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 בעניין המרצה ד"ר קרולה הילפריךוסיקור כתבה  - הנדון: תלונתך

 
 

החדשות, ועיון תשובתי להלן מתבססת על צפייה ובחינה של הכתבות ששודרו, תגובת הכתבת ומנהלי חטיבת 
 בחומרים נוספים ככל שנדרשו.

 
הייתה קלטת שמע ובה נשמעת המרצה מביעה דעתה על  ליבת הכתבהטרם התייחסות לטענות גופן,  אדגיש כי 

משמעות ו/או תפיסת לבישת מדי צה"ל במרחב האקדמי, וזאת כתגובה לפניית הסטודנטית בעניין. מדובר בתיעוד 
את לא יכולה להיות  נאיבית ולהיות כאן עם אותנטי בו נשמעה המרצה אומרת, בין היתר, את הדברים הבאים: "

יחסו אליך כאזרחית, כשאת מבקשת להיות במדים", "את חיילת בצבא ישראל ויתייחסו מדים, ולבקש שיתי
.  משמיעת הקלטת עולה זה שאנשים פותחים את המיליטריזציה של חיי יום יום בארץ""אליך בהתאם", 

בבירור שהדברים נאמרו בקול רם ובטון נוזפני. עוד יצוין כי בסרטון הוידיאו שנחשף עם התפתחות הפרשה, ניכרה 
שהייתה נחרצת, לוותה בתנועות גוף חדות והנפות ידיים, שמטרתן הדגשת הדברים  שפת הגוף של המרצה,גם 

 הנאמרים. 
 

 כותרות המהדורה 
 .ננזפה כי הגיעה על מדים"תיעוד: " -ו  "אוניברסיטה ללא מדים" את האמירות המהדורה כללו כותרות 

וכי ד"ר הילפריך .על ידי המרצה.. ננזפהלדברייך, תחקור של אירוע על ידי גורמים אחרים העלה כי "הסטודנטית לא 
 א.מ.( -לסטודנטית". )הדגשות שלי להסבירניסתה 

 
התוכן  סותרים טענה כאילו מדובר ב"הסבר".דעתי היא, שהן קלטת השמע הן קלטת הוידיאו,  נזיפה או הסבר? 

על "נזיפה" -כ תומכים באופן ברור בתיאור השיחה,  השל הווליום, הטון ושפת הגוףשל דברי המרצה, לצד הברור 
גם לא לשון פני אפשרות אחרת. דברי המרצה לא היו הימנעות ניטרלית מהתערבות בחילופי דברים בין סטודנטים, 

לחברתה לספסל הלימודים  כי אם  קביעת עמדה המצדדת בלגיטימיות של הערת סטודנטיתהסבר מתונה, 
  ומשום שהיא קובעת, שמחאה על הזדהותו של ישראלי כחייל,  היא "התייחסות בהתאם".

 
כי האוניברסיטה העברית  זו צופה שלא האזין לכתבה המלאה עלול היה להבין מכותרת  - "אוניברסיטה ללא מדים"

העובדות הנכונות התבררו לצד אפשרות שגם המרצה "אוסרת" זאת.  עצמה נוקטת עמדה נגד לבישת מדים בתחומה 
והמרצה לא אסרה או אוסרת על  המדווחהנקודתי לאוניברסיטה, כמוסד, לא היה כל קשר לאירוע  :הבכתבה עצמ

  את הנאמר בכתבה.תאמה משום שלא אינה נכונה  האמורההכותרת מכאן, ש לבישת מדים.
  

 רבינוביץ'הפתיח של המגישה מיכל 
אינו משקף את המציאות ומהווה הבעת דעה  מקרה חריג ומדאיג""-על ידי המגישה כ לדברייך, כינוי האירוע  -

 לא מבוססת. 
עולה  חריגים.ודאי  הנם, והמדברים בעד עצמם, כפי שצוטטו בראשית תשובתי דברי המרצה :דעתי לעניין זה שונה

בשי מדי צה"ל במרחב מוסד ציבורי במדינת ישראל. ומהם נקיטת עמדה שאינה רואה בעין יפה, למצער,  נוכחות של ל
רחב מבבשי מדיו ניכרת והשירות בצה"ל הינו שירות חובה, משרתים בו נציגי כל שדרות העם, נוכחותם של לאזכיר כי 

היוצרת עמדה שמביעה המרצה, /מכאן, שהדעה. ארץים בהציבורי כולו והינם חלק ממציאות יומיומית של החי
או להיחשב אינה יכולה להתקבל  -במרחב האקדמי  מדי צה"ללבישת  תאו הצנע "התנצלותרושם של צורך ב"

 כנורמטיבית.
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 גוף הכתבה
ספגה הצקות מסטודנטית שהסטודנטית " שבראשן האמירה "טענות שקריות"מופיעות   בכתבה לטענתך, -

התקיימה רק , שהשיחה מעלה בשעה שבדיקה שנערכה בדיעבד . זאת, "..שהאשימה אותה בשיעורערביה 
 עליו אמונה ד"ר הילפריך.  ולא במהלך השיעור, לאחר השיעורבהפסקה 

 בה התקיימו חילופי הדברים בין שתי הסטודנטיותהמדויקת בשאלת המסגרת  נשמעו מס' גרסאות אכן, בדיעבד
סיום השיעור, בחדר בו התקיים עם /מתכנס לסוף ,, אציין( עיקרןפסקההתחילת ההשיעור,  עם סיום)סוף השיעור, 

לקראת סוף השיח בין הסטודנטיות התחיל במקום ציינו בפניה ש סטודנטים שנכחולדברי הכתבת, השיעור. 
ו/או  שמעה את חילופי הדברים כי המרצה כלפי לא נטען בכתבה  - כך או אחרת . השיעור ונמשך מיד לאחריו

 .לאחר השיעור ,כהסבר לפנייתה של הסטודנטית למרצההובא  המשפטו התעלמה  מהם
עם זאת  לא  נשמעה טענה כלפי המרצה כאילו שמעה או התעלמה מחילופי הדברים,בכתבה אני מסכימה  כי 
כך שלא תשתמע האפשרות המשפט  היה לנסח את נכון ,לכן, למען הדיוק  להתפרש כך.היו הדברים יכולים 

 רב המרחק.  כדברייך, ת",שקרי הטענ"-מכאן ועד כינוי הדברים כעדיין, ושחילופי הדברים נשמעו  באזני המרצה. 
 

״החיילת התחילה לבכות והייתה בהלם. היא אמרה לנו שהמרצה צרחה עליה שזה  ציטוט:ל לטענתך,  -
 .אין ביסוס עובדתי - מרוב עצבים״בעייתי שהיא לובשת מדים ותפסה אותה בידיים 

, להםאת תחושת החיילת ואת דבריה שתיארו , על שני מקורות התבססוהבירור מול הכתבת מעלה כי הדברים 
החיילת סיפרה על ידי גורמים נוספים, הן  הפרשהחקור ית/אציין עוד כי בהמשך סיקור. עם המרצה לאחר השיחה

שהיא תפסה בידיה אבל לא התכוונה אישרה עצמה הילפריך  הד"ר הן תפסה את ידיה והכאיבה לה,  לפריךישד"ר ה
 מכאן, שאיני רואה מקום לקבל טענה זו. להכאיב לה. 

 
  ".בלי תחקיר מינימלי ובלי פניה למרצה שודר .."החומר   לדברייך,  -

, לצד הסבר לרקע מקורות נוספיםשגובה והוצלב עם התיעוד בקלטת השמע, תה יכאמור, ליבת הכתבה הי
הובאה דרך דוברת  תהפניות, שלא נענו. תגובלמרצה כי נעשו  ולהשתלשלות העניינים שהביאה לתיעוד. יודגש

לצד ההתנצלות, תגובת המוסד )והמרצה(, את התנצלותה.  וכי היא מוסרת  עימה,האוניברסיטה, שעדכנה כי שוחחה 
  .ידיעהנכונות וחשיבות הבכך רק חיזוק ברור ל והיוו ללא כל הסתייגות, אישרו את הסיפור ואת המשתמע ממנו

 
 הדורהמולא ב בדיגיטל תיקון הידיעה

תיקון כותרת הידיעה המקורית בדיגיטל מהווה הודאה של המערכת שהידיעה ששודרה במהדורה  ך,לטענת -
 וללא התייחסות במהדורה ,קובלת על כך שהתיקון נעשה "בהיחבא"הינך נוכח זאת , והמרכזית שגויה

 . עצמה
 מזו של המהדורה המרכזיתהינה כותרת שונה  הכותרת שתוקנה, בירורי העלה כי  -באשר לידיעה בדיגיטל  לדייקיש 

  -לדברי המערכת, עימם אני מסכימה . )אציין כי לא בדקתי את נכונות הכותרת ואת הסיבות/שיקולים לשינוייה(
מכיוון  ,אינו מהווה התנצלות על עצם הידיעה הוא   .הבהרה שמסבירה אותוכלל ו רביתינעשה בשקיפות מהתיקון 

  שהפרטים שפורסמו במהדורה נכונים.
. , שבעניינה קבעתי כי אינה נכונהמהדורהה כותרת "אוניברסיטה ללא מדים", שליוותה את באשר לשונה הדבר 

ראויה הבהרת חטיבת החדשות -ודר' הילפריך המצערת כלפי האוניברסיטה ה תוצאת על רקע ו ,זאת נוכח
   במהדורת 'חדשות הערב'.

 

 סוף דבר
את  מנומלהפיק ו, ושיש להצטער עלי בעריכה בליקוימדובר  מוצדקת. - 'אוני' ללא מדים' הכותרתטענתך לעניין 

תכנית באציין כי במערכת היו ערים לפרסומים והתפתחויות שלוו את הפרשה, וכך  .הנדרשים הלקחים
 תחקיר /מהאוניברסיטה העברית, שערכה בדיקה שודר ראיון ארוך עם ד"ר ניקול הוכנר ,האקטואליה 'ערב ערב'

  .ראיון זה משל עצמה לאירוע וממצאיה הובאו בפירוט רב במסגרת
הכתבה עצמה הוכנה לפי הכללים בדיקתי העלתה כי חשיבות בפרסום.  תבעלוידיעה  ,תיעוד אותנטי - הכתבה

המדבר בעד עצמו; גיבוי והצלבה של עדים  ,במקרה האמור היה דיווח אותנטי .אתיים המקובליםההעיתונאיים ו
; דוברת האוני' מסרה תגובה ועדכנה כי שוחחה ןלקבלת גרסתואת החיילת נוספים; ניסיונות להשיג את המרצה 

סיון לאתר את הסטודנטית ינ, (ואף הביעה התנצלות ,)שלא ביקשה להביע גרסה דרך הדוברות עם המרצה
 לצורך פרסום הכתבה. להתנהלות עיתונאית כנדרשהמתבקשים כל אלה מעידים כי ננקטו הצעדים  .הפלסטינית

 



 

 בילות הציבורקהממונה על       

 
 
  

תוך  בכלי תקשורת אחרים לפרשה מעוררת תהודההתפתחות הסיפור לאני רואה חשיבות להתייחס , וםלסי
ואף חשש  ימין ושמאל פוליטישל יגוח עמדות נ, לצד הופיעו בכתבת המקורשלא הרחבה והכללת פרטים 

פרסומים שנעשו כפולו  חטיבת החדשות של התאגיד  ה של באחריותאין אך טחונה של המרצה. הדבר מצער, ילב
לציין כי גם לא למותר   שייתכן והעצימו את המקרה. ,אפ לסיפור ו/ או לקמפיינים שנעשו על ידי ארגונים-

   בתוקף כל איום על המרצה. תאגיד השידור מגנה 
 
 

 

 

 בברכה,         

 אורלי ממן                                                                                                           

 הציבור  הממונה על  קבילות                                                                                                


