
 ,העיתונות מועצת חברי לכל שלום

 ולכן, מרגשת נאמנות הבעת לצורך הקיץ של האחרונים הימים בניצול חשקה שנפשו מי לכל להפריע רוצה לא אני
 שהיא כדי העיתונות במועצה לקרות שצריך השינוי - במהות גם לדון יהיה אפשר שבה חדשה התכתבות פותח אני

 .החשוב תפקידה את כהלכה למלא תוכל

 שינוי צריכה שהמועצה לה ואמרתי אליה שפניתי לאחר, לבקשתה דורנר לנשיאה ששלחתי המכתב את פה מצרף
 להתלוות אמורות היו הללו הדוגמאות. דוגמאות מספר וסיפקתי, לנקוט שצריך לצעדים פירוט ביקשה היא. דרמטי
 .רשותי וללא גבי מאחורי אליכם נשלחה שטיוטתו למכתב

*** 

 ,השופטת שלום

 תוכנית לא זאת. לקדם ויכולה צריכה המועצה שלדעתי תהליכים מספר בנקודות מצרף אני, לשיחתנו בהמשך
, בטלפון גם לך שאמרתי כפי. שכזאת תוכנית להיראות צריכה לאיך כיוון זה לדעתי אבל, מסודרת עבודה
, מסודרת תוכנית - המועצה חברי ושל שלך בהובלה - שיבנה מקצוע איש להביא הוא לטעמי הראשון הצעד
 .לפועל אותה להוציא אחראי ויהיה

 חברה בגופי ניסיון הרבה עם לבוא צריך הוא אלא העיתונות עולם את מכיר רק שלא מישהו להיות צריך זה
 .מורכבים פעולה שיתופי וביצירת משאבים בגיוס, ואתרים חברתיות ברשתות שמבין, מדיניות ושינוי אזרחית

 סביר בשכר מישהו למצוא הזדמנות שיש חושב אני, האזרחית בחברה אנושות שפגע, הקורונה משבר בגלל
 ולהציג אופציות כמה על לחשוב יכול אני, רוצה את אם. מצוין התפקיד את וימלא האלה הדרישות על שיענה

 .אותן לך

 :הצעדים להלן

 הציבור עם הקשר חיזוק. 1

 בית החלטות של היסטוריה, התקנונים כל, המועצה על מידע( מידע של עושר בו שיש מושקע אתר בניית. א
 צורך יהיה כך לצורך). חדשות, בארץ התקשורת כלי לתקנוני קישורים, בעולם למועצות קישורים, הדין

 .האתיקה תקנון סעיפי לפי לאתיקה הדין בית החלטות של מיפתוח בתהליך

 ).האתר תחזוק עם יחד, תפקידו שזה באדם צורך יש( החברתיות ברשתות משמעותית נוכחות. ב

 המאוד הפוסטים למשל. מעורבות מעודד וגם ידע לציבור מעניק שגם, התקופה לרוח מותאם תוכן יצירת. ג
). 3, 2, 1: דוגמאות כמה להלן( בשפה נכון שימוש על הסברים שמכילים מייצרת ללשון שהאקדמיה מוצלחים
 את ומעודד אחר אתי עקרון על שמסביר אחר מעוצב פוסט שבוע מדי להעלות יכולה המועצה גם אופן באותו
 .למועצה לפנות וגם דיון לנהל הציבור

2 

 תקשורת וכלי העיתונאים בקרב האתיקה הנחלת. 

 רלבנטיים בנושאים השתלמויות סדרת ויצירת, לעיתונאים לימוד מערכי בניית. א

 תהליך עוברים העיתונאים שכלל לוודא כדי) העיתונאים וארגון( התקשורת כלי עם פעולה שיתוף יצירת. ב
 )ועוד מידע חיפוש, מידע אבטחת, למשל( חשובים בנושאים ספציפית והכשרה כללית הכשרה של

 )העיתונאים ארגון בשיתוף( האתיקה על שיקפידו כדי התקשורת כלי על לחץ מנופי הפעלת. ג

 

 השעה אתגרי מול הדופק על היד עם להיות היכולת חיזוק. 3



 היום סדר שעל סוגיות סביב התנהגות נורמות שמחדדים האתיקה לתקנון נלווים מסמכים יצירת. א
 ')וכד מלחמה, מינית אלימות, מיעוטים( התקשורתי

 הישראלי והמכון קהלת כמו מחקר מכוני, למשל( רלוונטיים אזרחית חברה ארגוני עם שוטף קשר יצירת. ב
 לזכויות התנועה, השלטון לאיכות התנועה, המידע לחופש התנועה כמו תקין מנהל ארגוני, לדמוקרטיה
 )המעשית ברמה אלא הטקסית ברמה רק לא, פעילות של רשת ויצירת התנעה פגישות יידרשו. דיגיטליות

 לסעיפים חזרה, למשל( הציבורי היום סדר על נמצאותש תקשורתיות פרשות סביב איכותי תוכן יצירת. ג
 )ועוד אחרות במדינות קורה מה התבוננות, מסוימת סוגיה סביב דין בתי פסיקת וגוף רלוונטיים

 

 מפחדים תקשורת וכלי ועיתונאים כתובת בהם רואה שהציבור שיניים עם לגופים לאתיקה הדין בתי הפיכת. 4
 מהם

 המועצה בתוך פנימי נוהל והכנסת, תלונה להגיש לאפשרות ההנגשה שיפור, יידוע של פרסומי קמפיין. א
 התהליך התקדמות לגבי המתלוננים את מיידעים ואיך תלונות על מגיבים כיצד

 של ההצלחה סיכויי לגבי ייעוץ לקבל תלונה שמגיש למי שמאפשרת עיתונאית לאתיקה קליניקה הקמת. ב
 בתהליך וליווי בכתיבתה וסיוע התלונה

 החברתיות ברשתות, המועצה ערוצי בכל הדין בית החלטות של מסיבי פרסום. ג

) גישור כמנגנון( לאתיקה הדין לבית לפנות תקשורת וכלי עיתונאים שיחייב האתיקה לתקנון סעיף הכנסת. ד
 .סיקור בגלל אחר תקשורת כלי או עיתונאי תובעים שהם לפני

 

 המועצה של הכלכלי המצב שיפור. 5

 מחדש תפקידים חלוקת על וחשיבה העמותות לבית מעבר, למשל: מיותרות בהוצאות חיסכון. א

 פילנתרופיה בעיקר, נוספים הכנסה מקורות פיתוח. ב

 

 המועצה בתוך הפנימית ההתנהלות שיפור. 6

 מוקדם יום סדר פרסום, קבועה בתדירות ישיבות. א

 צוותים של אפקטיבית הפעלה. ב

 בישיבות סדיר באופן משתתף שלא למי אפשרות מתן אי. המועצה חברי של המעורבות רמת העלאת. ג
 )למשל ממשלתיות חברות של בדירקטוריונים שמתרחש למה בדומה( כחבר להמשיך

 .בהם העמידה אחרי ומעקב להצלחה ברורים ומדדים יעדים שכוללת ומוסכמת אסטרטגית תוכנית בניית. ד

*** 

 קשב שום אין שלשופטת שהבנתי לאחר, לכם לשלוח שרציתי למכתב להתלוות אמורה היתה הזאת ההצעה
. גבי ומאחורי עצמה דעת על הטיוטה את ושלחה, הזאת להצעה הקישור את מחקה השופטת. האלה לשינויים
 לא שזאת מפורשת לשופטת שנאמר למרות, מוטי את לפטר דורש אני כאילו בפניכם הוצג, מניפולטיבי באופן
 .כוונתי



 דוגמאות ממני ביקשה השופטת. המועצה של משמעותי לחיזוק להביא: מהותית אלא פרסונלית לא היא מטרהה
 גופים זה בשביל בדיוק אבל, טובים שם הרעיונות שכל בטוח לא אני. למעלה מופיעה ותשובתי, לעשות צריך למה

 .דיונים מקיימים דמוקרטיים

 רוב. כלום) כמעט( שם המצאתי לא, אגב. שנדרש הכיוון לגמרי שזה מבין יומיים-מיום יותר שבמועצה מי כל
 היא המרכזית השאלה. לכן קודם גם ובטח, במועצה חבר שאני השנים שמונה במרוצת שעלו דברים אלו הסעיפים

 יכול אחד כל). מהם חלק לפחות( קודם קרו לא הם הרוחות לכל למה אלא, לקרות צריכים האלה הדברים האם לא
 את לקדם שמסוגל אדם במועצה היה שלא מכך בעיקר נובע זה לדעתי אבל, הזאת לשאלה משלו תשובה להציע

 .הללו המהלכים

 הטעויות ואחת), משלי ניסיון יותר הרבה עם אנשים הזה בפורום ויש( אזרחית חברה בגופי ניסיון מעט לא לי יש
 אבל, הכרחי תנאי ספק ללא זה. מספיק זה הנכון במקום ולב טובות שכוונות המחשבה היא הזה בשדה המרכזיות

 .העיתונות מועצת כמו מורכבת בזירה שפועל בגוף שלא בטח - וניסיון למקצועיות תחליף להוות יכול לא זה

 בחברה מעמיקה היכרות עם, מדיניות בקידום שמנוסה אדם - שלו המומחיות שזאת מקצוע איש צריכה המועצה
 הטייטל יהיה מה. ומשברית מורכבת סביבה בתוך תהליכים בהובלת וניסיון משאבים בגיוס ידע בעל ,האזרחית

 לחשוב. תשובה שום פה מקדש לא ואני בעיניי משנית שאלה זאת אותו יחליף או למוטי כפוף יהיה הוא והאם שלו
 קריטי שינוי למסמס וניסיון הטוב במקרה גסה טעות זאת בדיגיטל עבודה קצת שיעשה מאדם יבוא שהשינוי
 .הרע במקרה

 לה שהעברתי הביקורת את למסמס שוב לנשיאה לאפשר היה מבחינתי הנוח והדבר לעימותים להיכנס רצון לי אין
 מועצת של קיומה לדעתי. האחרונות בשנתיים פעמים מספר כבר בהצלחה שמסמסה כפי, ובונה אישי באופן

 רבים גורמים לדעתי ששותפים יודע שאני ומאחר, הישראלית לחברה מדי חשוב ואפקטיבית חזקה עיתונות
 להתגבר הוא לעשות הנכון שהדבר למסקנה הגעתי - הציבור ונציגי לים"המו, העיתונאים מבין - במועצה ומרכזיים

 .שצריך מה את ולעשות נעימות האי על

 בית שופטת ידי על ומובל הישראלית הדמוקרטיה לפיד מנושאי אחד להיות שמתיימר שגוף מקווה מאוד אני
 :והצנועות הפשוטות בקשותיי שתי את יכבד, בדימוס העליון המשפט

 בשאלות שיעסוק -! נאמנויות להצהיר או בהתפטרויות לאיים, להיבהל צריך לא. דיון רק, כן - דיון בהקדם לקיים. 1
 שיהיה כדי שלו המומחיות שזאת בשכר מקצוע איש להביא צריך והאם במועצה דרמטי שינוי לקדם צריך האם

 .הזה המורכב התהליך ניהול על אחראי

. הדיגיטל פעילות לניהול אדם לשכור תמהר לא המועצה - תהיה אשר תהיה - החלטה וקבלת דיון לקיום שעד. 2
 הואצו, המועצה במליאת דיון לקיים מעוניין שאני לנשיאה שאמרתי אחרי שמיד לי נודע כי", תמהר" כותב ואני

 .מהדיון חלק ולייתר בשטח עובדות לקבוע כדי כזה מישהו למצוא המאמצים

 

 .טוב ולילה החפירה על סליחה. זהו

 יאיר


