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בהחלטה שניתנה במכתב ך בבקשה לעיון חוזר שם ארגון "שומרי הבית" אני מתכבד לפנות אליב

 כדלקמן: ,שבסימוכין

העוסק קמפיין  העלאתאפשר תלא פנה ארגון שומרי הבית בבקשה כי  24.8.18ביום  .1
במסגרת כלי התקשורת במיקומה של אסדת לוויתן מטעם שותפויות הגז והאנרגיה 

  ."(הקמפיין)להלן: " ורדיו הלטלוויזיהמצויים בפיקוחה של הרשות השנייה 
 

של אסדת  הגז  בפנייה תוארה המחלוקת העזה הקיימת בציבור בישראל ביחס למיקומה .2
כללי הרשות השניה ל 11של מאגר "לוויתן" המצדיקה לטעמנו שימוש בהוראות כלל 

האוסר  "(הכללים)להלן: ", 1994-לטלויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בטלויזיה(, תשנ"ד
 .על בעל הזיכיון לשדר קמפיין הנעשה לטובת העברת מסר המצוי במחלוקת בציבור

 
לעמעם ביקורת ציבורית קשה ונוקבת על  , בין היתר,נועד הצפוי קמפייןהלטעמנו  .3

והזיהום  יקום אסדת הגז של מאגר "לוויתן"למביחס התנהלות של משרדים ממשלתיים 
בדבר הזרמת ואחסון קונדנסנט כמו גם ביחס לטענות  הקשה אשר עתיד להיפלט ממנה

ת אלו הממוקמות והצורך בהגברת הניטור והאכיפה על אסדות הגז בישראל לרבו ביבשה
 . במים הכלכליים

 
הובעה עמדת הרשות השנייה לפיה הוחלט  במכתב שבסימוכיןלמרות האמור לעיל, הרי ש .4

 לרשות השנייה. שאלו הוצגו, כפי לאשר את התסריטים בעניין פרויקט לוויתן
 

היא "תדמיתית בלבד" ואולם  החלטה זו מתבססת על הנימוק לפיו מטרתו של הקמפיין .5
 .שבסימוכין לא צוינה זהותם של הגורמים המבקשים לערוך קמפיין זהבמכתב 

 
בהינתן כי המדובר בקמפיין תדמית ולא בפרסומת מסחרית רגילה עולה ביתר שאת  .6

ועל כן  כהגדרתה בכללים החשש כי הקמפיין כלל אינו עולה לכדי הגדרת פרסומת
הרשות השנייה  לחוק (א)47סעיף הנוגד את תכלית בנסיבות ובמתכונתו הינו שידור 

. מכל מקום על מנת למצות טענה זו "(החוק)להלן: " 1990 –התש"ן  לטלוויזיה ורדיו
 מבוקש לעיין בתסריטי התשדירים בהקדם.

 
לעיין מחדש אנו סבורים כי קביעה זו אינה נכונה ומכאן שיש מקום  כך או אחרת .7

 בהחלטה שנתקבלה בעניין אישור התסריטים. ויפורט. 
 

 קבות גילויעבן של שותפיות הגז החלה בישראל  לפני שנים רבות פעילות – הקמפייןמועד  .8
ים בשנים האחרונות ישדות הגז הראשונים מול חופי ישראל. פעילות זו הורחבה עם גילו

  ."תנין" -"תמר", "לוויתן" וגז נוספים כדוגמת  ימאגר של
 
 
 



 

 

 
למיטב ידיעתנו בכל תקופה זו, לא ערכו שותפויות הגז קמפיין תדמיתי כלשהו בכלי  .9

וועדת צמח בעת הבאת מסקנות התקשרות הנתונים לפיקוחה של הרשות השנייה למעט 
  .היה מצוי העניין במחלוקת ציבוריתלדיון בממשלה עת 

 
בעניין  בחודשים האחרונים מחלוקת ציבורית רחבת היקףשוב כעת ומשהתעוררה  .10

מיקומה של אסדת "לוויתן" ובפרט לנוכח ביקורת ציבורית נוקבת באשר לזיהום הרב 
מתחזיות נובל אנרג'י, החליטו שותפויות הגז לפתוח  30אשר פולטת אסדת "תמר", פי 

  .בקמפיין תדמיתי נוסף
 

בנסיבות אלה, מובן כי אין זה מקרה כי בשיאו של מאבק ציבורי בעניין מיקומה של  .11
אסדת "לוויתן" וביקורת ציבורית באשר לזיהום הסביבתי אותו גורמת אסדת "תמר", 
בוחרות שותפויות הגז לפתוח בקמפיין תדמיתי. מטרתו של קמפיין זה הינה אחת וברורה 

להטיב את פני פעילותן של שותפיות הגז ובכך ליצור אצל הציבור את הרושם כי  –
  .אין מקום למחאה המתעצמת וכי מיקומה הנוכחי של האסדה טוב הוא

 
שבינו לבין תשדיר פרסומי אין לא  העל ידי שימוש בקמפיין "תדמיתי" לכאורזאת ועוד.  .12

סדר יום  ולקדם )א( לחוק47סעיף לחמוק מהוראות  שותפויות הגז מבקשות, כלום
 תקשורתי בלתי מאוזן.

 
 11כך או אחרת, הרי שגם אם מדובר בתשדיר פרסומי, הוא נוגד חזיתית את הוראות כלל  .13

 מחלוקת ציבורית עזה. על עניינו בהשפעה פסולה שכן 
 

ראייה לכך  - נרחב תדמיתיהקמפיין שהובא לאישור הרשות השנייה הוא חלק מקמפיין  .14
שילוט החוצות הנעשה מצויה בקמפיין  בפרסומת כמשמעותה בכלליםכי אין עסקינן 

  .או מי מטעמן שותפויות הגזבימים אלה על ידי 
 

, ברחל בתך הקטנה, את מקדמות שותפויות הגזחוצות זה, במסגרת קמפיין שילוט  .15
את  פרסמו שותפויות הגזבדבר מיקומה של אסדת "לוויתן". כך ובמסגרת זו  ןעמדת

 (ןלשיטת) יםהתומכ צה"ל-ו , "החברה להגנת הטבע""עמדת עמותת "אדם טבע ודין
 בהקמת אסדת הגז בסמוך לחופי ישראל:

 

 
 

, תוך התעלמות מהזיהום הקשה בשלטים אחרים מובעים יתרונות השימוש בגז טבעי
בין קידום פרויקט לכאורה שת על מנת ליצור את הקשר וזא אותו יוצרת אסדת "תמר"
 לבין השימוש בגז. לוויתן במתכונתו הנוכחית

 



 

 

 
 
 

של  תדמיתיהשפורסמה בעניין צוין המובן מאליו, לפיו, מטרת הקמפיין  בכתבה .16
 :המתעצם בעניין מיקום האסדה להאבק במאבק הציבורישותפויות הגז הינו 

 
 

תדמיתי קמפיין  מנהלות שותפויות הגזבימים אלה  ;דומה כי הדברים מדברים בעד עצמם .17
לשכנע את הציבור שלא ליטול חלק במאבק הציבורי האזרחי  תומטרשהיקף  רחב

בקרבת החוף וכנגד הזיהום החריג אותו פולטת אסדת "לוויתן"  הלגיטימי כנגד מיקום
  אסדת "תמר".

 
ות כדי יבכל המדיות האפשרעשות שימוש ל שותפויות הגזת ובמסגרת קמפיין זה מבקש .18

תנגד לה יפסיקעל מנת שזה השפעה על הציבור בישראל  –היחידה  ןלקדם את מטרת
עליהם מפקחת בכלי התקשורת . הקמפיין המתוכנן למיקומה של האסדה בקרבת החוף
בנסיבות , כל שכן ואינו קמפיין תדמיתי תמים על זה-הרשות השנייה הוא חלק מקמפיין

  .כמשמעותה בכללים מסחריתאין מדובר בפרסומת העניין דומה כי 
 

המדובר הלכה למעשה בניסיון לדכא מחאה ציבורית אותנטית באמצעות תקציב  .19
ניסיון השפעה חסר תקדים, באמצעות תקציבים עתירים על "שוק  ,קרי .אינסופי

שכן אין לאפשר מצב בו בנושאים בחברה דמוקרטית,  שאין לו מקום ניסיון. הרעיונות"
 בזירה הציבורית. רית ייקנה בעל המאה כוח השפעה רב כל כךשנויים במחלוקת ציבו

מיום  ועדת משנה של מועצת הרשות –וועדת הערר להחלטת  8לעניין זה ראו סעיף 
5.3.17. 

 
כאשר חברה פלונית  – לציבור םכלשה או שירות ת מוצרומוכר ןאינ שותפויות הגז .20

, נעשה הדבר מתוך שאיפה כי יהא בכך כדי לשפר את לפרסם מוצר או מותגמבקשת 
 תוצאותיה העסקיות. 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5320827,00.html


 

 

 
 

פרסמים בכלי התקשורת עליהם מופקדת בניגוד לרובם המכריע של המדא עקא, כי  .21
  .מוצר או שירות כלשהו לציבור בישראלת ומוכר ןאינ שותפויות הגזהרשות השנייה, 

 
( טבעי המונופוליסטי וטיב המוצר )גזגם אם היו מוכרות מוצר שכזה, נוכח מעמדן ממילא  .22

בפרסומת כזו או אחרת כדי לשנות את אופן והיקף צריכתו. בנסיבות אלה,  מובן כי אין
 להגדלת צריכת הגז  אשר תביאכל תועלת  לשותפויות הגז ולא יכולה להיות שאין ברור

שמטרתו  אלא קמפיין ולכן אין מדובר בקמפיין פרסומי מסחרי רגיל זהקמפיין פרסומי מ
ודוק ממכתב הרשות השניה עולה במפורש כי אין המדובר היא הטיית דעת הקהל. 

האמנם חברה מסחרית  .בקמפיין פרסומת מסחרית, אלא בקמפיין תדמיתי למאגר לוויתן
 צריכה לקדם את תדמיתו של מאגר הגז? 

 
המבקש לקדם קמפיין  שותפויות הגזשקיימת ודאות גבוהה כי מפרסם כדוגמת מכאן,  .23

דעת הקהל בעניין  הטיית –ובעינינו  אחרתתדמיתי, עושה זאת על מנת להשיג מטרה 
והשפעת הזיהום הנפלט מהם על  מיקום אסדות הגז – ציבורי השנוי במחלוקת חריפה

 בריאות האדם.
 

קיום קמפיין פרסומי באמצעות זאת ועוד. קיים חשש כבד שמא מבקשות שותפיות הגז  .24
החשש עתיר תקציבים להשפיע על כלי התקשורת הנתונים לפיקוחה של הרשות השנייה. 

ייטו להעניק סיקור אוהד אמצעי המדיה בישראל, המצויים במצב פיננסי קשה הוא כי 
 לשותפיות הגז בשעה שאלו מעבירות אליהן תקציבי פרסום גדולים. 

 
לעניין  בעניין המטה להצלת העם והארץ המשפט העליוןבהקשר זה, יפים דבריו של בית 

 מסחריים לכאורה:נושאים שנויים במחלוקת בעניינים  בפרסום של עירוב
 

תרתי  -על פי הוראות הדין  -פרסומת מסחרית ומחלוקת פוליטית הן על פניהן "
דסתרי, והרי לא בפרסום מוצר או שירות עסקינן כאן; על פרסומת מסחרית 

 1"לוקת כנקבע בדין שלא לבוא כלל בשערי המשיבותשנויה במח
 וכן 

חופש הביטוי, היקר לכל חפץ דמוקרטיה ושוק דעות חופשי, במקומו מונח, "
שמור ומטופח ככל הניתן, אף ברוח נביאי ישראל, אותם ציטטה העותרת 
ונביאים אחרים, מוכיחים בשער אמיצי לב כנגד השררה, ואין זה המקום 

מגרש הפרסומות, שאינו מגרש שויוני, ודבר זה יש להטעים  להכביר מלים; אך
אינו  -הטעמה יתרה, ובעל המאה יהא בעל הדעה הנקלטת שתשודר שוב ושוב 

 "2.מקומו הטבעי
 

אינו  שותפויות הגזמן המקובץ עולה אפוא, כי הקמפיין "התדמיתי" אותו מבקשת לערוך  .25
בנושא השנוי במחלוקת עמוקה בציבור  םלהציג את עמדת םרצונאלה כלי שרת ב

 לכללים.  11להוראות כלל ומכל מקום גם לחוק )א( 47לתכלית סעיף והוא מנוגד  הישראלי
 

שאין לאפשר בעת הזו ולקבוע  31.7.18בנסיבות אלה, נבקשך לעיין שנית בהחלטה מיום  .26
למיקום  העלאת קמפיין תדמיתי מטעם שותפויות הגז בין אם יש בו התייחסות מפורשת

 . אסדת לוויתן בין אם לאו
 

                                                           
 (28.10.09פסקה כה' ) המטה להצלת העם והארץ נ' הרשות השניה לטלויזיה ורדיו  7192/08בגץ  1

 שם בפסקה ל"ה. 2



 

 

 
 

בנוסף, ועל מנת שיהיה בידנו מלוא המידע הרלוונטי עליו נסתמכה ההחלטה להתיר את  .27
שידור הקמפיין, נבקשך לקבל את התסריטים שהובאו לאישור מוקדם של הרשות 

בתשובה שבסימוכין וכן את מכתבו של עו"ד אגמון מיום  4השנייה הנזכרים בסעיף 
  .שהוזכר אף הוא בפנייה שבסימוכין 25.8.18

 
נוכח האפשרות כי הקמפיין שבנדון עתיד לעלות לשידור כבר בימים הקרובים, נודה  .28

וקודם להעלאת הקמפיין באופן .לקבלת עמדת הרשות השנייה לפנייה זו בהקדם האפשרי
  אשר יאפשר למרשתי למצות את טענותיה בהתאם לדין.

 
 

 בכבוד רב, 

 עו"דפינקל, מתן גר


