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פברואר2019 ,
לכבוד
מר גיל עומר
יו"ר מועצת תאגיד השידור

שלום רב,

בהתאם לסעיף ( 12א) לכללי תאגיד השידור הישראלי (הממונה על קבילות הציבור) ,התשע"ז ,2017-אני
מתכבדת להגיש לך את הדו"ח השנתי מס'  2של הממונה לשנת הפעילות .2018
דין וחשבון זה מסכם את תלונות הציבור לשנה הנסקרת בדו"ח והוא כולל נתונים וניתוח של התלונות שהגיעו
למשרד הממונה ,החל מיום  1.1.2018ועד .31.12.18
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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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.

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.
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36 35 33 32

גרף התפלגות
תלונות לפי הכרעה

תרבות דיבור ,מינוח
וניסוח

גרף התפלגות
תלונות לפי סוג תוכן

גרף תלונות
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גרף תלונות
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46 43

גרף השוואת תלונות
תקופתית לפי ערוץ
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מבוא
שנת  2018הייתה שנה
מלאת פעילות בחיי התאגיד.
חודשיה הראשונים עדיין היו
שידורי הרצה שהסתיימו
רשמית באמצע חודש מאי.
מכאן ואילך נבחנו השידורים
על ידי הקהל הרחב בעין
ביקורתית יותר ,הן בהיבטי
התוכן הן בהיבטי הטכנולוגיה
המשמשת אותו

הדו"ח המוגש סוקר את פעילות הממונה על קבילות הציבור בתאגיד
השידור הציבורי לשנת  ,2018והוא הדו"ח השני המוגש לעיון הציבור מיום
תחילת השידורים .שלא כמו הסקירה לשנת  ,2017הדו"ח הנוכחי מכסה
שנה קלנדרית מלאה ,המתאפיינת גם בהתבססות והתכנסות לשידורים
מגובשים .מכאן ,שהוא נותן תמונה מלאה ומשקפת יותר להתנהלות
התאגיד בשגרה ,בהשוואה לקודמו.
שנת  2018הייתה שנה מלאת פעילות בחיי התאגיד .חודשיה הראשונים
עדיין היו שידורי הרצה שהסתיימו רשמית באמצע חודש מאי .מכאן
ואילך נבחנו השידורים על ידי הקהל הרחב בעין ביקורתית יותר ,הן
בהיבטי התוכן הן בהיבטי הטכנולוגיה המשמשת אותו .במהלך השנה הלכו
והתייצבו לוחות השידורים של מגוון ערוצי השידור ,בפלטפורמות השונות,
והתאגיד עמד בהצלחה בשידור אירועי מדיה מעוררי עניין ובעלי צפיית
שיא כמו שידור תחרות האירוויזיון ושידורי המונדיאל.
במהלך השנה החולפת העמיקו שלוש הפלטפורמות המרכזיות של תאגיד
השידור את התבססותן .חטיבת הטלוויזיה החלה בשידורי תוכן מקורי,
והפקותיו הולכות ומבשילות  -במגוון סוגות  -תרבות ובידור ,תעודה,
דרמה ותחקירים .היא גם הטמיעה בתוכה את ערוץ החינוכית ,שסיים את
שידוריו העצמאיים ובכך התווסף לתאגיד פלח חדש של צופים המורכב
מילדים ,נוער והורים ,שגדלו על הערוץ ומבקשים לשמר את דמותו ואת
צביונו.
חטיבת החדשות נדרשה לשנת פעילות נמרצת בשידורי האקטואליה
בטלוויזיה ובשידורי הרדיו בכאן רשת ב' ,במהלכה הופקו משדרי חדשות
מורכבים וניתן מענה וסיקור מידי לשלל אירועים .במקביל ,הושם דגש
על הרחבת היריעה מדיווח שוטף בתחומי האקטואליה לתחום הכתבות
המרחיבות והמעשירות .חטיבת הדיגיטל המשיכה לצבור תנופה בייצור תוכן
ייחודי באתר 'כאן' תוך שמירת נוכחות גבוהה בכל הרשתות החברתיות
ובהרחבת ושיפור האמצעים הטכנולוגיים.
כל פעילות התוכן הרבה והמגוונת הזו שודרה לקהל צופים ומאזינים ערני,
אכפתי ומעורב ,שאת המשוב שלו על השידורים ריכז משרד הממונה על
קבילות הציבור .תלונות ,פניות ,בקשות ,הערות וציפיות מצאו דרכן למשרד
הממונה ,שעשה כמיטב יכולתו לשמש אוזן נאמנה וקשבת תוך הקפדה על
מענה איכותי ומהיר ככל שניתן.
בדו"ח שלהלן מובאים נתונים מספריים ,תרשימים וניתוח כמותי ואיכותני
של התלונות שהתקבלו בשנת הדו"ח ,והם מלווים בדוגמאות של תלונות
והמענים להן .הדו"ח מספק תמונת מצב המושתתת על המשוב מצד
הציבור הרחב לתוכני השידור בכל הפלטפורמות ובכל הערוצים .יש בו כדי
ללמד על יחסו של הקהל לשידורי התאגיד ,לתכנים ולאיכותם ,לציפיות
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ממנו כשידור ציבורי ,להקפדה הנדרשת על כללי האתיקה ועל מידת
העניין והמעורבות של הציבור בשידוריו.
עוד כולל הדו"ח נתונים השוואתיים בין שנת  2018לשנת  ,2017מהם ניתן
ללמוד על מגמות ותופעות שאפיינו את השנה הנסקרת לעומת קודמתה.
הסקת מסקנות על ההשוואה הבין-שנתית צריכה להיעשות בהסתייגות
המתאימה ,כיוון שמדובר בתקופות שאינן זהות קלנדרית וכן מפני ששנת
 2017הייתה תקופת העלייה לאוויר ותקופת תחילת שידורי ההרצה ,על
כל המשתמע מכך.

נתונים וממצאים עיקריים
מספר הפניות שהתקבלו וטופלו במהלך שנת הדו"ח הסתכם ב,1,776-
עלייה של  15%לעומת השנה הקודמת .בהתפלגות לפי מדיה ,הטלוויזיה
ריכזה את חלק הארי שלהן עם  956פניות שהן  54%מכלל הפניות; הרדיו
שני עם  598פניות שהן  33.5%ותחום הדיגיטל שלישי עם  193תלונות 11% -
מכלל הפניות.
ניתוח הנתונים מעלה כי מספר הפניות הנוגעות לשידורי הטלוויזיה הוכפל
לעומת השנה הקודמת ,בעוד מספר הפניות ברדיו צומצם כמעט בחצי.
שתי סיבות לכך ,בהתאמה  -שידורים ייחודיים עתירי צפייה כמו האירוויזיון,
המונדיאל וטקס המשואות של יום העצמאות ,ריכזו מספר גבוה של פניות
והקפיצו את מספר הפניות הכללי בטלוויזיה .ברדיו ,לעומת זאת ,נובע
השינוי מכך שבשנה שעברה נרשם מספר פניות גבוה וחריג על רקע קמפיין
אוהדי  ,88ואילו השנה הנתון נטול הטיה.
תחום החדשות והאקטואליה ריכז את מספר התלונות הגדול ביותר מכל
תחומי התוכן .נרשמו בו  888תלונות ,שהן  50%מכלל התלונות .אחריו
ממוקם תחום התרבות ,בידור וספורט עם  334פניות שהם  ,19%ובמקום
השלישי תחום המוסיקה עם  162תלונות שהן  9%מכלל התלונות .העלייה
בהיקף הפניות בתחום הבידור והספורט בשנה הנוכחית נובעת משידורי
המונדיאל והאירוויזיון ,שהשפעתן על היקף התלונות בכלל ,הוזכרה לעיל.
בחינת התפלגות התלונות לפי נושאיהן מעלה כי תחום התוכן הפוגעני
היה לאחד הנושאים הבולטים בתלונות הציבור .נרשמה בו עליה של פי 3.5
מהשנה שעברה ל 13.5% -מכלל התלונות ,וגם שיעור התלונות המוצדקות
בו עמד על נתון גבוה ביותר של  .69%עוד בלט תחום תרבות דיבור ,מינוח
וניסוח ,שזינק פי  5לעומת שנה שעברה ,שיעורו מכלל התלונות עמד על
 7%ושיעור התלונות המוצדקות בו עמד על  .35%יוער כי הזינוק בתלונות
בתחומים אלה מקורו במספר רב של תלונות שריכזו כמה אירועים בודדים,
כל אחד לגופו.
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תחום האתיקה רשם גידול של פי  2.4במספר התלונות לעומת השנה
שעברה ,תחום הקליטה הכפיל גם הוא את מספר הפניות ותחום סגנון
הגשה ותרבות דיון רשם עליה של  .80%בלטו בשמירה על שיעור יציב
מכלל התלונות תחום חוסר איזון  8.5% −בשנת הדו"ח ,ותחום לשון
ושפה עברית .5.5% -פירוט נרחב על כל תחום ,כולל נתוני שיעור התלונות
המוצדקות והלא מוצדקות בכל אחד מהם ,מובא בפירוט בהמשך הדו"ח.
בהתפלגות לפי הכרעה  -מספר התלונות המוצדקות (כולל מוצדקות
בחלקן) הוכפל לעומת השנה שעברה .מספרן הסתכם ב 398-והן מהוות
 22.5%מכלל התלונות .הגידול בקבוצה זו נובע מהמספר הרב של תלונות
שהתקבלו בגין מספר אירועים בודדים ,שלאחר בדיקתן נמצאו מוצדקות.
שיעור התלונות הלא מוצדקות רשם עלייה של  2%בהשוואה לשנה קודמת
הוא הסתכם ב.10% -
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חזרה לעמוד התוכן

אופן הטיפול בתלונות
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.
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.
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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
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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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תכנים ומסגרות שידור
הרגלי צפייה והאזנה של הקהל הרחב הם עניין בעל חשיבות רבה לכל גוף משדר ואין להמעיט בהם כלל .רגישות
הקהל לשינוי תכנים ולוחות שידורים גבוהה מאוד והנאמנות לגוף משדר נסמכת ברובה על היכרות והרגל
לתוכניות ,שדרנים קבועים ולוח משדרים יציב .שינויים בגורמים האלה ,ודאי כשהם ניכרים או תכופים ,נחשבים
לגורם העיקרי לתלונות בקבוצה זו ואף לנטישת צופים ומאזינים.
נושאי הפניות בקבוצה זו בשנת  2018היו מגוונים :היו בקשות לשידור תוכניות מוכרות ואהובות מהעבר ,והיו
בקשות לגוון את התכנים ולשדר יותר סדרות זרות; נרשמו תלונות על היקף מוגזם של שידורים חוזרים ,הוגשו
הצעות לתכנים מבוקשים (יותר ספורט ,תרבות ,סדרות ופחות שידורי חדשות ואקטואליה) ,והושמעו מחמאות
או ביקורות על תוכניות .תלונות נרשמו גם על הבדלים בין לוח השידורים בטלוויזיה לבין השידור בפועל תוך פגיעה
בהרגלי הצפייה של המלינים ,שהביעו את חוסר שביעות רצונם מהיקפה של התופעה .לעניין זה יצוין כי לאחר
בדיקה עלה ,שהסיבות לפערים בין לוח המשדרים לשידור בפועל ,נבע מפריצות של חטיבת החדשות או התארכות
שידורי האקטואליה מעל למתוכנן .עם זאת ,חלק נבע גם מאי-הקפדה על שמירת הלוח ,והגורמים הנוגעים בדבר
בחטיבת הטלוויזיה התבקשו להקפיד על כך יותר.
מספר התלונות בקבוצה זו בשנת  2018הסתכם ב 24.5% - 434-מכלל הפניות ,לעומת  760תלונות בשנה שעברה,
שהיוו כמחצית מכלל התלונות באותה תקופה .מדובר בירידה חדה ועם זאת צפויה ,שכן שנת  2017הייתה
שנת העלייה לאוויר של התאגיד ותחילתה של תקופת ההרצה ,ומרביתן המכרעת של הפניות בשנה זו הייתה
אינפורמטיבית.

האם לוח שידורים לא נועד לעמידה בו?
הנה דוגמא לפנייה כועסת של צופה" .שלום ,רמת הזלזול שלכם בצופים אינה יודעת גבולות .זמן השידור המפורסם
בלוח השידורים הוא המלצה בלבד שאיננה נוגעת במציאות .התוכנית ' 60דקות' ,כדוגמה ,לעולם אינה משודרת בזמן
שפורסם .חלק חשוב בהסכם הלא כתוב בין תאגיד שידור לצופיו הוא דיוק וזמן קבוע לשידור תוכנית קבוע .לא יתכן
שלמעט שידורי הערב בכל שאר היום זמני השידור הם גמישים ומזולזלים.
תוכלו לבדוק זאת בפשטות על ידי השוואה בין הלוח לזמני השידור בפועל".
כאמור ,בלא מעט מקרים עלה כי השינוי בלוח נבע משידורים חיים של
חטיבת החדשות ,בגין אירועים שאין אפשרות לצפות אורכם או בהיעדר
ידיעה מוקדמת לגביהם .כשהדבר קורה ,נעשים מאמצים לעדכן את לוח
השידורים באופן מיידי ,אלא שהדבר תלוי גם בצדדים שלישיים כמו הוט,
יס ,סלקום וכד' ,המחייבים גם עדכון בממיר ולתאגיד אין שליטה עליהם.
"אנו מצטערים על תחושת הזלזול שאתה חש" ,נענה הצופה" ,אך אי דיוק
בשידור תוכניות נובע מאירועים חדשותיים שאנו נדרשים לשדר מיידית.
שידורים חיים הינם דינמיים מטבעם וזמן סיומם לא תמיד מתרחש בהתאם
לתכנון ,כמו גם עדכון לוחות השידור בפלטפורמות של חברות הכבלים
והלוויין ,שאינן בשליטתנו ,למרות שאנו דואגים לעדכנם בזמן אמת"
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תלונות נרשמו גם על הבדלים
בין לוח השידורים בטלוויזיה לבין
השידור בפועל תוך פגיעה בהרגלי
הצפייה של המלינים ,שהביעו את
חוסר שביעות רצונם מהיקפה
של התופעה .הבדיקה העלתה,
שהסיבה העיקרית לפערים היא
פריצות של חטיבת החדשות או
התארכות שידורי האקטואליה
מעל המתוכנן .כשהדבר קורה,
נעשים מאמצים לעדכן את לוח
השידורים באופן מיידי

כאן

דו״ח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2018

חזרה לעמוד התוכן

חילופי עונות " -טיול אחרי צבא"
"לפי הפרומו  -התוכנית 'טיול אחרי צבא' עונה שניה הייתה אמורה לעלות ב 7-באוקטובר .היא לא עלתה ולא נמסר
דבר לגבי השינוי ומתי תעלה לשידור .אשמח לתשובתכם".
בירור התלונה העלה אכן שהתוכנית 'טיול אחרי צבא' הייתה אמורה לעלות בהתאם לקדימונים ששודרו אך בשל
שינויי לוחות זמנים והיערכות לעונת שידורי החורף ,התוכנית נדחתה לשידור בחודש דצמבר ללא יידוע במקביל.
מחטיבת הטלוויזיה נמסר כי "שיבוץ תוכניות
בלוחות השידורים הוא מלאכת מחשבת
המורכבת ממארג שלם של שיקולים .אנו
מתנצלים על השינוי הלא מתוכנן".

פלייליסט האפליקציה ביום השואה
" שלום רב ,אני מאזין קבוע של 'כאן'
באפליקציה .הפליי ליסט של התחנות
האוטומטיות לא מותאם ליום השואה ברדיו
הממלכתי  -לא לעניין שבזמן הצפירה
משמיעים סינדרלה של שרית חדד .צריך לעצור
שידור ולהתאים פלייליסט ליום הזה .לתשומת
ליבכם ,אשמח לקבל התייחסות" .התלונה נמצאה מוצדקת .בירור מול חטיבת הדיגיטל העלה כי מדובר בטעות וכי
השירות לפי דרישה נשאר באוויר ביום השואה ,למרבה הצער.

כאן לא מחרימים אמנים ,להוציא וגנר
כמה וכמה מאזינים פנו בתלונות על השמעת שירים של אמנים שידוע כי הם פרו פלסטינים ,תומכי תנועת BDS

או עוינים את ישראל ככלל .כך ,התקבלו תלונות מדוע משמיעים את דמיס רוסוס (פרו פלסטיני) ,את פינק פלויד,
בה חבר רוג'ר ווטרס (פעיל בי.די.אס) ,או קט סטיבנס (שהתאסלם לפני שנים רבות) .התשובה לפניות כאלה הינה
ברורה  -עניינן של תחנות מוסיקה הוא לשדר מוסיקה איכותית ומגוונת ולא לנקוט בהחרמות .דעות פוליטיות
כאלה או אחרות אינן מעניינן של התחנות ואינן מהוות עילה או שיקול בבחירה ובעריכה מוסיקלית.
שונה המקרה של החרם על וגנר .המלחין הגרמני ,המזוהה עם האידאולוגיה האנטישמית והנאצית ,מוחרם
ויצירותיו אינן משודרות או מועלות על הבמות בישראל מאז שנת  ,1938וגם ברשות השידור התקבלה בזמנו
החלטה לשדר את יצירותיו .בשל שיקול דעת מוטעה ,שודרה בקול המוזיקה ,בסוף חודש אוגוסט מערכה שלמה
מתוך האופרה 'דמדומי האלים' .השידור עורר פולמוס ציבורי מחודש אודות השמעת יצירותיו של המלחין לצד
תלונות שהגיעו לתחנה .מהתאגיד נמסר בתגובה כי "ההנחיות בתאגיד השידור הישראלי נותרו כפי שהיו לאורך
השנים  -יצירתו של וגנר לא תושמע ב'כאן קול המוזיקה' וזאת מתוך הבנת הכאב שהשמעה כזו תעורר בקרב ניצולי
השואה שבין מאזינינו .טעה העורך בבחירה לשדר את היצירה והייתה זו החלטה ציבורית שגויה".
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כמה פרסומות אפשר ולמה הרבה קדימונים?
"אני מאזין קבוע של כאן ב' .לאחרונה אינני יכול להאזין יותר לתחנה ואני מאמין שכמוני גם רבים אחרים ,וזאת בשל
הפרסומות הרבות שמשודרות מדי חמש דקות .כמה אפשר לשמוע פרסומות? בהחלט מובן הרצון של הרשת להתפרנס
אבל יש להתחשב גם במאזינים ,שלא יעברו לתחנות אחרות .הלו ...קחו אויר ותנו לנו גם אויר!"
"בוקר טוב .לאחרונה עלתה משמעותית כמות הפרסומות המושמעות בתחנה שלכם הדבר מעיק מאד ופוגם בחוויות
ההאזנה לכאן  .88עקב כמות הפרסומות הרבה הדבר גורם לי לעיתים לחפש חלופה אחרת וחבל לי מאד מאחר ואני
מאזין קבוע שלכם וניהנה מאד להאזין לכם .אודה לבדיקתכם וטיפולכם".
בירור לגבי התלונות על ריבוי הפרסומות ברדיו מעלה כי למרות התחושה הסובייקטיבית ,שניתן להבינה ,מחלקת
השיווק והמסחר מקפידה על כללי הפרסום ושיבוץ הפרסומות בכפוף להן .עם זאת ,ישנה עונתיות של ביקוש מוגבר
לשידור פרסומות ,או אז ניתן היתר מנכ"ל לחריגה בדקות שידור הפרסומות (שגם היא עומדת בכללי הפרסומות)
וישנו מתאם בין מועד התלונות
לעונתיות המתוארת .עם זאת ,נמצא
"הצטערתי לאחרונה לגלות כי גם ערוץ 'כאן' אימץ את
לעיתים תימוכין לתלונות על שידור
שיטת הערוצים המסחריים של פרסום במהלך תוכנית
אותה פרסומת עד כדי "בלתי נסבל".
על ידי צמצום המסך או הרצת אנימציה בצד המסך.
במקרה זה ,למרות שמדובר בעמידה
בכללים לשיבוץ פרסומות ,מחלקת
הדבר מסיח ופוגע בחווית הצפייה בתוכנית המשודרת.
השיווק והמסחר התבקשה לגלות
במקום לעודד צפייה בתוכנית המפורסמת ,זה רק יוצר
רגישות לטובת המאזינים הנאמנים.
אנטי ואני מקווה שלא מדובר בתופעה שנועדה להישאר

לטווח ארוך"
"פחות קבילה אלא יותר בקשה ו/או
תהיה .במהלך שידור של סדרות בערוץ
'כאן  '11יוצאים להפסקת פרסומות עצמית ,באמצע התוכן .מילא היה פן כלכלי להפרעה הזאת ,אבל מה ההיגיון להרוס
את השידור של עצמך? אני אשמח אם יפסיקו לעשות את זה".
"הצטערתי לאחרונה לגלות כי גם ערוץ 'כאן' אימץ את שיטת הערוצים המסחריים של פרסום במהלך תוכנית על ידי
צמצום המסך או הרצת אנימציה בצד המסך .הדבר מסיח ופוגע בחווית הצפייה בתוכנית המשודרת .במקום לעודד
צפייה בתוכנית המפורסמת ,זה רק יוצר אנטי ואני מקווה שלא מדובר בתופעה שנועדה להישאר לטווח ארוך".
לגבי שידורי הקדימונים בטלוויזיה במהלך שידור תוכניות ,המלינים מופנים לסעיפי חוק תאגיד השידור המתיר
זאת ,אם כי אין בכך כדי לרכך את הטרוניות המרובות .נזכיר שהפסקות פרסומת וקדימונים במהלך התוכניות
הינן נוהג חדש של התאגיד ,שלא היה קיים ברשות השידור .על רקע התלונות לעניין זה מומלץ לבחון הן את מינון
ומשך הפסקות השידור והן את מינון הקדימונים המשודרים במהלך תוכניות ,במיוחד בשעות הערב המאוחרות
ובסופי השבוע.
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התפלגות תלונות לפי מדיה

טלויזיה

54%

רדיו

33.5%

2018

דיגיטל

11%
כל המדיות

1.5%

טלויזיה

28%

2017

רדיו

61.5%

כל המדיות
4.5%

דיגיטל
6%

15.5-31.12.17 - 2017
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תוכן פוגעני  /לא ראוי
קבוצה זו כוללת תלונות על תוכן פוגעני :התבטאויות לא ראויות ,שפה גסה ,תכנים מיניים בוטים ,דברי הסתה,
השמצה ,גזענות ,אפליה וכד' .התלונות יכולות להגיע על שידורים ישירים ,שמטבע הדברים אין עליהם שליטה
מוקדמת ,או לגבי תוכניות מוקלטות .יצוין כי לגבי אלה האחרונות ,הציפייה היא שהן יעברו בחינה מוקדמת
של התוכן והתאמתו לשעות השידור ו/או סינון תכנים פוגעניים כנדרש ,ולכן תלונות שנמצאו מוצדקות ,ראויות
לתשומת לב מיוחדת כדי למנוע את הישנות התופעה.
היקף התלונות על תכנים פוגעניים ולא ראויים רשמו בשנת הדו"ח זינוק חד של יותר מפי  3לעומת השנה הקודמת
  240במספר שהיוו  13.5%מכלל התלונות .הסיבה העיקרית לזינוק האמור היא התבטאות אחת שריכזה 60%מכלל התלונות בקבוצה (להלן  -אחרי מות) .מכיוון שהתלונות לגבי התבטאות זו נמצאו מוצדקות ,עלה בהתאמה
גם שיעור התלונות המוצדקות בקבוצה ,שעמד על כ .69%-כ 6%-מהתלונות היו לא מוצדקות ,והיתר נענו לגופן.

אחרי מות
דבר מותו של העיתונאי ופעיל השמאל אורי אבנרי דווח במהדורת החדשות של 'כאן  .'11קדמה לכתבה שסיכמה
את פועלו של האיש ,התבטאות של המגישה שאמרה "היום הספידו אותו רבים .החל מנשיא המדינה ראובן ריבלין
אבל גם מנהיג הלייבור ג'רמי קורבין וגם יו"ר הרשות הפלסטינית אבן מאזן ,שאין להם בעיה להספיד מחבלים בשגרה".
התבטאות זו גררה מס' שיא של  142תלונות והייתה הסיבה לזינוק במספר התלונות בקבוצה ,בכלל ובאחוז
התלונות המוצדקות ,בפרט .נטען על ידי המתלוננים כי מדובר היה בהערה שלא הייתה מחויבת המציאות או
בהקשר הנחוץ לידיעה; שלא
הוצמד לה גילוי נאות אודות
היותה עמדת המגישה כנדרש
על פי כללי האתיקה; כי מדובר
באמירה סרת טעם ופגיעה בכבוד
המת נוכח ההשוואה הפסולה
שהשתמעה מהדברים.

היקף התלונות על תכנים פוגעניים ולא ראויים רשמו בשנת הדו"ח
זינוק חד של יותר מפי  3לעומת השנה הקודמת 240 -במספר שהיוו
 13.5%מכלל התלונות .הסיבה העיקרית לזינוק האמור היא התבטאות
אחת שריכזה  60%מכלל התלונות בקבוצה
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בדיווח המקדים ,יכול היה לספק לבדו את המידע המשתמע שביקשה המגישה להזכיר לגבי עמדותיו וזיהויו
הפוליטי של המנוח ו/או של נושאי ההספד.
לדברי הממונה" ,הוספת ההתבטאות היוותה צרימה וחריגה ,וזאת משני טעמים :האחד  -האזכור לא נדרש או התחייב
כלל לעצם הדיווח ,והשני  -ההשתמעות שנבעה ממנה הביאה לשלל פרשנויות או הסקות לוגיות מכתימות לגבי
המנוח .לכן ,גם אם כוונת הדברים לא הייתה כזו ,תוצאתם הייתה יצירת הקשר לא ראוי לשמו של מר אבנרי בעיצומו
של הדיווח על מותו ,ועל כך יש להצטער".

לא לפני הילדים ..ומבוגרים גם
תוכנית הסאטירה של תם אהרון ריכזה
מספר רב של תלונות על רקע שימוש
התכוף והקבוע שלו במילים גסות.
תלונות הצופים התייחסו לעובדה כי
ילדים רבים עדיין ערים בשעה ,22:00
כשגם צופים מבוגרים לא שבעו נחת
מהלשון והתרעמו על השימוש במילים
גסות שלא היה בהן כל צידוק ,לא
הומוריסטי או סאטירי.
גם בהתחשב בעובדה כי מדובר
בתוכנית הומור וסאטירה הנהנית
מדרגות חופש גבוהות במיוחד ,דעתה
של הממונה הייתה כי בשימוש התכוף
במילים הגסות ,כולל השעה בה
משודרת התוכנית ,אכן נמצא טעם לפגם בשימוש הרב והתכוף בלשון זה .בחטיבת הטלוויזיה הסכימו כי יועבר
מסר לחברה המפיקה בבקשה למתן את השימוש במילים לא ראויות אלה.

התבטאויות גזעניות נגד הקהילה הלהט"בית
"לפני מספר ימים המגיש ברשת מורשת התבטא בתוכנית רדיו בצורה פוגענית נגד האוכלוסייה הלהט"בית .בשום מקום
מתוקן לא יכולה להינתן במה לדעות חשוכות ופוגעניות ברדיו במסגרת "חופש הביטוי והדמוקרטיה" .אם האחראים
ברדיו בעד חופש דיבור בעניין זה ,אני תובע שיאפשרו חופש דיבור ברדיו הממלכתי גם לבעלי דעות נוגדות".
הקשבה לקטע האמור בתוכנית 'מלווה מלכה' העלתה כי מדובר בקטע בו המגיש ציטט מדברי הרבי מלובביץ'
בסוגיה הלהט"בית .לא נמצא בדברים אמירות המפירות את הקוד האתי של התאגיד כי אם אמירות ודעות של
גישה הלכתית ודתית בסוגיה ,ברוח התכנים המשודרים בתחנה .יודגש כי לא היה בדברים שנאמרו משום הסתה
או עידוד לאלימות וכיו"ב ,והתערבות בחופש התוכני-מערכתי במקרה כזה תהווה פגיעה הן בחופש הביטוי והן
בחופש הדתי-אמוני .כאן המקום להזכיר כי רשת מורשת היא תחנת רדיו המיועדת לקהל המסורתי והדתי ותכניה,
בהתאם ,הם תכנים בנושאי מסורת ,מורשת ,יהדות והלכה.
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היהודים באים .מאתגרים או מאותרגים?
"אני ממש פגוע מתכנים שמשודרים בתוכנית 'היהודים באים' שפוגעים ברגשות הדת באופן כה בוטה ,כגון המערכון
ששודר עם האתרוג .ממש ביזוי דוחה של כל דבר שנוגע לדבר מצווה או חג .לפגוע כך ברגשות הצופים  ...מעשה מכוער
ונבזה".
בתשובתה למלין ציינה הממונה כי באופן אישי ,הצפייה במערכון האמור עוררה גם בה הסתייגות .עם זאת,
בתפקידה כממונה על הקבילות שומה עליה לעמוד על משמר חופש הביטוי וחופש היצירה האומנותית ולכן,
למרות הסתייגותה ,האיזון בין חופש הביטוי לפגיעה ברגשות הדת מטה את הכף לטובת חופש היצירה" .אין הדבר
אומר שבכל מקרה נסוגים עקרונות כמו פגיעה ברגשות הציבור או פגיעה ברגשות הדת מפני עקרון חופש הביטוי ,אלא
שהם צריכים להיעשות במקרים מאוד מיוחדים ומובחנים".

לא מובסים ולא חלשים
"..בתוכנית האחרונה התראיינה
פסיכולוגית המועסקת בעיר
לוד ,שתיארה את תושבי העיר
כ"אוכלוסייה מובסת וחלשה".
אבקש להדגיש שרובה המכריע של
אוכלוסיית לוד מורכב מאקדמאים,
מורים ,עובדים במוסדות ,משרדים
ומפעלים שהתיאורים הנ"ל לבטח
לא נוגעים להם .מצופה המראיינת
שתבקר בזמן אמיתי את הצהרות
המרואיינים ביחוד אם הן בעלות
סטיגמה".
עם קבלת התלונה ,נענה הפונה
על ידי מגישת התוכנית ועל ידי
הפסיכולוגית שהתראיינה .שתיהן
התנצלו על הפגיעה ברגשות
המאזין והשימוש השגוי במונחים.

תמונה :מקומונט לוד

"אבקש להדגיש שרובה המכריע של אוכלוסיית לוד מורכב
מאקדמאים ,מורים ,עובדים במוסדות ,משרדים ומפעלים
שהתיאורים הנ"ל לבטח לא נוגעים להם"

על נשים במונדיאל
"כבר שלושה שבועות שי' מדווחת עבור אולפן המונדיאל מתוך ברים ברחבי הארץ .איכשהו ,הסיטואציה גורמת לכל
מיני גברים לחשוב שמותר להם לגעת בה .המחזה דוחה ומעיק .אבל במקום שמישהו באולפן יאמר במפורש שזה לא
לגיטימי ,הפאנליסטים תמיד נראים די משועשעים .עדיף שיתביישו".
הפנייה הועברה לחטיבת הטלוויזיה ,שבתגובתה הסתייגה נחרצות מהתנהגות המתוארת .בהתאם ,הובהר
למנחים באולפן ולעורכי השידור כי עליהם להיות ערניים ורגישים יותר ולגנות אירועי מסוג זה כבר במהלך השידור,
לאוזני כל הצופים .בחטיבת הטלוויזיה ציינו עוד כי יש לקוות שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד ואם כן ,תהיה
היערכות להם.
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חוסר איזון
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 או נוקדני על ידי שימוש במאזניים או סרגל לכל מקרה
או עניין .על פי רוב ,ובהתאם לכל מקרה לגופו ,תלונות בנושא זה נבחנות ונענות בהתאם לתפיסה זו .יצוין כי על
פי תקנון האתיקה של התאגיד ,תלונות הנוגעות להבעת דעה אישית של מגישים מותרת ,במגבלות מסוימות,
וזאת בניגוד למסמך נקדי שהיה נהוג ברשות השידור.
בתקופת הדו"ח נרשמו בקבוצה זו  154תלונות ,המהוות  8.5%מכלל התלונות ,ונשמר שיעור התלונות בנושא זה
( )9%שהיה בשנה שעברה .כ 36%-מהתלונות שעסקו בתחום הזה נמצאו לא מוצדקות 11% ,נמצאו מוצדקות (כולל
מוצדקות בחלקן) והיתר נענו לגופן .להלן מספר דוגמאות מייצגות:

יובל המבולבל בשירות חב"ד
כמה תלונות התקבלו אצל הממונה בנוגע לכתבה ששודרה במהדורת החדשות ב'-כאן  '11בליל ל"ג בעומר,
שעסקה באירועים אותם מארגנים פעילי חב"ד עבור ילדים ושגולת הכותרת שלהם היא אירוח כוכבי ילדים כמו
יובל המבולבל .בכתבה נטען לשימוש מניפולטיבי בכוכבי ילדים כדי למשוך ילדים חילוניים לאירועים של חב"ד
ובהזדמנות זו גם להעביר מסרים או תכנים דתיים .לדעת המלינים ,הכתבה הייתה מגמתית וחד צדדית באופן
ברור שהגיעה לשיא בקטע הבא:
" ..טענת הכתב לפיה "הורים התלוננו" הינה כוזבת על פניה .הכתב לא הביא אפילו הורה אחד שבא לתהלוכה ומצא
לנכון להתלונן ,אלא הביא קטעי וידאו מאת פעילים מוצהרים בארגונים אנטי-דתיים .לגבי שני הראשונים שבהם הסתיר
הוא עובדה זו מצופיו .בדיקה מהירה ברחבי הבלוגוספירה מעלה מיד כי מדובר בפוליטיקאים מקומיים שחלק נכבד
מסדר יומם נועד לניגוח ערכים
יהודיים וציוניים באשר הם."..
התלונה נמצאה מוצדקת .לא
רק שלא רואיינו הורים שתומכים
בהשתתפות בפעילויות כאלה
של חב" ד ול א מוצ אים פגם
באופי ובתוכן האירועים ,נמצא
ש "-הריאיון עם "הורים מודאגים",
שהתגלו למעשה כפעילים מוכרים
נגד הדתה  -היה כשל מקצועי,
שיש לראות אותו בחומרה".
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דיווח ודיון חד צדדי על חוק הלאום
"בתוכנית מבוקר שבת בנושא חוק הלאום ,דיווח המגיש מנקודת מבטו של השמאל בלבד .זה כלל גם את המרואיין
שטרח להביא .השאלה שלנו היא מה עם נקודת מבטו של הרוב בעם?! האם לא מגיע לרוב גם להשמיע את דעתו בעניין
או שלפי המגיש היא אינה חשובה דייה?"
הפונה נענה כי המטרה ב'-יומן השבוע' היא לא לקדם דעות של 'השמאל' או של 'הימין' אלא להביא דוברים
מעניינים ורהוטים שיביעו תובנות מקוריות ומעוררות מחשבה" .אם אצל מאזין זה או אחר נוצרת התחושה שהכף
נוטה לעיתים יותר לצד הביקורת על הממסד ,אפשר שהדבר נובע מן הנטייה
הטבעית של כל עיתונאי לאתגר את בעלי הכוח ,את מקבלי ההחלטות ,ולהציג
"אם אצל מאזין זה או אחר נוצרת
את עמדתם של מי שחשים עצמם נפגעים ממעשי השלטון".

התחושה שהכף נוטה לעיתים
יותר לצד הביקורת על הממסד,
אפשר שהדבר נובע מן הנטייה
הטבעית של כל עיתונאי לאתגר
את בעלי הכוח ,את מקבלי
ההחלטות ,ולהציג את עמדתם של
מי שחשים עצמם נפגעים ממעשי
השלטון"

במה בלעדית לעמדות ארגון להב"ה
"התוכנית האחרונה של 'מלווה מלכה' ,מראשיתה ועד סופה ,הייתה למעשה
במה לתכנים מבוהלים ומכוערים בנושא האיום החמור של יהודיות שיוצאות
עם ערבים .כל התוכנית הייתה במה פתוחה לארגון להב"ה ,וזאת בלי שום
ביקורת והסתייגות .וכך ,ללא השמעת דעה שונה שתאזן את התוכן  -וכל זה
בתאגיד השידור הציבורי של ישראל הרשמית".

התלונה נמצאה מוצדקת .אופן הדיון בתוכנית האמורה בנושא התבוללות ו/או שימור היהדות  -נושא ראוי שיש
לדון בו ,ודאי בערוץ מורשת  -לא עמד בסטנדרטים העיתונאיים ובכללי האתיקה המקובלים .מעבר לכך ,נכללו
בו ביטויים שגבלו בשיח שאינו עומד בכללי הקוד האתי של תאגיד השידור הציבורי .פעילות ארגון להב"ה אינה
אסורה על פי חוק ,אך אין ספק כי היא שנויה במחלוקת .מכאן ,שהיה על המגיש לנקוט גישה חקרנית ולעומתית
יותר ,כמתבקש מעיתונאי ,ולהציג פנים שונים של הנושא במיוחד נוכח הקדשת זמן כה רב לנושא.

כתבה חד צדדית התומכת בהגירה המונית
"ב'יומן השבוע' שודרה כתבה חד צדדית ,שעיקריה היו :המהגרים והמסתננים לאירופה (ולישראל) הם אנשים
המממשים זכות טבעית לחיות במדינה ובמקום שיבחרו .לא הובאה כל דעה אחרת ..בתמיכה ובלחץ של ארגונים
כתבה זו מהווה המשך לתמיכה העקבית ,המגמתית והחד צדדית של תאגיד השידור במהגרים ומסתננים ,ומוכיחה
שהתקשורת מוטה".
הפונה נענה כי נושא האייטם בתוכנית היה משבר הפליטים בעולם כתופעה גלובלית הולכת ומתרחבת ,תוך
דגש על ההיבט האישי והאנושי של התופעה .זאת ,אגב הקולות המראות מארה"ב הגועשים בשבוע האחרון עת
הופרדו ילדים ואף תינוקות ופעוטות מהוריהם והושמו במין "מתקני מכלאות" .המטרה של האייטם לא הייתה
ניתוח אקדמי ו/או הצגת ספקטרום ההשלכות הנלוות לתופעת ההגירה כי אם בחינת ההיבט המוסרי ,האנושי,
הסולידרי ,הבריאותי וכד' .המלין נענה כי שידורי האקטואליה מביאים גם כתבות או תוכניות שעוסקות בהיבטים
הכוללים והנרחבים של תופעת הפליטות ,כולל כאלה שהפונה התייחס אליהם.
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ומה עם עמדת הסתדרות האחיות עצמה?
בתוכנית אקטואליה של יום שישי רואיינה רופאה בנושא פיתוח תפקיד של אחות מומחית בתחום בריאות
הקהילה .הסתדרות האחיות והאחים בישראל מחתה על הזמנה בלעדית של רופאה לראיון בנושא הקשור לפעילות
של אחות ,ללא הזמנת אחות לפאנל" .הזמנת רופאה המייצגת את הגילדה הרפואית ולא את צרכי בריאות הציבור,
חטאה לאמת ולעובדות הידועות שנים ארוכות .בכך נגרמה הטיה חמורה של העובדות שהוצגו והטעית הציבור".
הפנייה התבררה מול עורך התוכנית ששם לבו לדברים וציין כי נשלחה הזמנה להסתדרות האחים והאחיות לתוכנית
הבאה במטרה להביא את עמדתם.

אגן הים התיכון
יש מאזינים שאינם אוהבים את קו העריכה השבועי של 'כאן גימל' ,שמקדיש ביום שישי חמש שעות ברצף
למוסיקה הים תיכונית" .יש חוסר איזון קיצוני בשירים המושמעים ביום שישי ,חמש שעות תמימות מוקדשות לזמר
המזרחי בלבד .אם יש רצון לאזן או לתת ייצוג ,יש לוודא שבכל השבוע יהיו שירים מזרחיים ולאו ודווקא ביום שישי ,בו
רבים נשארים בבית בהכנות לקראת שבת ורוצים לשמוע מוסיקה ישראלית מגוונת".
לדברי מנהל 'כאן גימל'" ,יום שישי הוא יום מיוחד המאופיין בדרך אחרת מימי השבוע האחרים וכוללת לוח משדרים
ממוקד יותר .כך ,התוכנית 'אגן הים התיכון' היא תוכנית ותיקה מאוד ,עוד מימי רשת ג' ,שלה קהל מאזינים נאמן
ואדוק והיא הפכה למסורת רבת שנים .לצדה ,יוסדה ביום שישי תוכנית חדשה' ,כמעט שבת' ובה משודרים שירי
ארץ ישראל הישנים והיפים .גם בשאר שעות יום השישי ,בבוקר ובערב ,משודרים שירים עבריים ותיקים יותר  -וכך
מאזינים שמעוניינים לשמוע את
סוג המוסיקה הזה מקבלים את
מבוקשם".

"יש חוסר איזון קיצוני בשירים המושמעים ביום שישי ,חמש שעות
תמימות מוקדשות לזמר המזרחי בלבד .אם יש רצון לאזן או לתת
ייצוג ,יש לוודא שבכל השבוע יהיו שירים מזרחיים ולאו ודווקא ביום
שישי בו רבים נשארים בבית בהכנות לקראת שבת ורוצים לשמוע
מוסיקה ישראלית מגוונת"
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סגנון הגשה ותרבות דיון
לקבוצה זו משתייכות תלונות שעניינן תרבות דיון וניהול שיח ,אם בראיונות או בפאנלים מרובי משתתפים ,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' ברבי שיח ,שתוצאתו חוסר יכולת לשמוע או להבין אף לא אחד מהדוברים; שיסוע תכוף או מניעת
התבטאות ראויה של מרואיינים ,חוסר כבוד ,השתלחות ,טון פוגעני ,או התייחסות מבטלת מצד המראיינים .מספר
התלונות בקבוצה זו עמד על  219שהיוו  12.5%מכלל התלונות ,עליה של יותר מ 50%-לעומת השנה שעברה .כ23% -
נמצאו מוצדקות (כולל מוצדקות בחלקן) ו 7.5%-לא מוצדקות.

לתפארת מדינת ישראל
שידור טקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות עורר גל של תגובות שהגיעו לכ 60-במספר .התלונות הגיעו
מכל רחבי הארץ ומכל שדרות הציבור ,והמשותף לכולן הוא תחושת עוגמת הנפש נוכח מה שנחזה כפגיעה בטקס
המיוחד של הממלכתיות בערב אחדות לאומית ,ודאי על רקע חגיגות שנת ה 70-למדינה .דעת הציבור שהתלונן
הייתה שחווית הצפייה בטקס נפגמה עקב שידור שלקה בלהג בלתי פוסק ,התאפיין בסגנון ותוכן שאינו הולם את
המעמד לצד אמירות פוליטיות חריפות מצד אחד השדרנים.
הטענות נבדקו ונמצאו מוצדקות .לדברי הממונה "צפייה בשידור המוקלט הביאה אותי למסקנות דומות .המינון,
הסגנון והתוכן היו מוגזמים והעיבו על רוח הטקס הממלכתי .נוכח החשיבות והרגישות של טקסים ממלכתיים ,לצד
ציפיות הציבור לאופי המשדר בשידור טקסים כאלה על ידי השידור הציבורי בפרט ,מומלץ כי בחטיבת החדשות תיעשה
בחינה ראויה של התלונות בנושא,
יוסקו מסקנות ויופקו הלקחים
הנדרשים לעתיד לבוא".
גם תחרות האירוויזיון ששודרה
בלעדית ב'-כאן  '11רשמה היקף
חריג של תלונות ,שהסתכם ב51-
במספר .גם כאן ,רובן המכריע
של התלונות עסק בסגנון ההגשה
של השדרנים שליוו את המשדר,
שהיה בעיקרו קליל ,משועשע
וציני .בניגוד לתלונות על טקס
המשואות ,הממונה לא מצאה
את התלונות האלה כמוצדקות
וזאת על רקע אופיו של המשדר,
המשתייך לתחום הבידור הקל
ושאינו נדרש להיות מעונב ואמון
על כללי הטקס.
צילום :דניאל קמינסקי
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עונש מוות למחבלים ,על כוס מרטיני?
בחטיבת הדיגיטל שודר סרטון שעניינו הצגת טיעונים בעד עונש מוות למחבלים .למרבה הצער ,סגנון ההגשה
והבימוי הצביעו על תקלה בשיקול הדעת מצד האחראים להעלאתו לאתר ללא בחינה מוקדמת .הסרטון האמור
אף זכה לטור ביקורת בעיתון ,בו הובעה תמיהה כיצד נושא רציני ,כבד ראש וטעון מלווה בבימוי בו המגיש יושב
בכורסה ,מעשן סיגר ולוגם מרטיני עם זיתים ..להלן דוגמא לתלונה שהתקבלה בעקבות הסרטון" :מעולם לא
הסכמתי עם בעל הטור ,אבל הפעם כן .לדבר על עונש מוות למחבלים על כוס מרטיני וזיתים זה מוגזם .הבעת דעה
 בסדר .אבל ההגשה דוחה! חוסר רגישות שגובלת בסוציופטיות ..אודה לחידוד נהלים כשמדובר בנושאים כה רגישים.חובה שהמסר יועבר בצורה מכבדת ולא מלגלגת".
לאחר צפייה בסרטון ,התלונה נמצאה מוצדקת והתלונה הועברה לחטיבת התוכן בדיגיטל למתן הסבר .לדברי
העורך האחראי ,הסרטון זה חמק מעיניו טרם עלייתו לאתר ועם קבלת התלונה נמסר מטעמו כי בחטיבת הדיגיטל
"מקבלים את הביקורת ומסכימים על כך שיש להעביר נושאים רגישים בצורה מכובדת יותר .הדברים הועברו לכותב
ולבמאית ונחדד את העניין בישיבת הצוות הבאה .תודה על הבאת העניין לתשומת לבנו".

למי אמרת "סְתום"?
"שלום רב .אופן הדיון הבוטה של המגישה ..הוא כוחני ובלתי נסבל .זו לא תרבות דיון .היום היא הגדילה לעשות ,ותוך
ויכוח מתלהם מול המגיש השותף היא דרשה ממנו "לסתום" .אמנם לקראת סוף התוכנית היא התנצלה אך מיותר לציין
שאין מקום לדיונים מבזים ולא מחנכים ברשת ציבורית".
התלונה מוצדקת .אכן ,במשדר האמור היו חילופי דברים בטון לא שגרתי כלל ועקב התלהטות רוחות אף נאמרה
אמירה שאינה מקובלת ,שעליה התנצלה המגישה כבר בהמשך התוכנית.

ריאיון אינו זירת התגוששות
כאמור ,תלונות רבות עוסקות בתרבות השיח במהלך השידורים השונים ,בעיקר בתחום החדשות והאקטואליה.
קטיעת מרואיינים ,חוסר סבלנות ,טון הגשה לא נעים ,כניסת הדוברים אחד לדברי השני בלי השלטת סדר על ידי
המנחה ,להלן דוגמאות מייצגות" :אני מבקש להתייחס לכל התוכניות בהם מראיינים אורחים בנושאים שונים .לדאבוני,
תרבות השיחה הפכה להתגוששות בין הצדדים .המראיינים/ות נכנסים לדברי המרואיינים ,מפריעים להם לסיים משפט
מתווכחים איתם ,לא מאפשרים
להם לסיים לענות על שאלות וכבר
"אני מבקש להתייחס לכל התוכניות בהם מראיינים אורחים בנושאים
שואלים שאלות נוספות .בצד
שונים .לדאבוני ,תרבות השיחה הפכה להתגוששות בין הצדדים.
המאזין ,התוכניות הופכות לבליל
המראיינים/ות נכנסים לדברי המרואיינים ,מפריעים להם לסיים משפט
של דיבורים ,מריבות ,הרמת קולות
מתווכחים איתם ,לא מאפשרים להם לסיים לענות על שאלות וכבר
והתוכנית הופכת לבלתי נעימה"  .
שואלים שאלות נוספות .בצד המאזין ,התוכניות הופכות לבליל של

דיבורים ,מריבות ,הרמת קולות והתוכנית הופכת לבלתי נעימה"

"המגיש אדם נחמד וטוב לב אך הוא
גוער במאזינים ולא יודע לסיים ללא
צעקות ,הוא פשוט צריך קורס בהתנהלות והגשה .באמת שאיני רוצה לקפח אותו ,אבל כך אי אפשר להמשיך".

"בקשה גדולה לכל משתתפי תוכניות המלל למיניהן בהם משתתפים יותר ממנחה אחד או כמה מרואיינים ,מומחים
וכד' :הפסיקו להיכנס אחד לדברי השני ,הפסיקו לדבר שניים או שלושה או ארבעה יחד .כבדו אחד את דברי רעהו ותנו
לו לסיים את דבריו .לא מבינים את הנאמר ועוברים לערוץ הסרטים"..
התלונות ,בין אם כלליות כמו הנזכרות לעיל ובין אם פרטניות ,מועברות לגורמים הנוגעים בדבר כדי להסב את
תשומת הלב לאי הנוחות שבהאזנה והטמעת תרבות שיח ראויה יותר.
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התפלגות תלונות לפי ערוץ/רשת

20%

9%
5.5%

כאן אתר

הכל

כאן רק"ע

כאן קול המוסיקה

כאן גימל

כאן 33

0.5%
כאן תרבות

כאן מורשת

2%

2.5%

3%

כאן ב'

5%

כאן 11

2017
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0.5%
0.5%

1%

6%

2018

15.5-31.12.17 - 2017

1.5%

3%
2.5%

3.5%

כאן 88

9.5%
3%

19.5%

חטיבת טלויזיה 44.5%

21%

26%

חטיבת החדשות 55.5%

52%
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אתיקה
בקטגוריה זו נכללות תלונות הנוגעות לנושאי אתיקה כפי שגם הוגדרו 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 בקבוצה זו עמד על  ,64המהוות  3.5%מכלל התלונות ,גידול של פי 2.5
לעומת השנה שעברה 42% .מהתלונות נמצאו מוצדקות ו 25%-נמצאו לא מוצדקות.

חשש לניגוד עניינים
תנועת הצלחה  -התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת ,פנתה לממונה בהמשך לציוץ שפרסמה כתבת
החוץ של התאגיד .על פי התלונה ,מהציוץ עלה שהכתבת הנחתה אירוע בשגרירות ישראל בגרמניה בהזמנתו
של השגריר הישראלי שם ,בעת שתחומי הסיקור שלה מקיפים את יחסי החוץ של ישראל ואת השגרירות ושירות
החוץ.
"עולה החשש" ,נאמר בתלונה" ,כי הדברים עומדים בסתירה להוראות תקנון האתיקה של תאגיד השידור הישראלי
ותקנון האתיקה של מועצת העיתונות ,לרבות בחלקים הנוגעים לניגודי עניינים ולפחות מעלים מראית עין של ניגוד
עניינים".
מעבר לתלונה הספציפית ,הפנייה העלתה סוגיה עקרונית ורוחבית שנדרש היה להתייחס אליה בכפוף לתקנון
האתיקה .ככלל ,עמדת הנהלת חטיבת החדשות ,כמו גם עמדת הממונה ,תואמת למצוין בתקנוני האתיקה
שהוזכרו בפנייה .דהיינו ,אין להעמיד את העיתונאי בפני חשש לניגוד עניינים ולו למראית עין ,ולכן עיתונאי לא ינחה
אירוע של גוף ישיר שאותו הוא
מסקר .לעניין הפנייה עצמה צוין
מעבר לתלונה הספציפית ,הפנייה העלתה סוגיה עקרונית ורוחבית
כי הכתבת יידעה את הממונים
שנדרש היה להתייחס אליה בכפוף לתקנון האתיקה .ככלל ,עמדת
עליה וקיבלה אישור להנחות את
הנהלת חטיבת החדשות ,כמו גם עמדת הממונה ,תואמת למצוין
הטקס ,שנעשה בהתנדבות וללא
בתקנוני האתיקה שהוזכרו בפנייה .דהיינו ,אין להעמיד את העיתונאי
קבלת תשלום כלשהו .בכך ,הוסר
בפני חשש לניגוד עניינים ולו למראית עין ,ולכן עיתונאי לא ינחה אירוע
חשש לניגוד עניינים שלא יכול היה
של גוף ישיר שאותו הוא מסקר
להתקבל בשום דרך.
לדעת הממונה ,במקרה האמור מדובר היה באירוע ממלכתי מיוחד של הנחיית טקס חגיגי במלאת  70שנה למדינת
ישראל .על רקע הנסיבות המיוחדות ובחינת הדבר בדיעבד  -נמצא ההיתר שניתן לכתבת להנחות את האירוע
הייחודי ,כסביר.

חובת פנייה לקבלת תגובה
"בשידור חדשות ב ,17.1.2018-הובאה ידיעה המטילה בי דופי על כך שהיטיתי תוצאת מדדים ,שאני אחראי עליהם
מטעם משרד הבריאות ,לטובת בית החולים איכילוב שאני מנהל היחידה למחלות זיהומיות בו.. .לא נתבקשה תגובתי,
שהייתה מונעת את הפרסום השגוי והפוגעני באיכילוב ומדוע והיכן הופחת ציונו .אני מבקש לתקן בהבלטה הראויה
ביחס לפרסום המקורי".
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בירור התלונה העלה כי נעשתה פנייה לקבלת תגובה כנדרש ,והכתבת פנתה לשני הגופים במסגרתם עובד מנהל
היחידה  -משרד הבריאות ובית החולים איכילוב .המתלונן נענה כי "דוברי שני גופים אלה בחרו שלא להגיב ,גם לא
בשמך ,על כן אבקשך לפנות אליהם כדי לברר את העניין .יודגש כי הטענות כלפי הדו"ח לא נאמרו מטעם הכתבת ,אלא
כציטוט והבאת דברים בשם אומרם".

פרסום תוך פגיעה בפרטיות
בתחילת חודש ינואר  2018אירע פיגוע ליד חוות גלעד .בדיווח החדשותי אודותיו שודרה שיחת החירום של הנפגע
למד"א .אחד הצופים מצא בכך כפגיעה בפרטיות הנרצח ומשפחתו" .במהדורת החדשות מושמעת שיחת טלפון
של נפגע הפיגוע ליד חוות גלעד למוקד החירום .שידור זה נעשה בעוד המנוח פצוע מובל לבית החולים ,ואלו הן ככל
הנראה מילותיו האחרונות .פרסום שכזה אינו ראוי כלל וכן שבפעמים הבאות,
שיקול אנושי בסיסי יגבר על שיקולי פרסום ורייטינג"...
התלונה נמצאה מוצדקת .תקנון
התלונה נמצאה מוצדקת .תקנון האתיקה ,בחלק שעניינו הגנת הפרטיות,
קובע "לא נפרסם מידע מזהה ,חזותי ,קולי או כתוב על אודות נפגעי אסון,
מלחמה ,תאונה או אירוע אלימות קשה אלא בהסכמתו של הנפגע או אם
קיים עניין ציבורי משמעותי בפרסום המידע" .מחטיבת החדשות נמסרה
התנצלות וכי יופקו לקחים מהמקרה.

זיהוי שיוך פוליטי של מגיש

האתיקה ,בחלק שעניינו הגנת
הפרטיות ,קובע "לא נפרסם מידע
מזהה ,חזותי ,קולי או כתוב על אודות
נפגעי אסון ,מלחמה ,תאונה או
אירוע אלימות קשה אלא בהסכמתו
של הנפגע או אם קיים עניין ציבורי
משמעותי בפרסום המידע"

"הקשבתי ליומן הערב ברשת ב' ורציתי להתלונן על כך שהמגישה ניצלה את
הפלטפורמה על מנת להביע את תמיכתה במפלגה מסוימת .בעת ראיון עם סגן שר מהמפלגה ,שהתייחס לבוחרי
המפלגה ,היא אמרה "ואני אחת מהם" .אין זה מקומו של מנחה בתוכנית רדיו להביע את עמדותיו הפוליטיות ,בטח לא
באופן שכזה .הפלטפורמה של תוכנית רדיו לא נועדה לקידום אף מפלגה פוליטית ,בטח שלא בצורה כל כך ברורה".
התלונה מוצדקת .התקנון האתי מתיר הבעת דעה אישית (וגם זאת במגבלות מסוימות) של מגישים ,אך אין הוא
מתיר זיהוי פוליטי בשידור ,ודאי בתכנית כדוגמת 'יומן חדשות' .הדברים הובהרו למגישה דרך מנהליה.

קריין חדשות או פרסומות?
מאזין קבוע של כאן ב' פנה בתלונה שעניינה קריינות של קריין חדשות ותיק וידוע בפרסומת המשודרת בתכיפות
גבוהה .לטענת הקובל ,לא יעלה על הדעת כי קריין חדשות ,ודאי כזה שקולו מזוהה באופן מוחלט עם חדשות
הרדיו ,יקריין גם פרסומות מסחרית .עוד ציין הקובל כי הפרסומת האמורה משודרת בצמידות למהדורת החדשות
אותה מגיש אותו קריין ובכך משתרשת בתופעה חמורה ביותר שיש להפסיקה לאלתר .ובלשונו " -עד מתי
תאפשרו לכרוזי פרסומת לשדר החדשות? ממש בלתי נתפס".
תלונתו של הפונה התבררה באופן יסודי .ראשית הוא נענה כי קרייני חדשות אינם עיתונאים וככאלה מותר להם
לקריין פרסומות מסחריות ,וזאת בהתאמה לכללי האתיקה וכללי הפרסומות של התאגיד .עם זאת ,טענתו השנייה
לגבי צמידות הפרסומת לחדשות אותן הוא משדר  -צודקת בהחלט .על פי כללי הפרסומות של התאגיד ,אסור
להשמיע פרסומות של קריין חדשות בסמוך למהדורת חדשות אותה הוא מגיש .מיד עם קבלת התלונה ובדיקתה
חודדו שוב הנהלים ,והועברה הנחיה ברורה לגורם האחראי לשיבוץ הפרסומות (שהינו זכיין של התאגיד) להקפיד
על כך .למרבה הצער ,הוראה זו לא מולאה בהקפדה הנדרשת והמתלונן נאלץ לפנות עוד פעמיים נוספות בגין אותה
סמיכות .לאור התקלה הנשנית הוסקו חד משמעיות על יד חטיבת השיווק שנמסרו לידיעת הזכיין.
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התפלגות תלונות לפי נושאים

8.5%
9%

חוסר איזון

13.5%

תוכן פוגעני/לא ראוי

4%
24.5%

תכנים ומסגרות שידור

49%
12.5%

סגנון הגשה ותרבות דיון

8%
3.5%
1.5%
5.5%

לשון ושפה עברית

6%
7%
1.5%
4%
3%
4%
8.5%
15%
2%
1%

2017

15.5-31.12.17 - 2017
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תרבות דיבור מינוח וניסוח
טעויות וחוסר דיוק
כללי
קליטה

8.5%
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טעויות וחוסר דיוק
בקבוצה זו מקובצות תלונות העוסקות בטענות של צופים ומאזינים על כי התוכן המשודר בכלל הפלטפורמות
של התאגיד היה שגוי ,חסר ,לא מקצועי ,לא מדויק ,מטעה או שהתבסס על עובדות לא נכונות .מספר התלונות
הסתכם ב 74-שהיוו  ,4%עלייה של  1%לעומת השנה שעברה 25% .מהתלונות נמצאו לא מוצדקות ו 22%-נמצאו
מוצדקות ,כולל מוצדקות בחלקן.

נשיאת טייוואן ולא נשיא
עובדת משרד החוץ הנמנית על מאזיני מהדורות החדשות בכאן ב' מצאה
לנכון לשלוח את ההערה הבאה" .במהדורת החדשות הבוקר התייחס הקריין
לנשיאת טייוואן  Tsai Ing-wenכאל נשיא המדינה ,בלשון זכר .לפני כמה
ימים התייחס קריין החדשות לשרת החוץ של דרום קוריאה Kang Kyung-
 whaכאל שר החוץ של קוריאה ,שוב בלשון זכר .הייתי מצפה מהעורכים
המלומדים של החדשות ברדיו 'כאן' להקפיד על דיוק עובדתי ולא פשוט
להניח אוטומטית שאם מדובר באנגלית ב President-או foreign minister
הרי שזהו גבר."..
ההערות הנכונות והחשובות התקבלו בתודה והועברו לידיעת עורכי
המהדורות.

"במהדורת החדשות הבוקר
התייחס הקריין לנשיאת טייוואן
 Tsai Ing-wenכאל נשיא
המדינה ,בלשון זכר .לפני כמה
ימים התייחס קריין החדשות
לשרת החוץ של דרום קוריאה
 Kang Kyung-whaכאל שר
החוץ של קוריאה ,שוב בלשון זכר.
הייתי מצפה מהעורכים המלומדים
של החדשות ברדיו 'כאן' להקפיד
על דיוק עובדתי ולא פשוט להניח
אוטומטית שאם מדובר באנגלית
ב President-או foreign
 ministerהרי שזהו גבר"..
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טרווניקי ולא טרבלינקה
יאקיב פאלי בן ה ,95-האדם האחרון בארצות הברית שנגדו היה תלוי
ועומד צו גירוש בגין היותו פושע מלחמה נאצי ,נעצר בחודש אוגוסט
 2018בניו יורק וגורש לדיסלדורף בגרמניה .הדיווחים על גירושו יצרו
בלבול במספר מערכות חדשות עולם .היו שטעו לחשוב שהוא שימש
כשומר במחנה ההשמדה טרבלינקה ,בעוד הוא שימש שומר בטרווניקי,
שהיה מחנה ריכוז ואימון של האס אס ובו נרצחו כ 6000-יהודים .הטעות
התגלגלה גם למערכת תוכנית האקטואליה היומית בתאגיד" .הכתבת
שלכם ציינה כי במחנה ההשמדה טרבלינקה נרצחו  6000יהודים .זה היה
במסגרת אייטם על שומר מחנה ההשמדה שגורש מארה"ב .זוהי טעות איומה
שחייבים לתקן אותה שכן אומדן הנרצחים במחנה טרבלינקה הינו 600,000
נפש .רק  2אפסים של טעות."...
בירור התלונה העלה מספר אי הבנות וטעויות שנעשו באייטם המדובר
במסגרת העריכה .כך ,בעוד הכתבת בדיווחה התייחסה למחנה הנכון והוא
טרווניקי ,הופיעה משך הדיווח כותרת עם שם מחנה השמדה טרבלינקה,
בו נרצחו כ 800 -אלף יהודים .התלונה שימשה את מערכת התוכנית
להפקת לקחים מהטעות המתגלגלת והמצערת שאירעה.
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אל תבנו על הפנסיה ,או שכן?
"צפיתי היום בכתבה בנושא הפנסיה ונדהמתי עד כמה הצגת הדברים אינה נכונה .האנשים התבקשו להציג את דו"ח
הפנסיה ולהגיד מה תהיה הפנסיה שלהם כאילו זה סכום קצבת הפנסיה שתהיה להם בגיל  ,67אך לא כך הוא .זאת
תחזית לפנסיה ביום הדו"ח .הפנסיה בפועל תהיה על פי הצבירה כפי שתהיה בגיל הפרישה ,שאמורה לגדול עם
ההפקדות הנוספות .יש להבהיר זאת ולא להטעות את האנשים שממילא מבולבלים ואינם מבינים את נושא הפנסיה".
התלונה נבדקה והפונה נענה כי מטרתו של הכתב באופן הצגת הדברים הייתה להמחיש את הפער בין סכום
הפרישה הרצוי מצד המרואיין לגודל החיסכון שצריך להגיע אליו" .עם זאת" ,ציינה הממונה" ,נכון היה לציין כי
הסכום המדובר הינו סכום הרלוונטי לפרישה במועד הנוכחי ולא בגיל הפרישה ,אז יהיה הסכום גבוה יותר בכפוף לכך
שיתקיימו יתר התנאים כגון  -עבודה רציפה ,אותו גובה משכורת ,משטר ריבית קבוע וכד'".

מצעד גאווה בצל איומים
"בכתובית בחדשות הלילה ( )1.8נכתב "מצעד בצל האיומים" .מדובר בכתובית שנועדה ליצור מצג שווא והטעיה כאילו
יש איזשהו איום קונקרטי על הצועדים במצעד הגאווה  -דבר שלא היה ולא נברא ,וגם בדיווח עצמו לא היה זכר לאיום
שכזה".
בדיקת הממונה ,שכללה צפייה באייטם ששודר ,העלתה שמדובר בתלונה שאינה מוצדקת .הדיווח כלל התייחסות
ברורה ל 30-מעוכבים על ידי המשטרה לנוכח איומים שהשמיעו כלפי קיום ההפגנה.

מי הקים את הוועדה לאנרגיה אטומית?
"נא לתקן את הטעות המצערת שנאמרה פעמיים בתוכנית ..מי שהקים את הוועדה לאנרגיה אטומית ועמד ראשון
בראשה ,וגם הקים את הכור בדימונה ,לא היה הוגו ברגמן (פילוסוף באוניברסיטה העברית) ,אלא המדען פרופ' ארנסט
דוד ברגמן ,מי שקיבל פעמיים את
פרס בטחון ישראל" .
הת לונה מו צ ד קת וה דברים
הועברו לידי מערכת התוכנית.

צילום :יונתן זינדל ,פלאש 90

"בכתובית נכתב "מצעד בצל האיומים" .מדובר בכתובית שנועדה
ליצור מצג שווא והטעיה כאילו יש איזשהו איום קונקרטי על הצועדים
במצעד הגאווה  -דבר שלא היה ולא נברא" .התלונה נבדקה ולא
נמצאה מוצדקת .הדיווח כלל התייחסות ברורה ל 30-מעוכבים על ידי
המשטרה לנוכח איומים שהשמיעו כלפי קיום ההפגנה
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התפלגות תלונות לפי הכרעה
אינה מוצדקת 10%
נענה לגופו 68%

מוצדקת 20%

2018

מוצדקת בחלקה 2%

אינה מוצדקת 8%
מוצדקת 5.5%

מוצדקת בחלקה 6.5%

2017

15.5-31.12.17 - 2017
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תרבות דיבור ,מינוח וניסוח
קבוצה זו כוללת תלונות שעניינן אופני התנסחות כללית שאינם הולמים את השידור הציבורי ,מינוחים וביטויים
שיש בהן כדי לפגוע ברגשות ציבור כזה או אחר (תקינות פוליטית) ,לצד תלונות הטוענות לשימוש במילים בעלות
הטיה פוליטית או אחרת .השנה נרשם גידול של פי  5%בהיקף התלונות לעומת השנה שעברה .מספרן הסתכם
ב 7% - 123-מכלל התלונות 35% .נמצאו מוצדקות  14.5%לא מוצדקות.

יורים בנגמ"ש
"בפינה 'יורים בנגמ"ש' ,אחד המשתתפים אמר "השמאלנים הם בוגדים ומשת"פים" .נדהמתי והצטמררתי .הייתכן
שהגידופים האלה הפכו להתבטאות שכיחה ויומיומית? אין מדובר כאן בחופש הביטוי ,אלא בחופש השיסוי ,וקריאה
להמון המוסת להעמיד לדין בכיכר העיר את השמאל ה"בוגד והמשת"פ"".
הפונה נענה כי לא היה מקום לשימוש בביטויים שצוינו והנהלת חטיבת החדשות העירה על כך למשתתף .יצוין כי
מוסף 'יורים בנגמש' משודר חי ומטבע הדברים אין תמיד שליטה על כל פליטת פה .כמו כן ,הרוחות מתלהטות
לעיתים והמשתתפים אומרים דברים שאח"כ הם מצרים עליהם .יודגש ,עם זאת ,כי בשני המקרים המדוברים
מנחה הדיון העיר מיד על האמירות ,והביע את הסתייגות המערכת מהן.

סרבנים לשפה לא ראויה
כמה תלונות התקבלו עקב שימוש בכינויים חריגים ולא ראויים של מגיש
תוכנית אקטואליה בכאן ב' ,שכינה מרואיין 'חרא' ו'-מנוול'" .בתוכנית
המשודרת אצלכם מתקיים דיון עם סרבן גט .הצורה בה מתנהל הדיון כרגע
אצלכם ,הוא פשוט בושה לכם .שדרנים שמדברים בשפה כל כך נמוכה
ופוגענית ..אני מבקשת לשמוע את התנצלותם כמה שיותר מהר".

לדעת הממונה ,זכותם המלאה
של אנשים לנהוג לפי מסורות
מסוימות ,דתיות ואחרות ,בלי
להישפט על ידי מי שעולמו
התרבותי והחברתי שונה" .איני
מסכימה גם להנחה המשתמעת
באמירה כאילו תרבות חילונית
ו/ליברלית הינה 'המתקדמת'
והמסורתית הינה 'מפגרת'"

התלונה מוצדקת .אין מחלוקת כי למרות שהמרואיין  -שעלה לכותרות
עקב החלטת חרם וגינוי של בית הדין הרבני על רקע התנהלותו כסרבן
גט  -קומם ואף הרתיח את הדם בדבריו ,אין מקום לשימוש בשפה ו/או
ביטויים כאלה .יובהר כי בשידור הציבורי מקפידים על שפה ראויה ומכבדת ,וחריגה ממנה אינה מקובלת .בהתאם
לכך ,בפתיחת התוכנית העוקבת ,השדרן התנצל על השימוש במילים אלו.

הפרדה בבריכה מטעמי דת אינה פיגור
"בתוכניתו ראיין המגיש את ראש עיריית רהט והביע את דעתו שהפרדה מגדרית בבריכת השחייה זה 'פיגור' .אני
מוחה ,בכל תוקף ,על הביטוי של המגיש ,שפגע בי גם כיהודי שומר מצוות וגם כאקדמאי .לדעתי ,ביטוי חמור זה פוגע
באוכלוסיות רחבות ,הן במגזר היהודי הדתי והן במגזר הערבי".
התלונה נמצאה מוצדקת .לדעת הממונה ,זכותם המלאה של אנשים לנהוג לפי מסורות מסוימות ,דתיות ואחרות,
בלי להישפט על ידי מי שעולמו התרבותי והחברתי שונה" .איני מסכימה גם להנחה המשתמעת באמירה כאילו
תרבות חילונית ו/ליברלית הינה 'המתקדמת' והמסורתית הינה 'מפגרת'".
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מדינות פרימיטיביות
"פשוט צורם ומקומם שהמגיש מתפלא כיצד מדינות ערביות 'פרימיטיביות' ,כדבריו ,מנצחות במשחקי מונדיאל
 ."2018התלונה מוצדקת ,והמלין נענה על ידי הממונה" :השימוש במילה היה לא הולם ולא ראוי .גם אם כוונת
המגיש הייתה לומר שמדובר מדינות שאינן מוכרות כמתקדמות מבחינה ספורטיבית  -היה עליו לבחור מונח אחר".

מה זה השטויות האלה..
"לא ראוי ולא מכובד שהמגיש מתבטא במילים 'אתה מדבר שטויות' כלפי מרואיין ובמיוחד כלפי חבר כנסת .בתור
מראיין בערוץ תקשורת מכובד אני מצפה לתרבות דיבור".
התלונה נבדקה ונמצאה מוצדקת .הציפייה משדרני תאגיד השידור לנקוט בלשון ושפה ראויה ומכבדת ,הן
למרואיינים עצמם ,הן לצופים והמאזינים.

יהודה ושומרון או גדה מערבית?
תלונה חוזרת ונשנית נוגעת לחוסר האחידות שבהתייחסות לתחום הגיאוגרפי-פוליטי של שטחי יהודה ושומרון.
האם יש לכנותם יו"ש או גדה ,הגדה המערבית או השטחים? "משום מה אתם ממשיכים להשתמש במינוח 'הגדה
המערבית' שמיועד למחוק את הקשר שלנו ליהודה ושומרון .לא זו בלבד שזו טרמינולוגיה זרה ,המונח גם שגוי
מילונית"..
התלונות הועברו לחטיבת החדשות וליועצת הלשונית .עמדת חטיבת החדשות היא שבהתייחס ליישובים יהודיים
 המינוח הוא יהודה ושומרון ובהתייחס ליישובים פלסטיניים  -גדה .היועצת הלשונית אף ביארה את הדברים:"הטענה צודקת הן מן הבחינה הלשונית הן מן הבחינה העניינית .עם זה ,הכינוי 'יהודה ושומרון' בהקשרים פלסטיניים
קשה לשימוש וקשה לאוזן ,ובצדק.
לכן אנחנו ממליצים לשדרינו לומר
'יהודה ושומרון' בכל הקשר יהודי
ולומר את הביטוי המקובל כל כך ,על
אף חסרונותיו –'הגדה המערבית',
בהקשרים פלסטיניים".

"הטענה צודקת הן מן הבחינה הלשונית הן מן הבחינה העניינית .עם
זה ,הכינוי 'יהודה ושומרון' בהקשרים פלסטיניים קשה לשימוש וקשה
לאוזן ,ובצדק .לכן אנחנו ממליצים לשדרינו לומר 'יהודה ושומרון'
בכל הקשר יהודי ולומר את הביטוי המקובל כל כך ,על אף חסרונותיו
–'הגדה המערבית' ,בהקשרים פלסטיניים"

34

כאן

חזרה לעמוד התוכן

דו״ח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2018

התפלגות תלונות לפי סוג תוכן
תשדירים ,חסויות וקדימונים

אחר

חדשות ואקטואליה

)2%( 4.5%

)35%( 50%

)4%( 1%

סדרות ,סרטים,
תעודה ,דרמה.

)7%( 7%

הכל
מוסיקה

)30%( 9%

דת ומסורת

)4%( 2.5%

הסכתים

תרבות ובידור

)2017( 2018
15.5-31.12.17 - 2017
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)7%( 5%

)11%( 19%

1%

ילדים ונוער
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תלונות מוצדקות לפי נושאים

4.25%

חוסר איזון

11%
7%
6%

אתיקה

4.5%

תכנים ומסגרות שידור

12%
41%

תוכן פוגעני

12%
8.5%
7.5%

קליטה

12.5%
15.5%

סגנון הגשה ותרבות דיון
7%

לשון ושפה עברית

20%
0.75%
2.5%
10.5%
2%
4%
10%

2018
2017

* כולל מוצדקות בחלקן
** התרשים מתאר את חלקו של כל נושא מסך התלונות שנמצאו מוצדקות
15.5-31.12.17 - 2017
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קליטה
תלונות שעסקו בקשיי קליטה ותקלות בשידורי הטלוויזיה ,הרדיו ואתר הדיגיטל ,מועברות על ידי הממונה
לתשומת לבם וטיפולם של גורמי המקצוע בתחום ההנדסה ואנשי הטכנולוגיה בכל חטיבה ,בקבוצה
זו נכללות בעיות קליטת שידורים ברחבי הארץ  -בעיקר של הרדיו ו/או של תחנות ספציפיות ,בעיות
שידור ותקלות אולפניות ובעיות טכניות של אתר התאגיד ,כולל היישומון של 'כאן' .יש לציין שעל רקע
נפח הגלישה הרב באתר התאגיד ושיעורי הצפייה הגבוהים בתכנים דרכו ,נתח התלונות של חטיבת
הדיגיטל בקבוצה זו ריכז גם הוא נפח ניכר ,והיווה את הגורם העיקרי לגידול בהיקף התלונות בקבוצה זו.
מספר התלונות השנה הוכפל לעומת שנה שעברה והסתכם ב ,269-שהן  15%מכל התלונות.

משחקי המונדיאל
שידור משחקי גביע העולם ברוסיה במהלך חדש שלם היווה אחד מאירועי המדיה הבולטים של שנת השידור
החולפת .מונדיאל  ,2018אחד המוצלחים והמרתקים בתולדותיו ,ריתק אליו מאות אלפי צופים בישראל ותאגיד
השידור עשה מאמצים ניכרים לספק את חווית הצפייה הטובה ביותר של חגיגת הכדורגל חובקת העולם .בגין
שידורי המונדיאל התקבלו  121תלונות סה"כ 75% ,מתוכן נגעו לנושאי קליטה.
עם תחילת השידורים התקבלו עשרות תלונות על רקע התמונה המרוחקת בצפייה במסכי  HDו .4K-לצופים
הוסבר כי הבעיה איננה בשידורי 'כאן' אלא במקור לשידורים ,חברה חיצונית ,שהיא הבלעדית להוצאת השידורים
המצולמים של המשחקים .מיד
עם איתורה של הבעיה החובקת
עו לם ,פע ל ת א גי ד הש י ד ור
למציאת ויישום פתרון מהיר עבור
הצופים ,והבעיה נפתרה .בהמשך,
תהו הצופים מדוע לא ניתן לקלוט
את שידורי המשחק בחו"ל דרך
האינטרנט ,ובעלי צלחות לוויין
התרעמו על היעדר יכולת לצפות
במשחקים .לאלה גם אלה הוסבר
כי מדובר בהסכמים מול פיפ"א,
שאינה מתירה הפצת שידורים
בלוויין או באינטרנט ,תוך הגבלת
צפייה גיאוגרפית בכל מדינה.
צילום :רן יחזקאל באדיבות יח"צ כאן

שידור משחקי גביע העולם ברוסיה במהלך חדש שלם היווה אחד
מאירועי המדיה הבולטים של שנת השידור החולפת .מונדיאל ,2018
אחד המוצלחים והמרתקים בתולדותיו ,ריתק אליו מאות אלפי צופים
בישראל ותאגיד השידור עשה מאמצים ניכרים לספק את חווית
הצפייה הטובה ביותר של חגיגת הכדורגל חובקת העולם .בגין שידורי
המונדיאל התקבלו  121תלונות בסה"כ 75% ,מתוכן נגעו לנושאי קליטה
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כאן אשקלון?
"אני רוצה להתלונן על קליטת גרועה באשקלון שרק מחריפה בערוצי תרבות וקול המוסיקה .בושה שאנחנו צריכים
לקלוט את קצה הקליטה של משדרים שנמצאים אי שם בהרי ירושלים באיתנים .מה אנחנו סוג ב? גם אשקלון היא עיר
גדולה ומגיע לנו לקלוט היטב את התחנות הללו .אבקשכם לפעול להצבת משדרים  95באזורנו או להגביר עוצמת שידור
לאזור לכיש".
התלונה מוצדקת והיא חוזרת ונשנית .למרבה הצער ,הבעיה עליה מלין הפונה ידועה ,מוכרת ואמיתית .הנושא
אמור לקבל מענה בתוכנית העיבוי של פריסת המשדרים ,שממתינה לאישורים בדרגים הגבוהים.

"אני רוצה להתלונן על קליטת
גרועה באשקלון שרק מחריפה
בערוצי תרבות וקול המוסיקה.
בושה שאנחנו צריכים לקלוט
את קצה הקליטה של משדרים
שנמצאים אי שם בהרי ירושלים
באיתנים .מה אנחנו סוג ב? גם
אשקלון היא עיר גדולה ומגיע לנו
לקלוט היטב את התחנות הללו.
אבקשכם לפעול להצבת משדרים
 95באזורנו או להגביר עוצמת
שידור לאזור לכיש"

..וגם בירושלים
"אני מאזין קבוע של "קול המוסיקה" ובשנה האחרונה פעמים רבות תחנה
ערבית משתלטת על תדר  91.3בירושלים .כמה פעמים דיווחתי ובשלב זה
התייאשתי" ...
גם כאן ,מדובר בבעיה נמשכת שטרם נמצא לה פתרון .על פי חטיבת
ההנדסה" ,אכן ,שידור רשתות קול ישראל במרחב ירושלים הופך מורכב יותר
ויותר מיום ליום .ההפרעות מצד שכנינו מתרבות ומציבות אתגרים טכנולוגיים
לא פשוטים לפתחנו .מערך השידור במרחב זה עומד לפני שינוי משמעותי
במיקום והספקי השידור ,בתקווה לפתרון הבעיה בהקדם".

כאן אתר

כאמור ,היקף נרחב של תלונות בקבוצה זו עסק בתקלות או בעיות טכניות
באתר התאגיד .מגוון התלונות היה רחב ועסק ,לדוגמא ,בבעיות גלישה עקב החלפת הדפדפן ,הקלטות חסרות
של תוכניות רדיו ופודקאסטים ,לינקים 'שבורים' ,טעויות בהעלאת תוכניות ,בעיות קליטה דרך נגן ,בעיות צפייה
של שידורים ישירים או בעיות צפייה בכלל ,שאלות בעניין היישומון של כאן ,עמודים לא נגישים ועוד .חלקן של
הפניות הצריך הסבר לגולשים כיצד לפתור את הבעיה המתוארת וחלקן ,הגדול יותר ,ניטר בפועל בעיות ותקלות
המצריכות טיפול ותיקון.
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תלונות מוצדקות לפי ערוץ
0.75%

כאן ג׳

הכל

כאן אתר 6.25%

1.5%

כאן מורשת

1.75%

כאן קול
המוסיקה

1.75%

כאן 88

2018

כאן 11

2%

69.5%

כאן ב׳ 15.5%

הכל 6%
כאן מורשת 3%

כאן קול 12.5%
המוסיקה

כאן 11

39%

2017

כאן אתר 8%

כאן ג' 6.5%

כאן ב׳ 23%
כאן 88

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

15.5-31.12.17 - 2017
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לשון ושפה עברית
השמירה על שפה תקנית ,לצד קידומה וטיפוחה של הלשון העברית היא אחת מחובות התאגיד על פי החוק .נושא
זה כולל תלונות שעניינן טעויות ושיבושים בלשון העברית ,במגוון הפלטפורמות ,הן בשפה המדוברת הן בשפה
הנכתבת הכוללת כתוביות ,כותרות ,תרגומים וכד' .עוד כוללת קבוצה זו תלונות המתייחסות להגייה ,חיתוך דיבור,
איכות קריינית ומהירות דיבור של השדרנים והכתבים ,המקשים על הציבור את הבנת הדברים הנאמרים .כל תלונה
שעניינה היא תקינות השפה נשלחת ליועצות הלשון של התאגיד המוסמכות להכריע בדבר.
בדו"ח לשנה שעברה ,שנת העלייה לאוויר ,ונוכח האתגר המבורך שבהצטרפות כוחות חדשים וצעירים לאנשי
רשות השידור הוותיקים ,כיכבה השפה העברית תדיר בתלונות .בשנת הדו"ח
הנוכחית ניכרה התייצבות ויש לקוות כי הדבר הינו תוצאת העבודה האינטנסיבית
"לאחרונה ישנן שגיאות כתיב
של יועצות הלשון וההדרכות בנושא .עם זאת ,בלטו השנה תלונות שעניינן
רבות .זה לא צריך לקרות גם
דיקציה ,מהירות דיבור ובליעת מילים ,לצד שגיאות בכתוביות ובמלל המופיע
בשידור ישיר ,אבל כאשר זה
בתרגומים ובכתוביות סמויות .מספר התלונות שנרשם אצל הממונה בקבוצה זו
קורה בתוכניות מוקלטות זה
הסתכם ב 5.5% - 97-מכלל התלונות.

מעיד על רשלנות .לאחרונה,
דובר על עליית מרוקו
ופעמיים נכתב כי העולים
הגיעו מארצות נכשלות.
אני מניח כי הכוונה הייתה
מארצות נחשלות .אנא שימו
לב יותר ,העילגות מפריעה"

עברית שפה קשה
"מן הראוי להקפיד על כך שמגישי התוכניות ידברו היטב את השפה העברית .היום
למשל בתוכנית ..חזר המנחה שוב ושוב על הגיה שגויה של המילה כִּלְיה בכתבה
מעניינת וחשובה .הוא הגה שוב ושוב את המילה  -כְּלָיה  -במובן של חורבן (בשווא
מתחת ל כ') במקום כליה (בחיריק מתחת לכ') שהיא איבר בגוף האדם"...

שגיאות כתיב בכתוביות
"לאחרונה ישנן שגיאות כתיב רבות .זה לא צריך לקרות גם בשידור ישיר ,אבל כאשר זה קורה בתוכניות מוקלטות זה
מעיד על רשלנות .לאחרונה ,דובר על עליית מרוקו ופעמיים נכתב כי העולים הגיעו מארצות נכשלות .אני מניח כי הכוונה
הייתה מארצות נחשלות .אנא שימו לב יותר ,העילגות מפריעה".
"מוצ"ש ,סרט טבע של ה ,BBC-מדברים על שיניים קהות של בעל -חיים ימי ,ובכתוביות  -השיניים כהות!"

לאט יותר ,ברור יותר
"אני מבקש בזאת לאפשר לקשישים כמוני ( )70להקשיב ולהספיק לקלוט ולהפנים כל מילה או את מרבית המילים
הנאמרות בהגשת מהדורות החדשות .התסכול באי הבנת המילים (מהירות הדיבור) הולך וגדל ככל שמהירות הדיבור
הולכת וגדלה .לא מסייע לעניין גם חיתוך הדיבור של חלק מהמגישים והכתבים".
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איכות תמלול סימולטני
"שלום רב ,במהלך הימים  13-12בנובמבר צפיתי מדי פעם בדיווחים על השיגורים של רקטות מעזה ..בדיונים שנערכו
באולפן ובראיונות בשטח הופיע על גבי המסך תמלול של הדברים הנאמרים ,אך הוא היה רצוף בשגיאות כתיב ואי
דיוקים מביכים .זה ממש מדוע אינכם דואגים לשכור שירותי תמלול סימולטני ברמה גבוהה? לא יכול להיות שככה תראה
הטלוויזיה הציבורית בארץ!"

הגייה נכונה של מילים לועזיות
"למה אומרים "פּוֹפּוֹליזם  POPOLISMבמקום להגות נכונה פּוֹפּוּליזם?  POPULISMשדרנים צריכים לעבור הכשרה יסודית
ומקיפה של הגייה נכונה לא רק של מלים עבריות ,אלא גם של מלים שמקורן לועזי ,ודאי של שמות ארצות ,ערים ואישים
שאינם ישראליים .כך ,לא "אַריתריאה" אלא "אֶריתריאה" (דוגמא נפוצה אחת מני רבות) .ואת אֶנטבה (ולא אַנטבה) צריך
להיות מקצועני כדי לכבד את המקצוע שלך!"
תלונות הנוגעות לאיכות התרגום בכלל ,לתרגום הסימולטני ולשגיאות בכיתוביות מועברות גם לגורמים הנוגעים
בדבר בחטיבת החדשות ובחטיבת הטלוויזיה .מוצע כי יתבצעו בדיקות מעקב יזומות של החטיבות כדי לנטר
את איכות התרגומים ולא להמתין
לתלונות הקהל כדי לעשות כן
נקודתית .לעניין הדיקציה של
המגישים  -הצעת יועצת הלשון,
עימה מסכימה הממונה ,היא
להעביר שיעורי הגייה.

"אני מבקש בזאת לאפשר לקשישים כמוני להקשיב ולהספיק
לקלוט כל מילה ,או את מרבית המילים הנאמרות בהגשת מהדורות
החדשות .התסכול באי הבנת המילים הולך וגובר ככל שמהירות
הדיבור הולכת וגדלה .לא מסייע לעניין גם חיתוך הדיבור של חלק
מהמגישים והכתבים"
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השוואת תלונות תקופתית לפי נושאים

15.5-31.12.17 - 2017
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נושא

2018

2017

תכנים ומסגרות שידור

434

760

טעויות וחוסר דיוק

74

46

תרבות דיבור ,מינוח וניסוח

123

24

לשון ושפה עברית

97

89

נראות הגשה

31

20

סגנון הגשה ותרבות דיון

219

121

קליטה

269

135

תוכן פוגעני/לא ראוי

240

65

חוסר איזון

154

136

אתיקה

64

26

כללי

78

133

סה"כ

1783

1555
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השוואת תלונות תקופתית לפי ערוץ

ערוץ

2018

2017

כאן 11

919

404

כאן ב'

378

302

כאן 88

55

308

כאן תרבות

7

74

כאן גימל

42

55

כאן קול המוסיקה

38

84

כאן מורשת

40

48

כאן 33

18

26

כאן רק"ע

9

9

מכאן ערבית

3

7

כאן אתר

168

93

כאן חינוכית

16

-

כאן אפליקציה

26

-

'כאן חינוכית' ו'כאן אפליקציה' נוספו לערוצי התאגיד במהלך 2018
15.5-31.12.17 - 2017
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נספח
כללי תאגיד השידור הישראלי (ממונה על קבילות הציבור) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים (62ד) ו(90-ב) לחוק השידור הציבורי הישראלי ,תשע"ד ,2014-קובעת המועצה את
הכללים הבאים:

פרק א'  -פרשנות
1.1בכללים אלה -
"התאגיד"  -תאגיד השידור הישראלי;
"המועצה"  -מועצת התאגיד;
"ועדת משנה לפיקוח על תשדירי פרסומת והודעות"  -ועדה משנה שהוקמה על ידי המועצה שבסמכותה
להורות על הפסקת תשדירי פרסומת והודעות ברדיו ,הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור;
"יו"ר המועצה"  -יושב ראש המועצה;
"המנהל הכללי"  -המנהל הכללי של התאגיד;
"הממונה"  -הממונה על קבילות הציבור בתאגיד;
"כללי האתיקה"  -הכללים שנקבעו על ידי המועצה לפי סעיף  )12(11לחוק השידור הציבורי הישראלי,
תשע"ד;2014-
"ועדת אתיקה פנימית"  -ועדה שהרכבה נציג הנהלת התאגיד ,נציג העיתונאים ,ובראשה יעמוד עיתונאי
ותיק שאינו עובד התאגיד.

פרק ב'  -תלונה לממונה
זכות הפניה לממונה
2.2כל אדם רשאי לפנות לממונה ,לקבול או להתלונן בפניו על כל ענין הנוגע למשדרי התאגיד או לאופן פעולתו,
בכל הנוגע לשידוריו והתוכן שהוא מספק ובתלונות על הפרת כללי האתיקה ( להלן  -תלונה).
הגשת תלונה
3.3התלונה תוגש בכתב או בכל דרך מקובלת ומתועדת אחרת ,במישרין לממונה ,היא תהיה חתומה בידי
המתלונן ויצוינו בה שמו ודרכי מענה לתלונה ,תיאור העניין שעליו נסבה התלונה ,המועד שבו אירע וכל פרט
אחר הנוגע לעניין והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.
סמכויות מקבילות
.4
א .ראה הממונה כי גוף אחר בתאגיד מוסמך לדון ,להכריע או להשיב על התלונה שנשלחה אליו ,רשאי הוא
שלא לטפל בה אלא להעבירה לטיפולו של אותו גוף ובתנאי שיעקוב אחר הבדיקה ויוודא מסירת מענה
ראוי לפונה.
ב .בכל קובלנה העוסקת בהפרה ,לכאורה ,של הקוד האתי של התאגיד ,יהיה לממונה שיקול דעת באשר
לאפשרות להעבירה לוועדת האתיקה הפנימית לדיון משותף של הממונה והוועדה.
ג .החליט הממונה שלא לטפל בתלונה בשל קיומו של גוף אחר בתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) ,יודיע על
כך למתלונן בכתב.
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תלונות שאין לברר אותן
.5
א .לא יהיה בירור בתלונות אלו:
 .1תלונה שהוגשה בעילום שם ,אלא אם כן סבר הממונה אחרת וינמק את החלטתו;
 .2תלונה שנבדקה וטופלה על ידי הגורמים המקצועיים בתאגיד והמענה שנשלח לפונה מניח את דעתו
של הממונה;
 .3תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
 .4תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
ב .הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן (א) אין לברר אותה ,יודע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין
את הנימוקים לכך.
 .6קיבל הממונה מספר רב של תלונות באותו נושא ,רשאי הוא שלא להשיב לכל פונה בנפרד אלא לפרסם
תשובה באתר האינטרנט של התאגיד או בכל דרך פומבית שימצא לנכון .הממונה ישיב לפונה כי התשובה
נמצאת באתר וישלח העתק התשובה גם ליו"ר המועצה.
אופן הבירור
.7
א .הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני
ראיות.
ב .הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו  -אם היה עובד ,נושא משרה או ממלא תפקיד
בתאגיד ,גם לידיעת הממונה הישיר עליו וייתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה; הממונה רשאי לדרוש
כי התשובה על התלונה תעשה בתוך תקופה שיקבע ,ושלא תעלה על שבעה ימים.
ג .הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן ,את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר ,אם ראה בכך תועלת.
ד .לצורך הבירור רשאי הממונה לדרוש מכל עובד או בעל תפקיד בתאגיד להתייצב לפניו ולמסור לו ,תוך
תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע ,כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה לעזור בבירור
התלונה; מי שנדרש להתייצב או למסור ידיעה או מסמך כאמור ,חייב למלא אחר הדרישה וסירוב למלא
אחר הדרישה תהווה פגיעה במשמעת של התאגיד.
הפסקת הבירור
.8
א .הממונה רשאי להפסיק בירור תלונה אם ראה כי לכתחילה לא היה מקום לבירורה ,ורשאי הוא להפסיקו
אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו.
ב .הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו ,בכתב ,שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
ממצאי הממונה
 .9מצא הממונה ,בתום הליך הבירור שהתלונה הייתה מוצדקת ,כולה או מקצתה ,ינהג כמפורט להלן:
1.1ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו;
2.2העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי  -רשאי הממונה להצביע לפני מי שהתלונה עליו ,על הצורך בתיקון
הליקוי ועל הדרך והמועד לכך ,וזאת בשים לב לסמכויות הנתונות בידי המנהל הכללי כעורך הראשי של
התאגיד.
3.3העלה בירור ראשוני של התלונה כי יש לשקול הפסקת שידור של תשדיר פרסומת ,חסות או תשדיר
לשירות הציבור ,יעביר הממונה את התלונה לדיון והכרעה לפני ועדת משנה לפיקוח על תשדירי
פרסומת והודעות .מי שהתלונה עליו או הממונה הישיר עליו ,יודיע לממונה תוך המועד שנקבע כאמור
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בפסקה ( )2על האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי;
4.4העלה בירור התלונה חשד שנעברה עבירה פלילית  -יביא הממונה את הדבר לידיעת היועץ המשפטי
של התאגיד ויודיע על כך ליו"ר המועצה ולמנהל הכללי;
5.5רשאי הממונה לפנות למנהל הכללי בכתב ,בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו בשידורי הטלוויזיה או
הרדיו או הדיגיטל במועד שהורה.
שידור הממצאים
.10
א .המנהל הכללי של הרשות ,או מי שהוא הסמיכו לכך ,ינחה בדבר אופן שידור ממצאי הממונה כאמור
בסעיף  ,)5(9בשים לב להמלצת הממונה.
ב .הממצאים ישודרו ,ככל האפשר בנסיבות העניין ,באותה מסגרת שבה שודר המשדר שבעטיו נגרמה
הפגיעה ובסמוך לאחר שידורו.
ג .בעת שידור הממצאים יצוין מועד השידור המקורי שבו נעשתה הפגיעה כאמור.
ממצא שלילי
 .11מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה ,יודיע על ממצאיו למתלונן וכן למי שהתלונה נוגעת אליו.
דין וחשבון
.12
א .הממונה יגיש למועצה ,אחת לשנה לפחות ,דין וחשבון על פעולותיו .הממונה ישקול פרסום פרטי
התלונות והממצאים בהתחשב בחוק הגנת הפרטיות.
ב .משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) ,הוא יהיה פתוח לעיון הציבור ,לרבות באמצעות פרסומו
באתר האינטרנט של התאגיד.
ג .דין וחשבון שהגיש הממונה וכן כל מסמך אחר שפרסם או הכין במסגרת מילוי תפקידו ,או הודעה
שנמסרה לו אגב מילוי תפקידו ,לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
פרסום
.13
א .התאגיד יפרסם ברבים הודעה על מינויו של הממונה וכן הודעה על מענו לצורך הגשת תלונות.
ב .התאגיד יפרסם מזמן לזמן ,לפי הנחיות המנהל הכללי ,הודעות באמצעי התקשורת ובהן שמו של
הממונה והמען לפניות אליו.
אי-תלות
 .14אין על הממונה מרות בעניין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה ,זולת מרותו של הדין.
תשע"ז ()2017
גיל עומר
יושב ראש מועצת התאגיד
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