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: צווי עשה.הסעדים המבוקשים

בהכרח לא  אם  גם  ופופולארית,  מוכרת  ציבורית  אישיות  הוא  חצרוני,  פרופסור אמיר  התובע, 

האוניברסיטאות50. הוא פרופסור לתקשורת באוניברסיטת קוץ’ באיסטנבול אשר נמנית על אהודה  

הטובות באסיה, פרסם כמאה מאמרים אקדמיים בתחום המדיה הכתובה האלקטרונית והדיגיטלית וכן

בנושא תקשורת בינאישית, הוא אחד ממאה החוקרים הפוריים ביותר בעולם בחקר הפרסום ולימד במיטב

הכבושים.  ובשטחים  בחו"ל  בארץ,  פובליציסט,המוסדות  כסופר,  מעבודה  מתפרנס  אף  התובע 

של האקסקלוסיבית  האנגלית  הגרסה  למוצרים.  ופרזנטור  נדל"ן  יזם  פרסומאי,  סטנדאפיסט, 

אנציקלופדיה ויקיפידיה הגדירה אותו כ:

An  Israeli  professor  of  communication  who  currently  teaches  at Koç

University in Istanbul.[1] He  is  also  a  novelist  and  publicist  in  Israel  known  for  his

extremely divisive views.

.   לכתב תביעה זה  1  העתק עמוד הויקיפדיה של התובע צורף וסומן כנספח 

.

https://en.wikipedia.org/wiki/Amir_Hetsroni#cite_note-:0-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C3%A7_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C3%A7_University
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https://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul


דעותיו של התובע אינן מקובלות כנראה על הרוב במדינה; או לפחות על כמה מיעוטים קולניים בה.

 היתה כרוכה בפשעי מלחמה1948התובע מאמין ב"מדינת כל אזרחיה" וסבור כי הקמת מדינת ישראל ב-

וגרמה עוול לפלשתינאים. הוא מתנגד לציונות ולחוק השבות, רואה בעין יפה השתמטות משירות קרבי,

מאמין כי יש להפחית את הילודה בישראל, וכי הגירה לאירופה היא דבר טבעי. התובע מגדיר את עצמו

הוא מתבטא לא אחת באופןכניהיליסט ואתיאיסט אשר קיבל משר הפנים אישור לפרוש מהיהדות. 

. שמעורר מחלוקת, מה שהופך אותו לדמות ציבורית בהרבה מאשר לו היה "סתם" פרופסור לתקשורת

בזכות עמדותיו אלו, שמבטא התובע בערוצי מדיה מגוונים, ובעיקר ברשת החברתית פייסבוק של

, העלה מופע סטנד-אפ מצליח, זכה לחשיפההנתבעת, הוזמן התובע למאות הופעות בכלי התקשורת

אדירה והפך לכוכב תרבות וידוען, ובלשון ההמון: סלבריטי. 

, תוך חוסר הבנהאלו שאינם שבעי רצון מדעותיו של התובע קוראים כל הזמן להשתקתומנגד, 

כאילו השתקת התובע תגרום לנצחון עמדותיהם. אמונה וכבוד לשיח הדמוקרטי ומתוך 

מדי פעם, קריאות אלו של המלעיזים הביאו לחסימת וסגירה זמנית של חשבון התובע ברשת החברתית

. אולם, לאחר שעבר תהליך של "אימות" מולשל הנתבעת אשר נכנעה למרבה הבושה ללחץ ההמון

הרשת, וזו הגדירה אותו כחשבון מאומת, בעל תג כחול של ידוען, חסימה זו פסקה כמעט לגמרי והוחלפה

מעת לעת בהסרה אקראית של תכניו.

התובע עמל בימים אלו על מחקר מדעי שיפורסם בספר חדש בנוגע להיכרויות שחי את המדיה, דעןכמ

.ברשת

ובוחןכשלושה שבועותלפני  , וזאת מבלי לקבל התראה מראש, ובעודו עמל על המחקר לעיל 

, לא סיפקה לו מענההצעות להשתתף בפרסומות, סגרה הנתבעת את חשבון הפייסבוק של התובע

לשאלה מדוע עשתה כן, ואף לא נתנה לו אפשרות בפועל לערער על החלטה זו; ערעור שהגיש והובטח לו

. בפועל, מצא את עצמו התובע ללא במה להביע בה את עמדותיו וללא דרך ליצירתכי יענה  לא נענה כלל

קשר עם חשבונות של אוהדים ונושאי מחקר שלו. 



ימני פוליטי  לארגון  התובע  בכיכובו של  פרסומי  קמפיין  החשבון שיתקה  מגעיםהסרת  עצרה   ,

לקמפיינים נוספים למחליק שיער ולמטבחים, ופגעה אנושות ביכולת להפיץ תוכנית טלוויזיה שבועית

שהוא מככב בה ביחד עם העיתונאי, הסופר והוגה הדעות בני ציפר )שהתנהלו מגעים להעברתה לערוץ

גם יכולתו של התובע לשווק דירות בחודשים הקרובים בפרוייקט הנדל"ןמסחרי עם תקציב מפנק(. 

. שהוא בונה בדרום ת"א: "מגדלון פרופסור חצרוני" נפגעה דראסטית

,עניינה של תביעה זו לא מצריך ידע טכני מסובך: התובע מבקש את השבת חשבון הפייסבוק שלו

ופרטים על אודות המידע שגרם לחסימתו. מטרתה המוצהרת של תביעה זו היא לאתר את בני העוולה

שגרמו לאבדן החשבון, ככל הנראה מתוך נקמנות אישית או עוינות אידאולוגית, ולחייבם לתת את הדין.

לתובע אין אינטרס להסתכסך עם הנתבעת, והוא מעוניין בהשבת החשבון שלו, שתכניו שייכים לו.

התובע תובע אף את נזקיו על השבתת החשבון הן בתקופת ההשבתה והן בתקופת ניהול משפט זה,

( אבדן הזמן שהשקיע התובע בניהול ותחזוקת1בין בצורה זמנית ובין בצורה קבועה, וזאת בגין: )

( הרווחים שהצמיחה הנתבעת כתוצאה מהשימוש בתוכן2החשבון שלו ברשת החברתית פייסבוק; )

( יצר;  דמותו,3שהתובע  התובע,  בשמו של  מהשימוש  כתוצאה  הנתבעת  הרווחים שהצמיחה   )

( לציבור אוהדיו4כינויו;  והקטנת החשיפה שלו  ( הנזק שנגרם לתובע מאבדן הבמה העתידי, 

.( אבדן יכולתו של התובע להגיב על מעשי עוולה של אחרים5המוצהר; )



צווי העשה המבוקשים הם: 

, לקבלת עותק של כל המידע המוחזק בידי1981 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-13( צו, מכח סעיף 1)

הנתבעת על אודות התובע, לרבות זהות כלל המדווחים עליו ברשת החברתית, תוכן תלונותיהם, וכל

מידע הנוגע לזהותם המצוי הנתבעת;

 המורה לנתבעת להשיב את1971 לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א-3( צו, מכח סעיף 2)

;חשבון התובע באתר פייסבוק

 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-29, סעיף 2007 לחוק זכויות יוצרים, התשנ"ח-57( צו, מכח סעיף 3)

 לקבלת חשבונות המפרטים את ההכנסות שצמחו1999 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-15, וסעיף 1981

לנתבעת מכח הפרסומים של התובע והשימוש בשמו, כינויו, תמונתו וקולו במהלך ההתקשרות החוזית

בין הצדדים ולאחר סיומה.

:הסעד הזמני המבוקש במקביל להגשת כתב תביעה זה הוא סעד אשר

( יאפשר לתובע את הגישה למידע האישי על אודותיו, לרבות תכני הודעות עבר שלו, חשבוניות וכל1)

פרסום שפרסם ברשת, וזאת לצרכי גיבוי, תיעוד ותשלום מס אמת.

( יאפשר לתובע את הגישה לחשבון אך ורק לצורך תגובה על דברי לשון הרע המתפרסמים כנגדו ברשת2)

החברתית ומענה להודעות אשר ישלחו אליו.



.הצדדים.1

, ולמרות שנכנס לעשור השישי לחייו1968התובע. התובע הוא יליד שנת .1.1

. הוא התפרסם במיוחד בזכות רעמתהוא אחד הגברים הנאים במדינת ישראל

השיער המזהה אותו, והוא הישראלי היחיד שנבחר כחבר מן המניין באקדמיה

)הודעה על צירוף התובע לאקדמיההבינלאומית של מדענים עם שיער שופע 

   לכתב תביעה  2     הבינלאומית למדענים עם שיער שופע צורפה וסומנה כנספח

אשרב .זה( הישראלית,  בעיתונות  דווחה  באקדמיה  כחבר  התובע  של  חירתו 

,מקפידה לדווח על כל צעד שעושה התובע כידוען לכל דבר, משל היה דוגמנית

העתק פרסום מאתר “מעריב” על צירוף התובע לאקדמיהשחקן כדורגל. , זמר

.   לכתב תביעה זה     3  צורף וסומן כנספח 

ידוען הראשון מתחום מדעי החברהן-ההתובע אף היה המדע.1.1.1

וזאת עוד בשנתכילותשזכה להתייחסות בתכנית הר פינס",  "גיא   

2014 .

התובע רכש תואר ראשון בהצטיינות יתרה בפסיכולוגיה, קולנוע.1.1.2

, השלים לימודי דוקטורט1993יזיה מאוניברסיטת תל-אביב בשנת ווטלו

,2001דוקטורט באוניברסיטת מינכן בגרמניה בשנת -, פוסט1999בשנת 

באוניברסיטת לימד  הוא  בתחומו.  המבוקשים  המרצים  לאחד  והיה 

תל-אביב, באוניברסיטה העברית, והתקדם לדרגת מרצה בכיר במכללה

. בשנתללות הטובות בישראלהאקדמית עמק יזרעאל שהיא אחת מהמכ

להיות2009 לימים  הפכה  אשר  ושומרון,  יהודה  למכללת  עבר   

אוניברסיטת אריאל בשומרון שם גם התקדם לדרגת פרופסור-חבר. בשנת

בשלוחה2015 כפרופסור  לביתו  לעשות  והלך  ישראל  את  זמנית  עזב   

 עבר ללמד באוניברסיטת2017הסינית של אוניברסיטת ליברפול. בשנת 

קורות חייוקוץ’ באיסטנבול, שהיא הטובה בטורקיה ומהטובות באסיה. 

. התובע הוא גם   לכתב תביעה זה  4  המלאים של התובע צורפו כנספח 

מרצה מבוקש במסגרות חוץ-אוניברסיטאיות כגון "פרופסור על הבר",

ונקרא לא אחת לשמש כפרשן לענייני מדיה בתקשורת הפופולארית. 

מאז אמצע העשור הקודם פרסם התובע בצורה קבועה טורי דעה.1.1.3

מעריב, מידה, הארץ, ועוד. לצד, YNET, NRGבכלי התקשורת. באתר 



ופוליטיים כלליים  בנושאים  לא אחת  כתב  גם  הוא  מדיה  על  מאמרים 

והביע עמדות שנויות במחלוקת כגון עידוד גירושין בין הורים לילדיהם,

תמיכה בירידה מהארץ, ומאמרים בשבח יחסים פתוחים )פוליאמוריה(.

 ואילך יצא התובע ממגדל השן האקדמי והחל לספק2004משנת .1.1.4

בשנים. שירותים כיועץ לחברות הפקה וטלוויזיה בתחומי המחקר שלו

את2009-2010 סיקרה  אשר  בתכנית  קבוע  משתתף  היה  אף   

המתרחש ב"אח הגדול" והיה אחד מיועציה של חברת ההפקה בכל

.הנוגע לפורמט הטלוויזיוני

, היה התובע אחד המשתמשים הראשונים בעולם2006בשנת .1.1.5

"פייסבוק" החברתית  הרשת  של  מספרבשירותיה  למשתמש  והיה   ,

ארבע מאות שלושים וארבעה אלף ושבעים וחמישה בעולם כולו. באותה

אנשי אקדמיה. בלבד של  מצומצם  לחוג  סגורה  היתה  התקופה הרשת 

קורנל באוניברסיטת  שלימד  בעת  החברתית  לרשת  נרשם  התובע 

היוקרתית.

לבצע.1.1.6 והחל  פייסבוק  ברשת  הטמונות  מהיכולות  נדהם  התובע 

תוך שהוא משתמש בחשבון שלו ברשת זה  מחקרים אקדמיים בתחום 

החברתית למטרות מחקר. 

בשנת .1.1.7 לדוגמא,  האקדמי2017כך,  המאמר  את  התובע  פרסם   

Revealing images as Facebook profle pictures: Infuences of

demographics and relationship status שפורסם בכתב העת ,Social

Behavior and Personality: an international journal, Volume 45,

Number 6, 2017, pp. 987-997)11(מחקר זה, כשמו כן הוא, עסק .

תמונות פרופילכה והעדר זוגיות לבין נטיה להציג בקשר בין השכלה נמו

)הצילום המזהה את האדם בחשבון הרשת החברתית שלו(.חושפנית 

היפה..1.1.8 בנות המין  עם  כדי להתכתב  גם  התובע השתמש ברשת 

יישומון  לבין  הנתבעת  באתר  חשבונו  בין  חיבר  כך,  Tinderלצורך 

זו בכל רחבי העולם. התובע צלח במשימתו  נשים  לו לאתר  המאפשר 

ידוען, ומחבר "מבחן הפרופסור" אשר משתמש בפרופיל היותו  בזכות 

רומנטית התאמה  לבדוק  כדי  רומנים. הפייסבוק  מעט  לא  ניהל  הוא 

סוערים עם מעריצות יפות תואר שהכירו אותו בפייסבוק. אחד מהרומנים



היה כה מפורסם עד שנהפך לנובלה גראפית אותו כתב התובע ביחד עם

וואלה! באתר  ופרסם  רוטנר  רחלי  הנודעת  הנובלה העיתונאית  העתק 

.   לכתב תביעה זה  5  צורף וסומן כנספח 

בשנים האחרונות הפך התובע ליזם נדל"ן כאשר הוא בונה את.1.1.9

בתל-אביב ביותר  הצר  הפייסבוקהמגדל  בחשבון  שוב  ומשתמש   ,

הפופולארי שלו כדי לגייס עובדים לפרוייקט )כגון מהנדס תכנון שלד

 הפרוייקט בכלי התקשורת ובמדיהקדם אתומפקח בנייה( וכן על מנת ל

. כך, למשל, בחול המועד סוכות הוא ערך הגרלה בין העוקביםחדשהה

חווייתיים לכל המשפחה באתר והזוכים קיבלו סיורים  אחרי הדף שלו 

במגזין הבנייה.  הפרוייקט  אודות  כתבה  timeהעתק   outסומן  

. לכתב תביעה זה6כנספח 

בעקבות פרסומו הגובר של התובע כאושיית רשת, החלו להזמין.1.1.10

פרסומת למשל,  כך,  ושירותים.  מוצרים  לשלל  כפרזנטור  שירותיו  את 

של השנה  לקמפיין  נבחרה  מגדלים  בהתנחלות  חדשה  לשכונה  שעשה 

יש"ע בשנת  )2016מועצת  צורף  העתק פרסום על בחירת הקמפיין 

לכתב תביעה זה7וסומן כנספח  התובע התמחה בפרסומות בסגנון (. 

לדוגמא, כך,  שנואה.  כאישיות  בדימוי שלו  אשר משתמשות  "נגטיב" 

הוא גויס על מנת לפגוע בקמפיין של עמיר פרץ במפלגת2017בשנת   

העבודה. 

צד הימני-דתי-מזרחי של המפה הפוליטית יש אלו שלאבאולם, .1.1.11

מחבבים את התבטאויות התובע. לדוגמא, הרב מאזוז, מחשובי הרבנים

כינה את ישי,  אלי  לשעבר  הפנים  ופטרונו של שר  המזרח  עדות  בני 

התובע ממש לאחרונה "התגלמות של השטן" לאורך השנים היו רבים אשר

קראו להחרימו, או לסגור לו את החשבון, ולצורך כך פנו לא אחת לנתבעת

העתק הפרסום על דבריו של הרב מאזוז צורףוביקשו כי זו תעשה כן. 

. לכתב תביעה זה7וסומן כנספח 

ויובהר, כל מי שנחשף לפעילות התובע הוא אדם אשר מעוניין לעשות כן:.1.1.12

אנשים שחיבבו את פרופיל הפייסבוק או העמוד שלו, אנשים שנכנסים לכתבות

על אודותיו בכלי התקשורת. התובע לא שולח את הגיגיו ביוזמתו למי שאינו

מעוניין.



, היא הגורם הרלוונטי אשר סיפק לתובע במה ושירותיפייסבוק אירלנדהנתבעת, .1.2

מיליון חשבונות בישראל6.1רשתות חברתיות במועדים הרלוונטיים. לנתבעת   

יישומוני  הבעלים של  גם  ו-WhatsAppוהיא   Instagramהנתבעת מפעילה  ;

 עובדים200, והיא מעסיקה של כ-22משרדים בתל-אביב בבניין ברח’ רוטשילד 

בישראל.

החוזית.2 בשנת ההתקשרות  אך  לתובע,  זכור  בתאריך שאינו  התובע2006.  , הצטרף 

לשירותי הנתבעת והיה המשתמש הארבע מאות שלושים וארבעה אלף ושבעים וחמישה;

מתוך כשני מיליארד משתמשים מדובר על מספר משמעותי המעיד על כך שהתובע זיהה

העתק הסכם השימוש של הנתבעתבשלב מוקדם את הפוטנציאל הגלום בשירות זה. 

. לכתב התביעה8והתובע במועד רלוונטי זה צורפה וסומנה כנספח 

ברורה: .3 היתה  החברתית  ברשת  בחשבונו  התובע  של  אתמטרתו  לזהות  ידע  התובע 

ההשפעה הניכרת שתקום באמצעות הרשת, וביקש לפרסם שם את הגיגיו, להכיר אנשים

הוא העריך מבעוד מועד בעלי תחומי עניין נוספים, ולהשפיע על שיח היום הציבורי.

שאושיות רשת כמוהו שיקדימו להצטרף וירכשו עוקבים רבים יוכלו להשתמש במעמדם

על מנת להשיג הון כלכלי, פוליטי וחברתי, כפי שעשה.

לצורך כך, הסכים התובע לסעיפים דרקוניים בתנאי השירות של הנתבעת, אשר.3.1

כללו את זכותה להשתמש בהגיגיו ללא תמורה לתקופת ההסכם.

והרשות.3.2 הזכות  את  ההסכם,  לתקופת  לנתבעת,  סיפק  עוד  התובע 

להפיץ את הגיגיו, שהם יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, ולהשתמש בשמו,

ר עשיית  לצרכי  וכינויו  יחסיםיודמותו  מערכת  כי  הבנה  מתוך  וזאת  וח, 

.ארוכת טווח כזו תועיל לשני הצדדים

התובע הניח כי יצירת פנתיאון המכילוכיצד תועיל מערכת היחסים? .3.3

את כלל יצירותיו, הגיגיו וכן המאפשר לו גישה בלתי אמצעית לקהל רב הן

הנתבעתכאלו שמציגים יחסי שותפות, גם אם לא נתכוננה שותפות רשמית: 

תרוויח מפרסומיו של התובע על ידי מכירת פרסומות, ומנגד תיתן לו במה

עמדותיו את  הרווחלהציג  הצדדים;  בין  המקזזת  היחסים  היתה מערכת  זו   .

שהצמיחה הנתבעת מהצגת פרסומות לצד פרסומי התובע היה משמעותי לאור

הפרסומים הרבים בתקשורת על פוסטים של התובע עם קישורים לנתבעת, ומנגד

התובע קיבל את האפשרות לפרסם דעות חוקיות, אך שאינן מקובלות.



בניהול.3.4 שעות  אלפי  האחרונות  השנים  בתריסר  השקיע  התובע 

זוותחזוקת הפרופיל האישי שלו, והפיק ממנו הנאה רבה . השקעת שעות 

יצירת תדמית שתהיה מוכרת בציבור ולצורך  יתר עסקיו  קידום  לצורך  נועדה 

כי בזכות פרסומו זה ראוי לציין  לו לרכוש מעמד והשפעה. בהקשר  ותאפשר 

ברשת התראיין התובע אלפי פעמים בכלי התקשורת לרבות תוכניות טלוויזיה

בסדרה כיכב  וקירשנבאום",  ו"לונדון  העיתונות"  את  "פגוש  כגון  יוקרתיות 

דוקו-קומית מצליחה בהוט )"מחשב מסלול מחדש"(, השתתף בקמפיינים )למשל

לוועד למלחמה באיידס(, ולאחרונה גם החל לכתוב פרסומות, כמו למשל לארגון

העתק כתבה מאתר הברנז'ה "אייס" על עשייתו של. 1הימני "חזון לאומי"

.  לכתב תביעה זה9התובע כפרזנטור צורף וסומן כנספח 

גם הוזמן להשקות של מוצרים או עסקים, נהנהכמו כל ידוען, גם התובע .3.5

מארוחות חינם, תשורות הניתנות לידוענים במעמדו, אירוח חינם אצל מעריצים

בחו"ל, מתנות לסלב וקשרים אישיים עם פוליטיקאים בכירים וראשי המשק. זהו

העתק כתבה מאתר "השקמה" עלכמובן הון משמעותי גם אם רק חלקו כספי. 

10ענים צורף וסומן כנספח נוכחות התובע באירוע עם בכירי המשק וידו

.לכתב תביעה זה

עד כמה גדול ומשמעותי פרסומו של התובע כאושיית רשת? דירוג של.3.6

הרייטינג  במקום ה-SpyTheNetחברת  ממוקם  מצא שהוא  דפי16  כל  מבין   

האינטראקטיביות.  ברמת  מישראל  אנשים  דיווח מאתרהפייסבוק של  העתק 

לכתב11" על דירוגו של התובע צורף וסומן כנספח comהשיווק "מזבלה.  

זה גם כלי התקשורתתביעה  כי  ניתן לראות  זה,  . בנוסף לדירוג אובייקטיבי 

נוהגים להציגו כ"אושיית רשת", וגם האיש שברחוב מרבה להצטלם איתו ומבקש

ברי כי הסרת פרופיל של כוכב רשת, אשר חייו ופרנסתו ממנו תמונה וחתימה.

כרוכים ברשת היא בבחינת מכת מוות אישית, רגשית, חברתית וכלכלית.

לאור פרסומו, התובע הפך לדמות בתוכניות הסאטירה הפופולאריות "ארץ.3.7

( ומדינת היהודים )תאגיד השידור כאן(. גם התובע רואה את עצמוקשתנהדרת" )

העתקכסאטיריקן ומדגיש לגולשים כי חלק ההתכנים בדף שלו הם סאטיריים. 

הדף של התובע בטרם נמחק שמדגיש כי חלק מהתכנים סאטיריים צורף

. מבלי להיכנס לניתוחים ספרותיים, ברי כי   לכתב תביעה זה  12  וסומן כנספח 

1https://www.youtube.com/watch?v=QxlC1lR6CiA



סף הסיבולת לתכנים סאטיריים גבוה יותר מאשר כשהתכנים מתיימרים לייצג

מציאות.

ולהבין את שיטת הענישה הנהוגה אצל הנתבעת.כ.4 ליטול הפסקה מתודית  אן המקום 

שר מוסווים כ"הגנה עלאכאשר הנתבעת חושבת כי פרסום מסוים אינו לרוחה מטעמים 

משתמשי הפלטפורמה", או כאשר האלגוריתמים שלה מזהים מילים חוקיות לחלוטין אך

כגון "כושי", היא פשוט חוסמת את politically correctבעלות אוריינטציה שאיננה 

המשתמשים שלה, בין אם לזמן קצוב קצר, ובין אם לנצח. הנתבעת בדרך כלל לא מספקת

כל מידע על אופי החסימה, על הסיבות בגינן נחסם העמוד או על המאשימים, וזאת

בניגוד לכללי הצדק הטבעי: הזכות הראשונית של אדם לדעת במה הוא מואשם ולהתעמת

עם מאשימו.

אורך השנים נמחקו יצירות שפורסמו על ידי התובע ואשר הוגנול.4.1

לזמן ממושך שלא וכן נחסם החשבון שלו  יוצרים עשרות פעמים,  בזכות 

. התובע ניסה לאתר את התאריכים המלאים, אולם בהתחשב בכךבהתראה מראש

שגישתו לחשבון הפייסבוק שלו נחסמה, הרי שהרשימה המפורטת היא חלקית

נחסם, אך לא הצליח. ניסה התובע לאתר את הפרסומים בגינם  במיוחד; עוד 

הנתבעת התעקשה שלא לפרט את פרטי המחיקות במרבית ההודעות ששלחה לו

מייל לתובע  נשלח  שלגביהם  הבאים  בתאריכים  שנמחקו  בפריטים  ובמיוחד 

נחשלאקוני המפרט שפוסט כלשהו לא עמד בכללים ונמחק ואין טעם לנסות ל

.מהו בהתחשב בכמות הפרסומים האדירה של התובע

תאריכים הבאים הוסרו תכנים שפורסמו על ידי התובע ללא שזה יודעב.4.2

,03.02.2017, 21.11.2016, 23.06.2016, 16.06.2016, 08.12.2015מהם: 

10.08.2017 ,19.09.2017 ,25.09.2017 ,27.09.2017 ,16.10.2017 ,20.11.2017,

27.11.2017 ,04.12.2017 ,05.12.2017 ,08.12.2017 ,21.12.2017 ,11.01.2018,

12.01.2018 ,29.01.2018 ,06.02.2018 ,21.02.2018 ,27.02.2018 ,28.02.2018,

ביום09.03.2018, 05.03.2018, 01.03.2018 ידועים  לא  פרסומים  ארבעה   ,

, שני פרסומים ביום26.03.2018, 20.03.2018, שני פרסומים ביום 13.03.2018

ביום 27.03.2018 פרסומים  ,06.04.2018, 05.04.2018, 03.04.2018, שישה 

,17.04.2018ארבעה פרסומים ביום  16.04.2018, שני פרסומים ביום 12.04.2018

.19.04.2018 וחמישה פרסומים ביום 18.04.2018ושני פרסומים ביום 



מה.4.3 לתובע  נמסרה  לא  האחרונות  בשנתיים  שנעשו  המחיקות  בכל 

. רק במחיקות שנעשו בתאריכים מוקדמים יותר,נמחק או מה הסיבה למחיקה

, נמסר לתובע לעתים אלו פרסומים נמחקו, אך הסיבה2016ככל הנראה עד לשנת 

עדיין לא נמסרה. 

יולי .4.4 בשפתו2015בחודש  ביקורת  ובו  חיבר,  שהתובע  פרסום  הוסר   

הציורית על שר האוצר משה כחלון, ובחירתו להטיל מס ירושה )דבר שהיה פוגע

בתובע אישית( ולא לחסל את מוסד הדיור הציבורי.

עקבות הפרסום הבאבנחסם התובע  ,2016עוד לדוגמא, בחודש ספטמבר .4.5

 למרות שאין בו שום תוכן לא-חוקי, מסיתיפן, וזאתבו הוא מביע חיבה לתרבות 

או אלים.



בנוסף, במועדים שעליהם לתובע אין תיעוד על כך אך הם התרחשו.4.6

. , נחסם לחלוטין החשבון שלו, ולא רק נמחקו פרסומים2016לפני שנת 

זכויות.4.7 נפגעו  נפגע חופש הביטוי של התובע,  בכל אחד ממקרים אלו 

אשר אין לו כל גיבוי להם,והיוצרים שלו שכן הועלמו תכנים אשר היו בבעלותו 

ונפגע כבודו. התובע נמנע אז מלתבוע את הנתבעת בגלל הזמניות של הפרת

ההסכם וגם בגלל שבשנתיים האחרונות לא נחסם כלל החשבון שלו.

חתם גרמה לו לגבש עמדות ביקורתיות ביחס לנתבעת. הואנים פגיעה בתובע לאורך השה.5

העתק כתבה .אושיות רשתעם מדיניות הצנזורה לעל עצומה הקוראת לנתבעת להפסיק 

על אודות העצומה עליה חתם התובע צורף וסומן כנספח   YNET  מאתר  לכתב  13       

. תביעה זה

Wallaהתובע גם ביקר את הנתבעת לא אחת בכלי התקשורת, ופרסם מאמר באתר .5.1

פוסטים. למחוק  תחדל  לא  בישראל אם  הנתבעת  פעילות  להפסיק את  הקורא 

.    לכתב תביעה זה  14  העתק המאמר צורף וסומן כנספח 

בעבר החזיק התובע במניות של חברת האם של הנתבעת, ולאחר אחת.5.2

שהחזיק בחשבון הבנק שלו לאות מחאה.אלו החסימות שספג, התובע מכר מניות 

זו של התובע סוקרה בכלי התקשורת.  וסומןגם פעולה  העתק פרסום צורף 

.    לכתב תביעה זה  15  כנספח 

לתפיסתו של התובע, חופש הביטוי קודם לכל ערך. לכן, הוא גם התנגד.5.3

איש הימין הקיצוני בנצי גופשטיין לחסימות פייסבוק של יריבו הפוליטי המר:

 תפלל למותו של התובע.ד ליום זה משע

אחרונה, התובע אף ערך ניסוי שעתיד היה לפרסם בכתב עת, והוא העלהב.5.4

את הבעת צערו על עליה לא מבוקרת ממדינות עולםלפרופיל שלו סרטון שכולל 

. סרטון זה נמחק מאתר הנתבעתשלישי ומביע תקווה לביטול של חוק השבות

מאחר שהפר את "כללי הקהילה". כדי לבחון את צביעותה של הנתבעת, העלה

התובע את הסרטון בשנית, הפעם לעמוד האוהדים שלו כשהוא משלם לנתבעת

צנוע של  קידומו סכום  רק אחר שאתר25על  שקלים. הסרטון כמובן אושר.   

 חשף את הסיפור הנתבעת מיהרה למחוק את הסרטון המקודם.Wallaהאינטרנט 

. לכתב תביעה זה16פה וסומנה כנספח כתבה על הניסוי מאתר "מזבלה" צור





ככל הנראה עקב אלפי הקריאות החסימות וההסרות התדירות של פרסומי התובע נבעו.6

.ברשת להחרים את התובע עקב דעותיו

בסקרכ.6.1 אהודה.  דווקא  לאו  אך  מוכרת  אישיות  הוא  התובע  אמור, 

 רוצים להזמינוהיופופולארית שערך אתר "מאקו" הוא נבחר לידוען שהכי פחות 

  16  העתק הפרסום מאתר מאקו צורף וסומן כנספח טוזיג ביום העצמאות )ל

זה תביעה  שלו.לכתב  והפרובוקטיביות  הקיצוניות  הדעות  בשל  ידוע  הוא   .)

במהלך השנים אנשים אשר לא הסכימו עם דעתו ביקשו לדווח על התוכן שלו

ייתכן  במהותםשאלוכפוגעני.  סאטיריים  הם  מהתכנים  חלק  כי  הבינו  לא   

ומבקשים להצליף בחברה הישראלית במטרה לשנותה מן היסוד, כפי שהיטיבה

להבחין העיתונאית הבכירה אורית נבון: 

"ספק אם קיים אדם שמחזיק בדעות נוראיות כחצרוני, וגם אם יש כזה,

הוא ודאי אינו מיטיב להתבטא כמוהו. השילוב הנדיר הזה של אג'נדות

מהגיהינום ויכולת ניסוח פנומנלית – מעלים בקרב רבים את השאלה האם

חצרוני אמיתי. ובאמת, מה טיבו של הטרול של כולנו?

)...(

קטונתי מלנתח את אישיותו; יש בו סתירות שגם פסיכיאטר מקצועי, ספק

אם יצליח להסביר. הוא מהלל אשכנזים ושונא את "יוצאי צפון אפריקה",

אבל חולק את חייו עם ערבייה נוצרייה. יש לו אפס סובלנות ליצורים

אנושיים, אבל הוא מגדל באהבה את הכלב ההאסקי זכריה. הוא מתעב

ילדים, אבל מצטלם בשמחה עם כל זאטוט שמבקש סלפי משותף, ואף

מעלה את התמונות על הוול שלו בגאווה. )...(

אני לא יודעת מה יש לפרופסור נגד מזרחים, ילדים, מתנחלים, ונשים

העתק טורבעלות חזה גדול עם אבא עני, אבל אותי הוא מצחיק מאוד. 

.   לכתב תביעה זה  17  הדעה של הגב’ נבון צורף וסומן כנספח 

כאמור, לא כולם גילו סובלנות דמוקרטית לתובע. .6.2

פרסם התובע את דעתו לגבי חללי26.04.2017לדוגמא, אחרי שביום .6.3  

עמדתו את  ואירונית  ציורית  בשפה  הביע  בה  היו צה"ל,  צה"ל  חללי  לו  כי 

הם לא היו נמצאים בבית קברות, הופנו כלפי התובע איומים, הכוללים משתמטים



מנת על  וזאת  שלו,  הפרסום  על  לדווח  הקוראים  רבים  אנשים  של  פרסומים 

הפרופסור בנוסף,  אותו.  וישתיקו  אותו  יחסמו  הנתבעת  של  שהאלגוריתמים 

(28179-05-17הותקף פיזית על ידי אח שכול והוגשה נגדו קובלנה פלילית )ק"פ 

, וזאת לאחר23.07.2017אשר נסגרה בהוראת היועץ המשפטי לממשלה ביום 

שהיועץ המשפטי לממשלה מצא כי התבטאויותיו של התובע, הגם שלא  נעימות

לאוזן, הן כאלו אשר מוגנות וחוסות תחת חופש הביטוי. החלטת היועץ המשפטי

לממשלה מעניינת אותנו כי ניתן ללמוד ממנה כי גם הפרסום הקיצוני והשנוי

במחלוקת ביותר של התובע אינו חוצה את הסף הפלילי. מכאן עולה השאלה מדוע

מצנזרת ומוחקת הנתבעת פרסומים חוקיים לגמרי כאשר מתפקידה כפלטפורמת

להביא את שוק הדעות במלואו.  מונופול(  )אולי אפילו  העתקמדיה חברתית 

. לכתב תביעה זה19החלטת היועץ המשפטי צורפה וסומנה כנספח 

תובע קיבל באופן קבוע איומים ממשתמשי פייסבוק, כאשר הנתבעת לאה.6.4

ממלאת את חובתה ולא מטפלת באיומים או מוסרת אותם לידי המשטרה. לדוגמא,

כאשר פרסם התובע על איומים אשר קיבל ממר לירן מלכה, הכוללים איום באונס,

הסירה את פרסומי התובע דווקא, ככל הנראה עקב תלונת קוזאק נגזלהנתבעת 

מצד מלכה. 



, לאחר שהתובע הציג את האיומים שקיבל מהגב’2016כך גם באוגוסט .6.5

ספיר עובדיה, בחרה הנתבעת לחסום את התובע ולא את הגב’ עובדיה, ובכך

יכולת להשתמש בשירותי הנתבעת, נותר ללא  יצא נשכר כאשר התובע  חוטא 

ולשתף שלה  הדף  את  להפעיל  להמשיך  אפשרות  קיבלה  עובדיה  הגב’  בעוד 

.סרטונים מערוץ ויווה



בשטחים2015בשנת .6.6 שהתרחש  פיגוע  על  דעתו  את  שהביע  לאחר   ,

הכבושים, חטף התובע ביקורת מימין הקוראת לחסום את החשבון שלו, ולדווח

עליו כפוגעני, וזאת מאחר שאינו מגלה סימפטיה למתנחלים.

 

להעלמת התובע מהרשת החברתיתקריאות כגון אלו, אשר כל מטרתן היא .6.7

כושל זמר ראפ  "הצל",  כאשר  לשיאן  הגיעו  גם מהציבוריות הישראלית,  וכך 

שהפך לפעיל ימין קיצוני, שלח את מאות אלפי האריות שעוקבים אחריו לצורך

דיווח על פרסומים של התובע כמפרים את החוק ושלח אותם אף להגיש תלונה

ביתו של התובע  מר צל פרסם בקור רוח כי27.04.2017במשטרה כנגדו. בתאריך 

ו.בגרפיטי והמקרקעין הושחת רוסס



באותו היום, מר צל קרא לאנשים להגיש תלונות שווא במשטרה כנגד.6.8

התובע, ולדווח עליו לנתבעת כמי שפרסם תוכן פוגעני.

במועד אחר, מר צל הגיע והטיל את מימיו על מגדלון חצרוני שבבעלות.6.9

התובע. תוכן זה פורסם ברשת החברתית, אך בהתחשב בכך שהתובעת חסמה את

לכך.  תיעוד  כאן  להציג  ניתן  לא  לחשבונו,  התובע  של  באתרהגישה  כתבה 

ידוען.  התובע  היות  על  שנית  מה שמעיד  זה,  סיקרה מקרה  העתק"מעריב" 

.   לכתב תביעה זה  20  הכתבה צורף וסומן כנספח 



גם העיתון "ישראל היום", לא גוף שיש לזלזל בחשיבותו, אלא העיתון.6.10

משמעית לקוראיו לדווח על הפרסומים-הנקרא ביותר בישראל, פרסם קריאה חד

של התובע כפוגעניים:

נכון ליום זה התובע לא הורשע בכל הליך בשל התבטאויותיו וכאמור אפילו לא.6.11

וזומן לחקירה במשטרה אין צידוק לסתום את פיו ללא הצדקה חוקית. חופש הביטוי 

כידוע, במחלוקת נבחן,  שנויות  אמירות  להכיל  ובביכולת  פייסבוק  כמו  בגוף  מיוחד 



 אין לה כל;שחולש על שוק הדעות כמונופול. הנתבעת היא בגדר "לוח מודעות" ותו לא

סמכות לתפקד כצנזור אידיאולוגי חד צדדי.

למרבה הצער, ניתן לראות בבירור כי מדיניותה של הנתבעת היא לאפשר ביטויים.6.12

פוגעניים קיצוניים נגד התובע אך לסתום את הפה לתובע כאשר הוא מעז לומר מלים

מדיניות זו נובעתככל הנראה, חת אפיים למבקריו. שנויות מחלוקת ולהשיב מנה א

פוגעניות ומסיתות נגד התובע מביאות רייטינג ורייטינג זה כסף.מכך שאמירות  

תת אנוש, המיץ של התובע הוא " כי05.05.2018כך, למשל, כתב מר צל בתאריך 

צפיות, כמעט120,000. הפרסום זכה לכמעט הזבל, גמד שפל רע מגעיל ומכוער”  

ם מבלי שתינתן לתובע שסולק מהרשת הזדמנות להגיבחיבובי 3,700 שיתופים וכ-600

לדברי העוולה. 

אבל לא רק מר צל, ישראל היום, ואנשים מן היישוב רצו ברעתו של התובע, אלא גם.7

אל ההמונים  משנאת  הרוויחו  אשר  בפריפריה,  נידחות  מעיירות  מקומונים  שלל 

, והרוויחו לחיצות על מודעותיישוב אלו פרסמו כתבות על ביקור התובע ב:התובע

רבות יותר עקב החשיפה הרבה; ובלשונו של מארק זאקרברג כאשר נשאל לגבי

. אלו קראו לתושבי העיירות”Senator, we run adsהמודל העסקי של הנתבעת, “

שהתובע ביקר בהן לפעולה אלימה כנגדו, וגם כמובן לדווח על הפרופיל שלו לנתבעת על

ידיעה כי קריאה כזו תגדיל את הפופולאריות של העיתונים מנת שייחסם; זאת מתוך 

ביקוריו של התובע בעיירות היוו חלקבקרב הקוראים הנלהבים שיקלידו על מודעות. 

מתוכנית עסקית לקדם את מופע הסטנד-אפ שהוא מעלה שלועג לעדות ישראל,

; כמוואת תוכנית הטלוויזיה החדשה שלו עם העיתונאי-סופר-פובליציסט בני ציפר

 לטווח רחוק. התובע  האמין כי ביקורים אלו יגדילו אתתכניתכן, הביקורים היו חלק מ

התובע  הארצית.האטרקטיביות של  בפוליטיקה  ולהשתלב  לתובע  ויסייעו  למפרסמים 

השכלה נטולי  מתלהמים  ימין  תומכי  עם  אמצעיים  בלתי  מפגשים  כי  סבר  התובע 

מטרותיו ואז  בישראל,  לא  מקומם  כי  הללו  האנשים  את  לשכנע  יוכלו  מהפריפריה 

הפוליטיות של התובע להפוך את ישראל למדינה בסגנון אירופאי נטולת ציונות ויהדות

יוכלו להתגשם. גם אם התובע היה נאיבי, ברור כי זו מטרה לגיטימית ואין שום הצדקה

הנה כמה כתבות על ביקוריו של התובע בעיירות בפריפריה עםלחסום את התובע בגללה. 

:קריאה ישירה או מוסווית לסתום לו את הפה



 פרסם אתר "יבנה נט" כתבה על ביקורו של התובע בעיר ותיאר02.01.2016ביום .7.1

כגזען.  כנספח אותו  וסומן  צורף  נט  יבנה  מאתר  הכתבה  לכתב  21  העתק     

.תביעה זה

 המקומון "שמש נט" כיסה את ביקורו של התובע בבית04.02.2016ביום .7.2

שוואהשמש תוך שהוא מבקש ממנו להתנצל על דעותיו ותוך שהוא נותן במה לה

העתק הכתבה מאתר "שמש נט" צורף וסומן .בין עיירה אחרת לבין בית-שמש

.   לכתב תביעה זה  22  כנספח 

סיקר המקומון "אשדוד נט" את ביקור התובע בעיר,07.06.2017ביום .7.3  

העתקיר. עופרסם את הגיגיו כפי שפורסמו ברשת החברתית על אופי תושבי ה

.   לכתב תביעה זה  23  הכתבה מאתר "אשדוד נט" צורף וסומן כנספח 

"מגדלור",14.09.2017ביום .7.4 פרסם  של   כתבה המקומון  עקיבא,  אור 

המסקרת פרסום של התובע ברשת החברתית, ובו מספר על מהלליו עם צעירה

תושבת העיר. לפרסום זה לא היתה כל חשיבות עיתונאית מלבד הדיווח על זעם

כנספח התושבים.  וסומן  צורף  "מגדלור"  מאתר  הכתבה  לכתב  24  העתק     

.תביעה זה

פרסם אתר "כאן דרום" על אודות ביקורו של התובע16.04.2018ביום .7.5  

בעיר אשקלון ועמדתו לגבי בעיות ההגיינה בעיר, תוך סיקור הפרסומים שלו

  25  העתק הכתבה מאתר "כאן דרום" צורף וסומן כנספח ברשתות החברתיות. 

.לכתב תביעה זה

נודע לתובע כי נחסמת גישתו23.04.2018. ביום החסימה הסופית.8 , ללא כל הודעה מראש, 

 חסימה זו בוצעה ללא כל התראה מראש, ללא שהתובע יודעמרשת פייסבוק של הנתבעת.

מהו הפרסום בגינו נחסם, ללא שהתובע יודע מה היו השיקולים לחסום אותו, מי התלונן על

בפועל, היתה זו הפרה יסודית של החוזה מצד הנתבעת. .אודותיו, ואיך התנהל הדיון נגדו

התובע ניסה לערער על חסימה זו במסגרת המנגנונים הפנימיים של הנתבעת, אך עד ליום הגשת

ותזכורותתביעה זו לא קיבל מענה אנושי לערעור. בשיחות שביצע התובע עם בכירים בנתבעת 

, נאמר לתובע כי הנושא בטיפול, אך סבלנותו של התובע פקעה.ששלח



במחיקת התכנים של התובע ביצעה הנתבעת מספר עוולות מעבר להפרת החוזה,.9

( לחוק2)2וביניהן, עוולה על מחיקת חומר מחשב ושיבוש חומר מחשב לפי סעיף 

, עוולה של הפרת זכויות יוצרים, בכך שפגעה בזכותו1995המחשבים, התשנ"ה-

המוסרית של התובע והטילה פגם ביצירה שיש בו כדי לפגוע בכבוד התובע, בניגוד

, פגעה בפרטיותו כאשר השתמשה2008 לחוק זכויות יוצרים, התשנ"ח-46לסעיף 

בין החוזיים  היחסים  שנסתיימו  לאחר  ריווח  לשם  וקולו  תמונתו  כינויו,  בשמו, 

הצדדים, ולחלופין, ככל שריווח זה נבע מסיבה אחרת, הרי שבוצעה עשיית עושר

.1979ולא במשפט בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל”ט-

אשר עוינים אתה גם לאחר סיום היחסים החוזיים, המשיכה הנתבעת לאפשר למשתמשי.10

התובע להשתמש ביצירותיו ובפרטיו האישיים, וזאת למרות שההסכם בין הצדדים פקע

ביום  כך,  כן.  לעשות  רשות  בידה  עמודים04.05.2018ואין  לשלל  הנתבעת  אפשרה   

לפרסם סרטון בו דמותו של התובע מופיעה, וזאת לאחר שכל הסכם שהיה בין הצדדים

בר-בי-רב לכל  הנתבעת  מאפשרת  כאלה  בפרסומים  בהפרתו.  הנתבעת  מצד  נסתיים 

ר.להוציא את דיבתו של התובע מבלי שתהיה לו אפשרות סבירה להגיב שכן חשבונו נסג

 

;בעוד שהתובע עצמו נחסם, הרי שחשבונות רבים אחרים המפיצים דברי שטנה לא נחסמו.11

 המחיש כי הנתבעת סרבו למחוק עמודי הסתה2015ניסוי שערך ארגון שורת הדין בחודש דצמבר 

וטרור הקוראים להשמדת מדינת ישראל. באותו הניסוי,  הנתבעת סרבה למחוק עמודים המסיתים

נחסם לא  לדוגמא,  ישראלים,  של  לדקירה  הקורא  עמוד  בנוסף,  ותושביה.  ישראל  להשמדת 

מהרשת, וכך גם שלל עמודים אחרים מסיתים.



הוא קיים את ההסכם לפיו הוא מייצר תוכןכאמור, התובע לא הפר את ההסכם עם הנתבעת; .12

מעורר עניין, נותן לנתבעת רשות להשתמש בו והנתבעת מרוויחה כספים על חשבונו ומאפשרת

לו חשיפה. ואולם, מרגע שהנתבעת הפרה את ההסכם פקעו זכויותיה. לכן, התובע טוען כי על

הנתבעת להשיב לו פיצוי בגין המפורט בכתב תביעה זה. הנתבעת לא הודיעה לתובע כי לטעמה

הפרת את ההסכם, ואף אם היתה הפרה, הרי שהפרה זו לא היתה יסודית אלא הפרה שולית אשר

היה על הנתבעת להתריע בפני התובע.

:הערכת הנזקים שנגרמו לתובע.13

ותחזוקת החשבון שלו ברשת.13.1 בניהול  התובע  אבדן הזמן שהשקיע 

 ש”ח, לפי אלף שעות עבודה350,000, המוערך על ידו בכ-החברתית פייסבוק

של  לשעה350בתעריף  ש”ח  יימחק.  לא  שהפרופיל  בהנחה  נעשה  זאת  כל   

בשרירותיות אלא יעמוד כפנתיאון וכהסתמכות על היחסים החוזיים.



הרווחים שהצמיחה הנתבעת כתוצאה מהשימוש בתוכן שהתובע יצר,.13.2

.בהיקף של כמיליון ש”ח

הרווחים שהצמיחה הנתבעת כתוצאה מהשימוש בשמו של התובע,.13.3

.דמותו, כינויו, בהיקף של מיליון ש”ח

שלו.13.4 החשיפה  והקטנת  העתידי,  במה  מאבדן  לתובע  שנגרם  הנזק 

. יודגש בהקשר זה אובדן שללציבור אוהדיו המוצהר, בהיקף של מיליון ש"ח

קמפיינים פרסומיים, הופעות והרצאות, הקושי שנוצר בשיווק הדירות ב"מגדלון

חצרוני" בגלל העדר דף פייסבוק להתקשר עם קונים פוטנציאליים ואובדן סיכוי

בחללית- כיום  ציפר שמשודרת  בני  עם  לביקורותTVריאלי שתוכניתו  וזוכה   

משבחות בכלי התקשורת תעבור לערוץ ברודקאסט. 

הנזק בגין הפרת זכויות היוצרים של התובע, על ידי מחיקת התכנים,.13.5

ש"ח כמיליון  של  בסך  התובע  ידי  על  בכמותמוערך  בהתחשב  לחלופין,   .

הפרסומים של התובע שנמחקו, התובע יעתור לפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה של

 ועד היום.2006 ש"ח בגין כל פרסום שנמחק, וזאת משנת 100,000

.לצרכי אגרה בלבד, יעמיד התובע את תביעתו על סך של מיליון ש"ח.13.6

צווי העשה המתבקשים הם: .14

לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-13צו, מכח סעיף .14.1 קבלת עותק, ל1981 

של כל המידע המוחזק בידי הנתבעת על אודות התובע, לרבות זהות כלל

המדווחים עליו ברשת החברתית, תוכן תלונותיהם, וכל מידע הנוגע לזהותם

;המצוי הנתבעת

1971 לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א-3צו, מכח סעיף .14.2

;המורה לנתבעת להשיב את חשבון התובע באתר פייסבוק

 לחוק29, סעיף 2007 לחוק זכויות יוצרים, התשנ"ח-57ו, מכח סעיף צ.14.3

וסעיף 1981הגנת הפרטיות, התשמ"א- עוולות מסחריות, התשנ"ט-15,  לחוק   

מכח 1999 לנתבעת  שצמחו  ההכנסות  את  המפרטים  חשבונות  לקבלת 

במהלך וקולו  תמונתו  כינויו,  בשמו,  והשימוש  התובע  של  הפרסומים 

.ההתקשרות החוזית בין הצדדים ולאחר סיומה

שווים של צווי העשה אינו נתון לשומה בכסף..14.4



)הרשת(.15 העוולה  ביצוע  מקום  לאור  המקומית  הסמכות  הנכבד  המשפט  לבית 

בית קונה  כך,  עקב  רוחני(.  מקניין  הנובעים  עשה  )צווי  המתבקשים  והסעדים 

המשפט הנכבד את יתר סמכותו לסעדים הנגררים.

כמו כן, יתבקש בית המשפט לפסוק את הוצאות התובע..16

, 2018 מאי 16היום, 

יהונתן קלינגר, עו"ד,

ב"כ התובע
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Amir Hetsroni 
Professor

Born February 6, 1968  
Tel Aviv, Israel

Nationality Israel

Citizenship Poland, Romania, Israel

Occupation Associate professor at Koç
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Alma
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Hebrew University of Jerusalem

Thesis Public Perception of Nostalgia
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advisors
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Amir Hetsroni

Amir Hetsroni (born February 6, 1968, Tel-Aviv) is an Israeli professor of

communication who currently teaches at Koç University in Istanbul.
[1]

 He is

also a novelist and publicist in Israel known for his extremely divisive views.

Biography

Academic Work

Political Opinions and Ideological Debates

Books

References

Hetsroni was born in Tel-Aviv in 1968 - a single child in an Ashkenazi family. Upon finishing his high-school studies he

enlisted in the IDF and completed a three-year mandatory military service as a military correspondent.
[2]

 He graduated

with BA in Psychology and Cinema and Television from Tel-Aviv University in 1993 and received MA in 1996 and Ph.D. in

1999 in Communication from the Hebrew University of Jerusalem. He worked as a senior lecturer at Max Stern Yezreel

Valley College until 2009 and then became a professor at Ariel University which fired him in 2014
[3]

 following an article

he wrote that supported the BDS movement and objected to Israel's 2014 war in Gaza.
[4]

 After teaching for one year in

Xi'an Jiaotong-Liverpool University in China, Hetsroni became a full-time associate professor at Koç University in

Istanbul.
[1]

 Hetsroni published hundreds of op-ed articles expressing post-Zionist views,
[5]

 one novel פיצוחים ("Famiy

Feud" - Hebrew) about wallflower upbringing in the 1980s, and one graphic novel אבוד בסין ("Lost in China" - Hebrew)

written in collaboration with Racheli Rottner and based on his turbulent partly open relationship with Shirin Noufi - an

Israeli-Arab lawyer.
[6]

 Hetsroni is intentionally child-free.
[7]

Hetsroni wrote and edited four books and nearly 100 journal articles and book chapters. His main areas of research are

the appearance of sex, violence and other objectionable contents on television programs and commercials and the effect

that this appearance has on our perception of daily life. He showed that in contrast with common wisdom inpatients in

medical drama are more likely to die than in real hospitals
[8]

 and that religious viewers tend to be less afraid of crime and

terror as they watch more television in contract with non-religious viewers.
[9]

 In the main, Hetsroni aligns with the

cultivation school which suggests that routine viewing of television unconsciously influences the viewers to see the world

in TV eyes, but he often adopts a more limited effect paradigm than the thery proponents George Gerbner and Larry

Gross. Hetsroni's most original contribution to the scientific literature is the conception of pluralistic media ignorance

according to which the more saturated the home screen is with objectionable content – the more likely viewers are to over-

Contents
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estimate the content's actual prevalence because of the difficulty in counting.
[10]

 He was associate editor of

Communication Research Reports and Corporate Communications and is listed among the 100 most prolific authors in

advertising scholarship im a study published in 2008 in Journal of Advertising.
[11]

Hetsroni describes himself as "anti-Zionist who is not pro-Arabic". He made comments in favor of colonialism and against

absorption of refugees from third world countries. Since the early 2010s Hetsroni's name has been associated with various

scandals where he expressed a divisive outlook. In 2011, when a socialist protester set himself alight in a demonstration he

commented that this was "an inexpensive way to get rid of a social parasite". In 2013, he described feminist women

marching in the SlutWalk as "too bulky to be looked at" and said that he needed to choose between rescuing a feminist and

rescuing a cat – he would rescue the cat since cats are more grateful than feminists. He sued for slander a feminist activist

who called him "misogynist consumer of prostitution" and won.
[12]

 In 2014, he described the Israeli war in Gaza as

massacre,
[13]

 and in 2015 he blamed Mizrahi Jews in the victory of the right wing in the parliamentary elections and added

that these Jews should have stayed in their homeland. This brought about public outcry and demands to interrogate

Hetsroni for spreading racism and hate speech.
[14]

 Further demands came in 2016, when Hetsroni desecrated the national

flag by posting a picture in which he uses the flag to mop the floor at his house
[15]

 and in 2017 when he posted a picture of

himself smiling on the graves of soldiers saying that they were "idiots who did not know how to avoid the draft".
[16]

 Israel's

attorney general dismissed all the claims to put Hetsroni on trial, stipulating that his words fall within the perimeter of

free speech.
[17]

 Most recently, a noted Rabbi, Meir Mazuz called Hetsroni "incarnation of the devil".
[18]

 Hetsroni himself

proudly announced that he is "no longer Jewish".
[19]

Ellis, L., Hershberger, S., Field, E., Wersinger, S., Pellis, S., Geary, D., Palmer, C. T., Hoyenga, K., Hetsroni, A., &

Kazmer, K., & (2008). Sex differences: Summarizing more than a century of scientific research. London: Routledge. 

Hetsroni, A. (Ed.). (2010). Reality television: Merging the global and the local. Hauppauge, NY: Nova Science

Publishers. 

Hetsroni, A.. (2012). Advertising and reality: A global study of representation and content. NY: Continuum. 

Hetsroni, A. (Ed.). (2016). Television and romance - Studies, observations and interpretations. Hauppauge, NY: Nova

Science Publishers. 

(Novel in Hebrew) .חצרוני, א' (2013). פיצוחים . ת"א: ידיעות ספרים

1. "Personel Detail - Koç University College of Social Sciences and Humanities" (https://cssh.ku.edu.tr/en/people/p
ersonel-detail/?user=ahetsroni). Koç University College of Social Sciences and Humanities. Retrieved 2018-05-01.

2. "The Biggest Mistake of My Life: Serving in the IDF" (http://blogs.timesofisrael.com/the-biggest-mistake-of-my-li
fe-serving-in-the-idf/). The Times of Israel. Retrieved 2018-05-02.
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sidehighered.com/news/2014/09/15/interview-professor-fired-west-bank-university-who-compares-himself-stev
en-salaita). Retrieved 2018-05-01.

4. Hetsroni, Amir (2014-08-27). "Israeli Universities' Response to Gaza War May Justify an Academic Boycott" (http
s://www.haaretz.com/opinion/.premium-universities-response-to-gaza-may-justify-boycott-1.5261508). Haaretz.
Retrieved 2018-05-01.

5. Hetsroni, Amir (2011-05-13). "A Bad Decision?" (https://www.haaretz.com/opinion/1.5011616). Haaretz. Retrieved
2018-05-01.

Political Opinions and Ideological Debates

Books

References

https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_Research_Reports
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_Communications
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Advertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Third_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech
https://en.wikipedia.org/wiki/Attorney_general
https://en.wikipedia.org/wiki/Meir_Mazuz
https://cssh.ku.edu.tr/en/people/personel-detail/?user=ahetsroni
http://blogs.timesofisrael.com/the-biggest-mistake-of-my-life-serving-in-the-idf/
https://www.insidehighered.com/news/2014/09/15/interview-professor-fired-west-bank-university-who-compares-himself-steven-salaita
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-universities-response-to-gaza-may-justify-boycott-1.5261508
https://www.haaretz.com/opinion/1.5011616


5/16/2018 Amir Hetsroni - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Amir_Hetsroni 3/3

Amir Hetsroni (https://www.imdb.com/Name?Amir+Hetsroni/) on IMDb 

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amir_Hetsroni&oldid=841303918"

This page was last edited on 15 May 2018, at 01:22.

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using
this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia
Foundation, Inc., a non-profit organization.

.(in Hebrew) וואלה! תרבות .(https://e.walla.co.il/item/2893511) "אבוד בסין: סיפורו של אמיר חצרוני - וואלה! תרבות" .6
Retrieved 2018-05-01.

https://e.walla.co.il/item/28411) "להיות אמיר חצרוני: מה מסתתר בראשו של האדם שהסעיר את המדינה? - וואלה! תרבות" .7
.Retrieved 2018-05-01 .(in Hebrew) וואלה! תרבות .(35

8. Hetsroni, Amir (November 4, 2009). "If You Must Be Hospitalized, Television Is Not the Place: Diagnoses, Survival
Rates and Demographic Characteristics of Patients in TV Hospital Dramas" (https://www.tandfonline.com/doi/ab
s/10.1080/08824090903293585). tandfonline.com. Retrieved April 30, 2018.

9. "Religion, Crime, and Television - Freakonomics" (http://freakonomics.com/2012/07/05/religion-crime-and-televi
sion/). Freakonomics. 2012-07-05. Retrieved 2018-05-01.

10. "Pluralistic media ignorance: Presence and causes" (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036
2331910001266). The Social Science Journal. 48 (2): 324–334. 2011-06-01. doi:10.1016/j.soscij.2010.12.004 (https://
doi.org/10.1016%2Fj.soscij.2010.12.004). ISSN 0362-3319 (https://www.worldcat.org/issn/0362-3319).

11. "A Ten-Year Retrospective of Advertising Research Productivity, 1997-2006" (https://www.tandfonline.com/doi/ab
s/10.2753/JOA0091-3367370306). Journal of Advertising. 37 (3): 69–94. 2008. doi:10.2753/JOA0091-3367370306 (ht
tps://doi.org/10.2753%2FJOA0091-3367370306). ISSN 0091-3367 (https://www.worldcat.org/issn/0091-3367).

in) העין השביעית .(https://www.the7eye.org.il/81964) "פשרה: אורטל בן-דיין התנצלה בפני אמיר חצרוני ותשלם פיצוי כספי" .12
Hebrew). Retrieved 2018-05-01.

13. Hetsroni, Amir (2014). "Israeli Universities' Response to Gaza War May Justify an Academic Boycott" (https://ww
w.haaretz.com/opinion/.premium-universities-response-to-gaza-may-justify-boycott-1.5261508). Haaretz.
Retrieved 2018-05-01.

14. "Police weigh charges against former professor's racist statements against Sephardi Jews" (http://www.jpost.co
m/Israel-News/Police-weigh-criminal-case-against-former-professors-racist-statements-against-Sephardi-Jews-3
94819). The Jerusalem Post | JPost.com. Retrieved 2018-05-01.

15. Kubovich, Yaniv (2016). "Israel's Selective Enforcement of Flag Desecration Offenses Is Based on Sentiment" (htt
ps://www.haaretz.com/israel-news/.premium-police-enforcement-of-flag-desecration-offences-is-selective-1.539
5651). Haaretz. Retrieved 2018-05-01.

https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-4e44f06944aab510) "אין גבול: אמיר חצרוני צוחק אפילו על חללי צה"ל" .16
06.htm). mako. 2017-04-26. Retrieved 2018-05-01.

.https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/887/022) "הפרקליטות קבעה: אין מקום לפתוח בחקירה נגד חצרוני" .17
html). מקור ראשון (in Hebrew). Retrieved 2018-05-01.

18. "Yahad rabbi takes on professor over anti-Passover rant" (https://www.israelnationalnews.com/News/News.asp
x/243314). Israel National News. Retrieved 2018-05-01.

.walla. 2015-03-29. Retrieved 2018-05-01 .(https://judaism.walla.co.il/item/2841745) "לא יעזור לכם, אני לא יהודי" .19

https://www.imdb.com/Name?Amir+Hetsroni/
https://en.wikipedia.org/wiki/IMDb
https://www.wikidata.org/wiki/Q12404037#P345
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amir_Hetsroni&oldid=841303918
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use
https://wikimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy
https://www.wikimediafoundation.org/
https://e.walla.co.il/item/2893511
https://e.walla.co.il/item/2841135
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08824090903293585
http://freakonomics.com/2012/07/05/religion-crime-and-television/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331910001266
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016%2Fj.soscij.2010.12.004
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0362-3319
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/JOA0091-3367370306
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.2753%2FJOA0091-3367370306
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0091-3367
https://www.the7eye.org.il/81964
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-universities-response-to-gaza-may-justify-boycott-1.5261508
http://www.jpost.com/Israel-News/Police-weigh-criminal-case-against-former-professors-racist-statements-against-Sephardi-Jews-394819
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-police-enforcement-of-flag-desecration-offences-is-selective-1.5395651
https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-4e44f06944aab51006.htm
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/887/022.html
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/243314
https://judaism.walla.co.il/item/2841745


2נספח 



5/16/2018 Improbable Research » Blog Archive

https://www.improbable.com/2017/10/22/amir-hetsroni-joins-the-luxuriant-hair-club-for-social-scientists/ 3/4

 Get books about improbable research and the Ig Nobel Prize 
  

« Jim Windgassen joins luxuriant hair club for engineers
On the nature of creepiness (study) »

Amir Hetsroni joins the luxuriant hair club for social scientists

Amir Hetsroni has joined the LFFFHCfSS – The Luxuriant Flowing, Former, or Facial Hair Club for Social Scientists. He says:

There is no doubt that I have amazing hair. On my Facebook page, many of the posts deal with my hair. Note the
number of followers (over 50k people). My studies are concerned mainly with long term cultivation effect of TV
viewing and the appearance of objectionable content on the home screen.

Amir Hetsroni, PhD., LFFFFHCfSS
 Associate Professor

 Department of Media and Visual Arts
 KOÇ University, Istanbul, Turkey

Posted by Marc Abrahams on Sunday, October 22nd, 2017 at 4:35 pm under LFHCfS (Hair Clubs).
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Name: Amir Hetsroni        Date (09/2016) 

  

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS 

 

 

 • Personal Details 

  Name: Amir Hetsroni 

  Date and place of birth: 06/02/1968, Israel 

  Compulsory military service (dates): 1986-1989, Military Correspondent 

Citizenship: Poland, Romania, Israel 

Address and telephone number at work:  Koç University 

Department of Media and Visual Arts 

Istanbul, Turkey 

Email: amirhetsroni@gmail.com 

ahetsroni@ku.edu.tr  

 

 

 • Education  

B.A. 1990-1993, Tel-Aviv University, Psychology and in 

Cinema and Television (Double Major)  

(Final GPA - 95 on a 1 to 100 scale. Summa Cum Lauda). 

 

M.A. 1994-1996, The Hebrew University of Jerusalem,  Communication 

(received within direct track studies to Ph.D) 

(Final GPA – 92 on a 1 to 100 scale – Magna Cum Lauda). 

 

  Ph.D.   1996-1999, The Hebrew University of Jerusalem,  Communication 

      Name of advisors: Hanna Adoni & Jacob Shamir 

Title of thesis: Public Perception of Nostalgia and  

Contents of Nostalgia in Advertising.  
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 • Employment History (in reverse chronological order, including sabbatical leave) 

Since 2016:   Koç University, 

    Department of Media and Visual Arts  

Associate Professor – Full Time  

2015-2016:   Xi’an Jiaotong-Liverpool University,  

    Department of English, Culture and Communication  

Associate Professor – Full Time  

University of Liverpool, UK 

Honorary Teaching Fellow 

2009-2014:   Ariel University, School of Communication  

Associate Professor (since 2010) – Full Time  

Senior Lecturer (2009-2010)  

2014:   University of New York in Prague, Department of Communication 

   Visiting Professor – Part Time 

2000-2008: Yezreel Valley College, Department of Communication  

Senior Lecturer (2003-2008) – Full Time  

Lecturer (2000-2003) 

2006: Cornell University – Department of Communication 

 Visiting Professor (during sabbatical) 

2000-2001: Tel-Aviv University, Department of Communication  

Visiting Professor (at the rank of Lecturer) 

 

 • Professional Activities (in reverse chronological order) 

 

  (a)   Positions in academic administration (departmental, faculty and university) 
     

2016: Exam Board Member - Xi’an Jiaotong-Liverpool University 

2012-2014: Head of Library Committee – Ariel University 

2011-2012: Member of Publications Committee – Ariel University  

Since 2010: Senate Member – Ariel University  

2005-6: Academic Adviser- Yezreel Valley College, Department of Communication.  

 

  (b)   Professional functions outside universities/institutions 

2009-2011:  Member of the Board of Governors of the Israeli Communication Association.  
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  (c)   Significant professional work and consulting 

 

2009-2011 and since 2014: Columnist (Op-Ed writer) and Editor , NRG, Israel 

 

2012-2013: Strategic consultant – Extra-mind, Public relations agency, Tel-Aviv 

 

2009-2010: Production Adviser for the reality TV show "Big Brother"  

        (Keshet – Channel 2, Israel)  

 

2009-2010: Co-host of the companion program to Big Brother         

(Keshet – Channel 2, Israel)  

 

2004: Research adviser for Taya Communications, Israel  

(Competitors for the franchise to operate a commercial TV network, Israel 

 

   1986-1989: Military Correspondent and News Editor – Israeli Defense Army Journal 

(Mandatory service) 

 
 

d) Editor or member of editorial board of scientific or professional journal 

Associate Editor:  Communication Research Reports (2009-2010) 

     Corporate Communications (2006-2009) 

Editorial Board Member:  Communication Research Reports (2008-2009) 

       Communication Studies (2013-2015) 

       Journal of Communication (2014) 

       Corporate Communications (Since 2010) 

  

 

 

 

 (f)   Membership in professional/scientific societies 

   ICA (International Communication Association)  

   ISCA (Israeli communication Association) 

 

 

 



 4 

 

• Educational activities 

  

(a) Courses taught 

Introduction to Mass Communication – Koç University, Ariel University, UNYP  

(Undergraduate-mandatory course) 

Media Theories  - Xi’an Jiaotong-Liverpool University 

)Graduate-mandatory course) 

Global Journalism - Xi’an Jiaotong-Liverpool University 

)Undergraduate-elective course( 

Analyzing communication - Xi’an Jiaotong-Liverpool University 

(Undergraduate-mandatory course)    

Advertising Principles – Ariel University  

(Undergraduate-mandatory course) 

Visual Communication – Ariel University, Yezreel Valley College 

(Undergraduate-mandatory course) 

Social Psychology – Ariel University 

(Undergraduate-mandatory course) 

Practicum in Advertising  – Ariel University 

(Senior year final project) 

Research Methods – Koç University, Xi’an Jiaotong-Liverpool University   

Ariel University, Tel-Aviv University, 

Yezreel Valley College  

(Undergraduate-mandatory course) 

Media Effects – Cornell University 

(Undergraduate-mandatory course) 

Academic Writing – Yezreel Valley College, Tel Aviv University  

(Undergraduate-mandatory course) 

Audience Research and Rating – Yezreel Valley College  

(Undergraduate-elective course) 

Contents and Effects of Sex and Violence on Television – Ariel University  

(Undergraduate-research seminar) 

Cultivation Theory and Reality Reconstruction – Yezreel Valley College 

(Undergraduate-research seminar) 
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Advertising and Reality – Yezreel Valley College  

(Undergraduate - seminar) 

Nostalgia in the Media and in Popular Culture – Tel Aviv University 

(Undergraduate-elective course) 

Game shows – Yezreel Valley College  

(Undergraduate-elective course) 

 

 • Awards, Citations, Honors, Fellowships 

 

(a) Honors, Citation Awards (including during studies) 

2008: 

Listed among the top 100 researchers in advertising in the world. 

[Reference: Ford, J. B., & Merchant, A. (2008). A ten-year retrospective of advertising 

research productivity, 1997-2006. Journal of Advertising, 37(3), 69-94]. 

1994-1999: 

Dean List, Excellency Honor, Tuition Fellowship - The Faculty of Social Science, The Hebrew 

University of Jerusalem. 

1997: 

Award of Excellence - The Wolf Foundation Grant. 

1994:  

Graduate Student Award - The Israeli - American Education Foundation (Fulbright Prize). 

Rector List - The Hebrew University of Jerusalem.  

1992: 

Dean List - Faculty of Social Science (representing the Department of Psychology), Tel-Aviv University. 

1991: 

Dean List, Tuition Fellowship - Faculty of Arts (representing the Department of Cinema and 

Television), Tel Aviv University. 

 

 

 

  (b)  Fellowships  (e.g. Fullbright) 

2003: 

Faculty Research Exchange Scholarship – Danish Centre for International Cooperation and 

Mobility in Education and Training (Cirius) – $15,000 (Study of Scandinavian quiz shows) 
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2002:  

Faculty Research Exchange Scholarship – The Research Council of Norway (Norges 

forskningsrad) – $12,000 (Study of Scandinavian quiz shows) 

2001: 

Post-Doctoral Research Scholarship – German Academic Exchange Service (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst: DAAD) – $4,000 (Study of German quiz shows) 

 

 • Scientific Publications  

 

 (a)  Authored books 

    

1. Ellis, L., Hershberger, S., Field, E., Wersinger, S., Pellis, S., Geary, D., Palmer, C. T., 

Hoyenga, K., Hetsroni, A., & Kazmer, K., & (2008). Sex differences: Summarizing 

more than a century of scientific research. London: Routledge (Routledge - 

Psychology Press). 992 pp. 

 

Reviews:  

(a) Lips, H. M. (2009). A task for Sisyphus? [Review of the 

book Sex differences: Summarizing more than a century 

of scientific research] Sex Roles, 61(3/4), 281-283. 

 

(b) Wolff, D., & Puts, D. A. (2009). Review of the book Sex 

differences: Summarizing more than a century of scientific 

research. Archives of Sexual Behavior, 38(6), 1070-1072. 

 

(c) Fausto-Sterling, A. (2010). Review of the book Sex differences: 

Summarizing more than a century of scientific research. Journal 

of Gay & Lesbian Mental Health, 14(1), 79-81. 

 

(b)  Edited books 

 

1. Hetsroni, A. (Ed.). (2016). Television and romance - Studies, observations and 

interpretations. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.  

 

2. Hetsroni, A. (Ed.). (2012). Advertising and reality: A global study of representation 

and content. NY: Continuum. 
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Reviews: 

 (a) Streling, P. (2013). Book review: Advertising and reality: 

A global study of representation and content. 

Communication Booknotes Quarterly, 44(1), 34. 

 

(b) Applequist, J. (2013). Advertising and reality: A global 

study of representation and content – A book review. 

International Journal of communication, 7, 903-905. 

 

(c) Burns, N. M. (2013). Book review: Advertising and 

reality: A global study of representation and content. 

Social Science Journal, 50, 133-134. 

 

 (d) ( .ביקורת על הספר 2012אברהם, א .)Advertising and reality: A global 

study of representation and content  . ,151-154, 11מסגרות מדיה. 

[Avraham, E. (2012) Review of Advertising and reality: A global study of 

representation and content, Media Frames, 11, 151-154.] 

 

3. Hetsroni, A. (Ed.). (2010). Reality television: Merging the global and the local. 

Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. 296 pp. 

Reviews:  

)a) Green, D. B. (2011, May 11). A new collection of articles on the global 

phenomenon of reality TV. Haaretz. Retrieved from 

http://www.haaretz.com/culture/books/q-a-a-conversation-with-amir-

hetsroni-1.361058. 

 

 ( b) Biltereyst, D.. (2012). Book review: Reality television: Merging the 

global and the local. Communications: The European Journal of 

Communication Research, 

37(4), 417-418. 

 

 (c) Corbett, S. (2011). Book review: Reality television: Merging the global 

and the local. International Journal of Media and Cultural Politics, 7(3), 

371-373. 

 

http://www.haaretz.com/culture/books/q-a-a-conversation-with-amir-hetsroni-1.361058
http://www.haaretz.com/culture/books/q-a-a-conversation-with-amir-hetsroni-1.361058
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(d) Streling, P. (2012). Book review: Reality television: Merging the global 

and the local. Communication Booknotes Quarterly, 43(4), 185. 

 

(e) McIntosh, H. (2014). Reality television: Merging the global and the local 

– A book review International Journal of communication, 8, 150-153. 

 

(f( 'שושנה א )ביקורת על הספר  2012 .)Reality television: Merging the global and the local 

 .237-239, 14סוגיות חברתיות בישראל, 

[Shoshana, A. (2012) Review of Reality television" Merging the 

global and the local, Social Issues in Israel, 14, 237-239.] 

 

(f) Marino, S. (2014). Book review: Reality television: Merging the 

global and the local. Participations: Journal of Audience & 

Reception Studies, 11(1), 340-342. 

 

 (c)  Chapters in Collective Volumes – Book Chapters and Conference Proceedings 

     

Book Chapters: 

 
 

1. Hetsroni, A. (2016, in press). Pluralistic ignorance in media research. In P. Roessler (Ed.), 

International Encyclopedia of Media Effects. NY: Wiley. 

 

2. Hetsroni, A. (2016). Television is bad for romance: A cultivation perspective. In A. 

Hetsroni (Ed.). Television and romance - Studies, observations and interpretations 

(pp.173-200). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers 

 

3. Hetsroni, A., & Reizer, A. (2014). What's the fighting all about? A comparison of reasons 

for romantic conflicts on television programs and in the real world. In M. Moshe (Ed.). 

The emotions industry. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. 

 

4. Hetsroni, A. (2013). Violent content in advertising. In M. S. Eastin (Ed.), Encyclopedia of 

media violence (pp.3-6). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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5. Hetsroni, A. (2013). Longitudinal effects of media violence. In M. S. Eastin (Ed.), 

Encyclopedia of media violence (pp.227-231). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

6. Hetsroni, A. (2012,). Objectionable content on mainstream advertising: How much sex and 

violence do TV commercials actually carry and what does the public think of that? 

In A. Hetsroni (Ed.), Advertising and reality: A global study of representation and 

content (pp.223-243). NY: Continuum. 

 

7. Hetsroni, A. (2012). Nostalgia in advertising: A review of theories and research. In A. 

Hetsroni (Ed.), Advertising and reality: A global study of representation and content 

(pp.111-126). NY: Continuum. 

 

8. Hetsroni, A. (2012,). Values in Israeli advertising: A decade-long observation. In A. 

Hetsroni (Ed.), Advertising and reality: A global study of representation and content 

(pp.41-52). NY: Continuum. 

 

9. Hetsroni, A., & Lowenstein, H. (2012). Cultivation and agenda-setting: Conceptual and 

empirical intersections. In M. Morgan, N. Signorielli, & J. Shanahan (Eds.), The 

cultivation differential: State of the art research in cultivation theory (pp.307-328). 

London: Peter Lang. 

 

10. Hetsroni, A. (2011). Israeli advertising: From oriental dilettantism to professional 

westernism. In E. C. Alozie (Ed.), Advertising in developing and emerging 

economies (pp.69-77). Aldershot, UK: Gower Publishing. 

 

11. Hetsroni, A. (2010). "There are no lesbians in North Dakota": Sexual identity, sexual 

activity and TV viewing in adolescence. In C. M. Noland, J. Manning, & J. 

MacLennan (Eds.), Case studies of communication about sex (pp.100-111). 

Cambridge, UK: Cambridge Scholars. 

 
12. Levy, M., & Hetsroni, A. (2010). Contradictions in Advertising: A Visual Analysis of 

Collectivism and Individualism in Lottery Advertisements. In Y. Pasadeos (Ed.), Advances 

in communication and mass media research (pp. 231-246). Athens, Greece: Atiner. 
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13. Hetsroni, A. (2010). The praise and the critic of a TV format: An analysis of the public 

discourse concerning reality TV in Israel. In A. Hetsroni (Ed.), Reality television: Merging 

the global and the local (pp. 151-162). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. 

 
14. Hetsroni, A. (2009). Violent crime on television: Content and impact. In A. Renshaw, & 

E. Suárez (Eds.), Violent crime and prisons: Population, health conditions and 

recidivism (pp.167-182). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.  

 

 

 

 

(d)   Journal Articles - English 

 

1. Hetsroni, A., Guldin, D. (2017, in press). Revealing images as Facebook profiles: The influence 

of demographics and relationship status. Social Behavior and Personality. 

[Impact Factor last reported – 0.372, 59/61 in Psychology - Social] 

 [Scopus Ranking last reported - Q3 in Social Psychology] 

 

2. Hetsroni, A., Reizer, A., & Ben-Zion, U. (2016, in press). Interest rate demands and television 

viewing – Is a single exposure more influential than routine viewing? Psychological Reports.  

[Impact Factor last reported – 0.402, 103/129 in Psychology - Multidisciplinary] 

 [Scopus Ranking last reported - Q3 in Psychology, Miscellaneous] 

 

3. Hetsroni, A. (2016). The Gender of TV Expertise: A Combined Quantitative/Qualitative 

 Analysis of Israeli TV Talk Shows. Medijska istraživanja – Media Studies, 21(2), 33-57. 

[Included in Emerging Sources Citations Index - Communication] 

[Scopus Ranking last reported - Q3 in Communication] 

 

4. Reizer, A., & Hetsroni, A. (2015). Does helping others make me feel sick? The associations 

between caregiving, life satisfaction and physical health. Social Behavior and Personality. 

[Impact Factor last reported – 0.372, 59/61 in Psychology - Social] 

 [Scopus Ranking last reported - Q3 in Social Psychology] 

 

5. Hetsroni, A. (2015). Numerically under-represented but equally treated:  

Female experts in Israeli TV talk shows. Global Media Journal, 13(25).  

[Scopus Ranking last reported – Q4 in Communication] 
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6. Reizer, A., & Hetsroni, A. (2015). Caregiving at work :What differentiates helping a 

colleague from helping a friend? Psychological Reports, 116(1), 60-73. 

[Impact Factor last reported – 0.402, 103/129 in Psychology - Multidisciplinary] 

 [Scopus Ranking last reported - Q3 in Psychology, Miscellaneous] 

   

7. Hetsroni, A., & Lowenstein, H. (2014). Is she an expert is she just a woman? Gender 

differences in the presentation of experts in talk shows. Sex Roles, 70, 376-386. 

[Impact Factor last reported: 1.698, 5/40 in Women Studies] 

[Scopus Ranking last reported – Q1 in Gender Studies] 

 

 

8. Hetsroni, A., Sheaffer, Z., Rosenboim, M., & Ben-Zion, U. (2014). Economic expectations, 

optimistic bias and exposure to different television formats during economic recession - 

A cultivation study. Communication Research, 41(2), 180-207. 

[Impact Factor last reported – 2.444, 1/74 in Communication] 

[Scopus Ranking last reported - Q1 in Communication] 

 

9. Reizer, A., & Hetsroni, A. (2014). Media exposure and romantic relationship quality: 

A slippery Slope? Psychological Reports, 114(1), 231-249. 

[Impact Factor last reported – 0.439, 96/124 in Psychology - Multidisciplinary] 

 [Scopus Ranking last reported - Q3 in Psychology, Miscellaneous] 

 

10. Hetsroni, A. (2014). Ceiling effect in cultivation: A demonstration from health 

communication. Journal of Media Psychology, 26(1), 10-18. 

[Impact Factor last reported – 1.051, 30/74 in Communication] 

 [Scopus Ranking 2011 – Q1 in Communication] 

 

11. Hetsroni, A., & Lowenstein, H. (2013). Cultivation and counter cultivation: Does 

religiosity shape the relationship between television viewing and estimates of crime 

prevalence and assessment of victimization likelihood? Psychological Reports, 

112(1), 303-324. 

[Impact Factor in the year of publication – 0.402, 103/129 in Psychology - Multidisciplinary] 

 [Scopus Ranking in the year of publication - Q3 in Psychology, Miscellaneous] 
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12. Hetsroni, A., & Sheaffer, Z. (2013). Assessing the tone of economic news during economic recovery. 

Communications: The European Journal of Communication Research, 38(1), 147-165.  

[Impact Factor in the year of publication – 0.541, 50/74 in Communication] 

 [Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Communication] 

 

13. Hetsroni, A. (2013).The Impact of TV violence on violent crime: Reanalyzing meta-

analyses and looking at longitudinal figures. Media Studies – Journal for Critical 

Media Enquiry, 1, 7-22. 

 

14. Hetsroni, A. (2012). A cultivation perspective on love styles. American Journal of 

Media Psychology, 5, 53-68.  

 

15. Hetsroni, A. (2012). Sixty years of violent crime on American television : A critical 

interpretation of empirical. Sociology Mind, 2(2), 133-140.   

 

16. Hetsroni, A. (2012). Is television viewing associated with love styles? A cultivation 

study. Psychological Reports, 110(1), 35-50.  

[Impact Factor in the year of publication – 0.415, 99/126 in Psychology - Multidisciplinary] 

 [Scopus Ranking in the year of publication - Q3 in Psychology, Miscellaneous] 

 

17. Hetsroni, A., & Lowenstein, H. (2012). Religiosity, repression and cultivation: Different 

patterns of TV viewing effects on crime prevalence estimates and personal victimization 

likelihood. International Journal of Communication, 6, 1-20.  

[Impact Factor in the year of publication – 0.635, 44/72 in Communication] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 

 

18. Levy, M., & Hetsroni, A. (2011). Advertising in a collective-horizontal culture:  

Israeli lottery advertisements between collectivism and individualism. Atlantic Journal 

of Communication, 19(5), 251-267. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 

 

19. Hetsroni, A. (2011). Pluralistic media ignorance: Presence and causes. Social 

Science Journal, 48, 324-334. 

[Impact Factor in the year of publication – 0.316, 61/89 in Social Science - Interdisciplinary] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q2 in Sociology and Political Science] 
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20. Hetsroni, A. (2011). Violence In television advertising: Content analysis and 

audience attitudes. Atlantic Journal of Communication, 19(2), 97-112. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 

 

21. Hetsroni, A. (2010). When the wind changes direction: The impact of content shift on the 

cultivation effect. Communications: The European Journal of Communication Research, 

35(4), 439-460. 

[Included in Social Science Citations Index since 2010; Communication] 

 [Scopus Ranking in the year of publication – Q2 in Communication] 

 

22. Hetsroni, A. (2010). The rise and fall of the right to “proper representation”: Regulation 

policy concerning minorities and cultural diversity in Israeli commercial television. 

Cultural Trends, 19(1/2), 81-91. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q2 in Visual Arts and Performing Arts] 

 

23. Hetsroni, A. (2010). Violent content in mainstream TV advertising: A cross cultural comparison. 

Communications: The European Journal of Communication Research, 35(1), 29-45. 

[Included in Social Science Citations Index since 2010; Communication] 

 [Scopus Ranking in the year of publication – Q2 in Communication] 

 

24. Hetsroni, A. (2009). If you must be hospitalized, television is not the place: Diagnosis, 

survival rate and demographic characteristics of inpatients in TV hospital drama. 

Communication Research Reports, 26(4), 311-322. 

 

25. Hetsroni, A. (2008). Over-estimates, under-estimates and the cultivation effect.  

Communication Research Reports, 25, 25(3), 200-210. 

 

26. Hetsroni, A. (2008). Media dependency and the usefulness of information on sexuality in 

adolescence: Ethnic and gender differences. Communication Reports, 21(1), 14-32. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 

 
27. Hetsroni, A. (2008). Genre exposure, geo-cultural proximity and cultivation. 

Communications:  The European Journal of Communication Research, 33(1), 69-90. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 
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28. Hetsroni, A. (2007). Forty years of violent content on prime-time network programming: 

A longitudinal meta-analytic review. Journal of Communication, 57(4), 759-784.  

[Impact Factor in the year of publication: 2.266, 1/45 in Communication] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Communication] 

 

29. Hetsroni, A. (2007) Open or close - this is the question: The impact of question format on 

the cultivation effect. Communication Methods and Measures, 1(3), 1-12. 

 

30. Hetsroni, A. (2007). Sexual content in mainstream TV advertising: A cross cultural 

comparison. Sex Roles, 57(3/4), 201-210. 

[Impact Factor in the year of publication: 0.942, 7/26 in Women Studies] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Gender Studies] 

 

31. Hetsroni, A., Tzfoni, B., El-Farich. H., & Kaputa, R. (2007). Geographical proximity, cultural 

imperialism and the cultivation effect. Communication Monographs, 74(2) 181-199. 

[Impact Factor in the year of publication: 0.873, 23/46 in Communication] 

[Scopus Ranking in the year of publication - Q1 in Communication] 

 

32. Hetsroni, A. (2007). Adolescents’ perceived usefulness of information on sexuality: A 

cross-cultural comparison of Interpersonal sources, professional sources and the mass 

media. Atlantic Journal of Communication, 15(2), 134-152. 

 
33. Hetsroni, A. (2007). Three decades of sexual content on prime-time network programming: 

A longitudinal meta-analytic review, Journal of Communication, 57(2), 318-348.  

[Impact Factor in the year of publication: 2.266, 1/45 in Communication] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Communication] 

 
34. Hetsroni, A., & Tukachinsky, R. H. (2006). TV world estimates and real world estimates: 

A new scheme for cultivation. Journal of Communication, 56(1), 133-156. 

[Impact Factor in the year of publication: 1.213, 5/40 in Communication] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Communication] 
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35. Hetsroni, A., & Tukachinsky, R. H. (2005). Plastic art in advertising: A survey of 

creatives and content analysis of advertisements. Journal of Current Issues and 

Research in Advertising, 27(1), 93-107. 

 

36. Hetsroni, A. (2005). The quiz show as a cultural mirror: Who Wants to be a Millionaire 

in the English speaking world. Atlantic Journal of Communication, 13(2), 97-112. 

 

37. Hetsroni, A. (2005). Art in advertising: A Cross-cultural examination of ads and 

creatives. Visual Communication Quarterly, 12(1-2), 58-77. 

 

38. Hetsroni, A. (2005). Rule Britannia! Britannia rules the waves: A cross-cultural study of 

five English-speaking versions of British quiz show format. Communications: The 

European Journal of Communication Research, 30(2), 129-153. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 

 

39. Hetsroni, A. (2005). Globalization and knowledge hierarchy through the eyes of a quiz show. 

Innovation: The European Journal of Social Science Research, 18(4), 385-205. 

[Included in Social Science Citations Index since 2009; Social Science - Interdisciplinary] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Management of Technology and Innovation] 

 
40. Hetsroni, A. (2005). The presentation and reconstruction of art in advertising: A content analysis, 

a creatives survey and a general public survey. Visual Arts Research, 31(2), 38-56.  

 
41. Hetsroni, A. (2004). The Millionaire Project: A Cross Cultural Analysis of Quiz Shows 

from America, Russia, Poland, Norway, Finland, Israel and Saudi Arabia. Mass 

Communication & Society, 7(2), 133-156. 

[Included in Social Science Citations Index since 2009; Communication] 

 

42. Hetsroni, A. (2003). Values in infomercials and commercials: The influence of 

format, product type and advertisement approach. Journal of Current Issues and 

Research in Advertising, 25(1), 13-24. 

 
43. Hetsroni, A., & Tukachinsky, R. H. (2003). Who wants to be a millionaire in Russia, 

America and Saudi Arabia: A celebration of differences or a unified global culture? 

Communication Review, 6, 165-178. 
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44. Hetsroni, A. (2002). Differences between Jewish-Israeli and Arab-Israeli college students 

in attitudes toward date selection and sex relations. Personal Relationships, (9)4, 507-517.  

[Impact Factor in the year of publication – 1.000, 18/45 in Psychology - Social] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Social Psychology] 

 
45. Hetsroni, A., & Asya, I. (2002). A comparison of values in infomercials and commercials 

Corporate Communications, 7(1), 34-45. 

 

 

46. Remennick, L. I., & Hetsroni, A. (2001). Public attitudes toward elective abortion in Israel. 

Social Science Quarterly, 82(2), 420-431.  

[Impact Factor in the year of publication – 0.632, 18/55 in Social Science - Interdisciplinary] 

[Scopus Ranking in the year of publication - Q1 in Social Sciences, Miscellaneous] 

 

47. Hetsroni, A., & Remennick, L. I. (2001). Pro-life vs. pro-choice in the Holy-Land: Socio-

economic and attitudinal correlates of public opinion towards non-vital abortion in 

Israel. International Journal of Public Opinion Research, 13(2), 194-205. 

[Impact Factor in the year of publication – 0.317, 30/43 in Communication] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q2 in Sociology and Political Science] 

 

48. Hetsroni, A. (2001). Millionaires around the world: Analysis of quiz shows in Poland, Israel and 

America. Communications: The European Journal of Communication Research 26(3), 247-266. 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q3 in Communication] 

 

49. Hetsroni, A. (2001). What do you really need to know to be a millionaire – The 

question of knowledge in quiz shows from America and Israel. Communication 

Research Reports, 18(4), 418-428. 

 

50. Hetsroni, A. (2000). Choosing a mate in television dating games: The influence of 

setting, culture and gender. Sex Roles, 42(1/2), 83-106. 

[Impact Factor in the year of publication: 0.415, 10/25 in Women Studies] 

[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Gender Studies] 

 

51. Hetsroni, A. (2000). The relationship between values and appeals in Israeli advertising: A 

smallest space analysis. Journal of Advertising, 29(3) 55-68. 

[Impact Factor in the year of publication: 0.630, 13/43 in Communication] 
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[Scopus Ranking in the year of publication – Q1 in Business and International Management] 

 

52. Hetsroni, A., & Bloch L-R. (1999). Selecting the right mate in television dating games: 

Cultural gaps and sex differences. Communication Quarterly, 47(3), 315-332. 

 

53. Hetsroni, A. (1998). All We Were Saying Was Give Peace a Chance: The Future of 

Israeli High School Peace Activists. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 

4(3), 237-255. 

 
 (e)   Journal Articles - Hebrew 

 
מסורתי או מקוון: השפעת סוג המדיה עליו הסתמכה מחאת האוהלים על רמת רמת (. 2012) ולוינשטיין, ה., חצרוני, א'. 1

 13-22, 43קשר, ההזדהות והאקטיביזם של המוחים. 

[Hetsroni, A., & Lowenstein, H.  (2012). Old media or new media? The influence of media 

type reliance of social protesters on their level of identification and activism. 

Connection, 43, 13-22.] 

 
 .7-11, 18, סיסרקתדוקטורט כגן עדן של שוטים. (. 2012) חצרוני, א'. 2

[Hetsroni, A.  (2012). Doctoral studies as a fools' paradise. Katharsis, 18, 7-11.] 

 

-180 ,12. סוגיות חברתיות בישראלאלימות ומין בטלוויזיה בישראל ובארה"ב: השוואה בין תרבותית. (. 2011)חצרוני, א' . 3

210. 

 ]Hetsroni, A. (2011). Sex and violence on television in Israel and the USA: Cross-cultural 

comparison. Social Issues in Israel, 12, 180-210.]   

 
, 8 .סוגיות חברתיות בישראל שנתי.-ניתוח רב ?(. אז כמה מין יש באמת בפרסומות טלוויזיה ישראליות2009)א' חצרוני,  .4

147-174. 

[Hetsroni, A. (2009). So how much sex is there really on Israeli TV advertising: A longitudinal 

analysis. Social Issues in Israel, 8, 147-174.] 

 
 .248-258, 1, חוקרים בעמק. של התקשורת  האפקטים החלשים של ההשפעות החזקות(. 2006) חצרוני, א'. 5

 

 [Hetsroni, A. (2006). The weak effects of strong effects media theories. Researchers in the Valley, 1, 248-258.] 

 
רסלינג, אבד גמל: מבט מחודש בקולנוע של אבי נשר. (. בערבות הנגב הת2000, ודובדבני, ש' )חצרוני, א'. 6

7 ,99-112.  

[Hetsroni, A., & Duvdevani, S. (2000). In the willows of the Negev, a camel has committed 

suicide: A reappraisal of Avi Nesher’s cinema. Restling, 7, 99-112.] 
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 .25-33, 3רסלינג, . ח: מפסטיבל הזמר לקדם אירוויזיוןהירח כבר לא זור(. 1997) חצרוני, א'. 7

[Hetsroni, A. (1997). The moon no longer shines: From the national song festival to the pre-

Eurovision song contest, Restling, 3, 25-33.] 

 

(f) Other Publications 

 ]רומן[ ת"א: ידיעות ספרים. . פיצוחים(. 2013) חצרוני, א'

   

[Hetsroni, A. (2013). Family feud. Tel Aviv: Yedioth Books.] [Novel] 

 

 

 • Lectures and Presentations at Meetings and Invited Seminars -   

Not Followed by Published Proceedings 

 

 

(a) Invited plenary lectures at conferences/meetings 

 

Hetsroni, A. (2010, February). Boys, girls, childhood, gender and media. Plenary Address at the 

Israeli Council for the Protection of Children Annual Conference, Beer-Sheva, Israel.  

 

(b) Presentation of papers at conferences/meetings (oral or poster) 

 

Hetsroni, A. (2014, May). Ceiling effect in cultivation: General TV Viewing, genre specific 

viewing and estimates of health concerns. Paper presented at the George Gerbner 

Conference on Communication, Conflict and Aggression. Budapest, Hungary. 

 

Hetsroni, A., & Lowenstein, H.  (2013, July). Gender and expertise in talk shows. Paper 

presented at the annual Popular Culture Association Conference. Warsaw, Poland. 

 

Hetsroni, A., & Lowenstein, H.  (2012, September). The impact of media type on social 

protesters' level of activism: An Israeli study. Paper presented in the conference New 

media: Changing media landscapes. St. Petersburg, Russia. 
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Hetsroni, A. (2012, May). Economic expectations and media consumption: Empirical findings. 

Paper presented at the 10th World Media Economics & Management Conference, 

Thessaloniki, Greece. 

 

Hetsroni, A. (2011, August). Cultivation of knowledge about remote countries. Paper presented 

at the Nordmedia 2011 conference, Akureyri, Iclenad. 

 

Hetsroni, A. (2011, May). A new look at nostalgia in advertising. Paper presented at the 9th 

annual International Conference on Communication and Mass Media, Athens, Greece. 

 

Hetsroni, A. (2010, October). The impact of TV viewing on love styles. Paper presented at the 

4th annual meeting of the Global Communication Association, Krakow, Poland. 

 

Hetsroni, A. (2010, June). The cultivation of economic expectations. Paper presented at the 60th 

annual meeting of the International Communication Association, Singapore. 

 

Hetsroni, A. (2010, May). Big Brother in Israel: Press coverage and public reactions. 

Paper presented at the 8th annual International Conference on Communication and 

Mass Media, Athens, Greece. 

 

Hetsroni, A. (2009, November). Cultivation and agenda-setting: Conceptual and empirical 

intersections. Paper presented at the international conference -Development of 

agenda-setting theory and research between west and east, Wroclaw, Poland. 

 

Hetsroni, A. (2009, October). The rise and fall of the right for proper representation: 

Minorities and periphery on Israeli commercial television. Paper presented at the 

Cultural Trends Conference - Centre/periphery, devolution/federalism: New Trends in 

Cultural Policy, London, UK. 

 

Hetsroni, A. (2009, June). Diseases and treatment in TV hospital drama.. Paper presented 

at a Conference on Communication Medicine and Ethics, Cardiff, UK. 

 

Hetsroni, A. (2009, May). Life and death at the hospital: ER, Chicago hope, Grey's 

Anatomy and actual hospitals. Paper presented at the 59th annual meeting of the 

International Communication Association, Montreal, Canada. 

 

http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/ccutcfp2.pdf
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/ccutcfp2.pdf
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Hetsroni, A. (2009, April). Pluralistic media ignorance: Structure and causes. Paper presented 

at the 54th annual meeting of the Broadcast Education Association, Las-Vegas, NV. 

 

Hetsroni, A. (2008, May). Objectionable content in mainstream TV advertising: A cross 

cultural comparison. Paper presented at the 58th annual meeting of the International 

Communication Association, Montreal, Canada. 

 

Hetsroni, A. (2008, May). Over-estimates, under-estimates and the cultivation effect. Paper 

presented at the 58th annual meeting of the International Communication Association, 

Montreal, Canada. 

 

Hetsroni, A. (2006, November). Adolescents' knowledge about sexual diseases: A cross-

cultural comparison of Interpersonal sources, professional sources and the mass 

media. Paper presented at the annual meeting of the National Communication 

Association, San-Antonio, Texas. 

 

Hetsroni, A. (2006, June). Dependency and adolescents’ perceived usefulness of 

information on sexuality: A cross-cultural comparison of Interpersonal sources, 

professional sources and the mass media. Paper presented at the 56th annual meeting 

of the International Communication Association, Dresden, Germany. 

 

Hetsroni, A., & Tukachnisky, R. H. (2005, April). Television world estimates, real world 

estimates and television viewing: A new scheme for cultivation. Paper presented at the 

50th annual meeting of the Broadcast Education Association, Las-Vegas, NV. 

 

Hetsroni, A. (2005, February). The Representation of Jews on primetime television 

programming in the USA. Paper presented at a conference on Anti-Semitism in the 

contemporary world, Melbourne, Australia. 

 

Hetsroni, A. (2003, April). Let's play around the world: Who wants to be a millionaire in 

America, Israel, Saudi-Arabia, Germany, Russia, Poland, Norway and Finland. Paper 

presented at the Israeli Communication Association 7th annual Conference, Ramat-

Gan, Israel.  

 

Hetsroni, A., & Tukachinsky, R. H. (2003, April). Fine art in advertising: A survey of 

creatives and content analysis of advertisements. Paper presented at the Israeli 

Communication Association 7th annual Conference, Ramat-Gan, Israel.  
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Hetsroni, A. (2002, June). Format vs. product: The content of infomercials and commercials. 

Paper presented at the 9th Biennial Conference of the Israeli Association of Canadian 

Studies, Jerusalem, Israel. 

 

Hetsroni, A., & Asya, I. (2001, May). A comparison of values represented in TV 

infomercials and commercials. Paper presented at the 51st annual meeting of the 

International Communication Association, Washington DC, USA. 

 

Hetsroni, A., & Remennick, L. I. (June 2001). Cross-cultural Comparison of public 

opinion about abortion: Israel and America. Paper presented at the 8th  biennial 

meeting of the Israeli Family Planning Society, Tel-Aviv, Israel. 

 

Hetsroni, A., & Remennick, L. I. (2001, June). Differences between Jewish and Arab 

students in attitudes toward sexuality. Paper presented at the 8th  biennial meeting of 

the Israeli Family Planning Society, Tel-Aviv, Israel. 

 

Hetsroni, A., & Remennick, L. I. (2000, June). Public opinion about abortion in Israel. Paper 

presented at the 8th  biennial meeting of the Israeli Studies Society, Tel-Aviv, Israel. 

 

Hetsroni, A. (2000, June). Courtship habits and mate selection in TV dating games and in 

real life. Paper presented at the International Conference on Psychology for the 21st 

century, Haifa, Israel. 

 

Remennick, L. I., & Hetsroni, A. (2000, February). Correlations of socio-demographic 

indices with attitudes toward elective abortion in Israel. Paper presented at the 31st 

annual meeting of the Israeli Sociological Society, Tel-Aviv, Israel. 

 

Hetsroni, A. (1997, February). Towards a theory of Nostalgia. Paper presented at the 

Israeli Communication Association 1st Annual Conference: Jerusalem, Israel. 

 

Hetsroni, A. (1996, January). A Review of Recent Research on Nostalgia in Popular 

Culture. Paper presented at the Popular Culture Association International Conference, 

Honolulu, Hawaii. 
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  (c)  Presentations at informal international seminars and workshops 

 

Hetsroni, A. (2009, April). The impact of content shift on the cultivation effect. Paper 

presented at the Workshop on Narrative Fact and Fiction: Patterns of Narrative 

Construction in Media Stories and Differential Effects, Vienna, Austria. 

 

 

 

  (d)  Seminar presentations at universities and institutions 

2007: 

Ben-Gurion University of the Negev, Department of Communication - Violent content on 

television. 

2006: 

Cornell University, Department of Communication – Objectionable material on prime-time 

TV. 

The Hebrew University of Jerusalem, Department of Communication – Sexual content on 

television. 

2004: 

University of Hartford, School of Communication – Cross-cultural studies of quiz shows. 

Wellesley College, Jewish Studies Program – Reflections of the Israeli-Arab conflict in the 

media. 

University of Haifa, Department of Communication - Cultivation and viewers’ estimates of 

TV reality. 

2002: 

University of Oslo, Department of Media and Communication (International Summer School) 

– Game shows around the world. 

2001: 

Tel-Aviv University, School of Management (Marketing Program) – Infomercials and commercials. 

2000: 

Tel-Aviv University, School of Management (Marketing Program) – Values in advertising. 

1998: 

The Hebrew University of Jerusalem, Department of Communication – Attitudes towards nostalgia. 
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 • Research Grants 

 

2010: 

Ariel University Center Research Fund, Israel  

(Study of reality TV). 

Grantee: Amir Hetsroni; $4,000.   

2009: 

Ministry of Science's Center for Research and Development – Israel 

(Study of the relationship between fear of crime, place of residence, media consumption and repression).  

Grantee: Amir Hetsroni; $7,000.  

2004-5: 

Yezreel Valley College Research Fund, Israel  

(Study of adolescents' information sources about sexuality). 

Grantee: Amir Hetsroni; $1,000.  

2003: 

Nachemson Foundation, Copenhagen Denmark  

(Study of Game Shows). 

Grantee: Amir Hetsroni; $12,000.  

1998-1999: 

Channel 2 Fund for Research in Communication, Jerusalem (Dissertation Research Grant). 

Grantee: Amir Hetsroni; $4,000. 

1998-1999: 

The Smart Institute for Research in Communication, Jerusalem  

Grantee: Amir Hetsroni; $3,000. 

1996-1998:  

Dissertation Research Grant - Eshkol Institute for the Study of Society, Economy and Policy, Jerusalem. 

Grantee: Amir Hetsroni; $10,000. 

1996 

Helbert Institute for Regional Studies in Israel (Dissertation grant) 

Grantee: Amir Hetsroni; $800. 

1996: 

The British Council (graduate student research grant). 

Grantee: Amir Hetsroni; $1,000. 
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 • Additional Information 

 

o Articles included in Textbooks: 

 

1. A major Part of my paper entitled Choosing a mate in television dating games: The 

influence of setting, culture and gender [reprinted from Sex Roles, 42(1/2), 83-106] is 

featured in L. Behrens & L. Rosen’s bestselling college textbook Writing and reading 

across the curriculum (10th edition, published by Longman in 2007). 

 

2.  A part of my paper entitled Art in advertising: A Cross-cultural examination of ads and 

creatives. [reprinted from Visual Communication Quarterly, 12(1-2), 58-77] is featured in  

    J. Newton & W. Rick’s Visual communication: Integrating media, art and science  

 (published by Lawrence Erlbaum in 2007).  

 

 

o Expert in residence in the reality TV series "Big Brother" and 

participation of the adaptation of the format 

(Channel 2, Israel, 2009-2010) 

 

o Dozens of commentator appearances in political talk shows  

(Channel 2, Channel 10, Channel 1, Israel, 2009-2015) 

 
o Hundreds of Op-ed articles in Israeli print and online 

newspapers (YNET, HAARETZ - THE MARKER, 

CALCALIST, NRG) about mass media and current affairs 

(since 2005).  

 

 

Examples in English:  

Hetsroni, A. (2006, September 9). Academic mediocrity not surprising. Ynet-Opinions. Retrieved 

from http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3312694,00.html 

 

Hetsroni, A. (2007, July 21). Big brother in Israel? Ynet-Opinions. Retrieved from 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3426918,00.html 
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Hetsroni, A. (2009, May 5). Polish lesson for Israel. Ynet-Opinions. Retrieved from 

http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3710914,00.html 

 

Hetsroni, A. (2011, May 13). A bad decision? Haaretz-Opinions. Retrieved from 

http://www.haaretz.com/opinion/a-bad-decision-1.361426 

 

Hetsroni, A. (2014, August 7). A settler against the occupation. Haaretz-Opinions. 

Retrieved from http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.609398  

 

Hetsroni, A. (2015, January 18). If I were a French Jew – Israel is the last country to which I 

would immigrate. Times of Israel. Retrieved from http://blogs.timesofisrael.com/if-i-were-

a-french-jew-israel-is-the-last-country-to-which-i-would-immigrate/ 

 

Hetsroni, A. (2015, April 26). When one person robs his neighbor to help a third party: The 

uniqueness of the Nakba. Times of Israel. Retrieved from 

http://blogs.timesofisrael.com/when-one-person-robs-his-neighbor-to-help-a-third-party-the-

uniqueness-of-the-nakba/ 

 

Hetsroni, A. (2015, June 23). The biggest mistake of my life: Serving in the ID.F Times of Israel. 

Retrieved from http://blogs.timesofisrael.com/the-biggest-mistake-of-my-life-serving-in-

the-idf/ 

 

Hetsroni, A. (2015, October 2o). Al-Aqsa Intifada: Another l at why I left Israel. Times of Israel. 

Retrieved from http://blogs.timesofisrael.com/al-aqsa-intifada-another-look-at-why-i-left-

israel/ 

 
o Coverage of my research in the Press and in Various 

Popular Media Conduits - Nationally and Internationally.  

 

Examples in English:  

Yefet, O. (2006, September 5). Sexy ads? Not in Israel. Ynet-News. Retrieved from 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3248918,00.html 

http://blogs.timesofisrael.com/if-i-were-a-french-jew-israel-is-the-last-country-to-which-i-would-immigrate/
http://blogs.timesofisrael.com/if-i-were-a-french-jew-israel-is-the-last-country-to-which-i-would-immigrate/
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Friedman, R. (2010, June 23). Israeli TV airs less sex and violence than American TV.  

Jerusalem Post. Retrieved from http://www.jpost.com/israel/Article.aspx?id=179235 

 

Bar-Zohar, O. (2010, June 30). Can watching TV make you depressed about your finances?  

Haaretz. Retrieved from http://www.haaretz.com/news/national/can-
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ENGLISH   הורדה חינם האפליקציה של טיים אאוט רכשו מנוי

   

פרופסור חצרוני בונה את הבניין הכי

ביזאר בתל אביב
יום שני, 4.9.2017 | מאת: נועם כהן

המגדלון על שם פרופסור אמיר חצרוני, שיהיה המגדל הצר ביותר בתל אביב, החל לרקום בימים

אלו עור וגידים. "מדובר באתגר אדריכלי לא קטן, אלה יהיו דירות ביזאריות במיוחד"

מאי '18  낦

צ'ק-אין

מאי '18  낥

צ'ק-אאוט

 אין לי תאריכים מדוייקים

חפש

חיפוש מלונות
עיר, אזור, מדינה, מלון

מופעל על ידי

תל אביב: חדשות עירוניות  < תל אביב  < עירוני 

 המדריך: מה לעשות השבוע  מגזין סופ"ש  הכי טובים בעיר  תרבות   סגנון חיים  אוכלים שותים חנותעירוני

מדע על הבר מועדון קריאה 2018 Sparks בקרוב אצלכם מפת חלוקת עיתונים טבלת המבקרים מדריכי חו"ל ילדים

חפשו באתר
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לרכישת מנוי:
לגליון המודפס / למהדורה הדיגיטלית

בניין חדש ומשונה במיוחד צפוי לקום בדרום העיר בעוד כשנה. בעליו של הבניין הצר
ביותר בתל אביב ומי שהוא קרוי על שמו הוא פרופסור אמיר חצרוני. חצרוני, שידוע

בעיקר כטרול וכמי שמוציא מפיו בעיקר אמרות מעוררות אנטגוניזם שגורמות
להתכווציות של אי נעימות במקרה הטוב ולסערות תקשורתיות במקרה הרע, החליט
לבנות בניין בשטח שירש מאביו ברחוב צ'לנוב. השלט שהוצב השבוע מחוץ לאתר

הבנייה, מבשר על תחילת הנחת יסודות הבניין שייקרא "מגדלון חצרוני", שזה כמעט
כמו מגדלי עזריאלי, אבל לא.

"זה הולך להיות הבניין הכי צר בתל אביב וכנראה בארץ", מספר בהתרגשות פרופ'
חצרוני. "החלק הצר ביותר בו הוא ברוחב של 3 מטרים. המגדל כל כך צר

משום שהשטח שעליו אני בונה הוא ירושה שעברה מסבתא לסבא ומסבא לאבא ומאבא
אליי והוא מאוד קטן. עשינו מה שאפשר בהתאם למגבלות". חצרוני מספר שטרם

התחיל לתכנן פנה לעירייה בכוונה להציע לבנות בניין גדול יותר עם דירות קטנות
שיושכרו במחירים מפוקחים. "אין לי איזה ראש נדל"ני, ממש לא. קיבלתי לידיי מגרש
שאין לי ברירה אלא לבנות עליו. ניסיתי להיות נחמד וחברתי, אבל עיריית תל אביב לא
נתנה לי. אמרתי להם 'תעשו את זה נאות חצרוני, נווה חצרונים, לא אכפת לי', אבל הם

צחקו. רציתי לעזור ומה שקרה זה שנאלצתי לבנות במקום זה את שתי הדירות
הביזאריות האלה". לשאלה האם הוא מתכוון לגור שם, ענה חצרוני נחרצות שבשום

פנים ואופן לא. 

רכישת מנוי למהדורה
המודפסת

עוד בהקשר

"היא איימה עליי עם
מחבת": אוסף סיפורי

השותפים הנוראיים
ביותר

חצרוני קושר ברזלים

החודשהשבוע24 שעותהכי נקראים

Like Share 349 people like this. Sign Up to
see what your friends like. הוסף תגובה

"Toy" מול טבח: קיבלנו הצצה לאירוויזיון 12019

דירה להכיר: טל ורני מידן לימן גרים בדירה הכי2
היסטרית בבוגרשוב

שבועות 2018: עוגות הגבינה הטובות ביותר3

מסעדות בתל אביב | 20 המסעדות הטובות4
ביותר בתל אביב

נטע ברזילי תופיע הערב בכיכר רבין: כל מה5
שצריך לדעת
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השלט שהוצב השבוע מחוץ לאתר הבנייה (צילום: גיא מרגלית)

האדריכל יואב מאירי, מי שאמון על תכנונו של מגדלון חצרוני מספר שהדרך לא הייתה
קלה. "היו הרבה מאוד מגבלות, מדובר באתגר אדריכלי לא קטן. צריך לתכנן משהו כל

כך צר שעומד בכל החוקים והתקנות. זו היתה חוויה מאוד מאתגרת, הוא ממש על
הקצה בכל דבר". שתי הדירות המוזרות בבניין מורכבות מכמה מפלסים. "הבניין כולו

מתיימר לגובה של 20 מטרים שהם חמש קומות", מתאר מאירי, "אלה דירות מאוד
מיוחדות. הצפי לסיום הבנייה הוא ספטמבר 2018".  רשמנו לעצמנו לבדוק בעוד שנה
מי האמיץ שיעז לחתום עם פרופ' חצרוני על חוזה ולקבל אותו כבעל דירה. לא בקטע

צר עין, אבל היינו חושבים על זה פעמיים. 
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  הירשמו לניוזלטר העירוני של טיים אאוט: 
 

שם  אימייל

אני מאשר/ת קבלת דיוור

הירשמו עכשיו >>

בואו לעקוב ולדבר איתנו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. עדכונים יומיים על
הכתבות הנבחרות בטיים אאוט ניתן לקבל בניוזלטר היומי שלנו

תגובות

Recommend 349 people recommend this. Sign
Up to see what your friends
recommend.
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אודות ויצירת קשר

אודות
שירות לקוחות

מערכת טיים אאוט
פרסום באתר

דרושים
 

מדיניות פרטיות
צרו קשר

רכשו מינוי

עירוני
תל אביב – חדשות

עירונית
הקוד האתי

האנשים שעושים
את תל אביב

 
עם הילדים

 
פרויקטים

המנות האיקוניות 
בחזרה לבית הספר

פשע תל אביבי
הפאוור קאפלז

ניסוי המיקרודוסינג
איפה השפים

אוכלים 
הטרדה מינית

 

אוכל ואלכוהול
חדשות וכתבות 
מסעדות חדשות

מתכונים 
מסעדות בתל אביב 
בתי קפה בתל אביב

ברים בתל אביב
 

סגנון חיים
אופנה

יופי וטיפוח
סקס ויחסים

עיצוב ואדריכלות 
כושר ובריאות

תרבות
קולנוע וסרטים 

סרטים מומלצים 
מוזיקה 

טלוויזיה
סדרות מומלצות 

לילה ומסיבות 
תיאטרון ומחול 

אמנות 
ספרים 

משחקי הכס עונה 8 
סיפורה של שפחה

עונה 2
פאודה עונה 2 

נטפליקס: מה חדש

הכי טובים בעיר
מסעדות בשר 

מסעדות טבעוניות 
מסעדות כשרות 

אוכל רחוב
פיצה בתל אביב 
סושי בתל אביב 

חומוס בתל אביב 
מעצבי תכשיטים 

חנויות נעליים 
מלונות בתל אביב 

מלונות בוטיק 

מחוץ לתל אביב
מסעדות בצפון

מסעדות בירושלים
אוכל רחוב
בירושלים

מסעדות בחיפה
בתי קפה בשרון

מסעדות בשר
בשרון

מלונות בירושלים
מלונות בים המלח

מדריכי ערים חו”ל
ניו יורק

לונדון
אמסטרדם

ברלין
ברצלונה

לוס אנג'לס
פראג
פריז

טוקיו
רומא

בנגקוק
מדריד
סידני
רומא

ריו דה ז'נרו

כלים ושירותיםתוכן וערוצים

מדריכי טיים אאוט
מה לעשות השבוע? 

אטרקציות
מדריך המסעדות

מדריך הברים והמועדונים
מדריך בתי הקולנוע

 
קניות
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"חצרוני הוא התגלמות השטן"
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הרב מאזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, תקף את הפרופ' לאחר שזה יצא נגד אכילת מצות
• חצרוני: "שיגיד תודה לאשכנזים שהעלו אותו לארץ"
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עימות חריג במיוחד בין אחד הרבנים המשמעותיים ביותר בקרב החרדים המזרחים, לבין אושיית

הרשת השנויה במחלוקת: פרופ' אמיר חצרוני זכה לאחרונה למתקפה נדירה וחסרת תקדים

מפי ראש ישיבת כיסא רחמים, הרב מאיר מאזוז. בשיחה שמסר בישיבה, ושפורסמה באתר "כיכר

השבת", סיפר הרב ששמע חדשות במהלך נסיעה ושם התבטא חצרוני כנגד אכילת מצות בפסח:

"אני לא יכול להיות בחג הפסח בארץ ישראל, כי אני רואה יהודים אוכלים מצה", אמר הפרופסור.

"אז מה? זה פוגע לך בבריאות?! מה אכפת לך?! תאכל מה שתרצה. אבל לראות יהודים אוכלים

מצה הוא משתגע מזה", תקף בתגובה הרב מאזוז. הוא הוסיף ואמר כי "על המקום עשיתי

גימטרייה, ואמרתי לנהג עובדיה שיחיה: חצרוני גימטרייה "השטן", כי זה התגלמות של השטן,

ולכן הוא לא יכול להיות כאן בפסח, אז שיצא החוצה. ואמרו לי שהוא נסע לחוץ לארץ ונתנו לו

מכות וכו'".

פרופסור חצרוני שמע על הדברים והגיב בדרכו הייחודית. "אביו של הרב מאזוז נרצח בתוניסיה

על ידי ערבים. מן הסתם אם הרב עצמו היה נשאר גם גורלו היה דומה ולכן כדאי שיגיד תודה

חצרוני והרב מאזוז // צילום: גדעון מרקוביץ' וליאור מזרחי
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לאשכנזים כמוני שהעלו אותו לארץ. ואם מדובר על גימטרייה אז גם אני יודע לעשות גימטריות -

והרב מאזוז בגימטרייה יוצא דרדס".

Created by Linnovate | UI & Design by Design-factory.co.il

Hosted by sPD.co.il | כל הזכויות שמורות לישראל היום | תנאי שימוש | מדיניות פרטיות
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הרשמה לדיוור
המהדורות דיגיטליות

ארכיון המהדורה עבודה בישראל היום 
המודפסת

חדשות יהדות קריקטורת היום שישבת המהדורה הדיגיטלית 

הכנסו לדף
היוטיוב  

עקבו אחרינו
בטוויטר  

הכנסו לדף שלנו
בפייסבוק
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Our Statement of Rights and Responsibilities is changing. You can view our new Terms of Service here.

This agreement was written in English (US). To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls.  Please note that
Section 16 contains certain changes to the general terms for users outside the United States.

Date of Last Revision: January 30, 2015

Statement of Rights and Responsibilities 

This Statement of Rights and Responsibilities ("Statement," "Terms," or "SRR") derives from the Facebook Principles, and is our terms of service that governs our relationship with users
and others who interact with Facebook, as well as Facebook brands, products and services, which we call the “Facebook Services” or “Services”. By using or accessing the Facebook
Services, you agree to this Statement, as updated from time to time in accordance with Section 13 below. Additionally, you will find resources at the end of this document that help you
understand how Facebook works.

Because Facebook provides a wide range of Services, we may ask you to review and accept supplemental terms that apply to your interaction with a specific app, product, or service. To
the extent those supplemental terms conflict with this SRR, the supplemental terms associated with the app, product, or service govern with respect to your use of such app, product or
service to the extent of the conflict.

1. Privacy 

Your privacy is very important to us. We designed our Data Policy to make important disclosures about how you can use Facebook to share with others and how we collect and
can use your content and information. We encourage you to read the Data Policy, and to use it to help you make informed decisions.  
 

2. Sharing Your Content and Information 

You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through your privacy and application settings. In addition:
1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and

application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with
Facebook (IP License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not
deleted it.

2. When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. However, you understand that removed content may persist in
backup copies for a reasonable period of time (but will not be available to others).
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3. When you use an application, the application may ask for your permission to access your content and information as well as content and information that others have
shared with you.  We require applications to respect your privacy, and your agreement with that application will control how the application can use, store, and transfer
that content and information.  (To learn more about Platform, including how you can control what information other people may share with applications, read our Data
Policy and Platform Page.)

4. When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that
information, and to associate it with you (i.e., your name and profile picture).

5. We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you understand that we may use your feedback or suggestions without any obligation to
compensate you for them (just as you have no obligation to offer them). 
 

3. Safety 

We do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it. We need your help to keep Facebook safe, which includes the following commitments by you:
1. You will not post unauthorized commercial communications (such as spam) on Facebook.
2. You will not collect users' content or information, or otherwise access Facebook, using automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without

our prior permission.
3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on Facebook.
4. You will not upload viruses or other malicious code.
5. You will not solicit login information or access an account belonging to someone else.
6. You will not bully, intimidate, or harass any user.
7. You will not post content that: is hate speech, threatening, or pornographic; incites violence; or contains nudity or graphic or gratuitous violence.
8. You will not develop or operate a third-party application containing alcohol-related, dating or other mature content (including advertisements) without appropriate age-

based restrictions.
9. You will not use Facebook to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory.

10. You will not do anything that could disable, overburden, or impair the proper working or appearance of Facebook, such as a denial of service attack or interference with
page rendering or other Facebook functionality.

11. You will not facilitate or encourage any violations of this Statement or our policies. 
 

4. Registration and Account Security 

Facebook users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Here are some commitments you make to us relating to registering and
maintaining the security of your account:

1. You will not provide any false personal information on Facebook, or create an account for anyone other than yourself without permission.
2. You will not create more than one personal account.
3. If we disable your account, you will not create another one without our permission.
4. You will not use your personal timeline primarily for your own commercial gain, and will use a Facebook Page for such purposes.
5. You will not use Facebook if you are under 13.
6. You will not use Facebook if you are a convicted sex offender.
7. You will keep your contact information accurate and up-to-date.
8. You will not share your password (or in the case of developers, your secret key), let anyone else access your account, or do anything else that might jeopardize the

security of your account.
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9. You will not transfer your account (including any Page or application you administer) to anyone without first getting our written permission.
10. If you select a username or similar identifier for your account or Page, we reserve the right to remove or reclaim it if we believe it is appropriate (such as when a

trademark owner complains about a username that does not closely relate to a user's actual name). 
 

5. Protecting Other People's Rights 

We respect other people's rights, and expect you to do the same.
1. You will not post content or take any action on Facebook that infringes or violates someone else's rights or otherwise violates the law.
2. We can remove any content or information you post on Facebook if we believe that it violates this Statement or our policies.
3. We provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. To learn more, visit our How to Report Claims of Intellectual Property Infringement page.
4. If we remove your content for infringing someone else's copyright, and you believe we removed it by mistake, we will provide you with an opportunity to appeal.
5. If you repeatedly infringe other people's intellectual property rights, we will disable your account when appropriate.
6. You will not use our copyrights or Trademarks or any confusingly similar marks, except as expressly permitted by our Brand Usage Guidelines or with our prior written

permission.
7. If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear you (and not Facebook) are the one collecting their information, and post a privacy policy

explaining what information you collect and how you will use it.
8. You will not post anyone's identification documents or sensitive financial information on Facebook.
9. You will not tag users or send email invitations to non-users without their consent. Facebook offers social reporting tools to enable users to provide feedback about

tagging. 
 

6. Mobile and Other Devices 

1. We currently provide our mobile services for free, but please be aware that your carrier's normal rates and fees, such as text messaging and data charges, will still apply.
2. In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will update your account information on Facebook within 48 hours to ensure that your

messages are not sent to the person who acquires your old number.
3. You provide consent and all rights necessary to enable users to sync (including through an application) their devices with any information that is visible to them on

Facebook. 
 

7. Payments 

If you make a payment on Facebook, you agree to our Payments Terms unless it is stated that other terms apply. 
 

8. Special Provisions Applicable to Developers/Operators of Applications and Websites  

If you are a developer or operator of a Platform application or website or if you use Social Plugins, you must comply with the Facebook Platform Policy.

9. About Advertisements and Other Commercial Content Served or Enhanced by Facebook 
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Our goal is to deliver advertising and other commercial or sponsored content that is valuable to our users and advertisers. In order to help us do that, you agree to the following:
1. You give us permission to use your name, profile picture, content, and information in connection with commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like)

served or enhanced by us. This means, for example, that you permit a business or other entity to pay us to display your name and/or profile picture with your content or
information, without any compensation to you. If you have selected a specific audience for your content or information, we will respect your choice when we use it. If you
are under the age of eighteen (18), you represent that a parent or legal guardian also agrees to this section on your behalf. (This language is included pursuant to a court-
approved legal settlement.)

2. We do not give your content or information to advertisers without your consent.
3. You understand that we may not always identify paid services and communications as such. 

 

10. Special Provisions Applicable to Advertisers  

If you use our self-service advertising creation interfaces for creation, submission and/or delivery of any advertising or other commercial or sponsored activity or content
(collectively, the “Self-Serve Ad Interfaces”), you agree to our Self-Serve Ad Terms. In addition, your advertising or other commercial or sponsored activity or content placed on
Facebook or our publisher network will comply with our Advertising Policies.

11. Special Provisions Applicable to Pages 

If you create or administer a Page on Facebook, or run a promotion or an offer from your Page, you agree to our Pages Terms. 
 

12. Special Provisions Applicable to Software 

1. If you download or use our software, such as a stand-alone software product, an app, or a browser plugin, you agree that from time to time, the software may download
and install upgrades, updates and additional features from us in order to improve, enhance, and further develop the software.

2. You will not modify, create derivative works of, decompile, or otherwise attempt to extract source code from us, unless you are expressly permitted to do so under an
open source license, or we give you express written permission.

13. Amendments 

1. We’ll notify you before we make changes to these terms and give you the opportunity to review and comment on the revised terms before continuing to use our Services.
2. If we make changes to policies, guidelines or other terms referenced in or incorporated by this Statement, we may provide notice on the Site Governance Page.
3. Your continued use of the Facebook Services, following notice of the changes to our terms, policies or guidelines, constitutes your acceptance of our amended terms,

policies or guidelines. 
 

14. Termination 

If you violate the letter or spirit of this Statement, or otherwise create risk or possible legal exposure for us, we can stop providing all or part of Facebook to you. We will notify you
by email or at the next time you attempt to access your account. You may also delete your account or disable your application at any time. In all such cases, this Statement shall
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terminate, but the following provisions will still apply: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3, and 14-18.  
 

15. Disputes 

1. You will resolve any claim, cause of action or dispute (claim) you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in the U.S. District Court
for the Northern District of California or a state court located in San Mateo County, and you agree to submit to the personal jurisdiction of such courts for the purpose of
litigating all such claims. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict
of law provisions.

2. If anyone brings a claim against us related to your actions, content or information on Facebook, you will indemnify and hold us harmless from and against all damages,
losses, and expenses of any kind (including reasonable legal fees and costs) related to such claim. Although we provide rules for user conduct, we do not control or direct
users' actions on Facebook and are not responsible for the content or information users transmit or share on Facebook. We are not responsible for any offensive,
inappropriate, obscene, unlawful or otherwise objectionable content or information you may encounter on Facebook. We are not responsible for the conduct, whether
online or offline, of any user of Facebook.

3. WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. WE ARE PROVIDING FACEBOOK AS IS WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT FACEBOOK WILL ALWAYS BE SAFE, SECURE OR ERROR-FREE OR THAT FACEBOOK
WILL ALWAYS FUNCTION WITHOUT DISRUPTIONS, DELAYS OR IMPERFECTIONS. FACEBOOK IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT,
INFORMATION, OR DATA OF THIRD PARTIES, AND YOU RELEASE US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS FROM ANY CLAIMS AND
DAMAGES, KNOWN AND UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH THIRD PARTIES. IF
YOU ARE A CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA CIVIL CODE §1542, WHICH SAYS: A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS
WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY
HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR. WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOST
PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS STATEMENT OR
FACEBOOK, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF THIS STATEMENT
OR FACEBOOK WILL NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS ($100) OR THE AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE
MONTHS. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE
ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH CASES, FACEBOOK'S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
 

16. Special Provisions Applicable to Users Outside the United States 

We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local laws. The following provisions apply to users and non-users
who interact with Facebook outside the United States:

1. You consent to having your personal data transferred to and processed in the United States.
2. If you are located in a country embargoed by the United States, or are on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals you will not engage in

commercial activities on Facebook (such as advertising or payments) or operate a Platform application or website. You will not use Facebook if you are prohibited from
receiving products, services, or software originating from the United States.

3. Certain specific terms that apply only for German users are available here.
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17. Definitions 

1. By "Facebook" or” Facebook Services” we mean the features and services we make available, including through (a) our website at www.facebook.com and any other
Facebook branded or co-branded websites (including sub-domains, international versions, widgets, and mobile versions); (b) our Platform; (c) social plugins such as the
Like button, the Share button and other similar offerings; and (d) other media, brands, products, services, software (such as a toolbar), devices, or networks now existing
or later developed. Facebook reserves the right to designate, in its sole discretion, that certain of our brands, products, or services are governed by separate terms and
not this SRR.

2. By "Platform" we mean a set of APIs and services (such as content) that enable others, including application developers and website operators, to retrieve data from
Facebook or provide data to us.

3. By "information" we mean facts and other information about you, including actions taken by users and non-users who interact with Facebook.
4. By "content" we mean anything you or other users post, provide or share using Facebook Services.
5. By "data" or "user data" or "user's data" we mean any data, including a user's content or information that you or third parties can retrieve from Facebook or provide to

Facebook through Platform.
6. By "post" we mean post on Facebook or otherwise make available by using Facebook.
7. By "use" we mean use, run, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and create derivative works of.
8. By "application" we mean any application or website that uses or accesses Platform, as well as anything else that receives or has received data from us.  If you no longer

access Platform but have not deleted all data from us, the term application will apply until you delete the data.
9. By “Trademarks” we mean the list of trademarks provided here.  

 

18. Other 

1. If you are a resident of or have your principal place of business in the US or Canada, this Statement is an agreement between you and Facebook, Inc.  Otherwise, this
Statement is an agreement between you and Facebook Ireland Limited.  References to “us,” “we,” and “our” mean either Facebook, Inc. or Facebook Ireland Limited, as
appropriate.

2. This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding Facebook, and supersedes any prior agreements.
3. If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full force and effect.
4. If we fail to enforce any of this Statement, it will not be considered a waiver.
5. Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed by us.
6. You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to anyone else without our consent.
7. All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in connection with a merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law or

otherwise.
8. Nothing in this Statement shall prevent us from complying with the law.
9. This Statement does not confer any third party beneficiary rights.

10. We reserve all rights not expressly granted to you.
11. You will comply with all applicable laws when using or accessing Facebook.

By using or accessing Facebook Services, you agree that we can collect and use such content and information in accordance with the Data Policy as amended from time to
time. You may also want to review the following documents, which provide additional information about your use of Facebook:

Payment Terms: These additional terms apply to all payments made on or through Facebook, unless it is stated that other terms apply.
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Platform Page: This page helps you better understand what happens when you add a third-party application or use Facebook Connect, including how they may access and use your
data.
Facebook Platform Policies: These guidelines outline the policies that apply to applications, including Connect sites.
Advertising Policies: These guidelines outline the policies that apply to advertisements placed on Facebook.
Self-Serve Ad Terms: These terms apply when you use the Self-Serve Ad Interfaces to create, submit, or deliver any advertising or other commercial or sponsored activity or content.
Promotions Guidelines: These guidelines outline the policies that apply if you offer contests, sweepstakes, and other types of promotions on Facebook.
Facebook Brand Resources: These guidelines outline the policies that apply to use of Facebook trademarks, logos and screenshots.
How to Report Claims of Intellectual Property Infringement
Pages Terms: These guidelines apply to your use of Facebook Pages.
Community Standards: These guidelines outline our expectations regarding the content you post to Facebook and your activity on Facebook. 

To access the Statement of Rights and Responsibilities in several different languages, change the language setting for your Facebook session by clicking on the language link in the left
corner of most pages.  If the Statement is not available in the language you select, we will default to the English version.

English (US) Español Français (France) 中⽂(简体) العربیة Português (Brasil) Italiano 한국어 Deutsch िह�दी ⽇本語

Sign Up Log In Messenger Facebook Lite Mobile Find Friends People Pages Places Games Locations Marketplace Groups Recipes Sports
Look Moments Instagram Local About Create Ad Create Page Developers Careers Privacy Cookies Terms Help

Facebook © 2018

Ad Choices
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9נספח 



פרסום ושיווק

אמיר חצרוני לוהט: 2 קמפיינים חדשים ל"פרופסור המטורף"

קמפיין לוועד למלחמה באיידס בהתנדבות וקמפיין לפרויקט נדל"ני בהתנחלות 'מגדלים' עליו הוא אומר

"כל שקל שהולך מהכיס של המתנחלים לכיס שלי הוא שקל קדוש" 

 3 Likeמשה בנימין | 20/07/16 14:59   285
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פרופ' אמיר חצרוני, אחת הדמויות הצבעוניות והפרובוקטיביות בישראל ומי שהצליח לפגוע בכל קהילה
ועדה ללא הבדלי דת גזע ומין הוא כבר מזמן כוכב תקשורת ויראלי וחביב הרשתות החברתיות שצמאות

למוצא פיו. לאחרונה חצרוני מתחיל לקצור את פירות התהילה שלו כשהוא ממנף את עצמו ל-2
קמפיינים פרסומיים במקביל - לוועד למלחמה באיידס ולפרויקט נדל"ני של ההתנחלות מגדלים ליד

צומת תפוח.

מחפשים את העובד הבא שלך?
 לחצו כאן

הקמפיין של הוועד למלחמה באיידס, מאחוריו עומד משרד הפרסום אדלר חומסקי, ממשיך את הקו
המופרך וההומוריסטי של הוועד, ומי כמו חצרוני משתלב היטב במסרים הזויים וקיצוניים. הרעיון המרכזי

אמיר חצרוני (צילום יח"צ)
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של הקמפיין מבהיר עד כמה נמוך הסיכוי להידבק מאיידס במקרה של קיום יחסי מין עם נשאים
שנמצאים תחת טיפול תרופתי קבוע. המסר מוצג באמצעות מצבים עם סבירות נמוכה בעליל כגון

מינויו של חצרוני לנשיא המדינה, חייזרים בחאפלה מזרחית, מעצר של אזרח על קניית פומלית וזכייה
של דורון מירן באירוויזיון.

Video UnavailableVideo Unavailable
Sorry, this video could not be played.Sorry, this video could not be played.

Learn MoreLearn More

 

להבדיל ממקרים אחרים, בקמפיין של הוועד למלחמה באיידס, חצרוני הסכים להשתתף בחינם,
במתכונת של פרו-בונו ללא עלות. במשרד הפרסום מספרים שחצרוני "אהב את הרעיון". 

בקמפיין השני, חצרוני מוכיח שתמורת הסכום המתאים הוא לא יסרב לאף הצעה, אפילו ממי
שמותקפים על ידו ללא הרף - ציבור המתנחלים. חצרוני מככב בקמפיין של ההתנחלות מגדלים ליד

צומת תפוח, במתכונת של סרטון רשת המקודם בפייסבוק. "הפרופסור המטורף" נוסע לבקר
בהתנחלות, מתרשם מהפרויקט הנדל"ני שנבנה שם, מתווכח עם מזכ"ל היישוב ועוד, כשברקע כמובן
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נצפה הפרויקט הנבנה והנוף מסביב. מאחורי הקמפיין עומדים משרד הפרסום טרילוגי ואסף וול.
התשלום שקיבל חצרוני עבור הקמפיין נותר חסוי בהסכם שנחתם בין הצדדים. 

Video UnavailableVideo Unavailable
This video may no longer exist, or you don't have permissionThis video may no longer exist, or you don't have permission

to view it.to view it.

Learn MoreLearn More

 

חצרוני העלה את הסרטון בעמוד הפייסבוק שלו (עוד ערוץ ויראלי מעולה להפצת התכנים) וציין בפוסט
המצורף כי, "יש מי שמופתעים שהפכתי לפרזנטור של ההתנחלות מגדלים ליד צומת תפוח - בירת

הצעירים של השומרון. אני ממש לא מופתע. ראשית, כל שקל שהולך מהכיס של המתנחלים לכיס שלי
הוא שקל קדוש. שנית, עם קצת מזל רע - בהתחשב בכמות הפיגועים בשטחים - קיים סיכוי טוב שככל

שיגורו יותר מתנחלים יהודים בלב השומרון המאזן הדמוגרפי בתוך הקו הירוק ישתנה לטובה, והימין
כבר לא ינצח בבחירות...".

"....חוץ מזה - בכל השוואה בין מגדלים למושב הוילות הציוני שאני גר בו כעת כרמי יוסף - מגדלים
לוקחת בהליכה. במגדלים יש קונצרטים של אריאל זילבר בחינם, בזמן שבכרמי יוסף משלמים על
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הופעה של הגרובטרון. בכרמי יוסף - אחוז הסרבנים שואף לאפס, ובמגדלים בטוח יש איזה גיבור צעיר
שמסרב לשרת את הכיבוש. אמנם גם במגדלים, לצערי, קשירת חצוצרות לא נכנסה עדיין חזק

לאופנה, אבל שרצים בכמות של כרמי יוסף יש רק בבני ברק ובפזורה הבדואית. והכי חשוב - במגדלים
השכנים אוהבים כלבים בכלל ואת זכריה ההאסקי בפרט. לכן, אני גאה בקמפיין שעשיתי למגדלים. אני

קורא לכל מי שאין לו גרוש בבנק וגם לא דרכון זר, ולא אכפת לו למות מפיגוע, לעבור לגור במגדלים".

בשיחה עם אייס, חצרוני מספר על הכמות הרבה של הקמפיינים המתגלגלים לפתחו: "הייתי אמור
לעשות את הקמפיין שעשה בסוף יריב אופנהיימר אבל זה נפל כי דרשתי תשלום מספי שקד. אמרתי לו

'סורי, אני לא עובד בחינם' כמו שאמר עו"ד יורם שפטל, לא בשביל יהודי מפ"ת ולא בשביל גוי
מאוקראינה".

"למרות הקמפיין - לא הייתי שוכב עם נשאית איידס"

בנוסף מספר חצרוני על תכנית טלוויזיה שצילם לצד חנוך דאום וצפויה לעלות בתקופת החגים ב-
HOT. עוד הוא חושף כי באדלר חומסקי ("אוהבים אותי במשרד הזה") הציעו לו להשתתף בסרט

הפרסומת של בזק - טיסת השוקולד - שבו השתתפו גידי גוב, יוסי ביילין וגיל חובב. לדבריו "זה נפל מ-2
סיבות, גם כי הייתי בחו"ל וגם כי להיות לצד גוב שהוא טאלנט גדול ממני זה בסדר, אבל אני לא מוכן

להיות סייד קיק של אף אחד אחר".

הצעות נוספות שזרמו לכיוונו של חצרוני הגיעו מיבואן של מותג קונדומים חדש שצפוי להיכנס לארץ
כשחצרוני צפוי לשמש כפרזנטור, וכבר הביע נכונות לעשות זאת. עם זאת, אפילו לחצרוני יש קווים

אדומים. לדבריו "אני לעולם לא אפרסם מה שקשור בבשר ודגים, כמו מוצרי אדום-אדום למשל, בשום
תנאי". מבחינתו, אין לו בעיה מוסרית להשתתף בקמפיין שמעודד התיישבות בשטחים כי הבנייה שם

"תתקיים איתי ובלעדיי". עם זאת הוא מסייג ואומר כי "אם תהיה הצבעה במשאל עם על הנושא, ברור
שאני אצביע בעד פינוי ההתנחלות".

אם יש משהו שנוטה לסבך את חצרוני בלא מעט פרשיות, זה הצורך הבלתי נשלט שלו להגיד מה
שהוא חושב, על כל נושא ובדרך הישירה והישרה ביותר. כך למשל הוא מעיד על עצמו שהוא לא יאמר
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הוסף תגובה 

באף קמפיין משהו שנוגד את השקפתו הפוליטית: "אני לא אגיד שהתיישבות בשטחים מקדמת את
השלום ולמרות שהשתתפתי בקמפיין של הוועד למלחמה באיידס, אני מודה בלי לחשו פעמיים, שלא

הייתי שוכב עם נשאית איידס".

| מגדלים | בזק  | אמיר חצרוני  תגיות אדלר חומסקי 

:(3) תגובות לכתבה

שם

כותרת

תוכן התגובה

הפרופ' הכי טיפש ביקום. לא רק חולה נפש
אור 11/08/2016 23:59

הגב לתגובה זו 

0 
  

1 
 .3

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.ice.co.il/tag/%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%A8%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://www.ice.co.il/tag/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
http://www.ice.co.il/tag/%D7%91%D7%96%D7%A7
http://www.ice.co.il/tag/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


הבטיח שישאר בחו"ל
מוטי 24/07/2016 14:20

הגב לתגובה זו 

0 
  

1 
 .2

הבחירה בחצרוני לפרסומת מגדלים - גאונות
אמילי 20/07/2016 15:58

הגב לתגובה זו 

2 
  

10 
 .1

 למשרה

 למשרה

 למשרה

 למשרה

 למשרה

 למשרה

דרושים

מידען שיווק
המרכז 

תקציבאי דיגיטל
תל אביב 

תקציבאי/ת
המרכז 

מעצב
הרצליה ורמת השרון 

Marketing Designer
תל אביב 

תקציבאי
תל אביב 
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לכל המשרות 

TV

הכי במדור

הכי מטוקבקות הכי נקראות 

החודשהשבועהיום

השקה חלשה למשחקי השף; אשכנזי09:30
סגרה עונה עם ירידה חדה

מסכמים שבוע במצעד הפרסומות עם
"יניב המלך וצחי שנתן גז"
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הזן את הדוא"ל שלך

פייסבוק חושפת: הורדנו 583 מיליון08:54
חשבונות מזויפים ברבעון

הרשמו לניוזלטר שלנו

קבלו את כל העידכונים
והסיפורים החמים של עולם

התיקשורת ישירות למייל

אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים
פרסומיים בדוא"ל
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 ערוצי תוכן

פרסום ושיווק

מדיה

יח"צ

דיגיטלי

TV אייס

דעות

אייסופ"ש

רייטינג

דרושים

 עזרה ושירותים

כתבו אלינו

תנאי שימוש

אתר קו מנחה

אודות קבוצת קו מנחה

CRM מערכת
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כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה ©
 

קידום אתרים פבל ישראלסקי

פרסמו אצלנו

מייל אדום

רוצים להשאר מעודכנים?

הרשמו לניוזלטר שלנו וקבלו את כל הסיפורים החמים של עולם התקשורת ישרות למייל

הזן את הדוא"ל שלך   

 אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
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לוח עסקיםמסעדות בחולוןרכילותתרבות ופנאינדל"ןספורטבריאותחינוךחדשות

● לייף סטייל ראשי 

לוח השנה הושק ב"גורדוס" עם בתו של הח"כ לשעבר
מש"ס

ההמבורגרים, הסלבס ומשבית שמחות אחד בהשקת לוח השנה שבו מככבות
הנשים הגדולות

18:24 10.1.18

מאת: דודי טל ויורם לוי

המהדורה הדיגיטלית איך להדליף לנו  אודות  פרסמו אצלנו 
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שלישי בערב, העיר חולון נוצצת ולא מכוכבים בשמיים, אלא יותר בזכות הכוכבים שהגיעו להשיק
עם מגזין ״בלייזר״ את לוח השנה המסורתי שלו.

האירוע נערך במסעדת "גורדוס", בה נערכו הצילומים ללוח השנה שבו מככבות נשים מהממות,
ביניהן שמחה גואטה, בתו של הח"כ לשעבר מש"ס יגאל גואטה, שהתפטר לאחר שהשתתף בחתונת
אחיינו לבן זוגו. עוד מופיעות על הלוח יוצא הדופן וללא ייחוס משפחתי, הנשים הגדולות: מילי דהן,

ליהיא ביבי, שירלי רחמוט, שחר הנוך, שירן הרוש, גלי מועלם, הלית סורק, ויקה סמירנוב, גבריאל
אלבז, לב שומרי ולי זוהר.

צילום: ראובן שניידר

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hashikma-holon.co.il%2Flife-style%2F14403
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A7+%D7%91%26quot%3B%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1%26quot%3B%3A+%D7%92%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%97%26quot%3B%D7%9B+%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%26quot%3B%D7%A1+%D7%9E%D7%9B%D7%9B%D7%91%D7%AA%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.hashikma-holon.co.il%2Flife-style%2F14403
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.hashikma-holon.co.il%2Flife-style%2F14403
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.hashikma-holon.co.il%2Flife-style%2F14403&title=%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A7+%D7%91%26quot%3B%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1%26quot%3B%3A+%D7%92%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%97%26quot%3B%D7%9B+%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%26quot%3B%D7%A1+%D7%9E%D7%9B%D7%9B%D7%91%D7%AA&summary=
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fwww.hashikma-holon.co.il%2Flife-style%2F14403
mailto:?subject=%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A7%20%D7%91%26quot%3B%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1%26quot%3B%3A%20%D7%92%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%97%26quot%3B%D7%9B%20%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%26quot%3B%D7%A1%20%D7%9E%D7%9B%D7%9B%D7%91%D7%AA&body=https://www.hashikma-holon.co.il/life-style/14403
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


צפו בפרופ' חצרוני באירוע ההשקה ב"גורדוס":

" ליי  י  ל  י  ל   פ'  "פ

האורחים התפנקו בהמבורגרים ובקינוחים של "גורדוס"  שחולקו על חשבון הברון ונהנו מהמוזיקה
של אבישג נגר ואלמוג לבר, שהיו על עמדת הדיג'יי.

בין המוזמנים שלא פספסו את ההשקה: עדי הימבלבלוי, שי מיקה יפרח, עודד פז ואושר סלים, רתם
רבי, חובי סטאר, אדר גנדלסמן, מיכל ינאי, קים אקאפי ויוסי פרלוב, ילנה ראלף, אדל בספלוב.

עוד נצצו ובלסו אביבה תבורי, קארין עליה, דניאל שבתאי, אמיר חצרוני, שרון פרי, תהילה אסודרי,
סימור דניאל, דין גרבר, אורנה דנינו, גל גברעם וריי שגב, שכיכבה על שער המגזין האחרון, ינואר

.2018

מי שגנב את ההצגה וגם השבית שמחה היה פרופסור אמיר חצרוני, שהגיע מרושל כהרגלו, ואז החל
לדבר עם נשים שהצטלמו ללוח השנה ולהקניט אותן כשאמר שנשים "דבות" זה לא דבר יפה.
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מדיה חברתית דירוג משפיעני פייסבוק ברנז'ה

מי ידיח את יבגני זרובינסקי? אף אחד. דירוג
הישראלים הפופולארים ביותר בפייסבוק לחודש

יולי 2016

יבגני זרובינסקי, אליל
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2016 15 באוגוסט  דורי בן ישראל

המזבלה וחברת הניטור SpyTheNet מציגות מדי חודש את 50 הפרופילים האישיים הפופולארים ביותר בפייסבוק

בדירוג מיוחד 'המשפיענים', שמושק במקביל לדירוג 100 העמודים הישראלים הפופולארים. בעולם דיגיטלי חדש

,(Influencer marketing) שבו הפרסום הקלאסי מתחיל לאבד נתחים משמעותיים שמנווטים לעולם המשפיענים

הדירוג מאפשר למפרסמים, מותגים ולגולשים לקבל תשקיף מדויק ומהימן על הדמויות הפופולאריות ביותר ברשת

החברתית ועל יכולת ההשפעה והאימפקט שלהם על עוקביהם.

דירוג המשפיענים מתבסס על ממוצע האינטראקציות לסטטוס, דהיינו כמה אינטראקציות מצליח כל משפיען לייצר

בממוצע לכל סטטוס – לייקים, תגובות ושיתופים, עם רף כניסה מינימלי של 5,000 עוקבים ומינימום 8 סטטוסים

בחודש.

את המקום הראשון לחודש יולי, כובש לא אחר מאשר יבגני זרובינסקי, האיש, הגבות והאושייה, שלא מפסיק

להפציץ בפייסבוק עם למעלה מ-11 אלף אינטראקציות בממוצע לכל סטטוס. לזרובינסקי למעלה מ-219 אלף

עוקבים.

במקום השני, שחקן חדש בשם מאור אוהב עמי, עם 10 אלף אינטראקציות ממוצעות לסטטוס, אך רק עם 28 אלף

עוקבים. במקום השלישי, אלעד לוי עם כ-7 אלף אינטראקציות ממוצעות לסטטוס ו-66 אלף עוקבים. נדב פריד –

כוכב עולה בפייסבוק, מנהל עמוד 'חיילים מצייצים' הפופולארי ומשוחרר טרי מצה"ל שמתברג במקום הרביעי עם

3700 אינטראקציות וכ-17 אלף עוקבים.

דניס צ'רקוב, שעמוד הפייסבוק שלו דורג כפופולארי ביותר ברשימת 100 עמודי הפייסבוק הישראלים לחודש יולי,

מתברג במקום החמישי גם עם פרופיל הפייסבוק שלו, שמצליח לייצר 3600 אינטראקציות ממוצעות לסטטוס וכ-13

אלף עוקבים. לי מלאך, מאושיות הפייסבוק הבולטות בישראל, קופירייטרית ואשת תוכן במשרד הפרסום 'גרייט

דיגיטל' מתברגת במקום השישי עם 3300 אינטראקציות לסטטוס ולמעלה מ-52 אלף עוקבים.

טל דיין מתברג במקום השביעי עם 3200 אינטראקציות ולמעלה מ-10 אלף עוקבים, אלון כץ מתברג במקום השמיני

עם 2900 אינטראקציות וכ-30 אלף עוקבים. אבי ג'וני עזרי, קופירייטר ויוצר תוכן וידאו מקורי מהבולטים בישראל,
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מתברג במקום התשיעי עם 2770 אינטראקציות ולמעלה מ-37 אלף עוקבים. את העשירייה הראשונה חותמת ליאת

אלון, מהצייצניות השנונות והאהודות בפייסבוק עם 2600 אינטראקציות לסטטוס ולמעלה מ-30 אלף עוקבים.

>> להורדת PDF מלא עם דירוג 50 הפרופילים הפופולארים

עשירייה שנייה: מרסל מוסרי, אלי אליהו, יהודה גולני, גיא גולד, תום אהרון, אמיר חצרוני, יהודה אלמליח, נתנאל

אזולאי, מתנאל ליברמן, אמיר מויאל.

עשירייה שלישית: לוסי אהריש, עידן כרמלי, סומוד ביראני, אביחי בראל, לירן כהן, דורון ביטון, דלית זריהן, סניה

ולדברג, רן כרמי בוזגלו, גיא אורדיבר.

עשיריית רביעית: יוסי אליהו, דניאל לוי, אלמז אייל, עירית לינור, יותם זמרי, זוהר ביטון, רוני שינקמן, קארין בן

אבי, גולן אלגרבלי, דניאל סלאמה.
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עשיריית חמישית: אהובה אלפרון, ברק אדרי, גלית דיסטל-אטבריאן, מאיה קרני, ליגל רז, עמיר שיבי, רויטל

ויטלזון יעקבס, תומר פרסיקו, אילנה כספוב, שמעון ריקלין.
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אסתי גרוס
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שם 

21 בספטמבר 2016 בשעה 18:35

יבגני יקר אני צריכה עזרה אין לי פייסבוק כבר שבועים בגלל אקר שנפל על תמימים כמוני הם

דורשים דוא"ל חדש ניידים חדשים יש לי 2 והם טועניפ שזה לא שלי אבל זה כן שלי ואני לא ילך

לקנות נייד3 אני בת 57 חולה במחלה הארורה ומחכה יום יום אבל רוצה למות בכבוד ושיהיה לי

פייסבוק שאוכל לכתוב ולהעביר את הזמן הנותר תעזור לי בבקשה

21 בספטמבר 2016 בשעה 18:37

http://facebook.com/hacked היי אסתי גרוס, ממליץ לך לנסות לשחזר את החשבון שלך דרך

הוסיפו תגובה

התגובה שלך 

פרסום תגובה

דורי בן ישראל 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://facebook.com/hacked
http://www.facebook.com/doribenisrael
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


, אדג'רנק , אביחי בראל , אבי עזרי , אבי ג'וני עזרי , SpyTheNet , facebook , EdgeRank תגיות: 

, אלון כץ , אילנה כספוב , אושיית רשת , אושיית פייסבוק , אושיות רשת , אושיות פייסבוק , אהובה אלפרון

, אמיר חצרוני , אלעד לוי , אלעד ברינדט שביט , אלעד ברינדט , אלעד אמיר , אלמז אייל , אלי אליהו

, גלית דיסטל-אטבריאן , גיא גולד , גיא אורדיבר , גולן אלגרבלי , ברק אדרי , ברנז'ה , אמיר מויאל

, דירוג משפיענים במדיה החברתית , דירוג משפיענים , דירוג המשפיענים , דירוג , דורון ביטון , דו''ח משפיעני פייסבוק

דניס צ'רקוב , דניאל סלאמה , דניאל סאל , דניאל לוי , דלית זריהן , דירוגים , דירוג פרופילים , דירוג פופולאריות

, יודה גולני , יהודה גולני , יהודה אלמליח , יבגני זרובינסקי , טל דיין , חיילים מצייצים , חדשות , זוהר ביטון ,

מאור אוהב עמי , לירן כהן , ליגל רז , ליאת אלון , לי מלאך , לוסי אהריש , יותם זמרי , יותם זימרי , יוסי אליהו

, מרסל מוסרי , מחקר , מדרגים , מדרג , מדיה חברתית , מדדים , מדד , מארק צוקרברג , מאיה קרני ,

, משפיעני פייסבוק , משפיען רשת , משפיען פייסבוק , משפיען בפייסבוק , משפיען , מרקו מיקיאלי

, משפיענית , משפיענים ברשת , משפיענים בפייסבוק , משפיענים במדיה החברתית , משפיענים , משפיעני רשת

, נדב פריד , מתנאל ליברמן , משפיענית רשת , משפיענית פייסבוק , משפיענית בפייסבוק

, סניה ולדברג , סטטוסים , סטטוס ויראלי , סומוד ביראני , נתנאל אזולאי , נמרוד הלוי , ניטור וניתוח מדיה חברתית

, ענת אלחנני , עמיר שיבי , עירית לינור , עידן כרמלי , עדי סופר תאני , ספיי דה נט אינטרנט , ספיי דה נט

, פרסום ושיווק , פרסום באמצעות משפיענים , פרסום , פרופיל פייסבוק , פרופיל אישי , פייסבוק ישראל , פייסבוק

, רשת חברתית , רן כרמי בוזגלו , רוני שינקמן , רויטל ויטלזון יעקבס , קארין בן אבי , פרסום ראשוני , פרסום ראשון

תומר פרסיקו , תום אהרון , שמעון ריקלין , שיווק משפיענים , שיווק באמצעות משפיענים , שיווק

משרות חדשות

לחברת אימון והדרכה
חדשנית דרוש/ה מנהל/ת
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מדיה חברתית ברנז'ה

אמיר חצרוני מוכיח שהדבר היחיד שלפייסבוק
אכפת ממנו זה כסף

2018 2 באפריל  דורי בן ישראל

אמיר חצרוני, מתוך פייסבוק
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מעט דברים טובים אם בכלל יוצאים מפרופסור אמיר חצרוני שלא בוחל במילים כשזה מגיע להתבטאויות

גזעניות אותם הוא מפיץ ברחבי הרשת – בפרופיל הפייסבוק שלו, בראיונות לתקשורת ובפוסטים רבים. אולם

הניסוי שחצרוני עשה לאחר שפייסבוק הסירה סרטון גזעני שפירסם תחת הכותרת "לו חוק השבות לא היה

נחקק" מוכיח אחת ולתמיד שלרשת החברתית יש רק דבר אחד בראש מעייניה והוא כסף.

באחרונה העלה חצרוני לפרופיל הפייסבוק שלו סרטון שכלל לא מעט התבטאויות גזעניות קשות שקשורות לעליה

הרוסית ולעליית יהודי עיראק שעל פי חצרוני "הם הזבל של העולם". זמן קצר לאחר העלאת הסרטון, קיבל חצרוני

הודעה מפייסבוק לפיה לאור דיווחים שהתקבלו על הסרטון, פייסבוק בחרה להסיר אותו בטענה כי הוא מכיל דברי

שנאה. דבר שכמובן נוגד את תקנון השימוש של פייסבוק אולם נאכף כראות עיניה בלבד.

פייסבוק אולי עשתה בצדק כשהסירה את הסרטון, אולם האכיפה הסלקטיבית שבהסרת הסרטון של חצרוני,

כשמנגד ישנם מאות אלפי תכני הסתה וטרור שאינם "דעה" כשל חצרוני, שאינם נמחקים מהרשת החברתית, היא

החטא הראשון של פייסבוק, שמוכיחה את הצביעות הגדולה ואת המוסר הכפול שפייסבוק ישראל והמנכ"לית עדי

סופר תאני חרטו על דגלם. הפרופסור לא הרים ידיים והחליט לנסות את מזלו ולהפיץ את הסרטון דרך אתר יו טיוב

של גוגל, אולם גם שם הסרטון הוסר במהרה וחצרוני קיבל הודעה לפיה "לאחר בדיקה הגענו למסקנה שהתוכן מפר

את ההנחיות שלנו. הסרנו אותו מהחשבון שלך".

גם לאחר הסרתו מיו טיוב חצרוני לא הרים ידיים והחליט להטריל את פייסבוק ולבדוק האם המוסר שלה בכל הנוגע

להסרת תוכן משתנה כשמדובר בתוכן שמקודם בתשלום בפייסבוק. לצורך כך העלה חצרוני את הסרטון בשנית

לעמוד האוהדים שלו בפייסבוק "אמיר חצרוני – הפרופסור" וקידם אותו בתשלום סמלי של 25 ש"ח. בתוך דקות

ולאחר אישור ידני של עובד פייסבוק ישראלי, הסרטון הגזעני שהוסר מפייסבוק בטענה כי הוא נוגד את תנאי

השימוש, החל לקבל תפוצה אורגנית וממומנת. רק לאחר מיצוי התשלום לקידום הסרטון בפייסבוק, הרשת

החברתית בחרה לחזור בה ושיגרה לחצרוני הודעה לפיה הסרטון נוגד את תנאי השימוש שלה. כאמור רק לאחר

שהתשלום עבר לפייסבוק ותקציב הפרסום מוצה לחלוטין. בשלב זה הסרטון ניתן לצפייה באתר Vimeo בלבד.

בחברת פייסבוק ישראל לא אוהבים במיוחד את אמיר חצרוני. פרופיל הפייסבוק שלו נחסם מספר רב של פעמים

בשנים האחרונות ועשרות פוסטים שכתב הוסרו. בבחינת הסטרייקים שפייסבוק מאפשרת לגולש בטרם מחיקת

הפרופיל שלו, ניתן לומר בביטחה שהפרופיל של חצרוני מזמן היה צריך להימחק, אולם נראה שלמרות הכול,
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שם 

בפייסבוק בכל זאת מאפשרים לו לפעול אולם תחת צנזורה מוקפדת, לפחות עד שזה נוגע לתכנים שמקודמים

בתשלום.

חברת פייסבוק ישראל 'ושלום תל אביב' סירבו להגיב בנושא.

הוסיפו תגובה

התגובה שלך 

פרסום תגובה
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אתם קובעים: מי הם הסלבס שהייתם רוצים
להזמין למנגל יום העצמאות?

רשימת המוזמנים השנתית היא עניין שאין להקל בו ראש - במיוחד כשמדובר
בסלבריטאי ארצנו - וזה הזמן לראות את מי אתם באמת אוהבים ואת מי פחות. ליד

כל תמונה של סלב יש שני חצים: לחצו על זה המצביע למעלה אם הייתם רוצים
לראות את המצולם ליד שולחן הסלטים, או על זה המצביע למטה אם הייתם

מעדיפים שיישאר בבית. הדירוג מתעדכן בזמן אמת על פי ההצבעות שלכם
מערכת mako סלבס | mako | פורסם 22/04/15 21:46 
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פרופסור חצרוני, הטרול של כולנו
חבל מאוד שפרופיל הפייסבוק של חצרוני הוקפא לחודש; איך נסתדר בלעדיו? מה

יאחד אותנו כעת, כיצד נזדעזע ונצקצק בצוותא? בעיה
אורית נבון | מגזין mako | פורסם 04/08/16 01:11 
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הפרוד הלוהט ברומן חדש?
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האם יש לפרוד ננסי ברנדס

רומן עם לילך רוטמן? החברים (והתמונות שנשלחות לליאורה) מתעקשים שכן,

ננסי ממשיך להכחיש. וגם: האקס של מושיק גלאמין מאיים בתביעה

ננסי ברנדס, גיא זוארץ,  יעל בר זוהר,  ניקול ראידמן,  מוטי רייף,  תגיות: 
מושיק גלאמין,

06/10/2017 07:28 | ליאורה גולדנברג-שטרן

 

סיפורי ננסי // 

לפני כשבועיים התראיין יקיר המדור, ננסי

ברנדס, והכחיש נמרצות באוזני ליאורה

שהוא מנהל רומן בחודשים האחרונים. הוא

גם המשיך וטען כי הבחורה שעליה דיברה

ליאורה, מתקינת ציפורניים בשנות ה–40

לחייה, היא אפיזודה חולפת בחייו וההיכרות ביניהם הסתכמה בפגישה אחת ותו

לא. 

אבל מתברר שאחד בפה והרבה בלב: החל מסוף השבוע שעבר הופצצה תיבת

המסרים האישיים של ליאורה בפייסבוק בתמונות של ברנדס עם מי שטוענים
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שהיא חברתו זה ארבעה חודשים. קוראים לה לילך רוטמן, היא בת 40, גרושה ואם

לשלושה ילדים מפתח תקווה, גננת ובעלת משפחתון בעברה וכרגע בין עבודות. 

השניים הכירו זה את זה אחרי שרוטמן נתקלה בכתבה על הפרידה של

ננסי מצ'רסלה. היא פנתה לננסי במסנג'ר במסר מלא השראה: "תהיה חזק". הוא

בתגובה חזר אליה, ואחרי שבמשך שבועיים הם הסתמסו, הם נפגשו ומאז הם יחד.

חברים של רוטמן מספרים שהיא הייתה מזועזעת מכך שננסי הכחיש את הקשר,

אחרי שחני נחמיאס, קובי ועדה אשרת, שייקה לוי, הטיש הגדול ועוד כל מיני ראו

אותם ביחד, והוא אף הציג אותה בפני כמה מהם כבת זוגו. יכול להיות שהוא לא

רצה שהילדים שלו יידעו שהם גם יצאו יחד פעמיים למלון "מצפה הימים" ובילו

בים המלח ובטבריה עם כל החבורה? 

ננסי, ככה לשקר לליאורה? 

"קודם כל, את לא חייבת להאמין לכל מיני 'חברים' שלי שהם שקרנים, ודבר שני,

לא תמיד אני מוכן לערב את התקשורת בחיים הפרטיים שלי. ותתנתקי מה'חברים'

שלי. תעשי כמוני". 

אתה מוכן לספר על הרומן? 

"אל תשכחי שיש לי ילדים קטנים בבית. ואין שום רומן. שקר". 

מה זה קשור לילדים? אתה נמצא עם בחורה ארבעה חודשים ומביא אותה
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לפגישות עם אשתך לשעבר ובנותיך ונכדיך. 

"דבר מאוד מאוד חשוב, אני לא גרוש, אני פרוד, עם כל האופציות פתוחות.

ותפסיקי להאמין לכל השקרים שמוכרים לך". 
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>אחרי שליאורה פרסמה באופן בלעדי על הפרידה של שייט העבר אלדד אמיר

ואשתו אורית הבר, מהדוגמניות היותר מוכרות ויפות בישראל, יש עדכונים נוספים:

נראה שאמיר התגבר יפה על הפרידה (שבאה בתום שלושה עשורים של זוגיות)

וכבר יש לו מישהי חדשה - ענת הראל, לא זו מ"הישרדות", אלא רוכבת סוסים

רוחניקית מהרצליה. 

אורית הבר, הבנתי שלאלדד יש בת זוג חדשה, ענת הראל, האם בגללה

נפרדתם? 

"אלדד לא בארץ, אבדוק לך". 

תודה. 

"הוא לא מעוניין להתייחס לזה".

ננסי ברנדס. (צילום: ראובן קסטרו)
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אלדד אמיר, מפרשית קטנה לליאורה? 

"למה אני צריך להגיב לך?". 

לא יודעת, אתה בן אדם מעניין בסך הכל. 

"לא חושב שאני צריך להגיב לך על דברים כאלה. חיי האישיים הם חיי האישיים". 

מתי הכרת את ענת? 

"את מתחילה להגיד דברים שעדיף שלא תמשיכי להגיד אותם. חיי האישיים הם

חיי האישיים. אני מזכיר לך שיום כיפור לא מכפר על זה. תעשי עם זה מה שאת

רוצה". 

 

>ערב יום הכיפורים: השדרה השנייה בניו יורק, אכסניה שהייתה פעם כנסייה

שכונתית והיום אולם המשמש לאירועים מיוחדים, כמו ערב החג של מרכז

הקבלה. בשורה הראשונה יושבת קיסרית ההיכל, האישה והמרכז - קרן ברג.

מימינה, בעזרת הגברים, יושב מוטי רייף ומעברה השני אחת, מדונה. כמו כן נכחו

אלי טהרי, יגאל עזרואל, סטיבן טיילר ועוד הוז אנד הוז. ליאורה נמנעת מלמנות

את כל שמות הפיגורות שנכחו שם, כדי שחס וחלילה טפו טפו לא תואשם
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בהדלפת פרטיות של השם וחבריו. 

רייף, שלח תמונה. 

"לא ראיתי, לא שמעתי, ואם הייתי, התפללתי". 

 

>לדפנה שחר יש חבר חדש:  

אייל ברילנט, יזם אפליקציות. 

שחר, אנדרואיד או אפל? 

"חג שמח וגמר חתימה טובה". 

 

>זוכרים שליאורה סיפרה לכם על הרומן בין צחי ארבוב לגל ויינשטיין, עובדת

בכירה באקרו נדל"ן שבבעלותו? אז עכשיו השניים בהריון ראשון משותף. 

ארבוב, בת או בן? 

"אכן מצפים לבת, אנחנו מאוד מתרגשים, תודה על ההתעניינות". 

 

>אחרי שהקליט את ח"כ איתן כבל מטנף בחדווה ערב הבחירות להסתדרות, ראש

הסיעה לאון בן לולו מסלים את המאבק בכבל עם תביעה שהגיש נגד הח"כ

באמצעות בא כוחו, עו"ד שרון גלילי. התביעה הוגשה בבית משפט השלום בתל
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אביב לאחר שכבל השתלח בבן לולו בעקבות הבחירות להסתדרות, ולאחר שבן

לולו הקליט והפיץ את הקלטת שבה נשמע כבל מכנה אותו "גנב", "נוכל", "רמאי".

בשורה התחתונה, בן לולו דורש פיצויים בסכום של חצי מיליון שקל. 

עו"ד שרון גלילי, אין מחילה אחרי יום כיפור? 

"לאחר שמר בן לולו חשף את פרצופו של מר כבל, בחר כבל להשתלח בצורה

קשה בבן לולו. אם לדעתו של כבל, המיוחס למרשי אמת, אנו תקווה שכבל לא

ישתמש במגן החסינות ויוכיח לציבור שהוא עומד מאחורי דבריו". 

ח"כ כבל, חוזר בך? 

"אין לי שום כוונה להתייחס. ניפגש בבית המשפט ושתהיה לך שנה טובה". 

 

>לדוד הלפרין, מבעלי אופטיקה הלפרין (ומבעלי "לשון הרע לא מדבר אלי"),

נולדה בת ראשונה אחרי ארבעה בנים. וזה קרה לקראת מוצאי יום כיפור, אחרי

שהיולדת ובעלה נאלצו לטוס ברכב כמו גדולים דרך כל בני ברק. 

הלפרין, פיקוח נפש דוחה כיפור זה הכי בסיסי? 

"הייתי מעדיף שלא תרשמי את השם שלי. אני לא אוהב להיות במדורים, אבל אם

את מתעקשת, אז משפט אחד אני יכול להגיד לך, שלידה זה פיקוח נפש, ובגלל

זה נסענו לבית חולים, וברוך השם, מודים להשם על כל החסד והטוב". 
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>יגל בר קמא הציל בשבוע שעבר את לילי, הכלבה של אלדד יניב, מדריסה. בר

קמא, צלם פפראצי ודוג ווקר לפרנסתו, מכיר את יניב ולילי שחולפים על פניו כך

וכך פעמים בשבוע, ובמהלך אחד מהטיולים היומיים הוא הבחין בלילי מחפשת

ברחובות את יניב. רגע לפני שירדה לכביש ונדרסה, זינק בר קמא והשיב אותה

בריאה ושלמה. 

בר קמא, יגל? 

"כל יום בא כלב. אני דואג לשלומם של כל הכלבים, ולא משנה לי אם הוא ימני או

שמאלני". 

יניב, בר חיים? 

"יגל יצא מלך. ברור שמצילים כל כלב. בשביל להציל את קאיה הייתי קופץ לאש". 

 

>קישוטים לסוכה (1). מי שראה את רוסלנה מפרגנת למספרה שאינה של אילן

מרגלית, שלה היא משמשת כפרזנטורית, יכול להירגע: היא בסך הכל פרגנה

לבעל של אחת מחברותיה הטובות. 

 

>קישוטים לסוכה (2). את שירה קצנלנבוגן אתם מכירים כשחקנית, אבל עכשיו יש
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לה גם טייטל של מלהקת. לטלוויזיה. 

 

>קישוטים לסוכה (3). היהלומים הם ידידיה הטובים ביותר של לינור שפר, מ"האח

הגדול" 6, שעוסקת בתחום האבן היקרה אי־שם בארצות הברית. 

 

>לא רק בגזרת רוסלנה ואייל יש מלחמת פרידה: האקס של מושיק גלאמין, ג'קי

לולו, מסתובב בעיר ומספר שהוא מתכוון לתבוע את גלאמין על זכויות בעסק. 

גלאמין, לא חברה יותר? 

"את החברה הקמתי עם אחותי לפני שלוש שנים והיא שייכת לי. הוא עבד שם

חודש". 

לולו לא השיב על פנייתה של ליאורה. 

 

>שנה אחת לקח לאור סיונוב מ"האח הגדול", האישה שגרמה לשי חי לבעוט

ולפרוש, כדי לסגור את המסעדה בבעלותה, "פלורי", ולצעוד קדימה לעבר

הקריירה הבאה בלי לשכוח את הטייטל המחייב והלא לגמרי מחויב: "פעילות

ציבורית". 

סיונוב, מה בתפריט? 
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"הבחירה לנהל בית קפה בשנה האחרונה הייתה מדויקת וטובה בשבילי. ה'פלורי'

היה מקום ביתי, נעים ושוקק חיים, ונוצרה בו בשנה האחרונה קהילת מבקרים

מהממת. להיות בעלים של בית קפה זה אתגר קשה מאוד, אבל נהניתי כמעט

מכל רגע. להתעסק כל היום בבישול ואירוח, המפגש עם כל כך הרבה אנשים

טובים והאווירה התוססת של השכונה היו טובים לי. ובכל זאת הזירות הציבוריות

והחברתיות ממשיכות להיות העניין העיקרי שלי, ואני עוזבת את עסקי האירוח

לטובת חזרה אל פעילות ציבורית. בנוסף, בקרוב מאוד אסיים את כתיבת הספר

הבא שלי ואמשיך להרצות בנושאים מגוונים אל מול קהלים שונים". 

 

>מלכת היופי במיל' מעיין קרן בת ה–20 ובעלה אורי קריספין בן ה–51, התחדשו

בבן בכור שלה: עתי קריספין. 

 

>העיתונאית סילבי קשת ציינה את יום הולדתה בממלכת הפייסבוק, והודיעה

לחבריה כי לא יצטרכו לשבת עליה לא שבעה ולא לעלות לקברה, משום

שהחליטה לתרום את גופה למדע. 

קשת, רק בריאות ואריכות ימים. 

"זה לא עסקו של אף אחד, ליאורה. שנה טובה גם לך. את כבר יודעת שאינני
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מאלה המסבירים את עצמם במדורך, ושל אחרים". 

 

>אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני, לקח השבוע באחד הערבים הפסקה מהכנסים

ברחבי הארץ כדי להיפגש לארוחת ערב עם רם עמנואל, ראש עיריית שיקגו וראש

הסגל של אובמה בבית הלבן. גם בני הדור הבא הצטרפו: ז'אק עמנואל בן ה–20,

ודניאל וארי גבאי, בני 17 ו–15. בתפריט: חפירות על תקווה ועל האופן שבו הדור

הצעיר יכול להוביל לשינוי. 

 

>שלישי שעבר, שעות אחר הצהריים. מגיע הצל לאתר הבנייה של המגדלון של

אמיר חצרוני בדרום תל אביב. תחילה סבור השומר כי מדובר בלקוח שמתעניין

בדירת יוקרה, ומאפשר לו להיכנס, אבל הרושם הראשוני מיד נהרס כשהצל פותח

את רוכסן מכנסיו, מוציא את איבר מינו ומטיל את מימיו. 

חצרוני, פיפי–קקה? 

"בגדול, מגיע הצל במכונית, יוצא ומשתין על הבניין שלי. אחר כך העלה פוסט

שמדובר במשתנה ציבורית". 

הצל, לקראת יום כיפור, כאדם מאמין, אתה מצטער על מה שקרה? אודה

להתייחסותך. 
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"הדבר היחיד שאני מצטער זה שהוא לא היה שם". 

למה? 

"יש לו מזל שלא היה לי (כאן צורף אימוג'י של קקי)". 

 

>איבונה קרוגליאק, מלכת היופי במיל', נבחרה שוב לשמש כפנים וכפרזנטורית

של GIGI מעבדות קוסמטיקה. 
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>אילנה גור השיקה ספר חדש והזמינה למוזיאון שלה חברים קרובים: רפי איתן,

עו"ד רם כספי, בני (רנבי) מורן, דליה רבין, אורי גלר, אילן פיבקו ושאר שמנה

וסולתה. 

איבונה קרוגליאק. (צילום: עידו לביא)
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משיקה. אילנה גור ובני רנבי. (צילום: אביב חופי ורפי דלויה) 
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>פוליטיקאים, אנשי תקשורת ומיני נחשבים נוספים הגיעו במוצאי שבת לאירוע

השקה לספרה החדש של הסופרת זיו ביילין, "סוכנת במלכוד", מבית ידיעות

ספרים, שנערך בגלריית גל גאון בתל אביב. 
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מזל טוב זיו ביילין. (צילום: איציק בירן)
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>עמותת "גדולים מהחיים", הפועלת למען ילדים חולי סרטן ומשפחותיהם, ערכה

את משדר ההתרמה השנתי ששודר בזכיינית רשת, ערוץ 2. את הערב המרגש

הנחו יעל בר זוהר וגיא זו־ארץ ולקחו בו חלק האומנים משה פרץ, נועה קירל, אגם

בוחבוט, יובל דיין, שביצעה את "בובה זהבה" עם הגר טלמור, המתמודדת עם

מחלת הסרטן, שלומי שבת, אליעד, ליאור נרקיס, דודו אהרון, סאבלימינל ועוד. 

גיא זוארץ בערב התרמה ל"גדולים מהחיים" (צילום: גדי אהד ויוסי מסה) 
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>ניקול ראידמן נבחרה כפרזנטורית של רשת גלי לקראת השקת קולקציית

סתיו–חורף 2018, יחד עם ילדיה מישל וריצ'י. היקף הקמפיין נאמד ב–3 מיליון

שקל. במסגרת ההסכם, הכסף עבור הייצוג יועבר במלואו במהלך שנת 2018

כתרומה שתתחלק בין בתי חולים ועמותות התומכות בילדים חולים ונזקקים. 
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ניקול ראידמן ובתה מישל בצילומים לרשת "גלי" (צילום: אלכס ליפקין)
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>אופרה ווינפרי צפויה לקבל בימים הקרובים שיחת טלפון מפתיעה. על הקו: אבי

גנון, מי שמונה באחרונה למנכ"ל World ORT, ארגון החינוך היהודי הגדול בעולם.

מתברר שגנון בוחן את האפשרות להחזיר את הארגון לפעילות חינוכית ביבשת

אפריקה, כפי שפעל בעבר בהזמנתו של נלסון מנדלה. בתוכנית: שילוב כוחות עם

בית הספר למנהיגות נשית של ווינפרי בדרום אפריקה במסלול ייעודי של הכשרה

  .טכנולוגית מדעית לתלמידות. הכי אופרה. סוכת שלום לכם

 

 

 

>>  לחצו כדי לחזור לחדשות עדכניות ולנבחרת של אתר מעריב
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