
 

 ין המנהל הכללי למנהל חטיבת החדשותנוהל ממשקי עבודה ב 

 כללי .1

על מנת  ) החוק - (להלן 2014-ד"התשע, הציבורי השידור חוקהוקם לפי ) התאגיד - (להלןתאגיד השידור הציבורי 

ועל מנת לקיים את יתר  ועל גבי רשת האינטרנט ברדיו בטלוויזיהים ולספק סוגי תוכן שונים שידורלקיים 

   .תפקידיו המנויים בחוק

קובע הוראות בדבר חלוקת הסמכויות בין האורגנים השונים, הנהלת התאגיד ונושאי משרה בו. החוק חוק ה

התאגיד, את תאגיד השידור ובכלל זה מייצג  השוטף של וכאחראי על ניהול , בין היתר,מגדיר את המנהל הכללי

 מסמכים על שנתיות, חתום עבודה ותוכניות תקציב מכין הצעות, בונה לוח שידורים, השידורים של ראשי עורך

 ואחראי על קבלת כוח אדם. ועסקאות

כי חוק בקבע נ, ואחרים חטיבת החדשות תפעל במקצועיות ותהיה נטולה משיקולים כלכלייםכי בשל הצורך 

 ראשי של שידורי החדשות וענייני היום. האשר ישמש כעורך  עצמאיולחטיבת החדשות יהיה מנהל נפרד 

 

 מטרת הנוהל .2

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

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

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

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

 

 הגדרות .3

  - בנוהל זה

  ;בתאגיד החדשות חטיבת ראשב לעמוד לחוק 47 סעיף לפי שמונה מי - "החדשות חטיבת מנהל"
 ;תאגידה של הכללי כמנהל לשמש לחוק 38 סעיף לפי שמונה מי - "המנהל הכללי"

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

  

 הכלליהמנהל וממשקי מנהל חטיבת החדשות  .4
 החדשות חטיבת ובדיע .4.1

 

עובד למשרת עיתונאי, עורך חדשות או מגיש תכניות בחטיבת החדשות  של העסקתו וסיום וקבלת .4.1.1

תעשה על ידי מנהל חטיבת החדשות באישור המנהל הכללי, בהתבסס על שיקולים מקצועיים ובמסגרת 

 .החדשותהתקציב שהוקצה לשם כך לחטיבת 

 

 בחטיבת, התאגיד מועצת ידי על שנקבעה בתאגיד הולם ייצוג בדבר המדיניות של יישומה על האחריות .4.1.2

 .הכללי המנהל של בידיו נתונההחדשות, 
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, האמור אף על .בידיו של המנהל הכללי הנתונ ,החדשות מבחינה ניהולית עובדי חטיבתכל  האחריות על .4.1.3

 חטיבת מנהל של בידיו נתונה, החדשות חטיבת עובדי של וענייני חדשות לתוכן הנוגע בכל ותהאחרי

 . החדשות
 

 למעט, לחוק 56 סעיף להוראות ובהתאם הכללי המנהלשל  ובידי ותנתונ ,משמעת בענייני סמכויות .4.1.4

 ושידור הפקה בדבר החדשות חטיבת מנהל ידי על שנתנו הוראות קיום באי או בהפרה שבסיסן עבירות

על כללי  עבירה ,םמקצועייכללים  בהפרת שנעשתה עיתונאית פעולה או היום וענייני חדשות ןתוכ

  . החדשות חטיבת מנהלל נתונות יהיו אשר ,ברשלנות אוהאתיקה 
 

 ידורים הש לוח .4.2

 

 הנוגע בכל ;המועצה לאישור ויועבר הכללי המנהל ידי על יוכן השידור תאגיד של השידוריםלוח  .4.2.1

 המועצה תאשר בטרם. החדשות חטיבת מנהל עם בהיוועצות המשדרים לוח יגובש, החדשות לתכניות

  .בפניה עמדתו את להציג החדשות חטיבת מנהל יוזמן, התאגיד של השידורים לוח את

 

 המנהל של בידיו נתונה, בלוח תכניות והזזת שיבוץ לרבותלוח השידורים,  יישוםל הקשור בכל סמכותה .4.2.2

 . החדשות חטיבת מנהל עם בהיוועצות, הכללי
 

 ואורכה תתכני סוג .4.3
 

 המנהל של בידיו נתונה תהיה ,ואורכן, היום וענייני החדשות תכניות פורמט לקביעת הנוגע בכל הסמכות

  .החדשות חטיבת מנהל עם בהיוועצות, הכללי

 

 פריצה לשידור .4.4
 

פריצה . הכללי מנהלה בידיו של נתונהתאגיד הפריצה לשידוריו השוטפים של ל נוגעהסמכות בכל ה

המנהל באישורו של , תיעשה םשידורילוח התאגיד, שלא במסגרת החדשותית לשידוריו השוטפים של 

  הכללי.
 

  "מראה ותחושה" .4.5
 

 אחידים) look and feel(" ותחושה מראה"ב ישודרו ,חדשות וענייני היוםהשידורי , לרבות תאגידה שידורי

 וענייני החדשות תוכן על במישרין להשפיע, למעט במקרים בהם הם עשויים הכללי המנהל בידי יקבעואשר 

Commented [AK1 :[ הסעיף נוסח מחדש בהתאם למצב
המשפטי הקיים בתאגיד לעניין משמעת והוא כפוף לתקנות 

שיקבעו ע"י השר אשר יסמיכו את מנהל חטיבת החדשות 
 להפעיל סמכויות משמעת.

2 

 



 

 2020יולי,  8
 3עמוד 

 

מצא מנהל  בעניינם. חליטי בטרם החדשות חטיבת מנהל עם הכללי המנהל יתייעץכאמור, . במקרים היום

כאמור ובין אם  תההיוועצוחטיבת החדשות כי החלטת המנהל הכללי בנושא  זה (בין אם קוימה חובת 

לאו), משפיעה או עשויה להשפיע על פעילות חטיבת החדשות, באופן הפוגע בעצמאותה, רשאי הוא לפנות 

 אל מועצת התאגיד להכרעתה בדבר.

 

 ותוכניות עבודהתקציב  .4.6
 

 ,לחוק) 3(43 סעיף לפי התאגיד מועצת לאישור התאגיד תקציב הצעת להכנת הנוגע בכל הסמכות .4.6.1

 החדשות חטיבת מנהל כאשר ,הכללי המנהל של בידיו נתונה, אישורו לאחר, התאגיד תקציב לביצועו

 .החדשות חטיבת בתקציב לעמוד אחראי יהיה

 לחוק) 4(43 סעיף לפיעבודה שנתית, אשר תוגש לאישור המועצה  תכנית להכנת הנוגע בכל הסמכות .4.6.2

 המנהל של בידיו נתונה) לחוק, 5(43ודיווח למועצה על מימוש היעדים שהוגדרו בתכנית לפי סעיף 

 אחראי יהיה החדשות חטיבת מנהל כאשר. החדשות ממנהל עבודה לתכנית הצעה שיקבל לאחר, הכללי

 .ומימוש יעדיה החדשות חטיבתל שנקבעה העבודה תכניתב לעמוד

 

 דוברות והודעות לתקשורת .4.7
 

ומנהל חטיבת החדשות  הכללי מנהלה בידיו של נתונהתקשורת הודעות ללדוברות ו נוגעהסמכות בכל ה

 .יפעל בעניין זה בתיאום מול המנהל הכללי ובהתאם להנחיותיו בכל הנוגע לכך

 

 מידע ומערכות חדשנות, טכנולוגיה יישום .4.8

 
מנהל הכללי של  נתונה בידיו בתאגיד , חדשנות ומערכות מידעותיישום טכנולוגיל נוגעסמכות בכל הה

 על  ישירה השפעה ןלהאשר יש  ,החלטות בנושאים אלה , למעטבתאגיד והוא יהיה אחראי על תחומים אלו

 המנהל יתייעץ לגבן  – לפגוע בעצמאות מנהל חטיבת החדשותהחלטות העלולות או  חטיבת החדשותתוכן 

בטרם יכריע בעניינן. מצא מנהל חטיבת החדשות כי החלטת המנהל  חטיבת החדשותמנהל  הכללי עם

כאמור ובין אם לאו), משפיעה או עשויה להשפיע  תההיוועצוהכללי בנושאים אלה (בין אם קוימה חובת 

על פעילות חטיבת החדשות, באופן הפוגע בעצמאותה, רשאי הוא לפנות אל מועצת התאגיד להכרעתה 

 בדבר.

 

  

 אושר על ידי מועצת תאגיד השידור הציבורי ביום ________. 

 

Commented [AK2 :[אבני דרך  בהחלטת המועצה לענין
לנוהל נקבע כי למנכ"ל סמכות בעניין זה למעט אם יש בכך 

אך לא נקבע מה המודל שבו תוכרע  -להשפיע על תוכן החדשות 
 התנגשות כאמור.

" של מנכ"ל במנהל חטיבת תהנוסח המקורי היה רק "התייעצו
החדשות ולא היה פתרון להתנגשות או היוועצות עקרה מתוכן/ 

 "על הנייר"
 כי המועצה תכריע בהתנגשות כאמור. מוצע כאן

Commented [AK3 :[ בהחלטת המועצה לענין אבני דרך
לנוהל נקבע כי למנכ"ל סמכות בעניין זה למעט אם יש בכך 

אך לא נקבע מה המודל שבו תוכרע  -להשפיע על תוכן החדשות 
 התנגשות כאמור.

" של מנכ"ל במנהל חטיבת תהנוסח המקורי היה רק "התייעצו
להתנגשות או היוועצות עקרה מתוכן/  החדשות ולא היה פתרון

 "על הנייר"
 מוצע כאן כי המועצה תכריע בהתנגשות כאמור.

Commented [AK4 :[ ממשק סק בוהחלק שעמוצע למחוק את
מעוצה. הבעייתיות היא בכך המנהל חטיבת החדשות ושל 

שהנוהל עוסק ביחס בין המנכ"ל למנהל חטיבת החדשות זה לא 
רים. וגם אין המקום להסדיר את היחסים בין המעוצה לאח

מקום לעמדתי לקובע בנוהל  סמכויות אשר ממילא נתונות 
 למעוצה.
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