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 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 הדוח השנתי מס' 4 של הממונה לשנת הפעילות 2020. 

דין וחשבון זה מסכם את תלונות הציבור לשנה הנסקרת בדוח והוא כולל נתונים וניתוח של התלונות שהגיעו 
למשרד הממונה, מיום 1.1.2020 ועד 31.12.2020.

עוד סוקר הדוח את סמכויות הממונה ועבודתה, סיכום פעולותיה בשנה החולפת והטיפול במבחר מהתלונות 
שהתקבלו.   

מארס, 2021

בברכה,
 אורלי ממן

הממונה על קבילות הציבור
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הממונה על קבילות הציבור - תאגיד השידור הישראלי 

תפקיד הממונה על קבילות הציבור הוא 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, מתוך 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 בקבילות ותלונות מטעם הציבור בכל הנוגע לשידורי תאגיד השידור הישראלי 
והתוכן שהוא מספק, ויברר אותן, 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 בתוך פרק זמן 
סביר. לצורך זה, מתבקש הפונה למסור את מרב הפרטים שיקלו לאתר את נשוא הקבילה )שם תכנית, הגוף המשדר, 
תאריך ומועד מדויקים וכד'(. אם לאחר הבדיקה שערך עם כל הגורמים מצא הממונה כי התלונה מוצדקת, כולה או 
חלקה, הוא ימסור לפונה הודעה מנומקת בכתב. אם בעקבות הבדיקה מצא הממונה ליקוי, הוא רשאי להצביע לפני 
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
הפנייה תיעשה בכתב, באמצעות טופס דיגיטלי, דוא"ל, פקס או דואר.
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מבוא
שנת 2020 הייתה שנת הקורונה של העולם כולו. מחלה מסתורית שפרצה בעיר ווהאן בסין בשלהי 2019 הפכה בשנת 
2020 למגפה עולמית משנה סדרי עולם באופן שלא היה כמותו במאה השנים האחרונות. העולם כולו, וישראל בתוכו, 
מצא עצמו במאבק מול נגיף מסוכן הגובה מיליוני חיים ויש לו השפעה ארוכת טווח על בריאותו של מי שחלה והחלים. 
על רקע המרוץ למציאת החיסון למגפה, מדינות נכנסו 
לסגרים ויצאו מהם, כלכלות שותקו, עסקים קרסו, 
אנשים איבדו מקומות פרנסה, והציבור הרחב נאלץ 
להתמודד עם דרכי חיים חדשות של בידוד וריחוק פיזי.

כלי התקשורת בעולם כולו עסקו ללא הרף, ובאופן 
קבוע, במגפה שתקפה את האנושות בתחילתו של 
העשור השני של המאה ה-21. רופאים, ראשי משרדי 
הבריאות, מומחים לאפידמיולוגיה ולבריאות הציבור, 
ראשי ממשלות ושרי בריאות הפכו למרואיינים ואורחי 
משרדי החדשות והאקטואליה העיקריים. בישראל, 
זמן מסך ניכר הועמד לטובת ראשי הממשל שפרשו 
תוכניות בריאותיות, חברתיות וכלכליות לטיפול במגפה 
על פי גליה המשתנים. בחלוף הגל הראשוני, וככל 
שהציבור הסכין עם המציאות החדשה שנכפתה עליו, 
הלכה וגברה הביקורת על דרכי הטיפול שיושמו. סוגיות 
מרכזיות חדשות עלו לדיון - מחיר השיתוק הכלכלי 
לעומת בריאות ציבור, עירוב שיקולים פוליטיים בדרגות 
הסגר ובעוצמותיו, שמירת ההוראות לעומת הפרתן 

במגזרים שונים, השלכות ההתנהלות המגזרית על 
הציבור כולו, עימותים קשים עם גורמי האכיפה, מצבה 
של מערכת הבריאות, ועוד ועוד. וכמו שהחלה באופן 
בלתי צפוי - כך החל פתאום להסתמן האור שבקצה 
המנהרה בסופה של השנה. חיסונים של החברות פייזר 
ומודרנה קיבלו אישורים מזורזים, ובחודש האחרון של 
השנה שבה הכתה המגפה בעוצמה, החלו להתחסן 
בכמה מדינות ובראשן ישראל, והיא אף הובילה בהיקף 

החיסונים בקרב האוכלוסיה. 

לצד המגפה והשלכותיה, נותרה הזירה הפוליטית 
חסרת מנוח. ישראל עברה מערכת בחירות שלישית 

ברבעון הראשון של 2020, כשהתפוררות הקואליציה בסוף השנה הובילה לפיזורה של הכנסת ולקביעת מועד בחירות 
חדשות, בפעם הרביעית בתוך שנתיים. בכנסת נמשך דרדור השיח בין חברי הרשות המחוקקת, ונמשכה המתקפה 

תאגיד השידור הציבורי משדר בשלוש 
פלטפורמות חדשותיות ואקטואליות - רדיו, 
טלוויזיה ודיגיטל, בכל שעות היממה. השנה 
הייחודית שחלפה, שעיקרה המגפה הכלל-
עולמית והאתגרים הלא מוכרים שהציבה, 
באו לידי ביטוי בסיקור החדשותי הנרחב 

שלה, לצד התמורות הפוליטיות, המדיניות, 
החברתיות והכלכליות. בד בבד עם אירועי 

החדשות והאקטואליה עליהם אמונה חטיבת 
החדשות, בחטיבת הטלוויזיה הבשילו תכנים 

שעליהם עמלו בשנים האחרונות. שורה של 
הפקות תוכן איכותיות ומצליחות עלו על 

המסך בשנה האחרונה וזכו לתהודה ציבורית 
נרחבת. כל סוגי התכנים - החדשותיים, 
האקטואליים והטלוויזיוניים, עוררו עניין 
בקרב הצופים והביאו למעורבות הקהל 

בפניות ובתלונות לממונה
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העקבית על ראשי מערכת שלטון החוק והמשפט ובראשם היועץ המשפטי לממשלה. במקביל, החל להתפשט גל של 
התארגנויות אזרחיות נוכח המצב הפוליטי ומעמדו המשפטי של בנימין נתניהו. הפגנות קבועות בהשתתפות אלפים 

התקיימו מול בית ראש הממשלה וברחבי הארץ בקריאה להתפטרותו עקב הגשת כתבי האישום נגדו. 

במישור המדיני, בניגוד למאפייני השנה הקשה - בלטו הישגים פורצי דרך. "הסכמי אברהם" שקידם ממשל טראמפ 
הביאו את ישראל לשורת חתימות על הסכמי כינון יחסים עם מדינות המפרץ ובראשן דובאי, אבו דאבי ובחריין, ובכך 

נפתחו אפשרויות כלכליות, עסקיות ותיירותיות חדשות לפני השותפות להסכמים.

בחזרה לעולם, ולארה"ב: שנה סוערת עברה על המעצמה. מגפת הקורונה הביאה להתפשטות תחלואה נרחבת, 
ולמספרי שיא חדשים של מיליוני מתים; המתחים הבין-גזעיים צפו ועלו מחדש עם הריגתו בחניקה של ג'ורג' 
פלויד השחור בידי שוטרים, שנחשפה בסרטון מזעזע. בעקבותיו התפרץ 
גל הפגנות "איני יכול לנשום" בכל רחבי ארה"ב שלא שכך, אלא לאחר 
שבועות. חודש נובמבר חולל מפנה במערכת הפוליטית בארה"ב לאחר 
מערכת בחירות שהביאה לתבוסתו של הנשיא טראמפ ובחירתו של ג'ו ביידן 

הדמוקרטי. 

תמונת הראי של ההתרחשויות האינטנסיביות בכל הזירות האמורות לעיל 
היא הסיקור העיתונאי בכלי התקשורת. בולט בהם תאגיד השידור הציבורי 
המשדר בשלוש פלטפורמות חדשותיות ואקטואליות - רדיו, טלוויזיה 
ודיגיטל, בכל שעות היממה. השנה הייחודית שחלפה, שעיקרה המגפה 
הכלל-עולמית והאתגרים הלא מוכרים שהציבה, באו לידי ביטוי בסיקור 
החדשותי הנרחב שלה, לצד התמורות הפוליטיות, המדיניות, החברתיות 
והכלכליות. בד בבד עם אירועי החדשות והאקטואליה עליהם אמונה 
חטיבת החדשות, בחטיבת הטלוויזיה הבשילו תכנים שעליהם עמלו בשנים 
האחרונות. שורה של הפקות תוכן איכותיות ומצליחות עלו על המסך בשנה האחרונה וזכו לתהודה ציבורית נרחבת. 
כל סוגי התכנים - החדשותיים, האקטואליים והטלוויזיוניים, עוררו עניין בקרב הצופים והביאו למעורבות הקהל 

בפניות ובתלונות לממונה, והכול כפי שיפורט בדוח זה. 

נתונים וממצאים עיקריים
בדוח שלהלן מובאים נתונים מספריים, תרשימים וניתוח כמותי ואיכותני של התלונות שהתקבלו בשנה הנסקרת, 
והם מלווים בדוגמאות של תלונות והמענים להן. הדוח 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 ממנו כשידור ציבורי, להקפדה הנדרשת על כללי האתיקה ועל מידת העניין והמעורבות 
של הציבור בשידוריו. עוד כולל הדוח נתונים השוואתיים בין שנת 2020 לשנת 2019, ומהם אפשר ללמוד על מגמות 
ותופעות שאפיינו את השנה הנסקרת לעומת קודמתה. מספר הפניות שהתקבלו וטופלו בשנת הדוח עמד על 1,837, 
גידול של 23% לעומת השנה הקודמת, בה נרשמו 1,495 תלונות. כמו בשנים קודמות, בהתפלגות לפי מדיה ריכזה 
הטלוויזיה את חלק הארי - 1,252 פניות שהן 68% מכלל הפניות; הרדיו שני - 392 פניות שהן 21%, ותחום הדיגיטל 

בדוח שלהלן מובאים 
נתונים מספריים, תרשימים 

וניתוח כמותי ואיכותני של 
התלונות שהתקבלו בשנה 

הנסקרת, והם מלווים 
בדוגמאות של תלונות 

והמענים להן. הדוח מספק 
תמונת מצב המושתתת 
על המשוב מצד הציבור 

הרחב לתוכני השידור 
בכל הפלטפורמות ובכל 

הערוצים
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שלישי - 153 פניות שהן 8%. מטבע הדברים, תחום החדשות והאקטואליה המשיך לרכז את מספר התלונות הגדול 
ביותר מכל תחומי התוכן. נרשמו בו 1,032 תלונות, שהן 56% מכלל התלונות. אחריו תחום הסדרות, דרמה, תעודה 
וסרטים - 251 תלונות שהן 14%, שלישי תחום התרבות, הבידור והספורט - 244 פניות שהן 13%, ובמקום הרביעי 
תחום התשדירים, קדימונים ופרסומות. בתחום זה היו 99 תלונות - 5% מכלל הפניות - זינוק של פי 2.4 מהשנה 
הקודמת. בחינת התפלגות התלונות לפי נושאיהן מעלה כי תחום התוכן הפוגעני/לא ראוי היה לנושא העיקרי 
בתלונות הציבור. נרשם בו זינוק חד של פי 5.6 מהשנה הקודמת, והנתח שלו מכלל התלונות עמד על 33%. יצוין כי 
המספר הגבוה והחריג של התלונות בקבוצה זו נבע ממספר רב של תלונות בגין אירועים יחידים, כפי שיפורט בהמשך 
הדוח. עוד בלט התחום של חוסר איזון - 15% מכלל התלונות ועלייה של 10% במספר התלונות מן השנה הקודמת, 
ותחום התכנים ומסגרות השידור - נתח של 21% מכלל התלונות, דומה לשיעורו בשנה הקודמת. בכל יתר התחומים 
נרשמו ירידות במספר התלונות לעומת השנה הקודמת ובולט בהם תחום טעויות וחוסר הדיוק שבו הייתה ירידה 
של 56%, ונתח של 4% מכלל התלונות. בתחום האתיקה נרשמה ירידה של 15% במספר התלונות לעומת השנה 
הקודמת, ושיעורו מכלל התלונות עמד השנה על 5%. בתחום הקליטה נרשמה ירידה של 26% - נתח של 5%, בתחום 
סגנון ההגשה ותרבות הדיון נרשמה ירידה של 21% ושיעורו היה 6%, ובתחום תרבות הדיבור, מינוח וניסוח נרשמה 

ירידה של 14% ושיעור התלונות 3%.

פירוט נרחב על כל תחום, ובו נתוני שיעור התלונות המוצדקות והלא מוצדקות בכל אחד מהם, מובא בהמשך הדוח. 

בהתפלגות לפי הכרעה - מספר התלונות המוצדקות )כולל מוצדקות בחלקן( גדל ב-90% לעומת השנה הקודמת 
ורשם בשנת הדוח נתח של 28% מכלל התלונות שהתקבלו, לעומת 18% בשנה בקודמת. מספר התלונות הלא 

מוצדקות גדל ב- 27% ורשם נתח של 15% מכלל התלונות שהתקבלו, בדומה לשנה קודמת. 

שיעור התלונות המוצדקות לפי נושא וערוץ - הנושא שבלט בשיעור התלונות המוצדקות )כולל מוצדקות בחלקן( 
מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות הוא תוכן פוגעני/לא ראוי, עם 63%. הערוץ שבלט בשיעור התלונות המוצדקות 
הוא כאן 11-חדשות עם 70% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות. אחריו כאן דיגיטל - 11% של תלונות מוצדקות, כאן 

ב' - 9% וכאן 11-תוכניות )חטיבת הטלוויזיה( - 7%.

מספר הפניות שהתקבלו 
וטופלו בשנת הדוח עמד על 
1,837, גידול של 23% לעומת 
השנה הקודמת, בה נרשמו 

1,495 תלונות. כמו בשנים 
קודמות, בהתפלגות לפי 

מדיה ריכזה הטלוויזיה את 
חלק הארי - 1,252 פניות 
שהן 68% מכלל הפניות; 

הרדיו שני - 392 פניות שהן 
21%, ותחום הדיגיטל שלישי 

- 153 פניות שהן 8% צילום: מיכל רחמימי
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שיעור התלונות המוצדקות הפנימי
נתון המלמד טוב יותר על מצבו של כל ערוץ ונושא הוא שיעור התלונות המוצדקות הפנימי. משמעו - שיעור התלונות 
המוצדקות )כולל מוצדקות בחלקן( מסך התלונות שהתקבלו על הערוץ הספציפי או בגין הנושא המסוים. כך, למשל, 
כאן 11-חדשות ריכז 681 תלונות, מתוכן מספר התלונות שנמצאו מוצדקות הסתכם ב-362. מכאן שמדד התלונות 

המוצדקות הפנימי של הערוץ עומד על 53% )362/681( לעומת 20% בשנה 
הקודמת. ]נתון זה מחייב כוכבית )*( - הזינוק במספר התלונות המוצדקות 

נובע מאירוע אחד כפי שיפורט בהמשך הדוח[. 

לכאן ב' נרשמו 313 תלונות, מתוכן 44 מוצדקות, והמדד הפנימי הוא 
14% לעומת 16% בשנה הקודמת. כאן דיגיטל ריכז 152 תלונות, מתוכן 
59 מוצדקות, ושיעור התלונות הפנימי שלו הוא 39% לעומת 31% בשנה 

הקודמת. 

כאן, ועכשיו
מטרת הדוח היא להביא בפני הציבור מידע, דיווח וסקירה של הפניות 
שהתקבלו במשרד הממונה והטיפול בהן. עיון בדוח ובדוגמאות המובאות 
בו מביא לידי ביטוי את "המתח" הקבוע של עבודת העיתונות המקצועית 
ויצירת תוכן בכלל, לבין סוגיות של אתיקה וכללי עבודה עיתונאיים מקובלים. 
בה במידה, הדוח פונה פנימה לתאגיד ומשקף לעושים במלאכת התוכן 

לסוגיו את תגובות ועמדת הציבור לעבודה הנעשית, ואת הדגשים והכללים הדורשים הקפדה והפנמה שלהם במהלך 
העבודה השוטפת והמורכבת. 

זהו הדוח הרביעי אותו מפרסמת הממונה. בארבע שנות פעילותו ביסס תאגיד השידור הציבורי את מעמדו בזירת 
התקשורת הישראלית, תוך תהליך למידה והפנמה של המחויבות האתית והאחריות הציבורית הנובעים ממעמדו. 

לעניין זה רואה הממונה לציין את ההשקעה בתחום האתיקה בחטיבת החדשות במהלך התקופה.

זהו הדוח הרביעי אותו 
מפרסמת הממונה. 

בארבע שנות פעילותו 
ביסס תאגיד השידור 

הציבורי את מעמדו בזירת 
התקשורת הישראלית, 

תוך תהליך למידה והפנמה 
של המחויבות האתית 

והאחריות הציבורית 
הנובעים ממעמדו. לעניין 

זה רואה הממונה לציין את 
ההשקעה בתחום האתיקה 
בחטיבת החדשות במהלך 

התקופה  10 
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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 היא גורם בעל משקל 
בתוכני הפניות, המובע לעיתים באופן מפורש. לכן, גם רואה את עצמו הקהל הרחב כ"בעל מניות" בתאגיד, ומתוקף 

זה הוא מצפה להתייחסות ראויה ומתחשבת בדעותיו.

הפניות אל הממונה נעשות בכתב, באמצעות טופס דיגיטלי, דוא"ל, פקס או דואר. מעת לעת מועלות סוגיות ושאלות 
גם ברשתות החברתיות, אליהן נדרשת הממונה בשיח המתפתח בינה לבין הגולשים. אם מועלות במסגרות האלה 

שאלות או תלונות אישיות, מתבקשים אותם גורמים, למען הסדר הטוב, לפנות אל הממונה בדרכים המקובלות. 

התלונות המגיעות לממונה נקלטות במערכת ממוחשבת ומסווגות על-פי עניינן ועל-פי נושא 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 מדובר בנילון - אליו 
ישירות ו/או לממונה הישיר עליו, אם מדובר בתוכן - לממונה על התוכן. 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, 
הממונה נעזרת 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, והתשובה נשלחת 
למתלונן, לנילון ולממונה 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 של הממונה, נענות 
בתוך ימים אחדים לצד הקפדה על מענה ענייני ואיכותי. 
לדעת הממונה, מתן מענה בפרק זמן זה מגביר את 
אמון הציבור, מבטיח לו שקולו נשמע וכי הוא זוכה 
להתייחסות רצינית והולמת ולשירות ראוי מגוף ציבורי. 
יצוין כי התגובות החיוביות בציבור לאופן התנהלות זה 

של משרד הממונה, מחזקות דעה זו. 

לצורך קביעת החלטה בקבילה הדורשת 
הכרעה, הממונה נעזרת 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, והתשובה נשלחת למתלונן, לנילון 
ולממונה עליו

צילום: מיכל רחמימי
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במקרים שלדעתה נכון ומתאים, הממונה בוחרת לתת גם מענה והתייחסות 
בעל-פה. למשל, פניות של בעלי מוגבלויות או קשישים או פניות מיוחדות 
המבקשות מענה אישי. 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 מסיווג כזה של תלונות או מתלוננים.

מרבית הפניות והתלונות, 
שאינן דורשות הכרעה או 
מצריכות חקירה ובדיקה 

מעמיקה של הממונה, נענות 
בתוך ימים אחרים לצד 

הקפדה על מענה איכותי 
וענייני. לדעת הממונה, מתן 

מענה בפרק זמן זה מגביר 
את אמון הציבור, מבטיח לו 
שקולו נשמע וכי הוא זוכה 

להתייחסות רצינית והולמת 
ולשירות ראוי מגוף ציבורי
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נושאי 
התלונות 

ודוגמאות 
אופייניות
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חוסר איזון

שידור מאוזן נבחן על ידי מתן ביטוי ראוי לכלל הדעות הרווחות בציבור, במגוון נושאים וסוגיות, בלי הטיה 
מוקדמת, מגמתיות או העדפה מובחנת של דעה או קו מסוים. האיזון נבחן במגוון הנושאים, התכנים, 
השדרנים, הדוברים/המרואיינים, במתן זכות התגובה וביכולת העיתונאית להציג את הנושא על כל היבטיו 
ומורכבותו. תקנון האתיקה של התאגיד אומר על עניין האיזון: "אנו מחויבים לשמירה על הזכות לחופש הביטוי 
ולמימוש זכות הציבור לדעת. עקרונות אלה מחייבים אותנו להציג בפני הציבור משרעת רחבה ככל האפשר 
של מידע ושל דעות. נציג מגוון דעות ותכנים בנושאים שונים ונשתדל להבטיח איזון הוגן בתכנים ובנושאים 
המוגשים לציבור... עקרון הגיוון הוא מרכיב יסודי בשמירה על אמון הציבור... לעיקרון זה שני מרכיבים: האחד 

- הצורך להציג לציבור מגוון רחב של דעות ונושאים והשני - הבטחת איזון פנימי בכל נושא".

בתקופת הדוח נרשמו בקבוצה 273 תלונות - 15% מכלל התלונות, גידול של 10% בהשוואה לשנה הקודמת. 24% 
מהתלונות נמצאו לא מוצדקות )27% בשנה בקודמת(, 7% נמצאו מוצדקות )5.5% בשנה הקודמת(.
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איזון בנושא שנמצא תדיר בעין התקשורת, כמו התחום הפוליטי, ראוי שייבחן על פני רצף זמן ולא באופן נקודתי 
או נוקדני של שימוש במאזניים או סרגל בכל מקרה או עניין. על פי רוב, תלונות בתחום זה נבחנות ונענות בהתאם 
לתפיסה זו. בתחומים אחרים, תדירים פחות, שמירת האיזון הפנימי מהותית וחשובה ויש להקפיד עליה, לכל הפחות 

על ידי מתן זכות תגובה ופתחון פה מקביל. 

בקבוצה זו של איזון או חוסר איזון נכללות גם תלונות שעניינן הבעת דעה אישית של מגישים או של כתבים. כאן 
המקום להזכיר שעל פי תקנון האתיקה של התאגיד הבעת דעה אישית של העיתונאים מותרת, וזאת מתוך השקפה 
שאיסור על הבעת דעה הוא עניין ארכאי. אין משמעות הדבר כי המגישים או הכתבים רשאים לנכס לעצמם את 
פלטפורמת השידור. הבעת דעה מותרת כפוף לעקרונות עיתונאיים מקובלים ולצד הבהרה שמדובר בדעה אישית. 
אם בדיקת תלונה בנושא של הבעת דעה אישית מעלה שהייתה חריגה מכללי האתיקה, התלונה נמצאת מוצדקת.

דיווח מפלה
"הכתבה שלכם על בית כנסת רייך בירושלים הייתה כתבה מגמתית, שמטרתה לשמוע ולהשמיע צד אחד ומאידך 
להכפיש ולבקר את הצד השני. המשטרה ומערכת המשפט מתעסקים בסכסוך הזה זמן רב. שום צד לא אשם. הגיעה 
משטרה בשעת הפריצה, ולא היו עצורים משום שבית הכנסת הזה לא שייך לאף אחד... אז הייתי מבקש לבדוק את 

העניין לעומק ולא לראיין ולפרסם רק צד אחד מבלי ללמוד את הסוגייה כולה".

לאחר בירור נענה הפונה: "בתלונתך טענת ל'הכפשה ומגמתיות'. לא זיהיתי כאלה, לבד מצילומים המראים הפרעות 
ברורות של קבוצת חרדים לתפילות בבית כנסת. הכתב שיקף מציאות קיימת, ונתן לאנשי 'הציונות הדתית' במה 

כמי  טענותיהם  את  להשמיע 
את  כסופגים  עצמם  שרואים 
האלימות/התפרעויות. במקביל, 
נתן במה גם להשמעת עמדות הצד 
השני )בחלק השני של הכתבה, 
אמר את הדברים בקולו(. על-פי 
בדיקה, קיים הסכם בין הצדדים 
שהופר בכך שהמתפללים החרדים 
הפריעו לתפילות הקבוצה השנייה, 
למרות שבהסכם הובהר שכל צד 
יקיים תפילות ללא הפרעות. הוצע 
לנציג של הקבוצה החרדית לשלוח 
לטענות  מצולמת  התייחסות 
הקבוצה הנגדית, אבל הם בחרו 

לשלוח התייחסות כתובה שחלק רלוונטי מתוכה הוקרא בקריינות. כמו כן, נציגי הפלג החרדי סירבו להתייחס לעניין 
האלימות, שנראית בתיעודים השונים".

Photo by yonatan sindel/flash90

 15 

 כאן    דוח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2020



בחינות באוניברסיטה בזמן קורונה
"אתמול היה אייטם של כרבע שעה על נושא הבחינות באוניברסיטאות, תוך השתלחות המגישה באוניברסיטאות 
והגחכתן. המגישה לא ציינה, בין היתר, את העובדות הבאות: 1( השר אלקין סירב לכנס את המל"ג.. נעץ טריז 
ושימש כממסר חד כיווני; 2( לפחות חלק מהאוניברסיטאות הכינו בשיתוף הסטודנטים ועל דעתם מתווים מפורטים 
לקיום בחינות בטוחות ואמינות בקמפוס; 3( התגלו לא מעט התארגנויות להונאה בבחינות, כולל קבוצות ווטסאפ 
להשכלה הדדית ואף פניות לסייענים; 4( לסטודנטים רבים חשוב מאוד שהציון שהם משיגים יהיה אמין בעיני 
מעסיקים עתידיים וכו’; 5( חדר בחינה באוניברסיטה הוא הסביבה הבטוחה ביותר מבחינת קורונה: ריווח גדול 
וסטטי )איסור תנועה(, איסור דיבור )והתזה אגבית(, ואף היציאה לשירותים מדורגת ומבוקרת; להגדיש את הסאה, 

הם העלו לשידור את השר אלקין, ובמשך 10-15 דקות שרו איתו בקאנון, 
ובמקום לשאול אותו שאלות נוקבות. למותר לציין כי לא הועלה לשידור 
איש מטעם האוניברסיטאות. לאור האמור לעיל, האירוע הנ"ל, בתוכנית 
פופולרית בתאגיד השידור הציבורי, הינו חמור ביותר. האשמה נעה בין 
חוסר מקצועיות קיצוני ולצידו חוסר הגינות לבין מעשה מכוון, חוסר איזון 

ומגמתיות." 

תלונת הפונה נמצאה מוצדקת. האזנה לאייטם העלתה שהנושא נדון פרק 
זמן ארוך ביותר, והיה חד צדדי ומגמתי מצד אחת המגישות. לא הובאה 
עמדת נציג האוניברסיטאות שיאזן את הדברים ואף לא התבקשה תגובה 
בכתב. תוצאת התלונה הייתה בירור מעמיק ושיחת הבהרה וחידוד הכללים 

שנערכה עם מערכת התוכנית.

הטיה פוליטית
"שלום רב, לא ברור למה השעה הבינלאומית רואה לנכון להקדיש חלק נרחב 
כל כך להפגנות זעירות של ישראלים ליד שגרירויות ישראל, אולם העובדה 
שכמעט רבע מהתוכנית היומית הוקדש לקריאה להפגנה כנגד הממשלה 
איננה ניתנת להגדירה אחרת אלא כהטיה פוליטית. דבר זה מצטרף לשורה 
ארוכה של דברי שנאה, השמצה וכו' הרגילים בתוכנית ומוקדשים לטראמפ. 
נראה כי הגיע הזמן להזכיר למגיש התוכנית ולכתב בוושינגטון כי מטרת 
התוכנית היא לדווח על הנעשה בעולם ולא לקדם תעמולת שנאה פרטית 

שלהם".

בירור התלונה העלה שבתוכנית המדוברת שודר אייטם באורך 6:42, ולא 
15 דקות כטענת המלין, ובו שני מרואיינים - אחד מכל צד של המתרס. פחות ממחציתו )כ-3 דקות( כלל שיחה עם 
מרואיינת מפלורידה ובו התייחסות להוריקן וגם להפגנה שהמרואיינת מארגנת. המחצית השנייה יוחדה כולה לשיחה 
עם נציג ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון שקורא לישראלים שלא לצאת ולהפגין. הזמן שיוחד לריאיון עימו היה 
ארוך יותר מזה שיוחד למרואיינת מפלורידה, וכל זמן הריאיון הוקדש לעמדתו. המקרה המדובר הוא דווקא עדות 

לאיזון מושלם בין מגוון דעות, שעליו הקפדנו הקפדה יתרה.  לא נמצא בסיס ליתר הטענות.

"בהמשך לפנייתך ולאחר 
צפייה בקטעים שצירפת, 

אני מוצאת שטענותייך 
משוללות יסוד. שודרו 

כמעט 20 דקות ממסיבת 
העיתונאים האמורה, 

כולל שאלה של כתב ערוץ 
20 )שגם הוא מזוהה עם 

הימין...(. דווקא כתב ערוץ 
20 החמיא לנתניהו, ואילו 

כתב ישראל היום החל 
לשאול שאלה ביקורתית על 
הסיפוח ולכן הטענה שהוא 
נחתך באמצע מחמאה, לא 
נכונה. אני סבורה ששידור 

של 20 דקות ממסיבת 
עיתונאים בזמן מהדורה 
הינו פרק זמן מכובד. יש 

כמובן לגיטימציה מוחלטת 
לעורך לקבל החלטה 

עריכתית ולרדת ממסיבת 
עיתונאים לאחר פרק זמן 

כזה או אחר"
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אפליה בשידור
"בהצהרת ראש הממשלה נתניהו על הסכם השלום עם 
איחוד האמירויות, בשלב השאלות מהעיתונאים, מיד 
לאחר שהכתב מ׳ישראל היום׳ התחיל בפירגון קטן 
לראש הממשלה על ההסכם המשמעותי ועוד לפני 
שהציג את שאלתו בפני ראש הממשלה - הוא הושתק 
והשידור הועבר לדברי הפרשנים ללא השמעת שאלת 
הכתב ותשובת ראש הממשלה נתניהו. לכאורה נעשתה 
כאן אפליה חד משמעית כנגד הכתב המגיע מגוף 
חדשות המוכר בציבור כנוטה מעט ימינה ואי מתן ביטוי 
הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות 

בציבור בישראל."

תשובת הממונה למתלונן - "בהמשך לפנייתך ולאחר צפייה בקטעים שצירפת, אני מוצאת שטענותייך משוללות 
יסוד. שודרו כמעט 20 דקות ממסיבת העיתונאים האמורה, כולל שאלה של כתב ערוץ 20 )שגם הוא מזוהה עם 
הימין...(. דווקא כתב ערוץ 20 החמיא לנתניהו, ואילו כתב ישראל היום החל לשאול שאלה ביקורתית על הסיפוח ולכן 
הטענה שהוא נחתך באמצע מחמאה, לא נכונה. אני סבורה ששידור של 20 דקות ממסיבת עיתונאים בזמן מהדורה 
הינו פרק זמן מכובד. יש כמובן לגיטימציה מוחלטת לעורך לקבל החלטה עריכתית ולרדת ממסיבת עיתונאים לאחר 

פרק זמן כזה או אחר".

השמצות הפקולטה לרפואה
כתבה ששודרה בחלק המגזיני של מהדורת החדשות המרכזית עסקה במצבה של מערכת הבריאות, כולל מוסדות 
ההכשרה הרפואיים שלה והתייחסה גם לפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל. "בכתבה ששודרה על מערכת 
הבריאות אמש, אומרת הכתבת אמירות קשות והשמצות על הפקולטה לרפואה באריאל כגון 'שרמת הלימודים בה 
לא גבוהה במיוחד'. זאת, בניגוד חמור לקוד האתי ובחוסר הוגנות בכתבה לא הובאה תגובת אוניברסיטת אריאל. אני 

דורש לנזוף בכתבת ובעורכים ולהביא את תגובתה המפורטת של אוניברסיטת אריאל בשידור, בהקדם."

לאחר צפייה בכתבה ובירור התלונה מול המערכת, 
הפונה נענה: "עובדתית, תנאי הקבלה ללימודי רפואה 
באוניברסיטת אריאל נמוכים יותר באופן משמעותי 
מאשר תנאי הקבלה למוסדות אקדמאים אחרים ואין 
כאן אמירה או הבעת דעה שנדרש לאזנה. עם זאת, 
מצאתי שגם אם בעניין של עובדות לא נדרשת תגובה 
ברגיל - רצוי היה שתהיה כזו". ואכן , בהמשך התקבלה 
ב תגובת אוניברסיטת אריאל והיא פורסמה ושודרה 
בכתבתה ששודרה למחרת ביתר הפרסומים של שידורי 

כאן 11-חדשות.

כתבה ששודרה בחלק המגזיני של מהדורת 
החדשות המרכזית עסקה במצבה של 

מערכת הבריאות, כולל מוסדות ההכשרה 
הרפואיים שלה והתייחסה גם לפקולטה 

לרפואה באוני' אריאל. "בכתבה ששודרה 
על מערכת הבריאות אמש, אומרת הכתבת 

אמירות קשות והשמצות על הפקולטה 
לרפואה באריאל כגון 'שרמת הלימודים בה 

לא גבוהה במיוחד'. זאת, בניגוד חמור לקוד 
האתי ובחוסר הוגנות בכתבה לא הובאה 

תגובת אוניברסיטת אריאל"

Photo by Sebi Berens/Flash90 
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הפגנות 'הדגלים השחורים'
שנת 2020 הייתה שנה סוערת ומיוחדות במינה מבחינות רבות. אחת מהן 
היא התרחבותו והיקפו של גל המחאות וההפגנות בקרב הציבור הרחב, 
כמוהו לא זכור בישראל זה עשרות שנים. כותב המתלונן "...הפגנות 
'העצמאים והמסעדנים' שהפכו להיות הפגנות בהשתלטות 'הדגלים 
השחורים' - הן מחאה פוליטית לכל דבר נגד הממשלה וראשה, שנבחר 
בבחירות דמוקרטיות ובג"ץ החליט שהוא יכול לכהן בתפקידו. ישנה קבוצה 
של לכל היותר אלפים בודדים ופחות מכך שחושבת שברחוב אפשר להחליף 
שלטון.  אתם מסקרים רק אותם ומדגישים צד אחד בלבד. מבקש הבהרה 

מדוע השידור הציבורי לא מייצג מגוון?"

תשובת הממונה: "בחנתי את פנייתך ואיני יכולה להסכים עימה. תאגיד 
השידור מתאפיין בגיוון רב ביותר של מגישים, עיתונאים, דעות ותוכניות. 
כיסוי מחאת 'הדגלים השחורים' נעשה במסגרת גל המחאות הכללי השוטף 
את המדינה בתקופה האחרונה. הוא אינו חריג וזוכה לכיסוי ודיווח על 
פני שיקולי מערכתיים ועיתונאיים מקצועיים בלבד. גם לגבי הפגנות אלו 
מושמעות דעות שונות במסגרת שידורי התאגיד, ואתה עצמך ציינת לפחות 

שניים כאלה".

"אתמול היה אייטם של 
כרבע שעה על נושא 

הבחינות באוניברסיטאות 
תוך השתלחות המגישה 

באוניברסיטאות והגחכתן...
להגדיש את הסאה, הם 
העלו לשידור את השר 

אלקין, ובמשך 10-15 דקות 
שרו איתו בקאנון, ובמקום 

לשאול אותו שאלות 
נוקבות. למותר לציין כי לא 
הועלה לשידור איש מטעם 
האוניברסיטאות. האשמה 

נעה בין חוסר מקצועיות 
קיצוני ולצידו חוסר הגינות, 

לבין מעשה מכוון, חוסר 
איזון ומגמתיות"

Photo by Miriam Alster/FLASH90

 18 

 כאן    דוח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2020



יאללה בית"ר
"הנני אוהד של מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים. 
בתוכנית 'ערב ערב' דווח על עסקה נרקמת שבמהלכה 
יעברו אחוזים בבעלות של המועדון לידיו של שייח 
אמירת'י. לשידור הובא אוהד בית"ר שאמר אמירות 
גזעניות לאורך כל הריאיון. בנוסף לכך, לא הובאה דעה 
נגדית מצד אוהד בית"ר אחר. לדידי, מדובר במעשה 
לא תקין. מגוף שידור ציבורי הנני מצפה לשוויון, הצגת 
שני הצדדים ולא רק את הצד שיציג את אוהדי בית"ר 
כגזענים ויביא רייטינג. המינימום שהיה ניתן לעשות 
זה להביא אוהד בית"ר נוסף לאולפן, או אפילו להעלותו 

לשיחת טלפון, כדי להציג דעה נגדית".

מבירור התלונה עולה שצוות התוכנית תיאם לצורך 
הדיון באולפן שני אוהדי בית"ר המחזיקים בדעות 
מנוגדות בעניין. למרבה הצער, אחד האוהדים )בעד 
המכירה( הודיע זמן קצר לפני השידור שאין ביכולתו 
להגיע, וכל המאמצים למצוא מישהו אחר במקומו 
בלוח הזמנים הקצר לא צלחו. נוכח המצב השתדלה 
המגישה לעמת את המרואיין שהגיע ולהביא את הצד 
הנגדי, ובסוף הריאיון גם ציינה שרוב האוהדים חושבים 
אחרת ממנו. העמדה החולקת על דעת המתנגדים 

תובא באחד השידורים הקרובים.

"הנני אוהד של מועדון הכדורגל בית"ר 
ירושלים. בתוכנית 'ערב ערב' דווח על עסקה 

נרקמת שבמהלכה יעברו אחוזים בבעלות 
של המועדון לידיו של שייח אמירת'י. לשידור 

הובא אוהד בית"ר שאמר אמירות גזעניות 
לאורך כל הריאיון. בנוסף לכך, לא הובאה 
דעה נגדית מצד אוהד בית"ר אחר. לדידי, 

מדובר במעשה לא תקין. מגוף שידור ציבורי 
הנני מצפה לשוויון, הצגת שני הצדדים ולא 

רק את הצד שיציג את אוהדי בית"ר כגזענים 
ויביא רייטינג"

Photo by yonatan sindel/flash90
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סה"כ 2019

1,495

סה"כ 2020

1,837

התפלגות תלונות לפי מדיה

טלויזיה

21%

3%
8%

הכל

דיגיטל

רדיו

68%

טלויזיה

27%

4%

9%

הכל

דיגיטל

רדיו

60%
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קבוצה זו כוללת תלונות על תוכן פוגעני ולא הולם כגון התבטאויות לא ראויות, שפה גסה, תכנים מיניים בוטים, 
דברי הסתה, השמצה, גזענות, אפליה וכד'. התלונות בקבוצה זו יכולות להגיע על שידורים ישירים, שמטבע 
הדברים אין עליהם שליטה מוקדמת, או על תוכניות מוקלטות. יצוין כי לעניין התוכניות המוקלטות, הציפייה 
היא שהן יעברו בחינה מוקדמת של התוכן והתאמתו לשעות השידור וכן סינון תכנים פוגעניים כנדרש, ולכן 

תלונות שנמצאו מוצדקות ראויות לתשומת לב מיוחדת כדי למנוע את הישנות התופעה.

במספר התלונות בקבוצה נרשם זינוק של פי 5.6 לעומת השנה הקודמת. נרשמו בה 608 תלונות, נתח של 33% 
מכלל התלונות שהתקבלו. יצוין שנתון זה הוא תוצאה של מספר תלונות גבוה במיוחד בשל שני נושאים עיקריים 
שעוררו תשומת לב ציבורית גבוהה, כפי שיפורט להלן. כמו בשנה הקודמת, גם השנה נשמר שיעורן הגבוה של 
התלונות המוצדקות בקבוצה זו - 54% מהתלונות )40% בשנה הקודמת(. שיעור התלונות הלא מוצדקות בתחום 

זה עמד על 8% מכלל התלונות הלא מוצדקות.

תוכן פוגעני לא ראוי
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הליכודניקים עבריינים?
כ-300   - זו  בקבוצת  התלונות  מכלל  כמחצית 
במספר, ריכזה אמירתו של פרשן התאגיד במהלך 
רב-שיח פוליטי של משתתפים במהדורת החדשות 
המרכזית בכאן 11. הפרשן התבטא באופן לא מוצלח, 
שממנו השתמע כאילו מצביעי הליכוד הם עבריינים. 
ההתבטאות עוררה סערה, והיא הביאה לגל של מאות 
תלונות גם לשולחן הממונה. יצוין כי מטעם חטיבת 
החדשות נמסר לאחר השידור האמור שהדברים "לא 
נאמרו על דעת החטיבה והיא אינה עומדת מאחוריהם". 
כמו כן, נערכה שיחת בירור של מנהלי חטיבת החדשות 
עם הפרשן, ובמהלכה הוא ביקש להתנצל בפני מי 
שנפגע, לצד פרסום ההתנצלות והבהרה מטעמו. הדברים פורסמו בעמוד הפייסבוק של העיתונאי, והוא אף אמר 
אותם בפתח התוכנית השבועית שלו בכאן ב', ששודרה סמוך לאחר ההתבטאות האמורה. לאור האמור, לא נמצא 
מקום להתערבות נוספת של הממונה על קבילות הציבור. עוד הופנו תלונות שביקשו את השעייתו של העיתונאי או 
נקיטת סנקציה אחרת נגדו. בעניין זה הובהר שלממונה סמכות בירור והחלטה בנושאי תוכן ולא בענייני משמעת או 

אכיפה.

היהודים באים
נתח גדול נוסף, של 137 תלונות מכלל התלונות בקבוצה, 
ריכזה תוכנית הסאטירה 'היהודים באים'. התוכנית, 
שעניינה המרכזי הוא המחזה סאטירית והומוריסטית 
של דמויות תנכיות ויהודיות, שודרה עוד בימי רשות 
השידור ועוררה בעבר, לא אחת, פולמוס והתנגדות 
ציבורית. השנה נרשם גל תלונות גדול לצד לחצים 
להוריד את התוכנית מלוח המשדרים. בשיאו של 
הקמפיין נגד התוכנית התארגנה הפגנה מול בניין 

התאגיד במשכן הקבע שלו בירושלים. 

ייאמר מראש שסוגיית התוכנית 'היהודים באים' היא סוגייה מורכבת המעמתת עקרונות יסוד עם ערכים. מן הצד 
האחד, מדובר בערך דמוקרטי יסודי של חופש הביטוי בכלל, ושל היצירה האומנותית וההומוריסטית-סאטירית, 
בפרט. מן הצד השני יש בתוכנית פגיעה ברגשות ציבור המאמין בערכים יהודיים אוניברסליים ומקדש אותם, עיקרון 

הראוי גם הוא להתחשבות במסגרת המכלול של כיבוד זכויות זרמים שונים בחברה. 

בתשובתה לפונים ענתה הממונה שמדובר 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. 

הפרשן התבטא באופן לא מוצלח, שממנו 
השתמע כאילו מצביעי הליכוד הם עבריינים. 

ההתבטאות עוררה סערה, והיא הביאה 
לגל של מאות תלונות גם לשולחן הממונה. 

יצוין כי מטעם חטיבת החדשות נמסר 
לאחר השידור האמור שהדברים "לא 

נאמרו על דעת החטיבה והיא אינה עומדת 
מאחוריהם". כמו כן, נערכה שיחת בירור 
של מנהלי חטיבת החדשות עם הפרשן, 

ובמהלכה הוא ביקש להתנצל לפני מי 
שנפגע, לצד פרסום ההתנצלות והבהרה

צילום: מיכל אפרתי
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"סאטירה, לעיתים תכופות, מקוממת או מכעיסה, אך 
מדובר באחד מכלי היצירה החשובים והאפקטיביים של 
חופש היצירה והביטוי האמנותי במדינה דמוקרטית. 
חשוב להדגיש כי התוכנית מתייחסת למגוון רחב של 
נושאים וסוגיות והיא ודאי אינה עוסקת בתכני דת. 
עם זאת", כתבה הממונה, "איני מתעלמת מהקושי 
ועוצמת תחושת הפגיעה של קהל רחב והתהודה 
הרחבה של הביקורת על התוכנית האמורה. דעתי 
היא שסוגייה כזו,  שעניינה פגיעה נרחבת ברגשות 
קהל למול חופש היצירה והביטוי - צריכה להידון בפני 

המועצה הציבורית של תאגיד השידור, ובימים כתיקונם, הייתי מעבירה זאת לשולחנה. אלא מאי, המועצה שכיהנה 
עד אפריל האחרון התפזרה וזו החדשה טרם התכנסה".

תם אהרון
"שלום לכם כאן 11, ראשית אציין כי תום אהרון מוערך מאוד בעיני ואני אוהבת לצפות בביקורת השנונה שלו. יחד עם 
זאת, בתוכנית האחרונה עבר את הגבול עם שימוש מופרז במילים וביטויים בוטים במיוחד ... אף שמדובר בתוכנית 

לייט נייט, אין זה ראוי להתבטא באופן הזה בערוץ ציבורי פתוח )ובכלל(. אודה לתשובתכם."

"אני מזועזע מהשפה הגסה והביטויים המגונים בהם עושה שימוש תם אהרון ללא שמץ הקפדה מצידכם. איך יתכן 
דבר???"

"שלום וברכה, הקשבתי לתוכניתו 
של תם אהרון המשודרת בשעה זו  
ואני חייבת לומר שאני מזועזעת. 
לאן הגענו??? כמה מילים בוטות 
בדקות הראשונות של התוכנית? 
מי חושב שזה מצחיק? מי חושב 
שזה משעשע? אנחנו צפינו בבית 
אני, בעלי והבן שלי, ושלושתנו 
חשבנו שהדברים עוברים את גבול 
הטעם הטוב. מקווה שמישהו 

בתאגיד יתעשת מהר".

התלונות בעניין השימוש הרווח 
מדי של מילים גסות ובוטות בתוכנית ההומור והסאטירה נמצאו מוצדקות. מדובר בשימוש בביטויים גסים שאין 
להצדיק אותם באמתלת 'תוכנית הומור'. התלונות ועמדת הממונה הועברו לגורמים האחראים, והם הסכימו עם 

האמור ופעלו לשיפור אופן ההתבטאות בתוכנית. 

ייאמר מראש שסוגיית התוכנית 'היהודים 
באים' היא סוגייה מורכבת המעמתת 

עקרונות יסוד עם ערכים. מן הצד האחד, 
מדובר בערך דמוקרטי יסודי של חופש 
הביטוי בכלל, ושל היצירה האומנותית 

וההומוריסטית- סאטירית, בפרט. מן הצד 
השני יש בתוכנית פגיעה ברגשות ציבור 

המאמין בערכים יהודיים אוניברסליים 
ומקדש אותם

צלם: משה נחומוביץ'
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למי קראת מנאייכ
'מנאייכ', סדרת הפשע המשטרתית המקורית שעלתה לשידור בכאן 11, זכתה להצלחה רבה אך עוררה גם ביקורת על 
בחירת כינוי גנאי טעון כשם סדרה. רוב התלונות שהתקבלו בעניין הביטוי הגיעו מקרב הצופים מהמגזר הערבי, שם 
מילה זו נחשבת לגסה ביותר, אך לא רק. גם בקרב המגזר היהודי התלוננו צופים על המילה ועל החזרה הרבה שלה 
בקדימונים הרבים ששודרו לקראת עליית התוכנית לאוויר. התלונות התבררו עם חטיבת הטלוויזיה נוכח הרגישות 

והפגיעה ברגשות המגזר הערבי, וכלל הצופים.

"ראשית, אני מודה על דבריך ומצטערת על התחושה הקשה העולה 
מהם", נענו הפונים על ידי הממונה, "אציין כי שמה של סדרת טלוויזיה 
הינו חלק מחופש היצירה, שהתערבות בו תגיע, אם בכלל, במקרים 
קיצוניים ויוצאי דופן בלבד. יש לקחת בחשבון כי למילה אין משמעות 

אחת ברורה ויש לה לא מעט פירושים והטיות, הן בשפות זרות והן בסלנג שהשתרש בחברה הישראלית. מדובר 
בסדרה דרמטית העוסקת בשחיתות במשטרה ובמרכזה שוטרי מח"ש המנסים לחשוף פרשיית שחיתות פנים 
ארגונית. שוטרי מח"ש נחשבים פעמים רבות כמלשינים/בוגדים וההתייחסות אליהם בתוך המשטרה כ-'מנאייכ' 
היא שאיבת מושגים מתת-התרבות העבריינית אל תוך השיח המשטרתי, בדיוק כפי שהסדרה עוסקת בגורמים 
במשטרה שמאמצים דפוסי התנהלות וקודים עברייניים. דהיינו, שם הסדרה מייצג באופן מדויק את עולם התוכן 

והערכים של הסדרה".

עוד הובהר לפונים שהסדרה אינה מיועדת לילדים, הצפייה בה מוגבלת, והיא מקודמת בקדימונים שנערכו באופן 
שונה, בהתאם לשעות השיבוץ שלהם, וזאת כדי לצמצם חשיפה של ילדים לתכנים אשר עלולים להיות בעייתיים 

בעבורם. 

"אציין שפנייתך מעלה סוגיה של שימוש בשם לסדרה/סרט שהינו כינוי גנאי ו/או קללה שהינו אכן פוגעני לגבי חלק 
מהצופים. מאחר שלגבי הסדרה הנוכחית הדברים מאוחרים מדי לתיקון, אני מקווה  כי העלאת הנושא בפני הגורמים 

האחראים תביא להקפדה ובחינה מוקדמת של שימוש בשמות וכינויים פוגעניים", סיכמה הממונה את תשובתה.

"ראשית, אני מודה על 
דבריך ומצטערת על 

התחושה הקשה העולה 
מהם", נענו הפונים על 
ידי הממונה, "אציין כי 

שמה של סדרת טלוויזיה 
הינו חלק מחופש היצירה, 
שהתערבות בו תגיע, אם 
בכלל, במקרים קיצוניים 

ויוצאי דופן בלבד. יש 
לקחת בחשבון כי למילה 

אין משמעות אחת ברורה 
ויש לה לא מעט פירושים 

והטיות, הן בשפות זרות והן 
בסלנג שהשתרש בחברה 

הישראלית"

צלם: משה נחומוביץ'  24 
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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, פגיעה בזכויות 

יוצרים, שימוש לרעה במעמד ובתפקיד העיתונאי וכד'.

מספר התלונות בקבוצה זו עמד על 87, ירידה של 15% לעומת השנה הקודמת, ושיעורן מכלל התלונות בשנת 
הדוח עמד על 5%. למרות הירידה במספר התלונות בקבוצה חל שינוי מגמה של עלייה בשיעור התלונות 
המוצדקות - 31% נמצאו מוצדקות )17.5% בשנה הקודמת( וגם בתלונות הלא מוצדקות - 55% )45% בשנה 
הקודמת(. יצוין כי בתאגיד פועלת ועדת אתיקה פנימית הדנה בסוגיות העקרוניות הרלוונטיות למערכת 
 העיתונאית בתאגיד. כאשר הממונה או גורם מערכתי סבורים שנושא מסוים דורש התייחסות רחבה יותר
ו/או קבלת החלטה עקרונית, הנושא מועבר לדיון הוועדה לקבלת חוו"ד, החלטה או כללים. החלטות הוועדה 

מתפרסמות מעת לעת באתר התאגיד. 

אתיקה

Photo by Hadas Parush/Flash90
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פגיעה בפרטיות
"במהלך כתבה שדיווחה על אמרגן שנחשד בפגיעה בפרטיות של נשים במהדורת החדשות בערוץ 11, שורבבה הערה 
שהאמרגן החשוד כבר אינו צועד על 'דרך השלום'. קל להבין מבדיחה/הערה זו שמדובר באמרגן של פאר טסי שאת 

שמו ניתן למצוא בגוגל בקלות. האם צו איסור פרסום הינו בדיחה בעיני מהדורת החדשות של הערוץ הממלכתי?"

הפונה נענה כי תלונתו נבדקה מול מערכת החדשות והייעוץ המשפטי. לדעת המחלקה המשפטית אדם סביר לא 
היה קושר בין הדברים, כך שלא ניתן היה לזהות את החשוד. בחטיבת החדשות ציינו עוד כי כמה שעות לאחר מכן 

פורסם שמו של החשוד.

דעת הממונה היתה שמוטב היה להימנע מלשדר את האמירה/הרמיזה הזו תוך כיבוד צו איסור הפרסום.

השתתפות כתב באירוע של ארגון פוליטי
"קראתי מודעה של ארגון פוליטי בשם 'עיר עמים' ובו מופיע שמו של כתב מחטיבת החדשות כמשתתף. האם מותר 
לכתבים/עיתונאים כתב להשתתף בכובעם ככתב בכנס של ארגון פוליטי? גם לכנס של להבה יהיה מותר? 'עיר עמים' 

זה ארגון שמאל קיצוני תומך טרור המימון מגיע כמובן מהאיחוד האירופי."

בבירור שנעשה בעקבות הפנייה נמסר לכתב על ידי מנהליו כי לא יוכל להשתתף בכנס האמור שכן הדבר נוגד את 
תקנון האתיקה של התאגיד. 

פרסומת פוליטית
"ברצוני להגיש תלונה על כך ששידרתם פרסומת של ארגון פוליטי קיצוני 'רופאים לזכויות אדם' ברשת כאן ב' בניגוד 
לכללים שלכם. זאת לא פעם ראשונה שאתם משדרים פרסומות פוליטיות בניגוד לכללים. תפעלו כבר לאכיפת 

הכללים שאתם קבעתם ותפעלו משמעתית מול העובד הסורר שאישר את זה." 

הפונה נענה כי נוסח התשדיר נבדק ונמצא עומד בכללי הפרסומות של התאגיד. כמו כן, התשדיר אינו כולל עניין 
השנוי במחלוקת פוליטית, ולכן אין מניעה לשדרו.

הבעת דעה פוליטית בטוויטר
"כתבכם לא מפסיק להסית להשמיץ ולהמריד את הציבור בטוויטר. זאת פשוט שערורייה שהכתב גם משתלח 
בראש ממשלה ובמנכלי משרדים מהחשובים בטיפול במשבר הקורונה. הוא כותב על תוכניות משרד החינוך לחזרה 

ללימודים ואומר שיש 'לגחך בבוז'".

הפנייה נבדקה והפונה נענה כי מותר לכתבים להביע את דעתם ברשתות חברתיות בנושאים שעל הפרק מתוך 
שקיפות שזו דעה ולא עובדה. מכאן, ולאור העובדה שהעיתונאי פירט מצע עובדתי על התנהלות משרד החינוך, אך 
ראוי שיביע את דעתו על המדיניות. כך, גם גורמים ממשרד החינוך כולל מנכ"ל המשרד עצמו, הגיבו על טענות אלו 

ואחרות בראיונות שקיימו באותו שבוע. 
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"יודגש שדווקא בימים אלה שהחירות האישית מוגבלת, חשוב לאזרח 
לשמוע עמדות שונות, וזוויות סיקור מגוונות, וביניהן גם ביקורת. באשר 
לביטוי 'לגחך בבוז' - ניתן היה להתבטא בצורה אחרת, עם זאת מדובר 

בניסוח שמשקף גם תסכול שניתן, מן הסתם, להבינו", ענתה הממונה. 

התבטאות חריגה ופסולה בטוויטר
10 תלונות התקבלו נגד כתב שהתבטא בטוויטר אודות החלטת בג"ץ בעניינו 
של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין. וכך נאמר בציוץ: "הלילה הזה ייזכר לדיראון 
עולם. לילה בו שופטי בג"ץ שלחו ידיים ללב לבו של בית המחוקקים... 
כשיגיע אותו חוק שיגביל את ידיו של בג"ץ, תזכרו את הלילה הזה. כאן זה 

התחיל". 

במהלך בירור התלונה על-ידי הממונה, היא הועברה למנהליו של הכתב 
ולוועדת האתיקה של התאגיד.

תשובת מנהליו של הכתב הייתה כי גם אם התוכן לגיטימי, ניסוחו צריך היה 
להיות אחר. 

עמדת ועדת האתיקה הייתה כדלקמן:
"אנו מפנים לסעיף 6  בכללי האתיקה של התנהלות העיתונאים ברשתות 
החברתיות: "נמנע ממתקפות אישיות בוטות ופוגעניות על גורמים 
שונים אותם מסקרים עיתונאי התאגיד, ונקפיד על ביקורת עניינית 
ומקצועית". הכללים אינם אוסרים על הבעת דעה, מקוממת ככל שתהיה. 

ברם, על המנהלים לבחון אם סגנון הציוצים נשוא התלונה, פוגע במוניטין של התאגיד, ולהגיב בהתאם."

לאחר עיון בדעות שהובאו לפניה, עמדת הממונה הייתה כדלקמן:
"לאחר בחינת הכללים להתבטאות ברשתות חברתיות, התקנון האתי של התאגיד ותשובות ועדת האתיקה וחטיבת 

החדשות  - דעתי היא כי סגנון וניסוח הציוץ האמור אינו ראוי, ואנמק: 
לכתב שמורה הזכות להביע דעתו ולמתוח ביקורת על החלטת בג"ץ , כמו על כל נושא אחר, תוך הפנמת מעמדו . 1

ככתב התחום וככתב בגוף שידור ציבורי ותוך שימוש בסגנון נאות. במקרה האמור, דעתי שמדובר בציוץ המנוסח 
בחלקו בלשון לא ראויה לצד אזכור ורמיזה, לכאורה, להצדקת רצון גורמים פוליטיים לצמצם ולפגוע בעצמאות 

המוסד החוקי העליון.
כללי התבטאות ברשתות החברתיות מתירים חופש פעולה נרחב לעיתונאים בדרכי ההתבטאות האישית שלהם. . 2

גלומים בכללים אלה הציפייה להפעלת שיקול דעת, זהירות והבנה כי החשבונות ברשתות החברתיות אינם 
אישיים לחלוטין ואינם פטורים מחובת הפעלת איזונים בין התפקיד העיתונאי לבין הזכות לחופש ביטוי. מתבקש 

לחדד את הכללים ואת הציפייה לפעול ולהתבטא בכפוף לאמור".

10 תלונות התקבלו נגד כתב 
שהתבטא בטוויטר אודות 
החלטת בג"ץ בעניינו של 

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין. 
וכך נאמר בציוץ: "הלילה 
הזה ייזכר לדיראון עולם. 

לילה בו שופטי בג"ץ שלחו 
ידיים ללב לבו של בית 

המחוקקים... כשיגיע אותו 
חוק שיגביל את ידיו של 
בג"ץ, תזכרו את הלילה 

הזה. כאן זה התחיל"

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90
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 2020 
2019 

סה"כ 2020

1,837
סה"כ 2019

1,495

כאן אתר כולל גם: פייסבוק, יוטיוב, טוויטר ואפליקציה

התפלגות תלונות לפי ערוץ

כאן 11 חדשות

כאן 11 תכניות

כאן ב'

כאן 88

כאן תרבות

כאן גימל

כאן קול המוסיקה

כאן מורשת

מכאן 33

כאן רק"ע

חינוכית

כאן אתר

הכל

37%

29%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

17%

9%

3%

21%

20%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

0%

5%

9%

35%
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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 מידע לא נכון או חלקי.

תחום זה בלט בשיעור הירידה הגבוה של 56% במספר התלונות שנרשמו בשנת הדוח לעומת השנה הקודמת. 
מתוך 72 התלונות שהתקבלו עמד שיעור התלונות המוצדקות בקבוצה על 36%, זהה לשיעורן בשנה הקודמת 

והתלונות הלא מוצדקות - 31%, שומר על נתון דומה לשנה הקודמת )29%(.

טעויות וחוסר דיוק
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אנחנו על המפה?
"בושה, בושה ממש שבמהדורת החדשות הציגו מפה של אזורנו ומשום מה סוריה החליפה את מיקומה עם 

ירדן!!! רצ"ב תמונה. נא תגובתכם."

התלונה נמצאה מוצדקת. "ראשית, תודה על הפנייתך והפנייה לטעות חמורה זו. התקלה תוחקרה מול הפקת 
המהדורה ומדובר בטעות אנוש של גרפיקאי שהזיז מפה ולא עדכן הטקסטים בהתאם. בעקבות כך, הנהלים 

חודדו מול מחלקת בגרפיקה והובהרה חומרת הדבר. אנו מתנצלים על התקלה."

אי דיוקים בדיווח
"ברצוני להסב את תשומת ליבכם לאי דיוקים בדיווחים שלכם אתמול בחדשות הלילה. דיווחתם על 3,900 ועוד 
כמה חולי קורונה, כשראש דסק הבריאות דיווחה כבר בחדשות 20:00 על 4,247 חולים! בדיווח על החולים 
החרדים, דיווחתם שהרב קנייבסקי קבע שמפר הוראות הקורונה בקהילה החרדית, הוא 'רוצח', ולא הוא. הרב 
אמר מפורשות "איש כזה דינו 'רודף'". ראוי להסב את תשומת לבכם שאולי כדאי לבדוק את הדברים קודם 

שידורם, והנה אני כאן כדי להעיר על זה."

מבירור עם חטיבת החדשות עולה כי למרבה הצער אכן נפלו טעויות בתוכנית המדוברת. עורך התוכנית זיהה 
את הטעויות בעצמו מייד לאחר השידור. "אלו ימים מורכבים בחטיבת החדשות בה עובדים מסביב לשעון  כדי 
למסור לצופינו את המידע המקיף, המדויק והאמין ביותר" נענה הפונה, "אנו מצרים על תקלות מסוג זה, 

ופועלים כל הזמן כדי לצמצם אותן ככל הניתן.  נעשה כל מאמץ להימנע מטעות כזו שנית."

Photo by David Cohen/Flash90
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הקשר הישראלי
"היום בבוקר שישי בתוכנית תרבות ברשת ב', 
המליצה מישהי על סדרה בנטפליקס שעוסקת 
בפדופיל אפשטיין  ובאותה נשימה  ברוב חוצפתה 
מספרת על קרבתו לנתניהו  וגם לברק. אז אכן ידועה 
קרבתו או היכרותו של ברק לאיש  אבל מה הקשר 

לנתניהו??? חוצפה.  אין גבול."

צודקת  המתלוננת  כי  העלתה  לקטע  האזנה 
בטענותיה. מי שאמרה את הדברים היא כתבת 
תרבות בטלוויזיה המסחרית, המשתתפת כאורחת 
בפינת התרבות. עם זאת, לדעת הממונה, ניתן היה 
לצפות ממגיש התוכנית להפגין קשב ולתיקון מיידי 
שלו של האמירה השגויה. לעצם התלונה - היא מוצדקת לחלוטין, נענתה המתלוננת, " ככל הידוע, מר נתניהו 
מעולם לא נמנה עם סביבתו של ג'פרי אפשטיין, לא עסקית ולא חברית. מדובר בטעות והדברים הועברו והובהרו 

למערכת. אנו מתנצלים על הטעות האמורה."

הסיפור האמיתי
"אתמול פרסמתם בטוויטר דיווח  על ניסיון פיגוע בו מחבלים ניסו לדקור חיילים ונורו על ידם. בהמשך פורסם 
בעיתון 'הארץ' כי לא מדובר בניסיון פיגוע אלא במשפחה פלסטינית שקצרה חיטה בשדה השייך לה, הותקפה 
על ידי מתנחלים. אני שואבת מערוץ החדשות שלכם את המידע החדשותי וסומכת על המהימנות והאחריות 
של הכתבים כלפי הקוראים. אני קוראת לכם לפרסם הבהרה ולספר לציבור את הסיפור האמיתי על מנת שנוכל 

לחזור ולראות בכם מקור מידע מוסמך ומהימן שאינו מוטה." 

בדיקה חוזרת של חטיבת החדשות עם דובר צה"ל העלתה שצה"ל מחזיק בעמדתו כי מדובר בניסיון פיגוע. 
"איננו יכולים להסתמך על גורם תקשורת אחר כעל גורם רשמי ולדווח את דיווחיו. כל מידע חדש שעולה בקשר 
לידיעה חדשותית נבדק כדי להציג תמונה מהימנה." נמסר לפונה, "עם זאת, ובהקשר זה, נציין שהכתבת 

לענייני פלסטינים שידרה כתבה בנושא במהדורת החדשות ביום האירוע והביאה את גרסת המשפחה."

חדשות כזב
"זה שלושה ימים מפיץ השדרן 'פייק ניוז' בתוכניתו. לפי דבריו, בהפגנות מול בית ראש הממשלה הותקף שוטר 
על ידי המפגינים באלימות תוך שהם שוברים את רגלו, והוא הובהל לחדר ניתוח. על פי הודעת המשטרה האירוע 
לא היה ולא נברא. גם קצין משטרה אמר בשידור אחר אצלכם, שהשוטר שבר את רגלו במהלך מעצר של מפגין. 
אבקשכם לפעול לכך שהשדרן יפסיק את הפצת חדשות הכזב עליהן הוא חוזר מזה שלושה ימים, בנוסף אבקש 

כי השדרן יפרסם התנצלות על הפצת דבר שקר."

"אתמול בחדשות הערב, בהצגת הנתונים 
של תמותת חולי קורונה בישראל בהשוואה 

לתמותה באירופה, הוצג על-ידי כתבכם 
נתון של 32 מתים למיליון נפש. נתון זה 

אינו נכון. אתמול היו 15 מתים על כמיליון 
אזרחים בישראל. מכאן, שהנתון הנכון 

הוא למעשה כמחצית מהמספר שהצגתם 
למיליון נפש, דבר המעמיד את ישראל 

במצב הרבה יותר טוב מהנתונים של שאר 
מדינות אירופה. ממליץ לכם לבדוק ולוודא 

את המספרים ולהציג נתונים נכונים כדי 
שלא תיראו חובבנים בפני ציבור הצופים”

 31 

 כאן    דוח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2020



הפונה נענה כי לאחר בירור עולה שסוגיית תקיפת השוטר נמצאת במחלוקת. מהצד האחד, ישנם סרטונים 
המלמדים על מאבק ו/או תקיפה בין המפגינים לשוטר, ישנו פרוטוקול דיון בית משפט והחלטה המאמצת 
עמדה זו ובגינה נמצאים אותם מפגינים במעצר עד לסוף החודש. מהצד השני, ישנה הערכה ששבירת רגלו של 
השוטר נבעה מאותו מאבק ולא באופן מכוון. "נוכח אי הבהירות אי אפשר לטעון שהשדרן האמור מפיץ דברי 
כזב, שכן הוא מסתמך על סרטונים ועל הפרוטוקול. במקביל, שותפו להגשה של המגיש חלק על עמדה זו והציג 

את הגישה לה גם אתה טוען. בכך, לטעמה של הממונה, הובאו שתי הגישות שטרם הכרעו באופן חד וברור."

נתונים שגויים
"אתמול בחדשות הערב, בהצגת הנתונים של תמותת חולי קורונה בישראל בהשוואה לתמותה באירופה, הוצג 
על-ידי כתבכם נתון של 32 מתים למיליון נפש. נתון זה אינו נכון. אתמול היו 15 מתים על כמיליון אזרחים 
בישראל. מכאן, שהנתון הנכון הוא למעשה כמחצית מהמספר שהצגתם למיליון נפש, דבר המעמיד את ישראל 
במצב הרבה יותר טוב מהנתונים של שאר מדינות אירופה. ממליץ לכם לבדוק ולוודא את המספרים ולהציג 

נתונים נכונים כדי שלא תיראו חובבנים בפני ציבור הצופים”.

"תודה על פנייתך ועל הסבת תשומת הלב" נענה הפונה לאחר בדיקה מול חטיבת החדשות, "אכן הייתה שגיאה 
בטקסט. החישוב התייחס למספר המתים ומספר החולים קשה גם יחד. אנו פועלים כל העת כדי לספק לציבור 

נתונים מדויקים ואמינים. צר לנו על הטעות שנפלה במקרה זה, ונפעל כדי שטעות כזו לא תישנה".
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התפלגות תלונות לפי נושאים

חוסר איזון

תכנים ומסגרות תוכן פוגעני/לא ראוי
שידור

סגנון הגשה 
ותרבות דיון

אתיקה

 לשון
ושפה עברית

תרבות דיבור 
מינוח וניסוח 

 טעויות
וחוסר דיוק

כללי

קליטה

33%21%

5% 15%
5%

5%

5%4%3%

3%

6%

6%

9% 8%

11%

22%

8% 17%
7%

7%

סה"כ 2019

1,495
סה"כ 2020

1,837  2020 
2019 
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תכנים ומסגרות שידור

הרגלי צפייה והאזנה של הקהל הרחב הם עניין בעל חשיבות רבה לכל גוף משדר, ואין להמעיט מהשפעתם על 
ציבור הצופים והמאזינים. רגישות הקהל לשינויי תכנים ולוחות שידורים גבוהה מאוד, והנאמנות לגוף משדר 
נסמכת ברובה על היכרות והרגל לתוכניות, שדרנים קבועים ולוח משדרים יציב. שינויים בתחומים האלה, 

ודאי כשהם ניכרים או תכופים, נחשבים לגורם העיקרי לתלונות בקבוצה זו ואף לנטישת צופים ומאזינים.

מספר התלונות בקבוצה זו בשנת 2020 הסתכם ב-391 - 21% מכלל הפניות, שיעור התלונות המוצדקות עמד 
על 6%, ושיעור הלא מוצדקות - על 7%. מכיוון שמרבית התלונות בקבוצה זו אינפורמטיביות, נתח התשובות 

מסוג 'נענו לגופן' הוא העיקרי.
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השנה בלטו כמה נושאים עיקריים שהטרידו את הצופים ואת המאזינים. בראשם בלטו התלונות הנוגעות לקדימונים 
של התאגיד, המקדמים תכנים של חטיבת הטלוויזיה, שעל היקפם ועוצמתם הרבו הצופים להתלונן. תלונות בולטות 
נוספות נגעו לסיווגי גיל הצפייה בתוכניות, שלטעמם של הצופים לא הולמים את הגיל המצוין כמותר לצפייה. עוד 
הגיבו הצופים והמאזינים על הורדת תוכניות ותיקות ופופולריות בטלוויזיה וברדיו וגם על סיום דרכם של קרייני 

החדשות המוכרים והאהובים זה עשרות שנים, עוד מימי קול ישראל המוקדמים. 

כמה אפשר קדימונים?
הצופים והמאזינים הרבו להתלונן בשנה החולפת על היקפם ועוצמתם של הקדימונים שליוו את הסדרות החדשות 
שעלו בכאן 11 בשנה החולפת לצד תלונות על שימוש בטכניקת פרסום של "כיווץ מסך" )סקוויז(. 'טהרן' הייתה 

סדרת הדגל של חטיבת הטלוויזיה בשנה החולפת, ומסע הקידום שלה היה 
אינטנסיבי ביותר ובלטו הן התדירות התכופה של הקדימונים, והן פרק הזמן 
הממושך של מסע הקידום טרם עליית הסדרה לאוויר. עוד הביעו הצופים 
את מחאתם על השימוש בטכניקת פרסום קדימונים הנקראת "כיווץ 
המסך", שבה "נתפסת" למשך זמן קצר רצועה רוחבית בתחתית המסך 

לקידום תוכן אחר. 

"תשומת ליבכם כי הפרסום האגרסיבי ברדיו ובטלוויזיה לסדרה טהרן 
מוגזם וגורם למיאוס ולרתיעה מצפיה בסדרה. תרגיעו."

"בשל שטיפת המוח הנוראית, שהיא הרבה מעבר לדרגה של לוחמה 
פסיכולוגית מקצועית, של מיליארדי הפרומואים ברדיו ובטלוויזיה 

לסדרה טהראן, אני לא אצפה בסדרה !!!"

"בכל תכנית שנצפתה 
בזמן האחרון הופיע פרומו 

לסדרה טהרן באינטנסיביות 
מוגזמת, 5-7 פעמים כוסה 
המסך באופן חלקי במהלך 
שעה או שנשארה שקופית 

בפינת המסך. כך נפגמת 
ההנאה בצפייה בתוכניות 

האחרות. לא זכורה לי 
השתלטות כל כך אגרסיביות 

בקידום של תכנים נוספים"

צילום: ורד אדיר
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"רצועות פרסום לתוכניות התאגיד מופיעות קבוע ברבע המסך התחתון 
בעוד הסדרות המצוינות שלכם משודרות. המנהג הנורא הזה נוטל כל 
עונג מהצפייה. המסך מוקטן והשידור שבחרתי כבר בלתי נסבל. אנא, 

חדלו לקלקל את התוכניות המשובחות שלכם!"

"בכל תכנית שנצפתה בזמן האחרון הופיע פרומו לסדרה טהרן 
באינטנסיביות מוגזמת, 5-7 פעמים כוסה המסך באופן חלקי במהלך 
שעה או שנשארה שקופית בפינת המסך. כך נפגמת ההנאה בצפייה 
בתוכניות האחרות. לא זכורה לי השתלטות כל כך אגרסיביות בקידום 

של תכנים נוספים."

התלונות הרבות הועברו למחלקת הפרומו )הקדימונים(, וממנה 
11 מחויב לשדר תשדירי שירות, קדימונים  "כאן  נמסר בתגובה: 
)פרומואים(  וחסויות במסגרת לוח השידורים שלו, ומספרם נקבע על-
פי החלטות הנהלה. אסטרטגיית הבנייה של הלוח משתמשת בהפסקות 
במהלך התוכניות  כמקובל במרבית הערוצים בעולם, היות שהוכח שהן 
אפקטיביות יותר ומאפשרות זרימת צופים טובה יותר מהפסקות בין 

תוכניות. הפרומואים ייפסקו בקרוב עם סיום הקרנת הסדרה."

לעניין טכניקת כיווץ המסך נמסר: "טכניקה זו נוהגת, ובהרחבה, בכל 
הערוצים בעולם והשימוש בה בתאגיד כערוץ ציבורי נמוך משמעותית".

בחינת התלונות על-ידי הממונה העלתה כי יש צדק בטענות הצופים. לא ניתן היה להתעלם מהעוצמה ומההיקף של 
קדימוני הסדרה 'טהרן' שהביאו לתגובות ותלונות חריפות מצד הציבור בשל תחושת ההצפה הבלתי נסבלת, עד 
כדי 'שטיפת מוח'. לצד הרצון הטוב להבין את צורכי התאגיד בקידום הפקות, ודאי על רקע התחרות הבין-ערוצית, 
אי אפשר לזנוח כליל את סוגיית המינון והשפעתו על הצופים. אשר לטכניקת "כיווץ המסך" - אכן, אין מחלוקת 
כי השימוש של התאגיד בטכניקת קידום זו נמוכה מאוד לעומת גופים אחרים. עם זאת, יש לזכור כי צופי השידור 
הציבורי צופים בו בעיקר בגלל מאפייניו השונים מאלה של הערוצים המסחריים. לכן, גם שימוש מוגבל בטכניקה 
זו )גם הכיווץ בתחתית המסך וגם הופעת ריבועי קדימונים בצידי המסך בחלקו העליון(, גורם לחוסר נוחות בזמן 

הצפייה, ויש לתת עליו את הדעת.

עוד העלה בירור הממונה בסוגייה זו, כי שלא כנהוג לעניין פרסומות - להן נקבעו כללים מוסדרים ומובנים שעברו 
את אישור מועצת התאגיד - שידור הקדימונים אינו מוסדר כלל. מכאן עולה שהיקפם, תכיפותם ומשכם של מסעות 
הקידום נקבעים בהחלטות פנימיות לא מפוקחות. מכיוון שהתלונות שבו ונשנו, הן לעוצמת מסעות הקידום הן 

לטכניקת 'כיווץ המסך', לדעת הממונה נושא זה צריך להבחן ולהיות מוסדר על-ידי מועצת התאגיד. 

עוד העלה בירור הממונה 
בסוגייה, כי שלא כנהוג 
לעניין פרסומות - להן 
נקבעו כללים מוסדרים 

ומובנים שעברו את אישור 
מועצת התאגיד - שידור 

הקדימונים אינו מוסדר 
כלל. מכאן עולה שהיקפם, 

תכיפותם ומשכם של 
מסעות הקידום נקבעים 

בהחלטות פנימיות 
לא מפוקחות. מכיוון 

שהתלונות שבו ונשנו, הן 
לעוצמת מסעות הקידום 

הן לטכניקת 'כיווץ המסך',  
לדעת הממונה נושא זה 

צריך להבחן ולהיות מוסדר 
על-ידי מועצת התאגיד
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סיווג צפייה לפי גיל
נושא עקרוני ורוחבי נוסף שהתברר השנה בחטיבת הטלוויזיה נגע לדרך הקביעה של סיווג הצפייה לפי גיל, 
וזאת בעקבות תלונות של צופים שתהו והביעו תרעומת באשר לסיווג הגילי שהוענק לסדרות, סרטים ותוכניות 
המתפרסמים בלוח משדרי התאגיד. הסוגייה עלתה ביתר שאת על רקע שידור הסדרה 'חזרות', הפקת מקור שזכתה 
לפופולריות רבה. סיווג הצפייה שהוענק לה היה 'מגיל 8 ומעלה', ועל-פי התלונות שהתקבלו אצל הממונה, הסדרה 

התאפיינה במילים גסות ובסצנות מיניות שאינן מתאימות לצפייה מגיל זה.

קביעת סיווג צפייה גילי נסמכת על "תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים - תשס"ג-2002", שבוחנות מאפייני 
תכנים שיש להגביל צפייה בגינם - מין, אלימות )לרבות שימוש באלימות מילולית/שפה בוטה(, אכזריות, חשש 

לעידוד עבריינות או שימוש בסמים 
מסוכנים. בהתאם לרמת פירוט 
מסוימת לתכנים האלה, התקנות 
קובעות רמת סיווג גילי של שלוש 
קבוצות: צפייה מגיל 8 ומעלה, 
צפייה מגיל 14 ומעלה וצפייה מגיל 
18 ומעלה. ייאמר כבר עתה כי 
התקנות האמורות אינן בהירות 
דיין, הן פתוחות לפרשנות רחבה 
ואינן מאפשרות גמישות עקב 
מיעוט קטגוריות הגיל. ככל הידוע, 
הן עוברות עדכון וניסוח מחדש 
במשרד  החקיקה  גורמי  אצל 
המשפטים, אך פרסומן מתעכב 

כבר תקופה ארוכה.

צפייה  לאחר  במקרה האמור, 
מתקדמת בפרקי הסדרה לצד 
הממונה  דעת  בתקנות,  עיון 
נוספים  גורמים  של  )ודעתם 
שנדרשו לסוגיה( היא שהסיווג 

'8 ומעלה' אינו מתאים לסדרה לנוכח התכנים ששודרו בה. לאורך שידור הסדרה התקיים שיח מול חטיבת 
הטלוויזיה, שסברה שהסיווג שניתן מטעמה עומד בתקנות. בדיקת אופן הסימון של תוכניות נוספות העלתה כי 
שאלת הסיווג רחבה יותר ומצריכה בחינה מחודשת לגבי אופן קביעתו. העלאת הסוגייה מול הגורמים הנוגעים 
בדבר הביאה להכרה כי קביעת סיווג הצפייה אינה עניין של מילוי תקנות משפטיות בלבד. מדובר גם באמירה 
ערכית וחברתית של התאגיד עצמו, שנוכח המצב בו התקנות הקיימות אינן משרתות נאמנה את המטרה 
שלשמה חוקקו - טוב יעשה אם יקבע סולם צפייה גילי שיהלום את התכנים באופן מדויק יותר. לדעת הממונה, 
גם נושא זה הוא עניין של מדיניות, שראוי שמועצת התאגיד תעסוק בו. בחטיבת הטלוויזיה שמו לבם לסוגייה 

שהתעוררה והחלו בהליך בחינת נושא הסיווג הגילי וניסוח המלצות עבור המועצה.

לאחר צפייה מתקדמת בפרקי הסדרה לצד עיון בתקנות, 
דעת הממונה )ודעתם של גורמים נוספים שנדרשו לסוגיה( 
היא שהסיווג '8 ומעלה' אינו מתאים לסדרה 'חזרות' לנוכח 

התכנים ששודרו בה. לאורך שידור הסדרה התקיים שיח מול 
חטיבת הטלוויזיה, שסברה שהסיווג שניתן מטעמה עומד 

בתקנות. בדיקת אופן הסימון של תוכניות נוספות העלתה 
כי שאלת הסיווג הינה רחבה יותר, ומצריכה בחינה מחודשת 

לגבי אופן קביעתו

צלם: משה נחומוביץ'
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נעלמים
כאמור, יציבות בלוח המשדרים היא עניין של הרגלי צפייה, ותנודות או שינויים של מי שמורגל לתוכנית מסוימת 
או למגישים מסוימים ואוהב אותם, אינם מתקבלים בברכה. כך, העלמות של תוכנית באופן זמני או הורדת תוכנית 
באופן קבוע מביאים את המאזינים/צופים לתהות או להביע את מחאתם, ובכך גם להעביר משוב למידת הפופולריות 
של התוכנית או המגיש. במקרים בהם הדבר בר שינוי, יש להניח שמסר רחב תפוצה של הקהל יכול לתרום לשינוי 

בהחלטה. 

בשנה החולפת התקבלה החלטה להוריד את התוכנית הוותיקה והפופולרית 'רואים עולם', תוכנית ששודרה יותר 
מ-30 שנה והמשיכה את שידורה גם בתאגיד. התוכנית 
זוהתה בעיקר עם המגיש והעיתונאי הוותיק יעקב 
אחימאיר, שהגיע לגבורות ועדיין המשיך לשדר לאחר 
גיל הפרישה. ההודעה על הורדת התוכנית האהובה 
עוררה גל נרחב של פניות. היו שהביעו מחאה על 
ההחלטה, אחרים הביעו צער והיו שביקשו לשקול שנית 
את ההחלטה. לפונים נמסר שההחלטה נבעה מצורך 
להתאים ולארגן מחדש את לוח השידורים הכללי של 
חטיבת החדשות בנושאי חוץ. הודגש בפני הפונים כי 
בכל ערב משודרת תוכנית בת שעה העוסקת כולה 
בנושאי חוץ; במהדורה החדשות המרכזית משודר 

מגזין חוץ שבועי נרחב; ויש, כמובן, משדרים מיוחדים העוקבים אחר אירועים מיוחדים ברחבי העולם ומדווחים 
עליהם.

בהמשך, הוחלט על הורדת תוכנית האקטואליה 'קלמן סג"ל' וגם על הורדתה היו פניות רבות של מחאה; כמוה גם 
הורדת התוכנית הוותיקה 'בין השמשות' ששודרה שנים רבות עוד בימי רשות השידור. בכאן ב' הוחלט להפסיק את 

התוכנית הוותיקה 'הקשר הישראלי', וגם על הורדתה הביעו מאזינים רבים חוסר שביעות הרצון. 

בסופה של השנה סיימו את דרכם בקריאת חדשות בתאגיד השידור כמה "נפילים" רדיופוניים: דן כנר, איריס 
לביא, צבי סלטון, מלאכי חזקיה ודן עופרי. הקריינים הוותיקים שקולם נשמע מעל גלי האתר עשרות שנים, לא 
רק במהדורות החדשות, פרשו מחמת גילם. בעקבות הידיעה על כך פנו מאזינים בבקשה לשקול שוב את המשך 

העסקתם של הקריינים, וליוו את בקשתם בדברי הוקרה ותודה על שנים רבות של קריינות עברית מופתית. 

עוד נכללים בקבוצת תכנים ומסגרות שידור בקשות והערות של הצופים והמאזינים הנוגעות לשעות שידור, שידורים 
חוזרים, בירור על מועד עונות חדשות של סדרות, ועוד. הצופים והמאזינים מרבים להביע את דעתם בבקשה להוספת 
תכנים או תוכניות מסוימות )כושר גופני, בריאות, מוזיקה, שיחות עם מאזינים(, לסקר נושאים שלדעתם אינם זוכים 
לחשיפה מספקת )משבר האקלים, הפערים החברתיים( או להתלונן על סיקור יתר )פוליטיקה(, מבקשים להוסיף 

תרגום כלשהו, לשפר או להוסיף כתוביות, או להתעניין מתי ישודרו עונות נוספות בסדרה אהובה וכיו"ב.

בשנה החולפת התקבלה החלטה להוריד 
את התוכנית הוותיקה והפופולרית 'רואים 

עולם', תוכנית ששודרה יותר מ-30 שנה 
והמשיכה את שידורה גם בתאגיד. התוכנית 
זוהתה בעיקר עם המגיש והעיתונאי הוותיק 

יעקב אחימאיר, שהגיע לגבורות ועדיין 
המשיך לשדר לאחר גיל הפרישה. ההודעה 

על הורדת התוכנית האהובה עוררה גל נרחב 
של פניות שביקשו להמשיך את שידורה
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 תרבות הדיבור,
מינוח וניסוח

קבוצה זו כוללת תלונות שעניינן דרכי התנסחות שאינן הולמות את השידור הציבורי, מינוחים, ביטויים וניסוחים 
שאינם מתארים את הדברים נכון מצד העובדות, או שיש בהן כדי לפגוע ברגשות ציבור כלשהו )תקינות 

פוליטית(, או שיש בהן הטיה פוליטית או הטיה אחרת. 

מספר התלונות השנה בתחום זה הסתכם ב-62 - 3% מכלל התלונות, ירידה של כ-14% לעומת שנה קודמת. 
שיעור התלונות המוצדקות עמד על כ-26% והלא מוצדקות על 39%. 
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רשות פלסטינית או 'פלסטין'
"הזדעזעתי לראות בכתבה שלכם  שתאגיד 'כאן' מכנה את הרשות הפלסטינית 'פלסטין' בדיוק כמו ערוצי טלוויזיה 
בארצות אויב כגון אל ג’זירה ואל מנאר של החיזבאללה. חמור מאוד שבעוד מדינת ישראל מנהלת מאבק מדיני נגד 
הכרה ברשות הפלסטינית כמדינה, הערוץ של התאגיד הממלכתי שממומן על-ידי מדינת ישראל בכספי המיסים שלי 

פועלת כמו ערוץ עוין ומשתמשת בטרמינולוגיה של האויב".

הפונה נענה כי המונח בו משתמשים בתאגיד השידור לתיאור שטחי הגדה הינו 'הרשות הפלסטינית' בעוד עזה 
מתוארת כ-'עזה' או 'רצועת עזה'. במקרה האמור קרתה תקלה עקב חוסר הבנה מצערת, שתוקנה מיד עם איתורה. 

במערכת נעשה בירור מקיף וחידוד הנהלים כדי למנוע הישנות המקרה.

משל ונמשל
"בראיון הציג המנחה את גדי טאוב 
ואמר את הדברים המדהימים 
הבאים: "אתה ביביסט אין מה 
לומר אבל אתה גם טראמפיסט...". 
מדובר בחוסר כבוד לא רק כלפיו 
אלא כלפי כל מצביע ימין באשר 
הוא - הדה הלגיטימציה הזאת 
היא גובלת בהסתה והיא על חשבון 
הציבור המממן אותכם. ההסתה 
הזאת לא נולדה מריק אלא היא 
תוצאה של מדיניות טיהור נגד 
כל דעה ימנית )בעיקר של תומכי 

נתניהו( ונגד כל מנחה ימני או מצביע נתניהו".

המתלונן נענה כי תלונתו מוצדקת. אכן, מדובר בבחירה לא מוצלחת של מילים בפתיחת הריאיון עם מר טאוב. היה 
ניתן וצריך לעשות זאת אחרת. מנהליו של המגיש שוחחו אתו והבהירו לו את העניין. 

יחסים 
"קראתי את הכתבה של כתבכם בדרום על המקרה המזעזע של האונס באילת ולאורכה המלא נעשה שימוש במונח 
'יחסי מין'. אולי ייתפס בעיניך כזוטות אבל זהו חוסר דיוק מכעיס: מדובר במעשי אינוס ובעילת קטינה ולא ביחסי 

מין. יחסי מין מקיימים בהסכמה".

בדיקת התלונה והכתבה אליה התייחס הפונה מעלה כי לא מדובר בדברי הכתב כלל, אלא בציטוטים שהביא מתוך 
מסמכים ואמירות הנוגעים לחקירת המשטרה.

Photo by Miriam Alster/FLASH90
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נשיאים ורוח
"היום, בתוכנית שמעתי את המגישה מכנה את טראמפ 'הנשיא המודח'. בלי קשר לעמדה פוליטית - טראמפ אינו 
נשיא מודח, אלא נשיא שהפסיד בבחירות ולכן הוא הנשיא שמפסיד או הנשיא היוצא. מודח הינו מי שעבר הליך 

הדחה. מצופה ממגישה בכירה לדעת את ההבדל בין המונחים".

אכן נכון. נשיא מודח הוא מי שעבר תהליך הדחה ו/או כל תהליך שאינו העברה משלטון באופן דמוקרטי או מסודר. 

תרבות דיבור 
"האזנתי היום לפתיח של תוכנית הבוקר המאוזנת שלכם בכאן ב' ולא האמנתי למשמע אוזני: לועגים לראש ארגון 
הבריאות העולמי בצורה מביכה ופוגענית. 'ההוא שקוראים משהו.. משהו.. מאיפה הוא..אריתראי? הוא בכלל מבין 
משהו? בתחושה שלי מישהו סידר לו ג’וב. בושה וחרפה שככה מדברים על 
נושא תפקיד בכיר בארגון הבריאות העולמי בשידור ציבורי. הצמד הזה איבד 
גבולות וצריך לקרוא אותם לסדר. זה לא מצחיק. לא סחבקי. מיותר לציין 

שהעברתי תחנה ולא מוצאת לנכון לחזור ולהקשיב להם."

לאחר הקשבה לפתיח האמור, נמצאה התלונה מוצדקת. ככל שישנו רצון 
לתבל תוכניות אקטואליה בהומור וטון קליל, לדעת הממונה במקרה האמור 
המגישים עברו את גבול הטעם הטוב. הדברים הועברו למנהלת כאן ב' 

ולמערכת התוכנית.

תת תרבות
"יש גבול לחוצפה ולהיעדר בושה! בשיחות עם מאזינים ברשת 'מורשת' 
בחצות הלילה, אומר המגיש למאזינה 'אל תהיי פאטמה'! מה החוצפה 
הזו? מאין הוא מביא דברי בלע אלה, זו הסתה והעלבה ציבור שלם, שנובע 

מבורות ומטיפשות, שאנו כציבור לא צריכים לשאת ולסבול, אנשים גזענים ומטומטמים!"

התלונה מוצדקת. השימוש בביטוי היה פוגעני ומהווה הפרה של כללי האתיקה וחציה של גבולות הטעם הטוב 
הנהוגים בשידור. התלונה הועברה לטיפול מנהל הרדיו, שבחר גם לענות באופן אישי למתלוננת וציין מגיש התוכנית 

יינזף ונבחן באילו צעדים לנקוט נגדו.

ITU Pictures from Geneva, Switzerland
Mukhisa Kituyi, Houlin Zhao, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus with Sophia - AI 
for Good Global Summit 2018
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סה"כ 2020

1,837

התפלגות תלונות לפי הכרעה

מוצדקת

מוצדקת

מוצדקת 
בחלקה

מוצדקת 
בחלקה

נענה לגופו

נענה לגופו

אינה 
מוצדקת

אינה 
מוצדקת

12%
15%

15%

67%

6%

57%

24%

4%

סה"כ 2019

1,495
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של  הפלטפורמות  וכלל  הרדיו  הטלוויזיה,  בשידורי  ותקלות  קליטה  בקשיי  שעוסקות  תלונות 
חטיבת הדיגיטל של התאגיד מועברים להתייחסות הגורמים הטכניים המקצועיים. כאשר מדובר 
גלישה,  ובענייני  והטכנולוגיה  והטלוויזיה, הפניות מועברות למחלקת ההנדסה  רדיו  בשידורי 
 צפייה דרך האתר והרשתות החברתיות למיניהן והיישומון - הפניות מועברות לחטיבת הדיגיטל. 
נתח הארי של התלונות בקבוצה זו שייך בשנת הדוח לחטיבת הדיגיטל, נוכח הריבוי של אמצעי הצפייה 

והגלישה והשימוש ההולך וגובר של הציבור הרחב באמצעים אלה. 

מספר התלונות השנה הסתכם ב-91 - 5% מכלל התלונות, ירידה של 26% לעומת השנה הקודמת. שיעור 
התלונות המוצדקות עמד על 19% והלא מוצדקות על 12%.

קליטה

Photo by Miriam Alster/FLASH90
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 AM הפסקת שידורי
 ,AM אחד הנושאים המרכזיים שעלו השנה בתלונות הציבור בנושאי קליטה היה הפסקת השידורים דרך משדרי
אירוע שהיווה ציון דרך רב משמעות בתולדות שידורי הרדיו מהבחינה הטכנולוגית. לאור החלטה של גורמי המקצוע 
בחטיבת ההנדסה והטכנולוגיה ולאחר אישורים של מועצת התאגיד, שדנה בנושא וקיבלה את הפירוט המקצועי 

המלא לנקיטת המהלך 2020, הופסקו שידורים אלה בסוף חודש 
פברואר 2020. גורמים רשמיים אחרים ובראשם משרד התקשורת 
קיבלו הודעות מוקדמות על הכוונה להפסיק את השידורים הללו, 

שתאגיד השידור היה האחרון לשדר באמצעותם בישראל. 

הסיבה להפסקת השידורים היא היותה של טכנולוגיית השידור 
ב-AM מיושנת, נחותה ומרובה בהפרעות ורעשי רקע. בנוסף, 
טכנולוגיה זו לא הייתה ידידותית לסביבה, היא התאפיינה בפליטת 
קרינה גבוהה וצריכת משאבים רבים ויקרים. כמו כן משדרי 
ה-AM היו ישנים מאוד ובעלי מופע תקלות והשבתות אקראיות 
ויזומות רבות. לעומתה, טכנולוגיית ה-FM פרוסה טוב יותר ברחבי 
הארץ, איכותית ונקייה יותר מרעשים והפרעות והרבה יותר ירוקה 
וידידותית לסביבה. "מדינת ישראל", נכתב בנימוקי חטיבת ההנדסה 
והטכנולוגיות לפונים, "אינה יכולה להישאר מאחור ולהישען על 

טכנולוגיות, שמפנות מקומן לחדשות, איכותיות ומתקדמות יותר".

תלונות נוספות שעלו אגב עניין זה נגעו להיעדר פרסום מוקדם של 
התאגיד לכוונה להפסיק את שידורי ה-AM, כפי שניתן היה לצפות שייעשה. לעניין זה לא התקבלה תשובה מניחה 
את הדעת מצד הגורמים הנוגעים בדבר בתאגיד והתשובה הרשמית שהתקבלה הייתה היעדר הכרת חובה משפטית 

לעשות כן. 

של  אופייה  הממונה,  לדעת 
התלונה לא היה צריך להיבחן על 
פי אמות מידה משפטיות אלא 

אחרות, שירותיות בעיקרן.

השידור  תאגיד  של  "מהותו 
היא הענקת שירותי תקשורת, 
בהיבט  הן  התוכני  בהיבט  הן 
הטכנולוגי. משעה שמתקבלת 
החלטה )מוצדקת לכל הדעות(, 
להפסיק שידורים בערוץ טכנולוגי 
רב שנים, אך מתבקש כי תינתן על 
כך הודעה מוקדמת על-ידי פרסום 

תלונות נוספות שעלו אגב עניין 
זה נגעו להיעדר פרסום מוקדם 

של התאגיד לכוונה להפסיק את 
שידורי ה-AM, כפי שניתן היה 

לצפות שייעשה. לעניין זה לא 
התקבלה תשובה מניחה את 

הדעת מצד הגורמים הנוגעים 
בדבר בתאגיד והתשובה 

הרשמית שהתקבלה הייתה 
היעדר הכרת חובה משפטית 

לעשות כן. 
 לדעת הממונה, אופייה של 

התלונה לא היה צריך להיבחן על 
פי אמות מידה משפטיות אלא 

אחרות, שירותיות בעיקרן

צילום: מיכל רחמימי
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במגוון הפלטפורמות העומדות לרשות התאגיד. הימנעות מכך, אם כן, הינה 
תקלה בהיבט השירותי".

לא רואים טהרן בחו"ל
שורה של הפקות מקור מצליחות עלו השנה במסגרת שידורי חטיבת 
הטלוויזיה של התאגיד וכמה מהסדרות אף נמכרו לחברות שידור והפצה 
זרות, כמו הסדרה 'טהרן'. ישראלים רבים, המתגוררים או שוהים בחו"ל, פנו 
בתלונות על שאינם מצליחים לצפות בסדרה כזו או אחרת באתר האינטרנט 

של התאגיד או בשירות VOD ביישומון. 

בירור הנושא מול חטיבת הטלוויזיה העלה שכל תכניו של תאגיד השידור 
הישראלי זמינים לצפייה בישראל לכולם, חינם, וזאת בכל פלטפורמה 
שיבחרו. כל תוכן של כאן שאין עליו מגבלות, פתוח וזמין לצפייה גם בחו"ל. 
עם זאת, העמדת התוכן לצפייה מחוץ לישראל היא עניין מורכב הכרוך 
בהסדרה של זכויות יוצרים במוזיקה ובחומרי ארכיון )דבר שיש לו משמעויות 
תקציביות כבדות משקל( וכן בהסדרת זכויות שימוש בתוכן. ישנם תכנים 
שהתאגיד אינו יכול לאפשר צפייה בהם מחוץ לישראל וזאת לנוכח מגבלות חוזיות. משכך, רבים מהתכנים של כאן 

אינם ניתנים לצפייה מחוץ לישראל באופן זמני או קבוע.

התקנת יישומון כאן בטלוויזיות חכמות
במהלך השנה החולפת הושלם הליך השקה מוצלח של הטמעת יישומון 'כאן' בטלוויזיות חכמות, ובכך ניתן מענה 
לפניות רבות של צופים שהמתינו לכך תקופה ארוכה. השקת הישומון מאפשרת מעתה לצופים נגישות לספריית 
וידאו )VOD( עשירה: פרקים מלאים משידורי כאן 11, כאן חינוכית וסדרות הרשת של כאן דיגיטל לצד שידור חי 
רב-ערוצי: 3 ערוצי טלוויזיה, 8 תחנות רדיו וספריית הסכתים ובה עשרות כותרים. היישומון זמין כרגע בטלוויזיות 
וסטרימרים בעלי מערכת הפעלה תומכת Android ובסטרימר מסוג Apple TV, ובימים אלה עובדים בחטיבת 

הדיגיטל גם על גרסאות מותאמות לטלוויזיות החכמות של LG וסמסונג.

ישראלים רבים, המתגוררים 
או שוהים בחו"ל, פנו 

בתלונות על שאינם 
מצליחים לצפות בסדרה 

כזו או אחרת באתר 
האינטרנט של התאגיד או 
בשירות VOD ביישומון. 
בירור הנושא מול חטיבת 

הטלוויזיה העלה שכל 
תכניו של תאגיד השידור 
הישראלי זמינים לצפייה 

בישראל לכולם, חינם, וזאת 
בכל פלטפורמה שיבחרו. 

כל תוכן של כאן שאין עליו 
מגבלות, פתוח וזמין לצפייה 

גם בחו"ל
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התפלגות תלונות לפי סוג תוכן

סה"כ 2019

1,495
סה"כ 2020

1,837  2020 
2019 

הכול
אחר

סדרות, סרטים, דרמה, 
תעודה ותחקירים

חדשות ואקטואליה

תרבות, בידור וספורט

מוסיקה

פודקאסט/הסכת

תשדירים, חסויות, 
פרסומות וקדימונים

ילדים ונוער

כללי

דת ומסורת

56%59%

14% 9%

7%

1%1% 3%

3%

3%
5%

3%

1%1%

13%13%

2%

2%

1%

1%

1%1%
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סגנון הגשה ותרבות הדיון

לקבוצה זו משתייכות תלונות שעניינן תרבות הדיון וניהול השיח, בראיונות או ברבי-שיח, לצד תלונות על סגנון 
הגשה המעורר חוסר נעימות ורתיעה אצל המאזינים והצופים. ציבור זה מתלונן תכופות על תרבות דיון הלוקה 
ב"קקפוניה" ברבי-שיח, שתוצאתו קושי לשמוע ולהבין את הדוברים; שיסוע תכוף או מניעת התבטאות ראויה 

של מרואיינים; חוסר כבוד; השתלחות, וכן נימה פוגענית או התייחסות מבטלת מצד המראיינים. 

מספר התלונות בקבוצה זו עמד על 108 - 6% מכלל התלונות, ירידה של 21% לעומת השנה הקודמת. שיעור 
התלונות המוצדקות בקבוצה זו עמד על 10% )23% בשנה הקודמת(. הירידה גם במספר התלונות הכולל וגם 
במספר התלונות המוצדקות מהווה מגמה חיובית של שיפור נושא השיח ותרבות הדיון, נושא שמציק לצופים 

ומאזינים רבים. 
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התנגחות במרואיינים
"שמעתי עכשיו את המגיש בכאן ב' ברדיו מראיין פעילה בארגון לוטם. השאלות שלו היו מזלזלות והריאיון כולו היה 
שחזור של חוסר אמון במתלוננת האונס מקפריסין, שכל אדם סביר, קל וחומר עיתונאי שמכיר את הפרטים שפורסמו, 
מבין שצדק לא נעשה במקרה הזה. הוא התנגח במרואיינת, שהינה פעילת שטח, ולא פוליטיקאית עם דף מסרים 
שמורגלת בראיונות בשידור חי. המגיש נתן לגיטימציה למיתוס המסולף שמדובר בתלונת שווא, בשם העובדה שישנן 

כאלו." 

לאחר האזנה לריאיון עלתה תמונה מורכבת ולא חד-משמעית כטענת המלינה. "דבריה וטענותיה של המרואיינת 
'הזמינו' חלק מהשאלות שנשאלו על ידי המגיש, שכן היא, שכלל לא מכירה את חומר החקירה והראיות, קבעה 
קביעות חד-צדדיות ומוחלטות שהמתלוננת נאנסה בעוד ממצאי חקירת המשטרה ובית המשפט קבעו אחרת," 
ענתה הממונה, "עם זאת, ונוכח התמשכות הריאיון, אני סבורה כי ניתן היה לצפות מהמגיש ליותר אמפתיה והכלה 

נוכח הרגישות והמורכבות הנושא".

ריאיון כוחני
"אני חייבת להעיר ולהתקומם על הריאיון עם זהבה 
גלאון, כשהיא הגיעה להתראיין בתוכנית. הריאיון 
התנהל בכוחנות, דעתנות והטפה במקום שאלות ודיון 
תרבותי. לגלאון לא ניתנה אפשרות להשיב וטונים של 
דיבור הפכו לצעקות אחד בדברי השני. לא יכול להיות 
שבניו-ג'ורנליזם, עיתונאי יתקוף את המרואיין ולא 

יאפשר לו להציג את תשובתו."

הפונה נענתה שהתוכנית המדוברת היא תוכנית 
פובליציסטית שבה מתנהלים ויכוחים אידיאולוגים 
ערים, מוצגות עמדות שבמחלוקת והמגישים גם 
אומרים את דעתם. "תאגיד השידור  מחויב לשמירה 

על חופש הביטוי אך גם לשמירה על תרבות הדיון וכבודם של הצופים במשדר. במקרה האמור אכן הייתה התלהטות 
שיח, כטבע הדברים בסוגיות מסוימות, אך לא מצאתי שנמנעה מהגב' גלאון אפשרות התגובה, ההיפך הוא הנכון." 

השתלטות על שידור
כמה פניות נעשו עקב השתתפותה של הפובליציסטית גלית דיסטל בפאנל בתוכנית 'השבוע' של ליל שבת בכאן 11. 

כל התלונות עסקו בדרך התבטאותה של הגב' דיסטל בצורה שפגעה בנוחות הצפייה בתוכנית. 

"אני צופה נאמן של ערוץ 11, שמעלה תוכניות איכותיות. היום, לצערי, בתחילת השידור של יומן 'השבוע', הייתי צריך 
לעבור לערוץ אחר משום שמוזמנת בשם גלית דיסטל השתלטה על השידור ולא אפשרה לאף משתתף אחר לדבר. 
ברור שדעתה חשובה וצריכה להישמע אבל אסור לתת לה להשתלט. יש לתת לכולם לדבר באופן תרבותי זו דעתי... 

Photo by Miriam Alster/FLASH90
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ואם לא - יתכן וצריך להזמין רק אותה ולתת לה מלוא הבמה, מבלי שאף אחד יפריע לה... אני מקווה שתמצאו את 
הכוח לקרוא, גם אותה, לסדר."

הצופים המלינים בעניין נענו בתודה על שיתוף תחושת חוסר הנוחות, והדברים הועברו למערכת התוכנית לתשומת 
הלב ולפעולה למען תרבות דיון נאותה, כך שלא תיפגע חוויית הצפייה של הקהל. 

תנו למרואיינים לדבר!
"אני מאזין קבוע שלכם. נמאס לי! השדרנים שלכם, כמעט ללא יוצא מהכלל, לא נותנים למרואיינים לדבר. מתפרצים, 
חותכים, צועקים עד שכל השידור הופך לבליל של צעקות. הגיע הזמן שתחנכו את הצוות שתפקידם לתת לנו לשמוע 
מה אומרים המרואיינים. לא מענין אותי מה המגישים חושבים. זה קורה כמעט בכל תכנית, שהמראיינים הופכים את 
הבמה לשלהם והשמעת דעותיהם ולא נותנים לאנשים לפתוח את הפה, נמאס כבר לשמוע אותם. עברתי ל-BBC שם 

יש תרבות אחרת".

כאמור, ישנה רגישות רבה של הציבור, ובמקרים רבים מוצדקת, לתרבות הדיון וניהול ראיונות ורבי-שיח בתוכניות 
הטלוויזיה והרדיו. על עורכי התוכניות להפנים את חשיבות ניהול השיח לטובת הקהל הצופה והמעוניין להשכיל 

וליהנות מהתוכניות השונות.

תשובת הממונה היתה "צר לנו על תחושותיך שכן אנו פועלים לשדר תוכניות שיהוו מקור משיכה למאזינים ולצופים 
ומטרתנו היא לא להרחיק קהל, חלילה. דבריך מועברים לתשומת הלב של מנהלי התוכניות לשיפור תרבות הדיון 

בתוכניות האקטואליה תוך מעקב על יישום הדבר". 

חיסול חשבונות
“רשת ב' שלום לכם, ימי שישי בבוקר מקשיבים לרדיו 
אבל מתברר שחובה לכבות את המכשיר או לעבור 
לתחנה אחרת. אי אפשר להקשיב לשני המגישים 
בתוכנית... אין כל  התייחסות או ניסיון לכבד דעה שלא  
'שלי', התת מקלע מתחיל לפעול לפני שהצד השני 

אפילו לא סיים להעלות את טיעוניו."

הפונה נענה שאופייה של התוכנית האמורה מוכר, 
והקצב המהיר והדינמי של שני המגישים הוא הייחוד 
העיקרי של התוכנית, שכן מדובר בשתי דמויות 

דעתניות ותוססות.  "אנו מקווים כי הדימוי שבחרת היה ציורי בלבד. בכל מקרה, הפנייה הועברה למערכת 
התוכנית ולמנהלת כאן ב' לתשומת ליבם למקרים חריגים של שיח המעיקים על המאזינים." 

"אני מאזין קבוע שלכם. נמאס לי! השדרנים 
שלכם, כמעט ללא יוצא מהכלל, לא נותנים 

למרואיינים לדבר. מתפרצים, חותכים, 
צועקים עד שכל השידור הופך לבליל של 

צעקות. הגיע הזמן שתחנכו את הצוות 
שתפקידם לתת לנו לשמוע מה אומרים 

המרואיינים. לא מענין אותי מה המגישים 
חושבים. זה קורה כמעט בכל תכנית, 

שהמראיינים הופכים את הבמה לשלהם 
והשמעת דעותיהם ולא נותנים לאנשים 

לפתוח את הפה, נמאס כבר לשמוע אותם. 
עברתי ל-BBC שם יש תרבות אחרת"
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תלונות מוצדקות לפי נושאים

אתיקה

חוסר איזון

טעויות וחוסר דיוק

כללי

לשון ושפה עברית

 סגנון הגשה
ותרבות דיון

קליטה

תוכן פוגעני/לא ראוי

תכנים ומסגרות שידור

תרבות דיבור, מינוח 
וניסוח

63%

5%

4%

5%

4%

6%

6.5%

2%

2.5%

3%

21.5%

9%

11.5%

11.5%

16%

3%

5%

5%

7%

8%

2020 
2019 

מוצדקות כולל את מוצדקות בחלקן	 
התרשים מתאר את חלקו של כל נושא מסך התלונות שנמצאו מוצדקות 	 
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תלונות מוצדקות לפי ערוץ

1.5%כאן 88

2.5%כאן תרבות

0.5%כאן קול המוסיקה

0.25%כאן רק"ע

1.5%כאן מורשת

2.5%הכל

1%מכאן ערבית

0.25%חינוכית

כאן 11
חדשות

70%

כאן 11
תכניות

7%

כאן אתר

11%

כאן ב'

9%

0%כאן 33 )ערבית(

0%כאן 88

2%הכול

0%כאן תרבות

0%כאן קול המוסיקה

1%כאן מורשת

0%כאן חינוכית

כאן אתר 

16%

2020

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

2019

כאן אתר 

16%

כאן ב' 

17%

כאן 11
חדשות

37%

כאן 11 תכניות

20%
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נספח

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 62)ד( ו-90)ב( לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד-2014, קובעת המועצה את הכללים 
הבאים:

פרק א' - פרשנות
בכללים אלה - . 1

"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 11)12( לחוק 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 
כל אדם רשאי לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על כל ענין הנוגע למשדרי התאגיד או לאופן פעולתו, בכל . 2

הנוגע לשידוריו והתוכן שהוא מספק ובתלונות על הפרת כללי האתיקה ) להלן - תלונה(.

הגשת תלונה
התלונה תוגש בכתב או בכל דרך מקובלת ומתועדת אחרת, במישרין לממונה, היא תהיה חתומה בידי המתלונן . 3

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.
בכל קובלנה העוסקת בהפרה, לכאורה, של הקוד האתי של התאגיד, יהיה לממונה שיקול דעת באשר לאפשרות  ב. 

להעבירה לוועדת האתיקה הפנימית לדיון משותף של הממונה והוועדה.
החליט הממונה שלא לטפל בתלונה בשל קיומו של גוף אחר בתאגיד כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע על כך למתלונן  ג. 

בכתב.

כללי תאגיד השידור הישראלי )ממונה על קבילות הציבור(, התשע"ז-2017
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תלונות שאין לברר אותן
5.א. לא יהיה בירור בתלונות אלו:

תלונה שהוגשה בעילום שם, אלא אם כן סבר הממונה אחרת וינמק את החלטתו;  .1
תלונה שנבדקה וטופלה על ידי הגורמים המקצועיים בתאגיד והמענה שנשלח לפונה מניח את דעתו של הממונה;  .2

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;  .3
תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;  .4

ב. הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן )א( אין לברר אותה, יודע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים 
לכך.

קיבל הממונה מספר רב של תלונות באותו נושא, רשאי הוא שלא להשיב לכל פונה בנפרד אלא לפרסם תשובה באתר   .6
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.

הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו - אם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בתאגיד, גם  ב. 
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.
הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת. ג. 

לצורך הבירור רשאי הממונה לדרוש מכל עובד או בעל תפקיד בתאגיד להתייצב לפניו ולמסור לו, תוך תקופה שיקבע  ד. 
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.
הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך. ב. 

ממצאי הממונה
9. מצא הממונה, בתום הליך הבירור שהתלונה הייתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהג כמפורט להלן:

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו;. 1
העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הממונה להצביע לפני מי שהתלונה עליו, על הצורך בתיקון הליקוי ועל . 2

הדרך והמועד לכך, וזאת בשים לב לסמכויות הנתונות בידי המנהל הכללי כעורך הראשי של התאגיד.
העלה בירור ראשוני של התלונה כי יש לשקול הפסקת שידור של תשדיר פרסומת, חסות או תשדיר לשירות הציבור, . 3

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 בפסקה )2( על האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי;

העלה בירור התלונה חשד שנעברה עבירה פלילית - יביא הממונה את הדבר לידיעת היועץ המשפטי של התאגיד . 4
ויודיע על כך ליו"ר המועצה ולמנהל הכללי;

רשאי הממונה לפנות למנהל הכללי בכתב, בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו בשידורי הטלוויזיה או הרדיו או . 5
הדיגיטל במועד שהורה.

שידור הממצאים
10.א. המנהל הכללי של הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך, ינחה בדבר אופן שידור ממצאי הממונה כאמור בסעיף 9)5(, 

בשים לב להמלצת הממונה.
ב. הממצאים ישודרו, ככל האפשר בנסיבות העניין, באותה מסגרת שבה שודר המשדר שבעטיו נגרמה הפגיעה ובסמוך 

לאחר שידורו.
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ג. בעת שידור הממצאים יצוין מועד השידור המקורי שבו נעשתה הפגיעה כאמור.

ממצא שלילי
11. מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה, יודיע על ממצאיו למתלונן וכן למי שהתלונה נוגעת אליו.

דין וחשבון
הממונה יגיש למועצה, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולותיו. הממונה ישקול פרסום פרטי התלונות  12. א. 

והממצאים בהתחשב בחוק הגנת הפרטיות.
משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א(, הוא יהיה פתוח לעיון הציבור, לרבות באמצעות פרסומו באתר  ב. 

האינטרנט של התאגיד.
דין וחשבון שהגיש הממונה וכן כל מסמך אחר שפרסם או הכין במסגרת מילוי תפקידו, או הודעה שנמסרה לו אגב  ג. 

מילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

פרסום
התאגיד יפרסם ברבים הודעה על מינויו של הממונה וכן הודעה על מענו לצורך הגשת תלונות. 13. א. 

התאגיד יפרסם מזמן לזמן, לפי הנחיות המנהל הכללי, הודעות באמצעי התקשורת ובהן שמו של הממונה והמען  ב. 
לפניות אליו.

אי-תלות
אין על הממונה מרות בעניין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה, זולת מרותו של הדין.  .14

תשע"ז )2017(
גיל עומר

יושב ראש מועצת התאגיד
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