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 תשפ"א בטבתח כ"

 2021 בינואר 12
046 סימוכין  

,רב שלום  
 

החדשות "אולפן קבלת כי במהלך מהדורת בה  ,כמוה התקבלו רבות נוספות ,קיבלתי את פנייתך
 ניסיון בוצע לפיה ידיעה העיתונאי עמית סגל , פרסם12ערוץ ב 08/01/2021 ששודרה ביום שישי"
 מדובר בידיעת כזב וכי לא היה ולא נברא. כי נטען תובתלונ. שעבר בשבוע בבלפור למעון פריצה

 
 .11וכאן  13ראשית אבקש לציין כי הידיעה שודרה במהדורות של כל חברות החדשות בהן רשת 

בעקבות הפניות הרבות פתחה נציבות פניות הציבור ברשות השנייה בבירור במהלכו פנתה לגורם 
  זה מסר בתגובתו המפורטת: המשדר.

 
פן שישי" תואר אירוע שהתרחש בשבת שעברה אשר במסגרתו נרשמה במסגרת "אול

העלאת כוננות בתוך מתחם בית ראש הממשלה בשעה שמפגינים הפגינו מחוץ למעון 
הרשמי. לצד הבאת הידיעה הובאה פרשנותו של אמנון אברמוביץ' לדברים וכן הובאו 

 תגובות ארגוני המחאה לידיעה.
ניותינו "פגוש את העיתונות" ו"חדשות סוף השבוע" אף עוד יש לציין כי אמש במסגרת תכ

הובאו מרואיינים דוגמת גונן בן יצחק מראשי המחאה בתגובה לידיעה ונשמעו טענותיו על 
 כך שמחסום סמוך למעון רה"מ לא נפרץ. 

כתבנו לענייני משטרה, משה נוסבאום, הביא מפי גורם בכיר במשטרה הסתייגות לטענות 
אותו גורם צוטט כמי שאמר: "הופתענו מההחלטה  –בפריצת מחסום כאילו מדובר היה 

להעביר את ראש הממשלה למתחם מאובטח. על פניו לא הייתה לכך הצדקה שכן לא 
שקפה שום סכנת פריצה למעון. המפגינים לא פרצו שום מחסום, כמה מהם נעצרו כי נ

התקרבו למחסום ולא נשמעו להוראות השוטרים להתרחק". לצד זאת, גורמים אחרים 
המעורים בפרטי המקרה אמרו לכתבנו כי כיוון שהמחסומים הוזזו והמפגינים התקרבו למעון 

 נחיות קבועות. הצעדים בתוך המעון התחייבו מתוקף ה
כתבנו משה נוסבאום הבהיר כי בכל מקרה לא נשקפה סכנה מוחשית לכך שהמפגינים 

 יפרצו לתוך מעון ראש הממשלה".
 

באשר לעיתוי שידור הכתבה מסר הגורם המשדר כי המידע שודר סמוך לאחר שהתקבל אצל הכתב 
 והוא לא תוזמן למועד מסוים.

 
 אני מודה לך על פנייתך.

 
 

 בברכה, 

 
 דוד רגב

 נציב פניות הציבור
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