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לכבוד
ד"ר אמיר גילת

יו"ר רשות השידור

ד"ר גילת שלום רב,
בהתאם לסעיף 13 של כללי רשות השידור )ממונה על קבילות הציבור( 
התשנ"ז 1996, הנני מתכבד להגיש לך ולמליאת הרשות את הדוח השנתי 

מס' 18 המסכם את תלונות הציבור והטיפול בהן בשנת 2012.
דין וחשבון זה מסכם את פעולות הנציב בשנת 2012, כולל סקירה על 
הטיפול  ותיאור  שהתקבלו  התלונות  על  נתונים  הנציב,  של  סמכויותיו 

במבחר תלונות. 
דוחות  השידור  רשות  ולהנהלת  המליאה  לחברי  הוגשו   2012 במהלך 
את  שמטרידים  העיקריים  הנושאים  על  הצבענו  שבהם  תקופתיים 
הציבור. בכך התאפשר למליאה, לוועדת הביקורת ולהנהלה המקצועית 
של הרשות לקיים מעקב שוטף ולתקן ככל האפשר את הליקויים בצמוד 

לאירועים השונים.
אני מרשה לעצמי לברך על חתימת הסכמי הרפורמה ברשות השידור, 
ההעסקה  צורות  החדש,  המבנה  שבהנהגת  ומקווה  ליישומם  מייחל 
יבואו על תיקונן חלק  החדשות ורכישת הציוד הטכנולוגי של הרשות, 

ניכר מאותן בעיות שהניבו את הקבילות שבהן טיפלנו בתקופה זו.

בברכה,
דדי מרקוביץ'
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איך מגישים תלונה?

על כל פונה להגיש תלונתו בכתב ישירות לנציב קבילות הציבור, לפרט את 
שמו המלא ואת כתובתו. כמו כן עליו לציין את התוכנית או המשדר הקשורים 

לתלונתו, את הזמן שבו שודרו ופרטים מזהים אחרים שבידו.
על המתלונן לחתום על תלונתו.
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תלונות  ו־1,761  תוכן  בענייני  תלונות   1,183 הקבילות  נציב  אצל  התקבלו   2012 בשנת 
בענייני אגרה ובסך הכול 2,944 תלונות. זהו מספר שיא של קבילות בשנה, כאשר אשתקד 
היה מספר הקבילות 2,638. למעשה, מדי שנה ניתן לראות כי מספר התלונות עולה בהדרגה: 
מודעות רבה יותר בקרב הציבור, העובדה שהשנה הוספנו אפשרות לשלוח קבילות ומשובים 
דרך הרשתות החברתיות והתגברות העוינות הציבורית והמחאה נגד גביית אגרת הטלוויזיה 
מגבירות דרך קבע ומדי חודש את כמות התלונות המגיעות לשולחנו של נציב קבילות הציבור.

קבילות על פעולות האכיפה של אגף הגבייה היו גם השנה חלק הארי מסך כל התלונות בהן 
טיפל הנציב. אזרחים מותשים, מתוסכלים ומרוטי עצבים פנו למשרד נציב הקבילות, בעיקר 
מחוסר אונים. ימים ולעתים אף שבועות ארוכים אין קול ואין עונה במוקדי הגבייה. אזרחים 
מוצאים עצמם בסיפור קפקאי, מנסים להסדיר חוב או סטטוס, וכשזה נבצר מהם בשל חוסר 
מענה, מופעלים עליהם לחצי קבלני הגבייה הפרטיים )משרדי עורכי דין( שמאיימים בצווי 
ובתשלומי שכר טרחה הנתפסים כמופקעים. במקרים רבים “הרדיפה“ הזו  עיקול, בקנסות 
בלתי מוצדקת. 1,761 קבילות כאלה הגיעו לשולחנו של הנציב ועוד מאות פניות טלפוניות. 
לצורך השוואה, בשנת 2007 רק 25 אחוזים מכלל הקבילות בהן עסק הנציב היו בנושא האגרה, 

בשנת 2012 טיפס הנתון לכ־60 אחוזים.
שידור“  “מסגרות  הם  הקבילות  במספר  גידול  על  להצביע  ניתן  בהם  נוספים  תחומים 
ו“פרסומות וקדימונים“. בשנת 2009, למשל, התקבלו רק 18 תלונות על פרסומות וקדימונים, 
לבטל  הנציב  של  בסמכותו  אין  כי  לציין  חשוב  ל־48.  הנתון  קפץ  האחרונה  שבשנה  בעוד 
פרסומת. הוא רשאי להסב את תשומת לבו של המנכ“ל אם ישנה חריגה מכללי רשות השידור 

וזה מחליט על דרך הפעולה.
שני אירועים תקשורתיים גדולים ליוו אותנו בשנה זו: האולימפיאדה ומבצע “עמוד ענן“. 
140 קבילות עסקו בשידור המשחקים האולימפיים, מרביתן בריבוי חסויות, בחסימת הצפייה 
לחו“ל באתר האינטרנט ובתקלות טכניות, וכן התקבלו תלונות שונות כגון הערות על שדרים 

ותוכני השידור. 32 תלונות הגיעו גם על סיקור הלחימה במבצע “עמוד ענן“. 
ב-9 באוקטובר הודיע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על הקדמת הבחירות. עד לסיום השנה 
לשדר  האוסר  התעמולה“,  “חוק  של  לכאורה  הפרה  על  חלקן  זה,  בנושא  תלונות   6 הגיעו 

ראיונות פוליטיים ערב בחירות במסווה של תעמולת בחירות. עוד על נושאים אלו בהמשך.
עניין תקשורתי רב נסב השנה סביב נושאי “חוסר איזון“ ו“הבעת דעה אישית“ של מגישים 
וכתבים. למשל, הניסיון של הנהלת הרשות לשנות את אופי תוכניתה היומית של קרן נויבך 
ברשת ב‘, “סדר יום“, ולהוסיף לצדה מנחה אורח. ההחלטה, שבוצעה בין־לילה, עוררה דיון 
ציבורי וגררה ביקורת נוקבת על התנהלות ההנהלה ועל דרך קבלת ההחלטה. התוכנית “סדר 
יום“ חזרה למתכונתה הנוכחית בלחץ ועדת התוכן והמליאה. עם זאת, נרשמה השנה מגמה 
של ירידה במספר קבילות הציבור שעסקו בנושאים אלו. הנציב עסק ב־161 קבילות בנושא 
“חוסר איזון“ )לעומת 288 בשנת 2011( וב־64 קבילות בנושא “הבעת דעה אישית“ )לעומת 

74 בשנת 2011(.
פירוט מלא של חלוקת הקבילות ומגמותיהן ניתן למצוא בטבלאות המצורפות. 

כאשר בוחנים את התפלגות הקבילות על פי תוצאות הטיפול, מתקבלת התמונה הבאה: 
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)לא כולל תלונות על אגרה, תלונות אנונימיות ותלונות  בשנת 2012, בתחום תלונות תוכן 
המסווגות ללא עילה(, הרי ש־19 אחוזים מהקבילות נמצאו מוצדקות או מוצדקות בחלקן. 
בשנת 2011 היה מצב דומה: כ־20 אחוז מהקבילות נמצאו מוצדקות. לשם השוואה, ברשות 
שונים  בנושאים  תלונות  כ־1,400  מתוך  יוני(,   – )ינואר  השנה  של  הראשון  בחציון  השנייה, 

ומגוונים, נמצאו 24 אחוז מהקבילות מוצדקות. 
או  מוצדקות  מהקבילות  אחוז   48 נמצאו   2011 בשנת   – הפוכה  המגמה  האגרה  בנושאי   
מוצדקות בחלקן, ואילו בשנת 2012 הגענו למצב שבו כ־52 אחוז מהקבילות היו מוצדקות. 
8 אחוזים בלבד הוכרעו כלא מוצדקות. חשוב לציין בעניין זה כי התלונות המגיעות לנציב 
הנציב  לשכת  הגבייה.  אגף  אנשי  של  לבדיקה  ישירות  מועברות  האגרה  בנושאי  הקבילות 
הפרה  יש  כאשר  למשל,  דופן,  ויוצאי  בודדים  במקרים  רק  ומתערבת  הטיפול  אחר  עוקבת 
של הכללים מצד נציגי משרדי עורכי הדין העובדים עם הרשות והאמונים על גבייה ואיתור 
של חייבי האגרה. קבילה מוגדרת מוצדקת רק אם אנשי אגף הגבייה יורו לבטל לחלוטין את 
התביעה הראשונית לתשלום, כלומר שטענת הקובל מתקבלת על ידי האגף. במקרים רבים 
גם הדרישה להפחתת קנס או להסדר תשלומים המתקבלות על ידי האגף מסווגות כמוצדקות 
בחלקן, וכמותן כל התלונות העוסקות בניסיון להתקשר לאגף הגבייה )במקרים רבים במהלך 
השנה, המשימה להשיג נציג טלפוני של אגף הגבייה הייתה כמעט בלתי אפשרית. גם על כך 

יפורט בהמשך(.
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2012  2011  2010  2009  2008

חוסר איזון

הבעת דעה אישית

מסגרות שידור

תרבות הדיבור

פגיעה אישית

פרסומות וקדימונים

ללא עילה

כלליות

קליטה

אגרה

שידורים בעת לחימה

אנונימיות

סך הכול

161  288  206  145  231

64  74  95  72  56

388  150  184  545  486

146  259  105  250  116

8  6  16  13  15

48  41  42  18  25

52  74  59  17  20

153  107  143  85  71

108  121  84  91  147

1,761  1,511  905  1,146  750

37  -  -  61  12

18  7  5  6  4

2,944  2,638  1,844  2,449  1,933

נושא

טבלה מס' 1
התפלגות התלונות לפי נושאים והשוואה לשנים קודמות

)מספרים גולמיים(
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11  6  8  3  7
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55  18  17  45  180

4  5  4  4  3

2  1  4  4  4

6               5              3            426           12

79  30  -  -  -
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טבלה מס' 2
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)מספרים גולמיים(
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נציב קבילות הציבור הוא כתובת נאמנה ואוזן קשבת לכל הפונים אליו בעניינים הקשורים 
לרשות השידור. הפנייה אליו נעשית בכתב, בדואר, בפקס או בדוא"ל )ראה פרטים בצמוד 

לשער החוברת(. 
תפוצת המחשבים הגוברת של הציבור בישראל מביאה לריבוי מספר הפניות בדואר אלקטרוני, 
דבר המקצר את משך הטיפול בתלונות. תלונה רשמית צריכה לשאת שם וכתובת של המתלונן 

ועליה להיות חתומה.
מיחידות  אליו  המועברות  תלונות  יש  הקבילות.  נציב  אל  ישירות  מגיעות  התלונות  כל  לא 
הרשות – ההנהלה, הדוברות, המדיה או יחידות מינהלה ברחבי הארץ. ולהפך, מגיעות תלונות 
שאינן בתחום טיפולו של נציב הקבילות ואת אלו הוא מעביר לגורמים המתאימים, בעיקר לגופי 
תקשורת שמחוץ לרשות השידור, למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים העוסקים בתקשורת. הנציב 
מיידע את הפונה בדבר העברת פנייתו לגורם המתאים. תלונות אלה מוגדרות "תלונות ללא עילה" 
ובהן אין טיפול לגופו של עניין. גם תלונות אנונימיות אינן מטופלות, אך גם הן נקראות ונרשמות. 
מלבד "תלונות ללא עילה" ו"תלונות אנונימיות", נציב קבילות הציבור מטפל ופוסק בכל 
והגוף  העניין  פי  על  ומסווגות  ממוחשבת  במערכת  נקלטות  אלה  אליו.  המגיעות  התלונות 
הנילון. נציב הקבילות בוחן תחילה אם יש לו סמכות לטפל בתלונה. אם מצא כי יש לו סמכות 
תגובתו.  מתן  לצורך  עליו  הישיר  הממונה  ושל  הנילון  של  לידיעתו  התלונה  את  מביא  הוא 
לעתים מבקש הנציב מהמתלונן או מן הנילון פרטים נוספים או הבהרות ולעתים הוא פונה 
לגורמים נוספים לצורך קבלת מידע - עושה בדיקה בשטח, באולפן או במערכת ובודק את 
חומרי הגלם ששימשו לכתבה או למשדר ואת דרכי איסוף החומר העיתונאי, עיבודו ועיצובו 

עד לשידור או להימנעות משידור.
לאחר שאסף את כל החומר העובדתי הדרוש לו לפסיקה, בודק נציב הקבילות את הקוד האתי 
של רשות השידור ופסיקה קודמת במקרים דומים ופוסק אם התלונה מוצדקת, מוצדקת בחלקה 
או שאינה מוצדקת. כאשר התלונה מוצדקת או מוצדקת בחלקה והדבר משקף תופעה רחבה, 
מפנה נציב הקבילות את תשומת לבם של הנוגעים בדבר וממליץ על דרכים לתיקון הליקוי )ראה 
או  תלונות  גלי  של  במקרים  הבא(.  בעמוד  בתלונות  הטיפול  אופן  את  המדגים  זרימה  תרשים 

כשתלונה חושפת ליקוי עמוק, ממליץ הנציב על בדיקה מערכתית ועל שינוי מדיניות השידור.
נציב הקבילות משתדל לפסוק בלי עיכובים, אך אם הטיפול מתמשך מעבר לשבועיים, מקבל 

המתלונן תשובת ביניים. 
הנציב אינו חייב לברר תלונה שהוא סבור שהיא קנטרנית או טורדנית בלבד, אך הוא מצליח 

להימנע, בדרך כלל, מלהגדיר מתלוננים כטרדנים.
גורם הבא במגע ישיר מטעם הרשות עם הקהל הרחב, הוא  מאחר שנציב הקבילות הוא 
נפגש עם קבוצות של מאזינים וצופים ודן עמם באתיקה מקצועית עיתונאית. הוא נפגש גם 
עם עיתונאים ושדרנים ברשות ודן איתם בהשגותיהם ובדעותיהם של ציבור המתלוננים. נציב 
קבילות הציבור עומד בקשר מקצועי עם אומבודסמנים אחרים במערכות העיתונות, המשפט 
תחום  הציבור,  בפניות  הטיפול  בתחום  בהתפתחויות  ומתעדכן  בישראל  הציבורי  והמינהל 

המתפתח במהירות בחיים הציבוריים בארץ. 



מאזין / צופה

גורמי רשות          גורמי רשות 

נציב קבילות הציבור

שדרן + ממונה

הצעת תשובה

נציב קבילות הציבור

האזנה / צפייה / תמליל

גיבוש עמדה + תשובה

שדרן + ממונה            דוח שנתי

מאזין/צופה 

קבילות ומסלול הטיפול בהן

שדרן + ממונה            דוח שנתי
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התלונות

ודוגמאות 
אופייניות 
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תרשים מס' 2
התפלגות התלונות לפי נושאים - 2012
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תרשים מס' 3
התפלגות התלונות לפי מדיה - 2012*
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תרשים מס' 4
התפלגות התלונות לפי נושאים - 2012

)באחוזים(

59.8% אגרה 1.3% שידורים 
בעת לחימה

5.2% כלליות

 3.7%
קליטה

 5.0% 
תרבות הדיבור

 13.2% 
מסגרות שידור

1.6% פרסומות 
וקדימונים

5.5% חוסר איזון

 0.3% פגיעה 
אישית

0.6% אנונימיות

1.8% ללא עילה

2.2% הבעת 
דעה אישית
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תרשים מס' 5
התפלגות התלונות לפי מדיה - 2012*

)באחוזים(

 61.3% 
 אגף הגבייה 

2.1% שונות

14.9% ערוץ 1

 0.4% ערוץ 33
0.3% רשת א‘

 13.4%
רשת ב‘

0.3% רשת ג‘

2.7% אתר אינטרנט

0.1% רשת מורשת
 88 FM 0.2%

1.9% קול 
המוסיקה

0.1% רק“ע
2.2% רדיו כללי

* למעט תלונות אנונימיות ותלונות ללא עילה
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תרשים מס' 6
התפלגות התלונות לפי הכרעה - 2012*

)באחוזים(

4% מוצדק בחלקו

16% מוצדק

21% לא מוצדק

56% טופל לגופו3% ללא הכרעה

 * לא כולל תלונות בנושא אגרה, תלונות אנונימיות ותלונות ללא עילה
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טלוויזיה: ערוץ 1, ערוץ 33 

 ,88FM ,רדיו: רשת א', רשת ב', רשת ג', רשת ד', רשת מורשת 

קול המוסיקה, רק"ע, רדיו כללי

תרשים מס' 7
רדיו מול טלוויזיה

)באחוזים(

 

55% 45% טלוויזיהרדיו
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תרשים מס' 8
אופן הגעת התלונות

)באחוזים(

98%

פקס 1% 

דואר אלקטרוני

דואר 1% 
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חוסר איזון
עניין האיזון בשידורים מקורו בסעיף 4 של חוק רשות השידור )1965(, הקובע כי "הרשות 
תבטיח שבשידורים יינתן מקום לביטוי מתאים ומאוזן של השקפות ודעות שונות הרווחות 

בציבור, ותשודר אינפורמציה מהימנה".
המשמעות של שידור מאוזן היא בין היתר מתן פתחון פה לכל הצדדים המעורבים ומתן 
ביטוי נאות לדעות השונות הרווחות בציבור מבלי להעדיף דעה מסוימת על פני דעה אחרת. 
האיזון נבחן בין היתר בגיוון התכנים, בבחירת הדוברים מעמדות שונות, במיומנותם, במתן 
את  לעמת  קרי,   – שידור  כדי  תוך  בנושא  ולטפל  להציג  העיתונאי  וביכולת  התגובה  זכות 

המרואיין עם העובדות, תוך שמירה על סגנון ראוי, לא מתלהם ולא מסית.
איזון הוא גם עניין של גיאוגרפיה: לתת ביטוי לקולות הבאים מהפריפריה ולא רק לאלה 

הנמצאים "בין חדרה לגדרה" או ב"בועה" של "מדינת תל אביב".
"אין זה אומר שיש לאזן עד לאבסורד, כלומר להגיע לאיפוס מוחלט מחמת איזון ואיזון 
"גם אין פירוש  רוגל בקוד האתי שגיבש עבור עובדי רשות השידור,  נקדימון  חוזר", קבע 
מיד,  תגובתם  את  להביא  כדי  בדבר  הנוגעים  הצדדים  כל  את  ולעורר  להעיר  שיש  הדבר 

בצמוד לפרסום הראשון דווקא" )תדריך נקדי, סעיף 41(.
בשנת 2012 נדונו 161 תלונות שעניינן חוסר איזון. 22 מהן נמצאו מוצדקות )כ-14 אחוז 

בלבד(. להלן מספר דוגמאות נבחרות ומייצגות:

סקר בחירות
בדצמבר 2012 פורסם סקר בחירות ב"יומן" של הערוץ הראשון. בתוצאות הסקר הופיעו 
ואחת מהן, מלבד המפלגות הערביות. שלוש  ומספר המנדטים של כל אחת  שם המפלגות 
הרשימות הערביות כונסו לגוש אחד, בזמן שמפלגות אחרות, שעל פי הסקר לא עברו את 

אחוז החסימה, זכו לעמודה עצמאית על המסך.
"יש כאן משום אפליה", נכתב בתלונה שהגיעה לפתחו של הנציב, "המהווה פגיעה בעיקרון 
השוויון של הציבור הערבי כולו. הפרסום אף פוגע בניסיונה של מפלגת חד"ש למשל להגיע גם 

לציבור מצביעים יהודי. זהו חשש כבד להטיה פוליטית בפרסום המוצג כחדשותי".
התלונה נמצאה מוצדקת והועברה לתשומת לבם של המנכ"ל, ראש חטיבת החדשות ומנהל 
הטלוויזיה. המנכ"ל הורה "לוודא כי בסקרים שתפרסם רשות השידור אין להתייחס למפלגות 

הערביות כגוש אחד, אלא לכל מפלגה ומפלגה בנפרד ובאופן ברור". בסקר הבא תוקן הליקוי.

החרדים אשמים?
באוגוסט 2012, ביומן הצהריים ברשת ב', התקיים דיון רדיופוני על אירוע תלישת מודעות 
של הזמרת ריטה בכמה מוקדים בירושלים. כתבת קול ישראל ציינה כי האירוע נחקר, שאין 
חשודים וכי בעירייה מגנים את התופעה. בשידור רואיינה חברת מועצת העיר ירושלים )נציגת 
שקושר  ראייתי  בסיס  היה  שלא  פי  על  )אף  החרדי  במגזר  שהשתלחה  עזריה,  רחל  מרצ(, 

חרדים לאירוע(.
"לא שמעתי שמראיינים נציג חרדי שיגיב!", התלונן אחד המאזינים.
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התלונה נמצאה מוצדקת. הוגנות בשידור היא חלק מהעקרונות העיתונאיים המנחים את 
השידור הציבורי, "הבאה להבטיח את זכותו של ציבור מאזינים והצופים לקבל מידע מלא 

ואמין על עובדות ומגוון מאוזן של דעות" )תדריך נקדי, סעיף 42(.

משה נגבי נוטה שמאלה
של  ובפנייה  ושומרון  ביהודה  הבנייה  בענייני  עסקו  ב'  ברשת  ודברים"  "דין  בתוכנית 
הפלסטינים לאו"ם בעקבות כך. באולפן ישבו, לצדו של הפרשן המשפטי הקבוע, משה נגבי, 

גם כלת פרס ישראל בתחום המשפט הבינלאומי, פרופ' רות לפידות, וענת מאור.
"לפידות הסבירה באריכות ובתמיכתו של נגבי מדוע ישראל נועצת אצבע בעין כל העולם 
'מוסכמה  על  נשענו  הדיון  וכל  ההסבר  "כל  המתלונן,  כתב  הבינלאומי",  החוק  על  ועוברת 
בלתי ניתנת לערעור', כלהלן: מדובר בשטח כבוש ולישראל בכלל אין ריבונות עליו... אף אחד 
מהמשפטנים המקצועיים שהיו באולפן לא העלה על דל שפתיו את ועידת סן רמו, את כתב 
לוי. אם המשדר הזה אינו תעמולה  המנדט, את סעיף 80 לאמנת האו"ם, את דוח אדמונד 
שמאלנית אינני יודע תעמולה מהי... מדוע אלן בייקר או אדמונד לוי לא הוזמנו לשידור... אני 

מאזין בקביעות לתוכניתו של נגבי ותמיד ישנה הטיה שמאלה וחוסר איזון".
התלונה הועברה למשה נגבי. "שמיעתו של המתלונן סלקטיבית", כתב נגבי בתשובתו לנציב, 
"פרופ' לפידות שטחה, על פי בקשתי המפורשת, הן את טיעוני הקהילייה הבינלאומית בנושא 
הבנייה בשטחים והן את טיעוני הנגד של ישראל... אין לי ספק שפרופ' בייקר )המתארח תדיר 
בתוכניתנו( היה סומך ידיו על דבריה, שכן הוא רואה אותה )כמוני( כמורתו הדגולה... אין לי 

אלא להצטער על שרמת הסבריה לא השביעה את רצונו".
לאחר בירור התלונה, התקבלה עמדתו של הפרשן המשפטי, והנציב סבר כי הדיון בתוכנית 

היה מאוזן.

המלחמה על הזית
כתבה ששודרה בחודש אוקטובר בתוכנית "ערב טוב ישראל" בערוץ הראשון עסקה בכריתת 
עצי זית של פלסטינים בסמוך ליישוב עלי. המשטרה חשדה במתנחלים, אולם תגובת היישוב 
לא ניתנה בזמן שידור הכתבה. לאחר כמה ימים הכתבה שודרה במתכונת מעט שונה ואז, 

בסופה, הועברה תגובת היישוב עלי.
עצי  הוצגו  "בשידור  לנציב,  כתבה המתלוננת  הפלסטינים",  תלונות  רק  הושמעו  "בכתבה 
זית גזומים באופן מקצועי ביותר... הכתב לא שאל כיצד הצליחו לבצע גיזום מוצלח כל כך? 
והשאלה החשובה מכול – היישוב עלי ידוע בגישתו הממלכתית ובכך שרוב תושביו משרתים 
בצה"ל כקצינים... איך קורה שהכתב אפילו לא העלה בדעתו הייתכן שקציני צה"ל ישתתפו 

בפעולות תג מחיר? כנראה שלמען ההסתה נגד מתנחלים הכול כשר".
התלונה נמצאה מוצדקת בחלקה. הבירור העלה כי הכתבה לא הייתה מסיתה, בטח שלא 
נגד קציני צה"ל תושבי עלי. גם הניסיון לטעון על קשר בין אירועי תג מחיר לקציני צה"ל היה 

מופרך מיסודו. 
עם זאת, בעניין זכות התגובה הצדק היה עם המתלוננת. זכות התגובה לא ניתנה בכתבה 
האמורה לתושבי עלי, וההסבר המערכתי לכך, כאילו התגובה לא הגיעה בזמן, אינו מספק. 
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טרם  הכתבה  עריכת  סיום  שעד  לציין  וההוגנות,  ההגינות  בשם  מחויבת,  הייתה  המערכת 
הגיעה תגובת היישוב, ולפרסם אותה סמוך ככל שניתן למועד השידור. העובדה כי התגובה 
שודרה ימים אחר כך )ובכתבה אחרת( אינה עומדת בכללי האתיקה העיתונאית של רשות 

השידור המשתקפים בתדריך נקדי.
הנציב העביר את הערתו לתשומת לבו של מנהל חטיבת החדשות.

חיים רמון נגד קרן נויבך
פעמיים )בחודשים יולי ואוקטובר 2012( התלונן חיים רמון, השר והמשנה לראש הממשלה 
לשעבר, על מגישת התוכנית "סדר יום" ברשת ב', קרן נויבך. קצפו של רמון יצא תחילה על 
משפט שאמרה נויבך בפתיח לתוכניתה, על כך שהורשע במעשה מגונה שלא בהסכמה. רמון 

הפנה את תלונותיו למנכ"ל רשות השידור וזה העבירן לבדיקת הנציב. 
רמון התלונן כי נויבך מתזכרת את שמו תכופות ו"מציגה אותו באור שלילי... אומרת חצאי 
מאובייקטיביות...  רחוקה  צדדית...  חד  אישית  אג'נדה  נגדו  מנהלת  שקר...  ודברי  אמיתות 
מתעלמת מהעובדות שגזר הדין לא הדביק קלון למעשיו, ואף בג"ץ דחה את העתירות ואישר 
נויבך על  את מינויו כמשנה לראש הממשלה". בסיפא של מכתבו ביקש "להעמיד את קרן 
כללי  את  בזדון  שהפרה  מהעובדה  המתחייבים  בצעדים  נגדה  ולנקוט  התנהלותה  חומרת 

האתיקה העיתונאיים וכללי רשות השידור".
ציבור  נבחרי  של  הרשעתם  "סוגיית  ונימק:  מוצדקות,  היו  לא  התלונות  כי  הכריע  הנציב 
וחזרתם לזירה הפוליטית היא חלק מדיון ציבורי מעניין, מחייב, ובימים שלפני הבחירות, אז 
אירע המקרה, הופך הדיון לחשוב עוד יותר. עניין זה נמצא במרכזו של השיח בכל אמצעי 
התקשורת. לא מדובר בסוגיה משפטית גרידא, אלא בסוגיה מורכבת ובעלת השלכות מוסריות, 
אתיות, חינוכיות וחברתיות. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, אריה דרעי, צחי הנגבי 
נמנים עם קבוצה של פוליטיקאים שהורשעו בפלילים וששמם מוזכר באחרונה כמי  ואתה 

שעתידים לחזור לזירה הפוליטית. 
מהשיח  המנותק  בהקשר  שמך  את  הזכירה  לא  נויבך  קרן  כי  אציין  לתלונתך,  "בתשובה 
אודות  לתלונתך  בסיס  מצאתי  לא  כן,  כמו  העיתונאית.  מהשגרה  חרגה  לא  ובכך  הציבורי 
אג'נדה שמנהלת העיתונאית נגדך. יש עניין לציבור לשוב ולהיזכר בדברים כאשר אתה שב 
אל הזירה הציבורית ומבקש את תמיכת הציבור. התנהגותו של איש ציבור המבקש להקים 

מפלגה חדשה היא עניין לדיון ציבורי, קל וחומר אדם שהורשע בעבירה הנדונה כאן". 
"בתגובה לטענתך כי פסיקת השופטים לא הטילה דופי מוסרי מובנה בהתנהלותך, חשוב 
לציין כי בית המשפט מתח ביקורת על חרטתך המאוחרת, על גרסתך הלא אמינה, על עדות 
של  מדבריו  אצטט  ועוד.  ועוד  סבלה  על  המתלוננת,  הכפשת  על  מטעמך,  שהובאו  השקר 
שופט בית המשפט העליון אשר גרוניס )כיום נשיא בית המשפט העליון(, אשר החליט אמנם 
לדחות את העתירות שהוגשו נגד מינויך למשנה לראש הממשלה ב-2007, אך עשה הפרדה 

בין 'משפט השופטים' ל'משפט הציבור': 
"הקביעה כי בית המשפט לא יפסול את ההחלטה לצרף את חבר הכנסת רמון לממשלה אינה 
בגדר מתן גושפנקא לה )ראו והשוו, בג"ץ 1993/03 הנ"ל(. הימנעות מהתערבות אינה שוות ערך 
למתן אישור או הכשר להחלטה. כל שבית המשפט אומר הוא: 'בנסיבות העניין אין זה מעניינו 
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בספירה  השאלה  את  מותיר  המשפט  בית  פסולה'.  ההחלטה  האם  לקבוע  המשפט  בית  של 
הציבורית. ניתן להניח שיהיו אזרחים אשר יחשבו כי מינויו של שר שעבר עבירת מין פסול הוא 
בתכלית. אפשר שיסברו הם שמינוי כזה מכתים את הממשלה. אף אם כך הוא, אין הדבר מחייב 
התערבות של בית המשפט בהחלטה. חובה עלינו להפריד בין דעתנו כאזרחים לבין מחשבתנו 

כשופטים. אין בהכרח זהות בין משפט הציבור למשפט השופטים. טוב וראוי שכך".
לדברים  להגיב  לרמון האפשרות  ניתנה  זאת,  עם  מוצדקות.  לא  כאמור,  נמצאו,  התלונות 
ידי המגישה בתוכנית לאחר  שנאמרו עליו. הוא בחר להעביר תגובה בכתב, שהוקראה על 

כמה ימים.

האגודה לזכות הציבור לדעת נגד רן בנימיני
רבות מהתלונות על "חוסר איזון" ו"הבעת דעה אישית" מגיעות מ"האגודה לזכות הציבור 
לדעת". זהו גוף ששם לעצמו מטרה לנטר את ההטיות )בעיקר לשמאל( בתקשורת הישראלית. 

זוהי מטרה חשובה, אך ראוי שתיעשה בזהירות ובאחריות הנדרשות. 
באתר "לדעת" נמצא טופס תלונה אלטרנטיבי. כך מעודדת האגודה תלונות אודות התקשורת 
לכללים המקובלים, אף  לגופה, בהתאם  נבדקת  כל תלונה של האגודה  ובה רשות השידור. 
שלעתים מדובר בתלונות קנטרניות, עוקצניות ולא ראויות לדפוס, שלא עברו סינון ראשוני. 
לכן חלק מעיתונאי הרשות מרגישים, בצדק לטעמי, כי מנוהל נגדם מסע רדיפה אישי: האגודה 
במסגרת  תלונות.  עשרות  לנציב  הוגשו  ולאחריו  נויבך,  קרן  נגד  אינטרנטי  קמפיין  ניהלה 
הקמפיין, פורסמו כתובות המייל של חברי ועדת התוכן כדי שהגולשים יתלוננו נגד המגישה 
ויסייעו להדחתה מהגשת תוכניתה "סדר יום"; קרן נויבך הייתה מועמדת לפני שנתיים לתואר 
"העיתונאית המעצבנת בישראל". השנה היה זה עודד שחר שהועמד לתואר המפוקפק; אחד 
המתלוננים דרך האתר מגדף ומקלל במכתביו באופן תדיר את עובדי הרדיו, ומבקש מהנציב 

שישלח את תשובתו גם לאגודה.
דרך  נגדו  בנימיני, בתלונה שהוגשה  רן  ישראל,  קול  בעניין הכתב הכלכלי של  גם  היה  כך 
האגודה בחודש דצמבר האחרון. בנימיני ערך כתבה על הדיון בוועדת הכלכלה בכנסת סביב 
עתידו של ערוץ 10. האגודה הייתה מהמתנגדים התקיפים להמשך שידוריו של הערוץ, שנקלע 
לקשיים כלכליים. בכתבה שודרו דברים קשים, בלהט הדיון, שאמר מנכ"ל הערוץ לעברו של 
יו"ר האגודה, פרופ' אלי פולק. תגובתו של פולק לדבריו של המנכ"ל לא שודרו, ובאגודה טענו 
שמדובר בסיקור מוטה ודרשו התנצלות "באותו המקום ובאותה השעה". באתר האגודה החל 
קמפיין לעידוד התלונות על העיתונאי, שלא צלח. תלונה אחת בלבד הוגשה - של מנכ"לית 

האגודה.
הקבילה לא הוצדקה. ראשית, עמדת האגודה הוצגה בכתבה, לרבות העובדה כי האגודה 
כי פרופ' פולק  ועדת הכלכלה עלה  הגישה עתירה לבג"ץ בעניין. שנית, מבדיקת פרוטוקול 
עצמו, במהלך הדיון, כלל לא הגיב לדברים הקשים שנאמרו עליו באותו הרגע ולכן לא הייתה 
ברורה בקשתו לתגובה. ושלישית, איזון בין הדעות השונות נבחן גם לאורך זמן. כלומר, הן 
במהלך יום השידורים והן בימים החולפים. עמדת האגודה הוצגה, גם בכתבה וגם במשדרי 
חדשות אחרים, הדרישה להתנצלות בשידור "באותו יום באותה השעה" הייתה, לדעת הנציב, 

מוגזמת, לא ישימה ונטולת הקשר עיתונאי. 
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"אין פירושו של דבר שיש לאזן עד אבסורד", כך נקדי )סעיף 41(, "כלומר להגיע לאיפוס 
מוחלט, מחמת איזון ואיזון חוזר. גם אין פירוש שיש להעיר את כל הצדדים הנוגעים בדבר 

כדי להביא תגובתם מיד, בצמוד לפרסום הראשון דווקא".
האגודה לא הסכימה עם הקביעה ופנתה למועצת העיתונות. פנייה שלהם הועברה, במקביל, 

גם למנהל הרדיו.

למה שוב זהבה גלאון
הכנסת  שחברת  הרושם  את  מקבל  הוא  כי  ב'  רשת  של  מאזין  התלונן  דצמבר  בחודש 
זהבה גלאון מרואיינת בתוכניות האקטואליה בתחנה ללא פרופורציה, כאילו היא-היא יו"ר 
התוכניות.  עורכי  מעמדת  מושפעת  המרואיין  שבחירת  קשה  תחושה  לי  "יש  האופוזיציה. 

אחרת לא ברור מדוע קולה נשמע בכל נושא", טען.
הבדיקה העלתה כי במהלך חודש דצמבר, גלאון רואיינה פעמיים בלבד בתוכניות האקטואליה 
ברדיו, פחות מחברי כנסת אחרים ממפלגות האופוזיציה. גלאון לא הוזמנה לראיונות ללא 

הקשר עיתונאי, והייתה למעשה היחידה שרואיינה ממפלגת מרצ, כראשת המפלגה. 
לאור האמור, הייצוג של מרצ בכלל וגלאון בפרט לא חרג מהנורמות העיתונאיות המקובלות, 

גם לא ערב בחירות, והתלונה נמצאה לא מוצדקת.
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הבעת דעה אישית בשידור
לצורך  יותר  נכתב  שהוא  ברור  היה  צפוי.  כך  כל  היה  בחיי  ראיתי  שאותו  אתי,  קוד  "כל 
יחסי ציבור חיצוניים מאשר לשימוש פנימי" )וויליאם תומאס, לשעבר עורך "לוס אנג'לס 

טיימס"*(

השידור"  ברשות  נקדי  מסמך  של  גלגולו  דינמיקה:  מול  "שימור  גבל,  וא.  לימור  י.  מתוך:   * 
)קשר מס' 22, נובמבר 1997, עמ' 31-20, המכון לחקר העיתונות היהודית(

למציאות  כלליה  את  להתאים  מנסה  השידור  ברשות  האתיקה  שוועדת  שנים  כמה  זה 
בשידור.  להבעת עמדה  ביחס  נקדי"  "תדריך  הגורף של  האיסור  שיעודכן  כך  התקשורתית, 
בינתיים, ללא הצלחה. "הקוד האתי החדש" שהגתה הוועדה, בראשותו של ד"ר יובל קרניאל 
)2009(, לא הובא לבסוף לאישור המליאה, וגם השנה לא הצליחה ועדת האתיקה, בראשותה 

של ד"ר בלהה כהנא, להעביר מסמך המעדכן ברוח הזמן את "נקדי".
כיום, 40 שנה לאחר שנוסח הקוד, גם העיתונאים ברשות השידור מבינים כי יש סעיפים לא 
מעטים ב"נקדי" שאבד עליהם הכלח. "הקוד לא קיים בשטח", הסביר באחת מישיבות המליאה 
יו"ר אגודת העיתונאים בירושלים, דני זקן, מגיש ועורך חדשות ברשת ב'. במציאות התקשורתית 
הקיימת, רבת הערוצים, עם המדיה החדשים, לא ניתן לאכוף את האיסור הגורף שהטיל נקדימון 
רוגל, לפיו "אין לרשות קול, מדיניות או השקפות משלה. אין הרשות משדרת 'מאמרי מערכת'. 

מתפקידם של הרשות ועובדיה הוא להניח לקולות שונים לדבר בעדם" )סעיף 35(.
דעתם  מביעים  בטוויטר,  מצייצים  בפייסבוק,  סטטוסים  כותבים  השידור  רשות  עיתונאי 

בעמודי דעות בעיתונים ובאתר רשת ב'. קולם נשמע, דעתם ידועה.
אין להתעלם מכך שתרבות השידור השתנתה במהלך השנים. כיום, תוכניות האקטואליה 
המרכזיות ברשות השידור נבנו סביב מגישים וטאלנטים. הם כאלה בגלל היותם דעתניים. 
הם כותבים לעצמם פתיחים אישיים, הם מובילי דעת קהל, הם לוכדי רייטינג. אילו היו חסרי 
דעה, הם לא היו בקדמת הבמה ורשות השידור לא הייתה מתהדרת בנוצותיהם. אילה חסון 
היא כזו, גם גאולה אבן, קרן נויבך, אריה גולן, יעקב אחימאיר, עודד שחר, אורן נהרי וקצרה 
היריעה. אילו היו חסרי דעה, כפי שדורש מהם "נקדי", הם היו זניחים במציאות העכשווית. 
פרופ' דן כספי, חבר ועד מנהל לשעבר, כתב השנה ב"העין השביעית" מאמר תחת הכותרת 
גלויה,  ורייטינג בזכות דעתנות מופלגת  נקדי". לפיו: "השדרים צוברים מוניטין  "לעדכן את 
ולהפך: שדרים חסרי דעה כביכול נשמעים ונראים לא אחת כמשמימים ואף חסרי חוט שדרה. 
הרייטינג  נתוני  עניין,  ובעלי  פוליטיים  גורמים  של  בייחוד  ונשנות,  חוזרות  קובלנות  למרות 

מצביעים שוב ושוב על העובדה שהקהל מעדיף שדרים שאינם חוששים מאמירות ברורות".
התלונות בעניין זה רבות ורוויות אינטרסים. 64 קובלנות בעניין הבעת דעה הגיעו השנה אל 
הנציב, רק 13 היו מוצדקות. ברוב המקרים אפילו הנציב התקשה לעמוד מאחורי האיסורים 
הארכאיים שמטיל "נקדי" על "עובדי האינפורמציה" ברשות )סעיף 18(, הלא הם העיתונאים.
מאז פורסם בראשונה, בשנת 1972, עודכן "נקדי" שלוש פעמים: בשנת 1979, בשנת 1985 
ובאחרונה בשנת 1995. אין סיבה שלא יעודכן שוב – זהו צו השעה. "המצב לפיו קיימת הלכה 
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כאות מתה אינו מתקבל על הדעת", כתבה ד"ר בלהה כהנא בהקדמה למסמך שניסחה עם 
חברי הוועדה. 

גיל ליטמן והחרדים
במהלך חודש יוני, באחד מיומני הלילה, דיווח הכתב לענייני משטרה על הפגנה של אלפי 
כי "הועמדו  "גזרת הגיוס" שמאיימת עליהם. במסגרת הכתבה סופר  נגד  חרדים בירושלים 
ושגה  למיקרופון  דיבר  הילדים  אחד  בידיהם".  אזוקים  מהם  כשכמה  קטנים,  ילדים  בחזית 
בשפה העברית. מגיש התוכנית העיר בשידור, ש"אם הילד וחבריו היו לומדים שיעורי עברית 

במסגרת לימודי הליבה, אפשר ששיבוש הלשון הזה לא היה נאמר".
הקבילה נמצאה מוצדקת. אין זה מתפקידו של עיתונאי במשדר חדשותי להטיף מוסר לאדם 
או לציבור כלשהו. אמירה זו של המגיש הייתה מיותרת. מגיש התוכנית ציין בפני הנציב כי 
לא הייתה לו כוונה לפגוע בציבור כזה או אחר, ואם היה נדרש לאירוע דומה בעתיד, אפשר 

שהיה מנסח את הדברים אחרת.

מחאת הבנזין
בחודש ספטמבר קבל אחד המאזינים על כך שכל השירים ששובצו ב"יומן הלילה" היו של 

להקת "בנזין", כאות מחאה על מחירי הדלק המאמירים.
רכה,  אקטואליה  תוכנית  היא  ב'  רשת  של  הלילה"  "יומן  מוצדקת.  לא  נמצאה  התלונה 
המסכמת את אירועי היממה באווירה קלילה ונעימה. היא מוגשת בסגנון אישי, ולא אחת 
מנסה המגיש לתת חותם אישי למשדר. מובן מאליו שאותו חותם אישי חייב לבוא לידי ביטוי 
בעדינות, תוך שמירה על איזון ועל ניסוח הגון. הנציב קבע שאין פסול להתייחס לדיון הציבורי 
סביב נסיקת מחירי הדלק בקריצה ובחיוך הראויים - מעבר לשם הלהקה לא נמצאה אמירה 
מחאתית במשדר; אף שיר לא נגע למחירי הדלק; מדובר באחת מהלהקות הגדולות שידעה 

המוסיקה העברית לדורותיה; והחותם האישי של המגיש היה עדין, אפילו עדין מאוד.

גאולה אבן נגד נתניהו
אמרה  טען,  זו,  אבן.  גאולה  של  התנהלותה  על  הצופים  אחד  התלונן  אוקטובר  בחודש 
בתוכניתה "המוסף" כי "לנתניהו אין מה להציע בתחום הכלכלי ואילו לשלי יחימוביץ' - יש". 

"בכך הביעה את דעתה השמאלנית-סוציאליסטית", קבל.
הקבילה נמצאה לא מוצדקת. אבן לא אמרה את הדברים. הדיווח של אבן היה ענייני ולא 
השתקפה ממנו דעה זו או אחרת. גם האיזון נשמר, והמרואיין המרכזי בתוכנית היה השר דן 

מרידור, שדיבר על הצלחותיה של הממשלה בתחום הכלכלי.

עודד שחר פרשן ומגיש
צופה בערוץ הראשון קבלה דרך "האגודה לזכות הציבור לדעת" כי ב־1 באוגוסט, עת הגיש 
עודד שחר את מהדורת "מבט" בערוץ הראשון, הוא חרג מכללי האתיקה כאשר הביע דעתו 
על החלטת בנק לאומי להעלות את שכרו של יו"ר הבנק, דוד ברודט. "בפעם הבאה כשתיכנסו 
לבנק ותשלמו חמישה שקלים וחצי עבור עמלת פקיד", אמר שחר, "דעו שבכך אתם עוזרים 
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לדוד ברודט להתמודד עם הגזרות הכלכליות".
הקבילה נמצאה מוצדקת. בימים כתקנם, כאשר עודד שחר הוא הפרשן הכלכלי, אין מניעה 
זאת בכובעו  אין ראוי שיעשה  ויביע דעתו בתחומי מומחיותו.  יפרשן  כי  ואף מצופה ממנו 

כמגיש, מפעם לפעם, את מהדורת "מבט".

אילה חסון ולשכת רוה"מ
15 תלונות הגיעו בחודש ינואר אודות הדברים שאמרה אילה חסון בתוכניתה "הכול דיבורים" 
כי  בדיון על אירוע ההטרדה המינית בלשכת ראש הממשלה. מהשידור השתמע למאזינים 
חסון והפרשן הפוליטי, חנן קריסטל, מצדדים בסילוק נשים "יפהפיות" ממשרות בלשכות של 

נבחרי הציבור.
נציב הקבילות קבע כי חסון ועמיתה קריסטל לא הצדיקו את העובדות, אלא ציינו שכך 
הייתה ההתנהלות באותה לשכה. אילה חסון עצמה התנצלה בשידור בפני כל מי שראה עצמו 
כנפגע מהדברים שנאמרו, ומסרה כי לא תצדיק לעולם פגיעה בנשים וכי תדאג לתמוך במי 

שנפגע. היא גם רואה עצמה, כך אמרה, כמי שמגנה על זכויות הנשים באשר הן.
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מסגרות שידור
והמאזינים  הצופים  כבוד.  ביראת  ובטלוויזיה  ברדיו  השידורים  לוח  אל  להתייחס  יש 
רגישים מאוד להרגלי הצריכה שלהם, לתוכנית לה הם מצפים, ונאמנותם לגוף המשדר 
נגזרת לא אחת מהיחס אותו הם מקבלים. את התוצאה ניתן לראות בנתוני הצפייה/האזנה 

- הרייטינג. 
כחלק מתפיסת חשיבות השמירה על לוח השידורים עוגנה על ידי המוסדות מדיניות ארוכת 
טווח. בנוהל עבודת ועדת התוכן )אושר ב-16.8.2012( נקבע, בין היתר, כי תפקיד הוועדה 
יהיה לאשר את לוחות השידורים השנתיים והעונתיים של הרדיו והטלוויזיה. שינויים בלוחות 
המאושרים ייתכנו רק בשל אירועים חדשותיים והתרחשויות בלתי צפויות: "באופן חד פעמי, 
בגין אירוע חדשותי לא צפוי בארץ או בחו"ל כגון: פיגוע, מבצע צבאי, משבר פוליטי או כלכלי, 

איתני טבע וכו'" )סעיף 8א לנוהל הוועדה(.
שינוי בלוח השידורים, ללא התראה מוקדמת, מתורגם בדרך כלל, ובצדק, לתלונה נזעמת. 
והתלונות רבות. 388 תלונות נבדקו בשנה החולפת על ידי הנציב: 58 נמצאו מוצדקות, 296 
הועברה  ופנייתו  הרלוונטי  המידע  לפונה  נמסר  הכרעה,  נדרשה  )לא  לגופן  טופלו  תלונות 

לתשומת לבם של הנוגעים בדבר(.
במסגרת קטגוריה זו סווגו גם קבילות אודות שינויים באופי התוכניות וכן תלונות שהתעוררו 

בימי האולימפיאדה, אז הופקעו שעות רבות בלוח השידורים.

עולם קפוא
סדרת הטבע המופתית מבית היוצר של ה־BBC נרכשה על ידי רשות השידור, אולם מסגרות 

שיבוצה נפגעו שוב ושוב. 
"ביום בו היה אמור להיות הפרק השלישי חיכיתי וחיכיתי ולתדהמתי שודרה תוכנית אחרת", 
שהתוכנית  גיליתי  ואז  השידורים  לוח  את  לבדוק  "הקפדתי  והמשיך,  צופה-מעריץ  התלונן 
עברה ליום שני... אחר כך בדקתי ומצאתי כי הפרק ישודר בתחילת דצמבר, חודש לאחר מועדו 
ויחסי הציבור, הקדימונים והכתבות, ההשקעה  המקורי... חבל שלאחר כל עבודת הפרסום 
בדיבוב המצוין של קובי מידן, הערוץ הראשון עושה כל שביכולתו לבלבל את הצופה העקשן 

האחרון בל יצפה בסדרה, שהיא שריד אחרון של איכות טלוויזיונית".
הסדרה כללה שבעה פרקים. 

השיבוץ  )יום  ראשון  בימי  כמתוכנן,  שודרו,  הראשונים  הפרקים  שני  כי  מצאה  הבדיקה 
כחודש.  לאחר  רק  שודר  השלישי  והפרק  שני,  לימי  הוזזה  התוכנית  מכן  לאחר  המקורי(. 
הסדרה נדחתה פעמיים על ידי משחקי כדורגל, פעם נוספת בשל משדר פוליטי, ולאחר מכן 
נוספים. בשורה  הגיע מבצע "עמוד ענן". בין הפרק השלישי לרביעי עברו שלושה שבועות 
התחתונה, משבצת השידור לא נשמרה והצופים נותרו מבולבלים. גם הרייטינג הושפע לרעה 
הערוץ  )במונחי  גבוהים  צפייה  נתוני  היו  הראשונים  הפרקים  בשני  אם  העקביות.  מחוסר 
הראשון(, 4.6 ו־5.2 בהתאמה, הרי שהפרק השלישי ירד לשלושה אחוזים ונתוני הצפייה של 
הפרק הרביעי היו 1.7 אחוזים בלבד. הפרק השביעי והאחרון זכה שוב לנתוני צפייה נאים )4.3 
אחוזים(, וזאת לאחר שידורם של שלושה פרקים רצופים במועד אחיד, כאשר הסדרה חזרה 

למסלול שידורים קבוע.
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"נעלמה" מעיני הצופים. תכנון  היוצר האיכותי בעולם,  חבל שסדרה מצוינת, אולי מבית 
טוב יותר של השיבוץ ומדיניות נוקשה יותר של ההנהלה לגבי פריצת מסגרות השידור )למעט 

מבצע "עמוד ענן" שלא היה ניתן לנבאו מראש( היו יכולים למנוע את הנזק. 
התלונה נמצאה מוצדקת.

משפחת סימפסון לדתיים
"משפחת  של  החדשה  בעונה  לצפות  ממנו  נבצר  כי  דתי  צופה  התלונן  דצמבר  בחודש 
סימפסון", ששובצה בימי שישי ב־18:00, לאחר כניסת השבת. התלונה הועברה לתשומת לבו 
של מנהל חטיבת התוכניות, שהודיע כי התוכנית תשובץ בשידור חוזר גם באחד מימי החול.

"סדר יום", מגיש אורח
באמצע חודש יולי החליטה הנהלת רשות השידור לשנות את אופי תוכנית הבוקר המצליחה 
של קרן נויבך ברשת ב' ולהוסיף לצדה מנחה אורח מתחלף. לטענת נויבך וצוות התוכנית, 
התכוונה  מבחינתה,  ההנהלה,  מקצועית.  מוצדקת  ולא  חד־צדדית  חפוזה,  הייתה  ההחלטה 
לגוון ולאזן. במקביל להפגנות מול מתקן "קול ישראל" בתל אביב, לעצומה בעד נויבך שעליה 
חתמו כ־5,000 אזרחים ברשת ולדיון סוער בכלי התקשורת, נשלחו לנציב הקבילות 29 תלונות 

על המקרה. 
הנה כמה מייצגות, בקיצורים הנדרשים:

מנחה  צריך  לא  חיוניות.  חברתיות  בסוגיות  ודנה  מעמיקה  מעניינת,  קצבית,  "התוכנית 
אורח";

"אני מוחה על הכנסת מנחה אורח לצדה של קרן נויבך. קולה של קרן חשוב שיישמע";
הנוכחית,  לקואליציה  נוחים  אינם  בתוכנית  המושמעים  והדעות  התכנים  כי  סוד  זה  "אין 
עין  מראית  יש  להדחה  כך,  משום  דווקא  החברתית.  המחאה  גל  של  תחילתו  מאז  בוודאי 

פוליטית ולא מקצועית והנימוקים לטובת מהלכים אלה נראים כתירוצים בלתי אמינים...";
צעדיה  את  הצרתם  טעות,  עשיתם  כישרון.  ונוטפת  אינטליגנטית  עיתונאית  היא  "...קרן 

ברדיו. אין לכם עודף כמוה, בלשון המעטה";
נועד לשרת את הציבור. אני מקווה שתתעשתו.  "אני, לתומי, חשבתי שהשידור הציבורי 
רשת ב' אינה רכושו הפרטי של אף אחד ממנהליה, וגם לא של שר כזה או אחר... במסווה של 

גיוון אתם מצליחים להרוס את תוכנית האקטואליה הטובה ביותר ברדיו";
אני,  אותה.  להשתיק  שקוף  ציני  ניסיון  היא  נוסף  מראיין  נויבך  לקרן  להצמיד  "ההחלטה 
מעולה.  תוכנית  עושה  היא  נוסף.  מראיין  צריכה  לא  היא  מוחה.  קרן,  של  קבועה  כמאזינה 
מההחלטה נודף ריח של ניסיון לרצות פוליטיקאים. 'קול ישראל' ורשת ב' הם רדיו ציבורי 

שאמור לשרת את הציבור. ההחלטה מוזרה וחסרת היגיון";
שינוי אופי התוכנית "סדר יום" עורר דיון מתוקשר וסוער גם במליאה. חברי ועדת התוכן 
את  להשיב  להנהלה  להורות  החליטה  השידור  רשות  ומליאת  המגישה,  של  להגנתה  יצאו 
התוכנית למתכונתה המקורית - זו שאושרה על ידי ועדת התוכן בשנת 2008. לאחר כמה 

ימים שבה התוכנית למתכונת המוכרת.
נמסרה  ולקובלים  בדבר,  הנוגעים  כל  של  לבם  לתשומת  הועברו  לגופן,  טופלו  התלונות 
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החלטת המליאה כלשונה.
מבקרת הפנים ברשות השידור נדרשה אף היא לבדוק את הליך קבלת ההחלטות ואת אופן 

בחירת המגישים האורחים בדוח הפנימי שפרסמה.

ניגוד העניינים של אבי נמני
בחודש מרס הצביע צופה על הבעייתיות לכאורה שבהצבת אבי נמני, כדורגלן העבר והסמל 
של מכבי תל אביב, בעמדת הפרשן במשחק המרכזי בליגת העל. נמני, טען המתלונן, הוא סוכן 
שחקנים. ככזה, הוא מעורב בעסקים בליגת העל ולכן לא יכול להיות פרשן אובייקטיבי. יותר 

מכך, הוא יכול במקרים קיצוניים אף להרוויח לכאורה מהמעמד שניתן לו בשידור הציבורי. 
התלונה נבדקה מול מנהל הטלוויזיה ומול מנהל מחלקת הספורט, ונמצאה מוצדקת. 

אבי נמני הצהיר שהוא אינו סוכן שחקנים. אין לא תעודה כזו והוא אינו מורשה לתפקיד 
על ידי ההתאחדות לכדורגל. האם התצהיר והגילוי הנאות הזה הספיקו? הנציב סבר שלא. 
בחודש מרס 2012 נמני הקים את חברת "נימ־גרופ מנג'מנט בע"מ", העוסקת בייצוג שחקנים 
בכדורגל הישראלי. עצם בעלותו בחברה היא, לדעת הנציב, הבעיה, ולא עיסוקו המורשה, כן 
או לא, בסחר בשחקנים. אדם העוסק בייצוג שחקני כדורגל )גם אם הוא מצהיר באמצעות 
עורך דין כי אינו מחזיק בתעודת סוכן שחקנים מורשה על ידי ההתאחדות לכדורגל(, רובם 
ככולם בליגת העל, אינו יכול לפרשן משחקים של ליגת העל. למראית העין הזו אין מקום 

בשידור הציבורי.
לשחקניו  יחסו  מאינטרסים:  מונעת  היא  כאילו  רושם  ליצור  עלולה  נמני  של  פרשנותו 
בשידור, דבריו על שחקנים שאותם הוא לא מייצג, יחסו לקבוצה מסוימת שעם בעליה הוא 
נמצא בסכסוך. ומה יגידו מתחריו של נמני בתחום ייצוג השחקנים? הם יכולים לטעון למשל 

כי נמני פוגע בהם אישית, בפרנסתם, במעמד השחקנים שהם מייצגים ועוד. 
שאלה עקרונית יותר: פרשנותו של אבי נמני - יש בה כדי להשפיע על ערכם של השחקנים, 

מכאן שפרשנותו עלולה להיות מוטה לטובת עסקיו.
מנהל מחלקת הספורט בערוץ הראשון, מאיר בר, הסביר ובצדק כי הספורט הישראלי בכלל 
כזו או  יהיה מעורב בצורה  וכי אין בנמצא פרשן שלא  ביצה מקומית  והכדורגל בפרט הוא 
אחרת בשוק השחקנים המקומי )ע"ע צביקה שרף, שלמה שרף, אלי אוחנה וחבריהם בערוץ 
נמני הוא פרשן בכיר, רהוט, מוערך  וכי  נמני הוא חבר פאנל קבוע גם שם(,  הספורט. אגב, 

ומקצועיותו ובקיאותו בכדורגל, בעבר ובהווה, אינן מוטלות בספק.
המלצת הנציב הייתה לרענן את הפאנל המקצועי בפרשנים אחרים, בין היתר משום שלא 
תמיד מה שמתאים לערוצי הספורט המסחריים עולה בקנה אחד עם האתיקה של השידור 

הציבורי. ההחלטה יושמה לאחר כמה שבועות, בהוראת המנכ"ל.

שידורי האולימפיאדה
בחודש יולי 2012 הודלק הלפיד האולימפי בלונדון. באופן מסורתי נערכה גם הפעם רשות 
השידור, טכנית ותוכנית, למבצע שידורים נרחב המחייב שינוי במסגרות השידור הרגילות, 

ביום ובלילה. כמו כן, לראשונה, שודרו השידורים באיכות HD והוקם אתר אינטרנט ייעודי.
וביניהם  האולימפיים  למשחקים  הוקדשו  ברדיו,  והן  בטלוויזיה  הן  שידור,  שעות  עשרות 
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שידורים ישירים מהתחרויות, שידורים מוקלטים, סיכומים ופרשנויות.
150 תלונות נבדקו בסך הכול על 16 ימי שידור האולימפיאדה. לשם השוואה, לפני ארבע 
שנים, עת האולימפיאדה בבייג'ין, הגיעו 53 תלונות בלבד. התלונות, אגב, לא שונות במהותן 
אתר  לצופי  אקטואליה  בשידורי  הצפייה  חסימת  חסויות,  ריבוי  הקודמת:  מהאולימפיאדה 
האינטרנט בחו"ל, מרמור בקרב צופים שהאולימפיאדה "אינה כוס התה שלהם", שידורי ה־ 

HD באתר ותקלות טכניות, הערות על שדרים ועל תוכני השידור ועוד.
להלן מספר דוגמאות מייצגות:

חסימת צפיית חדשות באינטרנט
20 ישראלים המתגוררים בחו"ל, הצופים באופן אדוק במהדורת החדשות במרכז השידורים 
לצפייה  הגישה  נחסמה  האולימפיאדה  בעת  כי  התלוננו  באינטרנט,  השידור  רשות  של 
מהמחשב. "הטכנולוגיה חיברה אותנו מחדש למה שקורה בישראל, לחדשות היומיות", קבל 
ישראלי תושב צרפת, "איני יודע מי נתן את ההוראה הזו, אבל בטוח שלא מדובר בפטריוט 

ישראלי, אלא באויב המדינה".
התלונות נדחו. הסיבה לחסימה נעוצה בזכויות השידור המחמירות ובשל מגבלות משפטיות 
מצד הוועד האולימפי, האוסר לשדר כל חומר אולימפי מחוץ לגבולות המדינה. בשל החשש 
במרכז  גורפת  חסימה  להם  נעשתה  אולימפיים,  אייטמים  שובצו  החדשות  שבמשדרי 

השידורים.
יהיה להתגבר על המכשול  דומים בעתיד הנציב סבור שניתן  בראייה מפוכחת לאירועים 
או  מקוצרות  חדשות  מהדורות  השידורים  למרכז  להעלות  למשל,  אפשר,  הזה.  הטכנולוגי 
ערוכות בצורה כזו, שהחומר המוגן בזכויות היוצרים יושמט מהן. המלצה ברוח זו הועברה 

להנהלה.

ריבוי חסויות
14 תלונות עסקו בריבוי חסויות בזמן שידורי המשחקים. "הראיתם שאתם לא מקצועיים 
ושהכסף קובע", התלונן אחד האזרחים, "אז מה ההבדל ביניכם לבין הערוצים המסחריים? 
חשבתי שאיהנה מהשידורים של לונדון 2012 ולא נהניתי. חבל". "כל כמה דקות יש פרסומות, 
בעת שאני עדיין נאלץ לשלם את האגרה", התלונן אזרח אחר. "נראה לי שהפכתם לערוץ 

מסחרי לכל דבר", סיכם. 
בדיקת העובדות מצאה כי שידור האולימפיאדה לווה בשפע חסויות ופרסומות. בתשובה 
למתלוננים שוגרה התנצלות ועם זאת הוסבר להם כי עלויות זכויות השידור הסתכמו במיליוני 
שקלים, ומטעמי תקציב קיבלו מוסדות רשות השידור החלטה לממן חלק מעלות השידורים 

על ידי מכירת חסויות ופרסומות. 

משה גרטל, שדרן ואייקון
19 תלונות הגיעו על השדרן מהבריכה האולימפית, משה גרטל, לא כולל קיתונות הביקורת 

שנשפכו על הופעתו בעיתונות היומית ובאתרי האינטרנט. 
ככלל, נציב קבילות הציבור אינו מתערב בעניינים מקצועיים, לרבות סגנונו של השדר, ועל 
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כן התלונות הנוגעות למקצועיותו ולסגנונו של גרטל נדחו על הסף. עם זאת, סבר הנציב, כי 
החלטתו של גרטל, באקט כמעט מהפכני, לפרסם את מספר הנייד שלו ולאפשר לציבור הרחב 
לשאול אותו שאלות בשידור ישיר, הייתה בעייתית. בנקודה זו נפרץ הסכר. לצד צופים רבים 
ששאלו שאלות ענייניות היו כאלה שהציפו את גרטל בשאלות היתוליות, חולניות, קנטרניות 
גרטל  השידור.  במקצועיות  מסוימת  במידה  פגעו  וגם  ללעג  אותו  מביכות, שהפכו  ולעתים 

עצמו העיד על מאות שסימסו לו, מדי יום, במהלך השידורים מהבריכה. 
"בשידור מה־1.8 בסביבות השעה 22:00 קרא משה גרטל משאלת צופה לא הולמת בנוגע 
זה  לקיום יחסי מין של שחקנים לפני תחרויות", התלוננה אחת הצופות. "אני מוצאת את 
בעייתי מאוד בשעת שידור כה מרכזית ומשפחתית )בגלל החופש הגדול( ובכלל – לא ברורות 
לי הרלוונטיות של השאלה וההתמוגגות העצמית שנשמעה בקולו. יש לציין כי הפרשן לצדו 

של גרטל לא מצא לנכון להגיב ונשמע מובך".
התלונות המוצדקות בחלקן הועברו לתשומת לבם של גרטל ושל מנהל מחלקת הספורט. 
יצוין כי הליקויים תוקנו כבר בשידורים הבאים מהבריכה ומשה גרטל חזר ארצה והפך לאייקון 
תקשורתי. בשידורו האחרון קרא מניפסט אמיתי מהלב - על קורותיו, טעויותיו וחשבון הנפש 

שלו מהמשחקים האולימפיים. 
בהופעתו  בתקשורת( שראו  )כולל  רבים  גם  היו  אלו שהתלוננו,  לצד  כי  לציין  המקום  זה 

הייחודית של גרטל "המרענן הרשמי של האולימפיאדה".

כוס בירה בשידור
אלי  עם  סאטירית  אירוח  תוכנית  הראשון  בערוץ  עלתה  האולימפיאדה  שידורי  במסגרת 
פיניש. "הופתעתי לראות אתמול בתוכנית החדשה כוס בירה מונחת על השולחן", התלוננה 
אחת הצופות. "בזמנים שבהם אנחנו עדים לשתייה מרובה בקרב בני נוער וילדים, לא ייתכן 

שערוץ ממלכתי ישדר בפריים טיים תופעה אותה החברה רוצה להקטין ולצמצם".
הבדיקה העלתה כי מדובר בתוכנית ששודרה לאחר השעה 22:00. בתוכנית לא היה עידוד 
כלשהו לשתיית אלכוהול וכוס הבירה התאימה לקונספט הספורטיבי, הלא מעונב והסאטירי. 
עם זאת, התלונה הועברה לידיעתו של מנהל חטיבת התוכניות, וזה הבטיח כי ישתדל לצמצם 

ככל האפשר את שתיית הבירה, וזאת מבלי לפגוע בתוכן הקומי של התוכנית.
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תרבות הדיבור, מינוח וניסוח בחדשות
הלשון  הכרת  את  לטפח  במטרה  השידורים  את  לקיים  שיש  קובע  השידור  רשות  חוק 
ללשון  האקדמיה  בהחלטות  בהתחשב  השאר  בין  בה,  השימוש  את  ולקדם  העברית 
העברית )סעיף 3.10(; ולקיים שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה דוברת הערבית 

ולקדם את ההבנה והשלום עם מדינות שכנות )3.11(;
גם תדריך נקדי מתייחס בסעיפים 71 ו־72 ללשון השידור, שחייבת להיות תקנית, פשוטה, 
משפות  אליה  שחדרו  מושגים  לשרש  וקשה  מתפתחת  העברית  זאת,  עם  ונכונה.  מדויקת 
ליועצת  אחרות או כאלה שהתקבעו בשיח הציבורי. כל תלונה על תקינות השפה נשלחת 
הלשון של הרשות, שהיא הסמכות לעניין זה, והיא זו שעונה לרוב לפונה. בהתאם לדעתה, 

מחליט הנציב האם התלונה מוצדקת אם לאו.
תרבות הדיבור כוללת שני סוגים נוספים של קבילות: כאלה שעניינן שימוש במושגים שיש 
בהם כדי לפגוע ברגשותיהן של קבוצות באוכלוסייה )מה שמכונה מושגים שאינם "פוליטיקלי 
בהם  שיש  מסוימים  במושגים  שימוש  נגד  הטוענות  קבילות  וכן  העממית(,  בלשון  קורקט" 
הטיה פוליטית. חלק נכבד מהקובלים בתחום זה האשימו את אנשי רשות השידור בביטוי 
פוליטית  ניסו להכתיב לרשות שימוש במושגים טעונים  עמדותיהם הפוליטיות, אך בפועל 

מכיוון אחר של המפה.

מי ירה בקלינטון
בתוכניתו הלילית, במהלך חודש יוני, דיווח שדרן ברשת ב' על ירי לכאורה שבוצע לעבר 
השיירה של שרת החוץ האמריקאית. כמה מאזינים קבלו על כך וטענו שהדיווח הלא מאומת 

הלחיץ אותם, ואף גרם לפגיעה באמינות של "קול ישראל".
נציב קבילות הציבור הצדיק את התלונות. השדרן דיווח על אירוע שקיבל במסרון במכשירו 
הנייד, תוך כדי שידור, ללא אימות, בניגוד לכללי רשות השידור וללא אישור מאף גורם חדשותי 
מוסמך. בשל חומרת המעשה החליט מנהל הרדיו לזמן את המגיש לבירור משמעתי ומקצועי.

עיתונאים, דברו עברית!
תלונות רבות מגיעות לשולחנו של הנציב ועיסוקן בלשון העברית. למשל, שימוש יתר של 

מגישים ועיתונאים במילה ok או "סיטואציה" )"מצב" בעברית(. 
"אינפורמציה"  במילה  משתמשים  ברדיו  רבים  שדרים  כי  מאזין  התלונן  דצמבר  בחודש 
הלשון  ליועצת  הועברה  התלונה  במאזינים.  מוחלט  בזלזול  מדובר  וכי  בעברית(,  )"מידע" 
ברשות השידור, שמסרה למתלונן כי "'קול ישראל' עושה רבות להשגרתם של מילים ומונחים 
עבריים חדשים. עם זאת, אין רע בשיעור כלשהו של מילים לועזיות, כפי שהיה מקובל בלשון 

העברית בכל תקופותיה – מימי המקרא ואילך.
"המילה 'מידע' חיה וקיימת, ואם שדר אומר לעתים אינפורמציה – אין בזה נזק לעברית. 
ושכיחה  'מצב' שרירה  המילה  כאן  וגם  למצב,  ערך  שוות  היא  לא תמיד  לסיטואציה,  אשר 
בלשון השידור. למרות הדברים האלה, אעביר את מכתבך אל השדרים שהזכרת ואמליץ להם 

לנהוג כבקשתך".
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הומופוביה ברשת ג'?
בחודש נובמבר התלונן מאזין של רשת ג' כי שדר מחליף בתוכנית "עוד להיט" פלט הערה 

שנתפסה כפוגעת בקהילה ההומו־לסבית לאחר ביצוע שיר של הזמרת דנה אינטרנשיונל. 
התלונה נמצאה מוצדקת, והשדרן התנצל בפני מנהל רשת ג' על האמירה. הוא טען שאמר 

אותה בתום לב ובלי כוונה לפגוע באיש. הוא גם התנצל על כך בשידור.

בלי קשר לחרדים
בחודש אוקטובר התלונן מאזין כי במהדורת החדשות ברשת ב' דווח על אירוע פלילי שגרתי, 
וצוין כי החשודים שנעצרו היו רב ואברך. נציב הקבילות מצא את התלונה מוצדקת, ונימק כי 
השיוך המגזרי של החשודים לא היה רלוונטי לידיעה החדשותית ולא תרם לה במאומה. גם 
מסמך נקדי )סעיף 33( קובע כי "אין לציין שייכות עדתית, מפלגתית, דתית וכדומה בהקשר 

שלילי, אלא בשעה שהידיעה צריכה לכך לגופה. בכל מקרה של ספק יש להימנע מכך".
ההערה הועברה לתשומת לבו של מנהל רשת ב'.

פעילי שמאל או פעילי שלום?
בעקבות אחד המשטים לעזה התלונן צופה כי כתב הערוץ הראשון הגדיר את המשתתפים 

במשט "פעילי שלום". זהו מינוח מוטה פוליטית, טען הקובל.
התלונה נמצאה מוצדקת. משתתפי המשט המדובר אינם פעילי שלום. ניתן להגדיר אותם 
למשל "אקטיביסטים" או "פעילי ארגונים פרו־פלסטיניים". אם הם היו מייצגים ארגון מסוים, 
למשל ארגון הומניטרי כלשהו, ראוי לנקוב בשם הארגון עצמו. אם בכלי תקשורת אחרים 
בעולם )שלא ידועים באהדת יתר לישראל( הם לא זכו לתיאור האוהד "פעילי שלום", לא 

הייתה סיבה שיכונו כך בערוץ הישראלי הציבורי.
העיתונאיים  הגורמים  כל  את  בטלוויזיה  החדשות  חטיבת  ראש  הנחה  התלונה  בעקבות 

הכפופים לו שאין לכנות את משתתפי המשטים )שעוד יבואו( "פעילי שלום".

מדברים מהשטחים
ו'גדה מערבית'.  'שטחים'  במונחים  יתר  ל"שימוש  דצמבר טענה  בחודש  תלונה שנשלחה 
הראשון חזר להיות מונח קבוע ברשות השידור", טענה הקובלת, "אלו שימושים המצביעים 

על הטיה פוליטית".
התלונה נמצאה לא מוצדקת. גם נקדי לא פוסל שימוש במילה "שטחים" )"לצורך הגיוון בלבד", 
סעיף 39(. הנציב הסביר כי קשה יהיה לשרש את השימושים במונחים האלה בשידורינו, שימושים 
שהתקבעו בכל שיח התקשורת והשיח הציבורי. עם זאת, יועצת הלשון ברשות השידור חידדה 
כי "בכל שימוש הקשור בהתיישבות היהודית באזורים אלה אנו אומרים 'יהודה ושומרון' ואף 
משתמשים בקיצור יו"ש. 'שטחים' משמש יותר לענייני הפלסטינים. אשר ל'גדה המערבית', זהו 

."The west bank צירוף לא מוצלח, מצד הלשון ולא מצד הפוליטיקה. תרגום מילולי של

לא היה לינץ'
בחודש אוגוסט אזרח התלונן כי שמע לפחות שישה עיתונאים ברדיו ובטלוויזיה שהשתמשו 
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במושג "לינץ'" לתיאור אירוע תקיפה של נער ערבי בידי נערים יהודיים במרכז ירושלים. 
לא  המדובר  האירוע  מוצדקת.  התלונה  את  שמצאה  הלשונית,  ליועצת  הועברה  התלונה 
הסתיים באבדות בנפש, ולכן לא מתאים להיקרא "לינץ'" )ההגדרה המילונאית ל"לינץ'" היא 
"הרג ללא משפט"(. עם זאת, האירוע היה חמור ולכן ניתן היה להגדירו "ניסיון לינץ'". בעקבות 

התלונה, יועצת הלשון ברשות השידור העבירה את המסקנות לגורמים המקצועיים.

מילים עבריות מחודשות שנקלטו בעת  האחרונה בחדשות

ִמְסרֹון, ְלַמְסֵרר

ְצָחן   ּפַ

ְרָצן ּפַ

ֶזת ַסְרּכֶ

רֹוֵפא-צֹוֵער

ָלְחַמת ֶרֶׁשת

ֲחִפיץ

תרופה סּוָגִנית

ֹראָׁשה

ִמְׁשָנה

SMS, "לסמס"

hacker

cracker

צנטריפוגה

 סטז'ר ברפואה

 לחמת "סייבר"

 גאדג'ט

 תרופה גנרית

 אישה העומדת בראש: ראשת התנועה, ראשת המפלגה, וכו'

 משנה שהיא אישה: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, וכו'

רגע של עברית
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פגיעה אישית
תחת קטגוריה זו של תלונות אנו מקבצים יחד מגוון של קבילות העוסקות בטענות של מי 
שחש ששידורינו פגעו ברגשותיו או בשמו הטוב, או כאלה שהרגישו שמי מעובדי הרשות 

פגע בהם.

לנגן ואגנר
בחודש דצמבר התלוננה מאזינה של "קול המוסיקה" כי בתוכנית "הקונצרט שלי" הושמעה 
יצירה של המלחין האנטישמי ריכרד ואגנר. לטענת המאזינה, זו הפעם השנייה שהיא שומעת 

יצירה של ואגנר בתחנה.
התלונה נמצאה מוצדקת. מדיניות רשות השידור, כפי שמשתקפת מהחלטת הוועד המנהל 
מחודש ספטמבר 2000, היא לא לשדר יצירות של ואגנר. ישנם די והותר מלחינים מצוינים 

וניתן להימנע משידור זה.
ומי מהמאזינים שנפגע וחידד את ההנחיות  מנהל "קול המוסיקה" התנצל בפני המאזינה 

בתחנה.

בואו לאכול איתי
מתמודדת בתוכנית הריאליטי "בואו לאכול איתי" התלוננה כי הרגישה "מנוצלת ואף רומתה 
והושפלה" לאחר ששודר אחד הפרקים בו כיכבה. "הקריינות הייתה מרושעת, לא הרפו ממני, 
לא נתנו לי רגע חסד, נראיתי כמו טיפוס מסרט אימה". היא ביקשה לא לשדר את השבוע 
שבהשתתפותה, טענה כי לא הייתה מודעת למידת החשיפה, ושבדף הפייסבוק של התוכנית 

הפכה ללעג.
התלונה נמצאה לא מוצדקת. הנציב סבר כי מי שבחר על דעת עצמו להשתתף בתוכניות 
מסוג זה אמור לקחת בחשבון את החשיפה, לעתים חשיפת היתר, ואת הפגיעה האפשרית 
בפרטיותו. לעתים התוצאה בשידור לא תמיד משתלבת עם הרצון האישי של כל משתתף 
ומשתתף - וזה חלק מהמשחק. הבדיקה לא מצאה התערבות מוגזמת שחרגה מגבולות הטעם 
הטוב מצד חברת ההפקה החיצונית. התוכנית היא פורמט קבוע והקריינות המשעשעת היא 
חלק מאופיה הבידורי. עם זאת, התוכן הפוגעני לכאורה שעליו התלוננה המשתתפת הוסר 

מדף הפייסבוק של התוכנית.

התבטאויות בפייסבוק
כי האחרון התבטא כלפיו בצורה לא  ג' טען  אזרח שניהל צ'ט בפייסבוק עם שדרן רשת 

ראויה ובניגוד למצופה מעובד ציבור ברשות השידור.
זה מתפקידה של רשות השידור לבדוק  אין  כי  נמצאה לא מוצדקת. הנציב קבע  התלונה 
ולהגביל דברים הנאמרים בשיחות מחוץ לשידור, לרבות עמודי הפייסבוק הפרטיים של עובדי 

הרשות, ולכן הנציב לא המליץ לנקוט באמצעים כלשהם במקרה זה.
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 תשדירי פרסומת, 
הודעות חסות וקדימונים

בהתאם לכללי רשות השידור )תשדירי פרסומות והודעות ברדיו(, רק למנכ"ל הסמכות 
עומדת  אינה  כי  נוכח  אם  פרסומת,  שידור  להפסיק  או  פרסומת  לשידור  אישור  לבטל 
בכללים. בנוסף, רשאי המנכ"ל לא לאשר פרסומת שיש בה, לדעתו, טעם לפגם מבחינה מוסרית 

או ציבורית, פגיעה בטעם הטוב או בסדר הציבורי או שהיא מזיקה לציבור.
בפני  ולהמליץ  התלונה  בנושא  דעה  להביע  היכולת  הקבילות  נציב  שבידי  היא  התוצאה 

המנכ"ל על דרך הפעולה, אך אין בידו סמכות החלטה.
בנושא הקדימונים שולח הנציב את הערותיו והמלצותיו למנהלי הרשת ואלה בדרך כלל 

נענים לו.
נמצאו  עשר  רק  זו,  בקטגוריה   2012 בשנת  הקבילות  לנציב  שהגיעו  תלונות   48 מתוך 

מוצדקות. 28 טופלו לגופן. 

חרדת ביצועים
ביצועים".  "חרדת  הכותרת  פרסומת עצמית תחת  ישראל"  ב"קול  נובמבר עלתה  בחודש 
בפרסומת ניסה לשכנע המטפל הזוגי דניאל דריי את בעלי העסקים להתגבר על הפחד, ואף 

על פי שסוף השנה מתקרב – להשקיע בפרסום ברדיו. 
"הגבר בעל 'חרדת הביצועים' בעצם רוצה להפנות את תשומת לבנו להזדמנויות המצוינות 
שיש לפרסומות ברדיו להציע לעומת השקעה באפיקי פרסום מתחרים", קבלה מנכ"לית אחד 
'קול ישראל' משתף פעולה עם פרסומת בוטה, על גבול  מארגוני הנשים, "מפתיע שדווקא 
ולבוטות אנחנו  לגסות  ומאפשר את שידורה בשעות האזנת שיא... מעבר  הישירה,  הגסות 
מפנים את תשומת לבכם לשימוש המיותר באלמנטים מיניים ישירים ומבקשים מכם להסיר 

את הפרסומת במתכונתה הנוכחית".
מוצדקות.  שהן  קבע  וזה  הנציב,  של  שולחנו  על  הונחו  דומה  ברוח  נוספות  תלונות  שתי 
כללי רשות השידור אוסרים, בין היתר, על שימוש בסטראוטיפים מיניים בפרסומת. התלונות 
הועברו לתשומת לבו של המנכ"ל, שהחליט להסיר לאלתר את הפרסומת משידור בשל פגיעה 

ברגשות הציבור ולהעלותה במתכונת אחרת.

"הקיבוץ הקדוש"
קדימון של הסרט התיעודי "הקיבוץ הקדוש" הועלה לאתר רשות השידור וליוטיוב. המשפחה, 
שהסרט עסק בשניים מבניה, טענה שחלק ממנו הוצא מהקשרו, דבר הפוגע קשות בשאר בני 

המשפחה.
התלונה טופלה לגופה, הועברה לגורמים הנוגעים בדבר והקדימון הוסר הן מאתר הרשות והן 
מיוטיוב. יצוין כי לעתים הסרטונים המועלים לרשת נעשים בצורה פיראטית ולא על ידי הגורמים 

המוסמכים ברשות. הורדת סרטונים אלה מצריכה לא פעם את התערבות הלשכה המשפטית.

המועצה לחלב
פרסומת של "מועצת החלב" עודדה את השימוש היומי בלפחות שלושה מוצרי חלב ביום. 
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"המאזין התמים עלול לחשוב שהפרסום הוא מטעם משרד הבריאות ואינו מבסס את הקביעה 
כי מוצרי חלב הם אכן בריאים", התלונן אחד המאזינים.

נציב הקבילות קבע כי הפרסומת אינה מטעה, והפנה את המתלונן לקמפיין הפרסומי של 
"מועצת החלב" שהופיע גם באתר האינטרנט של המועצה. כמו כן, התלונה הועברה לידיעתו 

של המנכ"ל.

רינה נקטרינה
רינה, אפרסק או נקטרינה".  "רינה,  בקיץ עלה קמפיין של מועצת הפירות תחת הכותרת 

חמש תלונות הגיעו לנציב על סגנונה של הפרסומת. הנה דוגמה:
הם  גם  שהמאזינים  זכרו  אנא   )...( ומכעיסה  שיאים  שוברת  נקטרינה  רינה  "הפרסומת 
מממנים את השידורים. אם אינכם יכולים לשדר פרסומות שהן נעימות לאוזן, אנא הימנעו 

מאלה שנשמעות כמו הטרדה או הצקה".
על  ביקורת  היתר  בין  שעניינה  קבוצה  נפתחה  פייסבוק  ברשת  גם  כי  העלתה  הבדיקה 
הפרסומת. העובדה כי הפרסומת אינה נעימה לאוזן, בלשון המעטה, עדיין אינה הפרה של 

כללי רשות השידור. כמו כן התלונה הועברה לידיעתו של המנכ"ל.
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קליטה
108 תלונות התקבלו במשרדנו בשנת 2012 ועסקו בקשיי קליטה - 15 התלוננו על שידורי 
הטלוויזיה והיתר על שידורי הרדיו. 37 מהן נמצאו מוצדקות. 33 משדרי רדיו בפריסה ארצית 
נוספו, הוחלפו או שודרגו בשנה זו על ידי אנשי יחידת המשדרים של רשות השידור. אם תיושם 
הרפורמה, יוספו יותר מ־100 משדרים בכ־30 אתרים בארץ, אשר ישדרגו לאין שיעור את קליטת 

תדרי תחנות הרשות )נספח ד'(.
שדרוג מערך המשדרים שהתקיים בשנת 2012 גרר אחריו גל של תלונות. רובן נבעו מהעובדה כי 
הציבור לא היה מודע למעבר לתדרים החדשים. גם במהלך עבודות התחזוקה התעוררו הפרעות. 
וזאת  ליידע את הציבור בנושא ערב המעבר לתדרים החדשים,  לגורמי המקצוע  הנציב המליץ 

־באמצעות פרסומים במהדורות החדשות ברדיו, בעיתונות ובאתר האינטרנט של הרשות. המסק
נות הופקו ויושמו כבר בחודשים הראשונים של 2013. בענייני קליטה בטלוויזיה בלטו תלונות על 
מערך שידורי ה־HD. עד ששידורים אלה הוטמעו, בסוף ינואר 2013, לא מעט צופים היו מבולבלים. 
לא היה סנכרון בין האפיקים 511 ו־11, לא כל השידורים שהועברו באפיק ה־HD היו דיגיטליים, 
והפערים באיכויות השידור היו ניכרים לעין. מצד אחד הובטחה האיכות הטובה בעולם, מצד אחר 

.HDשידורים אנלוגיים עדיין שודרו באפיק שיועד אך ורק ל־
 

שיבושים ב"קול המוסיקה"
עשרות פניות טלפוניות ועוד שמונה פניות רשמיות )מוצדקות( הגיעו רק בחודש נובמבר בעניין 
החלפת תדר "קול המוסיקה" בצפון והפרעות קליטה בתדר החדש. ראש יחידת המשדרים דיווח 

לנציב כי גם הוא קלט 20 תלונות שהגיעו אליו. 
"מאז שתחנת 'קול המוסיקה' עברה לשדר בתדר 98.4 באזור בו אני מתגורר, אין יותר אפשרות 

־להאזין כראוי לשידורי התחנה. השידור הוא באיכות גרועה ביותר עם הפרעות בלתי פוסקות ות
חנה ערבית שמשתלטת עליו מדי פעם וקוטעת את השידור לחלוטין", התלונן תושב קיבוץ גבת. 
"כבר תקופה שישנה ירידה מתמדת באיכות קליטת שידורי 'קול המוסיקה' באזור חיפה", התלונן 

־גם תושב הכרמל, "זו אינה תחושה אישית ורוב מכריי המאזינים לתחנה שותפים לה... 'קול המוסי
קה' היא לא עוד תחנה, זה משהו שמדבר אל הנשמה. חייבים לשפר את הקליטה, בבקשה ממך".

הבדיקה מצאה את התלונות מוצדקות. שידורי "קול המוסיקה" בתדר החדש באזור הצפון, 98.4 
FM, הופרעו על ידי תחנה פלסטינית. מהפניות עלה גם כי לא היה פרסום מספיק, לפחות על פי 
מה שדיווחו המאזינים, אודות שינוי התדר בתחנות רשות השידור. לנציב נמסר הן ממנהל "קול 
המוסיקה" והן ממנהל רשת ב' כי שודרו על כך הודעות בחדשות וכי ייעשה מאמץ נוסף ליידע את 

המאזינים בעניין.
.FM 98.5הפרעות הקליטה טופלו ביעילות על ידי יחידת המשדרים והתדר המופרע הועבר ל־

המקום הנמוך בעולם
משדרי רשות השידור, מתברר, עדיין לא פרושים בכל רחבי המדינה. תושב בקעת הירדן התלונן 
בחודש אוקטובר כי לא ניתן לקלוט את תחנות הרדיו של רשות השידור באזור ים המלח, ובמיוחד 

לא בחלקו הדרומי.
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התלונה נבדקה ונמצאה מוצדקת. ראש יחידת המשדרים הסביר לנציב כי בשלב זה ניתן לקלוט 
־את שידורי הרדיו באזור זה רק באמצעות צלחת או ממיר לווייני המחובר למערכת שמע או לטל

וויזיה או באמצעות חברות הכבלים והלוויין - אם קיים מנוי כזה. כמו כן, עדיין ניתן להאזין לרדיו 
דרך האינטרנט, באתר רשות השידור.

HD לא באיכות
בחודש דצמבר התלונן אחד הצופים בערוץ הראשון כי לאחר שידור המשחק המרכזי באפיק 
HD( 511(, איכות התמונה בתוכנית הספורט שלאחריה, "בועטים", מידרדרת. הבדיקה העלתה כי 
בשלהי שנת 2012 שידורי ה־HD עדיין לא יושמו בהיקף מלא וכי רק תוכניות מסוימות זכו להיות 
משודרות באיכות זו. התברר כי באפיק 511 שודרו גם תוכניות שלא צולמו ב־HD, כמו התוכנית 

"בועטים", לכן נוצרו הפערים הניכרים באיכויות שבין שתי התוכניות. 
HD במ־ ־בסוף חודש ינואר הערוץ הראשון החל בשידורים דיגיטליים מלאים ויישם את עידן ה
לואו, כך שתופעות מעין אלה הפכו לנדירות )הן עלולות להיווצר, למשל, אם במהדורת "מבט" 
משודרת כתבת חוץ קנויה שלא צולמה ב־HD. כתבות החדשות שהופקו בערוץ הראשון מצולמות 

בלי יוצא מהכלל באיכות הגבוהה ביותר(.
 

HD - למה לא בחינם?
אזרח שפנה אל משרדנו העלה נקודה מעניינת. מי שלא מנוי לחברות הכבלים והלוויין לא יכול 
לקלוט את שידורינו באיכות ה־HD. הוא דרש, כמשלם אגרה, לתקן את העוול. "לדעתי, במצב 
זה יש טעם לפגם ששידור מרשות ממלכתית )הממומן מכספי האגרה שלנו...( מופנה לגורמים 

פרטיים ובעקיפין מעודד מכירות של גופים אלה )הכבלים והלוויין(", טען.
ובטלוויזיות התומכים  ניתנים כשירות לאלה המחזיקים בממירים   HD נדחתה. שידורי התלונה 
בטכנולוגיה. בהיבט החוקי, אגרת הטלוויזיה נגבית בגין אחזקת מקלט טלוויזיה וללא קשר לשאלה 
באיזו איכות שידור צופה בעל המקלט. כרגע הפלטפורמה היחידה לשידורי ערוץ 1 ב־HD הנה על 
גבי התשתית של "הוט" ו"יס", עובדה המחייבת קבלת ממיר HD )או רכישתו( מחברות אלו בלבד. 

)עידן+( ל־18 ערוצים, כפי שקבע התיקון לחוק, לרשות השידור   DTT-יורחב מערך ה כאשר 
מובטח ערוץ HD בחינם. כיום, על פי החוק, הרשות זכאית לשני ערוצי SD - ערוץ 1 וערוץ 33. 

הר חומה, מי שומע?
מתברר כי בשכונה הירושלמית הר חומה קיים קושי אמיתי לקלוט את שידורי "קול ישראל". 
זאת ניתן ללמוד מכמה תלונות ששלחו אלינו תושבי השכונה. התלונות הועברו לגורמי המקצוע, 
נבדקו על ידי ראש יחידת המשדרים והתוצאות הוכיחו כי הקליטה בשכונה אכן משובשת. הסיבה: 
"צפיפות הבנייה וכמות הברזל הגדולה במבנים גורמות למיסוך ומקצרות את האותות האלקטרו־

מגנטיים )קרי תדרי הרדיו והטלוויזיה( המשודרים בעוצמה תקנית".
החוק לא מתיר להקים במקום עם צפיפות גבוהה כמו הר חומה משדר בעל עוצמה. למען שיפור 
השירות תוכננה הקמת משדר נוסף בהר גילה, שאמור היה לפתור את הבעיה, אולם האישורים 
הנדרשים לא ניתנו וההתקנה בוטלה. עם זאת, הוצע לתושבים להאזין לתחנות הרדיו באמצעות 

ממיר DTT )עידן+( ובאמצעות אתר האינטרנט של רשות השידור.
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תלונות כלליות
קבילות שאינן עוסקות בצורה חד משמעית באחת הקטגוריות שקבענו מופנית לסיווג 

של קבילות כלליות, הכוללות מגוון של נושאים. להלן מספר דוגמאות:

הבית היהודי בשבת
בתוכני  העוסקת  היהודי",  "הבית  התוכנית  כי  הראשון  בערוץ  צופה  התלונן  יולי  בחודש 
דת ומסורת ומוזמנים אליה אורחים דתיים, שודרה בשבתות בשידורים חוזרים בערוץ 33. 
"ספק אם מגישי התוכנית ואורחיה היו מסכימים מלכתחילה להשתתף בתוכנית המשודרת 

גם בשבת", כתב המתלונן.
ידיעת  בלא  ונעשה  תקלה  הייתה  בשבתות  התוכנית  שיבוץ  מוצדקת.  נמצאה  התלונה 
ישראל, המפיקה את התוכנית. בתיאום עם מנהלת המחלקה למורשת  המחלקה למורשת 

ישראל, הוחלט כי תוכניות מסורת לא ישודרו בשבתות ללא אישור המחלקה.

הקרדיט על סימונה מדימונה
ובשירו  יצחקי  ישראל  ביוצר  היתר,  בין  ברוח",  "לגעת  התוכנית  עסקה  אוגוסט  בחודש 
המיתולוגי "סימונה מדימונה". בעוד שיצחקי ומלחין השיר הוזכרו בתוכנית, הושמט ממנה 
שמו של כותב המילים לשיר, חיים שלמוני. זו הייתה מהות תלונתו של אחיינו של שלמוני, 

שמיהר להתלונן אצל הנציב.
כאות הוקרה וכבוד לשלמוני היוצר ובעצה אחת עם מנהל חטיבת התוכניות ומגיש התוכנית, 
יואב גינאי, הוחלט כי השיר ישודר בתוכנית התרבות השבועית של גינאי, ביום שישי ברשת 

ב', עם ציון קרדיט ראוי לכותב השיר.
התלונה טופלה לשביעות רצונו של הפונה, שכתב אלינו: "יפה נהגתם ובמהירות הראויה 

לציון ואכן תודה על תשומת הלב".

מייל של הלשכה המשפטית
בחודש דצמבר התלונן עורך דין המנהל תיקים משפטיים מול רשות השידור כי המייל של 
הלשכה המשפטית לא מפורסם באתר הרשות, לצד כתובת המחלקות האחרות, וזאת בניגוד 

לנוהג הקיים בארגונים ציבוריים אחרים.
התלונה נמצאה מוצדקת, וכעבור ימים ספורים נפתחה תיבת דואר נגישה ללשכה המשפטית.

לא כולם רואים
ד"ר גדעון נאור, יו"ר עמותת נמ"ג )עמותה לחולי ניוון מקולרי גילי(, בשיתוף עמותת "כן 
השידור",  "ברשות  הממשלה.  ראש  משרד  למנכ"ל  מאי  בחודש  פנה  לעיוור,  והמרכז  לזקן" 
טען, "יש עשרות אלפי צופים הנשארים מקופחים... החירשים ולקויי השמיעה זוכים לשפת 
הסימנים, עולי חבר העמים לדיבוב ולתרגום בכתוביות ורק למעלה מחצי מיליון לקויי ראייה 
וקשישים מנועים מחדשות משום שאינם מסוגלים לקרוא את כתוביות התרגום העבריות 
לחדשות ותכניות אקטואליה כאשר אלו דוברות בלועזית". פיילוט מוצלח כזה קיים ברשות 
השנייה )קמפיין "קול החדשות" - דיבוב כתבות של חדשות החוץ בעזרת לחיצה על כפתור 
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בשלט של הממיר(, ציין המתלונן, ו"דווקא בשידור הציבורי אין מענה לצרכינו".
התלונה הועברה למשרד נציב הקבילות, אשר נפגש עם הקובלים ועם הגורמים המקצועיים 
ברשות השנייה. בתום הבירור הוחלט כי התלונה מוצדקת, ולהנהלה ניתנה המלצה, בגיבוי 

הוועד המנהל, לתת את השירות המבוקש. 
יצוין כי על פי חוק, לא קיימת חובה להנגיש את שידורי הטלוויזיה ללקויי ראייה )להבדיל 
מהחובה ללקויי שמיעה(, אולם עמדת הנציב הייתה כי קיימת לרשות השידור החובה הכללית 
לקיים את השידורים כשירות ציבורי, וזאת כחלק מחזון רשות השידור המשתקף מחוק רשות 

השידור. 
הנגשת מהדורות החדשות גם ללקויי ראייה היא שליחות ציבורית. לטלוויזיה הישראלית 
אין להדיר ממשדריה, מוסרית וערכית, מאות אלפי אזרחים הזוכים לשירות דומה בערוצים 
המסחריים. הטלוויזיה נכנסת לעידן ה־HD, הרשות מעוניינת לשנות תדמית ומכריזה שהשידור 

הציבורי הוא "שלכם ובשבילכם" - במאמץ קטן אפשר להצליח. 
הגורמים המקצועיים ברשות השידור בדקו את הסוגיה, ומצאו שמדובר בהשקעה חד פעמית 
בתשתית בעלות של כמאה אלף שקל, ובמשכורתם של כשני עובדים שיתפעלו את השירות. 
חוק  בחדשות.  לצפות  זו  מאוכלוסייה  נבצר  ועדיין  התלונה,  של  שיגורה  מאז  חלפה  שנה 
לטפח  הם  הרשות  "תפקידי  כי  היתר  בין  קובע  ו־3)7((   )3(3  ,)2(3 )סעיפים  השידור  רשות 
את  להרחיב  הישראלית;  החברה  מרכיבי  כל  את  לשקף  שוויון;  של  וערכים  טובה  אזרחות 
ההשכלה ולהפיץ דעת". נראה כי בתפקידה זה כשלה הרשות, כאשר שידוריה אינם נגישים 

לאזרחים כה רבים.
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 שידורים בעת לחימה 
)מבצע "עמוד ענן"(

הסולידריות  הפטריוטיות,  רגש  מלחמה.  בעת  התקשורת  לסיקור  יותר  מגיב  הציבור 
הציבורית, האחריות החברתית, הדאגה והחרדה, ההיצמדות לרדיו ולטלוויזיה והרייטינג 
הגבוה של השידורים האקטואליים מסביב לשעון מניעים את הציבור לשגר גלי תלונות לנציב 
יצוקה",  "עופרת  בזמן מבצע  וינואר 2009,  דצמבר 2008  בחודשים  הקבילות. לשם השוואה, 
טיפל נציב הקבילות ב־73 תלונות. במהלך שבוע אחד בחודש נובמבר 2012, עת מבצע "עמוד 

ענן", התקבלו במשרד הנציב 32 קבילות. חמש בלבד נמצאו מוצדקות. 
להלן מספר דוגמאות מייצגות:

דיווח על נפילת טילים
ציבור גדול משוכנע כי בעצם הדיווח על מיקום נפילת טילים, התקשורת מבצעת שירות 
בעתות  ההדוקים  וליחסים  המלא  הפעולה  לשיתוף  מודע  אינו  הקהל  לאויב.  מסוכן  איכון 
נעשה רק בכפוף  נפילות  דיווח על  לגורמי המקצוע בתקשורת.  גורמי הצנזורה  בין  מלחמה 
לצנזורה )לא ניתן לדווח למשל על מיקום כמו יישובים קטנים, או על נפילות בים או בסמוך 

למתקנים אסטרטגיים וכדומה(.
"אני רותחת מכעס ומחוסר הבנה", התלוננה מאזינה, "איך אפשר לראיין אנשים בתוכנית 
מבלי לתת להם הנחיות של צנזורה. ברשת ב' שלפני חדשות 14:00 ראיינו אישה שתיארה 
את העשן שעלה ממקום נפילת הטיל - בים... מה היא וכל שאר האנשים רוצים? שהטיל הבא 

ינחת על הבית שלהם? איפה השכל?
"אולי אני טועה וזו הטעיה מחושבת, אבל אם לא, אז מה קורה? יותר חשוב לתת את כל 
יותר  יידע, או שלא נדע איפה בדיוק נפלו הטילים? מה  הפרטים שגם מי שיורה את הטיל 

חשוב, תגיד לי בבקשה. אשמח לקבל תגובה ולדעת איך עניין הצנזורה עובד".
אתם  באזור...  נוחתות  הרקטות  כאשר  און־ליין  דיווח  לשקול  מבקשת  "אני  דוגמה:  ועוד 
לרייטינג  הרצון  מבינה את  אני  ויותר...  יותר  מדייקים  והם  קואורדינטות  למחבלים  נותנים 

ולמלא זמן שידור, אבל אנא גלו מעט בגרות, מדובר בחיי אנשים".
עשר תלונות דומות שטופלו על ידי הנציב נבדקו מול גורמי הצנזורה ונמצאו לא מוצדקות. 
וכי העיתונאים שעבדו בכפוף  ומקצועי,  כי השידור במרביתו היה אחראי  הבדיקה העלתה 

לצנזורה נהגו באחריות הנדרשת. 

חוסר איזון מגדרי
גברים  יותר מדי  - כלומר,  שתי תלונות התקבלו על חוסר איזון מגדרי בעת השידורים 

וגנרלים ופחות נשים, בעיקר בפאנלים של הטלוויזיה. 
"אנו עדים לנוכחות כמעט בלעדית של גברים בפאנלים ובמשדרים השונים", לשון אחת 
של  עליונות  יש  גברים,  היותם  בגלל  גברים,  שלאותם  היא  המובלעת  "ההנחה  התלונות, 
מומחיות בתחומי ביטחון. זוהי הנחה שגויה שלא ראוי שיהיה לה מקום במדינה דמוקרטית... 
רבים מהנוכחים הם גם פוליטיקאים המתמודדים בימים אלו בבחירות המקדימות במפלגות, 
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בעוד שנשים פוליטיקאיות מודרות לחלוטין מהשיח הציבורי, המתמודדים הגברים זוכים 
ניסיון בנושאים  יותר או פחות  לבמה שערכה לא יסולא בפז... כל זאת כשלמרביתם אין 
נשים  לגבי  גורל  הרות  השלכות  ענן'  'עמוד  למבצע  המתמודדות...  מלנשים  המדוברים 
רבות, בעיקר עבור אמהות... אני דורשת מכם תמהיל מגדרי מגוון יותר ומאוזן יותר בעת 

המשדרים הפרוסים לאורך כל היום".
התלונה נמצאה מוצדקת. רשות השידור רואה עצמה מחויבת לשידור פלורליסטי המייצג 
ססמה  אינה  זוהי  הישראלית.  בחברה  והשקפות  דעות  של  רחב  מגוון  והוגן  מאוזן  באופן 
ריקה מתוכן, אלא מחויבות שלקחנו על עצמנו כחלק מחזון רשות השידור. לאור התלונות 
וכחלק מלקחי סיקור המבצע, נקבע כי הרשות תנסה למצוא מנגנון לשיתוף גדול יותר של 

נשים בפאנלים פרשניים בשידורים, ולא רק בעתות מלחמה.

התבטאות לא ראויה
שתי תלונות עסקו בהתבטאות לא ראויה של כתב רשת ב' בדרום, ש"הרגיע" את המאזינים 
בשידור באומרו כי אחד הטילים לא התפוצץ בגבולות ירושלים, "אלא בכפר ערבי". אף על 
ידי מנהל  ננזף לאחר מכן על  פי שהכתב התנצל על אמירתו האומללה עוד בשידור, הוא 

הרדיו. 
התלונה נמצאה מוצדקת. עם זאת, נציב הקבילות הסתייג מהתלונות שניסו לייחס לכתב 
כי  שהבין  לאחר  מיד  ששודרה  כפי  הכתב  לגרסת  להקשיב  היה  מספיק  גזענית.  אמירה 
ההתבטאות שלו מעוררת מחלוקת. "... חלילה אם הנפילה הייתה ביישוב ערבי או יהודי 
זה משנה בכלל. מבחינתנו מדובר באוכלוסייה חפה מפשע... ואני אומר כאן חד משמעית 
בצורה הברורה ביותר, שום כוונה לכיוון הזה כלל. אלא כדי להרגיע את ציבור הירושלמים 
ציינתי שמדובר בגוש עציון ולא בירושלים ולא משנה איפה זה נופל. אנחנו מצרים על כל 

נפילה". 

סיבה למסיבה
צופה בערוץ 1 התלונן כי בשבת בבוקר, כאשר מטחי טילים נפלו על הדרום, שודרה בערוץ 
הראשון תוכנית אירוח משנות השמונים בכיכובה של רבקה מיכאלי. יתר הערוצים הקדימו 

לשדר "אולפנים פתוחים" ודיווחו על האירועים מהדרום. התלונה נמצאה מוצדקת. 
מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה עדכן את הנציב כי הלקחים נלמדו וכי הנחיות בעניין 

יצאו למנהלים.
את הפקת הלקחים ניתן היה לראות כמה שבועות לאחר מכן. באירוע החדשותי הגדול 
הבא, בנאומי ההכרה במדינה הפלסטינית כמדינה משקיפה באו"ם, הערוץ הראשון היה זה 
שפתח את הלילה באולפן חדשות מיוחד. שני הערוצים המסחריים הצטרפו באיחור ניכר. 

כל יום כל היום?
אדום'  'צבע  הפסקה  ללא  משדרים  בבוקר  בשישי  התרבות  תוכנית  את  לשדר  "במקום 
השידורים  כל  את  להפסיק  מחליט  מי  לדעת  שמחה  הייתי  כבר...  תפסיקו  ומשם...  מפה 

הנורמאליים למשך שלושה ימים כדי לתעד כל טיל ופצצה שנופלים".
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היא  פתוח"  "אולפן  שידורי  על  ההחלטה  מוצדקת.  לא  התלונה  כי  קבע  הקבילות  נציב 
לאירועי  בהתאם  עניינית,  בהחלטה  מדובר  מקרה  בכל  ההנהלה.  של  מקצועית  החלטה 

השעה.

ראיון עם האויב
צופים ומאזינים רבים רגישים מאוד בעת מלחמה לדיווחים מהצד הפלסטיני. כל דיווח כזה 

מעורר את השאלה מדוע אנו מגלים לכאורה אמפתיה לצד שמנגד.
"הצלחתם להרגיז אותי. מדוע שידרתם ראיון בערוץ הראשון עם אדם בשם רנטיסי וברדיו 
אתם מעלים לשידור את סופיאן אבו זיידה. שני המרואיינים ניצלו, כצפוי, את הבמה שניתנה 
להם כדי להביא תעמולה נגדית... לפחות במצב של עימות, צריך להימנע מלתת במה לאויב. 

מי שרוצה שישמע אותם באל־ג'זירה".
ועוד תלונה: "מדוע הקריין שלכם מדווח על הרוגים בצד הפלסטיני?", התלונן מאזין של 
היוצרים אמפתיה  ועוד פרטים  הנפגעים  ומספר  פירט את שם המשפחה  "הקריין  ב',  רשת 

כלפי האויבים, כל זאת באופן מוגזם".
התלונות נמצאו לא מוצדקות. כחלק מהחובה לספק למאזינים ולצופים מידע מלא ומהימן 
הפלסטיני,  בצד  הלחימה  תוצאות  על  גם  לדווח  המקצועית  חובתנו  המבצע,  אירועי  על 
המשלימות את התמונה המלאה. גם ראיון של 10 דקות עם גורמים פלסטיניים או דיווח על 

הרס הנגרם מפעילות צה"ל אינם מוגזמים ואינם חורגים מהפרקטיקה העיתונאית.
הנציב סבר כי הראיונות עצמם היו ענייניים ומקצועיים, נגעו בשאלות השעה, הדוברים לא 

התלהמו והמראיינים לא גילו אמפתיה מופגנת כלפי הצד הפלסטיני. 

"הבליץ" על עזה
"כתבי 'קול ישראל' מכנים את התקיפה של חיל האוויר בעזה 'בליץ'", התלונן מאזין לרדיו. 

"חלילה לנו – זהו כינוי למתקפת הנאצים במלחמת העולם השנייה".
התלונה נמצאה לא מוצדקת. יועצת הלשון של רשות השידור שיגרה מכתב הסבר מפורט 
למתלונן כי "המילה בליץ כבר הייתה מזמן לערך מילוני ממקורו בגרמנית במלחמת העולם 
השנייה. המילה אף קיימת, כידוע לך בוודאי, גם באנגלית. עם זה אעשה כל מאמץ להתחשב 

ברגישות המובנת ולבקש שימעיטו בשימוש הזה ככל האפשר".
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ללא עילה
בקטגוריה זו אנו משבצים את הקבילות העוסקות במעשיהם או במחדליהם של גופים 
שאינם קשורים לרשות השידור )למשל הטלוויזיה החינוכית, גלי צה"ל, ערוצים 10 ו־2, 
הקובל  את  מפנים  אנו  כאלה  במקרים  וכדומה(.  והלוויין  הכבלים  האזוריות,  הרדיו  תחנות 
זה טופלו השנה  לגוף הרלוונטי. 52 תלונות מסוג  הנכונה או מעבירים את הקבילה  לכתובת 

במשרדנו. להלן דוגמאות מייצגות:

היטלר בגלי צה"ל
"בגלי צה"ל ישנה תוכנית 'חותרים למגע' בשעה 14:00. או ערן זרחוביץ' או שרון טייכר 

אמרו שאפילו אם היטלר היה מחמיא לי הייתי בעדו. צרם לי".
נציב קבילות ברשות השידור אינו מטפל בתלונות הנוגעות לגלי צה"ל. המאזין הועבר לנציב 

הקבילות בתחנה הצבאית.

השעון של "הוט"
"אני פונה אליכם בנושא השעון ב'הוט'. משלמים כל כך הרבה כסף ומכל מיני בחינות ואין 
תמורה. אחת הבעיות שאני פונה כרגע זה שאף פעם אין קשר בין מה שרשום לבין השידור 
שידור התוכנית  בזמן  ומסתיימות  באיחור  בפועל של התוכנית. תמיד התוכניות מתחילות 

הבאה. יש לדאוג ש'הוט' ידייקו בהתאמה בין זמן השידור למה שכתוב".
למתלוננת הוסבר כי רשות השידור וחברת הכבלים "הוט" הנן שתי רשויות נפרדות, והיא 
הופנתה לממונה על פניות הציבור במועצה לשידורים בכבלים ובלוויין, האגף לשידורים רב 

ערוציים במשרד התקשורת.

לא קולטים
"הייתה לי אנטנה פנימית והצלחתי לקלוט שידורים בתצורה טובה ומסודרת. מאז שרכשתי 
יש קליטה  בצורה תקינה. לעתים  אני מסוגלת לצפות בשידורים  אין  את הממיר הדיגיטלי 
מצוינת ולפתע רואים רק פיקסלים בלתי ברורים ואף סימון 'אין אות'. אני מבקשת לבדוק את 
העניין לעומק. אין כל סיבה שאשלם אגרה כל שנה ולא אקבל תמורה לאגרה. בימים אלה יש 

אולימפיאדה וסוף סוף יש במה לצפות, אולם אני לא מסוגלת ליהנות ממנה".
למתלוננת הוסבר כי מערך השידורים הדיגיטלי )עידן+( מופעל על ידי הרשות השנייה, ובכל 
שאלה של בעיית קליטה בשידורי המערך יש לפנות ישירות למוקד עידן+ בטלפון *9524 או 

באמצעות המייל idanplus@rashut2.org.il או לנציב פניות הציבור ברשות השנייה.
בעניין האגרה נמסר למתלוננת כי האגרה היא תשלום דמוי מס שיש לשלם עבור החזקת 
מכשיר המאפשר קליטת שידורי טלוויזיה. תשלום האגרה על פי חוק הנו עבור החזקת המקלט 

ללא קשר לתוכן השידורים, לצפייה, לאופן ולאפשרויות הקליטה או איכותה.

יונית נוזפת
"לכבוד מנהל הרשות. זה ממש דוחה שהקריינית בחדשות ערוץ 2, יונית לוי, צריכה להכתיב 
את הדעות שלה בכלל ובפרט אחרי כל שיחה על הימין. היא ראיינה את השר אלי ישי בעניין 
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המסתננים והעמידה אותו כמו למשפט שדה. אסור לקריין חדשות להכניס את דעותיו... נא 
לטפל בעניין מידית. לא יכול להיות שהיא תנהל את המדינה".

נציב הקבילות ברשות מוסמך לטפל בתלונות הנוגעות למשדרי רשות  כי  למתלונן נמסר 
השידור בלבד. בכל הנוגע למשודר בערוצים 2 ו־10 יש לפנות ישירות לרשות השנייה אל דוד 

רגב, נציב פניות הציבור.

אנחנו לא החינוכית
ערב  ערב  משודרת   23 בערוץ  השידור...  רשות  תוכניות  את  לשפר  כדי  אליך  פונה  "אני 
ישנה, היא אולי טובה לשנות השמונים, אבל האם  'מסע עולמי'. התוכנית מאוד  התוכנית 
חסרות תוכניות טבע, דרמות שיש לבטח בארכיונים? אני כבר לא מדברת על רכישה, אף על 

פי שהושקעו מיליונים...".
למתלוננת הוסבר כי רשות השידור והטלוויזיה החינוכית )ערוץ 23( הן שתי רשויות נפרדות. 
פניות ותלונות ניתן להעביר ישירות לטלוויזיה החינוכית בטלפון, במייל, בדואר או דרך אתר 

האינטרנט של התחנה.

תלונות אנונימיות
כללי  אך  הציבור,  קבילות  נציב  של  במשרדו  ומתויקות  נרשמות  האנונימיות  התלונות 
רשות השידור מונעים מן הנציב לטפל בהן. עם זאת, ניתן לעתים ללמוד מהן מה מטריד 
את הצופים והמאזינים, פעמים רבות בצורה כה חריפה כך שיעדיפו להעביר את מסרם מבלי 

לחשוף את זהותם.
הרשות  יו"ר  של  לידיעתם  בה  הכלול  המידע  מועבר  האנונימית,  הקבילה  לתוכן  בהתאם 

והמנכ"ל, ובמקרים מיוחדים הקבילה מועברת גם לידי ביקורת הפנים של רשות השידור.
בשנת 2012 הגיעו 18 קבילות כאלה.
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אגרה וגבייה
נדמה כי הנזק התדמיתי של רשות השידור בעקבות גביית אגרת הטלוויזיה הוא עצום, 
וספק אם ניתן לשקמו. השיח הציבורי עוסק ללא הפסקה בחוסר הלגיטימיות של תשלום 
האגרה וזונח הלכה למעשה את ההתעוררות בענייני התוכן בערוץ הראשון, את השקעת עשרות 

המיליונים בהפקות מקור ואת לוח השידורים המשודרג שהושק בתחילת שנת 2013. 
גם אמצעי התקשורת, המסורתיים והדיגיטליים, לא ריחמו על הרשות ונהנו השנה לעסוק 
הציבורי.  השידור  של  התוכן  בענייני  במקום  לאזרחים  שנגרמו  והעוולות  הגבייה  בענייני 
עשרות כתבות פורסמו בשנה החולפת נגד רשות השידור, נגד אגף הגבייה, נגד משרדי עורכי 
הדין העובדים עם הרשות ונגד רעיון אגרת הטלוויזיה המבוססת על חוק ארכאי משנת 1965; 
אלפים  בפייסבוק;  לבקרים  חדשות  עולים  חברתי  לצדק  ועמותות  אזרחים  של  קמפיינים 
חותמים על עצומות נגד האגרה; על עצומות לסגירת רשות השידור; וסטטוסים של אזרחים, 
שהופתעו לפגוש את נציגי רשות השידור בפתח ביתם, זוכים לאלפי שיתופים ברשת. אפילו 
יו"ר רשות השידור, ד"ר אמיר גילת, התבטא באחרונה כי השיטה הקיימת )של האגרה( לא 
מוכיחה את עצמה, ובאווירה הציבורית הקיימת ולנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות יש לחתור 

למציאת חלופות טובות יותר למימון השידור הציבורי.
אין מחלוקת שאגרת הטלוויזיה נחוצה להמשך פעילות השידור הציבורי. בלעדיה אין זכות 
קיום לרשות השידור, שמחצית מתקציבה בנוי על אגרה זו. אולם נראה כי רשות השידור נוהגת 
להסתתר מאחורי חוק מיושן ומאבדת בכך את הלגיטימיות שלה לגביית האגרה ולטיפול אדיב 
והוגן ביותר מ־2 מיליון לקוחותיה. אמנם לא מעט משתמטים מתשלום האגרה; אזרחי ישראל 
לא ששים לשלם עוד "מס" ומדחיקים את החשבונית; אגרת הטלוויזיה נגבית עבור מקלט ולא 
עבור הצפייה בערוצים 1 או 33; אולם יש גם ציבור גדול המעוניין לשלם או להסדיר את חובותיו 
וזה מתקשה  ואין מי שיטפל בו. הנהלת רשות השידור "ייבשה" במשך שנים את אגף הגבייה 
לתפקד בתנאים הקיימים. גם השנה האגף סבל מקיצוצים כואבים, ולכשתיושם הרפורמה, הוא 
יותר. המוקד הטלפוני, למשל, עובד 15 שעות שבועיות בלבד  יעבור למתכונת מצומצמת אף 
ועובדי אגף הגבייה כורעים תחת הנטל - כ־3,000 שיחות ביום! )דוגמאות בהמשך הפרק(. אין 

פלא כי המשימה להשיג את אגף הגבייה בטלפון הפכה לבלתי אפשרית. 
רשות השידור תלויה בשלוש השנים האחרונות בתפוקת העבודה של משרדי עורכי הדין 
הפועלים איתה. אלו הם קבלני הביצוע של הרשות, העוסקים בגבייה ובאכיפת החוק. אלה, 
היא  אף  הפוגעת  ציבורית  מחאה  של  נרחב  גל  מעוררים  הנציב,  התרשמות  פי  על  לפחות 

בתדמיתה של הרשות.
הקמפיין לתשלום האגרה אינו יעיל. הוא מפורסם רק בערוץ הראשון וברשתות הרדיו של 
צופה  לא  כלל  ציבור הצעירים  גבוהים,  רייטינג  אינו משופע באחוזי  רשות השידור. הערוץ 
בו. רבים מתלוננים כי אינם משלמים אגרה מכיוון שהם לא צופים בתוכני הערוץ הראשון 
– עובדה המנותקת מהמציאות. החוק כאמור קובע שיש לשלם "מס" על המקלט ולא על 
רשות השידור  ותפקידה של  החוק,  לעיקרי  מודעים  לא  רבים  בשידורים.  הצפייה  אפשרות 

להפיצו ביתר שאת, ולא רק בערוציה הנבחרים.
המחוקק העניק את מלוא הסמכויות בנושא האגרה למנכ"ל ולמנהל אגף הגבייה ולמעשה, 
בקבילות  שהטיפול  נקבע  זו  עובדה  עקב  בפניו.  להמליץ  אלא  הקבילות  לנציב  סמכות  אין 
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בענייני אגרה יופקד כולו בידי עובדי האגף וכי נציב הקבילות מהווה בנושא זה בעיקר צינור 
שדרכו עוברות הקבילות. אלה נרשמות ומועברות ישירות לטיפולו של אגף הגבייה )במקביל 

למעקבו של הנציב ולווידוא שהפונה זכה למענה(.
וברשתות  טלפוניות  פניות  מאות  כולל  לא  הנציב,  במשרדי  השנה  טופלו  תלונות   1,761
גם  יום  מדי  הנציב  עוסק  ותוכן  אתיקה  ענייני  מלבד  בכך,  וטוויטר(.  )פייסבוק  החברתיות 
בעשרות בעיות של אזרחים המתלוננים נגד התנהלות אגף הגבייה של רשות השידור. תלונות 
על האגף הגיעו השנה גם מהמועצה לצרכנות, ממשרד התקשורת ומנציבות פניות הציבור 

במשרד מבקר המדינה, שהחליטה בכמה מקרים להצביע על ליקויים בהתנהלות האגף.
עמדת נציב הקבילות הוצגה השנה למוסדות ולהנהלה מספר רב של פעמים. עובדה היא 
במליאת  קודמים,  בדוחות  שנאמרו  דברים  על  חזרה  אלא  אינו  ברובו,  כאן,  הנאמר  כל  כי 
של  ענק  לסניף  הגבייה  אגף  יהפוך  לא  אם  שוב,  הנה  אז  הנהלה.  ובישיבות  השידור  רשות 
שירות לקוחות )לרשות השידור יותר מ־2 מיליון לקוחות( שבמרכזו מוקד משודרג ועדכני, 
עם מערכת מחשוב חדישה כפי שהבטיחה ההנהלה למוסדות שוב ושוב – קשה להניח ששינוי 

אמיתי ייראה באופק.
הדינאמיקה בשוק  על  בחוק. מבט חטוף  שינוי מהותי  ליזום  יש  כי  הנציב  במקביל, סבור 
להבין  כדי  מספיק  הציבור  של  הצריכה  בהרגלי  השינויים  ועל  הטכנולוגיות  על  התקשורת, 

שמה שהיה נכון למימון שידור ציבורי לפני 50 שנה – לא מתאים לימינו.
להלן מספר דוגמאות:

אין מענה טלפוני
מיליון  משני  יותר  הגבייה.  לאגף  רציני  טלפוני  מוקד  קיים  לא  עדיין  הדוח,  לכתיבת  נכון 
לקוחות, 3,000 שיחות ביום ורק 15 שעות מוקד שבועיות העומדות לצורכי הציבור. התוצאה 
הרת אסון. מרבית התלונות היו נפתרות תוך זמן קצר: רוב הציבור רוצה לעדכן מצב משפחתי, 
להודיע על מעברי דירה או על כך שאין בידיו מקלט טלוויזיה. חוסר מענה טלפוני גורר אחריו 
תקפות.  אינן  השידור  רשות  מטעם  הגישוש"  "הודעות  שכן  פיקטיביים,  ואיחורים  קנסות 
לאחר מכן נשלחים גם משרדי עורכי הדין לבצע משימה ששאלת חוקיותה שנויה במחלוקת. 
מוקד טלפוני ושירות אמיתי ואדיב לאזרח )המותש והכועס( הם צורך קיומי, במקרה זה, כדי 

לאכוף את החוק.
כמעט ואין תלונה שלא מביעה רצון לדבר עם נציג שירות. יותר מ־90 אחוז מהתלונות הללו 
מוצדקות. אכן, בתנאים האלה, השגת אגף הגבייה בטלפון היא משימה )כמעט( בלתי אפשרית.

להלן דוגמה אחת מיני מאות:
"מזה ימים רבים אני מנסה להתקשר למענה הטלפוני, אולם איש אינו עונה. אני מתקשר 
אחד  ודם.  בשר  אדם  עם  קשר  ליצור  הצלחתי  לא  עדיין  אולם  המצוינות,  המענה  בשעות 
מהשניים קורה: או שהקו תפוס או כאשר אינו תפוס מנתקים לי – כנראה במכוון. אני אומר 
במכוון מכיוון שהטלפון מצלצל ולאחר כמה צלצולים נשמע צפצוף והשיחה מתנתקת. מאחר 
והניתוק מתבצע בכל פעם לאחר מספר צלצולים שונה ניתן בבטחה להעריך כי מדובר בניתוק 
אנושי של שיחה. לא ייתכן שאני מתקשר עשרות פעמים, במרווחי זמן שונים, בימים שונים 
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ועדיין איש אינו עונה לי. ובינתיים החוב לכאורה צובר ריבית ועובר לטיפולו של עורך דין".

הטרדה מתמשכת
זוג  של  הסטטוס  את  לבדוק  שנה,  אחר  שנה  השידור,  רשות  בוחרת  שנים  מעשר  יותר 
הזוג,  בני  והעדכונים מצד  עזרו המכתבים  לא  נשואים.  רק מכיוון שאינם  ביישוב  המתגורר 

שהחלו לקבל התראות גם מעורך דין. להלן המכתב בקיצורים הנדרשים:
"שלום רב, אנחנו זוג החיים באושר בכפר יהושע, יישוב נידח בעמק יזרעאל, כתריסר שנים 
בשמי  היחידים  העננים  ביולוגית...  המשותפים  ילדינו  גם  מסתופפים  קורתנו  בצל  ומעלה. 
האידיליה הכפרית המתוארת הם מכתבים מרשות השידור הדורשים מאיתנו אגרה כפולה. לפני 
עשור קיבלנו מכתב דומה ונאלצנו להחתים את מזכיר היישוב )?( כעד לחיינו המשותפים... לפני 
שנתיים קיבלנו מכתב דומה. עכשיו הסתפקתם בשיחת טלפון בה הוסבר לנו שאנחנו צודקים 
ומאושרים יחדיו, אך אתם מוצאים לנכון לבדוק מדי פעם למקרה שהחלטנו להיפרד )???!!!(...

"באמשים טרופים אלה – שלהי הקיץ המעיק ועם פתיחת שנת הלימודים ספגנו מכתב נוסף 
בה נדרשת בת הזוג לשלם כפל אגרה )ע"ח 2008???(. אנו אומנם לא נשואים כחוק, אולי פרט 
זכותנו ההיסטורית בארץ אבותינו  על  עומדים  מוציאכם משלוותכם החסודה, אך  זה  זניח 
לחיות על פי דרכנו... אנחנו מבקשים, אולי אפילו דורשים: נא לא להטריד, העמק רוגע, אין 

להפריע את מנוחתו".
התלונה נשלחה לאגף הגבייה ונמצאה מוצדקת. בתשובת האגף המתנצלת נמסר לבני הזוג 

שהנתונים עודכנו וכי הדרישה לאגרה בוטלה.

לא קיבלתי
דרישת  את  קיבלו  לא  כי  הטוענים  אזרחים  של  היא  לתלונה  השכיחות  הדוגמאות  אחת 
עשרות  של  בקנס  לוותה  אליה  שנחשפו  הראשונה  הדרישה  וכי  בדואר,  הראשונה  האגרה 
אבל  לשלם,  מעוניינים  האזרחים  לפועל.  להוצאה  איום  עם  דין  מעורך  במכתב  או  אחוזים 
חיצונית  חברה  באמצעות  ושולח  מפיק  הגבייה  אגף  כי  מתברר  יבוטל.  שהקנס  מבקשים 
מיליוני חשבוניות בשנה. אם אזרח טוען שלא קיבל שובר תשלום, אין ביכולת האגף להמציא 

אסמכתאות או לפקח על התהליך. 
אנו  בו  אשר  השידור  מרשות  מכתב  שלנו  הדואר  בתיבת  התקבל   3.10.2012 "בתאריך 
נדרשים לשלם חוב תשלום על החלק השני לשנת 2012... ראשית, מעולם לא קיבלנו התראה 
ראשונה לתשלום. שנית, המכתב הגיע אלינו חודש שלם לאחר התאריך שמצוין שבו הוא 
נכתב. שלישית, במשך שבועיים אני מנסה לתפוס את רשות השידור בטלפון בימי א', ב', ג' 

אך ללא הצלחה וזאת במשך כל שעות הבוקר...
מכתב  מקבל  שאני  ייתכן  לא  הוגנות.  בקצת  מעוניין  אני  אבל  לשלם,  התנגדות  לי  "אין 
לא  הם  לשלם  לדואר  הגעתי  כאשר   ,28.9.2012 ליום  עד  אותו  לשלם  ואמור  ב־3.10.2012 
אבל  השידור,  לרשות  אותי  הפנו  הם  לדואר  פניתי  כאשר  חלף.  שהתאריך  מכיוון  מוכנים 

אצלכם אין מענה וב־21.10.2012 אני מקבל מכתב מעורך דין על אי תשלום...
"אני מבקש מגורם ברשות השידור שייצור איתי קשר בטלפון או בכתב כדי שנוכל לשלם 
את האגרה ללא קנס וללא התערבות עורך דין... הכשל במקרה הזה הוא לא שלי. אני לא 
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מבקש התנצלות, בסך הכול הוגנות ויושר מגוף ציבורי".
ביטל את החיובים המיותרים  לציון  הגבייה בראשון  אגף  סניף  מוצדקת.  נמצאה  התלונה 

והקנסות לבני הזוג.

אין לי טלוויזיה
בדף של אגף הגבייה באתר האינטרנט של רשות השידור קיים טופס אותו ניתן לשלוח בפקס 
לא  מקלטים  מחזיקים  שלא  אלה  לטובת  דומה  טופס  טלוויזיה.  מקלט  החזקת  על  ולעדכן 
נמצא שם. ייאמר כאן כי אגף הגבייה מנסה בכוחו הדל למצוא את אותם אנשים שמחזיקים 
מקלט ולא משלמים אגרה - הם רבים מאוד. בדרך, בגלל שליחת מכתבים סיטונאית )בשיטת 

"מצליח"( כדי לאתר את המשתמטים, נפגעים רבים אחרים.
אזרח שלא מחזיק מקלט ונפתחו נגדו הליכי גבייה של משרד עורכי דין מטעם רשות השידור 
פנה לנציב בחודש דצמבר 2012, לאחר שמכתב רשום ששלח לאגף הגבייה לא נענה במשך 

כמה חודשים: 
פנייה  כל  הייתה.  לא  ומעולם  טלוויזיה  בידי  מכיוון שאין  הגבייה  הליכי  להפסיק את  "נא 
אחרת ונוספת אליי תיחשב בעיני כהטרדה... אני נאלץ לפנות אליך כנציג הרשות ולהודיע 
כי שלחתי מכתב, יש לי אסמכתה שהגיע, ולא קיבלתי תגובה... אני רואה בכך זלזול באנשים 

ישרים".
ופרטי האזרח, שלא מחזיק  ידי אגף הגבייה  התלונה נמצאה מוצדקת. הפנייה טופלה על 

בטלוויזיה, עודכנו במערכת.

פטורים מאגרה
ניצולי שואה, נכי משרד הביטחון וגמלאים זכאים לפטור מלא מאגרה )נספח ה'(. גם מקבלי 
הנתונים  עם  הגבייה מסונכרנים  באגף  לא תמיד המחשבים  לאומי.  מביטוח  הכנסה  הבטחת 

בשטח.
"אני חד־הורית משנת 2000 וכל השנים קיבלתי פטור מתשלומי אגרה, שלחתי לך מביטוח 
לי  שעיקלתם  שלי  מהבנק  לי  נודע  האחרונים  בימים  הכנסה.  הבטחת  על  אישורים  לאומי 
את החשבון, מצבי האישי לא השתנה, אני עדיין חד־הורית ועדיין מקבלת הבטחת הכנסה 

מביטוח לאומי. אבקשכם להסיר את העיקול בהקדם...".
וכי  ברשומות  עודכן  הפטור  כי  למתלוננת  השיב  הגבייה  אגף  מוצדקת.  נמצאה  התלונה 

דרישת האגרה בוטלה.

שיטת "מצליח"
"אני פונה אליך, למרבה הצער, מיואשת, מותשת ונבוכה מול התנהלות אגף הגבייה ברשות 
הזלזול  מול  נרמס  כאזרח  מרגישה  אך  ממשלתי,  במשרד  עובדת  דין,  עורכת  אני  השידור. 
והליכי הגבייה האגרסיביים, הדורסניים וחמור מכך - חסרי כל בסיס חוקי כלפיי. אין ברשותי 

טלוויזיה מאז נישאתי, לפני כ־8 שנים.
"חרף זאת, בכל מעבר דירה אנו מקבלים דרישת תשלום אגרה של רשות השידור. בתחילה 
פנינו אליכם והצהרנו כי אין ברשותנו טלוויזיה והדרישה נפסקה, אלא שכל אימת שעברנו 
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דירה, ובמהלך שנות נישואינו עברנו הרבה דירות, הסיפור התחיל מחדש והדרישות חודשו. 
בחודש יולי 2012 קיבלנו דרישה נוספת לתשלום והתראה לפני פנייה לעורך דין. פניתי לגברת 
הועברה  שפנייתנו   ,8.7.12 ביום  השיבה,  והיא  השידור  רשות  של  הציבור  יחסי  ממחלקת 
גן. מאז לא שמענו מכם כלום, אך ממשרד עורכי הדין לצערי  לבדיקת סניף הגבייה ברמת 
שמענו הרבה מאוד. על אף ששוחחתי עם משרד עורכי הדין, וגם זאת לאחר השארת הודעות 
חוזרות ונשנות, ומסרתי להם כי אין ברשותנו טלוויזיה, גיליתי לתדהמתי שנפתח תיק הוצל"פ 
נגדנו. מעקלים הגיעו לדירתנו הקודמת, הטילו עיקול על רכבנו ועתה, בחג הפסח, קיבלנו 

הודעה כי עוקלו כספים מחשבונו של בעלי. 
אין־ספור  השארתי  הדין,  עורכי  למשרד  מכתב  שלחתי  בהוצל"פ  התיק  כשנפתח  "עוד 
הודעות, אך לא זכיתי לדבר אפילו עם מתמחה ממשרדם. מצ"ב המכתב שנשלח אליהם. כפי 
שציינתי, אני מותשת ומיואשת ונבוכה שבמדינה מתוקנת זו התנהלות הרשות כלפי אזרחיה. 

כולי תקווה שלפחות פנייה זו תניב תועלת כלשהי, והליכי הגבייה ייפסקו".
בעקבות התערבות נציב הקבילות, אגף הגבייה ביצע ביקור בהול בבית המתלוננת, שנמצאה 

דוברת אמת. התלונה נמצאה מוצדקת וההליכים נגדה הופסקו לאלתר.

המבחן הפונקציונאלי
בישראל  טלוויזיה  שידורי  קליטת   ,2011 שנת  בתחילת  דיגיטליים  לשידורים  המעבר  עם 
מתבצעת רק באמצעות ממיר )כבלים, לוויין, עידן+( או צלחת פרטית. אזרחים רבים טוענים 
אינו  אגרה שכן המקלט שברשותם  לחייב אותם בתשלום  אין  או צלחת  בהיעדר ממיר  כי 

משמש כטלוויזיה. תובענה ייצוגית נגד הרשות מתנהלת בימים אלו בבית המשפט.
להלן דוגמה מייצגת:

"לא הייתי מעולם מחוברת לשידורי לוויין, כבלים או טלוויזיה. הבוקר הופיע אדם שהציג 
עצמו כנציג רשות השידור, נכנס לדירה ואמר שעליי לשלם אגרה עם קנס של 1,200 שקל. 
למרות שהוכחתי לו והוא אישר שיש ברשותי רק מקלט טלוויזיה אחד ושהוא אינו מחובר 

לשקע קיר ומיועד רק לשידור דיסקים לילדים ולבני הנכה.
"לאחרונה ראיתי פסיקה של בית המשפט בעניין שהעניק פטור למי שלא מחובר לכבלים 
או ללוויין. אבקשכם לברר את ההונאה וחוסר ההגינות של הגובה ולדאוג להחזרת התשלום 

ששילמתי".
דין שאינו  פי חוק. מדובר בפסק  פועלת על  נמצאה לא מוצדקת. רשות השידור  התלונה 
חלוט והלשכה המשפטית של הרשות עדיין בודקת את השלכות פסק הדין. נכון להיום אין 
הרשות פוטרת אזרחים או בתי עסק שהמקלט שברשותם לא מחובר לממיר כלשהו. החיוב 
האבסורד  את  חושפים  זה  מסוג  ברור שמקרים  זאת,  עם  המקלט.  החזקת  עצם  על  נעשה 

שבחוק הקיים. הטלוויזיה אינה קולטת - האזרח נדרש לשלם.

"התנהלות בריונית"
בית דרשו מהם, כאופציה  לביקור  נציגי הרשות שהגיעו  כי  בפני הנציב  יש כאלה שטענו 
לביטול האגרה, להרוס את רכיב המכוון בטלוויזיה )טיונר( כדי שהמקלט שברשותם לא יהיה 

מסוגל, אפילו כאופציה עתידית, לקלוט שידורי טלוויזיה. 
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"עכשיו דפקו לי בדלת שני בריונים של רשות השידור... אין לי טלוויזיה, יש לי מסך מחשב 
גדול בחדר העבודה, זה מסך עבודה באולפן הביתי. הוא לא מחובר לכלום. אין לנו כבלים 
אינו  גם אם  בטלוויזיה  הנציג טען שמדובר  בבית.  לטלוויזיה  דרך אחרת להתחבר  כל  או 
מחובר, כי יש לו מקלט מאחורה. הראיתי לו שזה לא מחובר לכלום חוץ מלמחשב. אמר לי 
הנציג, בסדר, מאמין לך, תמלאי פרטים אישיים... אחרי שהבנתי שלא יעזור כלום ואידרש 
אבל  ייצאו  הם  כי  בעיה  הם אמרו שאין  שייצאו מהבית.  מהנציגים  דרשתי  אגרה,  לשלם 
יביאו משטרה ושנקבל קנס של 10,000 שקל. אז דרשתי שיחזרו פנימה ובן זוגי הרס את 
הרכיב בחלק האחורי של המסך שיכול לשמש כמקלט טלוויזיה, ורק אז קיבלתי 'אישור' 
בכתב... ההרגשה שנותרתי איתה היא הרגשה קשה. אני חשה מחוללת, יש לי הרגשה שזה 
למה  אחד...  לאף  הדלת  את  לפתוח  לרצות  לא  לי  גורמת  ההפחדה  לזה  ומעבר  נגמר  לא 

מתייחסים אליי כאל פושעת...".
כי דרישה לפגום ברכוש הציבור רק לשם  כן, הנציב סבור  התלונה נמצאה מוצדקת. כמו 
קבלת הפטור המיוחל מאגרה אינה מקובלת – לא מוסרית וספק אם חוקית. גם התנהגות 

הנציגים הייתה לא ראויה והנציב הודיע על כך למנהל אגף הגבייה.
אינו  )טיונר(  המכוון  רכיב  הדיגיטלי  השידור  בעידן  כי  עוד  נמצא  הגבייה  אגף  עם  מבירור 
רלוונטי עוד באפשרויות פוטנציאל הקליטה, ולכן הרשות לא דורשת עוד להוציאו. עידן השידור 
הדיגיטלי ייתר את המכוון ולמעשה בכל צג קיים היום פוטנציאל קליטה )בעזרת חיבור לממיר, 
לצלחת לוויינית או לאינטרנט(. לכן, כלל האצבע שמונהג היום ברשות הוא גודל מסך. מסך 

בגודל של 24 אינטש ומעלה מוגדר באגף הגבייה כמקלט ומחייב את המחזיק בו באגרה.

תשלום כפול
המערכות באגף הגבייה מיושנות, כך שהן מאפשרות לאזרחים לשלם תשלומים כפולים ללא 

ידיעתם. מספר אזרחים שקבלו בפני הנציב דרשו שיוחזרו להם כספים - ונענו על ידי האגף.

גרים עם ההורים
רק  הטלוויזיה  לאגרת  בראשונה  נחשף  לחייהם  העשרים  בשנות  צעירים  של  גדול  ציבור 
לאחר שנשלחת אליהם הודעת תשלום ראשונה. במקרים רבים הצעירים עדיין מתגוררים 
עם הוריהם ולא נדרשים לשלם אגרה. מפוחדים וחוששים, לאחר קנסות ואיומים, הם פונים 

בדרכים המקובלות כדי לבטל את דרישת החוב.
"לפני שבועיים קיבלתי מכתב מעורך דין עם קנסות ואיום לפתיחת הליכים משפטיים נגדי. 
חשוב לי לציין כי זה המכתב הראשון שאני מקבל מכם, נכון להיום אני מתגורר עם אשתי 
וזו גם הכתובת אליה שלחתם את המכתב. מדוע מבקשים ממני לשלם אגרה  בבית הוריי, 

כפולה, אם הוריי כבר משלמים?".
התלונה נמצאה מוצדקת. מאגף הגבייה נמסר למתלונן כי "ההודעה לתשלום נשלחה בטעות 

וכי אין לך כל חוב לאגרה".

ירדו מן הארץ
יש תושבים רבים שעזבו לחו"ל ומכתבי הדרישה לאגרה, מתברר, מגיעים אליהם עד מעבר 
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לאוקיינוס. גם כאשר עדכנו את רשות השידור במכתב, הם לא קיבלו תשובה, והחיובים לא 
נמחקו.

"בסוף חודש יולי עזבנו את הארץ, התקשרתי למשרדכם ואמרתם לי לשלוח מכתב או דואר 
אלקטרוני עם בקשתי. למכתב התבקשתי לצרף אסמכתאות המעידות על עזיבתנו את הארץ 
ובו איומים מאגף הגבייה  וכך עשיתי.... רבה הייתה תדהמתי כאשר קיבלתי מהוריי מכתב 
בטרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל... כפי שכבר הודעתי לפני מספר חודשים, איננו גרים בארץ 

ולפיכך איננו מחויבים באגרה, אנא עזור לנו לבטל את העוול".
התלונה נמצאה מוצדקת והחוב נמחק.

לנציב התברר עוד כי עשרות אלפי מכתבים נשלחים מדי שנה לאגף הגבייה ולא זוכים 
בהתאם  במהרה.  זה  ליקוי  לתקן  יש  כי  סבור  הנציב  אדם.  בכוח  מחסור  בגלל  למענה 
לתקשי"ר )תקנון שירות המדינה(, אזרח הפונה לרשות השידור חייב לקבל תשובה תוך 14 

ימים מפנייתו. 

משרדי עורכי דין
רבים התלוננו גם על משרדי עורכי הדין העובדים כקבלני גבייה ואיתור חייבים מטעם רשות 
השידור. התלונות נסבו סביב השירות, היחס לחייבים, גביית שכר טרחה מוגזם, ביקורי הבית 
המאיימים והעובדה שאינם פועלים על פי אמות המידה שעליהן התחייבו כשזכו במכרז. יצוין 
כי בשנת 2012 עבדו עם רשות השידור 14 משרדי עורכי דין, כשבשנת 2013 צומצם מספרם 

לחמישה בלבד – בעקבות התלונות המרובות ובהתאם לדרישת המוסדות.
"לפני כחודש פנו אליי מחברת עו"ד הדס בתביעה על הוצאה לפועל בגין אי תשלום אגרה 
משנת 2006... לאחר דין ודברים עם החברה )שהיה קשה להשיגה( ולאחר שנאלצתי להוכיח 
לרשות.   2012 מרס  מסוף  טלוויזיה  ברשותי  כי  המידע  את  העבירו  הם  אחות',  לי  'אין  כי 
הרשות קיבלה את המידע והורידה את החיוב ל־551 שקל שאני מחויב לה על שנת 2012. 
משרד עורכי הדין דרש ממני 2,000 שקל בעבור 'השירות' שקיבלתי ממנו, זאת למרות שאת 
המכתבים הם שלחו לכתובת הלא נכונה, לא קיבלתי אף מכתב מטעמם ונציגה בשם חנה 
נזפה בי 'כי זה החוב וזה מספיק, הפסק להתווכח'... לא ברור לי מדוע הופעל עליי הוצל"פ על 

אי תשלום של שלושה חודשים ולא ברור לי למה איני יכול לשלם לרשות את חובי...".
התלונה נמצאה מוצדקת והחיובים בוטלו על ידי אגף הגבייה.

עוד דוגמה
"מעולם לא החזקתי טלוויזיה בביתי, לכן אין עילה חוקית לדרוש ממני אגרה... ביולי קיבלנו 
מכתב חתום על ידי עו"ד ח'ירי חליל ובו דרישת חוב )שלא היה ולא נברא( וטענה שעורך 
הדין הצליח לאתר בביתי מקלט. צוותי השטח שלכם לא באו לבדוק. אם תרצו לבוא, אתם 
הניסיון  את  רבה  בחומרה  רואה  אני  מקלט...  ברשותי  שאין  לראות  רבה  בשמחה  מוזמנים 

לאיים עלינו איומים שונים. זוהי טענה שקרית...".
מאגף הגבייה עדכנו כי החייב לא מחזיק בטלוויזיה והודיעו לו כי בעתיד הקרוב יתקיים 

אצלו ביקור בית.
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נציב קבילות הציבור ממונה על פי חוק על ידי מליאת רשות השידור על פי המלצתו של 
יו"ר הרשות. המינוי הוא לחמש שנים. בזכות הסדר זה ועל פי כללי רשות השידור הנציב 

אינו כפוף אלא להוראות הדין בלבד. 
הנציב מוסמך לדון בכל קבילה או תלונה מכל אדם בכל עניין הנוגע למשדרי הרשות או 
לאופן פעולתו. הנציב אינו משמש כחלק מביקורת הפנים של הרשות או ממערך יחסי הציבור 
שלה – חובת הנאמנות שלו היא אך ורק לאינטרס הציבורי ולהבטחת מעמדו של השידור 
הציבורי. הנציב יכול ומוסמך לבחון ולהורות על תיקון טעויות ועוולות פרטניות בלבד. מתוך 
אלה יכולה להתקבל גם תמונה כלל מערכתית אך אין זה באחריותו או בסמכותו של נציב 
הקבילות לתקן את המצב הכללי – על נושא זה מופקדת מליאת רשות השידור כגוף מפקח 
וקובע מדיניות וההנהלה המקצועית של הרשות כגוף המבצע שלה – בתחום זה יכול הנציב 
רק לשמש כגורם מייעץ או כמי שמביא לידי ביטוי את קולו של הציבור, בהנחה ש"קול המון 

הוא קול שדי" וככזה ראוי שעל פיו ננהג.
על פי כללי רשות השידור, הדוח השנתי של הנציב מוגש למליאה. וכך קבע המחוקק, שמנכ"ל 
רשות השידור יגיש לוועדת הביקורת של המליאה אחת לשנה דוח על יישום המלצותיו של 

הנציב.

בנקדי, הקוד  רבים  כיום סעיפים  ועדת האתיקה.  נקדי ברוח המלצות  קוד  יש לעדכן את 
האתי המחייב את עיתונאי רשות השידור, הם בבחינת "אות מתה" - לא רלוונטים לתקופה 

ולא קיימים הלכה למעשה. 

יש לקבוע נהלים להסדרת שידור יצירות של עובדי רשות השידור. מצד אחד, החשש לניגוד 
עניינים המתקיים מעצם שידור או קידום יצירות של עובדי הרשות. מצד אחר, אין לקפח את 
ציבור מאזיני הרשות וצופיה ולמנוע מהם ליהנות מיצירות ראויות רק בשל העובדה שהיוצר 

הוא עובד הרשות.

של  תזוזות  ופחות  תכופים  שינויים  פחות  קודש.  ביראת  המשדרים  ללוח  להתייחס  יש 
תוכניות. אם נעשה שינוי כפוי, יש ליידע את הציבור. 

ועל מנהלי השידור התורנים מוטלת אחריות שכל תורנות  זמני השידור  יש להקפיד על לוח 
תסתיים בזמנה ושלא ייווצרו איחורים ועיכובים.

איחורים תכופים גורמים בפועל תזוזה בלוח השידורים וצופים רבים נפגעים מכך שהתוכניות 
שהוקלטו מבעוד מועד נקטעות.

שילוב יותר נשים בפאנלים חדשותיים ובפרשנויות. רשות השידור רואה עצמה מחויבת לשידור 
פלורליסטי המייצג באופן מאוזן והוגן מגוון רחב של דעות והשקפות בחברה הישראלית.

יש להנגיש את שידורי החדשות לציבור לקויי הראייה. הנגשת מהדורות החדשות גם ללקויי 
ראייה היא שליחות ציבורית. לטלוויזיה הישראלית אסור להדיר ממשדריה, מוסרית וערכית, 

מאות אלפי אזרחים הזוכים לשירות דומה בערוצים המסחריים.
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בעניין האגרה: החוק הקיים "ממלכד" את רשות השידור. מצד אחד, הרשות היא גוף משדר, 
מצד אחר היא גוף הנדרש לגבות מס מהציבור – את המשוואה הזו יש לפתור, בעזרת מציאת 

חלופות לאגרה ובשינוי חקיקה - ויפה שעה אחת קודם. 

מרבית הציבור לא מודע לחוק רשות השידור ולחובת תשלום האגרה על מקלט הטלוויזיה 
– זאת ללא קשר לאיכות או לשידורי הערוץ הראשון. קמפיין תקשורתי והסברתי מקיף, בכל 
אמצעי התקשורת, המדגיש את איכות השידור הציבורי וחשיבותו הוא הכרחי לשינוי תדמיתה 

של הרשות והמשך הלגיטימיות שלה לגביית אגרה בעיני הציבור.

יש לשים דגש על מתן שירות אדיב ומסביר לאזרח. הפעלת מוקד טלפוני חדיש שייתן מענה 
ראוי לאלפי פניות ביום. בנוסף, שדרוג מערך המחשוב המיושן של אגף הגבייה ושדרוג מערך 

התשלומים בטלפון ובאינטרנט.

חוסר סבלנות כלפי משרדי עורכי הדין שלא עומדים באמות המידה שמציבה להם רשות 
השידור.
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נספח א'
סמכות הנציב

סמכויות הנציב ודרכי פעולתו נקבעו בתיקון חוק רשות השידור )תיקון מס' 11( )הממונה 
על קבילות הציבור(, התשנ"ד - 1994. במסגרת התיקון הוסף לחוק סעיף 22א, וזו לשונו:

ברשות  הציבור  קבילות  על  ממונה  המליאה,  באישור  ימנה,  הרשות  ראש  יושב  )א(  22א. 
)להלן - הממונה על קבילות( לתקופת כהונה של חמש שנים.

)ב( הממונה על הקבילות ידון ויברר קבילות ותלונות מטעם הציבור בכל הנוגע למשדרי 
הרשות או לאופן פעולתה של הרשות. הועד המנהל, באישור השר וועדת החינוך והתרבות של 
הכנסת, יקבע כללים לפעולות של הממונה על הקבילות, לרבות לעניין אופן בירור התלונות.

)ג( הממונה על הקבילות רשאי שלא לטפל בתלונה או בקבילה אם גוף אחר ברשות מוסמך 
לדון ולהכריע בה.

)ד( החליט הממונה על הקבילות שלא לטפל בתלונה בשל קיום גוף כאמור בסעיף קטן )ג(, 
ידווח על כך ליושב ראש הרשות ולמליאה ויעביר לוועד המנהל את הטיפול בקבילה.

)ה( מצא הממונה על הקבילות, לאחר דיון בקבילה ובשמיעת הנוגעים בדבר, כי צדק הקובל 
בפנייתו, וכי הרשות פעלה שלא כדין בנושא מסוים, רשאי הוא לפנות למנהל הכללי בדרישה 
שיורה לשדר את ממצאיו בטלוויזיה או ברדיו; המנהל הכללי יורה על שידור הממצאים כאמור 

בשים לב להמלצת הממונה על הקבילות.

דברי הסבר
ראש  יושב  ידי  על  שמונה  האומבודסמן  של  וסמכויותיו  מעמדו  את  בחוק  לקבוע  מוצע 
הרשות ומליאת הרשות. התיקון המוצע מחזק את מעמדו של האומבודסמן והוא יוכל לטפל 
ביעילות בקבילות מכוח הצעת החוק ומכוח כללים שיותקנו, לפי הניסיון ולאור יוזמות של 

מנהל הרשות והועד המנהל.
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נספח ב'
נוהל עבודת הנציב - החלטת הוועד המנהל

כללי העבודה של הממונה על תלונות הציבור חייבים באישור של השר וועדת החינוך של הכנסת 
לאחר שאושרו בוועד המנהל.

כיום פועל הממונה על פי הכללים שאושרו בעבר. עם זאת, בסוף שנת 2007 ובתחילת 2008 
דן הוועד המנהל ואישר נוהל חדש לעבודתו. מטרת הנוהל החדש לחזק את מעמדו של הממונה: 
תוארו שונה לתואר נציב הקבילות, הוענקה לו הסמכות להעביר את החלטותיו בשעת הצורך 
גם לתיק האישי של עובד הרשות, הוא רשאי להמליץ במקרים מסוימים על הליך משמעתי. 
עם זאת, נקבע שבמקרה שהנציב חושב שיש לשדר תיקון לדברים שפורסמו – רשאי המנכ"ל 

לערער על כך ורק החלטת ועדת האתיקה והוועד המנהל תהיה סופית במקרה כזה.

פרק א' - פרשנות
1. הגדרות
בנוהל זה –

הרשות – רשות השידור
היו"ר – יו"ר רשות השידור

המנכ"ל – מנכ"ל רשות השידור
המליאה – מליאת רשות השידור

הוועד המנהל – הוועד המנהל של רשות השידור
הנציב – הממונה על קבילות הציבור

ועדת הביקורת - ועדת הביקורת של מליאת רשות השידור
ועדת האתיקה - ועדת האתיקה של מליאת רשות השידור

פגיעה – נזק ממשי לאדם, לשמו הטוב, לרכושו או לכבודו, לרבות חשש של ממש לנזק שכזה.
דברים  או של  מדויק  לא  או  נכון, מטעה  לא  פרט  או הבהרה של  תיקון  – הכחשה,  תגובה 

שהוצאו מהקשרם.
הנילון – מי שהתלונה נוגעת אליו.

המתלונן – מי שהגיש תלונה לפי כללים אלה.

2. מינוי הנציב
היו"ר ימנה, באישור מליאת רשות השידור, נציב קבילות הציבור ברשות. המינוי ייכנס לתוקף 
לאחר אישור המליאה. המינוי יהיה לתקופת שירות של 5 שנים. תוארו של הנציב יהיה "נציב 

קבילות הציבור ברשות השידור".

3. פרסום לציבור
הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מינויו של הנציב וכן הודעה על דרכי ההתקשרות עמו.

4. אי תלונת הנציב
והרדיו  הטלוויזיה  רשתות  בכל  חודש,  בכל  ביום אחד  ולפחות  לזמן,  מזמן  הרשות תפרסם 
שברשותה וכן כל העת באתר האינטרנט שלה, את כתובתו של הנציב ואת הדרכים שבהן 
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אפשר להעביר אליו תלונות. 
הנציב הוא בלתי תלוי בעבודתו ואין עליו מרות בעניין מילוי תפקידו זולת מרותו של הדין.

פרק ב' - תלונה לממונה
1. נושאי הקבילות

הנציב יקבל וידון בתלונות וקבילות בכל דבר ועניין הנוגע למשדרי רשות השידור או לאופן 
פעולתה.

2. הגשת קבילה
התלונה תוגש לנציב בכתב. המתלונן יחתום על תלונתו ויצרף את כתובתו המלאה. בתלונה 
המועברת בדואר אלקטרוני יציין המתלונן את שמו המלא ואת כתובתו והדבר ייחשב לחתימה. 
התלונה תכלול את תיאור העניין הנילון, את המועד שבו אירע, וכל פרט אחר העשוי לסייע 
לבירור התלונה. כאשר הקבילה מוגשת בעזרת עמותה או ארגון צרכנים - התלונה המקורית 

תישלח לנציב העתק מתשובת הנציב יישלח גם לידי העמותה או הארגון המסייע.

3. סמכויות מקבילות
ראה הנציב שגוף אחר ברשות מוסמך לדון, להכריע או להשיב על תלונה שנשלחה אליו הוא 

רשאי שלא לטפל בתלונה ולהעבירה לאותו גוף.  
וכן  הביקורת  ולועדת  המנהל  לוועד  ליו"ר,  בכתב  כך  על  יודיע  כך  הנציב  במקרה שהחליט 
יודיע  והנציב  הנציב  לידיעת  הממצאים  יועברו  בתלונה  הטיפול  סיום  עם  עצמו.  למתלונן 

לפונה על תוצאות הטיפול.
החל גוף אחר ברשות בטיפול בתלונה, יימנע הנציב מטיפול בה, ממצאי הגוף האחר יועברו 

לידי הנציב כדי שישיב לפונה.

4. תלונות שאין לברר אותן
1. הנציב לא יברר תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או 

בית דין הכריע בו לגופו.

לדון רק  פי חוק, רשאי הנציב  גוף חקירה מוסמך על  בידי  נחקרת  יתברר שהתלונה  2. אם 
באותו חלק של התלונה הנוגע לאתיקה מקצועית בלבד. דיון זה יתקיים רק לאחר קבלת חוות 

דעתו של היועץ המשפטי ובהרשאתו. 

כך  על  ויודיע  טורדנית  או  קנטרנית  שהיא  סבור  שהוא  תלונה  לברר  שלא  רשאי  הנציב   .3
למתלונן.

4. הנציב לא יברר תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב 
תלונות הציבור לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה )נוסח משולב( תשי"ח 1958. 

5. הנציב רשאי להפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה ורשאי 
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הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו. הפסיק 
הנציב את הבירור, יודיע זאת למתלונן ולנילון ויציין את הנימוקים לכך.

5. אופן הבירור
1. הנציב רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר 

הדין או בדיני ראיות.

וייתן לו הזדמנות נאותה להשיב  נוגעת אליו  יביא את התלונה לידיעת מי שהיא  2. הנציב 
עליה.

3. הנציב רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר אם ראה בכך תועלת.

4. הנציב רשאי לדרוש מן הנילון ומן הממונים עליו להעביר אליו את גרסתם בעניין התלונה 
וזאת בתוך תקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

5. לצורך בירור תלונה, רשאי הנציב לדרוש מכל עובד או בעל תפקיד ברשות, גם אם אין 
בינו ובין הרשות יחסי עובד-מעביד, להתייצב לפניו במועד שיקבע הנציב ולתת לו כל מידע 
או מסמך העשויים לדעת הנציב לסייע לבירור התלונה. סירב בעל התפקיד להתייצב ולתת 
את המידע, ישעה אותו המנכ"ל מיידית מעבודתו עד שיתייצב או ימסור את המידע. מי 
שנדרש להתייצב או למסור מידע או מסמך כאמור חייב למלא את הדרישה, והוראות סעיף 
יחולו, בשינויים המחויבים, על סירוב למלא  וועדות החקירה התשכ"ט – 1968  11 לחוק 

את הדרישה.

6. ממצאי הנציב
כמפורט  ינהג  או מקצתה,  כולה  מוצדקת,  הייתה  הבירור שהתלונה  הנציב בתום תהליך  מצא 

להלן:

1. ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו.

2. העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הנציב להצביע לפני מי שהתלונה עליו על 
הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. כמו כן רשאי הנציב להורות על העברת העתק 

מהחלטתו לתיק האישי של הנילון.

3. הנילון או הממונה עליו יודיע לנציב תוך המועד שנקבע כאמור בפסקה )2( על האמצעים 
לתיקון הליקוי.

)2( - תעקוב ועדת הביקורת של  4. הצביע הנציב על הצורך בתיקון ליקוי כאמור בפסקה 
מליאת הרשות אחר יישום המלצותיו. בכל מקרה של עברה אתית יועבר הנושא למעקב של 

ועדת האתיקה.
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5. העלה בירור התלונה חשד שנעברה עבירה פלילית - יביא הנציב את הדבר לידיעת היועץ 
המשפטי של הרשות ויודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

בשידורי  ממצאיו  את  לשדר  שיורה  בדרישה  בכתב  הכללי  למנהל  לפנות  הנציב  רשאי   .6
הטלוויזיה או הרדיו. בטרם יפנה את הדרישה למנכ"ל, יבדוק את עמדת המנכ"ל, ויאפשר לו 
להביע את עמדתו וישמע את שיקוליו המקצועיים כעורך ראשי וכמי שרואה ראייה רחבה 
של השידור בכללותו. הגיעו המנכ"ל והנציב להסכמה, יפעלו על פיה. אם לאחר הבירור לא 
יושבו חילוקי הדעות, יופיעו המנכ"ל והנציב בפני ועדת האתיקה. לאחר ששמעה הוועדה את 
עמדות הצדדים תעביר הוועדה את החלטתה לוועד המנהל כדי שזה ייתן לה תוקף. המנכ"ל 

יורה על שידור הממצאים בהתאם להחלטה שתתקבל.

7. עבירה אתית
מצא הנציב כי הנילון עבר עבירה אתית המצדיקה סנקציה, ידווח על כך ליושב ראש הרשות 
וליושב ראש ועדת האתיקה, ויפנה את הטיפול למנכ"ל וליועץ המשפטי. הנציב רשאי לצרף 
בדרישת  המנכ"ל  טיפול  ועדת האתיקה תעקוב אחר  במקרה,  הנכון  הטיפול  בדבר  המלצה 

הממונה.

8. ממצא שלילי
מצא הנציב כי אין יסוד לתלונה, יודיע על ממצאיו למתלונן ולנילון.

9. דין וחשבון
הנציב יגיש למליאה דין וחשבון שנתי על פעולותיו והמליאה תדון בו ובמסקנות ובהמלצות 

הכלולות בו. המליאה תזמן את המנכ"ל לדווח לה על יישום ההמלצות.
משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף 22 לחוק רשות השידור, הוא יהיה פתוח לעיון הציבור, 

יועבר לכלי התקשורת בישראל וייכלל באתר האינטרנט של הרשות. 
דין וחשבון שהגיש הנציב וכן כל מסמך אחר שפרסם או הכין במהלך מילוי תפקידו, או הודעה 

שנמסרה לו אגב מילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

10. דיווח לוועדת האתיקה
הנציב יופיע בסוף כל רבעון לפני ועדת האתיקה של הרשות וידווח לה על התלונות שנתקבלו 
רשאי  הנציב  התלונות.  כעולה מתוך  ברשות  מצב האתיקה המקצועית  ועל  הרבעון  במשך 

להמליץ לוועדה לעשות בדיקות מערכתיות במערכות ובמשדרים של הרשות.

11. השתתפות בישיבות
אתיקה,  בנושאי  דעתו  את  ויחווה  המליאה  וועדות  המנהל  הוועד  בישיבות  ישתתף  הנציב 

שקיפות, פתיחות הרשות כלפי הציבור ובכל דבר ועניין הקשור לעבודתו.
הנציב ישתתף בישיבות הנהלת הרשות ופורום החדשות שלה ויחווה את דעתו כאמור לעיל.
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נספח ג'
כללי רשות השידור )ממונה על קבילות הציבור( )תיקון( התשנ"ח - 1998

בתוקף סמכותו לפי סעיפים 22א )ב( ו־33 לחוק רשות השידור, התשכ"ה - 1965 באישור השר 
ובאישור וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובע הועד המנהל את הכללים הבאים:

תיקון 1. בסעיף 11 לכללי רשות השידור )ממונה על קבילות הציבור( תשכ"ה – 1965
)להלן – הכללים(, במקום כותרת השוליים יבוא: "דין וחשבון הממונה". סעיף 11 

תוספת 2. אחרי סעיף 11 לכללים יבוא:
סעיף 11א  

"דין וחשבון המנהל הכללי"
11א. "המנהל הכללי יגיש לוועדת הביקורת של מליאת הרשות, אחת לשנה, דין וחשבון על 

יישום המלצות הממונה".
  
נתאשר.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

פרק ג' - מתן אפשרות תגובה

1. זכות התגובה
עמדה הרשות לשדר משדר אשר יש בו לכאורה משום פגיעה באדם )להלן – המשדר(, תנקוט 
שידור  לפני  האדם  תגובת  את  ולקבל  לברר  כדי  העניין,  בנסיבות  סבירים,  צעדים  הרשות 
המשדר ותשדר את התגובה יחד עם המשדר, באופן ובנוסח שתמצא לנכון, אלא אם כן ראתה 

כי התגובה אינה ראויה לשידור או כי נעשה שימוש לא ראוי באפשרות למתן תגובה.

2. שידור בהיעדר תגובה
סירב האדם ליתן תגובה או שלא ניתן היה להשיג את תגובתו טרם שידור המשדר, תודיע 
הרשות על כך במשדר ותשדר את תגובתו לכשתתקבל במועד קרוב, ככל האפשר, למועד 

שידור המשדר.

3. שידור תגובה
סבר אדם כי הרשות בשידוריה פגעה בו ולא ביקשה או שידרה את תגובתו, ובבירור תלונתו לנציב 
לפי נוהל זה מצא הנציב כי תלונתו מוצדקת והורה למנכ"ל לשדר את תגובת המתלונן, יורה המנכ"ל 
או מי שהוא הסמיך לכך לשדר את התגובה במועד ובאופן שהורה הממונה. אין בהוראה זאת לגרוע 

מסמכויות הנציב בעניין שידור ממצאים או מכל סמכות אחרת של הנציב על פי נוהל זה.
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נספח ד' 
שדרוג מערך המשדרים בשנת 2012

מקרא   
חידוש = החלפת משדר בלוי בחדש באותה עוצמה. 

הגדלה = החלפת משדר בלוי בחדש בעל עוצמה גדולה יותר מהישן.
הוספה = הוספת משדר חדש למערך המשדרים לשיפור הקליטה.

 ב משדר ששודרג ב־5 השנים האחרונות         משדר מתוכנן לשדרוג במהלך הרפורמה     
ב משדר ששודרג ב־2012     ב אין תוכנית למשדר לרשת זו בתחנה

מנרה
חיפה נביאים

ת"א כלל
צפת 

חיפה רדאר 
אילת

אפרת
ירושלים טלוויזיה

כוכב הירדן
הר יונה )נצרת צפון(

באר שבע אולפן 
באר שבע אשל

אריאל
גרופית

בעל חצור - עטרה
מצפה רמון

גדרון
קליה צפון ים המלח

ספיר עין יהב
בני יהודה רמה"ג

ערד
שער הנגב

חיפה פנורמה
פתחת רפיח

בר יהודה ים המלח
קציר
חלץ

ירוחם - שדה בוקר
ירושלים קראון פלאזה

מעלות
נתניה

עכו

 שם התחנה 
עודכן בתאריך: 4/2/2013

רק"עדגבא
 קול 

88המוסיקה

משדרים - ריכוז השינויים שבוצעו בשנת 2012
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חוק רשות השידור קובע כי כל אדם המחזיק במקלט טלוויזיה ישלם את האגרה 
במועד הקבוע בחוק. 

מטרתו היסודית של המחוקק הנה למנוע מהמחזיקים במקלטים לעכב את 
תשלומי האגרה. 

המחוקק קבע בתקנות עונשים חמורים במיוחד על אי תשלום האגרה במועד. 

הקנס על פיגור בתשלום האגרה יגדל מדי חודש ב־10% עד לשיעור של 50% 
מקץ חמישה חודשים. כמו כן, מופעל על הקנסות והקרן מנגנון של הצמדה החל 

מהחודש השלישי לפיגור בתשלום. 

גידול מהיר כזה בעלות האגרה נועד כאמור להרתיע לקוחות מעיכוב תשלומי 
האגרה. 

כמו כן, ניתנה לרשות האפשרות לפעול באמצעות פקודת המסים והגבייה, על 
מנת שתוכל לבצע את חובתה בצורה ממוקדת ומקיפה נגד סרבני תשלום.      

 

נספח ה' 
הנחות ופטורים באגרה

 1. מה הבסיס החוקי לגביית האגרה, הקנסות 
והפרשי ההצמדה החלים על חובות האגרה ?
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2. מי זכאי לפטור ומהו אחוז ההנחה?
נוהל פטור/מימון 020-2, סעיף 6.1.2

מוסדות חברתיים כגון: בתי הבראה, בתי חולים, בתי אבות, מועדוני קשישים, אכסניות נוער 
ומועדונים בבסיסי צה"ל - זכאים ל־50% הנחה.

   
* אזרחים ותיקים זכאים ל־50% פטור על פי חוק ומשנת 2007 זכאים גם ל־50% מימון 

ממשרד האוצר.

** בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בחוק.

להלן פירוט סוגי הפטורים הקיימים על פי חוק רשות השידור ותקנותיו.

זכאים לפטור                                                                     אחוז ההנחה

גמלאים )אזרחים ותיקים(*   

דיירי בית אבות

זקנה ושארים

חירש־אילם

ותיקי מלחמה נזקקים

עולה חדש - פטור שנה

הבטחת הכנסה**

נשיא המדינה

קונסול דיפלומטי

אסירי ציון הזכאים להבטחת הכנסה

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%
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* זכאים גם ל־50% פטור על פי חוק ולכן אינם נדרשים לשלם את תשלום האגרה.

3. האם ישנן אוכלוסיות המקבלות מימון עבור אגרת הטלוויזיה? 
מיהם הגורמים המממנים? 

רשימת הזכאים למימון מלא )100%( מהגורמים הבאים:

רשימת הזכאים לפטור                                                   הגורם המממן

עובדי הטלוויזיה הלימודית

עובדי גלי צה"ל

אלמנות משרד הביטחון

יתומי משרד הביטחון

הורים שכולים

נכי צה"ל

נכי פעולות איבה

פעולות איבה - משפחות שכולות

נפגעי פעולות הנאצים

אזרחים ותיקים*

משרד החינוך

משרד הביטחון

משרד הביטחון

משרד הביטחון

משרד הביטחון

משרד הביטחון

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

משרד האוצר

50% משרד האוצר


