישראל יטוסו לאחוזה בלונדון למשך 

חודש כדי להציג תמהיל של אוכל 
ישראלי, ובמקביל יכירו את התרבות 

הבריטית ומנהגיה. בתום החודש, 
השף אלבר רו, שנחשב לאחד השפים 

המוערכים בממלכה המאוחדת, יקבע מי 
מהבשלנים הישראלים ראוי לשאת את 

התואר “רויאל שף”.

16277.3024/11/13

19סה”כ שעות-

יס דוקו
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

עד שאלוהים 
יפריד בנינו

1570.5726/03/14
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אהבה לא 
צפויה 

1490.4928/05/14

1721.2022/01/14בלי פחד

החיים על פי 
אהד

1721.2014/05/14

הנסיך הירוק- 
הסרט

1811.3613/09/14

7382.6616/12/14הטיול הגדול

אמא לא 
משוגעת

1681.1404/06/14

1601.0027/08/14כמעט חברות

1591.0018/06/14כופר נפש

1761.2829/01/14משחקי פוטין

כוורת: שק של 
סנטימנטים

2551.5208/04/14

שמוליק 
קראוס: 

מאחורי עיניים 
כחולות

1631.0519/02/14

1591.0001/10/14שתי לוויות

1671.1621/05/14תחנה סופית

תיקים 
מהסנגוריה

6382.2722/10/14

תרשום, אני 
ערבי

1661.1111/06/14

3481.4606/08/14תקופת מבחן

1591.0004/05/14יתומים

22סה”כ שעות

Yes 4
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

11.091.0915/11/14בית לחם

1.00סה”כ שעות-
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ספורט +5
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

חדשות 
הספורט

1923096.0001/01/13חדשות הספורט

96סה”כ שעות

ספורט 5
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

סיקור משחקי המחזור בליגת העל שער השבת
לכדורגל

346034.0001/01/13

34.00סה”כ שעות

ערוץ אגו
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

על -2 מגזין דו 
גלגלי 1

533.82.8115/08/14

המדריך לבניה 
ירוקה

2331.1027/08/14

מתכון לחופשה 
באיטליה 2

השף שאול בן אדרת ומשה בראל, 
יצרן הפסטה, שבים לביקור באיטליה, 

כשהפעם הם מתמקדים בחלקה הצפוני 
של ארץ המגף.

3291.4619/09/14

מופע 
הגאדג’טים

8273.6011/01/14

1280.2831/12/14פוקר סנטר

בטבע שלכם-
ספיישל

לצאת לחופשה וללון במלון עם מיליון 
כוכבים. לישון באורחני לילה ולהנות 

מכל הטוב שיש לטבע להציע לנו. 
ניר צוק, דנה גרוצקי, אורי בנאי, חני 

נחמיאס והדר לוי- מראים לך איך עושים 
את זה.

2280.5614/08/14
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מתכון לחופשה 
בגיאורגיה

השף שאול בן אדרת יוצא למסע 
קולינארי בגיאורגיה. הוא מסייר 

במסעדות ובמבנים עתיקים ופוגש את 
רבקה מיכאלי שמתחברת לשורשיה 

הגיאורגיים ויחד הם חוקרים וטועמים 
את המנות המקומיות.

1290.2919/08/14

10סה”כ שעות-

ערוץ החיים הטובים
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

אסטלה - -2 
בועיות

אחרי שנים של עבודה בקונדיטוריות 
המובילות בארץ ובעולם, החליטה 

אסטלה לפתוח בי”ס מקצועי לאפיה, 
קונדיטוריה ושוקולד.

4302.0020/05/14

טעמים 
וניחוחות עם 
יובל בר נר 2

יובל בר- נר תייר נלהב בארץ הטעמים 
ובעצמו בשלן חובב חוזר בסדרת 
תוכניות בישול שכל אחת מהן 

מבוססת על מוצר יסוד אחר.  מוצרי 
היסוד המככבים בתכנית הם אגסים 

אמריקאיים  שמשדרגים מנות ביתיות 
ופשוטות.

3301.5031/05/14

מגזין בריאות 
האישה

מגזין חדש בהנחיית הילה קורח העוסק 
בנושאים הקשורים בבריאות האישה 

בגילאים השונים: החל מראשית 
ההתפתחות המינית, דרך הריון ולידה, 

וכלה בגיל המעבר ובתופעות המאפיינות 
אותו.

2301.0002/08/14

שוברים את 
הקרח עם טל 

ברמן

טל ברמן, סנובורדיסט מושבע, יוצא 
לחופשת סקי רוויית אקסטרים. הוא 

צולל מתחת לקרח, צונח תוך כדי גלישה 
על צלע ההר וקופץ בנג’י , אך הוא לא 
שוכח גם לגלוש, לאכול וכמובן להירגע 

בספא המקומי.

1300.5007/02/14

ממזרח למערב 
2

הילה אלפרט במסע בעקבות חומרי 
הגלם של תאילנד 

3301.5010/05/14

אלופים 
במטבח 1

השף צ’רלי פדידה, שמייצג את ישראל 
בתחרויות בישול בעולם, מארח 

ספורטאים ואלופים אולימפים ומבשל 
איתם ארוחות בריאות וטעימות!

6303.0005/01/14
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ספיישל 
טוסקנה

איש הפסטות משה בראל מארח  את 
השפית האיטלקיה סילביה ברקי בעלת 
מסעדת כוכב מישלן בעיירה סן מרטינו 
בטוסקנה. יחד הם מכינים ספגטי ביין 

אדום ורוטב בצל ודג, רביולי גבינות עם 
רוטב פלפלים  ועוד.

1300.5003/01/14

מסע 
ברפובליקה 
הדומיניקנית

הרפובליקה הדומיניקנית הינה יעד 
מרהיב לטיולים, אשר טרם התגלה 

על ידי התייר הישראלי הממוצע. היא 
מציעה נופים עוצרי נשימה, מסיבות 
ובילויים, חופי נופש מפנקים והיכרות 

עם תרבות. 

1300.5015/09/14

הלחם של 
תומר

האופה תומר בלס בתכנית חדשה 
המוקדשת כל כולה ללחם. בכל תוכנית 

יכין תומר מגוון ללחמים, לחמניות, 
בריושים, מחמצות, לחמי שאור, פלוטים 

ויסייר במקומות מרהיבים בירושלים.

4302.0001/01/14

מועדון ארוחת 
הבוקר עם 
אביב משה

השף אביב משה בתכנית המוקדשת 
לארוחה החשובה ביותר ביום - ארוחת 

הבוקר. הוא מארח אורחים ומבשל 
איתם ארוחות בוקר מרחבי העולם .

126012.0002/03/14

בישול ים 
תיכוני - עם 

שאול בן אדרת

השף שאול בן אדרת יוצא יחד עם 
משה בראל, יצרן פסטה ישראלי, 

למסע קולינרי באיטליה. הם מבקרים 
במסעדות מעולות, בשווקים מגוונים 
ופוגשים בשלנים מקומיים שנותנים 

להם טעימה קטנה מארץ המגף ומתכון 
לחופשה באיטליה.

3301.5031/01/14

שף על האש - 
עונה 3

השף עומר מילר מגייס את כל יבשות 
העולם )כמעט( ויוצא לעשות על האש 

במגוון טעמים ותרבויות!

6606.0006/04/14

סיפור של 
יוקרה

מעקב אחר שיפוצו של מלון פאלאס 
בירושלים עד לפתיחתו תחת השם 

“מלון וולדורף אסטוריה ירושלים”. אנו 
נעקוב אחר ההיסטוריה של המקום, 
העבודה והתהליך היצירתי, נבחן את 
מקורות ההשראה ונתעמק במלאכת 

הבניה והשחזור.

3301.5028/12/14

34סה”כ שעות
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ערוץ ויוה
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

אמן קומיקס מצליח במחסום כתיבה, אניגמה
פוגש בבחורה פרועה ואניגמאטית 
שסוחפת אותו להרפתקת מתח 

המעוררת בו השראה לכתוב. היא 
מגשימה לו כל פנטזיה, הוא מתאהב 
עד כלות וזונח עבורה את כל העולם 
הבטוח שהכיר, רק כדי לגלות שהיא 

בעצם הזיה פרי דמיונו. שבור ומרוסק, 
הוא שב למציאות האפרורית עד 

שמתעורר בו החשד שלפנטזיה שלו יש 
שורש במציאות שהוסתר ממנו. הוא 

יצטרך להפוך בעצמו לסוג של גיבור-על 
מהקומיקס הכי פרוע כדי למצוא את 
אהבת נעוריו שקראה לו ממעמקים 

ולממש את אהבתם בעולם האמיתי.   

1322555.0001/01/14

55סה”כ שעות

ערוץ הילדים
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

סדרה עוקבת אחר קבוצה מגניבה של שוברי גלים
ילדי חוף מעוררי קנאה, שלא עושים 
חשבון לאף אחד. מרחוק הם נראים 
מאוחדים אך בפועל- הים הוא נקודת 
החיבור היחידה ביניהם. רק כשייכנס 
לחייהם אויב משותף שמבשר להם 

שהם נאלצים להתפנות מן השטח שהוא 
כל עולמם לטובת מיזם חדש שייבנה, 
הם יבינו שהם צריכים לפעול יחד כדי 

לשנות את גורלם.   

5124.0820.30 22/6/14-
14/10/14

סרטים מהחיים 
2014

לכל ילד יש סיפור מיוחד, שהיה רוצה 
לשתף בו אחרים. במסגרת הפרויקט, 

מעניק ערוץ הילדים לילדים מכל רחבי 
הארץ את ההזדמנות  ליצור סרטים 
פרי עמלם. הפרויקט הייחודי מלווה 
ע”י אנשי מקצוע, שיחד עם הילדים 
מפתחים את הרעיון, כותבים את 

התסריט, בוחרים שחקנים והופכים את 
הדמיון לסרט.

413.310.5430/7/14-
4/8/14
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-17/02/14 1810.54ששטוס 2014

31/08/14

הבנים והבנות 
2014

3230.0716.03 2/7/14-
20/8/14

המהדורה 
הצעירה

1901547.30 01/01/2014
31/12/14 -

-me1023.543.58 2/9/14 אני-חדש
16/12/14

-14/7/14 536.133.01באים בטוב
28/7/14

פרוייקט 
הלהקה 2

תוכנית מוזיקלית בה מתמודדים עוברים 
משימות מוזיקליות שבסופן תבחר 

להקה

2633.2314.2723/2/14-
27/5/14

מש/פחה 
שולטת

מה קורה כשנער בן 16 מגלה לפתע 
שכאשר ימלאו לו 18 הוא יהפוך להיות 

 מלך ישראל? 
 המעמד החדש בהחלט מחייב וחייו 

ישתנו לבלי היכר, אך עדיין,מדובר בנער 
מתבגר שרק רוצה להוציא רישיון נהיגה 
על אופנוע, להעלות תמונות לאינסטגרם 

 ולצאת עם בנות. 
הוא יעבור עם משפחתו לארמון, יעבור 
שיעורים בנימוס מלכותי והמפגשים עם 
נסיכי העולם לא ממש מקלים על הרצון 

לחיות חיים נורמליים ושגרתיים. 

2023.187.452/11/14-
3/12/14

הפרעת קשב 
2+3

-01/6/14 1830.259.07תוכנית קומית עם שחר חסון
10/11/14

תנו לגדול 
בשקט

1525.136.18 9/7/14-
5/8/14

ניפגש בסיבוב- 
המעבדה )2014(

1224.334.547/9/14-
 16/11/14

טקס נבחרי 
הילדים 2014

11.171.1716/12/14

עכשיו תורכם 
להציץ

121.370.21.3716/10/14

סטארט אפ- 
הצצה למופע

112.050.12.0514/02/14

144סה”כ שעות
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ערוץ הופ
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

מולי וצומי 
עונה 1

סדרה קומית על מולי הטבח וצומי 
החייזר הסקרן שמצליח בכל פרק 

להסתבך ולסבך את המצב. הם עוברים 
חוויות והרפתקאות שלא מן העולם הזה 
ובכל פרק גם לומדים משהו על עצמם. 

צומי לומד גם “מה זה, מה זה, מה 
זה?!” וגם לא מעט על חברות ויחסים 

בין חברים ובני משפחה.

1010.51.7501/01/14

שירי חגים קלאסיים ואהובים בקליפים - שירי חגים
אנימציה מקורית מרהיבה

71.20.1411/03/14

2סה”כ שעות

ערוץ ניקלודיאון
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

עונה שלישית לדרמת נוער מלאת אקשן החממה 3
ומתח סוחף.

752227.5015/02/14

אודי ואביעד חוזרים בעונה חדשה של גן גן חיות 2
 החיות הכי מטורף - “גנחה”.   

הדמויות הקרועות והאהובות מהעונה 
הראשונה יחד עם דמויות חדשות לגמרי

10152.5001/07/14

עונה חדשה לתכנית הסטנד אפ הצחוקיה 3
המצליחה בה עשרה סטנדאפיסטים 

חדשים יתארחו אצל מורין אמור ויצחקו 
על כל הנושאים שקרובים לליבם של 

הילדים.

10152.5015/07/14

33סה”כ שעות
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ערוץ בייבי
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

סדרה שבה שלושה צעצועים -סופי היפה היפה היי 
הבובה,היפה ההיפו ובאו וואו הכלב 

,יוצאים למסע מרתק אל העולם 
המופלא של פארקי שעשועים. סדרה זו 
מסייעת לפעוטות להבין ולתרגל מושגים 

כגון ,”מה יוצא דופן?”ו”מה חסר?” 
.התאמה וחידות, הפעוטות מוזמנים 

לנסות ולפתור כל חידה יחד עם סופי, 
היפה ובאו וואו.

127.151.431/19/2014

סדרת הפעלה לקטנטנים עלילותיהם בילי בם בם  
של בילי ובם בם שני אחים שובבים 
המבלים יחד בבית ובגינה.בילי היא 

האחות הדולה , היא מלמדת את אחיה 
בם בם כל מה שהיא יודעת והוא עדין 
לא . יחד הם משתובבים ומשחקים , 
עם חפצים שונים שמצאו בבית . כמו 
כל אחים בילי ובם בם גם רבים בניהם 
, אבל תמיד גם משלימים. בסוף כל פרק 
הם מזמינים את הצופים לשיר ולרקוד 

איתם בשיר הפעלה מקורי.

156.11.5256/15/2014

בסדרת הריקודים הייחודית הזאת טיפה טופה 
שני יצורים דמיוניים בוחרים חפצים 
יום -יומיים ומעבירים אותם לעולם 

הדמיוןבעזרת צבעים, מוסיקה ותנועה. 
הסדרה מציגה את עולם הריקוד בדרך 
מהנה ומלאת דמיון. בכל פרק מגיע 
ליגי השניים חפץ יומיומי ומוכר כמו 
כסא , זוג גרביים ,מטאטא, שמיכה, 

ועוד והשניים משתעשים בו באמצעות 
הדמיון והריקוד ויוצרים ממנו עולמות 

קסומים. 

85.10.688/24/2014

צ’ארלי 
והמספרים 2

הילד צ’ארלי חי בממלכת המספרים.
עיר קסומה בה המספרים הן דמויות 
חביבות. כל אחד מהם מאופיין אחרת.
בכל פרק עובר צ’ארלי הרפתקאה עם 
אחד המספרים , דרכה אנו מתוודעים 

אל המספר ולומדים על תכונותיו. 
בסוף כל פרק מזמינים אותנו צ’ארלי 
והמספרים למסיבה גדולה. שם נשיר 
ונרקוד איתם ונלמד לספור מ1 עד 10. 

56.40.5311/16/2014

4סה”כ שעות
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ONE ערוץ 
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

קורע את 
הרשת

524034.6702/01/14תוכנית סיכום השבוע האינטרנטי

14358.1701/01/14תוכנית על עולם העסקים בספורטספורט ביזנס

1423071.0001/01/14חדשות הספורטאולפן הספורט

283014.0016/09/14פאנל בנושא ספורטהמינהלת

128סה”כ שעות -

ערוץ דיסני
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

2425.0610.0211/30/2014כוכב הצפון

10סה”כ שעות-

ערוץ ניק-ג’וניור
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

לין, שגדלה בעיר, ואינה מבינה הרבה בגינה של לין
בגידול צמחים, מחליטה להקים בכוחות 
עצמה גינה עירונית. היא מגדרת גינה, 
עודרת, משקה, מטפחת את הפרחים, 

ואפילו תופרת בעצמה דחליל!

10152.5012/01/14

מיכל הקטנה 
הטונטונים 

מיכל הקטנה חוזרת בעונה חדשה 
ומקסימה, בה היא מקבלת את בית 

הטונטונים מתנה מסבתא ציפי )ציפי 
שביט(. בבית גרות שתי דמויות מעץ 

אשר עם לחש קסמים מתעוררות לחיים 
בשירים וריקודים

10152.5027.4.14

גיבורי האור - 
הדור הבא

מיקי,רוי בוי וקופיקו הם גיבורי האור 
שתמיד ברגע הנכון מצליחים בכל 
המשימות יחד עם הנסיכה חלומית 

שעוזרת  לגיבורי האור בכל 

10152.5003/07/14
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מר למה וגברת 
ככה

מר למה וגברת ככה היא סדרה קומית 
לילדים )3-7(, פנטסטית, וצבעונית 

המתרחשת ב”שכונה קטנטנה”, השכונה 
בה גרים הזוג מר למה וגברת ככה. בכל 
פרק עולה וצפה בעיה או תעלומה והזוג 

הנחמד יוצא לחיפוש אחר הפיתרון.

10152.5006/04/14

10סה”כ שעות

!E ערוץ
מספר תוכן מורחבשם התכנית

פרקים
אורך פרק 
נטו )דקות(

אורך 
כולל 

בשעות 
נטו

תאריך 
שידור 
ראשוני 

הפקת מקור חדשה שאוספת את הנבחרת
המפורסמים הכי שווים למקום אחד. אל 

הנבחרת מתקבלים רק הטובים ביותר.

10223.6718/04/14

4.00סה”כ שעות-
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נספח 3: ערוץ ייעודי בשפה הרוסית - שידור הפקות מקור

אורך פרק תוכן מורחבשם ההפקה
נטו )דקות(

מספר 
פרקים

אורך 
כללי 

)בשעות(

בוקר טוב, 
ישראל!

תוכנית בוקר בשידור חי, בתכנית פינות יעוץ 
בנושאים הסוציאליים, חינוך, תרבות, תיירות 

פנים, אופנה, מתקונים של ארוחות בוקר 
ואסטרולוגיה

120249498

כל ערב שידורים של "ערוץ 9" מתנהל בתוך קונטקט-75%
מסגרת של שידור חי, תחת הכותרת "קונטקט"

334123

כל ערב שידורים של "ערוץ 9" מתנהל בתוך אנשי היום-75%
מסגרת של שידור חי, תחת הכותרת "אנשי היום"

33187103

עם יעקב איילון
ECONOMICA

25135תוכנית על כלכלה "בגובה הכיס"

תוכנית בידור לילית בהשתתפות מיטב האמנים אנגר 9
הישראליים.

5011999

רומן עם 
תיאטרון של יורי 

ליובימוב

2510.4סרט תעודה על הבמאי האגדי יורי ליובימוב.

רולטה יהודית 
)נשארנו(

תעודה של ולאדימיר ביידר אודות חייהם של 
קהילות יהודיות ברוסיה.

2510.4

תוכנית תחקירים של מאיה זינשטיין, במהלך תחקיר מיוחד
שנת 2014 שודרו 3 פרקים בנושאים הבאים: שוק 
הדרכונים, היבט היסטורי על רצועת עזה, מכירת 

שטחים חקלאיים לבניית דירות.

2531.3

סרט דוקומנטארי המתעד את העימות הצבאית אוקראינה בוערת
בין רוסיה לאוקראינה.

2521

אהבה בנופש-
קדם הפקה

סדרת דרמה, כל פרק מהסדרה מוקדש לסיפור 
אהבה בין אנשים שנפגשו במהלך החופשה, בכל 

פרק בתפקידים הראשיים - שחקנים שונים.

25240

731סה”כ שעות
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נספח 4 - ערוץ מוזיקה 24 - שידור הפקות מקור

אורך שם התכנית
פרק 
נטו 
בדקות

מס’ תוכן מורחב
תוכניות

משך 
הפקה 
כולל נטו

תאריך 
שידור

סרט המספר את סיפורה של “הדיווה 30ישנה אישה
הבינלאומית”, דנה אינטרנשיונל. מאיפה 
היא באה ולאן פניה. מיהי באמת אותה 

אישה אשר נמצאת בלב העשייה המוסיקלית 
כבר כמה עשורים. דנה אינטרנשיונל בראיון 

חושפני, מספרת את כל האמת.

ינואר130

ספיישלים בהנחיית ירון אילן. מארח את 120עושים שמח
גדולי הזמרים של המוסיקה הישראלית לערב 

בלתי נשכח אשר עובר בתחנות מרכזיות 
בקריירה של האומנים ומארח אנשים שליוו 

את האומן בדרכו. בליווי נגנים והופעות.

מרץ-7840
אפריל

נובמבר125דניאל בן חיים 25מאחורי הקליפ

ירון אילן מקדיש בכל שישי שעה מתכניתו, 150שישי שמח
“שישי שמח”, לאמנים הגדולים של הזמר 
הים תיכוני. חוזר איתם לתחילת הקריירה 

המוסיקלית שלהם עם ביצועים לשיריהם מכל 
השנים.

נובמבר-5750
דצמבר

פבלו אוכל 
וחברים

פבלו רוזנברג בתכנית הסוקרת את דרכו 48
של אומן לאורך תחנות חייו המוסיקליות 

תוך שהם מבשלים את המאכלים האהובים 
של האומן. דרך האוכל נלמד על ההשראות 

וההשפעות המוסיקליות, האומנותיות 
והתרבותיות של אותו יוצר.

אוגוסט- 251200
נובמבר

תכנית פאנל מוסיקלית . בכל תכנית עדי 48העשרייה 
שילון בוחרת אמן ישראלי ויחד עם חברי 

הפאנל עוברת על עשרת הקליפים והתחנות 
המשמעותיות בקריירה שלו

דצמבר2380

ספיישל מיוחד שבא לחקור ולחשוף את 144מימונה
המוסיקה המסורתית שמלווה את אירועי 
המימונה. מה מרכיב את המוסיקה הזאת? 
מהן מקורותיה? ערוץ 24 בשידור חגיגי עם 

ביצועים וראיונות מיוחדים.

אפריל1144

במסגרת התכנית ,שישי שמח” היו מספר 192שישי שמח
תכניות שהוקדשו לסקירת תופעה מסויימת 
במוסיקה הים תיכונית עם סיפורים על סגנון 

המוסיקה וביצועים של אמנים מהתחום. 
לדוגמא: ספיישל נשמה, ספיישל נשים, 

ספיישל מרוקאי, ספיישל כורדי, ספיישל כרם 
התימנים

נובמבר 4768
-דצמבר 
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מאחורי 
הקלעים על 
המופע פעם 

בחיים

מאחורי הקלעים של המופע המשותף של 90
אייל גולן, שרית חדד וניקוס ורטיס, “פעם 
בחיים”, בבלומפילד. ירון אילן  בראיונות 

מיוחדים עם המופיעים.

יולי190

משפחה 
בהופעה- 
האודישנים

בישראל אלפי משפחות מוסיקליות אשר 96
שרות ומנגנות ביחד- בבית בשולחן השבת, 

באירועים משפחתיים או באפילו באופן 
מקצועי כהרכב פעיל. בתכניות האודישנים 

נחשף לתופה המוסיקלית של משפחות 
המחברות את המשפחתיות והמוסיקליות 

שלהן בצורה ייחודית ויוצאת דופן. המשפחות 
באות מכל קצוות הקשת הישראלית 

ועוסקות בכל סוגי המוסיקה ונבין מה מניע 
את המשפחות ואיך המשפחתיות באה לידי 
ביטוי במוסיקה והמוסיקה באה לידי ביטוי 

במשפחה. 

דצמבר 6576

תכנית פאנל מוסיקלית . בכל תכנית עדי 48העשרייה 
שילון בוחרת אמן ישראלי ויחד עם חברי 

הפאנל עוברת על עשרת הקליפים והתחנות 
המשמעותיות בקריירה שלו

דצמבר6288

מגזין מוסיקה ישראלי בהגשת ג’ייסון דנינו 55פלייליסט
הולט ואילנה ברקוביץ’. כל מה שקורה 

בתעשיית המוזיקה המקומית: הסינגלים 
החדשים בהשמעות בכורה, הקליפים הכי 
חמים וזמרים אורחים באולפן שעשו את 

השבוע במוזיקה הישראלית. 

ינואר155

ספיישל יום 
האישה- 
בחירת 
המנחות

לכבוד יום האישה הבינלאומי מגישות 30
ערוץ 24 בוחרות את שירי הנשים הגדולים 

האהובים עליהם ביותר.

מרץ130

 הקצה- מגזין מוזיקה שבועי בהגשת55הקצה
קוואמי ולאון פלדמן המוקדש למוזיקה 
הישראלית העצמאית עם כל הדברים 

המרתקים שקורים במוזיקה הישראלית 
ונעלמים מהתקשורת. הקצה היא תוכנית 

הדגל המצליחה לשעבר של גלגל”צ שעכשיו 
עוברת למסך הטלוויזיה בערוץ 24, לאחר 
שבשנה האחרונה שודרה בהצלחה לקהל 
המאזינים ההדוק שהמשיך ללוות אותה 

בהאזנה גם בפורמט האינטרנטי

ינואר155

שישי שמח 
וחגים עם ירון 

אילן

בכל שישי בבוקר ירון אילן מגיע לבתים 192
ברחבי הארץ לחגיגה של מוסיקה מזרחית 
בהשתתפות מיטב הזמרים במוסיקה הים 

תיכונית.

ינואר-489216
דצמבר

ערב חג פסח - 
בשוק הכרמל

ערוץ 24 מכין אתכם לארוחת ערב החג 192
בשידור מיוחד משוק הכרמל עם עינת שרוף 

והשירים האהובים לחג.

אפריל1192
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לכבוד ט”ו באב, שבוע אהבה בערוץ 24. מיכל 90מדברים אהבה
אמדורסקי יוצאת לחפש את שיר האהבה 

הישראלי הגדול ביותר בכל הזמנים.

אוגוסט4360

מאור אדרי 
בקיסריה

יולי1110מאור אדרי בהופעה בקיסריה 1102014

ישנן בנות- רגע 
לפני ההשקה

רגע לפני שעולה התכנית “ישנן בנות” נפגוש 90
את כל מי ומה שעושה אותה. מי בלהקות? מי 

על העיבודים? מה הולך לקרות בתכנית?

ינואר190

ישנן בנות- רגע 
לפני הגמר

מרץ160רגע לפני הגמר הגדול, סיכום של העונה.60

הופעות חיות של שימי תבורי ואביהו מדינה, 90הופעות חיות 
עינת שרוף, דקלון, רון שובל, חגיגה יוונית, 

 איציק שמלי וסרנגה.

ינואר-7630
פברואר

-160ישנן בנות
120

דנה אינטרנשיונל מקימה את להקת הבנות 
של ישראל

ינואר-162240
מרץ

פאנל שנון ומשעשע מסכם את הרגעים 60לילה טוב בנות
הגדולים בתכנית “ישנן בנות” ומפרשן את 

מה שקורה בתכנית ומאחורי הקלעים

פברואר-13780
מרץ

שבת שלום עם 
ירון אילן

ינואר190ירון אילן מגיש מוסיקה ים תיכונית לשבת90

דרבי הקריוקי  
של ישראל

שעשועון מוסיקלי ובו בכל תכנית מתחרות 90
שתי קבוצות- משפחות, חברים למקום 

עבודה, חבורות זמר בעוד, מי שולט יותר 
במוזיקה הישראלית באמצעות שעשועון 

קריוקי. מנחה: שלומי קוריאט, שופטים: יענת 
שרוף, מיכל אמדורסקי ואמירם טובים

יוני-יולי181620

קו -24 
אוטובוס 
הקריוקי

שעשועון מוסיקלי יומי ובו בכל פרק חבורה 25
עולה על “קו 24” ומשחקת בשעשועון החוגג 

את עולם המוסיקה הישראלי.

יוני-יולי25625

ישראל בוחרת 
- מצעד שירי 

אביב

תכנית היוצאת לשטח ובודקת עם אזרחי 120
ישראל מהו שיר האביב שלהם. מנחי 

התכנית מגיעים לאתרים שונים ברחבי הארץ 
ובהם פוגשים את הצופים משחחים איתם 

ומאפשרים להם לבחור את השיר שבעיניהם 
מסמן את האביב

אפריל192280

מה היה שיר החופה שלכם? איזה שיר מרגש 90השיר שלי
אתכם עד דמעות? ומהו השיר שתקדישו 
למישהו שאתם אוהבים? מנחי ערוץ 24 

מטיילים ברחבי הארץ ושומעים מהישראלים 
את הסיפורים מאחורי השירים שהם הכי 

אוהבים.

ספטמבר- 10900
אוקטובר

אייל גולן, 
שרית חדד 

וניקוס ורטיס 
בבלומפילד

אייל גולן, שרית חדד וניקוס ורטיס במופע 90
“פעם בחיים” בבלומפילד

ספטמבר190
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יוני190יאני בהופעה באקרופוליס באתונה90יאני בהופעה

אייל גולן 
בקיסריה

מאי1120אייל גולן בהופעה בקיסריה 1202013

המצעד השנתי 
תשע”ד

מסכמים שנה במוסיקה! אסי עזר ודפנה 165
לוסטיג מגישים את המצעד הישראלי השנתי 
של ערוץ 24, מאקו רדיו תל אביב, רדיו חיפה 
ורדיו דרום. מה יהיה שיר השנה? מי יהפוך 

להרכב השנה? מי עשו את פריצת השנה ומי 
יזכו בתואר זמר וזמרת השנה?

ספטמבר1165

מופע ריטה 
, המשכן 
לאומניות 

הבמה 

קטעים מתוך הופעה ריטה במשכן אומניות 35
הבמה .

דצמבר135

תוכנית פאנל יומית בהנחיית אלירז שדה. 90הדיבור
בכל תוכנית  אלירז שדה יחד עם שני 

אורחים יביאו לכם את כל מה שיש עליו 
דיבור במוסיקה, בבידור ועוד עם פינות של 
הקליפים החדשים בערוץ וכל מה שקורה 

ברשת בתחום המוסיקה

ינואר-544860
אפריל

תכנית נשית העוסקת בכל מה שמעניין נשים 70מאמא לנד
במוסיקה, תרבות ועוד.

ינואר-533710
אפריל

ערוץ 24 יוצא למסע שיחצה את ישראל מצפון 24160 עד הבית
ועד דרום. במהלך התכניות המנחים שלנו 
יגיעו בכל פעם לעיר אחרת וישדרו מבתי 
משפחות, שכונות וממרכז העיר. התכנית 

תעסוק במוזיקה המקומית, ובאנשי התרבות 
המקומיים ובכלל בתרבות הישראלית 

היומיומית. 

מאי-יוני213360

יולי6540ערוץ 24 - אולפן עבור שידור מלחמה 90יהיה טוב

בקטע טוב- 
אולפן יומי

תוכנית יומית העוסקת בכותרות היום 90
במוזיקה הישראלית, בקליפים חדשים, 

במוסיקה ישראלית ברשת ובכל נושאי הבידור 
והתרבות החמים. 

נובמבר-282520
דצמבר

אורנה וקותי 
עושים שבת 

תכנית שבועית לסוף השבוע העוסקת 95
במוסיקה ישראלית, בתופעות מוסיקליות, 

אירוח זמרים והמלצות לבילוי בסופ”ש

דצמבר4380

מה שאתם 
שומעים 

פאנל יומי העוסק בכותרות היום במוזיקה 75
הישראלית, בקליפים חדשים, במוסיקה 

ישראלית ברשת ובכל נושאי הבידור והתרבות 
החמים

דצמבר141050

689סה”כ בשעות
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נספח 5: ערוץ ייעודי בשפה הערבית - הלא. טי. וי - שידור הפקות מקור

אורך שם התכנית
פרק 
נטו 

בדקות

מס’ תוכן מורחב
תוכניות

משך הפקה 
כולל נטו

תאריך 
שידור

חקנא הזכות 
שלנו

תוכנית משפטית, המופקת בערוץ 30
“הלא” ודנה בנושאים משפטיים 
המעסיקים את החברה הערבית 
בישראל. התוכנית מוגשת על ידי 

עו”ד נידאל עותמאן

157.502.3.14

תוכנית אירוח צעירה שעוסקת בסרטי 30מאחורי העדשה
תלמידים וסטודנטים לתקשורת. 

התוכנית מארחת תלמידים ומורים 
לתקשורת שדנים בהפקות ונושאים 
המעסיקים צעירים בעולם המדיה.

52.5021.6.14

אמואלנא 
ואעמאלנא- 

הכספים 
והעסקים שלנו

תכנית כלכלית שמארחת אנשים 30
מעולם הכספים והעסקים. התכנית 

דנה בנושאים כלכליים שמעניינים את 
המגזר הערבי

199.501.2.14

דרדשאת 
תקאפיה - שיח 

תרבותי

התוכנית מארחת יוצרים, סופרים 30
ואומנית. דנה בספרים חדשים, 

בתערוכות ובירידי תרבות. התוכנית 
עוסקת בחיי התרבות של החברה 

הערבית בארץ. התוכנית מוגשת על 
ידי ד”ר גוני מנסור, בהפקת ערוץ 
“הלא” ושיתוף פעולה עם פורום 

ארגוני התרבות הערבים.

2713.5029.1.14

המאמן האישי בנושא ההתפתחות 30דרך ההצלחה
האנושית, מאהר מחאמיד, מארח 

אנשים מוצלחים בחברתנו, יכיר לנו 
אותם, ויחשוף בפנינו את סודות 

הצלחתם. 

199.5027.1.14

הערבים 
הנוצריים

הרצאה מאת דר גוני מנסור על מעמד 75
וההיסטוריה של הערבים הנוצרים 

בארץ

11.2525.12.14

נשים ערביות בולטות ומצליחות 30נשים יוזמות
בתחומים רבים, נפגשות ודנות 

בנושאים רבים הקשורים לעבודתן 
ונושאים חשובים שעל הפרק, לרבות 

תפקיד האישה בתחומים אלה. 
התכנית צולמה במהלך כנס של נשים 
ערביות בעבודה הפוליטית והציבורית 
המכללת אלקאסמי. התכנית בהפקת 

ערוץ הלא טי וי.

31.5013.5.14

תכנית ספורט והתעמלות גופנית 15ספורט
לשמירה על הכושר הגופני, התכנית 

מופקת ע”י ערוץ הלא.

152.5026.1.14
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קונצרט 
אורפיאוס 

בכנסייה

קונצרט אורפיאוס שהתקים במכללת 70
אלקאסמי, צולם והופק ע”י הלא טי.וי

11.2020.4.14

ראיונות מיוחדות עם חברי הכנסת 30ראיונות בכנסת
ממשכן הכנסת

63.0024.3.14

דיבייטינג בנושא 
בחירות עיריית 

נצרת

דו שיח עם מועמדים לבחירות לראש 33
העיר נצרת

10.5521.1.14

2041.3011.5.14רשויות מקומיות

3010.5011.5.14איכות הסביבה

ערב תרבות 
פתחי פוראני

11.5027.4.14ערב תרבותי ומוסיקלי 90

תכנית שמארחת אנשים מתחומים 50בסראחא בכנות
רבים- במיוחד אנשים שיש להם 

השפעה במגזר הערבי, כמו משוררים, 
סופרים, פעילים חברתיים ופוליטיים. 

התכנית מופקת ע”י ערוץ הלא 
ומוגשת ע”י ג’עפר פרח .

65.0012.5.14

תערוכת מוצרים לאנשי עסקים 20בטרם
מהרשות בנצרת

10.3017.7.14

תכנית בריאות, בהפקת ערוץ הלא, 30סיחתנא
המארח רופאים ומומחים ממוסדות 

רפואיים שונים לדיון במחקרים 
ונושאי בריאות המעסיקים את 

החברה הערבית.

4120.502.2.14

המעמד המשפטי 
לאזרחים 

הערבים בישראל

64.502.10.14הרצאות מתוך כנס בנושא45

 PALASTENIAN
 PRODUCTS
EXPEDITION

תערוכת מוצרים לאנשי עסקים 15
מהרשות בנצרת

10.2513.7.14

אודישן מואהב 
בלדנה

תכנית כשרונות המשודרת באופן 100
בלעדי בערוץ הלא, התכנית הנה 

בהשיתוף עם עמותת הכרמל 
לתרבות ואומנות בחיפה, בה מוגשות 
כישרונות בשירה ומנגנה בקרב בני 

נוער מהמגזר הערבי לבחירת הכישרון 
הטוב ביותר.

610.0029.5.14

פנאנין מן בלדנא 
– זמרים בארץ

ערב עם אומנים וזמרים בלילה של 30
ראש השנה

52.5029.1.14

98.85סה”כ בשעות
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נספח 6: ערוץ הכנסת - שידור הפקות מקור

 אורך פרק בדק’תקצירשם התכנית
)בממוצע(

מספר פרקים 
)בשנה(

אורך הפקה 
 שנתי
)בדק’(

סדר יום 
התחזית

מבט יומי את הצפוי בכנסת 
ובפוליטיקה

302477410

כל הדיווחים, העידכונים, הפרשנויות אולפן פתוח
ושידורים בזמן אמת על המתרחש 

בזירה הפוליטית

6021713020

כנסת בשידור חי - רגע לפני פתיחת לקראת מליאה
דיוני המליאה

30501500

המהדורה המרכזית של ערוץ הכנסת: חדשות
סיכום חדשות היום

302497470

30491470שיחות עם מאזיניםקו פתוח

30501500עימות אחד על אחדראש בראש

מעונן חלקית - תחזית פוליטית: מבט מעונן חלקית
אל השבוע הפוליטי והפרלמנטרי

3032960

מבט אחר על תולדות ההיסטוריה. היו ימים
שיחה על האירועים הבולטים 
והמרתקים בתולדות הכנסת 

30481440

על כלכלה ופוליטיקה ומה שביניהם. חשבון פתוח
תכנית בגובה הכיס.

30501500

ייעוץ פוליטי-תקשורתי-אסטרטגי הצוללת
לאישיות מובילה בפוליטיקה, בכנסת 

ובחברה

30451350

שיחה אישית בנושא חברה, תרבות קפה הפוך
ופוליטיקה

30491470

הדרבי הפוליטי בתוך חדרי החדרים של זוג או פרט
הכנסת והזירה הפוליטית

30481440

30491470כל מה שזז ועוקץ בפוליטיקה ובכנסתחיידק פוליטי

30481440מגזין חדשות חוץעולם פוליטי

ח”כים, שרים, פרשנים ואנשי אקדמיה המשחק המרכזי
ב”משחק המרכזי” של ערוץ הכנסת

30481440

משפט, חברה ופוליטיקה ומה דיון נוסף
שביניהם. התכנית המשפטית של ערוץ 

הכנסת

30491470

החזית 
החברתית

30260על חברה ופוליטיקה

מעקב מקרוב אחרי הפעילות אייכלר יעקב
הפרלמנטרית במליאה, בוועדות 

ובסיעות

30371110
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שבירת מוסכמות בנקודת המפגש בין שוברים כלים
הסקרים לציבור הישראלי

30491470

99 - המיטב 
סיכום השבוע

לקט נבחר משידורי ערוץ 99 - ערוץ 
הכנסת

30491470

30130דוקופרלושה

שישה ימים 
בכנסת

30160דוקו

30130דוקו עולמיאיזונים ובלמים

הרשת 
החברתית

30390תכנית צעירים

הכנסת והפוליטיקה ברשת של ערוץ כנסת ברשת
הכנסת: הסרטונים, הסטטוסים, 

“הציוצים”, הרמיקסים, הקמפיינים 
וכל מה שלא מפסיק לזוז ברשת

30481440

הזירה הפוליטית של ערוץ הכנסת: קריאה שלישית
שלום קיטל עם צוות פרשנים על 

הנושאים הבוערים בפוליטיקה ובכנסת

30471410

סיכום השבוע בזירה הפרלמנטרית: עובדים בכנסת
מה העסיק את חברי הכנסת ? מהם 
הנושאים שבהם טיפלו ומהם הצעות 
החוק והחוקים שעלו לדיון ולהצבעה ?

3031930

ערוץ הכנסת עם האנשים שעשו את זה ראיון
השבוע בכנסת ובפוליטיקה.

30451350

930סה”כ שעות:
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נספח 7: ערוץ ייעודי למורשת ישראל - שידור הפקות מקור

אורך פרק תוכןשם ההפקה
)בדקות(

מספר 
פרקים

אורך כללי 
)בשעות(

עדן הראל ועודד מנשה, זוג בחיים משפחה בע”מ
ובתכנית, משתפים אותנו בד   ילמות 
המשפחתיות והזוגיות שלהם בשיתוף 

נבחרת מומחים לחינוך, יהדות, 
בריאות וצרכנות

2511749

אילנית לוי וזוכה מאסטר שף תום טעמים
פרנץ במסע קולינרי יהודי חובק עולם. 

502218

503025אחרי 20 שנה

שולי רנד מארח לשיחה אינטימית על שולי רנד מארח
יצירה, השראה, ויהדות, ובמהלכה הוא 
מבצע יחד עם אורחים שירים מובילים 

בתרבות הישראלית.

601515

אולפן הילדים של ערוץ 
20

תכנית אירוח לילדים בהנחיית אסי 
צובל ומירב פלדמן

458967

מסע לילי עם צביקה 
יחזקאלי

761722צבי יחזקאלי בתכנית אירוח אינטימית

תכנית עם לינוי בר גפן שמספקת מעבר לדלת
הצצה חסרת תקדים לעולם החרדי. 

481512

שרה ב”ק יוצאת למסע מרתק יהודי עולמי
ואקזוטי עם הרב אליהו בירנבוים 

חוקר קהילות נידחות ברחבי העולם.

5265

תכנית שבועית צעירה, מצחיקה הגולש היהודי
ובועטת בהנחיית גיל קופטש, העוסקת 
כולה בתכנים מתוך האינטרנט. קטעי 
פולקלור, תרבות והומור יהודיים מכל 
העולם הדיגיטלי – גאדג’טים וכו’, וכל 

זאת באוריינטציה יהודית מובהקת.

501210

234618חכמים בלילה

תכנית דוקו-אירוח בהובלת יהורם נקודה טובה
גאון, השמה לה למטרה לקרב לבבות  

בין הקצוות השונים של הציבור 
הישראלי

2342

242סה”כ




