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המשיבים

עתירה מינהלית
מכח חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס- 2000 (להלן: "החוק") ותקנות בתי המשפט
לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000 (להלן: "התקנות") בית המשפט הנכבד יתבקש

כדלקמן!

א. להורות למשיבים מכח סעיף 7א(1) לתקנות להגיש תגובה מקדמית ולנמק מדוע הוסרה העותרת 2 -
עיתונאית ותיקה ומוערכת מזה כ - 25 שנה מרשימת תפוצה שהינה בפועל קבוצת "ווטסאפ"

המנוהלת מטעם המשיבים, על ידי המשיב 3.

ב. להורות למשיבים מכח סעיף 8 לחוק להשיב את העותרת 2, המשמשת כעיתונאית לענייני משטרה
אצל העותר 1, לקבוצת "ווטסאפ" של תא הכתבים במחוז חוף של המשטרה ולנהל עמה תקשורת

תקינה בעניינים המקצועיים השוטפים.

מבוא ורקע עובדתי

1. העותר 1 חינו מקומון של איזור חיפה והסביבה הפועל מטעם רשת "ידיעות תקשורת" מבית ידיעות
אחרונות.

2. העותרת 2 הינה כתבת לענייני משטרה ופלילים אצל העותר 1.

3. המשיבים כמפורט להלן, הינם אורגנים של משטרת ישראל, היא הרשות הממונה על אכיפת החוק
במדינת ישראל:

א. המשיבה 1 אחראית בין היתר על עבודה שוטפת מול אמצעי התקשורת, ואמונה על אספקת
דיווחים ותגובות מטעם המשטרה לאירועים השונים הקשורים בעבודתה.

ב. המשיבה 2 הינו מחוז של המשטרה עמה אמורה העותרת 2 - העיתונאית להימצא בקשר שוטף
וצמוד במיוחד וזאת על רקע תחומי הכיסוי הן לגוף הנושא (משטרה ופלילים) והן מהבחינה

הגיאוגרפית {איזור חיפה והמפרץ).
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ג. המשיב 3 הינו דובר משטרת ישראל באיזור בו פועלת המשיבה 2 והוא זה אשר החליט באופן
שרירותי ונקמני על הוצאת העיתונאית מקבוצת הווטסאפ של תא כתבי המשטרה של מחוז חיפה

והמפרץ.

4. ביום 23.10.2018 התקיימה שיחה בין העיתונאית לדובר המשטרה - מחוז חוף (העותרת 2 למשיב 3 -

בהתאמה), מתוך רצון של העותרת 2 לקבל תגובה של המשיבים לידיעה אשר עמדה להתפרסם

במקומון (העותר 1) אשר דיווחה על בדיקה של מבקר המשטרה בעניין טענות של עו"ד מימון פאר
בדבר ניסיונות לקבלת מידע על תיק עבירות מין שנעשו באשה שנסגר ללא העמדה לדין, מבלי

שנתקבל הסבר מצד המשיבים במשך תקופה ארוכה מאוד ומבלי שניתן היה ליצור עמם קשר.

- העתק הכתבה שפורסמה ביום 2.11.2018 מצי'ב ומסומן בנספח אי,

5. במהלך השיחה עלתה חמתו של המשיב 3 - הדובר יגאל הבשור - בדבר הכוונה לפרסם דברים
המציגים את תפקוד המשיבה 2 באור ביקורתי. כך מצא לנכון במסגרת השיחה להתרעם על כוונה זו
כשבסופה אף הודיע לעותרת 2 כי הלכה למעשה יחסי העבודה ביניהם הסתיימו ומיד עם סיומה של

השיחה הוציא את העיתונאית מקבוצת הווטסאפ של כתבי המשטרה של האזור .

6- במהלך השיחה הביע המשיב 3 מורת רוח מעצם ההסתמכות של העותרת 2 על דבלי עו"ד פאר
כשהוא מציין בפניה בין היתל דברים בסגנוו:

אין בעיה תכתבי מה שהעורך דין יגיד לך.. אני מבחינתי סיימתי!,
תמשיכו לעבוד עם העורך דין הזה; עכשיו אני מבין הכל, אין שום בעיה, תעבדו איתו שיהיה לכם

בהצלחה!,
זה בסיס לכתבה?!, אתם השתגעתם?,

אני אטען לגבי אמא של העורך כל מיני דברים, זה עיתונאות?!

ובסוף השיחה מודיע המשיב 3 לעותרת 2 כי הוא מנתק עמה ועם העותל 1 את יחסי העבודה ומציין
בין היתל כי;

יאני מוותר עליד, העבודה איתך, אני אומר תודה לבה\

7. העותרת 2 ניסתה במהלך כל אותה שיחה עם המשיב 3 להבהיר כי היא מבקשת לברר את נכונות
הדברים שהגיעו לידיעתה וכי אין מדובר בעמדתה שלה אלא טענה של עו"ד פאר ואולם גס דברים

אלה נפלו על אזניים ערלות כמו גם נסיונות להסביר כי היא עושה את עבודתה העיתונאית בלבד.

8. עוד באותו יום בו נערכה שיחת הטלפון ובצמוד לקיומה, הוסרה העותרת 2 באופן מיידי מקבוצת
ה"ווטסאפ" של תא הכתבים והכל כמובא לעיל ועוד לפני שנעשה פרסום כלשהו בעניין טענות עו"ד

פאר על תפקוד תחנת המשטרה.

9. בהקשר זה יצוין כי העותרת 2 הינה כתבת בכירה וותיקה, הנמנית על רשימת התפוצה המנוהלת על
ידי המשיבים בתצורותיו וגילגוליו השונים החל משנת 1995, מזה כ-24 שנים!

- דוגמא להתקשלות שוטפת בין העותלת 2 למשיב 3 במסגלת ה"ווטסאפ" טלמ הסרתה מצ"ב
ומסומן כנספח בי.

10. מדובר בכלי עבודה חיוני וכמעט בלעדי לצורך קבלת עדכונים מהמשיבה. הסרתה של העותרת 2
מאותה רשימת תפוצה של הודעות המופצת על ידי אפליקציית הווטסאפ על ידי המשיבים ומניעת
קבלת עדכונים על ידה, הינה פגיעה קשה ובלתי מידתית בחופש העיסוק של העותרים, כמו גם
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פגיעה בחופש העיתונות, בזכות הציבור לדעת ובחופש הביטוי והכל כפי שנעשה על ידי המשיבים,
באופן שרירותי ובהישען על שיקולים לא ענייניים ובלתי מקצועיים.

11. מדובר בכלים שבלעדיהם ובמציאות של היום, העותרת 2 אינה יכולה לקיים את עבודתה באופן יעיל,
היא מנועה מלקבל ידיעות בזמן אמת כמו גס תגובות של המשיבים ביחס לידיעות שונות, שכן

פרקטיקת העבודה כפי שנשתרשה מחייבת זאת.

12. הותרת המצב הקיים על כנו מהווה אפליה בלתי מידתית של העותרים, רכן אפליה בלתי הוגנת
בהשוואה לעיתונאים מאמצעי התקשורת השונים, הממשיכים לקבל אינפורמציה באמצעות
ה"ווטסאפ" המנוהל על ידי המשיבים באותו האופן, בעוד העותרת 2 הוסרה מאותם אמצעי
התקשרות באופן שערורייתי ומתוך מניעים נקמנים ואישים המגיעים ממי שמייצגים רשות שלטונית.

13. על רקע הסרת העיתונאית - העותרת 2 כמובא, פנתה הגב' יעל אדמוני, העורכת הראשית של רשת
"ידיעות תקשורתי' לדוברת משטרת ישראל (המשיבה 1) נצ"מ מירב לפידות וזאת כבר ביום
29.10.2018 בבקשה להחזיר את העותרת 2 לרשימת התפוצה שכן ".."הסרת שמה מרשימת התפוצה
האמורה פוגעת בעבודתה כמו גם בזכותם של קוראי העיתון לקבל מידע שוטף ורלוונטי

מהמשטרה*"

- העתק המכתב מיום 29.10,18 מצ"ב ומסומן כנספח גי,

14. ואולם על אף פנייה מפורטת זו, נמנעו המשיבים והמשיבה 1 בפרט, מליתן כל תשובה ו/או להחזיר
את העיתונאית - העותרת 2 לרשימת התפוצה, כשהמשמעות בחלוף יותר מחודש וחצי מעת כתיבת
הפנייה הינה אחת: עמידה עקשנית של המשיבים על התנהלות נקמנית ובלתי מקצועית בעליל, תוך
יצירת אפליה של ממש והפעלת שיקולים זרים ולא ענייניים נגד העותרים כמו גם מתון רצון

להפעיל שלטון של מורא ופחד על העותרים ולמנוע את פעילותם התקינה.

15. לסיום פרק עובדתי זה יצוין כי הידיעה פורסמה על ידי העותרים תשעה ימים לאחר פעולת ההסרה
של דובר המשטרה את העיתונאית, ביום שישי לאחר מכן וזאת ביום 2.11.18, מבלי שנציגי המשיבים

קראו את הנאמר בה, בטרם הוסרה העותרת 2 מרשימת התפוצה הנחוצה וקריטית לעבודתה.

ב, טענות העותרים
16. על אף שהדברים פשוטים לגוף העניין, אין מדובר במקרה "רגיל" בו רשות שלטונית נתפסת
בקלקלתה, כי אם מדובר בהתרסה בוטה ומופגנת של המשטרה נגד זכותו של עיתון לבצע את תפקידו,
נגד זכות הציבור לדעת ולקבל מידע, נגד חופש העיתונות. מדובר בניסיון בריוני וברוטאלי להטיל
צנזורה ומורא (עוד בטרם נקראה הכתבה על ידי מי מהמשיבים), על פעולת עיתונאית (העותרת 2)

מטעם אותו עיתון (העותר 1), ש"העזה" לעשות מלאכתה נאמנה.

17. רשות האכיפה היא שלוחתר הנאמנה של הציבור. לרשות האכיפה אין סמכות לפטור עצמה
משליחותה ומחרבתה לעשות לקיום החוק, ואם לא תקיים חובה זו, תמעל באמון.

18. המשיבים, בהסרת העותרת 2 כנציגת העותר 1 מרשימת התפוצה-קבוצת "הווטסאפ" של תא
הכתבים, גרמו בפעולה זו - כמי שמנהלים את אותה רשימה במסגרת קבוצת ה"ווטסאפ" - לפגיעה
בלתי מידתית, בלתי סבירה ובלתי עניינית בעליל בשלטון החוק ובעיקרון השוויון, ובכך נשלח מסר רע
לציבור בכללותו, כי מדובר בגוף המצוי מעל לביקורת הציבורית ההכרחית כל כך לקיומו של משטר

דמוקרטי. בתוך כך, פגעו המשיבים פגיעה קשה לא רק בעותרים כי אס גם בציבור כולו.
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19. לדברים חומרה יתרה בייחוד משוס שהמשיבים הינם חלק בלתי נפרד ממשטרת ישראל, רשות
האכיפה הראשית, האמונה על קיום החוק תוך הפעלת שיקול דעת נכון וללא משוא פנים.

20. במקום שתפעל מידת הענווה בלב נציגי המשיבים, יצא המרצע מן השק - ראשית בדמותה של הפעלת
כוח בלתי ענייני, נקמני ובלתי ראוי (בהסרת העיתונאית מקבוצת התפוצה) ובשנית בהתעלמותה
המוחלטת של הרשות ממכתבה של העורכת הראשית של ידיעות תקשורת אשר ביקשה להבין מדוע
כך נהגו נציגי השלטון, התנהלות זו מצביעה על האופן בו המשיבים רואים עצמם כמי שעומדים מעל
לכל חוק ומעל לביקורת, תוך הפעלת בריונות לשמה כלפי מי שמביע את רצונו לבצע את תפקידו

כשלוחה חשובה לקיומו של השלטון הדמוקרטי.

21. במציאות המשתנה במהירות והשינויים המגיעים עמה, ובייחוד בכל הקשור לשימוש באפליקציות
מסוגה של "ווטסאפ", כאמצעי התקשרות והעברת מידע אשר הפכה זה מכבר להכרחית ואשר אין
בלתה, ניתוקה של העותרת 2 מהקבוצה והסרתה מרשימת התפוצה של הכתבים, הינה לא פחות

מאשר הפעלת צנזורה ברוטאלית ובלתי מוצדקת תוך מתן יתרון מובנה ובלתי הוגן לאמצעי תקשורת
מתחרים, גדיעת מטה לחמס של העותרים, וכן מביאה לפגיעה בעקרונות יסוד על חוקיים והכל בשל

שיקולים זרים.

22. רשות ציבורית חייבת לנהוג בשוויון כלפי שווים ורשות שמפלה בין שווים פועלת שלא כדין ונוקטת
באפליה פסולה.

מבחן לקיומה של אפליה הינו מבחן אובייקטיבי - מבחן התוצאה הוא שעומד במרכז. לעניין זה יפיס
דבריה של כב' הנשיאה השופטת די ביניש מבית המשפט העליון בבג"צ 8487/03 ארגון נכי צה"ל נ'- שר

: הביטחון (פורסם בנבו)

''כידוע, על מנת לקבוע שנורנזה מסוימת היא מפלה, די בכך שמימוש הנורמה
יביא הלכה למעשה לתוצאה בלתי שוויונית וזאת גנו בהעדר כוונת הפלייה

מצידו של יוצר הנורמה"

23. על הנורמות בהן אמורה רשות ציבורית לעמוד בדרך לקבלת החלטה מינהלית, קיימת כתיבה עניפה
וברורה = אי עמידה בכללים, משמעותה הינה אחת, ביטול ההחלטה המינהלית.

24. במקרה דנן האפלייה ברורה וזועקת, אין צורן לפשפש ולחפשה תחת פינה חשוכה, היא נמצאת,
מוארת וגלויה לכל. מכאן, ומקל וחומר שהסרת העותרת 2 מרשימת התפוצה הינו מעשה מפלה
ומכאן שמן הצודק והראוי לבטל את ההחלטה המינהלית של הדובר - המשיב 3 ומוטב מוקדם ככל

הניתן.

25. החובה היא על הרשות להפעיל את סמכותה בסבירות ובהגינות. לעניין זה ראה למשל, דברי כב'
השופטת ארבל (כתוארה אז) בבג"ץ 7542/05 גל פורטמן ואח' נ' מאיר שטרית ואח' (פורסם בגבו):

"על עובד הציבור, בטרם קבלת החלטה כלשהי, לשקול את כל השיקולים הרלוונטים, לא
לשקול שיקולים זרים, ולהפעיל את שיקול דעתו בסבירות ובהגינות, ביושר, בסבירות וללא

הפלייה."

26. המשיבים נמנעו מלציין ולא בכדי, ולו טעם ראוי אחד לסיבה בגינה מופלים העותרים לרעה ביחס

ליתר העיתונאים הממשיכים לקבל עידכוניס שוטפים במסגרת אותה רשימת תפוצה ולכן, חזקה כי
המשיבים פעלו ועדיין פועלים בחוסר סבירות קיצוני.
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17. הסיבה בגינה הוסרה העותרת 2 מרשימת התפוצה היא אחת: פעולת נקם על כי העזה לבקש תגובה
באשר לטענה שהועלתה על ידי עורך הדין, כפי שהיא עולה מתוכן השיחה עם דובר המשיבה 2 - קרי
המשיב 3, כמובא לעיל. אין צורך ביצירת פאזל מורכב על מנת לחבר את החלקים ולהבין את

ההקשרים.

28. אשר על כן, ומאחר ומדובר בהתנהלות העומדת בניגוד גמור וחמור לכללי המנהל התקין לרבות
הפעלת סמכות בחוסר סבירות ובחוסר הגינות, הרי שעל בית המשפט הנכבד להתערב ולהורות על
השבת העותרת 2 לקבוצת ה"ווטסאפ" וזאת על מנת שתוכל למלא את תפקידה נאמנה כעיתונאית

מוערכת המחזיקה במוניטין ורמת מקצועיות גבוהה.

29. דברים ברוח זו נאמרו בבג"ץ 1027/04 פורום הערימ העצמאיות ואח' ני מועצת מקרקעי ישראל ואחי
: (פורסם בנבו)

"....להיבט האופרטיבי צריך שיקדם הליך הדרגתי, יסודי ומפורט של
גיבוש ההחלטה בהסתמך על מידע מקיף ומעודכן. איו מדובר בדרישה
שטיבה טכני. ודוק: הקפדה על הליך תקין מגבירה את הסיכוי כי ההחלטה
תתקבל על יסוד מלוא הנתונים הנוגעים בדבר, תור עמידה על מכלול

האינטרסים המשלימים והנוגדים ולאתר שקילה רצינית ובחינה עצמית
תהליכי קבלת ההחלטות מסודרים, שיטתיים, נגישים ושקופים תורמת
לתחושתו של הציבור כי ההחלטה נתקבלה בכובד ראש ולא "כלאחר יד".

(פסקה 35 לפסק הדין, ההדגשות מעתה ואילך אינן במקור ט.ל).

30. במקרה זה, אין שום דבר המעיד על כך, שנציגי המשטרה עמדו ולו על מפתן הסטנדרטים המינימליים
בהם הם מחויבים לצורך קבלת החלטה של הסרת עיתונאי מרשימת תפוצה, רשימה שהם עצמם יצרו
ופעלו באמצעותה שנים רבות. ההיפך הוא הנכון, כמובא לעיל נציג המשיבה 2 - הדובר - אף לא טרח
לקרוא את המאמר בטרם החליט בפעולה קפריזית לכל דבר, להסיר את העותרת 2 מרשימת התפוצה.

31. יצוין כי פעולת ההסרה הינה בעלת אופי מנהלי לכל דבר ועניין, זאת בהתחשב בזהות מבצע הפעולה,
בהקשר בה בוצעה ולשם מה היא נועדה.

32. קבלת החלטות אמורה להישען על אדנים של שקילה רצינית ובחינה עצמית. כל הנתונים במקרה זה
מאותתים על פעולה המבוצעת מתוך חוסר שיקול דעת, ובריונות � החל מהשיחה עם המשיב 3
וההחלטה בו במקום להסיר את העותרת 2 מרשימת התפוצה וכלה באי היענות למכתב הפנייה.
העותרים סבורים כי רק ולו בשל סיבה זו, על בית המשפט הנכבד לבטל את ההסרה ולהיעתר למבוקש

בעתירה זו.

33. קשה להשתחרר מהתחושה כי מדיניות מופרכת ובוטה זו אינה נעדרת מניעי נקמה בעותרים, על כך
שהעזו לחשוף פן ביקורתי באופן התנהלותו של מחוז חוף של משטרת ישראל.

34. אפליה בררנית כמו אכיפה בררנית היא מהביטויים הגרועים ביותר של בריונות מערכתית והיעדר
שיקול דעת בריא ומקצועי. אין פלא שהביטויים החריפים ביותר בפסיקה נאמרו בהקשר זה. כך בית

המשפט בבג"ץ 6396/96 סימונה זקין ני ראש-עיר"ת באר-שבע, (פורסם בנבו):

"אכיפה כזאת נוגדת באופן חריף את העיקרון של שוויון בפני החוק במובן
הבסיסי של עיקרון זה. היא הרסנית לשלטון החוק; היא מקוממת מבחינת הצדק;

היא מסכנת את מערכת המשפט."
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35. למשיבים לא ייגרם כל נזק באם ייעתר בית המשפט הנכבד למבוקש בעתירה זו, אולם מנגד לעותרים
ולציבור כולו ימשיך להיגרס נזק כבד באם לא יינתן המבוקש, כאשר המשך הסרת המשיבה 2
מרשימת התפוצה ומקבלת עידכוניס שוטפים במה שהוגדר מעצם הפרקטיקה שהתפתחה בעבודה מול
המשיבים, ככלי ראשי ועיקרי בעבודת העיתונאי בהקשר זה, מביא בוודאות גבוה מאוד לפגיעה ישירה
ב"חופש העיסוק" של העותרים ובנוסף בפגיעה ישירה בציבור, ב"חופש הביטוי", "חופש העיתונות"

ו"בזכות הציבור לדעת."

36. נזקים אלו מהווים פגיעה בלתי מידתית וסבירה בעותרים, וזאת בניגוד לחוק יסוד: חופש העיסוק
: כבוד האדם וחירותו שכן, כל שנדרש מהמשיבים הוא לפעול בהתאם לפסיקה הנוהגת ולחוק יסוד
ולהתעלס משיקולים זרים ולא עניינים כמו גס "היעלבות" של דובר המשטרה או לשקול לשיקולים
שאינם אמורים להישקל כלל בעניינים מסוג עתירה זו ולהשיב את העותרת 2 לרשימת התפוצה, זאת
כשברור כי אין בפעולות אלו כדי לגרום למשיבים לנזקים כמובא - ההיפך הוא הנכון: השארת
העיתונאית בקבוצה או לכל הפחות החזרתה לקבוצה מלמדת על על חוזקתה של הרשות ובכך תגביר

את אמון הציבור בה.

37. למשיבים אין ולו נימוק עקרוני צודק וענייני אחד לנושא שיקול הדעת שהופעל, עת הוסרה העותרת 2
מקבוצת הווטסאפ ההכרחית לפעולתה, באופן תמוה ממש, תוך הפעלת שיקולים זרים ונקמניים שאין
בינם לבין ניהול תקין דבר וחצי דבר, שכן לא בכדי עד ליום כתיבת עתירה זו לא התקבלה ולו תגובה

לאקונית לבקשה שהופנתה למשיבים, להשיב את העותרת 2 למסגרת רשימת התפוצה.

38. נדמה כי במקרה זה אין, ולא יכול שיהא ספק כי מאזן הנוחות נוטה לטובת העותרים וזאת לנוכח
האמור לעיל.

39. על כף אחת של המאזניים מצוי הנזק הבלתי הפיך שנגרם וממשיך להיגרס לעותרים, בעוד על כף
המאזניים השנייה, אין כל נזק שיכול להיגרס למשיבים כמובא, ובהקשר זה יש לומר כי ראוי, כך
להערכת הח"מ, כי יישמע קול שופר הביקורת של בית המשפט הנכבד ביחס להתנהלות המשיבים,
וזאת בגין חוסר הנכונות לפתור עניינים מהסוג דנן בטרם הם מובאים לפתחו, והכל בשל שיקולים לא

ענייניים כמובא.

ג* סיכום;
40. המשך הותרת המצב הקיים על כנו מנוגד לדין, לפסיקה, לכללי הצדק הטבעי ולכל נורמה החלה על

המשטרה ונציגיה בנסיבות אלה.

41. ההחלטה בדבר ההסרה כמו גם פעולת ההסרה עצמה מרשימת התפוצה נעשו בניגוד לדין, בניגוד
לעקרונות שלטון החוק ומחוץ לגבולות שיקול הדעת של הרשות. כאמור לעיל מדובר בהתרסה בוטה
ומופגנת של המשטרה נגד זכותו של עיתונאי לבצע את תפקידי נגד זכות הציבור לדעת ולקבל מידע,
נגד חופש העיתונות וניסיון ברוטאלי להטיל מורא על עיתונאי תוך פגיעה בזכויות חוקתיות של כלל

הציבור.

42. חזקת הפעילות התקינה של הרשות המנהלית, בהקשר זה הופרכה באופן מוחלט וברור, וזאת משום
מארג הנסיבות שמראות כך, כך בלבד ולא אחרת.

43. לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בעתירה מכח סעיף 2א לתקנות ומכח סעיף 3
לחוק.
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44. בית המשפט הנכבד יתבקש לקבל את העתירה ולהורות על הסעדיס שפורטו ברישת העתירה. בית
המשפט הנכבד יתבקש לחייב את המשיבים בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, בשיעור שיביא

לכדי ביטוי את שהובא לעיל.

45. העובדות המפורטות בעתירה, נתמכות בתצהירה של העותרת מס' 2.

לאור כל האמור לעיל יתבקש בית המשפט הגכבד להורות למשיבים לגמק וזאת כבר בשלב מקדמי את
, וכן הסיבה להסרת העיתונאית העותרת 2 מרשימת התפוצה אותה מנהל המשיב 3 עבור המשיבה 2
להורות על השבת העותרת לרשימת התפוצה במסגרת קבוצת ה"ווטסאפ'/ כמו גם המשז קיום תקשורת
תקינה עימה בעניינים המקצועיים השוטפים כמפורט לעיל, כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את

המשיבים בהוצאות בהתאם להתנהלותם כמובא.

ץעו"ד עו"ד א. בירנבו̂י ט. ליבלין,

ב"כ העותרים *̂*
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תצהיר תמיפה

אני, הח"מ, שולי נאור ווארץ, נושאת ת.ז מס' 024643751. לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את
האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני משמשת מזה כ-25 שנים ככתבת מוערכת לענייני משטרה ופליליים במסגרת עיתון
"ידיעות המפרץ" מבית "ידיעות תקשורת".

2. ביום 23.10.2018 קיימתי שיחה עם דובר משטרת מחוז "חוף", יגאל הבשור, וזאת לצורך
קבלת תגובה לכתבה שהיה בדעתי לפרסם.

3. נושא הכתבה הינו העדר מענה מצד המשטרה במשך זמן רב, לפנייתו של עו"ד מימון פאר
שייצג אשה שהתלוננה על עבירות מין. התיק נסגר מבלי שניתן כל הסבר לסיבת הסגירה

ומבלי שניתן היה ליצור קשר עם המשטרה במשך זמן רב; כך לטענת העורך דין.

4. במהלך שיחת הטלפון, יגאל הבשור התרגז בגין כוונתי לתת לדברים האמורים פרסום,
והתבטא כלפיי באופן שמאותת כי הוא והמשטרה אינם רואים את הכתבה בעין יפה.

5. כך במהלך השיחה השתמש מר הבשור באמירות בסגנון - אין בעיה תכתבי מה שהעורך דין
יגיד לך..אני מבחינתי סיימתי, תמשיכו לעבוד עם העורך דין הזה, אין בעיה שיהיה לכם
בהצלחה, אתם השתגעתם ?, אני אטען לגבי האמא של העורך כל מיני דברים - זה עתונות
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6. לקראת סוף השיחה הבהיר הדובר יגאל הבשור באופן מפורש כי בכוונתו להפסיק כל מתן
מענה הקשור בי ובעבודתי כעיתונאית ואמר שהוא "מוותר על העבודה" עמי.

7. מיד בתום השיחה הדוגר יגאל הבשור, אשל מנהל מטעם המשטרה ומחזיק בקבוצת
"ווטסאפ'י שהיא רשימת תפוצה לכל דבר ועניין בעניינים המצויים באחריותו, הסיר אותי

מהרשימה הנ"ל.

8. החל מאותו יום אני לא מקבלת כל עידכון שוטף ו/או את תגובות הדוברות של המשטרה,
דבר המחבל בעבודתי באופן אנוש ומשמעותי, והכל תוצאה של מעשה שרירותי ונקמני

מצידו של הדובר.

9. חשוב לי לציין כי הכתבה בסופו של דבר פורסמה על ידנו וזאת רק ביום 2.11.18. משמעות
הדבר היא כי הוסרתי מרשימת התפוצה עוד בטרם מי מאנשי המשטרה טרח לקרוא את
הכתבה. זוהי רק הוכחה כי הכל נעשה כחלק מאותו רצון לנקום ולהלך עליי, על העיתון בו

אני כותבת ואף על העורך של העיתון אימים ולמנוע מאיתנו לבצע את עבודתנו נאמנה.

10. בזמן שמתחרים מאמצעי התקשורת האחרים ממשיכים לקבל מידע שוטף ומצויים בקשר
ישיר עם הדובר, נפגעה עבודתי באופן ממשי והכל כתוצאה מאותו מעשה שרירותי ונקמני.

11. בעקבות המצב נעשתה פנייה במכתב ביום 29.10.18 מאת הגב' יעל אדמוני, העורכת
הראשית של רשת "ידיעות תקשורת" וביקשה ממחלקת הדוברות של משטרת ישראל
להחזיר אותי לקבוצת ה"ווטסאפ" כך שאוכל להמשיך ולקיים תקשורת עם הדוברות תוך

קבלת עידכוניס שוטפים.



2

12. על אף פנייה זו, שנעשתה לפני למעלה מחודש וחצי, לא התקבלה כל תגובה מהמשטרה עד
ליום זה ולא הוחזרתי לרשימת התפוצה.

13. קמצו* היוטסאפ המצוייה בשליטי? בלעדית של המשטרה, ברשימת התפוצה של
וכתבים באיזוי חיפה והמפיץ הינו גלי ראשון במעלה ונחוץ שבלעדיו אני מנועה מלבצע
את תפקידי באופן מיטבי, בעת בה עיתונאים אחייג* ממשיגים לפנות ולקבל שירות זה

שהוא בגדי בסיסי.

14. הפגיעה שנגרמה ונגרמת לי, למערכת העיתון ובעיקר לציבור הקוראים היא גדולה. מדובר
במהלך שנעשה מתוך רצון להשתיק אותי, לפגוע ב"חופש העיתונות" ולמנוע פרסום דברי

ביקורת לגיטימיים.

15. במהלך השיחה אף ניסיתי להסביר לדובר כי הפרסום יקבל ניסוח של טענה מפיו של עורך
הדין ולא יוצג כעובדה. למרות ניסיונות ההסברה, עמד הדובר על התעקשותו לסייס את

התקשורת עמי והכל באופן בריוני ונקמני כמובא לעיל.

16. לא ייתכן כי המשטרה שהינה גוף ציבורי לכל דבר, תראה עצמה כמי שמצויה מעל לביקורת
ותשתמש בפעולת הסרה שכזו לצרכי השתקה, מדובר בפגיעה בקיוטו של משטר דמוקרטי

ובקיומה של תקשורת חופשית.

17. אני מבקשת לאפשר לי לחזור לקבוצת הווטסאפ, להמשיך בקיום תקשורת בענייני העבודה
באופן שוטף עם הדובר וכן לקבל אחת ולתמיד הסבר לאותו מעשה הסרה שפגע ופוגע בל

בעיתון ובציבור הקוראים שלנו.

זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שולי נא&ר זוארץ

2 הופיע בפניי 7 . מאשר/ת בזה כי בתאריך 1 4]141^י *$/ ̂יי*? £#>> אני הח"מ, עו"ד/
שולי כאור זוארץ המוכרת לי באופן אישי/אותה זיהיתי על פי תעודת זהות
 2^ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האטת, וכי יהיה צפוי

מספר 1̂7�? 3 4 4£
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו חנ"ל וחתם עליה בפניי.
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תלונה למבקר המשטרה: בתחנת זבולון לא עונים לאזרחים - מיעט קריות - חדשות הקריות 23.12.2018

ר, אוכל נדל "ן וצרננות מגזין .בריאות הצד הנ1£1' בחירות 2018 /\ י ג / בל חדשות הקרי1ת 0פ!ר0 תרב!ת רכיל1ת ר,

. תיק שבו התלוננה על עבירות מין כלפיה. היא נאלצה לשכור עורךד1! שיעשה זאת י
! במקומה, אר גם ע1רך דינה, מימון פאר, לא הצליח. הטלפון שאליו הופנה מצלצל מ0פר
; חודשים ללא מענה. בעקבות כך פנה עו"ד פאר למבקר המשטרה, והתלונן על ה0חבת.

?י עד"] ללא תגובה. תחנת זבולון, צ'ל1ם: דורון נולן

יצוין, כי כאשר אזרח מגיש תלונה במשטרה, -ש לו זכות לדעת מה עלה בגורלה, מה 0יבת
י. על 0מך המידע הוא יכול להחליט אם : ה0גירה, אילו פעולות חקירה ביצעה המשטרה וכו

! הוא רוצה להגיש ערעור לפרקליטות על ההחלטה ל0גור את התיק. עו"ד קאר: "רציתי
, מי נחקר לבדוק מה המשטרה עשתה לפני שהיא סגרה את התיק בו התלוננה מרשתי

מדוע הוחלט לםגור. מדובר בעבירות חמורות מסוג פשע". ; ו

: ב-6.5.18 פנה עו"ד פאר למחלקת החקירות של תחנת זבולון וביקש לקבל מידע על התיק.
י. בהתאם לנוהל, הוא מילא את טופס הבקשה לצילום תיק חקירה, ומ0ר אותן לידי רכז

1 החקירות. מאז עברה כמעט חצי שנה, ומהמשטרה עדיין לא התקבלה לו תשובה לבקשתו.

בעקבות כך פנה השבוע למבקר המשטרה: "עניינה של פנ"ה זו הוא בטיפול כושל של
, וכן שירות בלתי נ0בל לאזרחים תחנת זבולון בפניות'ה החוזרות והנשנ1ת של מרשתי

ו ובעלי מקצוע כמוני, המנסים לפנות לקבל שירות ללא כל מענה".

, עו"ד פאר: "כמעט חצי שנה אני מנסה מעת לעת להתקשר למחלקת החקירות של התחנה
ולקבל תשובות, אך לשווא. הטלפון מצלצל עד בוש ואין עונה ומענה. גם הניסיונות לקבל
, תלונותיה החוזרות ונשנות נסגרו ללא 0י1ע מהיומנאי כשלו כישלון חרוץ. לטענת מרשתי

; בדיקה מעמיקה ורצינית, דבר שהותיר; גם אותה בתחושה כי אין רצון וכ11נה אמיתית להגיע
לחקר האמת"

רק לשם השוואה, לדברי עו"ד פאר, באותו יום שבו מסר את הבקשה בתחנת זבולון, הוא
, שלח בפק0 בקשה דומה לתחנת חדרה, וכבר למחרת התקשרו אליו משם, וביום שלאחר

; מכן, עותק מהתיק המבוקש כבר היה בחזקת!.

. י-י , במכתב, ובו שטח י- - לדברי עו"ד פאר, ב-8.7.18 פנה למפקד תחנת זבולון, נצ"מ קובי קרני
, אך גם פנ"ה זו נותרה ללא מענה. גם ניסיונותיו את כל טענותיו וטענותיה של מרשתו

להגיע אל מפקד התחנה בשיחת טלפון כשלו שוב ושוב, וכולן נדחו בטענות שונות ומגוונות.

, זה לא השירות המצופה ממשטרת ישראל, ויהיוה בתלונתו למבקר המשטרה כתב: "לצערי
הסברים אשר יהיו. אזרח זכאי שתלונתו תיחקר באופן רציני ולקבל מידע על תיק שנסגר.

כשיש מספר טלפון שאליו מופנים אזרחים או בעלי מקצוע כדי לקבל מידע, יש חובה לדאוג
שיהיה בו מענה. אבקש שהנושא "בדק לעומק, והמערכת המשטרתית תעשה ככל שניתן

על מנת שהשירות בתחנה חשובה כמו תחנת זבולון יעבור רוויזיה".

דובר מחוז חוף, סנ"צ הבשור אשר, סירב להגיב, מתח ביקורת על עצם העיסוק של עיתון
"ידיעות המפרץ" ברמת השירות שנותנת תחנת זבולון לאזרחים תושבי הקריות, וציין כי לא

מרמתה של המשטרה לתת על כך תגובה.
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יגאל בוקר טוב,
מתי תשלח לי את

התגובה? 9:40'**

העברתי
להתייחסות ..ממתין

הי יגאל, מחר בבוקר
העיתון נישלח לדפוס

ואנחנו סוגרים היום
את מדור החדשות. *
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תאריך 29.10.2018

לכבוד:

נצ"נו מירב לפידות
דוברת משטרת ישראל

הר חוצבים, הרטום 8, ירושלים

באמצעות דוא"ל: 1!./ץ6.00;>ו001(5)}ו1יז0107

שלום רב,

בתאריך 23.10.18, הופתענו לגלות כי שמה של שולי נא1ר זוארץ כתבת עיתון "ידיע!ת המפרץ"

מרשת "ידיעות תקשורת", הוסר מרשימת התפוצה של תא הכתבים במחוז חוף של המשטרה.

ההסרה נעשתה לאחר שהכתבת ביקשה תגובה מדובר מחוז חוף סנ"צ יגאל הבשור.

שולי נאור זוארץ היא כתבת ותיקה מאוד וה0רת שמה מרשימת התפוצה האמורה פוגעת

בעבודתה כמו גם בזכותם של קוראי העיתון לקבל מידע שוטף ורלוונטי מהמשטרה.

אשר על כן אבקשך לדאוג להחזרתה לאלתר לקבוצת הכתבים הליל, על מנת לאפשר לה לקבל

את ההודעות המשטרתיות כפי שהיה עד כה, ולחסוך פניה בנושא לערכאות משפטיות.

בברכה

יעל אדמוני .

עורכת רא^ית/ כ . ,

) ידיעות תקשורת 
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