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פתח דבר

  פתח דבר

שנת 2018 הייתה שנת הפרסומות  

לנציבות  שהוגשו  התלונות  במספר  העלייה  נמשכה  זו  בשנה 
התכנים  כנגד  התלונות  מספר  השנייה.  ברשות  הציבור  פניות 
ששודרו בערוצי הטלוויזיה עמד על 4,338 תלונות. 2,037 תלונות 

התקבלו בתחום הרדיו, לעומת 362 תלונות בשנת 2017.

הציבור  פניות  לנציבות  שהוגשו  התלונות  מרבית  זו,  בשנה  גם 
נמצאו מוצדקות )4,126 תלונות, שהן 57% מסך התלונות הכללי(, 
על  ותלונות  "אפרת"  עמותת  של  רדיו  תשדיר  על  תלונות  בהן 
ריאיון שבו ניתנה במה למצית בית הספר הדו לשוני בירושלים 

שלא הביע חרטה. 43% מהתלונות הוגדרו "טופלו לגופן".

כנגד  תלונות  אלפי  בולטת:  מגמה  על  מצביע  הפניות  ניתוח 
התלונות  היקף  והרדיו.  הטלוויזיה  בערוצי  ששודרו  הפרסומות 
בשנת  התלונות  מכלל  מ-22%  זינק  בטלוויזיה  פרסומות  כנגד 
2017 ל-40% מכלל התלונות בשנת 2018. בין התלונות שהוגשו: 
ששודרה  "אפרת"  עמותת  של  הפרסומת  כנגד  תלונות   1,500
בתחנות הרדיו האזוריות וכ-400 תלונות כנגד פרסומות ששודרו 
לחברת  פרסומת  נגד  תלונות  עשרות  בהן  הטלוויזיה,  בערוצי 

האופנה "קסטרו" שהכילה אלמנטים של אלימות.

והרדיו  אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של ערוצי הטלוויזיה 
הפרסומות  בהתפתחות  קצר  עיון  הפרסומות.  הוא  המסחריים 
והפכה  מדהים  בקצב  צמחה  זו  תעשייה  כי  מגלה  המשודרות 
שלוו  בעבר,  הטרחניות  לפרסומות  בניגוד  ממש.  של  לאומנות 
קופצניות,  כיום  המשודרות  הפרסומות  פומפוזית,  בקריינות 
צעקניות, צבעוניות, ובחלק מהמקרים נועזות. הן מהירות הרבה 

יותר ולוכדות את העין והאוזן באמצעות זווית צילום מיוחדת, סלוגן 
מבריק או פסקול מתוך שיר שלא מפסיק לזמזם באוזנינו גם לאחר 
של  מיקרוקוסמוס  מעין  הן  הפרסומות  תרצו,  אם  מהאוויר.  שירדו 
צעקניים  קצביים,  למהירים,  המידה  באותה  שהפכו  יום,  היום  חיי 

ומוקצנים, כמו קליפ אחד ארוך ומתמשך.

את  לרכוש  אותנו  לשכנע  וידועה,  ברורה  הפרסומות  של  מטרתן 
המוצר או השירות שהן מפרסמות. אלא ששכנוע זה צריך להתבצע 
בזמן הקצר ביותר ובמגבלות זמן השידור והפלטפורמה המשדרת. 
כחצי  בתוך  לנו  לספק  שאמור  ומהיר  עמוס  דחוס,  תוכן  התוצאה: 
דקה את כל המידע שהמפרסם מבקש להעביר ובצדו את אלמנט 

השכנוע להתעניין במוצר או בשירות ולרכוש אותו.

זוהי אומנות מורכבת, המעסיקה את מיטב המוחות בתחום שמנסים 
שוב ושוב לפצח את החידה )ולא פעם בהצלחה גדולה(, מהו אותו 
שוט, תמונה, משפט או צליל שילכוד את עיני הצופה ויוליך את ידו 

משלט הטלוויזיה לכרטיס האשראי.

בעולם נטול מגבלות, סביר להניח כי הצופה היה מוצא את עצמו 
כשכל  פורנוגרפיה  כדי  עד  פרובוקטיביות  פרסומות  שלל  מול 

האמצעים כשרים לשכנע אותו לשלוף את ארנקו.

יותר  "נקייה"  טלוויזיה  לצופה  להביא  המבקשים  והכללים  החוק 
מטילים, ובצדק, מגבלות על שידור הפרסומות, בהן מגבלה בהיקף 
מיניים  תכנים  המכילות  פרסומות  סיווג  שידור,  בשעת  הפרסומות 
שישודר  התוכן  כי  בחוק  הקבועה  ודרישה  מאוחרות  לילה  לשעות 
במזון,  העוסקות  פרסומות  ומדויק.  נכון  אמיתי,  יהיה  בפרסומת 
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ומין יאושרו מראש טרם השידור. יש בכך היגיון,  בריאות, ילדים 
שכן אחרי הכול לא היינו רוצים שילדים קטנים יצפו בשעות אחר 
הצהריים בפרסומת המכילה תוכן מיני או לקבל מידע בריאותי 

שקרי ומטעה בפרסומת המשכנעת אותנו לרכוש מוצר מזון.

על  המפקח  הגורם  שהיא  ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 
התכנים המשודרים בערוצי הטלוויזיה והרדיו המסחריים, מפקחת 
לצד  המשודרות.  הפרסומות  על  וכללים  חוקים  באמצעות 
המשדרים  והגופים  הפרסומות  את  המפיקות  החברות  הפיקוח, 
מחויבים לעמוד בכללים באמצעות קוד אתי שחלקן חתמו עליו. 
באשר לחברות שלא חתמו על הקוד האתי, אלה נדרשות לשלוח 
מהקוד  חריגה  מראש.  לאישור  השנייה  לרשות  הפרסומות  את 
סיווגה  הפרסומת,  לתיקון  לדרישה  להביא  עלולה  ומהכללים 

ובחלק מהמקרים אף להסרתה משידור.

אז על מה התלוננו הצופים בשנת 2018 בכל הנוגע לפרסומות?

תלונות הצופים והמאזינים נחלקו לכמה קבוצות עיקריות:

זמני  ניוד  מאפשרים  הרשות  כללי  פרסומות:  ריבוי  על  זעם   •
המשדרים  הערוצים   .)24:00-20:00( השיא  בשעות  פרסומות 
מנצלים את הניוד ומשדרים רצף פרסומות של יותר מ-10 דקות 
בשעות שבהן מחירה של דקת שידור פרסומות הוא מהגבוהים 
הערוצים  אלה,  לכל  נוסף  רווחיהן.  את  למקסם  כדי  ביותר 
משדרים תשדירי חסות וקדימונים שאינם נספרים במכסת זמן 
נתקל  ותשדירים  חסויות  זה של פרסומות,  הפרסום. רצף ארוך 
בחוסר סובלנות הולך וגובר של הצופים עד כדי נטישת הערוץ, 

מעבר לערוצים אחרים ולא פעם הקלטת התוכן וצפייה בו בשעה 
או לחלופין, צפייה  דילוג על קטעי הפרסומות,  תוך  יותר  מאוחרת 
לעצמם  מחזירים  הצופים  בכך   .VOD באמצעות  בתוכן  מאוחרת 

את השליטה על התוכן שהם מבקשים לצרוך. 

• תלונות כנגד פרסומות פרובוקטיביות ואלימות: בחלק מהפרסומות 
משודר במרומז תוכן פרובוקטיבי ומיני, לעיתים ללא כל קשר לתוכן 
הפרסומת, והדבר מעורר את זעם הצופים: בפרסומת למותג אופנה 
נראו מעשים אלימים של חטיפה וכליאה, בפרסומת לברזים נראתה 
דוגמנית המתפתלת בפרובוקטיביות על אחד הברזים תוך החפצתה 

והצגתה כאישה פתיינית.

• שעת שידור הפרסומות: צופים רבים, בהם בעיקר הורים לילדים, 
מתלוננים על פרסומות בעלות אופי פרובוקטיבי המשודרות בשעות 
מהן  ואחר הצהריים. אחת  בבוקר  לילדים,  צפייה  המוגדרות שעות 
הייתה פרסומת למכונית בהשתתפות ילדים, שהכילה רמזים מיניים.

• אמינות בפרסום ופרסום מעורר מחלוקת: כאמור, על פי הכללים, 
התלונות  רוב  ומדויק.  אמיתי  להיות  חייב  בפרסומות  המוצג  התוכן 
אי  שהוגדר  במה  עסקו  לפרסומות  בנוגע   2018 בשנת  שהתקבלו 
דיוק בפרסומת או נושא מעורר מחלוקת. כנגד תשדיר של עמותת 
"אפרת", המתנגדת להפלות, התקבלו כ-1,500 תלונות. תלונות רבות 
דלק  אנרג'י,  נובל  הגז  שותפות  כנגד תשדיר של  אחרות התקבלו 
קידוחים ורציו, העוסק בקידוחי הגז. גם נושא זה מעורר ויכוח ציבורי 

גדול בין תומכים ומתנגדים. 
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מה עמדת נציבות פניות הציבור בשיח זה?

הנציבות מקבלת את פניות הציבור בנושא הפרסומות ומטפלת 
בהן מול הגורמים המקצועיים ברשות השנייה ובאמצעותם מול 
הגורמים המשדרים ומשרדי הפרסום. במהלך שנת 2018 מצאה 
הנציבות כי הרוב המכריע של התלונות שעסקו בפרסומות נמצאו 

מוצדקות. בחלק מהמקרים הוסרו פרסומות ובאחרים הן תוקנו.

הפרסומות הן מקור הפרנסה של הגורמים המשדרים ואני מכבד 
חברתיות  ורשתות  שידור  ערוצי  ריבוי  של  בעידן  בעיקר  זאת, 
הנושפות בעורפם של הגופים המשדרים. זהו שוק תחרותי וקשה 
ששמיכת הפרסום בו קצרה. עם זאת, אני סבור כי גם בעיצומה 
של תחרות קשה זו, מילת המפתח שאמורה לעבור כחוט השני 
בין המפרסמים והגורמים המשדרים היא רגישות. רגישות לקהל 

הצופים, רגישות לשעות השידור ורגישות לתוכן המשודר. 

באשר לרגישות לתוכן המשודר נשאלת השאלה, האם יש מקום 
של  מטרתה  מחלוקת?  מעורר  מידע  המכילה  פרסומת  לשדר 
כי תפקידה  אינני סבור  או שירות.  היא למכור מוצר  הפרסומת 
של הפרסומת הוא להביע עמדה בנושא שנוי במחלוקת. עמדות 
אלה צריכות להידון במסגרות אחרות, מקצועיות וניטרליות, כגון 
מהדורות חדשות ותוכניות אקטואליה, שבהן מובאות עמדות כל 
הצדדים ביחס לנושא השנוי במחלוקת מבלי שבעל העניין שילם 

בתמורה לפרסום.

לטעמי  יחזיר  לצופים  כבוד  תוך  רגישות  של  אלמנט  שילוב 
בערוצים  הצופים  אמון  את  ויגביר  בפרסומות  הצופים  אמון  את 

המשדרים.

ולסיום: אחד מיעדיה המרכזים של נציבות פניות הציבור הוא להנגיש 
את הנציבות אל כלל האוכלוסייה מתוך מטרה לאפשר לכל אזרח 
תורגמו לראשונה ממצאי  זו  ראוי. במסגרת  לא  תוכן  על  להתלונן 

הדו”ח לערבית ולרוסית, זאת נוסף על תרגום לאנגלית. 

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

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

פתח דבר | 8

דוד רגב
נציב פניות הציבור
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עלייה במספר התלונות
בשנת 2018 הוגשו לנציבות 7,203 תלונות ציבור, עלייה של יותר 

מ-10% בהיקף התלונות לעומת 2017.
הזינוק נבע בעיקר מעלייה בהיקף התלונות שהוגשו על תכנים 
הרשות  ידי  על  האזוריות המפוקחות  הרדיו  בתחנות  המשודרים 
השנייה ובמספר הפניות הכלליות, שכוללות, בין השאר, תלונות 
על תכנים של הגורמים המשדרים ששודרו ברשתות החברתיות, 

כגון תלונות על אתרי מרשתת או על רשתות חברתיות. 
בין הגורמים לזינוק: כ-1,500 תלונות שהוגשו בעקבות פרסומת 
קרוב  האזוריות,  הרדיו  בתחנות  ששודרה  "אפרת"  עמותת  של 
ל-300 תלונות על תוכן פוגעני בתוכנית הספורט ברדיו ת"א וכ-
400 תלונות על סרטון מעורר מחלוקת שפורסם באתר האינטרנט 

של "רשת".
טלוויזיוניים  בתכנים  עסקו  מהתלונות   60% כי  עולה  מהנתונים 

ו-28% עסקו בתכנים רדיופוניים.

חשיבות השמירה על מרחב ציבורי נקי
זינק  בטלוויזיה  מראיינים  של  התנהגויות  על  התלונות  היקף 
 20 בערוץ  ריאיון  בעקבות  בעיקר  תלונות,  ל-924  תלונות  מ-89 
עם המצית של בית הספר הדו לשוני בירושלים, שעורר תגובות 
המשודרים  התכנים  על  בתלונות  גם  הצופים.  בקרב  נזעמות 
מראיינים  התנהגות  בנושא  משמעותי  גידול  חל  הרדיו  בתחנות 
ואמירות פוגעניות שלהם )מ-287 בשנת 2017 ל-695 בשנת 2018(. 

מיניות, מגדר, סקסיזם ופגיעה באוכלוסיות מוחלשות
במהלך השנה הוגשו כ-100 תלונות על תכנים בעלי אופי מיני 
ו/או תכנים מיניים שאינם הולמים את שעת שידורם בטלוויזיה. 
לבוש   ,19:00 בשעה  "רמזור"  התוכנית  של  חוזר  שידור  למשל, 
חושפני בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס", חשפן-רקדן שהופיע 

בנינג'ה ישראל, פרסומות לקסטרו ומילוקה ועוד.

פרסומות
בשנת 2018 נמשכה המגמה של חוסר שביעות הרצון של הצופים 
בכל הנוגע לפרסומות המשלבות תוכן מיני או אלים. היקף התלונות 
כנגד פרסומות בטלוויזיה זינק מ-22% מכלל התלונות בשנת 2017 
ל-40% מכלל התלונות בשנת 2018. דוגמאות לתשדירים שהצופים 
קשורה  בחורה  נראית  שבה  "קסטרו",  של  פרסומת  עליהם:  הלינו 
בתא מטען של רכב, או פרסומת ל"ברזי חמת" שבה הוצגו גברים 
שריריים ואישה הסוקרת במבט ובמגע גופות גברים עירומים. יותר 
מ-100 תלונות הוגשו כנגד פרסומות המכילות תוכן אלים. במהלך 
שהייתה  פרסומת  כנגד  רבות  בפניות  גם  הנציבות  עסקה  השנה 
מיועדת לשידור. מדובר בפרסומת לשותפות הגז נובל אנרג'י, דלק 

קידוחים ורציו, שעוררה מחלוקת גדולה בציבור טרם שידורה.
התלונות  מכלל  מ-9%  זינק  ברדיו  פרסומות  כנגד  התלונות  היקף 
משידור  נבע  הזינוק   .2018 בשנת  התלונות  מכלל  ל-75%  ב-2017 

תשדיר מעורר מחלוקת של אגודת "אפרת" שעסק בהפלות.

אתיקה בשידור
מגמת העלייה בהיקף התלונות בכל הנוגע לאתיקה בשידור נמשכה 
גם ב-2018 והיא באה לידי ביטוי בעיקר בתלונות שעסקו במשדרי 
בתכנים  איזון  חוסר  על  תלונות  האקטואליה.  ובתוכניות  החדשות 
ל-310   2017 בשנת  תלונות  מ-203  עלו,  וברדיו  בטלוויזיה  ששודרו 

תלונות בשנת 2018. 
תעמולת  ועיקרן  באתיקה  עסקו  שהוגשו  אחרות  תלונות  עשרות 
ומרואיינים  ואישית של מראיינים  פוליטית  דעה  או הבעת  בחירות 
בתקופת מערכת הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו באוקטובר 
הצופים  של  יותר  גדולה  רגישות  על  מצביעים  אלה  נתונים   .2018

והמאזינים בכל הנוגע לתכנים העוסקים בענייני בחירות.
שנייה  תלונה  כל  כמעט  כי  עולה   ,2018 לשנת  הנתונים  מניתוח 
)51%( הייתה כנגד פרסומת, כמעט כל תלונה שלישית )38%( הייתה 
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1מגמה זו משתנה בשנת 2019, בעקבות שתי מערכות של בחירות כלליות, אירועים ביטחוניים 

ואמירות פוגעניות של כתבים ומגישים בחדשות. על כך בדוח הבא.

חדשות  תוכנית  כנגד  הייתה  עשירית  תלונה  וכל  תוכנית  כנגד 
ואקטואליה.

טלוויזיה
44% מכלל התלונות שהתקבלו בשנת 2018 נגד תכנים טלוויזיוניים 
היו על תוכניות. נתון זה מעיד על המשך המגמה, ההולכת וגוברת 
בשנים האחרונות, שלפיה בצד אחוזי הצפייה הגבוהים בתוכניות, 
אלה  בתכנים  המשולבות  הפוגעניות  לאמירות  מתנגד  הציבור 

ומעוניין בתכנים "נקיים" יותר.

תכנים  על  בתלונות  עלייה  של  מגמה  ניכרה   2017 בשנת  אם 
מגמה  ניכרה   2018 בשנת  כי  עולה  הנתונים  מניתוח  חדשותיים, 
של עלייה בתלונות כנגד תוכניות, בהן תוכניות מציאות )ריאליטי(, 
עלייה  ב-2018.  ל-44%   2017 בשנת  מ-37%  ועוד,  בידור  תוכניות 
ל-40%.  גם בתלונות על פרסומות, מ-22%  ניכרה כאמור  נוספת 
ירידה, מ-33%  מנגד, בתלונות שעסקו בתכנים החדשותיים חלה 

מכלל התלונות בשנת 2017 ל-12% מכלל התלונות בשנת 2018.
ניתן להסביר את הגידול בנתח התלונות נגד הפרסומות והתוכניות 
נובל  הגז  שותפות  של  התשדיר  שידור  כנגד  התלונות  במאות 
אנרג'י, דלק קידוחים ורציו ובתלונות כנגד התוכנית אולפן פתוח 
בערוץ 20. שנת 2018 לא התאפיינה באירועים חריגים כגון בחירות 
אלה  אירועים  הדברים,  מטבע  ביטחוניים.  אירועים  או  כלליות 
מביאים לגלי תלונות של צופים הרגישים לתוכני החדשות. מספר 
התלונות כנגד תכנים חדשותיים מצביעה על המשך המגמה של 

השנים האחרונות: הירידה באמון הציבור בתכנים אלה.1

רדיו
הרדיו,  בתוכניות  לתכנים  בנוגע  פניות   447 התקבלו   2018 בשנת 
כנגד  תלונות   2,037 מתוך  הקודמת.  בשנה  פניות   277 לעומת 
הרדיו, 75% מהתלונות בשנת 2018 היו כנגד פרסומות. ברדיו, כמו 
שביעות  חוסר  של  המגמה  המשך  על  מצביע  הדבר  בטלוויזיה, 
הרצון של המאזינים מאמירות בוטות ותכנים פוגעניים המשודרים 

בתוכניות הרדיו.

מגישים  של  רדיו  תוכניות  על  הוא  המאזינים  של  הזעם  עיקר 
המביעים את דעותיהם ומעלים מאזינים לשידור. בלא מעט מקרים 

הופך השיח בין המגיש למרואיין לבוטה, משפיל ואלים מילולית.

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 ו-292 תלונות בשנת 2018.
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טבלה 1: סיכום מספר התלונות בשנים 2018-2016

כללי

רדיו

טלוויזיה

שינוי ב-% בין השנים2018
2018-2017 2017 2016

2,959

453

571

3,983

5,799

362

383

6,544

4,338

2,037

828

7,203

2-25.2%

462.7%

116.2%

10.1%

יש פניות שגרמו לעלייה  בין 4,338 הפניות שהגיעו בנוגע לשידורי הטלוויזיה 
חריגה במספר התלונות, פירוט בהמשך הדוח. 

60% מהתלונות שהתקבלו בשנת 2018 עסקו בתכנים טלוויזיוניים, לעומת 89% 
ממספר  נובעת  אינה  היא  אך  בירידה,  מדובר  אמנם   .2017 בשנת  מהתלונות 
בתלונות  הגדול  מהזינוק  אלא  טלוויזיה,  תוכני  כנגד  שהתקבלו  התלונות 
שהתקבלו כנגד תוכני הרדיו, עלייה של יותר מ-400%, מ-362 תלונות ל-2,037 
תלונות. הזינוק נובע בעיקרו מיותר מ-1,700 תלונות שהתקבלו בעקבות תשדיר 
של עמותת "אפרת" ותלונות על אמירה בוטה של אופירה אסייג בתוכנית רדיו. 
גם בהיקף התלונות הכלליות חל בשנת 2018 זינוק של למעלה מ-100%, בין 
היתר בעקבות תלונות רבות על דיון שעסק בחיסונים ועלה באתר האינטרנט 
הרשות  של  בפיקוח  אינה  החברתיות  ברשתות  שהפעילות  אף  "רשת".  של 

השנייה, פנתה נציבות פניות הציבור ל"רשת" והסרטון הוסר מהאתר.

התלונות המובילות בשנת 2018 היו: 

נובל אנרג'י, דלק  הגז  תשדיר של שותפות  כ-1,331 תלונות על   •
קידוחים ורציו, בפרויקט לווייתן. בתלונות נטען כי מדובר בתשדיר 
שהוגש  מאחר  לשדרו.  מקום  ואין  במחלוקת  שנוי  בנושא  העוסק 
בג"ץ בנושא, והעניין תלוי ועומד בבית המשפט, מנוע נציב תלונות 
בתלונות  הטיפול  בתלונה.  מלטפל  השנייה  הרשות  של  הציבור 

הועבר למחלקה המשפטית של הרשות השנייה. 

• כ-820 תלונות על ערוץ 20. בתלונות נטען כי העבריין המורשע 
יצחק גבאי, אשר הורשע בהצתת בית הספר הדו לשוני, לא הביע 
במהלך הריאיון עמו חרטה על מעשיו. הוא וחברי הפאנל שהשתתפו 
בריאיון לא הפסיקו לחייך ולהחליף הלצות בנושא ואיש מהם לא 

מחה על דבריו של גבאי ולא גינה את המעשה.

הרדיו.  בתחנות  "אפרת"  עמותת  תשדיר  נגד  תלונות  כ-1,500   •
הילודה,  לעידוד  "אפרת"  עמותת  של  התשדיר  כי  נטען  בתלונות 
ותמיכה  עזרה  ייעוץ,  הפלה  לבצע  השוקלות  לנשים  שמבטיח 

כלכלית – מטעה.

• כ-300 תלונות נגד אמירה בוטה של השדרנית אופירה אסייג ברדיו 
קבוצת  של  בעליה  אלון,  אשר  מר  עם  שנערך  בריאיון  אביב.  תל 
במתקפה  אסייג  השדרנית  אליו  פנתה  רעננה,  הפועל  הכדורגל 
רסן, בתגובה להתבטאותו בתקשורת על מר אלי טביב,  משולחת 
לגב' אסייג. בתלונות  ירושלים המקורב  בית"ר  בעליה של קבוצת 
נטען כי אופירה אסייג לא אפשרה למר אלון להתבטא כלל וכלל, 
צעקה עליו, השפילה אותו ולבסוף דרשה ממפיק התוכנית להוריד 
זאת  הגב' אסייג עשתה  כי  אותו משידור. מתלוננים אחרים טענו 
וכי בכך היא הפרה את כללי  ומשפחתו  בשל קרבתה למר טביב 

האתיקה העיתונאיים ופעלה בצורה לא אובייקטיבית.

טלוויזיה
60% 

כללי
12% 

רדיו
28% 

2ב-2017 הייתה תגובה חריגה לאמירה של אברי גלעד בתוכנית הבוקר, שגררה 3,914 פניות. בניכוי תלונות 

אלו, ישנה עלייה במספר התלונות על הטלוויזיה.

 < התפלגות לפי מדיה 2018
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• כ-400 תלונות על אתר האינטרנט של "רשת", שבו עלה סרטון 
מכיל  שהסרטון  הייתה  הטענה  החיסונים.  מתנגדי  את  שהציג 
מידע שקרי, שעריכתו מגמתית ושכל כולו עשוי להפחדת הציבור 
תחלואה  מעודד  הציבור,  בריאות  את  מסכן  המעשה  מחיסונים. 

ואפילו מוות.

ניתוח הנתונים מגלה כי מגמת העלייה בתלונות הציבור מ-2017 
נמשכה גם ב-2018. ב-2018 חלה עלייה של 16% בתלונות נגד 
החריג  התלונות  מספר  בניכוי   ,2017 לעומת  הטלוויזיה  תוכני 
שהתקבל בעקבות אמירה בוטה של השדרן אברי גלעד בשנת 

2017 ובניכוי מספרים חריגים של תלונות בשנת 2018.
בוחר  שבו  נוסף  בכלי  עלייה  מגמת  נראית  האחרונות  בשנים 
ציבור  החברתיות.  הרשתות   - דעתו  את  להביע  הצופים  ציבור 
הצופים מביע את זעמו וחוסר הנוחות שלו מהתכנים המשודרים 
ולרדיו.  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  ידי  על  המפוקחים  בערוצים 
את  החברתיות  ברשתות  מוצאים  התכנים  על  הזועמים  צופים 
וזעם  הפוגעניים  התכנים  על  זעמם  את  להביע  המהירה  הדרך 
הציבור.  פניות  לנציבות  המגיעות  יזומות  לפניות  מתורגם  זה 
התלונות מתקבלות בנציבות עם פרטי הפונים כפי שקובע החוק. 
נציבות פניות הציבור ברשות השנייה עומדת בקשר עם הפונים. 
כחלק מראייתה את עצמה כזרוע הארוכה של הצופים בערוצי 
הנציבות  רואה  האזוריות,  הרדיו  לתחנות  והמאזינים  הטלוויזיה 
והיא מרחיבה  את עצמה כ"פה" שלהם גם ברשתות החברתיות 
את הקשר איתם גם בזירה זו. בכוונת הנציבות להרחיב גם בשנים 
הבאות את הקשר עם הפונים בפלטפורמות אלה ולהעמיק אותו 

תוך התאמת כלי העבודה של הנציבות לעולמות תוכן אלה.

באה  הצופים  ציבור  של  כזרועו  עצמה  את  הנציבות  של  ראייתה 
לידי ביטוי גם בטיפול הנחרץ של הנציבות בתלונות ומציאת רובן 
נמצאה  התלונות(  )57% מכלל  שנייה  תלונה  כל  מוצדקות. כמעט 

מוצדקת.

אחת ממטרות העל של הנציבות היא להיות מונגשת לכלל הציבור 
בדרכים השונות. כ- 27% מכלל הפניות שהתקבלו בשנת 2018 הגיעו 
באמצעות אתר המרשתת של הרשות. בשנת 2018 נמשכה מגמת 
באמצעות  הוגשו  מהפניות  ו-25%  לציבור  הפניות  דרכי  הרחבת 
הטלפונים הסלולריים. מדובר במגמה שהנציבות ממשיכה להוביל 
וידידותי לסביבה.  "ירוק"  בשנים האחרונות, להגשת תלונות באופן 
מהפניות   1% פניות(,  )כ-3,400  המייל  דרך  הוגשו  מהתלונות   47%
הדואר.  באמצעות  הגיעו  מהפניות  כ-1%  הפקס,  באמצעות  הגיעו 
האינטרנט  לרשת  מחוברים  שאינם  אנשים  של  בפניות  מדובר 
הצופים  לקהל  בעיקר  זו  אפשרות  במתן  חשיבות  רואה  והרשות 

המבוגר. 
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טבלה 3: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי קטגוריות בשנים 2018-2016טבלה 2: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי נושאים בשנים 2018-2016

נושאים

תוכניות

פרסומות

חדשות

קדימונים

כללי

 סה"כ

201620172018

1,713

341

801

63

41

2,959

701

415

628

56

85

1,885

1,933

1,725

511

131
338 

4,338

3קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: כתוביות, קליטת שידורים, שפה ודיבור לא ברור, בירורים על 

תוכניות, בקשת מידע וכיו"ב.

קטגוריה
אתיקה בשידור 4

תכנים פוגעניים5 
כללי 6

מסחריות יתר 7

שירות טכני8 

סה"כ

201620172018

898

1,545

233

212

71

2,959

683

809

178

144

71
91,885

 1,969 

1,961

194

165

49

4,338

4תלונות העוסקות בהטיות פוליטיות ובדיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים. כולל פרסומת 

שותפות הגז.
5תלונות העוסקות בהתנהגות לא הולמת, בהתבטאויות פוגעניות, גזעניות, מבזות או 

סקסיסטיות, בפגיעה בילדים ובאוכלוסיות מוחלשות וכיו"ב.
6קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: פניות לגבי הערות מנחים, איכות התוכן )למשל, 

ריבוי תוכניות אוכל(, שגיאות בעברית, התחלפות מנחים, חוסר מקצועיות של שפת סימנים, 
הורדת תוכניות מלוח שידורים נתינת במה לאויב בדיווחי חדשות וכיו"ב.

7תלונות העוסקות בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות וחסויות, תלונות על קידום תכניות 

באמצעות פופ אפ, תלונות על תוכן שיווקי בתכניות בישול וכיו"ב.
8שירות טכני: תלונות העוסקות בשינויים לא צפויים, כתוביות, קליטה ושמע.

9בניכוי 3,914 תלונות שהתקבלו ב-2017 על התבטאות של אברי גלעד.

הטלוויזיה  בערוצי  ששודרו  תכנים  על  פניות   4,338 התקבלו   2018 בשנת 
המפוקחים על ידי הרשות השנייה )כפי שפורטו בפרק הקודם(. מגמת הגידול 
נבעה בין היתר משידור תכנים מעוררי מחלוקת כגון: תלונה על ביזוי תפילין 
ב"ארץ נהדרת"; פגיעה בשמה הטוב של מרואיינת בתוכנית "לפני החדשות"; 

עלייה גדולה בתלונות נגד קדימונים לתוכניות שהכילו תכנים פוגעניים.

תכניות
44% 

חדשות
12% 

קדימונים 3%

כללי 1%

פרסומות
40% 

אתיקה
45% 

תכנים פוגעניים
45% 

מסחריות יתר 4%כללי 5%

שירות  טכני 1%

 < התפלגות לפי נושאים 2018

 < התפלגות לפי קטגוריה 2018
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כל הערוצים
33% 

ערוץ 12
20% 

ערוץ 20
19% 

ערוץ 13
10% 

חדשות 2
 6%

20

224

1,366

57

768

409

153

216

323

35

131

297

144

58

49

13

35

140

40

26

26

19

77

1

9

33

14

3

9

5

4,680

97

561

89

319

217

143

356

127

26

133

97
102

34

9

201

46

61

18

14

28

14

12

2

2

29

10 

4

12

2

2,765

1,531

1,437

924

482

397

327

212

150

130

123

119

76

75

75

69

54

43

32

30

24

15

14

14

13

12 

10

6

1

 

6,395

טבלה 4: התפלגות תלונות בנושא טלוויזיה ע"פ תת קטגוריות בשנים 2018-2016

הטעיה

אמירות פוגעניות

התנהגות מראיינים

התנהגויות פוגעניות

ילדים ונוער )כולל השתתפות ילדים(

דיווח לקוי

מיניות, מגדר וסקסיזם

כללי+אחר

שפה ולשון

חוסר איזון פוליטי

אלימות

ריבוי פרסומות

תוכן שיווקי

בריאות

פגיעה באוכלוסיות מוחלשות

חוסר איזון כללי

הבעת דעה

איכות התכנים

שמע

כתוביות

אי שידור

אי התאמה לזמני שידור

שידורים חוזרים

אוכל

קליטת שידורים

תיאום פרסומות

אפליה

אלכוהול

שירות לציבור

קידום עצמי

 

201620172018

692
289
515
775
279

6
313

80
10

2,959

393
4,335
498
193
164

267
208

35
2

6,095

ערוץ 12 קשת

ערוץ 13 רשת

 חדשות 2

ערוץ 14 עשר

חדשות 10

חדשות 2 וחדשות 10

 כל הערוצים

12 ו-13

ערוץ 20

חדשות 20

הלא טי.וי

ערוץ 24

שני הזכיינים

סה”כ

857
427
240
186
151
95

1,450
63

842
25
1
1

4,338

טבלה 5: פילוח תלונות לפי המורשים לשידורים בשנים 2016 - 2018

)ערוץ 2 לשעבר(

2016 20172018מורשה לשידורים

ב-1.11.17 הופסקו שידורי ערוץ 2 וקשת ורשת עברו לשדר באפיקים 
12 ו-13, ערוץ עשר עבר לשדר באפיק 14. חדשות 2 שודרו במקביל 

באפיקים 12 ו-13, חדשות עשר שודרו באפיק 14.

10אפשר לאפיין כל תלונה ביותר מאפיון אחד, לכן סך כל התלונות בטבלה 4 גדול מסך

11טלוויזיה חינוכית: בשעות השידור במסגרת ערוץ 2.כל התלונות בטבלאות 2 ו-3.

10
סה"כ

 
11

הטלוויזיה החינוכית

חדשות 20  
1%

ערוץ 14 4%  
חדשות  10 4%

חדשות 2+
  חדשות 10

2% 

12+13
 1% 

הלא 
טי.וי 0%

ערוץ 24  
0%

< התפלגות לפי מורשים לשידורים 2018
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ניתוח מגמות טלוויזיה
בשנת 2018 התקבלו 4,338 תלונות כנגד התכנים ששודרו בערוצי 
הטלוויזיה, בהם ערוץ 20 שעבר לפיקוח הרשות השנייה בשנת 
אמירות  בעקבות  תלונות  כ-820  התקבלו  הערוץ  כנגד   .2018
בוטות שעודדו פגיעה בפלשתינים באחת מתוכניות האקטואליה 

)ראו על כך בפרק הדוגמאות(. 
כ-44% מהתלונות היו נגד תוכניות, זאת לעומת 37% בשנת 2017. 
עמד  שבה   ,2017 משנת   2 פי  כמעט  פרסומות,  נגד  היו  כ-40% 
בתלונות  הגדול  הזינוק   .22% על  פרסומות  נגד  התלונות  היקף 
נובל  הגז  לשותפות  התשדיר  כנגד  ברובו  היה  פרסומות  נגד 
אנרג'י, דלק קידוחים ורציו, שצופים רבים טענו שהוא מטעה )ראו 

על כך בהרחבה בפרק הדוגמאות(. 
בתלונות נגד החדשות חלה ירידה, מ-33% מכלל התלונות בשנת 
2017 ל-12% בשנת 2018. שנה זו לא התאפיינה באירועים חריגים, 
הדברים,  מטבע  ביטחוניים.  אירועים  או  כלליות  בחירות  כגון 
אירועים אלה מביאים לגלי תלונות של צופים הרגישים לתוכני 
החדשות. מספר התלונות היורד כנגד תכנים חדשותיים מצביע 
הציבור בתכנים  ירידה באמון  על מגמה של השנים האחרונות, 

החדשותיים 12.     
כלפי חברת החדשות של ערוץ 2, ששידרה במקביל בערוצים 12 

ו-13, התקבלו 240 פניות. כלפי חדשות 10 התקבלו 150 פניות.

אתיקה בשידור
מייחסים  שהצופים  הרב  המשקל  על  מעיד  הנתונים  ניתוח 
נגד  בתלונות  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  בשידור.  לאתיקה 
תשדיר שותפות הגז )1,331 תלונות(, שצופים רבים טענו שהוא 
פוליטיות  הטיות  על  היו  האתיקה  בתחום  רבות  תלונות  מטעה. 
ודיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים, בעיקר בתוכניות האקטואליה. 

תכנים פוגעניים והתנהגויות פוגעניות 
והתנהגויות  תכנים  על  הביקורת  גוברת  האחרונות  בשנים 
לטלוויזיה  הצופים  דרישת  על  מעידות  אלה  מגמות  פוגעניים. 

נקייה יותר מתכנים פוגעניים ולתכנים "מדויקים" יותר.
בעקבות   20 ערוץ  נגד  בתלונות  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
האמירות הבוטות שעודדו פגיעה בפלשתינים, תכנים פוגעניים 
ואמירות פוגעניות )820 תלונות(. קטגוריה זו כוללת גם התנהגות 
של  פרסומת  נגד  בתלונות  בתוכנית.  מראיינים  של  פוגענית 
רמיזות  וכוללת  אלימות  מעודדת  שהיא  נטען  "קסטרו"  חברת 
ועוד.  נשים  מחפיצה  שידורה,  לשעת  מתאימות  שאינן  מיניות 
על  תלונות  הוגשו  וברקוביץ'  אופירה  של  תוכניתם  כנגד 
על  פוגעניות.  ואמירות  במרואיינים  פגיעה  אישית,  דעה  הבעת 
מערכון התפילין בתוכנית "ארץ נהדרת" נטען כי פגע ברגשות 
האוכלוסייה הדתית וביזה והשפיל תשמישי קדושה ובהם תפילין.

הטעיה ודיווח לקוי
העלייה בקטגוריה זו נובעת מעשרות פניות שהתקבלו בעקבות 
ריאיון ששודר בתוכנית "לפני החדשות" עם נפגעת תקיפה מינית 
נוספות  פניות  עשרות  הדוח(.  בהמשך  פירוט  )ראו   13 ברשת 
התקבלו נגד מהדורות החדשות בערוצים המפוקחים, בעקבות 
טענות לדיווח מוטה או שגוי באופן מגמתי, בין היתר בכתבות על 
כי המסתננים  מסתננים/מבקשי עבודה/מהגרים. הפונים טענו 
שמדובר  בעוד  לגרש,  רוצה  שישראל  מקלט  כמבקשי  מוצגים 

בשוהים בלתי חוקיים.
ככלל, הנציבות מוצאת כי קיימת פחות סלחנות לטעויות ולדיווח 

לקוי בתוכניות חדשות ואקטואליה.

12המגמה משתנה ב-2019, בעקבות שתי מערכות בחירות כלליות, אירועים ביטחוניים 

ואמירות פוגעניות של מגישים וכתבים. על כך בדוח הבא.
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ילדים ונוער 
עלייה במגמה זו נבעה מכמה מרכיבים, בהם: תלונות נגד תוכניתו 
של אמנון לוי על אימהות יחידניות בערוץ עשר 14; הופעתו של 
הזמר הפרובוקטיבי דודו פארוק בתוכנית "הכוכב הבא"; ותלונה 
על ריאיון בקשת 12 עם השחקן גדי סבן שריצה עונש מאסר בגין 

מעשה מגונה.

פרסומות 
הפרסומות  כנגד  התלונות  בהיקף  מתמשכת  עלייה  מגמת  יש 
המשודרות בערוצים השונים. הן היוו 40% מכלל התלונות, לעומת 

22% מכלל התלונות ב-2017 ו-12% מכלל התלונות ב-2016. 
הכוונה  בעיקר  תרמו  הפרסומות  נגד  התלונות  בהיקף  לעלייה 
להעלות קמפיין של שותפות הגז, שצופים טענו כי הוא מטעה, 
ופרסומת ל"קסטרו" שנטען כלפיה כי הפרסומת אלימה, מינית 

ולא ראויה לצפיית ילדים.
כמו כן, מספר התלונות על עוצמת השמע בפרסומות קפץ ביותר 

מ-50%. 

בריאות 
כנגד  פניות  מעשרות  נובעת  זו  קטגוריה  בתת  גדולה  עלייה 
פרסומת של חברת "יופלה". בתלונות נטען כי הפרסומת פוגענית, 
וכינויי  אלימים  בביטויים  ומשתמשת  לילדים  פונה  שהיא  כיוון 
לאכול  כדאי  שלא  כדברים  ואגוזים  פירות  ירקות,  ומציגה  גנאי 
ומעודדת אכילה של מוצר המכיל סוכר. כמו כן היו תלונות על 

כתבה בתוכנית של פאולה וליאון שעסקה בנושא חיסון פגום. 

איכות התכנים
ניכרת עלייה גדולה בתלונות לגבי תוכן השידורים, בהן תלונות על 

ריבוי תוכניות בישול ותלונות על ריבוי שידורים חוזרים. 

ניתוח תלונות בחלוקה למורשים לשידורים 

ביותר שויך לתלונות שהוגשו  2018 מספר התלונות הגבוה  בשנת 
נגד כל הערוצים יחד. מדובר על כשליש מהתלונות )1,450 תלונות 

מתוך 4,338(.
857 תלונות הוגשו נגד "קשת", בין היתר על קדימון לתוכנית "הכוכב 
הבא לאירוויזיון" שבה התארח כוכב הרשת דודו פארוק; אייטם על 
התבטאויות  על  תלונות  וליאון";  "פאולה  של  בתוכנית  פגום  חיסון 
גזעניות כלפי ערבים ב"אופירה וברקוביץ'"; פניות בנוגע לריאיון עם 

גדי סבן ב"אנשים" וכן פניות בנוגע לפרסומות.
842 תלונות נגד "ערוץ 20", רובן המכריע בעקבות תוכניתו של בועז 
יצחק גבאי, מצית בית הספר הדו  "אולפן פתוח", שבה רואיין  גולן 

לשוני.
יש  "לצבי  לתוכנית  קדימון  על  היתר  בין  "רשת",  נגד  תלונות   427
 ,"the four" בתכנית  דתי  מתמודד  נגד  פוגעניות  אמירות  בעיה", 
אלימות מילולית בתוכנית "האח הגדול" וכן פניות בנוגע לפרסומות. 
"פנים  לתוכנית  היתר על קדימון  בין  ערוץ עשר,  נגד  תלונות   186
האומה",  "גב  התוכנית  על  יחידניות,  באימהות  שעסקה  אמיתיות" 
שנטען כי השתלחה במפלגת "יש עתיד", וכן פניות בנוגע לפרסומות.
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בשנת 2018 התקבלו 2,037 תלונות, לעומת 362 תלונות בשנת 
מ-1,500  נבע  הזינוק  עיקר  כ-462%.  של  בזינוק  מדובר   .2017
תלונות על קמפיין פרסום של עמותת "אפרת" נגד הפלות ועוד 

כ-300 תלונות בעקבות אמירה בוטה של אופירה אסייג.

טבלה 6: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי נושאים בשנים 2018-2016

נושאים
פרסומות
תוכניות

חדשות
כללי

קדימונים
סה"כ

2016
34

400
2

16

1
453

2017
31

277

6
47

1
362

2018
131,520

14477
1525
1613

2
2,037

13כולל 1478 פניות כנגד התשדיר של עמותת אפרת.

.FM 103 14מתוכן 295 על אופירה אסייג אשר אלון ברדיו ת"א ; 10 תלונות על נתן זהבי רדיו

15בניהן תלונות על תעמולת בחירות.

16בעיקר תלונות על בעיות קליטה.

17נושאים שונים, כגון תלונות על שימוש במילים לועזיות, דיבור של שדרנים במהלך השיר, אי 

מענה לפניות בתחנה וכיו"ב.

טבלה 7: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי קטגוריות בשנים 2018-2016

קטגוריה
אתיקה

תכנים פוגעניים
כללי

מסחריות יתר
שירות טכני

סה"כ

2016
81

321
29
13
9

453

2017
96

204
25
22
15

362

2018
1,559
419

1730 
19
10

2,037

פרסומות
75% 

תוכניות
23% 

חדשות
1% 

כללי 1% קדימונים 
0%

אתיקה
77% 

תכנים פוגעניים
21% 

מסחריות כללי 1%
יותר
1% 

שירות 
טכני 

0%

< התפלגות לפי נושאים 2018

< התפלגות לפי קטגוריה 2018
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טבלה 8: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי תת קטגוריות בשנים 2018-2016 

הטעיה
מיניות וסקסיזם

אמירות פוגעניות
התנהגות מראיינים

חוסר איזון כללי
התנהגויות פוגעניות

ילדים ונוער
חוסר איזון פוליטי

כללי
תוכן שיווקי

דיווח לקוי
 אי התאמה לזמני שידור

שפה ולשון
שמע

בריאות
קליטת שידורים

הבעת דעה
ריבוי פרסומות

איכות תכנים
אי שידור/סיקור

שירות לציבור
 סה”כ 18

2016

8
7

337
6
2
5
1

12
32
9
9
 
5

3
7
1
3
2
 
2

451

2017

14
3

226
61
17
11
9
7

41
14
9
 
6
 
3

10
 2
8
2

4
447

2018

1,508
411
403
292
107
69
32
26
25
19
10
 10
8
8
6
4
4
2
2
2
 

2,948

ניתוח מגמות רדיו
ניתוח הנתונים מצביע על כך שעיקר הזינוק הוא באתיקה בשידור. 
כמעט 80% מהתלונות בשנת 2018 היו בנושא אתיקה, לעומת 27% 
על  היו  האתיקה  בתחום  התלונות  עיקר   .2017 בשנת  מהתלונות 
הטעיית המאזינים בתשדיר עמותת אפרת, 411 תלונות הגדירו את 

התשדיר כנגוע במיניות וסקסיזם.

פוגעניות  ואמירות  פוגעניים  תכנים  על  בתלונות  היה  אחר  זינוק 
לעומת   2018 בשנת  תלונות   420( בתוכניות.  מראיינים  מצד 
של  פוגעניות  אמירות  על  היו  התלונות  עיקר   .)2017 בשנת   204
השדרנית אופירה אסייג )403 תלונות( והתנהגות פוגענית מצדה 
)292 תלונות( בעקבות ריאיון בוטה שנערך עם אשר אלון, בעליה 
של קבוצת הכדורגל הפועל רעננה, שבמהלכו הטיחה במרואיין 

מילים קשות ואף הורידה אותו בגסות מהשידור. 

ניתוח הנתונים מצביע על כך שגם ברדיו המאזינים דורשים תכנים 
מדויקים יותר ונקיים מאמירות פוגעניות. המאזינים מגלים רגישות 

גבוהה יותר בכל הנוגע לתוכן האתי של השידורים. 
הרדיו  תחנות  עם  פועלת  השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות 
האזוריות ליצירת שידורים נקיים יותר ומאוזנים יותר. במסגרת זו 
בניסיון  מקיימת הנציבות שיח שוטף עם תחנות הרדיו האזוריות 

לטפל בתלונות לשביעות רצון הפונים.

על  התחנות  להנהלות  להודות  הנציבות  מבקשת  זו  בהזדמנות 
שיתוף הפעולה בנושא.

18ניתן לאפיין כל תלונה ביותר מאפיון אחד, 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 2018-2016 

 כל התחנות
תל אביב

103FM )ללא הפסקה(
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1
2
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1,498
320
80
34
31
24
12
11
10
8
7
5
2
1
 
 
 

2,043

2018 2017 2016

ניתוח התלונות לפי הזכיינים 
עיקר התלונות הוגשו נגד תחנת רדיו תל אביב )320 תלונות( 
שהפונים  אלון,  אשר  עם  אסייג  אופירה  של  ריאיון  בעקבות 
היקף  ירד  שנים  זה  לראשונה  מנגד,  ופוגעני.  בוטה  הגדירו 
תלונות   80 על  ללא הפסקה עמד  רדיו  נגד תחנת  התלונות 
בשנת 2018 לעומת 239 בשנת 2017. שתי תחנות אלה מוגדרות 
תחנות בסגנון radio talk, המשדרות מלל רב הכולל חדשות, 
ראיונות ותוכניות אישיות. מטבע הדברים, תוכניות בסגנון זה 

גוררות תלונות רבות יותר.

עלייה חלה גם בתלונות נגד תחנת הרדיו החרדית "קול חי" 
 .)2017 בשנת  תלונות   16 לעומת   2018 בשנת  תלונות   34(
עיקר העלייה נבעה ממה שהוגדר תעמולת בחירות לרשויות 

המקומיות.

גם נגד רדיו חיפה חל זינוק בתלונות )31 תלונות בשנת 2018 
נבעה מעשרות  עיקר העלייה   .)2017 7 בלבד בשנת  לעומת 
תלונות שהתקבלו בעקבות אמירות פוגעניות באחת התוכניות 

כנגד יואב אליאסי "הצל".

כ-1,500 התלונות שהתקבלו בעקבות תשדיר עמותת אפרת 
"התחלקו" בין מספר תחנות רדיו אזוריות ששידרו אותה.

19ניתן לבחור ביותר מתחנה אחת, לכן סך התלונות בטבלה 9 גדול יותר מסך כל התלונות בטבלאות  6 ו-7.
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יותר ממחצית מהתלונות שהוגשו לנציבות בשנה זו נמצאו מוצדקות. 
43% מהתלונות הוגדרו כמי שטופלו לגופן. 

ההכרעה "טופל לגופו" היא ההכרעה הנפוצה ביותר של הנציבות. 
משמעותה היא כי בתיווך הנציבות הושגה הבנה בין הפונה למורשה 
לשידור ביחס ליישוב התלונה שלא בדרך של הכרעה חד צדדית. 
גישור  הליך  באמצעות  הבנות  הנציבות  השיגה  מהמקרים  בחלק 
ההבנה  הושגה  אחרים  במקרים  בהסכמתם.  הצדדים,  בין  שקיימה 
הפונה  בפני  לשידור  המורשה  של  אישית  התנצלות  באמצעות 
ובמקרים נוספים באמצעות יצירת קשר ישיר ביוזמת הנציבות בין 
המורשה לשידור לפונה. שיח בלתי אמצעי זה בין הצדדים מעניק 
לפונה תחושה שיש מי שמקשיב לו, בעיקר מצד הגופים המשדרים 
האחרונות,  בשנים  הנציבות  שמובילה  הגישה  זוהי  העוצמה.  רבי 

שעיקרה חיבור ותיווך בין הצדדים תוך כבוד והגינות.

התשדיר  על  תלונות   1,331 לגופן",  "טופלו  שהוגדרו  התלונות  בין 
לשותפות הגז נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו.

נחרץ  טיפול  של  הנמשכת  המגמה  על  מצביע  הנתונים  ניתוח 
בתלונות הציבור. מספר התלונות המוצדקות גבוה ביחס לממוצע 
העולמי העומד על 18% - 24%, של נציבי תלונות הציבור העוסקים 

באותו התחום.

טבלה 10 – התפלגות לפי הכרעה, השוואה בין השנים 2018-2016
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פרסומת למאזדה CX3, כל הערוצים, ינואר 2018

הפנייה:

 ."I'm Sexy and I know it" הקצבי  בשיר  מלווה  הפרסומת 
לצלילי השיר נראים מי שמתרשמים מהמכונית והנהג, מצטרפים 
לשיר ולקצב וכעין מאשרים את המסר והחוויה, בהם גם ילדה כבת 
חמש הניצבת לבדה ברחוב ונהנית מסוכרייה על מקל. בפרסומת 
עובר לכאורה מסר לא ראוי המקשר ילדה צעירה לאווירה ותוכן 

מיניים. 

הטיפול בפנייה:

השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  התלונות  בעקבות 
בפרסומת  שנוצרה  הדמות  כי  המפרסם  מסר  בתגובתו  בבירור. 
נועדה לשדר "כיף שבנהיגה" כדבריו וכי הוא מתנצל מישהו נפגע 

מהפרסומת.

רוח הפרסומת  נוחות.  אי  כי הפרסומת מעוררת  הנציבות מצאה 
כיפית  אווירה  של  היא  אותו,  המלווה  ומהשיר  מהסרטון  העולה 
ילדה  של  שילובה  קלים.  מיניים  ברמזים  המלווה  ומשוחררת 

בפרסומת באווירה מינית הוא אכן בעייתי ואין לו מקום.

התלונות נמצאו מוצדקות. הואיל ושידור הפרסומת הסתיים בעת 
ככל  כי  ברשות  המקצועיים  הגורמים  החליטו  התלונות,  קבלת 
בערוצים  הפרסומת  את  בעתיד  לשדר  ויבקש  ישוב  שהמפרסם 
המפוקחים על ידי הרשות השנייה, בקשה זו תיבחן מראש בטרם 

מתן אישור לשידור, זאת בין היתר בעקבות התלונות שהתקבלו.

ריאיון שערך עודד בן עמי עם הרב שמואל אליהו בתוכנית "שש 
עם" ששודרה בערוצים קשת 12 ורשת 13, ינואר 2018

הפנייה:

תלונה על המראיין עודד בן עמי ששאל את הרב שאלות נוקבות. 
השאלות  על  להשיב  למרואיין  נתן  לא  עמי  בן  הפונים,  לטענת 

בצורה נאותה. 

הטיפול בפנייה:

במהלך הטיפול ביקשה הנציבות את התייחסותו של הגורם המשדר 
ונשאל  לריאיון  הוזמן  אליהו  שמואל  "הרב  כי:  בתגובתו  מסר  וזה 
בהרחבה על עמדותיו שהובעו לא אחת. עודד בן עמי הוא עיתונאי 
רב.  בכבוד  מרואיין,  בכל  נוהג  שהוא  כפי  בו  שנהג  ניסיון  עתיר 
התבטאויותיו של בן עמי נעשו כפי שמקובל ומוקנה בחופש הביטוי 
את  לחדד  מנת  על  מרואיין  על  להקשות  כמראיין  מזכותו  וכחלק 

עמדותיו של הרב אליהו."

והיצירה  הביטוי  חופש  במסגרת  פעל  עמי  בן  עודד  העיתונאי 
המוקנים לו. על אף השאלות הקשות שנשאלו בריאיון, הקפיד מר 

בן עמי לאפשר לרב להשיב על כל השאלות באריכות ובהרחבה.

בראיונות  מנוסה  הרב  כי  נראה  מנגד  אך  מתריסות,  היו  השאלות 
בתקשורת והוא הגיב בנחרצות ואף תקף לפרקים את המראיין על 

שאלותיו ועל התבטאויותיו.

מצא  מהצופים,  חלק  אצל  הריאיון  שעורר  הנוחות  חוסר  למרות 
הנציב כי הריאיון היה מאוזן.

https://www.mako.co.il/news-military/security-q1_2018/Article-b3adc2c0ec40161004.htm
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ריאיון שערכו אייל ברקוביץ' ואופירה אסייג עם הדוגמנית 
הטרנסג'נדרית סתיו סטרשקו, קשת 12, ינואר 2018 

הפנייה: 

סתיו  את  ברקוביץ'  אייל  הריאיון שאל  במהלך  הפונים,  לטענת 
שאלות מחפיצות ושאלות שחודרות לפרטיות באופן בוטה.

הטיפול בפנייה:

השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות  פנתה  התלונות  בעקבות 
למשדר, שמסר: "סתיו סטרשקו הגיעה לתכנית מיוזמתה ולאחר 
פניית הסוכנת שלה. התוכנית נעתרה לבקשה במטרה להעלות 
אופירה  ולקהילה הטרנסג'נדרית.  הגאה  את המודעות לקהילה 
אסייג ואייל ברקוביץ הבהירו מס' פעמים במהלך השידור כי הם 
ואת  האומץ  את  ציינו  הוא,  באשר  אדם  וכל  סתיו  את  מכבדים 
ולתת  לסייע  דרכים  על  עמה  ושוחחו  סתיו  החשובה של  הדרך 

אומץ גם לצופים בבית."

אדם  הוא  באשר  אדם  כל  מכבד  "אני  מסר:  ברקוביץ'  אייל 
שלא  ודאי  השידור.  במהלך  פעמים  מספר  גם  זאת  והבהרתי 

התכוונתי לפגוע בסתיו או באף אדם אחר."

רדיו  בתחנת  ששודרה  בתוכנית  ומסיתות  פוגעניות  אמירות 
ירושלים FM 101 , ינואר 2018

הפנייה:

והיא  תמימי"  עאהד  "המחבלת  אמר  השדרן  כי  נטען  בפנייה 
כמו  גרוע  גפן  שיהונתן  אמר  השדרן  כך,  על  נוסף  מחבלת.  לא 

יודנראט. 

הטיפול בפנייה:

הנציבות פנתה לתחנה, שמסרה בתגובה: "השדר אמר את הדברים 
בתגובה ליהונתן גפן, אשר השווה את האסירה הפלשתינית תמימי 
את  אמר  השדר  פרנק.  ולאנה  סנש  לחנה  צה"ל  לחיילי  שסטרה 
הדברים בעידנא דריתחא והוא מצר על ההשוואות שעשה. הערנו 
לשדר על כך וגם הסבנו את תשומת לבו לעניין והוא הסכים אתנו 

שמוטב שהדברים לא היו נאמרים."

אביב  ברדיו תל  בתוכנית  גוב  גידי  פוגעניות של השדרן  5. אמירות 
FM 102, ינואר 2018 

הפנייה:

בתלונות נטען כי בהתייחסו להחלטת שר הביטחון להורות לתחנת 
הרדיו גלי צה"ל שלא להשמיע שירים של המשורר והיוצר יהונתן 
גפן, כינה גוב את שר הביטחון בכינויים מעליבים הנוגעים למוצאו 

מחבר העמים.

הטיפול בפנייה:

ימים ספורים לאחר השידור, בשידור נוסף שלו, התנצל גוב עמוקות 
ובצורה כנה על דבריו. הנהלת הרשות השנייה והגורמים המקצועיים 
והם  ראויים  לא  היו  גוב  של  שדבריו  מצאו  התלונות,  את  שבדקו 
רואים את האמירות הבוטות בחומרה רבה. מהרשות נמסר כי אין 
מקום להתבטאויות מסוג זה וכי יש להשתמש בכוחו של המיקרופון 
בזהירות ובאחריות רבה, שכן לתקשורת השפעה בלתי מבוטלת, הן 

לחיוב הן לשלילה.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5074893,00.html
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שימוש במונח "מבקשי מקלט" בחברות החדשות בכל הערוצים, 
בנוגע לזרים המיועדים לגירוש מישראל, חברות החדשות בערוצים 

קשת 12 , רשת 13, עשר 14, מרס 2018

הפנייה:

שימוש במונח "מבקשי מקלט" על ידי כתבי מהדורות החדשות 
לגירוש  המיועדים  לזרים  הנוגע  בכל  האקטואליה  ותוכניות 

מישראל.

טיפול בפנייה:

על פי תשובת הגורמים המשדרים, המונח "מבקשי מקלט" שבו 
משתמשות חברות החדשות נשקל בכובד ראש טרם ההחלטה 
רק  הוא  מקלט"  "מבקשי  המונח  כי  נמסר  עוד  בו.  להשתמש 
הנושא.  בסיקור  הכתבים  משתמשים  שבהם  מהמונחים  אחד 
גם במונחים: "מסתננים",  זה נעשה שימוש  לצד שימוש במונח 
ועוד. השימוש במונחים  "מגורשים", "מהגרים"  "מבקשי עבודה", 

השונים מטרתו לתאר את המציאות המורכבת שבה מדובר.

"מבקשי  מוגדרים בחוק  לגירוש  כך, חלק מהמיועדים  נוסף על 
מקלט", כך שיש מקום להשתמש, בין היתר, במונח זה, אך כאמור 

לא כלפי כל המיועדים לגירוש.

הנציב קרא לחברות החדשות, למנהליהן ולכתביהן, להקפיד על 
שימוש במספר מונחים לתיאור הנושא ולא רק במונח "מבקשי 
מקלט", זאת כדי להציג בצורה המדויקת ביותר את הנושא. כמו 

כן, הערה הועברה לגורמים המשדרים.

עם  להמתין  לציבור  שהציע  החדשות,  חברת  חזאי  של  הערתו   .7
שטיפת המכוניות בשל האובך המתקרב, חברת החדשות, קשת 12 

ורשת 13, מרס 2018

הפנייה:

לטענת הפונים, בעליהם של מכוני שטיפה ועובדים במכוני שטיפה, 
הפסח,  חג  ערב  של  בימים  בעיקר  בפרנסתם,  פוגעת  זו  אמירה 

שבהם יש ביקוש גדול לשטיפת מכוניות.

טיפול בפנייה:

התלונות הועברו אל הנהלת חברת החדשות וזו מסרה בתגובה כי 
כך  בתוך  המשדרים.  החזאים  של  ליבם  לתשומת  יועברו  הדברים 
נמסר מחברת החדשות, כי בתוכנית הכלכלית של חברת החדשות 
ישודר אייטם שתוכנן והוכן מבעוד מועד וללא קשר לפניות, שיעסוק 

בעבודתם של המכונים לשטיפת מכוניות ערב הפסח.

התבטאות שאינה הולמת על דבריו של "הצל" בתוכנית ברדיו חיפה, 
אפריל  2018

הפנייה:

יואב  של  דבריו  על  חיפה  מרדיו  שדרנים  של  פוגעניות  אמירות 
אליאסי המכונה "הצל". על פי התלונות הרבות, כינו השדרנים את 

מר אליאסי בכינויי גנאי בוטים, בהם "צואה פשיסטית".
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טיפול בפנייה:

במסגרת  נאמרו  הדברים  כי  נמסר  לנציבות,  התחנה  בתגובת 
היו בוטים,  חופש הביטוי, אולם לדעת הנציב, הדברים שנאמרו 
משפילים ופוגעניים ולא היה מקום לשדרם. ביקורת על דבריו או 
מעשיו של אדם היא ראויה ואף מחויבת, אך עליה להיות לגופו 
ולא לגופו של אדם. ביקורת המבזה או משפילה את  של עניין 
האדם ומכנה אותו בכינויי גנאי אינה ראויה ואין לה מקום, כפי 
זה. הנציבות מצאה את התלונות מוצדקות. כמו  שהיה במקרה 
ברשות  המקצועיים  הגורמים  של  לעיונם  הועברו  התלונות  כן, 

השנייה ואלה נבדקו על ידם. 

פרסומת של שטראוס לתמי 4, כל הערוצים, אפריל 2018

הפנייה:

בתשדיר לחברת "תמי 4" נראה מטוס נוסעים העומד להתרסק. 
מכשיר  את  המטוס  צוות  איש  מציג  זה  מבהיל  אירוע  במהלך 
התרסקות  את  המדמה  התשדיר,  כי  נטען  בתלונות   ."4 ה"תמי 

המטוס, מפחיד את הצופים.

טיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פנתה הנציבות אל המפרסם, שמסר בתגובתו 
בצורה  והיצירה,  הביטוי  חופש  במסגרת  נעשה  התשדיר  כי 
מוקצנת והומוריסטית. עם זאת, המפרסם הוסיף כי החליט להסיר 

את הפרסומת משידור בעקבות משוב שהתקבל מהצרכנים. 

פרסומת לעמותת "אפרת", תחנות הרדיו האזורי, אפריל 2018

הפנייה:

ששודר  הילודה,  לעידוד  "אפרת"  עמותת  של  תשדיר  כי  נטען 
בתחנות הרדיו האזוריות ומציע לנשים השוקלות לבצע הפלה ייעוץ, 
עזרה ותמיכה כלכלית – מטעה. נאמר כי: "אגודת אפרת חרטה על 
דגלה מאבק בהפלות, וודאי שאין בכוונתה לסייע בידי מי שמבקשת 
לבצע הפלה, אלא רק לפעול לכך שאותה אישה לא תבצע הפלה 
כלל. פרסומת זו מטעה בכוונה ובזדון את ציבור השומעות, ויש פה 
כדי רמייה של ממש בעיקר כלפי נשים מוחלשות, צעירות וכאלה 

שנמצאות במצוקה אמיתית ומחפשות מזור."

הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פתחה הנציבות בבירור, שבמהלכו פנתה לעמותה. 
החלטת  בסיס  על  נקבע  התשדיר  נוסח  כי  בתגובתה  מסרה  זו 
בג"ץ בנושא ועל פי הנוסח שאישר בג"ץ. במקביל פנתה הנציבות 
לגורמים המקצועיים ברשות השנייה, ובכללם למחלקה המשפטית 
בתום הבדיקה  לעומקו.  הנושא  של הרשות, על מנת שתבדוק את 
התשדיר  את  לתקן  העמותה  על  כי  המשפטית  המחלקה  קבעה 
כך שהעמותה תוצג בתשדיר באופן ברור בשם "אפרת – האגודה 
לעידוד הילודה". עוד קבעה המחלקה המשפטית, כי רק כפוף לכך 

ניתן יהיה להמשיך ולשדר את התשדיר.

https://www.haaretz.co.il/gallery/media/1.6134821
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ארץ נהדרת, מערכון התפילין, קשת 12, מאי 2018

הפנייה:

השר  דמותו של  את  המגלם  קומיקאי  נראה  המדובר  במערכון 
הזמרת  נוסח  קוקיות,  בצורת  תפילין  ראשו  כשעל  בנט,  נפתלי 
היה  המערכון  כי  נטען  בתלונות  ברזילי.  נטע  האירוויזיון  זוכת 

משפיל וביזה את אחד מקודשי ישראל וסמלי הדת היהודית.

טיפול בפנייה:

ברשות  המקצועיים  ולגורמים  המשדר  לגורם  פנתה  הנציבות 
הגורמים  של  בהתייחסותם  עמדתם.  את  לקבל  השנייה 
נוחות  אי  מעורר  אכן  המערכון  כי  נמסר,  ברשות  המקצועיים 
הגב'  מועצת הרשות השנייה,  יו"ר  בהומור.  גדולה, אף שמדובר 
יוליה שמאלוב ברקוביץ', התייחסה אף היא למערכון ואמרה כי 
במקרה זה נחצה קו אדום המבדיל בין הומור לבין פגיעה בצופים. 

היא אף טענה בפומבי כי על "קשת" לתת על כך את הדעת.

וסאטירה  בידור  תוכנית  היא  נהדרת"  "ארץ  כי  נמסר  מ"קשת" 
וכי  ישראל  במדינת  וחברתיים  אקטואליים  בנושאים  העוסקת 
שניכסו  הפוליטיקאים  את  לבקר  התוכנית  באה  זה  במקרה 
זאת,  ישראל באירוויזיון האחרון. עם  לעצמם את הצלחתה של 
הבהירה הנהלת קשת כי למערכת התוכנית לא הייתה כל כוונה 
לפגוע בצופים. ההנהלה התנצלה והביעה צער אם מישהו נפגע 

מהמערכון.

עמדת הנציב היא כי מדובר במערכון הומוריסטי וסאטירי שנוצר 

יוצרי התוכנית. מטרתו הייתה  והיצירה של  במסגרת חופש הביטוי 
כל  של  לטעמו  קולע  שאינו  טבעו  הומור  חברתית.  תופעה  לבקר 
אחד וכל עוד הוא אינו מבזה ומשפיל יש לו מקום, הגם שהוא מעורר 
אי נוחות. במקרה זה סבר הנציב כי באיזון שבין חופש הביטוי לבין 
הפגיעה בציבור הצופים, משקלה של הפגיעה בצופים, בהם צופים 
חילונים, מסורתיים ודתיים היה גדול יותר. מנגד, הביעה "קשת" את 

התנצלותה על המערכון. 

פנייה בנוגע למוזיקה לבני נוער בתחנות הרדיו האזורי, מאי 2018

הפנייה:

פנייה של נער בן 14, המבקש להוסיף תוכני מוזיקה המדברים לבני 
נוער כגון פופ, רמיקסים, ראפ ורגאטון לטיני, בתחנות הרדיו האזורי.

הטיפול בפנייה:

הנציב העביר את הפנייה לתחנות הרדיו האזורי. כמה תחנות שלחו 
לטעמו.  שהוא  תוכן  של  שידורים  ומועדי  תוכניות  שמות  לפונה 
מוזיקה באתר  לו לערוך רשימות השמעה של  99 הציע  רדיו אקו 

האינטרנט שלהם ורדיו תשעים הזמין את הפונה לסיור בתחנה.

סרטון חיסונים שפורסם בפייסבוק של רשת 13, יוני 2018

הפנייה:

בפייסבוק  העלתה  ש"רשת"  חיסונים  נגד  סרטון  כי  נטען  בפנייה 
מטעה, נותן מידע שגוי וגורם נזק לציבור.

http://www.ice.co.il/media/news/article/743607
https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.6220657
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הטיפול בפנייה:

אף שלא מדובר בפנייה לגבי שידור טלוויזיה והסרטון באחריות 
הזכיינים  של  האינטרנט  אתרי  בנושא.  פעלה  הנציבות  "רשת", 
וכן פעילותם ברשת, אינם בתחום אחריותה של הרשות השנייה. 
עם זאת, העברנו את הפניות לידיעת הגורם המשדר, שהסיר את 

הסרטון.

כיתוב פוגעני בתוכנית "לפני החדשות", רשת 13, יולי 2018

הפנייה:

בכתוביות שליוו ריאיון שנערך בתוכנית "לפני החדשות" ב"רשת" 
היא  כי  נכתב  ובהמשך  נאנסה  כי  טוענת  המרואיינת  כי  נכתב 
טוענת כי עברה ניסיון אונס. בתלונות הרבות נטען כי שינוי הכיתוב 

היה פוגעני ומשפיל ומטעה ופגע באמינותה של המרואיינת.

הטיפול בפנייה:

הנציבות פנתה לגורם המשדר לקבלת עמדתו. נתקבלה תגובה 
חד  היה  המרואיינת  עם  שנערך  הריאיון  שתמציתה:  מפורטת 
שניתנה  מבלי  מפורטת  בצורה  עמדתה  את  הביעה  היא  צדדי. 
לצד השני הזכות להגיב. הריאיון התקיים כך במכוון, והיא קיבלה 
במה נרחבת ומכבדת. עוד נכתב כי המרואיינת הוזמנה להתראיין 
בעקבות קמפיין גיוס המונים שערכה לשם עידוד תרומות למימון 
הליכים משפטיים אזרחיים וכי ניתנה לה לשם כך במה נרחבת 
ותומכת, מאחר שעורכי התוכנית סברו כי מדובר במטרה ראויה. 

שבחרנו  "מכיוון  כי:  המשדר  הגורם  השיב  הכיתוב  לשינוי  באשר 
ביודעין להעניק לה, ורק לה, במה נרחבת, אנחנו מחויבים לשמור 
ככל שניתן שלא לגרום עוול גם כלפי הצד הנעדר מן הדיון )שלו 
נשמע.  לא  בתוכנית  קולו  ואשר  החמורים(,  המעשים  מיוחסים 
הכיתוב שעליו מלינה המרואיינת )כאילו היא מלינה על ניסיון אונס 
– ולא על אונס(, נוסח באופן זה משום שהרשעתו של הנאשם על 
של  המקרה  )ולא  האישום  בכתב  נכלל  שכן  במקרה  הודאתו,  פי 
המתלוננת(, הייתה בעבירת ניסיון אונס ולא אונס. ידיעה זו תורגמה 
בתום לב )גם אם בחוסר דיוק מסוים שעליו צר לנו(, על ידי נותני 
הכותרת בהפקת התוכנית לכיתוב שליווה את חלקו של הריאיון. לא 
ובטח שלא להטיל ספק במרואיינת, כפי  כוונה לפגוע  הייתה שום 
שיעידו כל ההיבטים האחרים בריאיון". הגורם המשדר שב והביע את 

צערו אם המרואיינת נפגעה מהדברים.

ריאיון עם גדי סבן בתוכנית "אנשים", קשת 12, יולי 2018

הפנייה:

בתלונות על ריאיון שנערך ב-24 ביולי 2018, בתוכנית "אנשים", עם 
במה  לתת  מקום  היה  לא  כי  נטען  סבן,  גדי  המורשע  המין  עבריין 
תקשורתית לעבריין המין המורשע. אחרים טענו כי במהלך הריאיון 
לא הביע גדי סבן כל חרטה על מעשהו. פונים אחרים קבלו על כך 
התקיפה  שנפגעת  בעוד  סבן,  המורשע  לעבריין  רק  במה  שניתנה 

המינית לא קיבלה הזדמנות להביע את עמדתה.

https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/people-s13/VOD-c4453f3050cc461006.htm
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הטיפול בפנייה:

את  ופנתה לקבל  בבירור מעמיק של התלונה,  הנציבות פתחה 
תגובת "קשת 12". בתגובה נמסר: "הפקת התוכנית "אנשים" ערה 
מאירי,  עדי  סבן.  גדי  של  הריאיון  מן  העולות  הרגישות  לסוגיות 
עם  התעמתה  עמוקות,  בנושא  שמעורה  ותיקה  פלילים  כתבת 
סבן על מעשיו והקריאה לו קטעים מכתב האישום הקשה נגדו. 
במהלך הכתבה סבן הביע חרטה על מעשיו ובשום שלב בריאיון 
לא זלזל בקורבן ולא הכחיש את המעשים שיוחסו לו בהרשעה. 
מנקודת מבט עיתונאית, ריאיון אינו "פרס", אינו הכשר או הלבנה 
למי שהכתים את עצמו במעשים שבגינם הורשע, אלא כלי לדיון 
12" אף הביעה את התנצלותה בפני מי שנפגע  "קשת  ציבורי." 

מהריאיון וציינה כי זו לא הייתה הכוונה.

הנציב צפה בריאיון וזה עורר בו חוסר נוחות רב. במהלך הריאיון 
עמו נשאל אמנם גדי סבן על המעשה ואם הוא מתחרט, אך הוא 
התעקש לספר כי שילם את חובו על מעשהו וביקש שיניחו לו. 
בהמשך הוא אף ניסה לקדם מופע שהוא מעלה, דבר שהגביר 

את חוסר הנוחות מהריאיון. 

שילובם  לעניין  אחת  לא  הציבור  פניות  נציבות  נדרשה  בעבר 
ובידור  אקטואליה  בתוכניות  ומורשעים  נאשמים  חשודים,  של 
המשודרות בערוצי הטלוויזיה והרדיו. בין היתר התקבלו עשרות 
תלונות בעקבות ראיונות שנערכו עם עברייני מין מורשעים. בין 
הפונים היו בעיקר נשים, חלקן נפגעות תקיפה מינית, שטענו כי 
מתן פתחון פה לעברייני מין, הגם שהורשעו, הוא פוגעני ופותח 

את פצעיהן מחדש. 

נאשמים  חשודים,  של  שילובם  האוסר  חוק  או  כלל  כל  אין  כיום, 
האם  השאלה,  נשאלת  טלוויזיה.  בתוכניות  מורשעים  עבריינים  או 
בהיעדר כלל או חוק שכזה, יש מקום לשלבם בתוכניות טלוויזיה? 
העבירה,  קורבנות  נמצאים  המתרס  של  השני  מצדו  כי  לזכור  יש 
אשר  נוספים,  עבירה  וקורבנות  מכריהם  קרוביהם,  משפחותיהם, 
החשיפה לריאיון מסוג זה מעוררת אצלם מחדש את הזוועות שחוו. 
העשרות הרבות של התלונות שהתקבלו בנציבות בעקבות הריאיון 

מצביעות על אי הנוחות הגדולה בקרב הצופים ובעיקר הצופות.

הנציב סבור כי היה על הגורם המשדר להפעיל שיקול דעת מוגבר 
תוך התחשבות גדולה בצופים ובעיקר בצופות. בהיעדר חוק או כלל 
בנושא, הנציב סבור כי יש לחבר קוד אתי שיעסוק בסוגיה רגישה זו 

והוא קורא לגורמים המקצועיים לקיים דיון ציבורי בנושא.

יולי   ,12 קשת  ישראל",  "נינג'ה  בתוכנית  מינית  הטרדה  על  תלונה 
2018

הפנייה:

 2018 ביולי  ב-25  ששודרה  התוכנית  במהלך  כי  נטען  בתלונות 
התבקש אחד המתמודדים, שהוא רקדן מקצועי שרוקד גם כחשפן, 
לבצע ריקוד ארוטי )לאפ דאנס( לצד מנחת התוכנית, רותם סלע. 
בתלונות נטען כי הריקוד נעשה ללא רשותה של סלע ותוך שהיא 
מביעה את מחאתה ומזועזעת, וכי מדובר למעשה בהטרדה מינית 
בוטה לכאורה בשידור חי. מתלוננים אחרים טענו כי בעיצומם של 
וכי התוכן היה פוגעני  זו ילדים רבים  חודשי הקיץ צופים בתוכנית 

ומביש גם כלפיהם.
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הטיפול בפנייה:

הנציבות פנתה למשדר לקבל את התייחסותו. בתגובה נמסר כי 
הקטע המדובר שודר לאחר השעה 22:00, המוגדרת כשעת צפייה 
למבוגרים. עוד נמסר כי לבד מהנחיית התוכנית, מעורבת המנחה 
ובזמן  הצילומים  בזמן  התוכן  החלטות  בקבלת  גם  סלע  רותם 
עריכת התוכנית וכי במקרה זה הקטע שודר באישורה ועל דעתה 
צער  הגורם המשדר  הביע  זאת,  עם  מוטרדת.  לא חשה  היא  וכי 

בפני מי שחשה או חש אי נוחות מהתוכן ששודר.

הומוריסטית  בצורה  שהוצג  באקט  שמדובר  אף  הנציב,  לדעת 
היה  ומוטב  נוחות  אי  עורר  הוא  המנחה,  של  בהסכמתה  ושודר 
התחשבות  ותוך  מוגברת  בזהירות  שוקל  היה  המשדר  הגורם  לו 

ברגשות הצופות והצופים, אם לשדר קטע זה.

ישראל" משודרת בשעה  "נינג'ה  ילדים בתוכנית:  באשר לצפיית 
המוגדרת כשעת צפייה למבוגרים. ההחלטה אם להתיר לילדים 
זאת, מאחר שהתוכנית שודרה  לצפות בה חלה על ההורים. עם 
צופים  מושך  תוכנית  של  זה  וסוג  הגדול  החופש  של  בעיצומו 
צעירים רבים, קרא הנציב לגורם המשדר לנהוג בזהירות מוגברת 

בבואו לשדר תכנים בשעות אלה ולהתחשב בכך. 

הפסקה  ללא  רדיו  הבוקר",  ארוחת  "מועדון  גזענית,  התנהגות 
103FM, אוגוסט 2018

הפנייה:

לב  לאה  השדרנים  צלצלו  בתוכנית,  המפתיעה  הטלפון  בשיחת 

ושי גולדשטיין לאישה דרוזית שהתבטאה בעד חוק הלאום ודיברו 
בצורה גזענית ובזויה. בין היתר נאמרו בצורה סטריאוטיפית אמירות 
כגון: עסוקה בגלגול עלי גפן, הופכת את הלאבנה, יש לנו מודיעין 

אחד ארבע פיתה ועוד. 

הטיפול בפנייה:

בעקבות הפניות, שנמצאו מוצדקות, התנצל השדרן שי גולדשטיין 
על דבריו בשידור.

הערוצים,  כל  לווייתן,  הקידוח  באסדת  שעוסק  פרסומת  תשדיר 
אוגוסט 2018 

הפנייה:

בפניות נטען כי מדובר בתשדיר העוסק בנושא שנוי במחלוקת ואין 
מקום לשדרו. 

הטיפול בפנייה:

בעקבות הפניות פתחה נציבות פניות הציבור ברשות השנייה בבירור, 
אך ב-13 באוגוסט 2018 עתר ארגון שומרי הבית לבג"ץ, כנגד הרשות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בדרישה למניעת שידור התשדיר. על פי 
תלונות  נציב  התש"ן-1990,  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  חוק 
התלוי  בעניין  בתלונה  מלטפל  מנוע  השנייה  הרשות  של  הציבור 
ועומד בבית המשפט. לאור האמור, הנציב נמנע מטיפול בתלונות 

אלה.
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רדיו תל אביב,  וברקוביץ',  ריאיון עם אשר אלון בתוכנית אופירה 
אוגוסט 2018

הפנייה: 

תלונות על ריאיון שנערך ב-6 באוגוסט 2018 בתוכנית הספורט 
של אופירה אסייג ואייל ברקוביץ' ברדיו תל אביב. בתלונות נטען 
כי בריאיון שנערך עם מר אשר אלון, בעליה של קבוצת הכדורגל 
אליו השדרנית אסייג במתקפה משולחת  רעננה, פנתה  הפועל 
בעליה  טביב,  אלי  מר  על  בתקשורת  להתבטאותו  בתגובה  רסן 
של קבוצת בית"ר ירושלים המקורב לגב' אסייג. בתלונות נטען כי 
אופירה אסייג לא אפשרה למר אלון להתבטא כלל וכלל, צעקה 
להוריד  התוכנית  ממפיק  דרשה  ולבסוף  אותו  השפילה  עליו, 
אותו משידור. מתלוננים אחרים טענו כי הגב' אסייג עשתה זאת 
בשל קרבתה למר טביב ומשפחתו וכי בכך היא הפרה את כללי 

האתיקה העיתונאיים ופעלה בצורה לא אובייקטיבית.

הטיפול בפנייה:

כי  שמסרה  התחנה,  להנהלת  הרשות  פנתה  הבירור  במהלך 
אין  אחר.  בטון  להיעשות  היה  אמור  אלון  אשר  מר  עם  "הריאיון 
חולק כי אופי השידור המשוחרר ונטול העקבות של הגברת אסייג 
לו  מודעים  הוותיקה  בתוכניתה  המשתתפים  כל  וכי  לכול,  מוכר 
ומכירים אותו. אולם נדמה כי היה מוטב לו הדברים שנאמרו היה 
נאמרים בטון אחר, ומקצתם עדיף שלא היו נאמרים כלל." עוד 
יום לאחר מכן הבהירה הגב' אסייג  נמסר כי בתוכנית ששודרה 
זו  בצורה  להתבטא  תכננה  לא  כי  היתר  בין  ואמרה  דבריה  את 

וכי ייתכן שלא הייתה צריכה להעלות את מר אלון לשידור. בן זוגה 
לתוכנית, אייל ברקוביץ', אף עימת אותה עם הריאיון הנוקב ואמר 
לה בשידור כי היא עשתה טעות. שני המגישים אמרו בהמשך כי הם 

מכבדים את מר אלון ואת דרכו ופעילותו בכדורגל הישראלי.

הגנה  שעליו  טביב,  אלי  למר  אסייג  הגב'  של  לקרבתה  באשר 
ידוע שהגב' אסייג מקיימת יחסי חברות עם מר  בשידור, נמסר כי 

טביב ומשפחתו וכי היא אמרה זאת לא פעם בעבר ובצורה גלויה.

בהאזנה לקטע המדובר תוקפת אופירה אסייג בחריפות את מר אלון 
לו להשיב על התקפותיה. בשלב מסוים היא אף  ואינה מאפשרת 
פונה אליו במילים מעליבות ומסרבת בכל תוקף לאפשר לו להגיב, 
תוך שהיא צורחת עליו. לבסוף, עוד בטרם השיב לטענות שהעלתה, 
שלי,"  מהתוכנית  אותו  "להעיף  התוכנית  למפיק  הורתה השדרנית 
כדבריה. לטעם הנציב, השיח החד צדדי היה קשה להאזנה. לפרקים 
הוא היה אלים מילולית, בוטה ומשפיל. לא היה מקום לשיח אלים 

ותוקפני זה.

במקרה זה פגעה הגב' אסייג לא רק בחופש הביטוי של המרואיין 
שהיא עצמה העלתה לשידור, אלא גם בכללי האתיקה העיתונאיים, 

בכך שלא אפשרה לו להביע את עמדתו בתגובה לעמדתה.

הפניות נבחנו גם על ידי הגורמים המקצועיים ברשות השנייה ואלה 
מצאו כי הגב' אסייג עברה על כללי הרשות השנייה, בהם "אי מתן 
זכות תגובה" ו"משדר פוגעני". בעקבות זאת פתחה הרשות השנייה 
בהליך של הפרה לכאורה כנגד התחנה. אם השידור יוגדר כהפרה 
יוטלו סנקציות על התחנה, בהן האפשרות להטיל על התחנה עיצום 

כספי בגובה עשרות אלפי שקלים.

https://b.walla.co.il/item/3181039
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עם זאת, הנציב מגנה בתקיפות את גילוי האלימות שהיו בימים 
האחרונים כלפי השדרנית אופירה אסייג וכלפי התחנה בעקבות 
השידור. אין מקום לגילויי אלימות בוטים אלה. אין מקום לאיומים 
דומים  ואלימות  גילויי הסתה  ועל משפחתה.  אסייג  אופירה  על 

הביאו בעבר לפגיעה בחיי אדם ויש למנוע אותם בכל דרך.

אייל",  או  "אביב  בתוכנית  גפן  אביב  הזמר  פוגעניות של  אמירות 
קשת 12, אוגוסט 2018

הפנייה: 

בתוכנית "אביב או אייל" ששודרה ב-6 באוגוסט 2018 הטיח הזמר 
אביב גפן עלבונות והאשמות באחד המתמודדים, זאת בשל היותו 
תושב שבי שומרון. בין השאר הטיח בו גפן כי: "בזכותו ילדיי לא 

יוכלו לחיות בארץ בעתיד."

הטיפול בפנייה: 

במהלך הבירור פנתה הנציבות לערוץ המשדר לקבלת תגובתו. 
מהערוץ נמסר כי "התוכנית אביב ואייל מביאה למסך את עמדות 
השופטים בכל הקשור למוזיקה, ליצירה וכן לנושאים פוליטיים 
אביב  המתמודדים.  עם  מהמפגשים  עולים  שהם  ככל  חברתיים 
גפן הוא זמר ויוצר בעל זהות פוליטית וחברתית מובהקת שמביע 
אביב  של  השיפוט  והביטוי.  הדעה  חופש  במסגרת  דעותיו  את 

בתוכנית היה ונשאר נאמן לכישרון המוזיקלי עצמו."

"אביב או אייל" היא תוכנית מוזיקה שבמסגרתה בוחנים הזמרים 
לזהות  בניסיון  השירה,  בתחום  מתמודדים  גולן  ואייל  גפן  אביב 

השקפת  על  מבוססת  אייל"  או  "אביב  התוכנית  הבא.  הכוכב  את 
עולמם השונה של גפן וגולן בתחום המוזיקה, אך גם בתחומי החיים 
במסגרת  זאת  עושים  השניים  הפוליטי.  התחום  ובכללם  השונים 
חופש הביטוי והיצירה המוקנה לכל אחד מהם, זכות יסוד במדינתנו. 
במקרה המדובר ניצל הזמר אביב גפן את העובדה שהתמודד הוא 
תושב שבי שומרון ושב והביע את עמדתו הידועה והמוכרת בנושא 
ושומרון. נשאלת השאלה אם  יהודה  היהודית בשטחי  ההתיישבות 
אוזנה  היא  ואם  משפילה  או  מבזה  פוגענית,  הייתה  דעתו  הבעת 
גפן  של  דעתו  כי  עולה  המדובר  בקטע  מצפייה  נוגדות.  בדעות 
אוזנה בו במקום על ידי עמדתם הנוגדת של אייל גולן ושל המנחה, 
ומכאן  גפן על עמדתו  מירי מסיקה. השניים התעמתו עם  הזמרת 

שהדיון היה מאוזן.

כי  הנציבות  מצאה  עמדתו,  את  גפן  הביע  שבה  לדרך  באשר 
כשתקף  בעיקר  נוחות  אי  עוררה  התבטאותו  הדיון,  של  בתחילתו 
אישית את המתמודד והטיח בו האשמות בשל מקום מגוריו. אולם 
בהמשך, לאחר שחבריו לתוכנית העירו לו נחרצות על דבריו, הוא 
והביע את עמדתו הכללית בנושא. אין  מיתן את ביקורתו האישית 
גפן להביע את עמדתו במסגרת  זכותו של אביב  כי  חולק על כך 
של  לגופו  להיעשות  צריכה  זו  דעה  אולם  והיצירה,  הביטוי  חופש 
עניין ולא לגופו של אדם כפי שאירע לפרקים במקרה שעליו הלינו 
הפונים. גם הגורמים המקצועיים ברשות השנייה שבחנו את הנושא 
מקום  היה  לא  אך  אחרות,  בדעות  אוזנה  גפן  של  דעתו  כי  מצאו 
לתקוף אישית את המתמודד. בעקבות זאת יעבירו הגורמים הערה 

להנהלת הערוץ על הדברים. 

http://www.ice.co.il/media/news/article/750583
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אמירות פוגעניות כלפי המגזר הערבי בתוכנית אופירה וברקוביץ', 
קשת 12, אוגוסט 2018

הפנייה:

הכנסת  חברי  את  ברקוביץ'  תקף  לשאלה,  בתגובה  כי  נטען 
הערבים וכינה אותם בכינויי גנאי כגון: "סוסים טרויאניים", "גיס 
היו  ברקוביץ'  של  דבריו  כי  נטען  בתלונות  ו"מחבלים".  חמישי" 

פוגעניים, משפילים, מבזים וגזעניים.

הטיפול בפנייה:

בתגובתה הודיעה "קשת" כי כבר למחרת השידור פרסמו אייל 
אייל  מסר  בהתנצלותו  הדברים.  על  התנצלות  וקשת  ברקוביץ' 
לא  וגם  הערבי  בציבור  לא   – לפגוע  התכוונתי  ״לא  ברקוביץ': 
בכל חברי הכנסת הערבים. אמנם יש לי מחלוקות עמוקות עם 
חלקם אבל לא הייתה לי כוונה לפגוע ולהכתים את כולם. חלק 
מהביטויים בהם השתמשתי היו לא ראויים ועל כך אני מתנצל.״ 
מ"קשת" נמסר: "דבריו של אייל ברקוביץ' לא היו צריכים להיות 
בהרבה  כמו  שנפגע.  מי  בפני  מתנצלים  ואנו  לשידור  מובאים 
קצות  מכל  ח"כים  יוזמנו  הקרובה  לתוכנית  גם  בעבר,  תוכניות 

הקשת הפוליטית."

בטענה  התוכנית  את  להשעות  "קשת"  החליטה  כך,  על  נוסף 
דוגלת  שבהם  הביטוי  חופש  מכללי  חרגו  בה  שנאמרו  שהדברים 
החברה. "בשל חומרת הדברים, הוחלט להקדיש את הימים הקרובים 
לבחינת הנהלים והכללים. אי לכך לא שודרה התכנית ביום שישי 

שעבר" נמסר מקשת.

חופש  במסגרת  אמנם  נאמרו  ברקוביץ'  של  דבריו  הנציב,  לדעת 
הביטוי והיצירה המוקנה לו, אך היו מבזים, משפילים ופוגעניים. אין 
חולק על כך שבמסגרת חופש הביטוי יש מקום לבקר התבטאויות, 
אמירות ומעשים של אדם זה או אחר, אך על הביקורת להיות לגופו 
כמו במקרה  אנשים  קבוצת  או של  אדם  לגופו של  ולא  עניין  של 
זה. ראוי היה לו "קשת" הייתה נמנעת מראש מלשדר את הדברים 

הפוגעניים, מאשר לשדרם ולהתנצל עליהם לאחר השידור.

פרסומת לקסטרו – איפה ה-Dress, כל הערוצים, אוגוסט 2019

הפנייה:

בפרסומת נראית אחת המשתתפות כשהיא מאיימת על צעירה אחרת, 
השכובה כפותה בתא המטען במכונית. האיום נעשה באמצעות את 
חפירה, הרומז לכוונתה לקבור את האישה הכפותה. בתלונות הרבות 
נטען עוד כי הפרסומת מכילה אלמנטים מיניים בוטים, המחפיצים 
מתנופפת  כששמלתה  המצולמת  שחקנית  בהם  האישה,  גוף  את 

והיא מנסה לפתות אנשים הנקרים על דרכה.
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הטיפול בפנייה:

בצפייה בפרסומת מצאנו את התלונות מוצדקות. בפרסומת יש 
אלמנטים פוגעניים ומבזים. כך למשל, האיומים ברצח על קורבן 
הכפות בתא המטען של המכונית הם מזעזעים. גם האלמנטים 
המיניים המוצגים בפרסומת מבזים ומשפילים, הצגת השחקנית 

כאישה המנסה להשיג את שהיא מבקשת באמצעות פיתוי.

התלונות  בבירור  פתחו  השנייה  ברשות  המקצועיים  הגורמים 
מבדיקתם  הפרסומות.  וכללי  השנייה  הרשות  לחוקי  בהתאם 
בכל  הרשות  מכללי  חלק  לכאורה  נוגדת  הפרסומת  כי  עלה 
הנוגע לאלימות ומיניות. בעקבות זאת, הורו הגורמים המקצועיים 
למפרסם כי אין לשדר את הפרסומת במתכונתה הנוכחית, אלא 
אם תתוקן ויוסרו ממנה האלמנטים האלימים והמיניים הבוטים. 

בעקבות זאת הופסק שידור הפרסומת.

יו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הגב' יוליה שמאלוב 
מציגה  "הפרסומת  הרשות:  החלטת  בעקבות  מסרה  ברקוביץ', 
בכלל  הציבור  ברגשות  לפגוע  עלולה  אשר  מוגזמת  אלימות 
ולהשפיע לרעה על בני הנוער בפרט. הרשות נצמדת למטרותיה 

לשמור על האינטרס הציבורי."

תעמולת בחירות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות, רדיו קול חי, 
אוקטובר 2018

הפנייה:

בתלונות נטען כי לקראת הבחירות המקומיות, רדיו "קול חי" נוקט 
עמדה חד צדדית בעד מפלגת אגו"י, דגל התורה וש"ס בבני ברק 
"יחד"  ומפלגת  תורה"  "בני  מתנועת  לחלוטין  ומתעלם  ובירושלים 
נציגי  של  לשידור  בהעלאה  השאר  בין  מתבטא  הדבר  ואחרים. 

מפלגות אגו"י, דגל התורה וש"ס בלבד. 

הטיפול בפנייה:

הליך  נפתח  הפניות  בעקבות  מוצדקת.  התלונה  כי  הרשות מצאה 
של הפרה לכאורה, שבסופו ייתכן כי יוטל על התחנה קנס כספי או 

סנקציה אחרת.

חברת  העיתונות",  את  "פגוש  בתוכנית  גזענית  אמירה  על  תלונה 
החדשות של ערוץ 2, אוקטובר 2018

הפנייה:

תלונות רבות על כך שהעיתונאית רינה מצליח אמרה כי הימין רצח 
את ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

הטיפול בפנייה:

רינה  העיתונאית  תחילה  אמרה  אכן  שבו  המדובר,  בקטע  בצפייה 
מצליח כי הימין רצח את ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, נמצא כי 
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היא מיהרה לתקן את דבריה ואמרה כי איש ימין רצח אותו. גם 
המרואיין, ח"כ דוד אמסלם, דחה את הדברים. אכן לא היה מקום 
לאמירה כוללנית זו של רינה מצליח, אך היא תיקנה את דבריה 

מיד.

תלונה על ריאיון עם יצחק גבאי בתוכנית אולפן פתוח, ערוץ 20, 
נובמבר 2018

הפנייה:

בתוכנית "אולפן פתוח עם בועז גולן" בערוץ 20 רואיין יצחק גבאי, 
העבריין המורשע, שהצית את בית הספר הדו לשוני בירושלים 
זו. בתלונות הרבות, בהן  בגין עבירה  ונדון לשלוש שנות מאסר 
תלונה של הורים לתלמידי בית הספר הדו לשוני, נטען כי במהלך 
הריאיון שערך עמו המנחה, בועז גולן, ובהשתתפות חברי פאנל 
מכך,  יתרה  מעשהו.  על  חרטה  כל  הביע  לא  גבאי  מר  אחרים, 
וחברי הפאנל לא הפסיקו  הריאיון, על פי התלונות, היה מחויך 
לחייך ולהחליף הלצות. איש מהם לא מחה על הדברים ולא גינה 
כי הריאיון הפוגעני מעודד  נטען  את המעשה. בתלונות הרבות 

מעשי אלימות.

הטיפול בפנייה:

הנציבות פנתה לקבל את תגובתו של ערוץ 20. בתגובתה מסרה 
הנהלת הערוץ, כי "הנהלת הערוץ רואה בחומרה את הריאיון עם 
העבריין יצחק גבאי שהצית את בית הספר הדו לשוני בירושלים. 
לחלוטין  מסתייגים  ואנו  מקובלת  נורמה  מכל  חרג  הריאיון 

נמסר  עוד  הריאיון."  התנהל  בו  מהאופן  והן  שביצע  מהפשע  הן 
מנורמות  שחרג  לכיוון  התפתחה  באולפן  חי  בשידור  "השיחה  כי 
המקובלות בתוכניות מסוג זה. לצערנו זה טבעו של שידור חי שלא 
הכול בו ניתן לשליטה ולפיקוח בעיקר כשלוקחים בו חלק מרואיינים 
התנצל  התוכנית  בסיום  כי  מסרה  הערוץ  הנהלת  ומגוונים."  רבים 
על  התנצל  הוא  בהמשך  הדברים.  על  בשידור  גולן  מר  המנחה 
הדברים בעמוד הפייסבוק שלו. הנהלת הערוץ התנצלה על הדברים 
נוספת  התנצלות  הודעת  תפרסם  כי  והודיעה  החברתיות  ברשתות 
במהלך שידוריה וכי בעקבות המקרה הופקו לקחים ורועננו הנהלים 
המשודרות  אלו  ובעיקר  אקטואליה  בתוכניות  העוסקים  בקרב 

בשידור חי.

דקות  במשך  סלידה.  כדי  עד  נוחות  אי  עוררה  בתוכנית  הצפייה 
ארוכות נראה המרואיין, יצחק גבאי, מחייך ונינוח, ואיש מהמשתתפים 
המזעזע.  העברייני  מעשהו  עם  אותו  מעמת  אינו  בפאנל  האחרים 
ביניהם  והחליפו  מחויכים  נראו  האחרים  הפאנל  חברי  מזו,  יתרה 
מחברי  וביקש  רפה  ניסיון  עשה  גולן,  מר  הפאנל,  מנחה  הלצות. 
הפאנל "בואו נהיה רציניים", אך לא פעל להפסיק את הדיון. במקרה 
וברגשות הנפגעים ממעשהו הפלילי  זה, הפגיעה ברגשות הצופים 
והייתה  גבאי, עלתה על חופש הביטוי  יצחק  של העבריין המורשע 
זו מחובתו של מנחה התוכנית לעצור בו במקום את השיח הנינוח 

שהתנהל על מעשהו הנלוז.

הגורמים המקצועיים ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קבעו כי נגד 
הערוץ ייפתח הליך של הפרה לכאורה בשל פגיעה ברגשות הצופים. 

אם יתקבל, תוטל על הערוץ סנקציה כספית או אחרת.

https://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/1.6651577
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בעבר נדרשה הנציבות לא פעם לשאלת השתלבותם חשודים, 
נאשמים או עבריינים מורשעים בתוכניות הטלוויזיה השונות, הן 
כמרואיינים הן כמשתתפים בתוכניות. עמדת הנציבות היא שאין 
תמיכה  מביעים  שאינם  זמן  כל  בתוכניות,  שילובם  על  לאסור 
במעשים הפליליים שבהם היו מעורבים וכל עוד הופעתם אינה 

פוגעת בציבור הצופים.

תלונה על שידור אזעקות מוקלטות, כל הערוצים , נובמבר 2018 

הפנייה:

בתלונה קבלו פונים, בעיקר כאלה המתגוררים ביישובים בעוטף 
החדשות.  במהדורות  אזעקות  של  הקלטות  שידור  על  עזה, 

להקלטות אלה השפעה קשה על תושבים הגרים באזור זה.

הטיפול בפנייה:

הנציב שוחח עם הגורמים המשדרים, שהתבקשו להקפיד שלא 
לפעול  הבטיחו  המשדרים  הגורמים  מוקלטות.  אזעקות  לשדר 

בעניין. 

פרסומת ליופלה טיוב, כל הערוצים, דצמבר 2018

הפנייה:

שימוש  בה  שנעשה  כיוון  פוגענית,  הפרסומת  כי  נטען  בתלונות 
ואגוזים  פירות  ירקות,  מציגה  היא  גנאי,  וכינויי  אלימים  בביטויים 

כדברים שלא כדאי לאכול ומעודדת אכילה של מוצר המכיל סוכר.

הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פנה אגף פרסומות ברשות השנייה למפרסם וזה 
אותה  ועורך  הפרסומת  את  מסיר  הוא  התלונות  בעקבות  כי  הודיע 

מחדש.
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http://www.ice.co.il/media/news/article/756581
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נוסף על מתן מענה לאלפי הפונים, המשיכה הנציבות גם בשנת 
2018 בשורה של יוזמות ופרויקטים חברתיים וחינוכיים שמטרתם: 
הנגשתה של הנציבות לכלל האוכלוסייה, תוך מתן מענה הולם, 
על  נוסף  מוצדקות.  נמצאות  שתלונותיהם  לפונים  וראוי  הגון 
בתחום  מקצועיים  כנסים  של  בשורה  הנציבות  השתתפה  כך, 

התקשורת והציגה את פעילותה ואת עמדתה בנושאים השונים.

הרחבת הדרכים לפנייה לנציבות והנגשתה לכלל האוכלוסייה

אחת ממטרות העל ששמה לעצמה הנציבות בשנים האחרונות 
היא הנגשת הנציבות אל כלל האוכלוסייה, בדגש על אוכלוסיות 
דרכי  את  הנציבות  הרחיבה  זו  במסגרת  מוחלשות.  או  מיוחדות 
לפונים  הנציבות  הנגשת  לצד   .2018 בשנת  הפונים  עם  הקשר 
באמצעות הטלפונים הניידים, טופסי פנייה ייעודיים ודרכי פנייה 
ציבור שקראו  תלונות  מובילי  עם  ישיר  שיח  הנציב  יצר  אחרות, 
תכנים  על  להתלונן  ולמאזינים  לצופים  החברתיות  ברשתות 
שאינם ראויים לטעמם. הנציב יצר קשר עם מתלוננים ברשתות 
ולהפנות  השונים  בנושאים  עמדותיו  את  להציג  כדי  החברתיות, 
אותם להתלונן על התכנים שאינם ראויים לדעתם בדרכי הפנייה 
את  להרחיב  הנציבות  תפעל  הבאה  בשנה  גם  בחוק.  הקבועות 
ברשתות  שונות  פלטפורמות  באמצעות  הפונים  עם  הקשר 
לשנת  בדוח  כך  )על  לפונים  ההנגשה  את  ולהרחיב  החברתיות 

 .)2019

בין  הערבית,  לאוכלוסייה  ייעודיות  פנייה  דרכי  יצרה  הנציבות 
דרכי  ויצירת  לערבית  התלונה  טופס  תרגום  באמצעות  השאר 
עם  בשיתוף  קידמה,  הנציבות  הערבית;  בשפה  נוספות  פנייה 

אירגוני העיוורים ולקויי הראייה, פתיחת קו טלפון ייעודי לאוכלוסיית 
העיוורים ובעלי לקות ראייה, שאליו יוכלו לפנות ובו יוכלו להתלונן 
ותועבר  תיכתב  פנייתם  מאזינים.  הם  התכנים שלהם  על  פה  בעל 

לטיפול הנציבות.

שילוב סטודנטים מתמחים בנציבות פניות הציבור

סטודנטים  משלבת  הציבור  פניות  שנציבות  השביעית  השנה  זו 
ממסגרות שונות כמתמחים. בשנת 2018 שולבה סטודנטית לקוית 
להנגשת  הנציבות  יוזמת  פרי  פרויקט  בקידום  שהחלה  ראייה 
במטרה  בישראל  והעיוורים  הראייה  לקויי  לאוכלוסיית  הנציבות 
לעמוד  ביקשה  הנציבות  לנציבות.  הפנייה  דרך  את  עליהם  להקל 
על הקשיים שלהם כצרכני תקשורת. פרויקט זה הורחב בשנת 2019 

ועל כך בדוח השנתי הבא.

הרצאות בבתי ספר ומוסדות חינוך

בשנת 2018 הרחיבה נציבות פניות הציבור את פעילותה בקרב הדור 
הצעיר של הצופים. פעילות זו באה לידי ביטוי בכמה מישורים, בהם 
בפגישות  החברתיות,  ברשתות  נוער  בני  עם  הנציב  של  יזום  שיח 

ובשיחות טלפון יזומות עם פונים צעירים. 

ברחבי  חינוך  מוסדות  מ-30  ביותר  הנציב  הרצה  השנה  במהלך 
ואולפנות. במהלך  ישיבות  יסודיים, תיכונים,  הארץ, בהם בתי ספר 
של  רבות  מאות  נחשפו  מלאה,  בהתנדבות  שניתנו  ההרצאות, 
ראשוניים  כלים  ורכשו  הציבור  פניות  נציבות  לעבודת  תלמידים 
לצפייה ביקורתית בתכנים. במסגרת ההרצאות מושם דגש מיוחד על 
תלונות הקשורות בילדים ובנוער. בנציבות פניות הציבור מאמינים 
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כי זרעים אלה, הנזרעים בקרב קהל הצופים הצעיר, יניבו צפייה 
ביקורתית בתכנים המשודרים בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים.

ימי עיון

בשנת 2018 השתלבה נציבות פניות הציבור בשני ימי עיון שיזמה 
יו"ר הרשות השנייה, הגב' יוליה שמאלוב ברקוביץ', שעסקו בנושא 
אתיקה בשידור. יום העיון הראשון עסק באמון הציבור בתקשורת 
העיון  בימי  החדשות.  במשדרי  באתיקה  עסק  השני  העיון  ויום 
עיתונאים,  הגורמים המקצועיים ברשות השנייה,  השתתפו, לצד 
הרשות  ידי  על  המפוקחים  התקשורת  מגופי  ומנהלים  עורכים 
השנייה. במהלך ימי העיון הציג הנציב נתונים על פניות הציבור 
בנושאים אלה ופרסם ניירות עמדה שעסקו בניתוח התלונות על 
אמון הציבור בתקשורת ועל אתיקה במשדרי החדשות. ימי העיון 

זכו להצלחה גדולה.

השתתפות בדיונים מקצועיים ואקדמיים

בכנסים  הציבור  פניות  נציב  השתתף   2018 שנת  במהלך 
עיון  ביום  היתר השתתף הנציב  בין  ואקדמיים שונים.  מקצועיים 
שהתקיים בכנסת ועסק ביחס התקשורת לנפגעות תקיפה מינית. 
הנוגע  בכל  ציבור  פניות  על  נתונים  הנציב  הציג  הדיון  במהלך 
בהרחבה  והציג  מינית  תקיפה  בנפגעות  תכנים שעסקו  לסיקור 
את עמדתו ואת הטיפול הנחרץ של הנציבות בכל הנוגע לסיקור 

פוגעני כלפי נפגעות תקיפה מינית.

נוסף על כך, הנציב השתתף בימי עיון שעסקו בתקשורת וברשויות 
אילת  בכנס  באוניברסיטאות,  שהתקיימו  עיון  ובימי  המקומיות 
לעיתונות, כנס של המוסד לביטוח לאומי, כנס איגוד הפסיכיאטרים, 
כנס של הנוער העובד והלומד, כנס מבקרים במוסדות ציבור ועוד.

גישור

שיזמה  הגישור  הליכי  החמישית,  השנה  זו  נמשכו,   2018 בשנת 
שבהם  במקרים  מתקיים  גישור  זכיינים.  לבין  פונים  בין  הנציבות 
הנציבות סבורה כי יש מקום לכך. הליך הגישור מתבצע בהסכמת 
לקיים  לצדדים  מאפשר  והוא  החופשי  ומרצונם  הצדדים  שני 
לתוצאה שתהיה  ולהגיע  התלונה שהוגשה  בסיס  על  שיח עצמאי 
מקובלת על שני הצדדים. במהלך שנת 2018 התקיימו הליכי גישור 
שהסתיימו לשביעות רצון שני הצדדים. בחלק מן המקרים נערכה 
שיחה ישירה בין הפונים לזכיינים, במקרים אחרים תיווך הנציב בין 

הצדדים ובחלק מהמקרים הפונים הוזמנו לביקור אצל הזכיינים.
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נציבות פניות הציבור ברשות השנייה מאמינה בנראות ובשקיפות 
מלאה ובמסגרתה היא נותנת לציבור, שהיא שליחתו, דין וחשבון 
השנתי  בדוח  ביטוי  לידי  בא  זה  וחשבון  דין  עבודתה.  על  שוטף 
הנוכחי ובשורה של דוחות ייעודיים שהנציבות מפרסמת לאורך 
מיוחדים,  אירועים  בעקבות  מתפרסמים  אלה  דוחות  השנה. 
או  לשידורים,  המורשים  ידי  על  זמן  ולאורך  בהרחבה  שסוקרו 
להם  יש  כי  סבורה  שהנציבות  שונים  ממצאים  המציגים  דוחות 
עניין לציבור. נוסף על עדכון הציבור, מטרת הדוחות היא להעניק 
הרוח  הלכי  על  המצביע  לשידורים,  למורשים  נוסף  עבודה  כלי 

של הצופים.

במהלך 2018 פרסמה הנציבות שלושה דוחות ייעודיים:  נייר עמדה 
ליום עיון בנושא אחריות התקשורת, נייר עמדה של נציבות פניות 
הציבור ליום עיון של הרשות השנייה בנושא אתיקה וחדשות ודוח 

על פניות ציבור ונפגעי תקיפה מינית. 

1. נייר עמדה בנושא אחריות התקשורת

בנושא  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  שיזמה  כנס  לקראת 
על  המבוסס  עמדה  נייר  הנציבות  הפיקה  התקשורת,  אחריות 
פניות הציבור וטיפול הנציבות בפניות העוסקת בנושאים שיעלו 

ביום העיון.

אחריות התקשורת ברמה הציבורית

רמת השיח בתכנים המשודרים:

בידור,  תוכניות  מציאות,  )תוכניות  המשודרים  בתכנים  השיח 

חדשות ותוכניות אקטואליה(, מניב מדי שנה מאות רבות של פניות. 
פוגעניות של  אמירות  בעיקר  כוללת  השיח,  רמת  זו, של  קטגוריה 
מספר  למשל  כך  הצופים.  וכלפי  האחר  כלפי  האחד  משתתפים 
 1,366 על   2016 בשנת  עמד  פוגעניות  באמירות  שעסקו  התלונות 
תלונות, לעומת 712 תלונות בשנה שלפניה. עיקר האמירות כללו 
ועוד. אמירה שעסקה  אמירות בוטות, קללות, אמירות סקסיסטיות 
במוצאה של משתתפת בתוכנית גררה יותר מ-450 תלונות. אמירה 
פוגענית ומשפילה על קצין צה"ל שנפל במהלך מבצע צבאי גררה 

כ-400 תלונות.

לבד מאמירות פוגעניות, נתקלים הצופים מפעם לפעם בהתנהגויות 
במעשי  ביטוי  לידי  הבאות  בתוכניות,  משתתפים  של  פוגעניות 
התלונות  מספר  זינק   2016 בשנת  ועוד.  מינית  אלימות  אלימות, 
תלונות   501 לעומת  תלונות  ל-768  פוגעניות  בהתנהגויות  שעסקו 

בשנה שלפניה.

נציבות פניות הציבור מטפלת באופן נחרץ באמירות ובהתנהגויות 
לעיתים  המשדרים.  לגרמים  ומעירה  ומשפילות  מבזות  פוגעניות, 
אחרים  ובמקרים  פוגענית  אמירה  על  להתנצל  הגורמים  נדרשים 

הרשות השנייה פותחת בהליך הפרה כנגד הגורמים המשדרים.

יצירת איזון בין דעות שונות:

תלונות העוסקות בחוסר איזון בין דעות שונות הן הנפוצות ביותר, 
ותוכניות אקטואליה. מדובר  בעיקר בכל הנוגע למהדורות חדשות 
במאות תלונות מדי שנה. כ-600 מתוך 700 התלונות שהוגשו בשנת 
במה  עסקו  האקטואליה,  ותוכניות  החדשות  מהדורות  נגד   2016
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שהוגדר חוסר איזון בין הדעות השונות. עיקר התלונות היה על 
השמעת עמדה אחת על ידי מראיינים ומרואיינים, מבלי שנאמרה 

עמדה נוגדת באותה התוכנית.

נציבות פניות הציבור בוחנת לעומקה כל פנייה בנושא ופועלת 
או  עיתונאי  שהוא  בין  אדם,  כל  כי  סבורה  הנציבות  ברגישות. 
יש  אולם  בחופשיות,  האישית  עמדתו  את  להביע  יכול  מרואיין, 
לאזן אותה בעמדה נוגדת. אין חובה להציג את העמדה הנוגדת 
באותה התוכנית, אם כי הדבר רצוי. אם העמדה הנוגדת מוצגת 
אותה  לקבל  ניתן  קרוב,  זמן  בטווח  אחרת  אקטואליה  בתוכנית 

כעמדה מאזנת.

התנהלות באירועים ביטחוניים:

בהם  ביטחוניים,  באירועים  משופעת  ישראל  מדינת  לצערנו, 
ויותר  יותר  ועוד. בתקופות אלה  פעולות טרור, מבצעים צבאיים 
אזרחים נצמדים לשידורי הערוצים וסף הרגישות שלהם כצופים 
כנסבלים,  יום  ביום  הנתפסים  ריאיון  או  אמירה  פעם  לא  עולה. 
הופכים בעתות חירום לבלתי נסבלים, כגון ראיונות עם פלשתינים 

או חברי כנסת ערבים.

כך  יותר תלונות.  "מייצרים"  ביטחוניים  אירועים  מטבע הדברים, 
למשל, במהלך מבצע "צוק איתן" התקבלו כ-650 תלונות. אירוע 

החטיפה והרצח שלושת הנערים הביא ל-70 תלונות צופים.

בשידורים  איזון  חוסר  על  הוא  באירועים  הצופים  תלונות  עיקר 
החדשות  ערוצי  כי  טוענים  רבים  צופים  הקודם(.  הסעיף  )ע"ע 
)פלשתינים,  השני  לצד  מדי  גדול  משקל  נותנים  והאקטואליה 

להיות  אמורים  שהם  מכפי  פטריוטים"  "פחות  והם  וכו'(  ערבים, 
בתקופה זו. תלונות אחרות עוסקות בתכנים המשודרים ובהם נראים 
מקומות שנפגעו מטילים למשל, דבר שלטענת הצופים מספק מידע 
הקשורה  בטרמינולוגיה  עוסקות  אחרות  תלונות  לאויב.  מפז  יקר 
בסיקור )למשל שימוש במילה נהרג במקום נרצח בהתייחס לקורבן 
אירוע הטרור(, הקרנת סרטוני אבטחה המתעדים את אירוע הטרור 

ועוד.

חירום,  בהתנהלות  אלה  בתקופות  פועלת  הציבור  פניות  נציבות 
מיידית  ודרישה  לפונים  מיידי  כמעט  ומענה  בדיקה  הכוללת 
מהגורמים המשדרים לתיקון ליקויים )למשל לא להשמיע אזעקות 

מוקלטות הגורמות לחרדה בציבור(.

באשר לטרמינולוגיה, בכל הנוגע לשימוש במילים אלה או אחרות 
לסיקור האירועים הביטחוניים נדרשים הגורמים המשדרים לגלות 
שהפכו  האבטחה  סרטוני  להקרנת  באשר  יותר.  גדולה  רגישות 
התקשורתית  לחשיבותם  מודעת  הנציבות  פופולריים,  ויותר  ליותר 
והציבורית והיא סבורה כי יש לשדרם תוך הקפדה על כבודם של 

הקורבנות ודרישה לטשטש כל תוכן העלול לפגוע בהם.

אחריות התקשורת ברמת הפרט

צילום חשודים ופרסום שמם:

ובפרסום  בצילום  העוסקות  פניות  בנציבות  מתקבלות  לעת  מעת 
להארכת  הובאו  שטרם  לחשודים  נוגעת  זו  סוגיה  חשודים.  שמות 
לפרסם  שלא  משתדלים  המשדרים  הגורמים  ככלל,  מעצרם. 
השמות  החברתיות  הרשתות  שבעידן  אף  החשודים,  שמות  את 
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מתפרסמים מיידית עם חקירת החשודים או מעצרם.

שמו  שבליבו  זה,  רגיש  בנושא  מטפלת  הציבור  פניות  נציבות 
הטוב של הנחקר/ חשוד, בנחרצות ודורשת מהגורמים המשדרים 
לעמוד בדרישות החוק ולהימנע מצילום ומפרסום שמות חשודים. 
במקרים שבהם החשודים מצולמים, נדרשים הגורמים המשדרים 
לטשטש כל פרט מזהה שלהם. על פי רוב, הגורמים המשדרים 
עומדים בדרישות אלה אם כי במקרים שבהם הפרטים פורסמו 

באמצעי תקשורת אחרים, הפרטים משודרים גם אצלם.

שילוב אנשים שדבק בהם רבב בשידור:

סוגיה זו הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות. יותר ויותר נחקרים, 
בתוכניות  "מככבים"  בפלילים  מורשעים  או  נאשמים  חשודים, 
על  תלונות   60 התקבלו  איתן"  "צוק  מבצע  במהלך  השונות. 
שילובם של חשודים ונאשמים, בין היתר בעבירות מין, בהם קציני 
צבא ומשטרה בכירים לשעבר, כמומחים בפאנלים. במקרה אחר 
בתוכנית תחקירים  ריאיון  מ-160 תלונות על שידור  יותר  הוגשו 
בין  מהכלא.  שחרורו  לאחר  מיד  מוכר  מין  עבריין  עם  יוקרתית 
המתלוננים, עשרות נפגעות תקיפה מינית שסברו כי אין מקום 

להעניק לו במה יוקרתית זו.

נציבות פניות הציבור מודעת לבעייתיות הגדולה בנושא רגיש זה. 
אין כל כלל או חוק האוסר שילובם של עבריינים בתוכניות בידור 
שלגורמים  גם  מה  כמשתתפים.  הן  כמרואיינים  הן  ואקטואליה, 
הבלעדי  המקצועי  הדעת  ושיקול  הזכות  עומדים  המשדרים 
ומציעים  חוזרים  אנו  בתוכנית.  ולראיין  לשלב  מי  את  להחליט 
ליזום קוד אתי, בשיתוף הגורמים המשדרים, שיסדיר את הנושא.

עם זאת, ובגלל ריבוי המקרים שבהם השתתפו בעיקר חשודים או 
נאשמים בעבירות מין ומורשעים בעבירות קשות אלה, תוך פגיעה 
קשה בעיקר בצופים נפגעי תקיפה מינית, פנתה הנציבות לגורמים 
המשדרים וביקשה כי יפעלו בזהירות מוגברת בבואם לשלב חשוד, 
נאשם או עבריין מורשע כדי להתחשב בצופים שעלולים להיפגע 

משידור תוכן זה. 

עברם  את  מורשעים  עבריינים  "מינפו"  שבהם  אחרים,  במקרים 
פעלה  השתתפו,  שבה  הפרסומת  או  התוכנית  במסגרת  הפלילי 
הנציבות בנחרצות ודרשה להסיר את התכנים שבהם היו מעורבים.

סוגיה אחרת בעניין זה היא שמם הטוב של מי שנחשדו בפלילים 
זוכו מכל  ודבר מעצרם וחקירתם סוקרו בהרחבה אך בהמשך הם 
לאחר  בעיקר  החוזר,  הסיקור  הדברים,  מטבע  אשמה.  או  חשד 
שזוכו, מוגדר כ"אין חדשות", אלא אם מדובר בזיכוי דרמטי. במקרה 
הממשלה  ראש  של  זיכויו  למשל  )כך  בהרחבה  הזיכוי  מסוקר  זה 

לשעבר אהוד אולמרט מכמה פרשיות שוחד(.

לגורמים  ומעבירה  זה  בנושא  פניות  לעת  מעת  מקבלת  הנציבות 
המשדרים את הבקשה לסיקור הוגן גם במקרה של זיכוי.

חדירה לפרטיות – שימוש במצלמות נסתרות ו"שיחות בהפתעה":

בעידן שבו כל צעד וצעד בחיינו, בבית ובמרחב הציבורי, מצולמים 
ומתועדים, הקושי לשמור על פרטיותנו הולך ונעשה מורכב ומסובך. 

מדי שנה מקבלת נציבות פניות הציבור עשרות תלונות העוסקות 
בחדירה לפרטיות, שימוש במצלמות נסתרות ושיחות בהפתעה. בין 
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התלונות שהתקבלו: צילום עוברים ושבים ברחוב או משתתפים 
ותוכניות  חדשות  במהדורות  בצילומים  ושימוש  ציבורי  באירוע 
אקטואליה; צילום ילדים במרחב הציבורי בלי לטשטש את זהותם; 
ו"ביוש"  תחקיר,  בכתבות  בעיקר  נסתרות,  במצלמות  שימוש 
מושאי התחקיר באמצעות שיטת צילום דרמטית זו; שיחות טלפון 
מפתיעות, בעיקר בתוכניות הרדיו, לאנשים שמסרבים להתראיין.

בחלק מהמקרים החדירה לפרטיות מורכבת יותר. כך במקרה שבו 
ואלה תיעדו, בתוכנית  אישרה אישה למצלמות להיכנס לביתה 
שכלל  בבית,  הקשה  המצב  את  וילדים,  הורים  ביחסי  שעסקה 
אלימות של האם כלפי ילדיה. הקטע המדובר גרר יותר מ-120 
והפגיעה  ילדיה  בגלל האלימות של האם כלפי  תלונות, בעיקר 
זה  להכנסת המצלמות. מקרה  הגם שהיא הסכימה  בפרטיותם, 
הפרטי  למרחב  מצלמות  להכנסת  הנוגע  בכל  בוחן  לאבן  הפך 
ובעקבות התלונות הרבות חובר קוד אתי חדש, המחזק את ההגנה 

על הילדים ושמם הטוב.

התלונות  את  וברגישות  בזהירות  בודקת  הציבור  פניות  נציבות 
היא  נסתרות.  במצלמות  ושימוש  לפרטיות  בחדירה  העוסקות 
ולשימוש  הציבורי  במרחב  הצילום  של  לחשיבותו  היטב  מודעת 
שבה  היא  זאת,  עם  עיתונאי.  מידע  להשגת  נסתרות  במצלמות 
ודורשת מהגורמים המשדרים לנהוג בזהירות מוגברת ולטשטש 
בחלק  אלה.  מצילומים  להיפגע  שעלול  מי  של  מזהה  פרט  כל 
מהמקרים התערבה הנציבות וביקשה להסיר תוכן פוגעני זה או 

אחר שפגע בפרטיותם של הפונים.

סיכום:

של  רחב  במגוון  עוסקת  השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות 
הציבורי,  במרחב  בשיח  העוסקות  רבות  פניות  ובהן  הציבור  פניות 
בהבעת דעות ואיזון בין דעות ובשמו הטוב של האדם. חופש הביטוי 
והיצירה הוא כלל יסוד במשטרנו הדמוקרטי ולאורו פועלת נציבות 
הביטוי  חופש  קיום שיח במסגרת  על  תוך הקפדה  הציבור,  פניות 
והיצירה. הנציבות מתערבת במקרים שבהם היא סבורה כי הגבול 
הדק והבלתי נראה בין חופש הביטוי לשמו הטוב של האזרח נחצה 

והתוכן ששודר היה פוגעני, מבזה או משפיל.

מענה  להעניק  כלים  של  מגוון  הנציבות  מפעילה  אלה  במקרים 
הולם והגון לפונה. חלק מהכלים, כמו התנצלות בשידור והמלצה 
האחרונות  בשנים  בחוק.  קבועים  ליקוי,  תיקון  או  תוכן  הסרת  על 
שיתוף  גישור,  ובהם:  נוספים  כלים  של  שורה  הנציבות  פיתחה 
גורמים חברתיים וצרכניים כמכפילי כוח לטובת הצופה, שיח הגון 
ושוטף עם הגורמים המשדרים, חינוך דור הצופים הצעיר לצפייה 

ביקורתית בתכנים ועוד.

השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות  של  עמדה  נייר   .2
בנושא אתיקה וחדשות

לקראת כנס שיזמה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בנושא אתיקה 
הציבור  פניות  על  המבוסס  עמדה  נייר  הנציבות  הפיקה  וחדשות, 

וטיפול הנציבות בפניות העוסקת בנושאים שיעלו ביום העיון.
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מפניות  העולים  ומגמות  נתונים  החדשות:  במשדרי  אתיקה 
הציבור

כללי:

וגובר חוסר שביעות הרצון של הצופים  בשנים האחרונות הולך 
הציבור  תלונות  החדשות".  במשדרי  "אתיקה  מכנים  שהם  ממה 
המתקבלות בנציבות פניות הציבור של הרשות השנייה מצביעות 

על עלייה בחוסר איזון במשדרי החדשות והתנהגות מראיינים.

עיון בתלונות הרבות מגלה כי הציבור חש כי התכנים החדשותיים 
"נקיים" מדעותיהם האישיות של מגישי  שבהם הוא צופה אינם 
ניוז"  ה"פייק  קמפיין  בהשפעת  ופרשנים.  מראיינים  המהדורות, 
החדשותיים  בתכנים  הדיוק  אי  כי  רבים  צופים  סבורים  העולמי, 

המשודרים הוא מכוון במטרה לפגוע בגורמים המסוקרים.

אף שבחלק מהמקרים הצופים טועים בתחושותיהם, קשה להניא 
במהלך  בקרבם  ומעמיקות  הולכות  הן  כי  וניכר  אלה  תחושות 

השנים ועל הגורמים המשדרים לתת על כך את הדעת.

נתונים:

שנת 2015:

העוסקות  התלונות  במספר  גדולה  עלייה  חלה   2015 בשנת 
בתכנים חדשותיים, 547 תלונות לעומת 323 תלונות בשנת 2013.

חוסר איזון בדיווחים החדשותיים: בשנת 2015 הוגשו 87 תלונות 

בלבד  תלונות   34 לעומת  בתכנים,  איזון  כחוסר  שמוגדר  מה  על 
בשנת 2013.

הבעת דעה של מראיינים ומגישי חדשות: גם בנושא זה חלה עלייה, 
מ-32 תלונות בשנת 2013 ל-57 תלונות בשנת 2015.

התנהגות מראיינים: אמירות קשות של מראיינים או התנהגות לא 
נאותה כלפי מרואיינים וכלפי הצופים. כאן חל זינוק גדול בתלונות, 

מ-37 תלונות בשנת 2013 ל-108 תלונות בשנת 2015, כלומר פי 3. 

מהדורות  בהתארכות  בעיקר  מדובר  שידור:  לזמני  התאמה  אי 
החדשות המרכזיות מעבר לשעה 21:00, שבה הן אמורות להסתיים. 
 36 לעומת   ,53 על  זה  בנושא  התלונות  היקף  עמד   2015 בשנת 

תלונות בשנת 2013 )על כך ראו בפרק הדוגמאות(.

החדשות,  מהדורות  על  שהביקורת  כך  על  מצביע  הנתונים  ניתוח 
בצורה  מידע  ומעביר  החדשות  את  המשדר  כגורם  שנתפסו 
מצפים  צופים  ויותר  יותר  זה.  ממעמדן  מאבדות  אובייקטיבית, 
וגובר שלהם  ההולך  הרצון  חוסר שביעות  ומכאן  "נקיות"  לחדשות 

בכל הנוגע להבעת דעות, לחוסר איזון ולהתנהגות מראיינים.

שנת 2016:

מניתוח התלונות שהוגשו בשנת 2016 לנציבות עולה בין היתר מגמה 
של עיסוק באתיקה בשידור.

זינוק של  בשנת 2016 הוגשו כ-700 תלונות על אתיקה עיתונאית. 
פי 2 בהיקף התלונות לעומת שנת 2015, שבה הוגשו 362 תלונות 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4612833,00.html
http://www.ice.co.il/media/news/article/416445
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במשדרי  בעיקר  לקוי,  דיווח  על  הוגשו  תלונות   153 זה.  בנושא 
החדשות, לעומת 59 תלונות שהוגשו בשנת 2015, זינוק של פי 3. 

בעניין זה ראוי להעמיק מעט: בשנים שבהן מתקיימות מערכות 
תוכן  לכל  יותר  גדולה  רגישות  מגלה  הצופים  ציבור  בחירות, 
משודר ומתלונן על תכנים שהוא מוצא שאינם מאוזנים, מוטים, 
מטעים וכוללים הבעת דעות אישיות. הגם ששנת 2016 לא הייתה 
באתיקה  שעסקו  התלונות  מספר  זינק  זו  בשנה  בחירות,  שנת 

עיתונאית בשידור פי 2. 

הולך  נחת  חוסר  גילו  והמאזינים  הצופים  כי  עולה  התלונות  מן 
נטען  בתלונות  בתכנים החדשותיים.  לצפייה  בכל הקשור  וגובר 
כי החדשות לוקות בחוסר איזון, הטעיה והבעת דעה של מגישי 

מהדורות, כתבים ופרשנים.

בשנת 2016 עמד היקף התלונות כנגד התכנים החדשותיים על 
היקף  כלומר,   .2015 בשנת  התלונות  מכלל   24% לעומת   ,27%
התלונות על התכנים החדשותיים עלה לכשליש מכלל התלונות 

לעומת רבע מכלל התלונות בשנת 2015. 

מה  על  היה  החדשותיים  התכנים  נגד  התלונות  עיקר  כאמור, 
דיווח  כולל  זה,  בנושא  התלונות  היקף  אתיקה.  ענייני  שמוגדר 
לעומת  כ-650,  על  עמד  פוליטי,  איזון  וחוסר  דעה  הבעת  לקוי, 

כ-300 תלונות בשנה שלפני כן, זינוק של פי 2.

שנת 2017:

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.

בשנת 2017 עמד היקף התלונות כנגד התכנים החדשותיים על 33%, 
לעומת 27% מכלל התלונות בשנת 2016. כלומר, היקף התלונות על 
רבע  לעומת  עולה לכשליש מכלל התלונות,  התכנים החדשותיים 

מכלל התלונות בשנת 2016.

כאמור, הנתונים מצביעים על המשך המגמה.
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מהי אתיקה בשידור?

האם כל מצמוץ בעיניו של מגיש המהדורה בעת הקראת חדשה 
או כל פלבול בעיניו של המראיין בעת שהוא מקבל את תשובת 
אחד  של  קול  הרמת  האם  דעה?  הבעת  בבחינת  הם  המרואיין 
המשתתפים בפאנל פוליטי היא בבחינת חוסר איזון? האם דיווח 
חדשותי שהתקבל ממקורות רשמיים והיה נכון לשעתו אך התברר 

בהמשך כשגוי, הוא בבחינת דיווח לקוי? 

מה הם גבולות האתיקה בשידור? האם ניתן לקבוע גבולות?

שתי  בשידור.  לאתיקה  מספר  גישות  קיימות  התקשורת  בעולם 
העיקריות שבהן שייכות לקצוות שונים.

הגישה הראשונה, הדווקנית, טוענת כי אין כל מקום להבעת דעה 
אישית בכל דרך שהיא וכי על מגיש המהדורה, המראיין, הכתב 
או המשתתף בפאנל לומר את הדברים במדויק מבלי להביע את 
דעתו. על פי גישה זו, אין למראיין או הכתב כל מנדט להביע דעה 

וכל עבודתו היא להביא את הדברים כהווייתם.

כלל  קיים  אינו  אובייקטיביות  המושג  כי  טוענת  השנייה  הגישה 
ולהביע  ובמסגרת חופש הביטוי רשאי כל אחד לומר את דבריו 
את דעתו באופן חופשי ומלא, בין שהוא מגיש מהדורת חדשות או 
כתב. ירצה הצופה – יקבל את עמדתו של מביע הדעה, לא ירצה 
– יוכל לעבור הלאה. על פי גישה זו, למראיין או לכתב יש מנדט 

להביע את דעתו באופן חופשי.

ימינו נמצא בעיצומה של המהפכה הגדולה  עולם התקשורת של 
החברתיות,  הרשתות  של  צמיחתן  רקע  על  מימיו.  שידע  ביותר 
שהפכו כל אחת ואחד מאתנו לעיתונאי לרגע, המדווח ומצלם אירוע 
שנקלע אליו או סתם מתפייט על הנוף היפה שאליו נחשף בטיול 

המשפחתי, נדמה כי הדיווח האובייקטיבי הפך לדינוזאור נכחד.

הממוסדים  התקשורת  אמצעי  אל  יום  מדי  מחלחלת  זו  מהפכה 
בעצמם  הופכים  הנעשה,  על  הצד  מן  לדווח  שתפקידם  וכתבים, 
זו  השתתפות  מלאים.  כמשתתפים  החדשותי  מהסיפור  לחלק 
באה לא פעם לידי ביטוי בהבעת דעה ובכניסתם אל תוך הפריים 

החדשותי.

לתקשורת  זה  אובייקטיבי  לא  בעידן  הצופים  דרישת  האם  כן,  אם 
בכלל  היא  האם  לגיטימית?  היא  ומהטיה  דעות  מהבעת  "נקייה" 

אפשרית?

כדי לענות על שאלה כבדת משקל זו יש לבחון את אופי התלונות 
העוסקות באתיקה בשידור.

ממה  בעיקר  נובעות  מהתלונות  חלק  כי  מגלה  התלונות  ניתוח 
ומוטה  צדדי  חד  היה  התוכן שבו צפה  כלומר,  לא שמע,  שהצופה 
על  מוגשות  אחרות  רבות  תלונות  השני.  לצד  במה  שניתנה  מבלי 
רקע תיוגם של מושאי התלונות. חלק ממגישי המהדורות, הכתבים 
והפרשנים מתויגים זה שנים בציבור כבעלי אג'נדה פוליטית ברורה, 
הנוטה לצד השמאלי או הימני של המפה, ומכאן שכל אמירה שלהם 
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הנוגעת לצד הפוליטי שאינם נמנים עליו כביכול, נתפסת כפגיעה 
באתיקה בשידור, הגם שבדיקה מעמיקה מגלה כי במקרים רבים 
הדברים אינם נכונים. יתר על כן, מאחר שחלק ממושאי התלונות 
מסומנים מראש, כל שנותר הוא ללכוד מילה, הבעת פנים, הרמת 

גבה או אינטונציית קול בעת ריאיון כדי לתייגם.

עוברת  לטעמי,  האמת,  בפניותיהם?  הצופים  צודקים  כמה  עד 
קשה  חיים  אנו  שבו  התקשורתי  בעידן  כי  סבור  אני  באמצע. 
יש לדווח ככל  כי  זאת, אני סבור  לשמור על אובייקטיביות. עם 
שניתן במדויק ולהעניק מגוון פרשנויות כל עוד הן מגוונות ולא 

נוטות לכיוון זה או אחר.

והיכן נמצאת נציבות פניות הציבור בתוך כל עולם זה?

כי  סבורים  אנו  פועלים.  אנו  שלאורה  המפתח  מילת  היא  איזון 
במקרה שהדיווח אינו אובייקטיבי, או שאינו מגוון בהבעת דעות, 
יש מקום לאזן אותו בעמדות נוגדות. האיזון אינו חייב להיות מידי, 
באותה התוכנית ובאותו השידור, אך עליו להיות בטווח קרוב כך 
בנושא.  העוסקות  הדעות  למגוון  נחשף  שהוא  ירגיש  שהצופה 
באותו  ששודרה  אחרת  בתוכנית  להיות  יכולה  הדעות  הבעת 
היום או ביממה שאחרי, תלוי בהיקף הסיקור של הנושא ובהיבט 

האקטואלי שלו.

מלאכה זו אינה קלה כלל ועיקר. היא מחייבת בדיקה מעמיקה 

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 
לשמירה על חופש הביטוי המוקנה לעורכי התכניות וליוצריהן, אך 
מנגד תוך דאגה לא פחותה לכך שהצופה יקבל תוכן מגוון ומאוזן 

עד כמה שניתן.

3. דוח על פניות ציבור ונפגעי תקיפה מינית 

דוח על טיפול נציבות פניות הציבור בתלונות בנושא מיניות הוגש 
לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת במהלך דיון 
ב-8  מיניות"  והטרדות  תקיפה  לנפגעות  התקשורת  "יחס  בנושא 

במאי 2018.

תלונות לנציבות

2013 – 335 פניות – 206 נמצאו מוצדקות – 61%

2014 – 423 פניות – 351 נמצאו מוצדקות – 82%

2015 – 604 פניות – 520 נמצאו מוצדקות – 86%
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ניתוח התלונות

ניכרת מגמת עלייה בשנים האחרונות.

• יותר מתלוננים, בעיקר נגד פרסומות בעלות אופי מיני המבזות 
ומשפילות נשים.

• תלונות על תוכניות שבהן מוצגות נשים בדרך בוטה.

• ראיונות עם אנשים שהיו מעורבים לכאורה באירועים מיניים, 
בהם חשודים, נאשמים ומורשעים בעבירות מין.

• בין הפונים, אימהות לילדות ונפגעות תקיפה מינית רבות שעימן 
אנו משוחחים.

• ישנם מקרים של בקשות אישיות של נפגעות או ארגונים כגון 
מרכזי הסיוע או המועצה לשלום הילד לטפל בתכנים לא ראויים.

טיפול הנציבות בתלונות:

• הטיפול של הנציבות בתלונות אלה מבוסס על גישת אפס 
סובלנות. בנציבות רואים בחומרה כל פגיעה בנשים או החפצתן 

ופועלים בנחרצות בנושא.

• ממוצע התלונות מוצדקות הכללי בנציבות הוא 33%. בנושא 
נשים ומיניות, הממוצע עומד על 60% עד 80%.

• ככלל, הגורמים המשדרים קשובים ורגישים עד כמה שניתן 
לתלונות אלה ומטפלים בהן.

עגול  ושולחן  שיח  באמצעות  בפתרון  מאמינה  הנציבות   •
ובאמצעות יצירת קוד אתי והסברה. אנו מאמינים בחיבור בין 

ארגונים לאמצעי התקשורת ולא בכפייה.
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הדוח. אני מודה לשר התקשורת היוצא, ח”כ איוב קרא ולנתי כהן, 
מנכ”ל משרד התקשורת, על שיתוף הפעולה הפורה.

יוליה  הגב’  השנייה,  הרשות  מועצת  ליו”ר  לב  מקרב  מודה  אני 
שמאלוב ברקוביץ', על שיתוף הפעולה ההדוק. 

תודה לחברי המועצה: יצחק בורבא, ד"ר דליה זליקוביץ, יוכי פלר, 
מרה מרו-סנבטו, סוהיר נחאס, יוכי פלר, ד"ר אודליה מינס, ליאור 

גלבוע, שפיק עבד וד"ר מיכל שפירא. 

תודה מקרב לב להנהלת הרשות השנייה ובראשה למנכ"ל בפועל, 
ניר שויקי, על העבודה המשותפת.

תודה לעובדי הרשות על קשרי העבודה הטובים ושיתוף הפעולה 
הפורה.

תודה לסמנכ"לי הרשות וראשי התחומים: היועמ"ש בפועל, עו"ד 
גילה  עו"ד  גרוס,  מיכל  עו"ד  היועמ"ש:  לצוות לשכת  ביתן;  אופיר 
תוכניות,  על  ובקרה  מעקב  מחלקת  ראש  קדם;  רויטל  עו"ד  ורד, 
ראש  רבקה שטיינברג;  פרסומות,  ראש מחלקת  מ"מ  עזרא;  ורד 
אגף רדיו, אורן טל; סמנכ"ל מדיניות ומחקר, פרח רותם; סמנכ"ל 
ניסים טל; ראש אגף משאבי אנוש, עפרה סלמה; ראש  הנדסה, 
אגף תקציבים, בקרה וכספים, שולמית סקעת; רמ"ח אחזקה ורכש, 
רונית בינדר; שלומית תעשה, יועצת הלשון; תודה למשרד יוניק על 

הליווי התקשורתי.

ליאני  ומירית  נפתלי  שני  המסורים:  המחלקות  לעובדי  גם  תודה 
אפרים, עידן+; ליאת כהן, עוזרת ליו"ר ומתאמת פעולות המועצה; 
עוזרת לראש  דוד,  אורית  כהן, מפקח השידורים בטלוויזיה;  דורון 
מחלקת מעקב ובקרה על תוכניות; לילך אלפייה, מתאמת תחנות 
רדיו; דנה בן שמעון, מפקחת שידורים בערבית; אלכסנדר מלמד, 
מפקח שידורים ברוסית; טל שרון, אחראי המחשוב ומנשה ברוך, 

אחראי הארכיב.

אני מודה לזכיינים, למורשים לשידורים ולנציגיהם, שעמם אנו עובדים 
באופן צמוד: אבי ניר, מנכ"ל שידורי קשת; אבי צבי, מנכ"ל רשת; יוסי 
ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ עשר; אבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות וסגנו 
בסאם  עשר,  חדשות  מנכ"ל  יוכפז,  גולן  התוכן;  סמנכ"ל  סודרי,  גיא 
פרנץ,  שכי   ,9 ערוץ  מנכ"ל  קגנוביץ  יורי  טי.וי,  הלא  מנכ"ל  ג'אבר, 

מנכ"ל ערוץ 20, אורי דיקשטיין, מנכ"ל ערוץ 24.

תודה לנציגי פניות הציבור אצל המורשים לשידור: ליעד גיל-הר וגיל 
גרינברג – קשת; הדר אקרמן ולימור שאקו – רשת; אדווה גרינברג 
וחגית כהן – ערוץ עשר; עמית זיסמן רביד – חדשות עשר; אלון שני 
נסרין   ,20 ערוץ   – סימונוביץ  יעקב  החדשות;  חברת   – מלצר  ויעל 

ג'אבר – הלא טי.וי, קטיה גורפינקל – ערוץ 9, ונציגי ערוץ 24 

תודה למנהלי תחנות הרדיו האזוריות על שיתוף הפעולה הפורה: אור 
צלקובניק, מנהל רדיו 103FM; רינה בן עיון, מנהלת רדיו צפון; דוד בן 
בסט, מנהל רדיוס; סוהיל כראם ויארא כראם, מנהלי רדיו א-שמס; 
דני נישליס, מנהל רדיו חיפה; חיים הכט, מנהל רדיו קול רגע; אהרון 
אורגד, המנהל היוצא של רדיו 90FM, משה גבאי וגרי   ירושלמי מ"מ 
מנהל רדיו 90FM; חגית קמין, מנהלת רדיו אקו 99FM; אבי משולם, 
מנהל רדיו תל אביב; אבי רוזן, מנהל רדיו קול חי; אריאל דרעי, מנהל 
קסטיאל  גדי  המדינה;  לב  רדיו  מנהל  ישי,  אלעד  ברמה;  קול  רדיו 
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, ליאת רז ואושרת 
לנאוה  תודה  הייעוץ.  על  דסקל  אפרת  לד"ר  מיוחדת  תודה  אסרף. 
תודה  ובכתיבתו.  הדוח  נתוני  בעיבוד  לנו  נפתלי שסייעו  ולשני  סידי 

לסטודנטית המתמחה שלנו, טאיסיה שינדר.
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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 
רישיונות/זיכיונות לגופי שידור, קביעת כללים והנחיות לפעילותם 
של המורשים לשידורים בטלוויזיה וברדיו ובקרה על ביצועיהם. 
ולקדם על בסיס  לייצג, לשרת  במילוי תפקידה הרשות פועלת 
החוק ובמקצועיות את האינטרס הציבורי על כל מרכיביו ולקדם 

ערכים חברתיים ותרבותיים בתקשורת המסחרית. 

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  תלוי, שאינו  ובלתי  גוף עצמאי  הוא 
למרותו של הדין בלבד. הנציבות עונה ומטפלת מדי שנה באלפי 
פניות ותלונות המגיעות מהציבור על שידורים בערוצי הטלוויזיה 
והרדיו הציבוריים המסחריים, ובכללם, ערוצים 12, 13, 14, 9, 20, 
24, הלא טי.וי בטלוויזיה ו-16 תחנות הרדיו האזורי: רדיו צפון, רדיו 
 ,FM 90 רדיו אמצע הדרך  חיפה,  רדיו  רגע,  קול  רדיו  א-שמס, 
רדיו תל   ,FM 103 רדיו   ,ECO 99 FM רדיו  ,FM 100 רדיוס 
 ,FM  91 המדינה  לב  רדיו  קול-ברמה,  רדיו  קול-חי,  רדיו  אביב, 
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?

פניות  או  דין  בבית  או  המשפט  בבית  ועומדות  התלויות  פניות   .1
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.

4. פניות שלגביהן כבר הוגשו תלונות לרשות והן מטופלות על ידה.

5. פניות שהוגשו למבקר המדינה.

86



נספח: מדריך פנייה לנציבות פניות הציבור

נספח: מדריך פנייה לנציבות פניות הציבור

נספח: מדריך
פנייה

לנציבות
פניות

הציבור

 Excerpt from
the 2018
Annual Report

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

סיכום
תלונות
בנושא

טלוויזיה

סיכום
תלונות

שהתקבלו

סיכום
תלונות
בנושא

רדיו

טיפול
נציבות
פניות

הציבור
בתלונות

דוגמאות
לתלונות
בולטות

פרויקטים
מיוחדים

דו"חות
יעודיים

תודות

 ملخص التقرير 
السنوي لعام 

Выдержка 
из годового 
отчета за 
2018 год

פתח 
דבר

כיצד הפניות מטופלות?

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

לנציבות  במישרין  ויישלחו  בכתב  ורק  אך  יוגשו  תלונה  או  פנייה 
על  תתקבל(.  לא  טלפונית  )פנייה  השנייה  ברשות  הציבור  פניות 
והכתובת.  בציון השם המלא  הפנייה להכיל את פרטיכם האישיים 
הפנייה תכלול את תיאור המקרה שעליו אתם מבקשים להתלונן, 
לפנות  אפשר  ושעה(.  )תאריך  המדויק  השידור  מועד  ציון  תוך 
http://www.rashut2.org.il/ המצ"ב  הקישור  באמצעות 

public_complain.asp

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

את  לשלוח  יכול  הערבית  בשפה  לנציבות  לפנות  המבקש  פונה   -
 natsiv@rashut2.org.il ייעודי שכתובתו:  פנייתו בערבית למייל 

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
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Increase in number of complaints

In 2018, there were 7,203 public complaints submitted to the 
ombudsman, an increase of over 10% in the number of complaints 
compared to 2017.
The increase derived mainly from a rise in the number of complaints 
submitted about content broadcasted on the regional radio stations 
that are supervised by the Second Authority and in the number 
of general complaints including, among others, complaints about 
content of the broadcasting parties on their internet sites and on their 
social media. 
Amongst the causes for this sharp rise are: more than 1,500 complaints 
submitted following the Efrat organization commercial that was 
broadcasted on the regional radio stations, nearly 300 complaints 
about offensive content in the Tel Aviv Radio sports program, and 
some 400 complaints about a controversial short video that appeared 
on the Reshet website.
From this data it appears that 60% of the complaints dealt with 
televised content and 28% dealt with content broadcasted on radio.

The importance of maintaining a clean public space

The extent of the complaints about interviewer behavior on television 
rose from ~100 complaints to ~1000 complaints (89 complaints 
compared to 924 complaints), especially following an interview on 
channel 20 with the arsonist of the bilingual school in Jerusalem, 
which triggered angry responses amongst viewers. There was also 
a significant rise in complaints about the content broadcasted on 
radio stations, concerning the behavior of interviewers and offensive 
statements made by them (from 287 in 2017 to 695 in 2018).

Sexuality, gender and harm to Vulnerable populations

Over the year some 100 complaints were submitted regarding 
content of a sexual nature and/or sexual content which were 
inappropriate for the television broadcast time. For example, a rerun 
of the television program "Ramzor" at 19:00, revealing clothing on 
the program "Good Evening with Guy Pines",  a stripper-dancer who 
appeared on "Ninja Israel", commercials for Castro and Milucca, and 
others.

Commercials

In 2018 the trend of viewer dissatisfaction regarding commercials 
containing violent or sexual content continued. The number of 
complaints about television commercials leapt from 22% of all 
complaints in 2017 to 40% of all complaints in 2018. Examples of 
commercials that the viewers complained about included: a Castro 
commercial portraying a young woman tied up in the luggage 
compartment of a vehicle, a commercial for Hamat Faucets 
portraying muscular men and a woman eyeing and touching 
naked male bodies. More than 100 complaints were submitted 
against commercials containing violent content. Over the year, the 
ombudsman also dealt with many complaints against a commercial 
that was intended for broadcast. This was a commercial for the 
natural gas partnership Noble Energy, Delek Drilling and Ratio, which 
generated considerable public controversy prior to its broadcast.
The number of complaints against radio commercials leapt from 9% 
of all complaints in 2017 to 75% of all complaints in 2018. The rise 
derived from the broadcasting of a controversial Efrat commercial 
dealing with abortions.
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 Broadcast ethics

The trend of a rise in the number of complaints about all matters related 
to broadcasting ethics also continued in 2018 and is manifested primarily 
in complaints about news broadcasters and current affairs programs. 
Complaints about lack of balance in the content broadcasted on 
television and radio rose from 203 complaints in 2017 to 310 complaints 
in 2018.
Dozens of other complaints that were submitted regarding ethics 
primarily related to election propaganda or the expression of personal 
political opinions by interviewers and interviewees during the campaign 
for the local authority elections which took place in October 2018. This 
data indicates more sensitivity on the viewers and listeners part with 
regard to content dealing with election issues.
From an analysis of the 2018 data, we learn that almost every other 
complaint (51%) was about a commercial. Almost every third complaint 
(38%) was about a regular (non-news) program and every tenth 
complaint was about a program of news and current affairs. 

Television

44% of all complaints received in 2018 about television content were 
about regular programs. This data is indicative of the continuing trend, 
which has been rising in recent years, which shows that along with 
the high ratings of these shows, the public objects to the offensive 
statements included in them and is interested in "cleaner" content.
If 2017 showed a trend of increasing complaints about news programs, 
an analysis of the data shows a trend in 2018 of increasing complaints 
about programs such as reality shows, entertainment programs and 
others, from 37% in 2017, to 44% in 2018. An additional increase is also 
apparent, as mentioned, in complaints about commercials, from 22% to 
40%. On the other hand, complaints concerning news programs have 
decreased from 33% of all complaints in 2017 to 12% of all complaints 
in 2018.

The increase in the portion of complaints directed at commercials 
and non-news programs can be explained by the hundreds of 
complaints about broadcasting the commercial of the Noble Energy, 
Delek Drilling and Ratio partnership and  complaints against the 
channel 20 program "Open Studio" ("Ulpan Patuach"). 2018 was 
not characterized by unusual events such as elections or security 
related events. Such events naturally lead to waves of complaints 
from viewers sensitive to news content. The number of complaints 
about news content indicates the continuation of the trend of recent 
years: the decreasing public trust of this content.20

  
Radio

In 2018 there were 447 complaints submitted concerning content of 
radio programs, compared to 277 complaints in the previous year. 
75% of the complaints in 2018 were about commercials. For radio, 
as for television, this indicates the continuing trend of listener's 
dissatisfaction with harsh statements and offensive content that are 
broadcasted on the radio programs.
Most of the listener's anger is directed against radio programs 
whose hosts express their personal opinions and have listeners on 
the air. The discourse between the host and the interviewee often 
becomes harsh, humiliating and verbally violent.
This rage of the complainants is manifested, among other ways, in 
the sharp rise in the number of complaints concerning the behavior 
of interviewers, from 6 complaints in 2016 to 61 complaints in 2017 
and 292 complaints in 2018. 
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20 This trend is changing in 2019, given the occurrence of two general 
election campaigns, security events and offensive statements by reporters 
and newscasters. This will be discussed in the next report.
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استنتاجات مركزية وتوجهات

 ارتفاع في عدد الشكاوى
في عام 2018 تم تقديم 7203 شكوى اإلى مفوض شكاوى الجمهور،.

ارتفاع باأكثر من %10في تقديم الشكاوي مقارنة بعام 2017.
نتجت هذه القفزة الحادة  بال�أخص عن ارتفاع في حجم الشكاوى حول 

مضامين التي اأذيعت في محطات الراديو اللوائية والخاضعة لرقابة واإشراف 
السلطة الثانية وفي عدد التوجهات العامة التي تحتوي، بين اأمور اأخرى، 
على شكاوى مضامين ال�أطراف المذيعة التي تمت اإذاعتها في الشبكات 
ال�جتماعية، ولكنها متعلقة بال�أطراف المذيعة، مثلا شكوى حول مواقع 

تراثية اأو حول شبكات اجتماعية.
 بين عوامل ال�رتفاع الحاد: اأكثر من 1500 شكوى التي تم تقديمها في 

اأعقاب اإعلان لجمعية "افرات" الذي اأذيع في محطات الراديو اللوائية، ما 
يقارب 300 شكوى حول مضمون مسيئ في برنامج الرياضة في راديو تل 

اأبيب ونحو 400 شكوى حول فلم قصير مثير للجدل نشر في موقع ال�أنترنت 
التابع لـ "ريشت".

يتبين من المعطيات اأن %60 من الشكاوى تناولت مضامين تلفزيونية 
و%28 تناولت مضامين راديو.

اأهمية الحفاظ على ال�أماكن العامة سليمة
ارتفع حجم الشكاوى حول سلوكيات مقاِبلين في التلفزيون من نحو 100 
شكوى اإلى نحو 1000 شكوى )89 شكوى مقارنة مع 924 شكوى(، 

اأساسا في اأعقاب مقابلة في القناة 20 مع مرتكب اإحراق المدرسة ثنائية 
اللغة في القدس، الذي اثاأر ردود فعل غاضبة في اأوساط المشاهدين. 
اأيضا، طراأ ارتفاع ملحوظ في الشكاوى حول المضامين التي تذاع في 

محطات الراديو في موضوع سلوك المقاِبلين وتصريحاتهم الجارحة )من 287 
في العام 2017 اإلى 695 في العام 2018(.

الجنس، جنس الفرد، الجنسية وَجرح الفئات الضعيفة:
تم خلال هذا العام تقديم نحو 100 شكوى حول مضامين ذات طابع جنسي 
و/اأو مضامين جنسية ل� تلائم وقت اإذاعتها في التلفزيون. مثلا، اإعادة بث 

للبرنامج "رمزور" في الساعة 19:00، لباس غير محتشم في البرنامج "عيرف 
طوف مع جاي بينس"، شخص متعر- راقص ظهر في نينجا اإسرائيل، اإعلانات 

لكاسترو وميلوكا والمزيد.
علانات:  ال�إ

علانات  استمر توجه عدم رضا المشاهدين في العام 2018 بكل ما يتعلق بال�إ
علانات  التي تشمل مضمونا جنسيا اأو عنيفا. ارتفع حجم الشكاوى ضد ال�إ
في التلفزيون بشكل حاد من %22 من حجم الشكاوى اإلى %40 من حجم 

الشكاوى في العام 2018. امثله لحال�ت بث اشتكى منها المشاهدون: 
اإعلان لـ “كاسترو"، تظهر به فتاة مربوطة بخلية شحن السيارة، اأو اإعلان 

لشركة "برزي حمات" يظهر به رجال مفتولي العضلات وامراأة تمسح اأجسام 
رجال عراة بالنظر واللمس. تم تقديم اأكثر من 100 شكوى ضد اإعلانات ذات 

مضمون عنيف. عملت الممثلية خلال هذا العام اأيضا على توجهات عديدة 
ضد اإعلان كان معّدا للبث. يدور الحديث عن تعاونية الغاز نوبل انيرجي، 

ديلك كيدوحيم وراتسيو، الذي اثار جدل� واسعا بين الجمهور قبل بثه.
علانات في الراديو بشكل حاد من %9 من حجم  ارتفع حجم الشكاوى ضد ال�إ

الشكاوى في العام 2017 اإلى %75 من حجم الشكاوى في العام 2018. 
نجم ال�رتفاع الحاد من بٍث مثير للجدل لجمعية "افرات" الذي تناول موضوع 

جهاض. ال�إ
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ال�أخلاقيات في البث
استمر توجه ال�رتفاع في الشكاوى بكل ما يتعلق بال�أخلاقيات اأيضا 

في العام 2018 وقد ظهر ذلك اأساسا في الشكاوى التي تناولت البث 
خباري وبرامج الشؤون الحالية. ارتفعت الشكاوى حول فقدان التوازن  ال�إ

في المضامين التي اأذيعت في التلفزيون والراديو من 203 شكوى في 
العام 2017 اإلى 310 شكاوى في العام 2018.

 تناولت عشرات الشكاوى ال�أخرى ال�أخلاقيات اأساسها الدعاية ال�نتخابية 
اأو اإبداء راي سياسي وشخصي لمتقابلين ومقاِبلين في فترة المعركة 

ال�نتخابية للسلطات المحلية التي اأجريت في اأكتوبر 2018. تشير هذه 
المعطيات اإلى حساسية اأكبر عند المشاهدين المستمعين لكل ما يتعلق 

بالمضامين التي تتناول الشؤون ال�نتخابية.
من تحليل المعطيات  للعام 2018، يتضح اأن كل شكوى ثانية )51%( 

كانت ضد اإعلان، وكانت كل شكوى ثالثة تقريبا )%38( ضد برنامج 
وكانت كل شكوى عاشرة ضد برنامج اإخباري اأو حول الشؤون الحالية.

التلفزيون
%44 من حجم الشكاوى التي تم تقديمها في العام 2018 ضد مضامين 

تلفزيونية كانت ضد برامج. تشير هذه المعطيات اإلى استمرار التوجه، 
المتزايد في السنوات ال�أخيرة، وبحسبه فاإنه اإلى جانب نسب المشاهدة 

العالية للبرامج، يعارض الجمهور التصريحات الجارحة التي تحتويها تلك 
المضامين وهو يهتم بمضامين "نظيفة" اأكثر.

اإذا تمت ملاحظة توجه ارتفاع في الشكاوى على مضامين اإخبارية في 
العام 2017، فانه ومن تحليل المعطيات ينتج انه تمت في العام 2018 
ملاحظة توجه ارتفاع ضد البرامج، منها البرامج الواقعية، برامج الترفيه 
والمزيد، من %37 في العام 2017 اإلى %44 في العام 2018. ارتفاع 

علانات من %22 اإلى 40%.  اأخر تمت ملاحظته اأيضا في الشكاوى حول ال�إ
على النقيض من ذلك، طراأ انخفاض في الشكاوى التي تناولت المضامين 

خبارية من %33 من حجم الشكاوى في العام 2017 اإلى %12 من حجم  ال�إ
الشكاوى في العام 2018.

علانات والبرامج بمئات  يمكن تفسير ال�رتفاع في شريحة الشكاوى ضد ال�إ
الشكاوى ضد بث تعاونية الغاز نوبل انيرجي، ديلك كيدوحيم وراتسيو 

وبالشكاوى ضد البرنامج اولبان بتوح في القناة 20. لم يتميز العام 2018 
باأحداث شاذة مثل ال�نتخابات اأو ال�أحداث ال�أمنية. بطبيعة الحال، تؤدي 

هذا ال�أحداث اإلى موجات شكاوى من قبل المشاهدين الحساسين للمضامين 
خبارية اإلى تواصل التوجه  خبارية. يشير عدد الشكاوى ضد المضامين ال�إ ال�إ

في السنوات ال�أخيرة: هبوط ثقة الجمهور بتلك المضامين 21
 الراديو

تم في العام 2018 استلام 447 توجها بما يتعلق بمضامين برامج الراديو، 
مقارنة مع 277 توجها في السنة السابقة. كان %75 من الشكاوى في العام 
علانات. في الراديو، مثل التلفزيون، يشير ال�أمر اإلى استمرار  2018 ضد ال�إ

توجه عدم رضا المستمعين من تصريحات حادة ومضامين جارحة يتم بثها في 
برامج الراديو.

اأساس غضب المستمعين هو على برامج الراديو لمقدمي البرامج الذين يبدون 
اأراءهم ويمنحوا الفرصة للمستمعين في البث. في حال�ت ليست قليلة يصبح 

الحوار بين مقدم البرنامج والمقاِبل حادا، مهيناً وعنيفا كلامياً.
ظهر غضب المتوجهين هذا، بين اأمور اأخرى، في ارتفاع حاد في عدد 

الشكاوى حول تصرفات المقاِبلين، من 6 شكاوى في العام 2016 اإلى 61 
شكوى في العام 2017 و292 شكوى في العام 2018.

21 يتغير هذا التوجه في العام 2019، في اأعقاب معركتي انتخابات عامة، اأحداث اأمنية وتصريحات جارحة لمراسلين 

ومقدمي اأخبار. حول ذلك في التقرير القادم.
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Основные выводы и тенденции
Увеличение количества жалоб

В 2018 году в комиссию было подано 7,203 жалобы, 
что на 10% больше, чем в 2017 году.

Скачок произошел главным образом из-за 
увеличения количества жалоб на контент 
транслируемый региональными радиостанциями, 
контролируемыми вторым управлением 
телерадиовещания. И из-за общих обращений, 
которые, в частности, включают жалобы на контент 
транслируемый в социальных сетях, например, 
жалобы на интернет-сайты или социальные сети.

Среди причин к резкому скачку жалоб: более 1500 
жалоб на рекламу НКО «Эфрат» в эфире местных 
радиостанций, около 300 жалоб на оскорбительный 
контент в спортивной программе на «радио Тель-
Авив» и около 400 жалоб по поводу спорного 
видеоролика, размещенного на интернет-сайте 
«Решет».

Из данных следует, что 60% жалоб были связаны 
с телевизионным контентом, а 28% - с радио-
контентом.

Важность поддержания чистоты общественного 
пространства

Объем жалоб на поведение телевизионных 
ведущих подскочил с 89 жалоб до 924 
жалоб, в основном после интервью на 20-м 
канале с поджигателем двуязычной школы в 
Иерусалиме, что вызвало возмущение среди 
зрителей. Так-же резко возросло количество 
жалоб на контент транслируемый по радио, в 
основном касательно поведения ведущих и их 
оскорбительных высказываний (с 287 в 2017 
году до 695 в 2018 году).

Сексуальность, гендер, сексизм и ущемление 
слабых групп населения

В течение года было подано около 100 жалоб 
на сексуальный контент, транслируемый по 
телевидению в не подходящее время. Например, 
повтор программы «Рамзор (Светофор)» в 
19:00 часов вечера, вызывающая одежда в 
программе «Добрый вечер с Гаем Пинесом», 
танцовщик-стриптизер, который выступал в 
Ninja Israel, реклама Castro и Milucca, и многое 
другое.
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Реклама

В 2018 году продолжилась тенденция недовольства 
зрителей по поводу рекламных роликов, 
содержащих сексуальный или насильственный 
контент. Объем жалоб на телерекламу подскочил 
с 22% от всех жалоб в 2017 году до 40% от всех 
жалоб в 2018 году. Примеры роликов, на которые 
жаловались зрители: реклама Castro, в которой в 
багажнике машины видна связанная девушка, или 
реклама «Краны Хамат» с участием мускулистых 
мужчин и женщины, которая взглядом и осязанием 
сканировала обнаженные мужские тела. Более 
100 жалоб было подано на рекламу, содержащую 
насильственный контент. В течение года комиссия 
также занималась многочисленными жалобами 
на рекламу, предназначенную для трансляции. 
Речь идёт о рекламе газового партнёрства Nobel 
Energy, «Делек Кидухим» и «Рацио», которая 
вызвала серьёзные споры в обществе перед её 
трансляцией. 

Объем жалоб на радио рекламу подскочил с 9% от 
всех жалоб в 2017 году до 75% от всех жалоб в 2018 
году. Скачек произошёл из-за противоречивого 
рекламного ролика НКО «Эфрат», касающегося 
абортов.

Этика вещания

Тенденция к росту жалоб на этику вещания 
продолжилась в 2018 году и отражается главным 

образом в жалобах, касающихся новостных 
передач и актуальных программ. Количество 
жалоб на несбалансированность в теле- и 
радио-контенте увеличилось с 203 жалоб в 2017 
году до 310 жалоб в 2018 году.

Десятки других поданных жалоб касались 
этики, особенно предвыборной пропаганды 
или политического и личного мнения ведущих 
и интервьюируемых во время избирательной 
кампании в местные органы власти, которая 
состоялась в октябре 2018 года. Эти данные 
указывают на большую чувствительность 
зрителей и слушателей, когда речь идет о 
контенте, связанном с вопросами выборов.

Анализ данных 2018 года показывает, что почти 
каждая вторая жалоба (51%) была направлена 
против рекламы, почти каждая третья жалоба 
(38%) была направлена против программы, 
а каждая десятая жалоба была направлена 
против новостных и актуальных программ.

Телевидение

44% всех жалоб, полученных в 2018 году на 
телевизионный контент, касались программ. Эта 
цифра указывает на сохраняющуюся тенденцию, 
нарастающую в последние годы, согласно 
которой, при высоком рейтинге просмотра 
программ, общественность выступает против 
оскорбительных высказываний, включенных 
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в эти программы, и заинтересована в более 
«чистом» контенте.

Если в 2017 году наблюдалась тенденция 
увеличения количества жалоб в отношении 
новостного контента, анализ данных показывает, 
что в 2018 году была тенденция увеличения 
количества жалоб на программы, включая 
программы реалити, развлекательные программы 
и т.д., С 37% в 2017 году до 44% в 2018 году. Как уже 
было отмечено, увеличилось количество жалоб 
на рекламу, с 22% до 40%. С другой стороны, 
количество жалоб, связанных с новостным 
контентом, снизилось с 33% от всех жалоб в 2017 
году до 12% от всех жалоб в 2018 году.

Увеличение количества жалоб на рекламу и 
программы можно объяснить сотнями жалоб на 
трансляцию роликов газового партнерства Nobel 
Energy, «Делек Кидухим» и «Рацио», а также 
жалобами на программу «открытая студия» 
на 20 канале. 2018 год не характеризовался 
исключительными событиями, такими как 
всеобщие выборы или события в области 
безопасности. Естественно, что подобные 
события приводят к волнам жалоб от зрителей, 
чувствительных к новостному контенту. 
Количество жалоб на новостной контент указывает 
на сохраняющуюся тенденцию последних лет: 

снижение доверия общественности к этому 
контенту.22

Радио

В 2018 году было получено 447 обращений по 
поводу контента радиопрограмм по сравнению 
с 277 обращениями в предыдущем году. 75% 
жалоб в 2018 году были против рекламы. На 
радио, как и на телевидении, это указывает 
на сохраняющуюся тенденцию недовольства 
слушателей грубыми высказываниями и 
оскорбительным контентом, транслируемым в 
радио-программах.

Основное недовольство радиослушателей 
вызывают программы в которых ведущие 
выражают своё мнение общаясь со 
слушателями в прямом эфире. Во многих 
подобных случаях диалог между ведущим и 
слушателем становится грубым, унизительным 
и оскорбительным.

Это недовольство радиослушателей выражается, 
среди прочего, в увеличении количества жалоб 
на поведение радиоведущих с 6 жалоб в 2016 
году до 61 жалобы в 2017 году и 292 жалоб в 
2018 году.

22Эта тенденция меняется в 2019 году в следствии двух 
предвыборных компаний, событий в области безопасности и 
оскорбительных заявлений журналистов и ведущих новостных 
программ. Об этом в следующем отчёте.
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