1.7.18
לכבוד גב' אורלי ממן ,נציבת תלונות הציבור בתאגיד השידור "כאן",
אנו החתומים מטה מבקשים להגיש תלונה חריפה על כתבתה של עידית בן-שימול ,ב"חדשות
השבת" בתאריך  .23.6.18הכתבה הייתה מלאה בשקרים ,מניפולציות ,וסילופים ,ואינה עומדת
בסטנדרטים עיתונאיים בסיסיים .יתרה מכך ,וחשוב מכל ,הכתבה לא כללה גילוי נאות שבן-
שימול חברה ב"פורום משפחות הילדים החטופים" ,שהוא השם הנוסף של עמותת "אחים
וקיימים" ,עמותה שלה ניתן פתחון-פה לאורך כל הכתבה.
הכתבה כללה שבע טענות ענייניות שבנוגע לכולם הפעילה בן-שימול מניפולציות או סילוף
האמת .ניתן לראות את פירוט הטענות וביקורת נוספת לגבי הכתבה ברשומה זו בבלוג של
אבשלום בן צבי :סילופים ,מניפולציות ,ועידית בן-שימול .דוגמאות בולטות לסילוף האמת
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בכתבה הן כדלהלן:
 .1הטענה שחומרי וועדות החקירה בנושא לא נחשפו לציבור מקבלת אישוש לכאורה על ידי
תיק שגברת שושי זייד מחפשת באתר ארכיון במדינה והוא עדיין חסוי .אולם התיק הזה
לא שייך כלל לחומרי וועדת החקירה שנאספו על ידה .זהו תיק של משרד הבריאות
שחל עליו חיסיון רגיל של צנעת הפרט ל 70-שנה על פי חוק.
 .2בכתבה מובא ציטוט ממסמך לפיו "המוסד" מעורב ב"עסקאות ילדים" .אבל מקריאה
פשוטה של המקור לטענה עולה בבירור ש"המוסד" עליו מדובר אינו "המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים" אלא מוסד ילדים של תנועת ויצ"ו.
 .3טענת הברחת תינוקות לאמריקה באניית "צים" בשם "גלילה" במסגרת מבצע שכונה
"כותונת פסים" הופרכה בידי ועדת חקירה ממשלתית בראשות שופט בית המשפט
העליון קדמי ,והוכח שזוהי אגדה אורבנית .הדבר עולה מאותו מסמך עצמו שהביאה בן-
שימול ,שממנו השמיטה ביודעין את השורות שאומרות שמדובר ב"סיפורי עלי באבא".
 .4ביקורתו של גנז המדינה לזוביק בנוגע למדיניות החשיפה של חומרי הארכיון עוסקת
בחומרי ארכיון ככלל ,ולא בחומרים הנוגעים לפרשה.
זוהי לא הפעם הראשונה שבן שימול מציגה חומרים מסולפים ושקריים בקשר לפרשה .כאשר
בן שימול מדווחת על "פרשת ילדי תימן" ,שבה כאמור היא מעורבת אישית ,התוצרים שהיא

מפיקה תחת ידיה אינם ראויים לשידור ככתבה עיתונאית ,ומטילים סימן שאלה עצום על יכולתה
לשמש כעיתונאית .למרבה הצער ,היא גם מטילה כתם על התאגיד ועל יושרתו העיתונאית.
אנו דורשים כי התאגיד ,גוף חדשות מרכזי הממומן על ידי כספי ציבור ,יפרסם הבהרה לגבי
השקרים והסילופים המופיעים בכתבה באופן בולט וברור ,ולא יאפשר בעתיד לבן שימול
לפרסם חומרים בנוגע לפרשה זו בה היא מעורבת באופן אישי.
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