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 סיכום דיון בוועדת האתיקה של המועצה בפנייתו של ראש חטיבת החדשות            

 גב' דלית שטאובר , ששון-פרופ' מנחם בן, יו"ר –פרופ' דוד אלכסנדר  חברי הוועדה:

 

ועדת האתיקה של מועצת התאגיד התבקשה על ידי ראש חטיבת החדשות לדון בסוגיה העקרונית  
שיבוץ    כשר    ==========של  מכהן  זוגה  בן  כאשר  שישי   ביום  "השבוע"  מהדורת  למגישת 

 ======== 

נמנעת מעיסוק בסוגיות   למרות שוועדת האתיקה של המועצה בשונה מוועדת האתיקה הפנימית, 
הרי שלאור פנייתו של מר שי, החליטה הוועדה כי יש מקום לדון בהיבטים העקרוניים  פרסונליות,  

 של סוגיה זו. 

מר שי הדגיש בפנייתו כי "אנחנו סבורים שביום שישי בערב, במהדורה שבועית, יכולים להיווצר עוד  
 פחות מקרים של חשש לניגוד עניינים מאשר בתוכנית יומית." 

 בפני הוועדה הונחו סיכומים לשתי ישיבות שוועדת האתיקה הפנימית הקדישה לנושא. 

ועדת האתיקה של המועצה דנה בסוגייה בהיבטיה העקרוניים השונים וכן עיינה בפרקים הרלבנטיים  
 המוקדשים ליושרה מקצועית ואובייקטיביות בשידור הציבורי מתוך הצ'רטר של הבי.בי.סי. 

ובכללם אלו המתייחסים לאיסור להימצא   - עובדי התאגיד לכללי המנהל הכללי לצד מחויבותם של  
( ובקוד האתיקה שחל על  01.05במצב של ניגוד עניינים, כמפורט בנהלי העבודה של התאגיד )נוהל  

על וועדת האתיקה של המועצה מקובלת לחלוטין העמדה כי יש למצוא דרך בה    -עיתונאי התאגיד  
עיסוק של עיתונאי במקרה של חשש הימצאות במצב של ניגוד עניינים. לפיכך,  לא תפגע זכות חופש ה

האחריות להקפדה על כללי האתיקה העיתונאית ולמניעת חשש למשוא פנים וניגוד עניינים, מוטלת  
 על המנהלים בתאגיד ועל העיתונאים, תוך הקפדה על הגינות בסיקור ועל שקיפות בפני הציבור . 

מלמלא כל תפקיד בתאגיד, גם תפקידים, שבמסגרתם הם עשויים לעמוד  במצב  אין למנוע מעובדים  
 של ניגוד עניינים )פוליטי, כלכלי, חברתי או ארגוני(, עם הקשורים איתם בקשר משפחתי קרוב.

מקובלת על וועדת האתיקה של המועצה גם הקביעה שיושרה מקצועית, הגינות בסיקור ושקיפות  
בבסיס עבודתם המקצועית של  עיתונאי התאגיד ועובדיו, בהתאם לאמור    בפני הציבור חייבות לעמוד

 (:  15-17בקוד האתי של התאגיד )בסעיפים  

פוליטיים,  ולחצים  אינטרסים  של  עין,  למראית  או  בפועל  עבודתנו,  על  השפעה  למנוע  "נקפיד 
 כלכליים או אחרים.  

ין, בין חובותינו כעובדי התאגיד לבין  לא נעמיד עצמנו במצב של ניגוד עניינים, בפועל או למראית ע
 כל עניין אישי שלנו או של קרובינו, ובכלל זה עניין רכושי או פוליטי. 

לא נעשה שימוש לרעה במעמדנו, בתפקידנו או בכוחנו לפרסם מידע לציבור או להימנע מפרסום 
 כזה."
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