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             וזכות הציבור לדעת וזכות הציבור לדעת וזכות הציבור לדעת וזכות הציבור לדעתביטויביטויביטויביטויהההה    חופשחופשחופשחופש.  .  .  .  1

  

את עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור , בנאמנות ובאחריות, הבכל משדרירשות השידור תשרת 

  .לרבות הזכות לבטא דעות חריגות ולא אהודות, לדעת

הנחשבי� לציפור הנפש של , ישראלחופש הביטוי וזכות הציבור לדעת ה� עקרונות יסוד ב

בקביעת תוכנ� ובהכרעות ,  בקיו� השידורי� מובילי� את השיקולי�עקרונות אלה. הדמוקרטיה

   .בשאלות המתעוררות בקשר לשידורי�

  . מלשדר מידע שקיי� עניי  ציבורי בשידורונמנעלא 

אנו כי בהימנעות כזו במיוחד אי  להימנע משידור מידע כאשר קיי� לכאורה או למראית עי  חשש 

  .בניגוד לשיקולי� המקצועיי�,  אינטרס של פרט או גו2י�משרת

 או ער' תועלת, הוא כל מידע שיש חשיבות, מידע שקיי� עניי  ציבורי בשידורו ויש להביאו לשידור

למעט התעניינות בעלת אופי רכילותי , או מידע שהציבור עצמו מעוניי  לקבל, בהבאתו לידיעת הציבור

הגנה על מידע שיש בו , חשיפה של התנהגות אנטי חברתית, גילוי של עבירה פלילית, למשל. בהקמו

וג� מידע , מניעת הטעיה של הציבור על ידי אד� או גו2 כלשהואו שלומו ורווחתו , בריאות הציבור

ולקבלות החלטות הנוגעות לחייו של , תרומה לגיבוש עמדות, השכלה, ודעות שיש בה� העשרה

  . הפרט

  

            אמינותאמינותאמינותאמינותדיוק ודיוק ודיוק ודיוק ו    . . . . 2222

  

  .אינו מדויק או מטעה, שדר דבר שאינו אמתנלא 

נקוט אמצעי זהירות סבירי� ננכונות המידע במקורות המהימני� ביותר בנסיבות העניי  ואת בדוק נ

  .דיוק ואמינות המידעהלהבטחת 

נכוני� , י�מהימנ, כל מידע וכל ציטוט או הבאת דעה בש� אד� בשידוריו יהיו הוגני�ש לוודא יש

לש� כ' אי  לשדר משדר הכולל מידע עובדתי אלא לאחר שננקטו אמצעי� סבירי� כדי . ומדויקי�

  .לאמת את המידע המובא בו בדר' של בדיקה או השוואה ע� מקור מהימ  אחר

עשה כל מאמ1 סביר לברר את הידיעה ע� אותו יי, במקרה של מידע שיש בו כדי לפגוע באד� כלשהו

 באופ  ברור יצוי א� המידע מוכחש .  המידעיפורס�בטר� ,  נוס2 לפחותדמקור מהימ  אחאד� וכ  ע� 

  .דבר ההכחשה

  .אימות כאמורה ייעשה  הצור' באימותו בשלשידור מסוי� עלול להידחות ג� א� 
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במשדר הכולל מידע  .הובאו בחשבו  ג� לוודא שכל העובדות הרלוונטיות כחלק מחובת הדיוק יש

יש , א� מחמת שלא היה די זמ   לאמתו וא� מטע� אחר, נכונותובספק יש או ש, עדכנישאינו של� או 

  .לציי  זאת במשדר

, סתמ' על הערכת גופי� או רשויות שעיסוק� בכ'נ, בעת שידור נתו  המצרי' הערכה או אומד 

בשידור מידע שמקורו בעיתו  או באמצעי . שתמש במונחי� כלליי� בלבדנ אתובהעדר הערכה כז

  .מועד פרסומואת יש לציי  את מקור המידע ו, קשורת אלקטרונית

 וכ  ראוי ,נגיעתו לנושא המידע המשודראת בהבאת מידע יש לציי  את שמו ואת זהותו של בעל הדבר ו

במישרי  או , או אחר, פוליטי, מסחרי, א� מוסר המידע הוא בעל עניי  אישי,  ככל שהדבר ידוע,לציי 

  . עבשידור המיד, בעקיפי 

את  לבדוק היטב את זהות מזמי  הסקר ויש, בשידור העוסק בסקרי דעת קהל או בדיווח על תוצאותיה�

שיטת העבודה וכ  כל פרט אחר אשר ,  גודל המדג� שנבדק, המקצועיות של עור' הסקראת, מהימנותו

 בצורה ווח במשדר על תוצאות הסקריש לדכמו כ   . עשוי להצביע על אמינות או אי אמינות הסקר

  .ציי  את זהות מזמי  הסקרלובכלל זה , מדויקת

ציי  במשדר כי אי  מדובר במדג� מייצג וכי מדובר במשאל נבשידור משדר העוסק במשאלי רחוב 

  .מקרי

חייבי� להיות מדויקי� '  פרוטוקולי� וכו, מדוחות רשמיי�מובאותו,  נאומי� ודיוני בית משפטפרסו�

 ולא להוציא המשמעות לא לעוות את  , קטעי� רלוונטיי�להשמיט לא ,יש לציי  את המקור. והוגני�

  .  צילו� אילוסטרציה יצוי  באופ  מפורש ככזה.דברי� מהקשר�

  

            אובייקטיביותאובייקטיביותאובייקטיביותאובייקטיביות        ....3

        

פרשנות או ניתוח של ,  בי  דיווח עובדתי לבי  הבעת דעה ככל האפשר הבחנה ברורה�בשידורינבחי  

  .מידע

  .וככלל יובאו בש� אומר�,  יצוינו כאלהפרשנות או הערכה, דברי תגובה

לרבות ,  היסטוריי� או בדמויות היסטוריות או כיוצא באלה, חדשותיי�בתכנית העוסקת באירועי�

וודא  כי התכנית בנויה באופ  שהצופה או המאזי  הסביר יהיה מסוגל נ,  וסרטי� תיעודיי�דרמה

וכיוצא באלה דברי� , הומור, פולקלור,  לבי  דמיו, להבחי  בי  העובדות ההיסטוריות המקובלות

  .החורגי� מ  העובדות

 להבי   אפשרייעשה כ' שיהיה, בתכניות בידור, לרבות חדשותי,  או ארכיונישילוב חומר תיעודי

  .שהדברי� הוצאו מהקשר� המקורי או שניתנה לה� משמעות או פרשנות חדשה בתכנית זו
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        הגינותהגינותהגינותהגינות    . . . . 4

  

ג� כלפי המשתתפי� בתכניות וג� , � כלפי ציבור הצופי� או המאזיני�בהגינות גרשות השידור תנהג 

  . למקצוע�כלפי עמיתי

יודיע לו מראש כל פרט הנוגע , דיו  או בתכנית בידור,  לשת2 אד� בתכנית הכוללת ראיו  המעוניי

אשר ידיעתו נדרשת למשתת2 באופ  סביר לש� מת  הסכמתו להשתת2 או לש� , להשתתפותו בתכנית

זהות המראיי  או , מקומו בה, מטרת ההשתתפות בתכנית, מטרת התכנית: כגו , כותו לראיו היער

הערכת הזמ  המוקצב ומועד משוער וצורת שידור , המשתתפי� הנוספי� בתכנית א� ישנ�, המנחה

בצע אנו נ. לרבות הא� תשודר התכנית בשלמות או לאחר עריכה והא� תשודר בשידור ישיר, התכנית

בכפו2 לאילוצי� טכניי� ,  למשתת2 מראשנושדר אותה בהתא� לפרטי� שהודענ ואת התכנית

הציג המשתת2 מראש . בתכניות שבה  נדרש אלמנט ההפתעה יש לנהוג בהגינות. ולמגבלות הזמ 

תבוצע ,  כי אי  הוא מקבל את הדרישההמשדרדרישה מסוימת לקיו� ההשתתפות ולא הודיע לו 

  .דרישהותשודר התכנית בהתא� לאותה ה

 הינ� בלתי סבירי� ובעקבות כ' העור'סירב אד� להשתת2 או שקבע להשתתפותו תנאי� אשר לדעת 

בהקשר מתאי� ,  להודיע במשדרנית ,  לוותר כליל על ההשתתפות או על עריכת הראיו העור'החליט 

  . על סירוב כאמור, בלבד

לציי  ראוי ,  עניי  ציבורי רבכגו  התעלמות מנושא בעל, התנה המשתת2 את הסכמתו בתנאי מהותי

  .הודיע על כ' למשתת2 מראשולזאת בפתח שידור התכנית או הראיו  

לשאול שאלות ענייניות באופ  לא פוגע ולאפשר למרואיי  , לשמור על איפוקבעת ביצוע הראיו  יש 

  . במגבלות הזמ  ונושא הראיו להכו �לומר את דברו 

גיוס , כגו  שחזור של אזעקה, ע דרמטי העלול לעורר בהלהבמשדר הכולל שחזור או בידוי של אירו

  .כי אי  מדובר באירוע המתרחש בזמ  השידור, באופ  ברור,  לציי יש, פתע וכדומה

  ).סובלימינאלי(אי  לכלול במשדרי� מסר הנקלט מתחת לס2 המודעות 

, זכויות יוצרי�הגינות כלפי עמיתי� למקצוע והדי  בנושאי� אלה מחייבי� בי  היתר שמירה על 

  .ומת  קרדיט הול� ליוצרי� ולעובדי�הימנעות מהעתקה בלא לציי  את מקור הדברי� 
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        איזו  איזו  איזו  איזו      . . . . 5

  

 ביטוי נאות ומאוז  לדעות השונות הרווחות בציבור �בשידורייש לתת בנושא בעל משמעות ציבורית 

  .עדי2 דעה מסוימת על פני דעה אחרתלהולא 

ביא בדר' כלל בתכנית נ, עוסקי� בנושא שבו רווחות דעות שונות בציבור הבמשדרי�כדי לקיי� איזו  

 מבחינת  �  על פני דעה אחרתכלשהיית  העדפה לדעה נולא , לפחות שתי דעות שונות עיקריותאחת 

מבחינת מתכונת ההגשה בתכנית לרבות התנאי� , מבחינת מועד השידור, לשידורההנית  היק2 הזמ  

) צורת ישיבה וכדומה, תאורה, איפור, רקע, איכות התמונה  ג� ובטלוויזיה,קולהכגו  איכות (הטכניי� 

  .או מכל בחינה אחרת

או במקרה ששיקולי� מקצועיי� , בהעדר אפשרות להביא במסגרת אותה תכנית יותר מדעה אחת

, יש להודיע במהל' התכנית שקיימות דעות נוספות, הכתיבו הבאת דעה אחת בלבד באותה תכנית

. הזדמנות הולמת להבעת דעה שונה בתכנית אחרת שתשודר זמ  סביר לאחר התכנית הראשונהולתת 

 איזו  נאות של ביטוי הדעות השונות הרווחות במשדרי�יש לוודא שבמש' עונת השידורי� ייווצר 

  .נדו עניי  הבציבור ב

ות בתחו� עשיית�  ב תכניות שאינ  עוסקאו בעלי עניי  אחרי� להימנע מלשת2 אישי� פוליטיי� ראוי

  .הציבורית

יש לציי  באופ  ברור את שיוכה המפלגתי או ,  שבו מופיעה אישיות פוליטית או ציבוריתמשדרבכל 

  .לפי העניי , הסיעתי או את הגו2 שהיא מייצגת

מיומנות� והדעות שה� ,  כישוריה�על פי,  מגיבי� ופרשני�,דוברי�קפיד על איזו  בבחירת� של נ

, תואר אקדמי,  באופ  ברור לרבות ציו  שיוכ� המוסדי והמקצועי ותחו� מיומנות� כגו ציג�נמייצגי� ו

מספר , הסגנו ,  מבחינת השימוש בתארי�שוויו קפיד על נ, בפנייה אליה�; חברות במפלגה וכדומה

  .'הפניות וכו

  .  ועמדותיש להקפיד על האיזו  והשוויו  במיוחד בתקופת בחירות ולהביא מגוו  רחב יותר של דעות

  

        זכות התגובהזכות התגובהזכות התגובהזכות התגובה    . . . . 6666

        

  .במקרה של אד� שנפטר קרובואו   שהשידור פוגע בו אישיתאד�  �' נפגע'

לכבודו או , לשמו הטוב, לרכושו, לנפשו, חשש לנזק ממשי לגופו של אד�או נזק ממשי   �' פגיעה'

  .לפרטיותו
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ויק או של דברי� מטעה או לא מד,  לא נכו  עובדתיתיקו  או הבהרה של פרט, הכחשה  �' תגובה'

  .שהוצאו מהקשר�

ינקוט בצעדי� סבירי� על מנת לברר , העומד לשדר משדר אשר לכאורה יש בו משו� פגיעה באד�

  . ולקבל תגובתו של האד� לפני השידור ולשדר את התגובה ביחד ע� המשדר הפוגע

אור' . תגובהשדר את האנו נתו' זמ  סביר ממועד השידור כדי למסור את תגובתו אשר פנה נפגע 

 אי  חובה לשדר דברי� שהעביר הנפגע .התגובה ייקבע תו' התאמה לאופי הפגיעה ומהות התגובה

  . שאי  בה� התייחסות עניינית לטענות

 לשדרה נית תגובה אשר לא תנוסח באופ  האמור . בתמציתיות ובאופ  ענייני, התגובה תנוסח בקצרה

� של הדברי� ור או בתמצות כדי לשנות את תוכנבאופ  מקוצר ומתומצת ובלבד שלא יהיה בקיצ

  .המהווי� תגובה ישירה לטענות

במועד ובהבלטה דומי� ,  במשדר המתאי� הקרוב ביותר האפשרי בנסיבות העניי  נשדראת התגובה

  .ככל האפשר לאלו שבה� שודר המשדר הפוגע

שדר הכולל תחקיר ובמיוחד מ, העומד לשדר משדר אשר לכאורה יש בו משו� פגיעה חמורה באד�

ויקצה במסגרת ,  לנפגע הודעה על קיו� המשדר מראש יית, אד��לגבי אד� מסוי� או מספר בני

סרב הנפגע . נושא הפגיעהללהופעת הנפגע ולהצגת עמדתו באשר , בנסיבות העניי , המשדר זמ  סביר

בעת עמדה או דעה  לשדר את התכנית תו' ציו  הימנעותו של אותו גו2 מה נית להגיב במסגרת המשדר

  . כאמור

  

        פרטיותפרטיותפרטיותפרטיותוהוהוהוהש� הטוב ש� הטוב ש� הטוב ש� הטוב הההה. . . . 7777

במידה ו,  לפגוע בשמו הטוב או בפרטיותו של אד� ללא הסכמתו אלא א� קיי� עניי  ציבורי בכ'אי 

  . המתחייבת

  . יש להימנע מביזוי או מפגיעה בכבודו ובשמו הטוב של אד� ולהימנע מהאשמות בלתי מבוססות

 על אד� או על בני משפחתו א� אי  בה� עניי  לציבור או שאינ� יש להימנע מפרסו� פרטי� אישיי�

  . לנושא הדיווח�רלוונטיי

שלא בהסכמת ) משטרתי או של כוחות בטחו  אחרי�(לא ישדר הקלטה של חקירה או שיחזור 

  .מחייב את השידורה בה� עניי  ציבורי כשיש אלאהמוקלטי� 

ציי  בבירור כי מדובר נ, לט שלא בסמו' לשידורוראיו  או קטעי ראיו  שהוקלרבות , תכני�בשידור 

  .ציי  את תארי' ההקלטהנבשידור חומר מ  הארכיב וכ  

ראוי ,  המשודרתלסצנהבהכנת משדר טלוויזיה אשר מצולמי� בו עוברי� ושבי� אשר אינ� קשורי� 

,  לאות� עוברי� ושבי� כי ה� עלולי� להיראות בשידור ולהדגיש במשדר במידת האפשרלהבהיר
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במקרה שההבהרות כאמור ה  . כי לעוברי� ולשבי� אי  כל קשר לנושא המשדר, פה�בכתב או בעל

  .ל"רשאי העור' הראשי לאשר שידור המשדר ללא מת  ההבהרות הנ, קשות מאד לביצוע

 ליידע את השארי� הקרובי� ולהשתדל לשת2 עמ� ראוי, במשדר בו מדובר באנשי� שאינ� בי  החיי�

אול� אי  להסכי� לזכות וטו שלה� על המשדר כולו או על חלקי� , באיסו2 החומרפעולה בתחקיר ו

  .ממנו

  

 אינטרסי� ועיסוקי� נוספי�אינטרסי� ועיסוקי� נוספי�אינטרסי� ועיסוקי� נוספי�אינטרסי� ועיסוקי� נוספי�: : : : ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�    . . . . 8888

לא יעמוד שדר במצב שבו יש חשש לניגוד ענייני� בי  חובתו לציבור ולרשות השידור לבי  כל לא יעמוד שדר במצב שבו יש חשש לניגוד ענייני� בי  חובתו לציבור ולרשות השידור לבי  כל לא יעמוד שדר במצב שבו יש חשש לניגוד ענייני� בי  חובתו לציבור ולרשות השידור לבי  כל לא יעמוד שדר במצב שבו יש חשש לניגוד ענייני� בי  חובתו לציבור ולרשות השידור לבי  כל 

        אינטרס אחראינטרס אחראינטרס אחראינטרס אחר

פרסומת ואיסו2 מודעות המעוררי� חשש , יחסי ציבור, שירות, עבודה, לא יעסוק עיתונאי בכל עיסוק

  .  או מראית עי  לניגוד אינטרסי� ולהטעיית הציבור

בנושא , במישרי  או בעקיפי ,  עניי  אישי כלשהו,או לבני משפחתו, יש לוש  חוששאשרשדר כל 

  .אחראייביא את הדבר לידיעת העור' היימנע מלעסוק בו ו, מסוי�

,  ברשותתפקידה בקשר לעניי  הכרו' במילוי ,במישרי  או בעקיפי , טובת הנאה אי  לבקש ואי  לקבל

וגופי� מסוקרי� או , אנשי יחסי ציבור, )לוביסטי�(שדולני� , דוברי�, במיוחד לא מגורמי� מסחריי�

  .מפרסמי�

 

  שימוש לרעהשימוש לרעהשימוש לרעהשימוש לרעה: : : : ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�    . 9

        ....ע מלשדרע מלשדרע מלשדרע מלשדרבתפקיד או בכוח לשדר או להימנבתפקיד או בכוח לשדר או להימנבתפקיד או בכוח לשדר או להימנבתפקיד או בכוח לשדר או להימנ, , , , עשה שימוש לרעה במעמדעשה שימוש לרעה במעמדעשה שימוש לרעה במעמדעשה שימוש לרעה במעמדיייייייילא לא לא לא 

הכלכלי או הכלכלי או הכלכלי או הכלכלי או     ,,,,את עניינ� האישיאת עניינ� האישיאת עניינ� האישיאת עניינ� האישי, , , , במישרי  או בעקיפי במישרי  או בעקיפי במישרי  או בעקיפי במישרי  או בעקיפי , , , ,  כדי לקד� כדי לקד� כדי לקד� כדי לקד�� תוכ  שיש בו� תוכ  שיש בו� תוכ  שיש בו� תוכ  שיש בו לא יהיה בשידורי לא יהיה בשידורי לא יהיה בשידורי לא יהיה בשידורי

אלא א� כ  אלא א� כ  אלא א� כ  אלא א� כ  , , , , המממני� אותה או אחראי� לההמממני� אותה או אחראי� לההמממני� אותה או אחראי� לההמממני� אותה או אחראי� לה, , , ,  עובדי הרשות המשדרי� בה עובדי הרשות המשדרי� בה עובדי הרשות המשדרי� בה עובדי הרשות המשדרי� בהשלשלשלשל, , , ,  והפוליטי והפוליטי והפוליטי והפוליטיהציבוריהציבוריהציבוריהציבורי

לקידו� לקידו� לקידו� לקידו�  שלא מתו' מטרה לגרו�  שלא מתו' מטרה לגרו�  שלא מתו' מטרה לגרו�  שלא מתו' מטרה לגרו� ,,,,עניי  כאמור הוא תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודרעניי  כאמור הוא תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודרעניי  כאמור הוא תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודרעניי  כאמור הוא תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודרההההקידו� קידו� קידו� קידו� 

        ....כאמורכאמורכאמורכאמור

, בהבלטה ובקידו� אנשי�,  ממנוכוח רב בהעלאת נושאי� לסדר היו� הציבורי או בהורדת�רשות ל

  .  או בחסימת דרכ� לכלי התקשורת�מוסדות וארגוני� , חברות כלכליות, קבוצות אנשי�

תני ונ  שלאו לדעות ,  באופ  מקצועי וחסר פניות ולא יית  כל ביטוי לדעותיו האישיותהשדר יפעל

, חסות ומפרסמי� ולא יפעל בדר' שעלולה להשתמע ממנה נקיטת עמדה מצדו בנושא שנוי במחלוקת

בדר' , שימוש במינוח לשוני שיש בו הבעת עמדה, הימנעות משידור,  בדר' של העדפה בשידורא2 לא

 גייתהב, בדר' של הבעת פני� בטלוויזיה, בדר' של הסמכת נושא לנושא בעריכה, של הדבקת תוויות

  .או בכל דר' אחרת, מילי�
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בתכניות בעלות אופי אישי אפשר להביע דעות והשקפות , בתכניות שאינ  חדשות או יומני חדשות

ובהקפדה יתרה , מתו' הפרדה ברורה בי  עובדות לדעות, במקרי� אלה תוצג עמדה אישית ככזו. עול�

על הרשות חלה חובה לשמור . עה שונהעל העדר ניגוד ענייני� ושמירה על הגינות כלפי המחזיקי� בד

ג� במקרי� של הבעת דעות אישיות של עובדיה או של משדרי� אחרי� ,  במשדריה על איזו  כולל

  . מטעמה

, פוליטיי�למנוע ולו למראית עי  השפעת אינטרסי� ו,  לגלות שיקול דעת ועצמאות מקצועיתיש

אנשי� או גופי� פוליטיי� , רות כלכליותחב, כלכליי� או אישיי� של כל גור� אחר כגו  מפרסמי�

  .וגופי� שלטוניי�

תפקיד או ה העיתונאית או העבודהו במסגרת נשתמש למטרה לא עיתונאית במידע שהגיע אלינלא 

  . � הנובעי� מהתפקידבזכות קשרי

  

        משפטמשפטמשפטמשפט        . . . . 10101010

בית בית בית בית פני פני פני פני ללללללא הסכמת� בטר� הובאו ללא הסכמת� בטר� הובאו ללא הסכמת� בטר� הובאו ללא הסכמת� בטר� הובאו , , , , פרטיה� המזהי�פרטיה� המזהי�פרטיה� המזהי�פרטיה� המזהי�את את את את פרס� שמות חשודי� או עצורי� או פרס� שמות חשודי� או עצורי� או פרס� שמות חשודי� או עצורי� או פרס� שמות חשודי� או עצורי� או ננננלא לא לא לא 

        ....אלא א� קבע העור' הראשי שיש עניי  ציבורי בפרסו� או בשידור כאמוראלא א� קבע העור' הראשי שיש עניי  ציבורי בפרסו� או בשידור כאמוראלא א� קבע העור' הראשי שיש עניי  ציבורי בפרסו� או בשידור כאמוראלא א� קבע העור' הראשי שיש עניי  ציבורי בפרסו� או בשידור כאמור, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

 אלא א� קיי�  אלא א� קיי�  אלא א� קיי�  אלא א� קיי� ,,,,שדר אסירי� בבית הסוהר או עצורי� בבית המעצר ללא הסכמת�שדר אסירי� בבית הסוהר או עצורי� בבית המעצר ללא הסכמת�שדר אסירי� בבית הסוהר או עצורי� בבית המעצר ללא הסכמת�שדר אסירי� בבית הסוהר או עצורי� בבית המעצר ללא הסכמת�ננננקליט ולא קליט ולא קליט ולא קליט ולא ננננלא לא לא לא 

        ....הק בכ' ובמידה המתחייבתהק בכ' ובמידה המתחייבתהק בכ' ובמידה המתחייבתהק בכ' ובמידה המתחייבתבבבבעניי  ציבורי מועניי  ציבורי מועניי  ציבורי מועניי  ציבורי מו

, , , , ד� או הוסר ממנו החשדד� או הוסר ממנו החשדד� או הוסר ממנו החשדד� או הוסר ממנו החשדשודרה ידיעה על מעצרו של אד� או החשדתו ולאחר מכ  שוחרר אותו אשודרה ידיעה על מעצרו של אד� או החשדתו ולאחר מכ  שוחרר אותו אשודרה ידיעה על מעצרו של אד� או החשדתו ולאחר מכ  שוחרר אותו אשודרה ידיעה על מעצרו של אד� או החשדתו ולאחר מכ  שוחרר אותו א

 של הבלטה שבה  של הבלטה שבה  של הבלטה שבה  של הבלטה שבה  דומה דומה דומה דומהמידהמידהמידהמידהבבבבככל האפשר ככל האפשר ככל האפשר ככל האפשר , , , , שדר ידיעה על שחרורו או על הסרת החשד ממנושדר ידיעה על שחרורו או על הסרת החשד ממנושדר ידיעה על שחרורו או על הסרת החשד ממנושדר ידיעה על שחרורו או על הסרת החשד ממנוננננ

        ....שודרה הידיעה על מעצרו או החשדתושודרה הידיעה על מעצרו או החשדתושודרה הידיעה על מעצרו או החשדתושודרה הידיעה על מעצרו או החשדתו

     דומה באופ  הול� דומה באופ  הול� דומה באופ  הול� דומה באופ  הול�שדר ידיעהשדר ידיעהשדר ידיעהשדר ידיעהננננ, , , , שודרה ידיעה על אישומו של אד� ולאחר מכ  זוכה אותו אד� בדי שודרה ידיעה על אישומו של אד� ולאחר מכ  זוכה אותו אד� בדי שודרה ידיעה על אישומו של אד� ולאחר מכ  זוכה אותו אד� בדי שודרה ידיעה על אישומו של אד� ולאחר מכ  זוכה אותו אד� בדי 

        . . . . על הזיכוי על הזיכוי על הזיכוי על הזיכוי 

 מלפאר את  מלפאר את  מלפאר את  מלפאר את רררריש להיזהיש להיזהיש להיזהיש להיזה. . . . ולא ככוכבי תרבות או מושא לחיקויולא ככוכבי תרבות או מושא לחיקויולא ככוכבי תרבות או מושא לחיקויולא ככוכבי תרבות או מושא לחיקוי, , , , רי�רי�רי�רי�עברייני� יוצגו ככאלה במשדעברייני� יוצגו ככאלה במשדעברייני� יוצגו ככאלה במשדעברייני� יוצגו ככאלה במשד

        . . . . ולציי  בשידור את הנפגעי� והנזק שגר� לחברהולציי  בשידור את הנפגעי� והנזק שגר� לחברהולציי  בשידור את הנפגעי� והנזק שגר� לחברהולציי  בשידור את הנפגעי� והנזק שגר� לחברה, , , , העבריי  או העברההעבריי  או העברההעבריי  או העברההעבריי  או העברה

  . אלא א� הרשיע אותו בית משפט, רשות השידור מכבדת את העיקרו  היסודי שכל אד� הוא ח2 מפשע

בפרסו� עליה� יש לזכור . הוסי2 על עונש�ליש להימנע מו, עצור או נאש�,  לגזור דינו של חשודאי 

ג� את הסבל העובר על בני משפחת� ולהמעיט בפרטי� העלולי� לפגוע ישירות בה� ובמהל' חייה� 

  .התקי  כגו  ציו  מקו� המגורי� של משפחת� או מקו� הלימודי� של ילדיה�

  

במקרה . כל הצדדי�ציג את עמדות נ .משפטיי�איזו  בשידור ידיעות על דיוני� יש להקפיד על 

טר� הוגש כתב הגנה או טר� ניתנה : כגו (שמדובר בשלב דיו  שבו טר� הוצגה עמדת כל הצדדי� 
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 אי  .ויעשה מאמ1 סביר להביא ג� את עמדת הצד השני, יודגש הדבר) תגובה לכתב אישו� שהוגש

  . לנסות להשפיע על תוצאות המשפט

  

  סיו סיו סיו סיו ייייחחחח        . . . . 11111111

מוסר המידע מוסר המידע מוסר המידע מוסר המידע א� א� א� א� , , , , ווווננננ מידע או את המידע שנמסר ל מידע או את המידע שנמסר ל מידע או את המידע שנמסר ל מידע או את המידע שנמסר לנונונונוד� שמסר לד� שמסר לד� שמסר לד� שמסר ל פרטי� על זהותו של א פרטי� על זהותו של א פרטי� על זהותו של א פרטי� על זהותו של אנמסורנמסורנמסורנמסורלא לא לא לא 

        . . . . או כל הבטחה דומהאו כל הבטחה דומהאו כל הבטחה דומהאו כל הבטחה דומה, , , , או שמידע מסוי� לא ישודראו שמידע מסוי� לא ישודראו שמידע מסוי� לא ישודראו שמידע מסוי� לא ישודר, , , , מסרו על סמ' הבנה שזהותו לא תיחש2מסרו על סמ' הבנה שזהותו לא תיחש2מסרו על סמ' הבנה שזהותו לא תיחש2מסרו על סמ' הבנה שזהותו לא תיחש2

  .יעשה כל שימוש אחר במידע שנמסר לפרסו� תחת חיסיו ילא 

כאשר ; דבר נית  ויש לציי  את המקורות למידע ככל שהיש להעדי2 תמיד מקורות הנכוני� להזדהות

. יש לבחו  היטב את הגורמי� המבקשי� להסתתר תחת חיסיו  ואת מניעיה�, מקורות גלויי�אי  

  .הציבורגורמי� אלה עלולי� להטעות את 

  

  אמצעי� פסולי� אמצעי� פסולי� אמצעי� פסולי� אמצעי� פסולי�         . . . . 12121212

, , , ,  צילו� נסתר צילו� נסתר צילו� נסתר צילו� נסתר,,,, הקלטה נסתרת הקלטה נסתרת הקלטה נסתרת הקלטה נסתרת,,,, הטרדה הטרדה הטרדה הטרדה כגו  כגו  כגו  כגו  פסולי� פסולי� פסולי� פסולי�לש� השגת מידע באמצעי�לש� השגת מידע באמצעי�לש� השגת מידע באמצעי�לש� השגת מידע באמצעי�אי  להשתמש אי  להשתמש אי  להשתמש אי  להשתמש 

בהעדר דר' סבירה אחרת בהעדר דר' סבירה אחרת בהעדר דר' סבירה אחרת בהעדר דר' סבירה אחרת , , , , אלא א� קיי� עניי  ציבורי מובהק במידעאלא א� קיי� עניי  ציבורי מובהק במידעאלא א� קיי� עניי  ציבורי מובהק במידעאלא א� קיי� עניי  ציבורי מובהק במידע, , , ,  התחזות או תחבולה התחזות או תחבולה התחזות או תחבולה התחזות או תחבולה,,,,איומי�איומי�איומי�איומי�

        .... ובאופ  מידתי ובאופ  מידתי ובאופ  מידתי ובאופ  מידתי    אחראיאחראיאחראיאחראילאחר החלטה של העור' הלאחר החלטה של העור' הלאחר החלטה של העור' הלאחר החלטה של העור' ה, , , , להשיגולהשיגולהשיגולהשיגו

 יתיר הקלטה נסתרת והתחזות רק א� שוכנע כי מטרת הפעולה הינה לחשו2 ביצוע אחראיהעור' ה

 קיימות נסיבות אחרות או א�,  אשר יש עניי  ציבורי בחשיפתה או לא מוסריתפעילות לא חוקית

  .המצדיקות נקיטת פעולה כאמור 

ניתנה אלא א� ,  או התחזות לש� בידורי� נסתר וצילו�שדר משדר שנעשה בדר' של הקלטהנלא 

  . בכתב של האנשי� המופיעי� במשדרההסכמ

בשידור של הקלטה נסתרת או התחזות לש� בידור ובתכניות בידור הכוללות ג� שחקני� וג� 

  .קריי� יש להבהיר מיהו משתת2 מקרי ומיהו שחק משתתפי� מ

או מפגיעה , מהטרדה, בהכנת תכניות בידור הכוללת הקלטה נסתרת והתחזות יש להימנע מתקיפה

  . אחרת במשתתפי�

שדר התנהגות המבוימת על ידי אנשי� נעודד ולא נלא , למשל.  לסקר את האירועי� ולא ליצור אות�יש

   .עקב הקלטה

ולא נעודד התנהגות אלימה או אנטי ,  ובתכניות ריאליטי בפרט נקפיד על כבוד האד�,במשדרי� בכלל

  .או בציבור,  חברתית הפוגעת בכבוד� ובפרטיות� של המשתתפי�

אול� אפשר לומר לה� את  , אסור להכריח מקורות מידע למסור מידע או לאיי� עליה� בשו� דר'

   . גוע בה�עיקרי המידע שיפורס� ולציי  שהפרסו� עלול לפ
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        חולי� ונפגעי�חולי� ונפגעי�חולי� ונפגעי�חולי� ונפגעי�        . . . . 13131313

אנשי� אנשי� אנשי� אנשי�  לרבות  לרבות  לרבות  לרבות ,,,,מי מי מי מי עברות עברות עברות עברות  עברות אלימות או  עברות אלימות או  עברות אלימות או  עברות אלימות או נפגעינפגעינפגעינפגעי הקלטה או פרט מזהה של חולי� או  הקלטה או פרט מזהה של חולי� או  הקלטה או פרט מזהה של חולי� או  הקלטה או פרט מזהה של חולי� או וווולא ישדרלא ישדרלא ישדרלא ישדר

א� התקבלה הסכמתו א� התקבלה הסכמתו א� התקבלה הסכמתו א� התקבלה הסכמתו אלא אלא אלא אלא , , , , באופ  העלול לזהות�באופ  העלול לזהות�באופ  העלול לזהות�באופ  העלול לזהות�, , , ,  או מכורי� לסמי� או מכורי� לסמי� או מכורי� לסמי� או מכורי� לסמי����� אלכוהוליסטי אלכוהוליסטי אלכוהוליסטי אלכוהוליסטי,,,,ע� מוגבלויותע� מוגבלויותע� מוגבלויותע� מוגבלויות

בהעדר הסכמה לשידור בהעדר הסכמה לשידור בהעדר הסכמה לשידור בהעדר הסכמה לשידור ; ; ; ;  המתחייבת המתחייבת המתחייבת המתחייבתבמידהבמידהבמידהבמידהרק רק רק רק  ו ו ו ו,,,,א� קיי� עניי  ציבורי בכ'א� קיי� עניי  ציבורי בכ'א� קיי� עניי  ציבורי בכ'א� קיי� עניי  ציבורי בכ', , , ,  מי שמוסמ' לתתה מי שמוסמ' לתתה מי שמוסמ' לתתה מי שמוסמ' לתתהשל של של של 

, , , , אלא א� כ  קיי� עניי  ציבורי מובהק בכ'אלא א� כ  קיי� עניי  ציבורי מובהק בכ'אלא א� כ  קיי� עניי  ציבורי מובהק בכ'אלא א� כ  קיי� עניי  ציבורי מובהק בכ', , , , שדר הקלטות או פרטי� מזהי� כאמורשדר הקלטות או פרטי� מזהי� כאמורשדר הקלטות או פרטי� מזהי� כאמורשדר הקלטות או פרטי� מזהי� כאמורננננלא לא לא לא , , , , כאמורכאמורכאמורכאמור

        . . . . אי  להציג אנשי� בעלי מוגבלויות באופ  הפוגע בכבוד�אי  להציג אנשי� בעלי מוגבלויות באופ  הפוגע בכבוד�אי  להציג אנשי� בעלי מוגבלויות באופ  הפוגע בכבוד�אי  להציג אנשי� בעלי מוגבלויות באופ  הפוגע בכבוד�. . . . במידה המתחייבתבמידה המתחייבתבמידה המתחייבתבמידה המתחייבתוווו

,  הקוללהימנע מלחשו2 את זהותו של המשתת2 בדר' של עיוותיש במשדר שמשתתפי� בו פגיעי� 

אלא א� התיר זאת מראש ,  צילו� מ  העור2 וכדומה,  א2 בדר' של הצללת פני��ובשידורי טלוויזיה 

המרואיי  הוא בעל מראה  ;המרואיי  מתיירא מפגיעת עברייני�: מקרי� נוספי� של פגיעי� .המשתת2

  . ועוד, כגו  בעל כוויות או בעל מו� קשה, חיצוני קשה או מעוות

  . טע� ממשי להימנע מכ'קיי� עשה כ  אלא א� כ  נ,  לחשו2 את זהותופגע נביקש חולה או 

למעט א� ביקש זאת ,  מו� כלשהו באופ  דיבורו או בהופעתו של מרואיי דר' שהיאדגיש בכל נלא 

  .המרואיי  במטרה להצביע על מצוקתו או הישגיו

  

        ילדי�ילדי�ילדי�ילדי�קטיני� וקטיני� וקטיני� וקטיני� ו        . . . . 14141414

יש לגלות התחשבות יש לגלות התחשבות יש לגלות התחשבות יש לגלות התחשבות , , , , ופי� או שמאזיני� ג� ילדי�ופי� או שמאזיני� ג� ילדי�ופי� או שמאזיני� ג� ילדי�ופי� או שמאזיני� ג� ילדי�בתכניות ילדי� וכ  בשעות שבה  סביר להניח שצבתכניות ילדי� וכ  בשעות שבה  סביר להניח שצבתכניות ילדי� וכ  בשעות שבה  סביר להניח שצבתכניות ילדי� וכ  בשעות שבה  סביר להניח שצ

            ....מיוחדת בה� ולהימנע מלשדר משדרי� העשויי� לפגוע בה�מיוחדת בה� ולהימנע מלשדר משדרי� העשויי� לפגוע בה�מיוחדת בה� ולהימנע מלשדר משדרי� העשויי� לפגוע בה�מיוחדת בה� ולהימנע מלשדר משדרי� העשויי� לפגוע בה�

        .... בנסיבות העלולות לפגוע בה� בנסיבות העלולות לפגוע בה� בנסיבות העלולות לפגוע בה� בנסיבות העלולות לפגוע בה� בתכניות בתכניות בתכניות בתכניותיש להימנע משיתו2 ילדי�יש להימנע משיתו2 ילדי�יש להימנע משיתו2 ילדי�יש להימנע משיתו2 ילדי�

,  של הקטי  לקיו� הראיו  ותוכנואפוטרופוסוראיונות ע� קטיני� ייעשו לאחר קבלת הסכמת הוריו או 

במהל' הראיו  יש לשי� לב שלא לנצל את גילו הצעיר של . אינטרס ציבורי מובהקאלא א� קיי� 

  . הקטי  וחוסר ניסיונו ולהיזהר מפגיעה אפשרית בפרטיותו בשמו הטוב או בטובתו של הקטי 

או בנושא אחר אשר , או בבני ביתו,  העוסק בו אישי בנושא14 עד גיל אי  לשת2 ואי  לראיי  קטי 

,  ובאופ  שלא יבי' אותו או את בני משפחתוהוריואלא בהסכמת ,   או במשפחתועלול לפגוע בקטי

  .כאשר קיי� אינטרס ציבורי ובמידה הראויה

  

                שוויו  ואיסור אפליהשוויו  ואיסור אפליהשוויו  ואיסור אפליהשוויו  ואיסור אפליה        . . . . 15151515

        

, , , , מעמדו החברתי או מגבלותיומעמדו החברתי או מגבלותיומעמדו החברתי או מגבלותיומעמדו החברתי או מגבלותיו,  ,  ,  ,  לאומיותולאומיותולאומיותולאומיותו, , , , גזעוגזעוגזעוגזעו, , , , דתודתודתודתו, , , , עדתועדתועדתועדתו, , , , ציי  במשדר מוצאו של אד�ציי  במשדר מוצאו של אד�ציי  במשדר מוצאו של אד�ציי  במשדר מוצאו של אד�אי  לאי  לאי  לאי  ל

קרבתו המשפחתית לאד� או העדפותיו המיניות כאשר קרבתו המשפחתית לאד� או העדפותיו המיניות כאשר קרבתו המשפחתית לאד� או העדפותיו המיניות כאשר קרבתו המשפחתית לאד� או העדפותיו המיניות כאשר , , , , תתתתהשתייכותו הארגוניהשתייכותו הארגוניהשתייכותו הארגוניהשתייכותו הארגוני, , , , השקפתו הפוליטיתהשקפתו הפוליטיתהשקפתו הפוליטיתהשקפתו הפוליטית
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 אלא א� כ  יש בפרטי� אלו משו�  אלא א� כ  יש בפרטי� אלו משו�  אלא א� כ  יש בפרטי� אלו משו�  אלא א� כ  יש בפרטי� אלו משו� ,,,, או בקבוצה שהוא משתיי' אליה או בקבוצה שהוא משתיי' אליה או בקבוצה שהוא משתיי' אליה או בקבוצה שהוא משתיי' אליה עלול לפגוע באד� עלול לפגוע באד� עלול לפגוע באד� עלול לפגוע באד�זהזהזהזהציו  כציו  כציו  כציו  כ

            ....נגיעה עניינית לנושא המשדר ולתוכנונגיעה עניינית לנושא המשדר ולתוכנונגיעה עניינית לנושא המשדר ולתוכנונגיעה עניינית לנושא המשדר ולתוכנו

 לאפליה או לפגיעה ממשית באד� או בקבוצת , על שידורי� שיש בה� הסתה לגזענות מוחלטאיסוריש 

 יש להימנע ככל האפשר . אורח חיי� או מוצא,עדה, מי , לאו�, גזע, על רקע השתייכות� לדת, אד�בני 

  ").הערבי�", "המתנחלי�", "החרדי�("מהכללה של מגזרי� 

  

   אלימות וסבלאלימות וסבלאלימות וסבלאלימות וסבל  . 16

שדר אלימות או סבל אנושי קשי� במיוחד אלא א� כ  ה� חלק בלתי נפרד מנושא המשדר שדר אלימות או סבל אנושי קשי� במיוחד אלא א� כ  ה� חלק בלתי נפרד מנושא המשדר שדר אלימות או סבל אנושי קשי� במיוחד אלא א� כ  ה� חלק בלתי נפרד מנושא המשדר שדר אלימות או סבל אנושי קשי� במיוחד אלא א� כ  ה� חלק בלתי נפרד מנושא המשדר ננננלא לא לא לא 

        ....בנסיבות העניי בנסיבות העניי בנסיבות העניי בנסיבות העניי אד� סביר אד� סביר אד� סביר אד� סביר י י י י בעינבעינבעינבעינ� בעליל את גבול הנסבל � בעליל את גבול הנסבל � בעליל את גבול הנסבל � בעליל את גבול הנסבל ובתנאי שאי  ה� עובריובתנאי שאי  ה� עובריובתנאי שאי  ה� עובריובתנאי שאי  ה� עוברי

וא2 אלימות לש� השגת מטרה חיובית או , לרבות אלימות מינית או מילולית,  אלימות קשהלא נשדר

אלא א� ה� מהווי� חלק בלתי נפרד מעלילה ובתנאי שאי  ה� עוברי� את גבול , עידוד לאלימות

  .הנסבל על ידי צופה או מאזי  סביר

, שלוליות ד� וכדומה, אברי� קטועי�,  מחייב להראות תמונות זוועה כגו  גוויות הציבוריאשר העניי כ

  . אי  לחזור על תמונות קשות שוב ושוב.יש לעשות זאת בקצרה ובהקשר המתאי�

שדר  משדר הכולל קרבות יזומי� בי  בעלי חיי� אלא א� כ  מדובר במשדר שנועד להתריע על נלא 

מדובר בתכנית מדע העוסקת בטבע שצולמה בסביבת� הטבעית של א� נו  ההכרחי או התופעה ובמי

  .בעלי החיי�

  .משדר הכולל קטעי אלימות או סבל אנושי יש להודיע לציבור מראשעל 

.  במיוחד במשדרי� אשר סביר להניח שג� ילדי� יצפו בה� או יאזינו לה�להימנע מקטעי אלימותיש 

יש לא ייכללו קטעי� ש, לצפות או להאזי נוהגי� י� בשעות שבה  ילדי� משודרקדימוני� הלפיכ' ג� 

  .בה� אלימות

יצוי  , הייתה תכנית מסוימת מתאימה לצפייה או להאזנה לצופי� או למאזיני� מעל גיל מסוי� בלבד

  . בהודעת קריי  ובאמצעות סימול גרפי מקובלייעשה שימושהדבר בכל פרסו� או סקירה כאמור וכ  

  

        נות וטרורנות וטרורנות וטרורנות וטרוראסואסואסואסו        . . . . 17171717

ותימנע מסיקור ותימנע מסיקור ותימנע מסיקור ותימנע מסיקור , , , , רשות השידור תקפיד לסקר אסונות ואירועי טרור באחריות כדי שלא לסכ  חיי אד�רשות השידור תקפיד לסקר אסונות ואירועי טרור באחריות כדי שלא לסכ  חיי אד�רשות השידור תקפיד לסקר אסונות ואירועי טרור באחריות כדי שלא לסכ  חיי אד�רשות השידור תקפיד לסקר אסונות ואירועי טרור באחריות כדי שלא לסכ  חיי אד�

        . . . . סנסציוני ומעורר בהלהסנסציוני ומעורר בהלהסנסציוני ומעורר בהלהסנסציוני ומעורר בהלה

    ובציו  ובציו  ובציו  ובציו   של נפגעי� באסו  ישודרו רק בהסתמ' על מקור רפואי מהימ   של נפגעי� באסו  ישודרו רק בהסתמ' על מקור רפואי מהימ   של נפגעי� באסו  ישודרו רק בהסתמ' על מקור רפואי מהימ   של נפגעי� באסו  ישודרו רק בהסתמ' על מקור רפואי מהימ   בריאות�  בריאות�  בריאות�  בריאות� ידיעות בדבר מצבידיעות בדבר מצבידיעות בדבר מצבידיעות בדבר מצב

        ....זהותוזהותוזהותוזהותו

 או כל פרט מזהה אחר של  או כל פרט מזהה אחר של  או כל פרט מזהה אחר של  או כל פרט מזהה אחר של לולי� לזהות את הקרב לולי� לזהות את הקרב לולי� לזהות את הקרב לולי� לזהות את הקרב  או פרטי� אחרי� הע או פרטי� אחרי� הע או פרטי� אחרי� הע או פרטי� אחרי� העתמונותתמונותתמונותתמונות, , , ,  שמות שמות שמות שמותמומומומולא יפרסלא יפרסלא יפרסלא יפרס

        ....משפחות הנפגעי�משפחות הנפגעי�משפחות הנפגעי�משפחות הנפגעי�ללללהודעות בנידו  נמסרו הודעות בנידו  נמסרו הודעות בנידו  נמסרו הודעות בנידו  נמסרו אלא לאחר שאלא לאחר שאלא לאחר שאלא לאחר ש, , , , נפגעי� באסו נפגעי� באסו נפגעי� באסו נפגעי� באסו 
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אי אי אי אי  או ש או ש או ש או שאיננו בחיי�איננו בחיי�איננו בחיי�איננו בחיי� במקרה שהנפגע  במקרה שהנפגע  במקרה שהנפגע  במקרה שהנפגע ����לא הסכמתו או לא הסכמתו או לא הסכמתו או לא הסכמתו או בבבבשדר צילו� מזהה של נפגע באסו  שדר צילו� מזהה של נפגע באסו  שדר צילו� מזהה של נפגע באסו  שדר צילו� מזהה של נפגע באסו  ננננלא לא לא לא 

        ....בהק בכ'בהק בכ'בהק בכ'בהק בכ'אלא א� קיי� עניי  ציבורי מואלא א� קיי� עניי  ציבורי מואלא א� קיי� עניי  ציבורי מואלא א� קיי� עניי  ציבורי מו, , , , לא הסכמת בני משפחתולא הסכמת בני משפחתולא הסכמת בני משפחתולא הסכמת בני משפחתובבבב    ���� לקבל את הסכמתו  לקבל את הסכמתו  לקבל את הסכמתו  לקבל את הסכמתו אפשראפשראפשראפשר

 כגו  כאשר ההודעה לקרוב , במקרי� חריגי� בלבדעור' הראשיסטייה מהוראה זו תיעשה רק באישור ה

 יוצר  אי פרסו� שמות נפגעי�או כאשר לאתרו  מפני שאי אפשרמשפחה מתעכבת זמ  בלתי סביר 

  .בהלה או שמועות שווא מזיקות בקרב הציבור

  . ייפתח השידור בציו  עובדה זובשידור ידיעה על אסו  שלא היו בו נפגעי�

או בעת מיקוח , לקיחת בני ערובה וכדומה, כגו  חטיפת מטוס, פיגוע מיקוח, אירוע טרורבעת 

    .יזהר זהירות יתרה שלא לשדר דבר העלול לסייע למבצעי הפיגועיש לה, באמצעות איו� בהתאבדות

 מבוססת על א� היאמותרת רק , אשמי� באסו אחראי� או הבדבר ה, במפורש או במשתמע, הבעת דעה

  .עריכת תחקיר יסודי

יש להימנע משידורו של משדר אשר עלול ,  כבד בעל משמעות לציבור כולוביו� שאירע בו אסו 

  .נפגעי� בולהתפרש כזלזול באסו  או ב

  

  לוויותלוויותלוויותלוויות        . . . . 18181818

ו לכ' ימנע מהקלטה או שידור של לוויה שאיננה לוויה ממלכתית אלא א� כ  קרובי הנפטר הסכימנ

סביר ייעשה מאמ1 , ההקלטה או הסיקור ייעשו באופ  מסוי�כי במקרה שביקשו קרובי הנפטר ; מראש

  .להיענות לבקשת�

  . אלא בהסכמת�,קליט� מקרובלהראיי  את משפחת הנפטר וידידיו בשעת הלוויה ולא אי  ל

  . סייע לגורמי� שוני� לנצל לוויה לש� העברת מסרי� פוליטיי�נלא 

א� מתקיי� ראיו  בהסכמת . קרובי� או מקורבי� לנפטר בבקשות להתראיי   להטריד אי, ברגיל

  .התחשבות מיוחדת בעת קיו� ראיו  ע� משפחת הנפטר בסמו' למועד הפטירהלגלות  המרואיי  יש

  

 הצלת חיי�הצלת חיי�הצלת חיי�הצלת חיי�        . . . . 19191919

החובה החלה על כל אד� להושיט עזרה לאד� הנתו  לנגד עיניו בסכנה חמורה ומידית לחייו או החובה החלה על כל אד� להושיט עזרה לאד� הנתו  לנגד עיניו בסכנה חמורה ומידית לחייו או החובה החלה על כל אד� להושיט עזרה לאד� הנתו  לנגד עיניו בסכנה חמורה ומידית לחייו או החובה החלה על כל אד� להושיט עזרה לאד� הנתו  לנגד עיניו בסכנה חמורה ומידית לחייו או 

        ....חלה ג� על שדר בעת פעילותו המקצועית והעיתונאיתחלה ג� על שדר בעת פעילותו המקצועית והעיתונאיתחלה ג� על שדר בעת פעילותו המקצועית והעיתונאיתחלה ג� על שדר בעת פעילותו המקצועית והעיתונאית, , , , שלמות גופושלמות גופושלמות גופושלמות גופולללל

  

  הטע� הטובהטע� הטובהטע� הטובהטע� הטוב        . . . . 20202020

באופ  שלא יהיה בשידור כדי לפגוע פגיעה לא הכרחית באופ  שלא יהיה בשידור כדי לפגוע פגיעה לא הכרחית באופ  שלא יהיה בשידור כדי לפגוע פגיעה לא הכרחית באופ  שלא יהיה בשידור כדי לפגוע פגיעה לא הכרחית , , , , יהיהיהיהייייבלשו  נקבלשו  נקבלשו  נקבלשו  נק, , , , ככל האפשרככל האפשרככל האפשרככל האפשר, , , , שתמששתמששתמששתמשראוי להראוי להראוי להראוי לה

        ....דת מסוימת או אד� מסוי�דת מסוימת או אד� מסוי�דת מסוימת או אד� מסוי�דת מסוימת או אד� מסוי�, , , , קבוצה מסוימתקבוצה מסוימתקבוצה מסוימתקבוצה מסוימת, , , , ברגשות כלל הציבורברגשות כלל הציבורברגשות כלל הציבורברגשות כלל הציבור
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דה על תרבות הדיו  והשיחה ועל כבוד� של שמירה על הטע� הטוב משמעותה בי  היתר הקפ

  .  ראוי להקפיד על שימוש תקי  ונכו  בשפה העברית.המתדייני�

 ייעשה לאחר אלימות או תמונות קשות אחרות, רמיזות מיניות, ערו�, שידור שיש בו תיאור מגע מיני

ובלות בחברה תו' התחשבות בנורמות המקמ, הקשרו לתכנית ושעת השידור,  אופי התיאורבחינה של

  .הישראלית

יש לציי  בכל פרסו� ובעת השידור כי התכנית מתאימה לצפייה או להאזנה במקרי� המתאימי� 

כבוד� של בעלי מומי� או אנשי� מוגבלי� בכל נשמור על . לצופי� או למאזיני� מעל גיל מסוי� בלבד

  .מגבלה אחרת

  .תואלא ג� במו,  לא רק בחייו וגופו האד�בודיש להקפיד על כ

לעומת , לטוב או לרע, בהגינות ובלי לשפטה,  הדת האמורה באופ  ענייניאתתאר נבמשדר העוסק בדת 

  .דתות אחרות

  .או לפגיעה ברגשותיה� של מאמיני�, לעשיית נפשות לדתות ולאמונות, אי  לנצל את השידור להטפה

  

 פרסו� סמויפרסו� סמויפרסו� סמויפרסו� סמוי        .  .  .  .  21212121

בתשדירי שירות או בתשדירי שירות או בתשדירי שירות או בתשדירי שירות או , , , , הפרסו� בחסויותהפרסו� בחסויותהפרסו� בחסויותהפרסו� בחסויות. . . . ו� אגבו� אגבו� אגבו� אגבפרסו� סמוי או פרספרסו� סמוי או פרספרסו� סמוי או פרספרסו� סמוי או פרס, , , , לא יופיע בתכניות תוכ  שיווקילא יופיע בתכניות תוכ  שיווקילא יופיע בתכניות תוכ  שיווקילא יופיע בתכניות תוכ  שיווקי

        . . . . בפרסומות יהיה גלוי ויוצג ככזה לציבורבפרסומות יהיה גלוי ויוצג ככזה לציבורבפרסומות יהיה גלוי ויוצג ככזה לציבורבפרסומות יהיה גלוי ויוצג ככזה לציבור

אי  לשלב ולחשו2 .  אקטואליה ותעודה, יש להקפיד במיוחד על איסור פרסו� סמוי בתכניות חדשות

אלא במידה המזערית החיונית לשידור , מותגי� או גופי� מסחריי�, שירותי�, בשידורי� מוצרי�

  . וזאת ג� א� לא התקבלה כל תמורה או טובת הנאה מאותו גו2,  האינטרס הציבוריולטובת

 

  תחרויות ומשדרי פרסי�תחרויות ומשדרי פרסי�תחרויות ומשדרי פרסי�תחרויות ומשדרי פרסי�        . . . . 22222222

תכונות תכונות תכונות תכונות , , , , זריזות מיומנותזריזות מיומנותזריזות מיומנותזריזות מיומנות, , , , פרס אשר איננו מושתת כלל על ידעפרס אשר איננו מושתת כלל על ידעפרס אשר איננו מושתת כלל על ידעפרס אשר איננו מושתת כלל על ידע תחרות או שעשועו   תחרות או שעשועו   תחרות או שעשועו   תחרות או שעשועו  שדר משדרשדר משדרשדר משדרשדר משדרננננלא לא לא לא 

, , , , ת מציאותת מציאותת מציאותת מציאותלרבות בתכניולרבות בתכניולרבות בתכניולרבות בתכניו, , , ,  המשחק והתחרות במשדרי� המשחק והתחרות במשדרי� המשחק והתחרות במשדרי� המשחק והתחרות במשדרי�.... אלא על המזל בלבד אלא על המזל בלבד אלא על המזל בלבד אלא על המזל בלבדאישיות ומאמ1 אישיאישיות ומאמ1 אישיאישיות ומאמ1 אישיאישיות ומאמ1 אישי

        . . . . ולא תהיה בה� הטעיה או ניצול לרעה של המשתתפי� או של הציבורולא תהיה בה� הטעיה או ניצול לרעה של המשתתפי� או של הציבורולא תהיה בה� הטעיה או ניצול לרעה של המשתתפי� או של הציבורולא תהיה בה� הטעיה או ניצול לרעה של המשתתפי� או של הציבור, , , , יהיו הוגני�יהיו הוגני�יהיו הוגני�יהיו הוגני�

יש   או לשלוח הודעות בדר' אחרתבמשדר שבו המאזיני� או הצופי� אמורי� להתקשר לאולפ 

יש ליידע את המשתתפי� באופ  ברור על .  הולמי� והוגני� כדי לתת שירות לפוני�תנאי�להקפיד על 

  . האיסור לא חל על שידור הגרלות והימורי� הנעשי� לפי חוק. של ההשתתפותעלותה 

  

 ))))אינטראקטיביתאינטראקטיביתאינטראקטיביתאינטראקטיבית((((תקשורת מקוונת והידודית תקשורת מקוונת והידודית תקשורת מקוונת והידודית תקשורת מקוונת והידודית         . . . . 23232323

        ....כללי האתיקה יחולו ג� על אתרי האינטרנט והפעילות המקוונת וההידודית  של רשות השידורכללי האתיקה יחולו ג� על אתרי האינטרנט והפעילות המקוונת וההידודית  של רשות השידורכללי האתיקה יחולו ג� על אתרי האינטרנט והפעילות המקוונת וההידודית  של רשות השידורכללי האתיקה יחולו ג� על אתרי האינטרנט והפעילות המקוונת וההידודית  של רשות השידור
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ע� זאת הרשות . 'די צד גכללי האתיקה חלי� ג� כאשר הרשות משדרת ומפרסמת תוכ  שנוצר על י

גולשי� ומשתתפי� אחרי� במסגרות האינטראקטיביות אינ� כפופי� בעצמ� , מכירה בכ' שאזרחי�

האנונימיות והפרטיות , הרשות מכבדת את ערכי חופש הביטוי. לעקרונות האתיקה ואינ� מכירי� אות�

ובת אינטרס ציבורי אלא לט, ולא תפגע בשיח החופשי המתפתח בה�, המקובלי� בשירותי� האלה

  . ובמידה המתאימה, ממשי

  

   והתנצלות והתנצלות והתנצלות והתנצלותתיקו  טעויותתיקו  טעויותתיקו  טעויותתיקו  טעויות        . . . . 24242424

 את הטעות ככל האפשר בתו' אותו  את הטעות ככל האפשר בתו' אותו  את הטעות ככל האפשר בתו' אותו  את הטעות ככל האפשר בתו' אותו נתנצל ונתק נתנצל ונתק נתנצל ונתק נתנצל ונתק     ,,,,נפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישירנפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישירנפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישירנפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישיר

 התנצלות ותיקו  בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי גילוי  התנצלות ותיקו  בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי גילוי  התנצלות ותיקו  בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי גילוי  התנצלות ותיקו  בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי גילוי ישודרו ישודרו ישודרו ישודרו במשדרי� אחרי� במשדרי� אחרי� במשדרי� אחרי� במשדרי� אחרי� . . . . המשדרהמשדרהמשדרהמשדר

        ....הטעותהטעותהטעותהטעות

  

  ופרשנות ופרשנות ופרשנות ופרשנותררררבירובירובירובירו, , , , התייעצותהתייעצותהתייעצותהתייעצות        . . . . 25252525

        . . . . יש להתייע1 ע� העור' הראשי ולפעול לפי הוראותיויש להתייע1 ע� העור' הראשי ולפעול לפי הוראותיויש להתייע1 ע� העור' הראשי ולפעול לפי הוראותיויש להתייע1 ע� העור' הראשי ולפעול לפי הוראותיובכל מקרה של ספק בכל מקרה של ספק בכל מקרה של ספק בכל מקרה של ספק 

העור' הראשי רשאי להביא נושא מסוי� או שאלה עקרונית לבירור לפני ועדת האתיקה של הרשות העור' הראשי רשאי להביא נושא מסוי� או שאלה עקרונית לבירור לפני ועדת האתיקה של הרשות העור' הראשי רשאי להביא נושא מסוי� או שאלה עקרונית לבירור לפני ועדת האתיקה של הרשות העור' הראשי רשאי להביא נושא מסוי� או שאלה עקרונית לבירור לפני ועדת האתיקה של הרשות 

החלטות עקרוניות של הוועדה יפורסמו בקרב עובדי רשות השידור ובציבור החלטות עקרוניות של הוועדה יפורסמו בקרב עובדי רשות השידור ובציבור החלטות עקרוניות של הוועדה יפורסמו בקרב עובדי רשות השידור ובציבור החלטות עקרוניות של הוועדה יפורסמו בקרב עובדי רשות השידור ובציבור . . . . ויפעל לפי הנחיותיהויפעל לפי הנחיותיהויפעל לפי הנחיותיהויפעל לפי הנחיותיה

        . . . . הרחבהרחבהרחבהרחב

  



 146 

  

        ::::הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות            . . . . 26262626

וכל אד� המועסק או משתת2 בהכנה ובפרסו� של  , מנהל ועובד, עור',  עיתונאי– השדרהשדרהשדרהשדר/ / / / המשדרהמשדרהמשדרהמשדר

בי  , וזאת בי  שהוא עובד בי   שאינו עובד, בטלוויזיה ברדיו או באינטרנט, משדרי� ברשות השידור

  .  שהוא משתת2 קבוע ובי  שהוא זמני

        

באישור העור' הראשי , אשר הוגדרה על ידי עורכיה, פינהמשדר או ,  תכנית– תכנית בעלת אופי אישיתכנית בעלת אופי אישיתכנית בעלת אופי אישיתכנית בעלת אופי אישי

 . כתכנית בה נית  לבטא דעה אישית של המשדר, של רשות השידור

  

  

  


