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לכבוד

 מר גיל עומר 
יו"ר מועצת תאגיד השידור

שלום רב,

בהתאם לסעיף 12 )א( לכללי תאגיד השידור הישראלי )הממונה על קבילות הציבור(, 
התשע"ז-2017, אני מתכבדת להגיש לך את הדו"ח השנתי מס' 1 של הממונה לשנת 

הפעילות 2017. 

דין וחשבון זה מסכם את תלונות הציבור לתקופה הנסקרת בדו"ח והוא כולל נתונים 
וניתוח של התלונות שהגיעו למשרד הממונה, החל מיום השידורים הראשון של התאגיד 

ועד סוף השנה.

עוד סוקר הדו"ח את סמכויות ועבודת הממונה, סיכום פעולותיה בשנה החולפת וכולל 
תיאור הטיפול במבחר מהתלונות שהתקבלו.   

בברכה,

 אורלי ממן
הממונה על קבילות הציבור
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מי יכול לפנות לממונה על קבילות הציבור
כל אדם רשאי לפנות לממונה ובלבד שהפנייה תיעשה בכתב, בזיהוי מלא של הפונה, לצד פרטי ההתקשרות עמו. 

חוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי קובע כי הממונה על קבילות הציבור פועל באופן עצמאי, רשאי לבצע בדיקות 
וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו, תוך הגינות ושמירה על איזון בין חופש הביטוי של הגורמים המשדרים 

לבין כבודו של הפונה.

באילו עניינים ניתן לפנות לממונה
על פי החוק, הממונה על הקבילות ידון ויברר קבילות ותלונות מטעם הציבור בכל הנוגע לשידורי תאגיד השידור 
הישראלי והתוכן שהוא מספק, לרבות פרסומות, הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור . כמו כן ניתן להגיש 

תלונה על מסגרות לוח השידורים.

מהלך הטיפול בפנייה
לאחר קבלת הפנייה, יאשר הממונה את קבלתה ויעשה כמיטב יכולתו לבדוק אותה ולהשיב עליה תוך פרק זמן סביר. 

לצורך כך, מתבקש הפונה למסור את מירב הפרטים שיקלו לאתר את נשוא הקבילה )שם תכנית, הגוף המשדר, 
תאריך ומועד מדויקים וכד'(. אם לאחר הבדיקה שערך עם הגורמים השונים מצא הממונה כי התלונה מוצדקת, 

כולה או חלקה, הוא ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב לפונה. אם בעקבות הבדיקה מצא הממונה ליקוי, הוא רשאי 
להצביע בפני מי שהוגשה נגדו התלונה על הצורך בתיקון או לדרוש שידור של תוצאות הבירור. אם נמצא כי התלונה 

אינה מוצדקת, תימסר על כך הודעה לפונה.

דרכי הפנייה לממונה
 הגשת פנייה תעשה בכתב, אותה ניתן להגיש באמצעות טופס דיגיטלי, כתובת דוא"ל, פקס ודואר.

הממונה על קבילות הציבור - תאגיד השידור הישראלי

תפקיד הממונה על קבילות הציבור הינו מינוי על פי חוק השידור הציבורי הישראלי תשע"ד-2014. על פי לשון 
החוק, הממונה על קבילות הציבור יהיה עצמאי במילוי תפקידו, ידון ויברר קבילות ותלונות מטעם הציבור בכל 
הנוגע לשידורי תאגיד השידור הישראלי והתוכן שהוא מספק, לרבות פרסומות, הודעות חסות ותשדירים 
 לשירות הציבור. המועצה תקבע כללים לפעולתו של הממונה על הקבילות, לרבות לעניין אופן בירור התלונות.
כל תלונה או פנייה בעניינים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל המשודרים במסגרת התאגיד, יש להפנות 
למשרדו.  הממונה יקבל את פניותיהם של הצופים, המאזינים והגולשים, יבדוק אותן בתשומת לב וההגינות הראויים 

וישיב מענה לכל פנייה.
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הדו"ח המוגש סוקר את פעילות הממונה על קבילות הציבור בתקופה שבין 15 במאי ל-31 
בדצמבר 2017, תקופה בת 7 חודשים וחצי, החל מיומם הראשון של שידורי התאגיד ועד 

לסוף השנה. 

בדו"ח מובאים נתונים מספריים, תרשימים וניתוח כמותי ואיכותני של התלונות 
שהתקבלו במשרד הממונה בתקופה האמורה, והם מלווים בדוגמאות של תלונות 
והמענים להן. כיוון שהדו"ח סוקר את תקופת שידורי ההרצה, לצד חלקיות שנת 
פעילות, הרי שאין מדובר בדו"ח שגרתי ממנו ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות או 
ללמוד על מובהקות מגמות. ייחודו של הדו"ח בהיותו ראשון וראשוני בחיי התאגיד 
החדש תוך שהוא מספק תמונת מצב המושתתת על משוב מצד הציבור הרחב. יש 
בדו"ח ללמד על יחסו של הקהל לשידורי התאגיד, על הציפיות ממנו כשידור ציבורי בכלל 
וכשידור ציבורי חדש בפרט, ועל מידת העניין והמעורבות של הציבור בשידורי התאגיד 

דרך האמירות הנוגעות לתכנים ולמסגרות השידור. 

כמו כל עבודת הארגון, החודשים הראשונים לפעילות הממונה התאפיינו בעבודה 
אינטנסיבית ומאתגרת של מתן מענה להיקף פניות נרחב מצד הציבור לצד עצם הקמת 
המשרד והתבססותו. על רקע שלבי ההרצה של התאגיד, פניות רבות מצאו דרכן אל 
משרד הממונה בבקשת סיוע. למרות שרבות מהן היו אינפורמטיביות ולא היו מתחום 
עניינה של הממונה, הן נענו וטופלו במלואן, בין אם ישירות ובין על ידי תיווך לגורמים 

המתאימים. זאת, תוך הקפדה, ככל הניתן, על מתן מענה לשביעות רצון הפונים.

מספר הפניות שנענו וטופלו בתקופת הדו"ח מסתכם ב- 1,546. תקופת החודשים 
הראשונים לשידורי התאגיד - 15 במאי עד 31 באוגוסט 2017 - זכתה לסקירה מוקדמת, 
שהועברה לידיעת ועדת האתיקה, ליו"ר המועצה ולמנכ"ל. החלק הארי של הפניות 
שטופלו משתייך לתקופה זו בה נענו 1,019 פניות ויתרתו, בהיקף 527 פניות, משתייך 
לתקופה העוקבת של 1 בספטמבר עד 31 בדצמבר 2017. שני נתונים אחרונים אלה, על 
הפער הניכר בהם, מלמדים כשהם לעצמם, על תהליך ההסתגלות שעבר הקהל על פני 
הזמן מתאריך השקת השידורים. בתרשימים ובנתונים המובאים על פני הדו"ח ניתן 

ללמוד על ההתפלגויות פניות אלה לפי משתנים ופילוחים שונים.

מבוא
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ניתוח הנתונים מעלה כי מדיית הרדיו ריכזה את מס' התלונות הרב ביותר - 952 פניות, 
שהן 61.5% מכלל הפניות. המדיה הטלוויזיונית ריכזה 431 פניות, המהוות 28% ותחום 
הדיגיטל רשם 93 תלונות, שהם 6%. תלונות שעניינן היה כל המדיות, ולא אחת מסוימת, 

הסתכמו ב-4.5% ומספרן 70.

תחום החדשות ואקטואליה ריכז את מספר התלונות הגבוה ביותר - 544, שהם 35% 
מכלל הפניות. תחום המוסיקה אחריו עם 455 תלונות, המהווה 30%. כשני שלישים 
מהתלונות בתחום המוסיקה עוסקות בכאן 88, שהיא גם תחנת הרדיו שריכזה את מספר 
התלונות הגבוה ביותר בהפרש קטן על כאן ב' - 308 תלונות המהוות כ-20% מכלל 

הפניות.

ערוץ הטלוויזיה כאן 11 ריכז את מספר התלונות הגבוה ביותר בקבוצת ערוץ טלוויזיה/
תחנת רדיו - 404 פניות, שהן 26% מכלל הפניות. מעט למעלה ממחצית מהתלונות 

)54%( נגעו לתחום החדשות והאקטואליה המשודר בערוץ. 

רובן מכריע של התלונות, 80%, היו מהסוג האינפורמטיבי או כזה שלא הצריך הכרעה של 
הממונה והם קוטלגו כנענו לגופן. לאחוז הגבוה בקבוצה זו תורמים נתוני הרבעון הראשון 
בעיקר שהתאפיינו בשאלות בירור, עדכון, הסבר והכוונה לגבי תכני השידור ומסגרותיו. 
הנושא העיקרי בגינו פנו רוב המתלוננים היה תכנים ומסגרות השידור, שריכז 760 פניות, 

נתון המהווה 49% מכלל הפניות שטופלו.
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הממונה על קבילות הציבור משמשת כתובת נאמנה על הציבור לשטוח לפניה טענות, 
הערות, הארות והשגות הנוגעות לשידורי התאגיד. העובדה שמדובר בגוף שידור ציבורי 
הממומן מתקציב המדינה מהווה גורם בעל משקל בתכני הפניות, המובע באופן מפורש. 
סוגיית התקצוב הציבורי תורמת גם לראיית הקהל הרחב את עצמו כ"בעל מניות" 

בתאגיד ומתוקף כך, הוא מצפה להתייחסות ראויה ומתחשבת בדעותיו.

הפניות אל הממונה נעשות בכתב, רובן המכריע דרך תיבת הדוא"ל הייעודית, עבור 
בטופס דיגיטלי, פקס וכלה בדואר. מעת לעת מועלות סוגיות ושאלות גם ברשתות 
החברתיות, אליהן נדרשת הממונה בשיח המתפתח בינה לבין הגולשים. ככל שמועלות 
במסגרות אלה שאלות או תלונות אישיות, מתבקשים אותם גורמים, למען הסדר הטוב, 

לפנות אל הממונה על פי הדרכים המקובלות. 

התלונות המגיעות לממונה נקלטות במערכת ממוחשבת ומסווגות על פי עניינן ובהתאם 
לנושא התלונה. אם התלונה בסמכות הטיפול של הממונה )רובן המכריע של התלונות הן 
כאלה(, היא נבחנת תחילה לפי יכולתה של הממונה לענות עליה בהתאם למידע והכלים 
שברשותה. אם נדרש מידע נוסף - היא פונה אל הגורם המתאים בתאגיד, שיכול לסייע 
בכך. אם עניינה של תלונה הוא נילון או תוכן ספציפיים, היא מועברת למתן תגובה: אם 
נילון- אליו ישירות ו/או לממונה הישיר עליו, אם תוכן- לאחראי לתוכן. במידת הצורך 
מבקשת הממונה מהמתלונן או מן הנילון/הגורם האחראי פרטים נוספים או הבהרות 

ועורכת בדיקות נוספות ככל שהדבר נדרש. 

לצורך קביעת החלטה בקבילה הדורשת הכרעה, לאחר איסוף ובדיקת החומר הנדרש, 
נעזרת הממונה בחוק התאגיד ובתקנון האתיקה שלו. לעיתים, ובהתאם לשיקול דעתה, 
היא מבקשת לשמוע דעות נוספות מגורמים בני סמכא בתחום הנדון. לאחר כל אלה היא 
מחליטה אם התלונה מוצדקת, אינה מוצדקת, או מוצדקת בחלקה, שלאחריה נשלחת 
תשובה הן למתלונן והן לנילון ו/או לאחראי עליו. אם הבדיקה מעלה ממצאים המצריכים 
התייחסות פנים-ארגונית נפרדת כמו תיקון או הבהרה, ליקוי עקרוני או תופעה נרחבת 
- נשלח מסמך לגורם האחראי ובו מפורטים הליקויים והממצאים הדורשים טיפול 

והתייחסות. 

אופן הטיפול 
בתלונות
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מרבית הפניות והתלונות, שאינן דורשות הכרעה או מצריכות חקירה ובדיקה מעמיקה 
מצד הממונה, נענות תוך ימים אחדים, לעיתים בו ביום, תוך הקפדה על מענה איכותי 
וענייני. תלונות/פניות כאלה מסווגות כ-'נענה לגופו' לדעת הממונה, מתן מענה בפרק 
זמן זה מגביר את אמון הציבור, מבטיח לו שקולו נשמע וכי הוא זוכה להתייחסות רצינית 
וראויה ולמתן שירות ראוי מגוף ציבורי, ככלל. יצויין כי התגובות החיוביות מקרב הציבור 

לאופן התנהלות זה של משרד הממונה, מחזק דעה זו. 

במקרים רבים אותם היא מוצאת אותם לנכונים ומתאימים, הממונה בוחרת לתת 
גם מענה והתייחסות טלפונית לפונים. על מקרים אלה נמנים פניות מאנשים בעלי 
מוגבלויות, אנשים מבוגרים, סוגיות עקרוניות, תלונות מיוחדות או פניות חוזרות ונשנות 
שדורשות מענה אישי לבירור הסוגיה. במקרים של התארכות הטיפול טרם מענה סופי 

מעדכנת הממונה את המתלונן בתשובת ביניים. 

החוק מאפשר לממונה שלא לברר תלונה אם מצאה אותה קנטרנית או טורדנית. עד כה 
נמנעה הממונה מסווג והגדרת תלונות או מתלוננים ככאלה.
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נושאי התלונות 
ודוגמאות אופייניות
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הרגלי צפייה והאזנה הם עניין בעל חשיבות רבה, שאין להמעיט בה כלל. רגישות הקהל 
לשינוי תכנים ולוחות שידורים גבוהה מאוד והנאמנות לגוף משדר נסמכת ברובה 
על היכרות והרגל לתוכניות, שדרנים ולוח משדרים יציב וקבוע. שינויים כאלה, ודאי 
כשהם ניכרים, נחשבים לגורם העיקרי לתלונות ואף לנטישת צופים ומאזינים. לחלופין, 
יש בשינויים כאלה לעודד התארגנות של הקהל הרחב לפעול לשינוי, לתיקון המצב 

ולדרישת זכויותיו כפי דעתו, משידור ציבורי.

מספר התלונות בקבוצה זו בשנת 2017 הסתכם ב-760, נתון המהווה כמחצית מכלל 
התלונות שנרשמו והנושא שריכז את מספר התלונות הגבוה ביותר בתקופת הדו"ח. רובן 
המוחלט של הפניות בנושא זה היו אינפורמטיביות, עיקרן התקבל בחודשים הראשונים 

לשידורי התאגיד, והן נענו לגופן. 

שידורי התאגיד הצריכו שלבי הסתגלות שונים של קהל הצופים והמאזינים. השלב 
הראשון והמשמעותי היה עם השקת שידוריו ועל רקע שינוי התכנים ולוחות השידורים 
בהשוואה לשידורי רשות השידור. בעוד כאן כאן ב', תחנת החדשות והאקטואליה, 
שמרה בעיקרון על צביונה, יתר הרשתות עברו שינויים ניכרים ואף מהפכים של ממש: 
כאן תרבות החליפה את רשת א', קול המוזיקה עברה שינוי תכני וסגנוני, רשת מורשת 
הרחיבה את שעות השידורים ושינתה תכנים, ובתחנות המוזיקה - כאן גימל עברה 

ריענון ואילו כאן 88 עברה מהפך, והקהל - הגיב בהתאם. 

כתוצאה, בשלושה וחצי החודשים הראשונים לשידורי התאגיד הסתכם מספר התלונות 
בנושא תכנים ומסגרות שידור ב-590. תרם לנתון גבוה זה היקף התלונות בגין שינוי 
אופי תחנת 88, שהיווה כמחצית מכלל התלונות בקבוצה. קהל מאזיני התחנה, קהל 
נאמן ומובחן, ניהל קמפיין מאורגן ומתוקשר שמטרתו החזרת אופייה של התחנה כבימי 
רשות השידור. פעילותו כללה שליחת תלונות בהיקף מסיבי לממונה, ליו"ר המועצה, 
למנכ"ל התאגיד ולחברי המועצה. הקמפיין סוקר בהרחבה בכלי התקשורת ועורר דיון 
ער בסוגיות שונות הנלוות למהלך השינוי בתחנה. תוצאת פעילות אינטנסיבית זו היתה 
החלטת יו"ר המועצה לקיים יום דיונים מיוחד של המועצה בשם 'כאן מקשיבים', בו 
השמיעו גורמים שונים ומגוונים מתחום המוסיקה את דעותיהם בסוגיית השינוי. יום 
דיונים זה היווה בסיס לישיבות של חברי ועדת התוכן של המועצה, שדנה בסוגיית השינוי 

לצורך קבלת החלטה המועצה באשר למדיניות השידורים בתחנה.

תכנים 
ומסגרות

שידור
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שלב הסתגלות נוסף נרשם בתקופה העוקבת של ארבעת החודשים עד לסוף שנת 2017, 
בו נרשמה ירידה משמעותית בהיקף התלונות בכלל ובקטגוריית התכנים, בפרט ומספרן 
עמד על 170 בלבד. לגבי תקופה זו נציין כי התלונות שעניינן תכנים היו ממוקדות יותר 
תוך התייחסויות לתוכניות ספציפיות. בד בבד, נושא שינוי לוחות השידורים )פרוגרמינג( 
בטלוויזיה כחלק משלב הרצה, הביא את הקהל בתקופה זו להתלונן על שינויים תכופים 
ומהירים במועדי שידור תוכניות בטלוויזיה ועל היעדר לוחות שידורים מעודכנים ופגיעה 

בהרגלי וחווית הצפייה עקב כך. 

28%טלויזיה61.5%רדיו

4.5%כל המדיות

6%דיגיטל

התפלגות תלונות לפי מדיה
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שידור מאוזן נבחן על ידי מתן ביטוי ראוי לכלל הדעות הרווחות בציבור, במגוון נושאים 
וסוגיות, בלי הטיה מוקדמת או העדפה מובחנת של דעה או קו מסוים. האיזון נבחן 
בגיוון הנושאים, התכנים, השדרנים, הדוברים/המרואיינים, במתן זכות התגובה וביכולת 

העיתונאית להציג את הנושא על כל היבטיו ומורכבותו. 

תקנון האתיקה של התאגיד מתייחס לעניין האיזון ומציין כי "אנו מחויבים לשמירה על 
הזכות לחופש הביטוי ולמימוש זכות הציבור לדעת. עקרונות אלה מחייבים אותנו להציג 
בפני הציבור משרעת רחבה ככל הניתן של מידע ושל דעות. נציג מגוון דעות ותכנים 

בנושאים שונים ונשתדל להבטיח איזון הוגן בתכנים ובנושאים המוגשים לציבור.". 

חוסר איזון ראוי שייבחן על פני רצף זמן, ולא באופן נקודתי/נוקדני תוך שימוש במאזניים 
או סרגל לכל מקרה או עניין. על פי רוב, ובהתאם לכל מקרה לגופו, תלונות בנושא זה 
נבחנות ונענות בהתאם לתפיסה זו. בתקופת הדו"ח נרשמו בקטגוריה זו 136 תלונות, 
המהוות 9% מכלל התלונות. כ - 50% מהתלונות שעסקו בנושא זו נמצאו לא מוצדקות, 
15% נמצאו מוצדקות )כולל מוצדקות בחלקן( והיתר נענו לגופן. להלן מספר דוגמאות 

מייצגות.

איכות סביבה וטורבינות רוח
"לפני כשבוע שודר אייטם קצר במהדורת חדשות הערב על טורבינות הרוח בגליל ובגולן", 
כתבה צופה של כאן 11, "השורה התחתונה הייתה שטורבינות אלו רק מפריעות לתושבים, 
הגופים הירוקים מתנגדים, אין בהן שום תועלת ושהממשלה מוכרת את המדינה ליזמים. 
התחקיר לכתבה לוקה בחוסר יושרה עיתונאית כאשר הוצג רק צד אחד בנושא הטורבינות, 
וכמו כן במידע חסר או לא נכון במספר תחומים. כמי שעוסקת בתחום הסביבה, צר לי מאוד 
שתאגיד ציבורי כמו 'כאן' לא טורח להציג את מורכבות הדילמה בהצבת הטורבינות.  בעיני, 
כגוף תקשורת יש לכם אחריות מינימלית לחינוך הציבור לצריכת ידע נכון ומקיף. מקווה 

שתשקלו לעשות כתבת עומק אמיתית על הנושא, ושהפעם תראו יותר מצד אחד.."

הכתבה המדוברת הוכנה על ידי כתב אזור הצפון, שענה בתשובתו "אקדים ואומר 
שהכתבה ששודרה היא כתבת המשך לכתבה שהכנתי לפני מספר חודשים עוד בערוץ 

חוסר איזון 
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הראשון, בה הובאו קולותיהם של המתנגדים לצד יזמים ולצד מי שמקדמים את 
נושא טורבינות הרוח. הכתבה הנוכחית הציגה זווית שלא הובאה לפני כן והיא עסקה 
בהתארגנות של תושבים, בהפגנה ובדיון בנושא בכנסת. ראוי לציין שאיש מהם לא 
מתנגד להצבת הטורבינות, אלא מבקש לבחון מחדש את הקרבה לישובים. להציג 
זאת כאילו אני, התאגיד, או מישהו אחר, תומך בהשארת המצב הקיים, בזיהום 
היקום, או בשימוש בדלקים, הינה פרשנות מוטעית מן היסוד. אין כאן מלחמה נגד 
האנרגיה החלופית או נגד הטורבינות אלא רצון של תושבים מודאגים לקבל תשובות 
 ולהרחיק כמה מאותן שבשבות שנמצאות במרחקים מעוררי דאגה מבתיהם."

לאחר צפייה בכתבה ולאור תשובת הכתב, נמצאה התלונה לא מוצדקת. 

צלבי קרס בבצלאל
באחד מימי אוגוסט התקבלה תלונה ממאזין שהקשיב ליומן הצהריים. ביומן דווח על 
ציור צלב קרס שנמצא על אחד מקירות הקמפוס של בצלאל, שבמהלכו שודרו גם דבריו 

של מנכ"ל תנועת "אם תרצו" שגילה את הציור.

הקובל זעם על תוכן הכתבה והדיווח: "בתוכנית יומן החדשות ברשת ב' הושמעה ידיעה 
על ציור צלב קרס ב"בצלאל" בקמפוס הר הצופים, כולל דיווח ענייני על טיפול דחוף באירוע 
ופנייה למשטרה. והנה, באופן מעורר תמיהה גדולה מושמעת תגובה של מנכ"ל תנועת 
"אם תרצו" ובו הוא מאשים באופן ישיר, בוטה ושערורייתי את המרצים בבצלאל בציור צלבי 
קרס!!!.. לא ייאמן - מניין לו מי צייר את צלבי הקרס? מדוע ניתן לנציג "אם תרצו" לתקוף 
ולקבוע אשמים חד משמעית לפני שיש שמץ מושג מי צייר את צלבי הקרס!? מי אחראי 

לשידור הדבר המקומם הזה שכולו השמצה גסה בלי כל שמץ של גיבוי עובדתי??!!"

לאחר בירור עם הגורמים הנוגעים בדבר התלונה נמצאה מוצדקת. הכתב הביא ראיון 
מוקלט בו נאמרו דברים חמורים על מרצי בצלאל והאוניברסיטה העברית ולא נלקחה כל 
תגובה מדוברות שני מוסדות חינוך אלה, כנדרש. בנוסף, התגלה ליקוי מערכתי כאשר 

דבר התקלה עבר מנגנון סינון נוסף מצד גורמי העריכה. 
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על טראמפ ו-'פייק ניוז' 
סיקור הפגנות הניאו-נאצים בשארלוטסוויל והתבטאויותיו שנויות המחלוקת של הנשיא 
טראמפ הביא שני צופים להלין על כתבה של שליח 'כאן' בארה"ב. "צפיתי אתמול 
במהדורת החדשות, שכללה דיווח של כתבכם בארה"ב על דברי הנשיא טראמפ במסיבת 
עיתונאים בעניין ההפגנה בשרלוטסוויל" כתב אחד מהם,"משהו בדיווח צרם ולכן חיפשתי 
את מסיבת העיתונאים ביו-טיוב והקשבתי לכולה, ואכן צדקתי. הדיווח בערב ובכאן ב' 
בבוקר, לא היו דיווחים עיתונאיים אלא משדרי תעמולה. הגדיל לעשות הכתב ש'חתך' את 

דברי טראמפ, כדי להתאימם לדמות כפי שרצה לעצבה."

תשובתו של הכתב היתה מפורטת ומנומקת: "דבריו של טראמפ במסיבת העיתונאים 
לא 'נחתכו' באופן שנועד להעביר מסר כלשהו או לשנות את תוכנם. הכותרות של 
מסיבת העיתונאים שערך הנשיא טראמפ היו ברורות: חלוקת האחריות לאירועי 
שארלוטסוויל בין הגזענים שבאו לעיר לבין אלו שמחו נגדם; טענה כי בשני המחנות, 
גם זה של הגזענים, היו 'אנשים טובים' וטענה כי חלה 'גזירה שווה' בין מנהיג הדרום 
במלחמת האזרחים הגנרל רוברט אי.לי. לבין נשיאי אמריקה. כל כלי התקשורת 
המובילים בארצות הברית הבינו שהתרחש כאן אירוע דרמטי בו נשיא אמריקני 
מביע הבנה והזדהות עם אנשי העליונות הלבנה, הניאו-נאצים והאנטישמים. נכון 
שבמסיבת העיתונאים הוא שב וגינה את הגזענים, אבל המסר שלו, שגרס שוויון 
בין שני הצדדים והבנה למניעים שלהם, היווה חריגה משמעותית ודרמטית מכל 
התבטאות או מדיניות של נשיא אמריקני בעשורים האחרונים. כמי שמדווח על 
המתרחש בארצות הברית, אני סבור שתפקידי הוא להביא דברים אלה לידיעת 
וכיצד הם מתפרשים באמריקה".  צופינו בישראל ולהסביר מדוע הם חשובים 

התלונה נמצאה כלא מוצדקת.

השגחה פרטית
לממונה על קבילות הציבור הגיעו קבילות הנוגעת לאייטם ששודר בתוכנית ׳שבע 
אקטואלי׳ בו התארחו בעלי מלון בשומרון שפרשו מהשגחת כשרות הרבנות ועברו 
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להשגחת כשרות פרטית. לטענת הקובלים, מכון כושרות והרבנות הראשית, האייטם 
ששודר כלל אמירות וטענות התוקפות את הרבנות ואופן התנהלותה בנושא הכשרות, 
וזאת בלי שנכח באולפן גורם מטעמה שיוכל להגיב על הדברים. כמו כן, לא נמסרה 
תגובה מטעמה של הרבנות ו/או כל גורם רלבנטי אחר, הבקי בפרטי ההתנהלות בין 

הנהלת המלון לבין נציג הרבנות. 

הבדיקה העלתה כי התלונה מוצדקת. השמעת טענות כלפי גוף או אדם ללא מתן זכות 
תגובה כלשהי מהווה הפרה ברורה ובסיסית של כללי האתיקה העיתונאיים, ומערכת 
התוכנית פעלה לתיקון העניין כאשר שידרה את תגובת הרבנות באחת התוכניות הבאות.

ביקור ראש ממשלת הודו או פריימריז בעבודה?
היקף הכיסוי התקשורתי של ביקור ראש ממשלת הודו בישראל לא היה נרחב דיו, לדעת 
אחד הצופים. "אני מרגיש ששדדו אותי ואת שכמותי. לקחו כסף ציבורי ובמשך ערב שלם 
ניהלו מסע תעמולה נגד הימין בכך ששידרו אך ורק את הפריימריז בעבודה, בה בעת שראש 
ממשלת הודו מקיים כאן ביקור רשמי ראשון. שום מילה על הביקור. זו לא עריכה עיתונאית, 
זו שדידה של כספי ציבור ושימוש בהם לשם הפצת אג'נדת שמאל קיצונית. נא תשובתך 
במהירות מדוע הקדישו ערב שלם לבחירות מקדימות של מפלגה והתעלמו לחלוטין מביקור 

ראש ממשלת הודו."

המתלונן נענה על ידי הממונה כי ביקור ראש ממשלת הודו סוקר בהרחבה בתוכניות 
האקטואליה והחדשות בכל הפלטפורמות של התאגיד, כשטקס קבלת הפנים עם 
נחיתת ראש ממשלת הודו אף הועבר בשידור ישיר באתר. מכאן, שהביקור קיבל את 
הכיסוי התקשורתי החשוב והראוי והוא יימשך, לפי העניין, בשאר הימים. "לעניין 
כיסוי הפריימריז במפלגת העבודה - מדובר באירוע פוליטי חדשותי חשוב, לא כל שכן 
תוצאותיו הדרמטיות, שכוסה בהתאם וכפי שמכוסים אירועים דומים ביתר המפלגות. 
הטענה כאילו משך הכיסוי  מהווה 'תעמולה נגד הימין' - הינה תמוהה ולא מובנת", 

ציינה הממונה.
התלונה נמצאה לא מוצדקת.
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חורגים מהמנדט 
נאומו של ראש הממשלה בטקס הדלקת נרות של פעילי הליכוד בחודש דצמבר שודר 
בכאן 11, תוך עניין וציפייה לדבריו על רקע חקירות המשטרה בפרשיות השונות בהן 

נקשר שמו, ויש בין הצופים מי שהדבר לא נשא חן בעיניו.

"אני צופה בקביעות בחדשות הערב בערוץ 11 ומוצא אותן בדרך כלל מעניינות, מקיפות 
ודי מאוזנות מבחינה פוליטית. אולם הערב חרגתם באופן בוטה מהמתכונת ומהמנדט 
שלכם כערוץ תקשורת ציבורי: חלק הארי של מהדורת החדשות הוקדש לשידור ישיר 
ומלא של כנס מפלגתי, כולל נאום ארוך של יו"ר המפלגה. מטרת הכנס הייתה, במקרה 
הטוב, תעמולתית מובהקת ובמקרה הגרוע יותר - יצירת לחץ ציבורי על רשויות אכיפת 
החוק. בעצם השידור הפכתם את הערוץ לשופר תעמולה של המפלגה והשתתפתם באופן 
פעיל בתהליך הלחץ שאותה מפלגה והעומד בראשה מפעילים על מערכת אכיפת החוק."

התלונה נמצאה לא מוצדקת. המתלונן נענה על ידי 
הממונה כי אירוע ובו ראש ממשלה מכהן יוצא בנאום 
חסר תקדים נגד גופי האכיפה, הפרקליטות ותקשורת, 
הינו עניין עיתונאי מהמעלה הראשונה. "ככל הזכור, 
מעולם לא היה כדבר הזה בישראל ואך ראוי היה, אם 
לא חובה, לכסות את האירוע ולהביאו לידיעת הקהל, 
בין אם הוא מתנגד לנואם ודבריו ובין אם הוא תומך בו", 
ענתה הממונה, "המנדט של השידור הציבורי הוא לדווח 
על אירועים חדשותיים, שיש בהם עניין וחשיבות לציבור, 

ואין ספק כי האירוע המדובר היה כזה".

"ככל הזכור, מעולם לא היה 
כדבר הזה בישראל ואך ראוי 

היה לכסות את האירוע 
ולהביאו לידיעת הקהל, בין 

אם הוא מתנגד לנואם ודבריו 
ובין אם הוא תומך בו", ענתה 

הממונה, "המנדט של השידור 
הציבורי הוא לדווח על אירועים 

חדשותיים שיש בהם עניין 
וחשיבות לציבור, ואין ספק כי 

האירוע המדובר היה כזה".
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תלונות שעסקו בקשיי קליטה ותקלות בשידורי הטלוויזיה, הרדיו והאינטרנט מועברות 
על ידי הממונה לתשומת לבם וטיפולם של גורמי המקצוע בתחום ההנדסה והמחלקות 
הנלוות. בקבוצה זו נכללות בעיות קליטת שידורים ברחבי הארץ )רוב התלונות(, בעיות 
שידור ותקלות אולפניות ובעיות טכניות ואחרות של אתר האינטרנט. מספר התלונות 

הסתכם ב-135, שהן 8.5% מכלל התלונות, רובן המכריע נענה לגופו.

תלונה בולטת בקבוצה זו בהיבט השפעה והנעה לפעולה של ראשי התאגיד לטובת 
הציבור הרחב היה נושא שידורי HD. צופים רבים בעלי ממיר עידן+ התלוננו כי נמנע 
מהם מלצפות בשידורי התאגיד בחדות גבוהה ותוך יצירת אפליה בינם לבין מנויי הכבלים 
והלוויין. יצוין כי הרקע להבדלי חדות הקליטה הינו דרישת הרשות השניה שהתאגיד 
יממן שידורים באיכות זו, בעוד סעיף זה לא תוקצב בשנת 2017. תלונות מצטברות אלה 
הובאו לידיעת המועצה, שקיבלה את דעת היו"ר כי למרות היעדר חובה חוקית של 
התאגיד, מדובר בסוגיה חברתית-כלכלית חשובה שיש לפעול לתיקונה באופן מהיר תוך 

מציאת מקור תקציבי, וכך אכן היה.

לא קולטים!
מאזיני התאגיד ברחבי הארץ התלוננו על קשיי הקליטה באזורים גיאוגרפיים שונים, מדן 

ועד אילת.

"מאז מעבר שידורי התחנה לתאגיד לא ניתן לקלוט בקריית שמונה", קבל מאזין מצפון 
הארץ, "כמי שהאזין לשידורי התחנה באופן קבוע, אני קובל על כך ששוב לא סופרים אותנו 
תושבי הצפון ופוגעים בזכותנו לחופש המידע ולבחירה חופשית לאיזו תחנה ולאיזה תכנים 
לשמע והאזין. מעניין אם כך מתייחסים בתאגיד גם לתושבי המרכז. פשוט נמאס להרגיש כל 
פעם מחדש סוג ב' ובייחוד כאשר מדובר בתאגיד המתיימר להיות בשביל ולמען הציבור."

המאזין נענה כי רשת מורשת שידרה עד שנת 2016 בחלוקת שעות על גבי תדרי רשת א' 
לשעבר. עם הפרדתה מרשת זו, עוד בימי רשות השידור, שודרה רשת מורשת ממערך 
משדרים עצמאי. אי הכללת קרית שמונה במערך משדרים זה נבע מקושי טכני ולא מכל 
שיקול אחר. על מנת לתת מענה לאצבע הגליל, עד לפתרון הקבע, הוסב תדר משדר 

קליטה
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ה-AM המקומי מרשת א’ למורשת )1458KHz(. "אתה מוזמן להאזין לתחנה בתדר 
הנ"ל ובתקווה בזמן הקרוב, גם בתדר משדר FM חדש", נענה המאזין על ידי ראש יחידת 

המשדרים.

״שלום! בירושלים קולטים אתכם גרוע, אתם לא מסוגלים להתגבר על הערוצים בערבית?״, 
קבל מאזין ירושלמי. המאזין נענה כי שידור במרחב ירושלים מהווה אתגר טכנולוגי בכל 
זמן עקב קשיים טופוגרפיים, קל וחומר בניסיון להתגבר על מכשולי שידור פיראטי. 
"מעבר להגשת תלונה רשמית ליחידת האכיפה והפיקוח האלחוטי במשרד התקשורת, 
אנו בתאגיד עמלים על הכשרת אתר שידור חדש לעיר. באתר זה יוכשרו תשתיות 

לשידור בהספק כפול מהקיים היום ובתקווה, ניתן יהיה להתגבר על מכשולים אלה."

שמישהו יעשה פה סדר
תוכניות הרדיו והטלויזיה של התאגיד מועלות לאתר 'כאן' לטובת צפייה מאוחרת של 
המאזינים והצופים. "כבר כמה ימים שהקלטות חדשות של התוכנית "סדר יום עם קרן 
נויבך" אינן נמצאות. היום 6.8.17 הועלתה הקלטה אך מדובר בהקלטה של תוכנית אחרת. 
אני מודע שזה לא בדיוק עניין קבילות הציבור אך באתר המושקע והיפה אין שום דרך ליצור 
קשר עם מי שמפעיל אותו." תלונת המאזין הועברה לגורמים האחראים בחטיבת הדיגיטל 

והתקלה תוקנה.

איפה עמוס?
"לממונה שלום! לאחרונה הלכו ונחלשו השידורים דרך לווין עמוס עד שאינם נקלטים 
כלל. אודה לך אם תדאגי להעביר תקלה זו לגורמים המתאימים כדי שנוכל לקלוט את 

השידורים החופשיים בצורה טובה יותר." 

הפונה נענה כי הצדק עימו. "עקב הפרעה שעלתה על תדר השידור הקודם, נאלצנו 
להחליף תדר. מצ"ב לינק ללוח התדרים החדש באתר 'כאן' -מקווה שבכך תיפתר 

הבעיה. המשך צפייה מהנה".
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התפלגות תלונות לפי ערוץ/רשת
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לקבוצה זו משתייכות תלונות שעניינן תרבות דיון וניהול שיח לצד תלונות על סגנון 
הגשה המעורר חוסר נעימות ורתיעה אצל המאזינים והצופים. נושא זה היווה אחד 
מהעילות הבולטות לתלונות הקהל בתקופה הנסקרת. ציבור הצופים והמאזינים התלונן 
תכופות על תרבות דיון הלוקה ב"קקפוניה", שיסוע או מניעת התבטאות ראויה של 
מרואיינים או אורחי שיח, חוסר כבוד, השתלחות או טון פוגעני, צחקוקים ורוח שטות. 
מספר התלונות בקטגוריה זו עמד על 121 - 8% מכלל התלונות. כ- 24% נמצאו מוצדקות 

)כולל מוצדקות בחלקן(.

הרב והלהט"ב
במשרד הממונה על קבילות הציבור התקבל מספר רב של תלונות מאזינים שענינם 
ראיון ששודר ביומן הבוקר, בו שוחח המגיש עם הרב הראשי לצפת, שמואל אליהו. נושא 
הראיון היה מכתב הרבנים המבקש ממוסדות המדינה שלא לאפשר לזוגות להט"בים 
לאמץ ילדים. הקובלים מחו על סגנון הראיון בו, לטענתם, המגיש "ביזה, זלזל, לגלג, 
הגחיך ולעג לרב" כאשר, בין היתר, והשמיע מילים לא ראויות כמו "אוי ויי" ו-"אתה לא 

מתבייש". 

בירור התלונות העלה כי הקבילות נמצאו מוצדקות בחלקן. לדעת הממונה "תכנו של 
מכתב הרבנים ודעותיו של הרב אליהו היו ידועים עוד קודם להחלטה לקיים עימו ראיון 
וניתן היה לצפות כי הדברים אותם ישמיע לא יהיו פשוטים לשמיעה או קבלה. לכן, 
מצופה מהמגיש להתנהל על פי הקודים העיתונאיים המקצועיים, ולא להגרר לדיאלוג 
הבעייתי עליו מלינים הקובלים. עם זאת, אין ספק כי דברי הרב בראיון בכל הנוגע לסוגיה 
המגדרית, היו קשים לעיכול או הכלה, ודאי לאוזן ליברלית של ימינו אנו ויש להבין 
לנפשו של המגיש שהתקומם עליהם בשידור באמירות לא מעודנות, ומכאן ההחלטה 

המסוייגת."

סגנון הגשה 
ותרבות דיון
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זה רק ספורט )1(
הראיון שערכה שדרנית ספורט עם מאמן נבחרת ישראל 
אלישע לוי, בסיום המשחק עם נבחרת ספרד, עורר סערה 
ברשת ובכלי התקשורת. לממונה הגיעו מספר תלונות בענין 

זה. 

 "התביישתי והזדעזעתי מהריאיון שהתקיים עם המאמן 
אלישע לוי בסיום המשחק מול ספרד. אני מצפה שתדעו 
לטפל בבעיה ואני חושב שמגיע לאלישע לוי התנצלות 
מטעמכם שכן לא מדובר רק בה, אלא גם באדון שהצדיק 

את התנהגותה..".

"..הראיון עבר את גבול הטעם הטוב.. בשלב מסוים המראיינת מודיעה למאמן בביטחון 
שהוא אינו ימשיך להיות מאמן הנבחרת, כאשר לא יצאה שום הודעה רשמית. המראיינת 
פונה בטון ביקורתי כלפי המאמן ומייצרת מצג שלילי כלפיו במהלך הראיון.. סביר 
שהמראיינת תנסה להוציא עוד פרטים, אבל לא בצורה אגרסיבית כמו זו, מדובר בספורט, 

לא בהסכם הגרעין."

"..השדרן ציין שיש 'להוקיע' את המאמן על התנהגותו בראיון ועל ההישגים שלו בקמפיין 
הנבחרת.. הוא לא טרוריסט או אויב המדינה, סה"כ מאמן כדורגל שעשה את עבודתו בכבוד. 
אני חושב שהאופן בו השידור הסתיים מהווה חריגה משמעותית מהערכים המקובלים 
שצריכים להיות בשידור ציבורי בישראל ונדרשת ממלכתיות, אפילו מינימלית, באופן 

השידור."

התלונות נמצאו מוצדקות. לדעת הממונה, הריאיון שקיימה שדרנית הספורט התאפיין 
בסגנון בעייתי ושלא על פי נורמות מקובלות. "בנוסף, העברת השידור לשדר לא חתמה או 
סייגה את הרושם המעיק אלא המשיכה אותו תוך קריאה אף להוקיע את מאמן הנבחרת.  
דעתי היא כי מדובר באמירה חסרת מידתיות. מקובלים עלי הדברים כי ביצוע עבודה 
עיתונאית ראויה ולא מתפשרת, גם בתחום הספורט, אינה מחייבת חריגה מנורמות ו/או 

נקיטת סגנון לא מקובל."

תשובת הממונה: ״מדובר 
באמירה חסרת מידתיות. 
מקובלים עלי הדברים כי 
ביצוע עבודה עיתונאית 

ראויה ולא מתפשרת, גם 
בתחום הספורט, אינה 

מחייבת חריגה מנורמות ו/או 
נקיטת סגנון לא מקובל״
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זה רק ספורט )2(
עם עלייתה של נבחרת הכדורגל הפלסטינית למוקדמות המונדיאל ערכו מגישי תוכנית 
הספורט בכאן ב' ראיון עם הממונה על תיק הספורט ברשות. "נא בדיקתכם את הריאיון 
שהתקיים בכאן ב' בתוכנית הספורט ביום א׳ 19.11 בשעה 13:00. המראיינים דברו בזלזול 
ובהתנשאות עם שר בממשלה הפלסטינית. שימו לב במיוחד לצחקוקים וההערות בתום 

הריאיון. לדעתי מביש”, התלוננה אחת המאזינות.

התלונה נמצאה לא מוצדקת. "האזנתי לראיון )הארוך( שניהלו המגישים עם מר רג'וב ולא 
מצאתי בסיס לטענותיך", נענה הקובל על ידי הממונה, "מדובר בריאיון מקצועי ומכבד.. לא 
מצאתי סימן לסגנון מתנשא ו/או מזלזל כטענתך. כל חיוך או הערה בסוף הריאיון נעשה 
בנימה הומוריסטית לגיטימית ואיני מבינה את השימוש שבחרת לעשות במילה 'מביש'. דעתי 

היא כי גילית רגישות יתר, שאפילו מר רג’וב עצמו היה תמה עליה."

זוג או פרט
"מה שקורה בעיקר בתוכניות המוגשות על ידי שניים זה פשוט עלבון לשידור הציבורי. 
השניים  מדברים יחד, מפסיקים איש את רעהו והמצב מחמיר כאשר מראיינים אורח. 
אתה ממש הולך לאיבוד בין השלושה! היחידים שמתגברים על הקושי הם קלמן ואסף. 
 אם השידורים  עדיין בהרצה כי אז יש לשקול המשך קיומן של תוכניות "בצמד". 

תלונות אלה מועברות לידיעת ותשומת לב מנהל המדיה הרלבנטית.
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התפלגות תלונות לפי נושאים

חוסר איזון9%

תוכן פוגעני/לא ראוי

תכנים ומסגרות שידור

סגנון הגשה ותרבות דיון

אתיקה

לשון ושפה עברית

תרבות דיבור מינוח וניסוח

טעויות וחוסר דיוק

כללי

קליטה

נראות הגשה

4%

49%

8%

1.5%

6%

1.5%

8.5%

8.5%

1%

3%
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השמירה על שפה תקנית, לצד קידומה וטיפוחה של הלשון העברית היא אחת מחובות 
התאגיד על פי חוק. נושא זה כולל תלונות שעניינן טעויות ושיבושים בלשון העברית, 
במגוון הפלטפורמות, הן בשפה המדוברת והן בשפה הנכתבת הכוללת כתוביות, 
כותרות, תרגומים וכד'. עוד כוללת קבוצה זו תלונות המתייחסות להגייה, דיקציה, איכות 
קריינית ומהירות דיבור של השדרנים והכתבים, המקשות על הציבור את הבנת הדברים 
הנאמרים. כל תלונה שתוכנה היא תקינות השפה נשלחת ליועצת הלשון של התאגיד, 
הגב' רות אלמגור-רמון, שהיא הסמכות לעניין. בהתאם לתשובתה, מחליטה הממונה 

אם התלונה מוצדקת אם לאו. 

נוכח האתגר המבורך שבהצטרפות כוחות חדשים וצעירים לאנשי רשות השידור 
הוותיקים, השפה העברית מככבת תדיר בתלונות, הן למשרד הממונה והן כתלונות 
המגיעות ישירות ליועצות הלשון. מספר התלונות שנרשם אצל הממונה בקבוצה זו 
הסתכם ב-89, המהווה 6% מכלל הפניות, כ-44% מהן מוצדקות. אצל יועצת הלשון 
אלמגור-רמון, נרשמו כ-200 תלונות, רובן המכריע בתחום החדשות והאקטואליה. על 
רקע היקף התלונות החריג, חטיבת החדשות שמה לה כמטרה לטפל באופן מיוחד 

וממוקד בנושא זה ולעובדי החטיבה מועברות הדרכות לשוניות תכופות. 

חדשות הלילה, מתחילות.
רוח הזמן המקדמת סוגיות מגדריות פוקדת גם את תחום הלשון והמגישה את 'חדשות 
הלילה', אימצה בתוכניתה שימוש בלשון נקבה רבות. חריגה זו מעברית תקנית הטרידה 

צופים וצופות. 

"..ברצוני להביע את מורת רוחי הרבה )גם בשם רבים ממקורבי( מלשון הנקבה שנוקטת 
השדרנית. מלבד העובדה שזה דוחה ומגוחך, אני חושבת שזו שערורייה שערוץ שידור 
ציבורי מאפשר לשדרנית לכפות את האג'נדה האישית המתנשאת הזו על כל עם ישראל. 
אנא מכם בקשו ממנה לחדול. זה כל כך לא ראוי ומבזה את הלשון העברית ואת הצופים."

"בתחילת תוכנית חדשות הלילה נפלה טעות. המגישה פנתה בלשון רבים, אך בהטיה 
לנקבה 'שלום לכן' וכן פנתה בלשון רבים לצוות החדשות בלשון נקבה. אני סמוך ובטוח 

לשון ושפה 
עברית
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שיש לפחות גבר אחד במערכת הפקת חדשות הלילה. 
ראוי לציין שאין זו עברית תקינה. ראו להלן מתוך אתר 
האקדמיה לעברית: צורת הזכר בעברית משמשת לא 
רק לזכר. היא גם הצורה שאנחנו נוקטים כשאין לנו 
צורך להבחין במין כלומר היא גם הצורה הסתמית, הלא 
מסומנת. על כן צורת הזכר יפה גם לנקבות, מה שאין כן 
צורת הנקבה: זו מציינת רק נקבה ומוציאה את הזכר. זו 

דרכה של העברית."

"אבקש לציין שהשימוש שעושה השדרנית בפנייה אל 
ציבור הצופים הכולל נשים וגברים בלשון נקבה, פוגע 
מעליב ואפילו משפיל גברים, שפונים אליהם בלשון נקבה.. 
משתמע בפרוש כאילו זלזול מתנשא בציבור הגברים כאילו הם לא קיימים. מאז ומתמיד 
העברית התקנית פונה אל רבים בלשון זכר כדבר מובן מאליו. אם משום מה הגב׳, על רקע 
פנימיסטיות יתר )ואין לי בעיה עם זה( מתעקשת לעוות ולסלף את השפה ולפנות אלי ואל 
ציבור הצופים הגברי בלשון נקבה, שתעשה זאת בתוכנית המיועדת לנשים בלבד!! עד אז 

אני ורבים אחרים עוברים לערוץ אחר בזמן שהגב' משדרת!".

יועצת הלשון של התאגיד חיוותה את דעתה המקצועית שמההיבט הלשוני התקני אין 
לדבר כך. אולם, על רקע חריגת הסוגיה מההיבט המקצועי גרידא, הותירה את הדבר 
להכרעת העורך הראשי. תגובת חטיבת החדשות היתה כי מדובר בתוכנית אקטואליה 
שעוסקת בענייני היום המנסה גם לאתגר את הצופים שלה, תוך פתיחת הנושא לדיון. 
"סוגיית מגדריות השפה מעסיקה את השפה העברית ושוחריה ואנחנו שמחים להיות 
תוכנית האקטואליה הראשונה שמציפה בדרכה את יחסי הכוחות הבאים לידי ביטוי וגם 

מעוצבים באמצעות השפה", נמסר. 

"בתחילת תוכנית חדשות 
הלילה נפלה טעות. המגישה 

פנתה בלשון רבים, אך בהטיה 
לנקבה 'שלום לכן' וכן פנתה 
בלשון רבים לצוות החדשות 

בלשון נקבה. ראוי לציין שאין זו 
עברית תקינה. ראו להלן מתוך 
אתר האקדמיה לעברית: צורת 
הזכר בעברית משמשת לא רק 

לזכר".
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 תוכן
פוגעני

קטגוריה זו כוללת תלונות על תוכן פוגעני ו/או לא ראוי בשידור הכולל שפה גסה, 
תכנים מיניים בוטים, דברי הסתה, השמצה, גזענות, אפליה וכד'. מס' התלונות בתקופה 
המדווחת עמד על 65 שהן 4% מכלל התלונות. כ- 15% מהן נמצאו מוצדקות, 20% - לא 

מוצדקות.

היהודים באים
תוכנית הסאטירה 'היהודים באים' ריכזה את מספר התלונות הרב ביותר לתוכנית 
טלוויזיה. המלינים מצאו את התוכנית כבעלת תכנים פוגעניים בדת, במורשת ישראל, 

בדמויות ואישים בההיסטוריה היהודית לצד הומור בוטה וגס במיוחד 
וביקשו להוריד תוכנית זו מהמסך בטענה כי תוכנית זו אינה 

הולמת שידורי גוף ציבורי. 

לקובלים הנסערים הוסבר כי מדובר בתוכנית סאטירה 
המשתייכת לסוגה ייחודית בכלל התכנים המשודרים 
בערוצי טלוויזיה ותוכן. "תוכניות סאטירה, מטבען, 
אינן כבולות לכללי התקינות הפוליטית הנוהגות 
בשידורי יתר התכנים ומכאן גם שידורן בשעות 
מאוחרות יחסית, לצד שקופית מקדימה בתחילת 

התוכנית. סאטירה, לעיתים תכופות, אינה מתקבלת 
בהבנה ובמקרים רבים היא מקוממת או מכעיסה, 

אך מדובר באחד מכלי היצירה החשובים והאפקטיביים 
של  חופש היצירה והביטוי האמנותי במדינה דמוקרטית", 

ציינה הממונה בתשובתה "עם זאת, תאגיד השידור מכבד את 
צופיו וגם קשוב להם. תלונתך תועבר לידיעת ותשומת הלב הגורמים האחראים לתכנים".

יר
אד

ד 
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ם: 
לו

צי
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לא לפני הילדים
אין כן במקרים בהם קדימונים של תוכניות הומור וסאטירה, הכוללים תוכן פוגעני ולא 
ראוי, משודרים בשעות היום, שהן גם שעות צפיית ילדים. במקרים כאלה התלונות 
נמצאות מוצדקות. לעניין זה יצוין כי בנוסף ל"גלישה", מעת לעת, של קדימונים 
הכוללים מילים גסות ו/או תוכן פוגעני לשעות שידור 
מוקדמות, טרם גובשו נהלים ברורים ומוקפדים לגבי 
שעות בהן מותרות לשידור תוכניות מוקלטות שנכללות 

בהן מילים לא ראויות. 

"במהלך תוכנית המיועדת לכל המשפחה, הוצג פרומו 
לתוכנית תחקירים שנושאה: 'מי רצח את אמא?'. הטקסט 
האמור נכתב ונאמר למעלה משלוש פעמים וזאת בזמן 
שילדים צופים בטלוויזיה. לא ראוי שהפרומו הכולל תוכן 

בוטה ישודר בשעות כאלה."

מחטיבת הטלוויזיה נמסר כי מדובר על אלמנט גרפיקה 
שבו מופיע שם הפרק  של התוכנית 'זמן אמת', שהוא 
אכן "מי רצח את אמא?" לא מדובר בתוכן ויזואלי משום צורה, הובהר, ולכן אין ודאות 
שיש מקום להגבלת גיל גורפת בגין אמירה זו, כשם שהכותרת "רצח" בעיתון אינה 
מוגבלת בגיל. עם זאת, נמסר מחטיבת הטלוויזיה, נושא השיבוץ בשעות האמורות יבחן 

תוך מטרה לצמצמו. 

והרי החדשות 
"רציתי להתלונן על חדשות השעה 8 הבוקר בכאן ב', שנאמר בה 'החרדים הפגינו אמש 
והתפרעו ליד הכניסה ללשכת הגיוס'. יש כאן גזענות בעליל מה זה הלשון החרדים בה' 
הידיעה? יש כאן הכללה וביזוי של מיליון איש במדינה". התלונה נמצאה מוצדקת שכן 
השימוש במילה "החרדים" לא היתה במקומה. נכון היה לדייק בתיאור הקבוצה המפגינה 

שהיא "הפלג הקיצוני/הירושלמי של העדה החרדית".

"במהלך תכנית המיועדת לכל 
המשפחה, הוצג פרומו לתכנית 

תחקירים שנושאה:' מי רצח 
את אמא?' הטקסט האמור 

נכתב ונאמר למעלה משלוש 
פעמים וזאת בזמן שילדים 
צופים בטלוויזיה. לא ראוי 

שהפרומו הכולל תוכן בוטה 
ישודר בשעות כאלה."
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עד כאן!
ומסורת  דת  של  תכנים  בעלי  לשידורים  ייעודית  תחנה  הינה  מורשת  רשת 
מאזין  קובל  התחנה.  של  לאופייה  ראויים  תכנים  על  הקפדה  בה  ונדרשת 
11 הושמע השיר "בסוף מתרגלים להכל" של דודו טסה  "היום, מעט לפני השעה 
שיש בו מילים לא ראויות. השתחלות של שיר כזה לתחנה בעלת אופי דתי, הוא 
בעתיד." כאלה  טעויות  שימנעו  לקחים  ממנה  להפיק  גם  שיש  חמורה   תקלה 
בירור מול מנהלת התחנה העלה כי אכן קרתה תקלה בהשמעת השיר האמור והנהלים 

לבחירת והשמעת שירים מתאימים חודדו.
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התפלגות תלונות לפי הכרעה

80%נענה לגופו

אינה מוצדקת

מוצדקת

מוצדקת בחלקה

8%

5.5%

6.5%
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בקטגוריה זו מקובצות תלונות העוסקות בטענות צופים ומאזינים כי התוכן המשודר 
בכלל הפלטפורמות של התאגיד היה שגוי, חסר, לא מקצועי, מטעה או שהתבסס על 
עובדות לא נכונות. בתחום זה נרשמו 46 תלונות שהן 3% מכלל התלונות. כ-40% נמצאו 

מוצדקות, כולל מוצדקות בחלקן. 

לעוף עד למקסיקו
"אמצעי התקשורת התחילו לסקר את הביקור הממלכתי של ראש הממשלה מר בנימין 
נתניהו ב"דרום אמריקה", התלונן אחד הצופים, "אכן המדינות מקולומביה עד הקוטב 
הדרומי הן בדרום אמריקה , וזה כולל את ארגנטינה, פרגוואי וקולומביה! אבל מקסיקו, 
כמו קנדה וארה"ב נמצאת באמריקה הצפונית. מישהו "השחיל" ב"כאן רשת ב'" אמריקה 
המרכזית. וזו טעות: מדינות אמריקה המרכזית הן מדרום מזרח עד צפון מערב: פנמה, 
קוסטה ריקה, ניקרגואה, הונדורס, אל סלבדור וגואטמלה. מקסיקו בצפון אמריקה!!". 

הדברים נמצאו כנכונים והועברו לידיעת חטיבת החדשות. 

הוא זכאי
"אייל גולן לא הואשם ומכאן שהוא גם לא זוכה", קבל אחד הצופים, לאחר שבתוכנית "כאן 
תרבות" התייחסה המגישה לדרישה הנמשכת להדרת הזמר מהגשת תוכניות בטלוויזיה, 
לאור הפרשיה המינית בה היה מעורב. יצויין כי כוונת המגישה היתה דווקא לומר כי לא 
ברורה הדרישה להדרת גולן מכיוון שבפועל, לאחר חקירת המשטרה, הוא כלל לא הואשם. 
אלא שהיא טעתה ואמרה "מכיוון שהוא זוכה", מילה שפירושה החלטת בית משפט בעניין 

כתב אישום. התלונה המוצדקת הועברה לידיעת מערכת התוכנית.

 טעויות
וחוסר דיוק
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הכל נשאר במשפחה
תוכנית המרדף מאתגרת את הצופים להתמודד לא רק עם הצ'ייסר אלא גם עם נכונות 
התשובות. מספר תלונות המשיגות על נכונות התשובות בתוכנית הוגשו לממונה, וכולן 

נמצאו לא מוצדקות.

"הערב צפיתי יחד עם בני בן ה-13 בשעשועון שבנדון. אחת השאלות היתה ״מי מבין הזוגות 
הבאים אינם בני דודים״, כאשר התשובה הנכונה לפי מנחה השעשועון היתה ליאור אשכנזי 
ועדי אשכנזי, בעוד שהאפשרויות האחרות היו דורה ודייגו ואסתר ומרדכי. מרדכי היה דודה 
של אסתר ולא בן דודה, בני בן ה- 13 היה ער לטעות וחבל שעורכי השעשועון אינם בקיאים 

בהיסטוריה של עם ישראל."

י, בֶּן  דֳּכַ וּשַׁן הַבִּירָה וּשְׁמוֹ מָרְ י, הָיָה בְּשׁ תשובת מערכת התוכנית היתה "אִישׁ יְהוּדִ
יְהִי אֹמֵן אֶת-הֲדַסָּה, הִיא אֶסְתֵּר בַּת-דֹּדוֹ..".  ינִי ...וַ יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִישׁ יְמִ
בהמשך,  כשאסתר מובאת אל בית המלך, נזכר ייחוסה בפירוט רב יותר: "בת אביחיל דֹד 
מרדכי". אכן, במדרשים ובספרות החכמים מועלת סברות שונות כאילו מרדכי הוא דודה 
של אסתר, אבל אנו בתוכנית מסתמכים על דברי המגילה עצמה, שכאמור מציינת את 

יחסי הקרבה של בני דודים פעמיים. 

מוסיקה
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התפלגות תלונות לפי סוג תוכן

סדרות, סרטים,
7%תעודה, דרמה.

35%חדשות ואקטואליה

30%מוסיקה

11%תרבות ובידור

7%הכל

2%תשדירים, חסויות וקדימונים

4%אחר

4%דת ומסורת
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תלונות מוצדקות* לפי נושאים

* כולל מוצדקות בחלקן
** התרשים מתאר את חלקו של כל נושא מסך התלונות שנמצאו כמוצדקות ומוצדקות בחלקן

חוסר איזון11%

אתיקה

תכנים ומסגרות שידור

תוכן פוגעני

קליטה

סגנון הגשה

נראות הגשה

לשון ושפה עברית

כללי

תרבות דיבור מינוח וניסוח

טעויות וחוסר דיוק

6%

12%

12%

7.5%

15.5%

1.5%

2.5%

2%

10%

20%
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קטגוריה זו כוללת תלונות שעניינן אופני התנסחות כללית שאינם הולמים את השידור 
הציבורי, מינוחים וביטויים שיש בהן כדי לפגוע ברגשות ציבור כלשהו )תקינות פוליטית( 
לצד תלונות הטוענות לשימוש במילים בעלות הטיה פוליטית או אחרת. 24 תלונות 

כאלה )1.5%( נרשמו בתקופת הדו"ח. 

כך, באחת התוכניות השתמש המגיש במילה 'מוגבלים' במקום 'בעלי מוגבלויות' דווקא 
כשרצה לטעון נגד חוסר הנגישות למקומות ציבוריים; במקרה אחר התלונן הצופה על 
השימוש בביטוי 'מבקשי מקלט' במקום 'מסתננים'; האם יש לומר 'גדה', או 'יהודה ושומרון'? 
תהה אחד המאזינים. במקרים אחרים קבלו הצופים על תוכניות בהן השיח רכילותי ולא 
הולם, או שימוש רווח ותכוף במילים לועזיות. התלונות בנושאים אלה מועברות על פי רוב 

לגורמים המערכתיים, ליועצת הלשון וברי סמכא רלבנטיים להכרעה בנושא.

תלונה חוזרת נרשמה לעניין שימוש במינוח 'נהרגו' במקום 'נרצחו', במקרה בו מדובר 
בחיילי צה"ל או באנשי כוחות הביטחון שקיפחו חייהם בפיגוע. לדעת המאזינים 
מדובר במינוח שאינו ראוי המפחית מחומרת האירוע. תשובת חטיבת החדשות היא 
שהחלטה מערכתית נרחבת בכל כלי התקשורת בארץ זה שנים קובעת כי בדיווח על 
חיילי צה"ל וכוחות ביטחון שנהרגו במילוי תפקידם, גם במקרי פיגוע, יעשה שימוש 
במילה נהרגו  ולא נרצחו. לא מדובר, אם כן, בכוונה להפחית מחשיבות האירוע כלל, אלא 

בהחלטה מערכתית מושכלת.

הלו, זה רדיו?
כאמור, גם תרבות השיח זוכה להתייחסות ממאזינים או צופים שנדרשת שפה ראויה 
לשידור ציבורי. "מאד מפריע לי שבכל ערוצי הרדיו והטלוויזיה בארצנו החביבה, כל 
המראיינים/ות מתייחסים למרואיינים שלהם ב"סחבקיות": בפי המראיינים השונים השר 
אריה דרעי הוא "אריה", השר גלעד ארדן הוא סתם "גלעד", והשר הנגבי נשאר כמו בימי 
ימית - "צחי". שלא לדבר על פרופ’ רוטשטיין שפונים אליו בשם "זאב"... ולניצב יורם הלוי 
פונים בשם "יורם" ..המראיינים אינם חברים של המרואיינים ואין שום צורך או תועלת בפנייה 
אליהם בשמם הפרטי, כאילו שיחקו ביחד עוד בגן הילדים!!! קצת כבוד וריחוק ! מהמרואיין/ת 

רק יועילו״. תלונות אלו מועברות לידיעת ותשומת לב חטיבת החדשות.

תרבות דיבור, 
מינוח וניסוח
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תלונות מוצדקות* לפי ערוץ

* כולל מוצדקות בחלקן
** התרשים מתאר את חלקו של כל ערוץ מסך התלונות שנמצאו כמוצדקות ומוצדקות בחלקן

39%כאן 11

23%כאן ב׳

6%כאן תרבות

3%כאן מורשת

0.5%כאן ג׳

8%כאן אתר

6%הכל

כאן קול 
12.5%המוסיקה

2%כאן 88
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בקטגוריה זו נכללות תלונות הנוגעות לנושאי אתיקה כפי שהוגדרו בתקנון התאגיד 
ובהם: ניגוד עניינים, גילוי נאות, מתן זכות תגובה, מתן מזכה )קרדיט(, הגנה על 
הפרטיות, שמירה על צנעת הפרט, שימוש לרעה במעמד ובתפקיד העיתונאי וכד'. 
מספר התלונות בקטגוריה זו עמד על 26, המהוות 1.5% מכלל התלונות. 4 נמצאו 

מוצדקות, 7 מוצדקות בחלקן.

״זה זמן רב שבדיווחי האקטואליה ב-'כאן', מרואיין ומצוטט הניצב בדימוס חבר מפלגת יש 
עתיד, יואב סגלוביץ', בענייני חקירותיו של רה"מ בנימין נתניהו וזאת מבלי לציין את חברותו 

במפלגת יש עתיד. עובדה זו פוגעת קשות באמינות דיווחי 'כאן'״.

התלונה המוצדקת הועברה לידיעת ותשומת לב חטיבת החדשות, שם חידדו שוב את 
הנוהל הראוי. 

"בחדשות הערב פירטה הכתבת את מצבו של הפצוע בפיגוע והוסיפה אילו איברים כרתו 
לו תוך פירוט "תיק רפואי" ממש. מה עם חיסיון רפואי? מי התיר לה להיכנס לפרטים אלה 

שהם בבחינת ביזיון החולה?״

התלונה נמצאה מוצדקת. מדובר בפגיעה בצנעת הפרט והפרה של התקנון המציין "לא 
נפרסם מידע הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות נתונים אודות מצב בריאותו. 

אלא אם כן קיים עניין ציבורי משמעותי בפרסום המידע".

שתי תלונות הנוגעות להשתתפות עיתונאי התאגיד בקמפיינים חיצוניים הגיעו לממונה. 
תלונה אחת נגעה לסרטון בעל נטייה פוליטית בה השתתף כתב חטיבת החדשות. הבירור 
העלה כי מדובר בסרטון הומוריסטי בעל אפיון פוליטי-ימני שצולם זמן רב לפני שהכתב 
החל לעבוד בתאגיד. התלונה השנייה נגעה להשתתפות עובד מחטיבת הדיגיטל בסרטון 
של האיחוד האירופי, שלמרות שנתקבל לה אישור מוקדם, נמצא בה, בדיעבד, טעם 

לפגם.

אתיקה
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תלונות שאינן עוסקות בצורה חד משמעית באחת מהקטגוריות שנקבעו, מסווגות בסעיף 
'כללי'. בקטגוריית זו נכללו 133 תלונות שהן 8.5% מכלל התלונות, רובם המכריע נענה 
לגופו. בין הבולטות בתלונות בקטגוריה זו: תלונות שקבלו על היעדר אפשרות ליצירת 
קשר עם התאגיד )טלפוני או אחר( בשבועות הראשונים לפעילותו, רתיעה מהמעברון 
המוסיקלי החדש לפני החדשות ברדיו, שכונה "מטריד, צורם ואף מפחיד", בהמשך קבלו 
הצופים על תכיפות השימוש במונח בהרצה ושאלה מתי הוא ייפסק ומדוע אין כתובות 
מיילים של כתבים ועורכים ופרטי התקשרות של בעלי תפקיד בתאגיד באתר האינטרנט. 

בשעה טובה 
דוגמא מעניינת לתלונה שריכזה מספר גבוה של פניות, נגעה ל-"פיפסים" הוותיקים 
והמוכרים המושמעים לפני שידור מהדורות החדשות ברדיו. מסתבר כי עבור חלק לא 
מבוטל מהמאזינים לפיפסים אלה חשיבות לא רק מעצם התראתן על שידור החדשות, 

אלא גם כאינדיקציה לדיוק השעון. 

תלונות
כלליות

״שאלה - לפני התאגיד ידעתי איך לכוון 
את השעון. לפני חדשות הרדיו היו חמישה 
פיפסים והשישי היה ארוך, והוא סימן את 
שניית האפס. אין לי מושג איך לכוון על 
פי הפיפסים שלכם שלפני החדשות. נא 
הבהירו. אבי שיחיה מכוון שנים את השעון 
לפי הצפצוף של חדר החדשות.האם השעה 
אחרי  או  הצפצוף  אחרי  היא  המנגינה שהוספתם?״המדויקת 
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 ״נכבדי, שלום רב!

בתחילת כל שעה מושמע ברדיו "כאן" אות המורכב 

מארבעה קולות קצרים. באיזו שניה מתחלת השעה 

- בראשון, באחרון, או שמא אין כוונה לדייק ממש? 

ראשית ברכות ואיחולים לעלייתכם לאוויר ! ברצוני 

להציע לכם לשנות את הצליל / הצלצול המבשר 

את בואן של החדשות מדי שעה עגולה. ישנם לא 

מעט אנשים, בתוכם גם אני, שמשתמשים בצליל 

החדשות לאיפוס השעה, למשל בשעונים רגילים, 

כפי שהיה עד כה. במצב הנוכחי החדש לא ניתן 

לעשות זאת במדויק.״

וזו תשובתה המלומדת של חטיבת ההנדסה:

אות הזמן במתכונת המקורית היה אכן בתצורה ידועה למאזינים, לפיה הפיפס האחרון, 
השישי, היה הסימן ל-00 של השעה העגולה. גם באות הנוכחי אפשר להשתמש 
כדי לכוון שעונים באופן ידני: ישנם ארבעה פיפסים קצרים וכשמתחילה המוזיקה, 
 השעה בדיוק עגולה-00. שתי הערות: בכיול לפי שמיעה חשוב לבצע לפי שידורי
ה-FM/AM ולא באמצעי קליטה אחרים כמו עידן+/הוט/יס, שכן השידור מבוסס 
הממיר הינו בפיגור משמעותי של מספר שניות; בעולם המודרני עברו מזמן לכיול 
בהתאם ל-GPS ושעוני זמן עולמיים אינטרנטיים. יש אינספור אפליקציות חינמיות - גם 

לטלפונים וגם למחשב שמאפשרות כיול אוטומטי.

המדויקת xx:00 ? בתודה מראש.״היא: לאורך כל הסאגה הזאת מהי השעה הלוגו יש עוד צפצוף אחד סופי. שאלתי אגב מספר צפצופים נוספים ועם תום אח"כ מתחיל הלוגו הקולי של התחנה הכל השתנה: זה מתחיל עם 4 צפצופים, הייתה הצפצוף השישי. בתאגיד החדש החדשות 6 צפצופים והשעה המדויקת ברשת ב' הישנה היה אות הזמן לפני ״א.נ.
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השוואת תלונות תקופתית לפי נושאים

תקופה ו  - 15.5-31.8.2017
תקופה וו  - 1.9-31.12.2017

סה"כ 2017 II תקופה I תקופה נושא

760 170 590 תכנים ומסגרות שידור

46 22 24 טעויות וחוסר דיוק

24 14 10 תרבות דיבור, מינוח וניסוח

89 45 44 לשון ושפה עברית

20 6 14 נראות הגשה

121 50 71 סגנון הגשה ותרבות דיון

135 55 80 קליטה

65 44 21 תוכן פוגעני/לא ראוי

136 65 71 חוסר איזון

26 16 10 אתיקה

133 44 89 כללי
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השוואת תלונות תקופתית לפי ערוץ

סה"כ 2017 II תקופה I תקופה ערוץ
404 185 219 כאן 11
302 145 157 כאן ב'
308 19 289 כאן 88
74 25 49 כאן תרבות
55 16 39 כאן גימל
84 42 42 כאן קול המוסיקה
48 13 35 כאן מורשת
26 9 17 כאן 33
9 2 7 כאן רק"ע
7 6 1 מכאן ערבית

93 38 55 כאן אתר

תקופה ו  - 15.5-31.8.2017
תקופה וו  - 1.9-31.12.2017
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הקמת גוף תקשורת חדש אינו מעשה שבשגרה. סגירת מוסד תקשורתי ציבורי ותיק והחלפתו באחר, נדירה אף יותר. 
תאגיד השידור הישראלי יצא לדרך במחצית 2017 לאחר תקופת חוסר ודאות ארוכה ומכשלות רבות שאיימו, חדשות 
לבקרים, על המשך פעילותו. למרות כל אלה, ובהתראת זמן קצרה, שידוריו עלו לאוויר בכל הפלטפורמות, המדיות 

והערוצים. מדובר בהישג ראוי לציון, ששותפים לו כל עובדי החטיבות, האגפים והמחלקות בתאגיד השידור. 

 החל מנקודה זו, השינויים התוכניים והמערכות ההנדסיות עמדו לבחינת הציבור הרחב והם באו לידי ביטוי בהיקף 
הפניות. תקופת ההשקה וההרצה של השבועות והחודשים הראשונים הביאה לתגובות רבות ומגוונות מצד הקהל ואלה 
עזרו לשנות, לשפר ולהתאים תכנים והיבטים אחרים בעבודת התאגיד. הדיאלוג הנמשך על פני זמן לימד על תקופת 
ההסתגלות והתאמה למסגרות השידור החדשות, כך שגל הפניות האינפורמטיביות שכך משמעותית ואופי התלונות 
הפך ממוקד ופרטני. במקביל, החל הציבור להשמיע גם את דעתו החיובית והאוהדת אודות תכנים ופורמטים בשידורי 

התאגיד שהיו בעיניו מעניינים, שונים ואיכותיים. 

בשנה החולפת אישרה מועצת התאגיד את תקנון האתיקה שחובר במיוחד עבורו והינו פרי עבודה יסודית של המרכז 
לאתיקה בירושלים. תקנון האתיקה נועד לשקף את חזון התאגיד ואת הערכים שעל פיהם תתנהל העשייה המקצועית 
בו. בדברי ההקדמה שלו נאמר "במוקד הזהות הארגונית של התאגיד עומדות עשייה עיתונאית ויצירת תכני תרבות 
למען אזרחי ישראל. התאגיד מספק שירות למען הציבור ובמימון הציבור ואבן הראשה של פעילותו היא אמון הציבור 
בו. אמון זה יושג מתוך דבקות בכללי אתיקה מקצועית, בכפיפות לחקיקה רלוונטית ולהיבטים שונים של העבודה 

העיתונאית ולהפנמה של משמעות השליחות הציבורית".

אכן, אמון הציבור הוא גורם מפתח בביסוס מעמדו של גוף תקשורת. אמון זה נרכש במספר דרכים ואחת מהם היא 
הבטחת יכולתו להישמע ולקבל מענה והתייחסות ראויים. לצורך זה ראה המחוקק לנכון לבסס את מעמד מוסד 
הממונה על קבילות הציבור, שפעילותו עצמאית ובלתי תלויה והוא נדרש לעשותה ביושר וללא משוא פנים. השגת 
תכליותיו של תקנון האתיקה תלויות, אפוא, גם בעבודתו של הממונה, דרך בדיקתו והכרעותיו בקבילות שמגיעות 

לפתחו. 

כאן המקום להודות לאנשים הרבים בתאגיד, בכל המדיות, החטיבות והדרגים, שסייעו ומסייעים בידי הממונה לתת 
מענה לציבור ולהעניק לו את השירות שהוא מבקש. הממונה מעריכה את שיתוף הפעולה, מקווה להמשכו ומאחלת 

שנת שידור פורייה ואיכותית. 

סיכום
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