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05/01/17 

 51/2014תיק:                                                                     

 

 " נגד כלי התקשורתהתנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת – "הצלחהתלונת 

                                  בפני בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות 

 

 

 חברי בית הדין:

 , יו"רהשופטת )בדימוס( רות אליעז

 , חברהליאורה עיניגב' 

 , חבראמיר אורןמר 

 

 העמותה בשםעו"ד אלעד מן,  המתלונן:

 "הארץעיתון "ודירקטור , מו"ל עמוס שוקן הנילון:

 

 

 פרוטוקול  

 

 הצגת המשתתפים.ת את הישיבה בפותח השופטת )בדימוס( רות אליעז

 

יש קשרים שאינם פוגעים באיכות הדיון אך יש צורך לציין אותם בין הנוכחים. את לשם גילוי נאות,  אלעד מן:

הדיון מסקרים היום שני עיתונאים, עיתונאי של "העין השביעית", השני מטעם "דה מרקר" מקבוצת "הארץ". אני 

מר עמוס  משמש כיו"ר העמותה שמפעילה את "העין השביעית". אני חבר מליאה ונשיאות מועצת העיתונות. גם

שוקן וגברתי חברי מועצת העיתונות, ואחד מחברי המותב גם חבר בעיתון "הארץ". הקשרים שצוינו לא אמורים 

 להשפיע על הדיון. 

 מתאריך נספח א' בתלונהל. אני מפנה את ביה"ד המרכזייםלכלי התקשורת  פנינו, 2013הסוגיה עלתה בשנת 

מועצת העיתונות  ו, לפי"10כנספח ב', מעו"ד שיצג את "נענע  . קיבלנו תשובה אחת בלבד, המצורפת18/12/13

גם בעיתונות הכלכלית וגם באתר של  ,היא לא פורום רלוונטי לתשובה. הם טענו שיש פרסומים אודות הקשרים

" עצמו, דבר שנבדק על ידנו ונמצא כלא נכון, לא באותה תקופה ולא כיום. בשיחות עם אחרים לאורך 10"נענע 

לא ראו לנכון להתייחס, מלבד מר שוקן שבהגינותו התייחס מספר פעמים. לאחר שנה של המתנה, התקופה, 

 הגשנו את התלונה למועצת העיתונות. 

 

   איך אנחנו מחייבים את כלי התקשורת שאינם חברים? רות אליעז:

 

האמירה של ביה"ד היא בעיקר אמירה הצהרתית. אין בה בד"כ צעדים מעשיים של אכיפה. אבל בתי  אלעד מן:

המשפט והציבור רואים עדיין את מועצת העיתונות כגוף שקובע סטנדרט התנהגות ראוי במקרים עיתונאיים. יש 

ין וקשת ששם נאמר באופן אני מפנה לנספח ג' בתלונה, פסק דין בעניינו של חיים יבלכך משקל ציבורי מוסרי. 

של הוועדה שמונתה נמצאת המלצה  ת העיתונותמועצת ביה"ד )מצטט(. נכון שעל שולחן מפורש לגבי סמכו

אבל השינוי צופה פני עתיד, שנית ההמלצה היא לא מהותית וגם היום היא תואמת את  בקשר לסעיף הזה,

 ולא שאלה ראשית. שאלת האכיפה היא שאלה משנית הפרשנות שלנו לסעיף הקיים. 

 

 אדוני אומר שהעדר אמצעים מעשיים לאכיפה, אינו גורע מהסמכותיות של המועצה. רות אליעז:

 

כל סמכויותיו של ביה"ד נמצאות בוודאי. אני חושב שסמכות ביה"ד לא תלויה באכיפה פרקטית.  אלעד מן:

לגופו במישור הדקלרטיבי, האפקט שאליו חותרים הוא ידיעה של הכלל. אנחנו לא בדיון משפטי אלא בדיון אתי. 

שכותרתו  15של עניין, למרות שהכלל כתוב בעברית ובשפה ברורה, הוא לא ברור. כשאנחנו קוראים את סעיף 

יף היא בין מו"ל של עיתון לבעליו )מצטט(. האמירה היא מאוד כללית "ניגוד עניינים", ההבחנה הראשונה בסע

וצריך ליצוק בה תוכן. בסעיף ג' )מצטט( צריך את שתי ההוראות מכיוון שיש להן שתי תכליות שונות. תכלית 

הפרסום הנקודתי באה לשרת את המטרה שאדם קורא פרסום וצריך להבין את הקשרו גם בקשר למפרסם. זה 

המטרה של הגילוי העצמי היא גם סוג של הרתעה עצמית כלפי ת העיתונאי, המו"ל או המקור שלו. יכול להיו
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הכותב, האם הדיווח עומד בכללים עיתונאים. האם הוא מבדיל בין עובדות לדעות או האם עובדות מוצקות כמו 

   שצריך.

 

 למה זה קשור לגילוי? עמוס שוקן:

 

הם מבחינת קוגניציה הוא תמרור אזהרה פנימי. ההקפדה שלך אחד מהממצאים שמדברים עלי אלעד מן:

לסטנדרטים אחרים הוא על חובת הנאמנות שלך כלפי מי שאתה חייב בחובת הנאמנות, שהם הקוראים. צריך 

יש חשיבות לריכוז ולעדכון תמונת על לאינטרס ליצור מנגנון של גילוי נאות שישדר גם פנימה ולא רק החוצה. 

כך אפשר לבחון את מפת האינטרסים. זה לא תמיד פותר את הבעיה. לפעמים ריבוי של תחרות  אישי של עיתון,

זה אני רואה את הקושי מבחינת הנילונים למלא את הסעיף בצורה רחבה. רק מעצים את כשלי השוק ואת הבעיות. 

והוא גלוי. השאלה  בתלונה )מצטט( וממילא זהו מידע גלוי ולא ניתן לפגוע במי שמספק את המידע מאחר נכתב

לגבי דברים הסמויים מהעין, למשל הלוואות גדולות שלא ניתן להם פומביות. המו"לים שואלים ובצדק, למה 

קשורה למוצר עם אינטרס נוגד. למשל, מו"ל מפעל לחמוצים שלקח הלוואה לא חייב לגלות ועיתון כן. התשובה 

הדבר התגלה בניהול המרשמים. האם זה אומר שבכל ₪.  ידיעות אחרונות מכר את ביתו ללב לבייב בעשרה מליון

התבצעה עסקת מכר כזאת?  2014פעם שמסקרים בידיעות אחרונות את עסקיו של לב לבייב צריך לציין שבשנת 

 אני לא יודע בוודאות. 

 

 כן, אבל הוא מכר אותו בחמישה מליון מעבר לשווי.  עמוס שוקן:

 

זה בדיוק מוביל אותי לנקודה הבאה. הדברים צריכים להיבחן בנסיבות הספציפיות של המקרה.  אלעד מן:

בדברים שוטפים כמו הלוואה נמשכת, או ביחסי מסחר יותר קל לנו להגיד שזה מהותי בגלל השפעת הזמן. אין 

הוא לא ₪ מליון . כלי תקשורת קטן שעושה עסקה של עשרה הר לקפדנות ולטהרהקשתשובת של כן או לא, אלא 

, כי אני חושב שאם ביה"ד יצא מפה עם אמירה ברורה זה יגביר את האכיפהכמו כלי תקשורת גדול בעסקה כזאת. 

אם יגיע מקרה קיצוני שיגיע לבי"ד, אפשר יהיה להפנות אותו . הסטנדרט יחלחל כגוף רשמי שנותן הנחיה

 ג'.  15ם הנאותים המהותיים במסגרת סעיף בעמוד אחד את כל הגילויילרכז כלי תקשורת יכול להחלטה. 

 

 איזה אינטרס ציבורי יקודם על ידי חובת הגילוי?  רות אליעז:

 

השיפור של המוצר העיתונאי. היכולת להעריך ולשקול את איכות הדיווח העיתונאי של הקורא  אלעד מן:

 עלה את הסטנדרט. יבור והממוצע שלא מודע לעובדות ולקשרים בין הצדדים. זה יגביר את האמון של הצי

 

אני מבקש לדבר לפני תגובתו של מר שוקן, משום שאני כותב ועובד באותה חברה שמר שוקן  אמיר אורן:

דירקטור בה, וכיוון שמעולם לא שוחחנו על כך ואין לי מושג מה עמדתו, דעותיי אינן מושפעות מכך. שתי 

מזימתית גורפת בבסיס ת אמון הציבור, יש גישה למרות שמטרתך חיובית להגברת השקיפות והגבר -נקודות

שיש קשר בין ההנהלה לבין ריצפת חדר היצור באמצעי תקשורת. אני מודה שמעולם לא  תךגישההצעה שלך. 

עבדתי ב"ידיעות אחרונות" ו"בישראל היום", אך במקומות שעבדתי כשכיר או כמוזמן, מעולם לא נשאלתי מראש 

או מה האינטרסים של המו"ל או של העורך. שרשרת המזון שמתעוררת בהצעה  מה דעתי, לא ידעתי מה עמדתו

אם נכיל  –. נקודה שנייה לאותו אינטרס כלכלי שאתה רוצה שיהיה שקוףחשוד שלך מייחסת למוצר הסופי קשר 

כי גם בתגובית על מה שנאמר רצוי שהאינטרס של המגיב  ,את הכלל שלך בצורה רחבה ככל האפשר אין לזה סוף

 יופיע. ואני צריך לשאול אותך ואת "העין השביעית" מה האינטרס שלכם וכו'. 

 

 ב"עין השביעית" יש גילוי מלא לכל האינטרסים הכללים הקשורים, כולל התורמים הגדולים.  אלעד מן:

 

 ?אולי בראשית יגיד אדוני מה הוא הבין מתוך הטיעון הזהנפנה כעת לשמוע את הצד השני,  רות אליעז:

 

שנפרסם  המפרסמים שלו כפי שהיו במשך השנה,שניתן רשימה של כל ההכנסות של העיתון מכל  עמוס שוקן:

את כל החוזים שאנחנו עושים עם מפרסמים קדימה, ושמדובר פה לפעמים בסכומים מאוד גדולים שאין הבדל בין 

לת או לא מקבלת. אולי גם החוזים האלה ובין משכנתאות או הלוואות של החברה, כסף משמעותי שהחברה מקב

זה גם גילוי נאות שהיא צריכה לתת כי מי יודע אם היא מחר לא תתנקם  לגבי סוג של הלוואה שנדחתה.שנגיד 

לדעתי לדבר הזה אין סוף. לכן זה סעיף שעליו צריך להכיל את הכלל שהכיל בזמנו היועמ"ש  בבנק הזה בכתיבה.

דעתי מלחץ של פרשת האזנות הסתר לפני הרבה שנים, ומאז זו גזירה חיים כהן על סעיף אחר. הוא נכתב בטעות ל
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"דה  2008שאין הציבור יכול לעמוד בה והוא לא התממש. אם הוא היה מתממש היה גם נזק, משום שבשנת 

מרקר" פרסם עשרות ידיעות כנגד בנק הפועלים, הדירקטוריון שלו ונגד העסקים הפרטיים של יו"ר הבנק. אילו 

אז זה ₪ מיליון  200-ל 100היו יודעים בשלב הפרסום שהחברה חייבת לבנק בין  של "דה מרקר" העיתונאים

חת להם בגלל שהחברה לא מדוו אם בין אם בגלל סודיות בנקאית ובין את,היה גורם לאפקט מצנן. הם לא ידעו ז

כל העיתונים בלא אומר ש אניהיו חופשיים לפעול בעבודה עיתונאית מקצועית. הם ו ולציבור על היבטים עסקיים

יש הפרדה מוחלטת בין ההנהלה למערכת, ואנחנו כן משתפים עובדים באינפורמציה על החברה בישיבות של 

נתונים אחרים, ו"גלובס" טרח לפרסם גם הדירקטוריון, אבל לא נותנים גילוי נאות על כל עסקה או ספק. יש 

. אז אני חושב שהתחרות בין העיתונים שלפעמים למערכת הבנקאית₪ מיליון  400של"הארץ" יש חוב של 

מהבחינה הזאת, הנזק בחשיפה של  .גורמת לאינפורמציה לצאת גם רצון לחשוף את הדברים הלא נעימיםיוצרת 

סעיף מציעה. דבר נוסף מאוד משמעותי בעיניי, פגיעה מאוד לדברים סמויים יותר גדול מהפיתרון שהפרשנות 

י התקשורת והן בקניין שלהם. מי ירצה לקנות מניות באמצעי תקשורת אם הוא חמורה הן בפרטיות של אמצע

  ?יצטרך לתת גילוי נאות גם על אינטרסים עסקיים או כלכליים שיש לו

 

היה מקרה קיצון שבו ניסו למנוע תחקיר של אילנה דיין, התחקיר עוכב במשך שבועיים ודרך המניעה  אלעד מן:

ויו"ר הדירקטוריון ואמר לו  "קשת"למוזי ורטהיים שהיה בעל השליטה בהיה באמצעות טלפון של נוחי דנקנר 

היה זה ם עיתונאים אחרים עלעצור את התחקיר. בגלל מאבק פנימי של עיתונאים הוא לא נעצר. יכול להיות ש

אחרת. זה רק מגביר את הצורך בפרסום חיצוני למה שבין כה וכה כבר יצא החוצה. הטיעונים של עמוס יפים 

והתייחסתי אליהם, אבל רק במישור למה שלא גלוי. מה שכן גלוי לא יכול להיות טענה לפגיעה בפרטיות. הדוגמא 

 .  לקורא הממוצעלא ק מזרחי היא אולי ברורה למי שנמצא כאן אבל לבעל מניות בבנ "קוקה קולה"של בעל מניות 

 

 שופטים שמפרסמים פסקי דין שלהם ב"דה מרקר" זה גם מתוך עניין כזה?  רות אליעז:

 

לפני כמה חודשים פורסמה על פני חמישה עמודים בעיתון "דה מרקר" רשימת ניגודי עניינים של  אלעד מן:

זהו חומר מתוך חופש המידע, שדרך אגב מי שקיבל אותו היה גם תנועת שופטים מתוך מערכת ביהמ"ש. 

"הצלחה" וזה היה פרסום משותף. מי שהודה על הדבר הזה היא מערכת ביהמ"ש, כיוון שזה הכריח אותם לעדכן 

שהיה אצלו צד רשום ברשימת  ,במערכת ולבדוק. בעקבות הפרסום אנשים ראו שבחלק מהתיקים ששופט

 יק מול הצדדים. זה פורסם ב"דה מרקר".המניעות נייד ת

 

 מניה? ול אם. למה רק הוא מתנחל Xשופט גם שכסף זה לא הכל, אתה צריך לומר שגילוי נאות  אמיר אורן:

 

כי זה מה שאומר הסעיף. דרך אגב, אני מפנה להבדל עם סעיף ג' )מצטט( "כלכלי או אחר". זה לא  אלעד מן:

 כתוב בסעיף ב'. 

 

ר שני, אינטרס כלכלי זה לא רק קשר עם תאגיד זה או אחר. האינטרס הבסיסי הוא מחיר הנייר, דב אמיר אורן:

ואם לעיתון מסוים חשוב ששר התמ"ת או הכלכלה יוריד את מחיר הנייר, אז הוא ירצה ביקרו, ולא יופיע גילוי 

 נאות כי זה לא מתאים לסעיף שלך, למרות שזה אולי הדבר המרכזי.

 

שאותו מו"ל של עיתון פנה לשר בבקשה להוריד את מחירי הנייר, ולמחרת הוא מפרסם כתבה נניח  אלעד מן:

אוהדת או לא אוהדת. לשיטתי הפתרון הוא מאוד קל כיוון שהמכתב כפוף להוראות חוק חופש המידע. אנחנו לא 

במקרים  מדברים על אינטרסים כלכליים ערטילאיים. יש סעיף ויש נורמה שקבועה בסעיף וצריך לאכוף.

אם העיתון אומר "קוקה קולה" ו"שופרסל" הם המאתגרים שעמוס מדבר עליהם, למשל הרכב המפרסמים, 

המפרסמים העיקריים שלי, בלי מספרים, הוא לא גילה סוד מסחרי אמיתי כי המתחרים שלו יודעים את זה. אבל 

 גם אינטרס מסחרי. שישעכשיו יודע  ,שקורא ידיעה על "שופרסל" בעיתון הזהממוצע אותו אדם 

 

אני מדבר על משהו אחר, אם עיתון תומך במדיניותו של שר משום שהוא היטיב איתו בתחום מסוים  אמיר אורן:

 זה לא יופיע בגילוי הנאות שלך. 

 

זה יופיע בגילוי הנאות בסעיף ג'. אתה אומר שיש נורמה, היא לא מקוימת ולכן לא צריך לקיים גם  אלעד מן:

הסעיף לא נועד לפתור הכל אלא עניין ספציפי, והדיון האמיתי הוא איך עושים את זה בצורה נורמה אחרת. 

הטובה ביותר, מבלי לגרום נזק מעודף גילוי או פגיעה במו"לים. אני מסכים עם עמוס שלא צריך לפרסם בעיתון 

שצריך לפרסם, כיוון  מספרים של מפרסמים ולגבי הלוואה גדולה שנדחית, אם זה מידע לא פומבי אני לא בטוח
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אם יחליטו לבטל או לשנות את הכלל, ביה"ד דן לאחור ושואל האם היתה או לא היתה שלא הכל מושלם בחיים. 

הפרה ומה היו צריכים לעשות. הוא לא דן קדימה. עמדתם המקצועית של היועמ"ש והמשנה היא שיש הפרה של 

. אי אפשר לסמוך על השחקנים הצייתנים בשוק ולחנך שיקולי הצדק בהפרת הסעיףאין הכלל. זה לא במחלוקת. 

את הלא צייתנים בשוק. אתה גם מציית לכללים, גם רואה בהם חשיבות, גם חבר במועצה וגם בסוף היחיד 

 שתפרסם ותפגע מזה מסחרית.

 

אין לי דרך לפרסם. אני לא יכול לבוא לכל בעל מניות ולבקש שייתן את רשימת האינטרסים  עמוס שוקן:

 עסקיים של החברה ושל משפחתו. הוא יתלונן שלא אמרתי לו כשנכנס לחברה. ה

 

 אתה צריך שיתוף פעולה גם מבעלי המניות האחרים. אלעד מן:

 

הדבר הזה  . זה דבר מאוד משמעותי.יסרבואבל ברור לך שכשאני ארצה למכור את "הארץ" אנשים  עמוס שוקן:

באופן טבעי, מהבחינה הזאת זה גורם נזק למטרה שאלעד מן רוצה  יוצר אפקט צינון רחב על המערכת העיתונאית

בה, שהיא עיתונות שתוכל לפעול בצורה חופשית. זה לא יעזור אם נגיד לעיתונאי לכתוב מה שהוא רוצה ואח"כ 

יראה שלחברה יש כח או חוב מאוד גדול. זאת פגיעה מהותית בזכות הקניין של העיתון ובעליו, וחיסול האפשרות 

 כניס שותף לחברה. לה

 

 אני גם חושבת על איך בפועל אפשר לפקח על דבר כזה.  רות אליעז:

 

 ביה"ד לא מפקח על זה.  אלעד מן:

 

אני רוצה לציין שכעורכת ב"מעריב" הרבה מאוד שנים, לא היתה הכתבה של דברים מהנהלה.  ליאורה עיני:

 נדמה היה לי שאתה מטיל ספק ביושרה של העיתונאי. 

 

ביושרה של חלק מהעיתונאים אני בהחלט מטיל ספק מכיוון שיש ראיות בשטח שכתיבתם מוטה. אבל  מן: אלעד

 לא בזה העניין. בתקופה שאני מכיר את "מעריב" בהחלט היו הטיות, גם בתקופת נמרודי. 

 ההטיות מתרכזות סביב הליבה, שזה פוליטיקה של אדם מסוים. 

 

 

 הישיבה ננעלה.

 

 

 


