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לכבוד, 
כבוד השופט יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט 

עו״ד ברק לייזר, היועץ המשפטי של בתי המשפט 

הנדון: פגיעה קשה בחופש העיתונות ובעצמאות התקשורת 

אנו פונים להנהלת בתי המשפט כדי להביע דאגה עמוקה מהתנהלות, כפי שפורסמה בכתבה 
עיתונאית בהארץ (כאן), וממנה עולה שהנהלת בתי המשפט פעלה כדי להעלים מהאתר שלה בפרט 
ומגוגל בכלל כתבות ומאמרים ביקורתיים על השופטים גם אם אלה פורסמו בכלי תקשורת ממוסדים 

ומרכזיים. 

אנחנו, ארגון העיתונאים, הארגון המייצג את העוסקים במקצוע העיתונות בישראל, פועלים במגוון 
זירות ובין היתר גם כדי להגן על חופש העיתונות ועצמאותה, כחלק משמעותי - שאין בילתו - 
מהמרקם של המדינה הדמוקרטית. ערכי חופש העיתונות קיבלו מעמד ומקום בשורה של פסיקות של 

בית המשפט העליון בכלל ובפרט בשנים האחרונות. 

התייחסות למאמרים וכתבות עיתונאיות כאילו מדובר בטקסטים לא לגיטימיים על ידי הנהלת בתי 
המשפט - מדאיגה ביותר, כמו השימוש שנעשה בכוח שלטוני כדי למנוע מהציבור גישה למאמרים 
אלה. העלמת כתבות ומאמרים עיתונאיים מגוגל כמוה כגניזת חומר עיתונאי. זו צורה אחרת של 
צנזורה ופגיעה אנושה בחופש הביטוי ובעבודה העיתונאית, בעיקר כאשר גוגל הוא אחד הכלים 
העיקריים, אם לא הכלי העיקרי, שדרכו אפשר להגיע לתוכן עיתונאי עכשיוי, ובוודאי לתכנים ישנים 

יותר.   

כלי תקשורת מרכזיים, ממוסדים ומוכרים פועלים על פי כל כללי המקצוע העיתונאיים, וכפופים - 
כארגונים וכל אחד מהעיתונאים המועסקים על ידיהם, או כותבים בהם - לכללי אתיקה מחמירים, של 
כלי התקשורת עצמו ושל מועצת העיתונות. (כאן אפשר למצוא את התקנון האתי של מועצת 
העיתונות). הם נתונים לפיקוח של בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות. בחלק מכלי התקשורת 
יש נציב תלונות שתפקידו לבדוק תלונות בנושאים אתיים. אלה הכתובות שאליהם יש להפנות 

תלונות, בקשות, הבהרות או מענות בחשד לעבירה על התקנון האתי ועל כללי האתיקה.  

למערכת המשפטית צריך להיות אינטרס מובהק לשמור על מעמדו של המקצוע העיתונאי, לחזק את 
האחריות העיתונאית ואת מסגרות התקנונים האתיים של כלי התקשורת בכלל ושל מועצת העיתונות 
בפרט. המערכת המשפטית הביעה לא אחת בפומבי במסגרות שונות, כולל בפסקי דין רבים, את 

החשיבות שהיא מייחסת לחופש העיתונות ולעצמאות התקשורת. 

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9115935
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התייחסות לטקסטים עיתונאיים - מאמרי פרשנות, ביקורת, דיווח, סיקור - כאל חומר חשוד מדאיגה 
מאוד בכלל, בעיקר כשהיא מגיעה מכיוון מערכת אכיפת החוק, על אחת כמה וכמה כאשר היא מגיעה 

מהנהלת בתי המשפט. ואנחנו מבקשים לדעת שהפרקטיקה הזאת נפסקה.  

ארגון העיתונאים ישמח להעמיד לרשות הנהלת בתי המשפט את כל הסיוע הנדרש ואת הידע 
המקצועי, אם יש צורך בכך, כדי להבין כיצד פועלות מערכות עיתונאיות, כיצד מתקיימים מנגנוני 
הבקרה והפיקוח, מהו הקוד האתי שאליו מחוייבים העוסקים במקצוע העיתונות, וכמובן את חשיבות 
השמירה על חופש העיתונות ועצמאות התקשורת, גם כאשר מדובר בביקורת על מערכת אכיפת 
החוק, על שופטים או בתי המשפט, ככל שאין בביקורת הזאת פגיעה בפרטיות, הסתה לאלימות נגד 

שופטים או כל עבירה אחרת על החוק או על התקנון האתי. 

בברכה, 

ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות, ארגון העיתונאים 

העתקים: 
כבוד השופטת דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות 

יאיר טרצ׳יצקי, יו״ר ארגון העיתונאים 
עו״ד ד״ר מורן סבוראי, היועצת המשפטית של ארגון העיתונאים 

אלי גרשנקרוין, מנכ״ל ארגון העיתונאים 


