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 שלום רב,

 

 25/2/2019מיום בעניין ניר גונטז'  13ל רשת "מכתבך אל עורך עיתון הארץ ומנכהנדון: 

 

להפרעה מכתבך טענת ש"פעולתו ודרך התנהלותו" של מר גונטז' במספר אירועים "גרמה ב

חמור מזה, הוספת )סעיף  לעבודתם המבצעית של מאבטחי היחידה" שאתה עומד בראשה.

 למכתבך( איום מרומז לביטחונו האישי של מר גונטז' בעתיד. 6

למכתבך  4האיום המרומז לשלומו של עיתונאי בתפקיד אינו עולה בקנה אחד טענתך בסעיף 

 בישראל".  כי "היחידה מכירה בחשיבותו של חופש העיתונות

 מטות הפוליטייםב 2019בקיסריה, ינואר  2018נובמבר  –ציינת במפורש מועדים ואירועים 

מר גונטז' הגיע  בשבת תרבות בחולון. 2019של שני אישים מאובטחים בתל אביב, ופברואר 

 לכל המקומות הללו במשימות עיתונאיות. 

מך בהפרעה לכוחות הביטחון ארגון העיתונאים אינו מתכחש לצורכי הביטחון ואינו תו

עוין במיוחד, למרות בעבודתם. עם זאת, נדמה שהיחס שקיבל מר גונטז' מהמאבטחים היה 

 שלרגע לא נשקפה כל סכנה לאישים שביטחונם נמצא באחריות פקודיך.

מר גונטז' נוהג לתעד את משימותיו העיתונאיות ולהנגיש אותן לציבור. לפיכך קל לצפות במה 

ולהתרשם שהנוכחות של מר גונטז' במקום לא  בקיסריה 2018בנובמבר שצולם למשל 

, ושתשומת הלב השלילית שזכה בה התעוררה מרגע שהמאבטחים היוותה הפרעה כלשהי

במקום הבינו שמדובר בעיתונאי. עוברי אורח אחרים חלפו באותה סביבה עצמה ללא כל 

אנשי היחידה התנהלו מול מר גונטז' בכוחניות, בשרירותיות  התערבות מצד המאבטחים.

 מקוממת ותוך הפרעה לעבודתו שלו.

היה מדובר בהפרעה לסיקור לגיטימי של התרחשות פוליטית.  2019בשני המקרים בינואר 

המקרה החמור מבין השניים היה זה שהתרחש במצודת זאב בתל אביב. אנשי היחידה 

נטז' במטרה ברורה להרחיקו מהמקום, רק משום שביקש לחכות שבפיקודך עיכבו את מר גו

 ליציאתו של ראש הממשלה ולנסות להפנות אליו שאלות.

 בשם ארגון העיתונאים אני מבקש לדעת:

 ארגון העיתונאים בישראל

 תל אביב 93 ארלוזורוב

 153-36921161, פקס 03-6921099טלפון 

  ami@itonaim.org.il מייל

  www.itonaim.org.il אתר
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האם קיימות הנחיות למנוע מעיתונאים )ורק מעיתונאים( גישה לרחוב שבו נמצא  .1

 מעונו הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה?
 

שתכליתם להרחיק עיתונאים מסביבתו של ראש הממשלה האם ליחידה יש נהלים  .2

 גם באירועים פוליטיים?
 

האם קיימים נהלים קבועים ביחידה המתייחסים לעיתונאים באבחנה מאנשים שאינם  .3

 עיתונאים?  

  

 
 בברכה,

 עמי ברנד   
  חופש עיתונותרכז 

 ארגון העיתונאים
 

 
 העתקים:

 050-3320576 טלפון:אבישי, דוברות שב"כ, באמצעות ווטצאפ 
 יאיר טרצ'יצקי, יו"ר ארגון העיתונאים בישראל

 ניצן חן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית
 ניר גונטז'

 


