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 302484225 .הבה מסאלחה ת.זהגב' מתן תעודת לע"מ  -ה השגה על החלטת דחיי הנדון:

 1/4/2020סימוכין: מכתבכם מיום 

הדוחה את בקשת  של מנהל רשות העיתונות הממשלתית, ,1/4/2020מוגשת בזאת השגה על ההחלטה מיום 

") לקבלת תעודת עיתונאי ממשלתי (ע"מ) (להלן: ו/או הבה העיתונאיתהעיתונאית, הגב' הבה מסאלחה (להלן: "

 "). החלטת הדחייה"

כובעו כשומר סף לקיומה של בהשגה זו מוגשת באמצעות ארגון אעלאם בהיותו המרכז הערבי לחרות המדיה ו

 עיתונות ערבית שווה במדינה. 

בפתח הדברים יודגש, כי עסקינן בהחלטה פסולה, פוגעת פגיעה חמורה בחופש העיסוק, באוטונומיה של 

ה מבוססת על כל נימוק שבדין, שרירותית וראויה העיתונאית ובכללי המנהל התקין. מדובר בהחלטה שאינ

לביטול מיידי. ההחלטה אינה נוגעת לעיתונאית ואינה מבססת מעשים אסורים או פסולים אשר נעשו על ידה. 

ואם כן נשמעת מההחלטה טענה כלשהי בעניינה של העיתונאית, הרי מוזר מאוד מדוע זרועות המדינה וגורמי 

 . ד כה וכאילו ה"סיכון" הנטען עלה רק בעקבות הגשת הבקשההביטחון לא פעלו בעניין ע
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 פתח דבר

בקשה לקבלת תעודת עיתונאית ממשלתית בהתאם לכללים  ארז,-חברת אל, באמצעות הגישה העיתונאית .1

למתן תעודות מטעם לשכת העיתונות הממשלתית, לאזרחים ותושבים ישראלים, העוסקים במקצועות 

 "). הכללים(להלן: " 2013-התקשורת, באמצעי תקשורת ישראלי, תשע"ג

למעט  עובדים) 9(ם לגביהם הוגשה הבקשה עובדייתר הארז התקבלה ביחס לכל -בקשת חברת אל .2

 העיתונאית נשוא השגה זו.

  ואישי אודות העיתונאית רקע מקצועי

, ילידת הכפר דבורייה בצפון המדינה. היא סיימה את לימודיה המקצועיים בתחום 30העיתונאית הינה בת  .3

 ית בג'נין.התקשורת באוניברסיטה הערבית אמריקא

שנים  4במסגרת עבודתה, עבדה העיתונאית במסגרות תקשורתיות שונות. בנוסף, היא עבדה תקופה של  .4

במוסקוה כעיתונאית מטעם ערוץ "מוסקוה היום" וקיבלה בתקופת עבודתה תעודת עיתונאי של לשכת 

 העיתונאים הרוסיים. 

ים פוליטית וכל קשריה עם במהלך לימודיה בג'נין, לא היה להבה כל פעילות במסגרת ארגונים המזוה .5

סטודנטים ו/או אנשים המזוהים ופעילים פוליטית, היו קשרים חברתיים רגילים ללא כל מעורבות בעשייה 

 שלהם. 

שהיה אף הוא סטודנט באוניברסיטה במסגרת לימודיה, הכירה הבה את מי שלימים הפך להיות בעלה  .6

 ואינו תושב ישראל. 

 והפולקלור. הקים בתחום האמנות ותה שבן זוגה של הבה עובד במסגרת עמ .7

 . 2017בני הזוג נישאו בשנת  .8

ארז, חברה פרטית הפועלת -, מועד חזרתה של הבה לארץ, התחילה לעבודה בחברת אל2017החל משנת  .9

 בתחום התקשורת, בבעלות איש עסקים פרטי ואשר אין לה כל הזדהות פוליטית או אחרת. 

 החלטת הדחייה 

לגבי הבה בלבד כאשר יתר העובדים לגביהם הוגשה הבקשה  1/4/2020ר, ניתנה ביום החלטת הדחייה, כאמו .10

 קיבלו את התעודה המבוקשת. 

(ו) לכללים, לפיו התעודה לא תינתן, אם סבר המנהל, לאחר 3החלטת הדחייה ניתנה בהסתמך על סעיף  .11

 התייעצות עם גורמי הביטחון, כי מתן התעודה עלול לסכן את ביטחון המדינה.



 

 

המידע אשר התקבל מגורמי הביטחון מעיד על כך שהעיתונאית "מוכר כי לך ויין, כי צבהחלטת הדחייה  .12

נימוק קשר לגורמים המזוהים עם ארגוני טרור באיו"ש וכי הבעת תמיכה בעבר בגורמי טרור" (להלן: "

 "). הדחייה

זה ארגוני טרור מדובר, החלטת הדחייה לא מפרטת מי הם הגורמים אשר נטען כי הבה בקשר אתם, על אי .13

תמיכה בארגוני טרור ועוד פרטים אשר עומדים ביסוד  –כטענת גורמי הביטחון  –איך ומתי היא הביעה 

 נימוק הדחייה. 

החלטת הדחייה מפנה באופן גורף לעמדת גורמי הביטחון, מבלי שפורט שיקול הדעת אשר ניתן למנהל,  .14

מאותו מידע אשר יש בו כדי לסכן את ביטחון המדינה הבדיקות שנעשו לבירור העובדות, החשד העולה 

 ועוד. 

 נימוקי ההשגה

 השגה זו מוגשת מטעם העיתונאית והיא מבוססת על מספר נימוקים, הכל כפי שיפורט להלן.  .15

 היעדר הנמקה ופגיעה בכללי מנהל תקין

 החלטת הדחייה אינה מנומקת פי שנדרש מהחלטה מנהלית ובהתאם לכללי מנהל תקין.  .16

, המנהלי המשפט לכללי בהתאם השלטוניות סמכויותיה את להפעיל חייבת מנהלית שרשות הן יסוד מושכלות .17

 ד"פ, התחבורה שר' נ חורב 5016/96 ץ"בג( החלטותיה במסגרת בלבד רלבנטיים שיקולים לשקול החובה ובכללם

 תעודות הנפקת על להחליט בבואה לשכת העיתונות הממשלתית על גם כמובן חל זה כלל)). 1997( 34, 1) 4(נא

 .ואישורים

החלטת הדחייה מפנה לעמדת גורמי הביטחון, מבלי לפרט מידע דוייק ועובדות קונקרטיות אשר ניתן לבחון  .18

 אותן, להפריך אותן או לדון בהן. 

נעדר התייחסות לזהות האנשים אשר נטען כי הבה אתם בקשר והמזוהים הנימוק הביטחוני כך למשל,  .19

 .עם ארגוני טרור

גורמי הביטחון, היא לקשר בין הבה לבעלה, נבקש לטעון, כי מדובר בקשר זוגי וחברתי אשר  במידה וכוונת .20

 אין בינו לבין מעורבות והזדהות עם פעילות טרור מאומה. 

 . בשנתיים האחרונותמדובר בבן זוג אשר הבה הכירה במהלך לימודיה ואשר הבשיל לקשר נישואין  .21

בנוסף, בארבעת השנים אשר קדמו לנישואיהן, לא התגוררה הבה בארץ ולא היתה שותפה בכל פעילות  .22

 גורמים המזוהים פוליטית. תקשורתית בארץ ולא היתה בקשר 

ורם המזוהה פוליטית, מעולם לא השתייכה ל"ארגון טרור" כהגדרת הבה עצמה, מעולם לא השתייכה לכל ג .23

 גורמי הביטחון ומעולם לא תמכה בפעילות המכוונת להרג אזרחים.

 מי הם ארגוני הטרור אליהם מכוון המידע הביטחוני.  לא מפרטתהחלטת הדחייה גם  .24
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את המועדים והנסיבות בהם היו לעיתונאית קשרים עם גורמים המזוהים עם  לא מפרטתהחלטת הדחייה  .25

 ארגוני הטרור.

 , איך ומתי הביעה עיתונאית הזדהות ותמיכה בגורמי טרור. לא מפרטתהחלטת הדחייה  .26

 , לא ניתן להתייחס לעובדות, להפריכן או לדון בהן. לא פורטומאחר וכל אלה  .27

היעדר יכולה של הבה להתייחס למידע אשר התקבל מגורמי הביטחון, פוגע פגיעה חמורה בזכות היסוד  .28

 שלה להגנה על פועלה ועל שמה הטוב. 

היעדר הנמקה הינו פגם היורד לשורש ההחלטה. היעדר ההנמקה הינו פגם מנהלי אשר די בו כדי לבטל את  .29

 החלטת הדחייה.

 ו) לכללים(3היעדר קיומם של יסודות סעיף 

(ו) אליו מפנה ההחלטה מחייב קיומם של מספר יסודות, אשר לטענתנו, לא התקיימו במקרה בו 3סעיף  .30

 עסקינן, הכל כמפורט להלן.

מקריאת החלטת הדחייה ניתן ללמוד כי היא התקבלה על ידי  – קיומה של התייעצות עם גורמי הביטחון .31

ת" כמצוות הסעיף, אלא ככל הנראה הוכתבה על ידי גורמי הביטחון. ההחלטה לא ניתנה "לאחר התייעצו

 גורמי הביטחון. 

 המנהל לא מפרט בהחלטתו את שיקול דעתו ואת מה שהנחה אותו בקבלת ההחלטה.  .32

המנהל לא מפרט אם בדק, עיין ו/או דרש בכלל כל חומר הרלוונטי לדברי גורמי הביטחון המצוטטים  .33

 בהחלטתו. 

ההחלטה מעלה ריח של מעורבות יתר בשיקול דעתו של המנהל והכתבת  ציטוט עמדת גורמי הביטחון בגוף .34

 החלטות לגורם אשר אמור להיות חופשי בקבלת החלטותיו. 

מלבד ציטוט דברי גורמי הביטחון, לא צויין כל נימוק ממנו  – היעדר ביסוס החשד לסיכון ביטחון המדינה .35

 ן המדינה.ניתן להבין מדוע יש בקשרים הנטענים משום סיכון לביטחו

כדי להעמיד את העיתונאית בעמדת מי שעלול לסכן את ביטחון  שאינו תושב ישראלהאם די בקשר עם אדם  .36

 המדינה??

מעורבת פוליטית, מעולם לא זומנה לבירור או תשאול על  בהקשר זה יוער ויודגש: הבה מעולם לא היתה .37

ידי גורמי הביטחון, מעולם לא הוגש נגדה כתב אישום, מעולם לא נשפטה או הורשעה בדין, מעולם לא 

נשללה העסקתה על ידי כל גורם מקצועי מסיבה ביטחונית או אחרת. האם לא די בכל אלה על מנת 

היא לא בוססה, כי היא לא מהווה סיכון לביטחון המדינה?? ואם  להפריך את הטענה, אשר כאמור מעולם

מהווה סיכון כאמור, מדוע טענה זו הושמעה לראשונה בהחלטת הדחייה? או שמא המדינה לא היתה 

 !!!חרדה לביטחון אזרחים קודם לכן



 

 

עוד תטען העיתונאית, כי גם אם קיים חשד כלשהו לפגיעה בביטחון המדינה, דבר אשר כאמור מוכחש מכל  .38

 יש לעשות איזון גם בין צרכי הביטחון לבין זכות העיתונאית לחופש העיסוק. וכל, 
 בדומה אך, אחרים מוגנים אינטרסים ועל אדם זכויות על לשמור ניתן לא ביטחון ללאכבר נפסק, כי " .39

 זכויות לבין הביטחון על השמירה אינטרס בין איזון נדרש; מוחלט אינו זה ערך אף האדם לזכויות

 לבין האדם זכויות בין[ זה באיזון" :ברק הנשיא כך על עמד. בו המתנגשים אחרים מוגנים ואינטרסים

 אינו המדינה וביטחון, טרור אין כאילו, ההגנה מלוא את לקבל יכולות אינן האדם זכויות] הביטחון צורכי

 ץ"בג30T" (הדמוקרטיה מחיר זהו. ורגיש עדין איזון נדרש. אדם זכויות אין כאילו, ההגנה מלוא את לקבל יכול

לשכת סייף נ'  5627/02" (ראה בג"ץ )383' בעמ], 6[ המערבית בגדה ל"צה כוחות מפקד' נ ורי'עג 7015/02

 העיתונות הממשלתית(פורסם בנבו)).

במקרה בו עסקינן, לא פורט ולא הובאה כל ראיה לחשד הלכאורי לפגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה  .40

 באנשים. 

ואם קיים סיכון כאמור, מדוע גורמי הביטחון לא נקטו כל צעדו בעניינו טרם הוגשה הבקשה לקבלת  .41

 התעודה.

 פגיעה בחופש העיסוק

 העיתונאית תטען כי בהחלטת הדחייה קיימת פגיעה חמורה וחריפה בחופש העיסוק שלה. .42

 הסירוב כי לכחד אין ברם, החוק מכוח מונפקות אינן מ"לע תעודות כבר נפסק על ידי בתי המשפט, כי אמנם .43

 העיתונות לשכת' נ סייף 5627/02 ץ"בג( העיתונאי העיסוק על משמעותי באופן מכביד להנפיקן

, הממשלה ראש משרד ל"מנכ' נ יונס 509/80 ץ"בג: ראו כן); 25.4.2004( 5 פסקה] בנבו פורסם, [הממשלתית

 )). 1981( 592, 589) 3(לה ד"פ

 היא בעיתונות לעוסקים כזאת תעודה הענקת כי בביטחון לקבוע ניתןכבר נפסק על ידי בית המשפט, כי " .44

 רשתות של, העיתונאים של אינו זה אינטרס. פתוח ולסיקור חופשית לעיתונות מוגן חברתי מאינטרס חלק

 בין המשרת, כללי ציבורי אינטרס זהו; בלבד הידיעות סוכנויות של או העיתונים של, והרדיו הטלוויזיה

  ההליך את, האמת גילוי את גם – להתבטא המבקשים של העצמית ההגשמה על נוסף – היתר

 ולתת זה באינטרס להתחשב – העיתונות לשכת לרבות – הרשויות על ...החברתית היציבות ואת הדמוקרטי

(פורסם סייף ואח' נ' לשכת העיתונות הממשלתית  5627/02" (ראה בג"ץ בהחלטותיהן הולם משקל לו

 ו.בנבו))

אין ספק, כי החלטת הדחייה פוגעת פגיעה קשה בזכותה של העיתונאית לחופש עיסוק וליכולתה לבצע את  .45

תפקידה בצורה מלאה ונכונה, תוך גישה למקורות מידע, סיקור האמת וחשיפת מידע לציבור. אי מתן 

התעודה מסכל את תפקיד של העיתונאית ומונע ממנה גישה למאגרי מיד ובכך מונע הלאה, את העברת 

 המידע לציבור אותו היא באה לשרת. 
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פגיעה זו, אינה מידתית ואינה סבירה, במיוחד לאור עמימות ההחלטה ושתיקתה ביחס לשיקולים  .46

 הביטחוניים המובאים במסגרתה. 

 פגיעה באוטונומיה האישית 

עוד תטען העיתונאית, כי המידע אשר התקבל מגורמי הביטחון מבוסס, אם בכלל, על עובדה אחת ויחידה  .47

 לפיה היא נשואה לאדם שאינו תושב ישראל. 

החלטה המבוססת על מידע זה, שוללת ממנה את חירותה והאוטונומיה האישית שלה לבחור את בן זוגה  .48

מעמידה אותה בחזקת "אוייבת המדינה" בשל זהות בן ואת הדרך בה היא תנהל חייה ואת בחירותיה ו

 זוגה. 

האם יעלה על הדעת כי תישלל זכותה של העיתונאית לקבלת התעודה, למרות שהיא עומדת בכל התנאים  .49

? התנהלות אינו תושב ישראלהמקצועיים הנדרשים בהתאם לכללים, רק משום שהיא נשואה לאדם ש

משקל על ה"ההשלכות" אשר עושה רשות ציבורית על אדם לאור הרשות בעניין זה מציבה שאלות כבדות 

 המדינה. ו היכרותו עם אנשים אחרים שאינם תושביקרבתו א

על הרשות לבדוק את מידת התאמתה של העיתונאית לאור מעשיה, פועלה, השכלתה העצמאיים וללא כל  .50

 .  או לזהותם קשר למעשיהם של אחרים הסובבים אותה

 סוף דבר

לאור כל המקובץ לעיל, הנכם נדרשים בזאת לדון בהשגה ולבטל את החלטת הדחיה וליתן את התעודה  .51

 המבוקשת. 

בנוסף, הנכם נדרשים בזאת להביא לקיומם של כללי מנהל תקין ביישום הכללים ובמתן החלטות בעניינם  .52

 ולהפסיק כל פגיעה בחופש העיסוק של עיתונאים ואנשי תקשורת. 

לחנה של ודיון בהשגה, העיתונאית מבקשת להתייצב לדיון ולעיין בכל החומר אשר יונח על שבמידה ויוזמן  .53

 הועדה טרם תינתן החלטה בהשגה זו. 

העיתונאית שומרת לעצמה את הזכות להגיש השגה משלימה אם ולאחר שיינתו פרטים נוספים והחלטה  .54

 .מנומקת בעניין הדחייה

                                                                                                              

 בכבוד רב, 

 מנכ"לית –ח'ולוד מסאלחה         

 


