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  ו" תשע  לולא ב  'א

  2016 ספטמבר ב4

  ההממשל ראש -  מר בנימין נתניהו  :אל

  

  ,נכבדי

   והשלכותיונאזלמעצרו האדמיניסטרטיבי של העיתונאי עומר  :הנדון

  

 עומר הפלשתינאי העיתונאי של האדמיניסטרטיבי מעצרו בנושא אליך פונים ,בירושלים העיתונאים אגודת חברי ,אנו

  . נאזל

 והארכתו – רייבובס שהתקיימה באירופה העיתונאיים האיגודים לועידת בדרכו היה כשנאזל באפריל שהחל זה מעצר

  . ישראלית אנטי תעמולה של נוסף מובהק לכלי עתה הופך - אלה בימים

  -  נגדו תלויות האשמות יש אכן ואם נעצר מדוע לדעת התובעים ,בהיחש צוותיו מחקר במכוני ,עיתונאים באיגודי  זאת

  . ראוי משפטי ובסיוע דין בבית נגדן להתגונן שיוכל כדי  -  הן מה לדעת לו יינתן לא מדוע

 במעצר עתה מחזיקה "ישראל כי הטענה את בצמוד מעלה הפלשתינאים העיתונאים איגוד כי ,מובן רק

  ".שנה 20-מ יותר כך מוחזק מהם ואחד לעיתונות סטודנטים או עיתונאים 20-מ פחות לא אדמיניסטרטיבי

  . כעשרה" הארץ"ב חודש מאיב דיווח פי על

 הרשות של מיחסה ,בתקשורת העוסקת הבינלאומית הקהל בדעת התודעתי הזרקור את מסיט זה האשמות גל

 וממתג לעיתונות החמאס של יותר עוד הקשה ומיחסו ,המשטר את לבקר המעזה פשיתוח לתקשורת הפלשתינאית

  . לעיתונאים המתנכלת כמדינה - חיים אנו בו במרחב ודומה שווה אין בה העיתונות שלחופש – ישראל את

 בפורומים פעילים םעיתונאי של פשיתוהח והביקורת פשיוהח הסיקור בזכות כמובן תומכים ,העיתונאים באגודת ,אנו

 כמדינה ישראל של הוקעתה למניעת נמשך הסברה מסע השנים לאורך ומנהלים ,באירופה העיתונאים איגודי של

  . עיתונות זוללת

 בראשה העומד כאשר ,מבריסל הפועלת העיתונאים איגודי של הבינלאומית הפדרציה מן בשעתו פרשנו זה רקע על

 שנראה בתפקיד מחליפו. לישראל ביחסו והוגנות אובייקטיביות של העין מראית את גם מעליו הסיר ההבומל ים'ג דאז

 בהקשר המועלים כאלה ישראליים אנטי טיעונים נוכח ישראלית האנטי התעמולה בפחי במהירות נופל יותר אוהד

  . מענה להם שאין – נאזל לפרשת

 המכנה ראיית מתוך כאמור זאת כל ,באירופה העיתונאים מאיגודי כמה עם הדוקים קשרים לקיים ממשיכים אנו ועדיין

  . שהן כמות העובדות את שלו ורלציב להביא מקצועי עיתונאי כל של זכותו הגנת של המשותף
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 מדוע. נאזל של למעצרו בהקשר המועלה הסוג מן לטיעונים מלא מענה לנו אין, בינלאומיים בפורומים, זאת עם

 הגם עיתונאית לפעילות בהקשר מעצרו היה האם? חוק מדינת ההולמת בדרך לדין להעמידו ניתן לא מדוע? נעצר

 את לבחון ניתן לא מדוע - מכך יותר הרבה או – כך ואם. טרור תומכת פעילות בשל או כהסתה להיתפש יכולה שהיא

  . יחד גם הקהל ובדעת משפטי בפורום האישומים

  :כפול רצון מתוך וזאת ובאחרות זאת בפרשה ראוי מענה לגבש לנו שיאפשר המידע את לקבל מבקשים אנו

  .ולאומיותו למוצאו קשר ללא מקצועית בפעולה עיתונאי כל על להגן. א

 עולה לומר שלא ,אירופה במדינות שבמתוקנות מזה נופל אינו בה העיתונות שחופש ,ישראל של תדמיתה על להגן. ב

  . התיכון במזרח מדובר כאשר שכך ובוודאי מהן שבכמה זה על

  

  ,בברכה                            

                               

  גינוסר אחיה

  האגודה ר"יו                                  

  :חברי הנהלת האגודה

  ישעיהו קומורניק

  צגה מלקו

  כץ-אורה עריף

  מילוא- עפרה סתת

  חיים שיבי

  אריה שקד

  מאיר קליין

  ורד ברמן

  

   הממשלתית העיתונות לשכת ל" מנכ-  חן ניצן: העתק


