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  ד"תשע, ח סיו!"כ 
  2014,  יוני26 

2614: סימוכי!  
   

  לכבוד
  ד אבי ליכט"עו

  המשנה ליוע� המשפטי לממשלה 
  

  ,שלו� רב 

  
  סיקור הנעשה ברשות השידור במדיות של רשות השידור :הנדו�

  
  

 אנו עדי� לתופעה פסולה של שימוש במס( של הערו) הראשו! מאז פרסו� ממצאי ועדת לנדס

ה של חוק קסיו! לחבל בהלי( החקיילהתנגחות בשר הממונה ובנ" קול ישראל"ובגלי האתר של 

  . השידור הציבורי החדש באמצעות גיוס דעת הקהל לטובת העובדי�

 פעולות המחאה רבוא( ע� פרסו� המלצותיה , במקביל לעבודת הועדה, התופעה החלה עוד קוד�

  . התהלי(גדל ג� מינו! השימוש במס( ובגלי האתר נגדושל העובדי� 

שימוש במשאב הציבורי של רשות השידור כדי ואינו מונע את הנות! יד , כעור( ראשי, ל"המנכ

וה! בשידור בריש גלי של " תונאייסיקור ע"ה! במסווה של , לקד� אינטרסי� אישיי� שלו

  .שקופיות וסרטוני� המביאי� את זעקת העובדי�

  :שימוש זה נעשה במספר אופני� עיקריי�

 .נגד ההלי( וקוראי� לממשלה וני� שבה� נראי� העובדי� אוחזי� שלטי�שידור סרט  .א

ה היא ונלרבות דיסאינפורמציה כאילו הכו, נגד סגירת רשות השידורשידור סיסמאות   .ב

 . את השידור הציבורילחסל

 לפני ואחרי כל – בשעה מי� כשלוש פע– מדי יו� בחודש האחרו�מופיעי� טלוויזיה ב

רוני� עשרות שקופיות של עובדי הרשות הקוראי� לממשלה קדימוני� ומעב, תתוכני

 .1לא לפטר אות� ש

לפחות (שידור תשדירי� של אישי� שוני� היוצאי� נגד סגירת רשות השידור במינו! גבוה   .ג

2".קול ישראל"ב) פעמיי� בשעה
 

                                                 
1
  )1נספח  (25.6.14מכתבו של הממונה על קבילות הציבור אלי מיו�  
2
  )2נספח (' טבלת פירוט של האזכורי� ברשת ב 
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 ."קול ישראל"סיקור פעולות המחאה של העובדי� במהדורות החדשות וביומני� ב  .ד

 .1מי� שוני� המתנגדי� לחוק בתכניות ערו) ראיונות ע� גור  .ה

 ."קול ישראל"ראיונות ע� גורמי� שוני� המתנגדי� לחוק בתכניות   .ו

מבדיקה שערכה מבקרת הפני� של רשות השידור עולה כי מאז החלו הדיוני� בכנסת של הועדה 

ל  וקו88FM', ג', ב', תועדו ברשתות א) 12.6.14(המיוחדת להצעת החוק השידור הציבורי 

  . פעמי�312( תשדירי� שוני� בנושא החקיקה כ32המוסיקה 

יית� יד או ימנע מלטפל בעשרות מקרי� של , ל כעור* ראשי יאשר"לא יעלה על הדעת שהמנכ

שימוש במשאב ציבורי לטובת אינטרסי� אישיי� שבאי� לחבל בתהלי* החקיקה ולהתנגח ע� 

  .השר הממונה תו* שימוש בכספי ציבור

  

  � על הלי* החקיקה וועדת לנדס במדיות של רשות השידורריבוי אייטמי

  

או בטלוויזיה של נושאי� /מחייבי� כי כל אזכור ברדיו ו 3)2001משנת ( רשות השידור הליונ

א� במישרי! וא� בעקיפי! או הקשורי� במוסדות הציבור של הרשות , הקשורי� לרשות השידור

  .  אלא שנוהל זה מופר חדשות לבקרי�ל"ל והמנכר וה! ש"יקבלו אישור כפול ה! של היו, וחבריה�

  

אישור שכזה לא נתקבל לגבי א+ אחד מעשרות האייטמי� ששודרו על רשות השידור בתקופה 

  !האחרונה

 התריעו המוסדות על התנהלות פסולה של ,באופ! שיטתי, לאחר שהופר נוהל זה, 13.10.13ביו� 

וזאת בשל העובדה כי , ת רענו! לנוהל הקיי�ההנהלה ובמהל( ישיבת ועדת תוכ! א. הוצאה הודע

 נוס. על 4. ומעל גלי האתר  על המס(העניינייש טע� נפג� בכ( שרשות השידור מסקרת את 

העובדה שמדובר בהפרת נהלי העבודה וכללי האתיקה מדובר בהפרה של כללי המינהל התקי! 

אלא   . ולא לטובת הכלל,בה� מופקע המס( והשידור הציבורי לטובת אינטרסי� אישיי� וצרי�

י " לא יושמו באופ! מכוו! ע–כמו עשרות החלטות אחרות של מוסדות הרשות , שהחלטה זו

   .ההנהלה

 קיבלה ועדת התוכ! 9.3.14ביו� , בעקבות הדיווחי� המגמתיי� באמצעי המדיה של רשות השידור

שא סיקור בתקשורת  לנוהל בנו4פ סעי. "הועדה מורה להנהלה לנהוג עשל המליאה החלטה לפיה 

 או בטלוויזיה /ר לכל שידור ברדיו ו"ל והיו" הנעשה ברשות השידור ולקבל אישור כפול מהמנכעל

                                                 
3
 )3נספח " (סיקור הנושאי� הקשורי� לרשות השידור "� 4 (2 סעי. – 2001רשות השידור הופעות בכלי תקשורת נוהל  
4
 )4נספח  (13.10.13החלטות ועדת תוכ! מיו�  
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הנחתה את מבקרת הפני� לבדוק את , ר"באמצעות היו, בנוס. הועדה. העוסק ברשות השידור

      5.נושא הפרת הנוהל עד כה

  

לכלי הופכי�  והטלוויזיה של רשות השידור חלק מתוכניות הרדיוובה! מדיות של רשות השידור ה

וזאת בניגוד גמור לנוהלי העבודה ולהתנגחות בשר הממונה שרת לקידו� אינטרסי� אישיי� 

בגיבוי , עורכי� ומגישי�, כתבי�. ברשות וכ! בניגוד לכללי האתיקה של מועצת העיתונות הארצית

ומעל גלי האתר ומפרי� את אמו! נותני� דרור לדעותיה� ועושי� שימוש לרעה במס( , ההנהלה

  . הצופי� והמאזיני� שלא תמיד יודעי� להבחי! בי! דעה לידיעה

 ע� החשת הדיוני� בכנסת והקמת הועדה המיוחדת לדיו! בחוק השידור הציבורי ,בעת האחרונה

 הסיקורמינו! י ועדי העובדי� ועימ� ג� "פעולות המחאה המאורגנות עגדלו  באופ! ניכר , החדש

  . במדיות של רשות השידור עולות אלהשל פ

בזכוכית השידור  כי פעולותיה ותוכניותיה של רשות  שדווקא בעת הזו נבחנותבר דעת מבי!כל 

 נהלי הרשות והאמו! של, כללי האתיקה העיתונאיתרבה מתמיד לשמור על חשיבות יש מגדלת ו

  . ברשות השידורהצופי� והמאזיני�

  

חבה בכל כלי התקשורת ובה� ג� ברדיו ובטלוויזיה של רשות המלצות ועדת לנדס פורסמו בהר

ראיונות ארוכי� לפרשנויות ברשות השידור יוחדו , אול� מעבר לדיווח העובדתי, השידור כמקובל

  6. והבעת דעות החורגי� מהתחו� הסביר

  

  : להל! דוגמאות להתנהלות פסולה זו

 2 דקות לתוכנית בערו) 20 �הוקדשו כ" פוליטיקה" במהל( התוכנית �  29.10.13ביו�   .א

  . המנהלת מאבק להורדת האגרה

שוב) אייט� שסקר את הפגנת עובדי� " יומ!" במהל( מהדורת ה� 16.8.13ביו�   .ב

 .ברשות השידור מול ביתו של השר הממונה במחאה על הקפאת הרפורמה

 .על ביטול האגרה" המוס." התקיי� דיו! נרחב ומיוחד בתכנית – 5.6.14ביו�   .ג

שוב) אייט� שסקר את הפגנת העובדי� " מבט" במהל( מהדורת – 15.6.14ביו�   .ד

 .ברשות השידור מול משרד האוצר

שוב) אייט� שסקר את הפגנת העובדי� " מבט" במהל( מהדורת – 23.6.14ביו�   .ה

 . ברשות השידור מול בית ראש הממשלה

                                                 
5
  )5נספח  (9.3.14 מיו� החלטות ועדת התוכ! 
6
  )6נספח (טבלת פירוט לאזכורי� בטלוויזיה  
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וויזיה ראיו! ע� חברת ועד של הטל" הכל דיבורי�" נער( בתכנית – 25.6.14ביו�   .ו

החינוכית בנושא הלי( החקיקה שבמהלכו הגדיר המראיי! לא פע� את המהל( 

ובכ( הביע דעתו ועמדתו האישית על תהלי( החקיקה " מהל( פוגע ודורסני"כ

 .המתייחס ג� אליו

 

ח בדיקה בנושא סיקור נושאי רשות השידור במדיות של "מבקרת הפני� ערכה בזמנו לבקשתי דו

 ועד 13.10.13פ עיקרי הממצאי� נמצא כי מיו� "ע, 27.3.14ש ביו� רשות השידור אשר הוג

 אזכורי� �25מתוכ� כ( פעמי� בטלוויזיה 15 � פעמי� ברדיו ו61 אוזכרה רשות השידור 12.3.14

המבקרת ציינה בדוח כי לא נמצאו אישורי� ) בנושא מסקנות ועדת לנדס וסגירת רשות השידור

  .7פניות לקבלת אישורי�או /כמקובל בנוהל לשידורי� אלו ו

  

  : וועדת לנדסלהל! המקרי� שמופיעי� בדוח הפנימי של מבקרת הפני� לגבי סגירת רשות השידור

כתבה על הפגנת עיתונאי� למע! רשות '   במהודרת החדשות ברשת ב– 4.3.14 �

 .השידור ואירוע תמיכה ברדיו הציבורי בישראל

 פעמי� הכוללי� דיווחי� 22דור הוזכר נושא סגירת רשות השי'  ברשת ב– 6.3.14 �

כתבות יזומות וראיונות יזומי� בעיקר ע� המתנגדי� לממצאי ועדת , חדשותיי�

 .לנדס

 סגירת רשות השידור והקמת –על מסקנות ועדת לנדס " מבט" כתבה ב–  6.3.14 �

 .הגו. החדש

בנושא סגירת רשות השידור ' ברשת ב" היו� הזה" כתבה בתכנית – 8.3.14 �

 .עדת לנדסומסקנות ו

 

  
  ,בברכה

  
  ר אמיר גילת"ד

  
  

  : העתקי�

  השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור , כ גלעד ארד!"ח

 היועצת המשפטית של רשות השידור , ד חנה מצקבי)"עו

                                                 
7
  )7ח נספ (27.3.14ח מבקרת הפני� מיו� "דו 


