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 )יש לצרף לטופס עותק מודפס או קלטת של הפרסום( הפרסום נשוא התלונה .2

 

 , "הכל כלול"10ערוץ  העיתון/תחנת השידור/ אתר האינטרנט:

 29.01.2015 תאריך הפרסום:

 16:30 עמוד/ שעת שידור:

 תחקירנית: פז מור, מגישה: סיון כהן שם הכתב:

 

 

 מתי נעשתה פנייה לתגובת כלי התקשורת, ומה היא הייתה: .3

 

 לפנייה זו. , לא התקבלה תגובהמצורפתהפנייה ,  9.2.2015

 

 

 

 

 



 )יש לציין את סעיפי תקנון האתיקה שהפרסום הפר, לכאורה(: התלונה .4

 

שחשפה את הדרך שבה עונים  10שודרה כתבה בתכנית "הכל כלול" של ערוץ  29.1.2015בתאריך 

 וקדני ער"ן לפונים אליהם.מ

 התכנית. מערכתהכתבה היתה חובבנית, פרסמה נתונים שקריים, ומנעה מהציבור מידע חשוב שהיה בידי 

 

ע', והקלטה של אדם אחר שפנה לער"ן  -שהוצג כ . במסגרת הכתבה שודר ראיון קצר עם פונה לער"ן1

ונענה כפי שנשמע בהקלטה. למרות שבמערכת ידעו במפורש כי מדובר בשני אנשים שונים, הטעתה 

, דבר המהווה פגיעה חמורה התכנית את הצופים והציגה את השיחה המוקלטת כאילו היא של המרואיין ע'

 באמת בפרסום.

 

ואנשים בעל ההקלטה  -ם התחקירנית כי ירואיינו עדים נוספים לנושא. לפני שידור הכתבה סוכם ע2

 נוספים שפרטיהם הועברו לתחקירנית. דבר מזה לא נעשה.

 תמונה יצר - 1 עיףבנוסף לאמור בס רואיינו לא נוספים ואנשים ההקלטה שבעל שהעובדה לגמרי ברור

 .הנושא של מעוותת

 

. לפני שידור הכתבה הובטח ע"י התחקירנית כי במידה וער"ן יתנכלו לאנשים שהופיעו בכתבה, התכנית 3

 )לאחר שאכן התנכלו לבעל ההקלטה ששודרה(. תכניתתפרסם זאת. גם בזאת לא עמדו מטעם ה

 

דקות של שידור חפשי של מנכ"ל  3.5. מספר ימים לאחר שידור הכתבה, מצאה התוכנית לנכון לאפשר 4

והן מתוך  די מערכת התוכניתמתוך חומר הראיות שהיה בי ןשהתבקשו הער"ן. האיש לא נשאל שאלות 

 דבריו עצמו. 

הרבה  אמר בשידורתו שודרה, ות כדי להכפיש את הפונה אליהם שהקלטמנכ"ל ער"ן ניצל את ההזדמ

 3.5ולמעשה, קיבל מהמערכת  לא נבדקה ע"י מערכת התוכניתבהכרח לא נכונה ושהיא  "אינפורמציה"

 דקות של פירסומת לארגון ער"ן במסווה של תכנית תחקירים.

 

 לא נענו. 10ת של ערוץ מחלקה המשפטילמערכת התוכנית ול , בע"פ ובכתב,פניות. כל ה5

 

 , לא התקבלה כל תגובה למכתב זה.10נשלח למחלקה המשפטית של ערוץ . מצורף מכתב ש6

 

 :. קישור לתכנית ששודרה7

https://www.facebook.com/video.php?v=343190505805444 

 

 קישור לשידור של מנכ"ל ער"ן:

http://youtu.be/0orZtvtXZts 

 יש לצרף עוד שני עמודים לכל היותר( –)במידת הצורך 

 

 

      קבוצת נפגעי ער"ןחתימה_

_______________ 


