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 חוו"ד הממונה על קבילות הציבור לענין תשדיר הגז

 

התנועה הצרכנית לקידום חברה  -תלונה של עמותת הצלחה ( 24.5.17)לממונה על קבילות הציבור הגיעה 

התשדיר כולל לטענת העמותה,  .האנרגיהשידורו של תשדיר מטעם משרד  כלכלית הוגנת, שענינה

 התייחסויות לסוגיית  גז הטבעי )מתווה הגז(, שעוררה בשנתיים האחרונות פולמוס ציבורי סוער ורחב היקף.

 

פי הנחיות היועמ"ש לממשלה יש להימנע משידור תשדירי שירות הנתונים במחלוקת -לטענת העמותה, על

כי  ניכר שחלקים ממנו, בייחוד האמור  נטעןר לתשדיר האמור, ציבורית והמעוררים פולמוס ציבורי. באש

לעניין זה הפנתה העמותה להנחיות היועץ המשפטי לממשלה   בתחילתו, נוגעים לענין השרוי במחלוקת.

 " .מקרי גבול -תשדירי שירות שנויים במחלוקת ציבורית" -הנוגעים ל

 

שידור ושיבוץ תשדיר במסגרת שידורי התאגיד בפרט, מכאן, טוענת העמותה, "שהתלונה מכוונת כלפי עצם 

על כן תתבקש הממונה לקבוע כי  וכלפי שידור התשדירים המעוררים פולמוס ומחלוקת ציבוריים, בכלל.

 אכן התלונה מוצדקת וכי אין זה ראוי לשדר את התשדיר במתכונתו הנוכחית."

באשר לסוגיית הימנעות משידור  יבור, כן התבקשה הממונה להבהיר את עמדתה, כממונה על קבילות הצ

 תשדירים המעוררים פולמוס ציבורי ונתונים במחלוקת.

 

 קביעת הממונה

לצורך קביעת עמדתה צפתה הממונה בתשדיר האמור )מס' פעמים(, קראה את התמליל, בקשה חוו"ד 

 מהמחלקה המשפטית ועיינה בביסוסים לשידור כפי שנוסחו מטעם משרד האנרגיה.

על כל אלה, מצאה הממונה כי התלונה מוצדקת וכי אין ראוי לשדר את התשדיר במתכונתו בהתבסס 

נוגע ומזכיר  הנוכחית. לדעת הממונה, יש  לערוך את התשדיר כך שיושמט מתחילתו המלל  המתייחס,

 .את סוגית מתווה הגז

 

 נימוקי הקביעה

לה על כוונותיה , בה הכריזה הממש2015באוגוסט  16-מ ממשלת ישראל הוא כינוי להחלטה של .מתווה הגז

, שלאחריו את המתווה בגרסתו הראשונה בג"ץ פסל 2016 במרץ .  גז הטבעי בישראלבמשק ה רגולציה לגבי

גדות "סעיף היציבות", הסעיף שמשך את עיקר התנ-את ההחלטה עם שינוים בהעבירה הממשלה 

המתווה עורר פולמוס כלכלי ופוליטי  לצד מחאה ציבורית מן הסוערות ורחבות ההיקף שנודעו  .בג"ץ

בישראל בשנים האחרונות, שהתבטאו, בין היתר, בסדרת הפגנות ברחבי ישראל, כיסוי תקשורתי נרחב 

 .בג"ץושוטף ועתירות ל

פרש מתפקידו  ,העסקיים דאז הממונה על ההגבליםכדי ללמד על עוצמת וחריפות הפולמוס יוזכר כי 

, על פי דיווחים בתקשורת, הודחה מתפקידה על רקע רשות החשמל יו"ר כמחאה על המתווה המוצע . 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/27_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
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"אינו בנימוק כי  ואפילו שר הכלכלה דאז, למרות הסכמתו למתווה, התפטר מתפקידו התנגדותה למתווה.

 ".חוק ההגבלים העסקייםרוצה  להיות אחראי על אישור הפטורים ל

 

ביותר חברתיות הרגישות -וגיות הכלכליותאם כן , כי סוגיית מתווה הגז הינה אחת הס עולה מן הדברים,

אליה נדרש הציבור הישראלי בשנים האחרונות. העובדה כי ניתנה פסיקה משפטית בענינו של המתווה 

לא מאיינת את הפולמוס והשיח וניתן להניח כי ככל שיתפתח ויתקדם משק הגז הטבעי ויקנה אחיזה 

אנרגיה, לצד חשיבותו והשפעתו על המשק הישראלי בכלל, הוא ימשיך ויעמוד לבחינה ושיח במשק ה

 ציבורי נרחב. 

 

 התשדיר

כי מדובר בקמפיין הסברה שמטרתו 'הגברת המודעות  בביסוסים לתשדיר מטעם משרד האנרגיה צויין

ליתרונות הגז הטבעי ועידוד צרכנים להתחבר לתשתית הגז הטבעי'. מדובר, אם כן ואליבא משרד האנרגיה, 

 בקמפיין שמטרתו "הכוונה ו/או הסברה ו/או מסירת מידע". 

את האמירות הבאות :  צפייה בתשדיר וקריאת התמליל מעלים  כי המלל בתחילתו של התשדיר כולל

.  דומה כי אין מחלוקת 'דיברנו הרבה על גז', 'דיברנו בלי סוף על כסף', 'דיברנו על מתווה', 'על הסכם' 

לפולמוס שליווה את מתווה הגז, כולל אזכור ישירים שמדובר במלל המהווה  התייחסות, נגיעה  ואזכור 

 מפורש של המילה מתווה. 

כיצד מתיישבות אמירות אלה עם מסמך הביסוסים לפיו מטרתו  -אות נשאלות, אם כן, השאלות הב 

המוצהרת של  הקמפיין הינה 'הסברה שמטרתה הגברת המודעות ליתרונות הגז הטבעי'? איזו הסברה או 

מסירת מידע גלומה בהן? כיצד הן תורמות להגברת המודעות ליתרונות הגז הטבעי ? מה תועלתן  לקמפיין 

 ן למטרותיו? ומה הרלבנטיות שלה

אבל על מה באמת חשוב שנדבר?" ו"במקום להמשיך לדבר משפטים נוספים שנאמרים בתשדיר הם  "

לדעת הממונה, מדובר באמירות המבליעות בתוכן התייחסות מבטלת לדיון ולדבר הגיע הזמן להתחבר" . 

קצועית החשובה" הציבורי, מגמדות את עמדת המתנגדים למתווה, ויוצרות את הרושם כאילו "האמת המ

נתונה בידי משרד האנרגיה בלבד ורק לה יש להקשיב. כמו כן, מדבר התשדיר על העתיד הכלכלי הורוד 

הצפוי המשק לישראלי עם ההתחברות לגז הטבעי תוך רמיזה שעתיד מבטיח זה נמנע, לפי שעה, רק בשל 

 "הדיבורים".

יים ויזואליים )בלון ענק שמתפוצץ( המרמזים עוד יצויין כי התשדיר מלווה באינטונציה, גרפיקה ואלמנט

על סוגית מתווה הגז והפולמוס סביבו, המעוררים בצופה תחושה של העברת  ביקורת על עצם השיח הציבורי 

 סביב מתווה הגז. 

 

לעמדת הממונה,  על סמך צפיה והאזנה לתשדיר ובשים לב לנאמר לעיל, מתקבלת התחושה כי אין מדובר 

בין אם מפורשות  -הסברתי גרידא, כטענת מסמך הביסוסים.  התשדיר כולל אמירות בשיח ניטרלי או 

בתחילת התשדיר או מובלעות בהמשכו, לצד רמיזות באצעים גרפיים ואחרים,  המתייחסות לסוגיית 

 בסתירה למטרת הקמפיין, כנטען. -מתווה הגז הפולמוסי ומותחות עליו ביקורת וזאת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D
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  חוות הדעת המשפטית

תשדירי שירות שנויים " -לתה, הפנתה העמותה להנחיות היועץ המשפטי לממשלה  הנוגעים לבקבי

להבדיל  ,תשדיר שירות שיש בו פולמוסבדרך כלל : " 5" , שם נאמר בסעיף  מקרי גבול -במחלוקת ציבורית

תשדירי שירות. משום  מהדרכה, מידע או הכוונה על ידי הסברה וייעוץ, אינו תואם את הוראות הנוהל בענין

כך, וכיוון שהנזק הצפוי מתשדיר שירות כזה, אפילו במקרי גבול, גדול בדרך כלל מן התועלת הטמונה בו, 

 ".מוטב להקפיד ולהימנע מלשדר תשדיר כזה גם במקרי הגבול

העבירה עו"ד אילת ביגר מהמחלקה המשפטית  , לאחר העלאת התשדיר לאוויר,עם הגעת התלונה האמורה

 להלן דבריה:לתשדיר. התייחסותה  אתלמחלקה השיווקית 

( מתייחסת לנוהל שהיה קיים בעבר ברשות השידור. עם 2003הנחיית היועץ המשפטי לממשלה )משנת " 

 זאת, בכללי הפרסום של התאגיד יש כלל דומה, הקובע כי לא ישודר תשדיר פרסומי הכולל:

תעמולה מפלגתית, או תשדיר פרסומי בעניין השנוי במחלוקת פוליטית או אידיאולוגית בציבור,  (א)

עודכנה עם השנים, שכן כללים  ההנחייהלרבות בדרך של קריאה לשינוי חקיקה בנושאים אלה; 

כך שהאיסור קיים בגופי תקשורת  -דומים נקבעו בכללי רשות השידור ובכללי הרשות השנייה

 ציבוריים ומסחריים.

קשה לתת תשובה כוללת ומדויקת לשאלה מהו נושא שנוי  -יש לזכור, ואף כפי שכתוב בהנחייה  .1

נוי במחלוקת, אין בה כשלעצמה כדי במחלוקת ציבורית. העובדה שהנושא בו עוסק התשדיר ש

לפסול את התשדיר עצמו אם הוא בצורתו בתכנו אינו מעורר מחלוקת. ישנם בהחלט מקרים 

מאוד ברורים ומוחלטים, אך ישנם מקרים גבוליים בהם  –בהם הנושאים השנויים במחלוקת 

 פחות פשוט להכריע מהו נושא שנוי במחלוקת.

יש לפעול לחומרא, במובן הזה, שיש לעקר מהתשדיר, את ההנחיה קובעת כי במקרי הגבול,  .2

 יוצאו מהתשדיר. –היסודות שעשויים לעורר מחלוקת 

, הרי שהתשדיר המוגש כשירות יוער, כי להבדיל משידורי התוכן, בהן ניתן לשלב דעות שונות .3

 לציבור, חייב להיות ללא מחלוקת ולא לשמש במה להבעות דעות של גוף או אדם כלשהו.

 

ור האמור, לעניות דעתי, ולו התשדיר היה מופנה לייעוץ משפטי מראש, המלצתי היתה לתקן את הנוסח לא

באופן שלא מוזכר המתווה או האמירות בתחילת התשדיר. היינו: תשדיר אינפורמטיבי שעוסק ביתרונות 

יתכן שיש  -אשל גז טבעי, גרידא .לתשומת הלב, להבנתי מדובר בקמפיין שיכלול תשדירים נוספים בנוש

יש להחליט כיצד  -מקום שנוסחים אלה יועברו לאישורנו מראש. לעניין התשדיר עצמו שעדיין נמצא באוויר

לטענות ולעמדתנו המשפטית כי אזכור לפעול. בשלב הראשון, הייתי מציעה לקבל את התייחסות לפ"ם 

 ציבורית."שנוי במחלוקת  -אכן בעייתי שכן אין חולק שמתווה הגז -המתווה במפורש

 

הנה כי כן, הנחיות היועמ"ש לממשלה הן כי יש להקפיד ולהמנע מלשדר תשדירים שיש בהם פולמוס 

,  במובן הזה שיש לעקור מהתשדיר את היסודות אפילו במקרי הגבול, וכי במקרים אלה יש לפעול לחומרא

שעשויים לעורר מחלוקת. גם דעתה של עו"ד ביגר היא כי אזכור המתווה במפורש בתשדיר אכן בעייתי 
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וכי המלצתה, לו היה התשדיר מובא ליעוץ מראש, היא כי יש לתקן את הנוסח באופן שלא מוזכר המתווה 

 או האמירות בתחילת התשדיר. 

 

 

 מונהעמדת המ

לטעמה של הממונה, הנימוקים שפורטו לעיל מבססים דיים את קביעתה. הובהר כי סוגיית הגז הטבעי הינה 

כי  פולמוסית, רגישה וטעונה; כי התשדיר כולל אמירות המתייחסות ונוגעות לסוגיה באופן ישיר ועקיף;

מות הנחיות המשפטיות אמירות אלה עומדות בסתירה למטרת הקמפיין ונטולות רלבנטיות לה; וכי קיי

מכאן, שקיים הצורך בתיקונו של התשדיר לפחות דרך השמטת האמירות המפורשות  ברורות למקרים אלה. 

 . בתחילתו,  כך שיעמוד בדרישות החוק

 

 לצד אלה ולמעלה מזה,  ומשום שמדובר בסוגיה ראשונה שמובאת לפתחם של הממונה והתאגיד בענין

רגישות ציבורית בתשדירים,  רואה הממונה טעם ואף צורך להוסיף התייחסות כללית לנושא שמירת 

 אינטרס הציבור בתחום התשדירים והפרסומות.

תשדירים ופרסומות  בכלי התקשורת הממוסדים מהווים  'סוכני תודעה ודעה' )כל אחד על פי עניינו 

שהגישה אליהם שמורה בעיקר לבעלי היכולת הכלכלית, ומטרתו( בעלי כוח והשפעה ניכרים על הציבור, 

שורת של גופים שלטוניים וציבוריים. משום שמנגנוני הפרסום באפיקי התק בין של גופים פרטיים ובין

ויונית להצגת דעות או עמדות מגוונות, הן המחוקק והן וועדות האתיקה אינם מהווים במה ציבורית שי

ביעת כללי פרסום קפדניים. מטרתם של כללים אלה לעמוד על משמר בגופי התקשורת השונים נדרשו לק

טובת הציבור בהיבט הצרכני, האידאולוגי, הפוליטי וכיו"ב תוך שימת לב לרגישות הציבורית לנושא 

 התשדיר או הפרסומת, כולל אופן הצגתו.  

קק בחוק את מוסד לא לחינם, אם כן, הותקנו כללים לעניני פרסומות ותשדירים ולא לחינם קבע המחו

מטרתם  -נציב קבילות הציבור בגופי תקשורת. בכל הנוגע לסוגיית תוכן ואופן הצגת תשדירים ופרסומות 

של אלה, ביחד ולחוד, לעמוד על משמר הציבור וטובתו, לשמוע את קולו ולשמש לו לפה והכל בנאמנות, 

 יושרה ובכפוף לדין.  

 

 אורלי ממן                                 

 

 הממונה על קבילות הציבור                                      

 תאגיד השידור הישראלי                                          

            

  














