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דבר יו"ר מועצת הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו

הגיליון הראשון של כת�  גאה להשיק את  ולרדיו  הרשות השנייה לטלוויזיה 
העת 'מסגרות מדיה'. 

הישראלית  והאגודה  השנייה  הרשות  של  משותפת  יוזמה  הוא  העת  כת� 
יחד כדי ליצור פלטפורמה מקצועית, דו�רת  לתקשורת. הגופים הללו ח�רו 
ע�רית, שתאפשר שיח מעמיק על התקשורת �ישראל. הרשות רואה �עידוד 
לפי  האסטרטגי.  מתפקידה  חלק  התקשורת  �תחום  והמחקר  הצי�ורי  השיח 
ראייתנו, תפקידה של הרשות אינו מצטמצם רק �ע�ודה הרגולטורית השוטפת 
הידע  ו�העמקת  הצי�ורי  הדיון  �הרח�ת  גם  אלא  הזכיינים,  עם  והחשו�ה 
ו�על  מעורה  שצי�ור  ההכרה  מתוך  זאת  �ישראל.  התקשורתיים  והאוריינות 
ידע רח� יותר יוכל להתמודד �אופן מושכל ומעמיק יותר עם נוף התקשורת 

המשתנה �מהירות �ארץ ו�עולם.
�ד ��ד עם הרצון להרחי� את הדיון הצי�ורי, הרשות שואפת לפתח דיאלוג עם 
'שחקנים' נוספים �עולם התקשורת הישראלי ו�הם אנשי אקדמיה ומחקר, יוצרים 
וכלל העוסקים �תחום. אנו מאמינים, כי שיח משותף יוצר הפריה הדדית ומעשיר 

את �סיס הידע שעליו מ�ססים כולנו את עמדותינו וקו�עים את תפיסותינו. 
הרשות השנייה רואה �כת� העת פרויקט ייחודי וחדשני, שכמוהו לא נראה 
עד כה �נוף התקשורת הישראלי. כת� העת ישמש �מה ש�ה יוכלו העוסקים 
�תחום התקשורת, הן מן האקדמיה הן מן הפרקטיקה, לפעול �משותף לצורך 
העשרה הדדית והעמקת הידע �תחום. המפגש �ין אנשי השטח ל�ין העוסקים 
לרגולטורים,  המ�קרים  �ין  לחוקרים,  היוצרים  �ין  התאורטי–אקדמי,  �פן 
יפרה את הדיון התקשורתי �ארץ, ירחי� אותו ויוציא אותו מהמסגרות הישנות 

למסגרת חדשה ודינמית. 
ואנו  כת� העת הוא, אם כך, נד�ך חדש �שיח הצי�ורי–תקשורתי �ארץ 
מקווים שהגיליון הראשון שלו, הרואה עתה אור, הוא תחילתו של מפעל מעשיר 

וארוך טווח.
אני מ�קשת להודות ליפעת �ן חי שג�, ששימשה יו"ר ועדת מחקר ור�–

תר�ותיות של מועצת הרשות השנייה, לנחמה לאור–דרורי, סמנכ"ל אסטרטגיה 



מוטי נייגר י

ומחקר ולד"ר מוטי נייגר, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת �רשות השנייה 
על יוזמתם ותרומתם להוצאת כת� העת �כלל וגיליון ראשון זה �פרט. הללו 

היו ציר מרכזי �כינון כת� העת ו�ניסוח הקווים המנחים לפעילותו.
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