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pdf.המשרד בעניין תעודת עיתונאי

:חשיבות גבוהה

 שלום רב,
  ) שנה בתחום העיתונות והכתיבה רק בתחום התקשורת 22מעל (מומחה התקשורת הכי ותיק והכי מקצועי שיש בעיתונות התקשורת בישראל . אני 1
. אני אתר כאןאלף קוראים ייחודיים בחודש (נתונים שלי שקופים ונמצאים  150-מעל ל. עם www.telecomnews.co.il. בפנייתי ציינתי את כלי התקשורת שאני מנהל: 2

  .מי אני ומי כותב באתרשלי . יש באתר ווב כדי לתת שקיפות מלאה לציבור בנתוני הקוראים המקוונים)-העיתונות היחיד שחיבר את גוגל אנליטיקס לסימילר
   co.il/zhcdrsca8d.----https://www.xnשיש בו פרטים מקצועיים עלי:  אתר אישיבנוסף, יש לי גם 

, או מנוסה ממני (אני גם היחיד אין שום עיתונאי או כתב תקשורת בישראל, עם ניסיון, השכלה, ידע וכמות קוראים ספציפיים לתחום עולם התקשורת שמשתווה אלי או ותיק ממני 
  . מבין כתבי התקשורת בישראל שיש לו תעודת מהנדס תקשורת)

שעברה בכנסת  מצ"ב הצעת החוק. (מה גם שאני "עורך ראשי" ובעלים של עיתון, ולא סתם "עיתונאי" שכיר) אין צורך בתעודת עיתונאיומזה שנים  בוטלה מזמן. פקודת העיתונות 3
  ובו מוסבר שהוחלט לבטל את הגדרת "עיתונאי" בחוק. 

בוטל  –", כך שהשריד האחרון של חוק כלשהו בספר החוקים של ישראל שמגדיר מה זה "עיתון" פקודת העיתונות) את "ראה כאןקריאות ( 3-ב ביטלה אישרההכנסת 
  ...ונעלם

). החוק קובע כי פקודת העיתונות בטלה. 2017במאי  29החוק), התקבל בקריאה השנייה והשלישית ביום ד' בסיון התשע"ז ( –(להלן  2017–חוק לביטול פקודת העיתונות , התשע"זל הכנסת: וזו תמצית ההחלטה ש
  .לתבנוסף, במסגרת החוק תוקנו בהתאמה סעיפים בחוקים שונים שכללו הפניה להוראות פקודת העיתונות המבוט

  מרקר", מה המשמעות של עיתונות, אחרי ביטול החוק. -". כ"כ מצ"ב מאמר מקצועי בנושא ב"דהויקיפדיהראה גם הסברים ב"
(מצ"ב הנוהל. יש בו רק "אמצעי תקשורת", "לעיתונאים  לא מחייב "תעודת עיתונאי"כללי אתיקה לדוברים" של משרדי הממשלה  -מו "הקוד האתי. "נוהל דוברים" שש4

  ). אין דבר כזה בשום נוהל או חוק או תקנהכי  –"עיתונאים בעלי תעודת עיתונאי"  ולאולכלי התקשורת" ללא הגדרות, 
  .  זה נייר חסר כל ערך... כל אחד יכול להדפיס לעצמו תעודת עיתונאי. גם אני הדפסתי לעצמי "תעודת עיתונאי" תעודת עיתונאי"מזה שנים אין דבר כזה ". 5

והיא נדרשת רק לסוגים מסוימים של  שהיא לא תעודת עיתונאי"תעודת לע"מ" יש  האומרים בדיוק את הדבר הזה.מסמכים טריים יחסית של לע"מ המצ"ב,  2ראה 
  כתבים (למשל "כתבי חוץ") ובמצבים מסוימים, שלא שייכים לתחום הכיסוי של עולם התקשורת. 

מון שמו, משנה . . כל זה ידוע למשרד התקשורת, כי כתבתי להם בדיוק כך שהומצא העניין הזה של "תעודת עיתונאי" על ידי אדם אחד בצמרת המשרד (שמילה מי6
י, אינני יודע כי לא קיבלתי שום מנכ"ל), לפני כמה שנים כתירוץ בלתי חוקי להחרים אותי ולא להזמין אותי, ללא כל הסבר ונימוקים (אולי יש כאן איזו בעיה אישית שלו כלפל

לפני כשנתיים בעניין זה ושלא קיבלתי מענה  הסבר מאז שהתירוץ הבלתי חוקי הזה הושמע לי לפני יותר משנתיים. מצ"ב תכתובת שניהלתי עם דובר משרד התקשורת
  לה). 

  בברכה
  אבי וייס
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From: ברוך ישורון [mailto:baruch_yesh@mevaker.gov.il]  
Sent: Wednesday, August 7, 2019 2:56 PM 
To: 'aviw@telecomnews.co.il' 
Subject:  27.12.18תלונתך על משרד התקשורת בעניין מסיבת עיתונאים  

 
 אבי שלום,

 
   חום בגופים בולטים ומוכרים בלבד.משרד התקשורת הודיע לנו כי האירוע הנדון נועד לבעלי עניין בתחום הסלולר וכי התדרוך היה למספר מצומצם של אנשי תקשורת המסקרים את הת

  
  באפשרותך להגיב על האמור.

  
  מפנייתך עולה כי אין ברשותך תעודת עיתונאי וגם לא ברור לנו אם אתה עובד בכלי תקשורת כלשהו. אבקש אפוא להבהיר פרטים אלה.
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  בברכה,

  

 

  עו"דברוך ישורון, 
  סגן בכיר למנהל אגף ה'

 נציבות תלונות הציבור
  03-6846503  פקס  02-6665230 | טל'

 baruch_yesh@mevaker.gov.il דוא"ל
      www.mevaker.gov.il המדינה  מבקר משרד אתר

  
 
  


