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נספח ו'
דוח בדיקת תפקוד הערוץ הראשון בימי סערת השלגים               

דוח סערה

מונינו על ידי ועדת התוכן כוועדה אד־הוק לבדיקת התנהלות הערוץ הראשון בקשר לסיקור 
הסערה, שהתחוללה בין התאריכים 12.12.2013 ועד 14.12.2013.

וסקירה  נתונים  להמציא  תפקידו,  מתוקף  מרקוביץ',  דדי  האומבודסמן,  על  הטילה  הוועדה 
הוטלה  האומבודסמן  על  לקראתה.  הראשון  הערוץ  של  ולהיערכות  הסערה  לימי  רלוונטיים 
מנכ"ל  הטלוויזיה,  מנהל  לרבות  בדבר,  המעורבים  של  הודעותיהם  לקבל  היתר,  בין  המשימה, 

הרשות, מנהל חטיבת החדשות, שדרים וכן עובדים שונים ונוספים רלוונטיים.
בד בבד, נקבע מועד דיון לוועדה, אליו זומן מנכ"ל רשות השידור, ו/או מי מטעמו, לפי שיקול 

דעתו, כרלוונטי לבדיקתנו.
מועד הדיון נקבע ליום 9.1.2014. לדיון זה הופיעו כל חברי הוועדה והוצגו בפניהם ממצאי 
בדיקתו של האומבודסמן. זה ציין כי העובדים חששו לשתף עמו פעולה. מטעם הערוץ הראשון 

לא הופיע איש, על אף הזימון.
אף על פי כן, ולמען הזהירות, הוחלט כי תינתן הזדמנות נוספת לנציגי הערוץ הראשון לתת 
דעתם ו/או להשתתף בדיון. על כן נדחה הדיון לישיבה נוספת ל־16.1.2014. כדי לוודא הופעת 
נציגי הערוץ הראשון, נשלח אל המנכ"ל מייל ובו הודע לו על המועד החדש, תוך הזמנה לדיון, 
ואף ניתנה לו אופציה לקבל כל חומר שהיה על שולחן הוועדה ו/או להגיב בכתב. לשכת היו"ר 
וידאה כי המייל התקבל בלשכת המנכ"ל פעמיים, זאת לאחר שבפעם הראשונה בוטל אישור 

הקבלה.
אך גם ביום 16.1.2014 לא הופיע נציג כלשהו מטעם הערוץ הראשון, לא התקבלה עמדה 
בכתב ואף לא נתבקש העתק מהחומר שנאסף על שולחנה של הוועדה. על כן, העמדה היחידה 
בקשר עם החקירה הנה ממצאי הבדיקה שהעביר האומבודסמן, שמתקבלים ככתבם וכלשונם, 
כפי שקראה הוועדה והשתכנעה מבדיקתו, במיוחד לנוכח חיוורונו של הערוץ הראשון, לעומת 
שאר הערוצים, בלשון המעטה, בסיקור הסערה, ולרבות אי סיקור חלק נרחב מהתדרוך של 
החובה  מוטלת  ציבורי,  כשידור  הראשון,  הערוץ  על  כי  מאליו  שמובן  הגם  הממשלה.  ראש 

האלמנטרית, לספק שידור נכון ואמין למשלמי האגרה.

בברכה,          
עו"ד וופא זועבי פאהום
שלום קיטל
יואב צור
דדי מרקוביץ'
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להלן ממצאי הבדיקה ומסקנות הוועדה:

הקדמה:
מיום חמישי 12.12.13 ועד שבת 14.12.13 התחוללה ברחבי הארץ, ובעיקר בירושלים ובהרי 
החיים  מהלך  ואת  התנועה  את  שיתקו  והסופה  הכבד  השלג  נדירה.  אוויר  מזג  סערת  יהודה, 
השגרתי בבירה ובסביבותיה. מלבד ההסגר שנכפה על מאות אלפי אזרחים, נפגעה קשה אספקת 
החשמל ועשרות אלפי בתי אב נותרו בקור העז בלי תאורה וחימום במשך יומיים. מיותר להדגיש 
שתפקידם, המובן מאליו, של כלי תקשורת ארציים לספק מידע רציף ועדכני לציבור בצד דיווח 
ותיאור האירועים ובדיקה בלתי פוסקת של הרשויות, מעשיהן ומחדליהן. ערוץ 1 כשל במשימה 
הזאת. עיון בלוח השידורים של שלושת הערוצים הארציים )נספח 1( מלמד על הפער שקשה 

למצוא לו הסברים הגיוניים בין שידורי הערוץ הציבורי לשידורי הערוצים 2 ו־10.

אך לא רק ההשוואה לערוצים האחרים מלמדת על המחדל. תפקידה של רשות השידור, על פי 
חוק רשות השידור, הוא לקיים שידור ציבורי אמין. תפקידה של הרשות הוא לשדר באופן רציף 

מידע לציבור, תחת כל איום ובכל תנאי מזג אוויר.
ו־10 השכילו להבין את ממדי התופעה, החלו לשדר מ־7:00 בבוקר, כמעט  בעוד ערוצים 2 
ברציפות עד למוצ"ש - בערוץ הראשון עלה סיקור חלקי ביום שישי, ונעדר כמעט לגמרי ביום 

שבת עד למוצ"ש.

ובכמה  וראוי  מקצועי  שידור  לקיים  יכולתם  כמיטב  עשו  השידור  רשות  עובדי  להדגיש:  יש 
ולהעמיק את השידור, אך ללא  מקרים אף התווכחו עם הממונים עליהם על הצורך להרחיב 

הועיל. ההיערכות מראש ותהליך קבלת ההחלטות תוך כדי האירוע היו לקויים.
במינהלה  ועובדים  טכנאים  מעיתונאים,  היתר  בין  והתקבלו  ידינו  על  נאספו  להלן  הנתונים 
ברשות השידור שהיו בשטח, בבניין רוממה בירושלים ובתל אביב. לבקשתם, הציטוטים והמידע 

המובאים כאן אינם לייחוס.

בניגוד לכללים ולאמור בחוק, מנהלים בכירים, בהנחיית המנכ"ל, לא שיתפו פעולה עם עבודת 
הבדיקה. המנכ"ל התעלם )פעמיים ובשני מועדים שונים( מההזמנה שניתנה לו על ידי הוועדה 

וסירב להתייצב מולה או לשלוח את גרסתו ומסקנותיו לאירועים.
הדוח וההמלצות יועברו לעיון ולטיפול ועדת התוכן.

השתלשלות האירועים:
1. על ממדי הסערה ניתן היה להבין כבר מהדיווחים של שרון וכסלר, החזאית, מיום רביעי. השלג 

אמנם היה צפוי, אולם היקפו והעובדה כי כבישי ירושלים ייחסמו לא היו צפויים.
מקום  הותירו  לא  ודיווחיה  וכסלר  שרון  של  הצילומים  "מבט",  במהדורת  ה',  יום  בתחזית   .2

לפרשנות )וכסלר במהדורה: "שיא הסערה לפנינו"(. יש שלג כבד, הכבישים לבירה החלו להיסגר.
3. בעת שידור מהדורת חצות, העיר הייתה נצורה. במהדורה דווח על השלג הכבד ועל הדרכים 
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החסומות. הועלה לקו בשידור חי נהג שהיה תקוע בכביש 1.
אורן  הטלוויזיה,  מינהל  ראש  את  להשיג  ניסו  ברוממה  הנצורים  האנשים  ערב,  באותו  עוד   .4

שינדל. על פי המידע שנמסר לנו הוא לא היה זמין.
5. דוגמה להיערכות בערוצים המקבילים: בערוץ 10 הבינו את המצב המייאש בערב יום חמישי. 
הם שכרו רכבים, העלו צוותים לירושלים. יש להם, למשל, אפליקציה של  liveU ויכולת שידור 
"סטנד אפ" דרך יישום של "וואצאפ". הם קיבלו אישור והתחברו למצלמות של מוקד התנועה 
ולנווה  הארצי לתמונות מקיפות. בערוץ 2 ההיערכות הייתה בבוקר. צוותים הועלו לירושלים 

אילן עם מזרנים ומזון בחלון זמן שאפשר עדיין תנועה בבוקר על הציר הראשי.
6. עד לשלב זה לא היה איש מינהל בבניין הטלוויזיה שידאג לרכבי חילוץ, למזון )מזנון(, לבית 

מלון, לציוד טכני ותיגבור ערכות liveU  )במערכת בירושלים קיימות רק שתיים(.
יצאו בלילה מרוממה  "גיוס כללי" בטלוויזיה. העובדים  7. לא הייתה החלטה מערכתית על 

מתוך ידיעה שיש סבירות גבוהה שהם לא יוכלו לחזור לעבודה בבוקר.
8. אף מנהל תוכן לא היה בנמצא )לא מנכ"ל כמנהל טלוויזיה, לא ראש חטיבת החדשות ולא 
סגנו( כדי להיערך לבוקר, בין היתר כדי להחליט האם כדאי לשדר באולפן חדשות פתוח. מנהל 
תורן, שאחראי על דיווח למנכ"ל, על שמירה על רצף השידורים, על דיווח על אירועים חריגים 
ועל ההחלטה האם לפתוח בשידור מיוחד לא הצליח להשיג את מקבלי ההחלטות. אחת הסיבות: 

הפסקת חשמל שהייתה בחלקים נרחבים מהעיר והיישובים שסביב לה )כמו הר אדר(.
9. כל האנשים ברוממה שוחררו לבתיהם. מלבד צוות של כעשרה אנשים. הוזמנו על ידי מנהל 
תורן שבעה חדרים במלון קראון פלאזה )"שערי העיר", המלון הקבוע, היה מלא( והוזמנו פיצות. 
ב־03:00 בבוקר מספר מצומצם של עובדים של ערוץ 1 שוכן במלון בשל חוסר היכולת לנוע חזרה 

לבתיהם.  
10.  מזג האוויר תפס את המערכת תקועה. למשל, הוכנו רכבים וניידות עם שרשרות. בחנייה 

היה עומס שלג כזה שלא ניתן היה לחלץ את הרכבים בזמן אמת. הרכבים נתקעו.
– בפועל היכולת  גם אם מערכת החדשות הייתה מחליטה לפרוץ את השידור  כי  יצוין   .11
כולה לא הייתה ערוכה  כי המערכת  נראה  ליכולות הבסיס. למעשה,  הטכנית הייתה מוגבלת 

לשידורים בשלג, לא מקצועית ולא טכנית )שינוע עובדים לעבודה בבוקר, מזון וכו'(.
12. ביום שישי בבוקר, בערוצים 2 ו־10 החלו תכניות הבוקר עם דיווח על מזג האוויר. לערוץ 

הראשון אין תכנית בוקר.
13. אין תיעוד לישיבה כלשהי של הטלוויזיה על היערכות לקראת הסערה, אם צריך או לא 

לפרוץ לשידור.
14. לקראת 7:30 קיבלה מרב מילר, מגישת "מבט", הוראה להגיע לאולפן תל אביב ולהיערך 

לשידור מיוחד. 
15. ב־9:00 בבוקר שישי עלתה מהדורת חדשות מיוחדת בערוץ 33 של 8 דקות עם צילומים 
מהשטח שהייתה יוזמה אישית של העיתונאים ברוממה. הסיבה לכך שמהדורת החדשות עלתה 
בערוץ 33 ולא בערוץ 1, כמתחייב, הנה כי בבוקר משודרים בערוץ 1 שידורי החינוכית, וזאת 
ולדרוש את  אף על פי שמנהל חטיבת החדשות או מנהל הטלוויזיה רשאים לפנות לחינוכית 
וכסלר, החזאית,  השידורים במקרי חירום. הפנייה לחינוכית נעשתה רק לקראת 10:00. שרון 
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נמצאים  אין ספק שאנחנו  היסטורי...  בתקדים  "מדובר  ולדבריה במשדר:  המגישה,  גם  הייתה 
יוצא דופן  באירוע היסטרי והיסטורי מבחינת קנה המידה והממצאים שלו... זה באמת משהו 

שתפס את כולנו בהפתעה כל כך גדולה". 
16. מבזק נוסף בערוץ 33 עלה ב־10:00. רק ב־10:34 עלה השידור בערוץ 1.

17. ב־19:00 הופסק השידור החדשותי והערוץ הראשון שידר תכנית בידור "נפגשים בשישי 
עם יענקל'ה ואירית" – בשידור חוזר נוסף. מערכת "יומן", שהייתה ערוכה להקדים את המשדר, 
פנתה לחטיבת החדשות, אך מנהל החטיבה סרב לפנייה והעדיף להעלות את תוכנית הבידור 
במקום להקדים את המשדר האקטואלי. בערוצים המתחרים הוקדמו מהדורות החדשות בערב 

שישי והחלו ב־19:00.
18. ביום שבת, השידורים בערוץ 1 היו צמודים ללוח השידורים הרגיל. רק ב־17:00 עלה מבזק 

חדשותי. ב־19:52 שודרה מהדורת החדשות השבועית עם עדכונים על מזג האוויר.
לציבור הדתיים   )19:52( עד למהדורת החדשות המרכזית  יצאה השבת.  ב־17:30  בערך   .19

ולשומרי השבת אין תמונה מלאה על אירועי סוף השבוע.
20. 19:00, מוצ"ש, תדרוך של ראש הממשלה בחדר החירום שהוקם בעיריית ירושלים. צוות 
של הערוץ הראשון נמצא שם. למרות זאת, אין החלטה על הקדמת השידור. במקום, משודרת 

אותה תכנית הבידור, שוב בשידור חוזר ונוסף, מיום שישי ב־19:00.
21. ערוץ 10 סומך בדרך כלל באירועים כאלה על הערוץ הראשון כשידור גיבוי, אם השידור 
העיתונאים  הופתעו שבמסיבת  זה  במקרה  כי  לנו  דיווחו   10 בערוץ  בגלל תקלה.  נופל  שלהם 
של ראש הממשלה לא היו יכולים לסמוך על הצוות של הערוץ הראשון שכאמור לא שידר את 

התדרוך.
22. ביום שבת, בירושלים, לערוץ הראשון הייתה אמנם רק כתבת אחת בשטח, ורד פלמן, אך 

בכל זאת נעדרו הדיווחים מהמסך. לערוצים המסחריים היו בשטח 5־6 כתבים שכן שידרו.
23. יצוין כי במקרי עבר, ולאורך השנים, הערוץ הראשון תפקד במצבים מסוג זה. יש כללים 

ברורים, גם אם לא רשומים, בעניין היערכות חירום.
24. עד לכתיבת דוח זה לא התקיים בטלוויזיה דיון על לקחי הסערה. ב"קול ישראל" התקיים 

דיון, בהשתתפות מנהל קול ישראל וכל המנהלים הרלוונטיים )מינהל ותוכן(, והופקו לקחים.
את  לבצע  יכולים  שהיו  ברוממה  טכניים  ואנשים  צלמים  עיתונאים,  היו  לסיכום:  יצוין   .25

המשימה. לא הייתה החלטה ברמת התוכן ולא הייתה יכולת טכנית לפעול תחת המצב הקיים.

מסקנות:
1. ההנהלה לא תפקדה כראוי בהכנות לאירוע, בזמינות לפניות וליוזמות העובדים ובתפעול 
המערכת כולה. הטלוויזיה לא הייתה ערוכה לסיקור סערת השלגים ולא שידרה בהיקף ובעומק 

הנדרש.
2. לא היה שיתוף פעולה בין זרועות הניהול – בין שירותי המינהל לחטיבת החדשות.

3. אין תיעוד לאף ישיבת הנהלה )גם לא בפורום מצומצם( שהתכנסה כדי להחליט כיצד לנהוג 
בסערה. לא ביום שישי בבוקר כאשר ממדיה כבר היו ידועים ולא לפני כן, במהלך השבוע שקדם 

לסערה.
ההחלטה  פתוח".  ול"אולפן  לשידורים  הפריצה  בעניין  דעת  שיקול  הפעילה  לא  ההנהלה   .4
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לדרוש את השידורים מהטלוויזיה החינוכית ביום שישי ב־10:00 בבוקר הייתה מאוחרת מדי.
5. מנהל חטיבת החדשות היה חייב להתעקש ולהקדים את שידור "יומן", כפי שאף הציעו לו, 
אך הוא החליט להחזיר את השידורים לחטיבת התכניות ולשדר בשידור חוזר תכנית בידור, שעה 

לפני עליית "יומן", שאותו ערך באותו ערב.
6. גם ההחלטה שלא לשדר חדשות ברצף ביום שבת הייתה שגויה. המבזק בשעה 17:00 היה 
קצר מדי ולא תאם את האירועים. רובו של תדרוך רב משתתפים, עם ראש הממשלה מחדר 

המצב בעיריית ירושלים, לא שודר.
7. יש לרענן את הנהלים לשידור אירועים בלתי צפויים בין אם מדובר על מפגעי טבע ובין 

בפיגועים על רקע ביטחוני.
ניהוליות ובכך לאפשר קבלת החלטות  8. יש לדאוג לשיפור דרכי הקשר עם נושאי משרות 

הולמת ומהירה בזמן אמת.
9. ראוי היה שלטלוויזיה הישראלית הציבורית יהיה משדר )תכנית( בוקר, מעשה שגרה, מה 

שהיה מקל מאוד על ההיערכות בימים חריגים.
10. ראוי לקיים דיון מקצועי, ענייני, על הכשל שהיה כדי לשפר את פריסת השידורים ואיכותם 

באירועים חריגים שעלולים להתרגש עלינו, למרבה הצער, בעתיד.
11. אין שום סיבה מתקבלת על הדעת שדווקא הערוץ הציבורי יהיה האחרון והממעיט מכל 
הערוצים הארציים להגיב באירועים גדולים שבהם יש חובה, בראש ובראשונה, להגיש שירות 

לציבור.


