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איך מגישים תלונה?

על כל פונה להגיש תלונתו בכתב ישירות לנציב קבילות הציבור, לפרט את 
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לתלונתו, את הזמן שבו שודרו ופרטים מזהים אחרים שבידו.
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האמונה  השידור.  ברשות  הציבור  קבילות  נציב  של  הפתוח  לערוץ  חשופים  רבים  לא 
שמוסד מתוך הארגון יכול לנער אבק, לצנתר חסמים ולהציף בעיות וליקויים המנוטרים 
יום־יום על ידי צופים ומאזינים אכפתיים נתפשת כתמימה. ובכן, מתברר שהתלונות משתלמות. 
והנה, על קצה המזלג, דוגמאות רק מהתקופה האחרונה: אתר אינטרנט משודרג וזמין לצפייה 
ולהאזנה מכל טלפון סלולארי או מחשב לוח; אפליקציה לערוץ הראשון; ערוץ יוטיוב; פרידה 
מערוץ 511 ואיחודו המתבקש עם ערוץ 11; הורדת פרסומות פוגעניות; הנגשת שידורים ללקויי 
ראייה; שיפור איכות הקליטה ברדיו; עדכון רשימות השידור וחשיפתן באינטרנט לכול; שיפור 
המענה הטלפוני והשירות באגף הגבייה ועוד - כל השיפורים הנ"ל התחוללו, בין היתר, בעקבות 
תלונות שהגיעו לידי נציב הקבילות, שטופלו ושהועברו להנהלה ולגורמי המקצוע הרלוונטיים.

מתברר כי דווקא בחודשים האחרונים, בפרפורי הגסיסה של רשות השידור )בפירוק(, היא חווה 
סוג של לידה מחדש. הערוץ הראשון חזר בחודשים האחרונים להיות אי של שפיות בעידן של 
ריאליטי; לצד רצועה דוקומנטרית איכותית וייחודית, עם העוגנים הישנים של חטיבת החדשות 
"יומן", "רואים עולם" ו"פוליטיקה", עלו למסך גם סדרות ישראליות משובחות; מהדורת "מבט" 
המחודשת הקפיצה את נתוני הרייטינג בעשרות אחוזים וסיקור הבחירות, המוטה לרוב באמצעי 
התקשורת השונים, חשף שוב מדוע שידור ציבורי חזק, מאוזן, הגון וחף מאינטרסים כלכליים 

חשוב לדמוקרטיה. 
גם ברדיו "קול ישראל" חל שינוי. מנהלים חדשים מובילים היום רדיו איכותי וחדשני יותר על 
שלל התחנות שבו, בעברית, בערבית ובשפות נוספות. רשת ב' מתייצבת, רשת ג' מתחזקת, 

רשת א' מתחדשת, 88FM מחדשת ואין תחליף לשפיות של "קול המוזיקה".
כמובן שדרוש מקצה שיפורים נוסף, כמו למשל: הוספת אפליקציה לרדיו, הרחבת שידורי HD גם 
על גבי הממירים של עידן+, גיוון התוכניות, רענון משבצות שידור ותיקות, התעקשות על שיח 

עשיר ומגוון, נוכחות בכל מקום שבו יש כשלי שוק,  נגישות לכולם - ובחינם.
בשנת 2014 התקבלו אצל נציב הקבילות 1,677 תלונות, כמחצית מכמות התלונות שהתקבלו 
בשנה שקדמה לה. הסיבה לכך היא הפסקה כמעט מוחלטת של הליכי גביית אגרת הטלוויזיה: 
נציב הקבילות טיפל ב־2014 ב־632 תלונות על ענייני אגרה וגבייה לעומת 2,611 שנה קודם 
לכן )ב־2013 היוו התלונות על האגרה והגבייה כ־80 אחוז מסך כל התלונות(. בענייני תוכן 
נרשמה עלייה בכמות התלונות - 1,045 תלונות טופלו על ידי הנציב בשנת 2014 לעומת 832 

בשנת 2013.
למעשה, בענייני תוכן, אנו עדים לעלייה עקבית במספר התלונות מדי שנה. מודעות רבה יותר 
בקרב הציבור, אפשרות הגשת קבילות ומשובים באמצעות הרשתות החברתיות, לוח שידורים 
משודרג בטלוויזיה, הגדלה באחוזי צפייה ואחוזי האזנה גבוהים לרדיו גורמים לעלייה מתמדת 

במספר התלונות המגיעות לשולחנו של נציב קבילות הציבור.
למרות הבטחתו של שר התקשורת לשעבר, גלעד ארדן, אגרת הטלוויזיה לא בוטלה ב־1 במרץ, 
והקמת המשדר הציבורי החדש במקומה של רשות השידור שבפירוק מתעכבת. עם זאת, הליכי 
הגבייה נעצרו כמעט לחלוטין, עורכי הדין הונחו שלא לבצע הליכי הוצאה לפועל, האגרה לשנת 
2014 נשלחה רק בתחילת שנת 2015, והמבצע לגביית חובות עם הנחה משמעותית לאזרחים 

על קנסות ופיגורים החל רק בחודש דצמבר 2014.
זו למעשה הסיבה היחידה לירידה בכמות התלונות בנושאי אגרה וגבייה. על פי התלונות שבהן 
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כן טיפל הנציב נראה כי התחלואים משנים עברו נותרו ולא טופלו – מוקד טלפוני הוקם רק 
לצורכי המבצע בסוף שנת 2014; מערכת המחשוב עדיין מיושנת ומלאת טעויות; החוק לא 
מעודכן לתקופה; וההתבצרות, המיותרת לעתים, סביב חוק שלא ניתן לאכיפה נותרה בעינה. 
וגבייה  אינה מוצדקת. כאמור, 632 תלונות על אגרה  "הרדיפה" אחר האזרח  רבים,  במקרים 
בנתון  מדובר  אחוז.  מ־50  יותר   – מוצדקות  נמצאו   320  -  2014 בשנת  הנציב  ידי  על  טופלו 
מדהים, המדגיש עד כמה תסכול האזרחים מדרכי גביית האגרה הוא מוצדק ועד כמה ההנהלה 

לא הפנימה לאורך השנים את כשלי העבר ומחדליו.
בסיוע  חיצונית,  חברה  השידור,  רשות  מפרק  לגבות, מטעם  אמורה   2015 לשנת  האגרה  את 

עובדי האגף. נותר לקוות כי לקחי העבר יילמדו.
תלונות רבות יותר התקבלו השנה אודות פריצת מסגרות השידור )258( ופרסומות וקדימונים 
נציב  )83( - פרסומות שלטענת המלינים היו לא ראויות לשידור. במקרים מסוימים התערב 

הקבילות וסייע בהורדתן. 
ב־2014 נמשכה המצוקה הכלכלית של רשות השידור, שהתבטאה בין היתר בריבוי פרסומות 
בחוויית  הפוגעים  מדי  ארוכים  פרסום  בזמני  מדובר  כי  להנהלה  העיר  הקבילות  נציב  ברדיו. 
ההאזנה ומערערים את אמון הציבור ברדיו הציבורי. גם השנה בדיקת הנציב מצאה כי במקרים 
רבים זמן שידור הפרסומות ב״קול ישראל״ )הרדיו הציבורי( עולה על זמני הפרסום בתחנות 

האזוריות הפרטיות. 
142 תלונות התקבלו בחודשי הקיץ סביב השידורים בימי הלחימה בעזה במהלך מבצע "צוק 
 - והאולפנים  האקטואליה  תוכניות  מתגמש,  השידורים  לוח  מלחמה  בימי  כלל  בדרך  איתן". 
הפתוחים מסביב לשעון - משתלטים על השגרה וגוררים תלונות  )רובן לא מוצדקות( אודות 

פטפטת מיותרת, ריבוי דיווחים, נתינת במה לפלסטינים, עבירות צנזורה ועוד ועוד.

הבאה:  התמונה  מתקבלת  הטיפול,  תוצאות  פי  על  הקבילות  התפלגות  את  בוחנים  כאשר 
)לא כולל תלונות על אגרה, תלונות אנונימיות ותלונות  בשנת 2014, בתחום תלונות תוכן 
לשם  בחלקן.  מוצדקות  או  מוצדקות  נמצאו  מהקבילות  אחוז   23 עילה"(,  "ללא  המסווגות 

השוואה, בשנת 2013 כ־32 אחוז מהקבילות נמצאו מוצדקות. 
או  מוצדקות  נמצאו  כאמור,  מהקבילות,  אחוז  כ־50  יותר.  גבוהים  המספרים  האגרה,  בנושאי 
מוצדקות בחלקן, 4.5 אחוזים בלבד הוכרעו כלא מוצדקות. היתר טופלו לגופן על ידי אגף הגבייה. 
חשוב לציין, בעניין זה, שהתלונות המגיעות לנציב הקבילות בנושאי אגרה מועברות ישירות 
לבדיקת אגף הגבייה. לשכת הנציב עוקבת אחר הטיפול ומתערבת רק במקרים בודדים ויוצאי 
דופן. למשל, כאשר הכללים מופרים מצד נציגי משרדי עורכי הדין העובדים עם הרשות והאמונים 
יורו  הגבייה  אגף  רק אם אנשי  "מוצדקת"  תוגדר  חייבי האגרה. קבילה  ועל איתור  גבייה  על 
לבטל לחלוטין את התביעה הראשונית לתשלום, כלומר שטענת הקובל מתקבלת על ידי האגף. 
במקרים רבים, גם הדרישה להפחתת קנס או ההחלטה על הסדר תשלומים המתקבלות על ידי 
האגף מסווגות כמוצדקות בחלקן, וכמותן כל התלונות העוסקות בניסיון להתקשר טלפונית 
לאגף הגבייה )במקרים רבים במהלך השנה, לפני שהוקם המוקד הטלפוני הייעודי למבצע תמרוץ 
תשלום הקנסות וחובות העבר, המשימה להשיג נציג טלפוני של אגף הגבייה הייתה כמעט בלתי 

אפשרית. גם על כך יפורט בהמשך(.
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חוסר דיוק וטעויות

ללא עילה

כלליות

קליטה

אגרה

שידורים בעת מלחמה

אנונימיות

סך הכול

126  123  161  288  206

36  32  64  74  95

258  171  388  150  184

110  142  146  259  105

11  13  8  6  16

83  69  48  41  42

 47  -  -  -  -

59  57  52  74  59

85  152  153  107  143

82  63  108  121  84

632  2,611  1,761  1,511  905

142 ־   37 ־  ־ 

6  10  18  7  5

1,677  3,443  2,944  2,638  1,844

נושא

טבלה מס' 1
התפלגות התלונות לפי נושאים והשוואה לשנים קודמות

)מספרים גולמיים(



 דוח נציב קבילות הציבור 2014 // רשות השידור

2014  2013  2012  2011  2010

טלוויזיה ־ ערוץ 1

 טלוויזיה ־ ערוץ 33

רדיו ־ כללי

רדיו ־ רשת א‘

רדיו ־ רשת ב‘

רדיו ־ רשת ג‘

רדיו ־ רשת ד‘

רדיו ־ קול המוסיקה

רדיו ־ רק“ע

רשת מורשת

88 FM רדיו ־

אתר אינטרנט

שונות

אגף הגבייה

463  313  429  554  382

6  5  11  6  8

81  58  62  70  71

11  12  10  10  7

251  232  386  295  286

8  15  10  10  11

1  3 ־  ־   1

25  28  55  18  17

6  1  4  5  4

7  3  2  1  4

7   6      5            3        

54  59  79  30 ־ 

60  30  59  42  81

632  2,611  1,761  1,511  905

1,612סך הכול*  3,376  2,874  2,557  1,780

מדיה

טבלה מס' 2
התפלגות התלונות לפי מדיה והשוואה לשנים קודמות* 

)מספרים גולמיים(
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* סך הכול במדיה אינו כולל תלונות אנונימיות ותלונות ללא עילה.
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אופן 
הטיפול 
בתלונות
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נציב קבילות הציבור הנו 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(. הנציב פעיל גם ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, וקיבל השנה, כמו 
בעבר, מאות פניות דרך המרשתת, דרכה הוא נוהג לנהל עם הציבור שיח פתוח על בסיס יומי 

ולעדכן אודות עבודתו, דוגמת אופן הטיפול בתלונות והכרעותיו בנושאים שונים.
להיות  ושעליה  כתובתו,  ואת  המתלונן  שם  את  לשאת  חייבת  רשמית  שתלונה  לציין  חשוב 
חתומה. לכן תלונה, לדוגמה, המגיעה מהרשת החברתית מופנית למייל להמשך טיפול. תלונות 

אנונימיות אינן מטופלות, אולם הן נקראות ונרשמות. 
לא כל התלונות מגיעות ישירות אל נציב הקבילות, וחלקן מועברות אליו מיחידות הרשות - 
ההנהלה, המדיה או יחידות מנהלה ברחבי הארץ. כמו כן, הנציב מקבל לעתים תלונות שאינן 
בתחום טיפולו, ואז עליו להעבירן לגורמים המתאימים )בעיקר לגופי תקשורת שמחוץ לרשות 
השידור, למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים העוסקים בתקשורת(. לאחר מכן הנציב מיידע את 
הקובל בדבר העברת פנייתו לגורם המתאים. תלונות אלה מוגדרות "תלונות ללא עילה" והן לא 

מטופלות לגופו של עניין. 
מלבד תלונות ללא עילה ותלונות אנונימיות, כאמור, נציב קבילות הציבור מטפל בכל התלונות 
המגיעות אליו ופוסק בעניינן. כל התלונות נקלטות במערכת ממוחשבת ומסווגות על פי עניינן 
ובהתאם לנשוא התלונה. נציב הקבילות בוחן תחילה האם בסמכותו לטפל בתלונה. אם כן, הוא 
מביא את התלונה לידיעתו של הנילון ושל הממונה הישיר עליו לצורך מתן תגובתו. בעת הצורך 
מבקש הנציב מהמתלונן או מן הנילון פרטים נוספים או הבהרות, ולעתים הוא פונה לגורמים 
נוספים לצורך קבלת מידע ואף עורך בדיקה בשטח, באולפן או במערכת הנוגעים בדבר, בודק 
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, נעזר הנציב בקוד האתי של רשות 
השידור )"תדריך נקדי"( ובפסיקות קודמות, ומחליט האם התלונה מוצדקת, מוצדקת בחלקה 
או שאינה מוצדקת. כאשר התלונה מוצדקת או מוצדקת בחלקה ותוכנה משקף תופעה רחבה, 
וממליץ על דרכים לתיקון הליקוי  נציב הקבילות את תשומת לבם של הנוגעים בדבר  מפנה 
)ראה תרשים זרימה המדגים את אופן הטיפול בתלונות, עמ' 19(. במקרים של גלי תלונות או 

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

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

בדרך כלל, מלהגדיר מתלוננים כטורדנים.
מאחר שנציב הקבילות הוא גורם מטעם הרשות, הבא במגע ישיר עם הקהל הרחב, הוא נפגש 
עם  גם  מתייעץ  הוא  עיתונאית.  מקצועית  באתיקה  איתם  ודן  וצופים  מאזינים  קבוצות  עם 
עיתונאים ושדרנים ברשות ודן עמם בהשגותיו של ציבור המתלוננים ובדעותיו. נציב קבילות 
הציבור עומד בקשר מקצועי עם אומבודסמנים אחרים במערכות העיתונות, המשפט והמינהל 
הציבורי בישראל ומתעדכן בהתפתחויות בתחום הטיפול בתלונות הציבור, תחום 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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תרשים מס' 2
התפלגות התלונות לפי נושאים ־ 2014

)מספרים גולמיים(
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תרשים מס' 3
התפלגות התלונות לפי מדיה ־ 2014*

)מספרים גולמיים(
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*סך הכול במדיה אינו כולל תלונות אנונימיות ותלונות ללא עילה
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תרשים מס' 4
התפלגות התלונות לפי נושאים ־ 2014

)באחוזים(

37.7% אגרה

 5.1% 
כלליות

2.8% חוסר דיוק וטעויות

 8.5% 
 שידורים 

בעת מלחמה

4.9% קליטה

 6.6% 
תרבות הדיבור

15.4% מסגרות שידור

4.9% פרסומות וקדימונים

7.5% חוסר איזון

2.1% הבעת דעה אישית

0.7% פגיעה אישית

3.5% ללא עילה

 0.4%
אנונימיות
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תרשים מס' 5
התפלגות התלונות לפי מדיה ־ 2014*

)באחוזים(

 39.2% 
 28.7% ערוץ 1  אגף הגבייה 

 3.3% 
 אתר אינטרנט 

3.7% שונות

5% רדיו כללי

0.4% רק"ע

0.5% רשת ג‘

0.1% רשת ד'

  * לא כולל תלונות אנונימיות ותלונות ללא עילה

0.4% רשת מורשת

 88 FM 0.4%

1.6% קול המוסיקה

 0.4% ערוץ 33

0.7% רשת א‘

15.6% רשת ב‘
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תרשים מס' 6
התפלגות התלונות לפי הכרעה ־ 2014*

)באחוזים(

21% מוצדק

2% מוצדק בחלקו

 7% 

ללא הכרעה

* לא כולל תלונות בנושא אגרה, תלונות אנונימיות ותלונות ללא עילה

 31% 
 טופל 
לגופו

 39% 
לא

מוצדק
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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, טלוויזיה, אינטרנט - 2014

 טלוויזיה 
469

51%

 רדיו 
397

43%

אינטרנט

54 

6%
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תרשים מס' 8
אופן הגעת התלונות - 2014

)באחוזים(

דואר, 15, 2% 

פקס, 20, 3% 

* לא כולל תלונות ללא עילה, תלונות אנונימיות ותלונות אגרה

דואר אלקטרוני, 711,
95%
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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, מתן 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 זכות התגובה 
וביכולת העיתונאי להציג את הנושא ולטפל בו תוך כדי שידור - קרי, לעמת את 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".
עם זאת, "אין זה אומר שיש לאזן עד לאבסורד, כלומר להגיע לאיפוס מוחלט מחמת איזון ואיזון 
חוזר", קבע נקדימון רוגל בקוד האתי שגיבש עבור עובדי רשות השידור, "גם אין פירוש הדבר שיש 
להעיר ולעורר את כל הצדדים הנוגעים בדבר כדי להביא את תגובתם מיד, בצמוד לפרסום הראשון 

דווקא" )תדריך נקדי, סעיף 41(.
)כתשעה אחוזים  מוצדקות  נמצאו  איזון. 11 מהן  חוסר  נדונו 126 תלונות שעניינן  בשנת 2014 

בלבד(. להלן מספר דוגמאות מייצגות:

איפה שומרי הסף?
הסדרה הדוקומנטרית "שומרי הסף" של דרור מורה, המבוססת על הסרט שהיה מועמד בשנת 
ויכוח ציבורי רב וגררה תלונות מצד  2013 לפרס האוסקר, עוררה בעת שידורה בערוץ הראשון 
אזרחים שטענו כי אינה מאוזנת ומשקפת תפיסת עולם פוליטית חד צדדית, הנוטה לצד הפלסטיני, 
ומשקפת יותר את תפיסת עולמו של היוצר מאשר את המציאות. כאשר הוחלט בקיץ 2014 לשדרה 

שוב במסגרת רצועת "הסיפור האמיתי" בטלוויזיה, התקבלה התלונה הבאה:
"אני משוכנע ששידורה החוזר של סדרה חד צדדית זו אינו עולה בקנה אחד עם רעיון כינונה של 
רשות השידור החדשה", קבל אחד הצופים. "הציבור הישראלי מצפה שתאגיד השידור החדש ישים 
את הדגש על איזון ועל הפקת תוכניות עם צביון ישראלי־ציוני תוך מחויבות ל'סיפור האמיתי' 
מצפה  הציבור  רצחניים.  טרור  ארגוני  מול  ישראל  מדינת  של  התקדים  חסרת  התמודדותה  של 

ששידורים חד צדדיים קיצוניים יהיו נחלת העבר".
התלונה נבדקה ונמצאה לא מוצדקת. ככלל, סרט דוקומנטרי אינו נדרש לעמוד בצווי איזון כאלה 
"שומרי  הדמוקרטיה.  מיסודות  הוא  והביטוי  היצירה  וחופש  ביצירה,  הרי שמדובר   – או אחרים 
לטעון  קשה  לשעבר.  שב"כ  ראשי  שישה  של  דעתם  את  ששיקפה  ביקורתית  סדרה  היא  הסף" 

שאישים אלה אינם בעלי "צביון ישראלי־ציוני". 
גורמי  להחלטת  כמובן  )בהתאם  שני  בשידור  גם  מוצלחת  סדרה  לשדר  מקובל  הראשון  בערוץ 
המקצוע ושיקול דעתם(. בתשובתו למלין הדגיש הנציב כי שידור הסדרה אינו נוגד את חוק השידור 

הציבורי החדש וכי כל ניסיון לפסול מראש סדרות או סרטים בשל תכניהם – פסול מיסודו. 
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עקיצה של גאון
מאזין רשת ב' קבל בחודש דצמבר על כך שתוכניתו של יהורם גאון, "גאון ברדיו", אינה מאוזנת. 
"לאורך כל התוכנית הקריא יהורם גאון מונולוגים שלו מ'הברית החדשה' בין ציפי לבני ליצחק 
הרצוג וכמעט בגלוי עקץ אותם ללא ניסיון ליצור איזון ממלכתי כלשהו... גאון שבוי בקונספציה, 

ותוקף באופן לא אובייקטיבי את כל מי שלא בשלטון", כתב.
תוכנית  אלא  אקטואלית  תוכנית  אינה  גאון  יהורם  של  תוכניתו  מוצדקת.  לא  נמצאה  התלונה 
בענייני  המגיש  ודעותיו של  הגיגיו  את  התוכנית משלבת  האיזון.  מצו  וככזו, משוחררת  אישית, 
השבוע עם קטעי מוזיקה. זהו מבנה התוכנית, זוהי הגדרתה, ולכן אין פסול בכך שגאון מביע את 

דעתו בשידור.

לא נותנים לדבר
ידי  על  השמאלני  הקו  את  לשמוע  נדהם  אני  פעם  אחר  ופעם  ב',  לרשת  פעם  מדי  מאזין  "אני 
המראיינים של תוכניות הקשורות לפוליטיקה", התלוננה מאזינה על תוכנית האקטואליה "הכול 
דיבורים". "אתם נוהגים להעלות לשידור חברי כנסת מהשמאל ולתת להם יחס אוהד במיוחד... 
אני רוצה להביע מחאה על שידור חד צדדי ולא מאוזן ולכן אפסיק להאזין לתוכנית. הפעם עדי 
מאירי השתמשה בביטוי 'שוחד בחירות' בהקשר של המהלכים הכלכליים של נתניהו, היא החלה 
את התוכנית בראיון עם עיתונאי 'דה מרקר' אשר תמך ללא סייג בסיסמת 'שוחד בחירות'; בהמשך 
בהמשך  פעמים...;  עשרות  מאירי  קטעה  דיבורו  רצף  את  אשר  מהליכוד,  אקוניס  אופיר  רואיין 

רואיינה שלי יחימוביץ', שדבריה הועברו כמעט ללא קיטועים...".
התלונה נבדקה ונמצאה לא מוצדקת. הדיון בתוכנית "הכול דיבורים" היה דיון עיתונאי לגיטימי 
בן־ ציבור שהועברו  כספי  של  מיליוני שקלים  מאות  אודות  וחשובות  מהותיות  והעלה שאלות 

לילה, לפני פירוק הקואליציה, בוועדת הכספים. הדיון היה סביב העברות הכספים המיידיות האלו 
)העלאת שכר מינימום, יוקר המחייה, ביטול מע"מ על ירקות וכו'( ולגיטימי בהחלט לשאול האם 
מדובר ב"כלכלת בחירות" והאם לא ניתן היה לחכות עם החלטות אלו לאחר הבחירות. תפקידו 
הקשות.  השאלות  את  לשאול  עליהם,  ולהתריע  ליקויים  לחשוף  היתר,  בין  הוא,  העיתונאי  של 
העיתונאי מופקד למשל גם על זכות הציבור לדעת. הדיון היה במסגרת זו. סגן השר אופיר אקוניס 
מהליכוד זומן להתראיין בתוכנית ולהגיב על המדיניות הזו, על ההחלטות ועל העברת הכספים. 
אקוניס לא הועלה לשידור כדי להציג את משנתו הפוליטית והכלכלית, אלא כדי לענות על שאלות. 

הנציב סבר כי הראיון עמו היה ענייני ועיתונאי ולא חרג מהפרקטיקה המקובלת.

שיח גזעני
המרכז הרפורמי לדת ולמדינה התלונן בחודש מרץ 2014 על משדר מיוחד שהתקיים ברשת 
"מורשת" תחת הכותרת: "רב שיח: נערות יהודיות מתחתנות עם ערבים – כיצד נתמודד עם 
התופעה?". "המסר שיצא ממשדר זה", נכתב בתלונה, "הוא כי כל קשר בין יהודיות וערבים 
תמימות  יהודיות  נערות  במזיד  להשלות  מנסים  הם  באשר  ערביים  גברים  כי  פסול;  הוא 
ולהיכנס איתן ליחסים רומנטיים; וכי מערכות יחסים כאלה מסתיימות בהעברה של הנערה 
רווי  ומהתעללות. המשדר היה  בו היא סובלת מאלימות קשה  היהודייה לכפר ערבי מרוחק 
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חוק  ולהוראות  העיתונאיים  האתיקה  לכללי  בהתאמה  עמד  ולא  ומסיתים  גזעניים  בתכנים 
רשות השידור".

נציב הקבילות מצא את התלונה מוצדקת וסבר כי המשדר אכן היה רצוף בתכנים גזעניים, לא 
היה מאוזן וכי טוב היה לו לא היה משודר כלל. קצרה היריעה מלהקיף את כל החריגות שנמצאו 
במשדר של שעה – מהחוק, מהכללים ברשות השידור ומכללי האתיקה העיתונאיים המקובלים. 
למשל, חוק רשות השידור קובע כי תפקיד הרשות הוא בין היתר "לטפח אזרחות טובה וערכים של 
שוויון"; "לשדר מידע אמין"; "לחזק את ערכי הדמוקרטיה, הסבלנות והפלורליזם"; גם קוד נקדי, 
מסמך האתיקה המחייב את עובדי רשות השידור במשדרים, קובע כי "אין לשדר דברי הסתה על 

רקע גזעני או לאומי...". 
כבר כותרת המשדר: "רב שיח: נערות יהודיות מתחתנות עם ערבים – כיצד נתמודד עם התופעה?" 
עומדת בניגוד לסעיפים אלו, הן בחוק והן בקוד האתי. קשה שלא להתרשם כי המסר שהועבר 
במהלך המשדר )ובכותרתו( הוא שכל קשר בין יהודיות וערבים הוא פסול; שכל קשר כזה מסתיים 

בחטיפה; שכל קשר כזה מלווה באלימות, ועוד ועוד.

הנציב מצא גם תכנים רבים רוויי שנאה ומסר גזעני, שאינם ראויים לשידור, בלשון המעטה. למשל, 
ראש ארגון להב"ה, בנצי גופשטיין, שהלין על כך שמצלמים זוגות מעורבים ומאושרים בתוכניות 
לעקור  יש  וכי  לקוי  בחינוך  שמדובר  ערבית",  "עבודה  כמו  כזו  סדרה  שיש  בטלוויזיה,  ריאליטי 
תופעה זו מהשורש; דניאל פורת, נציג עמותת "חמלה", שטען כי קיימת מזימה של ערבים לפתות 
נשים יהודיות בפריז ובישראל; ומשה לחובר מ"יד לאחים" שהסביר כי ערבים מחפשים קטינות 

כדי לצרוך איתן סמים ועוד.

אחת,  כנסת   וחברת  שבשוליים  ימין  ארגוני  נציגי  ארבעה  בו  ונכחו  מהמשדר,  נעדר  איזון 
זוויתן של משפחות ממוצא אתיופי. מנחה המשדר,  רק את  בדיון  פנינה תמנו־שטה, שהציגה 
הערכה  הביע  מסוימים  במקרים  ואף  ששודרו,  מהתכנים  הסתייגות  הביע  לא  תנעמי,  ידידיה 
להפריך  ניסה  ולא  אישוש  חיפש  לא  המרואיינים,  את  אתגר  לא  הוא  אלו.  ארגונים  לפעילות 
לנהל ראיון  יש  כיצד  נקדי מסביר  77 לקוד  ידם. סעיף  ומידע שנמסר על  נתונים סטטיסטיים 
טוב: "סקרנות אמת הנשענת על הכרה טובה של הנושא והמרואיין"; "אל תתרפס ואל תתבטל 
לפני המרואיין, אל תפגין אינטימיות מופגנת", לשון נקדי. כל אלו, ועוד, חסרו. הנציב סבר כי 
נושאים אלה, המושמעים ברדיו הציבורי, באופן ובצורה שבהם הושמעו, אין להם מקום בחברה 
באווירה  וכמה  כמה  אחת  על   – ולסובלנות  לפלורליזם  לדו־קיום,  לחנך  השואפת  דמוקרטית 

הציבורית הטעונה הקיימת בימים אלו. 
התכנים  על  הפיקוח  שיגבירו את  במטרה  הרדיו,  ולמנהל  למנכ"ל  ליו"ר,  נשלחה  הנציב  תשובת 
העולים ברשת "מורשת" כדי שמקרים מסוג זה לא יישנו. "לוח המשדרים אינו חותמת גומי", קבע 
נציב הקבילות. "היה על המנהלים, מנהל רשת 'מורשת' ומנהל הרדיו לדעת על התוכנית, להתעדכן 
ייבחן  לוח השידורים  כי  בנוסף, המליץ הנציב  לפגם.  יש טעם  כותרתה  ולהבין שבעצם  בתכניה 
בדקדוק על ידי הדרגים המקצועיים הבכירים, מנהל הרדיו והמנכ"ל, שהוא העורך הראשי של כל 

השידורים ברשות השידור. 
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מומחית או פוליטית?
במשדר "אולפן פתוח" בערוץ הראשון ששודר בחודש יוני 2014 הופיעה בפאנל הפרשנים עו"ד גבי 
לסקי וזוהתה כ"מומחית למשפט זכויות אדם". תלונה שהגיעה לשולחנו של הנציב ביקשה לברר 
מדוע לא אוזכר כלל כי "לעו"ד לסקי יש זיהוי השקפתי־פוליטי מובהק. לשעבר הייתה מנכ"לית 
כך בלשון  הייתה בכירה במרצ",  קיצוני. היא  ייצגה קבוצות שמאל  ובמשך שנים  'שלום עכשיו' 

התלונה.
התלונה נמצאה מוצדקת.

סעיף 23 לתדריך נקדי קובע כי כשמזמינים פרשן או מנחה מן החוץ יש לציין את סמכותו של 
האורח בנושא הנדרש ואת רקעו הפוליטי, כאשר יש זיקה בין אמונתו הפוליטית לנושא הנדון. 
במקרה דנן, סבר הנציב כי ראוי היה לציין כי עו"ד לסקי הייתה בעברה מנכ"לית "שלום עכשיו". 

הערת המלין הועברה לתשומת לב הנוגעים בדבר בחטיבת החדשות.
 

מיהו חרדי?
ב' הלין על כך שב־17 באוקטובר, בחדשות השעה 9:00, דווח כי חרדים התפרעו  מאזין לרשת 
בכיכר השבת בירושלים, חסמו את הכביש, יידו אבנים אל עבר שוטרים והבעירו מכלי אשפה. מיד 
לאחר מכן דווח גם כי במזרח העיר, בשכונת שועפט, שוב יודו אבנים אל עבר הרכבת הקלה. איש 
לא נפגע אך לקרונות נגרם נזק קל. "מדוע אתם לא מציינים שבשכונת שועפט יידו את האבנים 

ערבים? האם רק כאשר מדובר בחרדים מותר לציין את שיוכם המגזרי?", קבל מאזין.
היו  ירושלים  במזרח  המתפרעים  כי  לדווח  ראוי  היה  כי  סבר  הנציב  מוצדקת.  נמצאה  התלונה 
יותר  יוקפד  כי להבא  לנציב הקבילות מסרה מנהלת חדר החדשות ברדיו  פלסטיניים. בתשובה 
יימסר למאזינים במקרים שבהם הוא, כאמור, רלוונטי לידיעה  וכי השיוך המגזרי  דיוק בפרטים 

החדשותית. 
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הבעת דעה אישית בשידור
זה כמה שנים שברשות השידור מנסים להתאים את הכללים למציאות התקשורתית, כך 

שיעודכן האיסור הגורף של תדריך נקדי ביחס להבעת עמדה בשידור. 
יותר מ־40 שנה לאחר שנוסח תדריך נקדי, במציאות התקשורתית הקיימת, רבת הערוצים, עם 
לרשות  "אין  לפיו  רוגל,  נקדימון  שהטיל  הגורף  האיסור  את  לאכוף  ניתן  לא  החדשים,  המדיה 
]השידור[ קול, מדיניות או השקפות משלה. אין הרשות משדרת 'מאמרי מערכת'. מתפקידם של 

הרשות ועובדיה הוא להניח לקולות שונים לדבר בעדם" )סעיף 35(.
העולם מתקדם וגם העוסקים בתקשורת התאימו עצמם למציאות. עיתונאי רשות השידור כותבים 
סטטוסים בפייסבוק, מצייצים בטוויטר, מנהלים בלוגים, מביעים דעתם בעמודי דעות בעיתונים 

ובאתר רשת ב'. קולם נשמע, דעתם ידועה.
זאת ועוד, תכניות 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. 
בחודש אוקטובר 2013 אימצה המליאה את מסמך "הבעת דעה ואיזון בשידורי האקטואליה" - 
מסמך שנוסח על ידי חברי ועדת האתיקה ומטרתו להסדיר, במשורה, את הבעת הדעה בשידור. 

ועדות האתיקה והתוכן קבעו את כללי יישום המסמך, שנכנסו לתוקף ב־1.1.14.
התלונות בעניין זה רבות ורוויות אינטרסים, גם פוליטיים, מימין ומשמאל. עמותות המזוהות עם 
הימין מנסות להצדיק את הקלישאה "התקשורת השמאלנית". מנגד, בחלקה השמאלי של המפה 
הפוליטית, יש הטוענים כי העיתונאים ברשות השידור הם "שופרה של הממשלה" ושל העומד 

בראשה. 36 קובלנות בעניין הבעת דעה הגיעו השנה אל הנציב, רק 4 מהן נמצאו מוצדקות. 
 

ג'ודי מעדכנת
תנועת אומ"ץ הלינה בפני נציב הקבילות כי ג'ודי שלום ניר מוזס, "נוהגת להשתמש", לשון התלונה, 
"בתוכניתה השבועית ברשת ב' באורח ישיר או עקיף בעניינים אישיים. כך עשתה שלא כדין גם 
בתוכניתה האחרונה ב־23.5.14 כאשר העירה הערות הקשורות להתמודדות לנשיאות המדינה של 
בעלה. כידוע, בעלה של שלום ניר מוזס, השר סילבן שלום, נחשב לאחד המועמדים הפוטנציאליים 

לנשיאות וכל הערה שקשורה בטרפוד מועמדותו של בעלה נחשבת חיסול חשבונות".
התלונה נמצאה מוצדקת. נציב הקבילות קבע כי האמירות היו מיותרות והעביר את העניין לידיעתו 
כלליות,  היו  מוזס  ניר  שלום  של  אמירותיה  הנציב,  סבר  זאת,  עם  ב'.  רשת  מנהל  של  ולטיפולו 
לא היוו "חיסול חשבונות" כלשון התלונה, והושמעו ממילא לאחר שהשר שלום כבר הסיר את 

מועמדותו לנשיאות.

המסורת של עודד שחר
מעט  לא  מעורר  עודד שחר  הטלוויזיה  ומגיש  הכלכלי  הפרשן  העיתונאי,  של  השבועי  המונולוג 
תגובות מצד צופי התוכנית "פוליטיקה" בערוץ הראשון. "אבקש לבדוק את המונולוג השרירותי 
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והמאוד סובייקטיבי של עודד שחר נגד אנשי הכלכלה ובעלי ההון שטסו לדאבוס־שווייץ. דבריו 
היו הסתה", קבל אחד הצופים.

התלונה נבדקה ונמצאה לא מוצדקת.
באופן מסורתי, הפתיח של התוכנית "פוליטיקה" הנו חותמו האישי של המגיש על ענייני היום. 
הפתיח מופרד מיתר התוכנית, מלווה במוסיקה ואין חשש לבלבול של הציבור בין הפתיח לליבת 
דבריו של  כי  הנציב,  סבר  כן,  על  יתר  ומאוזנים.  מגוונים  בדיונים מעמיקים,  העוסקת  התוכנית, 
שחר לא היוו הסתה. שחר שיקף, בין היתר, דעה הרווחת בציבור ושאל שאלה לגיטימית בעקבות 
ועידת דאבוס – מה הכשרתם של אותם אנשי עסקים בנושאי קידום שלום וביטחון, ומדוע לא 
ניתן לאנשים מקצועיים יותר כמו ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ לדון בתהליכי שלום 

וביטחון.

פליטת פה
מאזין לרשת 88FM התלונן כי במהלך דיווח על עומס תנועה ברחובות תל אביב הביע השדרן את 
עמדתו האישית בעניין סוגיית המסתננים/מבקשי המקלט, כאשר אמר בשידור: "העומס הוא בגלל 
הפגנת הפליטים, שבסך הכול רוצים שיכירו בהם כפליטים ולא כמסתננים ולא ילכדו אותם בכל 

מיני מקומות חשוכים. נקווה לטוב".
"זוהי הבעת דעה פוליטית קיצונית", קבל המאזין.

התלונה נבדקה ונמצאה מוצדקת. נציב הקבילות סבר כי סוגיית הפליטים/מסתננים הנה סוגיה 
מורכבת, המעוררת רגשות רבים בציבור. אמנם אין מדובר בהבעת דעה "פוליטית קיצונית", כפי 
שנטען בקבילה, אולם ההתבטאות הייתה מיותרת. "במקרה זה ראוי שדעותיהם של שדרנים, על 
אחת כמה וכמה בתחנה מוסיקלית כמו 88FM ובעדכון דיווחי תנועה בפרט, יישארו מחוץ לתחום", 

קבע הנציב. השדרן קיבל את ההערה בהבנה וביקש לשלוח מכתב התנצלות למאזין.

לילה טוב
לחגיגות  פאר,  אמנון  של  בהגשתו  ב'(,  )רשת  מאוד"  חי  "לילה  התוכנית  הוקדשה  ב־6.3.2014 
20 שנה לתוכנית והוזמנו לאולפן אורחים רבים. לאורך התוכנית הושמעה שוב ושוב הטענה כי 
גם  וכי הוחלט לסיים את תפקידו של פאר כמגישה. בתוכנית נעשתה  יורדת משידור  התוכנית 

קריאה לחתימה על עצומת מחאה נגד ההחלטה.
"למיטב ידיעתי, התוכנית אינה יורדת משידור, מר פאר הגיע לגיל פנסיה ולכן הוא פורש על פי חוק 
והתוכנית תמשיך כנראה להתקיים תחת מנחה אחר", קבל אחד המאזינים. "אין כל בעיה בשידור 
חגיגי למטרת פרידה ממר פאר או אפילו למטרת פרידה מהתוכנית, אך ישנה בעיה חמורה בניצול 

המיקרופון הציבורי כדי לקדם אינטרסים פרטיים ולהיאבק בהחלטות ניהוליות לגיטימיות".
התלונה נבדקה ונמצאה מוצדקת.

פאר חרג מן הכללים כאשר הפך את התוכנית האחרונה בהגשתו לכלי ניגוח בהחלטה לגיטימית 
בגין פרישה לגמלאות. המיקרופון הציבורי אינו שופר לקידום עצומות  – החלפתו  של ההנהלה 

ובוודאי שלא עצומה, המקדמת את השארתו של המגיש בתפקידו גם לאחר גיל הפרישה.
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אריה גולן לא מצדיע
ומגיש היומן הביע את דעתו  כי העיתונאי  גולן התלונן  מאזין לתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה 
והכפיש את אל"מ עופר וינטר. "יומן הבוקר נפתח בהכפשה של אריה גולן כשאמר שכשאל"מ עופר 

וינטר יהיה רמטכ"ל צה"ל לא יהיה יותר צבא הגנה לישראל אלא צבא השם לישראל".
התלונה נבדקה ונמצאה לא מוצדקת.

באופן מסורתי, הפתיח של התוכנית ״הבוקר הזה״ )בדומה לתוכניות אקטואליה נוספות ברשת ב׳( 
הנו חותמו האישי של המגיש על ענייני היום. הפתיח מופרד מיתר התוכנית ומוגש בתחילת השעה 
השנייה, אחרי חדשות השעה 7:00. הפתיח מופרד מהחלק העיתונאי ואין חשש לבלבול הציבור 

בין הפתיח לליבת התוכנית, העוסקת בדיונים מעמיקים ומגוונים.
אריה גולן, בדבריו, התייחס לראיון שקיים אל״מ עופר וינטר, מח״ט גולני, בעיתון "ידיעות אחרונות" 
בסוף השבוע. כמה שבועות קודם לכן, ערב כניסת לוחמי גבעתי ללחימה בעזה, שיגר וינטר לחייליו 
מכתב בעל אוריינטציה דתית, שעורר ביקורת בקרב חלקים בציבור. גולן תהה על תוכן המכתב 
ועל תשובתו של וינטר בראיון העיתונאי. גולן לא לעג לווינטר, לא הכפיש אותו ולא ערער על 

מקצועיותו ועל מסירותו בשדה הקרב. נציב הקבילות סבר כי דבריו של גולן היו לגיטימיים.

גאון נגד זועבי
זועבי  חנין  ח"כ  נגד  נחרצת  דעה  גאון  יהורם  הביע  ב'(  )רשת  ברדיו"  "גאון  מתוכניותיו  באחת 
ואמירותיה. "מודה אני ולא מבין", אמר גאון למיקרופון, "אותי היא לא מייצגת חברת הכנסת הזו, 
את ערביי ישראל גם לא. למה בשם הצודק והחוקי שבעולם היא יכולה להיבחר למדינה יהודית, 
ציונית ודמוקרטית... שתישאר עמנו, כי אי אפשר לגרשה, שתהיה אזרחית כי אי אפשר לשלול 
זכות יסוד שכזו, שתיהנה מכל מנעמי הארץ הזאת - רק לא בכנסת. כי אז לא ישאלוה שאלות והיא 

לא תענה תשובות מקוממות...".
היוו  גאון  של  דבריו  כי  שטענו  אזרחים,   33 ידי  על  החתום  מכתב,  נשלח  הקבילות  נציב  אל 
השתלחות חסרת רסן בזועבי, הגובלת בהסתה. "השתלחותו של גאון בח"כ זועבי הנה אישית, 
מגדרית וגזענית. אנו דורשים התנצלות משודרת מיהורם גאון והתנצלות מטעם הרשות, שנתנה 

אכסניה לדברי הבלע הללו", לשון התלונה.
התלונה נמצאה לא מוצדקת.

המגיש  של  ודעותיו  הגיגיו  את  המשלבת  אישית,  תוכנית  הנה  ברדיו",  "גאון  גאון,  של  תוכניתו 
בענייני השבוע עם קטעי מוסיקה. זהו מבנה התוכנית, זו הגדרתה ולכן אין פסול כאשר גאון מביע 
את דעתו בשידור. נציב הקבילות סבר כי המונולוג בעניין ח"כ זועבי לא היה מסית וכי דבריו של 
גאון הביעו ביקורת לגיטימית, שבמקרה הקיצוני ביותר אינם משתלבים עם דעות כל החתומים 
על התלונה - ולא יותר מכך. גם הטענה על הסתה מגדרית נגד נשים מופרכת, ולדבריו של גאון לא 

היה כל קשר להיותה של  זועבי אישה.
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מסגרות שידור
יש להתייחס אל לוח השידורים ברדיו ובטלוויזיה ביראת כבוד. הצופים והמאזינים רגישים 
מאוד להרגלי הצריכה שלהם, מצפים לתוכניות שלהם, ונאמנותם לגוף המשדר נגזרת לא 

אחת מהיחס אותו הם מקבלים. את התוצאה ניתן לראות בנתוני הצפייה/האזנה - הרייטינג. 
כחלק מתפישת 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 
השנה היו רבות. 258 תלונות נבדקו בשנה החולפת על ידי הנציב )כפול מהשנה שלפניה(. 30 נמצאו 
ופנייתו  הרלוונטי  נמסר המידע  לפונה  נדרשה הכרעה,  )לא  לגופן  טופלו  מוצדקות, 133 תלונות 

הועברה לתשומת לבם של הנוגעים בדבר(. 
במסגרת קטגוריה זו סווגו גם קבילות אודות משדרי גביע העולם בכדורגל )ראו הרחבה בהמשך(.

מתחילים מבראשית
התוכנית "מבראשית" שודרה בימי שישי בערוץ הראשון במשך 19 שנה ברציפות. בחודש דצמבר 
דרשו  ובהן  הקבילות  נציב  של  לשולחנו  הגיעו  תלונות   11 בתוכנית אחרת.  הוחלפה  היא   2014

הצופים להחזירה.
"הצטערתי לשמוע שהתוכנית הורדה", קבלה צופה אדוקה, "זו הייתה אחת התוכניות המרתקות, 
והמחכימות שאני עדיין מוצאת בלוח השידורים. למעשה אחת הבודדות. אני תקווה  הנעימות 

שתשקלו את ההחלטה מחדש ותחזירו את התוכנית".
התלונה לא הוצדקה שכן נציב הקבילות אינו מתערב בשיקולים המקצועיים של אנשי התוכן - 
במקרה זה העורך הראשי, מנהל הטלוויזיה, מנהל חטיבת התוכניות ומנהלת מחלקת דת ומורשת, 
שהשינוי נעשה על ידה. החלפת תוכניות ורענון לוח השידורים מבוצעים במסגרת סמכותם ותחת 

שיקול דעתם.
 

סרט ערבי
אחר  שישי  בימי  ששודר  הערבי  הסרט  טלוויזיוני,  מונופול  הראשון  הערוץ  היה  שבהם  בימים 
הצהריים היה מעין "מדורת שבט". כיום משודר הסרט בערוץ 33. "בדרך כלל, ביום שישי בשעה 
16:00 אני צופה בסרטים בערבית", התלוננה אחת הצופות, "מזה שנים רבות נוכחתי לדעת שיש 
לופ של כ־30 סרטים, אולי קצת יותר, שמשודרים פעם אחר פעם. מדוע אתם לא מחדשים את 

המלאי... בתקווה לרענון המדור ולחידוש מלאי הסרטים".
כי  למתלוננת  שהסבירה  בערוץ,  הערבי  הסרט  מפיקת  להתייחסות  הועבר  התלונה  מכתב 
בשנים האחרונות מתעוררים קשיים ברכישת זכויות לשידור סרטים חדשים )למשל העולם 
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הערבי לא שש לעסקים עם ערוץ טלוויזיה ישראלי(. לכן נאלצת הטלוויזיה בערבית לדלות 
סרטים מתוך הארכיון.

גבולות הסאטירה
הסאטירה "היהודים באים" הייתה מהתוכניות המצליחות ביותר ברשות השידור בשנים האחרונות. 
לצד נתון ממוצע של 6 אחוזי רייטינג )כ־180 אלף צופים לפרק(, צפו ב־12 פרקי המערכונים גם 
יותר ממיליון וחצי צופים באינטרנט. הסדרה גררה 25 תלונות, רובן אודות פגיעה בערכי הקודש 
והתנ"ך. תלונות נסובו גם סביב השימוש הסאטירי בדמויותיהם של יוני נתניהו, אלי כהן המרגל 

מדמשק ורון ארד.
"התוכנית מזלזלת ושמה ללעג אישים מהתנ"ך, בסגנון בוטה וזול, בניבולי פה ואפילו בריבונו של 
עולם לא נמנעים מלזלזל. יש גבולות גם בתחום זה. אני תוהה אם היו מעזים לפגוע כך ברגשות 

האסלאם והנצרות ואם זה היה עובר בשתיקה", התלונן אחד האזרחים.
נציב הקבילות סבר כי התוכנית מוגדרת כבידור וכסאטירה ולכן רק כך יש להתייחס לתכניה - 
בהומור. סאטירה לא אמורה לרצות את דעתו או את טעמו של הקהל וברור לגמרי כי מטרתה 

למתוח גבולות, אחרת היא אינה סאטירה כלל.
יוצרי "היהודים באים" החליטו בין היתר לצחוק, בעין מפוכחת, גם על סיפורי התנ"ך המיתולוגיים 
של העם היהודי. אין בכוונתם להכפיש, להסית או לעודד דה־לגיטימציה למגזרים כאלה או אחרים 

בחברה הישראלית.
ועל אי הנוחות שנגרמה להם  עם זאת, הנציב קיבל את עמדת אלו שקבלו על חוסר הרגישות 
כאשר צפו במערכונים על חללי צה"ל. הנציב סבור כי חללים אינם נושא לסאטירה וסף הרגישות 
של הציבור לכך גבוה, ובצדק. המלצת הנציב, לקראת העונה השנייה, הייתה לפקח באופן הדוק 
בשם  רק  אלא  חלילה,  כצנזורה  לא  הכותבים,  את  להנחות  לפחות  או  המערכונים  על  יותר 

הטעם הטוב והרגישות כלפי המשפחות השכולות.
 

לא עומדים בזמנים
חדשות  משדרי  לטובת  השידורים  לוח  הופקע  איתן"  "צוק  מבצע  במהלך  בעזה  הלחימה  עקב 
מיוחדים. "בימי חמישי בערב משודרים פרקים בתוכנית CSI בערוץ הראשון. בעקבות המבצע, 
נזכה  יבוטלו, ושלא  לא שודר הפרק השני והשבוע לא שודר הפרק הרביעי. לא הגיוני שפרקים 

לשידורים חוזרים", התלונן צופה.
נציב הקבילות בדק את התלונה ומצא כי הפרקים האמורים דווקא שודרו, אולם בזמנים משתנים 
)ימי חמישי ב־22:30, פעם אחרת ב־23:30 ואחר כך ב־22:05(. הנציב סבר כי כאשר ידוע מראש 
שבימי לחימה, לוח השידורים הופך לגמיש יותר, ראוי להקפיד ליידע את הצופים בכל שינוי, באופן 

תדיר ובכל הפלטפורמות הקיימות. 

קשה לצפייה
במהלך מבזק חדשות )4.12.14, 18:00( בערוץ הראשון שודרו תמונות של נער מהפזורה הבדואית 
שהתחשמל למוות. "זה מקרה טראגי ואין כל הצדקה לשדרו. התמונות לא ניתנות לעיכול", זעם 
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אזרח שנחשף למבזק.
התלונה נמצאה מוצדקת. התמונות אכן היו לא ראויות לשידור ונציב הקבילות מצא כי יש בהן 

משום הפרה של כללי האתיקה המקובלים. 
מסמך נקדי, הקוד העיתונאי האתי של רשות השידור, קובע במפורש ובכמה סעיפים כי יש להימנע 
מתצלומי תקריב של גוססים, שיש להקפיד על כבוד האדם גם במותו ושיש לזכור כי במקרים של 
זוועות יש לקחת בחשבון את סף החיסון של הצופה. כאשר הסיקור מחייב להראות תמונות זוועה, 

יש להתחשב בתמונות קצרצרות. 
ברגשות  הטוב,  בטעם  לפגוע  שלא  שאפשר  כמה  להקפיד  מצווים  החדשות  ״עובדי   :112 סעיף 

הציבור ובמידות המוסר המקובל ושלא לבזות את רגשותיו הדתיים או המוסריים של הציבור...״.
סעיף 119: ״אין לשדר אלא את הפרטים העיקריים של מעשי הזוועה ואין להיכנס לפרטי פרטים 

שיש בהם כדי לזעזע...״.
האמת  את  רק  או  כולה  האכזרית  האמת  את  לשדר:  מה  מקרה  בכל  לבחון  "יש   :120 סעיף 

הנסבלת".
הערה הועברה לתשומת לב כל הנוגעים בדבר כדי שירועננו הנהלים ושמקרים כאלו לא יישנו.

שידורי גביע העולם בכדורגל
חודש  במהלך  תקצירים(  כולל  האינטרנט,  )ובאתר  הראשון  בערוץ  שודר  בכדורגל  העולם  גביע 
ימים, בין התאריכים 12 ביוני עד 13 ביולי. 92 תלונות הוגשו במהלך ימים אלו ועסקו במשדרי 

הספורט בערוץ הראשון. 13 מהן נמצאו מוצדקות.
לא  נמצאו  )התלונות   HDב־ עידן+  בממיר  המונדיאל  שידור  אי  על  הצופים  התלוננו  היתר  בין 
שני  יש  לרשות השידור  ידי משרד התקשורת,  על  בפועל  הורחב המערך  לא  עוד  כל  מוצדקות. 

ערוצי SD על הממיר של עידן+ בלבד(; 
כמן כן, התקבלו תלונות אודות הכתוביות לחירשים המסתירות את המסך )10 תלונות שטופלו 
להפסיק  או  הטלוויזיה  שלט  דרך  השירות  את  להפעיל  ניתן  כיצד  הסבר  נשלח  לפונים  לגופן. 

אותו(; 
משפטיים  עניינים  בשל  מוצדק.  )לא  חו"ל  לתושבי  האינטרנט  באתר  הצפייה  חסימת  על 
וזכויות שידור, תוכניות הערוץ הראשון היו חסומות לצפייה מחוץ לתחומי מדינת ישראל בימי 

המונדיאל(;
וסגירתה  החדש  הציבורי  השידור  חוק  של  החקיקה  בימי  העובדים  למחאת  המסך  ניצול  על 
משחקי  בזמן  בטלוויזיה  המחאה  לתשדירי  התייחסו  )התלונות  השידור  רשות  של  העתידית 

המונדיאל וביניהם. התלונות נמצאו מוצדקות(; 
נמצאו   – הכדורגל  משחקי  בזמן  נשים  כלפי  ופוגעניות  שוביניסטיות  הערות  על   - תלונות   4

מוצדקות;
16 תלונות התקבלו נגד השדר יורם ארבל והפרשן דני נוימן. נציב הקבילות השיב לפונים כי אינו 
מנהל מחלקת  לידיעתו של  מועברות  הצופים  הערות  וכי  ומקצועיים  אישיים  בעניינים  מתערב 

הספורט, האחראי על שיבוצם של השדרנים והפרשנים;
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תרבות הדיבור, מינוח וניסוח בחדשות
חוק רשות השידור קובע שיש לקיים את השידורים במטרה לטפח את הכרת הלשון העברית 
ולקדם את השימוש בה, בין השאר בהתחשב בהחלטות האקדמיה ללשון 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, מדויקת 
ונכונה. עם זאת, העברית מתפתחת וקשה לשרש מושגים שחדרו אליה משפות אחרות או כאלה 
שהתקבעו בשיח הציבורי. כל תלונה שתוכנה תקינות השפה נשלחת ליועצת הלשון של הרשות, 
שהיא הסמכות לעניין זה, והיא זו שעונה לרוב לפונה. בהתאם לדעתה, מחליט הנציב האם התלונה 

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

אך בפועל ניסו להכתיב לרשות שימוש במושגים טעונים פוליטית מכיוון אחר של המפה.
110 תלונות בקטגוריה זו הגיעו בשנת 2014 לטיפולו של הנציב, 30 נמצאו מוצדקות.

נא לדייק
כי בדיווח בעניינה של ענת קם, "בחרה מערכת החדשות להעלים את  ב' התלונן  מאזין לרשת 
הוצאת  שלה:  המעשה  פרטי  את  זאת,  במקום  לספר,  ובחרה  חמור  ריגול  של  בסעיף  הרשעתה 
העמדות  על  מעידה  הזו  הדיווח  צורת  'הארץ'.  לעיתונאי  ומסירתם  מצה"ל  סודיים  מסמכים 
המדיניות של העורכים השמאלניים ברדיו, המקטינים את מעשה הריגול החמור בגלל עמדותיהם 
הפוליטיות. מן הראוי שהדיווח החדשותי בשידור הממלכתי יציג את העובדות במלואן וכפי שהן 

וללא הטיה אישית של העורכים".
התלונה נמצאה מוצדקת, שכן הרשעתה של קם )במסגרת הסדר טיעון( בבית המשפט המחוזי 
ידיעה  והחזקת  )איסוף  יותר מכפי שדווח. קם הורשעה בריגול חמור  בתל אביב הייתה חמורה 

סודית( ומסירת ידיעה סודית ללא היתר, אך ללא כוונה לפגוע בביטחון המדינה.
"שידור  בשל  )לא  כלשונה  ההרשעה  את  ולהביא  בעובדות  לדייק  ראוי  כי  סבר  הקבילות  נציב 
ממלכתי", אלא מתוך מחויבות השידור הציבורי לדרגת איכות, אמינות ומקצועיות גבוהה(. עם 
זאת, שלל הנציב את הטענה כי הדיווח החסר נבע מהטיה פוליטית מובנית של העורכים. עורכי 

החדשות ברדיו הם מקצועיים בתחומם, וטעויות קורות. 
 

מה קשור?
מאזינה לרשת ב' התלוננה כי באחת ממהדורות החדשות צוין מוצאו הסודני של נאשם באונס, 
ללא הקשר עיתונאי. "במהדורת 12:00 צוין כי בבית המשפט הוגש כתב אישום נגד אזרח סודן על 
ניסיון אונס", לשון התלונה, "למוצאו של הפושע אין קשר לפשע. דיווח כזה יוצר דעות קדומות 
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העלולות להסית נגד אוכלוסיית המהגרים מסודן".
התלונה נמצאה מוצדקת. 

"קוד נקדי", שהוא תדריך החדשות והאקטואליה המחייב את עיתונאי רשות השידור, קובע כי 
אין לציין ארץ מוצא, גזע, דת ושייכות מפלגתית או נתינות של אדם בהקשר שלילי, אלא בשעה 

שהידיעה צריכה לכך לגופה. בכל מקרה של ספק, יש להימנע מכך )סעיף 33(".
במקרה דנן, העובדה כי האנס היה סודני - מיותרת. הפנייה הועברה לתשומת לבו ולטיפולו של 

מנהל רשת ב', במטרה לרענן את הכללים.

אלוהים שלה
מאזין לתוכניתה של ענת דולב ברשת ב' התלונן כי היא חתמה את אחת מתוכניותיה במשפט 
ב' היא רשת חילונית לכל הדעות", קבל המאזין,  "רשת  ניפגש בתוכנית הבאה".  "בעזרת השם 

"שימוש מיסיונרי דתי כזה, בין אם הוא ציני או אמיתי – אינו יאה ואינו הולם".
התלונה נמצאה לא מוצדקת. נציב הקבילות סבר כי הביטוי "בעזרת השם" הנו ביטוי שגור ויומיומי 

בשפה העברית ובוודאי שאינו פסול.

ד"ש מסנטה
 Merry Christmas המגישה  איחלה  המולד,  בחג  כי  התלונן  ב'  ברשת  הצהריים"  ל"יומן  מאזין 

למאזיניה. 
התלונה נמצאה לא מוצדקת. החוק קובע כי תאגיד השידור הציבורי הישראלי יהיה עצמאי ויופנה 
לכלל האזרחים והתושבים במדינה. הוא נועד לכל האוכלוסיות, הדתות והמגזרים, ולכן אין שום 

פסול באיחולי חג מולד שמח )גם בלועזית( למאזינים הנוצרים של רשת ב'.
 

מקרה קלאסי
בשמן  שנפלו  שיבושים  על  פעמים  כמה  הצביע  המוסיקה"  ב"קול  "קלאסי־קל"  לתוכנית  מאזין 
של יצירות ובשמם של מלחינים מצד קריינים ברשת. "חבל ששגיאות אלה תפגומנה באיכות 

השידור", קבל.
עורכי  את  שהנחו  השידור,  ברשות  הלשון  וליועצת  המוסיקה"  "קול  למנהל  הופנתה  התלונה 

התוכניות לנקד את השמות לקריינים כדי שמקרים כאלו לא יישנו.

נקודת קיצון
בתוכנית  בירושלים.  דריסה  בפיגוע  ברון  זיסל  חיה  התינוקת  נרצחה   2014 אוקטובר  בחודש 
"המוסף" בערוץ הראשון דווח על הפגנה שהתקיימה במקום האירוע, תחנת הרכבת הקלה בגבעת 

התחמושת בירושלים.
נגד רצח התינוקת חיה  כינה הכתב השמאלני את המפגינים  "בדיווח החדשותי בערוץ הראשון 
זיסל ברון כימין קיצוני", התלונן אחד הצופים. "לא זכור לי שאנשי מרצ ו'שלום עכשיו' או דומיהם 
כונו שמאל קיצוני... אני חוזר ודורש לאסור על כתבים והעורכים להשתמש באופן חד צדדי במונח 

'ימין קיצוני'".
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התלונה נבדקה ונמצאה לא מוצדקת.
וניטראלית ככל שניתן, מתייחס  לידיעת הציבור את החדשות בצורה אובייקטיבית  כדי להביא 
קוד נקדי, תדריך החדשות והאקטואליה המחייב של עיתונאי רשות השידור, גם לסוגיית "הדבקת 
התגיות". "יש להימנע מהדבקת תגים כגון נץ, יונה, שמאל קיצוני, ימין קיצוני ודומיהם", כך נקדי, 
"מוטב לנקוב בשם הקבוצה, המפלגה או הסיעה בכנסת שהדובר או המדובר בו משתייך אליה, או 

לומר במה הוא דוגל, על פי הצהרותיו הוא".
במקרה זה סבר נציב הקבילות כי הדיווח של הכתב לא היה מוטה, למרות השימוש במונח "ימין 
השקפות  המייצגים  מרזל,  וברוך  להב"ה  ארגון  של  ביוזמתם  הייתה  שסוקרה  ההפגנה  קיצוני". 
לאומניות, מהשוליים של הימין בישראל. הם מייצגים את הימין הרדיקלי )הקיצוני( הקיים בכל 

דמוקרטיה, וזוהי יותר עובדה מאשר פרשנות.
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חוסר דיוק וטעויות
השנה הוספנו קטגוריה נוספת בתלונות – חוסר דיוק וטעויות )בשידורים(. תחת קטגוריה זו 
מקבצים יחד מגוון של קבילות העוסקות בטענות של צופים ומאזינים כי הדיווח העיתונאי 

היה שגוי, חסר, לא מקצועי או שהתבסס על עובדות לא נכונות.  
47 תלונות כאלה הגיעו לפתחו של נציב הקבילות, 37 מהן נמצאו מוצדקות – כ־80 אחוז.

לא עיתונאי, עובד סיוע
צופה במהדורת "מבט" הלין על כך שבידיעה על עריפת ראשו של האזרח הבריטי אלן הנינג צוין 
בטעות כי היה עיתונאי. "הוא לא עיתונאי, אלא נהג מונית שהתנדב בארגון סיוע לסורים", ציין 

בתלונתו.
התלונה נמצאה מוצדקת והועברה לידיעתה ולטיפולה של מנהלת חטיבת החדשות.

איזו פדיחה
צוין  ידיעה חדשותית שהופיעה ב"מבט". בכיתוב  צופה בערוץ הראשון שלח צילום מסך מתוך 
"מתוך הסרט: 'רובוקופ', במאי: חוזה פדיחה". אכן טעות. ההערה הופנתה לתשומת לבם של עורכי 

המהדורה, כדי שיקפידו יותר כי מקרים מסוג זה לא יישנו.

אחוז החסימה
באתר האינטרנט של רשת ב' התנוססה הכותרת: "0.75% ממאגר הנשק הכימי של סוריה הושמד". 
ברור כי נפלה כאן טעות, שתוקנה כמה דקות לאחר הגעת התלונה. הכוונה הייתה 75% ממאגר 

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

הנציב 32 קבילות. 
נמצאו  רק 17 מהן  ב־142 תלונות,  הנציב  טיפל  )יולי־אוגוסט 2014(  איתן"  "צוק  במהלך מבצע 
מוצדקות. 38 תלונות נגעו לשידורי הרדיו, 87 תלונות עסקו בשידורי הערוץ הראשון )2 תלונות 

נוספות על ערוץ 33( ועוד 17 תלונות נגעו ל"רוח" שידורינו בכלל, ללא ציון סוג המדיה.
  

להלן מספר דוגמאות מייצגות:

פרסום סרטון חמאס
ארבע תלונות עסקו בפרסום סרטון חמאס שהופץ באינטרנט עת פשטו מחבלי חמאס על עמדת 
שמירה בנחל עוז ורצחו חמישה חיילי צה"ל. הסרטון פורסם כמעט במלואו וחשף תמונות קשות 

של רצח החיילים. 
בגרסה  למחרת  הסרטון  פורסם  הקבילות  נציב  התערבות  ולאחר  מוצדקות,  נמצאו  התלונות 

ערוכה ומקוצרת. 
על מערכת חדשות, הנדרשת לפרסם סרטון בעל חשיבות ציבורית, להפעיל שיקול דעת ואיזון 
אל מול ערכים וכללים אתיים בסיסיים, ערכים של כבוד האדם )על אחת כמה וכמה כשמדובר 
בחללי צה"ל בעת מלחמה( ופגיעה ברגשות הציבור. במקרה זה, למשל, היה ניתן לפרסם את 
הסרטון ערוך ובצורה מושכלת, ללא תמונות הרג החיילים, כשברקע פרשנות מסייגת המסבירה 

שהסרטון ערוך.
גוססים, שיש להקפיד על  "מסמך נקדי" קובע במפורש כי יש להימנע מתצלומי תקריב של 
כבוד האדם גם במותו ושיש לזכור כי במקרים של זוועות יש לקחת בחשבון את סף החיסון 

של הצופה.  
ברגשות  הטוב,  בטעם  לפגוע  שלא  שאפשר  כמה  להקפיד  מצווים  החדשות  ״עובדי   :112 סעיף 

הציבור ובמידות המוסר המקובל ושלא לבזות את רגשותיו הדתיים או המוסריים של הציבור...״.
סעיף 119: ״אין לשדר אלא את הפרטים העיקריים של מעשי הזוועה ואין להיכנס לפרטי פרטים 

שיש בהם כדי לזעזע...״.
זאת ועוד, תקנון האתיקה של מועצת העיתונות קובע בסעיף 9 )קורבנות(: ״לא יפרסם עיתונאי 
צילום או פרטים מזהים אחרים של אדם שנספה או נפגע באופן חמור במלחמה..., לפני שהגיעה 
הידיעה לבני משפחתו הקרובה...״. עוד קובע הסעיף כי הפרסום יהיה במידה וברגישות הראויות 
וכי יש להתחשב במשפחות הקורבנות. מיותר לציין כי הסכמת המשפחה )שספק אם עודכנה בזמן 

אמת על הסרטון( לא ניתנה.
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חמש תלונות נוספות שהוצדקו עסקו בתצלום תקריב שפורסם במהדורות החדשות של הפועל 
התאילנדי מעוטף עזה שפרפר למוות לאחר שנפגע מפצצת מרגמה. התמונות היו קשות, נגדו את 

תקנון האתיקה ולא ראוי היה לפרסמן.

אזעקות בשידור חוזר
גם  שודרו  שבמהלכם  חוזר,  בשידור  אקטואליה  משדרי  אודות  התלונות  רבו  המבצע  במהלך 
ההתראות על הטילים. מיותר לציין כי העניין גרם לחרדה מיותרת בקרב הצופים. נציב הקבילות 
דרש מהאחראים בטלוויזיה להקפיד כי במהלך התוכניות החוזרות יצוין באופן מובלט כי מדובר 

בשידור חוזר.

עבירות צנזורה
באופן כמעט "מסורתי", הציבור רגיש יותר בימי מלחמה לדיווחי העיתונאים וסבור כי אסור לדווח 

על נפילות טילים, על פגיעות ביישובים וכדומה. לאחר בדיקת התלונות הן נמצאו לא מוצדקות.
ככלל, רשות השידור כפופה לחוק במדינת ישראל ומשכך נמצאת תחת פיקוח הצנזורה בכל עת. 
נציגי הצנזורה נמצאים בקשר ישיר עם עורכי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ועם העיתונאים, ובודקים 

את הידיעות והדיווחים החדשותיים כמתחייב מהחוק. 

ראיונות עם הצד הפלסטיני
יש ציבור המתקשה לקבל, בעיקר בעת מלחמה, ראיונות עם תומכים מהצד הפלסטיני )למשל 
ומספרי ההרוגים בעזה. לטענת המלינים,  דיווחים על ההרס בצד הפלסטיני  ח"כ אחמד טיבי(, 
מדובר בהפצת תעמולת חמאס, ביצירת דמורליזציה בקרב העם, ב"שמאלנות של רשות השידור 

הממלכתית" ועוד.
אין מניעה לדווח ולשקף את ההרס שאירע בעזה )עיתונאית זו חובה(. כחלק מהחובה לספק 
לצופים מידע מלא ומהימן על אירועי המבצע בעזה אנו מדווחים על תוצאות המבצע גם בצד 
בעת  לאויב  ב"סיוע  מדובר  לא  עדיין  המלאה.  התמונה  את  המשלימות  תוצאות  הפלסטיני, 
מלחמה" או ב"שידורי תעמולה לאויבנו". להפך, כדי להשלים את הפאזל לציבור יש להציג גם 
את הצד שמנגד במינון הראוי, בלי אמפתיות יתר ותוך שמירה על איזון הדיון, בדיקת העובדות 

וציון מקור המידע.

התבטאות של מרואיין בשידור
בתכנית "הכול דיבורים" ברשת ב' ראיין השדר יוסי הדר את המזרחן ד"ר מרדכי קידר מאוניברסיטת 
אמהותיהם  את  לאנוס  יש  מחבלים  להרתיע  שכדי  קידר  ד"ר  של  מדבריו  השתמע  אילן.  בר 

ואחיותיהם. המקרה פורסם בעיתון "הארץ". 
גרסתו  דבריו,  את  שיבהיר  כדי  לתוכנית  בשנית  זומן  קידר  וד"ר  מוצדקת,  נמצאה  התלונה 
והתבטאויותיו. המגיש הדר עימת אותו עם הסערה שעוררו דבריו בשידור הקודם ובעיתון "הארץ". 

ד"ר קידר התנער מהדברים שיוחסו לו בעיתון והתנצל אם הובן אחרת.



 דוח נציב קבילות הציבור 2014 // רשות השידור

4445

תשדירי פרסומת, הודעות חסות וקדימונים
והודעות ברדיו(, למנכ"ל בלבד הסמכות  בהתאם לכללי רשות השידור )תשדירי פרסומת 
לבטל אישור לשידור פרסומת או להפסיק שידורה, אם נוכח כי אינה עומדת 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 )נספח ד'(.
התוצאה היא שבידי נציב הקבילות היכולת להביע דעה בנושא התלונה ולהמליץ בפני המנכ"ל על 
דרך הפעולה, אך אין בידו סמכות החלטה. למשל, ב־2013 מצא הנציב כי ישנה חריגה בעוצמות 

הקול בשידור הפרסומות ברדיו. בעזרת מכשור חדש וחידוד הנהלים הליקוי תוקן כנדרש.
כלל  בדרך  ואלה  הרשת  למנהלי  והמלצותיו  הערותיו  את  הנציב  שולח  הקדימונים  בנושא 

נענים לכך.
בשנת 2014 עסק נציב הקבילות ב־83 תלונות בקטגוריה זו )20 אחוז יותר מבשנת 2013(. 

41 נמצאו מוצדקות, כ־46 אחוזים. 

מחאת העובדים על המסך וברדיו
שנת 2014 הייתה ברשות השידור שנה של מאבק, בעיקר של העובדים. הליכי החקיקה המהירה 
בכנסת, ביטול האגרה, הפופוליזם, הדה־לגיטימציה הציבורית, ההסתה מצד הפוליטיקאים וסגירת 
ברשות  עובדים  ועדי  הובילו  המוניים  עובדים  פיטורי  תוך  הנוכחית  במתכונתה  השידור  רשות 

השידור לצאת בקמפיינים ברדיו ובטלוויזיה בהשתתפותם. הציבור לא נותר אדיש.
הציבורי  'השידור  לעצמו  שקורא  "רדיו  לרדיו,  מאזין  הלין  חטאתי",  במה  להבין  הצלחתי  "לא 
שלכם ובשבילכם' מענה אותי בתשדירי שירות מתוצרת בית, שהופקו במשאבים השייכים לציבור 
ומשודרים על חשבון תקציב ששייך לציבור ובהם נעשית דה־לגיטימציה להחלטת ממשלה... זוהי 

שטיפת מוח לא חוקית...".
"זו עזות מצח ממדרגה ראשונה", התלוננה מאזינה נוספת, "אנא הפסיקו לאלתר את ניצול יכולתם 

של העובדים להשתמש בזמן השידור לצרכיהם...".
31 תלונות מסוג זה טופלו ונבדקו על ידי נציב הקבילות ונמצאו מוצדקות. 

מחאתם וכעסם של העובדים היו מובנים. עם זאת, השימוש במסך וברדיו אינו תקין, לא ראוי 
ולא עומד בקנה אחד עם כללי האתיקה ועם מטרות השידור הציבורי ויעדיו. גם חוות דעתה של 
היועצת המשפטית של רשות השידור הייתה ברורה בעניין זה ונשלחה את מנכ"ל הרשות לטיפולו, 
המשפטית,  היועצת  לשון  מסמכות",  בחריגה  נעשו  שבנדון  "השידורים  השידורים.  על  כאחראי 
הרשות  שבידי  הכוח  ניצול  ותוך  אישיים  לצרכים  ציבורי  במשאב  שימוש  תוך  דין,  לכל  "בניגוד 
למטרות זרות תוך פגיעה בשידורים, בהתעלם מהחלטות הוועד המנהל והמוסדות, תוך הפרה של 

כללי האתיקה, המנהל התקין וכללי האמון".

ריבוי פרסומות
זאת, במהלך  ישראל" אינם מוסדרים בחוק או בתקנות. עם  זמני הפרסום המקסימליים ב"קול 
הכנת מכרז ההתקשרות עם שפ"מ )שירותי פרסומת מאוחדים( נקבעו כללי מסגרת: ברשת ב', ג', 
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ד', 88FM ורדיו רק"ע  סך הדקות המותר לשידור פרסומות ותשדירי חסות הוגבל ל־9 דקות בשעה. 
ברשת א'/מורשת ו"קול המוסיקה" הוגבלו הפרסומות ל־5 דקות בשעה.

כללים אלה דומים לאלה שהציב הרגולטור ברשות השנייה לתחנות הרדיו האזוריות - 216 דקות 
יותר מ־9 דקות פרסום בשעה. אך בעוד שברשות  ללא  כלל  ביממה, המתורגמות בדרך  פרסום 
על  הקפדה  אין  השידור  ברשות  חריגה,  בעת  בחומרה  מוענש  והזכיין  נאכפים  הכללים  השנייה 
ההסכם ולעתים קרובות נמצאת חריגה של עשרות אחוזים בזמני הפרסומות. בדוח נציב הקבילות 
בשנת 2013 טופלה הסוגיה באופן מעמיק, אך החריגות הרבות בזמני הפרסום נמשכו גם ב־2014.

"בין 7:00 ל־8:00 בבוקר אתם משדרים המון פרסומות", הלין אחד המאזינים בחודש ספטמבר 
2014 )עוד שש תלונות התקבלו בעניין זה(, "זה מאוד מטריד ולא ניתן ליהנות מהתוכניות. אנא 

טפל בעניין לטובת המאזינים".
נציב הקבילות קבע כי התלונה מוצדקת. מעצם היותו שידור ציבורי, הממומן מכספי אגרה, יש 
לפקח, לשלוט ולאכוף באדיקות את זמני הפרסום המותרים בו. חוסר השליטה והחריגות הרבות 
ישראל" אמורים  יש להיזהר. הסטנדרטים ב"קול  "מדרון חלקלק" שממנו  שנמצאו הם מבחינת 
להיות נוקשים ומחייבים יותר מתחנות הרדיו האזוריות והפרטיות, אולם במציאות התמונה שונה. 

בתחנות האזוריות הרגולטור אוכף את האיסורים בנוקשות, וברדיו הציבורי המפרסמים חוגגים.

פרסומת מטרידה
ניתן  "בפרסומת  לרדיו,  מאזינה  הלינה  כושר",  חדרי  לרשת  פרסומת  לשידור  עלתה  "לאחרונה 
לשמוע בבירור אישה גונחת כמו בחדר מיטות. פס הקול פוגע מגדרית ויותר גרוע מטריד מינית. 
זוהי רמיזה מינית בוטה שאינה במקומה ברדיו ציבורי... הגניחות לא נעימות לשמיעה. אבקשך 

לבחון האם זה מתאים לשידור ציבורי ולרדיו ממלכתי".
פרסומות  )תשדירי  השידור  רשות  מכללי  חרגה  הפרסומת  מוצדקת.  ונמצאה  נבדקה  התלונה 
והודעות ברדיו(. סעיף 7)3(  בכללים קובע כי פרסומת אסורה היא פרסומת שבה יש "פגיעה בדת, 
בלאום, בעדה או במין, לרבות פגיעה ברגשות הדתיים של חלק זה או אחר מאוכלוסיית המדינה, 
או כוללת דברים העלולים לפגוע ברגשותיהם של מיעוטים היושבים בישראל"; סעיף קטן )13( 
מוסיף כי חל איסור על "שימוש בסטראוטיפים המציגים בני אדם כאובייקטים מיניים, כחפצים... 

הפוגעים בשוויון בין המינים";
עם זאת, רק המנכ"ל רשאי להחליט האם לאסור שידור פרסומת.

לאשר  לא  המנכ"ל  בסמכותו של  עוסקים  השידור  ברשות  הפרסומות  כללי  מתוך   5  ,4 סעיפים 
פרסומת אם יש בה טעם לפגם מבחינה מוסרית וכד' )בהתאם לשיקול דעתו(. סעיף 7 מונה מקרים 
שבהם אסור לשדר פרסומת. הקביעה האם מתקיימות הנסיבות בסעיף הנה בהתאם לשיקול דעת 

המנכ"ל.
התלונה הועברה לטיפולו של המנכ"ל והפרסומת הוסרה.

למה לקלל?
קדימון לסדרה חדשה שהושקה בערוץ הראשון, "מי נתן לך רישיון?", כלל סצנה מתוך הסדרה 
האחריות  איפה  כאלה.  תכנים  עם  קדימון  לשדר  ציבורי  לערוץ  מתאים  "לא  קללות.  ובה 
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שלכם?", התלונן צופה.
התלונה נמצאה מוצדקת, הקדימון תוקן והקללות הוסרו.

משקפי שמש לתפארת מדינת ישראל
"אנו מדליקים משואה זו לכבוד המבצע המטורף של אירוקה", זעקה פרסומת ברדיו למותג משקפי 
השמש ערב יום העצמאות. הפרסומת הרגיזה 14 מאזינים, שקבלו על כך שהנוסח ששודר "ביזה 

את הטקס הלאומי של הדלקת המשואות".
נציב הקבילות סבר כי התלונות לא היו מוצדקות. הפרקטיקה של הומור וניכוס סיסמאות ציבוריות 

לצורכי פרסומת מקובלת בעולם הפרסום ואין בה כדי לבזות טקס כזה או אחר. 
עם זאת, התלונות הועברו לתשומת לבו של המנכ"ל ולשיקול דעתו.
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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. 11 תלונות טופלו על ידי הנציב, רק 4 מהן נמצאו מוצדקות.

נוימן מתנצל
אב לילדה עם תסמונת דאון התלונן לאחר ששמע את פרשן הכדורגל של הערוץ הראשון, דני נוימן, 

מכנה בשידור אוהד שפרץ לכר הדשא "מפגר". 
"השימוש שאתה עושה במילה 'מפגר' רק מוכיח לי עד כמה הבורות עדיין שולטת בארץ. איני 
יודע עד כמה אתה בקיא בהגדרות, אז אסביר לך שכל אדם עם תסמונת דאון מוגדר כבעל פיגור 
שכלי ברמה מסוימת ואין בזה שום סיבה להפוך אותם לגנאי או לקללה ובטח שלא לצחוק על 
אוכלוסייה שלמה... אשמח אם תתנצל ושהעוול יתוקן. השנה היא 2014 ואוכלוסיות מיוחדות הנן 

חלק לגיטימי בחברה הישראלית", הלין האב מדם לבו. 
התלונה נמצאה מוצדקת. נוימן, שהבין כי אמירתו הייתה מיותרת, התנצל בשידור שלאחר מכן 

על דבריו.

בדיחה לא מוצלחת
ערב יום השואה והגבורה אמרה ג'ודי שלום ניר מוזס בתוכניתה ברדיו כי "מדובר במימונה של 
האשכנזים". "בושה וחרפה, זה לא מצחיק", התלוננה מאזינה, "איך בימים אלו אדם יכול לומר 

ברדיו הישראלי בצורה כזו זוועתית ביטוי כזה?".
התלונה נמצאה מוצדקת. הערתה של שלום ניר מוזס, גם אם הייתה בהלצה או בבדיחות הדעת, 

הייתה מיותרת ומוטב לו לא נאמרה. מנהל הרדיו התבקש להעיר לה בעניין.

שחיתות שלטונית
בתוכנית "סדר יום" עסקו בהרחבה בסוגיית השחיתות השלטונית הפושה בארץ. בין היתר הוזכר 
על ידי המגישה המקרה של חיים רמון, שהורשע במעשה מגונה שלא בהסכמה בחיילת בהיותו 
בשידור.  גורפת  ודרש התנצלות  רשות השידור,  ולמנכ"ל  הרדיו  למנהל  כך  על  רמון התלונן  שר. 
"ברצוני להבהיר כי שמי לא נקשר מעולם לשום חשדות או חקירה משטרתיים הקשורים לשחיתות 

שלטונית", כך רמון, "ובוודאי לא עמדתי לדין בקשר לשחיתות כזו".
התלונה נבדקה ונמצאה לא מוצדקת. בתשובה לפניית נציב הקבילות למערכת "סדר יום" הסביר 
פרופ' משה נגבי, הפרשן המשפטי של קול ישראל, כי "כאשר שר מנצל את מעמדו כדי לעשות 
מעשה מגונה בקצינה ולהפיק מכך הנאה פרטית זהו מעשה מושחת לכל הדעות, שבעיניי לפחות 
אינו נופל בחומרתו משחיתות כלכלית. שחיתות שלטונית מתבטאת בין היתר גם בניצול מעמד 

כוח השררה לטובת הנאה פרטית )לאו דווקא כספית או כלכלית(". 
נציב הקבילות סבר כי אין לשדר התנצלות או הבהרה בעניין.  
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קליטה
תקלות  וביעילות  במהירות  לאתר  השידור  לרשות  מסייעות  מהציבור  המגיעות  תלונות 
קליטה באמצעי השידור והפלטפורמות השונות. 82 תלונות התקבלו בשנה החולפת ועסקו 
בקשיי קליטה ותקלות בשידורי הטלוויזיה, הרדיו והאינטרנט. נציב הקבילות מעביר תלונות אלו 

לתשומת לבם של גורמי המקצוע ולטיפולם. 

רשימות ונדה
הסרט התיעודי "רשימות ונדה" ששודר בערוץ הראשון הועלה לצפייה גם באתר האינטרנט של 

רשות השידור. אחד הצופים התלונן כי סוף הסרט נקטע באופן שרירותי.
כי  עלה  הנושא  בבירור  האינטרנט.  אתר  מנהל  של  לטיפולו  והועברה  מוצדקת  נמצאה  התלונה 
העלאת התוכניות לאינטרנט נעשית באופן אוטומטי על ידי מחשב, וכי בשל עדכון זמנים לא נכון 

של טכנאי קורות תקלות. התקלה תוקנה והסרט הועלה לאחר זמן קצר באופן תקין.

אות חלש מ"קול המוסיקה"
מאזינה ל"קול המוסיקה" באזור חיפה התלוננה על הפרעות רבות בימים שונים שבהם נבצר ממנה 
להאזין לתחנה. בבדיקה מול יחידת המשדרים התברר כי בחודש נובמבר נעשו באזור חיפה עבודות 

תחזוקה בטיחותיות ועוצמת המשדרים הונמכה. עם סיום הטיפול, חודשה הקליטה באזור.

תיאום קול ותמונה
צופה בערוץ הראשון )באמצעות ממיר של חברת "יס"( התלונן כי הקול והתמונה לא מסונכרנים 
בשידורים. התלונה הועברה לאנשי חטיבת ההנדסה והפיתוח בטלוויזיה שבדקו את התקלה וקבעו 

כי מדובר בהגדרות בממירים של חברת "יס". 
למלין הוסבר כיצד יש לשנות את הגדרות הממיר דרך השלט, והבעיה תוקנה.
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תלונות כלליות
קבילות שאינן עוסקות בצורה חד משמעית באחת מהקטגוריות שקבענו מסווגות כ"קבילות 
כלליות", הכוללות מגוון נושאים. נציב הקבילות בדק 85 כאלה, 14 מהן נמצאו מוצדקות. 

להלן כמה דוגמאות:

מוסר ותשלומים
שופטת בדימוס, שהתבקשה על ידי מנכ"ל רשות השידור לפקח על ועדה ציבורית לבחירת שיר 
האירווזיון, המתינה חודשים ארוכים לתגמול הכספי שהובטח לה. לאחר שלושה חודשים, וכשלא 
זכתה למענה, פנתה לנציב הקבילות: "יש להצטער על התנהלות זו מצד רשות ציבורית המחויבת 

למנהל תקין ולהוגנות אלמנטרית".
הייתה  שולם  שלא  התגמול  סביב  ההתנהלות  מוצדקת.  ונמצאה  עצמה  בעד  דיברה  התלונה 

שערורייתית, ולאחר התערבותו של הנציב )וכשבועיים נוספים( קיבלה הקובלת את המגיע לה.
אף  לפנייתי,  להשיב  לנכון  שמצא  ברשות  היחיד  אתה  הצער,  למרבה  התייחסותך.  על  "תודה 
שהופנתה אל מספר גורמים ברשות, שהתעלמו לחלוטין מחובתם האלמנטרית לעשות כן. על כן 
יש להצר אף יותר על המחדל הכרוך במניעת תשלום החוב הכספי המעוגן בהסכם חתום. האם אין 

דרך להילחם בתופעה חמורה זו של רפיון ידיים מטעם משרתי ציבור?", סיכמה השופטת.

מסך מפוצל
משדר   11 ערוץ  כיום,   .511HDו־  1 ערוצים  של  השידורים  אוחדו   2014 ספטמבר  בחודש  רק 
אוטומטית באיכות )SD או HD( בהתאם לממיר הביתי. בחודש יוני 2014 התלונן אחד הצופים 
כי הלוגו של הערוץ הראשון מטעה לכאורה, וכי הסימן HD מופיע גם בשידורים באיכות הרגילה. 

"זוהי הטעיה צרכנית", טען הקובל, "אשמח אם תוכל לפעול לתיקון הדברים".
התלונה נמצאה מוצדקת. הצבת הלוגו עם הכיתוב HD באפיק 11 נעשתה מתוך כוונה לקדם את 
אפיק 511 בקרב הצרכנים ולא מתוך כוונה להטעות, אולם צורת ההצגה אכן יצרה הטעיה צרכנית. 

זמן קצר לאחר הפנייה נעשתה ההבחנה והסימנים הופרדו.

לא ייצוגית
ארבע תלונות עסקו בבחירתה של הזמרת מיי פיינגולד לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון, על 
רקע אי שירותה הצבאי. "מדובר בזלזול חמור בערכי מדינת ישראל הציונית", כתב אחד הקובלים, 
"אני קורא לך לפעול מידית לביטול הבחירה הפוגעת ואף המשפילה את כל מי ששירתו, משרתים 

וישרתו את הרעיון הציוני/ישראלי הלכה למעשה".
ובחירתה  אישיות,  בנסיבות  כדין,  מצה"ל  שוחררה  פיינגולד  מיי  מוצדקת.  לא  נמצאה  התלונה 

לאירווזיון הייתה מקצועית גרידא. 
ומעבר לכך ובאופן כללי, חוות דעת משפטית משנת 2007 של היועצת המשפטית למשרד ראש 
הממשלה - בשאלת האפשרות לאסור השתתפות אמנים שהשתמטו משירות חובה בחגיגות שנת 

ה־60 למדינה - קבעה כי אין לפסול אמנים על רקע זה.
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מורשעים הביתה
חבר הכנסת צחי הנגבי זומן לראיון באחת מתוכניות האקטואליה ברשת ב', דבר שעורר מאזין 
להתלונן על כך ש"אתם כשידור ציבורי צריכים לתת דוגמה אישית ולהדיר משידור ראיונות עם 
עבריינים מורשעים". תלונות ברוח זו נשלחו גם לאחר ראיונות שהתקיימו בעבר ברדיו ובטלוויזיה 

עם אישי ציבור נוספים שהורשעו. 
התלונה נמצאה לא מוצדקת. ח"כ הנגבי הורשע ושילם את חובו לחברה. אם אין מניעה חוקית 

שיחזור לפוליטיקה ולתפקידים ציבוריים, אין גם מניעה חוקית לזמנו לראיונות בתקשורת.

דיסקים צרובים?!
השנה  בחצי  המוסיקה'.  'קול  לתחנת  יום  בכל  כהרגלי  מאזין  אני   .8:30 שעה  שבת,  יום  "היום 
האחרונה היה רצף של 3 תקלות, לא הצלחתם להשמיע שלושה קטעי יצירה מתוך ארבעה. אין לי 

מילים חוץ מבושה וחרפה. לא פלא שעושים סדר חדש ברשות השידור", קבל מאזין.
התלונה נמצאה מוצדקת. התברר כי התוכנית המדוברת שודרה מדיסקים צרובים. בעקבות הבירור 
נדרשו לעניין גם מנהל הרדיו ומנהל חטיבת הביצוע, שהוציא הנחיה כי אין לשדר מוסיקה מדיסקים 

צרובים. מנהל "קול המוסיקה" דיבר אישית עם המאזין והתנצל בפניו על המקרה.

ניידת בחניית נכים
תלונה אודות תמונה של ניידת שידור של הערוץ הראשון חונה בחניית נכים בבית החולים שניידר 

הועברה לבדיקתו של נציב הקבילות. "תראו את צוות השידור שלכם. חוצפנים", כתב המתלונן.
מבדיקת המקרה התברר כי צוות הערוץ הראשון נכח במקום עקב האירוע הדרמתי שהתחולל 
ילדים ואחים מחומרי הדברה(. בשל  באותו ערב ושידר מבית החולים )הרעלה חמורה של שני 
חשיבות סיקור האירוע צוות השידור קיבל הקצאת חנייה לניידת על חשבון חניית הנכים מקצין 

הביטחון של בית החולים.
התלונה, אם כן, נמצאה לא מוצדקת.
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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, תחנות הרדיו 
האזוריות, הכבלים והלוויין וכדומה(. במקרים כאלה אנו מפנים את הקובל לכתובת הנכונה או 
)ריאליטי(  המציאות  תכניות  בריבוי  עסקו  הקבילות  רוב  הרלוונטי.  לגוף  הקבילה  את  מעבירים 
בערוצים 2 ו־10 ובתוכנן הירוד. למתלוננים הוסבר כי ערוצים אלה הם באחריות הרשות השנייה 

לטלוויזיה ולרדיו, ולהם נציבות פניות ציבור נפרדת מזו של רשות השידור. 
59 תלונות מסוג זה טופלו השנה במשרדנו. להלן דוגמאות מייצגות:

מורן אטיאס
"מדוע מורן אטיאס מתענגת על גלידת 'מגנום' כאילו היא מקיימת אקט מיני... זה מה שמתפרש 
מול עיני... מדוע היא צריכה לפתות גבר על גלידה ולהפשיט אותו על ידי נגיסות. האם אין מישהו 

בטלוויזיה שיש לו ילדות? שמישהו יתעורר ויעשה משהו".
למתלוננת נמסר כי נציב הקבילות ברשות מוסמך לטפל בתלונות הנוגעות למשדרי רשות השידור 
בלבד. בכל הנוגע למשודר בערוץ 2, כולל פרסומות שלא קיימות בשידור הציבורי בטלוויזיה, יש 

לפנות ישירות לרשות השנייה - אל מר דוד רגב, נציב פניות הציבור.

שיח אנטישמי
"בגלי צה"ל ישנה תכנית 'לא רוצות לישון', ששודרה ביום העצמאות בלילה, ונאמרו בה התבטאויות 
שאוכלים  'מסריחים  שלנו',  'השונאים  שהם  חרדים',  'לדלל  היתר  בין  הקוראות  ביותר  חמורות 

קניידלך' ועוד... זוהי אנטישמיות במיטבה".
נציב קבילות ברשות השידור אינו מטפל גם בתלונות הנוגעות לגלי צה"ל. המאזינה הועברה לנציב 

הקבילות בתחנה הצבאית.

אנחנו לא החינוכית
"'שעת כושר' המיתולוגית נעלמה מלוח השידורים שלכם. במקום פעילות כושר אתם מקדמים 

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

את אישיותם.
בהתאם לתוכן הקבילה האנונימית, מועבר המידע הכלול בה לידיעתם של יו"ר הרשות והמנכ"ל, 

ובמקרים מיוחדים הקבילה מועברת גם לידי ביקורת הפנים של רשות השידור.
בשנת 2014 הגיעו 6 קבילות כאלה.
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אגרה וגבייה
מלבד ענייני אתיקה ותוכן, עוסק הנציב מדי יום גם בעשרות בעיות של אזרחים המתלוננים 
מהמועצה  גם  השנה  הגיעו  כאלה  תלונות  השידור.  רשות  של  הגבייה  אגף  התנהלות  על 
לצרכנות, ממשרד התקשורת, מלשכת השר הממונה על חוק רשות השידור, מנציבות פניות הציבור 
במשרד מבקר המדינה ומאמצעי התקשורת. נציב הקבילות טיפל בשנה החולפת ב־632 תלונות על 
ענייני אגרה וגבייה - לא כולל מאות פניות טלפוניות וכאלה שהגיעו אליו דרך הרשתות החברתיות 

)פייסבוק וטוויטר(. 
יצוין כי המחוקק העניק את מלוא הסמכויות בנושא האגרה למנכ"ל ולמנהל אגף הגבייה, ולמעשה, 
לנציב הקבילות אין סמכות החלטה בנושא אלא אפשרות להמליץ על דרכי פעולה. בשל עובדה 
זו נקבע שהטיפול בקבילות בענייני אגרה יופקד כולו בידי עובדי האגף. נציב הקבילות מהווה 
אגף  לטיפולו של  ישירות  ומועברות  נרשמות  אלה  הקבילות.  עוברות  צינור שדרכו  זה  בנושא 

הגבייה )במקביל למעקבו של הנציב ולוידואו שהפונה זכה למענה(. 
דוח הביקורת, שהפיקה השנה מבקרת הפנים ברשות השידור, התבסס ברובו על פניותיהם של אלפי 
אזרחים חסרי אונים שפנו לנציב בבקשה לעזרה. הדוח חשף ליקויים קשים בהתנהלות אגף הגבייה, 
הן בבקרה על כספי הציבור והן בטיפול ובהתנהלות מול האזרחים. נמצאו גם חריגות משמעותיות 
בהתנהלות עורכי הדין שנשכרו על ידי רשות השידור לגביית האגרה, בחלק מהמקרים אף הופסקה 

ההתקשרות עמם. דיון ערני התנהל בעניין גם בוועדת הכספים ובוועדה לביקורת המדינה בכנסת.
מסך  אחוז  כ־80   2013 )בשנת   2014 בשנת  דרמטי  באופן  פחתה  אגרה  בענייני  התלונות  כמות 
התלונות היו בענייני אגרה, לעומת 38 אחוז ב־2014( משום שהליכי גביית האגרה נעצרו כמעט 
לחלוטין ולא משום שינויים שקרו בהתנהלות האגף אל מול הציבור. משרדי עורכי הדין החיצוניים 
- שבשגרה גבו את האגרה והחובות עבור רשות השידור ואיתרו חייבים פוטנציאליים - הונחו 
שלא לעשות זאת, ושוברי האגרה לשנת 2014 כלל לא נשלחו לאזרחים. לשם השוואה, בעת מבצע 
מחיקת החובות לציבור, שהחל ב־9 בינואר 2015 והסתיים 27.2.2015, טיפל נציב הקבילות ב־187 
תלונות )חלק מהתלונות גלשו לשנת 2015 ולא נספרו בדוח זה(. 9 בלבד נמצאו כלא מוצדקות. 86 
הוגדרו כמוצדקות, כלומר טענות האזרח התקבלו במלואן. היתר טופלו לגופן וענייניו של האזרח 

הוסדרו מול אגף הגבייה.
המבצע - והתלונות שבעקבותיו - חשפו את הגורמים האמונים על ניהולה של רשות השידור ועל 
פירוקה בימים אלה לכל אותם ליקויים שעליהם הצביע הנציב בשנים האחרונות: אגף גבייה מיושן 
שאין ביכולתו להתמודד עם מבצעי גבייה נרחבים, עם מחשוב מיושן, מסד נתונים לא עדכני, ללא 
שיפורים טכנולוגיים, ללא גמישות, ללא יצירתיות ועם כוח עבודה מוגבל. גם היום האגף מתקשה 
בעבודתו, ולמעשה אינו מסוגל לגבות אגרה בצורה יעילה )האגרה לשנת 2015 עדיין לא שוגרה 
בדואר(. אין לו הציוד הנדרש, אין לו טכנולוגיה מתאימה, אין סנכרון מלא מול הנתונים של משרד 

הפנים ואין כוח אדם מיומן. 
יצוין כי במהלך ימי המבצע נשלחו לציבור כחצי מיליון דרישות תשלום. עשרות אלפי דרישות כאלה 
היו לא מוצדקות כלל ונמחקו על ידי האגף. למשל של בני זוג הגרים ביחד, של ילדים המתגוררים 
אצל הוריהם, של אזרחים שמעולם לא החזיקו במקלט טלוויזיה, של חובות לא מוצדקים, של 
היו  כי קיבלו את המכתבים לאחר המועד הנקוב שבו  גם כאלה שטענו  היו  כפולים.  תשלומים 
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אמורים לשלם – וחויבו בקנס על לא עוול בכפם. אגב, טענתם לא התקבלה על ידי המפרק.
עד  הטלוויזיה  מאגרת  ממומנת  ולהיות  להמשיך  אמורה  שבפירוק  השידור  רשות  לסיכום, 
תיגבה  עדיין  חלקית(  אם  )גם   2015 לשנת  והאגרה  העובדים,  ולפיטורי  הסופי  לפירוקה 
מהציבור. כל עוד יימשכו הליכי הגבייה ואיתור החייבים באמצעים המוגבלים של אגף הגבייה, 

ימשיך הציבור להתלונן.
קצרה היריעה מלהכיל את עלילות אגף הגבייה אל מול הציבור והדוגמאות המובאות כאן הן רק 

טעימה על קצה המזלג.
 

דוגמאות:

אין מענה טלפוני
יש להיעזר במוקד טלפוני  כי  נציבי הקבילות, כבר משנת 1999,  והמלצות של  למרות התראות 
זה  קריטי  עניין  השנים  לאורך  השידור  רשות  הנהלות  הזניחו  לאזרחים,  השירות  לשיפור  עדכני 
והעדיפו שלא להשקיע משאבים בהקמת מוקד טלפוני גדול. עם כניסתה של רשות השידור להליכי 

פירוק, התקשרה ההנהלה המפרקת עם מוקד חיצוני - צעד שהוכיח עצמו. 
הנה דוגמה מייצגת מחודש מאי 2014, לפני כניסתה של רשות השידור להליכי פירוק:

האם  תוהה  אני  השידור.  רשות  של  הגבייה  באגף  אנושי  למענה  להגיע  מנסה  אני  חודש  "מעל 
התקנתם בכוח נתב שיחות כל כך מסורבל או שזה בתום לב. הרי אתם מפרסמים בעצמכם שיש 
מענה טלפוני בימים א'־ג' בשעות 9:00 עד 14:00 בטלפון או בכוכבית, אז למה אתם לא עובדים?... 
זה מעציב ומייאש שככה נראה השירות בשנת 2014 ... מה אני בסך הכול מבקשת – שיחזרו אליי 

כדי להסדיר בעיה".
התלונה נמצאה מוצדקת. המענה לציבור, שהסתכם ב־15 שעות שבועיות, הוא שערורייתי ולא 
ראוי. בגוף )על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בגוף ציבורי הממומן מכספי ציבור( המתיימר לטפל 
בכשני מיליון לקוחות, אמורה לתפקד מערכת שירות לקוחות יעילה, שירותית ועדכנית. מכתבה 

של המתלוננת הועבר ישירות לאגף הגבייה ועניינה טופל והוסדר לאחר שעות ספורות.

ירדו מן הארץ
תושבים רבים שעזבו לחו"ל מקבלים מכתבי דרישה לאגרה, המגיעים עד מעבר לאוקיינוס. גם 
למשל  נמחקו.  לא  והחיובים  תשובה,  קיבלו  לא  הם  במכתב,  השידור  רשות  את  עדכנו  כאשר 
האזרחית הזו, שאף על פי שחיה בחו"ל יותר מ־10 שנים, נרדפה עד מקום מגוריה מעבר לים. אחרי 

שנואשה מחוסר המענה שלחה מכתב לנציב הקבילות )סימני הפיסוק במקור(:
"אני תושבת חוץ מזה כ־10 שנים. קיבלתי לפתע דרישת תשלום אגרה אף על פי שאיני גרה בארץ, 
זו תמוהה... הגיע הזמן שתפסיקו לאיים  לי טלוויזיה!!! דרישת תשלום  ואין  לי דירה בארץ  אין 

ולנצל את החוק תוך כדי ניסיון מתמיד לסחיטת כסף מאנשים שלא גרים בארץ...".
התלונה נמצאה מוצדקת והחוב נמחק. עוד התברר לנציב כי עשרות אלפי מכתבים נשלחים מדי 
שנה לאגף הגבייה ולא זוכים למענה בגלל מחסור בכוח אדם. הנציב סבור כי יש לתקן ליקוי זה 
לקבל  חייב  השידור  לרשות  הפונה  אזרח  המדינה(,  שירות  )תקנון  לתקשי"ר  בהתאם  במהרה. 

תשובה תוך 14 ימים מפנייתו. 
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הלכו לעולמם
מערכות המחשוב הישנות וחוסר סנכרון שוטף עם מנהל האוכלוסין יוצרים מצבים מצערים. כך 

נשלחות דרישות תשלום גם לאזרחים שהלכו לעולמם. 
דרישת תשלום אבסורדית כזו קיבלה משפחה ששכלה את האב בפיגוע טרור בשנת 2001 – לפני 
לא  צנעת הפרט  ומפאת  נציב הקבילות  לידי  הגיע  הבן  והעצוב של  הזועם  )!(. מכתבו  13 שנה 

מפורסם כאן.
התלונה נמצאה מוצדקת והחוב נמחק.

גרים עם ההורים
הודעת  אליהם  לאחר שנשלחת  רק  הטלוויזיה  לאגרת  בראשונה  נחשף  צעירים  של  גדול  ציבור 
תשלום ראשונה. במקרים רבים הצעירים עדיין מתגוררים עם הוריהם ולא נדרשים לשלם אגרה 
– למרות זאת "זוכים" לביקור האגף. יש גם מקרים בהם צעירים שעזבו את בית הוריהם חויבו על 
השנים שגרו במחיצתם. בכל מקרה, התשלום על אגרה הוא רק עבור בית אב אחד, שיש בו מקלט 

טלוויזיה עם ממיר.
"אני פונה אליך בתקווה גדולה... איני יודעת כיצד להתנהל מול גוף כל כך גדול שאינו זמין לפניות 
נוגע  דין שפירט לי על חוב לרשות השידור, שרובו  יומיים מעורך  הציבור... קיבלתי שיחה לפני 
לתקופה שהתגוררתי אצל הוריי והם משלמים אגרה... נציגה של עורכי הדין הייתה מזעזעת. הגישה 
והיחס מחפירים. ההתעלמות מדעת האזרח אינה הוגנת. אני סטודנטית צעירה שהתחילה את חיי, 
עברתי לבית משלי רק לפני שנה, ואין שום היגיון שאשלם סכום מופקע על עוד שנתיים אחורה. 

אפילו לא שיניתי כתובת מגורים. חשוב לי לפתור את העניין אבל איש לא מקשיב לי...".
התלונה נמצאה מוצדקת, והמתלוננת חויבה )במקום שלוש שנים של חובות וקנסות( רק עבור 

השנה שבה התגוררה מחוץ לבית הוריה.

אין לי ממיר 
בנובמבר 2012 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובה נטען, 
כי מאז המעבר לשידור דיגיטלי בערוץ הראשון בחודש יולי 2011 לא מתאפשרת קליטת שידורים 
ממיר  שבו  טלוויזיה  מכשיר  וללא  הטלוויזיה  למכשיר  המתחבר  דיגיטלי,  ממיר  של  חיבור  ללא 
דיגיטלי מובנה. ב־21.8.2013 ניתן תוקף של פסק דין להסדר, שלפיו אדם אשר אין ברשותו ממיר 
,"יס"( או שהמקלט שברשותו אינו מכיל ממיר דיגיטלי  )"עידן+", "הוט"  דיגיטלי מסוג כלשהו  

מובנה, יהיה פטור מתשלום האגרה וזאת החל מהמחצית השנייה של שנת 2013. 
כדי לקבל את הפטור, על האזרח למלא טופס הצהרה שיפורסם באתר האינטרנט של אגף הגבייה, 
ובו הוא מצהיר כי אין בביתו חיבור לממיר דיגיטלי כלשהו וכי במכשיר הטלוויזיה בביתו לא קיים 
ממיר דיגיטלי מובנה. בנוסח ההצהרה מאשר מבקש הפטור את כניסתם של בודקים מטעם רשות 

השידור לביתו. 
בעקבות הסכם הפשרה תאפשר רשות השידור, בתנאים מסוימים, לבקש החזר כספי מהמועד שבו 

צוין המעבר לשידור דיגיטלי, יולי 2011. 
בנוסף, אזרח ששילם אגרה בעבור יולי 2011 ועד 2013 ובאותה תקופה החזיק במקלט ללא 
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ממיר ובמקלט לא נמצא ממיר מובנה, וכן שביכולתו להוכיח כי בתקופה זו פנה לרשות או 
מי מטעמה והצהיר כי אין בהחזקתו מקלט עם ממיר מובנה או חיבור של ממיר כלשהו, יהיה 

זכאי להחזר כספי. 
ציפו  אזרחים  זה.  בנושא  הגבייה  לאגף  ואוקטובר  בחודשים ספטמבר  זרמו  פניות  עשרות אלפי 
נערך לכמות העצומה של  כי האגף לא  ולקבל פטור מידי. בדיעבד התברר  למלא את הטפסים 
הפניות, ואזרחים רבים שמילאו טפסים ומצפים לפטור מקבלים הודעות דרישת תשלום אגרה 

לשנת 2014.
"בינואר 2014 מילאתי טופס הצהרה לבקשת פטור מאגרה כי אין ברשותי מקלט. את הטופס שלחתי 
במייל לרשות השידור וטרם קיבלתי אישור כלשהו. עם זאת, בחודשים האחרונים אני ממשיך לקבל 

הודעות גבייה. מצורפות בפעם הרביעית הבקשה לפטור מאגרה והתכתובת מול רשות השידור".
התלונה נמצאה מוצדקת. פרטי האזרח עודכנו במערכת והוא קיבל פטור מתשלום אגרה.

תשלום כפול
ללא  כפולים  תשלומים  לשלם  לאזרחים  מאפשרות  שהן  כך  מיושנות,  הגבייה  באגף  המערכות 
זוג ששילמו במקביל אגרה, למרות מגוריהם המשותפים. אמנם  ידיעתם. נמצאו מקרים של בני 
ועל שינוי כתובת,  בני הזוג לא הצהירו במשרד הפנים על מגורים משותפים  במקרים מסוימים 
אולם כאשר פנו לאגף הגבייה, לא זכו למענה ראוי ובקשתם להחזר נדחתה על הסף. בהתערבות 

נציב הקבילות, ולאחר שהציגו את המסמכים הנדרשים, הושבו להם הכספים.
"לצערי ואף על פי שפניתי מספר פעמים בשמי ובשם בן זוגי להחזר כספי ששולם פעמיים, לא 
זכיתי ליחס כלשהו. המכתבים המצ"ב נשלחו אליכם ב־20.3.14, 27.5.14 וב־11.8.14. מה עוד אני 

צריכה לעשות?".

אין לי טלוויזיה
רבים התלוננו כי אין ברשותם טלוויזיה, ולמרות זאת אותרו על ידי רשות השידור כמחזיקים 
רבים  במקרים   – נרדפים  הרגישו  הם  העיקולים,  ואיתם  הדין  עורכי  כשהגיעו  וכחייבים. 
בצדק. כך, למשל, בבדיקה אצל אחד מעורכי הדין מצא נציב הקבילות 7 ביקורי בית, בזמנים 
מקבילים, ביישובים שונים, על ידי אותו נציג. לאחר הצבעה על הליקויים הופסקה העבודה 

עם עורך הדין.
האזרח שמכתבו מובא כאן טען שלא הייתה ברשותו טלוויזיה, ולמרות ביקור בית שערך אצלו 

עורך דין מטעם הרשות ועל אף שלא נמצא ברשותו מקלט, הוטל עיקול על רכבו.
"שלום רב, מזה שבע שנים דורשת ממני רשות השידור תשלום אגרה למרות שאין לי טלויזיה", 
כתב בתלונתו, "היום ביצעו עיקול על הרכב שלי למרות שהודעתי להם כי אין לי טלוויזיה דרך 
עורך הדין שלי. היום בא מבקר מטעמכם והזדהה שהוא מייצג שני גופים ורצה לבדוק אם יש לי 

טלוויזיה ואכן גילה שאין לי. האגרסיביות שלכם מטרידה, אני פונה במטרה שתעזרו לי".
התלונה נמצאה מוצדקת. בדוח ביקור הבית של עורך הדין אכן צוין כי ברשות האזרח אין מקלט 
ופרטי  הגבייה,  אגף  ידי  על  טופלה  הפנייה  מוצדק.  ולא  היה תמוה, שערורייתי  החיוב  טלוויזיה. 

האזרח עודכנו במערכת. העיקול על רכבו הוסר.
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שכר טרחה, על מה?
מקרים מקוממים ואבסורדיים שהגיעו לפתחו של נציב הקבילות נגעו בחיובי שכר טרחה לעורכי 
דין, אף על פי שהתיקים שנפתחו לאזרחים בהוצאה לפועל היו לא מוצדקים. נציב הקבילות בדק 
ומצא כי משרדי עורכי דין נהגו לפתוח תיקים בהוצאה לפועל ללא הצדקה, ולאחר שאגף הגבייה 

דרש מהם לבטל את העיקול עדיין דרשו מהאזרחים תשלום שכר טרחה.
נציב הקבילות קבע כי מדובר בהתנהלות פסולה שיש לשרשה.

פטורים מאגרה
ניצולי שואה, נפגעי משרד הביטחון, מקבלי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי וגמלאים זכאים לפטור 
אינו  והציבור  הנתונים בשטח,  עם  הגבייה מסונכרנים  באגף  לא תמיד המחשבים  מלא מאגרה. 
מודע לפטורים השונים. יש כאלה הבטוחים שהם זכאים ולא עומדים בקריטריונים, יש כמובן גם 
הרבה מקרים הפוכים. תלונות המגיעות לנציב הקבילות נבדקות לגופן והנתונים מעודכנים על פי 

הנתונים המאומתים.
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תרשים מס' 9
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מסקנות והמלצות
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 ובכל עניין הנוגע למשדרי הרשות או לאופן 
פעולתו. הנציב אינו משמש כחלק מביקורת הפנים של הרשות או ממערך יחסי הציבור שלה 
- חובת נאמנותו היא אך ורק האינטרס הציבורי והבטחת מעמדו של השידור הציבורי. הנציב 
יכול ומוסמך לבחון ולהורות על תיקון של טעויות ועוולות פרטניות בלבד, ומתוך אלה יכולה 
לתקן  הקבילות  נציב  של  בסמכותו  או  באחריותו  זה  אין  אך  מערכתית  כלל  תמונה  להתקבל 
את המצב הכללי - על נושא זה מופקדות מליאת רשות השידור, כגוף מפקח וקובע מדיניות, 
וההנהלה המקצועית של הרשות, כגוף המבצע שלה. בתחום זה יכול הנציב רק לשמש כגורם 
כקול שדי"  הוא  המון  בהנחה ש"קול  הציבור,  קולו של  ביטוי את  לידי  כמי שמביא  או  מייעץ 

וככזה, ראוי שעל פיו ננהג.
בכללי רשות השידור נקבע שהדוח השנתי של הנציב יוגש למליאה. המחוקק קבע שמנכ"ל רשות 

השידור יגיש לוועדת הביקורת של המליאה אחת לשנה דוח על יישום המלצותיו של הנציב.
בשנה שעברה הוגשו להנהלה המלצות שברובן יושמו.

1.  הנציב המליץ כי 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. הנוהל הישן עודכן ונוסח מחדש על ידי מנהל הרדיו.

2.  הנציב טען שיש להתייחס ללוח המשדרים ביראת קודש. פחות שינויים תכופים ופחות תזוזות 
של תכניות. אם נעשה שינוי כפוי, יש ליידע את הציבור. מאז כניסתו של המפרק וההנהלה החדשה 
ניכר שיפור רב בעניין זה – מיעוט שינויים של הרגע האחרון ותכנון נכון של לוח השידורים הובילו, 

כצפוי, לירידה במספר התלונות בתחום זה.

3.  אפיק ה־HD של הערוץ הראשון )511( לא היה מבודל בלוגו מאפיק ה־11 )SD(. בשני הערוצים 
פורסם לוגו זהה ומשום כך היה קיים חשש להטעיה צרכנית. נציב הקבילות המליץ להפריד בין 

האפיקים – בפועל הם אוחדו והבעיה נפתרה.

הראייה  לקויי  לציבור  החדשות  שידורי  בהנגשת  הקבילות  נציב  נאבק  האחרונות  בשנתיים   .4
בעזרת תיאור קולי, מתוך שליחות ציבורית. לטלוויזיה הישראלית אסור להדיר ממשדריה, מוסרית 
וערכית, מאות אלפי אזרחים הזוכים לשירות דומה בערוצים המסחריים. בתחילת שנת 2014 החל 
ניסיון של השירות, אך הוא בוטל לאחר זמן קצר עקב קשיים תקציביים. בתחילת 2015 חודש 

הניסוי, ונכון לכתיבת שורות אלה מונגשים השידורים גם באמצעות תיאור קולי.
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5. בערוץ הראשון בטלוויזיה נוהגים לסמן בהתאם לדרישות החוק תכנים המוגבלים לצפיית ילדים. 
עם זאת, אין הגבלה בכללי רשות השידור לשעה מסוימת ממנה מותר לשדר את התכנים. בכללי 
הרשות השנייה למשל )ערוצים 2 ו-10( מצוין כי תכנים לא מתאימים לילדים ישודרו רק לאחר 
השעה 22:00. בהיעדר כללים ברשות השידור נוצרים מצבים בהם תכנים שאינם הולמים צפיית 
ילדים משודרים בשעות מוקדמות )גם אם מסומנים(, לעיתים לפני מהדורת "מבט". גם קדימונים 

לתוכניות שאינן מתאימות לילדים משודרים בשעה שילדים צופים בטלוויזיה.
ובהיעדר כללים ההמלצה היא  זה,  המלצת הנציב היא לקבוע כללים המסדירים שידורים מסוג 

להיצמד לכללים הנהוגים בשידור המסחרי.

6. בעניין האגרה: היא עדיין לא בוטלה. הליקויים והבעיות באגף הגבייה נותרו כשהיו. כל עוד 
הליכי הגבייה נמשכים יש לשים דגש על מתן שירות אדיב ומסביר לאזרח ועל הפעלת מוקד טלפוני 
חדיש שייתן מענה ראוי לאלפי הפניות ביום. בנוסף, שדרוג מערך המחשוב המיושן של אגף הגבייה 
ושדרוג מערך התשלומים בטלפון ובאינטרנט הם מחויבי המציאות. במקביל, יש לפעול בחוסר 

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

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

22א. )א( יושב ראש הרשות ימנה, באישור המליאה, ממונה על קבילות הציבור ברשות )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.
הקובל  צדק  כי  בדבר,  הנוגעים  ובשמיעת  בקבילה  דיון  לאחר  הקבילות,  על  הממונה  מצא  )ה( 
בדרישה  הכללי  למנהל  לפנות  הוא  רשאי  מסוים,  בנושא  כדין  שלא  פעלה  הרשות  וכי  בפנייתו, 
שיורה לשדר את ממצאיו בטלוויזיה או ברדיו; המנהל הכללי יורה על שידור הממצאים כאמור 

בשים לב להמלצת הממונה על הקבילות.

דברי הסבר
יושב ראש הרשות  ידי  וסמכויותיו של האומבודסמן שמונה על  מוצע לקבוע בחוק את מעמדו 
ביעילות  יוכל לטפל  והוא  ומליאת הרשות. התיקון המוצע מחזק את מעמדו של האומבודסמן 
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. יחד 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, יחד 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.

כמו כן הוקמה במליאה ועדת אתיקה. ועדת האתיקה החלה בגיבושו של קוד אתי חדש שלאחר 
שהדיון בו יסתיים יחליף את המסמך הקיים – "תדריך נקדי".

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.
תגובה – הכחשה, תיקון או הבהרה של פרט לא נכון, מטעה או לא מדויק או של דברים 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 יכנס לתוקף לאחר 
אישור המליאה. המינוי יהיה לתקופת שירות של 5 שנים. תוארו של הנציב יהיה "נציב קבילות 

הציבור ברשות השידור".
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3. פרסום לציבור
הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מינויו של הנציב וכן הודעה על דרכי ההתקשרות עימו.

4. אי תלונת הנציב
הרשות תפרסם מזמן לזמן, ולפחות ביום אחד בכל חודש, בכל רשתות הטלוויזיה והרדיו שברשותה 
וכן כל העת באתר האינטרנט שלה, את כתובתו של הנציב ואת הדרכים שבהן 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
לאופן  או  השידור  רשות  למשדרי  הנוגע  ועניין  דבר  בכל  וקבילות  בתלונות  וידון  יקבל  הנציב 

פעולתה.

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

לנציב העתק מתשובת הנציב ישלח 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. 
במקרה שהחליט הנציב כך יודיע על כך בכתב ליו"ר, לוועד המנהל ולועדת הביקורת וכן למתלונן עצמו. 

עם סיום הטיפול בתלונה יועברו הממצאים לידיעת הנציב והנציב יודיע לפונה על תוצאות הטיפול.
החל גוף אחר ברשות בטיפול בתלונה, יימנע הנציב הטיפול בה, ממצאי הגוף האחר יועבר 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.

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

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

2. הנציב יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו וייתן לו הזדמנות נאותה להשיב 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 
מסמך  או  מידע  כל  לו  ולתת  הנציב  שיקבע  במועד  לפניו  להתייצב  עובד-מעביד,  יחסי  הרשות 
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 11 לחוק וועדות החקירה התשכ"ט 

– 1968, יחולו, בשינויים המחויבים על סירוב למלא את הדרישה.

6. ממצאי הנציב
מצא הנציב בתום תהליך הבירור שהתלונה הייתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהג כמפורט 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.
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של  הביקורת  ועדת  תעקוב   -  )2( בפסקה  כאמור  ליקוי  בתיקון  הצורך  על  הנציב  הצביע   .4
מליאת הרשות אחר יישום המלצותיו. בכל מקרה של עברה אתית יועבר הנושא למעקב של 

ועדת האתיקה.

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

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

הטיפול הנכון במקרה,
ועדת האתיקה תעקוב אחר טיפול המנכ"ל בדרישת הממונה.

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

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

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

לוועדה לעשות בדיקות מערכתיות במערכות ובמשדרים של הרשות.
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11. השתתפות בישיבות
הנציב ישתתף בישיבות הועד המנהל וועדות המליאה ויחווה את דעתו בנושאי אתיקה, שקיפות, 

פתיחות הרשות כלפי הציבור ובכל דבר ועניין הקשור לעבודתו.
הנציב ישתתף בישיבות הנהלת הרשות ופורום החדשות שלה ויחווה את דעתו כאמור לעיל.

פרק ג' - מתן אפשרות תגובה

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

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

2. שידור בהעדר תגובה
סרב 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 המישדר.

3. שידור תגובה
ובבירור תלונתו  ולא ביקשה או שידרה את תגובתו  בו  כי הרשות בשידוריה פגעה  סבר אדם 
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 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:

בסעיף 11 לכללי רשות השידור )ממונה על קבילות הציבור( תשכ"ה – 1965 תיקון  1. 
)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
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נספח ד'
כללי רשות השידור )תשדירי פרסומת והודעות ברדיו( 

כללי רשות השידור )תשדירי פרסומת והודעות ברדיו(, תשנ"ג-1993*
בתוקף סמכותו לפי סעיפים 25א)ב()2( ו־)ה( ו־33 לחוק רשות השידור, תשכ"ה-1965, בהתייעצות 
עם המנהל הכללי, באישור השר ולאחר הודעה לועדת החינוך והתרבות של הכנסת לעניין פרקים 

ב' ו־ג', קובע הועד המנהל של רשות השידור כללים אלה:

פרק א': כללי

הגדרות
1. בכללים אלה -

"הרשות" - רשות השידור;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של הרשות או מי שהוא הסמיכו;

"חברת השירותים" - החברה הנותנת לרשות, על־פי הסכם, שירותים בקשר להזמנה, הכנה או 
הפקה בשל פרסומת;

"פרסומת" - תשדיר פרסומת, תשדיר חסות או הודעה, המשודרים ברדיו תמורת תשלום לרשות;
"מפרסם" - אדם היוזם פרסומת לעצמו, למוצר שהוא מספק או לשירות שהוא נותן;

השירותים  חברת  בפני  אותו  ומייצג  מפרסם  עבור  פרסומת  בשכר  המפיק  אדם   - "פרסומאי" 
והרשות;

"תשדיר חסות" - תשדיר המייחס חסות של מפרסם על שידור או על תכנית;
"הודעה" - מסירת ידיעה לציבור.

2. שידור פרסומת
פרסומת שהוזמנה, הוכנה או הופקה בידי הרשות או באמצעות חברת השירותים תשודר בכפוף 

לקבוע בכללים אלה ובתנאים הקבועים בהם.

פרק ב' : אישור פרסומת לשדור
3. אישור שידור פרסומת

שידור פרסומת טעון אישור המנהל הכללי.

4. סירוב אישור פרסומת
ג'; בנוסף על האמור בפרק ג' רשאי  המנהל הכללי לא יאשר שידור פרסומת האסורה לפי פרק 
הוא שלא לאשר שידור פרסומת שיש בה, לדעתו, טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבורית, פגיעה 

בטעם הטוב או בסדר הציבורי או שהיא מזיקה לציבור.

5. ביטול אישור לשידור
המנהל הכללי רשאי לבטל אישור לשידור פרסומת, או להפסיק שידור פרסומת, אם נוכח לדעת כי 

אין מתקיימים בה הוראות כללים אלה.
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6. על החלטת המנהל הכללי שלא לאשר שידור פרסומת או לבטל אישור שניתן, רשאי מפרסם 
לערור בפני ועדת ערר שמינה הועד המנהל של הרשות מבין חבריו וחברי המליאה.

פרק ג': איסורים ומגבלות על פרסומת
7. פרסומת אסורה

פרסומת אסורה לשידור אם, לדעת המנהל הכללי, היא כוללת אחד מאלה:
)1( דבר הנוגד את חוקי המדינה;

)2( תעמולה מפלגתית, או תשדיר בעניין השנוי במחלוקת פוליטית או אידיאולוגית בציבור, לרבות 
בדרך של קריאה לשינוי חקיקה בנושאים אלה;

אחר  או  זה  חלק  של  הדתיים  ברגשות  פגיעה  לרבות  במין,  או  בעדה,  בלאום,  בדת,  פגיעה   )3(
היושבים  מיעוטים  של  ברגשותיהם  לפגוע  העלולים  דברים  כוללת  או  המדינה,  מאוכלוסיית 

בישראל;
)4( שמות של בני אדם או תאגידים בלי שניטלה רשותם לכך בכתב ומראש;

)5( קללות, דברי תועבה או אלימות מילולית, במפורש או במשתמע;
)6( דברי לעז, דיבה או השמצה;

)7( דבר הנוגד את חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, והתקנות שעל פיו; ובמיוחד פרסומת שיש בה 
כדי להטעות כמפורט להלן:

)א( הגזמה לגבי איכות המוצר או השירות או ייחוס למצרך או לשירות מעלות או תכונות שלא 
ניתן להוכיחן;

)ב( השוואה מטעה של מחיר עם מחירי מצרכים או שירותים אחרים, או השוואה בלתי הוגנת עם 
מוצריו או שירותיו של המתחרה או המבזה את המתחרה או פוגעת בו;

המנצלים  או  מחלה,  סכנת  לעניין  היתר  בין  בציבור,  פחד  או  בהלה  לזרוע  העלולים  דברים   )8(
אמונות תפלות;

)9( פרסומת לגורמים מיסיונריים וכתות;
)10( חוות דעה של רופא, מרפא או אחות, המובאת במישרין או בעקיפין, לגבי טיב מוצר או שירות 

וסגולותיו ואין נפקה מינה אם דמויותיהם ושמותיהם של אלה אינם קיימים במציאות;
פיסיולוגיים  ופגמים  מומים  מחלות,  לרפא  המתיימרים  לתרופות  או  לתכשירים  פרסומת   )11(
אישור מראש מאת משרד  לפי  בהם  ובטיחות השימוש  יעילותם  הוכחה  כן  למיניהם, אלא אם 
הבריאות, למעט תרופות המיוצרות בידי מפעל מוכר, להקלת כאב-ראש, מכאוב שיניים, הצטננות 

וכדומה;
)12( שימוש בסטריאוטיפים המציגים בני אדם, בין היתר, כאובייקטים מיניים, כחפצים, כחסרי 

אונים, או כילדותיים, או הפוגעים בשוויון בין המינים;
)13( סיגריות ומוצרי טבק אחרים;

)14( פרסומת הנוגעת לשירותים כמפורט להלן:
)א( בעלי מקצוע שאין לפרסמם, כגון רופאים, רופאי שיניים ועורכי דין;
)ב( מגידי עתידות, יועצים לעניינים שבנפש, אסטרולוגים וכיוצא באלה;

)ג( בנושאי שידוכין, התכתבות והיכרות למיניהם, תקשורת בענייני מין, נערות ליווי, עיסוי, זנות, 
מכירת אבזרי מין, למעט אמצעי מניעה.
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8. תשדירי חסות אסורים
)א( תשדיר חסות אסור אם לדעת המנהל הכללי נתקיים בו אחד מאלה:

)1( למפרסם או לפרסומאי יש עניין אישי, מסחרי, או מפלגתי-פוליטי בתוכן השידור או התכנית 
או בחלקם, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בהם;

יש עניין אישי, מסחרי או מפלגתי-פוליטי בתוכן  כי למפרסם  )2( עלול להיווצר רושם בציבור, 
השידור או התכנית, כולם או חלקם;

)3( תשדיר החסות הוא של גוף מפלגתי-פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
)4( פרסומו כרוך בהקניית זכויות כלשהן בתכנית או בשידור למפרסם או לאחרים;

)5( פרסומו מותנה, בין במפורש ובין מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות השפעה על תהליך ההפקה 
והעריכה, או זכות בקורת מראש על התכנית.

)ב(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתכנית שיש בה חידונים, שעשועונים ומשחקי רדיו שבשלהם 
מוענקים פרסים לזוכים מטעם מפרסם שאיננו גוף מפלגתי-פוליטי או גוף שיש לו עניין מפלגתי-

פוליטי בתוכן התכנית, יכול שהרשות תשתף אותו בייעוץ לפעולות הקשורות בנושאים הנוגעים 
לאותה  מטעמו  חסות  תשדיר  לשדר  מותר  ויהיה  כאמור,  רדיו  ומשחקי  שעשועונים  לחידונים, 

תכנית.

9. נוסח אסור לפרסומת
פרסומת הפותחת באחד הביטויים שלהלן או בדומה להם או הכוללת אותם, אסורה:

)1( "הנה הודעה חשובה";
)2( "אנו מפסיקים את שידורינו";

)3( "הצילו" לרבות קריאה, איתות או אמצעי קולי אחר המזוהים עם בקשת עזרה או התראה על 
סכנה;

)4( צליל חיוג או צליל הצלצול של טלפון.

פרק ד': הכנת פרסומת לשידור

10. שילוב פרסומת בשידורים
לוח  במסגרת  במשבצות  תשודר  אלא  משודרת  מתכנית  נפרד  בלתי  חלק  תהווה  לא  פרסומת 
השידורים שנקבעו מראש, בפערים שבין התכניות, לפניהן, אחריהן או בהפסקות סבירות מתוכננות 

מראש בתוכן.

11. קביעת משבצות לפרסומת
המשבצות המיועדות לפרסומת כאמור בסעיף 10 ייקבעו בהתאם למדיניות התכנון הכללית של 

רשות השידור ובהתייעצות עם חברת השירותים.

12. צורת הגשת פרסומת
פרסומת יכול שתוגש מהקלטה, בהגשה חיה או בשילוב של שניהם.
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13. פרסומת בהגשה חיה
פרסומת בהגשה חיה יכול שתוגש במדור פרסומי, בפינת הודעות או במדורים המיועדים לדיווח 
בקשר למוסדות לימוד, מופעי בידור, אירועי שעשועים, תערוכות, מסעדות, חדרי אוכל ובתי עסק 
או במקרים אחרים בנסיבות שהזמן גרמן; לעניין זה, "פינת הודעות" - קובץ הודעות המשודרות 

על רקע מוסיקלי או בלעדיו בפרקי זמן או במשבצות שנקבעו לפי סעיף 10.

14. מדור פרסומי 
)א( המנהל הכללי רשאי לקבוע כי בסמוך לתכנית המוקדשת לנושא ייחודי, ישודר, באותו נושא, 

מדור פרסומי שלא יעלה על חמש דקות, שבו משתתף, דרך כלל, נציג מטעם מפרסם.
תוך  ייחודי  נושא  לאותו  המוקדשת  התכנית  של  מלא  סיום  לאחר  ישודר  הפרסומי  המדור  )ב( 

שמירת פערים בינו ובין התכנית שלפניו ואחריו, בדרך שיקבע המנהל הכללי.
)ג( ניתן לשדר תשדיר חסות בקשר למדור פרסומי כאמור בסעיף קטן )א(, ואולם מי שנתן חסותו 

למדור הפרסומי לא יוכל לתת חסותו לתכנית שהוקדשה לאותו נושא יחודי.

15. תנאים נוספים לשידור פרסומת מראש
לא תשודר פרסומת אלא אם כן נתקיימו בה תנאים נוספים אלה:

)1( הפרסומת אושרה מראש להקלטה מבחינת המבנה, האיכות הטכנית והאומנותית;
)2( הפרסומת אושרה לשידור לאחר הקלטתה;

)3( בפרסומת מתקיים הנהוג ברשות לגבי דיוק הלשון והמבטא;
)4( הקלטת הפרסומת הורכבה והוכנה לשידור בידי חברת השירותים על פי המפרטים הטכניים 

של רשות השידור;
)5( לשילוב של מנגינה או שיר ומנגינה וביצועם בפרסומת הוגשה הסכמתם בכתב של כל בעלי 

הזכויות בהם מכוח חוק זכויות יוצרים, 1911, או חוק זכויות מבצעים, תשמ"ד-1984.

16. משך שידור פרסומת
המנהל הכללי יקבע, בהתייעצות עם חברת השירותים, את משך הזמן לשידור של פרסומת והוא רשאי 

לקבוע משך זמן שונה לסוגי פרסומת שונים בהתחשב באופיים, מועד שידורם וגורמים אחרים.

פרק ה': הזמנת פרסומת ושידורה
בקשר  השירותים  חברת  בפני  מפרסם  המייצג  פרסומאי   – "המזמין"  ו',  ובפרק  זה  בפרק   .17

לפרסומת, ובאין כזה – המפרסם.

18. הגשת הזמנות לפרסומת
הזמנה לפרסומת תוגש בידי המזמין לחברת השירותים שבועיים לפחות לפני מועד תחילת שידורה; 

ההזמנה תהיה חתומה בידי המפרסם והפרסומאי.

19. הגשת נוסח פרסומת 
)א( נוסח הפרסומת המיועד להקלטה יוגש לא יאוחר משמונה ימים לפני המועד שנועד לתחילת 
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שידורה ונוסח המיועד להגשה חיה יוגש לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד האמור.
)ב( נוסח הפרסומת יוגש כשהוא מנוקד.

)ג( שמות וכינויים לועזיים ומלים לועזיות הנכללים בפרסומת ייכתבו בהזמנה גם באותיות לטיניות.

20. אישור הזמנות
קבלת הזמנה לפרסומת תאושר בידי חברת השירותים אלא אם כן סירב המנהל הכללי לשדרה לפי 
סעיף 4; הודעה על אישורה או דחייתה של פרסומת תימסר בידי חברת השירותים למזמין; היה 

המזמין המפרסם - יצורף לאישור הנמסר העתק מכללים אלה.

21. תיקון פרסומת על ידי הרשות
או  השידור  לתנאי  התאמתה  לשונה,  מבחינת  פרסומת  נוסח  ללטש  או  לתקן  רשאית  הרשות 

סבירות  ההפקה לשידור.

22. אחריות לתוכן פרסומת
המפרסם יהא אחראי כלפי הרשות וכלפי כל אדם אחר לתוכן הפרסומת שתשודר.

23. שינויים בפרסומת
)א( מזמין רשאי, בכתב, לבקש הכנסת שינויים בפרסומת שאת שידורה הזמין, לרבות - בהסכמת 
חב' השירותים - החלפת המוצר או השירות נושא הפרסומת למוצר או לשירות אחר שהמפרסם 
עוסק בו וכן לתת הוראות או הודעות בקשר לכך, ויראו אותם כחלק מההזמנה מעת שאושרה 

קבלתם בידי חברת השירותים.
)ב( ביקש מזמין להכניס שינויים בפרסומת אחרי שאושרה לשידור, היא תשודר בנוסח שאושר עד 

שתתוקן כמבוקש, זולת אם ביקש המפרסם שלא לשדרה במתכונתה המקורית.

24. בקשת לדחיית שידור פרסומת
מזמין רשאי לבקש לדחות מועד תחילת שידור פרסומת עד תום ששה שבועות מיום שהוזמנה לפי 

סעיף 18, ומועד השידור יידחה אם נמצאו מקומות פנויים מתאימים לשידור.

25. ביטול הזמנת פרסומת
מזמין רשאי בכל עת לבטל את הזמנתו, בהודעה לחברת השירותים.

26. הפסקת שידור פרסומת שאישורה בוטל
בוטל אישור שידור פרסומת לפי סעיף 5, יופסקו לאלתר שידורי אותה פרסומת.

27. מועד שידור פרסומת
)א( פרסומת תשודר במועד ובמשבצת שנקבעו לכך.

)ב( לא שודרה פרסומת במועדה או במשבצת שנקבעה לכך בשל תקלה במהלך השידור, תשודר 
הפרסומת, במידת האפשר, במסגרת אותו שידור במשבצת אחרת.

)ג( לא שודרה פרסומת במועדה שלא בשל תקלה במהלך השידור או ששובש שידור הפרסומת 
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באופן שלא ניתן להבינה, תשודר הפרסומת במועד מתאים אחר.

28. ביטול שידור
בוטל שידור או חלק ממנו, לרבות הודעות הפרסומת ששובצו בו כדי לשדר במקומו שידור אחר 
חברת  תמסור  פרסומת,  שידורי  בו  נכללים  ולא  מיוחד  ערך  בעל  הכללי,  המנהל  לדעת  שהוא, 

השירותים הודעה על כך למזמין והפרסומת תשודר במועד מתאים אחר.

29. ביטול הזמנות לאחר ביטול שידור
כי  לבקש  רשאי   ,28 או  27)ג(  בסעיפים  כאמור  במועדה  שודרה  לא  שהזמין  שפרסומת  מזמין 

הפרסומת שהזמין לא תשודר אם עבר זמנה.

30. העברת זמן שידור
זמן שידור שהוקצב למפרסם לביצוע פרסומות מטעמו ישמש לביצוע הזמנות של אותו מפרסם 

בלבד, ואין המפרסם רשאי להעבירו לשידור פרסומת של אחר, אלא בהסכמת חברת השירותים.

פרק ו': המפרסם והפרסומאי

31. קשר עם חברת השירותים
כל קשר, בקשה או הודעה של מזמין בעניין הזמנה, הפקה, עריכה ושידור של פרסומת יופנו לחברת 

השירותים בלבד.

32. איסור קשר עם עובדי הרשות בעניין תכנית
)א( המפרסם והפרסומאי שהזמינו פרסומת לא יתערבו ברשות השידור בתהליך ההפקה, העריכה 
והשידור של התכנית או המישדר שאליהם קשורה אותה פרסומת ולא יבקשו לעצמם השפעה על 

תהליכים אלה, במישרין או בעקיפין.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתכנית שסעיף 8)ב( חל עליה תהיה הרשות רשאית לבקש 
את המפרסם או הפרסומאי לייעץ בפעולות הקשורות בנושאים הנוגעים לחידונים, שעשועונים, 

משחקי רדיו וכיוצא באלה הכלולים באותה תכנית.

33. איסור התקשרות עם עובדי הרשות 
לא יתקשרו המפרסם או הפרסומאי, במישרין או בעקיפין, לצורך קידום עסקיהם בדרך כלשהי, 
עם מי שמשתתף, בין כקריין ובין כעורך, כמפיק ובין בדרך אחרת, במישדר שבו או בקשר אליו הם 

הזמינו שידור פרסומת.

34. איסור שימוש בהקלטות פרסומת 
נתקבלה פרסומת מוקלטת לשידור, לא ישתמש המזמין באותה הקלטה להזמנה או לשידור של 
פרסומת אחרת או לשימוש בערוץ שידור אחר או באמצעי פרסומת קולי אחר ללא היתר מאת 

חברת השירותים.



 דוח נציב קבילות הציבור 2014 // רשות השידור

7879

35. איסור השתתפות בתחרויות
עובדי המפרסם והפרסומאי וכן בני משפחותיהם לא ישתתפו בכל חידון, שעשועון ומשחק רדיו 
)להלן - תחרות( שבשידור שלגביו משודרת הפרסומת שהוזמנה על ידם או מטעמם, והם לא יהיו 

זכאים לכל פרס הניתן במסגרת תחרות כזו.

פרק ז': תשלומים

36. מחיר הפרסומת 
ישולם לרשות, באמצעות חברת השירותים המחיר שנקבע במחירון  בתמורה לשידור פרסומת 

שפרסמה חברת השירותים.

37. תשלום בעד תיקונים בפרסומת
מפרסם יישא בתשלום עבור שכתוב, עריכה או הקלטה מחדש של פרסומת מוקלטת שלא אושרה 
לשידור, או תיקונים שנעשו כאמור בסעיף 21 או לפי בקשתו כאמור בסעיף 23, כאילו הייתה זו 

הזמנה חדשה לביצוע אותן פעולות.

38. תשלום בעד הזמנות שבוטלו
מפרסם שביטל הזמנתו כאמור בסעיף 25, או שביקש לדחות שידורה כאמור בסעיף 24, יהא חייב 

בתשלום כאילו שודרה זולת אם נתקיימו שני אלה:
)1( הבקשה הוגשה מטעמים שלדעת חברת השירותים אין למפרסם שליטה עליהם;

)2( הבקשה הוגשה חודשיים מראש לגבי הזמנה לשידור פרסומת במשך ששה חודשים או יותר, או 
חודש מראש לגבי הזמנה לשידור פרסומת במשך חודשיים עד ששה חודשים.

39. החזרת תשלום בגין אי שידור
)א( מפרסם יהא זכאי להשבה, בדרך של זיכוי חשבונו, של כל סכום שחויב בו עבור פרסומת שלא 
שודרה מטעמים שאין לרשות שליטה עליהם לרבות שביתה, השבתה או ביטול שידור, אך לא יהא 

זכאי לפיצוי אחר כלשהו.
)ב( הופסקו שידורי פרסומת לפי סעיף 26, 27)ג( או 28, יזוכה חשבון המפרסם בכל סכום שחויב 

בו בעד הפרסומת שעדיין לא שודרה ולא יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו.

40. אחריות לפרסים 
מפרסם יישא בכל הוצאה בקשר לפרס שנתן במסגרת שידור פרסומת או בתכנית שלגביה שודר 
תשדיר חסות מטעמו, והוא יישא באחריות בלעדית להענקתו לזוכה במועד שנקבע בעת הזמנת 

הפרסומת.
41. אחריות המפרסם ותשלום בעד זכויות יוצרים

)א( מפרסם יישא בכל תשלום שיש לשלמו לבעל זכות יוצרים לפי חוק זכויות יוצרים, 1911, או 
ביצועה  ביצירה או  זכויות מבצעים, תשמ"ד-1984 בעד השימוש  לפי חוק  זכות מבצעים  לבעל 

בפרסומת שהזמין.



רשות השידור // דוח נציב קבילות הציבור 2014

8081

)ב( המפרסם יהיה אחראי לכל תביעה שתוגש נגד הרשות או חברת השירותים או עובדיהם, בשל 
הפרת זכויות כאמור.

42. אחריות הפרסומאי
לשידור  בקשר  המגיע  תשלום  לכל  השירותים  וחברת  הרשות  כלפי  באחריות  יישא  הפרסומאי 
או  השירותים  חברת  כלפי  לעניינה  המפרסם  את  יצג  שהוא  או  באמצעותו  שהוזמנה  פרסומת 

הרשות.

ד' בתמוז תשנ"ג )23 ביוני 1993(
מיכה ינון
יושב ראש רשות    
השידור    
נתאשר.
שולמית אלוני   
שרת התקשורת   
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נספח ה'
אתיקה בזמן בחירות )מסמך שחובר לקראת יום עיון לעיתונאים ב"קול 

ישראל" בנושא סיקור הבחירות לכנסת(

"מסירת מידע רלוונטי לציבור הבוחרים אינה תכלית שבשמה ניתן לרוקן מתוכן את האיסור 
בדבר שידור תעמולת בחירות" 

)השופטת חנה מרים לומפ בפס"ד אילנה דיין(

1. אובייקטיביות היא ערך במילון. אין עיתונאי אובייקטיבי.
ללמוד  יש  המוצדקים  אבל מהמקרים  צודק,  הוא  לא תמיד  פוליטיות.  להטיות  רגיש  הציבור   .2
ולהפיק לקחים. במערכת הבחירות הקודמת טיפל נציב הקבילות ב־30 תלונות שמהותן הייתה 
"תעמולת בחירות". לרוב, עיתונאי רשות השידור התנהלו באחריות ובמקצועיות. רק 5 תלונות 

הוכרעו כמוצדקות.
3. סעיף 9 בתדריך "נקדי" )שידורים ערב בחירות( קובע "בימי ערב בחירות יש על הרשות מגבלות 
אופייה  תפיסת  זה  מלבד  בחירות.   תעמולת  למטרות  ניצולה  מניעת  לשם  מיוחדות  משפטיות 
מסוים  למועמד  לסייע  העלול  דבר  מכל  להימנע  אותנו  מחייבת  הרשות  של  הממלכתי/ציבורי 
או לרשימה מסוימת נגד אחרים". ככל שמתקרב מועד הבחירות יש לתת פרשנות קפדנית יותר 

לעקרונות ולהנחיות.  
4. ברור כי למשדרים שלנו מחלחלת תעמולה וזה בלתי נמנע על אף הרצון לדבוק בהוראות החוק 
)החוק ישן מאוד, משנת 1959, ואינו עומד במבחן הזמן והפרקטיקה העיתונאית(. עם זאת, יש 
זמן – ככל שקרב  נבחנים לאורך  רגילים  ואיזון בימים  ואיזון. הוגנות  להקפיד על שוויון, הוגנות 
כל  את  לשמוע  לציבור  לאפשר  עצמו.  משדר  באותו   - מידי  לאיזון  לשאוף  יש  הבחירות  מועד 
הצדדים, לדרוש את זכות התגובה המידית, ולהעיר/להפסיק מרואיין כאשר הוא עצמו פולט דברי 

תעמולה.
5. כאמור, בימי בחירות, הקו המפריד בין תעמולת בחירות לבין סיקור חדשותי הוא דק במיוחד. 
המבחן לקיומה של תעמולת בחירות בשידור הוא בסופו של יום מקצועיות ושכל ישר. יש להקפיד 
כי סיקור האירועים בתקופה שלפני הבחירות יבחן אך ורק על פי מבחן "הערך החדשותי".  המושג 
הבלתי מוגדר הזה נבחן על פי מבחן "האדם הסביר" – כלומר האם אדם כזה יגדיר את האירוע 

כבעל ערך חדשותי. 
לנושאי הבחירות.  יגלשו  ולא  בלבד  בנושאי החדשות  ויעסקו  ידברו  להקפיד שבשידורים  יש   .6
)למשל, ערב הבחירות שעבר זומן לריאיון ברשת ב' פרופ' יוסי יונה, שגם היום מועמד בפריימריז 
של מפלגת העבודה. הוא דיבר על דוח העוני, וגם תקף את מדיניות הממשלה. זו תעמולה או לא? 

האם הוא המרואיין "האולטימטיבי" בנושא זה והאם אין לו באמת תחליף בימי בחירות?(
7. לא צריך לראיין אישיות פוליטית ישראלית הקשורה לבחירות, אלא אם יש לנושא הראיון או 

הכתבה אופי חדשותי מובהק. 
8. בימים שלפני הבחירות יש להימנע מפתיחים אישיים, מסופרלטיבים מיותרים, מהפניית ביקורת 
– שוב, אלא אם הסיקור העיתונאי  פוליטיקאים, מועמדים, מפלגות או הממשלה  אישית כלפי 
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מחייב זאת. כל חריגה כזו גוררת גלי תלונות, ואין להרשות שהשידור יהפוך למשדר תעמולה. 
9. יש תוכניות אישיות ברשת ב', שם למגישים ולעורכים יש מרחב תמרון גדול יותר בענייני הבעת 
דעה בשידור. הציבור מודע לדעות האלה, המגיש לא מסתיר אותן, לא במונולוגים ולא בראיונות. 
בגלל הפורמט האישי.  כלל,  בימים כתיקונם, בדרך  רבות על תוכניות אלו, שנדחות  יש תלונות 

בתוכניות כאלה ראוי "להתאפק" ולא לעסוק בפוליטיקה, בטח שלא בחודשיים שלפני הבחירות.
10. עיתונאי הרדיו פעילים ברשתות החברתיות. יש להם "חברים" בפייסבוק ו"עוקבים" בטוויטר 
ובאינסטגרם. אני ממליץ שלא לגלוש לויכוחים פוליטיים במרחב האינטרנטי, לא להצטלם עם 
פוליטיקאים, לא להכפיש פוליטיקאים ולא להסתובב עם טפסים ולהחתים ציבור בעד מתמודד 
זה או אחר )גם על זה הייתה תלונה – מוצדקת(. גם לא בצחוק. נכון, מדובר במרחב פרטי, אבל 
זו לא קלישאה: מוניטין נבנה בעבודה קשה של שנים, וסטטוס אחד קצר ומיותר בפייסבוק עלול 

להרוס אותו.
11. תלונות על סקרים מאוד "פופולאריות". החוק כמו גם סעיפים 52־57 בתדריך "נקדי" עוסקים 
בסקרים ובסטטיסטיקה. כאשר מפרסמים סקר יש להפקיד ולדווח מה שיותר פרטים - מי הזמין 
את הסקר ולאיזה צורך; מי עשה את הסקר; מה היה גודל המדגם ואיך בנו אותו; האם קיבלת 
את התוצאות המלאות של הסקר או רק תוצאות חלקיות שמישהו בחר בשבילך; האם הנסקרים 
מסרו את שמם או היו אנונימיים; האם הוצגה רק שאלה אחת או שהוצגו שאלות רבות ומפורטות; 
האם השאלה הייתה פתוחה או סגורה; כמה זמן לפני שהתוצאות נמסרו לפרסום הוצגה השאלה 
לנסקרים; מהו שיעור הנסקרים שלא השיבו תשובה חד משמעית; איך התייחסו הסוקרים לקולות 

הצפים, לנסקרים שאמרו כי לא יצביעו ולמסרבים להשיב.
אם הוחלט לשדר את הסקר יש להדגיש כי הסקר הוא צילום מצב של רגע עריכתו ואינו יכול 
לנבא את תוצאות הבחירות. בכל מקרה אין לתת לסוקרים להפוך את עצמם לפרשנים פוליטיים 

המציגים תחזיות נחרצות.
בקמפיין הקודם אחת התלונות המוצדקות עסקה בהטיה של סקר בגלל ההתייחסות לרשימות 
הערביות כגוש אחד ולא לפי חלוקה למפלגות )הפעם המפלגות הערביות מתוכננות להתמודד 

ברשימה מאוחדת(.
 


