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 סקירה משווה –חקיקה בנוגע להנגשה של שידורי הטלוויזיה לשפת הסימנים : הנדון

נגשת שידורי הטלוויזיה באמצעות ההסדרים סטטוטוריים בדבר לבקשתך, מצ"ב סקירה תמציתית אודות 

   לשפת הסימנים. תרגום

  רקע כללי .א

החובה של מדינות לפעול להנגשת השידור הציבורי לאנשים עם מוגבלויות הוכרה ברמה הבינלאומית מכוח 

ינות שהן צד מחייבת את המד, ה2006משנת  תיואמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלוה

 (,cultural materials) תרבות לנכסי תיולהבטיח את הנגישות של אנשים עם מוגבלו 1,בכללן וישראל, זו לאמנה

   2לתכניות הטלוויזיה, לסרטים, להצגות התיאטרון ולכל פעילות תרבותית אחרת.

הדורשת מן המדינות  3,םויזואליי-האודיומדינות אירופיות כפופות לדירקטיבה האירופית בעניין שירותי המדיה 

                                                             
. להחלטת הממשלה המאשררת את האמנה ולנוסח העברי של 2018 בספטמבר 28-ב ישראל מדינת ידי על אושררה האמנה  1

 .כאןהאמנה, ראו 
2  UN Convention on the Rights of People with Disabilities and Optional Protocol Article 21 ("States Parties 

shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of 

expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal 

basis with others and through all forms of communication of their choice… including by: (a) Providing 

information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies 

appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost; (b) Accepting and 

facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other 

accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official 

interactions; (c) Urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, 

to provide information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities; (d) 
Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services 

accessible to persons with disabilities; (e) Recognizing and promoting the use of sign languages"); Ibis. Sec. 

30(1) ("States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others 

in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities: (a) Enjoy access 

to cultural materials in accessible formats; (b) Enjoy access to television programs, films, theatre and other 

cultural activities, in accessible formats") 
3  Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010, on the coordination of 

certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the 

provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive). 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/crpd/he/crpd_hebrew.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN
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עול לכך שבאופן הדרגתי, שירותי השידור יותאמו לאנשים עם מוגבלויות שמיעה החברות באיחוד האירופי לפ

 5בין השאר, באמצעות תרגום של השידורים לשפת הסימנים. 4או ראיה,

כבדי חירשים או לאת שידורי הטלוויזיה  חובה סטטוטורית להנגיששבהן קיימת כאן המקום להדגיש, שמדינות 

 מבלי, השידורים את להנגיש כללית חובה בחוק תימצא בחלקן 6עושות זאת בדרכים שונות ומגוונות.שמיעה 

ייקבע שיעור  בחלקן 7,לכך קדישלה שיש תכניותה או זמןה שיעורל או ההנגשה לאופן בנוגע מסמרות קבועל

 8,כתוביותההנגשה באחוזים, אך לא תיעשה הבחנה בין הנגשה באמצעות שפת סימנים להנגשה באמצעות 

 של קביעה באמצעות, למשל, אלא השידור זמן כלל מסך אחוזים של בצורה לא אך, שכזה שיעור יימצא בחלקן

                                                             
4  Ibid. Sec. 7 ("Member States shall encourage media service providers under their jurisdiction to ensure that their 

services are gradually made accessible to people with a visual or hearing disability") 
. במסגרת התיקון םויזואליי-מכוח הדירקטיבה לתיקון הדירקטיבה בעניין שירותי המדיה האודיו 2018סעיף זה תוקן בשנת 

 הורחבה החובה ונקבעו מנגנוני בקרה ופיקוח על יישומה, כדלהלן:
"Article 7 is replaced by the following…  
1. Member States shall ensure, without undue delay, that services provided by media service providers under 

their jurisdiction are made continuously and progressively more accessible to persons with disabilities through 

proportionate measures.  

2. Member States shall ensure that media service providers report on a regular basis to the national regulatory 

authorities or bodies on the implementation of the measures referred to in paragraph 1. By 19 December 2022 

and every three years thereafter, Member States shall report to the Commission on the implementation of 

paragraph 1. 3. Member States shall encourage media service providers to develop accessibility action plans in 

respect of continuously and progressively making their services more accessible to persons with disabilities. 

Any such action plan shall be communicated to national regulatory authorities or bodies.  

4. Each Member State shall designate a single, easily accessible, including by persons with disabilities, and 

publicly available online point of contact for providing information and receiving complaints regarding any 
accessibility issues referred to in this Article.  

5. Member States shall ensure that emergency information, including public communications and 

announcements in natural disaster situations, which is made available to the public through audiovisual media 

services, is provided in a manner which is accessible to persons with disabilities." (Directive (EU) 2018/1808 of 

the European Parliament and of the Council of 14 November 2018, amending Directive 2010/13/EU on the 

coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States 
concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of 

changing market realities, Sec. 11). 
5  Directive 2010/13/EU, Preamble, Sec. 46 ("The right of persons with a disability and of the elderly to participate 

and be integrated in the social and cultural life of the Union is inextricably linked to the provision of accessible 

audiovisual media services. The means to achieve accessibility should include, but need not be limited to, sign 
language, subtitling, audio-description and easily understandable menu navigation"; Directive (EU) 2018/1808 

Preamble, Sec. 23. 
6   Harnessing Change: The Future of Programming Distribution in Canada International benchmark study for 

the CRTC, Study by Cullen International, November 2019 ("The research shows that there are rules on 

accessibility in all countries, but the types of rules are very different. Some countries only have general 

rules, which do not distinguish between the type of measure to adopt (i.e. subtitling Footnote, sign 

language, audio description Footnote), while other countries have introduced special rules… which 
may differ according to the type of measures"). 

  . ראו, ובפינלנד בצרפת ,בגרמניהכך המצב, למשל,   7
 France: Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)Loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) Art. 43-11, 53, 81; Décret n° 

2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, 

Art. 38; Germany: Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia, Art. 3(2); Finland: Act on Yleisradio Oy 

(The Finnish Broadcasting Company) Act No. 1380/1993 adopted on 22 December 1993 Sec. 7(4) ("The 

company shall be responsible for the provision of comprehensive broadcasting services for all citizens under 

equal conditions…. produce services in the Sámi and Romany languages and in sign language as well as, where 

applicable, also for other language groups in the country"). 
 . ראו, ההנגשה אופן בעניין דבר לקבוע מבלי, ברבעון התכניות מן %10 להנגיש שיש נקבע בפוליןכך למשל,   8

Broadcasting Act of 29 December 1992 (Unofficial consolidated text), Art. 18a(1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://crtc.gc.ca/eng/publications/s15/
https://crtc.gc.ca/eng/publications/reports/2019-cullen/clln19.htm#fn15
https://crtc.gc.ca/eng/publications/reports/2019-cullen/clln19.htm#fn16
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512205/2020-12-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020788471/2020-12-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020788471/2020-12-15/
https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/RStV_22_english_version_clean.pdf
https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/Documents/Regulations/broadcasting_act_28022013.pdf
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  9.לשבוע שעות מספר

הבחנה דומה לזו הקיימת בחוק הישראלי, בין שילוב תרגום לשפת במדינות שנסקרו, לא מצאנו עוד יש להדגיש, ש

 לשלב החובה שבהן מדינות יש, והסימנים בתכניות חדשות לבין שילוב של תרגום כאמור בתכניות אחרות

  10.בחדשות העוסקות לתכניות בנוגע ורק אך קיימת סימנים לשפת תרגום בתכניות

מטילים על הגוף המשדר ההסדרים הדומים במהותם להסדר הישראלי, בהתאם לבקשתך, מסמך זה מתמקד ב

חובה זו קובעים , ותרגום לשפת הסימנים תלהנגיש את השידור לכבדי שמיעה באמצעו חובה סטטוטורית

 באחוזים מזמן השידור או מן התכניות.כשיעור 

 בישראל המצב .ב

את  12מטיל על ְמָשֶדר טלוויזיה 200511 –תשס"ה החוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, )א( ל7סעיף 

בשיעורים המפורטים להלן, לפחות, , בתרגום לשפת סימנים, למעט מהדורת חדשות 13תכניתהחובה ללוות "

החל ביום ( 1: )מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות בשעות השיא, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר

אה הור ".5% -(  2007 בינואר 1החל ביום י"א בטבת התשס"ז )( 2; )2.5% –( 2006בינואר  1א' בטבת התשס"ו )

  14."על תכניות בעברית לחוד ועל תכניות בערבית לחוד"תחול זו 

הוראות לעניין שילוב )ב( לחוק, 7נקבעו בסעיף  החדשות בשידוריהוראות לעניין שילוב תרגום לשפת הסימנים 

תרגום לשתפ והוראות לעניין שילוב  )ג(7תרגום לשפת הסימנים בתכניות המיועדות לגיל הרך נקבעו בסעיף 

קר בחובה לשלב תרגום לשפת . לעניינו של מסמך זה נתמקד בעי(ה)7תשדירי פרסומת נקבעו בסעיף הסימנים ב

 הסימנים בתכניות טלוויזיה שאינן חדשות ואף לא תכניות לגיל הרך.

(, 2007 בינואר 1"ז )התשס בטבת"א י מיוםולפיה,  15,"חירום הודעת" לעניין חוקל)ב( 9 סעיףב נקבעה מיוחדת חובה

  16"."כל הודעת חירום שמשדרת רשות השידור תהיה מלווה, באופן סביר, בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים

                                                             
 . לשפת הסימניםהמתורגמות בשבוע עבור תכניות  שעתייםלהקדיש על פי חוק חויבות השידור מרשתות בספרד, שם כך למשל,   9

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, Art.8(2). 
 ראו,  .ובשווייץ ןוביוכך המצב למשל,   10

Law 2644/1998 (Greece) On the provision of pay-per-view radio and television services and related provisions, 

Art 9(12); Ordinance on Radio and Television (Swiss), Art. 7(4). 
הגדלת מספר השידורים המלווים  -הצעת חוק הקלות לחרש )תיקון ב יסודו זה חוק. (10.8.2005)"ה תשס באב' ה, 2026"ח ס  11

שהונחה על שולחן הכנסת בידי חברי הכנסת אילן גילאון, אליעזר כהן, נחום  2001-בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים(, התשס"ב
אשר המצב הביטחוני כה קשה, קהילה זו נותרת "דווקא כיום, כש נאמר החוק להצעת ההסבר בדברילנגנטל ואיוב קרא. 

מבודדת וחסרת ביטחון, עקב מיעוט שידורי הטלוויזיה בכלל ושידורי החדשות בפרט, המלווים בכתוביות או בשפת סימנים". 
זאת, יש לציין שהצעת החוק המקורית לא חייבה כלל לשלב תרגום לשפת הסימנים בתכניות שאינן תכניות חדשות. חובה  עם

-זה ביטל את חוק הקלות לחרש, תשנ"ב וק. חראשונה בקריאה לדיון החוק הצעת של הכנתה במהלך, יותר מאוחרו נוספה ז
לטלוויזיה ורדיו לשלב  השנייה הרשות ואת הלימודית הטלוויזיהשחייב את  ((,12.3.1992"ב )התשנ, ב באדר' ז, 1387"ח ס) 1992

 ((.2)1בתכניותיהן "תכנית שבועית אחת לפחות שתלווה בתרגום לשפת סימנים" )סעיף 
 .לחוק 1 בסעיף מצויה המונח של מפורטת הגדרה  12
לחוק, משמעות המונח "תכנית" היא: "תכנית המשודרת בערוץ טלוויזיה שהדיבור בה הוא בשפה העברית או הערבית,  1פי סעיף  על  13

( תכנית אשר תוכנה המילולי שולי; 1ו תכנית טלוויזיה שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית, ולמעט תכנית שהיא אחת מאלה: )א
הסדר מיוחד נקבע לעניין ש להדגיש יש כנית מוזיקה".ת( 3בה הוא בעברית או בערבית; )( תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב 2)

 . ("שנים 7–ופחות מ 3"תכנית המיועדת או המופנית בעיקרה לצופים שגילם מעל גיל כ המוגדרת)"תכנית לגיל הרך" 
 לחוק. 8סעיף   14
( אירוע קרינה 2; )חירום אזרחי( אירוע 1' מוגדרת כ"הודעה מתפרצת המשודרת בערוץ טלוויזיה, על אחד מאלה: )חירום'הודעת   15

( תאונה או אסון המוני 7)( מבצע צבאי; 6( מלחמה; )5( תאונה או פעילות חבלנית עוינת; )4רדיולוגי; אירוע חומרים מסוכנים; )
( אירוע אחר בעל חשיבות מיוחדת לציבור שקבעה ועדת 9( תנאי מזג אוויר קיצוניים, המהווים סכנה; )8במהלך פעולה צבאית; )

 ". יעההתיאום, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמ
בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה נגד נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ,  לציין שלאחרונה הוגשה יש  16

סגנו מייק פנס וצוותיהם, בשל אי שילוב תרגום לשפת הסימנים בתדריכים מן הבית הלבן לעניין ההתמודדות עם התפשטות 
. בצו ביניים שהוצא בעקבות בקשה זו התקבלה הבקשה באופן כאןהניו יורק טיימס,  באתרנגיף הקורונה. לדיווח בעניין זה ראו 

חלקי, במובן זה שבית המשפט הורה לנשיא ולצוותו לבחון יחד עם המבקשים פתרונות יצירתיים, כדוגמת שילוב תרגום לשפת 
istrict of United States District Court for The Dוברשתות החברתיות. ראו,  YouTubeהסימנים בשידור התדריכים ב 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
https://www.taxheaven.gr/law/2644/1998
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20063007/index.html
http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_303797.PDF
https://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210841.PDF
https://www.nytimes.com/2020/08/04/us/politics/asl-interpreter-lawsuit-coronavirus-trump.html
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)ב( לחוק, שאחת לשנה, הגוף המפקח על כל אחד מגופי 11לשם פיקוח על יישומן של הוראות אלו נקבע בסעיף 

דוח המפרט את התכניות ים עם מוגבלות השידור בשידור הציבורי בישראל ימסור לנציבות שוויון זכויות לאנש

 .חלקן היחסי של התכניות שלוו בשפת סימניםואת זמן השידור את המלוות בשפת סימנים, 

 משווה  סקירה .ג

 בשפת שימוש ייעשה שבהם התכניות מן או השידור מזמן באחוזים המוגדר יעד נמצא שבהן במדינותככלל, 

דורש מרשתות הטלוויזיה לייצר  צ'כיהשל חוק הטלוויזיה ל 3סעיף כך למשל, . 5%-ל 2% בין נע היעד, סימנים

 17מן התכניות, או לספק תרגום של תכניות לשפת הסימנים בשיעור זה. %2תכניות בשפת הסימנים בשיעור של 

מן  1%-דורש מגופי שידור ציבוריים לשלב תרגום לשפת הסימנים ב סלובקיהלחוק השידור של  18סעיף 

, בשבדיה 18מן התכניות בערוצי השידור הדיגיטאליים. %3-התכניות בערוצי השידור הלא דיגיטאליים, וב

, על רשתות השידור הציבוריות להתקדם בהדרגה לקראת היעד 2016בהתאם להחלטת ממשלה מחודש דצמבר 

 19מזמן השידור. %4 -ת הסימנים בשל שילוב תרגום לשפ

לתשומת לב מיוחדת ראויים ההסדרים שנקבעו בבריטניה ובאירלנד, בשל מידת הפירוט שבהם וההבחנות שבין 

  ערוצים שונים וקהלי יעד שונים, כמפורט להלן.  

 את החובה Ofcomמטיל על רגולטור התקשורת ( Communications Act, 2003) התקשורת חוקבבריטניה, 

לקידום יכולתם של אנשים שיעור זמן השידור המיועד לתכניות )למעט פרסומות( התורמות לקבוע קוד בעניין 

  20עם מוגבלות, ובהם גם חירשים וכבדי שמיעה, להבין וליהנות מן השידורים.

 fcomOסמיך את עם זאת, החוק מ 21, שיהיו מלווים בשפת הסימנים.השידורים מהיקף %5 לש יעדככלל, החוק קובע 

 :קבע את הכללים הבאים Ofcomבהתאם לכך,  22להחריג גופי שידור מן החובה האמורה, בהתאם לשיקול דעתו.

תכני מקור בריטיים ותכנים  ,המתמקדים בתכניות של חדשות, (Public service channels) ציבורי שידור גופי

  24.זמן השידורמכלל  %5מחויבים בשילוב תרגום של תכניות לשפת הסימנים בשיעור של  23,ייחודיים לשידור הציבורי

להנגיש את תכניותיהם לחירשים או כבדי שמיעה באמצעות תרגום לשפת  אחרים גופי שידורחובתם של 

סף בהתאם ל, רבשלהם גופי שידור שמספר הצופים ככלל,  .שלהםהצופים מספר הסימנים, משתנה בהתאם ל

הנפרס על פני עשר שנים, שבמהלכן נדרשים לעמוד ביעד מדורג  25,(signing thresholdמסוים שנקבע בכללים )

                                                             
September 9, 2020. 2107 (JEB)-Civil Action No. 20Columbia,  

17 Zákon o České televizi § 3 [DZ] (1)(j). See also: Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního § 32 [Komentář WK] (2). 
18  Act of 14 September 2000 on Broadcasting and Retransmission and on the amendment of Act No. 195/2000 on 

Telecommunications. Sec. 18. 
19   Cullen International, Harnessing public broadcasting for Canadians in the digital age: International 

benchmark study for the CRTC, November 2019, Appendix A. 
20  Communications Act, 2003, Sec. 303(1)(a). 

 לקביעת בהתאם(, relevant date) את היעד האמור יש להשיג עד עשר שנים מן היום הקובע(, (5)303 סעיף) לחוק בהתאם  21
 ,מועדים שונים עבור רשתות הטלוויזיה השונות. לפרטים ראו Ofcomזה קבע  בעניין. הרגולטור

Ofcom’s Code on Television Access Services (Last updated: 20 November 2019) Sec. 1.6. (Hereinafter: 

Ofcom’s Code on Television Access Services). 
22 Communications Act, 2003, Sec. 303(10)(c). 

 .כאן Ofcomלהרחבה, ראו באתר   23
24 Ofcom’s Code on Television Access Services Annex 1, Sec. 1.2. 

אחוז אחד מכלל  –לגופי שידור ממדינות שונות נקבע סף שונה, המפורט בכללים בנספח השני לכללים. לגבי בריטניה, הסף הוא   25
 הצופים. 

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2020/09/NAD-et-al-v-Trump-et-al-PI-granted.pdf
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2020-12-08-15:44:32&_ga=2.125971021.1763005581.1607438675-756211494.1607438674
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-provozovani-rozhlasoveho-a-televizniho-vysilani.pdf?verze=2020-12-08-15:44:32&_ga=2.104934083.1763005581.1607438675-756211494.1607438674
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-provozovani-rozhlasoveho-a-televizniho-vysilani.pdf?verze=2020-12-08-15:44:32&_ga=2.104934083.1763005581.1607438675-756211494.1607438674
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sk/sk086en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sk/sk086en.pdf
https://crtc.gc.ca/eng/publications/reports/2019-cullen/clln19.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0035/179954/tv-access-services-code.pdf
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting#:~:text=The%20public%20service%20broadcasters%20are,service%20broadcasters%20have%20this%20status.
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  %5.26ועד  %1-סימנים, החל מההשידור את אחוז התכניות המתורגמות לשפת יעלו גופי 

שנים, שבמהלכן יידרשו לעמוד ביעד מדורג הנפרס על פני עשר  27נמוך יחסיתהם שלשמספר הצופים שידור  גופי

  28דקות. 75-דקות וכלה ב 30-סימנים, החל מהמספר דקות השידור לחודש שבהן ייעשה שימוש בשפת  יגדל

 (BAI( קובע שעל רשות השידור הממלכתית )Broadcasting Act 2009) השידור חוקל (c)(1)43סעיף , באירלנד

לקידום ההבנה וההנאה של אנשים הסובלים כללים בקשר  -ומזמן לזמן, כפי שהדבר יידרש, לעדכן  - להכין

 29.מחירשות או מלקות שמיעה

אחוז הנוגעות ללחוק קובע, שכללים כאמור יכולים לקבוע, בנוגע לתקופה שבה הם יחולו, דרישות  (3)43סעיף 

הסובלים ממוגבלויות שמיעה יכולתם של אנשים יישם אמצעים המקדמים את שבהן יש לתכניות המסוים של 

 . ליהנות ולהבין את התכניות או ראיה

במרווחים קבועים, סימנים, ה: שימוש בשפת ןובכללאת הדרכים ליישומה של חובה זו, לחוק מפרט  (2)43סעיף 

  30שידור אחרות, עבור שידורי חדשות ועבור שידורים אחרים. תבשעות שידור פופולאריות ובשעו

לחוק קובע שבמסגרת הכללים, הרשות תוכל לדרוש מן המשדר לעמוד בדרישה שבאחוזים מסוימים  (3)43סעיף 

וסעיף  31מן השידורים ייושמו האמצעים לקידום ההבנה וההנאה של אנשים הסובלים מלקויות שמיעה או ראיה,

 32לבחון ולהעריך את הכללים שנקבעו על ידה בעניין זה.לחוק מטיל על הרשות  (6)43

(, Irish Sign Language Act 2017לחוק שפת הסימנים ) 8ה נוספת שיש להזכיר בהקשר זה היא זו שבסעיף הורא

 33הקובעת שאת הסעיפים האמורים מחוק השידור יש ליישם בכבוד ובשוויון.

                                                             
. לגבי 1997בינואר  1-הוא ה BBC(. כך למשל, היום הקובע עבור רשת relevant dateתקופה זו מחושבת החל מן היום הקובע )  26

 .1.6נקבע, שהיום הקובע הוא היום שבו החלו את שידוריהם. ראו שם, סעיף  2003בדצמבר  29-ערוצים שהחלו פעילותם לאחר ה
 .1.20שם, סעיף   27
דקות  65יעלה השיעור לכדי  2021-דקות בחודש, וב 60מספר הדקות עומד על  2020(, בשנת 1.12סעיף  4לפי הקוד )שם, עמ'   28

רשאי  Ofcomנמוך, הם של( שמספר הצופים Non domestic channelsקומיים )לגבי גופי שידור שאינם מיצוין, ש בחודש.
בו ( שלפיו בתוך עשר שנים גוף השידור יעלה בהדרגה את שיעור זמן השידור שSubstitute requirementsלקבוע יעד חלופי )

 .(1.14סעיף  5)שם, עמ'  מכלל זמן השידור בשנה 5%סימנים, עד לשיעור של הישולב תרגום לשפת 
29 Broadcasting Act 2009, Sec. 43(1)(c) ("The Authority shall… prepare, and from time to time as occasion 

requires, revise rules (“broadcasting rules”) with respect to… (c) The specific steps each broadcaster is required 

to take to promote the understanding and enjoyment by – i) persons who are deaf or have a hearing impairment, 

ii) persons who are blind or partially sighted, and iii) persons who have a hearing impairment and are partially 

sighted, of programmes transmitted on any broadcasting service provided by the broadcaster"). 
30  Ibid. Sec. 43(2)("… broadcasting rules… shall require each broadcaster of audiovisual material to take specified steps 

to provide access to that material by persons who are deaf or have a hearing impairment, persons who are blind or 

partially sighted, and persons who have a hearing impairment and are partially sighted by means of specified services 

such as -. (a) Sign language, (b) teletext services. (c) subtitling, and audio description, and (d) Have regard to whether 

the foregoing material is being provided – (i) Daily or at other regular intervals, (ii) At popular viewing times as well 

as at other times, and (iii) For news and news-related matters as well as for other matters"). 
31  Ibid. Sec. 43(3)("Rules under subsection (1)(c) may, in respect of any period specified in them beginning on or 

after the passing of this Act, require a broadcaster to ensure that a specified percentage of programmes 

transmitted on a broadcasting service provided by him or her in that period employs specified means by which 

the understanding and enjoyment by persons referred in subparagraphs (i), (ii) and (iii) of that paragraph of that 

percentage of programmes may be promoted"). 
32  Ibid. Sec. 43(6) ("The Authority shall every two years, or such lesser period as it may decide, review a 

broadcasting rule made under subsection (1)(c)"). 
33  Irish Sign Language Act 2017, Sec. 8 ("Broadcasters (within the meaning of the Broadcasting Act 2009 ) in 

fulfilling their obligations in relation to Irish Sign Language targets and requirements in respect of programmes 

transmitted on a broadcasting service (within the meaning of that Act) provided by the broadcaster as set out in 
the broadcasting rules made under section 43 (1)(c) of the Broadcasting Act 2009 by the Broadcasting Authority 

of Ireland shall adhere to principles of equality, dignity and respect in terms of the promotion and broadcasting 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/18/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/40/section/8/enacted/en/html#sec8


 

 6מתוך  6עמוד 

 
 משפטית דעת חוות ואינו משווה משפטית סקירה הוא זה מסמך

 

זה משתנה  יעד 2023.34חמש שנים, שיסתיימו בסוף שנת הנפרס על פני הכללים העדכניים קובעים יעד מדורג 

, רשת השידור (RTÉ 1 & 2) ציבוריותשתי רשתות השידור הכל אחד מן הערוצים המרכזיים במדינה:  עבור

(, Oireachtas TVוהערוץ של הפרלמנט ) (Virgin Media 1(, הערוץ המסחרי )RTÉ Jnrת לצעירים )הציבורי

 :להלןכמפורט 

2023 2022 2021 2020 2019  

5% 4.5% 4% 3.5% 3% RTÉ 1 & 2 

4% 3.5% 3% 2.5% 2% RTÉ Jnr 

2% 1.5% 1% 0.5% 0% Virgin Media 1 

6% 5.5% 5.5% 5% 4% Oireachtas TV35 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 ד"ר ירון אונגר, עו"ד

 הלשכה המשפטית )תחום חקיקה ומחקר משפטי(

 

 (משפטי ומחקר)חקיקה  בכיר ממונה"ד, עו"ר ליאור בן דוד, ד: אישור

 

                                                             
of such programmes"). 

34  BAI Access Rules, January 2019 (p. 11-12). 

לדוח בעניין  .(January 2017BAI Access Rules ,) יש לציין, שהיעדים שהוצבו גבוהים מאלו שהוצבו בכללים הקודמים
 .כאןהשפעתם המעשית של הכללים האמורים, ראו 

שעות  24שעות ביממה, אך עבור רשת שאינה משדרת  24-לעניין העמידה ביעדים נקבע, שזמן השידור הכולל יחושב בהתאם ל
עוד נקבע, שחלק מתוך התכניות שישולב בהן  .(7.2שם, סעיף ) ביממה, העמידה ביעדים תיבחן בהתאם לזמן השידור בפועל

 .(7.6שם, סעיף ) (home-produced programmingיוקדש גם לתכניות מקור איריות )תרגום לשפת הסימנים 
 אם עברה את מכסת היעדים להוספת כתוביות.ל הפרלמנט רשאית לקזז יעדים אלו לכללים, רשת השידור ש 7.4על פי סעיף   35

file://///filer/users$/yaronu/%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25AA/%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%25AA%20%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259D%20%25D7%2591%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2595%25D7%25A8%20%25D7%2594%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599/AccessRules_2019_vFinal-1%20(1).pdf
https://www.bai.ie/en/media/sites/2/2016/08/20160106_BAI_AccessRules2016_vFinal.pdf
https://www.bai.ie/en/media/sites/2/dlm_uploads/2018/05/20171220_AccessRules_MinisterReport_vFinal_DMcL.pdf

