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שנת 2013 הייתה שנת הריאליטי.

מכל  המסחריים  הטלוויזיה  ערוצי  את  שטף  מציאות  תכניות  של  מבול 

עבר ונדמה שלא פסק לרגע: תכניות מוזיקה, תכניות אוכל, מרוץ מסביב 

לעולם, הסתגרות ממושכת בבית, חיים בכפר בלב השממה ועוד.

הצופים  את  הותירו  לא  לרגע,  לגיבורים  שהפכו  התכניות,  משתתפי 

דרישה  כדי  עד  שנואים  הפכו  אחרים  אהובים,  הפכו  חלקם  אדישים. 

להרחיקם מהמרקע. הצופים הביעו את דעתם הנחרצת באמצעות מאות 

רבות של תלונות אל נציבות פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה 

ולרדיו. רוני מיילי, גילי מיילי וטהוניה רובל, משתתפי "האח הגדול", אייל 

גולן ומשה פרץ, ששפטו בתכניות המוזיקה "הכוכב הבא" ו"אקס פקטור", 

דוד דיגמי מ"הכפר" – הם רק חלק מהמשתתפים שנגדם התלונן הציבור. 

אשר  הרב  התלונות  מספר  לצד  אלה  בתכנים  הגבוהים  הצפייה  אחוזי 

הפך  כמה  עד  מכול  יותר  מעידים  אלו,  למתמודדים  ביחס  התקבל 

הריאליטי למציאות החדשה והמרכזית בחיינו הטלוויזיוניים. 

על מה התלונן הציבור?
עיון בתלונות נגד תכניות המציאות מגלה כי רבים מהצופים סלדו מהשפה 

מנת  שהייתה  והפיזית  המילולית  מהאלימות  מהתכניות,  בחלק  הבוטה 

בתכניות  שונות  אוכלוסיות  נגד  שהושמעו  הגזעניות  מהאמירות  חלקן, 

מתלוננים  השיא.  צפיית  בשעות  ששודר  הבוטה  המיני  ומהתוכן  אלו 

אחרים שאלו, ובצדק מבחינתם: האם תכניות המציאות הן אכן תכניות 

המציגות את המציאות כפי שהיא או שהן מבוימות מתחילתן עד סופן?  

פתח דבר
לבד מבדיקת התלונות ומתן מענה לפונים, עוררו התלונות דיון בסוגיות 

עקרוניות: מה הם גבולות הריאליטי אל מול חופש הביטוי? מתי הופכות 

תכניות המציאות לפוגעניות עד שיש להגן על ציבור הצופים מתכניהן? 

עד כמה הזכיינים מתערבים בתכנים המשודרים בתכניות אלה והופכים 

אותן לתכניות של מציאות מדומה? ואם כן, האם יש צורך בהתערבות 

אם  גם  אלה,  בתכניות  להשתתף  יכול  אחד  כל  האם  הרגולטור?  מצד 

באודישנים  נבחנים  אכן  לתכניות  המועמדים  האם  בפלילים?  הורשע 

המצולמים, או שהם משמשים כסטטיסטים במשחק שתוצאותיו ידועות 

השנייה  ברשות  המקצועיים  והגורמים  הציבור  פניות  נציבות  מראש? 

הידוק  בהן:  החלטות,  של  שורה  התקבלה  וברשות  אלה  סוגיות  בחנו 

הפיקוח של הגורמים המקצועיים על תכניות המציאות, הטלת סנקציות 

על תכנים בוטים, דרישה להסרת תכנים בוטים אחרים, דרישה לשקיפות 

גדולה יותר בכל הנוגע לאודישנים הנערכים למועמדים ודרישה לפיקוח 

עצמי מוגבר של הזכיינים על התכנים.

תכניות  על  הפיקוח  את  ולהדק  להמשיך  הרגולטור  על  כי  סבור  אני 

בוטים  תכנים  על  סנקציות  הטלת  באמצעות  השאר,  בין  המציאות, 

הצופים  ציבור  של  מקומו  אף  זאת,  לצד  אלו.  בתכניות  המשודרים 

מעט  במשקפיים  אלה  בתכניות  לצפות  ועליו  זו  ממשוואה  נפקד  לא 

ביקורתיים יותר ולא לקבל את תכניות המציאות כמציאות כפי שהיא.

גם  עלייה  חלה  המציאות  תכניות  נגד  התלונות  בהיקף  העלייה  בצל 

התוכן  בתכניות.  שיווקיים  תכנים  שילוב  ונגד  פרסומות  נגד  בתלונות 

ובתכניות  בידור  בתכניות  הטלוויזיוני  התוכן  עולם  אל  הנכנס  השיווקי 

אקטואליה וחדשות בדלת האחורית, תוך התחזות לתוכן מערכתי, הוא 

רעה חולה. שידור התוכן השיווקי במסווה של תוכן מערכתי מהווה לטעמי 
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זלזול ופגיעה בציבור הצופים תוך הטעייתם ומן הראוי למגר תופעה זו, 
או לחלופין, להסדיר אותה בחוק. אני סבור כי יש לקבוע כי תוכן שיווקי 
הוא חלק מהפרסום המשולב בתוכן ויש להציגו כתוכן שיווקי המשודר 
בעד תשלום. בצורה כזו, הזכיינים לא ייפגעו כלכלית וקהל הצופים לא 

ירומה או יוטעה בנוגע למהות התכנים.

במקביל לטיפול השוטף בתלונות, ובהמשך להכרזה בדוח הקודם, שנת 
נציבות  הרחיבה  זו,  שנה  במהלך  בנציבות.  הילד"  "שנת  הייתה   2013
פניות הציבור את הקשר עם דור הצופים הצעיר באמצעות עשרות רבות 
של הרצאות בפני תלמידים בבתי ספר בכל רחבי הארץ. התלמידים גילו 
בקיאות גדולה בתכנים המשודרים, הביעו את עמדתם הביקורתית על 
חלק מהתכנים ורכשו כלים לצפייה ביקורתית בתכנים. פרויקט מוצלח 

זה יימשך ויורחב גם בשנים הבאות.

והגבירה  מקצועיות  יוזמות  של  בשורה  המשיכה  הנציבות  השנה,  גם 
כדי  וצרכנים  חברתיים  ארגונים  עם  הפעולה  שיתוף  את   2013 בשנת 

להנגיש את הנציבות לכלל האוכלוסייה.

במטרה לפעול בשקיפות ובהגינות מול הציבור, דיווחה הנציבות לציבור 
מעת לעת על פעילותה באמצעות דוחות שוטפים ובאמצעות פרסום 
בשנה  תורחב  השקיפות  מגמת  השונים.  התקשורת  באמצעי  מאמרים 
עתי  בסיס  על  שיופץ  ידיעון  בהם  נוספים,  דיווח  כלי  ותכלול  הבאה 

)ניוזלטר(. 

השנה, לראשונה, התקבלה הנציבות לארגון הבין לאומי של נציבי תלונות 
)ONO(. החברות בארגון הבין לאומי, שחברים בו נציבי תלונות  הציבור 
את  חושפת  בעולם,  והגדולים  מהמובילים  תקשורתיים  מגופים  ציבור 
הנציבות לגישות שונות ומגוונות לטיפול בפניות ציבור ולחילופי מידע 

עם גורמים מקצועיים מהמובילים בעולם, זאת כדי להעניק שירות טוב 
ומקצועי יותר לפונים. פירוט נוסף על כלל הפרויקטים המיוחדים ניתן 

למצוא בפרק השישי.

השנייה  ברשות  הציבור  פניות  נציבות  של  הברוכה  עבודתה  ולסיום, 
נובעת בין היתר משיתוף הפעולה עם משרד התקשורת, מועצת הרשות 

השנייה והגורמים המקצועיים ברשות השנייה ועל כך תודתנו העמוקה.

דוד רגב
נציב פניות הציבור
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תלונות.    3,571 השנייה  ברשות  הציבור  פניות  לנציבות  הוגשו   2013 בשנת 
הממצאים המרכזיים והמגמות הנגזרים מדוח זה הם:

עלייה במספר התלונות
בשנת 2013 חלה עלייה של 12% במספר התלונות הכללי )מ-3,179 תלונות 
בשנת 2012 ל- 3,571 תלונות בשנת 2013(. עלייה זו מקורה בעיקר בעלייה 
שעברה(.  שנה  לעומת   15% של  )עלייה  לטלוויזיה  בנוגע  התלונות  במספר 
מתוך כלל התלונות שהתקבלו, 2,546 תלונות )71%( היו בנושא טלוויזיה, 442 

)13%( תלונות בנושא רדיו ו-583 תלונות )16%( בנושאים כלליים.

חשיבות השמירה על מרחב ציבורי נקי 
53% מכלל התלונות שהתקבלו בנושאי רדיו וטלוויזיה נגעו לתכנים פוגעניים 
– תכנים שיש בהם משום ביזוי, העלבה או פגיעה כלפי הצופים והמאזינים. 
על  הלינו  מהפונים  ל-50%  קרוב  פוגעניים,  תכנים  על  התלונות  במסגרת 
הצגת אלימות )321 תלונות(, תכנים הפוגעים בילדים )490 תלונות(, או תכנים 
שמעודדים התנהגות לא הולמת ובייחוד בקרב ילדים )614 תלונות(. נתון זה 

מעיד על חשיבות השמירה על "סביבת תקשורת נקייה" בעיני המלינים. 

שמירה על כבודן של קבוצות מוחלשות באוכלוסייה
בשנת 2013 התקבלו יותר תלונות שנוגעות לאפליה תרבותית )238 תלונות 
תלונות   353( וסקסיזם  מיניות  מגדר,  ולנושאי   )2012 בשנת   109 לעומת 
אלו,  בנושאים  היו  שהתקבלו  מהתלונות   20%  .)2012 בשנת   326 לעומת 
דבר המעיד על רגישותו של קהל הצופים למעמדן של קבוצות מוחלשות 
באוכלוסייה. הנציבות מעודדת הגשת תלונות העוסקות באפליה תרבותית, 

וגם בשנים הבאות היא תמשיך לשים דגש על טיפול נחרץ בתלונות אלה.

ממצאים מרכזיים ומגמות

השתתפות אנשים בעלי עבר פלילי
 או שמואשמים בעבירות פליליות בתכניות מציאות 

סוגיה זו עלתה בפעם הראשונה בעקבות השתתפותו של דוד דיגמי בתכנית 
גולן  אייל  זו שוב על רקע השתתפותם של  סוגיה  "הכפר". בהמשך עלתה 
בנציבות  בהתאמה.  פקטור"  ו"אקס  הבא"  "הכוכב  בתכניות  פרץ  ומשה 
ובפרק  בהקדמה  כך  על  )עוד  זה  בנושא  תלונות  ל-100  קרוב  התקבלו 

התלונות לדוגמה(. 

ירידה במספר התלונות בנושא תכנים חדשותיים טלוויזיוניים
בשנת 2013 התקבלו 323 תלונות בנושא זה לעומת 551 תלונות שהתקבלו 
בנושא בשנת 2012. מאחר שבשנה זו לא התקיימו אירועים משמעותיים, כגון 
מבצע צבאי או בחירות, סביר להניח שאף הצופים פחות רגישים להפרות 

אתיות בתכנים חדשותיים ומכאן הירידה בתלונות.

ירידה במספר התלונות בנושא תכנים פוגעניים רדיופוניים
בנושא  תלונות   295 לעומת  זה  בנושא  תלונות   156 התקבלו   2013 בשנת 
בשנת 2012. ירידה זו היא תוצר של שני מסלולי עבודה מקבילים שהתבססו 

על שיתוף פעולה בין הנציבות, תחום רדיו ותחנות הרדיו.
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2013 התקבלו 3,571 תלונות לנציבות פניות הציבור בנושאים שונים. מתוכן  בשנת 
בנושאים  ו-16%  רדיופוניים  תכנים  בנושא   13% טלוויזיוניים,  תכנים  בנושא   71%
כלליים )בדרך כלל, פניות בנושא כללי קשורות לקבלת מידע על אודות גופי השידור 

בישראל ואינן קשורות לתכנים או לערוצים שהרשות השנייה מפקחת עליהם(.

טבלה 1: סיכום מספר התלונות בשנים 2012 – 2013

2013 2012 מדיה

2,546  2,216 טלוויזיה 

442 439 רדיו 

583 524 כללי 

3,571 3,179 סה"כ

התפלגות לפי מדיה )באחוזים(

פרק 1:  סיכום התלונות שהתקבלו 

71%

16%
13%

טלוויזיה

כללי
רדיו

בשנת 2013 חלה עלייה של 12% במספר התלונות הכללי )מ-3,179 תלונות בשנת 
2012 ל-3,571 תלונות בשנת 2013(. עלייה זו מתבססת על עלייה של 15% במספר 
לעומת   2012 בשנת  תלונות   2,216( טלוויזיוניים  לתכנים  ביחס  שהתקבל  התלונות 
2,546 תלונות בשנת 2013(. סוגיה זו תידון בפירוט בפרק העוסק בטלוויזיה )הפרק 
צופי  מצד  וגוברת  הולכת  ביקורת  על  הן  מעידה  זו  מגמה  כי  מעריכים  אנו  השני(. 
הטלוויזיה על התכנים המשודרים, הן על כך שנציבות פניות הציבור ברשות השנייה 
צופי  של  לתלונות  נחרץ  מענה  למתן  רלוונטי  כגוף  מעמדה  על  לשמור  ממשיכה 
שהתקבלו  הכלליות  הפניות  במספר   11% של  עלייה  חלה  כך,  על  נוסף  הטלוויזיה. 
בנציבות. נתון זה מעיד על כך שהציבור רואה בנציבות גוף שניתן להיעזר בנושאים 

שונים לשם קבלת מידע בתחום התקשורת.

 2013 בשנת  התקבלו  תלונות(   2,512( מהתלונות   84% הרלוונטיות,  התלונות  מכלל 
התקבלו  מהתלונות   16% ורק  השנייה  הרשות  באתר  הנציבות  אתר  באמצעות 
פניות  שליחת  מעודדת  הנציבות  ככלל,  תלונות(.   476( פקס  או  דואר  באמצעות 
הסביבה  לאיכות  לתרום  ואף  עבודתה  את  לייעל  כדי  האינטרנט  אתר  באמצעות 

באמצעות מיעוט השימוש בנייר.



1415 סיכום תלונות בנושא טלוויזיה

בשנת 2013 התקבלו 2,546 תלונות מהציבור על תכנים המשודרים בערוצי הטלוויזיה 
ידי הרשות השנייה. רובן המכריע היו בנושא תכניות שהכילו תכנים  המפוקחים על 

פוגעניים.

טבלה 2: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי נושאים בשנים 2012 – 2013

20122013נושאים

1,0601,301תכניות

448721פרסומות

551323חדשות

13497קדימונים
23104כללי 1

2,2162,546סה"כ

התפלגות לפי נושאים )באחוזים(

פרק 2:  סיכום תלונות בנושא טלוויזיה 

תכניות
51%

חדשות
13%

כללי
4%

פרסומות
28%

קדימונים
4%

טבלה 3: התפלגות תלונות טלוויזיה על פי קטגוריות בשנים 202 – 2013

20122013קטגוריה
1,2301,415תכנים פוגעניים2

542533אתיקה בשידור3
220292מסחריות יתר4
126140שירות לצופה5

98166כללי6

2,2162,546סה”כ

התפלגות לפי קטגוריה )באחוזים(

תכנים פוגענים
56%

כללי
שירות לצופה7%

5%

מסחריות יתר
11%

אתיקה בשידור
21%

1    קטגוריה זו נוגעת לנושאים כגון בקשות לשידורים חוזרים, בעיות בכתוביות והשינויים שחלו בקליטת הערוצים          
       2   ו-10 בעקבות הפסקת השידור הלווייני.

2     תכנים פוגעניים – תלונות העוסקות בהתנהגות לא הולמת, בהתבטאויות גזעניות או סקסיסטיות, בפגיעה בילדים         
      וכיו"ב. 

3    אתיקה בשידור – בשנה שעברה קטגוריה זו התייחסה לאתיקה עיתונאית וכללה רק תלונות העוסקות בהטיות  
     פוליטיות או בדיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים. השנה חל שינוי באופייה של קטגוריה זו והיא כוללת הפרות אתיות   

     גם בתוכני בידור ולא רק בתכנים עיתונאיים.

4    מסחריות יתר –  תלונות העוסקות בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות.

5    שירות לצופה – תלונות העוסקות בשינויים לא צפויים בלוחות שידורים או בבעיות שמע.

6    תלונות כלליות אלו נוגעות לנושאים כגון: מדוע לא שידרו נושא כלשהו בחדשות, הליכי ההדחה בעונה האחרונה    
     של "האח הגדול" בעקבות סילוקם של רוני וגילי מיילי, תלונות בנושא השתתפות אנשים החשודים או האשמים   

     בפלילים בתכניות מציאות, שעות השיבוץ של שידורים שונים.
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טבלה 4: התפלגות תלונות בנושא טלוויזיה 
לפי תת קטגוריות בשנים 2012 – 2013

20122013תת קטגוריות
230611התנהגויות פוגעניות

428482ילדים 
224335מיניות, מגדר וסקסיזם

519315אמירות פוגעניות
128284אלימות

99226אפליה תרבותית
103165דיווח לקוי או מוטעה

72158הטעיה מסחרית
1797בריאות

7988איכות תוכני שידור
10587תוכן שיווקי7

4479ריבוי פרסומות/קדימונים
11658חוסר איזון פוליטי

3343שמע
5438שפה ולשון

8137התנהגות מראיינים
2436בעיית כתוביות

12736אי התאמה לזמני שידור
7032הבעת דעה אישית

3734חוסר איזון כללי בחדשות
24-קליטת שידורים

1211אוכל
6-תיאום פרסומות

174אלכוהול
23פרסים 

1-איכות הסביבה
210382כללי8

2,8313,672סה"כ9

ניתוח מגמות בטלוויזיה

טלוויזיוניים  תכנים  על   2013 בשנת  שהתקבלה  )51% מהתלונות(  שנייה  תלונה  כל 
הייתה  אודות תכניות ששודרו אצל אחד הזכיינים, וכל תלונה רביעית )28% מהתלונות( 
תכנים  לשידור  נגעו  התלונות  מרבית  התלונות,  מכלל  פרסומות.  אודות  על  הייתה 
ניתוח   .)21%( בשידור  לאתיקה  הקשורות  שונות  לבעיות  ולאחריהן   )56%( פוגעניים 

התלונות מבליט כי ישנם שלושה נושאים חשובים במיוחד בתפיסת הצופים:

ואף מתחזקת המגמה שהנציבות הצביעה  – נמשכת  נקי"  א.  שמירה על "מרקע 
עליה בשנה שעברה בכל הנוגע לחשיבות השמירה על "מרקע נקי" בעיני הצופים 
יפגעו  המרקע  על  המוצגים  הפוגעניים  התכנים  שמא  מחשש  זאת  המלינים, 
בילדיהם. כך למשל, 43% מהתלונות שהתקבלו השנה נגעו לנושאים הקשורים 
לילדים ולהתנהגויות פוגעניות לעומת 29% תלונות בנושא זה בשנה שעברה. עוד 
בלטה השנה בהקשר זה, העלייה במספר התלונות בנושא הצגת תכנים אלימים. 
בעוד שבשנת 2012 רק 6% מהתלונות עסקו בנושא זה, השנה חלה עלייה בנושא 

ו-11% מהתלונות שהתקבלו היו בנושא אלימות. 

2013 התקבלו  בשנת   – ב.   הגנה על מעמדן של קבוצות מוחלשות באוכלוסייה 
2013 לעומת 99  )226 תלונות בשנת  יותר תלונות שנוגעות לאפליה תרבותית 
בשנת 2012( ובנושאי מגדר, מיניות וסקסיזם )335 תלונות בשנת 2013 לעומת 
224 בשנת 2012(. 21% מהתלונות שהתקבלו היו בנושאים אלו, דבר המעיד על 
רגישותו של קהל הצופים למעמדן של קבוצות מוחלשות באוכלוסייה. הנציבות 
היא  הבאות  בשנים  וגם  תרבותית,  באפליה  העוסקות  תלונות  הגשת  מעודדת 

תמשיך לשים דגש על טיפול נחרץ בתלונות אלה.

7    כולל קידום תכניות עצמי של הזכיין.

8    תלונות כלליות אלו נוגעות לנושאים כגון: מדוע לא שידרו נושא כלשהו בחדשות, הליכי ההדחה בעונה 
     האחרונה של "האח הגדול" בעקבות סילוקם של רוני וגילי מיילי, תלונות בנושא השתתפות אנשים 

     החשודים או האשמים בפלילים בתכניות מציאות, שעות השיבוץ של שידורים שונים.
9    בתוכנת המחשב בנציבות ניתן לאפיין כל תלונה ביותר מממד אחד, ולכן סך כל התלונות בטבלה 4 גדול 

     יותר מסך כל התלונות בטבלאות 2 ו-3. 

http://b.walla.co.il/?w=/3050/2622736
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ג.    הטעיה מסחרית – בשנת 2013 חלה עלייה של 119% בתלונות על אודות הטעיה 
תלונות   158 לעומת   2012 בשנת  תלונות   72( ובפרסומות  בתכניות  מסחרית 
בשנת 2013(. הגם שמדובר רק ב-6% מכלל התלונות, יש בכך משום להעיד על 

חשיבות הנושא בעיני הצופה הישראלי.

 2013 ירידה במספר התלונות בנושא תכנים חדשותיים טלוויזיוניים – בשנת  ד.   
התקבלו 323 תלונות לעומת 551 בשנת 2012. סביר להניח שהירידה משקפת 
פוליטיים  אירועים  לא התקיימו  זו  בישראל. בשנה  אירועי השנה האחרונה  את 
משמעותיים ולכן אך טבעי הוא שהצופים פחות רגישים להפרות אתיות בתכנים 

חדשותיים.

טבלה 5: פילוח תלונות טלוויזיה 
לפי הזכיינים המשדרים בשנים 2012 – 2013

2013 2012 הזכיין

743 516 שני הערוצים )2+10(

491 423  רשת

468 416  קשת

374 270 ישראל 10

253 375 חדשות 2

106 111  חדשות 10

109 92  ערוץ 2 )קשת + רשת(

2 13  טלוויזיה חינוכית10

2,546 2,216  סה"כ 

התפלגות לפי זכיין )באחוזים(

 

בהיקף  העלייה   .)491( התלונות  במספר   2013 בשנת  מובילה  רשת  הזכיינים,  בין 
התלונות נובעת בין היתר בעקבות שידור תכניות עתירות רייטינג, בהן "המרוץ למיליון", 
"the voice", "אקס פקטור" ו"דייט בחשיכה". מטבע הדברים, תכניות עתירות רייטינג 

מובילות לעלייה בתלונות. 

נוספות  תלונות   133 נכללות  לא  כאן  המופיעים  שבמספרים  לזכור  יש  זאת,  לצד 
20. תלונות אלו התקבלו  שהתקבלו ביחס לתכנית "האח הגדול" המשודרת בערוץ 
בנציבות ועברו בדיקה ראשונית ולאחר מכן הועברו לטיפולה של הממונה על פניות 
הציבור בכבלים ובלוויין. במקביל, ובמסגרת שיתוף הפעולה הקיים בין הארגונים הללו, 
הנציב קיים קשר רציף עם הממונה כדי ללמוד את עמדתה לגבי הטיפול בתלונות 

אלו.

 374(  2012 10" חלה עלייה לעומת שנת  "ישראל  נגד  במספר התלונות שהתקבלו 
תלונות בשנת 2013 לעומת 270 תלונות 2012(. על פי ההערכה, העלייה נובעת בין 
"הכפר",  כגון  משדר,  שהזכיין  החדשות  ההפקות  בהיקף  מחודשת  מעלייה  השאר 

"אמבוש", "מון-טיים" ו"מעושרות", ששידורן גרר תלונות מצד קהל הצופים.

 

רשת
19%

קשת
18% ישראל 10

15%
טלוויזיה חינוכית 0%

חדשות 10 
חדשות 4%2

שני הערוצים10%
30%

ערוץ 2
4%

10    הכוונה היא לשידורי הטלוויזיה החינוכית המשודרים בערוצים המסחריים ולא לשידורי ערוץ 23.
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למספר  בדומה  האזוריות,  הרדיו  תחנות  נגד  תלונות   442 התקבלו   2013 בשנת 
הגבוה מעיד על המשך המגמה  2012. מספר התלונות  התלונות שהתקבלו בשנת 
שצוינה בדוחות קודמים, שלפיה מאזיני הרדיו סומכים על נציבות פניות הציבור אשר 

תטפל כראוי בפניותיהם.

טבלה 6: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי נושאים בשנים 2012 – 2013

20122013נושאים

334207תכניות

44198פרסומות

56חדשות

35קדימונים

5326כללי11 

439442סה"כ 

התפלגות לפני נושאים )באחוזים(

פרק 3:  סיכום תלונות בנושא רדיו 

תכניות
47%

פרסומות
45%

כללי
6%

קדימונים 1%

חדשות 1%

טבלה 7: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי קטגוריות בשנים 2012 – 2013

2013 2012 קטגוריה

156 295  תכנים פוגעניים

36 46  מסחריות יתר

34 21  אתיקה עיתונאית

23 24  שירות לצופה

193 53  כללי

442 439  סה"כ

התפלגות לפי קטגוריות )באחוזים(

תכנים פוגענים
32% 

אחר
40% 

אתיקה עיתונאית
7% 

מסחריות יתר 7%

שירות לצופה
14% 

11  בקטגוריה כללי המופיעה בשתי הטבלאות נכללות תלונות הנוגעות לכלל תחנות הרדיו ולתלונות  

     שהתקבלו בנושאי מדיניות של הרשות השנייה.
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טבלה 8: התפלגות תלונות בנושא רדיו לפי תת קטגוריות בשנים 2012 – 2013

20122013תת קטגוריה
267114אמירות פוגעניות

337אלימות
9636התנהגויות מראיינים

2219תוכן שיווקי
10218מיניות, מגדר וסקסיזם

613פרסים
812חוסר איזון פוליטי
1012אפליה תרבותית
2311הטעיה מסחרית

128ילדים
107קליטת שידורים

75דיווח לקוי או מוטעה
45חוסר איזון כללי

24הבעת דעה אישית
83ריבוי פרסומות/קדימונים

73התנהגויות פוגעניות
33שמע

13שפה ולשון
13בריאות

82אי התאמה לזמני שידור
1-אלכוהול

1-איכות תוכני שידור
14198כללי

-32סוגיות מערכתיות
646518כללי12

ניתוח מגמות ברדיו

א.  בהשוואה לשנת 2012, לא חל שינוי במספר התלונות שהתקבלו ביחס לתכנים 
רדיופוניים. מרבית התלונות היו בנושא קמפיין "שורת הדין". ארגון "שורת הדין" 
פועל משפטית נגד ארגוני טרור ובמסגרת פעילותו במהלך חודש אפריל, פנה 
לתחנות הרדיו האזורי בבקשה לשדר פרסומת העוסקת בהגנה על חיילי צה"ל 
בחו"ל. על פי הנהלים, תחנות הרדיו האזוריות הן הגורם המאשר או מסרב לאשר 
את פרסומו של תשדיר. במקרה זה, תחנות הרדיו שאליהן פנתה העמותה נקטו 
פיקוח עצמי וסירבו לאשר את התשדיר. זאת ככל הנראה מאחר שבתשדיר עולים 
זה  ובנושאים מסוג  או חברתית  כלכלית  פוליטית,  הנמצאים במחלוקת  נושאים 
אמורים לדון בתכניות אקטואליה ולא בפרסומת. בתגובה לסירוב התחנות, פרסם 
נשלחו  הפרסום,  בעקבות  החברתיות.  ברשתות  הנושא  את  הדין"  "שורת  ארגון 
קרוב ל-200 תלונות לרשות השנייה בטענה כי היא זו שמונעת את פרסום הארגון. 
במענה לפונים הבהירו הנציבות והלשכה המשפטית ברשות השנייה כי התחנות 

שאליהן פנתה העמותה מטפלות בעניין ולא הרשות השנייה.

אודות  על  בתלונות   40% של  משמעותית  ירידה  נרשמה   2012 לשנת  בהשוואה  ב.  
תכניות וירידה של 50% בתלונות על אודות תכנים פוגעניים. ירידה זו נזקפת לזכות 
שיתוף פעולה בין הנציבות לתחום רדיו ברשות השנייה, שבבסיסו הנחיית מנהלי 
התחנות לפעול ביתר זהירות ורגישות בבואם לשדר תכנים. הנציבות אף העמיקה 
את הקשר עם תחנות הרדיו באמצעות ביסוס שיח ישיר ורציף בין הנציב למנהלי 

התחנות, שכלל התייעצויות, חילופי מידע וטיפול מיידי בתלונות שהתקבלו. 

כי  עולה  התלונות  מניתוח  פוגעניים.  תכנים  לשידור  נגעו  מהתלונות  מחצית  ג.   
לאלימות  המסיתים  ולתכנים   )26%( פוגעניות  לאמירות  בנוגע  התקבלו  מרביתן 
 Radio( ברדיו  המשודרות  מלל  לתכניות  כלל  בדרך  נוגעות  אלו  תלונות   .)8%(
גירוי  מכוונת לספק  כלל  בדרך  מגישים שתכניתם  פועלים  בתחנות אלה   .)talk
חריף לקהל המאזינים, שלא אחת מושג באמצעות שימוש בלשון בוטה. גישה זו 
יוצרת לא פעם פרובוקציות שחורגות מכל תקינות לשונית או פוליטית והמאזינים 

מגיבים לכך בהתאם.

12   בתוכנת התלונות בנציבות ניתן לאפיין כל תלונה ביותר מממד אחד, ולכן הסך הכול בטבלה 8 גדול יותר    

      מסך התלונות בטבלאות 6 ו-7.
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טבלה 9: פילוח תלונות רדיו לפי הזכיינים המשדרים בשנים 2012 – 2013

2013 2012 התחנה

133 245 רדיו ללא הפסקה

47 53 רדיו קול ברמה

21 31 רדיו תל אביב

15 19 ECO99 רדיו

14 20 רדיו קול חי

8 3 רדיוס

8 3 רדיו צפון

5 9 רדיו לב המדינה

4 9 רדיו גלי ישראל

4 9 רדיו ירושלים

3 2 רדיו קול רגע

3 1 רדיו חיפה

1 0 רדיו קול הים האדום

1 6 רדיו א-שמס

1 4 רדיו דרום

0 3 רדיו אמצע הדרך

174 22 רדיו אזורי13

442 439 סה"כ

בהשוואה לשנת 2012 חלה ירידה משמעותית ביותר במספר התלונות נגד "רדיו ללא 
הפסקה" )133 תלונות לעומת 245(. עם זאת, זו התחנה שנגדה התקבלו הכי הרבה 
תלונות – כל תלונה רביעית מכלל התלונות נגד תחנות רדיו. עם זאת, ולמען ההגינות, 
יש לזכור כי עיקר השידורים בתחנה זו הם בסגנון Radio Talk, שגורר אחריו תלונות 

כאמור לעיל. 

13   קטגוריה זו מתייחסת לתלונות כלליות שלא צוין בהן שם של תחנה ספציפית, אלא הופנו לכלל התחנות   

      או לרדיו האזורי באופן כללי.
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טבלה 10: התפלגות לפי הכרעה )טלוויזיה ורדיו( – 
השוואה בין השנים 2012 - 2013

2013 2012 פסיקות הנציב

721 715  מוצדק14

81 84  לא מוצדק

2,186 1,856  טופל לגופו15

2,988 2,655  סה"כ

התפלגות לפי הכרעה )באחוזים(

פרק 4:  טיפול נציבות פניות הציבור בתלונות 

טופל לגופו
73% 

מוצדק
24% 

לא מוצדק
3% 

כל תלונה רביעית שהוגשה בשנת 2013 לנציבות פניות הציבור נמצאה מוצדקת על 
ידי הנציבות. במקרים אלו מצא הנציב את תלונות הפונים כמוצדקות והנציבות פעלה 
מול הזכיין או התחום ברשות השנייה כדי לתקן את שדרוש תיקון במסגרת האפשר. 
התנצלות  מהזכיין,  התנצלות  דרישת  לכלול  יכולה  הנציבות  פעולת  אלו,  במקרים 

בשידור ישיר או הליכי גישור כפי שאלו יידונו בשני הפרקים הבאים.

זה  )73% מהתלונות(. משמעות הליך  לגופו"  "טופל  הייתה  ביותר  ההכרעה הנפוצה 
היא כי בתיווך הנציבות הושגה הבנה בין המתלונן והזכיין ביחס ליישוב הבעיות על 
ידי הבהרת כוונות, ולאו דווקא על ידי הכרעה חד צדדית, באמצעות מתן הבהרה לכל 

אחד מהצדדים בנושא עמדת הצד השני.

14   תלונות שנמצאו צודקות על ידי הנציב או הזכיין.

15   "טופל לגופו" – הושגה הבנה בין המתלונן והזכיין ביחס ליישוב הבעיות על ידי הבהרת כוונות, ולאו דווקא 

על ידי הכרעה חד צדדית.
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במהלך שנת 2013 טיפלה נציבות פניות הציבור בתלונות במגוון דרכים, בהן דרישות 
התנצלות בשידור, דרישות לתיקון או הסרת תכנים בוטים, התנצלויות אישיות בפני 

המתלוננים ואמירות ציבוריות על נושאים עקרוניים.

 - ”The Voice“ הטרדה מינית בתכנית
״רשת״, ינואר 2013

הפנייה
ינואר, סיפר אחד  “The Voice” ששודרה ב"רשת" במהלך חודש  בתכנית המוזיקה 
ובמהלך  הברית  בארצות  איידול"  "אמריקן  בתכנית  בעבר  שהשתתף  המשתתפים 
התכנית התחבק עם הזמרת ג'ניפר לופז מצוות השופטים. לדבריו, במהלך החיבוק 
ידיו "נפלו בטעות" כך שנגע באחוריה. בתגובה לסיפורו, מנחה התכנית, מיכאל אלוני, 
"להזהיר" את המנטורית שרית  ואף הציע  גיחך  לא הביע מחאה על הדברים, אלא 
חדד מפני המתמודד. בימים שלאחר מכן התקבלו במשרדי הנציבות עשרות תלונות 

המלינות על יחסה הסלחני של ההפקה כלפי סיפור זה.

הטיפול בפנייה
בעקבות התלונות הרבות פתחה לשכת נציבות פניות הציבור ברשות השנייה בבירור, 
בין  ולתחום טלוויזיה ברשות השנייה, המפקח,  שבמהלכו פנתה לזכיינית המשדרת 
היתר, על תכנית זו. הזכיינית השיבה בעניין זה ואמרה כי כל מתמודד בתכנית חתום 
על הצהרה שלפיה מעולם לא הורשע בעבירה פלילית ולא התנהלה או מתנהלת נגדו 
חקירה פלילית. כמו כן, הזכיינית "רשת" טענה כי הדברים נאמרו בבדיחות הדעת ולא 
מתוך רמיזה להטרדה מינית. מנגד, תחום טלוויזיה מצא בדברי המתמודד והמנחה 
טעם לפגם, ואף העיר על כך לזכיינית. גם נציב פניות הציבור צפה בקטע המדובר 
ומצא אותו מקומם. על פיו, אם זו הייתה בדיחה, כפי שטוענת הזכיינית, אזי זו בדיחה 

פרק 5:  דוגמאות לפניות בולטות 

תפלה וחסרת טעם שמוטב היה לו לא נאמרה. "בעולם של ימינו, שבו גופן של נשים 
מוחפץ השכם והערב והן מוצגות כאובייקט מיני, מצא הנציב כי היה מקום לשמור 
את  ומשמיטה  יותר  גדולה  רגישות  מגלה  הייתה  הזכיינית  לו  היה  ומוטב  כבודן,  על 
הקטע הזה מהשידור" כתב הנציב לפונים. בתגובה למחאת הצופים "רשת"  פירסמה 
שקופית הבהרה במסגרתה התנצלה על הפגיעה בצופים. עוד על המחאה ברשתות 

החברתיות בנושא ניתן למצוא כאן. 

עידוד נהיגה תחת השפעת אלכוהול בתכנית הרדיו "שי ודרור" - 
״רדיו ללא הפסקה״, פברואר 2013

הפנייה
"רדיו  בתחנת  שמשודרת  רפאל,  ודרור  גולדשטיין  שי  השדרנים  של  הרדיו  בתכנית 
ללא הפסקה"  103FM, סיפר דרור שנהג תחת השפעת אלכוהול ולמרות זאת, עבר 
את בדיקת "הינשוף" המשטרתית בהצלחה. לנציבות פניות הציבור הגיעו תלונות של 
מאזינים על כך שהשדרנים מעודדים נהגים אחרים לנהוג תחת השפעת אלכוהול 

מבלי לחשוש מבדיקה משטרתית.

הטיפול בפנייה
נציב פניות הציבור הקשיב לקטע המדובר ומצא את תלונותיהם של מאזיני התכנית 
ראוי  שלא  נושאים  ישנם  אך  משעשע,  דרור  של  סיפורו  לכאורה  אמנם  מוצדקות. 
להתבדח עליהם, בהם נהיגה תחת השפעת אלכוהול. הנציב מצא שהאמירה של דרור 
אינה במקומה ומוטב היה אילו לא נאמרה מלכתחילה. ההערה הועברה לתשומת לבו 

של הזכיין.

https://www.facebook.com/events/127836197378622/
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פרסומת פוגענית של חברת ״יס״ -  
שני ערוצי הטלוויזיה, פברואר 2013

הפנייה
השחקנית ג'וליה דרייפוס )המוכרת מהסיטקום "סיינפלד"( הופיעה בחודש פברואר 
שמנה  אישה  עם  מדברת  השחקנית  בפרסומת  "יס".  הלוויין  חברת  של  בפרסומת 
על כך שהיא בהיריון. האישה טענה בתגובה שהיא אינה בהיריון והשחקנית נקלעת 
סביבה  שנעמדים  העובדים  לכל  אומרת  היא  מבוכתה,  על  להתגבר  כדי  למבוכה. 
וסביב העובדת כי היא אינה הרה ובהמשך היא מקניטה אותה על כך שבשל מראה 
אין לה בן זוג. לנציבות פניות הציבור הגיעו פניות רבות, בהן כאלה שמעידות כי חלק 
מהמתלוננים נפגעו אישית. לטענת המתלוננים, הפרסומת לועגת לאנשים שסובלים 

מעודף משקל ומבזה אותם.

הטיפול בפנייה
לתחום  פנתה  שבמהלכו  בבירור,  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הפניות  בעקבות 
הן  טלוויזיה  תחום  הן  בתשובתם,  למפרסם.  ובאמצעותו  השנייה  ברשות  טלוויזיה 
וכי אי אפשר להתווכח עם טעמו של  המפרסם טענו כי מדובר בסיטואציה קומית 
כל צופה. לטענתם מדובר בפרסומת הומוריסטית, שנוצרה במסגרת חופש הביטוי 
והיצירה. הנציב שצפה בפרסומת סבר אחרת. אף שחופש הביטוי והיצירה הוא ערך 
חשוב בדמוקרטיה הישראלית, קיים גם החופש של הצופה שלא להיפגע, להתבזות 
או להיות מושפל אישית מהתוכן המשודר. הנציב קבע שיש למצוא את האיזון הדק 
והעדין בין חופש הביטוי לבין ההגנה על הצופה. המפרסם היה צריך לגלות רגישות 
פוגע  ולא  אותה  מעדן  היה  לו  היה  ומוטב  הפרסומת  של  שידורה  טרם  יותר  גדולה 
בצורה כה בוטה באוכלוסייה גדולה בישראל, ואף שוקל שנית אם לשדר את הפרסומת 
במתכונתה הנוכחית. הנושא אף זכה לחשיפה בין לאומית עליה ניתן לקרוא כאן וכאן.

התבטאות של רון קופמן נגד אוהדי בית"ר ירושלים -  
"רדיו ללא הפסקה", פברואר 2013

הפנייה
אוהדי  נגד  הפסקה"  ללא  ב"רדיו  בתכנית  קופמן  רון  התבטא  פברואר  חודש  במהלך 
בית"ר ירושלים בכדורגל. לנציבות פניות הציבור הגיעו פניות רבות, שבהן נטען כי קופמן 

כינה את אוהדי בית"ר ירושלים במילים חריפות ואף השווה בינם לבין נאצים.

הטיפול בפנייה
בעקבות הפניות פנתה הנציבות לזכיין המשדר וזה תמך בביקורתו של השדרן נגד אוהדי 
הקבוצה, על רקע התבטאויותיהם הגזעניות באחרונה. עם זאת, הזכיין הוסיף בהגינותו 
השדרן  כי  סבר  הנציב  פוגענית.  להיות  ועלולה  צורמת  הייתה  לנאצים  ההשוואה  כי 
ובדרכו הייחודית, אולם השוואת  לו  הביע את עמדתו במסגרת חופש הביטוי המוקנה 
לו לא נאמרה כלל.  ומוטב היה  ומבישה  האוהדים לנאצים הייתה בטעם רע, פוגענית 
לטענתו, ההשוואה בין נאצים להתבטאות גזענית, מטרידה ככל שתהיה, היא השוואה 
בלתי נסבלת. הנציבות העבירה את ההערה לתשומת לבו של השדרן בתקווה כי דברים 

פוגעניים אלה לא ישובו על עצמם.

מניעת פגיעה באוכלוסיות המוחלשות לקראת חג הפסח -

שני ערוצי הטלוויזיה, מרס 2013

הפנייה
נחשפים  שבו  התקשורתי,  הסיקור  את  למנוע  שביקשו  אזרחים  פנו  הפניות  לנציבות 
ובעיקר  אנשים מאוכלוסיות מוחלשות בעת קבלת סיוע לקראת חג הפסח. לא פעם, 
המתנה  תורי  שחושפים  התקשורת,  באמצעי  הנזקקים  אל  נחשף  הציבור  חג,  בערבי 
לחלוקת מזון וראיונות עם משפחות הנזקקים. בפניות נכתב כי גם ככה מעמד זה אינו 
נעים, וכי הם רוצים למנוע מצב שבו מכריהם וחבריהם יראו אותם בטלוויזיה במצב הזה. 
לפונים הצטרפו ארגונים חברתיים, שיצאו בקריאה לנציבות למנוע עד כמה שאפשר 

פגיעה באוכלוסיות המוחלשות.

http://www.express.co.uk/news/showbiz/379298/Julia-Louis-Dreyfus-advert-pulled-off-air-in-Israel
http://www.hollywoodreporter.com/news/julia-louis-dreyfus-commercial-pulled-422963
http://b.walla.co.il/?w=/3050/2622661
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הטיפול בפנייה
לזכייניות להפעיל  פניות הציבור  נציב  לנושא, קרא  והרגישות הרבה  בעקבות הפניות 
פיקוח עצמי מוגבר בבואן לסקר את האוכלוסיות המוחלשות ולמנוע ככל האפשר את 
הפגיעה בהן. הנציב סבר כי אין מקום לחשוף את פניהם ואת פרטיהם של הנזקקים 
ניתן  בתור לחלוקת מזון או במסגרת ערב התרמה למענם. עוד על חשיבות הנושא 

לקרוא כאן.

תלונה נגד מגישת תכנית ״צינור לילה״ - 
ערוץ 10, אפריל 2013

הפנייה
"צינור  כי במהלך התכנית  נטען  פניות הציבור  נציבות  בתלונה שהתקבלה בלשכת 
לילה", שמשודרת ב"ערוץ 10", נראתה אחת המנחות, שי לי שינדלר, כשהיא מגישה 
את הפינה תוך שהיא בגילופין. עוד נכתב בתלונה, שבמהלך התכנית עצמה אף שודר 
קטע וידאו שבו נראית המנחה שותה משקאות משכרים ובהמשך אף חבריה לתכנית 

השתעשעו מעניין שכרותה.

הטיפול בפנייה
בעקבות התלונה פתחה לשכת נציב פניות הציבור ברשות השנייה בבירור, במהלכו 
פנתה לזכיין המשדר ולתחום טלוויזיה ברשות השנייה, המפקח בין היתר על תכנית 
וכי כל מגישיה  לילה מאוחרת  כי התכנית משודרת בשעת  זו. הזכיין טען בתגובתו, 
בוגרים. עוד נטען כי מדובר באירוע חד פעמי שהתרחש במסגרת ספיישל פורים והיה 
משועשע ומבודח. תחום טלוויזיה ברשות השנייה בחן גם הוא את הקטע המדובר. גם 
לטעמו, הקטע לא היה ראוי לשידור, ולכן פתח בהליך של הפרה לכאורה כנגד הזכיין 
המשדר. בתשובתו לפונים בנושא זה, הדגיש הנציב את חשיבות השמירה על גבולות 
הטעם הטוב גם בשעות לילה מאוחרות. הגם שהתכנית "צינור לילה" משודרת בשעת 
לילה מאוחרת, אין הדבר מקנה לה את החופש לשדר את כל העולה על רוחה. תופעת 
לתאונות  בדומה  מדינה,  למכת  מכבר  זה  הפכה  נוער  ובני  צעירים  בקרב  השכרות 
אלימות,  למעשי  פונים  לשוכרה  השותים  רבים  נוער  בני  הצער,  למרבה  הדרכים. 

להם אנו עדים בעיקר בסופי שבוע ובחופשות. שתיית אלכוהול על ידי מנחה תכנית 
מול המצלמות היא מעשה לא ראוי. הנחיית פינה בתכנית טלוויזיה בשכרות ולאחר 

שהמנחה שתתה לשוכרה מול המצלמות, היא מעשה שאין לו מקום.

פרסומת אלימה של ״קיה״ - 
שני ערוצי הטלוויזיה, אפריל 2013

הפנייה
באפריל 2013 הגיעו לנציבות פניות רבות על הפרסומת למכונית של חברת "קיה", 
של  במכונית  המתעניין  לקוח  נראה  המדוברת  בפרסומת  אלימים.  תכנים  שמכילה 
חברת "קיה". הוא ניגש למכונית כשלצדה עומדת דוגמנית שנראית כרובוט. הלקוח 
נוגע במכונית ובהמשך בועט באחד מגלגליה. בתגובה ניגשת אליו הדוגמנית, אוחזת 
רב אל הקיר. המתלוננים שכתבו  בכוח  אותו  ובהמשך מטיחה  אותו  בחולצתו, מכה 

לנציבות דרשו להסיר את התכנים האלימים.

הטיפול בפנייה
בעקבות התלונות הרבות פתחה לשכת נציב פניות הציבור ברשות השנייה בבירור, 
שבמהלכו פנתה לתחום טלוויזיה ברשות השנייה המפקח, באמצעות אגף הפרסומות, 
בין היתר על פרסומת זו. הנציב צפה בפרסומת ומצא את התלונות מוצדקות לחלוטין. 
זהו קטע אלים וסר טעם שאין לו מקום. הנציב לא מצא כל קשר בין הקטע האלים 
לבין מכירת המכונית. הגם שליוצרי הפרסומת ולמפיקיה מוקנה חופש ביטוי ויצירה 
המעניק להם את האפשרות ליצור פרסומת המבוססת על הומור, במקרה זה לא נמצא 
כל הומור בפרסומת, אלא רק אלימות לשמה, שראוי היה שלא תשודר בשעות שבהן 
ילדים רבים צופים בטלוויזיה. תחום טלוויזיה ברשות השנייה, שבחן את הפרסומת, 
מצא כי יש בה אלמנטים אלימים. בעקבות זאת נקבע כי הפרסומת תשודר במלואה 
רק לאחר השעה 22:00 בלילה. במהלך שעות היום והערב המוקדמות תשודר גרסה 
מקוצצת של הפרסומת, שממנה יוסר הקטע האלים והבוטה שבו האישה מכה את 

הלקוח הבוחן את המכונית.

http://b.walla.co.il/?w=/3050/2622661
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התעללות בבעלי חיים בתכנית "המרוץ למיליון" -
 ״רשת״, מאי 2013

הפנייה
צופים שהתלוננו על התעללות לכאורה  פניות של  הגיעו עשרות  הנציבות  ללשכת 
בבעלי חיים בתכנית "המרוץ למיליון", שמשדרת הזכיינית "רשת". במהלך התכנית 
התבקשו המשתתפים לבצע משימה שבמסגרתה הם נכנסו לזירת שוורים במדריד 
ונופפו בבד מול פר זועם. בהמשך הם נדרשו להדביק על גבו פרח. המתלוננים הרבים, 

בהם אגודת "צער בעלי חיים בישראל", טענו כי מדובר בהתעללות בבעלי חיים.

הטיפול בפנייה
בעקבות התלונות הרבות פתחה לשכת נציב פניות הציבור ברשות השנייה בבירור, 
זו  כי המשימה בוצעה בספרד, שבה פעילות  במהלכו פנתה ל"רשת". הזכיין השיב 
היא בבחינת ספורט לאומי וכי המתמודדים התנסו במשימה זו מתוך כבוד לתרבות 
הספרדית. בסיפא למענה התנצלה הזכיינית בפני מי מהצופים שמצא עצמו נפגע 
שחשו  הרבים  הצופים  בפני  הזכיינית  של  התנצלותה  את  קיבל  הנציב  מהשידור. 
לזכיינית  קורא  הנציב  הרבות  התלונות  בעקבות  כך,  על  נוסף  מהמשימה.  נפגעים 
ולעשות  חיים  בבעלי  הקשורות  משימות  לבחור  בבואה  יותר  גדולה  רגישות  לגלות 
הכול כדי למנוע פגיעה בבעלי חיים והתעללות בהם. ניתן לקרוא על הנושא כאן וכאן.

הדחת רוני וגילי מיילי מבית "האח הגדול" - 
״שידורי קשת״, מאי - יוני 2013

הפנייה
בחודש מאי 2013 עלתה לשידור העונה החמישית של תכנית המציאות "האח הגדול". 
במהלך השבוע הראשון פרץ ריב בין כמה מדיירי הבית, רוני מיילי, טהוניה רובל ולבנה 
העדה  בני  נגד  ובוטות  קשות  גזעניות  אמירות  מיילי  השמיע  הריב  במסגרת  גוגמן. 
האתיופית ונגד האוכלוסייה החד מינית בישראל. בעקבות הערות אלו, הגיעו לנציבות 
פניות הציבור עשרות רבות של פניות הקובלות על התנהגותו של מיילי ודורשות את 

הדחתו מהתכנית.

הטיפול בפנייה
פנתה  במהלכו  בבירור,  הציבור  פניות  נציבות  פתחה  הרבות  התלונות  בעקבות 
ולאחר מספר  זאת,  לעומקו. בעקבות  הנושא  לבדוק את  בדרישה  "קשת"  לזכיינית 
הזכיינית,  החליטה   20/05/2013 ביום  מיילי,  עם  הזכיינית  שקיימה  הבהרה  שיחות 
נגד  הקשים והבוטים  דבריו  ולאור  מיילי  המשתתף  של  החריגה  התנהגותו  לאור  כי 
"האח  מבית  ולהוציאו  מהתכנית  להדיחו  יש  הישראלית,  בחברה  שונות  אוכלוסיות 
וכי  עליה  מקובלות  אינן  מיילי  של  אמירותיו  כי  הזכיינית  מסרה  בהודעתה  הגדול". 

לדעות אלה אין מקום. 
בהמשך, החליטה הזכיינית להדיח מהתכנית את בנו של רוני מיילי, גילי מיילי, בעקבות 
כלפי  כוונו  אשר  וההומופוביות  הגזעניות  על התבטאויותיו  שהתקבלו  רבות  תלונות 
הנחרצת.  תגובתה  על  הזכיינית  את  הנציב  בירך  המקרים  בשני  התכנית.  משתתפי 
עוד טען הנציב כי על הזכייניות להפעיל בקרה גדולה יותר בבואן לבחור מתמודדים 
לתכניות מציאות, כדי למנוע הישנות של מקרים מסוג זה. יתר על כן הוסיף הנציב כי 
יש לנקוט אפס סובלנות כלפי ביטויים שכאלה. עוד על הנושא ניתן לקרוא כאן וכאן.

http://e.walla.co.il/?w=/271/2643102
http://rotter.net/forum/scoops1/20816.shtml
www.nrg.co.il/online/47/ART2/485/385.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000864706
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פרסומת לדגני בוקר ״מיני כריות״ - 
שני ערוצי הטלוויזיה, יוני 2013

הפנייה
לדגני  פרסומת  על  רבות  תלונות  הציבור  פניות  נציבות  ללשכת  הגיעו   2013 ביוני 
הבוקר "מיני כריות". בפרסומת נראה פעוט, שרק טיטול לגופו, כשהוא מוקף בנשים 
לבושות חלוקים המטפלות בו, מלבישות אותו בחלוק ומביטות בו במבט בעל אופי 
מיני. הפעוט "מדבר" כאדם בוגר, ומצטייר כמי ששולט בנשים שסביבו ככוכב בידור 
או אדם בעל שליטה. האווירה בפרסומת מינית ומזכירה הרמון נשים, שכל רצונן הוא 
לספק את הגבר שבמרכזו. בתלונות שהגיעו לנציבות פניות הציבור ברשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו נטען כי הפרסומת מכילה אלמנטים פדופיליים וכי היא מבזה ילדים 

וצופים אחרים ומשפילה אותם.

הטיפול בפנייה
בעקבות התלונות הרבות צפה נציב פניות הציבור בפרסומת ומצא כי היא לא ראויה, 
מבזה ומשפילה. עוד הוא מצא כי היא מציגה את הילד כגבר השולט מינית בנשים 

ומתייחס אליהן בצורה מזלזלת תוך החפצת גופן.
תחום טלוויזיה ברשות השנייה בחן את הפרסומת ומצא אף הוא שהפרסומת לא ראויה 
לשידור והורה על הסרתה לאלתר. התחום קבע בהחלטתו, כי הצגת הילד כאובייקט 
מיני תוך שילוב גינונים הלקוחים מעולם המבוגרים באופן מיני, פסולה ואינה ראויה. 
הדבר עומד בניגוד לכללי האתיקה בפרסומות של הרשות השנייה, הקובעים כי לא 
תשודר פרסומת שבה מופיעים קטינים בהופעה שאיננה ראויה לקטינים או תשדיר 
שיש בו משום פגיעה בקטינים או בכבודם של קטינים. עוד על הנושא ניתן לקרוא 

כאן וכאן.

תכנים שיווקיים בתכנית "אנשים" - 
״שידורי קשת״, יוני 2013

הפנייה
ביוני 2013 שודרה התכנית "אנשים" בערוץ 2. במסגרת התכנית נערך ריאיון עם בעלים 
של חברה מצליחה. הריאיון נערך ברכב מסוג אופל )דגם מנהלים(. המנהל המצליח 
יושב במושב האחורי של הרכב במהלך הריאיון ומפעם לפעם המצלמה סורקת את 
המכונית.  חזית  על  היצרן  לוגו  ואת  שלו  הפנים  אבזור  את  מציגה  זה  ובכלל  הרכב 
לנציבות פניות הציבור הגיעה פנייתו של אחד הצופים אשר טען כי מדובר במובהק 
בפרסומת אגב המכוונת להצגת הרכב במהלך השידור ומחוץ לזמן הפרסומות, כאשר 
הצופים הם קהל שבוי. עוד טען הפונה כי מדובר בפרסומת אגב העושה שימוש ציני 

באלמנט הטעיית הצרכן תוך יצירת קשר בין מנהל מצליח למכונית. 

הטיפול בפנייה
הפנייה הגיעה לטיפולו של נציב פניות הציבור. הנציב העביר את הסוגיה לבחינת אגף 
פרסומות ברשות השנייה שאמון על הנושא. בדיקת האגף העלתה כי אכן במסגרת 
בעקבות  השנייה.  הרשות  לכללי  בניגוד  מסחרית  לחברה  חשיפה  נעשתה  התכנית, 

זאת, נפתח הליך הפרה מול הזכיין.

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4387513,00.html
http://www.themarker.com/advertising/1.2036900
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קדימון לתכנית "ספקטור ושריג" המעודד שימוש בסמים בתכנית - 
״רדיו ללא הפסקה״, יוני 2013

הפנייה
ודנה  שריג  רן  של  לתכניתם  קדימון  הפסקה"  ללא  ב"רדיו  שודר  יוני  חודש  במהלך 
ספקטור. הקדימון כלל קטע מהתכנית שבמסגרתו סיפרה ספקטור בבדיחות הדעת, 
זוגה נטל סמים לפני פגישתו עם הוריה. לנציבות פניות הציבור התקבלה  בן  כיצד 
פנייתו של אחד המאזינים בטענה כי הקדימון מהווה עידוד לצריכת סמים ומן הראוי 

להורידו מהאוויר.

הטיפול בפנייה
בעקבות קבלת הפנייה, בדקה הנציבות את הנושא מול תחום רדיו האמון על הנושא 
להשתמע  עלולים  אכן  זה  מסוג  תכנים  כי  העלתה  התחום  בדיקת  השנייה.  ברשות 
כמעודדים שימוש בסמים ולפיכך אינם ראויים לשידור ציבורי, בייחוד בשעות שבהן 
היצירה  וחופש  הביטוי  חופש  למרות  כי  מצאה,  הנציבות  אף  לרדיו.  מאזינים  ילדים 
שמוקנה לשדרני התחנה ולעורכיה, יש בקדימון משום טעם רע ורצוי היה לוותר על 
שידורו ולהשתמש בקטעים אחרים מהתכנית לשם קידומה. בעקבות הפנייה הבהיר 

התחום סוגיה זו לתחנה המשדרת. 

פגיעה בפרטיות מאזין בתכניתם של "שי ודרור" - 
״רדיו ללא הפסקה״, יולי 2013

הפנייה
באיבר  נחש  ידי  על  שהוכש  אדם  על  ידיעה  בעיתונות  פורסמה  יולי  חודש  במהלך 
מינו בזמן שהיה בשירותים. זמן קצר לאחר מכן, במסגרת התכנית "שי ודרור", ביצעו 
מגישי התכנית שי גולדשטיין ודרור רפאל שיחת טלפון מפתיעה לאותו אדם ותוך כדי 
ואף העלו לשידור את אמו תוך חשיפת פרטיה.  השיחה חשפו את פרטיו האישיים 
גרמה  הפרטים  חשיפת  כי  בטענה  נציבות  עם  האדם  קשר  יצר  האירוע,  בעקבות 
להשפלה, לעגמת נפש ולפגיעה קשה בפרטיותו. בפנייתו אף הוסיף הפונה כי הפקת 
התכנית פעלה באופן לא חוקי, שכן אנשים מטעמה התקשרו טרם השידור לאמו תוך 
שהם התחזו לאנשי משרד הבריאות וביקשו את מספר הטלפון האישי שלו בתואנת 

שווא.

הטיפול בפנייה
התחנה  מנהלי  ומול  הפונה  מול  בחקירה  הנציבות  פתחה  הפונה,  תלונת  בעקבות 
ותחום רדיו ברשות השנייה, האמון על הנושא. בבדיקה שערך תחום רדיו, נמצא כי 
ורדיו הקובעים  11 לכללי האתיקה לשידורי טלוויזיה  הזכיין עבר לכאורה על סעיף 
זיכיון משדר באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב או בפרטיותו  כי לא ישדר בעל 
של אדם ללא הסכמתו, אלא אם קיים עניין ציבורי בכך. בעקבות זאת נפתח הליך 
הפרה נגד התחנה המשדרת אשר בסופו ייתכן שיוטל על התחנה קנס כספי. במקביל 
האינטרנט  מאתר  הקטע  את  הסיר  הפונה,  בפני  אישית  התנצל  התחנה  מנהל  אף 
של התחנה ואף הורה לצמד השדרנים להתנצל בשידור, וכך קרה ב-23/07/2013. 
בעקבות מקרה זה, קרא הנציב לזכיין לחדד בפני השדרנים את הזהירות הרבה שיש 
לנקוט בבואם לשדר תכנים העלולים לפגוע בפרטיותו של אדם ולהשפלתו כדוגמת 

מקרה זה.
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עריכה מגמתית בתכנית "המרוץ למיליון" - 
״רשת״, יולי 2013

הפנייה
נדרשו  ההדחה,  מנקודות  באחת  למיליון",  "המרוץ  התכנית  של   12 פרק  במהלך 
וקובי  טליה  המתמודדים  הגיעו  כאשר  להדחה.  כמועמד  בזוג  לבחור  המתמודדים 
זו, הצהירו השניים כי הם מבקשים להדיח את המתמודדות מעין ובת-אל.  לנקודה 
להציב להדחה את  לצופים, החליטו השניים  וללא הסבר  דבר,  בסופו של  זאת  עם 
המתמודדות דבי ודנה. בתגובה לקטע, פנה אחד הצופים לנציבות בטענה כי במהלך 
הזוג המיועד  ובאמצעות עריכה מכוונת שונה שם  הפרק התערבה הפקת התכנית 
"הונאה" לכאורה,  צירף קטעים מהפרק שלטענתו מעידים על  להדחה. הפונה אף 

שנועדה לקדם את הזוג מעין ובת-אל על חשבונן של דנה ודבי.

הטיפול בפנייה
הן מול הזכיין  עם קבלת הפנייה, פתחה הנציבות בחקירה משמעותית של הנושא, 
של  מבדיקתם  לה.  ומחוצה  השנייה  ברשות  מקצועיים  גורמים  מול  הן  המשדר 
כי הקטע שעליו הלינו הפונים אכן נערך באולפן לאחר  הגורמים המקצועיים עלה 
מדובר  כי  הזכיינית  הודתה  לנציב  בתשובתה  עמדתם.  את  הביעו  שהמתמודדים 
בעריכה שנעשתה בצורה רשלנית ולא מקצועית. עם זאת טענה הזכיינית כי מדובר 
בעריכה שנעשתה בשגגה, וכי לא הייתה בעריכה זו משום כוונה לשנות את התוצאות 
הנושא,  את  הוא  אף  שבחן  השנייה  ברשות  טלוויזיה  תחום  הפרק.  בסוף  שהתקבלו 
הזכיינית  אך  מקצועית  ולא  רשלנית  בעריכה  מדובר  כי  הזכיינית  עמדת  את  קיבל 
ננזפה על כך ונדרשה שלא לשוב על מעשה מסוג זה בעתיד. בתגובתו טען הנציב 
כי אין מקום לטעויות בוטות מסוג זה, בפרט כשמדובר בגורמים מקצועיים ומן הראוי 
היה כי הזכיינית תתנצל בפני הצופים על עריכה רשלנית זו. באשר לטענה כי מדובר 
בעריכה מגמתית, טען הנציב כי מאחר שלא ניתן להוכיח את הנושא, הוא בוחר שלא 
להביע את עמדתו בעניין אך מקווה כי הזכיינית תפיק לקחים להמשך. עוד על הנושא 

ניתן לקרוא כאן.

בדיחות שואה בתכנית "מצב האומה" -
״רשת״, יולי 2013

הפנייה
צוות  חברי  החליפו  יולי,  בחודש  ששודרה  האומה"  "מצב  מתכניות  אחת  במסגרת 
אושוויץ- ההשמדה  מחנה  של  שמו  על  גיחכו  ואף  השואה  בנושא  הלצות  התכנית 
כי התכנית  יום לאחר השידור, שלחו צופי התכנית פניות נזעמות בטענה  בירקנאו. 
הייתה מבזה ומשפילה ופגעה בזכר קרבנות השואה ובניצולים. אף מבקר המדינה 

התבטא בחומרה אמצעי התקשורת נגד הומור מסוג זה.

הטיפול בפנייה
הזכיינית  מול  בבירור  הציבור  פניות  נציב  לשכת  פתחה  הפניות,  קבלת  בעקבות 
"רשת" ותחום טלוויזיה ברשות השנייה. בתשובתה טענה הזכיינית כי לא הייתה כל 
כוונה לעשות שימוש ציני בשואה וכי מדובר בסאטירה על ההבדל בין יהדות אשכנז 
ליהדות ספרד, בהקשר של השואה. בהמשך הביעה הזכיינית את התנצלותה בפני מי 
שנפגע מהתכנית ואף הוסיפה כי כבר במהלך התכנית התנצלו חלק ממשתתפיה על 
הדברים. עם זאת בדיקת התחום העלתה כי יש באמירות אלו משום הפרה לכאורה 

של כללי הרשות וכסנקציה ניטלו שתי דקות פרסום מהזכיינית.
כי הומור העוסק  וקבע  הנציב כבר התייחס בעבר לנושא השימוש ב"הומור שואה" 
ובתהליך ההשמדה,  במכונת ההשמדה הנאצית, ברכבות המוות, בארובות העשנות 
הוא הומור בזוי ושפל שאין לו מקום. הומור המגחך על מחנה השמדה, כמו במקרה 
זה, הוא הומור פוגעני הפוגע בזכרם של קרבנות השואה ובניצולי אותו מחנה מוות 
כינונו  ולהציע  כדי לשוב  זה  ניצל מקרה  הנציב אף  בכלל.  נאמר  לא  לו  היה  ומוטב 
של קוד אתי בין הגופים המשדרים לגורמים המפקחים העוסק, בין השאר, בגבולות 

ההומור העוסק בשואה. 

http://b.walla.co.il/?w=/3050/2704146
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4408141,00.html
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התבטאויות פוגעניות מפי אלעד עמדי ב"תכנית של עמדינה" - 
״רדיו ירושלים״, אוגוסט 2013

הפנייה
ירושלים, אלעד עמדי, בתכניתו "התכנית  במהלך חודש אוגוסט השמיע שדרן רדיו 
בעקבות  הומוסקסואלים.  וכלפי  ערבים  כלפי  פוגעניות  התבטאויות  עמדינה"  של 
התבטאויות אלו, הגיעו פניות מאזינים לנציבות בטענה כי מדובר בבדיחות גזעניות 

אשר עדיף היה להימנע משידורן.

הטיפול בפנייה
הנציבות פתחה בבירור מול הזכיין המשדר ומול תחום רדיו, האמון על הנושא ברשות 
נאמרו בהומור  גם אם הדברים  כי  וסבור  רדיו האזין לקטע המדובר  השנייה. תחום 
ובבדיחות הדעת, לא היה מקום לאומרם בשידור רדיו שכן יש בהם משום טעם לפגם.

עוד ביקש תחום רדיו שמנהלי התחנה יערכו שיחת הבהרה עם מגיש התכנית כדי 
על  יחזרו  הללו  ההתבטאויות  אם  כי  רדיו  תחום  קבע  כן,  כמו  אלו.  נקודות  להדגיש 
עצמן, ישקול התחום לפתוח בהליך הפרה אשר עלול להוביל לסנקציה כספית כלפי 

התחנה.

שידור הוצאה להורג במהלך מהדורת חדשות - 
״חדשות ערוץ 2״, אוגוסט 2013

הפנייה
של  כתבה  שודרה   ,2 ערוץ  של חדשות  במהדורה המרכזית  אוגוסט,  חודש  במהלך 
הכתב הצבאי רוני דניאל על סיום תפקידו של מפקד אוגדת הגולן. דניאל ראיין את 
המפקד בנושא כוחות המורדים הסורים ובזמן שנשמעה תשובתו של המרואיין שודר 
הגיעו  הכתבה,  שידור  בעקבות  כפותים.  של שבויים  להורג  הוצאה  של  ארכיון  סרט 
עשרות פניות לנציבות בטענה כי לא היה מקום להציג את הסרט במהלך הכתבה. 
וכי  הריאיון  לבין  הארכיון  סרט  בין  קשר  בכלל  היה  לא  כי  הפונים  טענו  בפנייתם 
המראות בסרט היו נוראים. יתר על כן, טענו הפונים כי אף לא הייתה שום אזהרה 

מקדימה לפני השידור שיכלה לסמן לצופים שהם עלולים להיחשף למראות כאלה.

הטיפול בפנייה
בעקבות התלונות, פתחה נציבות פניות הציבור בחקירת הנושא עם "חברת החדשות" 
בערוץ 2. בבדיקת הנושא, "חברת החדשות" הודתה כי מדובר היה בטעות שלא תחזור 
על עצמה. הנציב קיבל את תשובת הזכיינית ואף ניצל את ההזדמנות לשוב ולקרוא 
במהלך  קשים  תכנים  לשדר  בבואם  מוגברת  זהירות  לנקוט  המשדרים  לגורמים 
בכלל  הציבור  ברגשות  התחשבות  תוך  עצמי  פיקוח  ולהפעיל  החדשות  מהדורות 

ובתקופת חופשת קיץ, שבה ילדים רבים צופים בטלוויזיה, בפרט.
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דברי הסתה מפי הרב בניזרי בתכנית "חד וחלק" - 
״רדיו קול ברמה״, אוגוסט 2013

הפנייה
במהלך חודש אוגוסט 2013, בתכניתו של הרב בניזרי, התבטא הרב נגד חברי הכנסת 
ושרי הממשלה יאיר לפיד ונפתלי בנט וכנגד הציונות הדתית. בתוך כך קרא בניזרי פרק 
מהתנ"ך והשווה את מנהיגי הציונות הדתית לאויבי ישראל. בעקבות השידור פנו מאזיני 

הרדיו לנציבות פניות הציבור ודרשו שהתבטאויות אלו תרוסנה.

הטיפול בפנייה
נציבות פניות הציבור ערכה בירור בסוגיה מול תחום רדיו ברשות השנייה, האמון על 
הנושא. בדיקת התחום העלתה כי יש בהתבטאויות אלו משום הפרה של כללי האתיקה 
סנקציות  להטלת  להוביל  שעשוי  התחנה,  נגד  לכאורה  הפרה  בהליך  והוחל  לרדיו 

כספיות על התחנה.

שידור פרטים על מותו של חייל טרם נמסרה הודעה למשפחתו -
״חדשות ערוץ 10״, ספטמבר 2013

הפנייה
כלי  כל  בעוד  האירוע,  בערב  בחברון.  מירי  כתוצאה  חייל  נהרג  בספטמבר  ב-23 
התקשורת דיווחו על פציעתו, חדשות ערוץ 10 כבר הודיעו כי החייל מת מפצעיו, וזאת 
לפני שנמסרה הודעה רשמית. לאחר השידור שלח אחד הפונים תלונה לנציבות בטענה 

כי יש בכך משום הפרה של כללי האתיקה העיתונאיים ומן הראוי לגנות את הכתב.

הטיפול בפנייה
בדיקת הנציבות מול "חדשות 10" העלתה כי אכן חלה טעות בתום לב מצדו של כתב 
ידעה  זמן  באותו  אמנם  לפרסום.  מותרת  הידיעה  כאילו  שגוי,  מידע  שקיבל  השטח 
על  ידיעה  היא שאין לשדר   10 אולם עמדת חדשות  בנה,  נפילת  דבר  על  המשפחה 
נפילת חייל קודם להודעה רשמית של דובר צה"ל. עוד ציין הזכיין בתשובתו כי העניין 

תוחקר ביסודיות במערכת החדשות מול הכתב ומול הגורמים הנוספים.
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דיון בהכאת ילדים בתכניתה של ורדה רזיאל ז'קונט - 
״רדיו ללא הפסקה״, ספטמבר 2013

הפנייה
אחד  עם  ז'קונט  רזיאל  ורדה  שוחחה  תכניתה,  במסגרת  ספטמבר,  חודש  במהלך 
המאזינים על אודות אירוע שהיה עד לו, שבמהלכו הכתה סבתא קשות את נכדתה. 
בסיום הסיפור, הביעה המנחה את עמדתה התומכת בהכאת ילדים ואף סיפרה כיצד 
אחיה הוכה "מכות רצח", כדבריה, בילדותו. היא אף הביעה זלזול בשידור במאזינים 
ובננה". בעקבות שידור  "דור שמנת  וכינתה אותם  ילדים  שהביעו התנגדות להכאת 
זה שלח ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד תלונה נגד המנחה. 
בתלונה קבל ד"ר קדמן על דברי המנחה ועל התנגדותה לדווח על מקרה שבו היה 
אדם עד להכאתו של ילד, זאת בניגוד לחוק המחייב דיווח שכזה. עוד טען ד"ר קדמן 
כי דבריה של המנחה מעניקים לגיטימציה לאלימות כלפי ילדים ולהשתמטות מחובת 

הדיווח.

הטיפול בפנייה
מוצדקת.  תלונתו  נמצאה  הבדיקה  ובסיכום  לעומק,  נבדקה  קדמן  ד"ר  של  תלונתו 
מבדיקת הרשות השנייה עלה כי קיים חשש שדבריה של המנחה ורדה רזיאל ז'קונט 
לדווח על  חובה  קיימת  כי  לחוק העונשין, הקובע  368ד'  בגדר עברה על סעיף  הם 
עברה נגד קטין או חסר ישע על ידי האחראי עליו והפרה של כללי האתיקה לשידורי 

טלוויזיה ורדיו של הרשות השנייה הנוגעים לפגיעה בכבוד האדם. 
בעקבות זאת פתח תחום רדיו ברשות השנייה בהליך של הפרה לכאורה כנגד התחנה. 
המנחה  של  דבריה  את  רואה  היא  כי  התחנה  מנהלי  בפני  הדגישה  רדיו  סמנכ"ל 
בחומרה רבה ודרשה לנקוט פעולות נוספות כנגד המנחה. בעקבות זאת הושעתה 
השדרנית למשך שבועיים מעבודתה. עוד הוסיף הנציב במענה לד"ר קדמן כי ילדינו 
לכל  ולדאוג  עליהם  להגן  משמר,  מכל  עליהם  לשמור  מצווים  ואנו  עיננו  בבת  הם 
צורכיהם. במציאות הקשה של ימינו, שבה ילדים קטנים וחסרי ישע הופכים לקרבנות 
למעשי אלימות קשים, חובה עלינו להגביר את ערנותנו ולעשות ככל יכולתנו למנוע 
כל פגיעה בהם. הבעת דעה היא חלק מחופש הביטוי שהוא אבן יסוד בחיינו, אולם 
הבעת דעה המעודדת אלימות ועברה על החוק פסולה מיסודה. עוד על הנושא ניתן 

לקרוא כאן. 

השתתפות דוד דיגמי בתכנית "הכפר" -
״ערוץ 10״, ספטמבר - אוקטובר 2013

הפנייה
בחודשים אוקטובר-נובמבר 2013 שודרה תכנית המציאות "הכפר". התכנית מבוססת 
על תחרות בין חמש משפחות שגרות בכפר באווירה של לפני קום המדינה. המשפחות 
כל  ועל  נפרד  באוהל  גרה  משפחה  כל  בסיסיים.  בתנאים  וחיות  משימות  מבצעות 
מדי שבוע, המשפחות  ביחד.  ולשרוד  ללון,  לאכול,  משפחה להסתדר עם האחרות: 
בשבועות  המשתתפים.  אחד  את  להדיח  ונדרשות  שונות  במשימות  מתמודדות 
שקדמו לעליית התכנית התברר כי אחד המשתתפים הוא עבריין מין מורשע. גילוי זה 
הוביל לכך שעשרות פניות נשלחו לנציבות בבקשה להוציא את המשתתף, דוד דיגמי, 
מהתכנית. בפניותיהם טענו כי אין זה ראוי להציג עבריין במסגרת תכנית מציאות ומן 

הראוי היה שערוץ 10 יערוך בדיקה מקדימה על הרקע של משתתפי התכנית.

הטיפול בפנייה
הנציבות בחנה את הנושא לעומק. בתשובתו בחן הנציב את הסוגיה העקרונית העולה 
מתלונות הפונים: האם יש לאפשר לעבריינים מורשעים להשתתף בתכניות טלוויזיה 
האוסרת  חקיקה  בהיעדר  כי  הנציב  קבע  בתשובתו  תרבות?  לגיבורי  אותם  ולהפוך 
בנושא  ההחלטה  טלוויזיה,  בתכנית  מורשע  עבריין  של  השתתפותו  את  מגבילה  או 
חלה על הזכיין המשדר במסגרת חופש הביטוי ושיקול דעתו המקצועי. בתשובתו טען 
הנציב כי על הזכיינים המשדרים לקבוע מנגנון בדיקה מעמיק יותר על עברו של כל 
יש מקום לשלבו  מתמודד המבקש להשתתף בתכנית מציאות. עליהם לשקול אם 
בתכנית תוך התחשבות בקהל הצופים העלול להיפגע מהשתתפותו בתכנית ובייחוד 

תוך התחשבות מפגיעה אפשרית בקרבנותיו. עוד על הנושא ניתן למצוא כאן וכאן.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000884422
http://www.rashut2.org.il/news_inner.asp?catid=58&pgid=90076&ShowPage=1&from=NewsLobby&stts=0&D=1&currentpage=4
http://saloona.co.il/?p=162839?ref=saloona_tags
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4433009,00.html
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דברי רני רהב בתכנית "הכוכב הבא" - 
״שידורי קשת״, אוקטובר 2013

הפנייה
ונערה לשיר על הבמה.  2 עלו נער  במהלך התכנית "הכוכב הבא" ששודרה בערוץ 
בנוגע  שאלות  המשתתפים  את  ושאל  המנחה  את  קטע  רהב,  רני  השופטים,  אחד 
להשתתף  שניגשו  אחרים  משתתפים  גם  זה  בנושא  שאל  רהב  הצבאי.  לשירותם 
בתכנית. בעקבות זאת פנו הצופים לנציבות, בטענה כי יש בשאלות אלו משום פגיעה 
בפרטיותם של המשתתפים. יתר על כן, טענו הפונים, ייתכן כי העלאת שאלות אלו 

במעמד כזה עלולה לפגוע ביכולת המתמודד להופיע בצורה מוצלחת.

הטיפול בפנייה
בעקבות קבלת הפניות בנושא, פתחה הנציבות בבירור מול הזכיין המשדר. בתשובתו 
טען הזכיין כי אין פגם בהעלאת שאלות אלו, שכן רני רהב רשאי כשופט להביע דעתו 
בנושא. הנציב חלק על התשובה וטען כי אין מקום לשאול צעיר אם שירת בצבא אם 
אין לכך רלוונטיות. הנציב הסכים עם טענת הפונים ששאלה מסוג זה, עלולה לפגוע 
במתמודדים ולהביך אותם מול קהל גדול ומול צופי התכנית. לחלופין, הציע הנציב כי 
אפשר לתאם מראש עם המתמודדים שזו עשויה להיות אחת השאלות שהם יישאלו. 

עוד על הנושא ניתן לקרוא כאן.

השתתפות אייל גולן כשופט בתכנית "הכוכב הבא" - 
״שידורי קשת״, נובמבר 2013

הפנייה
במהלך חודש נובמבר התפרסם בתקשורת הישראלית מידע כי זמר מפורסם נחשד 
בבעילת קטינה ובשימוש בסמים. בהתאם לחוקי מדינת ישראל, שמו של הזמר לא 
על  ברשת  שמועות  במהרה  נפוצו  רשמי  לא  באופן  זאת,  עם  רשמי.  באופן  פורסם 
זהותו של הזמר, אייל גולן. צופים רבים פנו בדרישה לנציבות שהרשות השנייה תאסור 

על המשך השתתפותו של אייל גולן כשופט בתכנית "הכוכב הבא". 

הטיפול בפנייה
בתגובה לכלל הפונים בנושא, פסק הנציב כי כל עוד פרטי זהותו של הזמר אסורים 
בפרסום וכל עוד הזמר לא נחקר, הואשם או הורשע בעברה פלילית, עומדת לו חזקת 
החפות. מכאן שלא ניתן להתייחס לדרישת הפונים. רק כאשר הותר לפרסום שמו של 
הזמר, הודיעה "קשת" על כך שאייל גולן פורש מהתכנית. עוד על הסערה הציבורית 

במקרה זה ניתן לקרוא כאן.

http://www.ice.co.il/article/view/372154
http://www.rashut2.org.il/news_inner.asp?catid=58&CurrentPage=1&pgid=90683&ShowPage=13&from=NewsLobby&stts=0
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פרסומת ל"שוש" - 
שני הערוצים, נובמבר 2013

הפנייה
בפרסומת  "שוש".  לחטיף  פרסומת  תשדיר  לשידור  עלה  נובמבר  חודש  במהלך 
נראה ילד קטן העומד מול המראה ואוחז בחטיף תוך שהוא קובע נחרצות שוב ושוב 
"אתם לא תחליטו עליי", כאשר הוא מכוון ככל הנראה באמירה זו להוריו האוסרים 
הילד  של  דבריו  את  מחזק  הפרסומת  את  המלווה  הקריין  החטיף.  את  לאכול  עליו 
זו  עליו." בתגובה לפרסומת  אז אל תחליטי  אוהב שוש,  הילד שלך  :"אימא,  ומוסיף 
הגיעו עשרות תלונות לנציבות פניות הציבור בטענה כי מדובר בפרסומת לא ראויה, 

המעבירה מסרים שליליים במה שקשור ליחסי ילדים הורים.

הטיפול בפנייה
נציב פניות הציבור צפה בפרסומת ומצא כי הצדק עם הפונים. הפרסומת פוגענית 
ילדיהם  כלפי  בסמכותם  ובעיקר  בהורים  מזלזלת  היא  גדולה.  נחת  אי  ומעוררת 
והופכת אותם ל"ארנק" של ילדיהם ותו לא. לטענת הנציב, הגם שמדובר בפרסומת 
הומוריסטית שנעשתה במסגרת חופש הביטוי והיצירה, הומור זה אינו מובן לילדים 
כי  הוא  לילדים באמצעות הפרסומת  כן, המסר העובר  על  יתר  הצופים בפרסומת. 
מהתלונות,  שעולה  כפי  פוגע,  הדבר  בעבורם.  ולקבוע  להחליט  יכולים  לא  הוריהם 
בסמכות ההורית. בעקבות התלונות הרבות גם הרשות השנייה בחנה את הפרסומת 
והורתה לזכייניות להגבילה לשידור. החל ב-26/11/2013, שודרה הפרסומת לאחר 
השעה 20:00, כאשר ילדים קטנים אינם צופים בטלוויזיה. עוד על המחאה ברשתות 
חברתיות בנושא ניתן למצוא כאן ועל פעולת הרשות השנייה בנושא ניתן למצוא כאן 

וכאן.

הקרנת הקליפ של קניה וסט בתכנית "ערב טוב עם גיא פינס" -
״ערוץ 10״, נובמבר 2013

הפנייה
במהלך חודש נובמבר שודרה כתבה בתכנית "ערב טוב עם גיא פינס" שעסקה בקליפ 
של הזמר קניה וסט. בקליפ נראו וסט ובת זוגו מדמים אקט מיני תוך כדי רכיבה על 
אופנוע. בת הזוג מופיעה בקליפ ללא בגדים. בעקבות שידור קליפ זה, פנו הצופים 
לנציבות בטענה כי אין זה ראוי להקרין קליפ כזה בשעה שבה ילדים צופים בטלוויזיה.

הטיפול בפנייה
בעקבות פניות הצופים, פתחה לשכת נציב פניות הציבור בבירור מול תחום טלוויזיה 
ברשות השנייה. התחום בדק את התלונה ומצא כי הקטע ששודר אמור היה להיות 
התחום  קבע  זאת  בעקבות  יותר.  מאוחרת  ובשעה  יותר  למבוגרים  לצפייה  מסווג 
הפרה לכאורה לזכיינית המשדרת, שמשמעותה שימוע שבסופו עלול להיות מוטל 

על הזכיינית קנס של עשרות אלפי שקלים.
אף הנציב סבר כי לא היה מקום לשידורו של הקליפ הפרובוקטיבי, בעיקר לא בשעת 
שידור התכנית, 20:00-19:00, שבה ילדים רבים עדיין צופים בטלוויזיה. עוד ציין הנציב 
בידור, המשודרת על התפר שבין  היא תכנית  פינס"  גיא  טוב עם  "ערב  כי התכנית 
שעות הערב לשעות הלילה. אלה הן שעות שבהן כל בני המשפחה, ובכללם ילדים, 
צופים בטלוויזיה, לפיכך אין זה ראוי לשדר בתכנית זו קטעים המכילים עירום, מרומז 
או מלא. לאור זאת קרא הנציב לזכיינית לנהוג זהירות מוגברת בבואה לשדר תכנים 

מסוג זה בשעה מוקדמת זו של הערב. עוד על הנושא ניתן לקרוא כאן.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000896580
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4457511,00.html
http://www.rashut2.org.il/news_inner.asp?catid=58&CurrentPage=4&pgid=92778&ShowPage=74&from=NewsLobby&stts=0
https://he-il.facebook.com/noshush
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קדימון לתכנית "בני ערובה" - 
״ערוץ 10״, דצמבר 2013

הפנייה
10 סדרת הדרמה "בני ערובה". במהלך  בחודשים אוקטובר-דצמבר שודרה בערוץ 
חודשי השידור שודרו לאורך כל שעות היממה קדימונים שהציגו קטעים מהסדרה. 
בחלק מהקדימונים אף הוצגו קטעים אלימים למדי שבהם נראו מראות של חטיפת 
ילדים ואיומים באקדח לעבר ראשיהם של בני אדם. בעקבות קדימונים אלו התקבלו 
תלונות מצד צופים מודאגים שטענו כי אין זה ראוי לשדר קדימונים אלו בזמן שבו 

ילדים צופים בטלוויזיה )אחד הפונים אף היה ילד(.

הטיפול בפנייה
ברשות  טלוויזיה  תחום  מול  הנושא  בבדיקת  הנציבות  פתחה  אלו  פניות  בעקבות 
השנייה, האמון על הנושא. בדיקת התחום העלתה כי מדובר בתלונה מוצדקת ואכן 
היה מקום לשדר את הקדימון רק לאחר השעה 21:00. בעקבות זאת העיר התחום 
לערוץ 10 על שידור הקדימון בשעה מוקדמת זו ודרש כי קדימונים המציגים אלימות, 

כמו במקרה זה, ישודרו בשעות מאוחרות.
הנציב אף יצר קשר עם הילד ששלח תלונה לנציבות ולאחר שקיבל את הסכמת הוריו 
לנושא, פנה לבית הספר היסודי בקיבוץ געש, שבו הוא לומד, כדי להסביר לילדים על 
יכולות  ועל החשיבות של פיתוח  והנציבות  ולרדיו  עבודת הרשות השנייה לטלוויזיה 

צפייה ביקורתית )עוד על כך בפרק הפרויקטים המיוחדים(.
 

פרסומת ל-״012״ - 
שני הערוצים, דצמבר 2013

הפנייה
צמד  נראים  בפרסומת  ל-012.  פרסומת  לשידור  עלתה  דצמבר  חודש  במהלך 
גבוה.  וליאור כלפון כשהם עומדים על שפת מרפסת בבניין  אייל קיציס  השחקנים 
בין  וקיציס משכנע אותו שלא לעשות זאת,  כלפון מבקש לשים קץ לחייו בקפיצה 
היתר בעקבות השירות החדש של 012. הראשון משתכנע שלא לקפוץ וחברו קופץ 
לו  מציע  שהוא  לפני  לא  למטה,  ההצלה  צוות  שאוחז  היריעה  אל  היישר  במקומו 
להצטרף אליו כדי לקבל פרטים נוספים על ההצעה החדשה של 012. בתגובה פנה 
צופה שבנו שם קץ לחייו בקפיצה מגג בניין לנציב פניות הציבור בטענה כי אין זה 
ראוי להשתמש בהתאבדות בפרסומת בהקשר הומוריסטי, מה גם שזה עלול לעודד 

צעירים לעשות זאת.

הטיפול בפנייה
בתגובה לפנייה זו, פתחה לשכת נציב פניות הציבור ברשות השנייה בבירור בנושא 
מול תחום טלוויזיה ברשות השנייה. הבירור העלה כי הפרסומת אכן מנוגדת לכללי 
היא  בהומור,  נעשתה  שהפרסומת  פי  על  אף  כי  טען  הנציב  בפרסומות.  האתיקה 
מעוררת חוסר נוחות ורתיעה, בעיקר כשמדובר בנושא כל כך טעון ורגיש, כמו אנשים 
המבקשים לשים קץ לחייהם. בעקבות זאת הורתה הרשות השנייה למפרסם לתקן 

את הפרסומת ולהסיר ממנה את התכנים הפוגעניים וכך נעשה. 



5455 פרויקטים מיוחדים

בהמשך לשנה שעברה, גם השנה המשיכה הנציבות בשורת פרויקטים חדשים שנועדו 
לשפר את עבודת הנציבות ולקדמה בקרב אוכלוסיות נוספות. במסגרת זאת, נמשכת 
פעילות הגישור בין האזרחים המתלוננים לבין הזכיינים. כזכור יוזמת גישור זו מתקיימת 
במקרה שבו הנציבות סבורה כי יש מקום לכך. במסגרת הליך זה, הנציבות מקשרת 
בין הצדדים ומאפשרת להם לנהל שיח באופן עצמאי על בסיס התלונה שהוגשה, כדי 
)win-win(. הגם שהגישור  להוביל למציאת פתרון שישרת בעתיד את שני הצדדים 
בין הצדדים אינו מחייב איש ואין לו כל תוקף משפטי או אחר, הרצון הטוב של הצדדים 

המעוניינים להידבר ביניהם עשוי להביא להצלחתו. 

עוד במהלך השנה המשיכה הנציבות לשמר ולחזק את קשרי העבודה הקיימים ואף 
ליזום קשרים חדשים עם ארגונים חברתיים וצרכניים הפועלים במדינת ישראל בכדי 
להנגיש את הנציבות לכלל האוכלוסיה. בתוך כך נמשך שיתוף הפעולה עם "קרן אייסף" 
שבמסגרתו קולטת הנציבות מדי שנה סטודנט מטעם הקרן המשמש כמתמחה ומסייע 
שני  עם  ראשוניים  עבודה  קשרי  יצרה  אף  הנציבות  בנוסף  הנציבות.  עבודת  לשיפור 
ארגונים נוספים "הרשות למלחמה בסמים"  ו"בשביל החיים" )ארגון המסייע למשפחות 

מתאבדים(. 

לעת  מעת  לציבור  הנציבות  דיווחה  הציבור,  מול  ובהגינות  בשקיפות  לפעול  במטרה 
באמצעות דוחות שוטפים על פעילותה ובאמצעות פרסום מאמרים באמצעי התקשורת 
השונים. מגמת השקיפות תורחב בשנה הבאה ואף תכלול כלי דיווח נוספים, בהם ידיעון 

שיופץ על בסיס עתי )ניוזלטר(. 

 .)Organization of News Ombudsmen( ONO  השנה התקבלה הנציבות כחברה בארגון
בארגון זה חברים יותר מ-100 נציבי תלונות ציבור באמצעי תקשורת כתובה ואלקטרונית, 
חברותה  בעולם.  המובילים  והכתובים  האלקטרוניים  התקשורת  מאמצעי  נציבים  בהם 
במה  על  עשייתה  את  להציג  לה  מאפשרת  היוקרתי  לאומי  הבין  בארגון  הנציבות  של 
בין לאומית, להיחשף לדרכי טיפול נוספות ומגוונות בפניות הציבור ולהחליף מידע עם 
גורמים מקצועיים נוספים, זאת כדי להעניק שירות טוב ומקצועי יותר לפונים. בשנת 2014 
נערך כנס בין לאומי של הארגון והנציב נטל בו חלק. מידע נוסף על הכנס ומשתתפיו כאן.

פרק 6:  פרויקטים מיוחדים 

בהמשך להכרזתה של נציבות פניות הציבור בדוח שנת 2012 על שנת 2013 כ"שנת 
הילד" בנציבות, השנה פעלה הנציבות רבות בקרב הדור הצעיר. בהמשך השנה חוזק 
שיתוף הפעולה בין הנציבות לעמותות והארגונים העוסקים בהגנה על שלומם וביטחונם 
של ילדים ובני נוער. שיתוף פעולה זה הביא לשילוב כוחות נגד תכנים פוגעניים בילדים 
ובבני נוער בהם פרסומות, תכנים אלימים ותכנים סקסיסטיים ששודרו במהלך השנה. 

במקרים רבים הביא שילוב זה לתוצאות משמעותיות, כולל הסרת תכנים פוגעניים. 

גולת הכותרת בפעילות הנציבות עם בני הנוער הייתה מסע של עשרות הרצאות שקיים 
הנציב, בתיאום עם משרד החינוך, במוסדות חינוך ברחבי הארץ. ההרצאות התקיימו 
במוסדות חינוך מבית שאן שבצפון ועד באר שבע שבדרום, בהם: ירושלים, תל אביב, 
רמת גן, גבעתיים, רחובות, קריית אתא, אשדוד, קריית גת, גן יבנה, מבשרת ציון ועוד. 
בין המוסדות שבהם נערכו ההרצאות היו בתי ספר תיכוניים, יסודיים, אולפנות לבנות, 
ישיבות תיכוניות, בתי ספר ביישובי פריפריה, כיתות שבהן תלמידים בעלי ליקויים שונים, 
כיתות של עולים חדשים ועוד. הילדים ובני הנוער הרבים גילו עניין רב בנושא צפייה 
ביקורתית בתכנים ובנושא פניות הציבור וגילו גם ידע ברב בתכנים השונים המשודרים 
אצל הזכייניות. במהלך ההרצאות הרבות העלו התלמידים סוגיות אקטואליות שעמדו 
על הפרק, בהן השתתפות נאשמים ומורשעים בדין בתכניות מציאות, תוכן שיווקי סמוי 

בתכניות שונות, פרסומות פוגעניות ועוד.

התלמידים  כיתות  יסודיים.  ספר  בתי  בשני  במינו  מיוחד  פרויקט  הנציבות  יזמה  עוד 
הבוגרים חולקו לקבוצות צפייה ייעודיות בתכנים המשודרים אצל הזכייניות: פרסומות, 
חדשות ותכניות. כל קבוצה התבקשה לבחון באמצעות כלים שהעניק לה הנציב את 

התכנים שנקבעו לה ולהתלונן על תכנים לא ראויים.

שיתוף הפעולה המוצלח עם מוסדות החינוך הביא לחשיפת נציבות פניות הציבור בפני 
דור הצופים הצעיר ועידודם של הילדים ובני נוער להתלונן על תכנים פוגעניים. כמו 
כן, הוא חשף את הנציבות להרגלי הצפייה של ילדים ובני נוער ועל העדפותיהם. לאור 

הצלחות אלו, בשנה הקרובה תמשיך הנציבות בפרויקט המוצלח ואף תרחיב אותו.

 

http://cgcsblog.asc.upenn.edu/2013/06/18/ombudsman-mediation-versus-regulation/
http://www.isef.org.il/
http://www.antidrugs.org.il/
http://www.path-to-life.org/
http://www.rashut2.org.il/news_inner.asp?catid=58&CurrentPage=5&pgid=93254&ShowPage=83&from=NewsLobby&stts=0
http://www.jat.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=666539
http://newsombudsmen.org/members
http://newsombudsmen.org/columns/ono-annual-conference
http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/nat13812.pdf


5657 תודות

ראשית אני מבקש להודות לשר התקשורת, ח"כ גלעד ארדן, שלו אני מגיש דוח זה.

אני מודה ליו"ר מועצת הרשות השנייה, ד"ר אילן אבישר, ולחברי המועצה על שיתוף 
הפעולה והתמיכה בעבודת הנציבות: ד"ר מירב אלוש לברון, יוסי אליטוב, רונית אנטלר, 
עו"ד ורו"ח ג'ק בלנגה, אייל דה–פאו, ד"ר דליה זליקוביץ', אייל מלובן, מרה מרו סבנטו, 

ד"ר ענאן פארס פאלח, יוכבד )יוכי( פלר, יעקב שחם וד"ר מיכל שפירא. 

ולמשנה  באב"ד,  שי  למנכ"ל,  ובראשה  השנייה,  הרשות  להנהלת  לב  מקרב  תודה 
העבודה  וקשרי  ההדוק  הפעולה  שיתוף  על  הרשות,  ולעובדי  מצגר,  אילת  למנכ"ל, 
הטובים. תודה לסמנכ"לי הרשות וראשי התחומים: יהודית לויט, מ"מ סמנכ"ל טלוויזיה; 
איילת כפרי- רדיו;  ביתן, מ"מ סמנכ"ל  ואופיר  רדיו לשעבר  צ'רנוביץ, סמנכ"ל  עידית 
ברכה, ראש אגף פרסומות; חני קומנשטר-שוורץ, ראש אגף מחקר ופיתוח; יוסי מולא, 
ראש אגף הפקות; ניסים טל, סמנכ"ל הנדסה; עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית; 
ד"ר הרצל כהן, מבקר הפנים; ויקטור מגרם, ראש אגף מנהל ומשאבי אנוש; מיטל שגב, 

דוברת הרשות השנייה וניר שוויקי, מ"מ סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש.

תודה גם למנהלי המחלקות המסורים: מירית ליאני, עידן+; אורית בן ארי, עורכת אתר 
בן  מיכל  המועצה;  פעילות  מתאמת  אהרון,  אסי  רכש;  אגף  שלום,  ענבל  האינטרנט; 

שמעון, מנהלת הלשכה של יו"ר המועצה ושלומית תעשה, יועצת הלשון.

בערוצי  רבה  בצמידות  עובדים  אנו  עמם  ולנציגיהם,  המשדרים  לזכיינים  מודה  אני 
הטלוויזיה המסחרית ובתחנות הרדיו האזורי. במיוחד ברצוני להודות לבאים: אבי ניר, 
מנכ"ל קשת; אבי צבי, מנכ"ל רשת; רפי גינת, מנכ"ל ערוץ 10; אבי וייס, מנכ"ל חברת 
מנכ"ל  קובלנץ,  ואלדד   10 חדשות  מנכ"ל  יוכפז,  גולן  שריר;  חיליק  וסגנו  החדשות, 

הטלוויזיה החינוכית.

תודות
גרינברג – קשת; הדר אקרמן – רשת;  גיל  תודה לנציגי פניות הציבור אצל הזכיינים: 
יפעת קריב-גוריון – ישראל 10; ניר נוימן, טל מוסקוביץ ועמית זיסמן – חדשות 10, יעל 

מלצר – חברת החדשות ורות נוח – אחראיות ערוצים מסחריים בטלוויזיה החינוכית.

ללא  רדיו  מנהל  אייל פאר,  עובדים עמם:  השונות שאנו  הרדיו  למנהלי תחנות  תודה 
בן בסט, מנהל רדיוס; סוהיל  דוד  ליאון, מנהל רדיו צפון ללא הפסקה;  הפסקה; אייל 
כראם, מנהל רדיו א-שמס; דן ארנון, מנהל רדיו חיפה; חיים הכט, מנהל רדיו קול רגע; 
אהרון אורגד, מנהל רדיו 90FM; מישל קרמרמן, מנהלת רדיו אקו FM 99; אבי משולם, 
מנהל רדיו תל אביב; אבי רוזן, מנהל רדיו קול חי; אבי מימרן, מנהל התכניות ברדיו קול 
ברמה; אלעד ישי, מנהל רדיו לב המדינה; שלום אורן, מנהל רדיו ירושלים; דוד יוסוב, 
הים  קול  רדיו  מנהל  שי,  ורונן  ישראל  גלי  רדיו  מנהל  פריד,  ישראל  דרום;  רדיו  מנהל 

האדום.

צוות העובדים  פניות הציבור ברשות השנייה,  נציבות  לב לבה של  ואחרונים חביבים, 
המסור: עוזרות הנציב תהילה תנעמי, רוית שמש-הרשקוביץ, אפרת דסקל ורעות רז; 

ולמתמחה שליוותה אותנו בשנה האחרונה, אינה יגורוב.
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נספחים

מהי הרשות השנייה?

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

מבנה הרשות השנייה וסמכויותיה ניתן למצוא כאן.

מהי נציבות פניות הציבור?

נציבות פניות הציבור היא גוף עצמאי הפועל בתוך הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו. על פי חוק, מוסד נציב פניות הציבור הוא גוף עצמאי 
ובלתי תלוי, שאינו כפוף לרשות השנייה אלא למרותו של הדין בלבד. 
הנציבות עונה ומטפלת מדי שנה באלפי פניות ותלונות המגיעות מהציבור 
על שידורים בערוצי הטלוויזיה והרדיו הציבוריים המסחריים, ובכללם, 
2 ו-10 בטלוויזיה ו-16 תחנות הרדיו האזורי )רדיו צפון ללא  ערוצים 
 ,FM 90 הפסקה, רדיו א-שמס, רדיו קול רגע, רדיו חיפה, רדיו אמצע הדרך
רדיוס FM 100, רדיו ECO 99 FM, רדיו ללא הפסקה FM 103, רדיו תל 
אביב, רדיו קול-חי, רדיו קול-ברמה, רדיו לב המדינה FM 91, רדיו ירושלים 

החדש, רדיו דרום, רדיו קול הים האדום ורדיו גלי ישראל(.

באילו עניינים ניתן לפנות לנציב?

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

משרה או ממלא תפקיד במקומות אלה.

מי יכול לפנות לנציב פניות הציבור?

כל אחד רשאי לפנות לנציב פניות הציבור. חוק הרשות השנייה קובע 
כי נציב פניות הציבור פועל באופן עצמאי. הנציב רשאי לבצע בדיקות 
וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו, תוך הגינות ושמירה על איזון בין 

חופש הביטוי של הגורמים המשדרים לבין כבודו של הפונה.

אילו פניות לא יטופלו?

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

פניות שהוגשו לאחר שעברו שלושה חודשים מהיום שבו בוצעה . 2
הפעולה נשואת התלונה.

פניות שהנציבות סוברת כי הן קנטרניות או טרדניות.. 3

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

פניות שהוגשו למבקר המדינה.. 5

http://www.rashut2.org.il/about_lobby.asp
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כיצד הפניות מטופלות?

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

שהוגשה נגדו התלונה.

כיצד ניתן לפנות לנציב פניות הציבור?

פנייה או תלונה יוגשו אך ורק בכתב ויישלחו במישרין לנציבות פניות 
הציבור ברשות השנייה )פנייה טלפונית לא תתקבל(. על הפנייה להכיל 
את פרטיכם האישיים בציון השם המלא והכתובת. הפנייה תכלול את 
תיאור המקרה שעליו אתם מבקשים להתלונן תוך ציון מועד השידור 

המדויק )תאריך ושעה(. 

ניתן לפנות באמצעות הכתובת:

 www.rashut2.org.il/public_complain.asp

או  באמצעות הברקוד 

פקס שמספרו: 02-6556299 

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

אנחנו הקול שלכם

www.rashut2.org.il/public_complain.asp
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Who should participate in reality shows – The participation 
of sex offender David Digmy and singers Eyal Golan 
and Moshe Peretz )who were under police investigation( 
in reality shows triggered, for the first time, a flow of 
complaints, raising the question whether people involved 
in legal investigations, should participate in reality shows? 
Though the debate on that matter continues, it remains to 
be seen whether in the future it might lead to the creation 
of an ethical code.   

A decline in the number of complaints about news 
content – in 2013, 323 complaints were filed against news 
broadcasting compared to 551 complaints in 2012. This 
indicates that the sensitivity of the viewers and listeners 
declines in times in which there are few or not significant 
political events.

A decline in the number of complaints about radio content 
– in 2013 only 156 complaints were received in this issue 
compared to 295 complaints in 2012. This decline is the 
result of extensive cooperation between the ombudsman, 
the SATR and the radio stations.

Main trends

During 2013, viewers and listeners filed 3,571 complaints to 
the ombudsman of the SATR and in what follows we will 
describe the main trends of these complaints:

A Rise in the number of complaints – in 2013 there was a 
rise of 12% in the total number of complaints filed to the 
ombudsman )3,571 in 2013 compared to 3,179 complaints 
in 2012(. This increase is mostly due to a 15% increase in 
the number of complaints filed about television content. 
Most of the complaints, 2,546 )71%( were filed regarding 
television content, 442 complaints )13%( regarding radio 
content and 583 complaints )16%( were regarding general 
subjects.

Maintaining a wholesome media environment – 53% of 
the complaints was filed in response to airing offensive 
content. Almost 50% of the complainants argued against 
broadcasts that: presented violent images )321 complaints(, 
offended children )490 complaints( and encouraged 
unsuitable behavior )614 complaints(. This indicates 
the importance of maintaining a wholesome media 
environment in the eyes of the public. 

Maintaining the dignity of the weak societal sectors – 
in 2013, more complaints were filed following offense 
caused by broadcasting presenting and encouraging social 
discrimination )591 complaints in 2013 compared to 435 in 
2012(. This trend only strengthens the determination of the 
ombudsman to act against such broadcasts.


