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 פסילה לשידור של מגזינים של הטלוויזיה החברתית הנדון: 

        

 ' אבקש לפנות אל כבודכם בדחיפות בעניין שבנדון כדלקמן.הטלוויזיה החברתיתבשם '

 

לשנה זו,  38ומגזין מס'  37ערכה, מגזין מס' הכינה ושנים מגזישני מים אחדים התברר למרשתנו, כי לפני י .1

 .ולא שודר

נפסלו לשידור ויש להוריד כתבות )גם לא אילו  לשידורנים איש לא הודיע למרשתנו על "פסילת" המגזי .2

לא שובץ בלוח  37ן מס' מגזי. מרשתנו פשוט גילתה שכתבות ה"כשרות"(כדי לאפשר את שידור ה

 . "לשידור נפסל" 38שיחה שנערכה בעקבות זאת התברר כי גם מגזין מס' השידורים, ומ

החלטה מנומקת בכתב, ולו בהודעת דוא"ל, המסבירה ולא נמסרה למרשתנו ציין שגם לא ניתנה למותר ל .3

 את טעמי הפסילה.
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 ללא הודעה למרשתנו וללא החלטה או הנמקה מסודרת.נפסלו לשידור, ", ופשוט "צונזרנים כך, המגזי .4

מנכ"ל, מר העליו לשוחח עם פנה ל'נתיב תקשורת' ונמסר לו כי  ,מרשתנואהוד שם טוב, העורך הראשי של  .5

 אדרי.

לבין מר אדרי אישר האחרון כי הוא פסל את המגזינים שם טוב שנערכה שלשום בין  טלפונית בשיחה .6

שלא מובא בהן הצד השני ולכן מדובר מבחינתו  "לא עיתונאיות",מדובר בכתבות לדעתו שלשידור משום 

 שלא ניתן לשדר בערוץ ציבורי". לא בעיתונות אלא ב"אלמנטים של תעמולה

 . 37שנכלל במגזין מס' וזכרה בשיחה היה ראיון עם סרבנית שירות, כתבה הספציפית היחידה שהה .7

, מרשתנו ניסה לשכנע את מר אדרי לשנות את החלטתו, אך זה מסר לו כי זה תפקידו העורך הראשי של .8

לצד "כי גם לוודא , כי המנדט שקיבל היה לוודא כי אין בשידורים משום הסתה, תעמולה, לשון הרע

 וכו'.ויודע מתי כתבה עיתונאית אינה מאוזנת , ותיק ומנוסה כי הוא עיתונאי, בכתבה יש ייצוג "השני

לערער על  תמבקשהטלוויזיה החברתית כי אם מר אדרי הודיע כי הוא עומד מאחורי החלטת הפסילה, ו .9

יורה לו לשדר הוא  לווין, ואם זהלשידורי לשידורי טלוויזיה והמועצה  –החלטתו ניתן לפנות לרגולטור 

 ם.המגזיני תישדר א

נפסל  38בעקבות שיחה טלפונית זו פנתה מרשתנו לצוות 'נתיב תקשורת', ואז נמסר לה כי גם מגזין מס'  .10

 לשידור. 

מנת שישקול שוב את החלטתו ויחזור בו ממנה, ולמועצה -לאור האמור מבוצעת פנייה זו: למר אדרי על .11

 .את המגזינים ככל שיעמוד על החלטתו מנת שתורה לו כי עליו להעלות לשידור-על

 

, והם מדברים בעד לצפייה באתר האינטרנט של הטלוויזיה החברתיתנים לשידור נית ושנפסלנים המגזי .12

 עצמם. 

 .mag37https://tv.social.org.il/politics/2019/1/2019-1/17: 37מגזין מס' 

 .https://tv.social.org.il/social/2019/11/19/mag38-2019: 38מגזין מס' 

 כתבות שונות, עשויות היטב יש לומר, המתעדות ועוסקות בענייניםמספר בכל אחד מהמגזינים  .13

 שהתרחשו ומתרחשים בזירה הציבורית, ואשר יש בהם עניין ציבורי רב.

מהווה חריגה מסמכות של  א, ומעבר להכל היידור הינה בכל הכבוד חסרת שחרלשנים פסילת המגזי .14

 מנכ"ל החברה המפעילה.

בכל הכבוד, אין בסמכותו לפסול כתבות לשידור מחמת מידת ההערכה העיתונאית שהוא נותן להן  .15

שמדובר בכתבות איכותיות, בודאי באמות המידה של טלוויזיה  מעבר לצורך, ת שיש להעיר,)למרו

 קהילתית, וגם בכלל(.

הנימוק כי כתבה עיתונאית אינה ראויה לשידור בערוץ ציבורי "אם היא לא מציגה גם את הצד השני"  .16

מערכתי הינו חסר יסוד. לערוצים שונים ולאמצעי תקשורת ולגופי שידור קהילתיים ומסחריים יש קו 

מסוים, ואין שום חובה או פרקטיקה להראות בכל כתבה גם את הצד השני. גם בכללי האתיקה של 

 מועצת העיתונות אין כל כלל או נורמה כזו.  

למעלה  ידי-, המשדר תכנים קהילתיים המופקים על98הדברים מובהקים במיוחד בהקשר של ערוץ  .17

ומייצגים קולות שונים ונקודות מבט ים ומגוונים, כולם עושים תכנים שונשגופי שידור קהילתי, ממאה 

https://tv.social.org.il/politics/2019/11/17/mag37-2019
https://tv.social.org.il/social/2019/11/19/mag38-2019
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שונות. אין שום נוהל, כלל פרקטיקה או נורמה, שכל גוף שידור כזה צריך להציג בכל כתבה גם את "הצד 

 .השני"

ואינו הופך אותה ל"דברי תעמולה". עיתונאית "פוסל" כתבה "הצד השני" אינו עמדת של  לכן, העדרה .18

 חסרי שחר. בכל הכבוד, הדברים הינם 

שלא להעלות לשידור תכנים העולים כדי דבריו, מוקנית הסמכות, כ גם אם למנכ"ל החברה המפעילה .19

ואין לעשות שימוש בסמכויות הסתה, לשון הרע או תעמולה, אין בכתבות המגזין ולו שמץ מכל אלה, 

זירה הציבורית , שמתעדות מציאות ואירועים בעל כתבות עיתונאיותתוכנית הפעלת צנזורה שם אלה ל

 .לפי קו מערכתי מסוים

 הדברים הם להבנתנו מובנים מאליהם, ואינם טעונים פירוט והרחבה מעבר לכך. .20

יוזכר, כי כבר היה ניסיון לפגוע בשידורי הטלוויזיה החברתית באמצעות פגיעה בתמיכה שמקבלת, וזאת   .21

לים היבטים שמהווים 'עילת הפחתה' בטענה דומה כי שידוריה "מעודדים סרבנות", ובאופן כללי יותר כול

שהועברה (. על פנייה זו 1985-ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3ידי המדינה )לפי סעיף -לגוף ממומן על

 כדלקמן: 21.2.2018ביום השיב היועץ המשפטי לממשלה לו 

 

 
 

של תמיכה כספית, בוודאי נכונים לגבי אי , שניתנו בהקשר של היועץ המשפטי לממשלה דברים אלה .22

 .למען הסדר הטוב(האמור )נצרף את מכתבו  צנזורה

האופן על , יש לעמוד גם המגזיניםשל הצנזורה חסרת הסמכות וחסרת ההיגיון של היבט המהותי מעבר ל .23

בו בוצעו הדברים. כאמור לעיל, הצנזורה הופעלה מבלי שאפילו ניתנה הודעה על כך למרשתנו, וממילא 

 שאינה רק מנוגדת  . אין צורך לומר, שמדובר בהתנהלותבכתבו מבלי שניתנה החלטה והנמקה מסודרת

אינה כללי הצדק הטבעי. התנהלות כאמור ם היסודיים ביותר, אלא גם פוגעת בלסדרי מינהל תקיני

לנסות אולי לשכנע את תמודד עם ההחלטה שהתקבלה בעניינה )מאפשרת למרשתנו להגן על זכויותיה, לה

וגם מקשה על ערעור עליה, שהרי אין לפנינו הנמקה מסודרת שניתן  לחזור בו ממנה( מקבל ההחלטה

 יש להנחות ולוודא, כי התנהלות זו לא תישנה. פן מסודר.לערור עליה באו

יזיה טלווי השידור הקרובים השמורים למועדבשני המגזינים כפי שהם נבקשכם אפוא לשדר את  .42

 , ולקבל על כך אישור באופן מיידי. החברתית
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המצב המשפטי הדברים בפנייה זו הובאו בקיצור ובתמצית, וזאת משום שלהבנתנו למען הסר ספק:  .25

כפי שציינו לעיל, די במה שנכתב. הטלוויזיה החברתית שומרת על כל זכויותיה וטענותיה בקשר ברור. 

 לנושא.

בלי קשר ם טוב להוסיף, כי שלה מר שהטלוויזיה החברתית והעורך הראשי  בטרם חתימה ביקשו .26

 ,את העבודה המקצועית של מר אדרי וחברת נתיב תקשורת הם מעריכים מאדלמחלוקת הנדונה כאן, 

ומכירים במאמצים השונים שנעשים לחיזוק הערוץ הקהילתי מאז כניסתו לתפקיד, שבאים לידי ביטוי 

ם מוכיהם ס. הזכיר את הדבריםראוי לתעוררת מחלוקת מגם כאשר חרויות ומפגשי העשרה. בכנסים, ת

בין הטלוויזיה החברתית  ,תחזור שגרת העבודה, הנעימה והמקצועית ובטוחים שלאחר שידור המגזינים

 .הלנתיב תקשורת כפי שהייתה עד כ

 

 בכבוד רב,

                                                                                       
 ישי שנידור, עו"ד       

 

 אהוד שם טוב -הטלויזיה החברתית : העתק


