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 .1ארגו העיתונאי
הכללית החדשה
 .2יאסר עוקבי

המערערת בעע 3040 10 17
המשיבה בעע 60463 09 17

הסתדרות העובדי

המערערי בעע 60463 09 17
המשיבי בעע 3040 10 17
ידידת בית הדי

נציבות שוויו הזדמנויות בעבודה

לפני :הנשיאה ורדה וירט ליבנה ,סג הנשיאה איל איטח ,השופטת חני אופק גנדלר
נציג ציבור )עובדי ( מר נת מאיר ,נציג ציבור )מעסיקי ( מר אמנו גדעו
ב"כ שבע תקשורת עו"ד טליה יונת  ,עו"ד איל בריק
ב"כ יאסר עוקבי עו"ד גילת ויזל סב
ב"כ הסתדרות העובדי הכללית עו"ד אמיר בשה ,עו"ד מור סבוראי
ב"כ נציגות שוויו הזדמנוית בעבודה עו"ד מיראל חול

פסק די
.1

.2

במהל הדיו  ,ולאחר ששמענו את טענות הצדדי  ,בית הדי הציע לב"כ הצדדי
את ההצעה הבאה:
"בשלב זה של הדיו מוצע לצדדי כי שני הערעורי יימחקו בכפו* להבהרות
הבאות:
א .בית הדי לא יתערב בקביעות העובדתיות שנקבעו בפסק הדי מושא הערעור
)להל פסק הדי ( ,ובקביעה המשפטית שיש מקו להביא לידיעת של
העיתונאי והעורכי את קו הסיקור ואופי העיתו מראש ולא בדיעבד.
ב .בהיותו של סעי*  12לפסק הדי אמרת אגב בפסק הדי  ,הוא מבוטל בזאת,
מבלי שבית הדי יביע עמדה לגופו של הסעי*.
ג .באשר לסעי*  15לפסק הדי  ,לא מצאנו כי יש מקו להידרש לשאלת היחס
בי אתיקה עיתונאית לפררוגטיבה ניהולית בנסיבותיו של הלי ,זה ,וזאת
מאחר וכל מקרה צרי ,להיבדק לנסיבותיו ,עובדותיו ולגופו .ובעניינו ,יש לראות
את הסעי* כאמרת אגב בפסק הדי ".
ב"כ הצדדי קיבלו את הצעת בית הדי .
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לאור הסכמת הצדדי  ,נית בזאת תוק של פסק די לאמור בסעי  1של פסק
די זה.

נית היו  ,ח' סיוו תשע"ח ) 22מאי  ,(2018בנוכחות הצדדי .

ורדה וירט ליבנה,
נשיאה ,אב"ד

איל איטח,
סג נשיאה

חני אופק גנדלר,
שופטת

מר אמנו גדעו ,
נציג ציבור )מעסיקי (

מר נת מאיר,
נציג ציבור )עובדי (

 2מתו 2

