
 

 

 

 

 ין המנהל הכללי למנהל חטיבת החדשות ממשקי עבודה בנוהל 

 

 כללי  .1

לפי  (  התאגיד  -  )להלן  הישראליתאגיד השידור     -  )להלן  2014-י, התשע"דהציבור חוק השידור  הוקם 

ועל    על גבי רשת האינטרנט ,  בטלוויזיה ברדיוים ולספק סוגי תוכן שונים  שידורלקיים  על מנת    (  החוק

    .מנת לקיים את יתר תפקידיו המנויים בחוק

ונושאי משרה בו.    גופיםהחוק קובע הוראות בדבר חלוקת הסמכויות בין  ה השונים, הנהלת התאגיד 

כאחראי על ניהולו השוטף של תאגיד השידור ובכלל זה מייצג    , בין היתר,החוק מגדיר את המנהל הכללי

עבודה  את   ותוכניות  תקציב  הצעות  מכין  שידורים,  לוח  בונה  השידורים,  של  ראשי  עורך  התאגיד, 

 שנתיות, חתום על מסמכים ועסקאות ואחראי על קבלת כוח אדם. 

ותהיה נטולה משיקולים  , בעצמאות,  במקצועיותבמקביל ובנוסף, בשל הצורך כי חטיבת החדשות תפעל  

החדשות חטיבת  מנהל  של  ואחריותו  סמכויותיו  בדבר  הוראות  בחוק  נקבעו  ואחרים,  כך    ,כלכליים 

שיהיה העורך הראשי של שידורי חדשות ותכניות בענייני היום, יפעל בביצוע תפקידו באופן עצמאי ויפעל  

 חדשות. לעניין שידורים אלו במסגרת תקציב חטיבת ה

של המנכ"ל עלולה להתפרש כמגבילה את עצמאותה חטיבת החדשות ומנהלה,    הכוללת  שהסמכות  כיוון

 . שלהלן בנוהל זו עצמאות את להדגיש לנכון מועצההמוצאת 

 

 מטרת הנוהל  .2

סעיף   להוראות  ובביצוע    43בהתאם  התאגיד,  שידורי  של  הראשי  כעורך  ישמש  הכללי  המנהל  לחוק, 

)ג(, מנהל חטיבת החדשות ישמש כעורך  47בהתאם להוראות סעיף    , ואולם,באופן עצמאי תפקיד זה יפעל  

 .  באופן עצמאי הראשי של חטיבת החדשות ויהיה אחראי לתוכן המשודר בתחום החדשות וענייני היום

על    בין מנהל חטיבת החדשות למנהל הכללי  הממשקיםנוהל זה נועד לקבוע הוראות והנחיות להסדרת  

  זאת מבלי לפגוע במעמדו  ,ר על עצמאותו המקצועית המלאה של מנהל חטיבת החדשות מחדלשמומנת  

   .חוקל   44 סעיף  להוראות  לב ובשים, אידךמשל המנכ"ל כעורך הראשי של שידורי התאגיד 

 

 הגדרות .3

   - בנוהל זה

 ; לחוק  9 סעיף  לפי  לתפקיד שנתמנה המועצה"ר יו  –" יו"ר המועצה"

   מערכת שיבוץ, המפרטת את התוכניות המשודרות בפריסה על פני שעות היממה.    -"לוח השידורים" 

 .לחוק  9מועצת תאגיד השידור הישראלי שמינה שר התקשורת לפי סעיף   -" המועצה"

 ; לחוק לשמש כמנהל הכללי של התאגיד  38מי שמונה לפי סעיף  -"המנהל הכללי" 



 

 

 

 

והעורך    בתאגיד  חטיבת החדשות את    נהל לחוק ל  47שמונה לפי סעיף  מי    -  "מנהל חטיבת החדשות"

  ; הראשי של לעניין שידורי החדשות ותכניות בענייני היום

 

 המנהל הכללי וממשקי מנהל חטיבת החדשות  .4

 

 ובדי חטיבת החדשות ע .4.1

 

החדשות  .4.1.1 בחטיבת  תכניות  מגיש  או  חדשות  עורך  עיתונאי,  למשרת  עובד  של  קבלתו 

 תעשה על ידי מנהל חטיבת החדשות באישור המנהל הכללי.  

 

של  וסוגיות מקצועיותתוכן ענייני ל  בכל הנוגעהחדשות  עובדי חטיבתכל  האחריות על .4.1.2

    חטיבת החדשות.בידיו של מנהל לעדי ב אופןב נתונהעובדי חטיבת החדשות, 

 
המדינה סמכויות   .4.1.3 שירות  בחוק  החדשות  חטיבת  למנהל  או  הכללי  למנהל  הנתונות 

יופעלו על לחוק,    56סעיף  לפי  כפי שהוחל על עובדי התאגיד,    ,1963-, התשכ"ד )משמעת(

החדשות חטיבת  מנהל  לרבות  ידי  שיסודם,  הוראות    מקרים   קיום  באי  או  בהפרה 

חדשות וענייני היום או   ןעל ידי מנהל חטיבת החדשות בדבר הפקה ושידור תוכתנו  ישנ

הללו    .ברשלנותאו    ,מקצועייםבהפרת כללים  שנעשתה  ו/או מקצועית  פעולה עיתונאית  

סמכויות בענייני משמעת, שאין  מנהל חטיבת החדשות.  לבלעדית  נתונות  יהיו  ודומיהם  

השקה לתחום המקצועי יהיו נתונות בידיו של המנהל הכללי בהתאם להוראות   ןלה

 . מנהל חטיבת החדשותבאמצעות אך יופעלו המשמעת,  לחוק 56סעיף 

 

  ,או מי מטעמו  ,הל הכללימנהל חטיבת החדשות, המנ  ו שלעל מנת לשמור על עצמאות 

מעורבים בעבודת חטיבת החדשות לעובדים ה או    חטיבת החדשות  יעביר לעובדי  לא

   .תוכן החדשותיול לעבודתם המקצועית ותהקשור הנחיותו  הוראות, בקשות

 

 ידורים  הש לוח .4.2

 

מגישים, עורכים וצוות של שידורי חטיבת החדשות    ושיבוץ  עריכההתכנים,  קביעת ה .4.2.1

   החדשות.מנהל חטיבת נתונה בסמכותו הבלעדית של 

 

נוגע  ב.  התאגיד יוכן על ידי המנהל הכללי ויועבר לאישור המועצ הלוח השידורים של   .4.2.2

ה  -  וענייני היום  לתכניות החדשות  לוח  בהיוועצות עם מנהל חטיבת   שידוריםיגובש 

מנהל חטיבת בטרם תאשר המועצה את לוח השידורים של התאגיד, יוזמן  החדשות.  

   להציג את עמדתו בפניה.החדשות  

 

השידורים .4.2.3 לוח  ליישום  הקשור  בכל  ע הסמכות  שנקבע  ידי,  כאמור   ל  הכללי  המנהל 

שינויים בלוח השידורים,    ,  נתונה בידי מנהל חטיבת החדשות.  4.2.2  -  ו  4.2.1בסעיפים  



 

 

 

 

יעשו    וביטולן  אורכן  שינוי,  ןהזזתהקשורים לתוכניות החדשות וענייני היום ובכלל זה  

 . ככל שנדרש -עם מנהל חטיבת החדשות ואישור המועצה  היוועצות לאחררק 

 

  ם עבודתהפסקת  להורות על  רשאי  יהיה  לא    הל הכלליהמנ  ,  4.2.2על אף האמור בסעיף   .4.2.4

עורכי  עיתונאישל   החדשות,  ימגישו  חדשות ם  בחטיבת  החלפתם,    תכניות  אלא  או 

 . 4.1.3  בסעיף האמורלפי  במקרים

 
 

 ת ואורכהתכניסוג  .4.3

 

מנהל  תהיה נתונה בידיו של  ,  וענייני היום  תכניות החדשות  פורמט  הכנתל  בכל הנוגעהסמכות  

   .הל הכלליהמנ , בהיוועצות עם החדשות חטיבת

 

 פריצה לשידור  .4.4

 

,  תאגידהפריצה חדשותית לשידוריו השוטפים של  כי יש צורך ב ,החליט מנהל חטיבת החדשות

ייני  נ תוכניות החדשות ועישודרו    כןשבמהל  השידורים  שעות שנקבעו בלוחהשאינם במסגרת  

יעשההיום הכללי.  הדבר   ,  המנהל  של  הצליח  היה  באישורו  לא  החדשות  חטיבת    , ומנהל 

רשאי    ,לצורך קבלת אישורו כאמור  להשיג את המנהל הכללי  ,ותוך זמן סביר  באמצעים סבירים

  ה אינ , תוך הפעלת שיקול דעת כי הפריצה  מנהל חטיבת החדשות להורות על פריצה לשידור

 . דיחוי תסובל

 

   "מראה ותחושה" .4.5

 

 look and)ישודרו ב"מראה ותחושה"    , לרבות שידורי החדשות וענייני היום,תאגידה שידורי  

feel  )  למדיניות , למעט במקרים בהם הם עשויים  בידי המנהל הכלליתקבע  אשר  התואמים 

רק לאחר שמיעת    המנהל הכללי,  יכריע, לגבם  וענייני היוםעל תוכן החדשות    במישריןלהשפיע  

 . עמדתו של מנהל חטיבת החדשות

 

 ותוכניות עבודהתקציב  .4.6

סעיף   המועצה לפילאישור    להכנת הצעת תקציב התאגיד  מנהל הכללי יהיה אחראיה .4.6.1

יוזמן מנהל חטיבת    ,טרם אישור התקציב  .התאגידלביצוע תקציב  אחראי  ו  ( לחוק,3)43

החדשות להופיע בפני המועצה ותינתן לו האפשרות להציג את עמדתו ביחס לתקציבה  

 הוגדר בחוק.  אשר הראוי של החטיבה ולתוספות נחוצות מעבר לתקציב 

 לא יפחת מהמוגדר בחוק.   תקציב חטיבת החדשות .4.6.2

עצמאי .4.6.3 באופן  החטיבה  תקציב  את  ינהל  החדשות  חטיבת  שיקול    מנהל  פי    דעתו על 

ובהתאמה   המועצה  ל ידיתקציב שאושר עבובתנאי שיעמוד בתוכנית העבודה השנתית ו



 

 

 

 

   .לתקני כוח אדם ולנהלי התאגיד

החדשות  .4.6.4 חטיבת  של  העבודה  ע  , תוכנית  עצמאי  באופן  ידי תוכן  חטיבת  ל   מנהל 

התאגיד  ,  החדשות של  השנתית  העבודה  לתוכנית  בהלימה  המטרות  ותהיה  פי  על 

 .  המועצה ל ידיוהיעדים שהוגדרו ע

 חטיבת החדשות שנקבעה ל  תכנית העבודהמנהל חטיבת החדשות יהיה אחראי לעמוד ב .4.6.5

 . ומימוש יעדיה

 

 דוברות והודעות לתקשורת .4.7

 

ו  נוגע בכל ה בנושאים הנוגעים למשדרי חדשות ותכניות בענייני  תקשורת  הודעות לללדוברות 

יפעל   החדשות,  חטיבת  ולעובדי  החהיום  חטיבת  וייוועץ    שות  ד מנהל  עצמאי  במנהל  באורח 

 . הכללי

 

 מידע ומערכות חדשנות, טכנולוגיה יישום .4.8

 

  מנהל  של בידיו   נתונה בתאגיד    מידע  ומערכות חדשנות, טכנולוגיות ליישום   הנוגע   בכל   הסמכות 

ו  מהווה פגיעה בעצמאותאינו  שהדבר  בלבד  ו  ,אלו  תחומים  על  אחראי  יהיה  והוא  בתאגיד  הכללי

  החדשותי  התוכן   על  השפעהשיש בכך    או כעורך הראשי של החדשות    של מנהל חטיבת החדשות  

 . השידור של

 

 החלטת מנכ"ל שיש בה פגיעה בעצמאות  .4.9

 

יש    מנהלסבר   .4.9.1 כי  החדשות  פגיעה  מהחלטות    ה בהחלטחטיבת  משום  הכללי  המנהל 

של החדשות   כעורך הראשי  , השידור  של  החדשותי  התוכן  על  השפעה  אובעצמאותו 

 . לעמדתו  הכללי  המנהל לב תשומת את יפנה 

של    בל  יק  לא .4.9.2 עמדתו  את  הכללי  פוגעת   ,החדשות  חטיבתמנהל  המנהל  החלטתו  כי 

לפנות בעניין זה אל   ,בעצמאות מנהל חטיבת החדשות רשאי מנהל חטיבת החדשות 

 יו"ר המועצה על מנת שיבחן אם הדבר דורש דיון במועצה 

 

 14.4.21ובסבב אישורים בדוא"ל מיום  7.2.21בישיבתה מיום  הישראליאושר על ידי מועצת תאגיד השידור 

 

 

                 ______________ 

 גיל עומר, יו"ר מועצת תאגיד השידור הישראלי         


