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 שלום רב,

 

 7201בשנת  2005-חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה יישוםהנדון:  

 

חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת "( על פי החינוכיתבהתאם למחויבותה של הטלוויזיה החינוכית )להלן: "

"(, רצ"ב דו"ח המפרט את נתוני החינוכית על ביצוע מחויבויותיה על פי החוק)להלן: " 2005-סימנים(, התשס"ה

עד ) 2וח המתייחס לשידורי החינוכית בערוץ . נציין כי, הדיו23-, ו1 הטלוויזיה החוק במסגרת שידוריה בערוצי

הוגש לרשות השנייה אשר תעביר אליכם הנתונים המשולבים בנתוני בו הופסקו שידורי הערוץ(  31.10.17ליום 

כולל את התקופה בה שודרה  1עוד נציין, כי הדו"ח לגבי ערוץ )"קשת" ו"רשת"(.  לשעבר יתר זכייניות הערוץ

 .11החינוכית בערוץ כאן 

 
 :סיכום הדו"חלהלן 

 

 

 []נספח א'        .(7)(א) 3סעיף  – (100%)החוק דורש  :בכל שעות היממה כתוביות בתוכניות מוקלטות .1

 

 כתוביות בתוכניות דוברות עברית            

        

 מהתוכניות.   %100-שודרו בממוצע שנתי כתוביות ל - 23בערוץ             

                           

 הערה בסוף המסמך(. י)רא מהתוכניות   %100-שודרו בממוצע שנתי כתוביות ל - 1בערוץ             

 

 דוח מוגש לרשות השנייה בנפרד. – 2ערוץ            

 

 כתוביות בתוכניות דוברות ערבית            

 

 לא שודרו תוכניות דוברות ערבית. - 23בערוץ            

 

     %25.70-מהתוכניות וכתוביות בערבית ל %100-שודרו בממוצע שנתי כתוביות בעברית ל - 1וץ בער           

 הערה בסוף המסמך(. ימהתוכניות בשל מגבלה טכנית )רא                           

 

 ח מוגש לרשות השנייה בנפרד."דו – 2ערוץ            

 

 



 

 

 ]נספח ב'[               .(5)(ב)3סעיף  – (100%דורש  )החוקכתוביות בתוכניות מוקלטות בשעות השיא  .2

 

 כתוביות בתוכניות דוברות עברית            

 

 מהתוכניות. %100 -שודרו בממוצע כתוביות ל - בשעות השיא 23בערוץ             

 

  בשעות השיא. שידרהלא  החינוכית -   1בערוץ             

 

 בשעות השיא. שידרהלא  כיתהחינו -   2ערוץ ב            

 

 כתוביות בתוכניות דוברות ערבית            

 

 לא משדרת בשעות השיא תוכניות דוברות ערבית באף אחד מערוציה. החינוכית            

 

 ]נספח ג'[        .(ד)3סעיף  – (50%)החוק דורש כתוביות בתוכניות מדובבות לילדים בכל שעות היממה  .3

 

 מהתוכניות. %80.87-שודרו בממוצע שנתי כתוביות ל - 23רוץ בע           

 

 . תכניות מדובבותהחינוכית לא שידרה  - 1בערוץ            

 

 ח מוגש לרשות השנייה בנפרד."דו - 2ערוץ            

 

 ]נספח ד'[        .(ד)3סעיף  –( 50%)החוק דורש  כתוביות בתוכניות מדובבות לילדים בשעות השיא .4

  

 מהתוכניות.  %70.92-שודרו בממוצע שנתי כתוביות ל 23בערוץ            

 

 .תכניות מדובבותהחינוכית לא שידרה   1בערוץ            

 

 ח מוגש לרשות השנייה בנפרד."דו – 2ערוץ            

 

( 100%ורש )החוק ד בכל שעות היממה לתוכניות בשידור חי או כתוביות סמויות/גלויות ליווי שפת סימנים .5

 ]נספח ה'[             .(4)(א)4סעיף  –

 

 .%100 -שודרו בממוצע שנתי שפת סימנים או כתוביות סמויות ל - 23בערוץ            

 

 )ראה הערה בסוף המסמך(. %100-שפת סימנים או כתוביות סמויות ל שודרו בממוצע שנתי - 1בערוץ            

 

 דוח מוגש לרשות השנייה בנפרד. – 2ערוץ            

 

סעיף  -( 75%)החוק דורש  לתוכניות בשידור חי בשעות השיא או כתוביות סמויות/גלויותליווי שפת סימנים  .6

 ]נספח ו'[             .(3)(ב)4

 

 . %100  -שודרו בממוצע שנתי שפת סימנים או כתוביות סמויות ל - 23בערוץ            

 

 החינוכית לא שידרה שידורים חיים בשעות השיא.  -  1בערוץ            

 

 החינוכית לא שידרה שידורים חיים בשעות השיא. -  2ערוץ ב           



 

 

 

 ליווי כתוביות במהדורת חדשות יומית מרכזית בשעות השיא .7

 

 לא משדרת בערוציה השונים מהדורת חדשות יומית בשעות השיא. החינוכית      

 

 ]נספח ז'[   .(2)(א)7סעיף  – (5%)החוק דורש ות השיא לשפת סימנים תרגום תכניות בשע .8

 

 מהתוכניות בשעות השיא. %18.11 -שודרו בממוצע שנתי שפת סימנים ל - 23בערוץ       

 

 .תוכניות בשעות השיא שידרהלא  החינוכית - 2+  1בערוץ       

 

 ות השיאליווי בתרגום לשפת סימנים של מהדורת חדשות יומית אחת בשע .9

 

 לא משדרת בערוציה השונים מהדורת חדשות יומית בשעות השיא. החינוכית     

 

                                            .(1)(ג)7סעיף  ליווי בתרגום לשפת סימנים של תוכנית טלוויזיה לגיל הרך, בהיקף של חצי שעה יומית: .10

 נספח ח'[                           ]

 שידרה את הסדרה פרפר נחמד )הקף של חצי שעה( בליווי שפת סימנים בשידור יומי,  החינוכית - 23ערוץ ב           

 . 2017לאורך כל שנת                            

 .לא שידרה תוכניות לגיל הרך החינוכית -  1ערוץ ב      

 ח מוגש לרשות השנייה בנפרד."דו – 2ערוץ       

 

 וםהודעות חיר .11
 

 לא שידרה הודעות חירום. החינוכית 2017בשנת       

 

 ]נספח ט'[       פרסום .12

 

 . 2017מצ"ב פרסום אקראי משנת  – 23ערוץ       

 

 .2017מצ"ב פרסום אקראי משנת  – 1ערוץ        

 

 .רד לרשות השנייהוגש בנפמ – 2ערוץ             

 

 :1הערות הבהרה לגבי ערוץ 

 

מיום  .1החינוכית לשדר בערוץ הפסיקה  14/5/17יום החל מגירת רשות השידור )בפרוק( עם ס :הערה כללית .1

 . של תאגיד השידור הישראלי 11דרה החינוכית בערוץ כאן יש 4/8/17ועד  4/6/17

יש כתוביות צרובות  2006בתוכניות בשפה הערבית עבור תוכניות שהוקלטו לפני שנת  תוכניות בערבית: .2

לכל התוכניות ואין אפשרות טכנית לבצע עליהן כתוביות עברית + ערבית. בכל מקרה לכל בעברית שתי שורות 

 התוכניות החדשות המופקות בשפה הערבית מתבצע תרגום שורה עברית + שורה ערבית.
 

 :2הערות הבהרה לגבי ערוץ 

 

 . 2נפסקו שידורי ערוץ  31/10/17יום ב הערה כללית: .1
 
 
 



 

 

ט'  –ונספחים א'  ]נספח י'  דוחות שנתיים )כולל ממוצע שנתי(ו ם )כולל ממוצע חודשי(חצי שנתיי תדוחומצ"ב בנוסף, 

  .[המפורטים לעיל

 
   

 

 

 

 
 

                                                                                  
 
 
 

 
                                                               

 
 
 
 
 
 

 העתק :             
 מר נפתלי בנט, שר החינוך             
 משרד החינוך ב, מנכ"לאמר שמואל אבו             
 החינוכית ית, מנכ"לד"ר אורנה שמחון             
  )בפועל( יה לטלוויזיה ולרדיוימר ניר שוויקי, מנכ"ל הרשות השנ 
 וכית מנהל אגף ערוצים, חינמר דודי אורן,  
  גב' שושי חי, הממונה על הבאה לשידור בטלוויזיה החינוכית             

 
 


