__ _11בספטמבר2017 ,
לכבוד:
מועצת העיתונות בישראל
הנדון :תשובת ישראל היום היום לתלונת 'עמותת הצלחה'
עיתון 'ישראל היום' מתכבד להתייחס לתלונת 'עמותת הצלחה' בעניינו ,כדלקמן:

טענות עמותת 'הצלחה' בכל הנוגע לפרסומים בעיתון 'ישראל היום' רצופות אי-דיוקים מהותיים
וחוסר הבנה של הסוגיה .על כן ,נסביר הדברים בקצרה.
בעיתון 'ישראל היום' מתפרסמים מפעם לפעם סקרים בענייני דיומא שונים.
כתלות בנושא הסקר ותוכנו נערכים הסקרים למגזרים שונים ולפלחים שונים באוכלוסיה.
בהתאם ,חלק מהסקרים נערכים ומציגים תוצאות מקרב האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל
בלבד; חלק מהסקרים נערכים ומציגים תוצאות מקרה אוכלוסיות אחרות בישראל בלבד;
וחלק מהסקרים נערכים ומציגים תוצאות המתייחסות לכלל תושבי ישראל .הכל בשים לב
לנושא ומהות הסקר המבוקש המוצג.
הקביעה באשר לפלחי האוכלוסייה אשר ישתתפו בסקר מסוים היא החלטה עניינית ,מהותית,
מקצועית ,הנגזרת מנושא הסקר הספציפי המבוקש ומתקבלת על פי רוב על ידי עורכי הסקר.
וודאי שהחלטה זו אינה מסורה לכל מאן דהוא ,ובכלל כך גם לא לעמותת הצלחה.
ודוק ,כאשר מוצגות תוצאות של סקר מסוים שנערך ,אנו בעיתון 'ישראל היום' מקפידים לציין
מפורשות את פלחי האוכלסיה אשר נטלו חלק בסקר ולגביהם הוא נערך.
כך נעשה גם בפרסומים הנזכרים בתלונה ,כדלקמן:
א.

בפרסום מיום  1.5.2017בעיתון 'ישראל היום' (נספח  1לתלונה) צוין במסגרת הסקר הנזכר במפורש
כדלקמן:
"הסקר הוא מדגם מייצג של האוכלוסיה הישראלית היהודית הבוגרת בישראל".

ב.

בפרסום מיום  22.2.2017בעיתון 'ישראל היום' (נספח  2לתלונה) צוין:
"הסקר נערך בקרב מדגם אקראי מייצג של  500מרואיינים דוברי עברית בני 18
ומעלה מהאוכלוסייה היהודית".

ג.

לגבי הפרסום מיום  9.2.2017יצוין ,כי המדובר בסקר שכלל לא נערך כלל על ידי 'ישראל היום' ,אלא
בסקר שנערך על ידי חברת מאגר מוחות בעבור "כנס ירושלים" וממצאיו דווחו בעיתון.

ד.

לגבי הפרסום מיום  4.1.2017בעיתון 'ישראל היום' צוין במפורש כדלקמן:

"המחקר נערך על ידי חברת הגל החדש בקרב מדגם אקראי מייצג של 500
מרואיינים מהאוכלוסייה היהודית דוברת העברית בגילי  18ומעלה"

מכל האמור לעיל עולה כי אופן עריכת הסקרים נעשה באופן מקצועי וענייני ,תוך שהצגת
תוצאותיהם בעיתון ישראל היום מוצגת באופן מדויק ,שקוף ומהימן לציבור.
בנסיבות אלה ,יש לדחות את התלונה.
בנוסף ,מאחר והמועד שנקבע לדיון במועצת העיתונות לא תואם מולנו והודעה על הדיון התקבלה
בהתראה קצרה ,הרינו להודיעכם כי נציג מטעמינו לא יוכל להשתתף בדיון במועד שנקבע.

בברכה,
_______עמרי ליבנה

