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 שלום רב,

 ערבים במזרח ירושליםעיתונאים וכתבי שטח לורדיפה אישית  התנכלות הנדון:

ערבים רבים המסקרים את חדשות מזרח ירושלים מדווחים על המשך וכתבי שטח עיתונאים  .1

 התנכלות להם ורדיפתם, באופן אישי, בידי משטרת ישראל; 

, החמישיתהתייצבה, בפעם  "רינאוי כריסטין" וכתבת השטח העיתונאית ), 10.5.2020(  אתמול .2

, 5.12.19, 7.11.19(  חקירתה זו, כמו גם חקירותיה הקודמות  .בירושלים המשטרה תחנתב לחקירה

. לצד הפלישה שלה ועבודתה בטלוויזיה הפלסטיניתסביב אופן הסיקור החדשותי  נסובה )16.4.20

הגסה לליבת הפעילות העיתונאית המקצועית ישנה פגיעה קשה ביותר בזכויות יסוד מוגנות של 

כמי תה ותיוגה לתיוג שלילי מעצם חקיר םהציבור בכלל ושל העיתונאית בפרט אשר זכתה מן הסת

 שאינה מכבד את החוק ולא היא היות ולא יוחסה לה כל עבירה ספציפית על החוק.

העיתונאית כריסטין רינאוי הינה כתבת שטח ותיקה העושה את מלאכתה באופן מקצועי ביותר כאשר  .3

בחודשים האחרונים דיווחיה התמקדו, כצפוי, בנושא מגפת הקורונה, וסיקרה את הנושא בדגש על 

תמודדות עם המגפה במזרח ירושלים. רוב דיווחיה, בשל המגבלות, נעשו מתוך סלון ביתה הה

ויחד עם זאת מצאה משטרת ישראל לזמנה ולחקור אותה מספר פעמים תוך באמצעות יישום הזום 

 שניכר כי המטרה הייתה להטיל עליה אימה בלא צידוק אמיתי .

דומה למקרים של עיתונאים וכתבי שטח ערבים רבים אחרים;  מקרה כריסטין רינאוי ראוי לציין כי .4

 /עיד ואחרים; אסיל, רבו עבד אמיר, יאסין עלי, שאמסייה אבו דנהכך היה גם עם 

אי והשימוש במילון המונחים העיתונסביב אופן הסיקור ם של המקרים, חקירות המשטרה נסובו ברוב .5

 ! השגור
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היא התנסחה בו , היא נשאלה מדוע היא בחרה להתנסח באופן  מחקירות כריסטין רינאויבאחת  .6

"פריצה מצד יהודים למסגד אל אקצה" כך היא נשאלה על ההתנסחות   באחד מדיווחיה מהשטח;

 במקום הניסוח הישראלי "ביקורי יהודים בהר הבית"!

מדווחים עבור אותם עיתונאים וכתבי שטח אשר מקריהם דווחו לנו ב "אעלאם", רינאוי ויש לומר כי  .7

שידוריה כידוע לכם, מן הסתם, הטלוויזיה הפלסטינית אשר אמצעי תקשורת שונים אך גם עבור 

השר לביטחון הפנים ולפי חוק ) של  11.5.2020( וחודש ביום  13.10.2019צו מיום מירושלים הופסקו ב

 . 1994הגבלת פעילות התשנ"ה  –המערבית ועזה ה יישום הסכם הביניים בדבר הגד

ואולם , מירושלים של הטלוויזיה הפלסטיניתשידורים הצו האמור אומנם אוסר על יחד עם זאת,  .8

הצו לא נועד למנוע ולהגביל המשך עבודה עיתונאית מקצועית או חלילה להצר את חופש לדידנו 

 העיתונות ועבודתם של עיתונאים .

לא נהיר לנו מקור סמכותה של משטרת ישראל למנוע סיקור חדשותי מהשטח כבמקרים לעיל גם לא  .9

 ת ההחלטה לאסור סיקור חדשותי, או להצר, או להגדיר פיזית, את אזורי הסיקור החדשותי ! א

 א4-ו 3 בסעיפיםשעוגנו  משטרהבהוראות ההסמכה ליגענו ולא מצאנו מקור סמכות כאמור גם לא  .10

 על שמירה בדבר ההוראותגם לא בפרשנות מרחיבה של  1971-א"תשל -(נוסח) המשטרה לפקודת

 .הציבורי הסדר

שני ערכים  ,להלכה ולמעשהזה המקום להזכיר משכלות יסוד בדבר חופש העיתונות המקפל בתוכו,  .11

ופש הדיבור), קרי: הזכות לומר ולפרסם את אשר עם לבך; וחופש ח (או חופש הביטוי —או זכויות 

חברה החרדה  .לדעת), קרי: הזכות לקבל מידע שבידי השלטון או הנוגע לתפקודו המידע (או הזכות

של חופש העיתונות לחברה ולדמוקרטיה, חייב להבטיח את שתי  חיוניותולדמוקרטיה  ומכירה ב

מימים ימימה ניתנה . קביעה עקרונית בזכות ההגנה על ערכים אלו ומניעת פגיעה בהם הזכויות כאחת

פש ביטוי בישראל וכי חושרירה וקיימת זכות לע"י בית המשפט העליון בפרשת "קול העם" שקבע כי 

. באותו פסק דין אף הותוותה שב בה כל אימת שהוא מפעיל את סמכויותיוחלכבדה ולהת על השלטון

) תוך אימוץ מבחן זון בין הערכים שעשויים להתנגש (חופש העיתונות ושלום הציבורנוסחת האי

ייסוג  שהפרסום יערער את הביטחון  Probable, לאמור, רק כאשר קרוב לוודאי"הקרובה וודאותה"

אסור לשלטון להצר את רגלי אחר בכל מקרה   .חופש הביטוי של העיתון מפני האינטרס הביטחוני

  :לו מסוכן. ובלשונו של השופט אגרנט העיתונות בבואה לפרסם דבר כלשהו, גם אם הפרסום נראה

 

הוא,  [...] אי ההכרחי להפעלת הכוח הדרסטי של דיכוי השקפותיהם של אחריםנהת

משהו יותר  שוב, כי הדברים שפורסמו מגלים משהו יותר מהבעת השקפה נוגדת ואף

הדברים מגלמים  מצמיחת גרעין של נטייה לקראת ׳סיכון שלום הציבור׳; בקיצור, כי



 

 

וקה שתגרום חר בים, אפשרותבקרבם לא רק רעיון העשוי ליצור, עקב הפצתו בר

מגדר של ביאור רעיון  ת התוצאות הנפסדות [...] רק כאשר הפרסום יצאחבעקיפין לא

ות אפשרות קרובה של חלפ ,סיבותנגרידא ולבש צורה של הטפה היוצרת, בשים לב ל

מקום להתערבות השלטונות לשם  עשיית מעשים המסכנים את שלום הציבור, יהיה

 " יעת הישנותו בעתידדיכוי הפרסום או מנ
 

כתבי השטח שבענייניו לאותם מקרים ועיתונאים אותם מקריהם של לא דומה לעניות דעתנו,  .12

המצדיקים פגיעה כה קשה בחופש העיתונות, בוודאי ובוודאי שאינו מצדיק פגיעה כה קשה בחופש 

 העיסוק שלהם.

מוצע גם כי אותה  .מפעילות כאמורחדול להורות ולהנחות את משטרת ישראל ל נכון הואנראה כי  .13

תפורסם כדי שאותם עיתונאים, וגם כל עיתונאי אחר, לא יחושו מורא להמשיך לעשות  הוראה 

                                                                                                              מלאכתם העיתונאית נאמנה. 

 

  בכבוד רב,

 מנכ"לית –ח'ולוד מסאלחה         

                                                                                            

 


