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 2021ביולי   27
 

 13עורך המהדורה המרכזית של חדשות  -ניר נוימן לכבוד: 
 12המהדורה המרכזית בערוץ עורך  –גיא סודרי             
 11המרכזית בתאגיד השידור כאן מהדורת החדשות עורך   – רועי ינובסקי            

 
 

 זמן לשאלות עיתונאים צאת בהק הממשל הצהרות ראשישיר של סיקור המשך התניית נושא: 
 

בנושא    ה"מ נפתלי בנטהצהרת רבמהדורות החדשות השונות  הר שוד 2021ביולי   22יך רבתא .1
דקות. בתום ההצהרה   6:36ה . אורכה של ההצהרה היהמאבק בהתפשטות נגיף הקורונה

מדאיג  ולמצב הצהרה  געות להת הנושאול שאלול עיתונאים ל  רה"מ בנט עזב מבלי שהותר
 מתפתח בשטח.  ה

 
ה"מ לשעבר בנימין  הצהרות דומות של ר  12אחרי , וז  היג וסב םכיל א י תינפ  17.4.2020 ךיראתב .2

טיים מבלי שנדרש להשיב ולו על  -רייםדקות שידור בפ 120-ו, שאורכן עמד על מעל מנתניה
 שאלת עיתונאים אחת.  

 
,  אליהתייחסותכם החיובית  הו הלבקש איגוד העיתונאיםת וצטרפם ה, כמו גבזמנו נושתבק .3

-פרייםבמסגרתה ראש ממשלה בישראל מקבל דקות שידור בסיום התופעה לבפועל  הובילו 
   .דרש להשיב על שאלות כתביםייכדי להעביר את מסריו, מבלי שטיים 

 
, ידכםידנו ועל  על הדרישה בפניו ה  תצהרות נתניהו מהרגע בו הועל דיקת הנתונים לגבי הב .4

ההצהרות שבאו לאחר מכן,  21מגלה כי מאבקנו המשותף זכה להצלחה מרשימה. מבין  
-ההצהרה מה , כאשר תיר שאלות כתביםמבלי לה ו ימתקיההצהרות  שתיה רק למעש

שליחת  הסכם עם פייזר על    נת הודעה עלתה יותר בבחיהייוחצי דקות ו  3כה רק אר 7.1.2021
דקות ללא   132-אורכן הסתכם בשות  הצהר  13אחרי הנתונים מוכיחים כי . םחיסונים נוספי

שאורכן  הצהרות  21בה התקיימו  חדשה וופה תקמאבקנו המשותף התחיל , שאלות עיתונאים
   דקות.   205 עמד עללשאלות עיתונאים  בהן דקות, ושהזמן שהוקצה   193

 

 
 

 לסיכום: 
 

כולנו יחד הוא  שהשגנו בזמנו החשוב עמדת העמותה. ההישג  מננה משנה דבר זהות ראש הממשלה אי
  כאילו היה ראש נושא הצהרות,. מצב בו ראש ממשלה חיזוק ההתנהלות הדמוקרטית בישראלעבור 

, הוא מצב בלתי נסבל  לאחר מכן אלותשלשאול   וזאת מבלי שעיתונאים יוכלו, אוטוריטריבמשטר מדינה 
חזית  ייצר , וביכולתכם לבידיכםלדעתי נמצא נכונים יותר  פתח להנחלת אופני התנהלות  המלדעתנו. 

    . ה"ממול משרד ר  ידהאח

mailto:progdemo2007@gmail.com
http://www.progdemocracy.com/


 
 

 progdemo2007@gmail.com   ,www.progdemocracy.com      43253רעננה,  9,  מכבי 580494870ע.ר.

 

 
פעמי,  -הייתה מקרה חד  2021ביולי   22-שנשא ב לי בנט כי ההצהרהעל כן אבקשכם להודיע לרה"מ נפת 

הצהרות   עוד שדרל לא  שבעמדתכם אוחדים ישראל, ממהדורות החדשות המרכזיות ב וכי אתם, עורכי  
לדעתנו משך  . ותלותיהם בסוף ההצהרעיתונאים לשאול את שאיתאפשר לש  מבלי ,ישיר  מסוג זה בשידור

 . זמן של ההצהרה עצמהמשך הכפחות כל הליות צריך להן לשאלות עיתונאים הזמ
 
 

 בברכה,
 
 

 

 
 

 שבי גטניו 
 מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת 

052-3968866 
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