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 בחשון תשפ"ב בי"
 2021אוקטוברב 18

 1304סימוכין 
 לכבוד

 נעמי נידם, עורכת ראשית ב"שקוף"
 

 12הנדון: דרישה לגילוי נאות מצד חברת חדשות 
 8/8/21פנייתך מיום 

 
 נכבדתי,

  
בעת שדיווחה על  12היעדר גילוי נאות מצדה של חברת חדשות בפנייתך נשואת הנדון קבלת על 

" ושל חברת 12כוונה להטיל מס על משקאות ממותקים זאת בשעה שחלק מבעלי המניות של "קשת 
בתלונתך   .נשואי הדיווח-" הם גם בעלי מניות באחת מחברות המשקאות הממותקים12"חדשות 

ביעית" הסיקור של חברת החדשות בנושא היה הוספת וטענת, כי על פי פרסום באתר "העין הש
ביקורתי כלפי כוונה זו, מבלי לנקוט גילוי נאות לצופים, כי בעליו של הערוץ המשדר הוא מבעלי 
חברת משקאות אשר מטבע הדברים מתנגדת להטלת המס. עוד ביקשת בפנייתך לברר עם הערוץ 

 המשדר מדוע לא ניתן גילוי נאות במקרה זה.
  

מבלי להתייחס למפורסם באתרי אינטרנט/רשתות חברתיות עליהם אין לנו מנדט לפקח, ראשית, 
  .תייחס למהות התלונהנ
 

ים המקצועיים ברשות באשר לבקשתך לבירור בעניין הגילוי הנאות, העברתי את בקשתך לגורמ
השנייה אשר בחנו את הנושא לעומקו. במסגרת זו צפו הגורמים בתוכן עליו הלנת, בחנו אותו אל מול 

 הכללים וביקשו את התייחסות הגורם המשדר אשר השיב כי:
 

"חברת החדשות פועלת כמקובל ובשקיפות מלאה. בעת שמושא הסיקור הוא אחד מבעלי 
 מידה העיתונאיות וכנדרש.הניתן גילוי נאות על פי אמות  - 12האחזקות במניות קשת 

עם זאת, לא בכל מקרה ובכל דיווח אנו סבורים שיש מקום לציין גילוי נאות, הדברים נבחנים 
 לגופו של מושא הסיקור. 

כך היה כשבנק מסוים היה מבעלי מניות בזכיינית הערוץ וברור שלא כל עיסוק בבנק כזה או 
אות, כך גם כשהחברה לישראל היו מבעלי הערוץ ולא כל תחקיר על בז״ן אחר הצריך גילוי נ

או כי״ל הצריך גילוי נאות. גם כאשר חברת החדשות סיקרה את ההקמה והפעילות של ועדת 
 ם שם לא נדרש גילוי נאות. ג -ששינסקי בניגוד לאינטרס של אחד מבעלי הערוץ 

 ן גילוי נאות".כאשר נמצא ויימצא כי יש רלוונטיות מהותית יינת
 

כי ים ברשות השנייה ילאחר בחינת תגובת המשדר ובחינת האייטם המדובר סבורים הגורמים המקצוע
 אמות המידה הדורשות גילוי נאות נקבעות על ידי העורך הראשי מתוקף המנדט הנתון לו.

 
שימת ליבה של חברת החדשות לתלונה ולבחינת הצורך לגילוי עם זאת יצוין, כי הרשות הסבה את 

   כאמור.
 

הרשות עוקבת, כמו תמיד, אחר שידורי המורשים לשידורים בכדי לוודא עמידתם בהוראות כל דין 
 ובפרט לאור החשיבות שרואה לעניין הגילוי הנאות.

  
 אני מודה לך על פנייתך.
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 בברכה,

 

 
 דוד רגב

 נציב פניות הציבור
 
 

 עותקים: עו"ד יוליה שמאלוב ברקוביץ', יו"ר מועצת הרשות השנייה
 רמן, מנכ"לית הרשות השנייה מישל קרמ  

 עו"ד אופיר ביתן היועמ"ש בפועל, הרשות השנייה  
 ורד עזרא, מ"מ ראש אגף טלוויזיה, הרשות השנייה  
 עו"ד מיכל גרוס, הלשכה המשפטית, הרשות השנייה  
 12עו"ד תמי רוה, יו"ר דירקטוריון חברת החדשות, קשת   
 12אבי וייס מנכ"ל חברת החדשות, קשת   
 12גיא סודרי, סמנכ"ל תוכן חברת החדשות, קשת   

 


