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שנת 2019 הייתה שנת החדשות.

פניות  לנציבות  פעם  אי  שהוגשו  הפניות  שיא  נשבר  זו  בשנה 
על  עמד  זו  בשנה  הפניות  מספר  השנייה.  ברשות  הציבור 

כ-13,000 פניות ציבור, פי שניים ממספר הפניות ב-2018. 

בשנת  עמד  הטלוויזיה  לתוכני  בנוגע  שהוגשו  הפניות  מספר 
גם   .2018 בשנת  פניות   4,338 לעומת  פניות,   10,239 על   2019
היקף הפניות על התכנים ששודרו בתחנות הרדיו האזוריות עלה 
ועמד על 2,329 פניות בשנת 2019, לעומת 2,037 פניות בשנת 

.2018

ובאשר לטיפול הנציבות בתלונות, בשנה זו זינק מספר התלונות 
שנמצאו מוצדקות ועמד על 9,503 תלונות מוצדקות, שהן כ-73% 
מהתלונות  רבעים  שלושה  אחרות,  במילים  התלונות.  מכלל 
בשנת 2019 נמצאו מוצדקות לעומת כשני שלישים מהתלונות 

בשנת 2018. 

הזינוק הדרמטי בהיקף התלונות שהתקבלו בנציבות מכיל בתוכו 
מהפך נוסף. לראשונה, היקף התלונות על התכנים החדשותיים 
היה גבוה יותר מהיקף התלונות על תוכניות. מאז ומתמיד נחשבו 
ותוכניות  )ריאליטי(  המציאות  תוכניות  ובהן  הטלוויזיה,  תוכניות 
רבים  צופים  מרכזיות.  תלונות  "ספקיות"  והסאטירה,  ההומור 
ופיזית,  מילולית  אלימות  ופוגעניות,  בוטות  אמירות  בהן  מצאו 
בהמוניהם  והתלוננו  ואפליה  אוכלוסיות  ותיוג  גזענות  סקסיזם, 

על תכנים אלה.

בשנת 2019 התהפכו היוצרות. 

בערוצי  והאקטואליה  החדשות  מהדורות  על  התלונות  היקף 
הטלוויזיה עמד על 7,493 תלונות, לעומת 1,875 תלונות בלבד על 
תוכניות. למהפך הגדול "תרמו" 3,313 תלונות על דברים שאמרה 
אמנון  בין  שיחה  ועל  צה"ל  חיילי  נגד  קוטלר  אושרת  העיתונאית 
אברמוביץ' ועודד בן עמי על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבה 

ציטטו משפט מהקדיש.

 2019 שנת  במהלך  כי  העובדה  את  להוסיף  יש  זו  קלחת  לתוך 
בהיקף  לעלייה  הן  אף  שתרמו  בחירות  מערכות  שתי  התקיימו 
התלונות על תכנים חדשותיים, בעיקר בנושאי הבעת דעה ואתיקה 

בשידור.

היקף התלונות הגדול שב ומאתגר את גבולותיו הלא ברורים ממילא 
הטוב  בשמו  הציבור,  ברגשות  הפגיעה  מול  אל  הביטוי  חופש  של 

ובפרטיותו.

אף שאינו מעוגן במפורש בחוק, נחשב חופש הביטוי זכות עילאית, 
יסודית ומרכזית בדמוקרטיה הישראלית. את מעמד העל העניקה 
לו לאורך השנים מערכת המשפט, החל בבג"ץ קול העם, בשנות 
ה-50, 1  שבו נקבע שחופש הביטוי הוא זכות שאין לפגוע בה, למעט 
מקרים של ודאות קרובה לפגיעה בביטחון המדינה. במשך השנים 
השתכללה זכות זו והקיפה גם מקרים של הבעת דעה חריגה ולא 
מקובלת, פגיעה בפרטיות ובשם הטוב. פסקי דין מכוננים, בהם פסק 
הדין בעניינו של הרב מאיר כהנא נגד רשות השידור 2  ופסק הדין 
אבנרי נגד שפירא, 3 העניקו לחופש הביטוי מעמד הגובר במקרים 
הרשתות  של  התפתחותן  עם  טוב.  ושם  פרטיות  על  גם  מסוימים 

1בג"ץ 73/53 חברת קול העם נגד שר הפנים.

2בגץ 399/85 כהנא ואח' נגד הוועד המנהל של רשות השידור.

3ע"א 214/89 אבנרי ואח' נגד שפירא.
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השיח  של  רובו  שרוב  וההכרה  האחרונות  בשנים  החברתיות 
הציבורי והתקשורתי מתנהל בהן כיום, העניקה מערכת המשפט 
לחופש הביטוי במרחבי הרשתות החברתיות יתרון על פני השם 
והפרטיות גם כשהכותב הוא אנונימי, כפי שעולה מפסק  הטוב 

דין רמי מור. 4  

טשטוש הגבולות ומתן הקדימות לחופש הביטוי חלחלו אל תוך 
השיח התקשורתי ובשנים האחרונות דומה כי לחופש הביטוי אין 
ומבזה,  פוגענית  נאמר, לא פעם בצורה מוקצנת,  גבולות. הכול 
הכול נחשף, הכול מצולם ומתועד. אל הקלחת הזו נשפך שמן 
עיתונאים,  כולם  החברתיות:  הרשתות  של  בדמותן  נוסף  רותח 
"ג'ונגל"  אתיקה.  ואין  סינון  אין  מדווחים.  כולם  צלמים,  כולם 

תקשורתי אחד גדול.

אמצעי התקשורת המסורתיים, הפועלים אמנם על פי קוד אתי, 
ומייבאים  הרשת  אחרי  פעם  לא  נסחפים  עצמם  את  מוצאים 
כמעט  הביטוי  חופש  וכתוצאה:  הגבולות  חסר  השיח  את  ממנה 

חסר גבולות, ובמקרים רבים גם חסר עריכה.

התופעה הזאת באה לידי ביטוי בשנים האחרונות בחלק מאמצעי 
גבולות  כי  ודומה  ידי הרשות השנייה  התקשורת המפוקחים על 
חופש הביטוי נמתחו עד קצה גבול היכולת. בשם חופש הביטוי 
מפגינים  כונו  הביטוי  חופש  בשם  אדם",  "חיות  צה"ל  חיילי  כונו 
יוצאי אתיופיה "פראי אדם", בשם חופש הביטוי נשאלה השאלה 
כנסת  לחברי  קרא שדרן  הביטוי  חופש  בשם  הומו,  אלוהים  אם 
ערבים "כנופיית אנטישמים" ובשם חופש הביטוי חדרו עיתונאים 
לפרטיותו של שף מפורסם לשעבר שנקלע למצב אישי קשה 

וצילמו אותו בעליבותו המזעזעת.

שצופים  העובדה  על  מכול  יותר  מעיד  הגדול  התלונות  היקף 

ומאזינים רבים לא אהבו את חציית הגבול הזאת. את התסכול הגדול 
של צופים רבים ניתן היה לראות לא רק בהיקף התלונות אלא גם 
בתוכנן, שלמרבה הצער הפך בחלקו לאלים מילולית כלפי הגורמים 

המשדרים )על כך בהרחבה בהמשך, בפרק הדוחות הייעודיים(.

גלישת השיח האלים מהרשתות החברתיות אל אמצעי התקשורת 
על  כי  סבור  אני  מחדש.  חשיבה  לטעמי  מחייבת  המסורתיים 
אמצעי התקשורת המסורתיים לשוב וליטול את ההובלה על השיח 
במרחב  דיון  להתנהל  צריך  כיצד  בקביעה,  זה  ובכלל  התקשורתי 
הציבורי. בניגוד לרשתות החברתיות, לאמצעי התקשורת קיים ערך 
נוסף בחברה מלבד סיקור ודיווח: אחריות אתית ומקצועית. הכתבים 
דווקא  ולכן  אתיקה  לכללי  הכפופים  מקצוע  אנשי  הם  והעורכים 
בתקופה זו, קולם האתי של אמצעי התקשורת צריך להישמע, זאת  

מבלי להמעיט בחשיבותן של הרשתות החברתיות. 

הפוגע  התקשורתי  הביטוי  חופש  את  להגביל  יש  האם  כך,  אם 
ומבזה  משפיל  אנשים,  של  פרטיותם  את  מפר  רבות,  באוכלוסיות 
של  הציבור  פניות  נציבות  של  עמדתה  ומהי  שונות?  אוכלוסיות 

הרשות השנייה בשיח זה?

את  להגביל  כוונה  כל  לה  ואין  צנזור  אינה  הציבור  פניות  נציבות 
עילאית  זכות  הביטוי  בחופש  רואה  היא  התקשורתי.  הביטוי  חופש 
ויסודית שאין לערער עליה, אולם כזרוע הארוכה של הצופים אל מול 
בזרקור  להאיר  חובה  לעצמה  הנציבות  רואה  המשדרים,  הגורמים 
ערכי את שני צדדיו של חופש הביטוי. את החופש להביא לידי ביטוי 
את  ומנגד  נוחות,  אי  מעוררות  שחלקן  הגם  שונות,  ועמדות  דעות 
קולן של האוכלוסיות הנפגעות  והמאזינים, את  קולם של הצופים 
אל  שנגישותן  האוכלוסיות  של  קולן  את  ובעיקר  זה  ביטוי  מחופש 

אמצעי התקשורת מוגבלת.

4רע"א 4447/17 רמי מור נ' ברק אי.טי.סי. )1995( החברה לשירותי בזק בינלאומי בע"מ.
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והיכן נמצאת נציבות פניות הציבור בתוך כל עולם זה?

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

שאחרי, תלוי בהיקף הסיקור של הנושא ובהיבט האקטואלי שלו.

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

בעמדה נוגדת.

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

עד כמה שניתן.

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

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

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

ולקויי הראייה.

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

מהעולם.

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

את עבודתו במסירות ונאמנות, ועל כך תודתי העמוקה.

דוד רגב
נציב  פניות הציבור
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דוד רגב
נציב פניות הציבור

למעשה, נציבות פניות הציבור מהלכת על אותו חבל דק ודמיוני 
שמצדו האחד אוקיינוס חופש הביטוי ומצדו השני ים הנפגעים.

בתווך הזה פועלת הנציבות למצוא, בדרכים של הסכמה, פתרונות 
שיאפשרו את חופש הביטוי מחד גיסא, וימנעו ככל האפשר ביזוי 
בשמם  ופגיעה  בפרטיותם  פגיעה  השפלתם,  ומאזינים,  צופים 

הטוב מאידך גיסא.

ואיך נעשה התיווך הזה?

בעיקר באמצעות שיח כן והגון של הנציבות עם הגורמים המשדרים, 
לגורמים  הפונים  בין  גישור  ולמצוקותיהם,  לפונים  הקשבה 
המשדרים והצעת פתרונות שיאפשרו את חופש הביטוי אך ימנעו 
פגיעה בפונים, בין היתר באמצעות קריאה לשיח תקשורתי חופשי 
בשיח  ומגוונים  אחרים  קולות  ושילוב  ותוקפני  בוטה  פחות  אך 
אל  המשדרים  והגופים  הנציבות  הנגשת  באמצעות  התקשורתי; 
אוכלוסיות שונות ומגוונות, בדגש על אוכלוסיות מודרות מהשיח 
התקשורתי; מתוך ראיית הנציבות את הדור הצעיר כדור הצופים 
כלים  הקניית  באמצעות  הצעיר  הדור  חינוך  הבא:  והמאזינים 
לפנות  ועידודו  המשודרים  בתכנים  ביקורתית  והאזנה  לצפייה 
הצורך  ובמקרי  הולמים,  לא  בתכנים  נתקל  כשהוא  ולהתריע 
והטלת  רגולטוריים  כלים  הפעלת  באמצעות  אף  ברירה  וכשאין 

סנקציות בעקבות פגיעה קשה בצופים ובמאזינים.

אני מאמין כי מגוון כלים אלה, שאותם יזמה ומפעילה הנציבות, 
עשויים להביא לתקשורת חופשית אך גם נקייה יותר משיח אלים 

ובוטה, הגונה יותר, קשובה יותר לכלל האוכלוסיות ומגוונת יותר.

ולבסוף: עבודתה של נציבות פניות הציבור למען הצופים בערוצי 
שיתוף  כוללת  האזוריות  הרדיו  לתחנות  והמאזינים  הטלוויזיה 
פעולה נרחב עם גורמים מקצועיים שונים וזוהי ההזדמנות להודות 
הרשות  יו"ר  התקשורת,  משרד  והנהלת  התקשורת  שר  להם: 

השנייה, הגב' יוליה שמאלוב ברקוביץ', ומנכ"ל הרשות השנייה, מר 
ניר שויקי, על שיתוף הפעולה הפורה, חברי מועצת הרשות השנייה, 
הנהלת הרשות וצוות העובדים המסור שאף סייע בהפקת דוח זה, 
הגורמים המשדרים המשתפים איתנו פעולה, העמותות והארגונים 
האקדמיה  ואנשי  האקדמיה  מוסדות  לנו,  המסייעים  החברתיים 
והסטודנטים  הסטודנטיות  צוותי  פורה,  שיח  איתם  מקיימים  שאנו 
המתמחים שליוו אותנו ותרמו רבות לעבודת הנציבות. מעל כולם 
תודה ללב ליבה של הנציבות, צוות העובדות המסור והנאמן: תהילה 

תנעמי, ליאת רז ואושרת אסרף.

כיצד פונים אלינו ?

אפשר לפנות לנציבות פניות הציבור באמצעות מחשב או טלפון נייד, 
בקישור הבא:

http://www.rashut2.org.il/public_complain.asp 

נוסף על כך, ניתן לפנות באמצעות הטופס בדף הפייסבוק:
https://bit.ly/2OOOtU6 

ובעמוד האינסטגרם של הנציבות:
https://www.instagram.com/natsiv.r2 

ניתן לפנות לנציבות גם בשפות: אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית, דרך 
התלונות  את  נתרגם  ואנו   natsiv@rashut2.org.il הנציבות  מייל 

לעברית, נבדוק אותן ונשיב לפונים בשפתם.

ניתן לפנות גם באמצעות פקס שמספרו 02-6556299 ובמכתב לכתובת: 
נציב פניות הציבור, הרשות השנייה ת.ד 3445, ירושלים.

 http://www.rashut2.org.il/public_complain.asp 
 http://www.rashut2.org.il/public_complain.asp 
 https://bit.ly/2OOOtU6 
 https://bit.ly/2OOOtU6 
 https://www.instagram.com/natsiv.r2/ 
 https://www.instagram.com/natsiv.r2/ 
mailto:natsiv%40rashut2.org.il?subject=
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עלייה במספר התלונות
בשנת 2019 הוגשו לנציבות פניות הציבור ברשות השנייה 12,974 
תלונות, זאת לעומת 7,203 תלונות שהוגשו בשנת 2018. מדובר 
בזינוק של 80% בתלונות לעומת השנה הקודמת והכפלה בהיקף 

התלונות לעומת שנת 2017. 
הזינוק נבע בעיקר מעלייה בהיקף התלונות שהוגשו על תכנים 
המשודרים בערוצי הטלוויזיה. רוב התלונות היו כנגד התבטאויות 
ותוכניות  חדשות  מהדורות  מגישי  עיתונאים,  של  פוגעניות 

אקטואליה ופרשנים בחברות החדשות.
לעניין זה יש לציין כי בשנת 2019 התקיימו שתי מערכות בחירות 
לעלייה  הן  אף  שתרמו  ובספטמבר(,  )באפריל  לכנסת  כלליות 
במערכות  שעסקו  חדשותיים  תכנים  כנגד  התלונות  בהיקף 

הבחירות.
טלוויזיוניים  בתכנים  עסקו  מהתלונות   79% כי  עולה  מהנתונים 

ו-18% עסקו בתכנים רדיופוניים.

והתנהגויות  אמירות   – נקי  ציבורי  מרחב  על  השמירה  חשיבות 
פוגעניות

התלונות  והיקף  התלונות  באפיון  מהפך  חל   2019 בשנת 
שהתקבלו כאשר מספר התלונות כנגד חברות החדשות ותוכניות 

האקטואליה היה גדול יותר ממספר התלונות על התוכניות. 
בטלוויזיה  ששודרו  לתכנים  בנוגע  שהוגשו  מהתלונות  כ-76% 
וברדיו )9,568( עסקו במהדורות החדשות ובתוכניות האקטואליה 
והמלל. מדובר בעיקר באמירות פוגעניות של עיתונאים, מגישי 
ופרשנים שעוררו גלי תגובות של אלפי  תוכניות, חברי פאנלים 

פונות ופונים.
זינק  בטלוויזיה  מראיינים  של  התנהגויות  על  התלונות  היקף 

מ-924 תלונות ב-2018 ל-6,414 תלונות ב-2019, זאת בין היתר בגלל 
3,313 תלונות על דבריה של העיתונאית אושרת קוטלר בחדשות 
13 שכינתה את חיילי צה"ל "חיות אדם" ו-2,807 תלונות על דבריהם 
של הפרשן אמנון אברמוביץ' והעיתונאי עודד בן עמי מחדשות 12, 
שציטטו מתוך תפילת הקדיש תוך שדיברו על ההליכים המשפטיים 

נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.
בנושא  בתלונות  זינוק  חל  הרדיו  בתחנות  המשודרים  בתכנים  גם 
אמירות פוגעניות והתנהגויות של מראיינים והן עלו מ-695 בשנת 
של  מדבריו  היתר  בין  נבע  הזינוק   .2019 בשנת  ל-2,212   2018
על   103fm-ב ששודרה  "הקבינט"  בתוכנית  דניאל  רוני  העיתונאי 

פרשת האונס לכאורה באיה נאפה שבקפריסין.

גזענות ותיוג אוכלוסיות
בשנת 2019 התגברה מגמת הפניות העוסקת בתיוג אוכלוסיות על 

רקע מוצאן והתבטאויות גזעניות כלפיהן. 
כך למשל הוגשו כ-800 תלונות נגד שדרנית שכינתה את המפגינים 
יוצאי אתיופיה "פראי אדם", 122 תלונות התקבלו נגד עיתונאי של 
אחת מחברות החדשות שכינה את כלל אוהדי קבוצת הכדורגל של 
ויותר מ-80 תלונות על פרסומת שהציגה  גזעניים  ירושלים  בית"ר 

את יוצאי תימן בצורה מגוחכת.
נוסף על כך התקבלו תלונות על תכנים שבהם אוזכר מוצאם של 
אנשים או שיוכם הדתי או האחר, בלי קשר למעשה שהיו מעורבים 
בו. לדוגמה, במהלך כתבה חדשותית שעסקה במעצר של זוג תושבי 
אשדוד שעסקו בסחר בשעוני יד מזויפים נאמר שהם "חרדים", אף 

שלא היה כל קשר בין אמונתם הדתית למעשיהם.
רלוונטי,  אינו  כשהדבר  מוצא  ואזכור  תיוג  לגזענות,  הנוגע  בכל 
הגורמים  כנגד  נחרצת  ובצורה  סובלנות  באפס  פועלת  הנציבות 
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על  אוכלוסיות  ולתיוג  לגזענות  מקום  לטעמנו  אין  המשדרים. 
המרקע.

מיניות, מגדר, סקסיזם 
במהלך השנה הוגשו כ-2,400 תלונות על תכנים בעלי אופי מיני 
לשידור.  ראויים  שאינם  מיניים  תכנים  על  ורמיזות  מגדרי,  ו/או 
דניאל  רוני  העיתונאי  של  לדבריו  יוחסו   )2,070( הפניות  עיקר 
ששודרו ברדיו 103fm, בתוכנית "הקבינט", שבה התבטא בצורה 
ידי  על  לכאורה  שנאנסה  הבריטית  הצעירה  כלפי  סקסיסטית 
בנוגע  פניות  התקבלו  עוד  בקפריסין.  מישראל  צעירים  קבוצת 
לכתבה בחדשות 12 על אותה פרשה, שבה הוצגו תמונות בעלות 
פינס  גיא  של  תוכניתו  על  תלונות  התקבלו  כן,  כמו  מיני.  אופי 
"אתגר  את  מבצע  לואיס  מייקל  הידוען  הוצג  שבה   12 בקשת 
 13 יום" ברשת  "פותחים  תלונות על התוכנית  בעירום,  הבקבוק" 
שבה עלו נושאים כמו בגידה וקיום יחסי מין בשעות צפיית ילדים, 

פרסומות לקסטרו ומסטיק אורביט ועוד.

פרסומות
כבשנים האחרונות, גם בשנת 2019 נמשכת מגמה של הבעת חוסר 
שביעות רצון מצד הצופים בכל הנוגע לפרסומות המשלבות תוכן 
מיני או אלים. היקף התלונות על פרסומות בטלוויזיה עמד בשנת 
כי כמחצית מהתלונות שהוגשו  לציין  יש  408 תלונות.  2019 על 
כנגד פרסומות בשנה זו נמצאו מוצדקות וחלקן תוקנו או הוגבלו 

לשעת שידור מאוחרת בעקבות פניות הצופים.

אתיקה בשידור
בשנת 2019 הוגשו 2,194 פניות על שידורי הטלוויזיה והרדיו שנגעו 
במשדרי  שעסקו  בתלונות  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  לאתיקה. 
הבעת  על  היו  מהתלונות  חלק  האקטואליה.  ובתוכניות  החדשות 
דעות של מגישים ומראיינים – הצופים והמאזינים קבלו על הבעת 
דיווח אובייקטיבי. כמו כן התקבלו 64 תלונות על  ואי  דעה אישית 

חוסר איזון בתכנים ששודרו בטלוויזיה וברדיו.
הבעת  או  בחירות  תעמולת  ועיקרן  באתיקה  עסקו  תלונות  כ-420 
מערכות  שתי  בתקופת  ומרואיינים  מראיינים  של  פוליטית  דעה 

הבחירות הכלליות. 

הערה חיובית
על מנת לעודד גם שיח חיובי בקרב הצופים ביחס לתכנים המשודרים 
החליטה הנציבות לפרסם לראשונה גם את הפניות החיוביות של 
ומגישי  מנחים  ולכתבים,  המשודרים  לתכנים  הנוגעות  הצופים 
התוכניות. לנציבות הגיעו בשנת 2019 כ-20 פניות חיוביות. הנציבות 
רואה חשיבות גם באמירת מילה טובה על התכנים המשודרים. בין 
הפניות שהתקבלו: הבעת תמיכה בעמדותיהם של פרשנים בחברות 

החדשות, הבעת תודה לכתבים שסייעו אישית לפונים ועוד.
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סיכום תלונות שהתקבלו 

 טבלה 1: סיכום מספר התלונות בשנים 2017 – 2019

סה"כ

שינוי ב-% בין השנים2019
2019-2018 2018 2017

55,799

362

383

6,544

טלוויזיה

רדיו

כללי

4,338

2,037

828

7,203

10,239

2,329

406

12,974

136%

14%
6 -51%

80%

טלוויזיה
79% 

כללי
3% 

רדיו
18% 

 < התפלגות לפי מדיה 2019

10,239 )79%( מהפניות שהתקבלו היו בנוגע לשידורי הטלוויזיה )לעומת 60% 
ב-2018( ו- 2,329 )18%( פניות היו בנוגע לשידורי הרדיו. סעיף "כללי" כולל 

את הפניות השונות שאינן נוגעות לתכנים ששודרו בטלוויזיה וברדיו.
בשנים 2015–2017 היקף הפניות הכלליות שהתקבל עמד על ממוצע של 
פניות,   828 של  חריג  מספר  התקבל  שבה   2018 שנת  לעומת  זאת  כ-450, 
מתוכן כ-400 תלונות על סרטון ששודר באתר האינטרנט של "רשת" שכלל 

5ב-2017 הייתה תגובה חריגה לאמירה של אברי גלעד בתוכנית הבוקר, שגררה 3,914 פניות שכלולות 

בנתון זה.
6בשנת 2018 היו 405 פניות שתויגו "לא רלוונטי" בגלל קמפיין החיסונים של רשת בפייסבוק.

דיון בנושא חיסונים. אף שתכנים ברשתות החברתיות אינן בפיקוח 
הרשות השנייה, בעקבות התערבות הנציבות הוסר הסרטון מהאתר. 
–2015 בשנים  לנתונים  דומה   2019 בשנת  הכלליות  הפניות  מספר 

.2017
חלק ניכר מהפניות הגיע בעקבות שיח שהתקיים ברשתות החברתיות 
ובו הוצע לגולשים להתלונן אצל נציבות פניות הציבור באמצעות 
הטופס המקוון. הוספת דרכי פנייה באמצעות הרשתות החברתיות 
מוכיחה כי הצופים מנצלים את הפלטפורמות החדשות לצורך פנייה 
התלונות  במספר  מ-100%  יותר  של  לגידול  מביאות  והן  לנציבות 
לעומת שנת 2018. הנציבות צופה שמגמה זו תימשך בשנים הקרובות 
ואף תגבר. לאור זאת, ומתוך רצון להנגיש את נציבות פניות הציבור 
השיח  עיקר  את  והצופים שמנהלים  הצופות  הצעיר של  הדור  אל 
יזמה הנציבות בשיתוף עם סטודנטים  שלהם ברשתות החברתיות, 
מהמחלקה לתקשורת במכללת ספיר שבנגב פרויקט מיתוג והנגשה 
של הנציבות באמצעות הרשתות החברתיות. הפרויקט כלל פתיחת 
דפי פייסבוק ואינסטגרם ופעילות נרחבת ברשתות החברתיות. על 

כך בהרחבה בדוח הבא. 

התלונות המובילות בשנת 2019

קוטלר  אושרת  העיתונאית  של  דבריה  על  תלונות  כ-3,300   •
ב-16.2.19, לאחר שידור כתבה על פעילותם  שבמהדורת החדשות 
הילדים  את  "שולחים  אמרה:  יהודה",  "נצח  גדוד  מחיילי  חלק  של 

לצבא ומקבלים אותם חיות אדם. זו תוצאה של כיבוש."
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בן עמי שציטטו  ועודד  • כ-2,800 תלונות על אמנון אברמוביץ' 
מתוך תפילת הקדיש, תוך שדיברו על ההליכים המשפטיים נגד 
ראש הממשלה בנימין נתניהו . בתלונות נטען כי בעצם הקראת 
קדיש על ראש הממשלה מייחלים השניים למותו. פונים אחרים 
טענו כי אמירת הקדיש כמוה כהסתה לרצח כנגד ראש הממשלה.

תוכנית  במסגרת  דניאל  רוני  של  דבריו  על  תלונות  כ-2,070   •
של  לכאורה  האונס  פרשת  על  הדיון  במהלך  ברדיו.  "הקבינט" 
התיירת הבריטית בידי ישראלים באיה נאפה שבקפריסין הביע 
"היא  היתר:  בין  ואמר  דניאל את עמדתו על הפרשה  העיתונאי 

הייתה רגילה לשניים-שלושה, לפתע פתאום 12, זה השבר?!"

•כ-840 תלונות על דיון שהתקיים בתוכנית של אופירה וברקוביץ' 
יוצאי  של  המחאה  והפגנות  טקה  סלומון  של  מותו  בעקבות 
את  מאירי  עדי  העיתונאית  כינתה  ובו  הארץ,  ברחבי  אתיופיה 

המפגינים "פראי אדם" ו"חיות".

• כ-370 תלונות של מתווכים בתחום הנדל"ן שהלינו כי קדימון 
כ"אנשים  בישראל  הנדל"ן  הציג את מתווכי  "ברקוד"  לתוכנית  
פגע  ובכך  אותנו"  ולעשוק  פינה  לעגל  קופה,  לעשות  שמנסים 

בשמם הטוב.

• כ-300 תלונות על ריאיון בתוכנית "חדשות הבוקר" עם פרופ' 
גל דובנוב-רז בנושא טבעונות והפגיעה שלה בבריאות. בתלונות 
נטען כי: "פרופ' דובנוב-רז דיבר על כך שתזונה טבעונית מזיקה 
לבריאות אך לא העניק גילוי נאות על תפקידו הבכיר בתאגיד 

זו  מקיים.  שהוא  נוספים  מסחריים  קשרים  על  או  שטראוס  החלב 
תעמולה סמויה מטעם תאגיד חלב, ללא גילוי נאות."

העלייה בהיקף התלונות מאפיינת את המגמה של השנים האחרונות 
וממנה עולה כי ציבור הצופים והמאזינים בוחר ברשתות החברתיות 
וחוסר הנוחות שלו מהתכנים המשודרים  נוסף להבעת זעמו  ככלי 
השנייה  הרשות  ידי  על  המפוקחים  הרדיו  ובתחנות  בערוצים 
מוצאים  התכנים  על  הזועמים  ומאזינים  צופים  ולרדיו.  לטלוויזיה 
ברשתות החברתיות את הדרך המהירה להביע את זעמם על התכנים 
הפוגעניים וזעם זה מתורגם לפניות ציבור יזומות המגיעות לנציבות 

פניות הציבור. 
תוכן התלונות  ועם  הפונים  פרטי  עם  בנציבות  התלונות מתקבלות 
כפי שקובע החוק. נציבות פניות הציבור ברשות השנייה, שנחשפה 
כחלק  הפונים.  עם  בקשר  עומדת  זו,  למגמה  האחרונות  בשנים 
מראייתה את עצמה כזרוע הארוכה של הצופים בערוצי הטלוויזיה 
והמאזינים לתחנות הרדיו האזוריות, רואה הנציבות את עצמה כזרוע 
הקשר  את  מרחיבה  והיא  החברתיות  ברשתות  גם  שלהם  הארוכה 
שרובן  בתלונות  בטיפול  גם  ניכר  הדבר  אלה.  במקומות  גם  איתם 

נמצאו מוצדקות על ידי הנציבות )73%(.

במגמה  מדובר  הטכניים.  השיפורים  מגמת  נמשכה   2019 בשנת 
תלונות  להגשת  האחרונות,  בשנים  להוביל  ממשיכה  שהנציבות 
באופן "ירוק" וידידותי לסביבה. עם זאת הנציבות רואה חשיבות במתן 
לקויי  עבור  טלפון  קו  כגון  שונות  לאוכלוסיות  הנגשה  אפשרויות 
ראייה, ודרכים "מסורתיות" כגון פקס או דואר ישראל בעיקר בעבור 

קהל הצופים המבוגר. 



פרק 2: סיכום תלונות בנושא טלוויזיה 

סיכום תלונות בנושא טלוויזיה

סיכום
תלונות
בנושא

טלוויזיה

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

פתח 
דבר

 Excerpt from
the 2019
Annual Report

דו"חות
יעודיים

פרויקטים
מיוחדים

דוגמאות
לתלונות
בולטות

טיפול
נציבות
פניות

הציבור
בתלונות

סיכום
תלונות
בנושא

רדיו

 ملخص التقرير 
السنوي لعام 2019

Выдержка 
из годового 
отчета за 
2019 год

18

טבלה 2: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי נושאים בשנים 2017–2019

נושאים

חדשות

תוכניות

קדימונים

פרסומות
כללי 7

 סה"כ

201720182019

628

701

56

415

85
8 1,885 

511

1,933

131

1,725

38

4,338

7,493

1,875

445

408

18

10,239

7קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: כתוביות, קליטת שידורים, שפה ודיבור לא ברור, בקשת מידע 

וכיו"ב.
8ב-2017 הייתה תגובה חריגה לאמירה של אברי גלעד בתוכנית הבוקר, שגררה 3,914 פניות שאינן כלולות 

בנתון זה.

קטגוריה
תכנים פוגעניים 9 

אתיקה 10
כללי 11

מסחריות יתר 12

שירות טכני

סה"כ

201720182019

809

683

178

144

71

1,885

1,961

1,969

194

165

49

4,338

7,886

2,083

122

107

41

10,239

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

מבזות או סקסיסטיות, בפגיעה בילדים ובאוכלוסיות מוחלשות וכיו"ב. 
10אתיקה בשידור: תלונות עוסקות בהטיות פוליטיות, בהבעות דעה ובדיווחים לא מדויקים 

ולא מאוזנים. 
11כללי: קטגוריה זו נוגעת לנושאים שונים, בהם: פניות על איכות התוכן כגון ריבוי תוכניות 

אוכל, שגיאות בעברית, ריבוי משתתפים המדברים יחד ועוד.
12מסחריות יתר: תלונות העוסקות בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות וחסויות כגון תלונות 

על קידום תוכניות באמצעות פופ אפ, תלונות על תוכן שיווקי בתוכניות בישול וקידום תכנים 
מסחריים בתוכניות צרכנות. 

הטלוויזיה  בערוצי  ששודרו  תכנים  על  פניות   10,239 התקבלו   2019 בשנת 
 .2018 בשנת  תלונות   4,338 לעומת  זאת  השנייה,  הרשות  ידי  על  המפוקחים 
הזינוק בהיקף התלונות נבע בעיקר )וכפי שיפורט בהמשך( מאמירות פוגעניות 
זו חל מהפך בהיקף  ואקטואליה. בשנה  תוכניות חדשות  ומגישי  של שדרים 
החדשות  חברות  כנגד  שהתקבלו  התלונות  היקף  היה  ולראשונה  התלונות 

ותוכניות האקטואליה גבוה יותר מהיקף התלונות על התוכניות. 

חדשות
73% 

פרסומות
4% קדימונים 5%

תוכניות
18% 

אתיקה
20% 

תכנים פוגעניים
77% 

מסחריות יתרכללי 1%
1% 

שירות  טכני 
1%

 < התפלגות לפי נושאים 2018

 < התפלגות לפי קטגוריה 2019

טבלה 3: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי קטגוריות בשנים 2017–2019 
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טבלה 4: התפלגות תלונות בנושא טלוויזיה על פי תת קטגוריות בשנים 2017–2019
2018

אמירות פוגעניות

התנהגות מראיינים

הבעת דעה

הטעיה

התנהגויות פוגעניות

חוסר איזון פוליטי

דיווח לקוי

מיניות, מגדר וסקסיזם

גזענות

ילדים ונוער )כולל השתתפות ילדים(

כללי+אחר

ריבוי פרסומות/קדימונים

חוסר איזון כללי

שפה ולשון

איכות תכנים

אלימות

אי התאמה לזמני שידור

תוכן שיווקי

חוסר איזון כללי

הערה חיובית

אי שידור/סיקור

כתוביות

שמע

שידורים חוזרים

אוכל

פגיעה באוכלוסיות מוחלשות

בריאות

561

89

61

97

319

133

143

356

217

127

102

26

18

97

12

34

46

14

28

14

2

2

201

9

1,437

924

43

1,531

482

123

327

212

397

150

76

130

32

119

14

75

54

15

24

30

14

13

69

75

10,085

6,414

3,405

1,010

565

394

365

333

220

167

98

77

64

57

56

46

46

44

42

33

23

22

19

13

13

8

6

2017 1320182019

ניתוח מגמות טלוויזיה

בשנת 2019 התקבלו 10,239 תלונות על התכנים ששודרו בערוצי 
הטלוויזיה, בהם ערוץ 24 וערוץ 20 המשדר גם חדשות, המשדרים 
שניהם מכוח חוק הרשות השנייה משנת 2018. לא התקבלו תלונות 
על הערוצים הלא טי וי וערוץ 9, שמשדרים גם הם מכוח חוק הרשות 

השנייה.

7,493 מהפניות )73%(, היו על תכנים ששודרו במהדורות החדשות 
של  פוגעניות  באמירות  בעיקר  מדובר  האקטואליה.  ובתוכניות 
גלי תגובות של אלפי  ופרשנים שעוררו  עיתונאים, מגישי תוכניות 

פניות.
שהתקבלו  התלונות  היקף  לראשונה  כי  עולה  התלונות  מניתוח 
יותר מהיקף התלונות כנגד תוכניות.  כנגד תכנים חדשותיים גדול 
ותוכניות  )ריאלטי(  ובהן תוכניות המציאות  במשך שנים התוכניות, 
ההומור והסאטירה, גררו את רוב תלונות הצופים, שמחו על תכנים 
פוגעניים. המהפך בתלונות נבע משילוב של שנה עמוסה באירועים 
חדשותיים, בהם שתי מערכות בחירות, ומעלייה באמירות פוגעניות 
צופים  ציבור  שהכעיסו  מהדורות  ומגישי  עיתונאים  שדרנים,  של 

גדול ביותר.
1,875 מהפניות )18%( היו על תכנים ששודרו בתוכניות, בהן תלונות 
על תוכניות הסאטירה "גב האומה" ו"ארץ נהדרת", על התבטאויות 
האוכלוסייה  ונגד  והחרדית  הדתית  האוכלוסייה  נגד  פוגעניות 

הערבית.
על  פניות   369 בהן  לתוכניות,  קדימונים  על  היו   )5%( תלונות   445
פוגענית  אמירה  בו  שהייתה   ,13 ברשת  "ברקוד"  לתוכנית  קדימון 

כנגד מתווכי דירות. 

13ניתן לאפיין כל פנייה ביותר מאפיון אחד.
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408 תלונות )4%( היו על פרסומות )זאת לעומת 40% בשנת 2018 
שבה שודרה פרסומת שנויה במחלוקת של שותפות חברות הגז 
בקידוחי הגז(. מניתוח התלונות עולה שהוגשו עשרות תלונות על 
המדבר  חייזר  בה  שהוצג  בריאות"  שירותי  "מכבי  של  פרסומת 
במבטא תימני ופרסומת למזגן "טורנדו" שבה רותם סלע "שומעת 

קולות". מרבית התלונות נמצאו מוצדקות.

תכנים פוגעניים והתנהגויות פוגעניות 
כאמור, בשנת 2019 הגיעו לנציבות 10,085 תלונות על אמירות 
עיתונאים/ של  התנהגות  על  תלונות   6,414 מהן  פוגעניות, 
פוגעניות  אמירות  על  התלונות  מגוון  תוכניות.  מראיינים/מגישי 
בקונוטציות  שימוש  בגזענות,  האשמות  קשות,  התבטאות  כללו 

למוות ועוד. 
לדוגמה, דבריה של העיתונאית ומגישת החדשות אושרת קוטלר 
הביטוי  חופש  במסגרת  נאמרו  יהודה  נצח  גדוד  לחיילי  בנוגע 
את  להביע  בחרה  שבהן  המילים  אולם  לה,  המוקנים  והיצירה 
עמדתה, "שולחים את הילדים לצבא ומקבלים אותם חיות אדם. זו 
תוצאה של כיבוש", והדרך שבה נאמרו הדברים לאחר שהבהירה 
בתוכנית  דעתי  את  להביע  אמשיך  אני  לכם?  "טוב  דבריה  את 
הזאת. לא תצליחו להשתיק אותי", היו פוגעניים מבזים ומשפילים.

גזענות ותיוג אוכלוסיות
עמד  אוכלוסיות  ותיוג  גזענות  בנושא  שעסקו  התלונות  היקף 
בשנת 2019 על כ 1,000 תלונות בהן כ 800 תלונות כנגד שדרנית 
כנגד  תלונות   120 וכ  אדם  כפראי  אתיופיה  יוצאי  את  שכינתה 
כתב שכינה את כלל אוהדי קבוצת הכדורגל של ביתר ירושלים 

כגזענים.

אתיקה בשידור והבעת דעה אישית
כ-20% מהפניות על שידורי הטלוויזיה שהוגשו בשנת 2019 נגעו 
לאתיקה בשידורים. מהיקף התלונות עולה כי הצופה הישראלי 
המידע  ובתוכניות  בחדשות  לאתיקה  גדולה  חשיבות  מייחס 

והאקטואליה.
תלונות רבות עסקו בהטיה של התכנים החדשותיים לטובת צד 
פוליטי זה או אחר ובהבעת דעה אישית של עיתונאים, מגישים 
עמדת  אקטואליה.  ובתוכניות  חדשות  במהדורות  ופרשנים 
והפרשנים  המגישים  כי  היא  הדעות  הבעת  בסוגיית  הנציבות 
הם עיתונאים והם רשאים להביע דעתם במסגרת חופש הביטוי 
והיצירה, כל עוד עמדה זו אינה פוגענית וכשהדעות הן מאוזנות 

ומגוונות.

חוסר איזון פוליטי
נערכו שתי  הבחירות". במהלך השנה  "שנת  הייתה   2019 שנת 
תקופה  במשך  סוקרו  הן  הדברים  ומטבע  בחירות  מערכות 
ארוכה טרם ימי הבחירות, במהלך ימי הבחירות ולאחר מכן בעת 
של  לעלייה  הביא  הסיקור  היקף  ממשלה.  להרכבת  הניסיונות 
פי שלושה בהיקף התלונות שנגעו לחוסר איזון פוליטי )כ-400 

תלונות בשנת 2019 לעומת 120 תלונות בשנת 2018(.
לטובת  השדרנים  של  לכאורה  נטייה  על  היו  התלונות  עיקר 
מועמד זה או אחר. כך למשל הוגשו תלונות בעקבות הודעתם 
של המנחים אופירה וברקוביץ על בחירתם ביו"ר כחול לבן בני 
גנץ בבחירות לכנסת ותלונות על סדרת כתבות של העיתונאי 

עמית סגל על ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
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פרסומות 
כמחצית מהתלונות על פרסומות בשנת 2019 נמצאו מוצדקות, 
זאת לעומת כ-10% מהתלונות על פרסומות בשנת 2018. עלייה 
חוסר  על  מעידה  פרסומות  על  המוצדקות  התלונות  בהיקף  זו 
אופי  בעלות  פרסומות  משידור  הצופים  של  הרצון  שביעות 
פוגעני. בין הפרסומות שנמצאו פוגעניות: 38 תלונות על פרסומת 
לטורנדו שבה מופיעה רותם סלע סתורת שיער ובעיניים פעורות 
ואומרת שהיא שומעת קולות. הפונים טענו כי הפרסומת פוגעת 
בפגועי הנפש; 10 פניות על פרסומת ל-SOS עם מייקל לואיס. 
למקה  לקרולינה  פרסומת  מיניים;  רמזים  בפרסומת  כי  נטען 

ופרסומת ל-GLAMZ שנטען שיש בה אלימות.

הערה חיובית
לתכנים  ביחס  הצופים  בקרב  חיובי  שיח  גם  לעודד  כדי 
המשודרים החליטה הנציבות לפרסם לראשונה גם את הפניות 
ולכתבים,  המשודרים  לתכנים  הנוגעות  הצופים  של  החיוביות 
מנחים ומגישי התוכניות. לנציבות הגיעו בשנת 2019 כ-20 פניות 
חיוביות. הנציבות רואה חשיבות גם באמירת המילה הטובה על 

התכנים המשודרים.
דוגמאות לפניות תומכות שהתקבלו:

קטעים  לשדר  החלו  שישי"  "אולפן  בתוכנית  כי  כתב  פונה   .1
מוקלטים בהשתתפותו של העיתונאי עמית סגל, שמביע עמדה 

ודעה שלא הושמעו עד כה.
2. פונה כתב כי  הוא אוהב את הפרשנויות של אמנון אברמוביץ'.
3. פונה אחר ביקש להודות לכתב יואב אבן שעזר לו באופן אישי 

בבעיה שהייתה לו. 
4. פונה כתב כי התוכנית "מה אתם הייתם עושים" מעולה והציע 

להוסיף תעודת הוקרה למתערבים החיוביים.

498
164
393

4,335
267

-
-
-

5,657

240
151
857
427

1,450
842
25
1

3,993

חדשות 12 
חדשות 13 

קשת 12
רשת 13

כל הערוצים 
ערוץ 20

חדשות 20
ערוץ 24

 סה”כ 14

3,775
3,755
1,728
712
250
11
6
2

10,239

טבלה 5: פילוח תלונות לפי המורשים לשידורים בשנים 2017–2019

2017 20182019משדרים 

כל הערוצים 2%

< חלוקת תלונות לפי מורשים לשידורים 2019

 חדשות 12 
37%

 קשת 12
17%

 חדשות 13 
37%

רשת 13
7%

14בטבלה זו הסרנו נתונים של ערוצים שאינם משדרים עוד ב-2019 – ערוץ 14, ערוץ 2 וטח"י. הנתונים 

המלאים לשנים 2017–2018 מופיעים בדוחות של השנים הקודמות.
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ניתוח תלונות בחלוקה למורשים לשידורים

תוכניות  כנגד  היו   2019 בשנת  שהוגשו  התלונות  עיקר  כאמור, 
החדשות והאקטואליה של קשת 12 ורשת 13.

מדובר, בין היתר, ב-2,807 תלונות על חדשות 12 בעקבות דבריהם 
שציטטו  עמי  בן  עודד  והמגיש  אברמוביץ  אמנון  הפרשן  של 
מתוך הקדיש בשיחה שעסקה בראש הממשלה בנימין נתניהו; 
נאפה  באיה  לכאורה  באונס  שעסקה  כתבה  על  תלונות   235
שבקפריסין ואשר הכילה תכנים מיניים; 82 תלונות על הפרשן 
ועשרות  ילידים;  הליכוד  למצביעי  שקרא  אברמוביץ'  אמנון 
תלונות על ריאיון שערך עודד בן עמי עם השר לשעבר אלי ישי 

ובה שאלה פוגענית.

של  התבטאויות  בגין   13 חדשות  על  תלונות   3,755 התקבלו 
עיתונאים, פרשנים ומגישי תוכניות אקטואליה. בין התלונות היו 
3,313 תלונות על דבריה של אושרת קוטלר "שולחים את החיילים 
לשרת בשטחים ומקבלים חיות אדם. אלה הן תוצאות הכיבוש." 
עמרי  של  כתבתו  בעקבות  התקבלו  נוספות  תלונות  עשרות 
מניב על מכינת "בני דוד" ביישוב עלי, ועל הכתבה של המכינה 
בעצמונה, בתלונות נטען כי הכתבות מסולפות ואמירות שצוטטו 
בכתבה הוצאו מהקשרן. 122 תלונות נוספות התקבלו על כתבתו 

של אביעד גליקמן, שאמר כי הקהל של בית"ר ירושלים גזעני.

מהן   ,12 בקשת  ששודרו  תכנים  על  פניות   1,728 התקבלו  עוד 
285 פניות על ריאיון של ניב רסקין עם פרופ' דובנוב, שלטענת 

תלונות   843 ב"שטראוס";  תפקידו  על  נאות  גילוי  היה  לא  הפונים 
קראה  וברקוביץ'  אופירה  של  שבתוכנית  מאירי  עדי  הכתבת  על 
למפגינים ממוצא אתיופי "חיות ופראי אדם"; 71 פניות על תוכניתו 
של רפי רשף שבה הוצגה כתובית עם סמל בית"ר והמילה גזענות, 

בעוד שהכתבה עסקה בגזענות אוהדי קבוצת בני יהודה.

712 פניות הוגשו על תכנים ששודרו ברשת 13, בהן 369 פניות על 
קדימון לתוכנית "ברקוד" שפגע בשמם הטוב של מתווכים.

250 פניות שויכו במשותף לכלל הערוצים )12, 13 ו-20(. בין הפניות 
כ-80 פניות על פרסומת של קופת חולים "מכבי" שבה הוצגו חייזרים 

בעלי מבטא תימני. צופים זועמים טענו לפגיעה בעדה התימנית.

על ערוץ 20 וחדשות 20 התקבלו 17 תלונות, בהן תלונה על אמירתו 
של עו"ד יורם שפטל בשידור כי בני גנץ צריך להתאשפז במחלקה 
סגורה, על ריאיון עם ראש הממשלה שכלל דברי תעמולה והכפשות 
הפגנות  של  משעה  למעלה  של  ישיר  שידור  ועל  לבן,  כחול  על 

תומכי נתניהו.

בעלי  עם  בתיאום  פועלת  השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות 
יותר.  ומאוזנים  יותר  נקיים  שידורים  ליצירת  לשידור  הרישיונות 
המשדרים,  נציגי  עם  שוטף  שיח  הנציבות  מקיימת  זו  במסגרת 

בניסיון לטפל בתלונות לשביעות רצון הפונים.

26
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בשנת 2019 התקבלו 2,329 פניות על התכנים ששודרו בתחנות 
הרדיו האזוריות המפוקחות על ידי הרשות השנייה, זאת לעומת 
2,037 פניות  בשנת 2018. מדובר בעלייה של 14.3%. עיקר הפניות 
שהתקבלו היו על דבריו הבוטים של העיתונאי רוני דניאל בנוגע 
בתוכנית  שבקפריסין,  נאפה  באיה  לכאורה  האונס  לפרשת 

.103fm הקבינט" ששודרה ברדיו"

טבלה 6: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי נושאים בשנים 2017–2019

נושאים
תוכניות

פרסומות
חדשות

כללי

קדימונים
סה"כ

2017
277

31
6

47

1
362

2018
477

151,520

25

13

2
2,037

2019
2,219

69

31

9

1
2,329

15כולל 1,478 פניות על פרסומת לעמותת אפרת.

טבלה 7: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי קטגוריות בשנים 2017–2019

קטגוריה
תכנים פוגעניים

אתיקה
כללי

מסחריות יתר
שירות טכני

סה"כ

2017
204
96
25
22
15

362

2018
419

1,559
30
19
10

2,037

2019
2,165
111
23
18
12

2,329

תכנים פוגעניים
21% 

כללי 1%

חדשות 1%

< התפלגות רדיו לפי נושאים 2019 

< התפלגות תלונות ברדיו לפי קטגוריות 2019

 תוכניות
95%

פרסומות 3%

 תכנים פוגעניים
93%

 אתיקה
5%

מסחריות יתר ושירות 
 טכני
1%

כללי 1%
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טבלה 8: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי תת קטגוריות בשנים 2017–2019

     

אמירות פוגעניות
מיניות וסקסיזם

הטעיה
התנהגות מראיינים
חוסר איזון פוליטי

הבעת דעה
כללי

התנהגויות פוגעניות
דיווח לקוי

ריבוי פרסומות
קליטת שידורים

תוכן שיווקי
בריאות
גזענות

 אי התאמה לזמני שידור
חוסר איזון כללי

שפה ולשון
ילדים ונוער

שמע
איכות תכנים

אי שידור/סיקור

2017

226
3

14
61
7
2

41
11
9
8

10
14
3
-
-

17
6
9
0
2
-

2018

403
411

1,508
292
26
4

25
69
10
2
4

19
6
-

10
107

8
32
8
2
2

2019

 2,170
162,066

46
42
26
24
22
18
14
12
8
7
7
5
5
4
4
3
3
3
1

16הנתונים בתת הקטגוריות ב-2019 "אמירות פוגעניות" ו"מיניות וסקסיזם" כוללים 2,070 פניות על התבטאותו של רוני דניאל 

בתכנית "הקבינט".

ניתוח מגמות רדיו:

ניתוח הנתונים מצביע על כך שעיקר הזינוק, 93% מהתלונות, הוא 
בנושא תכנים פוגעניים )לעומת 21% ב-2018 ו-56% ב-2017(.

רוב מוחלט של התלונות ב-2019 התקבל בעקבות דבריו של רוני 
דניאל בתוכנית "הקבינט". במהלך התוכנית התקיים דיון על פרשת 
קבוצת  ידי  על  הבריטית  התיירת  של  לכאורה  הקבוצתי  האונס 
צעירים ישראלים באיה נאפה שבקפריסין. לשידור עלה העיתונאי 
דורון הרמן, שליח חדשות 13 לאיה נאפה, ששוחח עם המשתתפים 
העיתונאי  הביע  הדיון  במהלך  דניאל.   רוני  העיתונאי  בהם  בדיון, 
דניאל את עמדתו על הפרשה ואמר בין היתר: "היא הייתה רגילה 

לשניים-שלושה, לפתע פתאום 12, זה השבר?!".

גם  צופי הטלוויזיה,  בדומה למגמות העולות מניתוח התלונות של 
ונקיים  יותר  מדויקים  תכנים  דורשים  הרדיו  לתוכניות  המאזינים 
מאמירות פוגעניות שכוללות התבטאויות פוגעניות, הערות מגדריות 

וכיו"ב.
5% מהתלונות עסקו באתיקה בשידורים וכללו תלונות על פרסומות 

מטעות, תעמולת בחירות בתוכניות רדיו שונות, ואתיקה בשידור.
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טבלה 9: פילוח תלונות לפי זכיינים בשנים 2017–2019   

103fm
תל אביב

קול חי
גלי ישראל

כל התחנות
רדיוס

צפון
אקו 99

קול ברמה
חיפה

ירושלים
לב המדינה

רדיו תשעים
א שמס

קול רגע
דרום

 ס”הכ17

239
23
16
16

8
3
3

20
7
5
5
2
1
2
2

352

80
320
34
24

1,498
10
5

11
8

31
7

12
2

1

2,043

2,145
38
25
22
17
14
14
12
11
9
9
4
4
3
1
1

2,329

2019 2018 2017 תחנה

ניתוח התלונות לפי התחנות:

עיקר התלונות, 2,070, הוגשו נגד תחנת הרדיו 103fm בעקבות 
אמירה של רוני דניאל שהוגדרה פוגענית. לראשונה זה שנים 
ירד היקף התלונות על תחנות רדיו תל אביב ורדיו חיפה. רדיו 
103fm, רדיו תל אביב ורדיו חיפה הן תחנות המשדרות בסגנון

Radio talk, שכולל מלל רב, חדשות, ראיונות ותוכניות אישיות. 
מטבע הדברים, תוכניות בסגנון זה גוררות תלונות רבות יותר.

חלה גם ירידה בתלונות על תחנת הרדיו החרדית "קול חי" )25 
תלונות בשנת 2019 לעומת 34 תלונות בשנת 2018(.

נציבות פניות הציבור ברשות השנייה פועלת אל מול תחנות 
יותר  ומאוזנים  יותר  נקיים  שידורים  ליצירת  האזוריות  הרדיו 
בניסיון  האזוריות  הרדיו  תחנות  עם  שוטף  שיח  באמצעות 

לטפל בתלונות לשביעות רצון הפונים.

17 תחנות שלא התקבלו תלונות בגינן בשנת 2019 אינן מופיעות בטבלה.
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טבלה 10 – התפלגות לפי הכרעה, השוואה בין השנים 2017–2019
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2019 2018 2017 פסיקת הנציב

 טופל לגופו
27%

 מוצדק
73%

התלונות  מרבית  שלפיה  המגמה  גברה  ואף  נמשכה   2019 בשנת 
מהפניות   73% מוצדקות.  נמצאו  הציבור  פניות  לנציבות  שהוגשו 

נמצאו מוצדקות לעומת 57% בשנת 2018.

דוגמאות לתלונות שנמצאו מוצדקות: 

לביזוי  טענו  הפונים  כהן.  רפי  השף  על  וגיא  אורלי  של  תחקיר   •

והשפלה של השף ללא סיבה.

רמיזות  עם  לתכנים  טענו  הפונים  אורביט.  למסטיק  פרסומת   •
מיניות שאינן הולמות שידור לאורך היום.

• כתבה על בית"ר ירושלים, שבסופה בפאנל הפרשנים אמר הכתב 
אביעד גליקמן שהקהל של בית"ר גזעני.

• ריאיון עם ח"כ אחמד טיבי בתוכנית "פגוש את העיתונות" שנטען 
כי היה אלים מילולית משני הצדדים.

• שידור כתבה שבמהלכה המרואיין והכתב נסעו ברכב ללא חגורות 
בטיחות.
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כרבע מהתלונות )27%( הוגדרו ככאלה שטופלו לגופן. ההכרעה 
"טופל לגופו" היא הנפוצה ביותר של הנציבות. משמעותה היא 
לשידור  למורשה  הפונה  בין  הבנה  הושגה  הנציבות  בתיווך  כי 
צדדית.  חד  הכרעה  של  בדרך  שלא  התלונה  ליישוב  ביחס 
בחלק מהמקרים השיגה הנציבות הבנות באמצעות הליך גישור 
שיצרה בין הצדדים, בהסכמתם. במקרים אחרים הושגה ההבנה 
הפונה  בפני  לשידור  המורשה  של  אישית  התנצלות  באמצעות 
ובמקרים נוספים באמצעות יצירת קשר ישיר, ביוזמת הנציבות, 
בין הצדדים  זה  בין המורשה לשידור לפונה. שיח בלתי אמצעי 
העניק לפונה תחושה שיש מי שמקשיב לו, בעיקר מצד הגופים 

המשדרים רבי העוצמה.

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

בין התלונות הרבות שהוגדרו "טופלו לגופן" : 

ככלל,  אקטואליה.  בתוכניות  מרואיינים  בחירת  על  תלונות   •

המשדרים בוחרים את המרואיינים על פי שיקול דעתם המקצועי.

רוק  מוזיקת  משמיעים  שלא  שהתלוננה  נערה  של  פנייה   •
בתחנות הרדיו. בעקבות פנייתה היא שובצה כעורכת אורחת של  

הפלייליסט של אחת התחנות.

בנושא   12 בחדשות  רז  דובנוב  גל  פרופ'  עם  ריאיון  על  תלונה   •
לשטראוס.  מייעץ  רז  דובנוב  שפרופ'  נאות  גילוי  בלא  טבעונות, 
הדיון עצמו היה מאוזן ומולו הציגה את עמדותיה טל גלבוע, הידועה 

בעמדותיה הנחרצות בעד טבעונות.

נחרץ  טיפול  של  הנמשכת  המגמה  על  מצביע  הנתונים  ניתוח 
בתלונות הציבור בעיקר בכל הנוגע לאמירות פוגעניות, התנהגויות 

פוגעניות ואתיקה בשידור. 

גבוה  נחשב  הנציבות  פי  על  מוצדקות  שנמצאו  התלונות  מספר 
ביחס לממוצע העולמי של נציבי תלונות הציבור העוסקים באותו 
עמד  אחוזים,   24–18 על  עומד  העולמי  שהממוצע  בעוד  התחום. 
פי הנציבות על  בשנים האחרונות מספר התלונות המוצדקות על 

כ-70% בממוצע.

במסגרת הקו שהנציבות מובילה בשנים האחרונות, תלונות בנושאים 
הנוגעים למיניות, מגדר, סקסיזם, ילדים, אוכלוסיות בעלות צרכים 
מיוחדים, קשישים, תיוג אוכלוסיות וגזענות, מטופלות בצורה נחרצת 

יותר ומספר התלונות המוצדקות בנושאים אלה גבוה הרבה יותר.
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2019 ינואר   ,13 רשת  במטבח",  "מהפכה  לתוכנית  קדימון 

הפנייה:

לתוכנית  בקדימון  סבל  ולגרימת  באלימות  לשימוש  נטען 
בן  בתוכנית,  במתמודד  שפוגעים  כשנראה  במטבח"  "מהפכה 
העדה הדרוזית, באמצעות "שוקר חשמלי". המתלוננים אף טענו 

כי מדובר בגזענות.

הטיפול בפנייה:

פנתה  שבמהלכו  בבירור,  הנציבות  פתחה  התלונה  בעקבות 
לגורמים המקצועיים ברשות השנייה וביקשה שיבדקו את הנושא 

עם הגורם המשדר. 

בקטע המדובר הפעילה אשתו של המשתתף, בשלט רחוק, שוקר 
חשמלי הנמצא על גופו במטרה למנוע ממנו לבצע פעולה לא 
רצויה הפוגעת בניהול המסעדה. השוקר החשמלי אמנם הותקן 
אך  הומוריסטי,  נראה  עצמו  והקטע  המשתתף  של  בהסכמתו 
לטעמו של הנציב הוא עורר אי נוחות ואף למעלה מכך. "על אף 
החיוכים המלווים את הפעלת השוקר החשמלי, נראה שהמשתתף 
הוא  כי  דומה  מופעל.  פעם שהשוקר  בכל  גדולה  נוחות  אי  חש 
שאינו  טבעו  הומור  כורחו.  בעל  מעט  ב"משחק"  פעולה  משתף 
קולע לטעמו של כל אחד. כל עוד הוא אינו מבזה או משפיל יש 
אי  והיצירה הגם שהוא מעורר  לו מקום במסגרת חופש הביטוי 

נוחות" כתב הנציב.

במקרה זה סבר הנציב כי הומור באמצעות הפעלת שוקר חשמלי 

האמור "ליישר" את המשתתף הוא הומור לא ראוי, פוגעני ומשפיל 
ומוטב לו לא היה משודר בדרך זו.

בין היתר על רקע  גזעני,  כי הדבר נעשה על רקע  באשר לטענה 
היותו של המשתתף ממוצא דרוזי, העיר הנציב כי מעשה זה אינו 

ראוי בלא קשר למוצאו של אדם.

הוסיפה  השנייה,  ברשות  המקצועיים  הגורמים  דרישת  בעקבות 
שידור  כתובית במהלך  והוסיפה  ומעלה   8 צפייה  גיל  סיווג  "רשת" 
המשימה, שבה נכתב: "אין כוונה במשדר להכאיב או לפגוע באדם 

ואין לנסות את המשודר בבית."

קדימון לתוכנית "ברקוד", רשת 13, ינואר 2019 

הפנייה:

בתחום  מתווכים  של  רבות  פניות  הגיעו  הציבור  פניות  לנציבות 
"ברקוד", הציג את מתווכי  כי קדימון לתוכנית  הנדל"ן שהלינו על 
פינה  לעגל  קופה,  לעשות  שמנסים  כ"אנשים  בישראל  הנדל"ן 

ולעשוק אותנו" ובכך פגע בשמם הטוב.

הטיפול בפנייה:

ומצא  הפונים  הלינו  שעליו  בתוכן  הנציב  צפה  הפניות  בעקבות 
בין נציגי המתווכים לגורם  גישור  כי הוא פוגעני. הוא פתח בהליך 

המשדר במסגרתו סוכם כי הקדימון לא ישודר יותר.
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"חמש עם רפי רשף", קשת 12, פברואר 2019

הפנייה:

בתוכנית של רפי רשף, באייטם שעסק בגילויי גזענות של אוהדי 
קבוצת הכדורגל בני יהודה כלפי שחקני קבוצת בית"ר ירושלים, 
בית"ר  קבוצת  סמל  ולצדה  במגרשים"  "גזענות  בכותרת  נכתב 

ירושלים.

פרסום  כי  נטען  הציבור  פניות  בנציבות  שהתקבלו  בתלונות 
הכותרת שלוותה בסמל של בית"ר ירושלים בדיון שעסק באוהדי 

בני יהודה היה מטעה ופגע באוהדי בית"ר ירושלים.

הטיפול בפנייה:

הנציבות פתחה בבירור שבמהלכו פנתה לגורם המשדר. בתגובתו 
מסר כי מדובר בתקלה טכנית וכי בהמשך התוכנית שודר "סטריפ" 

מלא שהבהיר כי מדובר באוהדי בני יהודה.

נוסף על כך, בתוכנית ששודרה למחרת נמסרה הבהרה בנושא.

מהדורת השבת, חדשות 13, פברואר 2019 

הפנייה: 

במהלך התוכנית, סמוך לאחר שידור כתבה על פעילותם של חלק 
מחיילי גדוד "נצח יהודה" נגד פלשתינים, אמרה מגישת המהדורה 

חיות  אותם  ומקבלים  לצבא  הילדים  את  "שולחים  קוטלר:  אושרת 
צופים  פניות  ולאחר  המהדורה  בתום  כיבוש."  של  תוצאה  זו  אדם. 
זועמים הבהירה קוטלר את דבריה ואמרה כי דבריה כוונו רק כלפי 
אותם חיילים שפגעו בפלשתינים ולא כלפי כלל חיילי צה"ל. לאחר 
דעתי  את  להביע  אמשיך  אני  לכם?  "טוב  בהתרסה,  הוסיפה  מכן 
מנופפת  שהיא  תוך  אותי,"  להשתיק  תצליחו  לא  הזאת.  בתוכנית 

בידיה. 

מ-3,000  למעלה  הציבור  פניות  נציבות  אל  הגיעו  דבריה  בעקבות 
תלונות של צופים שטענו כי חשו מושפלים מדבריה הפוגעניים של 
קוטלר כנגד חיילי צה"ל. אחרים, בהם בני משפחות שכולות, חיילי 
צה"ל במילואים ובסדיר, הורים לחיילי צה"ל ואזרחים רבים, טענו כי 

דבריה היו בוטים ולא ראויים לשידור.

הטיפול בתלונה:

הנציבות פתחה בבירור, שבמהלכו פנתה לגורם המשדר ולגורמים 
המקצועיים ברשות השנייה כדי שיפתחו בבדיקה. יו"ר מועצת הרשות 
להנהלת  במקביל  פנתה  ברקוביץ',  שמאלוב  יוליה  הגב'  השנייה, 
כי  ודרשה  קוטלר  של  הבוטים  דבריה  את  גינתה  החדשות,  חברת 

תבהיר את דבריה בשידור בצורה מפורשת, ברורה, כנה ואמיתית. 

בתגובתה לתלונות מסרה הנהלת חברת החדשות, כי היא מסתייגת 
מביעה  היא  וכי  אדם"  כ"חיות  בצה"ל  חיילים  מתיאור  לשון  בכל 
כי  נמסר  עוד  זו.  מהתבטאות  שנפגע  מי  כל  בפני  כנה  התנצלות 
לאחר השידור זומנה הגב' קוטלר לשיחה עם ההנהלה על דבריה 
וכי במהלך השיחה הבהיר לה מנהלה כי הוא מסתייג באופן חריף 

מהאופן שבו נוסחו והוצגו הדברים.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/396415
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עם זאת מסרה ההנהלה, כי דבריה של קוטלר נאמרו במסגרת 
חופש  של  יסודו  ושהם  לה  המוקנים  והיצירה  הביטוי  חופש 
העיתונות וכי יש לאפשר לאנשים להביע את דעתם בשידור, הגם 

שדעה זו חריפה ושנויה במחלוקת.

עוד נמסר כי קוטלר תבהיר את דבריה בשידור וכי מנכ"ל חברת 
של  שילובן  בדרכי  החברה  עיתונאי  עם  לדון  ימשיך  החדשות 

הבעות דעה בשידורי החדשות.

בתוכנית "המגזין" ששודרה שבוע לאחר מכן, ב-23/2/19, הבהירה 
קוטלר את דבריה ופירטה את הרקע לדברים שנאמרו והביעה 
שאמרתי.  ממה  במנותק  הופצו  "הדברים  דבריה:  על  התנצלות 
דבריי כוונו כלפי החיילים שעברו על החוק. אני מצטערת מעומק 

ליבי אם דבריי פגעו במי מכם" אמרה קוטלר בשידור. 

נמצאו  תלונותיהם  כי  הנציב  כתב  הרבים  לפונים  בתשובתו 
מוצדקות. "חופש הביטוי הוא כלל יסוד במשטרנו הדמוקרטי ויש 
להגן עליו ולשמור עליו ובמסגרתו ניתן ואף חובה לבקר תופעות 
לא ראויות והתנהגויות פוגעניות של אזרחים וחיילים, אולם חופש 
חריפה  ביקורת,  על  וההשפלה.  הביזוי  חופש  פירושו  אין  הביטוי 
כפי  אדם  של  לגופו  ולא  עניין  של  לגופו  להיות  שתהיה,  ככל 
זה. הגם שדבריה של קוטלר נאמרו במסגרת  שנעשה במקרה 
בוטות,  למילים  מקום  לטעמי  היה  לא  והיצירה,  הביטוי  חופש 

פוגעניות ומשפילות אלה.

חיילי  לבין הפגיעה בשמם הטוב של  חופש הביטוי  באיזון שבין 
צה"ל נפגע שמם הטוב, אף שלדברי קוטלר לא זו הייתה הכוונה. 

אני קורא לחברת החדשות להקפיד על כבודם של מושאי הסיקור 
ולהימנע מביזוים או השפלתם," כתב הנציב לפונים.

מנגד, לאחר שמצא כי חלק מהפניות הכילו אמירות פוגעניות כלפי 
ואף  אלה  אמירות  הנציב  גינה  איומים,  ואף  בוטות  קללות  קוטלר, 
התריע כי הדבר עלול להתדרדר ולהביא לפגיעה פיזית בעיתונאים. 
הוא דרש מהגורמים המשדרים, הכתבים והצופים להימנע מאמירות 

אלה )על כך ראו בפרק הדוחות המיוחדים(.

ידי  על  בירור  ולעריכת  בשידור  קוטלר  של  התנצלותה  על  נוסף 
שמאלוב  יוליה  הגב'  השנייה,  הרשות  מועצת  יו"ר  יזמה  מנהליה, 
ברקוביץ', דיון מיוחד עם ראשי חברות החדשות המפוקחות על ידי 
הרשות השנייה ואשר עסק ב"חדשות או דעה, היכן עובר הגבול?" 
הנוגע להבעת  בכל  ציבור  תלונות  על  נתונים  הוצגו  הדיון  במהלך 
דעות ועל טיפולן של הנציבות והרשות השנייה בנושא תוך הקפדה 

על שמירה על חופש הביטוי. 

פרסומת למכבי שרותי בריאות, קשת 12, רשת 13 וערוץ 20, 
מרס 2019

הפנייה:

בעלי  כשחייזרים  מבוהל  מילר  אדיר  הקומיקאי  נראה  בפרסומת 
מבטא תימני נוחתים מחללית ומבקשים לחטוף אותו בטענה שהוא 
על  מגחך  מילר  ללקוחותיה.  הטבות  המעניקה  "מכבי"  של  שליט 
ניסים  מהזמר  אותו  למדו  כי  אומרים  והם  שלהם  התימני  המבטא 
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גרמה. בהמשך "מנדב" מילר את בני משפחתו לחייזרים ונמלט 
מהמקום.

הטיפול בפנייה:

מחלקת  באמצעות  פנתה  שבמהלכו  בבירור  פתחה  הנציבות 
פרסומות ברשות השנייה לקופת החולים "מכבי" לקבלת עמדתה. 
הומוריסטית  בפרסומת  מדובר  כי  "מכבי"  מסרה  בתגובתה 
כי  נטען  עוד  מגוונת.  כחברה  הישראלית  לחברה  המתייחסת 
שאותו  גרמה  ניסים  הזמר  וכי  חייכנית  בצורה  הוצגו  החייזרים 
הציגו החייזרים בפרסומת כמנטור שלהם, היה מעורב בכל שלבי 
"מכבי"  הביעה  זאת  עם  יחד  עליהם.  ובירך  הסרטונים  הפקת 

התנצלות בפני הפונים והוסיפה כי לא הייתה כוונה לפגוע בהם.

בתשובתו לפונים כתב הנציב כי "הומור טבעו שאינו קולע לטעמו 
של כל אחד. כל עוד הומור זה, שנעשה במסגרת חופש הביטוי 
והיצירה, אינו משפיל או מבזה, יש לו מקום הגם שהוא מעורר אי 

נוחות אצל חלק מהפונים.

פוגעני מבזה  היה  כי ההומור בפרסומת  זה לא מצאתי  במקרה 
או משפיל. יתרה מזו: הפרסומת נעשתה בשיתוף מלא של הזמר 
יוצאי תימן בישראל. עם זאת  ניסים גרמה, זמר מצליח, מסמלי 

אני מצר על אי הנעימות שנגרמה לפונים."

"שש עם עודד בן עמי", חדשות 12, מרס 2019

הפנייה:

ועסק  ב-11/3/19  ששודר  ישי  אלי  לשעבר  הח"כ  עם  בראיון 
בהתבטאויותיו של ישי נגד הקהילה הגאה, העלה בן עמי תהיה אם 

"אלוהים הוא הומו" כדבריו, מאחר שהוא יצר את האדם בצלמו.

של  ברגשותיו  פגעו  עמי  בן  של  דבריו  כי  נטען  הרבות  בתלונות 
הציבור הדתי.

הטיפול בפנייה:

הנציבות פתחה בבירור, שבמהלכו פנתה לגורם המשדר. בתגובתו 
מסר הגורם המשדר כי המגיש עודד בן עמי שאל שאלה שלא חרגה 
מכללי האתיקה ולא כוונה חלילה לפגוע בציבור צופים מאמינים, 
כשבמרכז הדיון עמד היחס לבני אדם אחרים בגלל היותם שונים. 
כוונתו של בן עמי הייתה שדרך ארץ קדמה לתורה ובשאלתו ביקש 
לברר עם מר אלי ישי אם לא ניתן לראות יסוד אלוהי בכל אדם, 
הגורם  התנצל  זאת  עם  המינית.  לנטייתו  קשר  ובלא  הוא,  באשר 

המשדר בפני הצופים שנפגעו מהדברים.

בן עמי הבהיר בשידור למחרת את דבריו, התנצל עליהם ואמר כי 
לא הייתה לו כל כוונה לפגוע בצופים.

הנציב קיבל את הברתו של הערוץ ואת התנצלותו של בן עמי.

https://www.israelhayom.co.il/article/640115
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התוכנית "פאולה וליאון", קשת 12, מרס 2019

הפנייה: 

אמרה  כדורים,  בבריכות  חיידקים  בנושא  בתוכנית  דיון  במהלך 
ד"ר אסתר גלילי שהחיידקים שילדים אוטיסטים נושאים בגופם 

הם לא אותם חיידקים שנמצאים אצל ילדים בריאים. 

הטיפול בפנייה:

בעקבות תלונות הציבור, פתח הנציב בבירור עם הגורם המשדר 
ואכן בתוכנית הבאה  וזה מסר כי המנחים יתנצלו על דבריהם. 
הדברים  על  התנצלות  וליאון  פאולה  המנחים  הביעו  ששודרה 
והביעו הסתייגות מלאה מהדברים שאמרה המרואיינת. הם אף 

הוסיפו כי הביעו את הסתייגותם במהלך הריאיון עצמו.

היו לא ראויים, אך קיבל  כי אכן הדברים שנאמרו  הנציב מצא 
את התנצלותם.

התוכנית "זירה חופשית", רדיו חיפה, מרס 2019

הפנייה:

ענבר  השדרנית  תקפה  מיניים  חד  בנישואים  שעסק  באייטם 
דותן את חבר מועצת העיר חיפה, יואב רמתי, שהביע עמדה נגד 

נישואים חד מיניים והגדירה את דעתו "חשוכה".

הטיפול בפנייה:

הנציבות פתחה בבירור שבמהלכו פנתה למנכ"ל התחנה. בתגובתו 
מסר מנכ"ל התחנה כי מצא שאכן דבריה של השדרנית היו פוגעניים 
ולא ראויים. הוא מסר כי אין מקום לאמירות מסוג זה והשעה את 
השדרנית מהגשת התוכנית הקרובה. המנכ"ל הביע את התנצלותו 
להתנצל  התוכנית  של  השני  למנחה  והורה  הדברים  על  הכנה 

בשידור הבא.

הנציב קיבל את עמדתו של מנכ"ל התחנה ואת פעילותו הנחרצת 
בנושא.

ריאיון עם תושבת רצועת עזה, חדשות 13, מאי 2019

הפנייה:

בריאיון שנערך בעיצומו של ירי טילים על ישראל ומתקפת תגובה 
של צה"ל על מוקדי הירי ברצועה, ראיינה טלי מורנו בערבית את 
תושבת רצועת עזה על המצב ברצועה נוכח האירועים האחרונים. 
המרואיינת סיפרה על מצבם של תושבי הרצועה נוכח תקיפות חיל 
חיל  כי במהלך התקפות  ואף טענה  ברצועה  האווירה  ועל  האוויר 
האוויר נהרגו מספר תושבים ובהם אם ובתה הקטנה. בתלונות נטען 
וחד צדדי שבמהלכו הכפישה המרואיינת  בראיון שקרי  כי מדובר 
את צה"ל. פונים אחרים טענו כי לא היה מקום לראיין את תושבת 
האסלאמי  והג'יהאד  החמאס  של  הטילים  התקפות  נוכח  הרצועה 

על ערי ישראל.
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הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פתחה נציבות פניות הציבור בבירור שבמהלכו 
מסרה  בתגובתה  עמדתה.  את  לקבל   13 חדשות  לחברת  פנתה 

חברת החדשות כי:

"מחובתנו כמערכת עיתונאית להביא גם קולות מהצד השני של 
הגבול וכך עשתה גברת טלי מורנו כחלק מעבודתה העיתונאית. 
זאת לצד סיקור של שעות רצופות ללא הפסקה של המתרחש 

בתוך ישראל."

במענה לפונים השיב הנציב כי חברת החדשות פועלת במסגרת 
חופש הביטוי והיצירה המוקנים לה ועל פי שיקול דעתה המקצועי 
בבואה לסקר ולשדר תוכן זה או אחר. "אין חולק על כך כי ככלל 
סיקור המתרחש בישראל בעקבות ירי הטילים היה מרכזי. ואולם 
מקום  היה  כי  סבור  אני  הנושא  רגישות  ובשל  בריאיון  מצפייה 
מעזה  המרואיינת  את  לעמת  מקום  והיה  עצמה  בכתבה  לאיזון 
בכל הנוגע להתקפות הטילים על ישראל והפגיעה בנפש וברכוש 
או לכל הפחות להאיר גם צד זה במהלך הריאיון. נוסף על כך, 
היה מקום לתקן בריאיון עצמו את שגיאתה שלפיה צה"ל אחראי 
ובתה, זאת לאחר שמבדיקת צה"ל התברר כי האם  למות האם 
השיב  פלשתינים,"  של  מירי  אלא  צה"ל  מאש  נהרגו  לא  ובתה 

הנציב לפונים.

מוזיקת רוק בתחנות הרדיו, מאי 2019

הפנייה:

רוק בתחנות הרדיו  מוזיקת  וביקשה שישמיעו  17 פנתה  נערה בת 
האזורי.

הטיפול בפנייה:

כחלק מיוזמתו לעודד את הדור הצעיר לצפייה ביקורתית ולהאזנה 
שבהם  במקרים  לנציבות  ולפנייה  המשודרים  לתכנים  ביקורתית 
נמצא שהתכנים פוגעניים, שוחח הנציב עם הפונה הצעירה. בסיועו 
של הנציב הועברה פנייתה אל כלל תחנות הרדיו האזוריות. בעקבות 
שיח שניהל הנציב עם תחנת הרדיו אקו 99 הציעה התחנה לנערה 

לערוך פלייליסט משלה, שהועלה לאתר התחנה.

העיתונאית רינה מצליח קוראת למצביעי הליכוד "עדר עיוור", 
חדשות 12, יוני 2019

הפנייה:

במהלך דיון שהתקיים באולפן לקראת הבחירות כינתה רינה מצליח 
נתניהו  בנימין  הממשלה  בראש  התומכים  הליכוד  מצביעי  את 
"עדר עיוור". בתלונות נטען כי אמירתה של מצליח הייתה פוגענית 

ומשפילה.

https://www.maariv.co.il/elections2019/news/Article-705987
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הטיפול בפנייה:

בעקבות הפניות הרבות פתחה הנציבות בבירור שבמהלכו פנתה 
לגורם המשדר לקבלת התייחסותו. זה מסר בתגובתו כי דבריה 
של העיתונאית נאמרו במסגרת חופש הביטוי והיצירה המוקנה 
לכל אחד מהפרשנים המשתתפים בפאנל. עם זאת מסר הגורם 

המשדר כי הוא מצר אם מי מהצופים נפגע מהדברים שנאמרו.

הנציב צפה בתוכן שעליו הוגשו התלונות ומצא שהן מוצדקות. 

"אמירתה של רינה מצליח מצטרפת לאמירות פוגעניות אחרות 
שנאמרו באחרונה על ידי כתבים ופרשנים של חברות החדשות 
הרשות  ידי  על  המפוקחים  בערוצים  האקטואליה  ותוכניות 
מצליח  רינה  העיתונאית  של  הביקורת  כי  סבור  אני  השנייה. 
נאמרה במסגרת חופש הביטוי והיצירה, אולם עליה להיות לגופו 
של עניין ולא לגופו של אדם. אין מקום לביקורת פוגענית, מבזה 
ומשפילה מסוג זה, המשווה בין בני אדם לבעלי חיים. מוטב לו 
העיתונאית לא הייתה בוחרת במושג משפיל זה לביקורתה על 

המצביעים" כתב הנציב לפונים.

של  ולעגנית  פוגענית  ביקורת  וכול  מכול  דחה  הוא  במקביל 
הצופים כנגד העיתונאית כפי שבאה לידי ביטוי בחלק מהפניות 

והביע התנגדות עזה לכל אלימות מילולית כלפיה.

הנציב קיבל את התנצלותו של הגורם המשדר.

תלונה על פרסומת למזגני "טורנדו" גרסת המזגן השקט, קשת 
12 ורשת 13, יוני 2019

הפנייה: 

בפרסומת המדוברת מופיעה רותם סלע בשיער לא מסודר ובעיניים 
פעורות ואומרת לטכנאי המזגנים שהמזגן שקט מדי, ברמה שהיא 

שומעת את המחשבות של עצמה. 

בפניות נטען כי הפרסומת פוגענית ומעליבה את אוכלוסיית הלוקים 
חשבונה,  על  לצחוק  שאין  מוחלשת,  אוכלוסייה  "זוהי   – בנפשם 
שאינה יכולה להגיב ולעמוד על זכויותיה." עוד נטען כי זו אוכלוסייה 
שיש בה שיעור גבוה של התאבדויות ושהפרסומת שמה ללעג את 

כל הקהילה של פגועי הנפש.

הטיפול בפנייה:

בעקבות התלונות פתחה הנציבות בבירור שבמהלכו פנתה למפרסם. 
זה מסר בתגובתו כי מדובר בפרסומת קומית שבה השחקנית רותם 

סלע לועגת בעיקר לעצמה.

"הפרסומת  כי:  לפונים  וכתב  מוצדקות  התלונות  את  מצא  הנציב 
ולטענת  ליוצריה  המוקנה  והיצירה  הביטוי  חופש  במסגרת  נוצרה 
שאינו  טבעו  הומור  הומוריסטית.  בפרסומת  מדובר  המפרסם 
קולע לטעמו של כל אחד וכל עוד הוא אינו מבזה ומשפיל יש לו 
מקום במסגרת חופש הביטוי והיצירה. על אף שמדובר בפרסומת 
אין  הצופים.  שטוענים  כפי  נוחות  אי  מעוררת  היא  הומוריסטית 
מחלוקת על חשיבותו של ההומור והיותו אחד מיסודות חופש הביטוי 
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ו/או נפשית של  ואולם הומור המרמז לטעמי על מגבלה פיזית 
אנשים הוא משפיל ומבזה ומוטב היה לו היה נעשה בדרך אחרת 
שאינה פוגענית כלפי הצופים פגועי הנפש או בני משפחותיהם." 

הערתו  בצירוף  הצופים  הערות  את  לקחת  למפרסם  קרא  הוא 
לתשומת ליבו ככל שימשיך וישדר את הפרסומת.

התבטאויות של עו"ד יורם שפטל בתוכניתו, רדיו 103fm, יוני 
2019

הפנייה:

במהלך השיחות תקף עו"ד שפטל חלק מהמאזינים תוך הטחת 
קללות ועלבונות.

הטיפול בפניות:

בעקבות התלונות פתחה נציבות פניות הציבור בבירור שבמהלכו 
האזין הנציב לקטעים שעליהם הלינו הפונים. במקביל הוא ביקש 

את תגובת הנהלת הרדיו.

בעקבות התלונות הודיעה הנהלת התחנה כי הוחלט להשעות את 
עו"ד שפטל מהגשת התוכנית עד לבירור התלונות עימו.

והיצירה  הביטוי  חופש  נאמרו במסגרת  עו"ד שפטל  "דבריו של 
לקלל,  גם  לדובר  מאפשר  זה  ביטוי  חופש  האם  לו.  המוקנים 
להשפיל ולבזות את המאזינים? לטעמי לא" כתב הנציב לפונים.

פנייה של צופה בת שמונה בנוגע לתוכנית "נינג'ה ישראל", 
קשת 12, יולי 2019

הפנייה:

הצופה ביקשה שתינתן למתמודדת בתוכנית הזדמנות נוספת לאחר 
נותנת  שהיא  כיוון  המכשולים,  מסלול  את  לסיים  הצליחה  שלא 

השראה לבנות בתחום שהוא יותר עיסוק של בנים, כדבריה.

הטיפול בפנייה:

בעקבות הפנייה ומתוך מטרה לעודד את דור הצופים הצעיר לפנות 
את  העביר  הנציב  הילדה.  של  הוריה  עם  הנציב  שוחח  לנציבות, 

הבקשה ל"קשת" שמסרה בתגובה:

"שמחנו לקבל את פנייתך. מקסים לראות את המודעות להשקעת 
נינג'ות  ההזדהות.  ואת  לכך  ההערכה  את  אחר,  אדם  של  המאמץ 
בדרך  חשוב  שלב  שהן  ויודעות  מכישלונות  חוששות  לא  אמתיות 
להתאמן  יותר,  להתאמץ  צריך  היכן  מלמד  הכישלון  להצלחה. 

ולהשתפר.

הנינג'ות שלנו, כמו כל ספורטאי, רוצים הזדמנות שווה להצליח על 
המסלול, ואף אחד או אחת מהם לא היה רוצה לקבל יחס שונה, 
לא משנה מה הסיבה. כפי שפגשנו העונה שוב מתמודדים שהיו על 
המסלול בעונה שעברה, גם בעונה השלישית נפגוש פנים מוכרות 
נשמח  דרך.  קיצורי  ואין  התהליך  זה   – יותר  אף  מוכנות  שיחזרו 

להזמין אותך לצילומים של העונה הבאה של התוכנית."

http://www.ice.co.il/media/news/article/770378
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הנציב הודה ל"קשת" על המענה ועל ההזמנה. הוא ביקש מהוריה 
של הילדה להעביר לה את תשובת "קשת" והציע להגיע בתיאום 
עם ההורים ועם הנהלת בית הספר לכיתה שבה לומדת הילדה 
בכלל.  ציבור  פניות  ועל  הפנייה  על  חבריה  ועם  איתה  ולשוחח 
מהלך זה הוא חלק מפרויקט שהנציב מוביל לצפייה ביקורתית 
הרצאות  כולל  זה  פרויקט  הצעיר.  הצופים  דור  בקרב  בתכנים 
בפרק  ראו  כך  )על  חינוך  במוסדות  תלמידים  בפני  בהתנדבות 

פרויקטים מיוחדים(. 

רוני דניאל ב"הקבינט" בדיון על פרשת האונס לכאורה 
בקפריסין, רדיו 103fm, יולי 2019

הפנייה:

דיון  התקיים   103 ברדיו  ששודרה  "הקבינט"  התוכנית  במהלך 
על  הבריטית  התיירת  של  לכאורה  הקבוצתי  האונס  פרשת  על 
ידי קבוצת צעירים ישראלים באיה נאפה שבקפריסין. במסגרת 
הדיון עלה לשידור העיתונאי דורון הרמן, שליח חדשות 13 לאיה 
נאפה, שסיקר את הפרשה. הרמן נשאל על הפרשה ושוחח עם 
המשתתפים בדיון בהם העיתונאי רוני דניאל. במהלך הדיון הביע 
"היא  היתר:  בין  ואמר  דניאל את עמדתו על הפרשה  העיתונאי 

הייתה רגילה לשניים-שלושה, לפתע פתאום 12, זה השבר?!".

הטיפול בפנייה:

בבירור  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הרבות  התלונות  בעקבות 
שבמהלכו פנתה להנהלת התחנה לקבל את עמדתה. הנציב האזין 

לתוכן נשוא התלונות ומצא כי הן מוצדקות.

בתגובתה מסרה הנהלת התחנה כי בפתח התוכנית ששודרה כעבור 
כמה ימים הביע העיתונאי רוני דניאל את התנצלותו העמוקה על 
הדברים: "אמרתי משפטים לא מוצלחים ולא מתארים את עמדתי. 
יצאו  כוונתי...  את  נכון  לבטא  השכלתי  שלא  עצמי  על  כועס  אני 
מפי דברים שלא ממש התכוונתי אליהם ואני מצטער על זה" אמר 

דניאל בהתנצלותו.

הנהלת התחנה מסרה כי היא מסתייגת מדבריו של דניאל.

הנציב מצא את התלונות הרבות מוצדקות: "לא היה מקום לאמירה 
מסוג  בוטות  אמירות  כי  תקווה  כולי  זו.  ומשפילה  פוגענית  בוטה, 
זה המחפיצות את גופן של נשים, יסולקו אל מחוץ לשיח הציבורי 

ובכלל" כתב הנציב.

לצד זאת הוא גינה חלק מהתלונות שהתקבלו ובהם דברים אלימים 
ובוטים כלפי דניאל. הנציב הביע חשש כי אלימות מילולית זו עלולה 
הוא קרא לכלל  ושדרנים.  עיתונאים  כנגד  פיזית  לגלוש לאלימות 

הגורמים לפעול בדחיפות למיגור שיח אלים זה. 

https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HJKFIH&c41t4nzVQ=FJI
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כתבה על איה נאפה, חדשות 12, יולי 2019 

הפנייה:

בתלונות הציבור שהוגשו לנציבות נטען כי הכתבה שסיקרה את 
המלון  בית  של  תדמית  סרטון  והכילה  פוגענית  הייתה  הפרשה 
בהמשך  גופן.  את  והחפיץ  מינית  בצורה  צעירות  נשים  שהציג 
ונשים בבריכה שנשאו אופי  בין גברים  שודרו בסרטון משחקים 

מיני.

כי התיירת הבריטית שנאנסה לכאורה בידי  עוד נטען בתלונות 
עצמה  והפרשה  כ"זורמת"  תוארה  מישראל,  הצעירים  קבוצת 

תוארה כ"הסתבכות".

הטיפול בפנייה:

ברשות השנייה  הציבור  פניות  נציבות  בעקבות התלונות פתחה 
התייחסותו  לקבלת  המשדר  לגורם  פנתה  שבמהלכו  בבירור 

והנציב צפה בכתבה.

של  תדמית  בסרטון  "מדובר  כי  המשדר  הגורם  מסר  בתגובתו 
המלון שבו אירע על פי החשד אונס הצעירה הבריטית. לכל אורך 
הכיתוב  נצרב  במסיבות,  הוללים  צעירים  נראים  שבו  הסרטון, 
הקורבן  האשמת  משום  בכך  ואין  לנאמר'  קשר  אין  'למצולמים 

במקרה זה או תוכן שאינו הולם לצפייה.

עם זאת, אנחנו מסכימים שנעשה שימוש מוגזם בתמונות אלה 
ופניות  שערכנו  פנימית  ביקורת  נוכח  טכנית.  בטעות  שמקורו 

שהתקבלו במערכת החדשות ובשל חשיבות ורגישות הנושא בחרנו 
לשנות את הכיסוי הוויזואלי בכתבה זו והיא הועלתה בגרסה מתוקנת 

אל אתרנו." 

בתשובתו לפונים כתב הנציב כי מצא את התלונות מוצדקות. 

"אין ספק כי היה מקום לסיקור נרחב של הפרשה. היות שהפרשה 
לחשוף  והאיסור  מצולמים  חומרים  היעדר  ובשל  בתחילתה  הייתה 
המלון  בית  של  תדמית  סרטון  בכתבה  שולב  המעורבים,  זהות  את 
בסרטון  מדובר  כי  מעלה  בסרטון  צפייה  האירוע.  התרחש  שבו 
תדמית שהכיל אלמנטים בעלי אופי מיני וכי שיקול הדעת בשילוב 
סרטון תדמית זה היה מוטעה ובעל טעם רע ואף פוגעני. לא היה 
מקום לשלבו בכתבה שעסקה בפגיעה מינית כל כך חמורה בצעירה 
וטוב עשה הגורם המשדר שהסיר אותו בתוך זמן קצר ביותר" כתב 

הנציב לפונים.

דברים שאמרה העיתונאית עדי מאירי במהלך דיון בתוכנית 
"אופירה וברקוביץ'", קשת 12, יולי 2019

הפנייה:

במהלך דיון שהתקיים בעקבות הפגנות המחאה של יוצאי אתיופיה 
את  מאירי  העיתונאית  כינתה  לפנייה,  קודם  שבוע  הארץ  ברחבי 

המפגינים "פראי אדם" ו"חיות".
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הטיפול בפנייה:

הציבור  פניות  נציבות  תלונות שהתקבלו פתחה  בעקבות מאות 
בבירור שבמהלכו פנתה לגורם המשדר לקבלת עמדתו. זה מסר 

בתגובתו כי:

"בפאנל בתוכנית אופירה וברקוביץ' אשר עסק במחאות העדה 
האתיופית התארחו ח"כ פנינה תמנו-שטה והעיתונאית עדי מאירי 
שמחזיקות בעמדות שונות בנוגע למחאות אשר התרחשו בשבוע 

שעבר. 

בלבד  ודעותיה  את עמדתה  מייצגים  הדיון  במהלך  מאירי  דברי 
ולאחרי דבריה הדגישה אופירה כי דבריה קשים מדי. לאור הדיון 
הסוער שנוצר בין המרואיינות ניסו אופירה וברקוביץ' להשיב את 
הדיון על כנו אך ח"כ תמנו-שטה בחרה לעזוב את הדיון. אופירה 
נתנה הזדמנות למאירי לחזור בה מהדברים שאמרה ולאור זאת 
בחרה מאירי להבהיר את דבריה. הפקת התוכנית חזרה והדגישה 

כי תשמח לארח את חברת הכנסת שוב בשבוע הבא."

עוד נמסר כי קשת 12 הביעה את התנצלותה בפני מי מהצופים 
שנפגע מהדברים.

שנאמרו:  הדברים  על  ביקורת  הנציב  הטיח  לפונים  בתשובתו 
יש מקום  ראויים.  ולא  בוטים  היו  "דבריה של העיתונאית מאירי 
בדמוקרטיה,  יסוד  כלל  שהוא  והיצירה,  הביטוי  חופש  במסגרת 
לביקורת על מחאה, זהו דבר ראוי ואף מתבקש, אולם על ביקורת 
המכנה  ביקורת  אדם.  של  לגופו  ולא  עניין  של  לגופו  להיות  זו 

אלימה,  הייתה  שמחאתם  אף  אדם",  ו"פראי  "חיות"  המפגינים  את 
היא ביקורת פוגענית, מבזה ומשפילה ומוטב היה לו לא היה נעשה 
שימוש במילים אלה. עם זאת, דבריה של העיתונאית מאירי נאמרו 
המגיעים  ומרואיינים  אורחים  של  דבריהם  ובאחריותה.  דעתה  על 
לאולפן אינם נמצאים תחת פיקוחה של הרשות השנייה. במקרים 
בחוק  לעמוד  המפוקח  המשדר  הגורם  על  אחריות  חלה  שכאלה, 
איזון עמדתו של המרואיין בעמדה  ובהן  ולנקוט פעולות  ובכללים 
נגדית, לדאוג לשיח ראוי מכובד והגון ובמקרים קיצוניים להפסיק 

את הדיון.

את  הנוגדת  עמדה  אסייג  אופירה  המראיינת  הביעה  זה  במקרה 
נוסף על  ואף קראה לה לחזור בה מהדברים.  עמדתה של מאירי 
ההזדמנות  את  תמנו-שטה  פנינה  לח"כ  המראיינים  העניקו  כך 
זאת.  לעשות  ושוב  שוב  בה  והפצירו  הנגדית  עמדתה  את  להביע 
לשכנע  וניסתה  הדיון  במהלך  קמה  אף  אסייג  אופירה  המראיינת 
ועזבה  ולהגיב, אך האחרונה סירבה  את ח"כ תמנו-שטה להישאר 
את האולפן. נוסף על כל זאת הציעו המראיינים לח"כ תמנו-שטה 
להגיע לתוכנית הבאה ולהביע את עמדתה. מכאן אני סבור כי על 
אף הדברים הקשים, הבוטים והפוגעניים שנאמרו ע"י העיתונאית, 
וניתנה הזדמנות הוגנת לצד השני להביע את  השידור היה מאוזן 

עמדתו."

https://www.mako.co.il/tv-ofira_and_berkovich/articles/Article-8b7ba937dd2cb61026.htm
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קטעי עיתונות שהוקרנו בתוכנית "הדו"ח היומי", רשת 13, 
יולי 2019

הפנייה:

מתוך  עיתונות  קטעי  הוקרנו  היומי"  "הדו"ח  התוכנית  במהלך 
שהועלתה  כתבה  כי  הבחין  בתכנית  שצפה   12 בן  ילד  עיתונים. 
המעלה  בטלגרם  מקבוצה  נלקחה  אחרונות"  "ידיעות  מהעיתון 
עיתונים לרשת חינם ופוגעת בפרנסתם של העיתונים. אל הפנייה 
צירף הצופה הצעיר צילום מסך מהתוכנית שבו אף נראה הלוגו 

של ערוץ הטלגרם שממנו נלקח צילום העיתון.

הטיפול בפנייה:

לאחר שהנציב שוחח עם הילד ועם משפחתו, במסגרת פרויקט 
עידוד הדור הצעיר לצפייה ביקורתית בתכנים ולפנייה לנציבות, 

פתחה הנציבות בבירור שבמהלכו פנתה לגורם המשדר. 

זה בדק את הנושא והשיב כי "בשידור, כחלק מאייטם שבו דובר 
האחרון  מהשבוע  עיתונים  שערי  הוצגו  'הישרדות',  התוכנית  על 
שבהם כיכבו כוכבי העונה. במסגרת האייטם הוצג גם שער של 
לונא  כיכבה  שבו  אחרונות'  'ידיעות  מבית  פלוס'  'זמנים  עיתון 
מנסור. בשל טעות אנוש השער המדובר נלקח משרשור פנימי 
כפי שאנו מקפידים להראות בדרך  ולא משער העיתון המקורי 

כלל. נפיק לקחים ונקפיד שמקרים כאלה לא יחזרו."

ושיבח  הגורם המשדר לפונה הצעיר  הנציב העביר את תשובת 
אותו על ערנותו שהביאה לפעולת הגורם המשדר.

כתבה על מכינת עוצם בעצמונה, חדשות 13, אוגוסט 2019 

הפנייה:

כתבה שעסקה בשיעור של הרב אסף נאומבורג מהמכינה הקדם 
והוצאו  הכתב  ידי  על  שהובאו  ציטוטים  הכילה  "עוצם"  צבאית 
לטענת הפונים מהקשרם. הציטוטים , כך נטען, פגעו בשמו הטוב 

של הרב, של מכינת "עוצם" ושל הציונות הדתית. 

הטיפול בפנייה:

ברשות  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הרבות  הפניות  בעקבות 
השנייה בבירור שבמהלכו פנתה לגורם המשדר. זה מסר בתגובתו 
כי בעקבות הטענות שהועלו נגד הכתב ונגד הכתבה נפתחה בדיקה 
מעמיקה של הנושא. הכתב הוצא לחופשה עד לסיום הליך הבירור. 

נוסף על כך, במהלך מהדורת החדשות ששודרה ב-9/9/19 הביע 
הגורם המשדר התנצלות בשידור בצורה נרחבת על עוגמת הנפש 
הכתבה  הוסרה  מאלה,  לבד  לריאיון.  הוזמן  והוא  לרב  שנגרמה 
מפלטפורמות השידור של הגורם המשדר והכתב התנצל מיוזמתו 

בחשבון הטוויטר שלו.

"אופירה וברקוביץ'", קשת 12, ספטמבר 2019

הפנייה:

לטענת הפונים בתוכנית "אופירה וברקוביץ'" ששודרה ב-13/09/19, 
לפני הבחירות לכנסת, הביע המנחה אייל ברקוביץ' עמדה פוליטית 

http://www.ice.co.il/media/news/article/768093


פרק 5: דוגמאות לתלונות בולטות 

דוגמאות לתלונות בולטות

דוגמאות
לתלונות
בולטות

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

סיכום
תלונות
בנושא

טלוויזיה

סיכום
תלונות
בנושא

רדיו

טיפול
נציבות
פניות

הציבור
בתלונות

פתח 
דבר

 Excerpt from
the 2019
Annual Report

דו"חות
יעודיים

פרויקטים
מיוחדים

 ملخص التقرير 
السنوي لعام 2019

Выдержка 
из годового 
отчета за 
2019 год

62

שלף  גנץ,  בני  לבן"  "כחול  תנועת  יו"ר  עם  ריאיון  בתום  כאשר 
מעטפת הצבעה והצהיר כי הוא תומך בבני גנץ ובמפלגתו ונותן לו 
את קולו תוך כדי שהוא מגיש לו את המעטפה. בתלונות נטען כי 
מדובר בתעמולת בחירות אסורה בוטה המנוגדת לחוק ולכללים.

הטיפול בפנייה:

הנציבות פתחה בבירור שבמהלכו פנתה לגורם המשדר. זה מסר 
בתגובתו: "מנחי התוכנית מביעים דעתם בכל נושא, לרבות דעתם 
הפוליטית, ואין בכך כל פסול. כמו כן, הנושא נבחן משפטית טרם 
השידור, לאור הוראות הדינים הרלוונטיים והחלטות קודמות של 

ועדת הבחירות ונמצא כי לא מדובר בתעמולת בחירות."

בעקבות פניית הנציב פתחו הגורמים המקצועיים ברשות השנייה 
כנגד  לכאורה  הפרה  בהליך  לפתוח  הוחלט  שבסופו  בבירור 
הגורם המשדר בטענה כי באמירותיו של המנחה יש כדי להשפיע 
לכאורה על החלטת הבוחר ולשכנע אותו בצורך בשינוי ובבחירה 

בכחול לבן. 

תעמולת  מהווה  השידור  כי  המקצועיים  מהגורמים  נמסר  עוד 
בחירות אסורה בניגוד לחוק הרשות השנייה. משמעותו של הליך 
סנקציות  המשדר  הגורם  על  יוטלו  יתקבל,  אם  כי  היא  ההפרה 

שאחת מהן עשויה להיות עיצום כספי.

"שישי עם אילה חסון", חדשות 13, ספטמבר 2019

הפנייה:

 ,13 ברשת   27/9/19 בליל  ששודרה  החדשות  מהדורת  במהלך 
בעקבות כתבה על קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, התקיים באולפן 
דיון בנושא גזענות במגרשי הכדורגל. במהלך הדיון הביע העיתונאי 
וכינה  בנושא  את עמדתו  גליקמן,  אביעד   ,13 חדשות  והפרשן של 
את מרבית אוהדי בית"ר גזענים ואף בידל אותם כאוהדים גזענים 

לעומת אוהדי קבוצות כדורגל אחרות. 

את  הכתב  הבהיר  צופים,  תלונות  ובעקבות  הכתבה  שידור  לאחר 
דבריו והתנצל עליהם ברשתות החברתיות.

הטיפול בפנייה:

אוהדי  האשמת  כי  הנציב  מצא  בתוכן  ומצפייה  הבירור  במהלך 
כך  על  להתנצל  מקום  יש  וכי  כוללנית  הייתה  בגזענות  הקבוצה 

ולהבהיר את הדברים בשידור.

במקביל פנתה נציבות פניות הציבור אל חדשות רשת 13 לבירור 
הנושא.

הכתב  התנצל  החדשות  מהדורת  במהלך   ,4/10/19 שישי,  בליל 
נגד אוהדי בית"ר.  והבהיר את דבריו תוך שהוא מתנצל על דבריו 
אינם  ירושלים  בית"ר  אוהדי  מרבית  כי  הכתב  ציין  בהתנצלותו 
גזענים. הוא אף מסר כי באחרונה התפרסם דוח שמצא כי הקריאות 
הגזעניות במהלך משחקיה של בית"ר ירושלים בשנה האחרונה היו 

http://www.ice.co.il/media/news/article/769236
http://www.ice.co.il/hotnews/news/article/769582
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ספורות בלבד הודות למאבקם של הבעלים וההנהלה בתופעה.

הנציב קיבל את ההתנצלות.

"שש עם עודד בן עמי", חדשות 12, אוקטובר 2019

הפנייה:

בתוכנית "שש עם עודד בן עמי", ששודרה ב-16/10/19 בקשת 12, 
ציטטו מנחה התוכנית עודד בן עמי והפרשן הפוליטי של חברת 
תוך  הקדיש,  תפילת  מתוך  משפט  אברמוביץ',  אמנון  החדשות 
שהם מתייחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו. בתלונות נטען 
השניים  מייחלים  הממשלה  ראש  על  קדיש  הקראת  בעצם  כי 
למותו. פונים אחרים טענו כי אמירת הקדיש כמוה כהסתה לרצח 

ראש הממשלה.

הטיפול בפנייה:

במהלך הבירור צפה הנציב בתוכן נשוא התלונות ומצא כי השניים 
תקופת  לתום  מתייחסים  שהם  תוך  מהקדיש,  משפט  ציטטו 
שלטונו של נתניהו ולא אישית אליו. השניים אמרו "בעגלא ובזמן 

קריב ואמרו אמן", ובעברית "במהרה ובקרוב ואמרו אמן".

כי  הגורם  מסר  המשדר,  הגורם  עם  הנציב  של  שיח  בעקבות 
השניים יבהירו את דבריהם בשידור ויתנצלו על הדברים. במקביל 
מצאה יושבת ראש הרשות השנייה, הגב' יוליה שמאלוב ברקוביץ', 

כי התבטאויות השניים היו לטעמה חמורות, מבישות וראויות לגינוי 
והביעה בפניו את עמדתה   12 היא פנתה למנכ"ל חדשות  ציבורי. 

בנושא.

עם"  "שש  לתוכנית  עמי  ובן  אברמוביץ  התראיינו  למחרת  ואכן 
תוך  התנצלות,  ארוכות  דקות  במשך  והביעו   12 בקשת  המשודרת 
שהם מבהירים כי בציטוט המשפט מהקדיש התכוונו לתום תקופת 
שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהמשך אמרו השניים כי 

הם מאחלים לראש הממשלה אריכות ימים.

במסגרת  נאמר  הקדיש  תפילת  מתוך  השניים  שציטטו  "המשפט 
התכוונו  לא  הם  כי  מצאתי  בתוכן  מצפייה  והיצירה.  הביטוי  חופש 
הייתה להתייחס  כוונתם  כל  וכי  לייחל למותו של ראש הממשלה 
הציטוט  נתפס  לכך,  התכוונו  שלא  הגם  שלטונו.  תקופת  לתום 
מתפילת הקדיש על ידי הפונים הרבים, ובצדק, כתפילה על מוות" 

כתב הנציב לפונים.

"צומת מילר", קשת 12, אוקטובר 2019 

הפנייה:

פנייה של אימא לנער עם צרכים מיוחדים שאוהב מאוד את אדיר 
צומת  לתכנית  השקה  אירוע  יש  כי  לשמוע  התרגש  הנער  מילר. 

מילר וביקש להשתתף בו.

http://www.ice.co.il/media/news/article/770113
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הטיפול בפנייה:

הנציבות החליטה לסייע בהגשמת חלומו הקטן של הנער ופנתה 
ל"קשת". זו הזמינה באדיבותה את הנער לאירוע ההשקה. 

פרסומת לקרולינה למקה, קשת 12 ורשת 13, אוקטובר 2019

הפנייה:

אל נציבות פניות הציבור הגיעו תלונות על הפרסומת של חברת 
עזר  ואסי  רפאלי  בר  נראים  שבה  למקה,  קרולינה  המשקפיים 
בצורה  אלים  בתוכן  מדובר  כי  נטען  בתלונות  באלימות.  נוהגים 

בוטה העלול להשפיע על ילדים ובני נוער.

הטיפול בפנייה:

פנתה  שבמהלכו  בבירור  הנציבות  פתחה  התלונות  בעקבות 
למפרסם באמצעות אגף פרסומות ברשות השנייה.

הומוריסטית  בפרסומת  מדובר  כי  המפרסם  מסר  בתגובתו 
וכי  בין רפאלי לעזר  בין היתר את היחסים שהיו בעבר  המציגה 

שתי הדמויות אינן נתפסות בציבור כדמויות אלימות.

הנציב צפה בפרסומת ומצא כי אמנם הדברים הוצגו בהומור, אך 
למרות זאת מקרי האלימות עוררו בחלקם אי נוחות גדולה ומוטב 
לו הדברים היו מוצגים בדרך פחות אלימה. "העברתי את הערתי 

בצירוף הערתך זו לתשומת לב המפרסם" כתב הנציב לפונים.

פרסומת ליישומון Glamz, קשת 12 ורשת 13, נובמבר 2019

הפנייה:

צעירה  בחורה  נראית  והטיפוח,  היופי  בתחום  ליישומון  בפרסומת 
כשהיא  הספר  אל  שבה  היא  שקיבלה.  מתספורת  מרוצה  שאינה 
של  הראווה  חלון  את  באלימות  ומנפצת  ענק  בפטיש  חמושה 

המספרה.

אלימה,  בפרסומת  מדובר  כי  נטען  לנציבות  שהוגשו  בתלונות 
אלימות  מעשי  ומעודדת  כאלימות  הנשים  ציבור  את  המציגה 

בעקבות שירות שאינו מספק.

הטיפול בפנייה:

באמצעות  למפרסם  פנתה  שבמהלכו  בבירור  פתחה  הנציבות 
הגורמים המקצועיים ברשות.

בתשובתו מסר המפרסם כי לא הייתה כל כוונה לעודד אלימות בכל 
צורה שהיא, אלא להעביר בצורה יצירתית תחושת תסכול הקיימת 
אצל אנשים שמקבלים שירות לא מקצועי, בעיקר מבעלי מקצוע. 
עוד נמסר כי הפרסומת מראה סיטואציה המתקיימת רק בראשה 
בהחלטה  מדובר  כי  יבינו  שצופינו  מאמינים  "אנו  השחקנית.  של 
אומנותית שאינה באה לעודד אחרים לפעול בצורה דומה," נמסר 

מהמפרסם.
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הוא  כי  והשיב לפונים  בעקבות התלונות צפה הנציב בפרסומת 
חולק על עמדתו של המפרסם.

"הפרסומת נוצרה במסגרת חופש הביטוי. האם יש גבולות לחופש 
הביטוי? פרסומת המציגה אלימות בוטה, כמו במקרה זה, אינה 
והיצירה, הגם שלא הייתה  חוסה לטעמי במסגרת חופש הביטוי 
כוונה, כפי שטען המפרסם, לעודד למעשי אלימות" כתב הנציב 

לפונים.

הוא הוסיף כי הפרסומת מציגה בצורה לעגנית את ציבור הנשים 
שאינן מרוצות מתספורות או מטיפולי יופי והן מגיבות באלימות 
זו. הנציב קרא למפרסם  וכי לא היה מקום לשדרה במתכונתה 

לשוב ולשקול אם לפרסם אותה במתכונת זו.

כתבה על זיוף שעונים, חדשות 13, נובמבר 2019

הפנייה:

במהלך כתבה בנושא זיוף שעונים ששודרה בחדשות 13 נאמר כי 
מדובר בזוג חרדי. 

הטיפול בפנייה:

ממנו  המשדר,  לגורם  פנתה  שבמהלכו  בבירור  פתחה  הנציבות 
נמסר:

במעשה  החשודים  חרדים  זוג  בבני  המדובר  כי  העובדה  "אזכור 
כי מדובר  דווקא את העובדה  נועדה להמחיש  היוקרה  זיוף שעוני 
באירוע חריג ביותר. ככל ומישהו נפגע מהדברים, הרי שלא זו הייתה 

כוונתנו". 

הנציב דחה את תשובת הגורם המשדר ומסר כי אין כל מקום לאזכור 
מוצאו של אדם, נטייתו המינית, אמונתו הדתית וכל אזכור אחר אם 
אינם רלוונטיים למעשה שהוא מעורב בו. הוא שב וקרא לגורמים 
המשדרים להקפיד על כך. בשנים האחרונות מוביל הנציב מאבק 
נגד אזכור מוצאם של אנשים באמצעי התקשורת המפוקחים על 
זה. נוסף על כך  ידי הרשות השנייה כשאין כל רלוונטיות לאזכור 
כלפי  גזענות  גילוי  ונגד  אוכלוסיות  תיוג  נגד  מאבק  הנציב  מנהל 

אוכלוסיות באמצעי התקשורת.
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שילוב סטודנטים מתמחים בנציבות פניות הציבור

סטודנטים  משלבת  הציבור  פניות  שנציבות  השמינית  השנה  זו 
ממסגרות שונות כמתמחים. בשנת 2019 שולבו שישה סטודנטים 
כמתמחים בעבודת הנציבות. במהלך השנה הם עסקו, בהדרכתו 
הנציבות,  לעבודת  הנוגעים  חברתיים  בפרויקטים  הנציב,  של 
הקשישים,  בהן  שונות,  לאוכלוסיות  הנציבות  הנגשת  שעיקרם 
השונים  הפרויקטים  על  הצעיר.  הצופים  ודור  הערבית  החברה 

נרחיב בדוח הנציבות הבא.

הרצאות בבתי ספר ומוסדות חינוך

בשנת 2019 הרחיבה נציבות פניות הציבור את פעילותה בקרב 
בכמה  ביטוי  לידי  באה  זו  פעילות  הצופים.  של  הצעיר  הדור 
ברשתות  נוער  בני  עם  הנציב  של  יזום  שיח  בהם  מישורים, 

החברתיות, בפגישות ובשיחות טלפון יזומות עם פונים צעירים. 

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

והרדיו השונים.

ימי עיון

את  הציגה  עיון שבהם  ימי  בכמה  הנציבות  2019 השתלבה  בשנת 
פעילותה ואת עמדותיה בעניינים שונים. בין היתר השתתף הנציב 
יוליה  הגב'  השנייה,  הרשות  מועצת  יו"ר  שיזמה  עיון  ימי  בשני 
שמאלוב ברקוביץ', שעסקו באמון הציבור בתקשורת ובהבעת דעות 
וחדשות. במהלך ימי העיון הציג הנציב נתונים ובהם עמדות הציבור 
השתתף  כך,  על  נוסף  אלה.  בנושאים  הציבור  לאמון  הנוגע  בכל 
הנציב ביום עיון עם מנהלי תחנות הרדיו האזוריות, שעסק בין היתר 

בתלונות הציבור נגד תחנות הרדיו.

השתתפות בדיונים מקצועיים ואקדמיים

במהלך שנת 2019 השתתף נציב פניות הציבור בכנסים מקצועיים 
ואקדמיים שונים. בין היתר השתתף הנציב בכנס העיתונות השנתי 
תופעה  על  נתונים  הציג  שבו  מקצועי  בפאנל  והשתתף  באילת 
ביטוי  לידי  נגד עיתונאים כפי שבאה  ופיזית  של אלימות מילולית 
מפניות הציבור והתריע על חשש מפגיעה בעיתונאים )על כך ראו 

בפרק דוחות מיוחדים(.



פרק 6: פרויקטים מיוחדים 

פרויקטים מיוחדים

פרויקטים
מיוחדים

סיכום
תלונות
בנושא

טלוויזיה

סיכום
תלונות
בנושא

רדיו

טיפול
נציבות
פניות

הציבור
בתלונות

דוגמאות
לתלונות
בולטות

פתח 
דבר

 Excerpt from
the 2019
Annual Report

דו"חות
יעודיים

 ملخص التقرير 
السنوي لعام 2019

Выдержка 
из годового 
отчета за 
2019 год

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

72

גישור

שיזמה  הגישור  הליכי  השישית,  השנה  זו  נמשכו,   2019 בשנת 
הנציבות בין פונים לבין זכיינים. גישור מתקיים במקרים שבהם 
הנציבות סבורה כי יש מקום לכך. הליך הגישור מתבצע בהסכמת 
שני הצדדים ומרצונם החופשי והוא מאפשר לצדדים לקיים שיח 
שתהיה  לתוצאה  ולהגיע  שהוגשה  התלונה  בסיס  על  עצמאי 
הליכי  התקיימו   2019 שנת  במהלך  הצדדים.  שני  על  מקובלת 
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.

הארגון הבין לאומי של נציבי תלונות הציבור בתקשורת

מאז שנת 2013 חבר הנציב בארגון הבין לאומי של נציבי תלונות 
Organization of News Ombudsmen. בארגון  הציבור, 
זה חברים יותר מ-100 נציבי תלונות ציבור של אמצעי התקשורת 

האלקטרוניים והכתובים מהמובילים בעולם.

במסגרת זו השתתף הנציב בכנס השנתי של הארגון בשנת 2019 
בעידן  הנציב  בעבודת  היתר  בין  עסק  הכנס  יורק.  בניו  שהתקיים 
תלונות  עם  הציבור  פניות  נציבי  התמודדות  החברתיות,  הרשתות 
בנושא חדשות כזב )fake news( ועוד. הנציב הציג את עמדותיו 
ופעילותו בנושא ואת גישתו לטיפול בפניות ציבור בדגש על ההיבט 

החברתי.
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דוחות  השנה  במהלך  הנציבות  מפרסמת  השנתי,  הדוח  לצד 
ייעודיים העוסקים בנושאים נקודתיים העולים מתלונות הציבור 

ואשר אותם רואה הנציבות כבעלי עניין לציבור. 

במסגרת זו הפיקה הנציבות במהלך שנת 2019 4 דוחות, שאחד 
מהם עסק באלימות נגד עיתונאים כפי שעולה מתלונות הציבור. 
משקל  את  העבירה  האחרונות  בשנים  הטכנולוגיה  התפתחות 
והתקשורתי אל הרשתות החברתיות. את מקומו  השיח הציבורי 
כולם  מאיתנו,  ואחד  אחת  כל  החליפו  המסורתי  העיתונאי  של 
שותפים  שהיו  חוויה  או  אירוע  על  המדווחים  לעיתונאים  הפכו 
להם. לצד זאת, השיח הציבורי והתקשורתי ברשתות החברתיות 
הקצינו ולמרבה הצער הפכו לאלימים. שיח זה חלחל ומחלחל אל 
תוך פניות הציבור ולצד הביקורת על אמירותיהם של עיתונאים, 
מפורשים  איומים  נלווים  הטלוויזיה,  בערוצי  ופרשנים  מגישים 
לפגוע בעיתונאים. בעקבות זאת התריע נציב פניות הציבור, הן 
במענה לפונים הן בשיח עם מנהלי חברות החדשות ובפורומים 
מקצועיים, כי אמירות אלה עלולות לגלוש למעשי אלימות כלפי 

עיתונאים ודרש מכל הצדדים לעצור את השיח האלים.

הציג   2019 נובמבר  בחודש  שנערך  לעיתונות  אילת  כנס  במהלך 
הנציב דוח ייעודי על אלימות כלפי עיתונאים כפי שהיא משתקפת 

מפניות הציבור. 

להלן עיקרי הדוח: 

אושרת קוטלר – חיות אדם 

אברמוביץ' ובן עמי – קדיש

רוני דניאל – איה נאפה 

עדי מאירי – מפגינים פראי אדם

כללי

סה"כ

מספר תלונות שהתקבלו:

3,313

2,807

2,005

843

587

9,555

< הכרעת הנציב 

מוצדק

טופל לגופו 

8,374

1,181

סוג הכרעה
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פניות בלשון אלימה כלפי עיתונאים 

כ 2,000 מהתלונות שהתקבלו הכילו שפה אלימה ופוגענית.

טיפול הנציבות בתלונות 

לצד המענה לפונים הדגישה הנציבות את הסתייגותה החריפה 
הנציב  האלימים.  מהביטויים  השנייה  הרשות  הסתייגות  ואת 
האמירות  את  תוקף  בכל  מגנה  הוא  כי  לפונים  במענה  כתב 
האלימות. אין מקום לאלימות מכל סוג שהוא גם כשיש דברים 
שבהם  רבים  למקרים  עדים  אנו  רב.  וזעם  מחלוקת  שמעוררים 
בשל  ופיזית  מילולית  מותקפים  עצמם  את  עיתונאים  מוצאים 
התבטאויותיהם. הנציב חושש כי גל אלימות זה עלול להסתיים 
לפעול  השונים  לגורמים  וקורא  תוקף  בכל  אותו  ומגנה  באסון 
דברי  על  לביקורת  מקום  "יש  זה.  אלים  שיח  למיגור  בדחיפות 
עיתונאי, אך על הביקורת להיות לגופו של עניין ולא לגופו של 

אדם" כתב הנציב לפונים.

דוגמאות לפניות אלימות כלפי עיתונאים 

התלוננו,  שעליהם  העיתונאים  של  וכבודם  הטוב  שמם  מפאת 
הושמטו שמותיהם. 

לעם  כי  עצומים  מהפסדים  שתסבלו  או  המגישה   את  "פטרו 
נמאס מכל החארות הכפויי טובה שאתם מעסיקים!! לא נצפה 

בכם יותר ונחרים כל עסק שיפרסם אצלכם!!"

"החיית אדם המחבלת בחליפה המפלצת מאוד מקווה בשבילכם 

שאתם תעיפו את החלאת אדם אני מקווה בשבילכם שאתם תעשו 
משהו אחרת אנחנו נרעיד את המדינה היא כבר התחילה לרעוד."

"היי, תגידו, לשים אשפה אנושית כמו... על המסך, בשעה שילדים 
או  אחראי  משהו  כמו  לכם  נראה  זה   – בטלוויזיה  צופים  ואנשים 
הגיוני לעשות? להניח על המסך רפש, שהוא באמת אחד היצורים 

היותר טיפשים, מביכים, מטומטמים, חסרי השכלה ודרך ארץ."

"שלום ברצוני להביע את שאט הנפש שאני חווה מהשפה הבוטה 
והגזענית של פרשן החדשות. הוא כינה השבוע את מצביעי הליכוד 
ציבור  כך  לכנות  ברור מהיכן התעוזה  לא  ״ילידים״  הגנאי:  בכינוי 
רחב ובכלל מהיכן התעוזה לדבר בשפה כה משפילה ועוד בשעות 
הפריים טיים מול כל מדינת ישראל. הגיע הזמן שהרשות תפעיל את 

הסמכות שלה ותרחיק את המפלצת הזו מהמסכים שלנו."
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استنتاجات مركزية وتوجهات

اإرتفاع عدد الشكاوى

عام 2019 قُِدمت لمفوضية شكاوى الجمهور في السلطة الثانية 12,974 
َمت عام 2018. الحديث عن ارتفاع  شكوى، هذه مقابل 7,203 شكوى قُدِّ

بنسبة %80 بالشكاوى مقابل العام الماضي وتضاعف حجم الشكاوى 
مقابل عام 2017. 

القفزة نبعت بال�أَخص من ارتفاع حجم الشكاوى الُمَقدمة على مضامين 
نُِشرت بقنوات التلفاز. معظم الشكاوى كانت ضد ال�لفاظ الجارحة 

للصحفيين، مقدمي نشرات ال�أخبار وبرامج ال�أحداث الجارية ومحللون في 
شركات ال�أخبار.

في هذا الصَدد يجب التنويه اأنه في عام 2019 اأُقيمت حملتا انتخابات 
عامة للكنيست )في اأبريل وسبتمبر( التان اأّدتا ايضاً اإلى ارتفاع حجم 

الشكاوى ضد مضامين اإخبارية تناولت حملة ال�نتخابات. 
يظهر من المعطيات اأن %79 من الشكاوى تطرقت اإلى مضامين تلفزيونية 

و% 18 تطرقت اإلى مضامين اإذاعية.

اأهمية الحفاظ على فضاء عمومي نظيف – تفوهات وتصرفات جارحة

عام 2019 حدث تحول في تمييز الشكاوى وحجم الشكاوى التي قُِدمت 
في حين ارتفع عدد الشكاوى ضد شركات ال�خبار وبرامج الشؤون الحالية 

وكان اأعلى من حجم الشكاوى على البرامج.
حوالي %76 من الشكاوى التي قُِدمت بخصوص المضامين التي نُِشرت 

في التلفزيون والراديو )9,568( تطرقت اإلى نشرات ال�خبار وبرامج 
الشؤون الحالية والبرامج الحوارية. الحديث بال�أخص عن تفوهات جارحة 

للصحفيين، مقدمي برامج، المشتركين في جلسات النقاش ومحللين اثاروا 
موجات من ردود الفعل لدى ال�ف المتوجهات والمتوجهين. 

حجم الشكاوى ضد تصرفات مقدمين في التلفزيون قفز من 924 شكوى 
عام 2018 الى 6414 شكوى عام 2019, وهذا، ضمن اأشياء اأخرى، بسبب 

3,313 شكوى على اقوال الصحافية اأوشرات كوتلير في اأخبار 13 حين نعتت 
سرائيلي"حيوانات اآدمية" و2,807- شكوى ضد اقوال  جنود جيش الدفاع ال�إ

المحلل اأمنون اأبرموڤيتش والصحفي عوديد بن عمي من اخبار 12, حيث 
جراءات القانونية ضد رئيس  اقتبسوا من صلاة 'الكديش' خلال حديثهم عن ال�إ

الحكومة بنيامين نتانياهو.
وفي المضامين التي تُبَث في محطات الراديو حدثت قفزة في الشكاوى 

بخصوص تفوهات جارحة وتصرفات مقدمي البرامج وقد ارتفعت من 695 في 
عام 2018 الى- 2,212 عام 2019. القفزة نبعت ايضاً اإثر اأقوال الصحافي 
روني دانيئيل في برنامج "الكابينيت" الذي بُث على fm 103 حول قضية 

ال�غتصاب المزعوم في ايا ناپا في قبرص.

عنصرية ووسم سكان

في عام 2019 زادت التوجهات المتعلقة في وسم السكان على خلفية اصولهم 
وتفوهات عنصرية بحقهم. 

على سبيل المثال قُِدَمت حوالي 800 شكوى ضد مذيعة كانت قد نعتت 
المتظاهرين ال�أثيوبيين "وحوش اآدمية". تم تلقي 122 شكوى اإضافية ضد 

حدى شركات ال�أخبار حيث نعت عامة مشجعي فريق كرة القدم  صحافي تابع ل�إ
'بيتار القدس' بالعنصريين واأكثر من 80   شكوى ضد اعلان اأظهر الطائفة 

اليمنية بشكل سخيف.
ضافة الى ذلك تم تلقي شكاوى ضد مضامين التي ُذِكر بها اأصل اشخاص  بال�إ



 ملخص التقرير السنوي لعام 2019 

 ملخص التقرير السنوي لعام 2019

סיכום
תלונות
בנושא

טלוויזיה

סיכום
תלונות
בנושא

רדיו

טיפול
נציבות
פניות

הציבור
בתלונות

דוגמאות
לתלונות
בולטות

פרויקטים
מיוחדים

דו"חות
יעודיים

פתח 
דבר

 Excerpt from
the 2019
Annual Report

 ملخص التقرير 
السنوي لعام 2019

Выдержка 
из годового 
отчета за 
2019 год

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

ממצאים
מרכזיים
ומגמות

80

اأو انتسابهم الديني اأو غيره دون اي علاقة للعمل الذي كان لهم علاقة به. 
خباري الذي تحدث عن زوج من سكان اأشدود اشتغلوا  مثلاً، خلال تقرير اإِ
في تجارة ساعات يد مزيفة، قيل اإنهم  "متزمتين", حيث لم تكن هناك اي 

علاقة بين توجههم الديني وبين اأعمالهم.
بكل ما يتعلق بالعنصرية، الوسم وذكر ال�أصول عندما ل� يكون ال�أمر ذو 

صلة، فهنا ل� تتساهل المفوضية وتتخذ اجراءات قاسية ضد الجهات 
ال�خبارية. ل� مكان، حسب راأينا، للعنصرية ولوسم السكان على الشاشة.

جنس، جندر، تمييز على اأساس الجنس 

خلال العام قُِدَمت 2,400 شكوى على مضامين ذات طابع جنسي و/او 
جندري، وايحاءات جنسية غير مناسبة للبث. معظم التوجهات )2,070( 
 ,103FM نُِسبَت اإلى اأقوال الصحافي روني دانيئيل التي بُثت في راديو

في برنامج "الكابينيت", وهناك تلفظ بشكل جنسي تجاه الشابة البريطانية 
التي اأُغتُِصبَت )فرضاً( على ايدي مجموعة ُشّبان من اإسرائيل في قبرص. 
كما وتم تلقي توجهات بخصوص تقرير في اأخبار 12 على نفس القضية، 

ضافة اإلى ذلك، تم  حيث عرضت فيها صور ذات طابع جنسي. بال�إ
تلقي شكاوى على برنامج چاي بينيس في 'كيِشت 12' حيث ُعِرض فيه 

المشهور مايكل لويس يقوم بتنفيذ "تحدي القنينة" وهو عاري، شكاوى 
ضد برنامج "نفتح اليوم" في 'ريشيت 13' حيث ُذِكرت فيه مواضيع مثل 

الخيانة وممارسة علاقات جنسية في ساعات مشاهدة ال�طفال، اعلانات 
ل- كاسترو وعلكة اأوربيت واأخرى.

اعلانات

مثل ما كان عليه في السنوات ال�أخيرة، حتى في سنة 2019 استمر توجه 
علانات التي  التعبير عن عدم رضا من ِقبَل المشاهدين بكل ما يتعلق بال�إ

تضمن ايحاءات جنسية او مضامين عنيفة. حجم الشكاوى ضد اعلانات 
التلفزيون وصل في عام 2019 اإلى 408 شكوى. يجب التنويه باأن قرابة 

علانات هذا العام تظهر انها على حق  نصف الشكاوى التي قُِدَمت ضد ال�إ
وقسم منها تم تعديلها اأو تحديد نشرها في ساعات متاأخرة اإثر توجهات 

المشاهدين.

اأخلاقيات في البث

عام 2019 قُِدَم 2,194 تُوجه ضد نشرات التلفزيون والراديو مست بال�أخلاق. 
انعكس هذا الشيء خاصًة في الشكاوى المتعلقة بمقدمي ال�خبار وبرامج 

ال�حداث الجارية. قسم من الشكاوى تطرقت اإلى اإبداء اآراء من قبل مذيعين 
ومقدمين. اشتكى المشاهدون والمستمعون عن ابداء راأي شخصي وعدم 

تقرير موضوعي. وتم ايضاً تلقي 64 شكوى على عدم ال�تزان في المضامين 
التي نُِشرت في التلفزيون والراديو.

حوالي 420 شكوى تطرقت اإلى ال�أخلاق وبال�أخص اإعلانات انتخابية او تعبير 
مين عن راأيهم السياسي الشخصي خلال فترة حملتي ال�نتخابات العامة. الُمقدِّ

 
ملاحظة ايجابية

من اجل تشجيع نقاش اإيجابي اأيضا عند المشاهدين بخصوص المضامين 
علان عن توجهات المشاهدين  التي يتم بثها، قررت المفوضية ل�أول مرة ال�إ

يجابية ايضاً فيما يتعلق المضامين التي يتم بثها والمراسلين ومقدمي  ال�إ
البرامج. وصلت اإلى المفوضية عام 2019 حوالي 20 توجه ايجابي. ترى 
المفوضية ايضاً اأهمية في قول كلمة جيدة عن المضامين التي تُبَث. بين 

التوجهات التي تم تلُقيها: تعبيرعن دعم لمواقف المحررين بشركات ال�خبار، 
ال�متنان والتعبير عن الشكر للمراسلين الذين دعموا المتوجهين بشكل 

شخصي وغير ذلك.
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ُملخص عدد الشكاوى في ال�عوام 2019-2017

توزيع حسب مجال ال�علام 2019:

تغيير بين السنوات 2019
2019–2018 2018 2017

185,799

362

383

6,544

4,338

2,037

828

7,203

10,239

2,329

406

12,974

136%

14%
19 -51%

80%

وسائط
تلفزيون 

راديو
عام

المجموع

 تلفزيون 
79%

 اإذاعة 
18%

 عاّم 
3%

مكان التوجه اإلى المفوضية باللغات ال�نجليزية والروسية وال�أمهرية اأيضا  بال�إ
 natsiv@rashut2.org.il  لكتروني للمفوضية عبر البريد ال�إ

ونحن نقوم بترجمة الشكاوى اإلى العبرية، نفحصها و نرد على المتوجهين في 
لغتهم.

18في عام 2007 حصلت ردة فعل استثنائية اإثر اأقوال اأڤري جلعاد في برنامج الصباح مما اأدت اإلى 3914 توجها من بين 

مجمل التوجهات.

19عام 2018 كانت 405 توجهات اعتبرت باأنها "ليس لها علاقة" بسبب حملة تطعيمات ل- "ريشيت" على موقع فيسبوك

دافيد ريجيف
مفوض توجهات الجمهور
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פתח 
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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
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Основные выводы и тенденции
Увеличение количества жалоб

В 2019 году в комиссию по общественным 
обращениям при втором управлении 
телерадиовещания было подано 12,974 жалобы, 
в отличии от 7,203 жалоб, поданных в 2018 году. 
Это на 80% больше, чем в 2018 году и в два раза 
больше, чем в 2017.

Скачок произошел главным образом из-за 
увеличения количества жалоб на контент, 
транслируемый по телевидению. Большинство 
жалоб были направлены против оскорбительных 
высказываний журналистов, дикторов новостных 
и актуальных программ и аналитических 
обозревателей.

Следует отметить, что в 2019 году прошли две 
избирательные кампании по выборам в Кнесет (в 
апреле и в сентябре), которые со своей стороны 
повлияли на увеличение количества жалоб на 
новостной контент, касающийся избирательных 
кампаний.

Из данных следует, что 79% жалоб касались 
телевизионного контента, а 18% жалоб касались 
радиоконтента.

Важность поддержания чистоты 
общественного пространства - оскорбительные 
высказывания и поведение

В 2019 году произошли изменения в характере 
жалоб: их стало больше на новостные и актуальные 
программы, чем на другие программы. 

Около 76% жалоб, поданных на теле и радио 
контент (9,568) касались новостных и актуальных 
программ. Речь идёт в основном об оскорбительных 
высказываниях журналистов, ведущих программ и 
комментаторов, вызвавших массовую реакцию и 
тысячи обращений.

Количество жалоб на поведение интервьюеров 
на телевидении выросло с 924 в 2018 году до 
6,414 в 2019 году. Это произошло ,среди прочего, 
из-за 3,313 жалоб, поданных на высказывание 
журналистки Ошрат Котлер (Хадашот 13), которая 
назвала солдат ЦАХАЛа "животными" и за счёт 2,807 
жалоб, поданных на высказывания обозревателя 
Амнона  Абрамовича и журналиста Одеда Бен Ами 
(Хадашот 12), которые  цитировали из молитвы 
Кадиш во время обсуждения судебного процесса 
против премьер-министра Беньямина Нетаниягу.

Также произошел скачок в количестве жалоб 
на оскорбительные высказывания и поведение 
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интервьюеров на радиостанциях. Их количество 
выросло с 695 в 2018 году до 2,212 в 2019 году. 
Скачок произошел, среди прочего, из-за жалоб 
на высказывания журналиста Рони Даниеля в 
программе "Кабинет", транслируемой на 103FM, 
касавшихся дела о якобы изнасиловании в Айя 
Напа на Кипре.

Расизм и маркировка групп населения

В 2019 году увеличилось количество жалоб 
на маркировку групп населения в связи с их 
происхождением и на расистские высказывания в 
отношении них.

Так, к примеру, были поданы около восьмиста 
жалоб на ведущую, которая назвала 
демонстрантов - выходцев из Эфиопии "дикарями". 
122 других жалобы были поданы на журналиста 
одной из новостных компаний, который назвал 
всех болельщиков футбольного клуба Бейтар 
Ерушалаим "расистами"; и более 80 жалоб были 
поданы на рекламу, в которой выходцы из Йемена 
были представлены унизительным образом.

Кроме того, были получены жалобы на контент в 
котором без какой-либо надобности упоминалось 
происхождение, религиозная или иная 
принадлежность людей совершивших то или иное 
деяние. К примеру, в новостном сюжете, в котором 
рассказывалось о задержании двух жителей 
Ашдода, которые торговали поддельными 

часами, было сказано что они ультраортодоксы, 
несмотря на то что нет никакой связи между 
их вероисповеданием и совершенным ими 
деянием.

Комиссия действует с нулевой терпимостью 
и решительно по отношению к средствам 
массовой информации во всем, что касается 
проявлений расизма, маркировки групп и 
упоминания происхождения в случаях, когда это 
нерелевантно. Мы считаем что на экране нет 
места расизму и маркировке групп населения.

Сексуальность, гендер, сексизм

В течение года были поданы около 2,400 жалоб 
на сексуальный и/или гендерный контент, а 
также на контент содержащий сексуальные 
намеки, которые не подходят для трансляции. 
Основное количество жалоб (2,070) касалось 
высказываний журналиста Рони Даниеля, 
транслируемых по радио 103FM в программе 
"Кабинет", в которых он высказывался 
сексисским  образом в отношении британской 
девушки, которая якобы была изнасилована 
группой израильских подростков на Кипре. 
Кроме того, поступили жалобы на новостной 
сюжет в Хадашот 12, касающийся той же 
истории, в котором были показаны фотографии 
сексуального характера. Также поступили 
жалобы на программу Гая Пинеса на Кешет 
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12, в которой Майкл Льюис выполнял "челлендж 
с бутылкой" в обнажённом виде, жалобы на 
программу "Начинаем день" на Решет 13, в которой 
обсуждались такие темы как измена и половые 
отношения в часы детского просмотра, а  также 
жалобы на рекламы "Кастро" и жвачку "Орбит".

Реклама

Как и в предыдущих годах, в 2019 году 
продолжилась тенденция выражения 
недовольства со стороны зрителей относительно 
всего, что касается рекламы, в которой 
присутствует сексуальный или жестокий контент. 
В 2019 году было получено 408 жалоб на 
рекламу на телевидении. Следует заметить, 
что около половины этих жалоб были признаны 
оправданными, вследствие чего реклама была 
изменена или её трансляция была сдвинута на 
более поздние часы.

Этика вещания

В 2019 году поступили 2,194 жалобы, касающихся 
этики в эфире теле и радиовещания. Большинство 
жалоб касалось выпусков новостей и актуальных 
программ. Часть жалоб касалась выражения 
мнений ведущими и интервьюерами. Зрители и 
слушатели жаловались на выражение собственных 

мнений и на не- объективное освещение. Также 
были получены 64 жалобы на отсутствие 
взвешенности в контенте, транслируемым по 
телевидению и радио.

Около 420 жалоб, касавшихся этики, были 
направлены против предвыборной пропаганды 
или выражения политических мнений 
интервьюерами или интервьюируемыми в 
период двух избирательных кампаний.

Положительное замечание

Для того, чтобы поспособствовать развитию 
положительной дискуссии среди зрителей 
в отношении транслируемого контента, 
комиссия решила впервые опубликовать 
также положительные отзывы зрителей, 
касающиеся транслируемого контента, 
журналистов, корреспондентов и ведущих 
программ. В 2019 году комиссия получила 
около 20 положительных отзывов. Комиссия 
считает важным также и положительные отзывы 
касающиеся транслируемого контента. Среди 
положительных отзывов были: поддержка 
мнений обозревателей в новостных компаниях, 
выражение благодарности журналистам, лично 
оказавшим помощь обратившимся к ним и так 
далее.
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Резюме полученных жалоб

Сводка количества жалоб в 2017-2019 
годах

2017 2018 2019

205,799

362

383

6,544

телевидение

радио

другое

Всего:

4,338

2,037

828

7,203

10,239

2,329

406

12,974

136%

14%
21 -51%

80%

Изменения между 
2018–2019 годамиСМИ

>Деление по СМИ 2019

Телевидение 
79%

Другое 
3%

Радио 
18%

20В эту цифру включены 3,914 жалоб на высказывание Аври Гилада в 
утренней программе в 2017 году, вызвавшее острую реакцию.
21В 2018 году поступило 405 жалоб на кампанию прививок на странице 
Решет в Фейсбуке, которые были определены как нерелевантные.

В комиссию можно обращаться на следующих 
языках: английском, арабском, русском и 
амхарском, по электронной почте
natsiv@rashut2.gov.il  Мы переведём жалобы на 
иврит, проверим их и ответим обратившимся на 
их языке.  

Давид Регев

Омбудсмен по общественным обращениям
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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
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Key findings and trends

INCREASE IN NUMBER OF COMPLAINTS

In 2019, 12,974 complaints were submitted to the Ombudsman of 
the Second Authority, this compared to 7,203 complaints that were 
submitted in 2018. This is a spike of 80% in complaints compared to 
the previous year and a doubling of the scope of complaints compared 
to 2017. 
The spike primarily stems from an increase in the scope of complaints 
submitted against content broadcasted on the television channels. 
A majority of the complaints were against offensive statements of 
reporters, presenters of newscasts and current affairs programs and 
commentators in the news companies.
In this regard, it should be noted that in 2019 there were two general 
election campaigns for the Knesset )in April and in September(, which 
also contributed to the increase in the scope of complaints against 
news content dealing with the election campaigns.
It emerges from the data that 79% of the complaints dealt with 
television content and 18% dealt with radio content.

THE IMPORTANCE OF MAINTAINING A CLEAN PUBLIC SPACE – 
OFFENSIVE STATEMENTS AND BEHAVIORS

In 2019 there was a dramatic change in the characterization of the 
complaints and the scope of complaints received, with the number 
of complaints against the news companies and the current events 
programs being higher than the scope of complaints against the 
programs.
About 76% of the complaints that were submitted with regard to 
content broadcasted on television and radio )9,568( dealt with 
the newscasts and the current affairs programs and the content. 
These primarily involved offensive statements of reporters, program 
presenters, panel members and commentators who elicited waves of 
responses of thousands of petitioners.

The scope of complaints against behaviors of interviewers on 
television spiked from 924 complaints in 2018 to 6,414 complaints 
in 2019, this among other things due to 3,313 complaints against the 
remarks of the reporter Oshrat Kotler on channel 13 news when she 
described IDF soldiers as "human animals" and 2,807 complaints 
against the remarks of the commentator Amnon Abramovich and 
the reporter Oded Ben Ami from channel 12 news, who quoted 
from the Kadish )mourner's( prayer while speaking about the legal 
proceedings against Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Also in regard to content broadcasted on the radio stations there 
was a spike in complaints regarding offensive statements and 
behaviors of interviewers and they rose from 695 in 2018 to 2,212 
in 2019. The spike stems, among other things, from the remarks of 
the reporter Roni Daniel in the program "The Cabinet", which was 
broadcasted on FM103 regarding the case of the alleged rape in 
Ayia Napa in Cyprus.

RACISM AND LABELING POPULATIONS

In 2019 there was an increase in the trend of petitions dealing with 
the labeling of populations based on their ethnic origin and racist 
statements towards them.
Thus, for instance, about 800 complaints were submitted against a 
broadcaster who described the Ethiopian protesters as "savages". 
122 additional complaints were received against a reporter of one 
of the news companies who called all the Beitar Jerusalem football 
team fans racists and more than 80 complaints against a commercial 
that portrayed Yemenites in an absurd manner.
Furthermore, complaints were received against content containing 
reference to the ethnic origin of people or their religioun or other 
affiliation without any connection to the act in which they were 
involved. For example, in the course of a news story that dealt 
with the arrest of an Ashdod resident couple who were engaged 
in trafficking counterfeit watches it was stated that they are "ultra-
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orthodox", even though there was no connection between their 
religious faith and their actions.
In all matters pertaining to racism, labeling and referencing of ethnic 
origin when this is not relevant, the Ombudsman's office operates 
decisively with zero tolerance  against the broadcasting entities. In our 
view, there is no place for racism and for labeling populations on the 
screen.

SEXUALITY, GENDER, SEXISM

Over the course of the year, about 2,400 complaints were submitted 
against content of a sexual and/or gender-based nature and allusions 
to sexual content that is inappropriate for broadcast. Most of the 
petitions )2,070( were attributed to the remarks of the reporter Roni 
Daniel, which were broadcasted on FM103 radio during "The Cabinet" 
program, in which he expressed himself in a sexist manner towards the 
young British woman who was allegedly raped by a group of young men 
from Israel in Cyprus. Moreover, petitions were received with regard to 
a report on channel 12 news concerning the same case, where photos 
of a sexual nature were shown. In addition, complaints were received 
against the program of Guy Pines on Keshet 12 where the celebrity 
Michael Lewis was shown performing "the bottle challenge" in the 
nude, complaints against the program "Starting the Day" on Reshet 13 
where topics such as infidelity and having sexual relations were aired 
during children viewing hours, commercials for Castro and Orbit gum, 
etc.

COMMERCIALS

As in recent years, also in 2019 a trend  of dissatisfaction continues to be 
being expressed by the viewers in all matters pertaining to commercials 
integrating sexual or violent content. The scope of complaints against 
television commercials stood in 2019 at 408 complaints. It should be 
noted that about half of the complaints that were submitted against 

commercials during this year were found to be justified and some of 
them were revised or restricted to a later broadcasting hour in the 
wake of the viewer petitions.

ETHICS IN BROADCASTING

In 2019, 2,194 petitions were submitted against the television and 
radio broadcasts that pertained to ethics. This is primarily reflected 
in the complaints that dealt with news broadcasts and current 
events programs. Some of the complaints referred to the expression 
of opinions of presenters and interviewers. The viewers and 
listeners complained about the expression of personal opinions and 
non-objective reporting. In addition, 64 complaints were received 
against a lack of balance in the content broadcasted on television 
and on radio.
About 420 complaints dealt with ethics and mostly election 
propaganda or the expression of the political opinion of interviewers 
and interviewees during the period of the two general election 
campaigns.

A POSITIVE NOTE

In order to  encourage positive discourse among the viewers in 
relation to the content being broadcasted, the Ombudsman's office 
has decided to publish for the first time  the positive petitions of 
the viewers pertaining to the content being broadcasted and 
the reporters, hosts and presenters of the programs. About 20 
positive petitions were received at the Ombudsman's office in 
2019. The Ombudsman's office sees much importance to saying 
a good word about the programs being broadcasted. Among the 
petitions received: An expression of support for the positions of 
commentators in the news companies, an expression of gratitude 
towards reporters that personally helped petitioners, etc.
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SUMMARY OF COMPLAINTS RECEIVED

SUMMARY OF THE NUMBER OF COMPLAINTS IN 2017-2019

2017 2018 2019

225,799

362

383

6,544

Television

Radio

General

Total

4,338

2,037

828

7,203

10,239

2,329

406

12,974

136%

14%
23 -51%

80%

Change between 
2018-2019Media

›DISTRIBUTION BY MEDIA 2019

Radio
18%

General 
3%

Television 
79%

22In 2007 there was an exceptional response to a statement of Avri Gilad in the 
morning show, which led to 3,914 petitions that are included in this figure.
23In 2018 there were 405 petitions that were tagged as "irrelevant" because of 
Reshet's vaccination campaign on Facebook.

You can also contact the Ombudsman in: English, Arabic, Russian 
and Amharic through the Ombudsman's email:
natsiv@rashut2.org.il and we will translate the complaints into 
Hebrew, examine them and respond in your language.

David Regev
Ombudsman 
Second Authority for Television and radio
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והיכן נמצאת נציבות פניות הציבור בתוך כל עולם זה?

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

שאחרי, תלוי בהיקף הסיקור של הנושא ובהיבט האקטואלי שלו.

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

בעמדה נוגדת.

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

עד כמה שניתן.

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

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

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

ולקויי הראייה.

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

מהעולם.

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

את עבודתו במסירות ונאמנות, ועל כך תודתי העמוקה.

דוד רגב
נציב  פניות הציבור
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