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דבר מנכ"ל הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו

שיתוף הפעולה עם האגודה הישראלית לתקשורת �הוצאת כת� עת ישראלי 
לתקשורת הוא �יטוי לתפיסתה של הרשות השנייה �יחס לתפקיד הרגולציה 

על המדיה. 
המרכזיים  והטלוויזיה  הרדיו  שידורי  את  המסדיר  כגוף  השנייה  הרשות 
�ישראל, מחוי�ת לפרשנות מרחי�ה של תפקידה הצי�ורי והמקצועי. כ�סיס 
�טיפוחה של ס�י�ה תקשורתית פתוחה  צורך  יש  ואכיפתם,  לק�יעת כללים 
מושכל.  צי�ורי  ולשיח  קולות  לרי�וי  דמוקרטי,  לדיון  התורמת  ו�יקורתית 
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נדרשת להיות מעור�ת �תהליכים המתרחשים 
�ייזום תהליכים  רואה חשי�ות  �זמן אמת. הרשות אף  הישראלית  �תקשורת 
לצורך חידוד וה�נה של האינטרס הצי�ורי ומימושו. גי�וש כללים ואכיפתם, 
לפיכך, הם מענה לצרכים הצי�וריים אשר נכון שיוגדרו תוך חשי�ה תאורטית, 

מחקר וניתוח �יקורתי. 
פעולות הרשות �יחס לשינויים המתרחשים �ס�י�ת התקשורת אינן צריכות 
הכנה  ע�ודת  נדרשת  החקלאות  ו�עולם  ש�ט�ע  כשם  �ל�ד.  מגי�ות  להיות 
�תחום  הרגולטור  על  כך  הגידול,  ו�ס�י�ת  �קרקע  טווח  ארוכת  והשקעה 
התקשורת לחקור וללמוד כל העת כדי לה�ין את ס�י�ת התקשורת, את צורכי 
הצי�ור ועמדותיו ואת הכלים העומדים לרשותנו לצורך מתן מענה אופטימלי 
לכל אלה. עלינו לאסוף תשומות מגורמים מגוונים ולהת�סס על ידע וחשי�ה 

�יקורתית על מנת לה�טיח תפוקות ראויות, אפקטי�יות וממצות.
שמחתי מאוד להתוודע להחלטה על הכנה ופרסום של כת� עת עם האגודה 
של  העולם  לתפיסת  �יטוי  הוא  זה  פעולה  שיתוף  לתקשורת.  הישראלית 
הח�רתי  �הקשר  התקשורתית  �עשייה  העוסקים  מחקרים  פרסום  הרגולטור. 
הישראלי, אשר נכת�ים על ידי טו�י החוקרים �מסגרת ק�ועה ואיכותית של 
כת� עת אקדמי, הוא �סיס לצ�ירת ידע, ללימוד ולדיון מושכל על מקומה 
של התקשורת �ח�רה הישראלית. כרשות צי�ורית אנו נדרשים להת�סס על 
כל אלה על מנת לטיי� את ע�ודתנו וליצור רגולציה עדכנית הנותנת מענה 

לאינטרס הצי�ורי ומקדמת אותו.
השיח �ין האקדמיה ל�ין הרשות הוא שיח חשו� וחיוני ליצירת דיון צי�ורי 



מוטי נייגר י�

חוקרי  קהילת  ואת  לתקשורת  הישראלית  האגודה  את  ל�רך  �רצוני  פורה. 
התקשורת �כללה על גיליון ראשון זה. �מיוחד �רצוני להודות ליו"ר האגודה 
הישראלית לתקשורת, ד”ר מוטי נייגר, העורך הראשון של כת� העת, לנחמה 
לאור–דרורי, סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר �רשות השנייה ולח�רי מערכת כת� 
העת, על שיתוף הפעולה �יוזמה חשו�ה זו. אני מאחל לכולנו המשך ע�ודה 

ודיון פוריים �גיליונות ה�אים של כת� העת ו��מות צי�וריות נוספות.

מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
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