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פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת אתיקה 
ופיקוח על שידור פרסומות והודעות 

02/2022 

 2022ביוני  26מיום 

 כ"ז בסיון תשפ"ב

 ירושלים
 

 מ"מ היועצת המשפטית:
 עו"ד מרסיה צוגמן

 
 

 : מזכירת המועצה
 גב' נילי פז

 
 
 
 

 סדר יום:
 

 אליצור, אילה ורדי(-דיון בהצעה לאתיקה ארגונית )בדיון ישתתפו: גיתית רוזן .1
העבודה בין ועדת -בפעילות ועדת האתיקה הפנימית ובהצעות לשינויים במערכת יחסידיון  .2

 האתיקה של המועצה לוועדה הפנימית
)בדיון ישתתפו: ברוך  התנהלות חטיבת החדשות בשידור חי מזירת אירוע בטחוני/פיגוע .3

 שי, עילי לוין, אורלי ממן, אילה ורדי(

 
 

 12:00שעת תחילת הישיבה: 
 13:55: הישיבה ננעלה

 
 

 

 מוזמנים: חברי הוועדה:
 פרופ' דוד אלכסנדר   –יו"ר 

 ששון-פרופ' מנחם בן
 מר יוחנן צנגן

 
 חברי מועצה מוזמנים:

 עומר, יו"ר המועצהמר גיל 

גב' טל פרייפלד, מ"מ מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי וסמנכ"ל חטיבת 
 הטלוויזיה

 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
 אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש-גב' גיתית רוזן

 מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות
 ח תוכן, חטיבת החדשותמר עילי לוין, עורך ראשי חדשות הערב ומנהל פיתו

 גב' טל קרמר ודעי, רכזת תחום טלוויזיה, חטיבת הטלוויזיה
 מר דניאל מילוא
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 דיון בהצעה לאתיקה ארגונית:. 1

 )הצטרף: דניאל מילוא(

מר דניאל מילוא סקר בפני הוועדה את תהליך כתיבת "קוד האתיקה של עובדי תאגיד השידור 

"הקוד"( והשיב על שאלותיהם של חברי הוועדה. חברי הוועדה ומבקרת הפנים  –הישראלי" )להלן 

 העבירו את הערותיהם לקוד.

 הוועדה מביעה את הערכתה לעבודה היסודית והמקיפה שהושקעה בהכנת הקוד.  .1

הוועדה ממליצה למועצה לאשר את הקוד בכפוף להוספת סעיף המבהיר כי במקרים  .2

מסוימים, הפרה של קוד האתיקה יכולה להיות עבירת משמעת על כל המשתמע מכך . הייעוץ 

שיאפשר לוועדת האתיקה הפנימית  המשפטי יציע נוסח ברוח כללי האתיקה לשופטים,

 להציע להנהלה כללי אכיפה וסנקציות ככל שיידרשו.

חודשים בו ידווח ע"י ההנהלה על הטמעת הקוד, יישומו בתאגיד   6הוועדה תקיים דיון בעוד   .3

 והצעות לשינויים, ככל שיהיו.

 החלטה: פה אחד

 אליצור(-)עזבו: מר דניאל מילא וגב' גיתית רוזן

 

העבודה בין ועדת -ילות ועדת האתיקה הפנימית ובהצעות לשינויים במערכת יחסי. דיון בפע2

 :האתיקה של המועצה לוועדה הפנימית

הוועדה דנה בשאלה האם יש להותיר את ועדת אתיקה הפנימית במתכונתה, כפי שנקבע בקוד 

ת  החלטות האתיקה של התאגיד או שיש לערוך שינויים נוכח העובדה שהוועדה הפנימית אינה מקבל

 אופרטיביות אלא רק עקרוניות. 

לאור הדיון, הוועדה הגיעה למסקנה כי אין מקום לבטל את הוועדה הפנימית, אולם, ממליצה לשנות 

את הגדרת תפקידיה, סמכויותיה ולשנות את הרכבה באופן שבו הוועדה תהיה בעלת סמכות לדון 

 בנושאי אתיקה פרטניים ולגבש המלצות אופרטיביות להנהלה. 

צעה לקבלת החלטה בנוגע להרכב הוועדה וסמכויתיה. לאחר יו"ר הוועדה יישלח באמצעות דוא"ל ה

 מכן, המלצת הוועדה תועבר לאישור המועצה. 

קוד האתיקה, כללי הממונה על קבילות הציבור ונוהל ועדת האתיקה הפנימית יתוקנו בהתאם 

 להחלטה שתתקבל במועצה. 

   החלטה: פה אחד.
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 אירוע בטחוני/פיגוע:. התנהלות חטיבת החדשות בשידור חי מזירת 3

 )הצטרפו: מר גיל עומר, מר ברוך שי ומר עילי לוין(

הוועדה קיימה דיון בנושא בהשתתפות סמנכ"ל חטיבת החדשות והעורך הראשי של חדשות הערב 

אשר דיווחו לוועדה על התנהלות החטיבה בשידור חי ששודר מזירת הפיגוע ברחוב דיזינגוף בת"א 

 בעקבות השידור.והלקחים שהופקו 

 )ללא החלטות(.

 

 

 

                                                                                                                       _________________ 
 פרופ' דוד אלכסנדר               

 יו"ר הוועדה                                                                                                                                
 


