
  אופן טיפול  תקציר  נושא התלונה  מספר תלונה
133/19  

  
פרסום 

  גזעני/סטריאוטיפי
בערוץ חדשותה של המרכזית המהדורהתלונה כנגד 

 בסכנת פניציה מפעל כאילו ידיעהפירסמה אשר  טלויזיה
 י. חרד חרם בגלל סגירה

  

  תלונה נסגרה ללא פניה לנילון.

בתחנת כתב  גזעניות מצדו שלהתבטאויות ואמירות טענה ל  התבטאות גזענית  174/19
  כנגד החברה הבדואית רדיו

  מחלקה לתפקידים מיוחדים.שלח לבחינת הנ
  תלונה נסגרה.

204/19  
208/19  
209/19  
211/19  
212/19  

, התבטאה בצורה גזענית ופוגעניתכתבת הפלילים תלונה כי   התבטאות גזענית
  ה. כלפי ישראלים יוצאי אתיופי לכאורה,

  מחלקה לתפקידים מיוחדים.בחינת ההועבר ל

בחשבון הטוויטר שלו: "טוב, שפרסם  עיתונאיתלונה כנגד   התבטאות גזענית  235/19
רשמית הגיע הזמן לשבור כמה ידיים וכמה רגליים. בקבוקי 
תבערה, לינצ'ים, אנרכיה. מספיק. לעצור את זה בכל הכח. 

בצער: תקעתם גול עצמי ולעדה האתיופית אני אומר 
  .הלילה. חדל"

  מחלקה לתפקידים מיוחדים.בחינת ההועבר ל

236/19  
287/19 

פרסום 
  גזעני/סטריאוטיפי

וטען כי עיתונאי כנית בוקר התראיין תבמהלך תלונה כי 
  עבירות פליליות.  14לסלמון טקה ז"ל היו 

ת פרטים ללשכת היועץ המשפטי לממשלה עקב חשש לחשיפועבר ה
  האסורים לפרסום.

כלפי  רדיוכנית תב שדרןהתבטאויות של תלונה כנגד   התבטאות גזענית  238/19
אוכלוסיית מבקשי המקלט והעובדים הזרים ממדינות 

 אפריקה וכן קהילת יוצאי אתיופיה.
  

  מחלקה לתפקידים מיוחדים.בחינת ההועבר ל

371/19  
373/19  
374/19  
375/19  
376/19  

תלונות בהן נטען להסתה לגזענות על ידי העיתונאי   התבטאות גזענית
  בתוכנית טלויזיה

  שלח מכתב למועצת העיתונות.נ
  ערוץ המשדר.לממונה על קבילות הציבור ב נשלח מכתב

  נשלח מכתב למחלקה לתפקידים מיוחדים.

המסית  באתר האינטרנט  כותבטור דעה של תלונה כנגד   התבטאות גזענית  405/19
  , לכאורה.לגזענות

  ידיעה.ל

434/19  
435/19  
436/19  

  

פרסום 
  גזעני/סטריאוטיפי

פרסום סטריאוטיפי כלפי ישראלים ממוצא תלונות על 
  אינטרנט.באתר  אתיופי

   .נילוןשלח מכתב לנ
  עודכנו כי הפרסומים הוסרו בעקבות תלונות.מהנילון 

פרסום   438/19
  גזעני/סטריאוטיפי

ישראלים נעצרו  59: "ארדן: כתבה בעיתוןתלונה על 
ן שאזרח שד לניסיון הברחת גת". בכתבה צויבאירופה בח

  שלח מכתב למועצת העיתונות.נ



ישראלי ממוצא אתיופי נשפט ונשלח לעשר שנות מעצר 
  בטורקיה.

486/19  
487/19  

פרסום 
  גזעני/סטריאוטיפי

ים, עם פרסמו ידיעה על עולים לא יהודעיתון בתלונה כי 
  שכלל לא הוזכרו בידיעה., תמונה של יוצאי אתיופיה

  שלח מכתב למועצת העיתונות.נ

 


