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 ראיונות עם עבריינים מורשעים בעבירות חמורותאתיות העולות מהסוגיות ה

 1, יו"ר ועדת האתיקה הפנימית תאגיד השידור "כאן"ד"ר ענת פלג

 

 רקע כללי א.

היועצת סגנית  ,וועדת האתיקה הפנימית של תאגיד "כאן" בין חברי  1.9.2020ביום  משך לדיון שנערךנכתב בהמסמך זה 

 עמיקסמנכ"ל חטיבת הדיגיטל, נציג חטיבת הטלוויזיה ונציגת חטיבת הדיגיטל לאחר שהקשיבו להסבר מהמשפטית, 

בדבר השפעת פרסומים בתקשורת על , אוניברסיטת חיפהפשיעה וחברה בד"ר חוה דיין, ראשת התוכנית ל שלמפיה 

 ומשפחותיהם.  נפגעי עבירההעבריינים ועל 

ה של ד"ר חוה דיין, ותמצית סקירה שהכנתי  ליטו המשתתפים להביא בפני המנהלים את עיקרי הרצאתהדיון, הח סיכוםב

בתקנוני האתיקה בערוצי תקשורת מרכזיים בעולם  ראיונות עם עבריינים שהורשעו בעבירות חמורותל ההתייחסותעל 

  .המערבי

, תוך איזון בין זכות מסוג זה בשידור הציבוריכדי להרחיב את שיקול דעתם של המנהלים בדבר עריכת ראיונות  ,זאת

 .הציבור לדעת לבין פגיעה ברגשות הציבור

 

 על הציבור ועל נפגעי עבירות ,עם רוצחים בתקשורת מחקרים על השלכות ראיונותב. 

 

בשתי סוגיות: השפעת דיווחים על אלימות בתקשורת על עבריינים פוטנציאלים, והשלכת רקע מחקרי פרסה ד"ר דיין 

 . המדווחות עבירותהדיווחים על אלימות על נפגעי 

ד"ר דיין הדגישה כי לראיונות עם רוצחים בתקשורת אין השפעה על רוצחים סדרתיים; רוצחים הפועלים במסגרת ארגוני 

זאת, לפרסום ראיונות עם רוצחים יש  עם. מוות ברשלנות כאלה הגורמיםובמהלך קטטות; פשיעה; מקרי רצח הנערכים 

השפעה על המתת נשים; המתת ילדים; מקרי רצח והתאבדות; התאבדות כפולה; פשעי שנאה ורצח מתוך רקע 

 .טרור לארגון משתייכים שאינם בודדים מפגעיםו; 2אידיאולוגי 

 ה רבדים: הראיונות עם רוצחים מתרחשת בארבע השפעת

  ,איון עלול להוות זרז (טריגר) לביצוע רצח נוסףי) הר1(

  ,איון משפיע על שיטת ביצוע הרצחי) הר2(

  ,הומניזציה של הקורבנות-, ודהאיון מהווה "נרמול" עבירות המתהי) הר3(

ונפגעים  משפחת הנרצחים או אוכלוסיות שנפגעו מהרצחשהם קרובי  ) הראיונות יוצרים תהליך של "הזרת" הקורבנות4(

 ה זו. יאיון כזה הינו פוגעני ועלול להציף את הטראומה באוכלוסיישל עבירות בנסיבות דומות. שידור ר

קרובי נרצחים שהתקשורת בישראל מעניקה משיקולי רייטינג, טענו  ,3במאמר ראשון ויחיד בישראל, שנמניתי עם כותביו

בולטות יתר לפושעים ופוגעת ברגשותיהם. משום כך הם נאלצים לשתף פעולה עם לחצי התקשורת, ולהתאים עצמם לקו 

 כדי להבטיח את השמעת קולם בציבור. ומשלמים מחיר רגשי גבוה הסיקור הסנסציוני, 

 מפרוט הניתן ככל מנעילהוהמליצה , לנפגעים מקום , יינתן גםרוצחים עם ראיונות וללותהכ בכתבותכי  ד"ר דיין המליצה

 .העבריין של פיאור ואו/ האדרה בו שיש וממסגור הרצח שיטת של גראפי

                                                 
 כל הזכויות שמורות למחברת, ד"ר ענת פלג. אין להעתיק או לפרסם ללא רשות המחברת. 1
 ויגאל עמיר ציינו את השפעתו של ברוך גולדשטיין על החלטתם לרצוח דיין ציינה כי הרוצחים עמי פופר ד"ר 2
3 Pugach, D., Peleg, A. & Ronel. N. (2017).  "Lingual Injury: Crime Victims between the Criminal Justice System and the 

Media". Journal of International Victimology, 8(1): 11–37.  
 
 



  לסוגיה התייחסות גופי התקשורת בישראל. ג

 

ראיונות עם עבריינים נושא הלבתקנון האתיקה של מועצת העיתונות בישראל ובקוד האתי של התאגיד אין התייחסות 

בדיווחים ביחס לרגישות המובחנת של נפגעי עבירה, נכתב בקוד האתי של התאגיד באורח כללי בלבד, כי "מורשעים בכלל. 

לבין הצורך לנהוג שבדיווח מלא הציבורי עניין בין העל אודות תאונות, אסונות, אירועי אלימות קשה או מלחמה, נאזן 

 ).27". (סעיף בחמלה

במשדר המסקר פעולות או נכתב כי  4הישל הרשות השניבמדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי הרדיו והטלוויזיה 

 קת ביצוע עבירה.שדר הצדיקפיד בעל הזיכיון שלא תשתמע מהמעמדות של עבריין או חשוד בביצוע עבירה פלילית, 

  
 המערביעולם בהתייחסויות לראיונות עם עבריינים מורשעים ד. 

 

 שני היבטים:הדיון האתי ביחס לראיונות עם רוצחים עסק ב

 ) שאלת ההצדקה לקיום ראיונות עם עבריינים מורשעים בעבירות חמורות.1(

 התשלום לעבריינים כדי שייאותו להתראיין.  ) סוגיית2(

ורך בכיר ויועץ כי יש להתייעץ עם ע,  157. עמ' 8.3.4סעיף קובע , B.B.C5-בקוד האתי של תאגיד השידור הציבורי הבריטי ה

, או אז רק במקרים ובהם יש בנושא עניין ציבורי רם מעלה ןיינת האישור .פעילות בלתי חוקית חמורה משפטי לצורך תיעוד

 מנע מהאדרה ומעידוד ההתנהגות העבריינית. ייש לה

אחראית על אכיפת הרגולציה הן במערך השידור הציבורי והן ש רשות רגולטורית עצמאית, ofcom בקוד האתי שלגם 

 מנע מלתאר במפורטנכתב כי יש להי ),24-25(עמ'  3.4-3.8סעיפים  .6נמצאה התייחסות ספציפית לסוגיה בבריטניה,הפרטי 

פשעים ה לעבריין מורשע המוכן להשתתף בשידור ולדבר על אין לשלם בכסף או בשווה כסףבנוסף, ביצוע פשעים. לשיטות 

 מקרים שבהם יש עניין ציבורי רב.זה אינו חל בכלל שביצע. 

המונע מרוצחים להפיק רווחים ממכירת ספרים על פשעיהם, ומאפשר למדינה להשתמש נחקק חוק בארה"ב מדינות  35-ב

  .7רוצח לפיצוי משפחות הקורבנותברווחים של ה

עם  ראיונות ו הגבלה עלר אלא נמצא תיעוד של איסו ,שאותם סקרתיבארה"ב, ערוצי השידור של בתקנוני האתיקה 

 עבירות.-לגבי הרגישות הנדרשת בראיונות עם נפגעי NPR8יש הרחבה בתקנות האתי של הרדיו הציבורי  ,ברם רוצחים.

 .9בהערת שולים ספר מצורף לינק לה .9עבירה נכתב ספר הדרכה לראיונות עם נפגעיבמימון משרד המשפטים האמריקני, 

 

 

                                                 
 המדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו הרשות השניה  4

www.rashut2.org.il 
5 https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/ 
6 www.ofcom.org.il 
;  https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2674830 4.7.2015ענת פלג."יגאל עמיר כוכב עליון". הארץ, 7

amendment/article/1242/s-https://www.mtsu.edu/first 

8 https://www.npr.org/about-npr/688414280/respect#respectinsensitivecircumstances 
 
9 www.mediacrimevictimguide.com/breaking.htmlhttp:// 
 

https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2674830
https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1242/son-of-sam-laws
https://www.npr.org/about-npr/688414280/respect#respectinsensitivecircumstances
http://www.mediacrimevictimguide.com/breaking.html


  

 כוםיס

 

ראיונות עם עבריינים שהורשעו בעבירות זהירות הנדרשת בעריכת לבקוד האתי של התאגיד אין התייחסות  .1

, אין מקום להגביל את שיקול הדעת של העיתונאים בנוגע לסוגיהליטה וועדת האתיקה כי ברוב דעות הח. חמורות

 וכי אין לקבוע כלל אתי חדש. 
ולעמוד יה, יאת מורכבות הסוגבתאגיד יחד עם זאת, החליטו המשתתפים בדיון להביא לתשומת לבם של המנהלים 

החובה לאזן על , ורבנות ועל עבריינים פוטנציאליםועל הק מסוג זההצורך להתחשב בהשלכות שידור ראיונות על 

 בין זכות הציבור לדעת וחופש העיתונות לבין פגיעה ברגשות הציבור. 

מורכבות כדי להעמיק את הידע והרגישות להשתלמויות לעובדים בחטיבות השונות  וךערללמנהלים מוצע בזאת  .2

 .שיצא לאור בארה"ב עבירה ינפגעראיונות עם לספר הדרכה ב מומלץ למנהלים לעיין  יה.יהסוג

http://www.mediacrimevictimguide.com/breaking.html

