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  פתח דבר

שנת 2017 הייתה שנת הרשתות החברתיות. 

מכך:  ויותר  לנציבות,  שהוגשו  התלונות  מספר  הוכפל  זו  בשנה 
לנציבות הגיעו 6,544 תלונות ציבור בנושאים שונים, זאת לעומת 
בהיקף  כ-39%  זינוק של   .2016 תלונות שהתקבלו בשנת   3,983
השדרן  של  בוטה  באמירה  עסקו  מהתלונות  כ-3,900  התלונות. 
להגשת  יוזמה  בעקבות  הבוקר,  מתוכניות  באחת  גלעד  אברי 

התלונות שנולדה ברשתות החברתיות.

מספרן של התלונות בנושא טלוויזיה עלה מ-1,713 בשנת 2016 
לכ-4,600 תלונות בשנת 2017. מנגד, חלה ירידה בהיקף התלונות 
על תכנים ששודרו בתחנות הרדיו האזוריות, מ-453 תלונות בשנת 

2016 ל-362 תלונות בשנת 2017.

נמצאו   2017 בשנת  לנציבות  שהוגשו  התלונות  מכלל  כ-41% 
מתלונות   33% לעומת  זאת  שנייה.  תלונה  כל  כמעט  מוצדקות, 
הצופים שנמצאו מוצדקות בשנת 2016. העלייה במספר התלונות 
המוצדקות היא תולדה של הטיפול הנחרץ של הנציבות בתלונות, 
ושל  גיסא,  מחד  פוגעניים  בתכנים  העוסקות  בתלונות  בעיקר 
ערנותם של הצופים ומחאתם ההולכת ומתעצמת נגד תכנים לא 

ראויים מאידך גיסא.

רובן של התלונות שהתקבלו בנציבות בשנת 2017  רוב  כאמור, 
אם  החברתיות.   ברשתות  היקף  רחב  קמפיין  במסגרת  "נולדו" 
החברתיות  הרשתות  של  מעמדן  והתעצם  הלך  זו  לשנה  עד 
כגורם המוביל בתקשורת בין בני האדם והגורם המתווך לנו את 
הרשתות  את  וקיבעה   2017 שנת  באה  מסננים,  ללא  המציאות 

החברתיות כעידן התקשורת הבא בעולמנו.

הדוגמה המובהקת ביותר למעמדן החדש של הרשתות החברתיות 
היא קמפיין me too שפרץ לחיינו באוקטובר 2017. הקמפיין, שיצא 
נגד התופעה המכוערת של הטרדות מיניות ותקיפות מיניות, נולד 
לשתף  ביקשו  מינית  תקיפה  נפגעות  כאשר  החברתיות  ברשתות 
באומץ ראוי להערכה את הפגיעה בהן. הקמפיין הפך לאש גדולה 
מאות  שותפו  קצר  זמן  בתוך  החברתיות.  הרשתות  את  שהבעירה 
ומיליוני  הטוויטר  באמצעות  החברתיות  הרשתות  מגולשי  אלפים 
אחרים שותפו באמצעות הפייסבוק. האש לא פסחה על איש. בזה 
אנשי תעשיית  זמרים,  אמנים,  את עצמם שחקנים,  זה מצאו  אחר 
הקלון  עמודי  על  נתלים  ועיתונאים,  פוליטיקאים  ובידור,  קולנוע 
ידי  של הרשתות החברתיות לאחר ששמותיהם נחשפו באומץ על 

המותקפות.

במחי הקלקה הסתיימו קריירות מפוארות ורבות שנים של אנשים 
מהרשתות  שזרח   ,me too קמפיין  של  השמש  אור  עוצמה.  רבי 
פינה אפלה שהתוקפים  לכל  והגיע  איש  על  פסח  לא  החברתיות, 

ניסו להסתיר.

הרשתות החברתיות הפכו את אמרתו של חוקר התקשורת מרשל 
זו  גלובלי קטן, למיושנת. בשנה  מקלוהן על העולם, שהפך לכפר 
הפך הכפר למטחנת בשר הקוצצת ופולטת מתוכה ללא כל רחמים 

את כל מי שחשב שהכול מותר.

שוב מצאה את עצמה התקשורת הממוסדת נגררת אחר הרשתות 
החברתיות, אך בניגוד לעבר, היא מיהרה לזהות את חשיבותו וייחודו 
תחקיר,  כתבות  באמצעות  הגדול  לגל  והצטרפה  הקמפיין  של 

ראיונות ופרויקטים צילומיים מרגשים של נפגעות תקיפה מינית.
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  פתח דבר

ישראל  על  כמובן  פסח  לא  כך  כל  החשוב  העולמי  הקמפיין 
המרכזיים  התקשורת  לאמצעי  הפכו  החברתיות  והרשתות 
שדיווחו על תקיפות והטרדות מיניות של נשים. פוסטים אמיצים 
את  כאן  גם  חשפו  ואחרות  עיתונאיות  שדרניות,  שחקניות,  של 
סיפוריהן הקשים ושלחו מטרידים רבים אל חדרי החקירות של 

המשטרה.

את  שגדשו  בקמפיינים  המפורסם  אולי  הוא   me too קמפיין 
אחרים,  רבים  היו  לצדו  אך   ,2017 בשנת  החברתיות  הרשתות 
נגד  הקמפיין  הוא  מהם  אחד  קטנים.  חלקם  גדולים,  חלקם 
אמירתו הבוטה של העיתונאי והשדרן אברי גלעד, שהביע תמיכה 
כנגד פלשתינים. קמפיין הרשת  אלימות של מתנחלים  במעשי 
שפרץ בעקבות דבריו הביא לשיח סוער של בעד ונגד ברשתות 
החברתיות ולכ-3,900 תלונות לנציבות פניות הציבור של הרשות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו. כמעט פי 2 מסך כל התלונות האחרות 
שהתקבלו בנציבות בשנת 2017 )על הפרשה ראה בהרחבה בדו"ח 
השנתי(. בשנה זו, 2018, נמשכו הקמפיינים ברשתות החברתיות 

כנגד תכנים ששודרו. על כך נרחיב בדו"ח השנתי הבא.

הרשתות החברתיות הפכו לספקיות התקשורת והמידע המובילות 
והמרכזיות בחיי היום יום של רובנו. הן מספקות לנו בתוך שניות 
וסרטונים ממקום האירוע,  מידע על אירוע זה או אחר, תמונות 
וכך אנחנו מעודכנים 24 שעות ביממה. המידע מגיע לטלפונים 
שבהם  השולחן  מחשבי  מקום.  ובכל  זמן  בכל  שלנו,  החכמים 
לפריט  מכבר  לא  זה  ברובם  הפכו  ובבית  בעבודה  השתמשנו 
מיושן. המחשבים הנישאים עדיין משרתים אותנו אך נראה שגם 

זמנם קצוב.

עד כמה השתנתה שגרת חיינו? שימו לב לתופעה החדשה כשאתם 
מחכים בתור בקופת החולים, ביטוח לאומי, משרד הפנים, או כל תור 
מעצבן אחר. את הוויכוח הישראלי כל כך שאנו מכירים – תורו של 
מי עכשיו ומי אחרי מי – החליף שקט. כל אחד עסוק בטלפון הנייד 
שלו, בקריאת מידע, בהתכתבות עם אחרים או בצפייה בתכנים. לא 
פעם מעדיף אחד הממתינים לוותר באדיבות על תורו לטובת עוד 

כמה דקות של בהייה במסך הקטן. עולם אחר.

תופעה מבורכת זו ביסודה, הולידה כאמור תקשורת חדשה ואחרת. 
תקשורת ישירה ונטולת מתווכים. תקשורת נקייה מסינון של כתב, 
תמונת  המציירת  אובייקטיבית,  לא  תקשורת  עורך.  או  צלם  מפיק, 

מצב כפי שנראתה באותה השנייה בעיני המתבונן.

ומי הם יוצרי התקשורת החדשים? למעשה, כל אחד ואחת מאיתנו. 
של  והמצלמה  הדף  לעט,  הפכו  שברשותנו  החכמים  הטלפונים 
פרטיים,  אירועים  החברתיות  לרשתות  מעלים  אנחנו  ה-21.  המאה 
אך גם אירועים שנתקלנו בהם כשעברנו ברחוב. קריסת עץ, תאונת 

דרכים או לחלופין ידוען שיושב בבית הקפה לידנו. 

בין  חילופי השלטון  יותר מכול את  נקודת הזמן המסמלת  לטעמי, 
העיתונות המסורתית הישנה לעיתונות החדשה, התרחשה בליל 4 
שרון  אריאל  לשעבר  הממשלה  ראש  התמוטט  שבו   ,2006 בינואר 
הדסה  החולים  בית  אל  באמבולנס  והובהל  השקמים  בחוות  ז"ל 
ממהדורות  אחת  שידרה  ארוכות  דקות  במשך  בירושלים.  כרם  עין 
המהירה  דהירתו  את  חי  בשידור  הערב  באותו  המרכזיות  החדשות 
נייד של נהג  של האמבולנס לעבר בית החולים באמצעות טלפון 
שנסע במכוניתו אחרי האמבולנס. בכיתוב בתחתית המרקע דווח כי 

הצילום נעשה באמצעות מצלמת טלפון מהדור השלישי.
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  פתח דבר

התקשורתי.  והמרחב  הזמן  גבולות  את  באחת  ביטל  זה  שינוי 
שעות השידור של מהדורות החדשות איבדו מקדושתן המיתית. 
"פריצת החדשות" לא נשמרה לאירועי ביטחון חריגים ולפיגועי 
טרור בלבד. החדשות החלו לזרום אלינו מכל עבר, כל הזמן ומכל 

מקום.

באמצעי התקשורת הממוסדים מפנימים בשנים האחרונות את 
המהפך הדרמטי. נאמנים לגישה "אם אינך יכול להתנגד להם, 
עשירה  פעילות  התקשורת  אמצעי  מתחזקים  אליהם"  הצטרף 
עמודי  אינטרנט,  אתרי  בדמות  החברתיות  ברשתות  וענפה 

פייסבוק, ציוצי טוויטר ועוד. 

השינוי )המבורך לטעמם של רבים( המביא את החדשות הבלתי 
יצר תופעה חדשה –  אמצעיות באמצעות הרשתות החברתיות, 
תיווכו כתבים,  זו  זמן  צמצום מקצוע העיתונות. אם עד לנקודת 
מהדורות  באמצעות  לצופה  החדשות  את  ועורכים  צלמים 
החדשות ותוכניות האקטואליה, הרי שמעתה אין מי שישים את 
ויאזן  פוגעניים  תכנים  יסנן  החדשות,  שטף  על  המקצועית  ידו 
הקשורים  הצדדים  כל  של  תגובותיהם  באמצעות  הדיווחים  את 

באירוע שסוקר.

ומגן  לכותב  הביטוי  חופש  את  המעניק  העיתונאי,  האתי  הקוד 
ידי  על  בעיקר  והוא מכובד  נשוא הכתבה, הפך לאות מתה  על 

העיתונות הממוסדת.

העדר תיווך זה ברשתות החברתיות הוא מבורך ומעניק לצופים, 
אנחנו  סינון.  מכל  נקיים  תכנים  ברשתות  ולגולשים  למאזינים 

סביבנו,  למתרחש  יותר  מודעים  מידע,  ויותר  ליותר  נחשפים 
הקרובה  סביבתנו  על  משפיעים  אף  לעת  ומעת  יותר  מעודכנים 
היעדר  זאת,  עם  יחד  שלנו.  הטלפון  מצלמת  באמצעות  והרחוקה 
גורם מתווך מקצועי עלול להביא לפגיעה אנושה בשמו הטוב, כבודו 
ובריאותו הגופנית והנפשית של נשוא הסיקור מבלי שאיש יגן עליו.

מעת לעת אנו נתקלים במקרים של שיימינג ברשתות החברתיות, 
שבחלקם אנשים מוצאים את עצמם מוקעים, לעיתים על לא עוול 
בכפם. כזה היה מקרהו של פקיד בכיר בשירות הציבורי ששם קץ 
לו אזרחית  לחייו כתוצאה משיימינג ברשתות החברתיות שעשתה 
שהאשימה אותו בגזענות במהלך שירות שהעניק לה. הפקיד פרסם 
פוסט נוקב וכואב טרם התאבדותו, שבו כתב על השיימינג שנעשה 

לו והפך לבלתי נסבל.

דומה כי הגבול הדק והעדין שעבר בין אלה לאלה, ואשר נשמר עד 
כמה שניתן על ידי התקשורת המתווכת, היטשטש ואיננו עוד. ומכאן, 

כל איש לנפשו. לטוב ולרע.
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  פתח דבר

מה מקומה של נציבות פניות הציבור של הרשות השנייה בעולם 
חדש זה?

על פי החוק, הנציבות מטפלת בפניות העוסקות בתכנים ששודרו 
בערוצים המפוקחים על ידי הרשות השנייה בלבד.  ייתכן מצב שבו 
אחד הגורמים המפוקחים משדר תוכן פוגעני באתר האינטרנט 
שלו. כאשר מתקבלות תלונות כנגד תוכן המופיע תחת שמו של 

הגורם המשדר, לא ניתן לעשות דבר.

עם זאת אני סבור כי בעידן הנוכחי על הנציבות להשתלב בעולם 
את  להנגיש  שם,  גם  קולה  את  להשמיע  החברתיות,  הרשתות 
עצמה לצופים, לנהל שיח שוטף עם הצופים על התכנים הלא 
ראויים המשודרים בערוצים המפוקחים על ידי הרשות ולהעניק 
הנציבות  על  ראויים.  לא  תכנים  על  להתלונן  הזדמנות  לצופים 
להיות במקום שבו הציבור שאותו היא משרתת נמצא. הרשתות 
ושם  נמצא  הציבור  הן מהמקומות המרכזיים שבהם  החברתיות 

צריכה הנציבות להיות.

הטלפון  למכשירי  הנציבות  אל  הפנייה  טופס  הותאם  כך,  לשם 
החכמים, דבר המאפשר לגולשים לפנות בקלות. בכוונת הנציבות 
את  שיעמיקו  טכניים,  חלקם  נוספים,  כלים  בעבודתה  לשלב 
בשילוב  הנציבות  מאמינה  עוד  החברתיות.  ברשתות  נוכחותה 
דור הצופים הצעיר ובכוונתה לשלב נאמני פניות ציבור שיפעלו 

ברשתות החברתיות.

כוללת  הצופים  למען  הציבור  פניות  נציבות  של  עבודתה  ולסיום: 
משרד  ובראשם  שונים  מקצועיים  גורמים  עם  פעולה  שיתוף 
התקשורת, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הנהלת הרשות 
ארגונים  כנסת,  חברי  ממשלה,  משרדי  עובדיה,  וכמובן  השנייה 
ציבוריים וחברתיים, אנשי אקדמיה, אנשי חינוך ואחרים, ומעל כולם, 
צוות הנציבות העושה את עבודתו במסירות ונאמנות, ועל כך תודתי 

העמוקה.
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והיכן נמצאת נציבות פניות הציבור בתוך כל עולם זה?

איזון היא מילת המפתח שלאורה אנו פועלים. אנו סבורים כי במקרה 
יש מקום  דעות,  מגוון בהבעת  או שהוא  אובייקטיבי,  אינו  שהדיווח 
באותה  מידי  להיות  חייב  אינו  האיזון  נוגדות.  בעמדות  אותו  לאזן 
הצופה  שיותיר  קרוב  בטווח  להיות  עליו  אך  שידור,  ובאותו  תכנית 
את התחושה שהוא נחשף למגוון הדעות העוסקות בנושא. הבעת 
הדעות יכולה להיות בתכנית אחרת ששודרה באותו היום או ביממה 

שאחרי, תלוי בהיקף הסיקור של הנושא ובהיבט האקטואלי שלו.

מעמיקה  בדיקה  מחייבת  היא  ועיקר.  כלל  קלה  אינה  זו  מלאכה 
וזהירה של התלונות והפעלת שיקול דעת רחב טרם קבלת ההחלטה 
אוזן  הוא  ואם  פוליטית  מוטה  או  מאוזן  לא  לקוי,  היה  הדיווח  אם 

בעמדה נוגדת.

דאגה  תוך  הזכייניות  עם  שוטף  שיח  הנציבות  מקיימת  זה  בעניין 
וליוצריהן, אך  לשמירה על חופש הביטוי המוקנה לעורכי התכניות 
מנגד תוך דאגה לא פחותה לכך שהצופה יקבל תוכן מגוון ומאוזן 

עד כמה שניתן.

בשנת  גם  הנציבות  המשיכה  הפונים,  לאלפי  מענה  מתן  על  נוסף 
2016 בשורה של יזמות ופרויקטים חברתיים וחינוכיים שמטרתם:

הנגשתה של הנציבות אל כלל האוכלוסייה, תוך מתן מענה הולם 
וראוי לפונים שתלונותיהם נמצאות מוצדקות.

והיא  אליה  לפנייה  הדרכים  את  הנציבות  הרחיבה  האחרונה  בשנה 
החלה בפרויקט, שיימשך גם בשנה הקרובה, הכולל אפשרות לפנייה 
דרכי  הנציבות  מקדמת  עוד  סלולריים.  טלפונים  באמצעות  לנציבות 
ייעודי לאוכלוסיית העיוורים  וקו טלפון  ייעודיות בשפה הערבית  פנייה 

ולקויי הראייה.

בשנת  נמשכו  בנציבות  מתמחים  סטודנטים  ושילוב  הגישור  פרויקט 
ציבור  פניות  נציבי  עם  לאומי  הבין  הפעולה  שיתוף  נמשך  וכן   2016

מהעולם.

ולסיום: עבודתה של נציבות פניות הציבור למען הצופים כוללת שיתוף 
התקשורת,  משרד  ובראשם  שונים  מקצועיים  גורמים  עם  פעולה 
מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הנהלת הרשות השנייה וכמובן 
וחברתיים,  ציבוריים  ארגונים  כנסת,  חברי  ממשלה,  משרדי  עובדיה, 
אנשי אקדמיה, אנשי חינוך ואחרים, ומעל כולם, צוות הנציבות העושה 

את עבודתו במסירות ונאמנות, ועל כך תודתי העמוקה.

דוד רגב
נציב  פניות הציבור
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ממצאים מרכזיים ומגמות

עלייה במספר התלונות:

נמשך הזינוק בתלונות הצופים לנציבות פניות הציבור במחאה 
על תכנים פוגעניים. בשנת 2017 הוגשו לנציבות 6,544 תלונות 
ציבור. זינוק של 39%. מספרן עלה ביותר מ-2,500 תלונות לעומת 

שנת 2016.

תכנים  על  שהוגשו  התלונות  בהיקף  מעלייה  נבע  הזינוק  עיקר 
המשודרים בערוצי הטלוויזיה המפוקחים על ידי הרשות השנייה. 
מספר התלונות על התכנים המשודרים בערוצי הטלוויזיה זינק 
בין   .2017 בשנת  תלונות  ל-5,799   2016 בשנת  תלונות  מ-2,959 
הגורמים לזינוק, כ-3,900 תלונות שהוגשו בעקבות אמירה בוטה 

ופוגענית של המנחה אברי גלעד באחת מתוכניות הבוקר.

טלוויזיוניים  בתכנים  עסקו  מהתלונות   89% כי  עולה  מהנתונים 
ו-5% עסקו בתכנים רדיופוניים.

חשיבות השמירה על מרחב ציבורי נקי:

היקף התלונות על אמירות פוגעניות בטלוויזיה שילש את עצמו
נגד  התלונות  כולל  תלונות,  ל-164,4  ב-6102  תלונות  )מ-663,1 
אמירתו של אברי גלעד(. ברדיו, לעומת זאת, ירד מספר התלונות 

על אמירות פוגעניות )מ-337 בשנת 2016 ל-226 בשנת 2017(.

מיניות, מגדר, סקסיזם ופגיעה באוכלוסיות מוחלשות

השפעת הקמפיין העולמי me too נתנה את אותותיה גם בהיקף 
יותרמ-200  הוגשו  השנה  במהלך  זה.  בנושא  שהוגשו  התלונות 
תלונות, בין היתר בעקבות כתבה ששודרה בחדשות 2 על מסיבות 

הרווקים הישראלים בבוקרשט. עשרות תלונות התקבלו נגד שדרי 
דרשו  המתלוננים  מיניות.  בהטרדות  לכאורה  מעורבים  שהיו  רדיו 

מהמעסיקים להשעות את השדרנים מעבודתם.

הקשור  בכל  עכשוויות  גלובליות  מגמות  משקפים  אלה  נתונים 
למעמד הנשים והיחס כלפי נשים. 

פרסומות

בכל  הצופים  של  הרצון  שביעות  בחוסר  עלייה  חלה   2017 בשנת 
התלונות  היקף  אלים.  או  מיני  תוכן  המשלבות  לפרסומות  הנוגע 
ל-22%   2016 בשנת  התלונות  מכלל  מ-12%  זינק  פרסומות  כנגד 
מכלל התלונות בשנת 2017. עלייה זו מצביעה על מגמה של חוסר 

סובלנות של הצופים כלפי התכנים המשודרים בפרסומות.

אתיקה בשידור

מגמת העלייה בהיקף התלונות בכל הנוגע לאתיקה בשידור נמשכה 
גם ב-2017 והיא באה לידי ביטוי בעיקר בתלונות שעסקו במשדרי 
החדשות ובתוכניות האקטואליה. מספר התלונות שעסקו בהתנהגות 
בשנת  ל-150   2016 בשנת  מ-63  עלה  וברדיו  בטלוויזיה  מראיינים 

2017. כלומר פי 2.

גם בתלונות על חוסר איזון בתכנים ששודרו בטלוויזיה וברדיו חלה 
עלייה, מ-180 תלונות בשנת 2016 ל-203 תלונות בשנת 2017.

רצון  שביעות  חוסר  של  מגמה  המשך  על  מצביעים  אלה  נתונים 
הולך וגובר של הצופים והמאזינים בנושא אתיקה בשידור.
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ממצאים מרכזיים ומגמות

החדשותיים  התכנים  כנגד  התלונות  היקף  עמד   2017 בשנת 
על33%, לעומת 27% מכלל התלונות בשנת 2016. כלומר, היקף 
התלונות על התכנים החדשותיים עולה לכשליש מכלל התלונות, 

לעומת רבע מכלל התלונות בשנת 2016.

טלוויזיה:

תכנים  נגד   2017 בשנת  שהתקבלו  התלונות  מכלל   37%
על  שהוגשו  התלונות  בניכוי  זאת  תוכניות,  על  היו  טלוויזיוניים 
המנחה אברי גלעד במסגרת הקמפיין נגדו. בצירוף התלונות נגד 
אברי גלעד היה עומד אחוז התלונות על מספר חסר תקדים של 

80%,  עלייה של 58%.

בשנים  וגוברת  ההולכת  המגמה  המשך  על  מעיד  זה  נתון 
האחרונות, שלפיה בצד אחוזי הצפייה הגבוהים בתוכניות, הציבור 
בתכנים  המשולבות  הפוגעניות  לאמירות  סובלנות  חוסר  מגלה 

אלה ומעוניין בתכנים "נקיים" יותר.

בתכנים  שעסקו  תלונות  בעניין  הכלליים,  לנתונים  בדומה 
התלונות  והיקף  העלייה  מגמת  נמשכה  כאן  גם  החדשותיים, 
כנגד תכנים חדשותיים עלה מ-27% מכלל התלונות בשנת 2016 
ל-33% מכלל התלונות בשנת 2017. כלומר, כל תלונה שלישית 

ב-2017 הייתה כנגד תוכניות חדשותיות.

בפגיעה  וכן  וסקסיזם  מגדר  במיניות,  שעסקה  למגמה  באשר 
באוכלוסיות מוחלשות, כאן חלה עלייה של 39%, מ-216 תלונות 

בשנת 2016 ל-356 תלונות בשנת 2017.

רדיו:

77% מכלל התלונות כנגד שידורי הרדיו שהתקבלו בשנת 2017 היו 
כנגד תוכניות, זאת לעומת 88% מכלל התלונות בשנת 2016. במילים 
אחרות, בקרב מאזיני הרדיו נמשכת המגמה של חוסר שביעות רצון 

מתכנים בוטים המשודרים ברדיו.

עיקר הזעם של המאזינים הוא על תוכניות רדיו אישיות של מגישים 
רבים,  במקרים  לשידור.  מאזינים  ומעלים  דעותיהם  את  שמביעים 
קללות,  כולל  מילולית,  ואלים  לקיצוני  הופך  המאזינים  עם  השיח 

השפלות וביטויים קשים אחרים.

זעם זה של הפונים בא לידי ביטוי בין היתר בזינוק במספר התלונות 
על התנהגות מראיינים, מ-6 תלונות בשנת 2016 ל-61 תלונות בשנת 

 .2017

*בנובמבר 2017 התפצל ערוץ 2 לשני ערוצים, קשת 12 ורשת 13. 
ערוץ 10 הפך להיות עשר 14. השפעות והשלכות של שינוי זה יידונו 

בדו"ח של שנת 2018.
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סיכום תלונות שהתקבלו

בשנת 2017 התקבלו 6,544 תלונות ציבור בנושאים שונים. זינוק של טבלה 1: סיכום מספר תלונות בשנים 2017-2015
2,561 תלונות לעומת שנת 2016. עם זאת, יש לציין כי הזינוק הגדול 
אברי  המנחה  של  בוטה  לאמירה  בתגובה  מאורגן  מקמפיין  נובע 
גלעד באחת מתוכניות הבוקר של "רשת", עליו הוגשו 3,914 תלונות 

)על כך נרחיב בהמשך(.

89% מהתלונות עסקו בתכנים טלוויזיוניים לעומת 74% בשנת 2016. 
5% עסקו בתכנים רדיופוניים לעומת 12% בשנת 2016. 6% נוספים 
עסקו בנושאים כלליים לעומת 14% בשנת 2016. הפניות הכלליות 
ואינן עוסקות בתכנים  עוסקות בדרך כלל בבקשות לקבלת מידע 
ידי הרשות השנייה לטלוויזיה  המשודרים בערוצים המפוקחים על 

ולרדיו.

כאמור, בשנת 2017 חל זינוק של 39% במספר תלונות הציבור )מ-
3,983 תלונות בשנת 2016 ל-6,544 תלונות בשנת 2017(. עיקרו של 
הזינוק היה בעקבות תלונות על תכנים ששודרו בערוצי הטלוויזיה. 
מנגד, חלה ירידה של 25% בהיקף התלונות בתחנות הרדיו האזוריות 

)מ-453 תלונות בשנת 2016 ל-362 תלונות בשנת 2017(.

הקמפיין  כאמור,  התלונות,  בהיקף  לזינוק  הגדולים  התורמים  בין 
נגד אמירתו הפוגענית של המנחה אברי גלעד בתוכנית הבוקר של 
"רשת", שהביאה לכ-3,900 תלונות ציבור )על הפרשה ראו בהרחבה 

בפרק הדוגמאות(.

רדיו 
 5%

התפלגות לפי מדיה 2017

5,799

383

362

2,959

571

453

2,345

373

248
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טלוויזיה
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אחר
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כללי
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ממצאים
מרכזים
ומגמות

סיכום תלונות שהתקבלו

הצופים  של  זעמם  על  מעידה  התלונות  בהיקף  הגדולה  העלייה 
הפוגעניים  התכנים  בהיקף  מהעלייה  רצונם  שביעות  חוסר  ועל 
והאלימים, מילולית ופיזית, שהיו בשנת 2017. זעם זה בא לידי ביטוי 
בוטים  בתכנים  נחרץ  לטיפול  מוצדקת  ובדרישה  התלונות  באופי 

אלה. 

בין  הביא,  מוצדקות,  נמצאו  שרובן  אלה,  בתלונות  הטיפול  ואכן, 
היתר, להתנצלויות של הזכייניות ולפתיחת הליכי הפרה כנגדן.

57% מכלל התלונות שהתקבלו בשנת 2017 הגיעו באמצעות אתר 
הרשות השנייה. בשנת 2017 הורחבה האפשרות הטכנית להגשת 
תלונות. משנה זו הוגשו תלונות גם באמצעות הטלפונים הניידים – 
36% מהתלונות הגיעו בדרך זו. מדובר במגמה שהנציבות מובילה 

בשנים האחרונות, להגשת תלונות באופן "ירוק" וידידותי לסביבה.

לבד ממספר  הדו"ח,  נתוני  אחד,  תוכן  על  התלונות  ריבוי  בשל 
התלונות הכללי, יוצגו ללא התלונות נגד אברי גלעד, אך תלונות 

אלה נספרות כאמור בהיקף התלונות הכללי שהוגש.

תורמים נוספים לעלייה בהיקף התלונות נגד התכנים ששודרו 
בערוצי הטלוויזיה היו כ-200 תלונות שהוגשו במאי כנגד חברת 
חדשות 2, בעקבות שידור כתבה על מסיבות הרווקים של צעירים 
על  בינואר  תלונות  כ-60  רומניה,  בירת  בבוקרשט  ישראלים 
אמירה בוטה של אחד המשתתפים בתוכנית "האח הגדול" נגד 
שוטרים ו-50 תלונות על הפרסומת לחברת "הודיס" בהשתתפות 

בר רפאלי ואחיה )על כך ראו בפרק הדוגמאות לתלונות(.

ברדיו, בין התלונות המובילות, 20 תלונות בעקבות אמירה בוטה 
תלונות  ו-20  יולי  בחודש  הרמטכ"ל  נגד  שפטל  יורם  עו"ד  של 
בחודש  גזית  גבי  השדרן  של  בוטה  אמירה  בעקבות  נוספות 
אוגוסט, כאשר גידף מגיש חדשות בערוץ 20 )על כך ראו בפרק 

הדוגמאות לתלונות(.
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פרק 2: סיכום תלונות בנושא טלוויזיה 

ממצאים
מרכזים
ומגמות

סיכום תלונות בנושא טלוויזיה

נושאים

תוכניות

חדשות

פרסומות
כללי1

קדימונים

סה"כ

בשנת 2017 התקבלו 1,885 תלונות ציבור על תכנים ששודרו בערוצי הטלוויזיה 
נגד אברי  3,900 התלונות שהוגשו  )בניכוי  ידי הרשות השנייה  המפוקחים על 

גלעד, כפי שפורט בפרק הקודם(.

טבלה 2: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי נושאים בשנים 2017-2015

כללי 
5%

שירות טכני 
4%

התפלגות לפי נושאים 2017

 התפלגות לפי קטגוריה 2017

טבלה 3: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי קטגוריות בשנים 2017-2015

2

4

3

5

6

 1כללי: קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: בעיה בקליטת שידורים, בעיית כתוביות, שפה ודיבור לא ברור, 
עצמת שמע בפרסומות, חוסר איזון כללי, שידורים חוזרים ובירורים על תכניות.

2 תכנים פוגעניים: תלונות העוסקות בהתנהגות לא הולמת, בהתבטאויות פוגעניות, גזעניות, 

מבזות או סקסיסטיות, בפגיעה בילדים ובאוכלוסיות מוחלשות וכיו"ב.
3 אתיקה בשידור: תלונות עוסקות בהטיות פוליטיות ובדיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים.

4 כללי: קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: פניות שעסקו בין היתר בעניינים של שידור 

תוכניות כמו בעיות קליטה, עניינים טכניים, האח הגדול, ריבוי חדשות, נתינת במה לאויב, 
צנזורה ואזעקות מוקלטות.

5 מסחריות יתר: תלונות העוסקות בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות וחסויות.

6 שירות טכני: תלונות העוסקות בשינויים לא צפויים, כתוביות, קליטה.

 1,885

 1,885 2,959

2,959

2,345

539233

212

2,345
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תוכניות  
37%

חדשות 
33%

פרסומות 
22%

קדימונים 
3%

תכנים 
פוגעניים  

43%

אתיקה 
בשידור 

36%

כללי 
מסחריות 9%

יתר 8%
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ממצאים
מרכזים
ומגמות

סיכום תלונות בנושא טלוויזיה

712
604
501
605
28
59
87

204
91
58

125
108
57
23
61
42
23
47
22
12
24
53
19
8
9

11
11
 

18
3,627

1366
216
768
409
13

153
131
323
144
297
224
57

140
35
58
33
26
35
40
26
19
77
9

14
49
3
9
5
1

4,680

561
356
319
217
201
143
133
127
102
97
97
89
61
46
34
29
28
26
18
14
14
12 
12
10
9
4
2
2
2

2,765

רשת
חדשות 2

קשת
כלל הזכיינים
שני הערוצים

ערוץ 10

חדשות 10
שני הזכיינים

טלוויזיה חינוכית
סה”כ

228
377
857

0
420
213
170
77
3

289
 515
692

6
313
775
279
80
10

*4335
 498
393
267
208
193
164
35
2

טבלה 5: פילוח תלונות לפי הזכיינים המשדרים בשנים 2017-2015 טבלה 4: התפלגות תלונות בנושא טלוויזיה ע"פ תת קטגוריות בשנים 2017-2015

התפלגות לפי זכיינים 2017

6,095 2,959 2,345

22

אמירות פוגעניות
מיניות, מגדר וסקסיזם

התנהגויות פוגעניות
ילדים ונוער

פגיעה באוכלוסיות מוחלשות
דיווח לקוי או מוטעה

חוסר איזון פוליטי
כללי+אחר

ריבוי פרסומות
אלימות
הטעיה

התנהגות מראיינים
הבעת דעה

חוסר איזון כללי
תוכן שיווקי

קליטת שידורים
כתוביות

שפה ולשון
איכות תכנים

שמע
אי שידור/אי סיקור

אי התאמה לזמני שידור
שירות לציבור

תיאום פרסומות
בריאות
אפליה

אוכל
קידום עצמי

שידורים חוזרים
סה”כ

שני הערוצים
3%

שני הזכיינים
1%  

חדשות 10  
3%

טח"י 0%

חדשות 2  
8%

רשת  
71%

ערוץ 10  
3%

קשת
7% 

כלל הזכיינים   
4%

*בין הגורמים לזינוק, כ-3,900 תלונות שהוגשו בעקבות אמירה בוטה ופוגענית של המנחה 
אברי גלעד בתכנית הבוקר של רשת, באמצעות קמפיין אינטרנטי.

8 טלוויזיה חינוכית: בשעות השידור במסגרת ערוץ 2

7

8

7 סה"כ: בתוכנת המחשב בנציבות ניתן לאפיין כל תלונה ביותר מקטגוריה אחת, לכן סך כל התלונות בטבלה

 4 גדול יותר מסך כל התלונות בטבלאות 2 ו-3.
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מרכזים
ומגמות

סיכום תלונות בנושא טלוויזיה

ניתוח מגמות טלוויזיה

37% מכלל התלונות שהוגשו נגד ערוצי הטלוויזיה )למעט קמפיין 
התלונות נגד אברי גלעד(, כל תלונה שלישית, היו נגד תוכניות. 
מכלל  מ-27%  עלה,  החדשות  מהדורות  נגד  התלונות  מספר 
תלונה  כל  כלומר,   .2017 בשנת  ל-33%   2016 בשנת  התלונות 
שלישית הייתה כנגד מהדורת חדשות, לעומת כל תלונה רביעית 
בשנה שלפני כן. גם במספר התלונות כנגד הפרסומות חל זינוק 
גדול, מ-12% מכלל התלונות בשנת 2016 ל-22% מכלל התלונות 

בשנת 2017.

הנתונים מעידים על מעבר מרכז הכובד של התלונות מהתוכניות 
לחדשות ולפרסומות. הדבר בא לידי ביטוי בירידה בהיקף התלונות 
בשנת  ל-43%   2016 בשנת  מ-52%  פוגעניים,  בתכנים  העוסקות 
הנוגע  בכל  באתיקה  העוסקות  בתלונות  לעלייה  ומנגד   ,2017
לתכנים חדשותיים, מ-30% בשנת 2016 ל-36% מכלל התלונות 

בשנת 2017. 

מיניות, מגדר וסקסיזם

הטלוויזיה  ערוצי  נגד  התלונות  מניתוח  העולות  נוספות  מגמות 
היקף  למשל,  כך  נושאים.  בכמה  מוגבר  עיסוק  על  מצביעות 
את  והכפיל  כמעט  וסקסיזם  מגדר  במיניות,  העוסקות  התלונות 
 .2017 בשנת  תלונות  ל-356   2016 בשנת  תלונות  מ-216  עצמו, 
שהחל   ME TOO קמפיין  בעקבות   .39% של  בעלייה  מדובר 
בחודש אוקטובר השנה, הגיעו קריאות לפטר את גבי גזית מתחנת 
רדיו ללא הפסקה, בעקבות חשיפת נשים כי הטריד אותן מינית. 

נוסף על כך, התקבלו תלונות על דיווח על הטרדה לכאורה, שביצע 
להמשיך  לו  לאפשר  שאין  טענו  הפונים  זהבי.  נתן  השדר  בעבר 

לשדר באותה התחנה.

אתיקה בשידורי החדשות

גם בסוגיות הנוגעות באתיקה בחדשות חלה עלייה במספר הפניות. 
תלונות  מ-57  עלה,  מראיינים  בהתנהגות  שעסקו  התלונות  מספר 
בשנת 2016 ל-89 בשנת 2017. מספר התלונות שעסקו בחוסר איזון 
כללי עלה, מ-35 בשנת 2016 ל-46 בשנת 2017. עלייה זו מחזקת 
את המשך המגמה שהצבענו עליה בדו"ח 2016, של חוסר שביעות 
הרצון ההולך וגובר של צופים נגד תכנים חדשותיים. עלייה בהיקף 
לראות  רבים  צופים  של  רצונם  על  מצביעה  זה  בתחום  התלונות 
מהדורות חדשות אובייקטיביות, מאוזנות ו"נקיות" מהבעות דעה של 

מגישי המהדורות.

פגיעה באוכלוסיות מוחלשות

הפגיעה  בתחום  היה  התלונות  במספר  ביותר  הגדול  הזינוק 
באוכלוסיות מוחלשות, מ-13 בשנת 2016 ל-201 בשנת 2017. כ-200 
בנושא  שישי"  "אולפן  בתוכנית  לכתבה ששודרה  בנוגע  היו  פניות 

מסיבות רווקים בבוקרשט, שעסקה בניצול וסחר של נשים. 
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סיכום תלונות בנושא טלוויזיה

פרסומות

המשודרות  הפרסומות  כנגד  התלונות  בהיקף  חל  זינוק  עוד 
בערוצים השונים. הן היוו 22% מכלל התלונות, לעומת 12% מכלל 
תכנים  על  זעם  הציבור  אחרות,  במילים   .2016 בשנת  התלונות 

בוטים ששודרו בפרסומות השונות ועל ריבוי הפרסומות.

לעלייה בהיקף התלונות נגד הפרסומות תרמו 50 תלונות שהוגשו 
הדוגמנית  נראית  שבה  הודיס,  חברת  של  פרסומת  תשדיר  נגד 
 30 אחיה.  עם  עריות  גילוי  על  המרמזת  בסיטואציה  רפאלי  בר 
תלונות נוספות התקבלו נגד פרסומת לחברת המכוניות "אופל", 
שבה שולבו אלמנטים אלימים. 38 תלונות אחרות הוגשו על ידי 
אבות וארגוני אבות כנגד תשדיר של ארגון ויצ"ו, שעסק באלימות 

במשפחה ושהציג את הגברים כאלימים.

היקף התלונות ותוכנן מעידים על חוסר שביעות רצון הולך וגובר 
של הצופים לא רק נגד ריבוי פרסומות או סגנונן, אלא גם נגד 

תכנים לא ראויים או בוטים בפרסומות. 

ניתוח תלונות לפי זכייניות:

בשנת 2017 הובילה חברת חדשות 2 במספר התלונות שהוגשו נגד 
 )2,180 תלונות מתוך   498( רביעית  תלונה  כל  הגורמים המשדרים. 
נבע מהכתבה ששודרה  הזינוק  עיקר  נגד חברת החדשות.  הוגשה 
באחת ממהדורות סוף שבוע על חיי הלילה של הרווקים הישראלים 

בבוקרשט. שידור כתבה זו גרר כ-200 תלונות צופים.

שוטרים  העלבת  על  היתר  בין  "קשת",  נגד  הוגשו  תלונות  כ-400 
בתוכנית "האח הגדול", וכן עשרות פניות שעסקו בהתבטאויותיו של 

אייל ברקוביץ כלפי מני נפתלי.

בתלונות נגד ערוץ 10 חלה ירידה, מ-775 בשנת 2016 ל-193 בלבד 
בשנת 2017, זאת בין היתר לאחר שבשנת 2016 הוגשו 560 תלונות 
אסף  של  הלילה  בתוכנית  שנאמרו  ופוגעניות  בוטות  אמירות  על 

הראל ששודרה בערוץ.

תלונות,   420 על   2017 בשנת  עמד  "רשת"  כנגד  התלונות  מספר 
לעומת 289 תלונות בשנת 2016. 
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פרק 3: סיכום תלונות בנושא רדיו
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סיכום תלונות בנושא רדיו

בשנת 2017 הוגשו 277 תלונות נגד תחנות הרדיו האזוריות, זאת 
בהיקף  ירידה  חלה   .2016 בשנת  שהוגשו  תלונות   400 לעומת 
התלונות שהוגשו כנגד אמירות פוגעניות, מ-337 תלונות בשנת 
התלונות  מספר  אך   ,2017 בשנת  תלונות   226 לעומת   2016
זינק.  בשידור  אתיקה  ובנושאי  מראיינים  בהתנהגות  שעסקו 
מספר התלונות שעסקו בהתנהגות מראיינים עלה מ-6 תלונות 

בשנת 2016 ל-61 תלונות בשנת 2017

טבלה 6: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי נושאים בשנים 2017-2015

טבלה 7: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי קטגוריות בשנים 2017-2015

נושאים
תוכניות
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פרסומות
חדשות

קדימונים
סה"כ

קטגוריה
תכנים פוגעניים

אתיקה
כללי

מסחריות יתר
שירות טכני

סה”כ

2015
208
10
30
0
0

248

2015
132
50
41
17
8

248

2016
400
16
34
2
1

453

2016
321
81
29
13
9

453

2017
277
47
31
6
1

362

2017
204
96
25
22
15

362

חדשות
2% 

שירות טכני
4%

 התפלגות לפי קטגוריה 2017

 התפלגות לפי נושאים 2017
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סיכום תלונות בנושא רדיו

טבלה 8: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי תת קטגוריות בשנים 2017-2015 

אמירות פוגעניות
התנהגות מראיינים

כללי
חוסר איזון כללי

תוכן שיווקי
הטעיה

התנהגויות פוגעניות
קליטת שידורים

דיווח לקוי
ילדים ונוער

ריבוי פרסומות
חוסר איזון פוליטי

שפה ולשון
שירות לציבור

מיניות וסקסיזם
בריאות

פגיעה באוכלוסיות מיוחדות
איכות תכנים

הבעת דעה
שמע

סה”כ 9

125
56
33
5

13
13
28
7
0
7
2

21
2
6
8
0
3
0
0
1

330

337
6

32
2
9
8
5
7
9
1
3

12
5
2
7
3
1
2
1
0

452

226
61
41
17
14
14
11
10
9
9
8
7
6
4
3
3
3
2
2
0

450
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ניתוח מגמות רדיו:

התכנים  כנגד  מהתלונות  שעלתה  בשידור  אתיקה  בנושא  בתלונות  העלייה  מגמת 
המשודרים בערוצי הטלוויזיה באה לידי ביטוי גם בתלונות נגד התכנים המשודרים בתחנות 
הרדיו האזוריות. הדבר בא לידי ביטוי בירידה בתלונות נגד תכנים ובעלייה בתלונות בנושא 

אתיקה. 77% מכלל התלונות שהוגשו בשנת 2017 נגד תחנות 
הרדיו האזוריות היו על תוכניות, לעומת 88% בשנת 2016. 

מספר התלונות שעסקו בתכנים פוגעניים ירד מ-71% מכלל 
התלונות בשנת 2016 ל-56% בשנת 2017: 204 תלונות בשנת 
2017 לעומת 321 תלונות בשנת 2016. מנגד, מספר התלונות 
שעסקו באתיקה בשידור זינק מ-18% מכלל התלונות בשנת 
2016 ל-27% מכלל התלונות בשנת 2017: 96 תלונות בשנת 
תלונה  כל  זו,  בשנה  כלומר,   .2016 בשנת   81 לעומת   2017
עסקה  האזורי  הרדיו  בתחנות  ששודרו  התכנים  נגד  רביעית 
באתיקה בשידור. תרמו לכך התבטאויותיהם של שדרנים כגון: 
נתן זהבי, גבי גזית, שרון גל, נועם זיגמן ועוד. את שינוי המגמה 
 2017 בשנת  הוגשו  תלונות   14 התלונות:  בסוגי  לראות  ניתן 
על הטעיית מאזינים על ידי שדרנים, לעומת 8 תלונות בשנת 
2016. זינוק גדול יותר היה בכל הנוגע להתנהגות מראיינים. 
כאן זינק מספר התלונות מ-6 תלונות בשנת 2016 ל-61 בשנת 
2017. גם בהיקף התלונות שעסקו בחוסר איזון חל זינוק, מ-2 

תלונות בשנת 2016 ל-17 תלונות בשנת 2017.

ניתוח נתונים אלה מגלה מגמה שלפיה גם ברדיו עובר משקל 
בנושא  לתלונות  פוגעניות  אמירות  נגד  מתלונות  התלונות 
אתיקה בשידור. במילים אחרות, ציבור המאזינים מגלה יותר 
ויותר ערנות ומעורבות בכל הנוגע לצד האתי של השידורים.  
נציבות פניות הציבור ברשות השנייה המשיכה במגמה שהיא 
מובילה בשנים האחרונות, שבסיסה: הפונה במרכז והטיפול 
לצד  זו,  מגמה  פי  על  כבוד.  ומתוך  בהגינות  ייעשה  בפנייתו 
טיפול נחרץ באמירות בוטות ובהתנהגות מראיינים, מתקיים 
שיח שוטף עם מנהלי התחנות האזוריות, כולל מציאת דרכים 
חדשות לטיפול בתלונות לשביעות רצון הפונים, יצירת גישור 

בין הפונים לתחנות, חילופי מידע והתייעצויות ועוד.

9 סה"כ - בתוכנת המחשב בנציבות ניתן לאפיין כל תלונה ביותר מקטגוריה אחת, לכן סך כל התלונות בטבלה 8 גדול 

יותר מסך כל התלונות בטבלאות 6 ו-7. 
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טבלה 9: פילוח תלונות לפי זכיינים בשנים 2017-2015 

ללא הפסקה
תל אביב

קול ברמה
קול חי

גלי ישראל
אזורי
רדיוס
חיפה

לב המדינה
ירושלים

אקו 99
צפון
דרום

אמצע הדרך
קול רגע
א שמס

קול הים האדום
ס”הכ

119
8

26
27
8

12
8
4
8
7

11
2
2
3
1
1
1

248

293
15
57
16
4
7

17
2

26
4

13
5
3
2

4

468

239
23
20
16
16
13
8
7
5
5
3
3
2
2
2
1
1

366

תחנה

נציבות פניות הציבור מברכת על מגמה נמשכת זו, המכבדת את הפונים ומעניקה להם 
תחושה כי קולם נשמע, ומנגד מתנהלת בהגינות אל מול הזכייניות המשדרות.

שבהם  ובמקרים  מלא  שלהם  הפעולה  שיתוף  כי  ייאמר,  התחנות  מנהלי  של  לזכותם 
התלונות נמצאו מוצדקות, הטיפול בהן היה מהיר וראוי.

ניתוח התלונות לפי הזכייניות:

ניתוח המגמות העולה מהתלונות שהתקבלו כנגד הזכייניות בשנת 2017 מגלה כאמור 
כי חלה ירידה בהיקף התלונות על אמירות בוטות, אך חלה עלייה בתלונות על אתיקה 

והתנהגות מראיינים.

תלונות   239 הפסקה":  ללא  "רדיו  נגד  הוגשו  התלונות  עיקר 
האזוריות  הרדיו  תחנות  כל  כנגד  תלונות שהוגשו   366 מתוך 
התחנה  נגד  שהוגשו  תלונות   293 לעומת  זאת   ,2017 בשנת 
תלונות   20 התחנה,  נגד  שהוגשו  התלונות  בין   .2016 בשנת 
על  שאמר  פוגעניים  דברים  בעקות  שפטל  יורם  עו"ד  כנגד 
הרמטכ"ל, 18 תלונות נגד גבי גזית על אמירה בוטה שלו נגד 
שדרן מערוץ 20, ו-15 תלונות נגד השדרן נתן זהבי בעקבות 
טענות להטרדות מיניות מצדו, טענות שאותן הכחיש מכול וכול.

"רדיו תל אביב", לעומת 15 תלונות  נגד  23 תלונות התקבלו 
בשנת 2016. 8 מהתלונות היו כנגד השדרן אייל ברקוביץ' על 

אמירה בוטה נגד תנועת ש"ס.

כנגד "קול ברמה" הוגשו 20 תלונות, לעומת 57 תלונות בשנת 
2016. בין התלונות שהוגשו היו תלונות התבטאויותיו של השדר 

נועם זיגמן כלפי הפלג הירושלמי.

זינוק בתלונות חל גם נגד רדיו "גלי ישראל" ומספר התלונות 
בשנת  תלונות   4 לעומת  תלונות   16 על  עמד   2017 בשנת 
2016. בין התלונות בשנת 2017 היו שעסקו בהתבטאויותיו של 

השדרן שרון גל.
רדיו  שתחנות  בחשבון  להביא  יש  ההגינות,  ולמען  זאת  עם 
עם  וראיונות   ”Radio talk“ בסגנון  תוכניות  המשדרות 
מאזינים, כמו "רדיו ללא הפסקה", גוררות מטבע הדברים יותר 

תלונות מתחנות המשדרות בעיקר מוזיקה.

כי  כאמור,  מגלה  הזכייניות  כנגד  שהוגשו  התלונות  ניתוח 
עיקרן הן על חוסר שביעות רצון הולך וגובר כנגד התבטאויות 

פוגעניות וכן על התנהגות של שדרני הרדיו.
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טיפול נציבות פניות הציבור בתלונות

נציבות  של  הטיפול  נחרצות  של  המגמה  התחזקה   2017 בשנת 
שאותן  התלונות  אחוז  כי  עולה  מהדו"ח  בתלונות.  הציבור  תלונות 
בשנת  התלונות  מכלל   76% על  עמד  כמוצדקות  הנציבות  מצאה 
2017, לעומת 33% מכלל התלונות בשנת 2016. עם זאת, יש לציין 
גלעד  אברי  נגד  שהוגשו  התלונות  כ-3,900  נכללות  זו  במגמה  כי 
בעקבות אמירה בוטה בתוכנית הבוקר של "רשת" ואשר כולן נמצאו 

מוצדקות.

טיפול  של  המגמה  נכרת  עדיין  גלעד,  אברי  נגד  התלונות  בניכוי 
נחרץ בתלונות. 41% מכלל התלונות שהוגשו בשנת 2017 לנציבות 
מוצדקות.  נמצאו  גלעד(  אברי  נגד  מהקמפיין  התלונות  )ללא 
בהזדמנות זו, אנו מבקשים לציין שציבור צופים ומאזינים גדול פונה 
אלינו ומאיר את עינינו תוך גילוי מעורבות וחשיבה ביקורתית נוכח 

התכנים המשודרים.

מניתוח הנתונים עולה כי כמעט כל תלונה שנייה נמצאה מוצדקת 
בשנת 2017, לעומת כל תלונה שלישית בשנת 2016. מדובר באחוז 
תלונות מוצדקות גבוה מאוד גם ביחס לממוצע העולמי של נציבי 

תלונות ציבור העוסקים באותו התחום.

טבלה 10 – התפלגות לפי הכרעה, השוואה בין השנים 2017-2015
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טיפול נציבות פניות הציבור בתלונות

כך למשל נמצאו מוצדקות 62 תלונות בעקבות אמירה בוטה של 
ישראל,  משטרת  שוטרי  כנגד  הגדול"  "האח  בתוכנית  משתתף 
200 תלונות  "הודיס",  בוטה של חברת  נגד פרסומת  50 תלונות 
שהוגשו בעקבות הכתבה הבוטה על מסיבות הרווקים הישראלים 
בבוקרשט ו-38 תלונות נגד תשדיר של ויצו שהציג את הגברים 

כאלימים.

המשך  על  מצביע  כמוצדקות,  מהתלונות  מחצית  כמעט  סיווג 
בתכנים  נחרץ  לטיפול  הציבור  פניות  נציבות  של  המגמה 
פוגעניים, הכוללים אמירות פוגעניות והתנהגויות פוגעניות, תוך 

גילוי של אפס סובלנות כלפי אמירות והתנהגויות אלו.

לעומת זאת, מספר התלונות שסווגו כ"טופל לגופו" ירד מ-67% 
מכלל התלונות בשנת 2016 ל-23% מכלל התלונות בשנת 2017.

הנציבות.  של  ביותר  הנפוצה  היא  לגופו"  "טופל  ההכרעה 
הפונה  בין  הבנה  הושגה  הנציבות  בתיווך  כי  היא  משמעותה 
לזכיינית ביחס ליישוב התלונה שלא בדרך של הכרעה חד צדדית. 
בחלק מהמקרים השיגה הנציבות הבנות באמצעות הליך גישור 
שיצרה בין הצדדים, בהסכמתם. במקרים אחרים הושגה ההבנה 
באמצעות התנצלות אישית של הזכיינית בפני הפונה ובמקרים 

נוספים באמצעות יצירת קשר ישיר ביוזמת הנציבות בין הזכיינית 
לפונה. שיח בלתי אמצעי זה בין הצדדים העניק לפונה תחושה שיש 

מי שמקשיב לו, בעיקר מצד הגופים המשדרים רבי העוצמה.

זוהי הגישה שמובילה הנציבות בשנים האחרונות, שעיקרה חיבור 
ותיווך בין הצדדים תוך כבוד והגינות.

בשנת 2017 טיפלה הנציבות בתלונות במגוון דרכים וכלים, שחלקם 
התנצלות  הדרכים:  בין  הפונים.  לטובת  האחרונות  בשנים  פותחו 
הזמנות  הצדדים,  בין  ישיר  שיח  גישור,  אישית,  התנצלות  בשידור, 
של  יזומות  שיחות  הזכייניות,  אצל  ופגישה  לסיור  הפונה  של 
הנציב עם פונים, המלצות לרשות השנייה להסרה או לתיקון של 
פרסומים  דוחות,  פרסום  ציבור,  תלונות  בעקבות  פוגעניים  תכנים 
פיתוח  מקצועיים,  בפורומים  השתתפות  הרצאות,  תקשורתיים, 
פרויקטים  בפרק  ראו הרחבה  כך  )על  ועוד  פנייה  הנגשת אמצעי 

מיוחדים(.
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הטלוויזיה,  ערוצי  שני  "מבנה",  של  הקניות  למתחמי  פרסומת 
ינואר 2017

הפנייה:

תוקפת  אישה  נראית  "מבנה",  חברת  של  הפרסומת  בתשדיר 
מאיימת  לאחר שהיא  דבר.  זוכר  על שאינו  בעלה  את  ומבקרת 
עליו, הוא ממהר לרוץ למתחם הקניות. בתלונות השונות נטען כי 
מדובר בפרסומת פוגענית כלפי גברים המציגה אותם כמוגבלים, 

אלימים ומטומטמים ומזלזלת בהם. 

הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פתחה נציבות פניות הציבור בבירור, שבמהלכו 
למפרסם.  השנייה  ברשות  פרסומות  תחום  באמצעות  פנתה 

בתגובתו של המפרסם נמסר כי מדובר בפרסומת הומוריסטית.

הומור טבעו שאינו קולע לטעמו של כל אחד. כל זמן שהוא אינו 
והיצירה  הביטוי  חופש  במסגרת  מקום  לו  יש  משפיל,  או  מבזה 

הגם שהוא מעורר אי נוחות אצל חלק מהצופים.

ההומור,  למרות  זה,  במקרה  כי  הנציב  מצא  בפרסומת  בצפייה 
יש טעם רע בדרך שבה מוצגים הגברים כמוגבלים והיא מעוררת 
מעט אי נוחות. עם זאת, קבוצת הגברים היא קבוצה חזקה והומור 
מסוג זה, הגם שהוא מעורר אי נוחות, אינו פוגע אנושות בחברת 
החברתיות  ברשתות  לראיה, השיח  אותה.  ואינו משפיל  הגברים 
שבו גברים מגיבים בהרחבה על הפרסומת ומביעים את עמדתם. 

ההערות הועברו לתשומת לב המפרסם.

התבטאות פוגענית במהלך התוכנית "האח הגדול" כלפי שוטרים, 
"קשת", ינואר 2017

הפנייה:

המשתתפים  אחד  אנדל,  כינה  הגדול"  "האח  התוכנית  במהלך 
בתוכנית את השוטרים "נאצים" לאחר שהתבקש ללבוש מדי שוטר 
זו  פוגענית  התבטאות  הבית.  דיירי  על  שהוטלה  משימה  במסגרת 

גררה עשרות רבות של תלונות, בהן תלונות של שוטרים.

הטיפול בפנייה:

בתגובתה  התלונות.  בעקבות  "קשת"  מול  בבירור  פתחה  הנציבות 
מסרה הזכיינית כי היא מביאה ייצוג נאמן של האירועים המתרחשים 
בבית במהלך השבוע ובסיום התכניתו ציינו המנחים כי הפקת "האח 
הגדול" מגנה אמירות קיצוניות כלפי כל קבוצה או ציבור וגם כלפי 
המשטרה. עוד מסרה הזכיינית שלא הייתה כל כוונה לפגוע בצופים 

והביעה את התנצלותה בפני הפונים. 

אותן  ומצא  בקטע  הציבור  פניות  נציב  צפה  התלונות  בעקבות 
מוצדקות לחלוטין. התוכנית "האח הגדול" אינה משודרת בשידור חי, 
היא נערכת על ידי הזכיינית טרם שידורה. מזעזעת העובדה שכינוי 
זה שהודבק לשוטרים שודר בערבו של יום שבו נרצחו ארבעה חיילות 
וחיילי צה"ל בפיגוע דריסה ובשעה ששוטרי משטרת ירושלים פעלו 
לשמור ולהגן על שאר החיילים ועל תושבי ירושלים. מכאן, שאילו 
הזכיינית הייתה מגלה גילתה מעט רגישות יכולה הייתה להסיר את 
אמירתו הקשה והפוגענית של המשתתף במהלך העריכה או לכל 
כפי  "נאצי",  המילה  במקום  צפצוף  הייתה להשמיע  יכולה  הפחות 
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אלא  לכן.  קודם  שנאמר  אחר  ביטוי  בעקבות  להשמיע  שדאגה 
שהיא בחרה, כפי שציינה, לשדר את הדברים כהווייתם ומיהרה 
להבא  לנהוג  לזכיינית  קרא  הנציב  עליהם.  להתנצל  כך  אחר 
בזהירות מוגברת בבואה לשדר תכנים פוגעניים מסוג זה. עמדת 
לטלוויזיה  לגורמים המקצועיים ברשות השנייה  הועברה  הנציב 

ולרדיו ואלה העירו לזכיינית על הדברים.

קדימון לתוכנית "צל של אמת", "רשת", ינואר 2017

הפנייה:

של  המזעזעת  הרצח  פרשת  על  התיעודית  לתוכנית  הקדימון 
הנערה תאיר ראדה ז"ל הכיל תכנים קשים לצפייה.

הטיפול בפנייה: 

בעקבות התלונות צפה נציב פניות הציבור בקדימון ומצא אותן 
מוצדקות. הקדימון הכיל תכנים מסרט התעודה שכללו תמונות 
של זירת הרצח המוכתמת בדם. הנציב סבור כי היה מקום לעדן 
שהקדימון  מאחר  בעיקר  בקדימון,  ששודרו  התכנים  את  במעט 
בתכנים  ילדים  צופים  שבהן  הצהריים,  אחר  בשעות  גם  שודר 
מוגברת  בזהירות  לנהוג  לזכייניות  וקרא  שב  הנציב  המשודרים. 
בבואן לשדר תכנים בשעות שבהן ילדים צופים. הערה הועברה 

לזכיינית.

פרסומת לחברת האופנה TNT , "קשת", מרץ 2017

הפנייה:

צעירות  קבוצת  נראית   ,TNT חברת  של  הפרסומת  בתשדיר 
וצעירים כשהם מתנשקים ומבצעים אקטים המרמזים על פעילות 
מינית. פונים רבים כינו את הפרסומת "מזעזעת, בוטה ודוחה" ודרשו 

להסירה.

הטיפול בפנייה:

נציבות פניות הציבור מצאה את התלונות מוצדקות. במהלך הבירור 
הגורמים  פרסומות.  ולתחום  השנייה  ברשות  תוכן  לאגף  פנתה 
המקצועיים מצאו שהפרסומת פוגענית והם הורו על תיקונה לאלתר 
ועל הסרת התכנים הפוגעניים. ואכן, כבר למחרת שודרה הפרסומת 

המתוקנת ללא התכנים הבוטים.

נוסף על כך, פתחה הרשות השנייה בהליך של הפרה לכאורה כנגד 
ונקבעה שבוצעה הפרה  הזכיינית "קשת" ששידרה את הפרסומת, 

שעליה הושת עיצום כספי.

אפריל  הטלוויזיה,  ערוצי  שני  "אופל",  למכונית  אלימה  פרסומת 
2017

הפנייה:

באחת  "אופל".  המכוניות  חברת  של  פרסומות  בשתי  מדובר 
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הפרסומות נראית אישה המחזיקה בכוס קפה ומבקשת להיכנס 
למכוניתה בחניון אלא שלפתע היא רואה לצד מכוניתה מכונית 
של "אופל". הצעירה מביטה בקנאה במכונית ה"אופל" ובתסכולה 
דומה  השנייה  הפרסומת  הקפה.  כוס  את  עליה  שופכת  היא 
לראשונה אלא שבמקום כוס קפה, ניגש בחור מתוסכל למכונית 

האופל ושורט אותה באמצעות מפתח מכוניתו.

הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פתחה נציבות פניות הציבור בבירור, שבמהלכו 
השנייה.  ברשות  פרסומות  תחום  באמצעות  למפרסם  פנתה 
המכוניות  וכי  הומוריסטית  בפרסומת  מדובר  כי  מסר  המפרסם 
לא  ולטענתם  המפרסמת  החברה  של  המכוניות  הן  שהושחתו 

מדובר בעידוד להתנהגות אלימה.

הנציב מצא את התלונות מוצדקות. למרות ההומור, הפרסומות 
מעוררות אי נוחות בעצם המעשים האלימים שננקטים בהן ומוטב 
היה לו המפרסם היה מוצא דרך אחרת ולא אלימה להעביר את 

המסר. הנציבות העבירה את ההערות לתשומת לב המפרסם.

כתבה על "מסיבות רווקים" ברומניה, "חדשות 2", מאי 2017

הפנייה:

של  בתופעה  עסקה  הרבות  התלונות  התקבלו  שבגינה  הכתבה 
רווקים  למסיבות  לבוקרשט,  הטסים  רבים  ישראלים  צעירים 
ליווי,  נערות  עם  בילוי  מין,  מסיבות  בעיקר  הכוללים  ולטיולים 

שתייה מרובה של אלכוהול והימורים בבתי קזינו.

בתלונות נטען כי הכתבה לא הציגה את התופעה באור ביקורתי ואף 
עודדה את תופעת הזנות והציגה את הנשים באופן מיני בוטה תוך 

החפצתן.

הטיפול בפנייה:

לזכיינית  פנתה  בבדיקה, שבמהלכה  פתחה  הציבור  פניות  נציבות 
חברת החדשות לקבלת תגובתה. במקביל לבירור התלונות, פנתה 
אוה מדז'יבוז',  הגב'  ולרדיו,  לטלוויזיה  מועצת הרשות השנייה  יו"ר 
למנכ"ל ויו"ר חברת החדשות. היא הביעה בצורה נחרצת את עמדתה 
כנגד הכתבה ששודרה כאייטם קליל וביקשה לקבל הבהרות לגבי 
הדרך שבה הנושא הוצג כלגיטימי. עוד הוסיפה כי הוועדה לבחינת 
מיוחד  דיון  תקיים  השנייה  הרשות  במועצת  בתקשורת  נשים  ייצוג 

בעקבות שידור הכתבה.

בעקבות התלונות צפה הנציב בכתבה. אין חולק על כך שהיה עניין 
מקום  היה  לטעמו  גם  אולם  בכתבה,  התופעה  את  להציג  ציבורי 
להציג את הנושא בצורה ביקורתית הרבה יותר ולהשמיע במסגרת 

הכתבה את קולן וקולם של המתנגדים לתופעה מכוערת זו.

בתגובתה מסרה הזכיינית כי בעקבות הביקורת, נערך בירור מעמיק 
בעקבות  הכתבה.  בהכנת  כשלים  נמצאו  כי  עולה  שממנו  ומקיף 
זאת הודיע עורך "אולפן שישי" על הקדמת יציאתו לחופשה. הכתב 
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שהכין את הכתבה הושעה עד להודעה חדשה. כמו כן נמסר כי 
המסקנות הוסקו והם בהליך הטמעת הלקחים.

לצד הביקורת הציבורית הקשה והמוצדקת, למען ההגינות ייאמר 
בכשלים  הודתה  הנושא,  לבירור  במהירות  פעלה  הזכיינית  כי 

שנמצאו ופעלה בנחרצות.

רמיזות מיניות מבזות ומשפילות כלפי קטין בתוכנית "מה נסגר", 
ערוץ 10, יוני 2017

הפנייה:

בתוכנית "מה נסגר", ששודרה ביוני 2017, שובץ קטע מערוץ מאיר 
הכותרת  עבודתו.  על  ילד  עם  המשוחח  סת"ם  סופר  נראה  שבו 
מוקדמת",  שפיכה  יש  "לילד  לפרק,  המשדרת  הזכיינית  שנתנה 

העלתה רמיזות מיניות הנוגעות לקטע ששודר.

הקטין,  הורי  בשם  הילד,  לשלום  מהמועצה  שהתקבלה  בפנייה 
נטען כי קישור זה בין הקטע לפרק התוכנית פגע בקטין והשפיל 

אותו בין היתר אל מול חבריו לכיתה וסביבתו.

הטיפול בפנייה:

בעקבות הפנייה, פתחה הנציבות בבירור שבמהלכו צפה הנציב 
בקטע המדובר ומצא כי ההקשר שנעשה בין הקטע לכותרת היה 
פוגעני, מבזה ומשפיל את הילד ולא היה מקום לשדרו בהקשר זה.

במקביל פנתה הנציבות לערוץ 10 והם מסרו בתגובתם כי בתוכנית 
"מה נסגר" משודרים מדי שבוע קטעים ששודרו בטלוויזיה בערוצים 
השונים, בלא שום התערבות מערכתית. בתוכנית המדוברת שודר 
קטע בצורתו המקורית כפי ששודר. לא נעשתה בקטע שום עבודת 

עריכה, צילום או כתיבה.

יחד עם זאת, בשל הרגישות ומתוך מחשבה עמוקה על תחושותיו 
של הילד, הקטע המדובר הוסר מאתר האינטרנט של התוכנית.

שידור סצנת אונס מתוך הסרט "בובה", חדשות 10, יוני 2017.

הפנייה:

פעמים  מספר  שודרה  "בובה"  הסרט  מתוך  הקשה  האונס  סצנת 
ובוטה  קשה  בקטע  מדובר  רשף".  רפי  עם  "חמש  בתוכנית  ברצף 
בטלוויזיה.  רבים  ילדים  צופים  מוקדמת שבה  ערב  בשעת  ששודר 

עוד נטען כי הקטע היה אלים, פוגעני ובוטה.

הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות צפה הנציב בקטע ומצא אותן מוצדקות.
חני  השחקנית  עם  שנערך  ריאיון  במהלך  שודר  המזעזע  הקטע 
נחמיאס, שכיכבה בו, זאת על רקע טענתה כי היא חשה שנאנסה 
במהלך הסצנה המדוברת. הדיון על סצנת האונס ועל תחושותיה 
של השחקנית חני נחמיאס היה ראוי וחשוב, אולם לא היה מקום 
לשדר את סצנת האונס הקשה והבוטה הזו במלואה פעם אחר פעם 
ללא אמצעי טשטוש, ללא אזהרה מראש של הצופים וללא כל סימן 
המעיד כי התוכן האמור להיות משודר קשה לצפייה. שידור תוכן זה 
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היה משפיל ופגע ברגשות הציבור ובכללו נפגעות תקיפה מינית.

של  הועבר לבדיקתם  הנושא  בנציבות,  הנושא  בדיקת  לצד 
הורו על פתיחתו של  והם  הגורמים המקצועיים ברשות השנייה 
ובוטה  אלים  תוכן  שידור  בגין  לזכיינית  לכאורה  הפרה  הליך 
בשעת ערב מוקדמת, בשעה שקטע מסוג זה אמור להיות מסווג 
ומשודר בשעת לילה מאוחרת. עוד נקבע כי הקטע המדובר פגע 

ברגשות הציבור.

נפתח הליך הפרה מול "חדשות 10", שבסיומו הוחלט על השתת 
עיצום כספי למורשה לשידורים.

אמירה פוגענית על "תסמונת טורט" בתוכנית "היום בלילה עם 
גורי אלפי", "קשת", יוני 2017

הפנייה:

בתכניתו של גורי אלפי שודר קטע קצר שלעג ללוקים בתסמונת 
טורט והציג אותם כאנשים שנובחים ומקללים ללא שליטה.

הטיפול בפנייה:

נציבות  פתחה  בתסמונת,  לוקה  שבנו  אב  של  תלונה  בעקבות 
פניות הציבור בבירור שבמהלכו פנתה לזכיינית לקבלת תגובתה. 
העוסקת  וסאטירה  בידור  בתוכנית  מדובר  כי  מסרה  הזכיינית 
בנושאי סדר היום בדרכים הומוריסטיות וכי אין בכוונתה לפגוע 
קטע  היה  דובר  שעליו  הקטע  כי  הזכיינית  מסרה  עוד  באיש. 

כי  הוסיפה  הזכיינית  כוונה לפגוע באף אדם.  הייתה  ולא  מאולתר 
ובמקביל  ההפקה  מול  חודד  הוא  וחשיבותו,  הנושא  רגישות  לאור 
שילוב  בחשיבות  שעסק  אייטם  שאחרי  התוכניות  באחת  שולב 

מוגבלים בחברה. 

הנציב מצא את התלונה מוצדקת. בקטע המדובר נראית הבדרנית 
ומחקה  טורט  בתסמונת  הלוקים  על  מגחכת  כשהיא  בנאי  אורנה 
ונובחים ככלבים. מגיש התוכנית, גורי אלפי, שיתף  אותם מקללים 

איתה פעולה ולא מחה על אמירתה הפוגענית.

הומור וסאטירה הם חלק מחופש הביטוי כל עוד הוא אינו פוגעני 
יש לו מקום הגם שהוא מעורר אי נוחות אצל חלק מהצופים. אולם 
הומור המגחך על מגבלתם או ליקוים של אנשים הוא הומור מבזה, 
משפיל ולא ראוי, שאין לו מקום גם במסגרת חופש הביטוי. במקרה 
זה הנציב סבור כי הגבול הדק שבין הומור לבין ביזוי והשפלה של 

הצופה נחצה.

בעקבות התלונה דרש הנציב כי הזכיינית תתנצל בשידור על התוכן 
אייטם  התוכניות  באחת  שילבה  היא  כי  מסרה  הזכיינית  הבוטה. 
שאייטם  מצא  הנציב  בחברה.  מוגבלים  שילוב  בחשיבות  שעסק 
המדובר לא ענה על הדרישה להתנצלות בשידור בעקבות הקטע 
המלצה  ברשות  המקצועיים  לגורמים  העבירה  הנציבות  הפוגעני. 

לפתוח כנגד הזכיינית בהליך של הפרה לכאורה.
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פרסומת אלימה לבירה "גולדסטאר", שני ערוצי הטלוויזיה, יולי 
.2017

הפנייה:

פיזית  באלימות  תוקף  המשתתפים  אחד  נראה  בפרסומת 
ומילולית משתתף אחר ש"העז" לכנות את שליח הפיצה שהגיע 
אלימה  בפרסומת  מדובר  כי  נטען  בתלונות  "אחי".  במילה  אליו 

ופוגענית.

הטיפול בפנייה:

נציבות פניות הציבור פתחה בבירור, שבמהלכו פנתה למפרסם 
באמצעות תחום פרסומות ברשות. תמצית תגובתו של המפרסם 
ולא  לשני  המשתתפים  אחד  שנותן  בטפיחות  שמדובר  הייתה 

באלימות.

מעוררת  היא  כי  ומצא  בפרסומת  נציב  צפה  התלונות  בעקבות 
אי נוחות עד כדי טעם רע. אמנם מדובר בפרסומת הומוריסטית 
והומור טבעו שאינו קולע לטעמו של כל אחד, אך כל עוד הומור 
לו  יש  והיצירה, אינו פוגעני,  זה, הנעשה במסגרת חופש הביטוי 
כי  הנציב  מצא  זה  במקרה  נוחות.  אי  מעורר  שהוא  הגם  מקום 
אי  המעורר  דבר  ופיזית,  מילולית  באלימות  מלווה  הפרסומת 
נוחות ומלווה בטעם רע. ההערות הועברו לתשומת לב המפרסם.

התבטאותו של עו"ד יורם שפטל על הרמטכ"ל, יולי 2017, "רדיו 
ללא הפסקה"

הפנייה:

דבריו של עו"ד שפטל היו מבזים ומשפילים וכללו ביקורת פוגענית 
כלפי הרמטכ"ל תוך שימוש במילים קשות ובוטות.

הטיפול בפנייה:

השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הפניות  בעקבות 
המקצועיים  הגורמים  ולבדיקת  לזכיינית  פנתה  שבמהלכו  בבירור, 

ברשות השנייה, שבחנו את הדברים לעומקם. 

הרמטכ"ל,  כנגד  דבריו  על  בשידור  התנצל  שפטל  עו"ד  כן,  כמו 
עם  מדז'יבוז',  אוה  הגב'  השנייה,  הרשות  יו"ר  של  שיחה  בעקבות 

מנכ"ל תחנת הרדיו. 

נפתח הליך הפרה מול התחנה שבסיומו הוחלט על השתת עיצום 
כספי לתחנה.
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הגשת פרחים לאבי גבאי בתוכנית "אורלי וגיא", ערוץ 10, יולי 
2017

הפנייה:

אורלי וגיא הגישו בתוכניתם זר פרחים לאבי גבאי כאשר נבחר 
ליו"ר המחנה הציוני.

הטיפול בפנייה:

פנתה  שבמהלכו  בבירור  הנציבות  פתחה  התלונות  בעקבות 
לערוץ 10. בתמצית תגובת הערוץ נמסר: "מדובר בגימיק חביב 
של תוכנית הבוקר שהביא לכך שאבי גבאי העניק ריאיון ראשון 
מועמד  לכל  עושים  היינו  כך  וגיא.  אורלי  של  הבוקר  לתוכנית 

מפתיע שנבחר לילה קודם."

הנציב צפה ומצא כי הגשת הפרחים ליו"ר הנבחר על ידי הכתבת 
האתי  הקוד  מגבולות  חורגת  נוחות בכך שהיא  אי  מעוררת  אכן 
מתרחשת.  הייתה  לא  לו  היה  בישראל ומוטב  הנהוג  העיתונאי 

הערה הועברה לגורם המשדר.

הדין  בית  אב  כנגד  חסון  איילה  של  ראויות  לא  התבטאויות 
הרבני, FM 103,  אוגוסט 2017

הפנייה: 

העיתונאית  כנגד  הרבניים  הדין  בתי  מהנהלת  פנייה  התקבלה 
 ,103FM איילה חסון שהעלתה לשידור בתוכניתה בתחנת הרדיו
בעניין  לביא,  אריאל  הרב  בירושלים,  הרבני  הדין  בית  אב  את 
מנוע  הוא  כי  לה  השיב  שהרב  לאחר  הדין.  בבית  ועומד  התלוי 

מלהתראיין, השתלחה בו, לטענתם, הגב' חסון בגסות ובבוטות.

הטיפול בפנייה: 

בתי  הנהלת  בין  ארוך  גישור  בתהליך  החל  הציבור  פניות  נציב 
הדין ומנכ"ל תחנת הרדיו 103FM, במטרה להגיע לפתרון מוסכם 

שעיקרו התנצלות בשידור של הגב' חסון.

למרות התנצלותה של הגב' חסון בשידור, ההתנצלות לא התקבלה 
ולא התקבלה ההצעה להעלות נציג של הרבנות לשידור להבהרות. 

פניות  לנציבות  הרבנות  של  המשפטית  הלשכה  שיגרה  במקביל, 
הציבור ברשות השנייה חוות דעת משפטית מטעמה. בחוות הדעת 
נטען, בין היתר, כי מדובר בעברות פליליות לכאורה מעצם העלאתו 
ליועץ  הועבר  בנושא  הטיפול  לכך  בהתאם  לשידור.  הדיין  של 

המשפטי לממשלה. 

"רדיו  כנסת,  חבר  כלפי  ברקוביץ'  אייל  השדרן  של  התבטאות 
תלאביב", ספטמבר 2017

הפנייה: 

ח"כ  מרואיין,  כלפי  פוגענית  בצורה  התבטא  ברקוביץ  אייל  השדר 
ששודרה  הספורט  בתוכנית  החרדי  המגזר  וכלפי  גואטה,  יגאל 

.FM 102 בתחנת רדיו תל אביב

הטיפול בפנייה:

המקצועיים  הגורמים  לבדיקת  בפניה  הטיפול  את  העביר  הנציב 
ברשות. בתשובת אגף רדיו ברשות השנייה נמסר כי לאחר האזנה 

לתוכנית, הוחלט לפתוח בהליך הפרה לגורם המשדר.
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הטלוויזיה,  ערוצי  שני   ,)IT( "זה"  האימה  לסרט  פרסומת 
ספטמבר 2017

הפנייה:

פחד  תוכן מעורר  כולל  ״זה״  האימה  תשדיר הפרסומת לסרט 
ואימה ששודר בזמן "צפיית שיא". 

הטיפול בפנייה:

הנציבות מצאה את הפנייה מוצדקת. בעקבות התלונות הוחלט 
ברשות השנייה להגביל את שידור הפרסומת לשעה 22:00.

הבעת עמדה פוליטית בתכנית "גב האומה", ערוץ 10, אוקטובר 
2017

הפנייה:

להצביע  לא  שליין,  ליאור  המנחה,  קרא  האומה",  "גב  בתוכנית 
ליאיר לפיד.

הטיפול בפנייה:

 10 ערוץ  בתשובת  תגובתו.  לקבלת  המשדר  לגורם  פנה  הנציב 
בה  ואין  סאטירית  תוכנית  היא  האומה"  "גב  התוכנית  כי  נמסר 
שבוע  ובכל  שבועית  תוכנית  היא  התוכנית  באיש.  לפגוע  כוונה 
נפגע  שמישהו  ככל  היום.  סדר  שעל  שונים  נושאים  בה  עולים 

מהדברים, הם מצרים על כך.

אמירות פוגעניות בתוכנית "דייט ראשון", "קשת", אוקטובר 2017

הפנייה:

פוגעניים  דברים  המשתתפות  ע"י  נאמרו  ראשון"  "דייט  בתוכנית 
וגזעניים.

טיפול בפנייה:

שבמהלכו  בבירור,  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הפניות  בעקבות 
פנתה לזכיינית. בתגובה נמסר כי "משתתפי התוכנית מביאים לידי 
ביטוי באופן אותנטי את העדפותיהם האישיות בבחירת בן או בת הזוג. 
ככל שעולות על הפרק העדפות הנוגעות לרקע עדתי, אין עמדות 
אלה מייצגות אלא רק את מי שבוחר לבטא אותן. בכל מקרה, לא 
הייתה כל כוונה לפגוע, ואם יש מי שנפגעו משידור הקטע – אנו 
מתנצלים". נוסף על כך, באחרונה נערך ריאיון באמצעי התקשורת 
עם אחת המשתתפות ששבה והביעה התנצלות על הדברים. הנציב 
מצא כי הדברים שנאמרו היו בוטים ולא ראויים לשידור ומוטב היה 

לו לא היו משודרים.
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תוכן שיווקי בתוכנית המרוץ למיליון, "רשת", אוקטובר 2017

הפנייה:

פרסומת סמויה לחברת "ללין" בתוכנית "המרוץ למיליון".

הטיפול בפנייה:

הנציבות פנתה לגורם המקצועי ברשות השנייה. בבדיקה נמסר כי 
הרשות רואה חשיבות רבה בשמירה על הפרדה והבחנה בין תוכן 
לבין גורמים מסחריים. במקרה המדובר, הנושא נבדק ונמצא כי 
אכן יש חשיפה פרסומית לא תקינה והנושא נמצא בטיפול מול 

"רשת".

"קשת",  שיודעת",  "אחת  בתוכנית  ראויה  לא  תמונה  פרסום 
נובמבר 2017

הפנייה: 

פרסום תמונה פרובוקטיבית בתוכנית "אחת שיודעת", המשודרת 
בשעות הצוהריים.

הטיפול בפנייה:

הנציבות  לפניית  השנייה  ברשות  תוכניות  מחלקת  בהתייחסות 
מיד  בעניין,  מ"קשת"  הערה  קיבלה  התוכנית  מערכת  כי  נמסר 

לאחר השידור. הרשות השנייה תעקוב אחרי התוכנית הזו.

נובמבר  הטלוויזיה,  ערוצי  כל  "הודיס",  האופנה  למותג  פרסומת 
2017

הפנייה:

הפרסומת, המשודרת בכל שעות היום, מכילה אלמנטים מיניים ואף 
כאלו של גילוי עריות, זאת לאחר שהדוגמנית בר רפאלי המשתתפת 

בתשדיר, מגלה כי הבחור הצעיר שבו היא חושקת הוא אחיה.

הטיפול בפנייה:

מצפייה  בבירור.  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  התלונות  בעקבות 
וכי שידורה  נוחות  אי  כי היא אכן מעוררת  בפרסומת מצא הנציב 
במהלך כל שעות היום, ובעיקר בשעות שבהן צופים ילדים, בעייתי. 
הנושא.  את  השנייה  ברשות  המקצועיים  הגורמים  בחנו  במקביל 
בערוצים  הפרסומת  שידורי  הסתיימו  הבדיקה  שבמהלך  מכיוון 
המפוקחים, הוחלט כי ככל שיתבקשו לשדרה מחדש, ייבחן הנושא 
על ידי הרשות השנייה טרם השידור. ההערות הועברו לתשומת לב 

הגורמים המשדרים.

תשדיר פרסומת ל"ויצו", כל הערוצים, דצמבר 2017

הפנייה:

לילדים,  אבות  זכויות  למען  בארגונים  פעילים  בהם  רבים,  צופים 
קבלו כי בתשדיר של ארגון "ויצו" שעסק בנושא אלימות במשפחה, 

הוצגו הגברים כאלימים ומכים. 
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הטיפול בפנייה:

הגורמים  עם  בתיאום  הנציב,  קיים  הרבות  התלונות  בעקבות 
תוך  הנושא,  של  מעמיקה  בחינה  השנייה,  ברשות  המקצועיים 
שיח שוטף עם הגורמים המקצועיים בארגון ויצו, העומד מאחורי 
התשדיר. מטרת השיח היא להגיע להבנה עם ארגון ויצו באשר 
במשפחה,  האלימות  בנושא  העוסקים  התשדירים  של  לאופיים 
ביטוי את פעילותו של  לידי  צורך להביא בתשדירים  יש  כאשר 
ארגון ויצו בנושא מחד גיסא ומאידך גיסא להימנע מהצגת תמונת 
במסגרת  אלימים.  הגברים  כל  שלפיה  בתשדירים,  שגויה  מצב 
בחינת הנושא הציגו הצדדים את העמדות השונות והם פועלים 
להגיע להסכמה בנושא כך ששתי העמדות יבואו לידי ביטוי מבלי 
לב  לתשומת  הועברו  ההערות  זאת,  עם  בשנייה.  האחת  לפגוע 

הגורמים המשדרים.

שידור תכנים לא ראויים בתוכנית "צומת מילר", "קשת", דצמבר 
2017

הפנייה:

תכנים מיניים שלא ראויים לשידור בשעת צפייה מוקדמת, בפרק 
בסדרה "צומת מילר".

הטיפול בפנייה:

השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הפניות  בעקבות 
המקצועיים  ולגורמים  המשדר  לגורם  פנתה  שבמהלכו  בבירור, 
בהם  המקצועיים,  הגורמים  התערבות  בעקבות  השנייה.  ברשות 
הזכיין  ל"קשת".  פנייה  נערכה  השנייה,  ברשות  תוכניות  מחלקת 
מסר כי בעקבות הפניות הוחלט להפסיק את המשך שידור הסדרה 

בשעת הצפייה המוקדמת ולהחליפה בשידור תוכן אחר.

התבטאות בלתי ראויה בתוכנית "העולם הבוקר", "רשת", דצמבר 
2017

הפנייה:

מנחה התוכנית, אברי גלעד, הגיב לדיווח על התפרעות של מתנחלים 
בכפר הפלסטיני קוסרא בתגובה לאירוע אלים שהיה בכפר קודם 
ידי מתפרעים  לכן, שבמהלכו הותקפה קבוצת נערי בר מצווה על 
את  לחטוף  הפלסטינים  אחד  ניסה  התקיפה  במהלך  פלסטינים. 
נשקו של המאבטח ונורה למוות. בדבריו הצדיק גלעד את התפרעות 
המתנחלים בכפר. בין היתר אמר גלעד במהלך השידור: "בעיניי זה 
יופי, חד משמעית. לא יכול להיות שתושבי הכפר יתפרעו וזה יעבור 
נוכחות אלימה..."  וגם  נוכחות  אין בררה אלא להפגין  כך. לפעמים 
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בתגובה לדבריה של המגישה הילה קורח, שהנחתה את התוכנית 
לצדו: "אז ניקח לפידים וקלשונים וניקח את החוק לידיים", אמר 

גלעד "לפעמים אין בררה". 

במהלך דבריו הביעו הילה קורח והמנחה הנוספת, מיה זיו וולף, 
התנגדות לדבריו והתעמתו אתו. הן דחו את דבריו בדבר לקיחת 

החוק לידיים.

הטיפול בפנייה:

בעקבות דבריו של גלעד פנו מאות צופים לנציבות פניות הציבור 
ברשות השנייה ודרשו לפתוח בבדיקה. במקביל הופץ ברשתות 
החברתיות קמפיין שקרא לצופים להתלונן על דבריו של גלעד. 
בעקבות זאת הגיעו כ-3,900 תלונות. בתלונות, שתוכנן היה זהה, 
קראו הצופים לרשות השנייה להשעות את גלעד בעקבות דבריו. 

פנתה  שבמהלכו  בבירור,  הנציבות  פתחה  התלונות  בעקבות 
לגורמים המקצועיים ברשות השנייה לבחון את הדברים. במקביל 
פנתה הנציבות לגורם המשדר, ערוץ 13, "רשת", בבקשה לקבל 
את התייחסותו לדברים. בתגובתו מסר הערוץ כי מנכ"ל "רשת" 
קיים בירור מעמיק עם כל הנוגעים בדבר ובתום הבירור הבהיר 
במהלך  מכן.  לאחר  שהתקיים  בשידור  דבריו  את  גלעד  אברי 
על  לידיים  החוק  נטילת  בעניין  מדבריו  גלעד  בו  חזר  השידור 
ידי אזרחים ואמר כי: "חד משמעית אין ולא תצא קריאה לאדם 
נמסר  עוד  כזו."  כוונה  אין  עצמאית.  תגמול  לפעולת  לצאת 
מהערוץ כי דבריו של גלעד אוזנו מיידית בתגובתן הנוגדת של 

שתי המגישות שהיו לצידו.

דבריו של גלעד נאמרו במסגרת חופש הביטוי והיצירה המוקנים לו, 
אולם הנציב סבור כי דבריו של גלעד היו פוגעניים ולא ראויים. "אין 
לעודד כל נטילה של החוק לידיים, לבד ממקרים של הגנה עצמית. 
עידוד והמלצה לנטילת החוק לידיים אסורים ואין להם מקום בשיח 
לא  להסתה  עידוד  אלה של  דברים  לו  היה  מוטב  ובכלל.  הציבורי 
שתי  הביעו  גלעד  של  ראויים  הלא  דבריו  לצד  כלל.  נאמרים  היו 
המגישות האחרות, הילה קורח ומיה זיו וולף, את הסתייגותן הנחרצת 
וימים  דבריו  דוחות בתוקף את  תוך שהן  איתו  והתעמתו  מהדברים 
ספורים אחר כך הבהיר גלעד את דבריו בשידור וחזר בו מאמירתו 
לדבריו  איזון  ניתן  כי  סבור  אני  מכאן  לידיים.  החוק  נטילת  על 
הפוגעניים של גלעד והוא אף חזר בו מדבריו" כתב הנציב לפונים. 
ביטוי  כל  כנגד  בנחרצות  לפעול  המשדרים  לגורמים  קרא  הנציב 
גם  לידיים.  החוק  נטילת  המעודד  תוכנית  משדר  גורם  כל  וכנגד 
הגורמים המקצועיים ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שבחנו את 
הנושא לעומקו, סבורים כך. יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 
הגב' יוליה שמאלוב ברקוביץ', והמנכ"ל בפועל של הרשות, מר ניר 
גלעד,  של  הקשים  דבריו  אף  על  כי  בדיקתם  בתום  מצאו  שוויקי, 
השידור היה מאוזן. עם זאת, הם מסרו כי הרשות השנייה מגנה כל 
קריאה לאלימות ופועלת ותמשיך לפעול לשיח מכבד ונאות בכלל 

שידורי הטלוויזיה והרדיו.
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"קשת",  וברקוביץ'",  "אופירה  בתוכנית  נפתלי  מני  עם  ריאיון 
דצמבר 2017

הפנייה:

בריאיון עם מני נפתלי תקף המנחה, אייל ברקוביץ', את המרואיין 
בהמשך  הממשלה.  ראש  כנגד  פעילותו  על  חריפות  במילים 
ברקוביץ' אף "הציע" לנפתלי לעזוב את האולפן אם הריאיון אינו 

מוצא חן בעיניו. נפתלי עזב את האולפן.

הטיפול בפנייה:

ברשות  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הרבות  הפניות  בעקבות 
תגובה.  לקבלת  ל"קשת"  פנתה  שבמהלכו  בבירור,  השנייה 
היום  בסדר  בולטת  דמות  הוא  נפתלי  "מני  נמסר:  מ"קשת" 
הציבורי, שמשך עניין לצד הביקורת עוד טרם הריאיון בתוכניתם 
של אופירה וברקוביץ'. נפתלי התמודד עם טענות דומות בעבר, 
גם  כן  עשה  והוא  התקשורת,  באמצעי  והן  המשפט  בבית  הן 
קשת  החליטה  הצילומים,  לאחר  כך,  או  כך  המדובר.  בריאיון 
לגנוז משידור את החלק האחרון של הריאיון, במהלכו הרוחות 
באולפן התלהטו יתר על המידה ובשל חילופי הדברים הקשים 
בין אייל ברקוביץ' ומני נפתלי." נוסף על כך, בעקבות התלונות 

נערכה שיחה בנושא בין "קשת" לבין הפקת התוכנית.

חרג מגבולות השיח הטלוויזיוני המקובל  ברקוביץ'  כי  הנציב סבר 
בו  מטיח  שהוא  תוך  נפתלי,  את  קיצונית  בצורה  שתקף  בשעה 
את  לכבד  "יש  מהאולפן.  לצאת  לו  ממליץ  ואף  אישיות  האשמות 
המרואיין המגיע לאולפן ומוזמן להתראיין בתוכנית. לצד השאלות 
והנוקבות, יש לנהוג בו בהגינות. יש לכבד גם את הצופים  הקשות 
בתוכנית. במקרה זה נחצו גבולות הטעם הטוב והריאיון היה מבזה, 

משפיל ופוגעני," קבע הנציב במענה לפונים.

הנציב קרא למנחי התוכנית לנהוג כבוד במרואיינים ולאפשר להם 
להביע את עמדתם.
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נוסף על מתן מענה לאלפי הפונים, המשיכה הנציבות גם בשנת 
2017 בשורה של יוזמות ופרויקטים חברתיים וחינוכיים שמטרתם: 
הנגשתה של הנציבות לכלל האוכלוסייה, תוך מתן מענה הולם 

וראוי לפונים שתלונותיהם נמצאות מוצדקות.

הרחבת הדרכים לפנייה לנציבות והנגשתה לכלל האוכלוסייה:

אחת ממטרות העל ששמה לעצמה הנציבות בשנים האחרונות 
היא הנגשת הנציבות אל כלל האוכלוסייה, בדגש על אוכלוסיות 
זו חנכה הנציבות בשנת 2017  מיוחדות או מוחלשות. במסגרת 
לנציבות  הפנייה  טופס  התאמת  שכלל  רחב  הנגשה  פרויקט 
נייד  בטלפון  המחזיק  לכל  המאפשר  דבר  ניידים,  לטלפונים 
לפנות לנציבות; מבדיקת נתוני הגשת התלונות עולה כי כ-1,000 
מהתלונות הוגשו באמצעות הטלפונים הניידים ומגמה זו הולכת 

ומתרחבת.

התלונה  טופס  תרגום  את  לפתח  הנציבות  המשיכה  במקביל 
לאוכלוסייה  ומיוחדות  ייעודיות  פנייה  דרכי  ויצירת  לערבית 
הערבית, לפנייה לנציבות בשפה הערבית; פתיחת קו טלפון ייעודי 
לאוכלוסיית העיוורים, שאליו יוכלו לפנות ובו יוכלו להתלונן בעל 
ותועבר  תיכתב  פנייתם  מאזינים.  הם  שלהם  התכנים  על  פה 

לטיפול הנציבות.

שילוב סטודנטים מתמחים בנציבות פניות הציבור:

סטודנטים  משלבת  הציבור  פניות  שנציבות  השישית  השנה  זו 
ממסגרות שונות כמתמחים. לשילובם של הסטודנטים המתמחים 

בקרב  הרוח  הלך  על  באמצעותם  ללמוד  האחת,  מטרות:  שתי 
הצופים הצעירים, ללמוד על הרגלי הצפייה של הצופים הצעירים 
עם  לקשר  המותאמים  ואחרים  חדשים  טכנולוגיים  כלים  ולפתח 
ההתמחות  במהלך  הסטודנטים  את  לחשוף  השנייה,  הצעיר.  הדור 
לעבודת הנציבות ולעולם הרגולציה והשירות הציבורי. הם רוכשים 

ידע וניסיון מתוך מטרה שישתלבו בעתיד בשירות הציבורי.

המותאמים  עבודה  כלי  השנים  במהלך  פיתח  הסטודנטים  צוות 
לשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים ועם הדור הצעיר, כגון: מדריכי 
לשגרירי  הפכו  הסטודנטים  ועוד.  אינטראקטיביות  מצגות  זכויות, 
על  ומרצים  עבודות אקדמיות  כותבים  והם  הנציבות  טוב של  רצון 
עבודת הנציבות בכנסים מקצועיים ובימי עיון שהם משתתפים בהם. 

הנגשת  של  פרויקט  שהובילה  סטודנטית  שולבה   2017 בשנת 
נשים  ויותר  יותר  ובעידוד  בישראל  הנשים  ארגוני  אל  הנציבות 
הפרויקט  את  ליוותה  הסטודנטית  ראויים.  לא  תכנים  על  להתלונן 
של  התלונה  דפוסי  את  לעומק  שבחנה  מקיפה  אקדמית  בעבודה 
העברית  לאוניברסיטה  שהוגשה  העבודה  גברים.  לעומת  נשים 
להפוך  הציבור  פניות  נציבות  ובכוונת  לשבחים  זכתה  בירושלים 

אותה לכלי עבודה נוסף שירחיב את הנגשתה לציבור.

הרצאות בבתי ספר ומוסדות חינוך:

בשנת 2017 העמיקה נציבות פניות הציבור את פעילותה בקרב הדור 
הצעיר של הצופים. פעילות זו באה לידי ביטוי בכמה מישורים, בהם 
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שיח יזום של הנציב עם בני נוער ברשתות החברתיות, בפגישות 
ובשיחות טלפון יזומות עם פונים צעירים. 

הצעיר,  הצופים  קהל  עם  החשוב  הקשר  והועמק  נמשך  עוד 
במטרה לעודד אותו לפתח צפייה ביקורתית בתכנים המפוקחים 
על ידי הרשות השנייה. קשר זה כולל שיתוף פעולה עם משרד 
הנציבות  זו  בהזדמנות  באלין.  דורית  המפקחת  ובראשו  החינוך 
ביותר  הרצה  הנציב  הפעולה.  שיתוף  על  לה  להודות  מבקשת 
יסודיים,  ספר  בתי  בהם  הארץ,  ברחבי  חינוך  מוסדות  מ-30 
שניתנו  ההרצאות,  במהלך  לבנות.  ואולפנות  ישיבות  תיכונים, 
לעבודת  תלמידים  של  רבות  מאות  נחשפו  מלאה,  בהתנדבות 
נציבות פניות הציבור ורכשו כלים ראשוניים לצפייה ביקורתית 
תלונות  על  מיוחד  דגש  מושם  ההרצאות  במסגרת  בתכנים. 
כי  מאמינים  הציבור  פניות  בנציבות  ובנוער.  בילדים  הקשורות 
צפייה  יניבו  הצעיר,  הצופים  קהל  בקרב  הנזרעים  אלה,  זרעים 
ביקורתית בתכנים המשודרים בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים.

קשר עם האקדמיה:

במקביל לעבודה השוטפת מקיימת נציבות פניות הציבור ברשות 
השנייה קשר רציף עם האקדמיה. קשר זה בא לידי ביטוי בכמה 

מישורים:

- הרצאות של הנציב בפני פורומים אקדמיים ויצירת שיח אקדמי 
הנוגע לנושא פניות הציבור.

בנושאי  העוסקים  אקדמיים  ובדיונים  שיח  ברבי  השתתפות   -
רגולציה ופניות ציבור.

תקשורת,  בנושאי  אקדמיות  מחקר  בעבודות  לסטודנטים  סיוע   -
רגולציה ופניות ציבור.

בנושאים  האוניברסיטאות  בשיתוף  אקדמיים  מחקרים  ביצוע   -
הנוגעים לנציבות פניות הציבור. כאמור, בשנת 2017 נערך מחקר 
שעסק  בנציבות  המתמחה  הסטודנטית  של  בהובלתה  אקדמי 

בתלונות ציבור על רקע מגדרי.

דוחות הנציבות הוכנסו לספריות האקדמיות כחלק מחומר הקריאה 
והלימוד.

נאמני פניות ציבור:

פרויקט נאמני פניות הציבור, פרויקט הדגל של הנציבות, נמשך גם 
עם  ובתיאום  החינוך  מערכת  עם  הפעולה  משיתוף  כחלק  ב-2017 
ישיר עם תלמידים בבתי  יצרה קשר  בתי הספר השונים. הנציבות 
תלמידים  הנציבות.  לעבודת  שנחשפו  הארץ,  ברחבי  שונים  ספר 
עברו  ואף  הנציבות  של  ציבור  פניות  נאמני  לשמש  התנדבו  אלה 
תהליך הכשרה קצר שבסופו קיבלו תעודת נאמן פניות ציבור מטעם 
הנציבות. תפקידם כנאמני פניות הציבור הוא לשמש כזרוע הארוכה 
של הנציבות במקום לימודיהם ובסביבה שבה הם חיים ופועלים )בית, 
להאיר  יעדים:  כמה  ישנם  הציבור  פניות  לנאמן  וכו’(.  נוער  תנועת 
את עיני הנציבות באשר לתכנים לא ראויים שמשודרים בערוצים 
המפוקחים על ידי הרשות השנייה, לעודד אנשים בסביבתו להתלונן 
על תכנים לא ראויים ולסייע להם בהגשת התלונה. הנאמן מתבקש 
תכניות  )סדרת  בשידורים  מזהה  שהוא  מגמות  לנציבות  להציג 
הובילו  פעילותם,  במסגרת  וכדומה(.  בוטות  פרסומות  פוגענית, 

הנאמנים פעילות כנגד פרסומות ותכנים פוגעניים.
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גישור:

שיזמה  הגישור  הליכי  הרביעית,  השנה  זו  נמשכו,   2017 בשנת 
הנציבות בין פונים לבין זכיינים. גישור מתקיים במקרים שבהם 
הנציבות סבורה כי יש מקום לכך. הליך הגישור מתבצע בהסכמת 
שני הצדדים ומרצונם החופשי והוא מאפשר לצדדים לקיים שיח 
שתהיה  לתוצאה  ולהגיע  שהוגשה  התלונה  בסיס  על  עצמאי 
הליכי  התקיימו   2017 שנת  במהלך  הצדדים.  שני  על  מקובלת 
גישור שהסתיימו לשביעות רצון שני הצדדים. בחלק מן המקרים 
נערכה שיחה ישירה בין הפונים לזכייניות, במקרים אחרים תיווך 
הנציב בין הצדדים ובחלק מהמקרים הפונים הוזמנו לביקור אצל 

הזכייניות.

שיתוף פעולה בין לאומי עם נציבי פניות ציבור ברחבי העולם

בשנת 2013, ביזמתו של הנציב, התקבלה הנציבות כחברה בארגון 
 Organization( ONO – נציבי פניות הציבור לתקשורת הבין לאומי
יותר מ-100 נציבי  of News Ombudsmen(. בארגון זה חברים 
תלונות ציבור באמצעי תקשורת כתובה ואלקטרונית, בהם נציבים 

מאמצעי התקשורת האלקטרוניים והכתובים המובילים בעולם. 

לדרכי  להיחשף  הייתה  לאומי  הבין  לארגון  ההצטרפות  מטרת 
טיפול נוספות ומגוונות בפניות הציבור ולהחליף מידע עם גורמים 

מקצועיים נוספים, כדי להעניק שירות טוב ומקצועי יותר לפונים.

בשנה האחרונה עמד הנציב בקשר שוטף עם עמיתיו מהעולם והם 
החליפו דעות מקצועיות בנושאים חדשותיים שונים שעמדו השנה 

.me too על הפרק, בהם: סיקור תופעת הפייק ניוז וקמפיין
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ראשית, אני מבקש להודות לשר התקשורת, מר איוב קרא, שלו אני מגיש 
את הדו”ח, על שיתוף הפעולה הפורה.

לטלוויזיה  השנייה  הרשות  מועצת  ליו”ר  לב  מקרב  להודות  מבקש  אני 
ולרדיו, הגב’ יוליה שמאלוב ברקוביץ’ על שיתוף הפעולה הפורה. אני מודה 
ליו”ר מועצת הרשות השנייה היוצאת אוה מדז’יבוז’ על שיתוף הפעולה, 

ולחברי המועצה הנוכחים ובעבר על שיתוף הפעולה:

דליה  ד”ר  צברי,  ברעם  איילת  פרופ’  בורבא,  יצחק  אלמגור,  דורלי  עו”ד 
זליקוביץ, יוכי פלר, אייל מלובן, מרה מרו-סנבטו, סוהיר נחאס, שפיק עבד, 
ד”ר מיכל שפירא ולאחל להם הצלחה גדולה והמשך שיתוף פעולה פורה.

ניר  בפועל,  למנכ”ל  ובראשה  השנייה  הרשות  להנהלת  לב  תודה מקרב 
וקשרי העבודה  תודה לעובדי הרשות על שיתוף הפעולה ההדוק  שויקי. 
המשפטית  היועצת  התחומים:  וראשי  הרשות  לסמנכ”לי  תודה  הטובים. 
דורלי  עו”ד  היוצאת,  המשפטית  היועצת  שמיר,  הילה  עו”ד  היוצאת, 
עוזר  ורד;  גילה  ועו”ד  גרוס  מיכל  עו”ד  היועמ”ש,  לשכת  לצוות  אלמגור, 
והיועמ”ש בפועל, עו”ד אופיר ביתן; סמנכ”ל התוכן היוצא, עידן  המנכ”ל 
אור; ראש מחלקת פרסומות היוצאת, אפרת לאור; ראש מחלקת מעקב 
ובקרה על תוכניות, ורד עזרא; ראש אגף רדיו, אורן טל; סמנכ”ל מדיניות 
ומחקר, פרח רותם; סמנכ”ל הנדסה, ניסים טל; ראש אגף מנהל ומחשוב 
היוצא, ויקטור מגרם; ראש אגף משאבי אנוש, עפרה סלמה; דוברת הרשות 
השנייה היוצאת, מיטל שגב. תודה למשרדי לאופר גלאון ויוניק על הליווי 

התקשורתי.

תודה גם לעובדי המחלקות המסורים: שולמית סקעת, ראש אגף תקציבים, 
בקרה וכספים; רונית בינדר, רמ”ח אחזקה ורכש; מירית ליאני אפרים ושני 
נפתלי, עידן+; ליאת כהן, מתאמת פעילות המועצה; תודה לשלומית תעשה, 
יועצת הלשון; תודה לדורון כהן, מפקח השידורים; תודה לטל שרון, אחראי 

המחשוב ותודה למנשה ברוך, אחראי ארכיב.

עובדים  אנו  שעמם  ולנציגיהם,  לשידורים  למורשים  לזכיינים,  מודה  אני 
ברצוני  הרדיו.  ובתחנות  המסחרית  הטלוויזיה  בערוצי  רבה  בצמידות 
להודות לבאים: אבי ניר, מנכ”ל קשת; אבי צבי, מנכ”ל רשת; יוסי ורשבסקי, 
מנכ”ל ערוץ עשר; אבי וייס, מנכ”ל חברת החדשות, וסגנו גיא סודרי; גולן 
יוכפז, מנכ”ל חדשות עשר ואלדד קובלנץ, המנכ”ל היוצא של הטלוויזיה 

החינוכית; אורנה שמחון, מנכ”לית החינוכית.

הדר  קשת;   – גרינברג  גיל  הזכיינים:  אצל  הציבור  פניות  לנציגי  תודה 
10; עמית  גרינברג – ערוץ  ואדווה  היוצאת  פיזיק  אקרמן – רשת; מאיה 
זיסמן – חדשות 10; אלון שני ויעל מלצר – חברת החדשות; ודודי אורן – 

אחראי ערוצים מסחריים בטלוויזיה החינוכית.

תודה למנהלי תחנות הרדיו האזוריות שעמם אנו עובדים: לאור צלקובניק, 
מנהל רדיו ללא הפסקה; אייל ליאון, מנהל רדיו צפון ללא הפסקה היוצא, 
רינה בן עיון, מנהלת רדיו צפון ללא הפסקה; דוד בן בסט, מנהל רדיוס; 
סוהיל כראם ויארא כראם, מנהלי רדיו א-שמס; דני נישליס, מנהל רדיו 
 ;FM90 חיפה; חיים הכט, מנהל רדיו קול רגע; אהרון אורגד, מנהל רדיו
חגית קמין, מנהלת רדיו אקו FM99; אבי משולם, מנהל רדיו תל אביב; 
אבי רוזן, מנהל רדיו קול חי; אריאל דרעי, מנהל רדיו קול ברמה; אלעד 
ישי, מנהל רדיו לב המדינה; גדי קסטיאל ושלום אורן, מנהלי רדיו ירושלים; 
דוד יוסוב, מנהל רדיו דרום; ישראל פריד, מנהל רדיו גלי ישראל; ורונן שי, 

מנהל רדיו קול הים האדום.

ואחרונים חביבים, לב לבה של נציבות פניות הציבור ברשות השנייה, צוות 
העובדים המסור: עוזרות הנציב תהילה תנעמי, אושרת אסרף ורעות רז. 
תודה מיוחדת לד"ר אפרת דסקל על הייעוץ. תודה לליאת רז, נאוה סידי 
גדולה  תודה  ובכתיבתו.  הדו"ח  נתוני  בעיבוד  לנו  שסייעו  נפתלי  ולשני 

לסטודנטית המתמחה שלנו, אריאל גורמס, שליוותה אותנו.
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מהי הרשות השנייה?
על  המפקחת  הרשות  היא  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 
ועל תחנות הרדיו האזורי. הרשות  שידורי הטלוויזיה המסחריים 
השנייה מסדירה את שוק התקשורת המסחרית בדרך של הענקת 
זיכיונות לגופי שידור, קביעת כללים והנחיות לפעילותם של בעלי 
תפקידה  במילוי  ביצועיהם.  על  ובקרה  וברדיו  בטלוויזיה  הזיכיון 
הרשות פועלת לייצג, לשרת ולקדם על בסיס החוק ובמקצועיות 
ולקדם ערכים חברתיים  את האינטרס הציבורי על כל מרכיביו 
מבנה  על  נוספים  פרטים  המסחרית.  בתקשורת  ותרבותיים 

הרשות השנייה וסמכויותיה ניתן למצוא כאן. 

מהי נציבות פניות הציבור?
הרשות  בתוך  הפועל  עצמאי  גוף  היא  הציבור  פניות  נציבות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו. על פי חוק, מוסד נציב פניות הציבור 
אלא  השנייה  לרשות  כפוף  שאינו  תלוי,  ובלתי  עצמאי  גוף  הוא 
למרותו של הדין בלבד. הנציבות עונה ומטפלת מדי שנה באלפי 
פניות ותלונות המגיעות מהציבור על שידורים בערוצי הטלוויזיה 
והרדיו הציבוריים המסחריים, ובכללם, ערוצים 2 ו-10 בטלוויזיה 
ו-16 תחנות הרדיו האזורי: רדיו צפון ללא הפסקה, רדיו א-שמס, 
רדיו קול רגע, רדיו חיפה, רדיו אמצע הדרך FM 90, רדיוס 100 
FM, רדיו ECO 99 FM, רדיו ללא הפסקה FM 103, רדיו תל 

אביב, רדיו קול-חי, רדיו קול-ברמה, רדיו לב המדינה FM 91, רדיו 
ירושלים החדש, רדיו דרום, רדיו קול הים האדום ורדיו גלי ישראל.

באילו עניינים אפשר לפנות לנציב?
לתכניות,  ביחס  ונושאים  תחומים  במגוון  תלונה  להגיש  אפשר 
סרטים, פרסומות, חדשות, קדימונים, לוחות שידורים, בעיות קליטה, 
ובכל מקרה שבו אתם חשים נפגעים או מושפלים משידור. כן ניתן 
להגיש תלונה על הרשות השנייה, הגורם המשדר, חברת החדשות 

ועל כל עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד במקומות אלה.

מי יכול לפנות לנציב פניות הציבור?
השנייה  הרשות  חוק  הציבור.  פניות  לנציב  לפנות  רשאי  אחד  כל 
רשאי  הנציב  עצמאי.  באופן  פועל  הציבור  פניות  נציב  כי  קובע 
לבצע בדיקות וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו, תוך הגינות 
לבין  המשדרים  הגורמים  של  הביטוי  חופש  בין  איזון  על  ושמירה 

כבודו של הפונה.

אילו פניות לא יטופלו?
1. פניות התלויות ועומדות בבית המשפט או בבית דין או פניות       

 בעניינים שהוכרעו בבית המשפט.
2. פניות שהוגשו לאחר שעברו שלושה חודשים מהיום שבו    

 בוצעה הפעולה נשואת התלונה.  
3. פניות שהנציבות סוברת כי הן קנטרניות או טרדניות.
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4. פניות שלגביהן כבר הוגשו תלונות לרשות והן מטופלות על 
ידה.

5. פניות שהוגשו למבקר המדינה.

כיצד הפניות מטופלות?
כמיטב  ויעשה  קבלתה  את  הנציב  יאשר  הפנייה,  קבלת  לאחר 
יכולתו לבדוק אותה ולהשיב עליה בתוך זמן סביר מרגע קבלתה. 
אם לאחר הבדיקה שערך עם הגורמים השונים מצא הנציב כי 
הודעה  כך  על  ימסור  הוא  בחלקה,  או  כולה  מוצדקת  התלונה 
מנומקת בכתב לפונה. אם בעקבות הבדיקה מצא הנציב ליקוי, 
הוא רשאי להצביע בפני מי שהוגשה נגדו התלונה על הצורך 
כי  הנציב  מצא  הבירור.  תוצאות  של  שידור  לדרוש  או  בתיקון 
ולמי  לפונה  בכתב  כך  על  יודיע  הוא  מוצדקת,  אינה  התלונה 

שהוגשה נגדו התלונה.

כיצד ניתן לפנות לנציב פניות הציבור?
פנייה או תלונה יוגשו אך ורק בכתב ויישלחו במישרין לנציבות 
פניות הציבור ברשות השנייה )פנייה טלפונית לא תתקבל(. על 
הפנייה להכיל את פרטיכם האישיים בציון השם המלא והכתובת. 
הפנייה תכלול את תיאור המקרה שעליו אתם מבקשים להתלונן, 

לפנות  אפשר  ושעה(.  )תאריך  המדויק  השידור  מועד  ציון  תוך 
באמצעות הקישור המצ"ב:

-אתר הרשות השנייה מותאם למובייל וניתן להיכנס לטופס הפנייה 
באמצעות הטלפון הנייד.

יכול לשלוח את  לנציבות בשפה הערבית  לפנות  פונה המבקש   -
פנייתו בערבית למייל ייעודי שכתובתו: 

הפנייה תטופל והוא ייענה בערבית.

- פקס שמספרו: 02-6556299 

- לכתובת: נציב פניות הציבור, בית הדפוס 20, ת.ד. 3445, ירושלים. 
לא תתקבלנה פניות בעל פה או פניות בעילום שם.

אנחנו הקול שלכם
 http//:www.rashut2.org.il/public_complain.asp

natsiv@rashut2.org.il
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Key Findings and Trends

Increase in number of complaints:

A sharp increase has continued in the number of complaints to the Public Complaints 
Ombudsman protesting offensive content. 6,544 public complaints were submitted 
to the Ombudsman in 2017.. This number increased by more than 2,500 complaints 
compared to 2016, being a 39% increase.
Most of the increase derived from an increase in the scope of complaints filed on 
content broadcast on TV channels supervised by the Second Authority. The number 
of complaints on content broadcast on TV channels leaped from 2,959 complaints in 
2016 to 5,799 complaints in 2017. Among the reasons for this sharp increase were 4,000 
complaints filed as a result of a blunt and offensive statement made by host Avri Gilad in 
one of the morning broadcasts.
The data shows that 89% of the complaints dealt with television content and 5% dealt 
with radio content.

The importance of maintaining a clean public space:

The number of complaints for offensive speech on television has tripled (from 1,366 
complaints in 2016 to 4,461 complaints, including the complaints regarding Avri Gilad's 
statement). On the radio, on the other hand, the number of complaints regarding 
offensive statements has decreased (from 337 in 2016 to 226 in 2017).

Sexuality, Gender and Harm to Vulnerable Populations

The impact of the global "Me Too" campaign has also been evident in the number of 
complaints filed on this subject. Over 200 complaints have been filed over the course 
of the year, among other things following an article broadcast on channel 2 News  
regarding Israeli bachelor parties in Bucharest. Dozens of complaints were received 
regarding radio broadcasters who were allegedly involved in sexual harassment. The 
complainants demanded the suspension of the alleged harassers.
This data reflects current global trends regarding issues connected to female status and 
attitudes toward women. 

Advertisements

 
2017 saw an increase in viewer dissatisfaction with advertisements featuring sexual or 
violent content. The scope of complaints regarding advertisements rose from 12% of 
all complaints in 2016 to 22% of all complaints in 2017. This increase indicates a lack of 
viewer tolerance toward content featured in advertisements.

Broadcast Ethics

The increase in the number of complaints regarding broadcast ethics continued in 2017 
and was mainly expressed in complaints dealing with news broadcasts and current 

event programming. The number or complaints dealing with interviewer behavior on 
TV and on radio increased from 63 in 2016 to 150 in 2017. In other words, more than 
doubled.
An increase also occurred in complaints on lack of balance in television and radio 
content, from 133 complaints in 2016 to 150 complaints in 2017.
This data is indicative of a continued trend of increase viewer and listener dissatisfaction 
with issues of broadcast ethics.
The scope of complaints regarding news content was 33% in 2017, compared to 27% of 
all complaints in 2016. In other words, the scope of complaints regarding news content 
increased to one third of all complaints, compared to one quarter of all complaints in 
2016.

Television:

37% of all complaints received in 2017 against television content concerned programs, 
after deducting the complaints filed against host Avri Gilad which were sent as part 
of a campaign against him. With the complaints against Avri Gilad, the percentage of 
complaints would have been an unprecedented 80%, a 58% increase.
This data is indicative of the trend that has been increasing in recent years, that alongside 
high viewer ratings, the public has been expressing dissatisfaction with offensive 
statements featured in television content and is interested in “cleaner” content.
Regarding complaints dealing with news content, here as well there has been a 
continued increase, with the number of complaints against news content increasing 
from 27% of all complaints in 2016 to 33% of all complaints in 2017. In other words, 
every third complaint in 2017 was against news content.
Regarding the trend dealing with sexuality, gender and sexism as well as harm to 
vulnerable populations, here as well a 39% increase occurred, from 216 complaints in 
2016 to 356 complaints in 2017.

Radio:

77% of all complaints against radio broadcasts received in 2017 were against programs, 
compared to 88% of all complaints in 2016. In other words, radio listeners remained 
dissatisfied with offensive content broadcasted over the radio.
Most of the listeners’ rage was focused on personal radio broadcasts made by radio 
personalities expressing their opinions and bringing listeners on the air. In many cases, 
the dialog with listeners reaches extreme levels and features verbal violence, including 
profanities, insults and other offensive speech.
This anger is expressed, among other ways, by a sharp increase in the number of 
complaints regarding interviewer behavior, from 6 complaints in 2016 to 61 complaints 
in 2017. 
* In November 2017 Channel 2 split into two channels, Keshet 12 and Reshet 13. Channel 
10 became Ten 14. The impact and consequences of this change will be discussed in the 
2018 report.
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