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לכבוד :ניר נוימן  -עורך המהדורה המרכזית של חדשות 13
גיא סודרי – עורך המהדורה המרכזית בערוץ 12
רועי ינובסקי – עורך מהדורת החדשות המרכזית בתאגיד השידור כאן 11
נושא :המשך התניית סיקור ישיר של הצהרות ראש ממשלה בהקצאת זמן לשאלות עיתונאים
 .1בתאריך  22ביולי  2021שודרה במהדורות החדשות השונות הצהרת רה"מ נפתלי בנט בנושא
המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה .אורכה של ההצהרה היה  6:36דקות .בתום ההצהרה
רה"מ בנט עזב מבלי שהותר לעיתונאים לשאול שאלות הנוגעות להצהרה ולמצב המדאיג
המתפתח בשטח.
 .2בתאריך  17.4.2020פניתי אליכם בסוגיה זו ,אחרי  12הצהרות דומות של רה"מ לשעבר בנימין
נתניהו ,שאורכן עמד על מעל מ 120-דקות שידור בפריים-טיים מבלי שנדרש להשיב ולו על
שאלת עיתונאים אחת.
 .3בקשתנו בזמנו ,כמו גם הצטרפות איגוד העיתונאים לבקשה והתייחסותכם החיובית אליה,
הובילו בפועל לסיום התופעה במסגרתה ראש ממשלה בישראל מקבל דקות שידור בפריים-
טיים כדי להעביר את מסריו ,מבלי שיידרש להשיב על שאלות כתבים.
 .4בדיקת הנתונים לגבי הצהרות נתניהו מהרגע בו הועלתה בפניו הדרישה על ידנו ועל ידכם,
מגלה כי מאבקנו המשותף זכה להצלחה מרשימה .מבין  21ההצהרות שבאו לאחר מכן,
למעשה רק שתי הצהרות התקיימו מבלי להתיר שאלות כתבים ,כאשר ההצהרה מה-
 7.1.2021ארכה רק  3וחצי דקות והייתה יותר בבחינת הודעה על הסכם עם פייזר על שליחת
חיסונים נוספים .הנתונים מוכיחים כי אחרי  13הצהרות שאורכן הסתכם ב 132-דקות ללא
שאלות עיתונאים ,מאבקנו המשותף התחיל תקופה חדשה ובה התקיימו  21הצהרות שאורכן
 193דקות ,ושהזמן שהוקצה בהן לשאלות עיתונאים עמד על  205דקות.

לסיכום:
זהות ראש הממשלה איננה משנה דבר מעמדת העמותה .ההישג החשוב שהשגנו בזמנו כולנו יחד הוא
עבור חיזוק ההתנהלות הדמוקרטית בישראל .מצב בו ראש ממשלה נושא הצהרות ,כאילו היה ראש
מדינה במשטר אוטוריטרי ,וזאת מבלי שעיתונאים יוכלו לשאול שאלות לאחר מכן ,הוא מצב בלתי נסבל
לדעתנו .המפתח להנחלת אופני התנהלות נכונים יותר נמצא לדעתי בידיכם ,וביכולתכם לייצר חזית
אחידה מול משרד רה"מ.
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על כן אבקשכם להודיע לרה"מ נפתלי בנט כי ההצהרה שנשא ב 22-ביולי  2021הייתה מקרה חד-פעמי,
וכי אתם ,עורכי מהדורות החדשות המרכזיות בישראל ,מאוחדים בעמדתכם שלא לשדר עוד הצהרות
מסוג זה בשידור ישיר ,מבלי שיתאפשר לעיתונאים לשאול את שאלותיהם בסוף ההצהרות .לדעתנו משך
הזמן לשאלות עיתונאים צריך להיות לכל הפחות כמשך הזמן של ההצהרה עצמה.
בברכה,

שבי גטניו
מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת
052-3968866
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