על–פי חוק הרשות השנייה ,הראשון לקבלת הדוח השנתי
של נציב התלונות הוא שר התקשורת ,ח"כ אריאל אטיאס.
אחריו ,אנו מייעדים את הדוח לחברי מועצת הרשות השנייה,
לזכייני הטלוויזיה והרדיו ,לחברי הממשלה ,לחברי הכנסת,
לשופטי בית המשפט העליון ,למבקר המדינה ,לעיתונאים,
למפרסמים ,לפרסומאים ולאנשי תקשורת .במקביל ,כדי
ליידע את הציבור ולעודדו להיעזר בשירותיו של נציב
תלונות הציבור ,יועבר דוח זה לראשי ארגונים ציבוריים,
לראשי רשויות מקומיות ,למחלקות במדעי החברה
והתקשורת באוניברסיטאות ובמכללות ולספריות הציבוריות.
אנו מקווים כי מקבלי הדוח יתנו דעתם לאופיו ולהדגשיו.
גיורא רוזן
נציב תלונות הציבור
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©  2008כל הזכויות שמורות
לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
צילום השער :מתוך הסדרה "לול" .באדיבות
הטלוויזיה הישראלית ,ערוץ  ,1רשות השידור.

תודות
אני מבקש להודות לכל מי שסייע בהכנת הדוח ,ולכל אלה ששיתפו עמנו פעולה במהלך
שנת  .2007כדרכנו ,הדוח רואה אור בשלהי השנה הזו ,שרק אז מתחוורות לנו מגמות
השנה הבאה ,ועל פיהן ניתן לבחון את מידת הקוהרנטיות של הדוח היוצא ( )2007עם
הדוח הבא (.)2008
תודות לחברי מועצת הרשות השנייה בזכות ההערכה והגיבוי הנרחב אשר לו אני זוכה
מטעמה .זה המקום להודות לגב' נורית דאבוש ,יו"ר מועצת הרשות השנייה ,על ההכרה,
ההערכה והרוח הטובה .תודה רבה למנכ"ל הרשות השנייה מנשה סמירה ,המגלה מעורבות
רבה בתלונות הציבור .גישתו העניינית והמקצועית תרמה רבות ליישובם של מתחים
מקצועיים על רקע תלונות הציבור והתנהלות הזכיינים או הדרגים המקצועיים ברשות
השנייה .יבואו על הברכה גב' אילת מצגר וצוותה ,שלא אחת הם נשואי ביקורת של הנציב,
מטבע הדברים .הענייניות ואורך הרוח שלהם הפגינו גישה המאפשרת דיאלוג ויחסי רעות.
ועל כך תודה גם לעידית צ'רנוביץ ,האחראית על תחום שידורי הרדיו האזורי.
אני מודה למנהלי הזכייניות של ערוצים  2ו 10-ולמי שעוסקים שם בתלונות הציבור.
שיתוף הפעולה עמם הוא יומיומי ,ולא אחת רווי מתחים .עם זאת ,הוא מאופיין בהערכה
ומתן כבוד לאזרחים הפונים .אני מודה לצוות המוביל את ערוץ  ,2יוחנן צנגן ,מנכ"ל
"רשת" ,והילה בראל (רשת); לאבי ניר ,מנכ"ל "שידורי קשת" ,ולגיל גרינברג (שידורי קשת).
תודה מיוחדת נתונה לשלום קיטל וענת סרגוסטי (חברת החדשות של ערוץ  ,)2שני אנשי
תקשורת יוצאי דופן שפרשו בשנה שחלפה ,אשר השאירו חותמם על התקשורת בכלל ועל
היחסים עם נציבות תלונות הציבור בפרט .דבר זה מוצא ביטוי של ממש ביחסינו עם מנהל
חדשות ערוץ  ,2אבי וייס ,והממונה על תלונות הציבור בערוץ  ,2כרמל לוצאטי .תודה גם
לצוות ערוץ  ,10המנכ"ל מודי פרידמן ,אריה ירושלמי ,וסיגלי ביטון ,ואנשי חדשות ערוץ ,10
המנכ"ל גלעד עדין שפרש בשנה שחלפה וראודור בנזימן הבא אחריו ,ואורי רוזן .ולבסוף,
תבוא על הברכה רות נוח מהטלוויזיה החינוכית.
יש לציין בהקשר זה של יחסינו עם הזכיינים ,כי ניכר שחוות הדעת שלנו ועמדתנו מועברות
לידיעתם והתייחסותם של עורכי התוכניות ,המנחים והמפיקים ,והם חוזרים אלינו תמיד.
בעיני ,זהו דיאלוג מהותי המתנהל בענייניות וללא רעשי תקשורת מיותרים.
תודה לניר שוויקי ,מ"מ סמנכ"ל כספים ,שנמצא לידינו בכל צרה; לאלונה אריאלי–להב,
דוברת הרשות ,שפרשה לא מכבר אבל הותירה אחריה טעם טוב של מקצועיות וחברות;
וליועץ המשפטי של הרשות השנייה ,עו"ד דורון אבני .תודת פרידה לירון רגב ,שכיהן
במשך שנים אחדות כמתאם פעולות המועצה ופרש ,ולראומה יצחקי ,ראש מחלקת הייעוץ
הלשוני ,שפרשה .תודה מיוחדת לנועה לפלר–אלפנט ,ראש אגף מחקר ופיתוח ,שמעניקה
לנו תמיד שעות של נכונות ,ידע וחוכמה; לויקטור מגרם המסייע ומקדם את טכנולוגיית
הידע ,שהיא חיונית לשיפור השירות לפונים .לבסוף ,תודה לעובדי לשכת נציב התלונות,



שבלעדיהם לא היה מתקיים הקשר המיוחד עם הציבור ,ותרומתם ראויה לציון מיוחד:
הדס וגמן ,על תבונתה הרבה ומקצועיותה ,ועילי זלצמן ,על מקצועיותו והשכלתו הרחבה,
התורמות באופן ניכר לעבודה .תבוא על הברכה שלומית אביאסף ,שלזכותה נזקפת העריכה
הקפדנית ,ואחרונה תבוא על הברכה דינה שהם על העיצוב הגרפי ,שהוא כבר שם דבר
בשיח המקצועי של אנשי אמנות העיצוב בישראל.
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פתיחה
דוח נציב התלונות לשנת  2007מתפרסם בסוף השנה הנוכחית ,וזאת רק לאחר
שמתחוורות לנו מגמות השנה הבאה ,ועל פיהן ניתן לבחון את מידת
הקוהרנטיות של הדוח היוצא ( )2007עם הדוח הבא ( .)2008דוח נציב
התלונות לשנת  2007הוא לכאורה פחות דרמטי מן הדוח שקדם לו .הדוח
מציין כי התקבלו במשרדו פחות תלונות של הציבור מאשר בשנת .2006
נדגיש ,כי לעומת דוחות קודמים ניתן להצביע הפעם על עלייה במספר התלונות
של הורים לילדים ,אשר מתלוננים על תוכניות ,פרסומות וקדימונים
שחושפים ילדים לסצינות גסות ,מתירניות או אלימות .ככלל ,חוזרת ונשנית
הטענה של צופים רבים המתלוננים על ירידה ברמת התוכניות .המגמה הזו
נובעת מהעובדה שיש פחות ופחות תוכניות עתירות–תוכן ויותר תוכניות
בידור קלות ,ריאליטי ,ואלה משוכפלות שוב ושוב על ידי שידורים חוזרים.
עלינו לברר האם המצב הזה משביע רצון .מעצבי המדיניות גורסים שלא .אולם
תכנים מעשירים לא מעניינים אותם ,אלא “זעקת תעשיית המדיה" ,ולראייה:
הממשלה החליטה לשקול שינוי אסטרטגי במדיה המסחריים ולעבור משיטה
של זיכיונות לשיטה של רישיונות .כזו הייתה גם הצעת החוק שהגישו חברי
הכנסת איתן כבל וראובן ריבלין .ננסה לבחון את הסוגיה במאמר זה ,הפותח
את הדוח לשנת  ,2007מנקודת הראות של האינטרס האזרחי ,כפי שהוא
מוצא את ביטויו בתלונות הציבור.
מפת התקשורת החזותית השתנתה מאוד בשנים האחרונות ,במיוחד בקרב שכבות
גיל מסוימות ,עם התגברות השימוש באינטרנט .בקרב שכבות אחרות ,הצפייה
מתפלגת בין שלושת הערוצים הקיימים וערוצי הכבלים והלוויין לבין אפשרויות
צפייה אחרות .אלה מתאפשרות על ידי טכנולוגיות צפייה שונות ,כמו המחשב
הביתי ,די.וי.די .או פלטפורמות “שלם וצפה" ( .)VODבמאבק השיווקי על הזמן

דוח הנציב  /מבוא

 .1סקר עמדות שנתי של הרשות שנייה,
שנערך ב 2007-על ידי חברת “מדגם" ,מצביע
על כך שהפעילויות המועדפות בזמן החופשי
בקרב המשיבים הן צפייה בטלוויזיה ()62%
וגלישה באינטרנט ( .)42%כמו כן עולה בסקר,
שעם העלייה בגיל עולה ההעדפה של צפייה
בטלוויזיה וקריאת עיתון וספר ,ועם הירידה בגיל
עולה ההעדפה של האינטרנט ומשחקי מחשב.

הרשות השנייה ,סקר עמדות שנתי — 2007
(אוגוסט  ,)2008עמ' .5
 .2סקר העמדות לעיל מצביע על רוב מכריע
של משיבים שמשתמשים בטלוויזיה על מנת
לצפות בערוצים שונים ( .)92%כ 24%-משתמשים
בטלוויזיה כדי לצפות בווידאו או ב DVD-או
ב .VOD-שם ,עמ' .5



הפנוי של הצופה איתרו הערוצים המסחריים את קבוצת האוכלוסייה הצרכנית
הרלוונטית ביותר מבחינתם ,זו הצופה בפרסומות וגם רוכשת את מה שמוצע
בהן .לאוכלוסייה זו עוצבו “תוכניות מודל" ופרסומות משלימות ,והן משודרות
בשעות השיא .אולם ברוב המקרים ,כל תוכנית או פורמט דומים עקרונית לכל
תוכנית אחרת; משחק כזה או משחק אחר — אבל משחק; פעם משחק כזה ופעם
אחר ,אבל תמיד הוא “אותו הדבר" תחת כיסוי אחר ,או כניסוחו של עמי גלאם,
“למעשה העיקרון הוא שתמיד מנסים ליצור רגע דרמטי ,רק הזירה משתנה
— פעם זה באי ,פעם במטבח".
מי שעוקב אחר מערכת היחסים בין הרשות השנייה לזכיינים (בערוץ  2ובערוץ
 )10מבחין בוודאי ,כי לאורך השנים החולפות המתח ביניהם נוגע בעיקר
להפרה של מחויבויות הזכיינים לתנאי הסף שנקבעו בחוק הרשות השנייה
ובהסכמי הזיכיון השונים .בדיון הזה מוצגת הרשות השנייה בתור “שמרנית",
“לא רלוונטית" או “שומרת החומות" ,רחמנא ליצלן ,וגוברים קולותיהם של
בעלי העניין לצמצם את הרגולציה ,את ממדי המנגנון של הרשות ואת
תקציבה התפעולי .מנגד ,בבדיקות השנתיות זוכה הרשות השנייה דווקא
לתמיכה ציבורית נרחבת ודרישה לפיקוח נוקב .הציבור לא רק שאינו מוכן
לוותר על הרגולציה ,הוא תובע לחזק אותה.
קריאה ביקורתית של הפניות והמכתבים שנשלחים לנציב תלונות הציבור
מגלה בהם עדות נחרצת ,הניתנת למדידה ,וממנה עולה דרישה להגביר
את הפיקוח על רמת התוכניות ,הפרסומות והקדימונים .התקשורת עצמה,
ובמיוחד הכתובה ,גם היא לא מחמיאה לתכני הערוצים המסחריים .גדעון
לוי ,למשל ,טוען כי “ישראלי טוב ,ממוצע למדי ,שקרא את 'סיפור על
אהבה וחושך' ו'אשה בורחת מבשורה' ,שצפה ב'ואלס עם באשיר' וב'ביקור
התזמורת' ,שהולך לתיאטרון ולמוזיאון ,לא יותר מזה — יש הרי מאות אלפים
כאלה — רוצה גם לצפות מדי פעם בטלוויזיה .אין לו עוד בשביל מה לפתוח
את המקלט .לא כלום .ריק טלוויזיוני מוחלט".

10

 .3שרית קדם“ ,סיר הלחץ ב'המטבח' עם עמי
גלאם ,הבמאי והעורך" ,מגזין המושבות,
גיליון ( 99מרץ .)2008
 .4יעל גאוני“ ,מה מסתתר מאחורי הר השקלים
של הרשות השנייה?" גלובס 7 ,בנובמבר .2007
 .5מסקר העמדות השנתי של הרשות שנייה
לשנת  2007עולה ,כי  70%מהנשאלים במדגם
סבורים שחשוב שיהיה גוף ציבורי שיפקח על

ערוץ  2וערוץ  .10הרשות שנייה ,סקר עמדות
שנתי —  ,2007אוגוסט  ,2008עמ' .11
תרבות" ,הארץ,
ֿ
 .6גדעון לוי" ,פושעי
 25בספטמבר .2008

למרות כל זאת אין מתחשבים בדעת הציבור ,ואין עמדתו מאתגרת את מקבלי
ההחלטות ,והדיון מוסט על ידיהם מדיון ציבורי ותרבותי לדיון עסקי
וכלכלי .אלא ששם לקולו של הציבור כמעט אין משקל ,שם הכול הוא בגדר
“שוק חופשי" ,כי זו נקודת המוצא ,וזה המנדט ,כשהדיון מתקיים בוועדת
הכלכלה של הכנסת .לדידם של ה"משפיענים" העוסקים בתקשורת ואנשי
“התעשייה" ,כל מה שאינו מביא לשיא הרייטינג הוא הפסד גדול או הפסד
קטן ,אבל הפסד ,ועל כן יש צידוק רק לעשייה תקשורתית רווחית .האמנם
זה השיקול היחיד ,והאם רק הרייטינג הוא היחיד לבחינת הכדאיות — ומהי
כדאיות כאשר מדובר במדיה ויזואלית ראשית (ׁ?)BROADCAST
***
כיצד בוחנים את עמדות הציבור? לסוגיה זו יש היבטים שונים — מחקריים,
פוליטיים ,תרבותיים ,אתיים ,כלכליים ,וכאלה הקשורים לבעיות המבניות
של השלטון .ננסה לעמוד על הבעייתיות הזו ,החשובה לאופן קבלת
ההחלטות ,וגם נוגעת באזרח ובאינטרס הציבורי ,והיא במרכז תפקידו של
נציב תלונות הציבור.
ברמה המחקרית נשאל ,מהי מידת שביעות הרצון של האזרח הצופה בערוצים
המסחריים? האם הם הולמים את מאווייו? והאם הם משרתים את האינטרס
הציבורי? על כך אין המחקר הכמותי מעניק לנו מספיק מידע ,וגם לא תשובה
ביקורתית ראויה .הניסיון להעריך את עמדות הציבור על יסוד סקרים הוא
מוגבל מבחינות מתודולוגיות רבות ,במיוחד משום שאין הן נמדדות מול
אלטרנטיבות תרבותיות אחרות ,כלומר אין הן שואלות על “הרצוי" — מה
שקשה לשאול — אלא רק על “המצוי" .זאת ועוד ,אם ערוצי הטלוויזיה
מציעים לישראלים עוד ועוד מאותו הדבר ,אזי גם ברמת התחרות הבין–
ערוצית נראה שאין כל אפשרות להשוואה .קביעה זו מוכרת לחוקרי
תקשורת ,ולכן כאשר נערכים סקרי שביעות רצון הם נעשים לגבי קהל

דוח הנציב  /מבוא

 .7עניינם של המדיה המסחריים נדון ,למשל,
רק בוועדת הכלכלה של הכנסת ,ואינם משוייכים
בשום צורה לוועדת החינוך והתרבות ,כאילו
המדיה הם עניין כלכלי בלבד ולא תרבותי.
 .8קמיל פוקס ושאול בר–לב סבורים ,כי
“התוצאות העסקיות מושפעות מגורמים שונים,
ויש קושי מתודולוגי בזיהוי השפעתה הייחודית
של רמת שביעות הרצון בתוך מכלול הגורמים.

יתירה מזאת ,רמת שביעות הרצון של לקוחות
הארגון עשויה לפעול בצורה של אינטראקציה
עם גורמים אחרים ,כמו למשל רמת השירות של
המתחרים .אינטראקציה כזאת יוצרת קושי נוסף
בזיהוי השפעתה הספציפית של שביעות הרצון".
קמיל פוקס ושאול בר–לב“ ,סקרי שביעות רצון
ומדידת שביעות הרצון מאיכות השירות",
בתוך פוקס ובר–לב (עורכים) ,אמת וסקר
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ממודר ,כאמור לעיל ,ונועדים בעיקר לשמש את הזכיינים ,על כל הצרכים
העסקיים שלהם ,ובעיקר את אלה של המפרסמים והפרסומאים.
טעות רווחת היא לבחון את שביעות הרצון על פי שיעורי הרייטינג .מבחני
הרייטינג מודדים רק שיעורי צפייה בזמן נתון ,ואינם משקפים את דעת
הציבור או את שביעות רצונו מהשידורים .כאשר האזרח צופה בתוכנית
מתוקשרת ומשווקת באמצעות כל הכוח הפרסומי האפשרי ,והיא תופסת
זמן מסך מרכזי — ובהעדר אלטרנטיבות — הוא הופך להיות “צופה שבוי",
שאינו יכול להימלט מכורסת הטלוויזיה הממגנטת .פייר בורדייה מכנה את
נתוני הרייטינג כגורמי “לחץ ובהילות" ,וכמאיצי תחרות ,שבאמצעותם
“נאכף ההיגיון המסחרי על מוצרי התרבות" 10.לפיכך ניתן לטעון ,כי אין
בידינו מדדים כמותיים המבטאים שביעות רצון ,אשר יכולים לסייע למקבלי
ההחלטות .מכאן גם נובע ,שתשובות ביקורתיות להוויה התקשורתית
המשודרת באמצעות הערוצים המסחריים ,אינן נמצאות בבדיקות כמותיות
אלא איכותניות.
סדר היום הציבורי לדיון בטלוויזיה הישראלית הוא מורכב .אבל אם מקלפים
את הקליפות עולה ,כי סוגיית היסוד העקרונית שיש לתת לה מענה היא
ניתוח הדיכוטומיה שבין צרכים ונסיבות שהתרבות והחברה במרכזן לבין
ראיית התקשורת כתעשייה הפועלת לפי כללי השוק החופשי .נקודת
המוצא היא מה קודם למה — טובת האזרח והחברה או רווחיותה העסקית
של התקשורת? העמדת הסוגיה הזו במרכז הדיון מבטאת את ההשקפות
שעולות מתלונות הציבור ,את המתח והמאבק בין הרשות השנייה לבין
הזכיינים ,ואת אי הנחת מהנעשה בתקשורת החזותית בישראל.
הטלוויזיה הישראלית מכונה “תעשייה" על ידי מעצבי דעת הקהל; הציבור
הם “צרכנים" ,התחרות בין הזכיינים היא “תחרות מסחרית" ,והתוכן הוא
“סחורה" .לכן הצלחה או כישלון הם פונקציה של תחרות .סוגיה זו באה
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(תל אביב :הקיבוץ המאוחד והוצאת הספרים של
אוניברסיטת חיפה ,)1998 ,עמ' .200
 .9כפי שגדעון לוי מבחין ,במהלך חג שמחת
תורה שודרו תוכניות עם “ישראל אהרוני
בו–זמנית בשני הערוצים .זיפזופ אחד ,והוא עם
גרציה במבטא איטלקי ,ועוד זיפזופ ,והוא עם יעל
במבטא צרפתי ...ראה פרנס ערוץ אחד כי טוב
והחליט :נלך על זה .ראה פרנס ערוץ שני

כי טוב אצל האחר והחליט :נלך על זה" .גדעון
לוי“ ,בולימיה" ,הארץ 22 ,באוקטובר .2008
 		.10פייר בורדייה ,על הטלוויזיה (תל אביב :בבל,
 ,)1999עמ' .31-29

לביטוי ,למשל ,בהצעת החוק של חברי הכנסת איתן כבל וראובן ריבלין,
שעניינה מעבר משיטת זיכיונות לשיטת רישיונות בטלוויזיה המסחרית.
יובל קרניאל טוען ,כי הצעת החוק מבטאת עמדה של הגורמים המסחריים,
הרואים במעבר ממשטר של זיכיונות למשטר של רישיונות דרך קלה ובטוחה
להשתחרר מהחובות הכבדים שהם נטלו על עצמם במכרזים ובזיכיונות11.
הנחת העבודה היא ,כי התחרות בין ספקי התוכן תגרום לצופה “לחפש" בין
הערוצים את “הטוב ביותר" .זו הייתה נקודת המוצא להופעתו של ערוץ ,10
והיא שמובילה את המשך התמיכה בקיומו .זו גם הגישה של מי שמבקשים
להחליף את שיטת הזיכיונות בשיטה של רישיונות.
מי שטוען שטלוויזיה היא תעשייה ,קובע עמדה אידיאולוגית .הוא מוציא
את הטלוויזיה משדה התרבות ומשחרר אותה ממחויבות חברתית .שר
התקשורת לשעבר ,ח"כ ראובן ריבלין ,הטעים במאמר שפרסם במוסף
הכלכלי של הארץ ,כי יש לנתק את הטלוויזיה המסחרית מהרגולציה12.
הוא מקבל את ההנחה שהטלוויזיה היא תעשייה ,ושתחרות היא המסדירה
העיקרית של צורכי “השוק" .יש לשים לב ,כי בהצעת החוק שהגישו הוא
וח"כ כבל לא מוזכרים כלל אזרח או אזרחים ,צופה או צופים ,כנשואי
התקשורת החזותית.
נדייק ונאמר ,כי ח"כ ריבלין וח"כ כבל אינם מציעים להפקיע את תפקידה
של המדינה ברגולציה של התקשורת ההמונית ,אלא רק להגביל אותה
להתערבות במקרים של הפרה קיצונית של תנאי הרישיון .לשיטתם ,העיקרון
שצריך להנחות את קהילת הטלוויזיה המסחרית מצוי בהגדרת התקשורת
כתעשייה וכעסק ,ולפיכך מטרתם העיקרית של בעלי העניין ,המשקיעים,
היא רווח כספי ותשואות גבוהות ככל האפשר.
בהעדר הגדרות תוכן בהצעת החוק ,כמו אלה המופיעות ,למשל ,בחוק הרשות
השנייה ,מתחוור כי הגבלות הרגולציה העתידית הן מינימליות .ואם זה
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 		.11יובל קרניאל“ ,לקראת החוק החדש?" ,העין
השביעית 10 ,באפריל .2008
...“ 		.12אילו הופקד המסדר על משטר רשיונות
שאינם תלויים בגחמות פוליטיות ,לא באג'נדות
תרבותיות ולא באגו ,אולי לא היה נזקו רב כל
כך" .ראובן ריבלין 18 ,The Marker ,באוגוסט .2008
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המצב ,אזי אין כלל מקום לרגולציה ,ודי בנציב תלונות הציבור כדי לשמור
מפני חריגות אתיות של השידורים הפומביים .גישה זו מייצגת צד אחד של
הדיון ,ויש לה כאמור תומכים רבים ,שכן היא נוהגת על פי הגיון הגישה
הכלכלית הליברלית הרווחת בעולם העסקים הישראלי ,לפיה ההצלחה
הכלכלית היא מקור לרווחה ולשביעות רצון כללית13.
הצד השני ,הבוחל בגישה “התעשייתית" ,מיוצג על ידי השיח האזרחי ,שהוא
שיח חברתי ,תרבותי ,חינוכי ורווחתי .בשיח זה נתפשת הטלוויזיה על כל
ערוציה כטלוויזיה ישראלית ,ולפיכך הטלוויזיה “שלנו" .ה"שלנו"”אינו
מקרי בחברה הישראלית ,שהיא אידיאולוגית מאוד ,ובה כל אזרח בוחן
את עצמו לא רק כאינדיווידואל אלא גם כחלק מעם .תופעה זו ייחודית
לישראל ,ושזורה באתוס הלאומי ובסטריאוטיפים שהתפתחו כאן במרוצת
הזמן 14.היא בולטת מאוד בתקופות משבר .למשל ,במלחמת לבנון השנייה
הגיעו לנציב תלונות הציבור מכתבי תלונות שביטאו תחושת זהות חזקה,
והשלכה מה"אני" הישראלי ,האישי והפרטי ,לישראלים ככלל וכציבור.
במילים אחרות ,התקשורת ההמונית בישראל חודרת ,משפיעה ונתפשת
כ"שלנו" ,כשם שהדאגה לביטחון היא “שלנו" ,או הדאגה לבריאות ,לעתיד
החינוך ולרווחה .מדובר אפוא בציבור שחשוב לו שתהיה טלוויזיה טובה,
כי רק אז היא מתיישבת עם המיתוג שלו כ"טלוויזיה שלנו".
מכונני הטלוויזיה הישראלית לדורותיהם לא התכוונו מעולם לומר ,כי למדיה
על כל ערוציהם יש רק תפקיד “תעשייתי" .בהגדרה ,הם לא נועדו רק
לקדם את השוק הצרכני .בחוק הרשות השנייה ,וגם בחוק העוסק בכבלים
ובלווין ,נמצא פרקים נרחבים העוסקים בסוגיות של תוכן ,ז'אנרים ,הגבלת
גיל הצופים ועוד .שכן זה תוכנה של רגולציה ,היא אמורה להסדיר את
היחסים בין מחויבויות שהחוק קבע כעקרונות הפעולה של המדיה ,לבין
מציאות החיים.
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 		.13מעניין יהיה לבחון את השפעות המשבר
העולמי הנוכחי על הגישה הכלכלית הליברלית
וממנה על תפקיד המדינה בפיקוח וברגולציה על
המערכת הכלכלית ,ועל הנגזרות שלה בתחום
התקשורת הנדון כאן.
 		.14עמית קמה ,חטיבה אנושית אחת עם ישראל
אחד ,חוברת ( 1תל–אביב :מכון חיים הרצוג
אוניברסיטת תל–אביב ,מרץ  ,)2005עמ' .9

לפני זמן לא רב הטעים מנכ"ל “קשת" לשעבר ,אורי שנער ,כי ההישג הגדול של
ערוץ  2הוא שהוא הפך להיות מדורת השבט של מדינת ישראל 15.כלומר,
טלוויזיה טובה “לכול ,ולכל המשפחה" .אבל היום ,לדעת מוטי קירשנבאום,
“ערוץ  ,2במקרה הטוב יש לו רייטינג 16"...בשנת  ,2004שקדמה לפרסום
המכרז ,ידע ערוץ  2גם תוכניות מרכזיות ברמה גבוהה (סדרות תעודה“ :יורים
ושרים"“ ,המלחמה הבאה"; סדרות דרמה“ :משאית"“ ,פרנקו וספקטור"; סרט
הטלוויזיה “לתפוס את השמיים" ,וסרטי תעודה רבים ,בהם “חסד של אמת",
“אחד אלמנה פעמיים שכול"“ ,אנחנו נגיע בזמן"“ ,שיר ערש" ועוד)17.
מכאן שהטלוויזיה המסחרית ידעה ימים אחרים ,שבהם נוצר גישור מעל לניגוד
שבין איכות לרווחיות .ואכן ,במשך שנים פעלו הזכיינים כמי שמתחרים
על תפישת זמנם של צופים שהם לא רק מושאים .ועוד מוסיף מוטי
קירשנבאום ,בראיון בהארץ“ :כאשר עלה הערוץ המסחרי אמרתי' :חברים,
יש ערך עצום כשמפוצצים את המונופול של רשות השידור ,טוב שיש
ביזור גדול ,זה יתרום ליצירה' ,אבל צריך לדעת שהלכה 'מדורת השבט'
— הדבר הזה שכולם צפו בו ,וכולם דיברו עליו למחרת במכולת .ערוץ 2
הוא לא 'מדורת השבט' ,במקרה הטוב יש לו רייטינג של  20וכמה אחוזים...
לניקוי ראש היו 18."90%
בראיון אחר אמר עדי סופר ,לשעבר מנהל קריאייטיב ב"הוט" ,ומנהל מחלקת
פרומו בערוץ “ :10לפני עשר שנים ...היו אנשים מדליקים ,תקציבים פרועים,
רעיונות פורצי דרך .היום הראייה השיווקית מאוד צרה — הכל מתוקתק,
מהודק ,תחום בתבניות והרבה פחות יצירתי ומאתגר .הכל ברמת הנחמד.
יש תחושה שכבר ראינו הכל .אף אחד לא יוצר היום משהו שגורם לכולם
להיעמד ולהגיד 'שאפו' .דברים מגניבים ,או אנשים מוכשרים ,מחזיקים
בתודעה חצי שעה"19.
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 		.15בראיון שערך עמו רוגל אלפר ,משיב אורי
שנער לשאלה ,מדוע ערוץ  2כל כך מצליח:
“צריך לפצח איזשהו סוד ,איזו מהות יותר
עמוקה בתרבות הזמן הפנוי ,כדי להגיע למקום
שהוא בעל משמעות .טלוויזיה מצליחה כאן
צריכה לזהות את אותה מהות מחברת ...כנראה
שיש איזושהי נקודה כזו" .רוגל אלפר“ ,נשיא
הטלוויזיה החינוכית" ,הארץ 25 ,בפברואר .2005

 		.16רותה קופפר“ ,אריה בחורף" ,הארץ,
 22בפברואר .2008
 		.17לקוח מדוח הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו ,2004 ,עמ' .23
 		.18רותה קופפר“ ,אריה בחורף".
 		.19הילו גלזר“ ,תסתכלו עליהם ותראו מה
מעצבן אתכם" ,העיר 18 ,ביולי .2008
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אין ספק כי במהלך חמש השנים שחלפו השתנה שוק התקשורת ,ומה שיש
הוא לא מה שהיה .התוצאה המובהקת ,שנוכל לאסוף לה אין ספור
דוגמאות ,היא כי מה שגבר בשוק החופשי הוא הרדידות על האיכות,
ולא “הטוב" על “הטוב" יותר .האם זו רוח הזמן? כפי שעולה מהדברים
שאמרה לא מכבר מגישת החדשות האגדית קייטי קוריק ( ,)CBSבשיחה עם
העיתונאי ירון פריד...“ :ימי הזוהר של החדשות עברו ,והנוף התקשורתי
השתנה באופן דרמטי .החדשות זמינות היום לכל אחד בכל מקום בכל
שעות היממה ,וכולם נלחמים על הפרוסות האחרונות של העוגה .הלחץ
של התאגידים ושלטון הרייטינג מחריפים כל הזמן ,בהתאמה ,והמצב
לא פשוט"20 .
טענתה של קוריק נכונה .הטלוויזיה המסחרית אכן רצה אחר זנבה:
ההתפתחות המהירה של אמצעי ההקלטה הדיגיטליים והמעבר המאסיבי
של המפרסמים לאתרי האינטרנט גרמו בשנים האחרונות לירידה
משמעותית בצפייה בפרסומות .טכנולוגיות של “בריחה מפרסומות",
כמו מכשירי  DVRו ,Tivo -עושות את שלהן ,והניסיונות לשלב פרסומות
סמויות וגלויות נתפשו על ידי הצופים כפלישה גסה לתוכניות אהובות.
בנסיבות אלה יש בעולם ירידה משמעותית בצפייה ,ואובדן הכנסות.
הסקר השנתי של הרשות השנייה מצביע על שינוי בהרגלי הצפייה,
ועולה ממנו כי בקרב מי שמחוברים לכבלים הדיגיטליים ,כ 52%-ציינו
כי הם משתמשים בשירותי  ,VODמהם  22%משתמשים “כבדים" .בקרב
המחוברים ללוויין  YESציינו  ,20%כי הם בעלי ממיר 21 .YESMAX
זכייניות הטלוויזיה טוענות ,כי מצבן הכלכלי הגרוע נגרם בשל הרגולציה,
דהיינו ,חוק הרשות השנייה ומועצת הרשות השנייה הממונה על מימוש
החוק ועל עמידה בתנאי הזיכיון .קשה להסכים לטענות האמורות ,אבל זהו
דיון נפרד שאינו קשור לכאן .השאלה היא ,האם בחינה חדשה ,עכשווית
ונטולת חזון ,שמטרתה לבטל את הזיכיונות ולצמצם את הרגולציה,

 		.20ירון פריד“ ,נאלצה לקפל רגליים" ,הארץ,
 22ביולי .2008
 		.21הרשות שנייה ,סקר עמדות שנתי — ,2007
אוגוסט  ,2008עמ' .18-17
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תגשר על הדיכוטומיה ביחסים שבין התרבות ,הנעדרת מהטלוויזיה ,לבין
המסחריות היתרה שבה? והאם היא תעצור את הטכנולוגיות החדשות
הנוגסות בטלוויזיה המסחרית ומושכות אליהן את הצופים? והעיקר ,האם
כלכלת הטלוויזיה תוכל להמשיך לשגשג כפי שהייתה ,ואולי כבר לעולם
לא תוכל ,כי כלכלת התקשורת החזותית עוברת לעידן חדש המחייב את
בעלי המניות ,מצד אחד ,ואת המדינה ,מן הצד האחר ,להפנים שמה שהיה
הוא לא מה שיהיה .השאלה היא רק ,האם הציבור צריך לשלם את “תג
המחיר" בדמות איכות נמוכה ,או את ההפרש בין הרווחיות הגבוהה בעבר
לרווחיות הנמוכה יותר היום.
התשובה לסוגיה מהותית זו נמצאת בזירה של המדיניות הציבורית ,והיא
שחייבת לבחון סדרי עדיפויות כלכליים מצד אחד וערכיים חברתיים
ותרבותיים מן הצד האחר .האזרחים התובעים יתר רגולציה אינם צריכים
לבחון את מצבם העסקי של הזכיינים ,אלא דורשים את טובתם כאזרחים.
מרבית אזרחי ישראל חיים בפריפריה ורחוקים מנגישות לתרבות על גווניה
השונים .מרבית היישובים בארץ מוגדרים על פי אשכול סוציו–אקונומי מ1-
עד  ,5ולמעלה מ 40%-מכלל אזרחי המדינה הם עניים החיים ב"מרחבונים"
גיאוגרפיים ואתניים מגוונים 22.הגדרה זו מתייחסת גם ליישובים במרכז
הארץ שיש בהם שכונות עוני גדולות ,שאוכלוסייתן היא בגדר "פריפריה
בתוך מרכז"" .נתוני אצבע" אלה מעידים כי מרבית אזרחי המדינה מודרים
מהעשייה התרבותית ,חרף ההיצע הרב ,ולא זוכים ליהנות מהיצירה
התרבותית הישראלית והזרה .זו מציאות שתוצאותיה הן התפתחותה של
בערות — "ובערות היא כוח" ( ,)Ignorance is powerכפי שקובעים עמוס
פונקשטיין ועדין שטיינלץ ,והם מוסיפים" :בערות יש בה משום עשייה ,זוהי
בערות הכרוכה במבנה תרבותי ,חברתי סוציולוגי כולל23 "...

דוח הנציב  /מבוא

 		.22עמית קמה ,חטיבה אנושית אחת עם ישראל
אחד ,עמ' .9-1
 		.23עמוס פונקנשטיין ועדין שטיינזלץ,
הסוציולוגיה של הבערות (תל אביב :משרד
הביטחון — ההוצאה לאור ,)1987 ,עמ' .11
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חוסר היכולת ליהנות מתרבות טובה מדירה אנשים רבים מכל השתתפות ב"יש"
התרבותי ,ומציאות כזו לאורך זמן מקהה את חוש הביקורת ומדלדלת את
הרוח .היא "הופכת אותם מאזרחים מעורבים ,משכילים וביקורתיים למשטר
של 'המונים' ,שבורותם וקלות דעתם מהוות את מקור כוחה של דמגוגיה"
פוליטית ,כלכלית וחברתית 24.לתופעה זו יש השלכה חברתית חמורה ,שכן
קבוצה חברתית גדולה עלולה להפוך מפאסיבית לאקטיבית ,במובן זה
שמתעורר בה צורך ל"הגנה עצמית" מפני התרבותי ופחד מאי–ההבנה שלו,
והיא עלולה לטפח נוגדנים אנטי–תרבותיים ,כלומר ,בוז ושנאה לכל מה
שהוא תרבותי ,רוחני ואקדמי .בצד זה ,בורות כזו מעודדת רדידות ומפתחת
גישות פשטניות ואסקפיסטיות במרחב הפרטי והציבורי25.
בהעדר סוציאליזציה הולמת והרגלים של צריכת תרבות ,חשופים מאות אלפי
אזרחים לתעשיית הטלוויזיה ("מכשיר ליצירת מציאות") ,להבדיל מתרבות
הטלוויזיה 26.בנסיבות אלה משתנה היחס ההיררכי לתרבות בקרב הציבור,
ומה שמציעים הערוצים המסחריים — ה"עוד מאותו הדבר" — יוצר "היסט
התרבותי" ,או הזרה תרבותית בקרב ציבור רחב 27.אלה הופכים את מוצריה
של תעשיית הטלוויזיה הישראלית המסחרית ,הנצפים השכם והערב,
ל"תרבות" ומודל לחיקוי .אין צורך להכביר מילים בנושא זה ,שהרי הגות,
ביקורת ומחקרי תקשורת רבים מאששים זאת .על כך בדיוק כתבו אדורנו
והורקהיימר במאמרם המכונן 28,וכך גם מרשל מקלוהן29.
סוגיית הרדידות התרבותית נדונה בספרו של מאונטנר ,והוא מטעים" :קטגוריה
נמוכה עשויה להשוות את מעמדה בתרבות לקטגוריה שדורגה קודם לכן
כגבוהה ממנה על פי התרבות ,ולעתים לעבור למצב שבו הקטגוריה הנמוכה
תיחשב בעלת ערך גבוה יותר" 30.דעה משלימה לזאת מביע חגי כנען בספרו
פָּנימְדיבור" :מול המסך והאינפורמציה הממוקדת בו הופך מרחב הקיום
של העין להומוגני — כל נקודות המבט הופכות זהות .מאחר שהמסך הוא
מסגרת לתכנים מעובדים ,ארוזים ומוגשים באופן התואם מראש את צרכיו
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 		.24נמרוד אלוני ,כל שצריך להיות אדם — מסע
בפילוסופיה חינוכית — אנתולוגיה( ,בני ברק:
הוצאת הקיבוץ המאוחד ומופ"ת ,)2005 ,עמ' .277
 		.25קרל פופר ,החברה הפתוחה ואויביה,
(ירושלים :הוצאת שלם ,)]1946[ 2003 ,עמ' .203
 		.26פייר בורדייה ,על הטלוויזיה (תל אביב:
בבל ,)1966 ,עמ'  ;22גון פיסק ,פוסט מודרניזם
וטלוויזיה ,בתוך :תמר ליבס ומירי טלמון

(עורכות) ,תקשורת כתרבות מקראה ,כרך א'
(תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה,)2004 ,
עמ' .207
 		.27בורדייה ,שם ,עמ' .52-50
 		.28תאודור אדורנו ומקס הורקהיימר ,אסכולת
פרנקפורט (בני ברק :ספרית פועלים,)1993 ,
עמ' .198-158

של הצרכן ...כדי לשמר את הפורמט ההומוגני שלו ,המסך מרדד את החזותי
למכנה משותף הנמוך ביותר האפשרי; המסך הוא 'המושטח' של החזותי
— ובאופן כללי יותר ,הרידוד של מה שמופיע לחזיתי ...במסך מתבטל ממד
העומק של החזותי ,הזמן החזותי ,הבלתי נראה או האחר של החזותי"31.
לא מאונטנר ולא כנען יוצאים נגד הטלוויזיה ,אלא רק מעניקים לנו הבנה
טובה יותר באשר למשמעותה והשלכותיה ,ובאשר לחובת הזהירות
הנדרשת מהממונים על התוויית דרכה.
כאשר אזרחים כותבים לנציב תלונות הציבור ,הם אינם פונים כפילוסופים
או כסוציולוגים של תרבות .פנייתם היא קונקרטית ומתייחסת למה שהם
וילדיהם צופים בו .אבל הם מבינים היטב שהתוכנית "הפוליגרף" לא נועדה
לוודא את האמת אלא לייצר בלוף — החורש על גבם .וכך כתבו לנו כמה
מהפונים:
"השעשועון החדש שהחל להופיע ביום רביעי בערוץ ' ,2הפוליגרף' ,הוא שיא
חדש של השפלת האנושיות .אנשים משודלים תמורת כסף להרוס את
חייהם ואת משפחתם"...
"תוכנית ממש תת–רמה :מבזה ,משפילה ומלאה בהמון תכנים ממש לא
חינוכיים"...
“זוהי תוכנית חודרנית פולשנית שבה יושבים ילדים קטנים וצופים בה .האם
הכול נעשה עבור בצע הכסף והרייטינג? אני מאוכזבת מערוץ  2ומתוכנית
תת–הרמה הזו המשודרת .אבקש להוריד תוכנית זאת לאלתר!! היא פוגעת
מעליבה ומשפילה"32.
הדיכוטומיה בין העסקי לתרבותי ,בין המסחרי לאזרחי ,בין הרווחי לחינוכי,
לכאורה לא ניתנת לגישור .ועם זאת ניתן להאמין ,שהעסקי והאזרחי יחד

דוח הנציב  /מבוא

 		.29מרשל מקלוהן ,להבין את המדיה (תל אביב:
בבל.)2003 ,
 		.30מנחם מאונטנר ,משפט ותרבות (רמת גן:
אוניברסיטת בר–אילן ,)2008 ,עמ' .34
 		.31חגי כנען ,פנימדיבור :לראות אחרת בעקבות
עמנואל לוינס (בני ברק :הקיבוץ המאוחד,)2008 ,
עמ' .21-19

 		.32הציטוטים לקוחים ממכתבי תלונות
שהתקבלו אצל נציב תלונות הציבור במהלך
יולי  ,2008לאחר עליית "הפוליגרף" לשידור.
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יאפשרו לקיים מדיה חזותיים מגוונים ותחרותיים .שילוב כזה מתקיים
במדינות נאורות (גרמניה ,אנגליה ,צרפת ומדינות סקנדינוויה) ,ולאזרחים
שם מוענקת בחירה הוגנת בין מרבית האלטרנטיבות של המדיה הוויזואליים.
במדינות פחות נאורות קיימת השתלטות גסה של טלוויזיה מסחרית גרועה
(איטליה ,מדינות דרום אמריקה ,ועוד).
מכאן שההחלטה באיזה מודל לבחור היא החלטה אסטרטגית ,וחייבת לבחון
את המדיה הוויזואליים על כל מרכיביהם ,לא כאינטרס פרטיקולרי
של קבוצת כוח הסמוכה למוקדי הכוח הפוליטיים והמשפיעה עליהם,
אלא כבבואה של האינטרס החברתי והתרבותי הלאומי .ההשקפה
האמורה אינה רק מסקנה מן האמור לעיל ,אלא נובעת במידה רבה גם
מהפילוסופיה המדריכה את עבודת האומבודסמן ,התובעת לבחון את כלל
התלונות המגיעות אליו ולהסיק מהן תובנות קונספטואליות שיופנו אל
שר התקשורת ,מעצבי המדיניות והציבור הרחב33.
לכאורה תלונות הציבור משקפות קשת נושאים מוגבלת ,שכיחה .אולם מחקר
איכותני של התלונות ,המתבסס על ניתוח טקסטים ,מזהה קשת הרבה
יותר רחבה של נושאים ,שעל פי אופיים מבטאים עמדות ביקורתיות על
מה שנצפה ונחשב ללא תקין בעיני אזרח מן השורה ,ובהכללה ,כעומד
בסתירה לערכים דמוקרטיים או אתיים ,או כל תקינות באשר היא .אותם
מתלוננים ,באופן כמעט גורף ,מתלוננים על יסוד ההכרה שלהם ,כי
מדובר ב"טלוויזיה הישראלית" (על כל ערוציה) ,הכפופה למונח “שלנו".
מדובר אפוא במשאת נפש ,שהיא בבואה של אחריות ציבורית ,של דאגה,
מעורבות ואכפתיות ,והכרה כי פנייה לנציב התלונות איננה לחישה אלא
קריאה לפעולה.
התקשורת מצאה בתפישה הפוסט–מודרנית ,ובהתפוררות החברתית והתרבותית
שהיא מבטאת ,נקודת אחיזה לדעה ,כי ריבוי ערוצי התקשורת והתחרות

 		.33עמדה זו ניתן להסיק גם מדוח מבקר
המדינה ,יולי ( 2008דו"ח לפי חוק חופש
המידע ,התשנ"ח —  ,)1998עמ' .5
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יאפשרו ליצור טלוויזיה המונית שתתאים לכל אזרח ,כדי “שיבחר במה
שטוב לו" .בכך היא גם הקצינה את אידיאולוגיית התחרות הכלכלית,
עד למקום שאין בו כל מגבלה זולת הצורך להוכיח רווחיות גבוהה או
שילוב של רווח עם כוח פוליטי .מאחר שהתקשורת החזותית אינה פועלת
“מבחוץ" אלא היא חלק אינהרנטי של המציאות ,לא ניתן ואולי גם לא
צריך לשלול ממנה את חופש התחרות .אי אפשר לשלול ממנה את ההגדרה
שלה כ"תעשייה" ,כשחקן מרכזי בזירה הצרכנית .אבל מנגד ,קיים אינטרס
ציבורי המונחה על ידי גישות ערכיות המעצבות את האדם ואת החברה
לכלל לאום שיש לו חזון ,ומטרות לאומיות ,חינוכיות וחברתיות שבלעדיהן
אין למדינה יכולת אחיזה.
היכן אפוא מצוי הגישור בין ההשקפה שהטלוויזיה היא תעשייה ועסק,
שמטרותיהם הלגיטימיות הן רווח ,לבין ההכרה שהטלוויזיה היא תרבות
ומחויבות לצרכים הדמוקרטיים של המדינה ואזרחיה?
***
הטלוויזיה הישראלית איננה המצאה מקומית ,ויש מקום ללמוד ממדינות
אחרות כיצד ניתן לגשר על הדיכוטומיה האמורה .כאשר הוכן חוק הרשות
השנייה ,למדה מדינת ישראל בעיקר מן המודל הבריטי .הקמת הרשות
השנייה הייתה העתק מותאם של מודל זה .קיימים גם מודלים טובים
אחרים ,כמו אלה שבגרמניה ,בקנדה ,במדינות סקנדינוויה ,בבלגיה,
בהולנד ועוד .העניין שאנו מבקשים לטעון הוא ,שהמדיה הוויזואליים
צריכים לעמוד על שני יסודות :האחד הוא קיומה של טלוויזיה ציבורית
חזקה ,והשני הוא התרת תחרות במשטר של מוסדות רגולטיביים ופיקוח
ציבורי ,בעיקר בנושאים הקשורים להגנה על כבוד האדם ועל האתיקה
במובנה הרחב.
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כלל ברזל הוא ,שכאשר הטלוויזיה הציבורית היא חזקה ,היא מגייסת אליה
פלח משמעותי של הצופים המבקשים מסך איכותי ,שמטרתם היא
לא לכלות את זמנם אלא להעשיר אותו .הנחת העבודה היא ,שכאשר
הטלוויזיה הציבורית היא משמעותית וטובה ,היא מעלה את הרמה
של חלק מהערוצים המסחריים המתחרים על פלח האוכלוסייה שמוכן
לנדוד בין סוגי הערוצים .בגרמניה ,למשל ,כ 40%-מכלל הצופים קשורים
לשלושת הערוצים הציבוריים ,וכל השאר צופים בערוצים המסחריים,
בכבלים ובאמצעים אחרים34.
באנגליה המצב דומה ,וה BBC-זוכה לאחוזי הצפייה הגבוהים ביותר לעומת
התחנות האחרות .במהלך שנת  2007צפו למעלה מ 30%-מכלל הצופים
בבריטניה בערוצי ה BBC1( BBC-ו )BBC2-לעומת  19%שצפו בתחנה
המסחרית  ,ITVולמעלה מ 36%-שצפו בשאר ערוצי הטלוויזיה 35.באיטליה
הרשת הציבורית חלשה מאוד ,והערוצים המסחריים של ראש הממשלה
סילביו ברלוסקוני ושותפיו ,הידועים ברדידותם ובתפקידם ההרסני לתרבות,
הם ששולטים בשוק הטלוויזיה36.
אין זה מתפקידו של המאמר הזה לנתח את מצבה של הטלוויזיה הציבורית
או הטלוויזיה החינוכית בישראל .מה שברור הוא ,ששיקומן איטי מדי,
ונראה כי המערכת השלטונית לא מכירה בהן כאלטרנטיבה תחרותית
לטלוויזיה המסחרית ,אבל מאחר שהיא הבעלים של הטלוויזיה הציבורית,
אין היא יכולה להטיל את האחריות אלא על עצמה .אילו המערכת
השלטונית הייתה נחרצת בהשבתם של המדיה החזותיים הציבוריים
למקומם ,כמקובל במדינות נאורות ,לא הייתה עמדתה כלפיהם דפנסיבית
אלא יצירתית.
אין לראות בהשקעה הכלכלית בערוצים הציבוריים בזבוז של כספי ציבור ,או
הוצאה שתמורתה היא שידורים אל חלל האוויר .אין הוצאה זו שונה משירות

Ed Meza, "ARD, ZDF Dominate 		.34

( ,)BARBהמקבילה הבריטית לוועדה למדרוג.

German Ratings: Pubcasters Run Ahead of

http://www.barb.co.uk/tvfacts.cfm?fullsto

Commercial Networks,” Variety, October

ry=true&includepage=share&flag=tvfacts

5, 2007. http://www.variety.com/article/

()accessed 17.8.08

VR1117973495.html? categoryid =1275&cs=1

 		.36כפי שאורי איילון היטיב להגדיר“ ,לתרבות
האיטלקית יש הישגים מעוררי קנאה בתחומים
רבים ,אבל הטלוויזיה היא לא אחד מהם .ערוצי
השידור שם ,שנשלטים ברובם על ידי גורמים

).)accessed 9.11.08

 		.35הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט
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אחר שנותנת המדינה לאזרחיה ,ואין היא נופלת בחשיבותה מהשקעה בחינוך
או ברווחה .בשל מצבה הנוכחי של הטלוויזיה הציבורית ,על המדינה לתמוך
בה כהכרח בל יגונה ,ולאפשר לה משאבים וזמן כדי שתמצא במהרה את
מקומה כבת תחרות עם הערוצים המסחריים .נאמר ,כי היום לא רק היא נתונה
במשבר אלא גם הערוצים המסחריים נמצאים במשבר .כל משבר וסיבותיו,
אבל הוא קיים גם אצל אלה וגם אצל אלה .לכן המשבר הוא הזדמנות טובה
לבחינה אסטרטגית של המדיה הוויזואליים כולם.
בשנים האחרונות פיתחה ישראל תעשיית מדיה מודרנית ,ויש בה כוחות
יוצרים בתחומי הטלוויזיה ,הקולנוע והתרבות שמדינות רבות בעולם
יכולות להתברך בהם .לכן הבעיה אינה בתחום היכולות אלא בתחום
האפשרויות .בדיכוטומיה שבין הציבורי למסחרי ,שנדונה במאמר זה
בהרחבה ,רק טלוויזיה ציבורית יכולה וצריכה להבטיח מענה — מענה
שהטלוויזיה המסחרית אינה מחויבת לו .כאמור ,העמדה המובעת כאן
שואבת את ביסוסה ממערכות התקשורת הרב–ערוציות במדינות מערב
אירופה ,שהן בעלות מאפיינים רבים דומים לשלנו; זאת בניגוד מוחלט
למדיה הוויזואליים בארצות–הברית37.
כאמור ,כדי ליישב את הדיכוטומיה הנדונה יש להישען ,על טלוויזיה ציבורית
חזקה ,אבל לא פחות מכך חייבת להיות רגולציה חדשה לטלוויזיה
המסחרית והרב–ערוצית ,ורגולציה אחרת לטלוויזיה הציבורית .בתנאים
של תחרות בין הטלוויזיה הציבורית והמסחרית אין מקום לרגולציה תקיפה
על הערוצים המסחריים ,אבל חייבת להימצא רשות רגולטיבית ונציבות
תלונות ציבור אפקטיבית .רשות רגולטיבית היא חלק מתפישת האחריות
של שלטון ,ואילו נציבות תלונות ציבור היא מרכיב חיוני של היחסים בין
האזרח כריבון כלפי השלטון .במדינה המצהירה במגילת העצמאות שלה
וחוקי היסוד שלה ,כי היא מדינה ליברלית ,פועלת הרגולציה ונציבות
תלונות הציבור כמערכות הדדיות ומשלימות.
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מסחריים ,מציעים בעיקר בידור ,רכילות ,משחקי
מזל ואופרות סבון" .ראו אורי אילון“ ,מגלגלים
עיניים לשמיים" ,הארץ 28 ,בינואר .2002
 		.37גישה כזו מאפשרת את השידורים
האיכותיים הממנים את  ARTEבצרפת
ואת  CHANNEL 4באנגליה ,שהם ערוצים
אלטרנטיביים בעלי איכות גבוהה.
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***
מאחר שמדובר בנושא הנוגע לאורח החיים של מרבית אזרחי המדינה ,חייב
להימצא הליך דמוקרטי בתהליך קבלת ההחלטות ,המשתף לא רק את
קהילת התקשורת הישירה אלא גם גורמי קהילה ,אקדמיה ובעלי עניין
אחרים .קיימים מודלים רבים של שיתוף הציבור ,וטוב נעשה אם נפתח
את המערכות הציבוריות לאופציות האמורות ,ונעמיד אותן לדיון הציבורי
כפתרון .לנוכח האמינות המעטה שהמערכת הציבורית זוכה לה ,יהיה בכך
הליך נוסף מתקן ,שראוי לברך עליו.

דברים אלה לא נועדו לשרטט אסטרטגיה לתקשורת החזותית בישראל .תפקידו
של נציב תלונות הציבור הוא להתעמק במה שכותבים אליו האזרחים

24

ולהציג את התובנות המתבקשות מהתלונות ,וממה שמתחולל בתקשורת.
התובנות הן גם מחשבות הנלמדות מן המחקר ומן המתרחש בעולם .ללא
מסקנות או נקיטת עמדה עומד הדוח כשלד ללא גוף .זו הסיבה שבכל שנה
אנו מביאים הערכת מצב הנוגעת למקומו של האזרח בשיח התקשורתי
— כאמור ,האזרח שאין לו ארגוני סינגור ציבוריים שייאבקו על קריאותיו
ודאגתו ל"טלוויזיה שלנו".

מעצבי המדיניות חייבים אפוא להיות ערים לחולשה הארגונית של הציבור
מול עוצמתם של יזמי התקשורת המסחרית ,ומול הכוח הכלכלי והפוליטי
של המפרסמים והפרסומאים .יש לנקוט צעדים שיקטינו את חוסר השוויון
המובהק בין זעקתו של האזרח ,וכוחו לדרוש לו ולילדיו טלוויזיה טובה,
ללא אלימות ומתירנות מופרזת ,לבין האינטרסים המסחריים ,אשר במקרים
רבים מנוגדים לאלה.
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אופן הטיפול בתלונה
* רוב התלונות מסוכמות כעבור זמן קצר
על ידי הנציב ,הזכיין והמתלונן .במקרים
אחרים יכול התהליך להימשך עד שישה
שבועות לרבות בירורים שונים ,תהליכי
שימוע והכרעה .במקרים כאלו אנו נוהגים
ליידע את מועצת הרשות השנייה ולעתים
אף את שר התקשורת.

סיכום הנתונים

סיכום הנתונים

דוח הנציב  /נתונים
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טבלת הנתונים
קטגוריה

2005

2006

2007

טלוויזיה

2,502

3,497

2,051

יחס ב %-לעומת השנה הקודמת

117%

40%

-41%

רדיו

114

67

53

יחס ב %-לעומת השנה הקודמת

75%

-41%

-20%

סה“כ

2,618

3,564

2,104

ניתן להבחין במספר מגמות:
 .1בשנה זו חלה ירידה של  20%במספר התלונות הקשורות לשידורי הטלוויזיה,
וירידה של  41%במספר התלונות הקשורות לשידורי הרדיו .אנו סבורים כי
ההסבר לכך הוא ששנת  2007הייתה שנה רגועה מבחינת אירועים פוליטיים או
ביטחוניים משמעותיים ,דוגמת מלחמת לבנון השנייה ,שפרצה ביולי  ,2006ואשר
סוקרה כמעט  24שעות ביממה על ידי כל אמצעי התקשורת ,לרבות שני הערוצים
המרכזיים ,ערוץ  2וערוץ  ;10או דוגמת ההינתקות באוגוסט  .2005הנתונים כפי
שהוצגו בדוחות השנתיים הקודמים הצביעו על כך ,שהציבור הגיב לאירועים
במהירות ובהיקפים חסרי תקדים.
 .2סקר עמדות הציבור שנערך על ידי הרשות השנייה מצביע על כך שהפעילות
המועדפת על המשיבים בזמנם החופשי היא צפייה בטלוויזיה ( )62%וגלישה
באינטרנט (“ .)42%אמצעי המדיה המועדפים לצריכת תוכן ,קובע הדוח“ ,הם
טלוויזיה ( )72%ואינטרנט באמצעות מחשב ( .)51%נראה ,אם כן ,כי שיעור
המאזינים לרדיו יורד בהשוואה לעלייה בצפייה בטלוויזיה על מרכיביה השונים

( DVDאו VOD

וכד')1.

 .3נדגיש שוב ,כי גם בשנת  2007לא ננקטה כל פעולה יזומה מצד הרשות
השנייה להגברת המודעות של הציבור לפעילותו של נציב תלונות הציבור בקרב
צופי הטלוויזיה המסחרית ומאזיני הרדיו האזורי .אנו סבורים שהעדר חשיפה של
מוסד נציב תלונות הציבור ודרכי ההתקשרות עמו מנע מציבור גדול את הידיעה,
שניתן לפנות אליו בכל עת שצופה או מאזין חש כי נפגע משידור כלשהו.

 .1הרשות השנייה ,סקר עמדות שנתי —
 ,2007אוגוסט  ,2008עמ' .6
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טבלת הנתונים
אופן קבלת התלונה

2005

2006

2007

אינטרנט

83%

92.5%

91%

דואר

15%

7.5%

9%

טלפון 2

2%

0

0

100%

100%

100%

גם בשנה זו נשמרה בקרב ציבור הפונים והמתלוננים המגמה של העדפה
ברורה של פנייה באמצעות האינטרנט (אתר הרשות השנייה וכתובת הדואר
האלקטרוני הישירה של לשכת הנציב) .עם זאת ,עדיין יש קבוצות אוכלוסייה
רבות המעדיפות לפנות באמצעות הדואר .אלו ככל הנראה קבוצות אוכלוסייה
שאין להן נגישות לאמצעים טכנולוגיים כמו מחשב או פקס.
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 .2בעקבות קמפיין של נציב התלונות
במהלך סוף  ,2005טלפנו פונים רבים
למשרדי הרשות במטרה להתלונן על
השידורים ברדיו ובטלוויזיה .מאחר
שלשכת הנציב מטפלת בפניות ובתלונות
בכתב בלבד ,הם התבקשו לנסח את

תלונתם ולשלוח אותה באמצעות הדואר,
או פקס ,או דואר אלקטרוני.
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תלונות שעניינן שידורי טלוויזיה
טבלת הנתונים
2005

2006

2007

117

75

39

זמני שידור

105

66

67

כללי

303

409

350

108

111

86

קדימונים

161

72

95

קטיעה

20

5

2

הפרעות בקליטת שידורי טלוויזיה

87

103

82

79

148

82

שמע (התגברות עצמת הקול)

68

245

50

תוכן הפרסומות

529

330

357

תוכן התכניות

580

491

544

תוכן החדשות

190

1099

191

מגישי החדשות

130

313

93

25

30

13

2502

3497

2051

קטגוריות
אי התאמה ללוח

פגיעה בהרגלי

ריבוי

תוכן

משדרים 3

צפייה 4

פרסומות 5

שיווקי 6

סכום כולל

דוח הנציב  /נתונים

" .3אי התאמה ללוח המשדרים" מתייחס
לשינוי בשידור התוכניות ללא הודעה
מוקדמת ובניגוד למה שפורסם בלוח
המשדרים בעיתונות.
" .4פגיעה בהרגלי צפייה" מתייחס להעברת
תוכניות ממועד שידור אחד לשני (בעיקר
כאשר ימי השידור של הזכיינים מתחלפים),
וגם לתוכניות המשודרות בליל שבת ללא
שידור חוזר בימי חול ,והדבר פוגע בציבור
שומרי השבת.

" .5ריבוי" מתייחס לריבוי הפרסומות
בזמן השידורים.
 .6נתון זה לא נבדק בעבר ,והוא מתייחס
לטענות של פונים ומאזינים על שבמסגרת
שידורי הטלוויזיה המסחרית משובצת
פרסומת אגב ,שאינה מובדלת ,כנדרש
מהתוכן השוטף.
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טבלת הנתונים
קטגוריות

2005

2006

2007

אי התאמה ללוח המשדרים

4.7%

2.1%

2%

זמני שידור

4.2%

1.8%

3.2%

כללי

12.1%

11.7%

17%

פגיעה בהרגלי צפייה

4.3%

3.1%

4.1%

קדימונים

6.4%

2%

4.6%

קטיעה

0.8%

0.1%

0

הפרעות בקליטה

3.5%

3%

4%

ריבוי פרסומות

3.2%

4.2%

4%

שמע (התגברות עוצמת הקול)

2.7%

7%

2.4%

תוכן הפרסומות

21.1%

9.4%

17.4%

תוכן התכניות

23.2%

14%

26.5%

תוכן החדשות

7.6%

31.4%

9.3%

מגישי חדשות

5.2%

9%

4.5%

תוכן שיווקי

1%

0.8%

0.6%

סיכום כולל

2,502

3,497

2051

הערות:
 .1בשנת  2007חלה עלייה במספר התלונות הקשורות לתוכן התוכניות .ניתן
להבחין במספר טענות מרכזיות שעולות מן התלונות על פי הז'אנרים השונים
שמהווים את לב השידור המסחרי כיום :תלונות שעניינן תוכניות סאטירה ,כדוגמת
“ארץ נהדרת" ו"מועדון לילה" ,ובעיקר שעניינן גבולות המותר והאסור בסאטירה.
קבוצה אחרת של תלונות התייחסה לתוכניות בידור כגון “הדבר הגדול הבא"”ו"בלתי
נתפס" ,והשפעותיהן על קהל הצופים ,ובעיקר על הצעירים שביניהם.
דוח הנציב  /נתונים

 .2בניגוד למגמה שניכרה בשנת  ,2006בשנה זו חלה עלייה במספר התלונות שעניינן
תוכן הפרסומות .מרבית התלונות עסקו בסוגיות דוגמת ילדים ,סקסיזם ופרסומות
שיש בהן ביטוי לחוסר רגישות לסקטורים תרבותיים שונים .הירידה אשתקד בהיקף
התלונות שעניינן תוכן הפרסומות הוסבר על ידינו באמנת התו האתי שנחתמה בין
הרשות השנייה ,המפרסמים והפרסומאים .לאור הנתונים החדשים ,נראה שיש צורך
לערוך בחינה מחודשת של המנגנון.
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 .3בשנה זו ירד באופן ניכר מספר התלונות הנוגעות לסוגיית הגברת עוצמת הקול
בזמן שידור הפרסומות ,לאחר שוועדה מיוחדת לבדיקת הנושא מטעם מועצת הרשות
השנייה חייבה את הזכיינים להתקין במרכזי השידור שלהם אמצעי ניטור ובקרה,
שמטרתם למנוע את החריגות בעוצמת הקול .מרכז השידור והבקרה של הרשות
השנייה מבצע ניטור מדגמי של השידורים ,ופועל במקרים של חריגות .כבר במהלך
חודש ינואר  2007הציגה נורית דאבוש ,יו"ר מועצת הרשות השנייה ,בפני ועדת
הכלכלה של הכנסת נתונים שהראו ,כי קיימת ירידה ברורה ומשמעותית בהיקפיהן
של ההפרות בעוצמת הקול בפרסומות ,וירידה זו נשמרה לאורך כל .2007
 .4לאורך השנה התרבו והגיעו באופן עקבי תלונות רבות על שידור קדימונים
לתוכניות מבוגרים לאורך כל שעות היום ,וגם במהלך תוכניות שהוגדרו על ידי
הזכיינים כתוכניות ילדים .בקדימונים אלו נחשפו הצופים הרכים לביטויים ויזואליים
ומילוליים בוטים ,גסים ואלימים .הציבור דרש למנוע את שידור הקדימונים הללו
בשעות שהילדים צופים בטלוויזיה ,ובמיוחד במהלך תוכניות ילדים.
 .5כפי שצוין קודם לכן ,חלה ירידה ניכרת במספר התלונות באשר לשידורי החדשות
והאקטואליה .כאמור ,ניתן לייחס מגמה זו לשנה “רגועה" יחסית ונעדרת אירועים
ביטחוניים או פוליטיים יוצאי דופן ,אשר מטבע הדברים יוצרים תגובות רבות.
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תלונות הציבור בנושאי תוכן פרסומות
טבלת הנתונים
אפיון התלונה

2005

2006

2007

אחר

126

111

56

אלימות 7

92

10

30

הטעייה מסחרית

11

19

14

התנהגות לא רצויה

73

26

31

ילדים 8

127

106

122

מדיניות

1

2

2

סקסיזם 9

94

47

42

רב תרבותיות

5

9

60

סה“כ

529

330

357

מן הנתונים מתבררות מספר מגמות:
 .1אחוז התלונות הגבוה ביותר שהתקבל באשר לתוכן הפרסומות נגע לילדים.
נתון זה מצביע על כך ,שלאורך שנים הציבור מוסיף להביע חוסר שביעות רצון
מהשפעת הפרסומות על ילדים ובני נוער ,שנתפסים כמי שחשופים יותר למסרים
המועברים בפרסומות ומושפעים מהם יותר10.
 .2ציבור הצופים מגלה רגישות גוברת באשר לאופן הצגת קבוצות וסקטורים
בחברה הישראלית ,ובאשר לפגיעה בערכים ובנורמות של מיעוטים .פרסומת
שגררה תרעומת גדולה הייתה הפרסומת לגלולת היום שאחרי “פוסטינור" .נראה
בה רוקח אשר מחליף כומר בטקס המיסה ,ובמקום לחם הקודש מציע גלולה.
הפרסומת נתפסה כפוגעת בקהילה נוצרית גדולה שחיה בישראל ורגישה לכבודה
ולאמונתה .נציין כי הפונים הרבים היו לא רק מהקהילה הנוצרית בארץ ,אלא גם
בני דתות אחרות.
דוח הנציב  /נתונים

 .7אלימות — בקטגוריה זו נכללות תלונות
המתייחסות לפרסומות המציגות סיטואציות
שעלולות להתפרש כאקט של אלימות ,שעלול
ליצור לגיטימציה למעשים לא נורמטיביים
בקרב ילדים ,בני נוער ואף מבוגרים.
 .8ילדים — בקטגוריה זו נכללות פרסומות
שלדעת ההורים אינן ראויות לשידור בשעות

הצפייה של הילדים ,כי יש בהן רמזים מיניים
בוטים ,עירום ,הפחדה ,אלימות או עידוד
להתנהגות שעלולה לסכן את חיי הילדים.
מרבית התלונות בקטגוריה זו ביקשו להגביל
את שעות השידור שלהן לזמני צפייה של
מבוגרים בלבד.
 .9סקסיזם — עיקר התלונות בקטגוריה זו
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Examining the Intended and Unintended
Effects,” in Edward L. Palmer and Brian M.
Young (eds.) The Faces of Televisual Media
Teaching, Violence, Selling to Children, 2nd
ed. (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003),
pp. 301-326.

מתייחסות לאופן שהמפרסם בחר להציג
את דמות האישה כחפץ ולהשתמש בגופה
 תוך הצגת תכונות נשיות,לצרכים מסחריים
 התורמים לדימוי הנחּות של,סטריאוטיפיות
.האישה בחברה
Stacy L. Smith and Charles Atkin, .10
“Television Advertising and Children
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תלונות שעניינן תוכן תכניות
טבלת הנתונים
אפיון פנייה

2005

2006

2007

כללי

168

107

242

איזון בשידורים

161

35

13

איכות השידור

0

0

0

אלימות

6

9

4

אתיקה עיתונאית

55

45

14

התבטאויות לא הולמות

54

96

79

התנהגות לא רצויה

8

54

33

התנהגות מראיינים

20

39

11

ילדים

23

34

28

לשון (תקינות או בוטות)

7

11

15

מדיניות

0

5

66

נושאים בריאותיים

2

16

3

סקסיזם

47

19

3

רב–תרבותית

27

20

33

תקשורת עוינת

2

1

0

סה“כ

580

491

544

דוח הנציב  /נתונים

41

42

התפלגות התלונות לפי זכיינים
בקטגוריית תוכן תכניות
טבלת הנתונים
2005

2006

2007

חדשות 2

193

1,047

141

חדשות 10

50

817

69

טח“י

4

1

1

טלעד 11

239

0

0

קשת

120

201

136

רשת

130

168

199

ישראל 10

108

143

211

הערות:
 .1על יסוד הנתונים הללו נראה כי ערוץ  10הצליח לבסס את אחיזתו במרחב
הטלוויזיוני המסחרי הרב–ערוצי .בשנה זו קיבל ערוץ  10את מספר התלונות
הגבוה ביותר בהשוואה לשאר הזכיינים ,על אף הירידה במספר התלונות הכולל.
 .2ניתן לראות כי חל מהפך בכל הקשור לזכייניות ערוץ  ,2וכעת “רשת"
היא זו שמקבלת ,באופן פרדוקסלי ,את המספר הגבוה יותר של תלונות ,אף כי
במהלך שנת  2007שידרה שלושה ימים בשבוע ,בעוד ש"קשת"”שידרה ארבעה
ימים בשבוע.

דוח הנציב  /נתונים

 		.11בעקבות המכרז להפעלת ערוץ  2חדלה
"טלעד" לשדר ,החל מיום .31.10.05
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44

תלונות שעניינן שידורי הרדיו האזורי
פילוח התלונות לפי קטגוריות

טבלת הנתונים

אחר

20

14

8

פרסומות

24

13

13

הפרעות בקליטת רדיו

11

3

6

תוכן תכניות

59

37

26

סה“כ

114

67

53

דוח הנציב  /נתונים

הקטגוריה

2005

2006

2007

45

הערות:
 .1מרבית התלונות המתקבלות על הרדיו האזורי נוגעות לתוכניות אירוח
רדיופוניות ,שבהן מתנהלות שיחות עם מאזינים על ענייני היום.
 .2בסוף חודש ינואר  2008פתחה הרשות השנייה בקמפיין בקרב תחנות הרדיו
האזורי ,וקראה לפנות לנציב התלונות .את השפעת הקריאה ניתן היה להרגיש
מיד ,כאשר מספר התלונות והפניות הכפיל את עצמו במהלך תקופת הקמפיין.

פילוח התלונות לפי זכיינים
טבלת הנתונים
התחנה

2005

2006

2007

רדיו לב המדינה

4

4

2

ESC99

7

1

1

רדיו אמצע הדרך

6

1

3

רדיו דרום

7

3

2

רדיו ללא הפסקה

33

18

14

רדיו קול הים האדום

3

1

0

רדיו קול חי

9

6

6

רדיו חיפה

8

5

4

רדיו ירושלים

4

1

2

רדיו צפון

12

3

0

רדיו קול רגע

2

2

0

רדיו תל אביב

13

9

5

רדיוס

13

7

3

א–שמס 12

0

1

1

רשות

6

5

10

סה“כ 13

127

67

53

רדיו

46

דוח הנציב  /נתונים

47

הערה:
הסיבות לריבוי תלונות בתחנות מסוימות לעומת תחנות אחרות קשור באופיין
של התחנות השונות .על פי הטבלה ברור ,כי התלונות רבות יותר ביחס לתחנות
רדיו המרבות במלל ,ומספרן פחות ביחס לתחנות המרבות במוזיקה .תופעה זו
מסתברת גם בשנים קודמות.
ככלל ,כמות התלונות של המאזינים לרדיו נמוכה באופן אבסורדי ,וכפי שציינו
בעבר לא אחת ,מצב זה נובע להערכתנו מהעדר פרסום על קיומו של נציב התלונות.
כעת ,לאחר שהרשות השנייה ניהלה קמפיין שעודד פנייה לנציב התלונות ,ניתן
קבוע כי ציבור המאזינים שמודע לאפשרות הזו מגלה מעורבות הרבה יותר גדולה.
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 		.12רדיו א–שמס החל לשדר ב.25.7.2003-
 		.13חוסר ההתאמה ביחס לטבלה שלעיל ,מול
סך התלונות שהתקבלו בנושאים הקשורים
לרדיו האזורי ,נובע מהעובדה שתלונה אחת

עשויה להתייחס למספר תחנות רדיו
אזוריות ,בעיקר בשידורי סינדיקציה,
המשודרים באותו זמן בכמה תחנות.

אפיון תלונות הקשורות לתוכן התכניות ברדיו

יש לשים לב לעובדה ,שעיקר התלונות נוגעות להתנהגות והתבטאויות לא
הולמות של מראיינים .תופעה זו אינה מקרית ,והיא מופיעה בעיקר בתוכניות
רדיו שעיקר תוכנן הוא מלל ,או מה שמכונה  .Talk Radioבתחנות אלה פועלים
מגישים שתוכניתם מכוונת בעיקר לספק גירוי חריף לקהל המאזינים ,וזה מושג
לא אחת באמצעות לשון בוטה .גישה זו מציעה לא אחת פרובוקציות ,שלעתים
חורגות מכל תקניות לשונית.

דוח הנציב  /נתונים

הערות:
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טבלת הנתונים
אפיון

2005

2006

2007

אחר

11

2

1

איזון בשידורים

4

1

0

אתיקה עיתונאית

1

2

2

התנהגות מראיינים

2

6

2

התבטאויות לא הולמות

17

6

8

ילדים

2

1

0

סקסיזם

1

0

0

אלימות

3

0

0

תקשורת עוינת

0

0

0

סה“כ

41

18

13

התפלגות התלונות לפי הכרעה
טבלת הנתונים
2005

2006

2007

1,926

2,630

1,476

144

233

120

454

669

489

צודק בחלקו

94

32

19

סה"כ

2,618

3,564

2,104

טופל

לגופו 14

לא צודק
צודק — פסיקת נציב או

50

זכיין 15

“ 		.14טופל לגופו“ — הכוונה להבנה בין המתלונן
והזכיין ליישוב הבעיות ,על ידי הבהרת כוונות
ולאו דווקא הכרעה חד–צדדית.
 		.15תלונות שנמצאו צודקות על ידי הנציב
או הזכיין.

דוח הנציב  /נתונים
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טבלת הנתונים

52

2005

2006

2007

טופל לגופו

73.5%

73.8%

70%

לא צודק

5.5%

6.6%

5.7%

צודק — פסיקת נציב או זכיין

17.3%

18.7%

23.3%

צודק בחלקו

3.5%

0.8%

1%

המשך הגידול בהכרעה “טופל לגופו מלמד ,כי גם בשנה זו המשיך הנציב לדבוק
בגישתו ,ומבקש ליצור נקודת מפגש בין האזרח לבין הזכיין ,כך שהעמדות והגישות
תהיינה ברורות לכל הנוגעים בדבר .הדברים נכונים באשר לתוכן התוכניות
והחדשות ,ובאשר לתוכן הפרסומות או כל שידור אחר.

תלונות מייצגות

קטגוריה :תוכן תכניות — "חלומות אסורים"
(ישראל )10

רקע:

"חלומות אסורים" היא סדרה דוקומנטרית על חיי אסירים בכלא ,המרצים
את עונשם בגין עבירות קשות כגון רצח ואונס .במהלך הסדרה ביקרו
תחקירני התוכנית בכמה בתי סוהר בישראל ,והעניין המרכזי היה "זמרי
כלא" שמנסים את מזלם בתחרות "כוכב נולד".

נושא התלונה :עשרות מתלוננים קראו להפסיק את שידור התוכנית לאלתר ,בטענה
שהסדרה פוגעת בקורבנות מעשי הפשע ,אשר נאלצים לצפות באותם
עבריינים כשהם מדברים בחופשיות ומתראיינים ככוכבים .מתלוננים
אחרים טענו שהתוכנית פוגעת לא רק בקורבנות אלא בקהל הצופים ,עקב
המסרים השליליים שיש בדבריהם של האסירים ,ועקב האדרת רוצחים
ואנסים והפיכתם לדמויות מעוררות אמפתיה.

מסקנות:

נציב התלונות צפה בפרקי הסדרה ,וסבר כי התוכנית היא בבחינת "דוקו"
מובהק .היא חושפת ניסיונות של שלטונות הכלא לעצב תקווה חיובית
במקום שהוא דכאוני בעליל .הסדרה מצולמת בין אסירים המרצים

דוח הנציב  /תלונות

הטיפול:

הזכיין טען בתגובתו ,כי "חלומות אסורים" היא סדרה דוקומנטרית המנסה
להביא אל המסך את הקונפליקטים החברתיים והמוסריים הקיימים בין
כותלי בתי הסוהר בישראל .לשיטתו ,הסדרה הדוקומנטרית נועדה לחשוף
את הציבור לפינות הנסתרות של החברה הישראלית .הזכיין הביע הבנה
לכאבם של הקורבנות ומשפחותיהם ,אך עמד על כך שחשוב להראות את
התהליך שעובר שירות בתי הסוהר ,אשר משתנה מבית כליאה לבית חינוך.
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עונשים קשים ,ובית הכלא עושה לשיקומם בניסיון להחזיר להם צלם
אנוש ולחולל בם שינויים שיקנו להם מיומנויות ויכולות רגשיות לתפקד
אי–פעם בחברה נורמטיבית.
בתשובתו למתלוננים הטעים הנציב ,כי בתי הכלא אינם פועלים מחוץ
לחברה אלא הם חלק בלתי נפרד ממנה ,ולכן מה שמתרחש בהם מעניין
וחשוב .מסיבה זו אין לראות את התוכנית האמורה כעניין חריג ולא ראוי.
אם הברירה העומדת בפנינו היא לאשר או לא לאשר את התוכנית ,אזי יש
לאשר ולאפשר אותה ,ואין סיבה לפגוע ביצירה .הנציב ציין ,כי אין ספק
שהתוכנית מעוררת מחלוקת ,אולם יש לראות בכך יתרון .אפשר כמובן
לבקר את התוכנית ,וככל הנראה גם יש במה לביקורת תוכניות הטלוויזיה,
אבל אין היא בתחום אחריותו של נציב התלונות ,אלא של מבקרי תרבות
ומבקרי טלוויזיה.
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קטגוריה :תוכן תוכניות — חכי כבאר
(שידורי קשת)

רקע:

"חכי כבאר" היא תוכנית בערבית שבה מתארחים ילדים בגילאים  .8-6נוסף
להם מופיע בה "אורח קבוע" ,שהוא בובה הנקראת איהאב ,המשתתפת
בשיח הילדים ומנסה להצחיק אותם .כל פרק בתוכנית מתמקד בנושא אחר,
והילדים דנים בו יחד עם המנחה ועם איהאב .בכל פרק צופים הילדים
בכתבת שטח שעניינה נושאי הפרק ,ועל כל המכלול הזה הם מגיבים .בין
נושאי התוכנית :אמנות ,אסטרונומיה ,בעלי חיים ,איכות הסביבה ונושאים
רבים אחרים.

נושא התלונה :מספר מתלוננים קבלו על כך ,שבאחת התוכניות דן המנחה עם
הילדים בשאלה ,מי אשם בפרוץ מלחמת לבנון השנייה? בתשובה ענה
אחד הילדים ,כי ישראל אשמה ,משום שהיא חטפה שלושה חיילים
לבנונים .בחלק אחר של התוכנית נשאלו הילדים ,מי טוב יותר :חסן
נסראללה או אהוד אולמרט? המתלוננים ראו בכך עיוות של המציאות,
מצד אחד ,והשוואה מקוממת שאין לה כל צידוק מצד שני ,שהרי האחד
הוא מנהיג ארגון טרור והשני הוא ראש מדינה .באופן כללי נטען כלפי
התוכנית ,כי היא מגמתית ,תעמולתית ולאומנית ,ואין מקום לשדרה
בטלוויזיה הישראלית.
דוח הנציב  /תלונות

הטיפול:

הנציב צפה בשידור וקבע ,כי המנחה שאל את שאלותיו וכל ילד השיב
בתמימות ,מבלי שהמנחה התערב בשום תשובה .זה היה אופיה של
התוכנית ,והנציב לא מצא בה דופי .כל חִנּה של התוכנית הוא בשמירה
הקפדנית על תמימות הילדים ,ללא כל ניסיון דידקטי ללמדם הלכה למעשה
"מהי האמת" .אגב ,בדברי הילדים לא היו כל סימנים של איבה או רוע.
מבחינה זו ,הלמידה והסקת המסקנות באשר לדעותיהם של חלק מהילדים
הערבים על אירועי מלחמת לבנון השנייה הייתה חשובה לשיח הציבורי.
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הנציב סבר כי באופן כללי התוכנית מאפשרת הצצה בלתי אמצעית
לעולמם של ילדים ערבים החיים בישראל ,ולדרך שבה הם סופגים את
המתרחש בארץ ובמדינות האזור ,וכמו כן מלמדת על עולמם החווייתי
והתרבותי .הילדים לא הביעו שנאה ולא היו ספוגי עוינות ,למרות
שדבריהם על המצב היו קשים וכואבים.
הנציב הסיק מן התוכנית ,שהילדים הערבים שהשתתפו בתוכנית צופים
בטלוויזיה ,אבל לא בזו הישראלית ,אלא בתחנות ערביות ,שהן כנראה
מקור המידע העיקרי שלהם ,ואולי גם של הוריהם.
עוד ציין הנציב כי עלינו להיות ערים למציאות חייהם של האזרחים
הערבים בישראל ,ושיחות הילדים הגלויות כל כך הן מקור מרתק למידע
זה .אחרי הכול ,צופים מעטים מדי בוחנים את הנצפה בעיניים ביקורתיות,
וראייה כזו מחייבת הכרה לא רק של עמדותינו אלא גם עמדותיהם של
אחרים ,וודאי של הערבים בישראל.
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קטגוריה :תוכן תוכניות — מצלצלים
(ישראל )10

רקע:

"מצלצלים" הוא שעשעון אינטראקטיבי שבו מוזמנים הצופים להשתתף
בחידון הכולל חידות ידע והיגיון ,במטרה לזכות בפרסים כספיים.
השעשועון משודר במדינות רבות ,ובישראל משודרת גרסה נוספת שלו
בערוץ "( 2רשת") ,בשם "צלצול הכסף" .התוכנית עלתה לשידור ביוני ,2007
במהלך חופשת הקיץ .ההשתתפות בשעשועון הוגבלה לגיל  ,18ועלותה
מורכבת מתשלום על עצם ההשתתפות ,ועל זמן האוויר שנגבה עבור
החיוג ומשלוח המסרונים.

נושא התלונה :מאות תלונות הגיעו לשולחנו של נציב תלונות הציבור מיד עם תחילת
שידור התוכנית ,במחאה על שהשעשועון משודר בשעות הצהריים
המוקדמות ( ,)15:00-13:00ובכך מעודד ילדים ובני נוער להשתתף בו .שלוש
טענות מרכזיות הועלו על ידי הפונים השונים .ראשית ,כללי המשחק אינם
ברורים דיים ,ואצל משתתפי השעשועון נוצר הרושם שאין כל אפשרות
לנצח במשחק ולזכות בפרסים .שנית ,ההשתתפות הוגבלה ,כאמור ,לגיל
 ,18אך בפועל כל מי שרוצה יכול להשתתף בה ,בפרט כשהיא משודרת
בשעות שקהל היעד שלהן הוא לרוב מתחת לגיל  .18כמו כן נטען ,כי
לתוכנית יש גוון של הימורים ,ועל כן שעת השידור איננה מתאימה .לבסוף,
לטענת המתלוננים ,כלל עלויות ההתקשרות הגבוהות לא הוצגו באופן
ברור ,והורים רבים קיבלו חיובים בהיקפים של עשרות ומאות שקלים בשל
ילדיהם שניסו לזכות בפרסים.
הטיפול:

דוח הנציב  /תלונות

התלונות הועברו לתגובת הזכיין ,אשר טען כי תנאי ההשתתפות במשחק
ועלותו מצוינים בצורה ברורה ומפורשת באמצעות באנרים קבועים על גבי
המרקע ,באמצעות מנחת התוכנית אשר חוזרת פעמים רבות על התנאים
האמורים ,ובאמצעות תקנון התוכנית המצוי באתר האינטרנט של הזכיין.
אשר לגיל ההשתתפות ,עורך התוכנית טען כי המגבלה מוזכרת פעמים
רבות ,וכותרת קבועה רצה על גבי המרקע ומציינת כי מי שטרם מלאו לו
 18איננו רשאי להשתתף בשעשועון .עורך התוכנית ביקש להבהיר ,כי
התוכנית ממיינת את המתמודדים על בסיס פרמטרים של חידות היגיון
וחידות ידע ,ואין מדובר בהימורים מכל סוג שהוא.
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מסקנות:

הנציב ציין בתגובתו ,כי מאחר שמועצת הרשות השנייה אישרה את
התוכנית כשעשועון של חידות היגיון ושאלות של ידע כללי ,אין לו מה
להוסיף לגבי תכניה ואופייה ,והוא הפנה את כל הפניות האחרות שהגיעו
לידיו לעמיתיו חברי מועצת הרשות השנייה ,שעליהם האחריות ללוח
השידורים ולתכניו.
מאידך קבע הנציב נחרצות ,כי אמנם בתוכנית מצוין מספר פעמים ובשלל
אמצעים שהיא מיועדת לבני  18ומעלה ,אבל העובדה שהיא משודרת
בין השעות  13:00ל 15:00-מטעה את הצופים בכך שהיא מרמזת כי היא
כן מתאימה לילדים .התוכנית נקראת "מצלצלים" וכמובן עוסקת בכסף,
ולמעשה כל אחד יכול ולהשתתף בה .גם כל אחד יכול לשלוח ,SMS
לרבות ילד שיש לו מכשיר סלולרי .לאור האמור לעיל סבר הנציב ,כי
יש להעביר את שידור התוכנית לשעות צפייה מאוחרות ולא לאתגר בה
ילדים ונוער.

אחרית דבר:

בעקבות התלונות הרבות קבעה מועצת הרשות השנייה ,כי יש להעביר
את שעת שידור התוכנית בהתאם לסיווג הגיל שנקבע לה .ואכן ,לאחר
זמן קצר הועברה התוכנית למועד אחר ,אחר חצות.

קטגוריה :תוכן תוכניות — הדבר הגדול הבא
(רשת)

רקע:

"הדבר הגדול הבא" הוא תוכנית המבוססת על תחרות כישרונות מכל תחומי
הבמה — ריקוד ,סטנד–אפ ,להטוטנות ,שירה ,משחק ,קוסמות ,אקרובטיקה,
לוליינות ומקצועות במה נוספים .המשתתפים הם בני כל הגילים ,כל אחד
וכישרונו .עמדת השיפוט בתוכנית אוישה על ידי שלישייה מעולם הבידור
הישראלית שכללה את יהורם גאון ,יעל בר–זוהר ומוטי רייף .שופטי התוכנית
ניווטו את התחרות והיוו חלק מרכזי ומהותי במהלך ההתרחשויות — בידיהם
נמסר המנדט לאפשר סיומו של קטע או הפסקתו באיבו ,ולמעשה הם
החורצים את גורלם של המתמודדים לאורך התוכנית עד להכרעה הסופית.

נושא התלונה :עשרות תלונות נערמו על שולחנו של הנציב ,שהתמצו בשלוש טענות
מרכזיות :הראשונה ,על רמתה הנמוכה של התוכנית; השנייה ,על שיתופם
של ילדים בתוכנית שאיננה מתאימה להם; והשלישית ,על יחסם הבוטה
של השופטים לאחדים מן המתמודדים.

הערכה:

הנציב צפה בתוכנית והשיב על הטענות .התוכנית מוגדרת כתוכנית
בידור ,ועל כן תכניה הם עניינו של הזכיין ,והרשות השנייה אינה נוהגת
להתערב בשיקולים אלה .אולם אין זה מונע ממועצת הרשות השנייה
ומגופיה הארגוניים להביע את דעתם על התוכנית ,שכן סמכות זו מוקנית
להם תמיד ,ובמיוחד אם עולה ביקורת ציבורית .הנציב ציין כי הפורמט
האמור של התוכנית אושר על ידי הרשות השנייה במסגרת הליך אישור

דוח הנציב  /תלונות

הטיפול:

הפניות הועברו לתגובת הזכיין ,אשר ציין ,כי התוכנית מבוססת על פורמט
מחו"ל וזוכה שם להצלחה רבה .האודישנים של התוכנית היו פתוחים
לכל מי שרואה את עצמו כבעל כישרון מיוחד .עוד ציין הזכיין ,כי מדובר
בעניין של טעם ,ולכן יש מי שמתחברים לכישרון זה או זה ,ויש שלא.
הזכיין הוסיף ,כי לשלושת השופטים יש ניסיון מוכח בתחום הבידור
והבמה ,ולכן הם כשירים לתת לבעלי הכישרונות חוות דעת מקצועית
על הופעתם .הזכיין כפר בטענה שהשופטים מזלזלים במכוון בבעלי
הכישרונות ,או מציגים אותם באור לא מחמיא .כמו בתוכנית בחו"ל,
האודישנים היו פתוחים לכל הכישרונות ולכל הגילים ,ואשר לילדים
שהופיעו בתוכנית ,הרי שהיחס אליהם היה רגיש באופן מיוחד.
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לוחות השידורים .בערוץ  2ישנן תוכניות בידור דומות ,ובמובן זה התוכנית
האמורה איננה שונה מהן מהותית.
באשר לעניין שיתופם של ילדים בתוכנית :דעת הנציב ,כדעת כל
המתלוננים ,הייתה שאין מקום לשתף ילדים בתוכנית האמורה .הבאתם
לתחרות עם בוגרים אינה הוגנת ,וחשיפתם למצבים מביכים מול אלפי
צופים ומול קהל עלולה לפגוע בהם בצורה חמורה .הצגתם ככושלים
או כמצליחים אינה חינוכית במהותה ,ויכולתם של השופטים להעריך
ולטפל בילדים איננה נשענת על מקצועיות או על המיומנות הנדרשת.
לאור האמור לעיל הביע הנציב את דעתו הנחרצת ,כי הרשות השנייה
חייבת לשקול לאלתר איסור על שיתופם של ילדים בתוכנית ,כדי למנוע
את חשיפתם לנזקים שהוריהם והזכיין אינם מודעים להם .זו האחריות
המוקנית לרשות השנייה ,ובמקרה הנוכחי יש להעדיף גישה מחמירה על
גישה מקלה.
עוד הטעים הנציב ,כי צוות השופטים פעל בדרך כלל באופן רגיש ,להוציא
כמה התבטאויות מביכות של מוטי רייף ,שאילו נאמרו באופן מעודן יותר
היו מותירות בקרב הצופים רושם של שיקול הוגן.
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קטגוריה :חדשות —
תחקיר הפדופילים
(חדשות )10

רקע:

בשלהי  2007החלה מהדורת חדשות  10לשדר סדרת תחקירים בהגשת
דב גלהר ,שאופיינה בשימוש במצלמות נסתרות מתוך מטרה לחשוף
תופעות חברתיות שליליות ועוולות במגזר הציבורי .באחד התחקירים,
שנקרא "ילדות בסכנה" ,חשף דב גלהר את סיפורם של שני חשודים ,סבא
בן  62וצעיר בן  ,24שהגיעו לביתה של ילדה שחשבו שהיא בת  ,13אחרי
שהתכתבו איתה באינטרנט ,במטרה לקיים אתה יחסי מין לכאורה.

נושא התלונה :בתלונה שהוגשה לנציב לאחר שידור התחקיר נטען ,כי סוג פעילות כזה
אינו עניין למהדורת חדשות ,קל וחומר כאשר מדובר בכתבה שבה גם
המשטרה מעורבת ,אך לא כנשוא התחקיר אלא כמוציא לפועל בשיתוף
פעולה עם מערכת החדשות.

הערכה:

על אף כל האמור לעיל סבר הנציב ,ששיתוף הפעולה עם המשטרה ,כפי
שבא לביטוי בכתבה ,הוא עניין זר לתקשורת ,ויש בו טעם רע של ניגוד
עניינים .מדובר בשיתוף פעולה "מומחז" ,לכאורה ,שלא היה כלל חיוני
לכתבה ,והוא מותיר שורה של שאלות אתיות לא פשוטות.

דוח הנציב  /תלונות

טיפול:

הנציב צפה בתחקיר וקבע ,כי אין כל דופי בהחלטה של מערכת חדשותית
לבצע תחקירים ,שהרי "עיתונות חוקרת" היא מטרה לגיטימית בתקשורת.
אמנם מדובר בפעולה יזומה ,אבל תוצאותיה הן חדשותיות בעליל .לכן לא
ראה בכך הנציב מעשה חריג .יתר על כן ,הנציב סבר כי אולי נכון דווקא
לברך את מערכת חדשות ערוץ  10על החלטה זו ,שיש בה כדי להעמיק
העבודה החדשותית ,ובכך להעשיר את הציבור במידע חשוב.
עם זאת ,לפעולה כזו צריך שיהיו גבולות ,שעל המערכת לסמנם בבירור,
כדי שהמסך לא יצהיב כתוצאה ממנה .גם התחקירים צריכים להיות
באיכות הגבוהה ביותר .זאת ועוד ,במקרים שהכתבה עלולה להיות קשה
לצפייה של ילדים ובני נוער ,על המערכת להקפיד ולסווג אותה מבעוד
מועד ,ולעשות את כל הנדרש כדי לא לפגוע באנשים ובעיקר בילדים ,על
פי כללי האתיקה וחוק הרשות השנייה.
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קטגוריה :חדשות — פינת התרבות — ההצגה חברון 
(חברת החדשות )

רקע:

ביום  26.06.07שידרה המהדורה המרכזית של חברת החדשות של ערוץ ,2
בפינת התרבות ,כתבה של אילן לוקאץ' על המחזה "חברון" שהועלה בשיתוף
תיאטרוני "הבימה" ו"הקאמרי" .ההצגה הציגה את הישראלים והפלסטינים
בחברון כלכודים בקונפליקט בעל ממדים מיתיים.

נושא התלונה :מספר פונים ,ביניהם הפורום המשפטי למען ארץ ישראל ,הטעימו כי הכתב
אילן לוקאץ' כינה את המפגינים שעמדו מחוץ לתיאטרון בתואר "הזויים".
נוסף לכך ,הכתב לא טרח להביא את תגובת תושבי חברון היהודים ,או
תגובת המפגינים שאותם הכפיש ,לטענתם .בחלק מהתלונות אף צוין ,כי
בערוץ  10הייתה כתבה הוגנת יותר על המחזה ,שנתנה פתחון פה למפגינים
ובכך יצרה את האיזון הדרוש .דרישת המתלוננים הייתה ,שהכתב יתנצל
בפומבי על שכינה את המפגינים "הזויים" ,ושעורכי המהדורה יפעלו
לתיקון החד–צדדיות שהתגלתה בכתבה האמורה.

64

הטיפול:

הנציב העביר את התלונות לתגובת ענת סרגוסטי ,הממונה על תלונות
הציבור בחברת החדשות .סרגוסטי הביעה את צערה על שהן הצופים והן
המפגינים הביעו תרעומת על הצגה שטרם ראו ,ועל כן לא ברור על סמך מה
הם קבעו את עמדתם ,ואף טרחו להפגין ,לצעוד ,ולזעוק שההצגה מתנכלת
ליישוב היהודי בחברון .עוד ציינה סרגוסטי בתגובתה ,כי הצגת תיאטרון
היא עניין אמנותי ולא מסמך היסטורי ,ועל כן יכולים המחזאי ,הבימאי
והשחקנים להעניק תוכן ופרשנות משלהם לסיטואציות חיים שונות.

מסקנות:

הנציב צפה בכתבה ולא מצא שהיא מתנכלת באופייה .מה שהפריע
ללוקאץ' במיוחד היא העובדה שהמפגינים הפגינו מבלי לצפות בהצגה,
בהנחה שהיא לפחות כמו "מלכת האמבטיה" ,ואף משחירה ומכפישה
את היישוב היהודי בחברון .אפשר כמובן לתהות ,האם נכון היה לקרוא

למפגינים "הזויים"; הנציב סבר שניתן היה להימנע מכך ,אף כי המונח
אינו קללה ,אלא מציין מצב של אדם מצב שחווה חוויה שאינה קיימת
במציאות ,וזה בדיוק מה שלוקאץ' ביקש לטעון.
אשר להערה בעניין ההבדל בין שני הערוצים ,הנציב קבע כי מה שכתב
ערוץ  10עשה אינו מחייב את כתב ערוץ  2בבחינת כזה ראה וקדש .כל
ערוץ והחדשות שלו ,כל כתב והמסרים שלו .זה השוני ,זו התחרות ,וזה
הסגנון של כל אחת ממערכות החדשות בערוצים המסחריים.

דוח הנציב  /תלונות
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קטגוריה :תוכן חדשות — סיקור פרשת הנשיא קצב
(חברת החדשות)

רקע:

ביולי  2006פורסמה בתקשורת "פרשיית הנשיא משה קצב" ,שנחשד
בהטרדות מיניות של עובדות בלשכתו במהלך כהונתו כנשיא וכשר
בממשלות ישראל .באוגוסט החלה חקירתו האישית של קצב על ידי משטרת
ישראל ,ובינואר  2007אישרה ועדת הכנסת נבצרות זמנית לנשיא קצב עד
לסיום כהונתו כנשיא ב 15-ביולי  .2007פרשה זו זכתה לסיקור נרחב בכל
אמצעי התקשורת בישראל ככלל ,ובערוצי הטלוויזיה המרכזיים בפרט.

נושא התלונה :המתלוננים קבלו במכתביהם כי התקשורת חרצה את גורלו של הנשיא עוד
בטרם הוגש כתב אישום נגדו ,וכי מתחילת סיקור הפרשה בחרה התקשורת
את גרסת המתלוננות ולא אפשרה סיקור הוגן ומאוזן של הפרשה .שיאה
של מגמה זו ,לטענת המתלוננים ,היה במסיבת העיתונאים שערך הנשיא
קצב ,שבה הגיב על האישומים באונס .בנאומו ציין קצב ,כי התקשורת
חרצה את גורלו ולא אפשרה לו סיקור הוגן .על הטענות הללו התפרץ כתב
חדשות ערוץ  2גדי סוקניק לנאום הנשיא ושאל אותו "מי מנע ממנו לדבר".
בתגובה דרש הנשיא להוציא את הכתב מן האולם .לטענת המתלוננים,
מדובר היה בפרובוקציה של התקשורת ,שנועדה ליצור שטיפת מוח נגד
הנשיא.
הטיפול:
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לרוב אין הנציב נוהג להתערב במקרים שמתנהל בהם עימות בין
התקשורת לאנשי ציבור ,משום שבין הצדדים קיימים יחסים סימביוטיים
באופן מובנה .איש הציבור עובד עם התקשורת ,והיא חלק מהותי מאורח
חייו .פעם היא מהללת ומשבחת ופעם היא ביקורתית ותוקפנית .אלו הם
"חוקי המשחק" .לעומת זאת ,אזרח מן השורה הנפגע על ידי התקשורת
עומד חסר אונים מולה ,ועל כן זקוק לסעד של נציב תלונות הציבור.
לנשיא ,לעומת זאת ,כמו לכל שר או חבר כנסת ,יש פתחון פה ,יש לו יכולת
להגיב ,ויש בידיו גם האמצעים הנדרשים כדי לתבוע את התקשורת ,אם
אכן נעשה לו עוול.
עניינו של הנשיא נמצא בחקירה ,וכידוע ,הוא עצמו דרש וקיבל מעמד
"נבצר" .בנסיבות אלה חש הנציב שקביעת עמדה מצדו כלפי התקשורת
או הנשיא אינה במקומה .האם נהג גדי סוקניק כשורה כאשר התפרץ
לעבר הנשיא בעת נאומו האמור? מדובר במצב מיוחד מאוד :כאשר הנשיא

ניצב מול התקשורת" ,הזירה" לא שמורה רק לו ,אלא גם לעיתונאים
המוזמנים למפגש .עם זאת ,הנימוס מחייב איפוק; אבל ,הסביבה סוערת,
התקשורת מותקפת על ידי הנשיא ,וגדי סוקניק מתפרץ בשאלה .על כך
אמר הנציב :לא תקין ,אבל גם לא אסון ,ובנסיבות אלה ,הוא הציע לבחון
את הסוגיה באופן מידתי ולא פסקני.
הערכה:

סיקור הפרשה חשף עניין מהותי באשר לתפקידה של התקשורת ואופני
פעולתה ,כגון ,העקרונות של חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת — כל אלה
בהכללה רחבה ,אבל גם בהקשר המיוחד ,קרי ,תיקו המשפטי של נשיא
המדינה ,שאיננו אזרח מן השורה אלא "האזרח מספר אחד" .הרבה נכתב
ונאמר בעניין זה ,והנושא שנוי במחלוקת .ברם ,אין ספק כי הציבור מבקש
לדעת ,וזה טבעי ,אזרחי ונכון .את הסקרנות הזו חייבת התקשורת לספק,
אחרת תמעל בתפקידה.
התקשורת מספקת מידע ,ואילו הפרשנים המקצועיים של התקשורת
אמורים להעניק לנו ,האזרחים ,תובנות על עובדות המגיעות ממקורות
אחרים .הצירוף של כל אלה יחד הוא אינטנסיבי מאוד מטבע הדברים,
ועלול על כן ליצור רושם שהתקשורת פועלת באופן מכוון ומתוכנן ,וכל
מאווייה מכוונים להפליל את הנשיא — ולא כך הוא .לא זו בלבד ,אלא
שעניינה של התקשורת הוא להביא את כל הגורמים העוסקים בעניין —
המשטרה ,הפרקליטות והשופטים — לידי זירה תקשורתית אחת ולא לגבש
עמדה מרשיעה בטרם החל ההליך המשפטי עצמו.

דוח הנציב  /תלונות
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קטגוריה :תוכן פרסומות —
פוסטינור — גלולת היום שאחרי
(ערוצים  ו)10-

רקע:

עלילת הפרסומת מתנהלת בכנסייה .בתחילת הסצינה נראית בחורה
צעירה המתוודה בפני כומר בתא הווידוי ,כי קיימה יחסי מין ללא אמצעי
מניעה .בהמשך נצפית קהילת המאמינים המשתתפת בטקס המיסה .בשלב
זה אנו פוגשים בצעירה כשהיא כורעת וטועמת מהלחם הקדוש המוגש לה
על ידי כומר הקהילה .מיד לאחר מכן מופיע רוקח ,המגולם על ידי השחקן
שגילם את הכומר ,אלא שעתה הוא מציע במקום לחם הקודש את הגלולה
האולטימטיבית "פוסטינור" כמעין מעשה של התקדשות.

נושא התלונה 60 :תלונות התקבלו במשרדו של נציב תלונות הציבור ,רובן ככולן של בני
הקהילות הנוצריות בישראל .טענתם הייתה ,כי הפרסומת האמורה פוגעת
באופן חמור ברגשותיה של הקהילה.
הטיפול:

דעת הנציב הייתה ,כי העברת מסר באמצעות טקס דתי מרכזי שהופך
לסצנה מסחרית ,שבה רוקח מחליף את איש הדת ומציע גלולה נגד הריון
במקום לחם הקודש — היא מעשה פוגע ומעליב כלפי קהילה נוצרית גדולה
החיה בישראל .גם לא ניתן לעלות על הדעת שהמפרסם היה מעז להציג
סצינה של ריטואל דתי בבית כנסת או במסגד ,בידיעה ברורה כי בשני
המקרים הדבר היה מקים נגדו ,ובצדק ,מהומת עולם.
חוות דעת זו מתבססת הן על ערכים אתיים והן על החוק האוסר פגיעה
ברגשות דתיים .במקרה האמור מדובר בפגיעה של ממש ובבורות רבה של
המפרסם .לכן המליץ הנציב בפני הנהלת הרשות השנייה לדון בפרסומת
זו ללא דיחוי ,והמליץ להסירה משידור לאלתר.

אחרית דבר:
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חברת התרופות "תרימה" ,המשווקת את גלולת היום שאחרי "פוסטינור",
הודיעה לאחר מספר ימים על הורדת הקמפיין בטלוויזיה .זאת בעקבות
ביקורת שנמתחה על התשדיר ,וטענת הנציב כי מדובר בתשדיר שפוגע
בנוצרים.
מ"תרימה" נמסר" :לחברת 'תרימה' לא הייתה כל כוונה לפגוע ברגשותיו
של אף אחד ,לא ברגשות דתיים ולא באחרים .אם בכל זאת מישהו נפגע,
אנו מתנצלים מעומק הלב .יחד עם זאת ,בעקבות פניות שהתקבלו בנושא,

החליטה חברת 'תרימה' לעצור את הקמפיין הנוכחי של פוסטינור בטלוויזיה,
החל מהיום".
הנציב הביע שביעות רצון מהחלטת החברה ופרסם הודעה" :אני מעריך
את זה ,וגם את תלונות הציבור שגרמו לכך .זה לא מובן מאליו שחברה
תהיה מוכנה להודות בטעות ולתקנה באופן כה מיידי"”.

דוח הנציב  /תלונות

69

קטגוריה :תוכן פרסומות — בורגר ראנץ
(ערוצים  2ו)10-

רקע:

במהלך חודש אפריל העלתה רשת המזון המהיר בורגר ראנץ' קמפיין חדש
בערוצים המסחריים .הפרסומת ,שנועדה לקדם מנות חדשות של רשת
המזון המהיר ,מהווה פרודיה על סרטים ארוטיים גרמניים משנות ה,70-
ונראים בה שליח ולקוחה המדברים במבטא גרמני כבד.

נושא התלונה :עשרות מתלוננים התייחסו בעיקר לדמיון של הפרסומת לסרטי פורנו
גרמניים ,בעוד שקהל הצרכנים העיקרי של המוצר הוא ילדים ונוער,
והמסרים אינם מתאימים לו.
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הטיפול:

הנציב העביר את התלונות לתגובת מנכ"ל בורגר ראנץ' ,רמי אלעד ,אשר
מסר" :מדובר בפרסומת מצחיקה והומוריסטית בסגנון סלפסטיק ללא כל
רמיזות מיניות או אחרות .מטרת הקמפיין היא להדגיש בצורה מקורית
את מגוון המוצרים החדשים של הרשת ,ועד כה קיבלנו תגובות חיוביות".
אלעד הוסיף ,כי "לא היה בכוונתנו לפגוע ברגשותיו של איש ,וצר לנו אם
חלק קטן מהציבור נפגע".

הערכה:

הנציב סבר כי הצגת ה"סרטון" המקדים את המסר הישיר של הפרסומת
— אין בה כל פורנוגרפיה .העובדה שהוא מזכיר לכאורה את האווירה של
סרטי פורנו גרמניים (או "סרטי קאלט" ,כגרסתו של מנכ"ל בורגר ראנץ'),
בלי להציג תכנים פורנוגרפיים ,היא מרכזית בשיקולינו .במיוחד ,משום
שאלה אינם מוכרים לאנשים צעירים ,וההקשרים שעליהם הצביעו
המתלוננים ממילא לא מתקיימים .ככל שהם קורים בתשדיר ,הם שייכים
לחוויה הוויזואלית של אנשים מבוגרים.
אילו נרמז בתשדיר על פורנוגרפיה ברורה ,או נראתה פורנוגרפיה ברורה,
כי אז חזקה עלינו שלא היינו עוברים על כך לסדר היום .מי שמכיר את
גישת הנציבות לאורך השנים יודע היטב ,כי בנושאים מסוג זה אין אנו
מקלים ראש ,ובמיוחד כשמדובר בתכנים מיניים בוטים המוצגים בפני
צעירים .עוד ביקש הנציב לציין ,כי הזכיינים "קשת" ו"ישראל  "10החליטו
להגביל את השידור לשעה  ,21.00ובהמשך ,על פי דרישת הרשות השנייה,
הושת הדבר גם על "רשת".

קטגוריה :תוכן פרסומות — מחסני תאורה
(ערוצים  2ו)10-

רקע:

בפרסומת של מחסני תאורה שעלתה לאוויר במהלך חודש נובמבר
נראה מיקי בוגנים (מעצב שיער ודמות טלוויזיונית מוכרת) כשהוא מגיע
ל"מחסני תאורה" ,ובמהלך ביקורו הוא לכאורה מדבר על המנורות ,אבל
בעיקר עסוק בניסיונות "להתחיל" עם הגברים העובדים במקום.

נושא התלונה :ימים אחדים לאחר עליית הפרסומת התקבלו בלשכת הנציב כ 60-תלונות
על אופי הפרסומת ,בעיקר בשל הרמיזות המיניות שבה והשפה של בוגנים.
המתלוננים ציינו במכתביהם ,כי הפרסומת מכילה מסרים מינים בוטים
הקשורים בקהילה ההומו–לסבית ,והיא אינה ראויה לצפייה של ילדים,
שכן יש בה כדי להשחית את הנוער.

הערכה:

הסוגיה הראשונה שביקש הנציב לבחון נוגעת לעמידה של הפרסומת
בהלכות החוק ובכללי הרשות השנייה .מבחינה זו ,קבע הנציב ,בפרסומת
אין משום עבירה על החוק ואין בה משום סתירה להנחיות בית המשפט
העליון ,שעסק פעמים אחדות בנושא של חופש הביטוי בפרסום.
הסוגיה השנייה שביקש הנציב לבחון היא ,האם הפרסומת פורצת גבולות
ובלתי נסבלת בעליל .עניין זה מורכב יותר ,שכן הוא מגלם בתוכו בעיות של
מיגדר או יחס לאנשים כמיקי בוגנים ,המייצגים בהופעתם מיניות "מתחלפת",
ויוזמים בהופעתם פרובוקציה לכאורה .סוגיה זו היא אתית במהותה .לא
המיניות "המתחלפת" היא הבעיה ,אלא האופן שבו היא מוצגת.
על פי השקפת הנציב יש בכך משום פגיעה וסטיגמטיזציה של אנשים
בעלי זהות הומוסקסואלית .ברם ,לא הם שהתלוננו — אף אחת מעשרות
התלונות לא ייצגה טענה מסוג זה .לכן מנקודת ראות זו אין צורך לבחון
את הפרסומת .מבחינה חינוכית ,זו פרסומת בעייתית מאוד ,בעיקר בשל
ההתבטאויות המיניות השזורות בה ,אבל הערוץ המסחרי אינו נבחן על פי
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הטיפול:

בתגובת אגף הפרסומות ברשות השנייה נטען ,כי בשבועות הקרובים
ישודר התשדיר בגרסאות קצרות .לאחר שצפה האגף בגרסאות הללו ,הגיע
למסקנה כי אין בהן עילה מוצדקת לפסילה ,וזאת לאור ההלכות שקבע
בית המשפט העליון באשר לאיזון הראוי בין הערכים של חופש הביטוי
המסחרי ,מחד ,והפגיעה ברגשות הציבור ,מאידך.
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קריטריונים חינוכיים ,ואם ילדים צופים בפרסומות כאלה רשאים ההורים,
כפי שהם הטעימו במכתביהם ,להתרעם על כל הפרסומות .הנציב עשוי
להזדהות עמם ,אבל אין לכך משקל בסוגיה האם להתיר את הפרסומת
או לא.
הערוצים המסחריים אינם מכוונים לצפיית ילדים ,שכן הם שואבים את
מושגיהם מהתרבות הצרכנית השלטת ,לטוב ולרע .כאן הנציב נאלץ
להטעים שוב ,כי זה בדיוק המקום שעל ההורים לברור עבור ילדיהם במה
לצפות ובמה לא ,או לפחות לאפשר להם הבנה ביקורתית של הנצפה.
במקרים רבים בעבר נחצה הגבול בין המותר לבין האסור ,או בין הראוי
לבין הפסול ,אולם תשדיר זה לא שייך למקרים אלה.
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