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   5.1.2021בתאריך בחדשות הערב  –איון עם אביעד משה ישידור הרנושא: 

ודנה בשידור הריאיון עם אביעד משה   14.1.2021ועדת האתיקה הפנימית של תאגיד "כאן" התכנסה ביום 

 הנאשם בניסיון רצח רעייתו שירה איסקוב ובפציעתה החמורה.

ממצאי    י, דיווח מפורט עלועדת האתיקה שמעה מפי אילאיל שחר סגנית מנהל חטיבת החדשות, ברוך ש

תחקיר שערכה בעקבות שידור זה. בתחקיר השתתפו הכתבת, עורך המהדורה, עורך המשנה, ומנהל 

 החטיבה.

לדעת חברי ועדת האתיקה הפנימית מדובר בכשל ערכי. התרשמנו שהאירוע טלטל מאוד את המעורבים  

 עיתונאי החדשות.הישירים ואת כלל עובדי חטיבת החדשות, והנושא נצרב בזיכרון 

לא הוטמע עד היום   2020ועדת האתיקה מביעה צער על כך שמסמך העוסק בסוגיה והופץ בחודש אוגוסט 

 וממליצה איפה לדרג הניהולי כדלהלן:

לערוך בהקדם השתלמות מקיפה לעובדי התאגיד ובה ילובנו ההשלכות של שידור ראיונות עם   .1

 רבנותיהם, והן על כלל הציבור. נאשמים ומורשעים בעבירות חמורות הן על קו

הועדה מאמצת את מסקנות חטיבת החדשות בעקבות הליך הפקת הלקחים שנערך בעקבות כשל  .2

 זה. וממליצה כדלהלן:

 ראיונות עם חשודים, נאשמים או מורשעים בעבירות אלימות חמורות יהיו חריגים ונדירים.  .א

אין זה, עליו להציג את הנושא בפני מנהל ככל שעיתונאי בתאגיד יחשוב שיש עניין ציבורי בראיון מ .ב

החטיבה וסגניתו, בפני עורך המהדורה והמגיש. בפגישת עבודה מקדימה זו יועמדו זה מול זה 

הנימוקים לשידור מול הנזקים האפשריים בנפגעי העבירות ובכלל הציבור. אם יוחלט שיש מקום 

שי מערכת חדשות. לאחר מתן האישורים  לקיים ריאיון, תוצג הכתבה בפני פורום בכיר שחברים בו רא

 ניתן יהיה לשדר את הריאיון. 

חברי הועדה סבורים כי הליך שבו יש נקודות בקרה לפני השידור, יאפשר מניעת כשלים מעין אלה בעתיד.  

זאת, במקביל לעריכת השתלמויות לעובדים שיעוררו זהירות, התחשבות, וחמלה הנדרשות בעבודה 

 .העיתונאית במצבים אלה

  


