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המשיבה

התנגדות להספמ פשיה בהליד שבכותרת

המתנגד שפרטיו להלן מתכבד להגיש לבית המשפט המחוזי הנכבד התנגדות להסכם הפשרה בתיק
שבכותרת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן י. "חוק תובענות

ייצוגיות"} ובהתאם לפרסומים בתקשורת לעניין "בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך גישור" בין
המבקש לבין המשיבה (להלן .? "הבקשה לאישור הסדר פשרה"}.
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מעמדז ואופיו של המתנגד - ארגון העיתונאים בישראל

1. המתנגד, ארגון העיתונאי© בישראל, הוא הסתדרות מקצועית הפועלת במסגרת הסתדרות העובדים

הכללית החדשה (להלן � "ארגון העיתוגאים בישראל" או "ארגון העיתונאים"}. הארגון הוא איגוד

ארצי, פרופסיונאלי, ענפי, בדומה לאיגודים פרופסיונאליימ אחרים בהסתדרות, והוא קולט

לשורותיו עובדים בכל מקצועות העיתונות, כמעוגן בתקנון הארגון. בעניינים הפרופסיונאליים של

עיתונאים, נקבע על ידי בית הדיו הארצי לעבודה בהלכה חלוטה, כי הארגון הוא אוטונומי כיחידת
מיקוח נפרדת בתוך ההסתדרות.1 בראש הארגון עומד העיתונאי מר יאיר טרצ'יצקי.

 העתק תקנון הארגון מסימן כגספיז1, מצורף להתנגדות זו.

•
2. ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, הן

במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. הדבר בא לידי ביטוי בתקנון

הארגון, הקובע בגדר תפקידי הארגון הן הגנה ארגונית (איגוד-מקצועית) על העיתונאים בכל ענפי

התקשורת,2 והן טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות.3 הארגון

הוא ארגונם היציג של למעלה מ- 3,000 עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל זה, חברת

; גלובס; חברת חדשות החדשות הישראלית, ידיעות אחרונות; ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה)
10 ן "טייס אאוט" * הארץ/דה מרקר; וואלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיוס הגוף המרכזי והגדול

ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים בשליחות ציבורית הכרוכה
בעבותות בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

3. הארגון שם לו למטרה, בין היתר, לעשות שימוש בכלים איגודיים (יוניוניסטיים), כדי להגן על חופש

 העיתונות ועל העיתונאים כעובדים בהקשר זה. מטרה זו באה לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית
^

^ במסגרת הגנה על עובדים וכן בפעילות ציבורית כגון ימי עיון וכדומה. הארגון חבר במועצת העיתונות

ותקנון הארגון מפנה, בין היתר, לנורמות המעוגנות בתקנון מועצת העיתונות כנורמות המחייבות

את הארגון.4 לא למותר לציין עוד, כי התקנון קובע, כאחד מתפקידי הארגון, גם טיפוח ערכי
הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח.5

..... העתק תקנון האתיקה של מועצת העיתונות מסומן כנספח 2, מצורף להתנגדות זו.

1 עסק (ארצי) 59352-10-13 ידיעות אינטרנט בע"מ (שותפות רשומה) ני ארגון העיתונאים בישראל, 21.8.2014 (להל0
"עניין ווי-נט"£ - הליך בעניינה של המשיבה בהליך שבכותרת.

2 ר' למשל סעיפים 4.1.1 - 4,1.12 לתקנון הארגון.
9.1 לתקנון הארגון. 4.2.7 ו- ,4.2.3 3 ר' למשל סעיפים 4.2.1,

" סעיף 9.1 לתקנון הארגון,
5 סעיף 4.2.7 לתקנון הארגון.
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•4. בנוסף, במסגרת פעולותיו כארגון פרופסיונאלי, פועל הארגון לשמירה על מעמדו של העיתונאי

ושמירה על חופש העיתונות, וזאת מתוך מטרה לשמור על עיתונות חופשית ועצמאית, הראויה לאמון

הציבור. הארגון רואה עצמו כשליחם של העיתונאים בישראל בסוגיות אלו ופועל בהתאם בזירות

השונות בציבוריות הישראלית, ולרבות ועדות הכנסת, בתי המשפט ובתי הדין לעבודה,6 ופעילות

שוטפת. אפילו במרוצת חודש זה, נוטל ארגון העיתונאים חלק פעיל בארגון שני ימי עיון רבי
משתתפים בנושא אתיקה עיתונאית וחופש העיתונות,7 ועוד היד נטויה.

5. זאת ועוד. במסגרת המשאים ומתנים הקיבוציים שהארגון מנהל עם כלי התקשורת הוא פועל להביא

לידי ביטוי את נושא האתיקה המקצועית, כחלק מההסכם הקיבוצי ומערכת יחסי העבודה במקום
העבודה, ועל מנת לשמור על העיתונות החופשית ועל מעמד העיתונאים כעובדים פרופסיונאליים.8

6. הארגון אף רואה עצמו כמי שמייצג לא רק את ציבור העיתונאים אלא גם את האינטרס הציבורי
9 הרחב בכל הקשור לחופש עיתונות.

7. ארגון העיתונאים סבור, כי קולו כמי שאמון, ביחד עם מועצת העיתונות בישראל, על הנושאים

הרלבנטיים להליך התובענה הייצוגית, ראוי שישמע במסגרת ההליך לפשרה, שכן הנושא של תוכן
שיווקי סמוי אינו נוגע רק להגנת הצרכן אלא גס ליסודות הדמוקרטיה הישראלית, ובהם חופש
הביטוי וחופש העיתונות (על כך, להלן). בהקשר זה, מעמדו כמתנגד להסכם הפשרה, וזאת בהתאם

לסעיף 18{ד£ לחוק תובענות ייצוגיות.

8. זאת ועוד. ארגון העיתונאים סבור, כי האמירות הכלליות במסגרת הסכם הפשרה, לפיהן אין צורך

במינוי בודק, מוסד הקבוע בסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות אינן מדויקות בענייננו. הוראות הדין

הרלבנטיות בסעיף 19 (ב)(1) קובעות כלל לפיו ימונה בודק ורק במקרים חריגים לא ימונה, ואין בהן
 כדי ללמד כי הבודק הנחוץ הוא דווקא בעל מומחיות כלכלית-חשבונאית. וזו לשון החוק:

^

"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא לאחי שקיבל חהת דעת מאדם
שמינה לשם כד. שה1א בעל מימטיות בתח1ם שבו עוסקת הבקשה לאישור א1
התובענה הייצוגית (בסעיף זה - בידק), אלא אם כ; סבר בית המשפט שחוות

6 בימים אלה, פתוחים בערכאות מספר הליכים הנוגעים ישירות לחופש הביטוי ולחופש העיתונות, ובראשם: בג"ץ
2996/17 ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה ואחי <? בגץ 6192/17
ארגון העיתונאימ בישראל - הסתדרות העובדים הכללית היזרשה ני השר לביטחון פנים; עע (ארצי) 60463-09-17
ארגון העיתונאים בישראל; הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' - "שבע" תקשורת בע"מ; ס"ע -47499-11
17 ארגון העיתונאימ בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל, משרז* הביטחון, גלי צה"ל,
7 יום עיון בנושא "חדל קשקשת ברשת" - על חופש הביטוי של עיתונאים ברשתות החברתיות שעתיד להתקיים
באוניברסיטת בר אילן ביום 28.5.2018. כנס ציבורי שיתקיים ביום 5.6.2018 בנושא החשיפה של התיעוד בארכיונים

הממשלתיים בישראל.
; 8 ר' למשל הסכמים קיבוציים שנחתמו עם חברת חדשות המזרח התיכון בע"מ (הידועה בשמה המסחרי "אי 24")

גלובס; ידיעות הקיבוץ,
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הדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו שכי1 והוצאותיו של גודק,
וכן אופן תשלומם, ייקבעו בידי השל".9

9. מכאן, כי טענות הצדדים לפשרה (בסעיפים 43-38 לבקשה לאישור הסדר פשרה), כי אין צורך בבודק,

אינן מדויקות, לעמדת ארגון העיתונאים, יש צורך במומחה לאתיקה עיתונאית וחופש העיתונות,

כדי לבחון את ההסדר המוצע, גם מהיבט זה ותוך התייחסות להיבטים טכנולוגיים שונים הנוגעים
לדרך סימון חד-משמעית של תוכן שיווקי.

חופש הביטוי, תופש העיתונות ואתיקה עיתונאית

10. ראוי עוד לציין, כי הנושא בו עוסק הסדר הפשרה אינו נושא אזרחי-מסחרי רגיל, אלא נושא הנוגע

 ליסודותיה של הדמוקרטיה המודרנית. ודוק ל הגם שהמדובר בעניין בעל מאפיינים הנוגעים לחוק
^

הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וההגנות הכלולות בו, הרי שהנושא רחב הרבה יותר, ונוגע - כאמור -

ליסודותיה של הדמוקרטיה המודרנית, חופש הביטוי וחופש העיתונות. לא בכדי ציין גס התובע

המייצג בהליך שבכותרת כי עניינה של התובענה הייצוגית נוגע גס לאתיקה העיתונאית, המופקדת

ואמונה על השמירה על חופש העיתונות (ר' האמור בסעיף 6 להסדר הפשרה). ואולם אין די בהכרה

בכך, שכן הגורמים שעסקו בהסדר הפשרה מכל היבטיו אינם אמונים על חופש העיתונות ועל

האתיקה העיתונאית וההסדר אינו מביא בחשבון שיקולים חשובים וכבדי משקל אלה.

11. חופש הביטוי הוכר זה מכבר כזכות יסוד חוקתית, שמקורה בכבוד האדם. "הזכות לחופש הביטוי

במשפט החוקתי הישראלי, היא זכות משתמעת תמית מהזכות לכבוד בחיק יסוד: כבוד האדם

וחירותו, בבחינת זכות-בת של הזכות לכבוד האדם. זאת מתוך התפישה לפיה ימהו כבוד האדם

ללא החירות היסודית הנתונה לאדם, לשמוע את דברי זולתו ולהשמיע את דבריו שלו; לפתח את

 אישיותו, לגבש את השקפת עולמו ולהגשים את עצמו! !"י.10 בבג"ץ קול העם נתן כבי השופט שמעון
^

" אגרבט שלושה רציונאלים למעמדה הרס של זכות זו, ובהם� (א) הקשר האמיץ לתהליך הדמוקרטי;

(ב) יסודו של בירור האמת בזכות זו; (ג) האינטרס הפרטי בחופש הביטוי כחלק מהדרך לביטוי מלא

של תכונותיו וסגולותיו האישיות.11 הזכות המגולמת בחופש הביטוי היא זכות של הציבור, "שכל
12 שצריד להיאמר - ייאמר".

9 הדגשות הוספו, חח"מ.

10 בג"ץ 5239/11 אגני< ני הכנסת, סעיף 4 לפסק דינו של השופט עמית, 15.4.2015. ההפניה היא לדברי השופט מצא

.(199# 153 בע"א 4463/94 אבי חנניה גולן ני שייות גת* הסוהר, פ"ד נ(4) 136,
11 בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" ני שי הפנים, פ"ד ז 871 (1953) (להלן.- "בג"ץ קול העם").

12 אילנה דיין-אורבך "המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי" עיוני משפט כ 377, 382 (תשנ"ו).
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12. כחלק מחופש הביטוי גס חופש העיתונות13 וזכות הציבור לדעת.*1 חופש העיתונות מהווה נדבך

מרכזי של חופש הביטוי והוא מאפשר לממש את זכות הציבור לדעת.15 כלי התקשורת משמשים

"כיכר העיר" המודרנית - הס הבמה לתיאור עובדות וחדשות, הבעת עמדות, החלפת דעות, וליבון

מחלוקות - ובכך הס מגשימים את חופש הביטוי של הפרטים בחברה16 - חירות שזה מכבר הוכרה
כבעלת מעמד חוקתי.

13. בהקשר זה, גם לא למותר יהא לציין, כי מקצוע העיתונות, מקצועם של העיתונאים המיוצגים על

ידי ארגון העיתונאים, הוא מקצוע מיוחד, הקשור בחובות ציבוריות מגוונות, כרוך ביסודות המשטר
הדמוקרטי ובערכי היסוד הבסיסיים של שלטון החוק, ובהם גילוי האמת, חופש הביטוי וכדומה.17

14. חופש העיתונות הוא אגד של חירויות, חסינויות וחובות. הוא הוכר בשיטת המשפט שלנו כיסוד

חשוב ביותר של המשטר הדמוקרטי. כך למשל בעניין קראוס מפי בית המשפט העליון, בדברים

18 דברים אלה באו לידי ^ העומדים על חשיבותו הייחודית של חופש העיתונות במשטר דמוקרטי.
19 ביטוי גם במסגרת התייחסותו של בית המשפט העליון בהליך בדיון נוסף בעניין אילנה דיין.

15. חופש העיתונות הוא זכות ציבורית לכך שתהא עיתונות חופשית במקומותינו. אכן � "העיתונות היא

גט זרועו הארוכה של הציבור, המופעלת לצורך איסוף המידע שידיעתו ופרסומו חיוניים לציבור,

לצורד קיום משטר חברתי מתוקן, חירות ביטוי וממשל תקיף/20 וכאמור לעיל בפרשת אילנה דייו:

"חופש העיתונות מגלם בתוכו לא רק את זכותו של העיתונאי, אלא גט את זכותו של כל פרט ופרט
בחברה ליהנות מפירותיה של עבודת העיתונות ואת אינטרס הציבור בעצמ קיומה".-2

16. העקרון הכללי המשליך על ענייננו - אט כן - הוא כי לצד הצורך להגן על חופש הביטוי והעיתונות

החופשית מפני התערבות אסורה של השלטון, יש להגן עליה גם מפני התערבות אסורה של ההון.

בכל הנוגע לעיתונות, שהיא כיכר העיר המודרנית למידע אליו חשוף הציבור, יש לשמור על הבחנה

£ חדה - בבחינת חומה סינית - בין השפעות של גורמים פוליטיים לבין השפעות של גורמים

13 חופש הביטוי "ניצב בראש החיתיות שעליהן מבוססת הדמוקרטיה" (רע"א 3007/02 יצחק ני מוזס, פ"ד נו(6) 592,

; הוא נתפס כנשמת אפה של הדמוקרטיה ו"ציפור הוא מהווה "זכות עילאית" (בג"ץ קול העם, עמי 878) } {(1998) 598
.((1968) 435 נפשה" (עי'פ 255/68 מדיגת ישראל ני בן משה, פי'ד כב(2) 427,

1)1 ר' למשל� עע"ם 6013/04 מדינת ישראל, משרד התחבורה ני חברת החדשות הישראלית בע"מ, פ"ד ס(4) 60, 75
.(1962) 2426 ,2415 ; בג"ץ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי, פ"ד טז 2407, (2006)

15 ר' למשל: משה נגבי חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל: דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית (2011).

; בג"ץ (1984) 239-238 16 בג"ץ 372/84 קלופפר נווה ני כבוד גשיא בית חמשפט שר החינוך והתרבות, פ"ד לח(3) 233,

.(1987) 269 399/85 כהנא ני הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255,
17 עניין ווי נט.

84-82 (1998) (הדגשות הוספו, הח"מ). 18 דנ"א 7325/95 ידיעות אחרונות ואחי ני קראוס ואחי, פ"ד נב(3) 1,

19 דנא 2121/12 פלוני ני ד"ר אילנה דיין א1רבך, סעיפים 54-52 לפסק דינו של הנשיא (כתוארו אז) גרוניס, 18.9.2014
(הדגשות הוספו, הח"מ) (להלן: "דנ"א אילנה דיין").

20 ב"ש 298/86 ציטרין גי בית הדין המשמעת* של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, פי'ד מא(2) 337, סעיף 13 לפסק דינו

של כבי הנשיא (בדימ') שמגר (1987) (להלן: "עניין ציטרין").
21 דנ"א אילנה דיין, סעיף 52 לפסק דינו של הנשיא (בדימ') גרוניס (הדגשה הוספה, חח"מ).

5



מסחר<י0-עסקייפ (השפעת ההץ כי; א0 הוא קשור בשלטון ובין אם בנפרד). מש01 כך, המקובל
הוא, כי מי שעוסק בעיתונות אינו עוסק בשיווק ומסחר וההיפד�

17. נדגיש: התנגדות זו אינה נוגעת למקרה בו כלי תקשורת עוסק באופן לגיטימי בפרסום גלוי, שיכול
להיות גס הענף העיקרי - אם לא היחיד לפרנסתו. התנגדותו זו עוסקת בפרסום סמוי, מחלה קשה

ביותר, שמערבת באופן אסור בין תכניס עיתונאים של ממש לבין תוכן שיווקי.

תונו שיווקי סמוי ופגיעתו תרעה

18. תוכן שיווקי אסור אינו דדן התפרנסות לגיטימית של כלי תקשורת, משום שהוא מערב באופן אסור
 בין מין לשאיט מינו, בין מידע לגיטימי ואמיתי לבין מה שרק מתחפש ונחזה לכזה. במקרה של תוכן

^
" שיווקי סמוי, הכתבה העיתונאית נחזית לחיות ככזו, ואולם הלכה למעשה היא אינה מושתתת על

יסודות של אמת, אלא על גורם שלישי, שמספק מידע אינטרסנטי ומגמתי שכל תכליתו היא לשווק
מוצר כלשהו לציבור.

19. במקרה האחרון ברור כי כלי התקשורת מחויב באינדיקציה ברורה וחד משמעית כי כך נעשה, וכי
ניסיון להעסיק עיתונאים בפעילות זו, הוא ניסיון להציג יהלוס מזויף כאילו היה יהלום של ממש.
המדובר בפגיעה קשה ביותר בחופש הביטוי ובחופש העיתונות - חתירה תחתיהם על דרך של

הפיכתם לבדיחה רעה, למראית עין של אמת על פני האמת.

20. נגע הפרסום הסמוי פוגע באתיקה העיתונאית זה כמה עשרות שנים. ככל שחולפים הימים, אנחנו
עדים ליותר פרסומים בתקשורת הישראלית שמאחוריהם מממנים - וחלק ניכר מהם מתחזה
 לכתבות עיתונאיות לגיטימיות שפורסמו מטעמים עיתונאיים-מערכתיים. הקושי האמיתי הוא עם

^
אותם כלי תקשורת שפיתחו מודל התפרנסות המבוסס על תוכן שיווקי סמוי, ומאיימים בכך
להשפיע הן על אמון הציבור בתקשורת (שממילא נמצא בכי רע) והן על הנטייה הגוברת של כלי

תקשורת רבים יותר ויותר לשקוע במודל מימון ןה.

21. ב- 4.9.1990 אימץ הוועד הפועל של מועצת העיתונות את מסקנותיה של ועדה בראשות פרופ' זאב
סגל ז"ל, שניסחה כללים בעניין פרסום סמוי. הכללים, שהיו נכונים לעידן שלפני האינטרנט, נכונים

22 עקרונית גם כיוס. ואלה הס :

• המפרסם פרסומת מסחרית בצורה של כתבה, מאמר או מודעה בתשלום או סרט או תשדיר,
יציין כי המדובר בפרסומת.

12 ר' בעניין זה: מי רונן אתיקה עיתוגאית כרך ב', עמי 576 (1998).
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• בראש כל חומר פרסומי כנ"ל, בתשלום, יצוין "פרסומת" ובמסגרת סביב המילה ~
ובהבלטה דומה בטלוויזיה וברדיו.

• העיצוב הגרפי של מדור פרסומי יהיה שתה מהעיצוב הגרפי של עמוד מערכתי. השוני יתבטא
בשינוי מהעמודיס המערכתיים הסמוכים ויתבטא, בין היתר, בשוני בשימוש בסוגי

האותיות של הכותרת וכותרת המשנה.

• אס הופיע מדור פרסומי בחתימת שמו של כותב המדור, יופיע שם הכותב בצורה שונה מזו
שבה ניתנים בדרך כלל שמות הכותבים בעיתון. שם הכותב יופיע בצמוד למילה "פרסומת"

כאמור, הכללים נוסחו בעידן תקשורתי אחר - אבל העקרונות תקפים גם היום. פרסום סמוי הוא
הונאה של הקורא, המאזין, הצופה והגולש, הפןשו^ה להאמין כי המדובר בחומר מערכתי, בעוד

שמוגש לו חומר פרסומי.

22. הסדר הפשרה בהליד שבכותרת עומד בסתירה לכללים אלה של אתיקה עיתונאית. אם יתקבל, עלול
צרכן כלי התקשורת לצרוך חומר פרסומי, הנקרא כיום "תוכן שיווקי" בלי שיובהר לו בצורה בולטת
וברורה, כי הוא צורך פרסומת ולא תוכן עיתונאי, שפורסם משיקולים עיתונאיים-מערכתייס-נקיים.
לא למותר לציין בהקשר זה, את שצוין גם על ידי המתנגד הנוסף להסדר הפשרה, מר יותם כרמון,
והוא כי ההסדרה העתידית הכלולה בהסדר הפשרה אינה משקפת גילוי נאות מלא (רי סעיפים -29
23 להתנגדותו של מר כרמון) וכי ההחרגה שבסעיף 3.2 להסדר הפשרה עלולה להיות פתח מילוט נוח

ביותר, רחב ביותר, שאין בו כל הצדקה לכתחילה (רי סעיפים 36-30 להסדר הפשרה).

23. ארגון העיתונאים חושש במיוחד מההשלכות ההרסניות שתהיינה להסדר הפשרה בתיק זה על
עבודתם של עיתונאים מקצועיים. החשש הוא, שלשם שמירה על מקום עבודתם, ייאלצו עיתונאים
להשתתף בכתיבה, עריכה ופרסום של חומר פרסומי המתחזה לחומר מערכתי. המדובר בפגיעה
 בעבודת העיתונאי ובמקצוע העיתונות, ואף כמובן פגיעה בחופש העיתונות ובאמון הציבור בעיתונות

^
החופשית. במעגל הרחב ביותר, המדובר בלא פחות מפגיעה באושיות הדמוקרטיה.

24. גס לא למותר לציין, כי בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקה חד משמעית בעניין ווי גט, כי יש
לשמור על יחידת מיקוח נפרשת של עיתונאים על מנת לשמור על עצמאותה של עבודת העיתונאים:

"עיתונאות הוא מקצוע בעל מאפייני© ייחודיים* בבסיס מקצוע העיתונאות
עומד עקרון וביסוד של חופש הביטוי. לעיתונות, הכתובה והמשודרת,
תפקיד מרכזי וחשוב במשטר דמוקרטי, הן בביקורת על רשויות השלטון
והן במתן במה למגוון דעות יחב בציבור. לצד חובותיו וזכויותיו של
העיתונאי כעובד, מוטלות על העיתונאי חובות ייחודיות הנובעות ממקצועו.
העיתונאי כפוף לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, המטיל עליו
חובות רבות וביניהן יושר והגינות; לא להימנע מלפרסם מידע שקייס עניין

ל



ציבורי בפרסומו בשל לחצי© (פוליטיים, כלכליים ואחרים, לרבות חרט אי
איום בחרט מודעות); אובייקטיביות; הימנעות ממצב של חשש לניגוד
עניינים ועוד [תקנון האתיקה המקצועית של העיתוגות, מפורסם באתר
האינטרנט של מועצת העיתונות]. מטבע הדברים, עלול להיווצר קונפליקט
בין חובותיו המקצועיות של העיתונאי וזכותו ל"חופש העיתונאי" לביו
חובותיו למלא אחר הוראות הממונים עליו והבעלים של אמצעי התקשורת.
עיתונאי גם עלול להיות חשוף ללחצים שונים, לרבות לחצים להימנע
מדיווחים או דברי ביקורת שעלולים לפגוע באינטרסים של מפרסמים
גדולים באמצעי התקשורת או באינטרסים של העיתון או של הבעלים של
העיתון. [ראו בעניין זה, לרבות השלכותיו על חופש העיתוגות: מי נגבי,
חופש העיתוגאי וחופש העיתונות בישראל - דיני תקשורת ואתיקה
עיתונאית, עי 255 - 286 (2011) האוניברסיטה הפתוחה. לשאלת היקפה
 של זבות העיתונאי לחופש הביטוי ולאיזון בינה לבין זכות הקניין של

^
" הבעלים/המו"ל של העיתון ראו: תב"ע (י-ם) שג/1000 - 3 גיואנה יחיאל

- פלסטיין פוסט בע"מ {פורסם בגבו] (25.4.1993); דב"ע (ארצי) גג /223 -
3 פלסטיין פוסט בע"מ - גיואגה יחיאל (17.10,1994); בג"צ 6218/93 ד"ר
שלמה בהן ג' לשכת עורכי הדין, 0"ד מט(2) 529]. מאפיינים ייחודיים אלה
של מקצוע העיתונאות באים לידי ביטוי גם בתקנון ארגון העיתונאים אשר
בין היתר כלל ברשימת תפקידיו וסמכויותיו תפקידים אלה: "טיפוח
האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות"; "לפעול
למען טיפוח ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח, שוויון מגדרי,

הגנה על חופש הביטוי וחופש העיתונות, בישראל ומחוצה לה".

אנו סבורים, כי מאפיינים ייחודיים אלה של מקצוע העיתונאות הם
"אינטרס ייחודי" המצדיק התארגנות של העיתונאים ביחידת מיקוח
9 נפרדת. המאפיינים הייחודיים של מקצוע העיתונאות דורשים הסדרה של
יחסי העבודה שתאפשר לעיתונאים לקיים את חובותיהם המקצועיות
ותסייע לשמור על חופש העיתוגות. קביעה כי העיתונאים הם יחידת מיקוח
נפרדת תביא למניעה או לפחות לצמצום חשיפתם של העיתונאים ללחצים
שיש בהם כדי לפגוע ביכולתם לקיים את חובותיהם המקצועיות. זאת ועוד.
עקב מאפייניו הייחודיים של מקצוע העיתונאות עלול להיווצר ניגוד
ענייגים בין העיתונאים לבין עובדים אחרים בעיתון. כן למשל, עלול
להיווצר נ*גוד עניינים בין עיתונאי המפרסם מאמרי דעה שיש בהם כדי
לפגוע בתפוצה של העיתון או ברכישת שטחי פרסום בעיתון, לבין עובד

שהכנסתו נגזרת מהיקף הכנסות העיתון מפרסום".23

23 עניין ווי-גס, סעיף 77,
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מכאן שהעסקת עיתונאים במסגרת פעילות של המחלקה המסחרית (תוך עירוב אסור של התחומים)
היא פגיעה ביחידת המיקוח הנפרדת, שלפי בית הדין לעבודה מביאה לצמצום חשיפתם של

העיתונאים ללחצים ומתחייבת על מנת לשמור על העצמאות העיתונאית. דבר זה אין לאפשר שכן

המדובר בחתירה אסורה תחת פסיקת בתי המשפט, לערכאותיהם, ותחת אושיות העיתונות
החופשית, על כל המשתמע מכך.

25. בנוסף, יש לבקר גס את האמירה המכובסת, מכבסת מילים ומכבסת מידע כאחד, כי הטקסטים

נוצרים אמנם במחלקה המסחרית ואולם עוברים עריכה על ידי עיתונאים. כל ניסיון להציג את

הדברים כך הוא ניסיון מטעה ומוטעה - טקסט מסחרי שזו ראשיתו זו גם אחריתו, לא ניתן להפוך

טקסט שנוצר למטרות מסחריות לטקסט עיתונאי. כמו חבית יין טובה שנמהלה בה טיפה של רעל,

כך גם כאשר נכנסים שיקולים ותכנים מסחריים לתוך העבודה העיתונאית הם - בהכרח - פוגמים
ומכתימים בצורה אנושה את העבודה העיתונאית.

סוח ד3ר ומסקנות

16. הסדר הפשרה בתיק שבכותרת מסוכן ובעייתי שכן הוא עוצב תוך התעלמות כמעט מוחלטת, אם לא
ממש מוחלטת מחופש הביטוי ומחופש העיתונות שהם יסוד מוסד בדמוקרטיה המודרנית. ההסדר
המוצע אינו לוקח בחשבון שיקולים כבדי משקל אלה ומביא אותם תחת הפריזמה של זכויותיו

הצרכניות של המבקש. אין די בכך.

27. קבלת הסדר פשרה כזה עלולה להיות בכייה לדורות, שכן היא עלולה להשליך גם על כלי תקשורת

אחרים ולקבע נורמות התנהלות החורגות בצורה בוטה מהנדרש מעיתונאי כבעל מקצוע ומהעיתונות
החופשית.

£ 28. מובן כי ארגון העיתונאים מברך על עצם העלאת הנושא למודעות הציבורית (הנושא הועלה כבר לא
פעם על ידי ארגון העיתונאים בנסיבות שונות כמפורט מעלה), ואינו סבור כי יש למטע כליל את

הסדר הפשרה. ואולם ארגון העיתונאים סבור, כי על בית המשפט הנכבד למנות בודק חיצוני ואמין,
בעל מומחיות בנושאים של אתיקה עיתונאית, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת ובעל היכרות עם
תחומי המדיה השונים, על מנת שיביע דעתו הפרטנית על ההסדר המוצע ולרבות בהתאם ובהקשר

להלכה הפסוקה הרלבנטית ולמסקנות ועדת סגל המפורטות מעלה.

29. ואלה הס - אס כן - העניינים הדורשים תיקון בהסדר הפשרה:

• ראוי לבדל באופן ברור פרסום מטקסטים עיתונאיים - לשם כך חיוני למנות בודק חיצוני שייבחן
את ההסדר המוצע לפרטיו ויוודא כי נשמרת ההבחנה ברוח הנחיותיה של ועדת סגל;

• ראוי לאסור הצגת טקסטים פרסומיים למיניהם (ביו אס פרסום מסחרי גרידא ובין אס פרסום
מטעם השלטון) באופן שבו נאמר שהם עברו עריכה עיתונאית או בכל אופן אחר המסתיר את זהותם

^ האמיתית כפרסומיים
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• ראוי ליצור הסדר שימנע העסקת עיתונאים בהכנת טקסטים מסחריים - גם כי יש בזה ממד של
הטעיית הציבור (ברגע שעיתונאי מוכר חותם על טקסט כזה הוא מסייע לטשטוש) וגם כי יש בזה
ממד של צמצום החופש העיתונאי והאתיקה העיתונאית, תוך פגיעה אפשרית באמון הציבור

בעיתונות החופשית.

ד"ר מחץ סב1ראי, ע1"ד אמיר בשה, עו"ד

ג"פ המתנגד

היום, 13 במא* 2018
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י יי!

בניו* המשפט המחוזי גתל-אניבייפו ת.צ, 1715-02-15

תצהיר

אני הח"מ, יאיר טרצ'יצקי, נושא ת.ז. שמספרה 040037137, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

: 1, הנני עיתונאי ויו"ר ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן
"ארג1( העיתונאים גישראל" או "ארגון העיתונאים").

2. ' הנני עושה תצהירי זה כתמיכה בהתנגדות להסכם הפשרה בתיק שבכותרת, וזאת בהתאם
להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן� "חוק תובענית ייצוגיות")
 ובהתאם לפרסומים בתקשורת לעניין "בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך גישור" בין

~ המבקש לבין המשיבה באותו הליך (להלן � "ההתנגדות").^

3. המתנגד, ארגול העיתונאים גישראל, הוא הסתדרות מקצועית הפועלת במסגרת הסתדרות
העובדים הכללית החדשה. הארגון הוא איגוד ארצי, פרופסיונאלי, ענפי, בדומה לאיגודים
פתפסיונאלייס אחרים בהסתדרות, והוא קולט לשורותיו עובדים בכל מקצועות העיתונות, כמעוגן
בתקנון הארגון. בעניינים הפרופסיונאליים של עיתונאים, נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה

בהלכה חלוטה, כי הארגון הוא אוטונומי כיחידת מיקוח נפרדת בתוך ההסתדרות.

 העתק תקנון הארגון מסומן פנספה 1 להתנגדות.

4. ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, הן
במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. הדבר בא לידי ביטוי בתקנון
התקשורת, והן טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות.2הארגון, הקובע בגדר תפקידי הארגון הן הגנה ארגונית (איגוד-מקצועית) על העיתונאים בכל ענפי
הארגון הוא ארגונם היציג של למעלה מ- 3,000 עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל
זה, חברת החדשות הישראלית, ידיעות אחרונות; ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה); גלובס;
"טייס אאוט"; הארץ/דה מרקר* וואלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיום הגוף  חברת חדשות 10 {

" המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים בשליחות^
ציבורית הכרוכה בעבותות בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

5. הארגון שם לו למטרה, בין היתר, לעשות שימוש בכלים איגודייס ניוניוניסטייס), כדי להגן על חופש
העיתונות ועל העיתונאים כעובדים בהקשר זה. מטרה זו באה לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית
במסגרת הגנה על עובדים וכן בפעילות ציבורית כגון ימי עיון וכדומה. הארגון חבר במועצת
העיתונות ותקנון האתון מפנה, בין היתר, לנורמות המעוגנות בתקנון מועצת העיתונות כנורמות
ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח.4המחייבות את הארגון.3 לא למותר לציין עוד, כי התקנון קובע, כאחד מתפקידי הארגון, גס טיפוח

 העתק תקגיו האתיקה של מועצת העיתונות מסומן כנספח 2 להתנגדות.

1 ר' למשל סעיפים 4.1.1 - 4.1.12 לתקנון הארגון.
4.2.7 ו-9.1 לתקנון הארגון. ,4.2.3 1 רי למשל סעיפים 4.2.1,

5 סעיף 9.1 לתקנון הארגון.
4 סעיף 4.2.7 לתקנון הארגון.
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6. בנוסף, במסגרת פעולותיו כארגון פרופסיוגאלי, *ועל הארגון לשמירה על מעמדו של העיתונאי
ושמירה על חופש העיתונות, וזאת מתוך מטרה לשמור על עיתונות חופשית ועצמאית, הראויה
בזירות השונות בציבוריות הישראלית, ולרבות ועדות הכנסת, בתי המשפט ובתי הדין לעבודה,5לאמון הציבור. הארגון רואה עצמו כשליחם של העיתונאים בישראל בסוגיות אלו ופועל בהתאס
ופעילות שוטפת. אפילו במרוצת חודש זח, נוטל ארגון העיתונאים חלק פעיל בארגון שני ימי עיון

רבי משתתפים בנושא אתיקה עיתונאית וחופש העיתונות,6 ועוד היד נטויה.

7. זאת ועוד. במסגרת המשאים ומתנים הקיבוציים שהארגון מנחל עם כלי התקשורת הוא פועל
להביא לידי ביטוי את נושא האתיקה המקצועית, כחלק מההסכם הקיבוצי ומערכת יחסי העבודה
פרופסיתאליים.7במקום העבודה, ועל מנת לשמור על העיתונות החופשית ועל מעמד העיתונאים כעובדים

8. הארגון אף רואה עצמו כמי שמייצג לא רק את ציבור העיתונאים אלא גס את האינטרס הציבורי
הרחב בכל הקשור לחופש עיתונות.

ק^ 9. הנני מצהיר כי זהו שמי ותוכן תצהירי אמת. 1 1/ ו

יאיר טרצי*צקי

אישור עורדידיו

אני הח"מ, עריד£^..5.4^0., מאשר/ת בזאת כי ביום $..].}.£ ].3) הופיע בפני מר
יאיר טרצ'יצקי, נושא ת.ז. שמספרה 040037137, המוכר לי אישית / שהזדהה בפני באמצעות תעודת
 זהות ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

" יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר וחתם עליו בפני. 3^

±.., עו"ד .̂(±/ ( *<לגישט<<1, עו"* ^י  ) \*ל*
מ.ר. 1786#

כה המוחית לאג"0 .̂�

5 בימים אלה, פתוחים בערכאות מספר הליכים הנוגעים ישירות לחופש הביטוי ולחופש העיתונות, ובראשם � בג"ץ
2996/17 ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה ני ראש הממשלה ואחי � בגץ 6192/17
ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה ני השר לביטחון פנים; עע (ארצי) 60463-09-17
ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואחי - יישבע" תקשורת בע"מ,- ס"ע -47499-11
17 ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל, משרד הביטחון, גל< צה"ל.
6 יום בנושא "חדל קשקשת ברשת" - יום עיון על חופש הביטוי של עיתונאים ברשתות החברתיות שעתיד להתקיים
באוניברסיטת בר אילן ביוס 28.5.2018. כנס ציבורי שיתקיים ביום 5.6.2018 בנושא החשיפה של התיעוד

בארכיונים הממשלתיים בישראל.
7 רי למשל הסכמים קיבוציים שנחתמו עם חברת חדשות המזרח התיכון בע"מ (הידועה בשמה המסחרי "אי 24");

גלובס; ידיעות הקיבוץ.
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תקנון ארגוו העיתונאים
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1. * /לי
£**< תקנת איג11 תע<תונא<13 בישראל -

1.1, כל המילים בתקנון זה, הבאות ביחיד תכלולנה את חרבים, ולהפך, הכל לפי
חעגיין. האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גס לנקבה ולהפך, הכל לפי העניין.

1.2; לארגון יחיו התפקידים והסמכויות כמפורט להלן, והכל בהתאם ובכפוף
ובמסגרת סמכויותיו של הארגון כהסתדרות מקצועית במסגרת ההסתדרות ועל

פי חוקתה ותקגוניה.

2. המסגית תאי1ג1נ*ת
^ 2.1.אךגון העיתונאים בישראל (להלן: "הארגון") פועל במסגרת הסתדרות העובדים הכללית
החדשה (להלן� "ההסתדרות") כהסתדרות מקצועית, ומיצג את חבריו, עניינית,
בכל התחומים ברמה הארצית והמקומית, בהתאם לחוקת ההסתדרות (להלן:

"וצחוקו;1').

12.2 הארגון מהווה הסתדרות מקצועית של העיתונאים במסגרת -ההסתדרות,
כמשמעותה בחוקה ובמשפט העבודה והוא מופקד על מערכת יחסי העבודה

שבין העיתתאיס למעסיקיהם.

3* מטלות הארגון
3.1. לארגן ולייצג את כל חברי הארגון במישור הארגוני, המקצועי, הציבורי
, כמפורט בסעיף 4 לתקנון זה. המוסדות המוסמכים של הארגון יפעלו והחברתי

בכל הדרכים הדרושות לשם השגת מטחת הארגון והגשמת תפקידיו.

£ 4* תפקידים וסמכויות
ג**. או'גינ*

4.1.1. לאגד את העיתונאים בכל ענפי התקשורת, מתוך מגמה
לפעול ולשפר תנאי העבודה ותנאי השכר של
העיתונאים, הבטחת זכויותיהם וקידומם המקצועי

במקומות העבודה.

4.1.2. לפעול, הן ברמה הענפית והן כרמה המקומית
באמצעות ועדים שיוקמו בכלי התקשורת בישראל.

4.1.3. לחתום על הסכמי עבודה קיבוציים עם מעקייקיס ו/או
ארגוני מעסיקים בענף התקשורת.

4.1.4. לבצע הסכמי עבודה עס מעסיקים וארגוני מעסיקים.

4.1.5. להכריז ולטפל בסכסוכי עבודה ושביתה, הכול בנוגע
לציבור העיתונאים, בהיקף ארצי ובהיקף מקומי,
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1,6.*. לייצג את חבריו ולטפל בענייניהם הארגוניים, לשפר
את תנאי העבידה ותנאי שכרם, הבטחת זכויותיהם
וקידוממ המקצועי במקומות העבודה, בנושאים שונים

דוגמת:

של עיתונאים כגון 4.1.6.1. תנאי עבודתם.
שכר, נלוות, תנאיס סוציאליים,

דרגות וכד'.

4.1.6.2. פיטורי עיתונאים.

4.1.6.3. ייצוג עיתונאים בנושאים
הקבועים בהסכמים והסדרים

שהארגון צד לו.

4.1.6.4. כל נושא נוסף עליו מחליט ארגון�
העיתונאים.

^ 4.1.7. לתת סיוע משפטי וייעוץ לחברי הארגון לשם מימוש
והבטחת זכויותיהם במקומות העבודה השונים.

?

4.1.8. לשמור על זכויות הגמלאים ולפעול לקידום הזכויות
תפגסיוניות והביטוחיות של העובדים והגמלאים.

" הסברה בקרב העיתונאים בעניין 4.1.9. לקיים פעולות
זכויותיהם כעיתונאים.

4.1.10. לייזום ולהפעיל הליכי תיוון וישוב חילוקי דעות לרבות
ועדות פריטטיות ובוררויות, ולייצג העיתונאים כצד
להליכים כאלה מול מעסיקים מקומיים וארציים,

ארגוני מעבידים וארגוני עובדים.

4.1.11. לטפח קשרים ושיתופי פעולה עם איגודי עיתונאים
ומוסדות מקצועיים וממלכתיים בארץ ובעולם לשם

שיפור וקידום תנאי העבודה והשכר.

4.1.12. ליזום ולהגיש תביעות והליכים, בכל עניין הנוגע
^ ולהיות צד להליכים כאלת, ככל שימצא לנכון�.^4 לעיתונאים, בכל ערכאה שיפוטית ומעין שיפוטית,

4.2. 8ק*וע<; ציבורי וחביתי

4.2.1. טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי
וחופש העיתונות.

4.2.2. לפעול להעמקת הידע וההשתלמות במקצוע
העיתונאות, במטרת להעשיר את סדר חיום העיתונאי-
תמקציעי. ליזום דיונים מקצועיים בנושאים שונים

בתחומי המקצוע.

2�4� לפעיל לקי011 והטמעת נורמות מקצועיות ואתיות �3 
כ1/# בקרב עיתונאים.$) 7'^/ *

${ * 4.2.4. לפעול לקידום הסטודנטים במקצועות העיתונאות.
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4.2.5. לפעול לקידום זכויות העיתונאים כעובדים והגנה
עליהן.

של עיתוגאים פעילים וגמלאים, לרבות ארגון פעילויות ?4.2.6, לפעול ולדאוג להענקת שירותים לרווחתם ולקידומם
חברה, תרבות וספורט,

4.2.7. לפעול למען טיפוח ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם
וחרות האזרח, שיווין מגדרי, הגט? על חופש הביטוי

וחופש העיתונות, בישראל ומחוצה לה.

4.2.8. לקיים שיתוף פעולה וקשר הדדל עם איגודי עיתונאים
ומוסדות מקצועיים וממלכתיים בארץ ובעולם לשם

החלפת מידע והשגת יעדים מקצועיים.

4.2.9. לנהל כרטסת מעודכנת של החברים ולהנפיק תעודות
חבר לעיתונאים חברי הארגון.

" 4.2.10. , לבצע משימות מיוהדות המחייבות פעולה מקצועית או
ענפית בהיקף ארצי או משימות אחרות, הכול בנוגע

לציבור העיתונאים.

4.2.11. לפעול לקידום הזכויות והתנאים הפנסיוניים
והביטוחיים של העובדים והגמלאים.

4.2.12. לעודד מחקר, לייסד קרנות, מפעלים וגופים וליתן
פרסים, מלגות, ומענקי מחקר ההולמים את הארגון

ומטרותיו.

4,3. גללי

\.4.3 לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות ו/או הכרוכות
במטרות הארגון, במפורש או מכללא.

4.3.2. לפעול ככל שיידרש להשגת מטרות הארגון, כולן או
 מקצתן, ו/או העשויות להביא תועלת לארגון.

^
4.3.3. לחתום על כל הסכם או מסמך להבטחת מימוש יעדי

הארגון.

4.3.4. לשכור שיחתים להפעיל ולנהל פעולות ושירותי עזר
מכל סוג, העשויים לקדם, במישרין, או בעקיפין, מטרה
כלשהי מבין מטרות הארגון., הכל בהתאם לתקציב

הארגון ולתקנוני ונהלי ההסתדרות

4.3.5. הטיפול בנושאים המוסדרים בפרק זה ברמה הארצית
והמקומית מופקד בידי הארגון. בנושא זה מייצג

הארגון את ההסתדרות ופועל בשמה, בכפוף לחוקה.
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ן

$? חברות

5.1. בתקנ1( זת-

5.1.1. "כלי תקשוית" או <'מע1כו1" - עיתון ו/או סוכנות
ידיעות ו/או רדיו ו/או טלוויזיה ו/או אתר אינטרנט בו
יוצרים תוכך עיתונאי, ו/או כל כלי תקשורת אלקטרוני
אתר המעסיקים עיתונאים, ואשר תדירות הופעתם או
שידורם סדירה או רציפה, ומוקדשיס ברובם המכריע

להעברת מידע לציבור, שהושג בעבודה עיתונאית.

5.1.2. "ע<תונא<" - לרבות כתבים, פרשנים, פובליציסטים,
עורכים, תחקירנים, קריינים, שדרנים, מפיקים,
?י תקשורת וכדי., צלמים, גרפיקאים, ארכיבריס במערכות ובכלי

^ 5.2. ה3ד באומ; יתי\ז-
חבר הסתדרות ומשלם דמי חבר להסתדרות, ואשר עומד בכל התנאים

המצטברים להלן:

5.2.1. אזרח ישראל או תושג: קבוע מגיל 18 ומעלה. או
עיתונאי זר הפועל בישראל - רק למשך תקופת
פעילותו בישראל, ללא הבדלי דת, גזע, מין ולאוס, אשר
יביע את רצונו להצטרף לארגון מתוך הזדהות עם

מטתתיו.

5.2.2. עיקר עיסוקו ו/או הכנסתו הוא בעבודה עיתונאית
בכלי תקשורת או מערכת או העובד בארגון.

5.2.3. המקבל על עצמו לנהוג בהתאם לכללי האתיקה
המעוגנים בתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות.

 5.3. לא *ו?<ה יובר גאיג1{-
^

5.3.1. עיתונאי העוסק בקידום מכיתת ו/או בפרסום ו/או
בדוברות ו/או ביחסי ציבור.

5.3.2. עיתונאי העוסק בעבודה נוספת, שאינה הולמת את
מעמדו כעיתונאי, או שיש בה ניגוד אינטרסיכז עם
עבודתו כעיתונאי, או שאינה עולה בקנה אחד עם

תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות.

5.3.3. מי שועדת חברים קבעה שלא עמד בתנאים בהתאם
להוראות הסעיפים לעיל ולהלן.
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5.4, השעיית חברית או ביטול חבת**

5.4.1. ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת רשאית לדחות
בקשת חברות בארגון, להשעות או לבטל את חברותו
של העיתונאי בארגון, אס נמצאו סיבות מוצדקות לכך

על פי תקנון האתיקה.

5.4.2. לא תבוטל חברות או יושעה חבר בלא שניתנה לו
הזדמנות נאותה לטעון נגד ההשעיה.

5.4.3. ערעור על החלטות ועדת האתיקה ניתן להגיש בפני
רשות השיפוט של ההסתדרות.

5.4.4. הופסקה או בוטלה חברותו של חבר בארגון, עליו
להחזיר למזכירות בתוך חודש ימים את� התעודות

והמסמכים המעידים על השתייכותו לארגון.

 5.4.5. חבר שהושעתה או בוטלה חברותו בארגון, תופסק
"י חברותו גם בכל מוסדותיו, ולא תהיה לו עוד סמכות^

לפעול בשמו ו/או מטעמו בכל תפקיד שהוא.

5.5. בללי

5.5.1. הארגון ינהל כרטסת מעודכנת של החברים ויעניק
לחבריו כרטיס חבר.

5.5.2. חבר הארגון לא יהיה חבר בכל ארגון עובדים אחר
בחברות כפולה ונוגדת.

5.6. זפ1י<ו* יחובוזו חבי<3ז

5.6.1. הוראות תקנון זה והחלטות מוסדות הארגון מחייבות
כל חבר.

9 5.6.2, הכריז הארגון על סכסוך עבודה או על צעדים ארגוניים
חייב כל חבר, בארגון - לכבדן ולפעול על פיהן. הפרת
החלטות מוסדות הארגון ו/או להוראות תקנון זה -

מהווה משום עבירת משמעת.

6. מבנה הארגון

6.1. כלל<

6.1.1. הבחירות למזכירות הארגון ולמוסדותיו הנבחריס
בוועידה ייערכו לפי תקנון הבחירות של האיגוד.
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6.2. יעידו! ו1ארג1(

6.2.1. הוועידה נבחרת אחת לארבע שנים וחיכה המוסד
העליון של � ההסתדרות המקצועית

בהתאם לחוקת הבחירות.

6.2.2. הועידה תביא לייצוג מרבי ככל האפשר את כלל
מקומות העבודה בהם עובדים חברי האיגוד.

2.3.$. הועידה תמנה צירים שיבחרו על בסיס יחידות בחירה
וכפי שתקבע ועדת הבחירות, באישור האגף לאיגוד

מקצועי.

6.2.4. בנוסף יצורפו כחברי המוסדות יו"ר האיגוד, ובעלי
תפקידים נוספים כפי שיקבע בתקנון הבחירות.

"! 6.3. המרכז

6.3.1- המרכז יורכב מכל חברי הוועידה, ורק מחברי הוועידה.

6.3.2. בנוסף לחם יצורפו כחברי מרכז מתוקף תפקידם וכל
עח� הס מכהנים בתפקידם, יו"ר האיגוד ובעלי

תפקידים נוספים כפי שיקבע בתקנון הבחיתת,

*,6. מזכירי הארגון

6.4.1. כללי-

6.4.1.1. מזכירות הארגון (להלן:
"המזכירות") נבחרת, אחת
לארבע שנים, על ידי ועידת
הארגון, כאמור בתקנון

הבחירות.

" 6.4.1.2. המזכיתת היא הסמכות העליונה
של הארגון בתקופה שבין ועידה

לוועידה.

6.4.1.3. המזכיתת היא הגוף המבצע
והמנהל את עבודת הארגון
בהתאם להנחיות והחלטות

רעידת הארגון.

6.4.2. תפקידים -

6.4.2.1. התווית המדיניות הארגונית
והמקצועית.

6,4.2.2. בחירת ג*"מ יו"ר הארגון מבין
חבריה, ובלבד שהוא לא יהיה
^- חבר באותה מערכת בה מועסק ג  > ?

5̂ **, יי"י הארגון, *•§/ ל
* >^
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6,4.2.3. בחירת יעדו* כספיט מבין
חבריה, ובלבד שיו"ר חועדה לא
יהיה חבר באותה מערכת בה
מועסק יו"ר הארגון או מ"מ יוי'ר

מארגון,

6.4.2.4. בחירת ועדו* חגיי© מבין חבריה.

6.4.2.5. בחירת יעז-ו* יחסי עגידו? מבין
חבריה

6,4.2.6. בחירת ועדת אתיקה ומשמעת
מבין חבריה.

6.4.2.7, בחירת יו"ר ועדו? מקצועי* מבין
חבריה, וחברים בוועדה מבין

חברית ומקרב חברי הארגון.

" 6.4.2.8. מינוי ועדת בחירות לפני קיום
בחירות למוסד . ממוסדות

הארגון.

6.4.2.9. ביצוע כל תפקיד או הכרעה בכל
נושא שועידת הארגון הסמיכה

אותה לטפל בו.

6.4.2.10. הכרזת סכסוכי עבודה ו/או
צעדים ארגוניים.

6.4.2.11. המזכירות רשאית להקים
ולהפעיל ועדות ארציות ולקבוע
את סמכויותיהן, תפקידיהן

ופיזורן�

6.4.2.12. ליזום הקמת ועדות אחרות
ופורומים בהתאם לצורך.

 6.4.2.13. חבר מזכירות חייב להיות פעיל
 ̂

" באחת מהוועדות או הפורומים.!

6.4.2.14. הועדות או הפורמים יהיו
אחראים בפעולתם בפני

המזכירות.

6.4.2.15. המזכירות תמנה מבין חבריה, או
מבין חברי הארגון, חברים בכל
פורום אחר, שהאתון יהיה שותף
לו, או שהתבקש לשלוח אליו

נציב/ים.

£ £=** 6.4.3. דרכי פעולה

.̂ ח
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6.4.3.1. המזכירות רשאית להסדיר
בעצמת את מועד ישיבותיה,
ההזמנה להן ודרך ניהולן, ובלבד

שתתכנס אחת לחודש לפחות.

6.4.3.2. ישיבת המזכירות תתקיים בכל
מספר חברים שיגיעו לישיבה

והחלטותיה מחייבות.

6.4.3.3. החלטות במזכירות מתקבלות
ברוב רגיל של החברים הנוכחים,
למעט בעניין כינוס � שלא מן
המנייך של הוועידה שתתקבל

.2/3 של ברזב

,6.4. יו"ר הארגון חייב לכנס ישיבת 3.4
מזכירות שלא מן המניין, לבקשת

 2/3 מחברי המזכירות בכתב.
^

. פרוטוקול 6.4.3.5. המזכירות תנהל
מישיבותיה והחלטותיה,

6,5, *1"ר בארגון

6.5.1. יו"ר הארגון ייבחר בבחירות ישירות על ידי חברי
הארגון, כמפורט בתקנון הבחירות ותפקידיו יהיו

כלהלן/

6.5.2. מרכז את הפעילות השוטפת של הארגון,. בהתאם
להחלטות שמתקבלות במזכירות בין ועידה לוועידה.

6.5.3. מזמן את ישיבות המזכירות.

6.5.4. משמש כיו"ר המזכירות ומנחל ישיבותיה .? ?

6.5.5. מייצג את הארגון במגעים עם גורמים שתים בהתאם
להנחיות המזכירות.

" 6.5.6. אחראי לדווח לוועידה על פעילות מוסדות הארגון.

7. ו*דחו*0וג0קיד
7.1 יושב ראש הוועידה יקיים דיון בהדחת בעלי תפקידים בארגון או של המזכירות באם

קיבל פנייה בכתב החתומה על ידי 33 צירי ועידה. הודעה על כינוס ישיבת הדחה תפורסם
בין חברי הוועידה לא יאוחר מ-10 ימים לפני כינוס ישיבה כאמור. באס נדחתה הצעת

הדחה - לא תדון הוועידה בהצעה נוספת להדחה של אותו בעל תפקיד או של המזכירות
בהתאמה למשך ארבעה חודשים.

7.1 הוועידה מוסמכת להדיח את יושב ראש הארגון בהצבעה של 76 מחבריה. אם הודח יושב
הראש, תמנה הוועידה יו"ר זמני במקומו לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים. באס יתרת

> "יד *£)*
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הקדנציה ארוכה מ-18 חודשים - יתקיימו בחירות כלליות בקרב חברי הארגון ליז"ר
בלבד, והיו"ר הנבחר ישמש בתפקידו עד הבחירות הכלליות הבאות.

7.3 הוועידה מוסמכת להדיח את המזכירות כולה בהצבעה של 6$ מחבריה. אם הודחה
המזכירות, תקיים הוועידה בחירות חדשות למזכירות מקרב חבריה, כפי שמתואר בסעיף

5 לפרק יאי לתקנון הבחירות.
7.4 הוועידה מוסמכת להדיח חבר יחיד במזכירות ברוב מבין חבריה באס מצאה רשות
השיפוט הארצית של ההסתדרות כי עברו עבירות משמעת או כי גרמו לפגיעה בזדון�

בארגון העיתונאים. הוועידה תבחר מתוכה חברי מזכירות חדשים תחת אלה שהודחו.
7.5 חבר מזכירות שלא הגיע לחמש ישיבות מזכיתת רצופות או לישיבות מזכירות במשך חצי

שנה (הארוכה מבין שתיהן), יודח באופן אוטומטי על ידי יו"ר הארגון. החבר המודח
יוחלף בבא אחריו בתוצאות הבחירות למזכירות שהתקיימו בוועידה, בכפוף לכללי הייצוג

 המוזכרים בפרק ד* לתקנון הבחירות.
^

8 ועדות האיגץ

8.1 ועדו*י?ב<קייי*
8.1.1 יו'�ר הוועדה וחבריה נבחרים על-לדי הועידה.

8.1.2 יו"ר הוועדה וחבריה ל# יהיו חברים במזכירות
הארגון.

8.1.3 הוועדה תמנה לפחות 5 חברים כולל יו"ר.

8.1.4 חבר ארגון המעוניין להגיש מועמדתו לתפקיד יו"ר
ועדת ביקורת, יעשה זאת בכתב, ויגיש מועמדותו
לוועדה המכינה, לא יאוחר משבעה ימים שלפני מועד

כינוס הוועידה הבוחרת.

8.1.5 הגישו יותר ממועמד אחד את מועמדותם לתפקיד יו"ר
ועדת ביקורת תתבצע הצבעה בועידה אודות
 המועמדות. המועמד שיקבל את מירב הקולות הוא

המועמד הנבחר.^

8.1.6 הצבעה ליו"ר ועדת ביקורת תהיה גלויה, אלא אס
לפחות 1/3 מהנוכחים יבקשו אחרת,

8.1.7 אם יוחלט על הצבעה חשאית, תתמנה ועדת בחירות
אד-הוק על-ידל הועידה שתנהל הליך בחירות ליו"ר

ועדת הביקורת.

8.1.8 תפקידי ועדת ביקורת -

8.1.8.1 תבחן את תקינות פעולות הארגון
ומוסדותיו בכפוף לתקנון

הארגון.

̂י"*^ //יי 
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8.1.8.2 תדון' ותטפל בתלונות חברי
הארגון כלפי מוסדות הארגון.

8.1.8.3 תיזום בדיקת דרכי קבלת
החלטות של מוסדות הארגון

ואופן ביצוען.

8.1.8.4 תדווח על פעילותה השוטפת
למזכירות, בהתאם לצורך.

8.1.8.5 תדווח בכתב, אחת לשנה, על
פעולותיה למזכירות ולחברי

הארגון.

8.1.8.6 רשאית לדרוש מהמזכירות כינוס
מיוחד של הוועידה.

8.2 ועדת האתיקה המקציע** והמשמעת

8.2.1 יו"ר הוועדה וחבריה נבחרים על-ידי המזכירות.

8.2.2 יו"ר הוועדה וחבריה לא יהיו חברים במזכירות
הארגון.

8.2.3 יו"ר ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת חייב להיות
בעל וותק של 7 שנים בפועל לפחות במקצוע העיתונות.

?8.2.4 חבר בוועדת האתיקה המקצועית והמשמעת חייב
להיות בעל וותק בפועל של לפחות 5 שנים במקצוע

העיתונות.

8.2.5 המזכירות תבחר לפחות 5 חברים כולל יו"ר.

8.2.6 חבר ארגון המעוניין להגיש מועמדתו לתפקיד יו"ר
ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת, יעשה זאת בכתב
 . ויגיש מועמדותו לוועדה המכינה, לא יאוחר משבעה

" ימים שלפני מועד כינוס המזכירות הבוחרת..^

8.2.7 תגישו יותר ממועמד אחד את מועמדותס לתפקיד יו"ר
ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת תתבצע הצבעה
במזכיתת אודות המועמדות. המועמד שיקבל את

מירב הקולות הוא המועמד הנבחר.

8.2.8 הצבעה ליו"ר הוועדה תהיה גלויה. אלא אס לפחות 1/3
מהנוכחים יבקשו אחרת.

8.2.9 אם יוחלט על הצבעה חשאית, תתמנה ועדת בחירות
אד�הוק על-ידי המזכירות שתנהל הליך בחירות ליו"ר

ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת.

8.2.10 תפקידי ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת -
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8.2.10.1 עריכת תקנון אתיקה לחברי
האתון אשד יהווה נספח לתקנון

זה ויאושר בהתאם.

8.2.10.2 מטפלת בביתר חריגות מקוד
האתיקה המקצועית.

8.2,10.3 מטפלת במקרים של הפרת
הוראות והנחיות מוסדות הארגון

על-ידי חבריו.

8.2.10.4 לוועדה סמכות לדחות את פנייתו
של עיתונאי להתקבל כחבר
בארגון, להשעותו ואף לסייס
חברותו בארגון בהתאם

להוראות תקנון האתיקה..

8.3.1 מזכירות- האתון תבחר את יו"ר הוועדה מבין חבריה
ואת חברי הוועדה מבין חבריה ומקרב חברי הארגון.

8.3.2 מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות משבעה כולל
יו"ר הוועדה.

8.3.3 ועדת החברים רשאית במקרים בהם קיימות נסיבות
המצדיקות זאת, לבחון, אם חבר עומד בתנאים

בהתאם להוראות הסעיפים לעיל

8.3.4 ועדת חברים רשאית, אס תמצא לנכון, לזמן את חבר
לראיון ו/א1 לדרוש ממנו כל מסמך או אישור או

פרטים אתרים שתמצא לנכון.

 8.4 ועדו! <חס< עגודה
^

8.4.1 ועדת יחסי עבודה מופקדת על מערכת יחסי עבודה
שבין העיתונאים למעסיקים ובין הארגון למעסיקים

וארגוני המעסיקים בכפוף למזכירות..

8.4,2 מזכירות הארגון, תמנה את יו"ר הוועדה ואת חברי
הוועדה מבין חבריה ומקרב חברי הארגון.

8.4.3 מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות משבעה כולל
יו"ר הוועדה.

8.5 ועדה בגקציעית

8.5.1 ועדה מקצועית מופקדת על העמקת הידע וההשתלמות
במקצוע העיתונאות, ליזום דיונים מקצועיים בנושאים
7/**- שונים בתחומי המקצוע וקידום והטמעת נורמות
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מקצועיות ואתיות בקרב עיתונאים, טיפוח ערכי
הדמוקרטיה, זכויות האדם וחרות האזרח, שיווין
מגדרי והגנה על חופש הביטוי וחופש העיתונות,

בישראל ומחוצה לה.

8.5.2 מזכירות הארגון, תמנה את יו"ר הוועדה מבין חבריה
וחברי הוועדה מבין חבריה ומקרב חברי הארגון.

8.5.3 מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות משבעה כולל
יו"ר הוועדה.

8.6 כללי

8.6.1 בנוסף לגופים הנבחרים יפעיל הארגון ועדות ארציות
בנושאי פעולה שונים.

0 8.6.2 יו"ר ועדה ארצית וחברי ועדה יבחת מבין חברי
המזכיתת וחברי הארגון.

8.4.3 בחירת יו"ר ועדה ארצית תיעשה על-ידי .המזכירות
ברוב רגיל ובהצבעה גלויה אלא אם 1/3 מהנוכחים

יבקשו אחרת.

•8.6.4 החלטות ועדה ארצלת המחייבות נקיטת פעולה על�ידי
הארגון תובאנה לאישור המזכירות. המלצות אחתת

תימסרנה במסגרת דו"חות שנתיים.

8.6.5 לא ייבחרו חברים לועדות הארגון, אם הורשעו בבית
משפט בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון למקצוע

העיתונות, ב -5 השמם שקדמו לבחירתם.

8.6.6 התפטר חבר בוועדת, תיבנס התפטרותו לתוקף רק
לאחר 72 שעות ממועד הודעתו בכתב, ובתנאי שלא

הודיע החבר על ביטול ההתפטרות.

9 יייזילו בתיאום ובהסכמה עם יו"ר הארגון, ובהתאם^ 8.6.7 כל ועדה תסדיר את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן ודרך
לתקנון זה.

8.6.8 החלטה על הפסקת כהונת יו"ר ועדה או חבר בוועדה
תתקבל במזכירות.

8.6.9 חלה חובת רישום פתטוקול של דיוני הוועדה והעברת
העתקס לחברי הוועדה, ליו"ר ועדת ביקורת של

הארגון וליו"ר הארגון.

8.6.10 ועדה תמנה לפחות 5 חברים (כולל היו"ר).

8.6.11 החלטות בוועדה יתקבלו ברוב רגיל,

8.6.12 אחת לשנה יוגש דו"ח תקופתי בכתב על�ידי יו"ר
הוועדות אל יו"ר הארגון לצורך הגשתו והצגתו לדיון

בפני ועידת האתון.

/7/ י-* י**" /

*""**57 /
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8.6.13 ועדת ביקורת תערוך ביקורת על עבודת הוועדות.

8.6.14 כל ועדה תמשין לכהן בתפקידה גם אס הרכבה חסר,
עד אשר תיבחר ועדה אחרת תחתיה.

8.6.15 חברי כל ועדה, ימשיכו לכהן בתפקידם עד אשר יוחלפו
באחרים.

8.6.16 עד מינוי חברי ועדה חדשים במקום חברים יוצאים,
רשאים ומוסמכים חברי הוועדה הנותרים להמשיך

לפעול.

7*8 הוועדה המכינה

פרק זו? יעוגן בתק11{ הבחיו'ות*

8,8 פורומים מקצוע"ם

8.8.1 מזכירות הארגון רשאית להקים פורומים מקצועיים,
העוסקים בתחום המבוקש.

8.8.2 פעולות הפורומים תהיינה בכפיפות לתקנון
ולמוסדותיו.

9 ש1נ1ת

9.1 אתיקה
י

9.1.1 הארגון ינהג בהתאם לנורמות המעוגנות במסגרת
 תקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

^
9.2 ערעורים

9.2.1 ערעורים על החלטות הארגון וגורמיו ידונו בפני רשות
השיפוט,

9.3 שיגוי זגקגון

9.3.1 הצעות ובקשות לשינוי תקנון מטעם הארגון, יוגשו אך
ורק לפי החלטת הועידה, אשר שינוי התקנון מצוי

במפורש על סדר יומה, שנקבע מראש.

9.3.2 החלטה בדבר הצעה ובקשה לשינוי התקנון תיערך
בהרמת ידיים בלבד. ההחלטה תהא בעלת תוקף אך
ורק אם נתקבלה בתב של שני שלישים לפחות

מהמשתתפים בוועידה

59^?
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ההצבעה על סעיפים בהצעה, שלגביהם אין הצעותהצעות חלופיות, יועמדו להצבעה לפי סדר, אך לפני9.3.3 סעיפים בהצבעה לשינוי התקנון, שלגביהס הוגשו
חלופיות.

דרשו לפחות רבע מהנוכחים להצביע על כל סעיףחלופיות, ניתן להעמידם להצבעה בגוש אחד, אלא אס9.3.4 סעיפים בהצעה לשינוי התקנון, שלגביהם אין הצעות
בנפרד.

לתוקפם מיד לאחר אישורם כאמור.9.3.5 שינויים בתקנון יאושרו, בהתאם לחוקה, וייכנסו

אישר 3יעדז? לתיאום וניציע 25 ליינ* 2015
 *0-?|ר#ק 68$?
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תקנת האתיקה של
מועצת העיתונות

ערד 150£ בשה ובידה סבוראי17) 12 סשרד
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הקדמה
השופטת (בדימי) דליה דורנו�

נשיאת מועצת העיתונות בישויאל

למעלה מארבעים וחמש שנים הלפו מאז אושר על ידי מועצת על העיתונות, כמטרה למנוע זליגת מידע שלא אושר על יד
העיתונות תקנון האתיקה הראשון, שכלל מספר מצומצם הצנזורה, מחייבים סיקור שוויוני ונאמן על המתרחש בעורף

של כללים. זאת מתוך הבנה כי מדובר בגיר0ה בסיסית, והקפדה מיוחדת על כבודם של נפגעים ומשפחותיהם,
 שתהיה נתונה לשינויים, לתוספות ולעדכתים. ואכן, במהלך

^
השנים הורחב התקנון ונוספו לו כללי אתיקה רבים ששיקפו הגם שמועצת העיתונות היא גוף וולונטרי ולתקנון אץ מעמד
את השינויים שחלו בתקשורת ובחברה בישראל. התקנון של דץ, הכיר נ? בית-המשפט העליון כמשקף את האתיקה
המעודכן משקף את "האר מאמץ" של התקשורת בימי שלום העיתונאית, ובהפרת כלליו כעבירות אתיקה. אף התקנון עצם.י
כבימי מלחמה. הוא חל על התקשורת לסוגיה - המודפסת, קובע כי בית-הדץ לאתיקה של מועצת העיתונות מוסמך לדון
האלקטרוניתוהאינםרנטית. ולפסוק בתלונות על הפרת כללי האתיקה העיתונאית גם נגד

עיתונאים ועיתונים שאינם חברים במועצה העיתונות.
הנוגעים לתפיסות יסוד של עיתונות בצד עקרונות הצהרתיים,

חופשית - נאמנות לאמת, אומץ לב, אחריות, יושר והגינות כללי האתיקה אינם משקפים אפוא הסדרים פרטיקולארייפ
- התקנון כולל כללי התנהגות מפורטים של אסור ומותר. החלים על חברי מועצת העיתונות בלבד, אלא עניינו של

מהם הדרושים לפעולה תקינה של העיתונות, כגון חובת התקנון הוא בנורמות מקצועיות של העיתונאות,
בדיקת הנכונות של הידיעה, אפשרות הוגנת לתנובה וחיסיון

המקורות; מהם המיישמים את דרישת ההגינות, כגון איסור אכן לנוכח האופי של מקצוע העיתונאות, שבבסיסו חופש
 ניגוד עניינים והבחנה בין פרסומת לידיעות ודעות; ומחם הביטוי, ותפקידו במשטר דמוקרטי לבקר את רשויות השלטון

האוסרים פרסומים הפוגעים בפרטיות שאץ בהם עניין ציבורי ולתת במה לדעות שונות, ההוק לא הסדיר מקצוע זה ולא הקים^
או שפגיעתם בפרטיות עולח על העניץ הציבורי בחם, כגון גוף המוסמך לאכוף את כללי האתיקה המקצועית. וכך ראוי.
איסור פרסום שמוה, תםונות ופרטים מזהים אחרים של קטינים שכן, השמירה על עיתונות חופשית מהתערבות השלטון היא
(איסור שיסודו בחוק),של חשודים בעבירה עד להתייצבותם תנאי לקיומה של דמוקרטיה. אלא שלנוכח כוחה של העיתונות
בבית המשפט ושל חללי ופצועי מלחמות ואסונות אחרים לפני ופגיעתן הרעה של הפרות כללי האתיקה מוגשות מדי פעם
שהידיעה על הפגיעה הגיעה למשפחותיהם, לאחרונה נוספו בכנסת הצעות חוק שמטרתן לרסן כוח זה ולהטיל בחוק

איסורים מפורטים המבטיחים קיום כלל אחרון זח. מגבלות שונות על התקשורת.

לאחר מלחמת לבנון השנייה נקבעו כללי אתיקהלימי חירום, כיבוד כללי האתיקה העיתונאית נדרש אפוא למניעת התערבות
המשתלבים בעקרונות של עיתונות חופשית,הנדרשת גם בעת שלטונית מזיקה בחופש העיתונות, והוא חיוני לקיומה של

שיג חופשי ואף ביקורתי, מתוך אחריות. תקשורת חופשית, אחראית והוגנת. חירום לנהל שיח ו
הכללים המיוחדים החלים בעת חירום מטילים חובות נוספות

ספטמבר 2010
א תשרי תשע"
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נשיאות מועצת העיתונות מליאת מועצת העיתונות

נשיאת המועצה נציגי ציבור
דורנר פרופי שולמית אלמוג אודי הירש השופטת (בדימוס) דליה

עו"ד אילן בומבך דני זקן .
מ"מ נשיאת המועצה

 פרופי אחרון בן-זאב סוהיל הדד
 ̂
ער7 אךנה

פרופי חדרה נישל יצחקטאוב
מזכ"ל המועצה פרןפ, ךמ ג(ע"," משחטימור

אריק בכר
דייר אםל גימאל יהודית יהזקאלי
פרופי שודמית אלמוג (נציגת ציבור), , , ד"ר הנרייט דהאן כלב בן-דרור ימיר

השופטת דליה דורנר ברוך מאירי ורד ברמן (נציגת העיתונאים) יעו"ד אופיר טל ציפי רומן^ יוסי בר-טוהא (נציג העיתונאים)^4 ז"ל םוחםד ותד אבי פז^ פרופי אהרון בןיזאב (נציג ציבור)
פרופי רבקה כרמי ה"פשיבי

דני זקן (2ציג7!עיחונאים)
הרב משה חיים לאו ד"ר מוהמד ותד (נצע ציבור)

פרופי דן לאור
יצחק טוניק (נצעהעורכים והמרילים)

פרופי יחיאל לימור נציגי העורכיפ והמו"לימ
משהטימור (נציג העיתונאים)

מתתיהו טננבאום (נציג העורכים והמרילים). , עו"ד ארנה לין גליתאלטשט"ן (גלי צה"ל)
יצחק מאיר <ו0י אל^טוב (משפחה)

בן-דרור ימיני (נציגהעיתונאים)
מן דב אלפון (הארץ) סוהיל בראם (נציגהעורכים והמו"לים) י. , אל&נ"

עו"ד אורי סלונים זוהיר בחלול (רדיו אשמס) רימון לר (נציג העורכים והמו"לים)
, , פרופי נחום פינגר אשר בחרב (ישראל היום) פרופי יחיאל לימור (נציגציבור)^
פרופי יהודה פרידלנדר עו"ד מאיר בליק� (מעריב)

אבי פז (נציג העיתונאים)
, , , , , ד"ר יהודית ריכטר דוד בן-בסט (רדיוס, רדיו לב המדינה)

אלי פלאי (נציג העורכים והמו"לים)
, , , פרופי עמוס שפירא עוזי בנדמן (העין השביעית)

פרופי יהודה פרידלגדר (נציג ציבור)
אבצךר (נציגהעורכים והמו"לים)... , הרב יובל שרלו בסאם גיאבר (פנורמה) _ יו

¤ , , ד"ר יעקב הכס (איגוד האינטרנט עמוס רגב (נציגהעורכים והמרילים). , הישראלי)^ דיר יהודית ריכטר (נציגתציבור)^
עמוס שוקן (נציגהעורכים והמו"לים),, , יצחק טוניק (גלי צה"ל)

נציגי העיתונאים מתתיהו םננבאום (המודיע) ערד חייםשיבי (נציג העיתונאים)
יעקבאהימאיר סוהיל בראם (רדיו א-שמס) פרופי עמוס שפירא (נציגציבור)

מרדכי שקלאר (נציגהעורכים והמו"לים)_, , ^ אורי בינדר רימון לר (איגוד האינטרנט הישראלי)
. , , , גד בן יצחק אלי פלאי (משפחה)

הרב יובל שרלו (נציג ציבור)
יוסי בר-מהזא יואבצור (מעריב)

ורד ברמן עמוס רגב (ישראל היום)
אחיה גינוסר עמוס שוקן (הארץ)

משקיפים בנשיאות חיותה דביר במבי שלג (ארך אחרת)

(0ק< אלישע שפעלמן (רשות השידור) עו"ד עמיהוד בן-פורת רק10ר*ן? זזלי

(רשןת הש^1ר) ̂זר 7ר-7רזנר מר7כ< שק?>אר  עו"ד יעל גרוסמן א
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� תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות 1

הגדרות: (תיקון 7.1.03)

ם ועיתונים ג. לא יובאו דברים בשמו של אדם אלא אם הם מובאה לרבותאמצעי תקשורת אלקטרת" 1. "עיתון" -

£ מקוונים ולרבות הבעלים,המרל והעורך האחראי של ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב. מכתב למערכת
אמצעי התקשורת. מותר לפרסם שלא כלשונו אם כותבו לא אסר זאת

לרבות עורך. מראש ואם בעריכה לא היה משום שינו* מהותי בתוכן עיתונאי" - "

"אדם" י לרבות תאגיד ,חבר בני אדם מואגד א7 בלתי המכתב או במשתמע ממנו.

מואגד וגוף ציבורי.
בדיקת העובדות

יבדקו העיתון והעיתונאי חו8ש העיתונות ואחריותה המקצועית *• א- ל^י 2י*ם ***** בלש7,י,
2. עיתון ועיתונאי יהיו נאמניםלהופש העיתונות ולזכות את נכונותה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה

̂  נסיכות העניין. הציבור לדעת בהגישם לציבור שרות מקצועי ובפרסום
מדויק,הרגך ואהראי של ידיעות ודעות. ב. דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה

כאמור.

יושף והגיגןת ג. העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את

7̂ ע�ליל, בפרסום מבדיקת מהימנות הידיעה. 3. א. עיתון ועיתונאי יפעלו ביושר, בהגינות וללא מורא. ייבא ל7יס

בהבטיחו עיתון או עיתונאי למקור שהידיעה שמפר או
הדעה שהביע לא יפורסמו, לא יימסרו אלה לפרסום אף אוביקטיביות

אם יש בהם ענץ לציבור. 5. א. עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בי; ידיעות לבין דעות.
ב. ידיעה המתפרסמת במסגרת של הבעת דעה יחולו

באמנות לאמת ^לי7י כללי ליא"יל/לי בנוגעים לידיעות.
יעותיהיד, הוגן וללא הטיה. פר0ום י7 4. א. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר *•

אינו מדויק, מטעה או מסולף. 7 ? ליטלע�מ' לא תהיה מטעה. שאינו אמת,

0ומת לחומר ̂י תונאד יבחינן בפרסןם ביו < ךעי עיתן? ב. לא יימנעו עיתון ועיתונאי מלפרסם מידע שקיים עניין 7י�
שלא תפךר0ם פרסו*ה ^חזית כחומר באןפ? , לרבות בשל לחצים פוליטיים, מערכת* < ציבורי בפרסומו

כלכליים או אחרים וכן בשל חרם או איום בחרם מערכתי.

מודעות.
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לפני שווידא תיקון טעויות, התנצלות ותגובה חמור במלחמה,בתאונה או באסון אחר,

7. טעויות, השמטות או אי דיוקים שהם מהותיים בפרסום שהידיעה על מותו או פגיעתו של אותו אדם הובאה

עובדות, יש לתקן במהירות, בהגינות ובהבלטה הראויה לידיעת בגי משפחתו הקרובה מפי גורם מוסמך.

ביחס לפרסום המקורי. בנוסף לכך תפורסם במקרים 7. (תיקון 15.6.10) לא יתקרב עיתתאי למקום הימצאם

המתאימים גם התנצלות. במקרים המתאימים תינתן של בני המשפחה הקרובה של אדם שנספה אך נפגע

לאדם שנפגע אפשרות הוגנת להגיב על טעות,השמטה באופןהפור במלחמה, בתאונה או באסון אחר, לפגי

רות ובהבלטה הרארה ביחס שווידא שהידיעה על מותו או פגיעתו של אותו אדם או אי דיוק מהותיים במהי

לפרסום המקורי. הובאה לידיעת בני משפחתו הקרובה מפי גורם םוסםך.

^ ה. (תיקון 15.6.10) לא יפרסם עיתון תמונות של בני
 פרטיות וש8 טוב משפחתו הקרובה של אדם שנספה או נפגע באופן

~

8. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ללא הסכמתו של אדם דבר חמור במלחמה, בתאונה או באסון אחר, שצולמו ב-24

אלא השעות הראשונות לאחר שנודעלהםעל האסון,אלא הנוגע לפרטיותו או לשמו הטובוהעלול לפגועבו,

אם קייםעניין ציבורי בפרסוםובמידה הראויה. פרסום בהסכמת המצולמים.

דבר כאמור מצריך ברגיל בירור מוקדם עם הנוגע בדבר ו. בקבלת החלטה בעניין פרסום שם, צילום או פרטים

יתחשבו העיתון ופרסום הוגן של תגובתו. מזהים אחרים של קורבן פשיעה,

והעיתונאי בבקשת הקורבן שלא ליתן פרסום לפרטים

קורבנות אל7/ <"טל/ל?יי כנגד העניין הציבורי בפרסומם. הפרסום

במידח ברגישות הראויים. 9. א. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שם,צילום או פרטים <7י*7י ט*5* <

צילום או פרטים ועין/ן3אר ל מזהים אחרים של אדם שנספה או נפגע באופן חמור ז- יא רפרסמן ***/

אלא בה0כ*תו ? במלחמה, בתאונה או באסון אחר, לפני שהידיעה על םזה*ם אחד*ם של ?ךרכ? עכ*רת *י?

לא רפר0מו *"< "*""* ידיעה בדבר מצב עת משפחתו ח- 0 מותו או פגיעתו של אותו אדם באה לי7*

בן *שיעד, אן עבירת מין אלא ,קיי הקרובה מפי גורם מוסמך ,אלא אם קיימות נסיכות בריאןתו של̂ 

הריגות של עניק ציבורי בפרסום לאלתר. בהסתמך על מקור רפואי מוסמך.

-<תי?ו? 16.3.03) לא יפרסמו עיתון ועיתונאי כל דבר ב. בקבלת החלטה בעניין פרסום שם, צילום או פרטים 0

בעביר" בר המ^ של *תלתנת אן מתלת?
מזהים אחרים של אדם שנספה או שנפגע באופן חמור ה?שור̂ 

עםהנילון. יתחשבו העיתון מ?<ל*עט ס^ל ?*י איש* ̂ק במלחמהגבתאונה א/ באסון אחר,

^^דרותעל העיתון ̂) מי^^ל̂  והעיתונאי בבקשת בני משפחת הקורבן שלא ליתן י� <**? 08י9

פרסום לפרטים אלה וישקלוה כנגד העניין הציבורי "�*""* לנ-ל̂ י^רת בהירות,ובדרך כלל ראוי

^=7ות.  ̂̂ ה באופן, במידה וברגישות ללי*** *עיס?פ פרטים̂  ש בפרסומם. הפרסום יהי

הראויים.

ק1ן 26.3.97) ̂י0 ̂( ג. (תיקון 15.6.10) לא יפנה עיתונאי בדבריםאל בני 

צילוםאו פרטים המשפחה הקרובה של אדםשנספהאו נפגע באופן *<• *?ל*יפי0מו עיתון ועיתונאי שם,
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מזהים אחרים של מי שטרםמלאולו 14 שנה, בנסיבות הליכים פליליים

העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו או ברווחתו, אלא 12א:א. עיתון ועיתונאי יכבדו בפרסומיהם את העיקרון

בהסכמת הוריו או אפוטרופסו ואם קיים עניין ציבורי 7יס77י שכל *7ם הוא בהזקת חף מפשע אלא אם נמצא

̂ין. בפרסום המזהה ובמידה הראויה. אשם 
קןן 07^25) ל* ,5לסע? שה1ן ת,תונא, צילום או פרטים ב. (1) (ת, ב. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שם,

מזהים אחרים של מי שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של חשוד בעבירה

לו 18 שנה, בנסיבות העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו שנעצד אך טרםהובאבפני בית משפט, אלא אם הסכים

 אם קיים עניין ציבורי בפרסום המזהה ל^ אן אם קיים עניין ציבורי הקשור לעיתוי הפרסום,
אלא או ברווחתו,

 ובמידה תראויה. נסיבות העבירה,אופיה,חומרתה או מעמדו הציבורי של
^

^ ג. (תיקון 15.4.10) אי פרסום צילום ופרטים מזהים החשוד.

פירושו הסתרה או טשטוש מוחלט של כל פרט העלול (2) (תיקון 25.6.07) לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שם,

ם אהר,0 של השן7 בעכיךח בטרם להסגיר את זהותו של הקמץ, ובכלל זה טשטוש היקף צ^ום אן פרמ# מזח<

אלא אם הסבים כל הפנים של הקטין וטשטוש קולו כך שלא ניתן יהיה נעצר ובטרם הובא בפני בית משפט,

- החשוד לפרסום או אם התקיימו התנאים הבאים: ל;7גלע

ד. (תיקון 15.4.10) כדי להבטיח את ביצוען של (א) 7,ללעל7/^7 מבעוד מועד דבר החשד וניתנה לו

̂ ל7/ג,נ בטרם חפרס1ם. הוראות סעיף זה, תיבדק כל כתבה או ידיעה הנוגעת שחןת̂ 

̂ימדי הקשור לעיתוי הפרסום,נסיבות לקטין והעלולהלפגוע בשמו,פרטיותו וברווחתו,לפני (ב) ק*םע?ק 

פרסומה,על ידי העורך חמוסמך של כלי התקשורת, העבירה,אופיה,חומרתה או מעמדו הציבורי של

החשוד.
קךן 13.2.02) בכיסוי ההליך הפלילי אץ ליצור חולים ותורמי אברים ב (2) ̂(

0 11. לאיפרסמו עיתון ועיתונאי שם, צילום או פרטים מזהים מראית עץ מובהקת של כוונה להשפיע על תוצאות

אץ ל5לס5 בעל/ל7 הםשפמ הערכח ̂ בכלל זה< אחרים של חולה נפש, מכור לסמים או לאלכוהול, תורם הםשפ

או נתרם של אברים וחולה סופני ללא הסכמתם או נחרצה של העדויות או העמדות של הצדדים או עמדה

הסכמת בני משפחתם, לפי המקרה, אלא אם קיים עניין לןבי תוצאה מסוימת של ההליך.

אץ מניעה ציבורי בפרסום ובמידה הראויה. (2) (תיקון 13.2.02) על אף האמור לעיל ,

לפרסם פרשנות משפטית של הדין, משמעותו

פסקדיןאו הליכים משפטיים (תיקון 13.2.02) והשלכותיו, בבל שלב שהוא, ולאחר מתן

̂<ם _ ד/ת*ח0ות ב,קורת,תלגבי הכרעות 12. א. סיקור משפט יתמקד בהליך המשפטי וישקף את 7/7/לט7/ ב

ההליך באופן נאמן לאמת, הוגן ואחראי. משפטיות או עובדתיות שניתנו בהם.

<חגשן! כהב אישום או ב. יש להבחין בבירור בין סיקור ההליך לבין התייחסות 7. פןר0ם בע,תון 7בר חש7

לנושא הקשור במשפט, פרשנות ותחקיר עיתונאי הרשעת אדם, ונודע לעיתון ולעיתונאי באופן מוסמך כי

שבפרסומם יש עניין ציבורי. הוסר חהש7 א{ לא הןגש כהב ך,אישןם אן בוטל אן זוכה
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ת או נפשית,אמתה או השקפה ן, מחלה או נכות גופני הנאשם בדין או נתקבל ערעורו של מורשע, לפי העניי

יפרסם זאת העיתון בהבלטה הראויה. פוליטית ומעמד חברתי<לכלי.

לא יציעו עיתון ועיתונאי אביונים אלה אלא אם הם

משפטים אזרחיים נוגעים עניינית לנושא הפרסום.

13. א. בפרסום שעניינו הליכים משפטיים אזרחיים, יציגו

העיתון והעיתונאי את עמדות כל הצדדים. אם הוגש :יגו7 עניינים

כתב הגנה, יינתן לן פרסום הולם. אם טרם הוגש כתב 15. א, לא יעמידו עצמם עיתון ועיתונאי במצב בו קיים השש

הגנה, תינתן ברגיל לנתבע אפשרות לפרסום הוגן לניגוד עניינים כין חובותיהם כעיתון וכעיתונאי לבץ כל

לעמדתו. אינטרס אחר,

^^ ב. נדחתה או נמחקה תגיעה בעניין אזרחי, יינתן לכך ב. מו"ל של עיתון ובעליו יפרסמו בעיתון אחת לשנה
פרסום באופן דומח ככל האפשר לפרסום בדבר הגשת גילוי נאות של האינטרסים העסקיים והכלכליים

התביעה. המהותיים שיש להם בתחום התקשורת ומחוצה לו.

ג. לא יפורסם דבר הנוגע לתביעה שנדחתה או שנמחקה ג. היה לעיתון אינטרס מהותי - כלכלי א; אחר, בתחום

כאמור אלא אם צויין דבר דחייתה או מחיקתה. התקשורת או מחוצה לו - בנושא של פרסום מסוים,

ד. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שאלות מתוך שאלון יפרסם בצמת לאותו פרסום גילר נאות של האינטרס

אלא שלו. או פרטים כלשהם מתוכנו, בהליך משפטי אזרחי,

הבעלים והעורך של העיתון בצמוד לתשובות שניתנו לשאלותאלה. ד.שםותיחםשל המו"ל,

תיקון 16.3.03) האמור לעיל בסעיף יופיעו בכל גליון שלו. ה. (תיקון 6.9.99,

זה יחול,בשינויים המחויבים,על פרסום שעניינו עתירה

לבג"ץ וגם על פרסום שעניינו הגשת תלונה למועצת שימוש לרעה

^ העיתונות. 16. א. לא יעשו עיתון ועיתונאי שימוש לרעה במעמדם,
בתפקידם אן בכוחם לפרסם א/ להימנע מפרסום.

הצלת חיים (תיקון 16.3.03) ב. לא יעשו עיתון ועיתונאי שימוש פסול במידע שהניע

. החרבה המוסרית והחוקית החלה על כל אדם להושיט לידיהם עקב עבודתם. 13אי

עזרה לאדם חמצוי לנגד עיניו כסכנה חמורה ומיידית

חלה גם על עיתונאי בעת עיטוק נוסך לחייו או לשלמות גופו,

פעולתו העיתונאית. 17. א. לא יעסוק עיתונאי בכל עיסוק,עבודה, שרות,יחסי

ציבור, פרסומת ואיסוף מודעות המעוררים השש או

אפליה וגזענות מראית עין לניגוד אינטרסים או להטעיית הציבור.

14. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי דבר שיש בו משום הסתה או ב. (תיקון 26.3.97) רואים כעיסוק נוסף המעורר חשש

עידוד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, או מראית עין לניגוד אינטרסים או להטעיית הציבור,

צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מבלי למעט מדרכי עיסוק נוסף אחרות-
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רות דומה אחר הפרט,האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי� אחר להשגת (1) תשדיר*1 פרסום, יחסי ציבור או שיי

לפגוע באופן חמור באמון הקשורים בתחום עיסוקו או מומחיותו של העיתונאי מידע העלול, בנסיבות העניין,

המגיש שירותים אלה; הציבור בעבודה העיתונאית.

(2) תשדירי פרסום,יחסי ציבור אן שירותדוםה אחר

המוגשים על ידי עיתונאי העוסק בחדשות, באקטואליה, ציון מקור הפרסום

יציגו עיתון ועיתונאי כלשהם את עבודתם של בפרשנות, בתחקירים או בראיונותעל מיגוון משאים; 21. לא

(3) יחסי ציבור, פרסום או איסוף מודעות הנעשים על עיתון ועיתונאי אחרים. ככל מקרה של ציטוט מידע

ידי עיתונאי על דרך קבע. שככר פורסם באמצעי תקשורת אחר או על ידי סוכנות

יציינו העיתון והעיתונאי את זהות המפרסם  חדשות,
^

^ * חוות לעת מייעצת ג37ר תחולת סעיף 17: המקורי.

עיתונאי רשאי לפנות לוועדה של מועצת העיתונות בבקשה

ליתן חוות דעת מייעצת בדבר הלותו של סעיף 17 על העיסוק חסיון עיתונאי

הנוסף שהוא מבקש לעסוק בו. הסמכות ליתן הוות דעת 22. לא עלו עיתון ועיתונאי מידע שנמסר להם בתנאי

מייעצת בשאלה הנדונה תוקנה לוועדת האתיקה שנקבעה שישאר חסוי ולא יחשפו זהותו של מקור חסוי אלא

בסעיף 23 לתקנון האתיקה או לוועדה מיוחדת שתוקם על ידי בהסכמת! של המקור.

המליאה או הנשיאות למטרה זו, בהתאם לסעיף 32 לתקנון

מועצת העיתונות. אתיקה בעיתון

23. א. עיתון ידאג להכשרה מתאימה של העיתונאים

טוגת הנאה העובדיםבו בתחום האתיקה המקצועית של העיתונות.

ם התנאים 18. לא יבקש ולא יקבל עיתונאי טובתהנאהבקשר לעניין ב. מו"ל של עיתון ובעליו יבטיחו אתקיו

9 הכרוך בעבודתו העיתונאית זולת מכלי התקשורת בו המאפשרים לכל עבודה עיתונאית הנעשית בעיתון
הוא מועסק. להתבצע על פי העקרונות של האתיקה המקצועית של

העיתונות.

אי תלות ג. עיתון ועיתונאי רשאים לפנות לוועדת האתיקה של

19. לא יונחו עיתון ועיתונאי במילר תפקידם על ידי כל גורם מועצת העיתונות בבקשה לחוות דעת בעניין עקרוני

חיצוני שאינו גלוי ובמיוחד לא על ידי מפרסמים וגופים מתהום האתיקה המקצועית של העיתונות. ועדת

שלטוניים, כלכליים ופוליטיים. האתיקה תפעל כגוף מייעץ.

אמצעים פסולים עורך ועיתונאי
20. לא ישתמשו עיתון ועיתונאי לשם השגת מידע באמצעים 24. א. לא יפרסמו בשמו של עיתונאי כתבה או מאמר

פסולים שיש בחם קלון למקצוע העיתונאות ובכלל זה שתוכנם שונה באופן משמעותי על ידי עורך ללא

אלימות, סחיטה, איום, פיתוי, חדירה שלא כדין לרשות הסכמת העיתונאי.
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ב. עורך שפסל לפרסום מאמר שחיבר עיתונאי לא יפגע אתיקה בימי לחימה (תיקיו 25.6.07)

בזכותו של העיתונאי לפרסם את המאמר בעיתון אחר. 26. א. תקנון האתיקה כולו חל גם בעת לחימה. לכללים

,9 ,5 ,4 הבאים חשיבות מיוחדת בעת לחימה.-

,23 השעיה מעבודה עיתונאית והפסקתה 13 א/14,

25. א. עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל ב. עיתון ועיתונאי יקבלו, כמידת הצורך, אישור

עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של הצנזורה הצבאית לפרסום ידיעה.

מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת ג. עיתון, מו"ל של עיתון ובעליו יפעלו לסיקור הוגן,

לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה אמץ ושוויוני של המתרחש כעורף, בצד הדיווח על

יהיה המתרחש בחזית הלחימה.  שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות,
^

^ רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי 7. בנוסף לאמור בסעיפים 9,א. ו-9^., יכבדו עיתון

ת ועיתונאי את כבוד האדם והפרטיות של נפגעי לחימה, מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בי

הדין לאתיקה על 0* העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, לא יצלמו צילומי תקריב של פצועים או חללים ולא

האת עד להכרעת הדין הסופית. ידווחו במישרין או בעקיפין (תוך שימוש ב"קודים") על

ב. עיתונאי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שבית הדין חללים ונפגעים קודם שנמסרה הודעה למשפחות.

יהיה ה. בנוסף לאמור בסעיפים 23א. 125-7" ידאגו עיתון, לאתיקה קבע שיש בה קלון למקצוע העיתונאות,

רשאי בית הדין לחייב את העיתון להפסיק את העסקתו מו"ל של עיתון ובעליו, ביחד עם מועצת העיתונות

של העיתונאי במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין ורשויות הצבא,להכשרה מקצועית ואתית ראויה של

לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות. עיתונאים המסקרים את החזית והעורף בעת לחימה.

ג. בדונו בהשעיה ובהפסקת ההעסקה כאמור, ינהג בית

הדין לאתיקה לפי סדר הדין שבתקנון מועצת העיתונות,

0

\^ ג10ת̂. 3̂ €̂0.0 
 העיתונות בכתובת

 מועצת
 בתקנון האתיקה מפורסמים באתר האינטרנט של

עידכונימ
עורך: אריק בכר • גרפיקה: גלי שמיר

ניתן להוריד את התקנון בקובץ 1ס? מאתר האינטרנט של המועצה
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̂י לקיום משטר דמוקרטי, שלט7; תקין והוגן, והברה נאורה ה2וטל1ז הלק גע&וב גןרלה. ̂ ז/?5שי?/ היא תט ^ ^ 2 י עיזעע

דע וביקורת בגו#א*ם שיש בהםענץציבורי באופן אמין, אחראי והוגן. בת לשרת את ההברה בא0פקת מי י- , - עיתונות טובה ה"

תונות מופקדת על שמירת ערכי עיתונות חופשית וטובה ובכללם חופש המידע, חופש הביטוי והופש הבעת י טןשג/. העי
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^

י 1 לעקרונות האתיקה העיתונאית מצד כל העוסקים בעיתונות ותשקוד על קביעתן ואכיפתן של אמות מיחז מקצועיות

המושתתות על מחוטבות מוחלטת לאמת, לדיוק, להבנות, להגנה על כבוד האדם ויצירתו ולכיבוד צינעת הפרט.

/ מועצת העיתונות מאשרת את האמנה אשר נחתמה ביום 93 5 27 בין נציגי הציבור, נציג חמרלים והעורכים ונציגי העיתונאים
*י 5 * \ במועצת העיתונזת. האמנה מצורפת לתקנון זח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. *,.£^,*
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$- י י יי < " """̂ ""^י ̂, � |̂̂ י ז?מועצז| ?'[" זוברי - ̂  י :" ותפקיזיימ " 1 . מטרית

חבר* מועצתהעיתונות חם אלה: האיגוד הארצי של נות 3\. י" י 2 ואלה המטרות והתפקידים של מועצת העיתו

א. לשמור על חופש העיתונות ועל זכות הציבור לדעת; עיתונאי ישראל, כל העיתוניםהיומיים היוצאים לאור

 ב. להאבק נגד מגמות שיש בהן כדי להגביל הספקת בישראל ,0וכנות עת"ים,:רשן11 השידור, הרשות השניה
^

מידע בעל עניין ציבורי ולהבטיח גישה חופשית אל לטלויזיה ולרדיו ,הטלוירח החינוכית, שידורי חטלויזיה

מקורות מידע וחיסר מקורות המידע של העיתונאי; בכבלים וגלי צה"ל, ובלבד שקיבלו על עצמם, בכתב,

ב לקבוע כללי אתיקח לעיתונות, לשקוד על קיומם את תקנון המועצה, את תקנון האתיקה של המועצה ואת

ולטפל בתלונות על הפרתם; מרות המועצה ומוסדותיה.

ד.לפעול למען קידום הרמה המקצועית של העיתונות 4. מליאת המועצה רשאית לקבל כחבר במועצהכל

ובכלל זה ליזום ולארגן השתלמויות, כנסים, ימי עיון כתב עת או תחנתשידור אשר ביקשו ככתב להצטרף

והרצאות,ולפרסם מידע וחומר הדרכה, באופן עצמאי למועצה והודיעו בכתב כי הם מקבלים על עצםם את

או בשיתוף פעולה עם אחרים-, תקנון המועצה, את תקנות האתיקה של המועצה ואת

ה. לפרסם דו"הות על עבודת המועצה,ובכלל זח מרות המועצה ומוסדותיה וכי הם מאפשרים לעובדיהם

החלטות עקרוניות שהתקבלו במוסדותיה; חופש התארגנות והתאגדות.

ו. לנקוט בכל הפעולות שיש בהן בדי לקדם את מטרות 5. א. הבר במועצה, במשמעותו כבסעיף 3 לתקנון זה,

המועצה. רשאי לפרוש ממנה במתן הודעה בכתב 15 יום לפני
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הפרישה. ייי""י ? העיתונאים במליאה. מועד

לוק 12. נציגי הציבור יבחרו ע"< המליאה. המועמדים יוצעו ב. פרישתחבר מן המועצה אינה פוטרת אותן מסי

חם לתקופה שלפני פרישתו. ע"י הנשיאות או ככתב ע"* שבעהחברי מליאה.נציג חיובכספי למועצה המתיי

אה רשאית,בהחלטה של שני שלישים םן ציבור העומד לבחירה.לתקופת כהונה נוספת לא ישתתף ?:/6. א. המלי

?.* ,-. משתתפיםבהצבעה, להוציא0/7� מן המועצה, אם בה&ה. , ';.>, :;' , *. ,?

..$ פעל בניגוד לתקנון או למטרות של המועצה או חפר את 13. חבר המליאה ייבחר לתקופה של שלוש שנים ויוכל
•? �-?' --:�. ^ ג':.-

?
? ?

?

"
?;?- �?�* 

י
̂י -

 י
 ̂.י*-££�-£�-*

?�*? � יי� ?
�:?£?"•*��: 

י
^- י - ?י ?? ? � � 

: 
י$

-?י̂� ; ^?� לשובגלהבחר לתקופה או לתקופות נוספות. ? : . ..̂ , ,̂ ר ? :יח$!$£$$ מרותהמועצח. �/... ,^.,י -י " : ,,-

פחות שלוש פעמים בשנה ע"י נשיא /'�. 44. המליאה תכונ0 ל
המועצח תובא בפני המליאה יי א הבר מן ̂""י ב. ההצעה להוצי "י^ . .̂ ?

? � , 
�. י �• ? ? ? �; - , . ? � ? \ . ;?� - . ? 

. . •� ? י - ?  - - � -. -^ ?� .!?;"-<? י!
* :-• ? ?? -�?

?�-�- �';  .- , ? - ?  ? ?
> . '? .? ?•?.??;- -? . *?: �- 

"? �*? *?
?..-* ?.."'

?;? 1 ̂;* .י-.-.̂:�^**"�! - 1̂.1^^,
י י "י " י  י

"י-"1 :"�"?!! :
!;י יי1

י י י "
,ל. י '

<י -* ,>- .;>?;�.-:;.:-̂  -• ? : -..� ?�:.? - ? ?..., .^:- ̂י?:�-;';- � �   .?;.:-:?/,..{>;
,->.נ;.-

:�.�.;?

£?$£:$??£$,*? 0 המועצה או, אם נבצר ממנולעשות זאת ע"י ממלא "? " 
^^§§ ̂•?י&י .9 על ^.הנשיאות, -^̂(

, ;^^ - £!$ $ מקומו. היא.תכונ0 לישיבה מ&ךת על פי החלטה של
 ולא

 מן המועצה
 הבר

אות להוציא 1̂!; 4 <א 7^2ליץ הנשו 0;|1;|̂ §;
4

^ :- " הנש^וו!או עלפידרישה בכתבשל לפחות שליש < ̂"י" תח^טד^יאה להוציא חכר 0המח^ה,אלאלאחר ̂י ^?. ן

� .̂ ̂ן; ̂ן ̂ן ^̂ י י 
^

: ::י מחבריהמליאה. י ̂י י:;?�" י שניתנה לו הזדמנות להופיעי בפני הנשיאות ארבפני | ~? 3 :̂̂ 5 ;̂ �•^^
כנסאת הישיבה יקבע את סדר יומה: נשיא ?-$;? לפי העניין. ולה&מיע טענותיו. י 1;1<>316 " י^15.0. מיש& ̂?;0;/$0י המליאה^ ? י

.̂
 -- ? • י 'י"

 י
� י ? : -.: �. י� - : 

 י
, .  -  י ??'. ?" י .

.
?
-.. 

יל-???"^. ? ?
?י '. -  ? י "^-י

• ? -  -
?

.
? ? ?� - ?  � ? ? ? � ?

- -4. ;?- "? �
? ?? ?? - * ;"-י.

?
>�

? " 
:�£~

|נ 7^ע^7; י7<ה* ק$ב 7לאש המליאה, בהעדרו ישב בראש || " ;/;; א1ת,הנשיא, י""י ,. ?י*:"י ?||:̂| י 7. י; אלה מוסדות המועצה: המליאה,הנש*

ח^ או מקןמו ^המ$$ה1^
י
 ̂

̂ ועדת הביקורת ובית הדק לאתיקה. 88̂ ממלא מקום הנשיא  
י
:£!)י

88̂ ש:יהבקש ע"י הנשיא או ע"י ממלא מקומו למלא תפקיד ;� ? ^8  ̂ '- י�^^^^ןון^^^ל י� "" ?-?^^^^^^ן

.$|̂  ̂ ©1/ , :̂? . ימ�/̂. . ..* -̂ 5̂^?  ̂ -. ? . ? •/"̂ £?- - המליאה 1�,.1 ":4,| {

^3^.. : ?
1 

 , 16; סמכויות המליאה ותפקידיה הם: 1
^ 

עשל מועצת העיתונות. אההיא המוסד העלי ": ך&לי •?•�? � ^1
;
^1,

י 9. המליאה: תורכב םסלוש חטיבות: נציגי ציבור שיחיו �י ^ א.לקבל דיווח על פעילות המועצה ועל תוכניותיה. : , י ^

̂  '§ ולאשר את תכניותיה ככל שהללו ידרשואת^ישור 30 מחברי ̂י* 400/0 מחברי המליאה, עיתונאים שיחיו̂  :

^ המליאה ועורכים וםו"ליםשיחיו 360/0 מחברי הפליאה. המליאה.
10. העיתונאים חברי המליאה יבחרו על ידי האיגוד הארצי כ. לבחור את נשיא המועצה ואת ממלא מקומו.

של עיתונאי ישראל. ג. לאשך את התקציב השנתי של המועצה.

11. העורכים וחמו"לים חברי המליאה ייבחרו באופן הבא: ד. לדון ולהחליט בכל עניין אשר יועלה בפניה ע"י

א. רשת ידיעות אחרונות, רשת מעריב ורשת הארץ הנשיאות, חנשיא או עשרה מחברי המליאה.

ימנו, כל אחת מהן, שלושה נציגים. ה. להתקין את כללי האתיקה של המועצה.

ב. כל כלי תקשורת אחר חבר במועצה ימנח נציג אחד. ו. לקבוע את דמי החבר של חברי המועצה כמשמעותם

ג. עם הצטרפותו של בל כלי תקשורת נוסף כחבר בסעיף 3 דלעיל על פי הצעה של נשיאות המועצה,

במועצה הוא ימנה נציג אחד עד שלושה כפי שתחליט בכפוף לאמור בסעיף 34 להלן.

הנשיאות באישור המליאה. בכל מקרה כזה יישמר ז. להחליט על התקשרות עם גופים בישראל ומחוץ

הייצוג היחסי של כל אחד ממרכיבי המועצה במליאה לישראל.

ויגדל בהתאם לכך מספר נציגי הציבור ומספר נציגי ח. להקים קרנות ולקבוע פרסים בשם המועצה.
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ט. למטת את המזכיר הכללי, הגזבר והיועץ המשפטי לשובולהבחר לתקופה או לתקופות נוספות. י,

כחת לתקופה של של המועצה. היתה המשרה בשכר יהא המינוי ע3"י ב. הנשיא וממלא מקום הנשיא "

הליכי מכרז שיאושרו ע"י הנשיאות. שלוש שנים ויוכלו לשוב ולהבחר לתקופה נוספת.

?<. לבשר את ועדת הביקורת של המועצה. ג. ממלא מקום הנשיא יהיה כשיר להבחר כנשיא אף

יא. להחלים על שינויים בתקנון המועצה. בתום שתי תקופות רצופות כממלא מקום הנשיא ולכהן

כנשיא עוד שתי תקופ7ת רצופות.

הנשיאות ד. הבר הנשיאות שנפסקה חברותו במליאה, תיפסק גם

-4 .|5:: -:_ ̂ 17. הנשיאות תנהל אתענייני המועצה ותפעל לקידום ,1 חברותו בנשיאות. .

 מטרות המועצה בכפיפות לתקנון המועצה (להחלטות 20. הנשיאות תכונס ע"י הנשיא או ,אם ;ב2י ממנו לעשות
^

 זאת או עפ"י בקשתו,ע"י ממלא מקום הנשיא או עפ"י
^ 

" _ המליאה /ג "*

18 א. הנשיאות תמנה שבעה עשר חברים ותורכב משבעה דרישה בכתב של לפחות שליש מחברי המליאה, מי

א ל נציגי ציבור, חמישה עיתונאים וחמישה עורכים * - שמכנס את הנשיאות יקבע את סדר היום שלה. כל הבר 
:
^1 

 י מחברי הנשיאות דשאי להוסיף נושא לסדר היום של
̂  י ומו"לים, כדלהלף

1) שבעה נציג* ציבור ייבחרו על ידי נציגי הציבור חברי . ;*שלב7;.7,;.שי*7?/ל!:לב7 שהודיע על כך בכתב לנשיא או

המליאה ובתוכם נשיא המועצה £#7לא מקום הנשיא; " לממלא מקומו לפחות? ימים קודם למועד הישיבה.
- ; ? ' " : *�'-'?"?? � . 

1-1 י , לי^יל ך-' -�

2') קטושל# עיתונאים ייבחרו על ידי האינהי הארצי של 21. הנשיא יהיה יושב ראש הנשיאות, אם נבצר מ$נ7 לשבת

ישב בראש ישיבות , עיתונאי ישראל מבין חברי המליאה. ^ בראש הישיבות או אם ביקש. זאתג
-י ! י יי 3) חמישה עורכים ומרלים מבין חברי המליאה ייבחרו הנשיאות ממלא מקום הנשיא.

באופן הבא. 22. עיתון יהיה חייב בפרסום הודעות לציבור מטעם מועצת

א) רשת ידיעות אחרונות, רשת מעריב ורשת הארץ ; העיתונותעל פי ^חלטת הנשיאות.̂/ "'
9 יבחרו, כל אחת מהן נציג אהד,.

ב) כל כלי התקשורת האחרים שהם חברי המועצה הנשיא וממלא מקומ הנשיא

יבחרו ביחד שני נציגים שיתחלפו מדי שנה תוך רוטציה 23. א. נשיא הםועצה עומד בראש המועצה ומייצג אותה

בין כלי תקשורת אלה לפי הסדר המוסכם. בלפי חוץ.

ב. עם הצטרפותו של כל כלי תקשורת נוסף כהבר ב. הנשיא ימלא את התפקידים המוטלים עליו לפי

ווגולאחת התקנון, ידווח למליאה ולנשיאות על פעולותהמועצח במועצה, הוא יבחר נציג לנשיאות על כי סי

משתי הקבוצות הנזכרות בפסקאות 3) א) ו-ב) לעיל, ותכניותיה, יהיה אחראי מטעם הנשיאות לניהול ענייניה

כפי שתחליט הנשיאות באישור המליאה. בכל מקרה של המועצה רפעל לקידום מטרותיה, והכל בכפיפות

כזה יישמר הייצוג היחסי של כל אחד ממרכיבי המועצה לתקנון המועצה ולהחלטות המליאה והנשיאות.

בנשיאות ויגדל בהתאם לכך מספר נציגי הציבור ומספר 24. א.הנשיא וממלא מקום הנשיא יהיו נציגי ציבור. הנשיא

נציגי העיתונאים בנשיאות. יכול שיבחר מקרב נציגי הציבור במליאה או מקרב

19. א, חבר הנשיאות ייבחר לתקופה של שלוש שנים ויוכל אישי ציבור שאינם חברים במליאה; ממלא מקום הנשיא
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 חחברוה.
; י יבחר מקרב נציג* הציבור במליאח. :

ב. הגופים השותפים במועצת העיתונות - נציגי הציבור, ב. המליאה תדון בהצעת הנשיאות, ן/יתן לאותו הבר

ם ונציגי העיתונאים - ימעלו הזדמנות להופיע ולהשמיע את-טענותיו בפני המליאה נציגי העורכים והמו"לי

? והחלים אם לאמץ את הצעה הנשיאות. א ומועמד _ במשך 45 יום להצגת מועמד מוסכם לנ&י

": ג. החליטה הנשיאות לאמץ את חחצעח להפסיק את מוסכם למ"מ נשיא. אם בתוך 45 יום לא תושג הסכמה �

- ; כין הגופים השותפים*יחיה כל אהד מחבר? המועצה _ החברות, תועבר החלטה המליאה לדיון בגוף שמינה ? <$

̂  .- #| אותו הבר וגוף זה יחליט אם להפסיק אההחברות \,> . 31§§-..;. ישאי להציע מועמדים לנשיא ולממלא מקומו,

..  ". כמוצע,י0 .
 ̂ <\ • : ג.המליאהתבהראתהנשיאוממלאמקומו.ההצבעה ^

. גוף להפסיק את החברות כמוצע, תופסק  .3^0^- ד: החליט אותו
̂  מועמד שאינו מוסכם תחיה חשאית, והבחירה ג

?> ?$ 
;!?1?1̂ ,*

̂|$ החברות וחבראחר יבחר כמקומו למשך התקופה � <^;̂ |#  ̂ ^:$^^^^7 -. הק^בר7̂ ,8̂  
י
^1/ ^-

4̂ . 7. מועמדות לממלא מקום הנשיא תוצג על דעת הנשיא י _8ל*" שנותרה לסיום כהונתו 1{181̂

^;0$^ ה.חחליט אוהו גוף שלא להפסיק את החברות כמוצע,
^0^ ^י ^י נ;^^^0:  אוך -ל̂נ {.,. ^1^}$^ או המועמד

-. ע מלההזייט בהצעה במשך חודש ימים, תובא. נ מ נ ו א  :^ / י "̂ . ̂ שנבחרו לתפקידם יחיו ̂םה!  ומ^
 הנשיא

.25 
י:;4;41;|: ^

̂| ההצעה לדיון חוזך במליאה והמליאח רשאית להחליט יי. ני- ,^, ̂  
י:;י;!| חברים במל^ח במקום הנשיא.וממלא מקום הנשיא . ̂,^#י  . .....

י ... י ; ~י1 על הפסקת החברות.̂  "-. -;4;. <
^- 

̂י יי""י י ..:: �.;;1י "* י 1נ 1* שסיימו; אה, כהונתם, ל3י העניין, 1 .,|||,

::^;(¥ 26, הנשיא וממלא מקום הנ^יאשסיימואה כהונתם :,::0 31; נתפנה מקומו שלחבר במוסד ממוסדות המועצה, או

. הגוף ;,: ̂\;בנע1^*̂ת י:^ " נבצר ממנ71רך,קבע למלא את תפקידו, יוכל !•̂ ^
פ מסיום / ..}0$~.., שבקל .מ לק/;ל לעשן התקופה שנותרה לסיום כהונתו 15^ בדיזנים ללא זבות-הצבעה, במשך המש שני  ̂ 133

1̂ חבר אחר כמקומו. }"י ̂י / . 4 ^ .^ 1̂
י \̂ הכהונה: ^^-^^^

: 
.- 27. הנשיא רשאי לך&ציל מתפקידיו לממלא מקום הנשיא.̂  ..<"

בצרמן הנשיא למלא את תפקידו, ימלא ממלא מקום. :ך מינוי ועדות נ  .2* ^
ם למנות ועדות קבועות הנשיאאתהפקידי הנשיא, 32. א.חמליאהאו הנשיאות רשא*

או ועדות לעניינים מסוימים.

חברות במוסדות המועצה ב.בכל ועדה יהיה לפחות עיתונאי אחד, עורך או מו"ל

גציבור אחד. 29. כל חבר במוסד ממוסדות המועצה רשא* לפרוש אחד ונצי

מחברותו במתן הודעה בכתב ליושב ראש הגוף בו הוא ג. אפשר שחלק מחברי הוועדה לאוהיו חברי המליאה

מכהן כחבר. ובלבד שרוב חברי הוועדה יהיו חבר3 המליאה.

30. א. סברה הנשיאות כי יש להפסיק את חברותו של חכר ד. הגוף הממנה יקבע אה סמטת הוועדה.

במוסד ממוסדות המועצה משום שפעל בניגוד לתקנון

או למטרות של המועצה,הפר אה מרות המועצה או ועדת ביקורת

התנהג באופן שאינו הולם את חברותו באותו מוסד, 33. א. ועדת הביקורת הבדוק את ענייניה הכספיים

רשאית הנשיאות להעלות בפני המליאה הצעה להפסקה והמשקייםשל המועצה ואה פנקסי החשבונות שלה
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והביא �אחת לשנה בפני- המליאה את המלצותיה לענ"ן ביו* הדיו לאתיקה

אישור הדין וחשבון הכספי של המועצה. י 39. בית.הדק לאתיקה של מועצת העיתונות (להלן בית

ב. לא יכהן אדם הן כחבר הנשיאות והן כוזבר (עדת הדין) מוסמך לדון ולפסוק בתלתותעל הפרת כלל*

נים ועיתונים (לרבות הביקורת. האתיקה העיתונאית ע"* עיתו

כתבי עת למיניהם ו כלי תקשורת אלקטרוניים), אף אם

כספימ א*נם הברים במועצת העיתונות. :

4 34 כל חבר המועצה ישלם דמי הבר שעור דמי החבר יקבע 40. המליאה רשאית לקבוע כללים כדבר הדרך להגשת

ועל ן: ,.. תלונות נגד עיתונים או עיתונאים ובדבר התנאים לטיפול על פ� הצעת הנשיאות, מזמן לזמן ע"י המליאה,
: ,-

�;: .
�
 י

? ?.>? ; ^: . '-- . ,-> ? .-. -- .- , -: ; -, ;  � �;,-" . - � ?
?

? �:• ??!
? �? 1

?'ו*;^
? 2י<:י "? י � י

̂י ; - "" ,י.

^ 4 * דעתהאיגוד הארצישל העיתונאיםושל ועדו! העורכים בתלתות;כאלה, ולהבחין לעניין זה בין עיתונים שהינם
.^ 

י ^ 55 ^ התקציב השנתי של המועצה יערך ע"י הנשיאות ועל *# חברים במועצו/ העיתונות לבץעיתונים אחרים.

נאיםושל נציגי העורכים י 41. המליאהתבחראתהברי בית 7,1ץ בשלוש ר שימות, _ עתהאיגת הארצי של העיתו ד

^;3 
י
" י והמו"לים ויאושר ע"י המליאה * שוות בגודלן, במספר שיקבע מעת לעת ע"י המליאה,

̂�� יי ,:?ז ;/1-; , . ^ \, 
ב כדלקמן * , ב כל פעולה מפעולות המועצה תהיה במסגרת התקצי י" .

�:-
י �ייי י י  י �י

י - ?י ? ?" "
י'':-1

 י
,
י ̂י י� - *̂ ^ י

 ^ ^ ג י א רשימת של נציגי ציבור, מהם תבחר המליאה את
המאושר

{"! ביתהדץ ואת#משנה ליו"ר בית הדין. 36. הנשיאות רשאית להסמיך מורשי חתימה אשר יחיו >?

רשאים לחייב את המועצה בהתחייברות כספיות ברשימה שלעיהונאים.

ובהתחייבויות אחרות. לכל התחייבות כספית מעל ג. רשימת של עורכים ומו"לים. <:�
?
,'? ? י^ ?? ./ ;

"
"? *? ?

? ;-1.-
י
י �?0

י
�- 
יי
י

** י
לסכןם אשר יקבע ע"י הנשיאות מזמן לזמן,תידרש • אפשל שחברי בית הדין לא יהיו חברים במליאה, #

שלוש שנים תיתן חתימת. מורשח חתימה מנציגי הציבור, מורשה חתומה 42\ חבר בית הדין ייבחר לתקופה של

\̂  
מנציגי העיתונאים ומורשה חתימה מנציגי העורכים _ לשוב ולבחור אוח7 מחדש ,? .

�יי 43. הבר בית הדין שהיה חבר המליאה כזמן שנבחר כחבר י" 9 7המו"לים. יי

בית הדין ושחדל לכהן כחבר המליאה, תסת"ם כהונתו

אך <משיך ויסיים את הדיון בכל תלונה סלרי עבודה כחבר בית הדין,

אות וכל שהחל לדון בה קודם שנסתיימה כהונתו, אלא אם חת ישיבה של המליאה, הנשי 37. מנין חוקי לפתי

גוף אחר של המועצה, הוא שליש ממספר החברים, המליאה החליטה להוציאו מן המליאה ולהורות שלא

ובלבד שיהיו נוכחים לפחות עיתונאי אחד, עורך או ימשיך בדיון,

מו"ל אהד ונציגציבור אחד. 44. נתקבלה במועצת העיתונות תלתה נגד עיתוןאו עיתונאי,

38. המליאה,הנשיאות וכל סף אחר של המועצה רשאים תפעל המועצה כדלקמן:

לקבוע לעצמם את סדרי עבודתם, במידה שלא נקבעו א. 1) היתה התלונה מופרכת בעליל - תידחה התלונה

בתקנון. על הסףוהודעהעל כך תישלח למתלונן. הסמכות

לדחות תלונה על הסף מן הטעם שהיא מופרכת בעליל,

תהא נתונה לנשיא או למי שהוסמך לכך על ידו.
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2) חלפו במועד הגשתהתלונה למעלה משנים-עשר נציגי הציבור (שיוכל להיות גם יו"ר בית הדין לאתיקה

חדשים מאז שנעשה הפרסום או אירע האירוע נשוא או המשנהלירר בית הדין לאתיקה), אשר יהיה יו"ר

התלונה, תידחה התלונה על הסף אלא אם החליט בית הדין (ישב בראש המותב, אחד מרשימת העיתונאים

בות ואחד מרשימתהעורכים והמו"לים. המותב יהא רשאי הנשיא, או מי שהוסמך על ידו, כי בשל נסי

מיוהדות,ראוי לברר אתהתלונהעל אףהלוףהזמן. לנסותלטפל בעניין, בהסכמת המתלונן זהנילון, שלא

ב. מועצתהעיתונות לאתברר תלונה שהוגשה לה על דרך השיפוץ. לא נסתיים הטיפול ב7דן # בתוך 14

̂שור יו"ר בית הזין לאתיקה, תוך 21 ימ?ם,. ובמקביל ג$לגוף שיפוטי או מעין שיפוטי א7 למשטרה ימים, או ב
- של מועצת העיתונות כי י £ :| יחןהמותב בתלונה ויחליט בה. י אלא אם קבע היועץ המשפטי ^

{;: -ניתןלהפריד את נושא התלונה מההליכים האחרים וכי ?$ 47, יו"ר בית הדין לאתיקה והמשנה ליו"ר ביתהדק :*£; י *

 ^^ לאתיקה, באישור הנשיאות,רשאים לקבוע >1ת נהלי
/:: ראוי לקייםאת ההליך במועצת העיתונות במקביל, ץי ~

?* : . . _ ג. לא {דחתה התלונה על הסף, תישלח התלונה לנילון י הדיון בבית הדין ולשנות אותם מעת לעת. /

. 1^£^ 48. בית הדין לאי היה גמל לסדרי הדין ולדיני הראיות ה ל ̂קש   ית
 ז^לון

:̂ ק  ̂ .^12^-^11 תוך 48 ^ות מ^ום בו ..^, -
45̂ בבי?/ המשפט רהיה ר&אי לנהוג בדרך *"י י:י 5̂ ̂^;0:^ ;�1- 1 ז §^̂ ^ / על התלונה בתוך 10 ימים. £י £ ?? 

 ̂
£•£

י  הנראית לוטובהר^להלעשיית צדק.
;;̂ נה (תגובת  (ם10 הימים האמורים תיבדקנה זןתלו ̂: "?'� ז, ד. בת " ?:

̂ ד*נילון (אם התקבלה): ע"י היועץ המשפטי או ע"י מי £�| -? 49. החלטת בית הדין. תתקבל ברוב קולותחבריו. £^;-(0 ??

4 י שהוסמך לכך על ידו, באישורו. של הנשיא. הבודק $ " י 50. החליט בית הדין כי עית1ן או.עיתונאי הפר כלל מכללי ל : , ,|̂  ^
̂: האתיקה של מועצת בעיתונות, רשאי בית הדין לנקום עך 21. יום מיום שנתקבלה התלונה, אם חתלונר, :.י.  -י יחליט ו - ייי

_ נגד העיתון או העיתונאי,א ו שניהם, בהתחשב בנסיבות ..$^^'
מצביעה לכאורה על הפרה של כלל מכללי האתיקה י

אחד אר אחדים מצעדים אלה: , העיתונאית ואם הוגשה על פי הכללים שנקבעו לענ"ן המקרה,

זה י א. אזהרה- ,;:

^ ה. החליט הברדק האמור כי התלונה מצביעה לכאורה ב. מיפה;
תועבר ג. פרסום התנצלות ע"י העיתון בנוסה ובמקום שייקבע על הפרה של כלל מכללי האתיקה העיתונאית,

התלונה בהקדם האפשרי ליו"ר בית הדין לאתיקה או, ע"י בית הדין-,

לבקשתו או בהעדרו, למשנה ליו"ר בית הדין לאתיקה. ד. השעיית עיתון מן המועצה לתקופה קצובה.

45. עד להעברת התלונה אל יו"ר בית הדין לאתיקה או אל בין הדין רשאי להורות שההחלטה תפורסם גם

המשנה ליו"ר בית הדין לאתיקה, רשאי הנשיא,או אדם בעיתונים אחרים, בנוסח מלא או מקוצר כפי שייקבע

לפעול להסדרת ע"י בית הדין. אחר אשר הוסמך לשם בך על ידו,

חעניץ, בהסכמה המתלונן והנילון, שלא על דרך 51. א. בכל מקרח בו החליט בית הדין כי עיתון או עיתונאי

השיפוט. חפר כלל מכללי האתיקה העיתונאית,יורה על פרסום

ן החלטת בית הדין בעניין בעיתון הנוגע לעניין, בהקדם 46. יו"ר בית הדין לאתיקה או המשנה ליו"ר ביתהדי

לפי העניין, ימנה מותב אשר ידון בתלונה. האפשרי ובהבלטה הראויה. לא ינתן להחלטה פרסום לאתיקה,

המותב יורכב משלושה חברים, מהם אהד מרשימת לפני עבור תקופת הערעור עפ"י סעיף 52 בי להלן או
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אק 8137 עלע?י - ע7 לעז;; החלטת הערעור. 7. ידי ב*מ, 777*; קגחמל יחיה משפטן. במותכ כן

ב, רשאי בית הדק שלא להורות על פרסום כאמור, או חמישה הכרים יהיו שנים מרשימת נציגי הציבור,

ן, ולסירוגין- שני הברים להורות על פרסום חלקי או פרסום בהשמטת פרטים שאחד מהם יהיה ירר בית הדי

מת. בעיתונאים וחבר אחד מרשימת העורכים מסויימים, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. מרשי

גאו שני חברים מרשימת העורכים והמו"לים ג. עיתון יהיה חייב לנהוג לפי הוראות פרסום שניתנו והמו"לים

ביתחדין, ל. _ וחבראחד מרשימת העיתונאים, במוחב בן שבעה ע"י

7. סרב עיתון לפרסום על פי סעיף 50 או-על פי סעיף חברים יהיו שלושה הברים מרשימת נציגי הציבור,

זה,.תורה נשיאות המועצה על פרסום החלטת בית הדין שני הברים מרשימת העיתונאים ושני חברים מרשימה

_ י והסרוב האמור בעיתון או בעיתונים אחרים פרסום זה העורכים והמו"לים המנין החוקי במותב של חמישה

^ • ימל שילווה כגינוי מטעם המועצה לסרוב אי פרסום יהיה ארבעה חברים והמנין ההוקי במותכ של שבעה

ה חמישה חברים ההחלטה בכל מוהכ תתקבל כרוב תוך זמן סביר, כמוהו כסירוב לפרסום , יהי
1 יי

... 52. א. החלטת בית הדין ניתנת לערעור , י של חברי המותכ

ב. כתב ערעור יו1ש למזכירות המועצה תוך 10 ימים < ח בדיון בערעור לא יובאו כפני ביתהדין ראיות נ7ספות

מיום שהודעה ההחלטה ע"י ביתהדין ירר ביתהדין * על אלה שהובאו בחלק- נשוא הערעור, לבד אם התיר

ית צדק לאתיקה או המשנה ליו"ר ביתהדין לאתיקה רשאי זאתירר ביתהדין מטעמים מיוחדים של עשי

להאריך תקופה זו אם ראה טעמים מיוחדים לכך. שירשמו -1^ / ̂:

} כפי ז החלטתביתדין בערעור הינהסופית\^^ 7 חברים, 5או ן תבב מו ג הערעור ידון בפני 

ת לשנות את התקנון, על פיחצעהשל שיקבעע"י יו"ר בית הדין לאתיקה או המשנה ליו"ר 53 המליאה רשאי

ב אתהמותב מתוך הנשיאות_או.הצעה חתומה ע"י שבעהחברי המליאה בית הדין לאתיקה,והואשירכי

̂יי לפחות, בהחלטה-שנתקבלה ע"י רוב של שני שלישים ̂י דלעיל. י הרשימות האמורות בסעיף 41

^ חבר במותבשעל החלטתו נסב הערעור, לא יכהן מן המשתתפים בהצבעה שבתוכו רובחברי המליאה,
במותבשל ערעור על החלטה זו.
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ים כמועצת העיתונות כישראל חותמים על אמנה אני החתומים מטה, נציגי הציבור ג נציגי המו"לים {העורכים ונציגי העיתוי
זו לאמור-.

לשמור על ערכי עיתונות חופשית-ובכללם חופש /..?א. מועצה העיתונות מופקדת ומוסמכת מטעם הגורמים המיוצגים בה,

ועל שמירת התנאים לקיומם. האינפורמציה, חופש הביטוי וחופש הבעתהדעה בישראל ,

ב.י מועצת העיתונות מופקדת ומוסמכת, מטעם הגורמים המיוצגים בה, להבטיח נאמנות לעקרונות האתיקה העיתונאית, מצד

^|; ¥:3. כל העוסקים בעיתונות, ועל קכיעתןשל אמות מידה המושתתות על מחוייבותמוחלטת לאמת,לדיוק, להגינות,להגנה על

^...."
 י "

/
י" ��=|�:- ^̂ ;1 .\י:י 1 ^ ה^ ולכיבוד צינעת הפר? ואכיפתן\:! ^כבחי  י5§י

�$(

 ך 2. מועצת עיתונות תוסיף לפעול לקליטה במסגרתה של אותם אמצעי תקשורת מתאימים אשר טרם הצטרפו אליה רשמית
̂י"י §?

̂י *~#§^ י י:י י יי ̂י?:^;||? י י *?"*? י"יי ?ג0; (לרבזת מקומונים וכלי התקשורת האלקטרונית): :י| 

̂נ77 ^6'4 מג'לל 7;ב7�*7/< ̂ יל^/טני^ ^^כגי נג£ג^צ^7^7ע ̂י*3^ל^ר;יש^ 7^זלעע7^ל^^77<*7^ ̂ 7 ^-^ ?3<ג7<7?7̂�'15 >/77 ?2ל ^^§|̂
^י 1?�'̂ א^ח8$^  ז  ? "§י ;- ?£ י

- 4* המועמד לנשיא מועצת העיתונות יהיה אךםחמו6כםעל שלן&ו! מרכיבי חמוע£הו*בהך ע"י המועצוז\י ^010^
:?

1̂באו לידיעת המועצה על מנת שתשקול טיפולה בנדון. עניינים שהם בגדד סמברותיתויתפקידיה של מועצת העיתתו \5 . .  
?י ."יי י

_3ציגי הערלים ועורכים ונציגיהעיתונאים חוזרים ומאשרים את_הובתם של וזמן"לים, העורכים והעיתונאים הקשורים :6 ?1^1

.̂ � 1 ^$, ̂  
ת, לקי$ את החלטות מועצת העיתונות ומוסדותיה המוסמכים. ת העיתונו ^^ - במח&

:

?9^ >? ? 7. ההל&ות מועצת העיתרנותומוסדותיה רדיעות הקשורות אליה המיועדותעלידם לפרסום, תפורסמנה בעיתונותבםקום

$ץ "" קבועךבולט.7תהת?ותרתמיוחדת. . נ ?', . י \

8, החל כתאריך אמנה זו, חומך פרסומי לא יפורסם בעיתונות בצורה הדומה לפרסום חומר מערכתי והמלצות ועדת סגל

�  ̂
? ;? ., . 1?̂ " �"? ,?.5: "^ בנדון תיושמנה באופו מלא וקפדני. ? ? 1 "י  ? 

^ 
? - .. . .;?

? ^^^ -�. . - ?�-/, .-י,.- ^ "

" 9. זציז,* ?7/ש"לי3 קע2דט0 והעיתונאים מתחייבים בשם שולחיהם ששולחיהם יעמידו לרשות מועצת העיתונות את האמצעים

הדרושים לפעולתה,במסגרת תקציב אשר יאושר על ידי נשיאות מועצת העיתונות, מפעם לפעם. התקציב לשנת 1992 נקבע
בהסכמה במקביל לחתימה על אמנה זו.

נות יתוקן באופן שיתן ביטוי לאמור באמנה זו ללא דיחוי. 20, תקנון מועצת העיתו

11. תקנון האתיקה (לרבות הקמת ביתדץ לאתיקה) יושלם תוך שלושה חודשים מיום חתימת אמנה זו.

ולראיה הננו חותמים על אמנה זו כתל אביב היום 27 כחודש מאי 1993

נציגי הציבור •. נציגי העורכים והמו"לים �. נציגי העיתונאים י.
פרופי עמוס שפירא אמנון נדב אריחאכנרי

ד"ר ניצה 'טעילא-לינאי שבתאי הימלפרב משה פרידמן
רפאל ורדי אלתר ולנר שרה פרידמן

משה ורדי רד גוטרמן
ד"ר יורםפרי י.קרני - מזכ"ל מועצת העיתונות
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