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דוח נציב פניות הציבור ברשות השנייה
למחצית  :2013עלייה של  22%במספר הפניות ביחס
לתקופה המקבילה אשתקד .בעיקר בנושא תכנים
פוגעניים
במחצית הראשונה של שנת  2013הוגשו לנציבות תלונות הציבור ברשות השנייה  1,806תלונות.
מדובר בעלייה של  22%במספר הפניות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד .כך עולה מדוח נציבות
פניות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שהופץ היום.
בתחום הטלוויזיה ,כל תלונה שנייה הייתה בעניין תכנית טלוויזיה וכל תלונה שלישית בעניין
פרסומת .כשני שלישים מהתלונות היו על תכנים פוגעניים בטלוויזיה ,בכללם התנהגות אלימה,
קללות וביטויים לא הולמים .בתחום הרדיו ,כ 74%-מהתלונות שהתקבלו היו בעניין תכניות .כל
תלונה שנייה הייתה בעניין תכנים פוגעניים ,בהם קללות ,אמירות סקסיסטיות והתבטאויות
גזעניות.
נציבות פניות הציבור מצאה כי כ 21%-מהתלונות היו מוצדקות .בעקבות זאת ,תוקנו וקוצצו כמה
תכנים ,בהם פרסומות ונפתחו הליכי הפרה נגד הזכייניות ואלה נדרשו להקפיד בנושאים שונים.
המגמות העיקריות העולות מניתוח הפניות מצביעות על עלייה בתלונות בנושא ביטויים פוגעניים
וקללות ,בעיקר בתכניות מציאות ,ריבוי תוכן שיווקי ,בעיקר בתכניות בוקר ,תכניות בישול
ומציאות ,קידום עצמי של תכנים במהדורות החדשות וריבוי פרסומות.
מפילוח התלונות לפי זכיין עולה כי כנגד הזכיינית "רשת" הוגשו  331תלונות ,נגד "קשת" הוגשו
 205תלונות ונגד "ישראל  "10הוגשו  108תלונות .בתחום הרדיו הוגשו  86תלונות נגד "רדיו ללא
הפסקה" 28 ,תלונות נגד "קול ברמה" ו 11-תלונות נגד "אקו".
נציב פניות בציבור ברשות השנייה ,דוד רגב ,אמר :״נתוני הדוח מצביעים על שתי מגמות
עיקריות :האחת עליה במספרם של הפונים המתלוננים על התכנים המשודרים  .השנייה חוסר
שביעות רצון הולך וגובר של הצופים והמאזינים משידור תכנים המלווים באלימות  ,סקסיזם,
קללות וביטויים פוגעניים .הציבור דורש שידור נקי יותר ופחות אלים .אני קורא לזכיינים להגביר
את הזהירות בבואם לשדר תכנים בוטים ואלימים ולהיות קשוב יותר לציבור".
מנכ"ל הרשות ,שי באב"ד התייחס לממצאי הדוח" :נתוני הדוח מלמדים כי ציבור הצופים
והמאזינים מגלה ערנות ומייחס חשיבות לתוכן ושפה הולמת בשידורים .הציבור מגלה היום פחות
סובלנות לתוכן פוגעני ואלים ,והדבר בא לידי ביטוי במדיניות הרשות השנייה אשר שמה לנגד
עיניה לצמצם תכנים שהציבור סולד מהם ולקדם תכנים העולים בקנה אחד עם המגמות עליהן
אמונה הרשות בהתאם לחוק".
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דוח פניות ציבור חצי שנתי  :ינואר-יוני 2013
רקע
נציבות פניות הציבור ברשות השנייה פועלת מכוח חוק הרשות השנייה ומטפלת בתלונות של צופים
ומאזינים כלפי הזכיינים בערוצים  2ו 10-וב 16-תחנות הרדיו האזורי.
הנציבות בודקת את פניות הציבור המתקבלות עם הזכיינים ועם התחומים השונים ברשות השנייה,
במסגרת קשרי העבודה השוטפים .בתום הבדיקה קובעת הנציבות אם לראייתה התלונות מוצדקות או
לא .בחלק מהמקרים הנציבות מפעילה את סמכותה ודורשת התנצלות של זכיין בפני המתלוננים.
במקרים אחרים היא ממליצה על דרכי טיפול בעקבות התלונה ובמקרים נוספים היא משמשת על תקן
מגשרת ומפשרת בין הפונה לבין הזכיין.
הנציבות פועלת מול הרשות והזכיינים במסגרת נוהלי עבודה שגובשו בשיתוף פעולה מלא בין כל
הצדדים .במקרים שבהם הנציבות והרשות מוצאות את התלונה מוצדקת ,הן משתפות פעולה זו עם זו
למתן מענה הולם לפונה תוך טיפול בתלונה מול הזכיין .במקרים שבהם מתעוררות מחלוקות בין
הצדדים ,הן נידונות בהגינות ובפתיחות.

נתונים כלליים
במהלך המחצית הראשונה של שנת ( 2013ינואר עד יוני) התקבלו בנציבות פניות הציבור ברשות השנייה
 1,806תלונות ,מתוכן  1,573נגעו לנושאים בתחום טיפולה הישיר של נציבות תלונות הציבור .שאר
התלונות ( )230עסקו בנושאים הנוגעים לתלונות ציבור כלפי מוסדות אחרים או למועצת הכבלים והלוויין.
 79%אחוז מהתלונות הרלוונטיות ( 1,247תלונות) נגעו לתכנים טלוויזיוניים ו 21%-אחוז מהתלונות (326
תלונות) נגעו לתוכני רדיו (ראו תרשים מספר .)1
תרשים מס' 1

ניתוח הנתונים ביחס לשנה שעברה
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ,חלה עלייה של  22%במספר התלונות .בתלונות העוסקות בתכנים
המשודרים בטלוויזיה חלה של עלייה של  .11%בתלונות על תכנים המשודרים ברדיו חלה עלייה של
.90%
העלייה בתלונות על תכנים טלוויזיוניים נבעה משני היבטים מרכזיים :הראשון הוא עלייה בנושא תכנים
פוגעניים בתכניות ובפרסומות ,השני הוא עלייה בתלונות על אתיקה עיתונאית במסגרת תכניות
אקטואליה ולא במסגרת שידורי חדשות.
העלייה בתלונות על תו כני רדיו נבעה בעיקר מתלונות שהתקבלו על אי שידור תשדירי הפרסומת של
העמותה "שורת הדין" .לרשות הופנו תלונות רבות על כך שתחנות הרדיו סירבו לשדר תשדיר פרסומת
של עמותה זו ,העוסק בעדויות מצד ישראלים אשר מתלוננים על השפעת הטרור הפלסטיני על חייהם.

התפלגות תלונות טלוויזיה
פילוח תלונות טלוויזיה לפי קטגוריות (תרשים מספר )2
  634תלונות ( )51%התקבלו בנושא תכניות.  346תלונות ( )28%התקבלו בנושא פרסומות.  182תלונות ( )15%התקבלו בנושא חדשות.  45תלונות ( )4%התקבלו בנושאים כלליים (לוחות שידורים וכיו"ב).  40תלונות ( )3%התקבלו בנושאי קדימונים.בסך הכול  1,247תלונות בעניין הטלוויזיה.
תרשים מס' 2

פילוח תלונות טלוויזיה לפי תת קטגוריות )תרשים מספר )3
 65%מהתלונות עסקו בתכנים פוגעניים וכללו תלונות על ביטויים לא הולמים או התנהגויות לא ראויות.
 17%מהתלונות עסקו באתיקה עיתונאית וכללו תלונות בנושא שימוש בביטויים רגישים פוליטיים ,הבעות
דעה של עיתונאים או העדר איזון פוליטי.
 11%מהתלונות עסקו במסחריות יתר וכללו תלונות על ריבוי פרסומות ושידור תכנים שיווקיים בתכניות.
 5%מהתלונות עסקו בנושאים אחרים (למשל ,מדוע לא שידרו נושא כלשהו בחדשות ,בקשות לשידורים
חוזרים ,תלונות על ריבוי שידורים חוזרים).
 3%מהתלונות עסקו בשירות לצופה וכללו תלונות על חריגה מלוחות השידורים או בעיית כתוביות.
תרשים מס' 3

התפלגות תלונות רדיו
פילוח תלונות רדיו לפי קטגוריות (תרשים מספר )4
  125תלונות ( )%74התקבלו בנושא תכניות. 23 -תלונות ( )%13התקבלו בנושא פרסומות.
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  16תלונות ( )9%התקבלו בנושאים כלליים (פרסים ,גבולות קליטה של רדיו אזורי).  3תלונות ( )%2התקבלו בנושא חדשות.  3תלונות ( )%2התקבלו בנושא קדימונים.בסך הכול  326תלונות בעניין הרדיו האזורי.
תרשים מס' 4

פילוח תלונות רדיו לפי תת קטגוריות (תרשים מספר )5
 52%מ התלונות עסקו בתכנים פוגעניים וכללו בין היתר תלונות על ביטויים לא הולמים ,אמירות
סקסיסטיות ,התבטאויות גזעניות או מעליבות ובוטות (התבטאויות של נתן זהבי ויורם שפטל ברדיו .)103
 14%מהתלונות עסקו בנושאים כלליים.
 12%מהתלונות עסקו במסחריות יתר וכללו תלונות על ריבוי פרסומות ושידור תכנים שיווקיים בתכניות.
 12%מהתלונות עסקו בנושאי אתיקה עיתונאית (למשל ,מדוע לא שידרו נושא כלשהו בחדשות).
 10%מהתלונות עסקו בשירות לצופה וכללו תלונות על מספרי  1-900ואי קבלת פרסים מתחנות רדיו.

 .1נוסף על כך התקבלו ,כאמור 156 ,תלונות על אי שידור הפרסומת של עמותת "שורת הדין".

תרשים מס' 5

טיפול בתלונות
תוצאות הטיפול
כ 21%-מהתלונות שנבדקו עד כה נמצאו מוצדקות מנקודת מבט הנציבות ,לעומת  68%מהתלונות שסווגו
כ"טופל לגופו" 2.אחוז התלונות הלא מוצדקות עמד על  .5%בשאר התלונות ( ,)6%טרם התקבלה
הכרעה סופית והטיפול בהן לא הסתיים.
תרשים מס' 6

דוגמאות לקיצור או תיקון פרסומות וקדימונים בעקבות תלונות הצופים:
 תיקון קדימון בערוץ  10לתכנית "ללמוד לעוף" ,שהציג קטעים שעשויים להיות מסוכנים לחיקוי. הורדת פרסומת למיני כריות ,שהציגה ילדים בהקשרים מיניים בוטים ולא ראויים. קיצור פרסומת של "קיה" ,שהכילה קטעי אלימות ,והנחיה לשדר את הפרסומת המלאה רק לאחר.22:00

דוגמאות לריענון נהלים בעקבות תלונות הצופים:
 הקרנת התכנית "צחוק מעבודה" של "רשת" בשעות צפיית ילדים הובילה לרענון נוהלי סיווג-סימוןתכניות של תחום טלוויזיה עם הזכיין.
 בעקבות השתתפות צביקה שרף בתכנית הספורט של רדיו  ,103עלתה השאלה אם יש מקום לגילוינאות מצד משתתפי דיון בנוגע לאינטרסים שלהם בנושא איגוד הכדורגל .בדיקת הלשכה המשפטית של
הרשות השנייה העלתה כי אכן ראוי לעשות זאת ולכן החליט תחום רדיו להבהיר את העניין לתחנות
הרדיו.

2

טופל לגופו – התלונות שמסווגות כך אינן בהכרח תלונות לא מוצדקות .לא פעם קיים פער בין תפיסת האזרחים את האופן שבו גופי שידור צריכים

להתנהל ובין התנהלותם בפועל .חלק מתפקידה של נציבות פניות הציבור הוא לגשר על פערים אלו .לדוגמה ,מקרים שבהם הצופים מלינים על
השתתפות מתמודד זה או אחר בתכנית מציאות או על הצגת מאכלים לא כשרים בתכניות בישול .במקרים אלו הזכיינים עומדים בכללי הרשות השנייה
ובכללי האתיקה שלפיהם פועלת הנציבות ,אך עדיין הצופה חש נפגע מהתכנית או השידור.

 בעקבות הקרנת פרסומת ל"מאקו" ,שבה נראה אדם נופל עם כיסא הגלגלים שלו ,הודיע תחום טלוויזיהל"קשת" כי אם התשדיר ישודר בשנית ,יש להסיר ממנו את הקטע הבעייתי.
 בעקבות שידור דברים של מיכאל בן ארי ב"רדיו קול רגע" ,הנחה מנהל הרדיו את עובדיו להימנעבעתיד מהעלאת מרואיינים שעשויים להשמיע הערות גזענות ופוגעניות.

דוגמאות לפתיחת הליכי הפרה בעקבות תלונות הצופים:
בחלק מהמקרים ,הובילה בדיקת הנציבות לפתיחת הליכי הפרה לכאורה לאחר שתלונה נמצאה מוצדקת
מבחינת התחום הרלוונטי .להלן כמה דוגמאות בנושא:
 נקבעה הפרה לערוץ  10בעקבות שידור תכנים שיווקיים בתכנית הבישול של אהרוני. נקבעה הפרה ל"רשת" בעקבות תכנים שיווקיים בתכנית "בוס בהסוואה". נקבעה הפרה לערוץ  10בשל שידור התכנית "צינור לילה" ,שבה נראתה המגישה שי-לי שינדלר שותהאלכוהול.
 נקבעה הפרה ל"קשת" בעקבות הצגת תכנים שיווקיים בתכנית "אנשים". -נקבעה הפרה ל"רשת" בעקבות הצגת תכנים שיווקיים בתכנית "המרוץ למיליון".

דרישות של הנציבות מזכיינים לרגולציה עצמית
אחד הכלים שהפעילה הנציבות בעקבות תלונות מוצדקות של פונים היה דרישה מהזכיינים לפיקוח עצמי
מוגבר משלהם בנושאים שונים ,בהם  :שימוש במילים לא ראויות ,פגיעה באוכלוסיות מוחלשות ועוד .במקביל
לעבודת הזכיינים ,גם הנציבות בוחנת את הנושא.

דוגמאות לדרישות לפיקוח עצמי מוגבר:
 שימוש במילה "כוסית" במסגרת תשדיר ,ובאופן כללי נגד השימוש במילה זו. הפרסומת הפוגענית של " "yesוההתייחסות המעליבה לאוכלוסיית השמנים. דרישה להקפדה על חגירת חגורות בטיחות במהלך ראיונות שנעשים עם אנשים במכוניות תוך כדינסיעה ,במסגרת התגייסות נציבות פניות הציבור למאבק בתאונות דרכים.
 הנגשת המשדרים ללקויי שמיעה בטקסי יום השואה והדלקת משואות. שמירה על כבודן של אוכלוסיות מוחלשות בזמן פרסומים על חלוקת מזון לנזקקים בזמן פסח. בקשה לשילוב מידע על אתרי טיולים ובילויים המונגשים לאוכלוסייה המוגבלת במהלך הדיווחים עלטיולים בחגים ובסופי שבוע.

הליכי גישור
במחצית הראשונה של שנת  2013נמשך פרויקט הליכי הגישור בין פונים לבין הזכייניות ,במקרים
שבהם מצאה נציבות פניות הציבור כי מדובר בתלונות בעלות השלכות לכלל הציבור ולאחר
שקיבלה את הסכמת שני הצדדים להליכי הגישור.
הליכי הגישור שנעשו הניבו בין היתר תיקון תכנים פוגעניים ,כתבות לטובת כלל הציבור ,הבטחות
לשיתוף פעולה בעתיד בין שני הצדדים והקפדה גדולה יותר בכל הנוגע לתכנים העלולים לפגוע
באוכלוסיות שונות.

מגמות העולות מהתלונות

מניתוח הפניות במחצית הראשונה של שנת  2013עולות מגמות מספר שיש לתת עליהן את הדעת:
 תכנים בוטים כלפי מתמודדים שונים בתכניות מציאות ,על רקע מוצאם העדתי או על רקע נטייתםהמינית.
 ביטויים פוגעניים וקללות ,בעיקר בתכניות מציאות בטלוויזיה ובתכניות רדיו. ריבוי תוכן שיווקי בתכניות שונות ,בהן תכניות בישול ,תכניות בוקר ותכניות מציאות. שילוב קידום עצמי של תכנים במהדורות חדשות ובתוכניות השונות של הזכיינים ,ובעיקר קידוםתכניות הדגל של הזכייניות במסגרת התכניות האחרות שלהן.
 תכנים בעלי אופי סקסיסטי ומגדרי. ריבוי פרסומות.-ריבוי תכניות מציאות.

נספח – פילוח תלונות לפי זכיינים
מפילוח התלונות לפי הזכיינים במחצית הראשונה של שנת  2013עולים הנתונים הבאים:
טלוויזיה
שני הערוצים (פרסומות)
רשת
קשת
חדשות 2
ישראל 10
חדשות 10
טלוויזיה חינוכית
סך הכול

399
331
205
144
108
59
1
1,247

רדיו
רדיו ללא הפסקה
קול ברמה
אקו
קול חי
רדיו תל אביב
צפון ללא הפסקה
קול רגע
רדיוס
גלי ישראל
א-שמס
רדיו ירושלים
לב המדינה
קול הים האדום
רדיו חיפה
רדיו דרום
שירות לציבור (כלל התחנות)*
סך הכול

86
28
11
11
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
0
169
326

* קטגוריה זו מתייחסת לתלונות שהוגשו בנושאים הנוגעים לשירות לציבור בכלל הערוצים ,למשל:
השימוש במספרי  ,1-900קמפיין "שורת הדין" וכיו"ב.

