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 כללי:  .1

של תאגיד    2017באוגוסט   .1.1 העיתונאי  קוד האתיקה  מועצת תאגיד השידור הישראלי את  אישרה 

 .  "(ועדת אתיקה פנימית" או "הוועדההשידור. במסגרתו, הוקמה ועדת אתיקה פנימית )להלן: "

   תפקידי וועדת אתיקה פנימית  .2

 תפקידי הוועדה הם:  

לדון ולהכריע בתלונות על הפרת קוד האתיקה שיובאו בפניה על ידי כל גורם בתאגיד, לרבות ע"י   .2.1

ולהנהלת   לממונה  המלצותיה  את  ולהגיש  הפנימי,  המבקר  וע"י  הציבור  קבילות  על  הממונה 

 התאגיד. 

 ה )פרה רולינג(. לסייע בהכרעה על סוגיות הנוגעות ליישום קוד האתיקה שטרם באו לידי מעש  .2.2

לו .2.3 אלו,  מסוגיות  העולות  עקרוניות  המלצות  ולהגיש  בפניה  המובאות  אתיות  בסוגיות  עדת  ולדון 

 האתיקה של המועצה.  

עדת האתיקה של המועצה לאמץ הנחיות במטרה להבטיח התנהלות מקצועית התואמת  ולהציע לו  .2.4

 את הוראות קוד האתיקה העיתונאי. 

מנהלים ועיתונאים המחויבים ללימוד, לדיון ולהטמעת הקוד   לפעול ליצירת תרבות ארגונית של .2.5

לבין    הפנימית  האתיקה  ועדת  חברי  בין  שוטף  דיאלוג  באמצעות  לרבות  העיתונאי,  האתיקה 

 המנהלים והעובדים. 

להנגש .2.6 של לפעול  ל  ה  ולהמליץ  התאגיד  לעיתונאי  האתיקה  על  ו קוד  המועצה  של  האתיקה  ועדת 

 דרכים להטמעתו.  

עדת האתיקה של המועצה המלצות לתיקון או השלמה של קוד האתיקה העיתונאי,  להביא בפני ו .2.7

 בהתאם לצורך. 

מקצועית,   .2.8 הוגנת,  עיתונאית  לעבודה  כדוגמא  הציבורי  השידור  תאגיד  של  מעמדו  למיצוב  לפעול 

 אחראית ומתחשבת באתוס העיתונאי.  

 הרכב הוועדה: .3

עיתונאי ותיק  ועדת האתיקה הפנימית תורכב מנציגי   .3.1 יעמוד  ובראש  העיתונאים ומנציג ההנהלה 

   . שאינו עובד התאגיד

 מינוי חברי הוועדה:   .4

 ועדת אתיקה של המועצה תמנה את חברי וועדת האתיקה הפנימית. .4.1

יו"ר וועדת אתיקה הפנימית ונציג מטעם ההנהלה ימונו מתוך רשימה שהגיש לה מנכ"ל התאגיד,   .4.2

ר מתוך  ימונה  העיתונאים  ארגון  ונציג  עם  שהתייעץ  לאחר  התאגיד  מנכ"ל  לה  שהגיש  שימה 

 העובדים היציג.  

 

 תקופת המינוי חברי הוועדה: .5

 שנים.  4מינוי חברי וועדת האתיקה הפנימית יהיה לתקופה של  .5.1
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האתיקה   .5.2 וועדת  חברי  של  כהונתם  את  להאריך  רשאית  תהיה  המועצה  של  האתיקה  וועדת 

 שנים.   4הפנימית לתקופה נוספת של  

 : עבודה וסמכויות של ועדת האתיקה הפנימית סדרי .6

 הוועדה תקיים מפגשים שוטפים, לפי הצורך.   .6.1

את המלצותיה  להנהלה  , היא תגיש  קוד האתיקההוראה מהוראות    החליטה הוועדה כי עובד הפר .6.2

   באשר לנקיטת צעדים כלפי מי שהפר את אתיקה. 

עיתונאים, עובדי התאגיד, יוכלו לפנות למנהליהם ולבקש להופיע בישיבות הוועדה בנוגע לשאלות   .6.3

 הנוגעות ליישום קוד האתיקה העיתונאי.   

 לא יתאפשר ייצוג משפטי או אחר של עובד או מנהל כלשהו בפני הוועדה.   .6.4

בלי   .6.5 התאגיד,  באתר  עקרונית  בסוגיה  המקצועית  דעתה  חוות  את  תפרסם  יהיה  הוועדה  שניתן 

 לזהות עיתונאי ספציפי. 

 בתום כל רבעון, הוועדה תציג לוועדת האתיקה של המועצה, דיווח תקופתי על עבודתה. .6.6
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