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  חברתית לרשת הפרקליטות פניית ;כדין שלא משטרה לחקירת עיתונאי זימון :הנדון
 עיתונאי של פרסום של צדדית חד להסרה בבקשה

  בישראל העיתונאים ארגון של מכתבו ;7.2.2021 מיום המדינה פרקליט מ"למ בישראל העיתונאים ארגון של מכתבו :סימוכין
 15.2.2021 מיום המדינה פרקליט מ"למ

 

  ,שבנדון הנושאים לשני בהתייחס אליך לפנות מתכבדים הרינו ,בישראל העיתונאים ארגון ,מרשנו בשם
 :כדלקמן

 

 מבואU .א

 

 לחקירה זומן ")העיתונאי(להלן:" גרונר אלחנן העיתונאי כי עולה בפנינו שהובא למידע בהתאם .1
 ובחופש עצמו בעיתונאי קשה בפגיעה מדובר המשטרה. נהלי הפרת תוך כדין שלא במשטרה

 4.3.21 חמישי, ביום התקיימה החקירה העיתונות.

 

 פנתה המדינה פרקליטות כי להעו בפנינו שהובא למידע בהתאם לכן, קודם ועוד באמור די לא אם .2
 וזאת, העיתונאי של העמוד חסימת על להורות בבקשה "טוויטר" החברתית לרשת צדדי חד באופן

 העיתונות. בחופש קשה פגיעה תוך לעיתונאי, מצדה מוקדמת פניה וללא בנושא חוקי מקור כל ללא

 

 משטרה לחקירת כדין שלא עיתונאי זימוןU .ב

 
  הקובע 300.01.227 שמספרו לנוהל בהתאם אלא לחקירה עיתונאי לזמן יכולה UאינהU ישראל משטרת .3

  באותו מצוין ,היתר בין .עיתונאי של בכליו וחיפוש עיתונאי חקירת לעריכת וחריגים מיוחדים כללים
  ומהם ,מי ידי ועל ייעשו הן כיצד ,כאמור לפעולות ביחס החלטות קבלת על מופקד מי ,נוהל

  המיוחדים הכללים הופרו ,בענייננו .עיתונאי של בכליו וחיפוש חקירה לביצוע הקריטריונים
 .גסה ברגל וזאת ,זה בנוהל המפורטים

 
 .1 מסומן "חיפוש ועריכת לחקירה עיתונאי זימון" בעניין 300.01.227 שמספרו נוהל    ....

 

 גרונר אלחנן העיתונאי את ולזמן הנוהל את להפר מטעמיה מצאה ישראל משטרת וכאמור, זאת עם .4
 לו. בניגוד לחקירה

 

 זכויותיהם על לשמירה הפועל (מקצועי) פרופסיונאלי עובדים ארגון הוא  בישראל העיתונאים ארגון .5
 הגוף כיום הוא העיתונאים ארגון הפרט. במישור והן הקיבוצי במישור הן עובדים, של ייצוגם ועל



 

 

Pבארץ עיתונאים בייצוג העוסק ביותר והגדול המרכזי

1
0FP. על שמירה של בשדה פועל הארגון כך, תוךב 

 שהוגשו מתאימות עתירות ולרבות: רבות, פעולות וננקטות ננקטו זה, ובהקשר העיתונות, חופש
Pהעיתונות; חופש בעניין העליון המשפט לבית

2
1FP בעניין השונות בערכאות מנוהלים או שנוהלו הליכים 

 או צעדיהם, הצרת או בזכויותיהם, פגיעה או עובדים פיטורי של במקרים ולרבות העיתונות חופש
 העיתונות). בחופש פגיעה כך (ובתוך עיתונאים של התנועה חופש הצרת

 

 ואף בכללותו העיתונאים ציבור מבחינת  רוחב היבטי גם המשטרה של זו בהתנהלות יש בנוסף, .6
 – עיתונאי ובחסיון העיתונות בחופש פגיעה מפני לחשש הנוגעים יותר רחבים ציבוריים היבטים

 הנוהל גיבוש בבסיס שעומדת הסיבה וזו המידע. חסיון את והן המקורות חסיון את הן הכולל
  עיתונאים. קירתלח המיוחד

 
 בחופש ביותר קשה פגיעה מהווה העיתונאית לעבודתו בהתייחס לחקירה עיתונאי של זימונו .7

 עבודת על מצנן אפקט ליצור שעלולה מידתית ובלתי אסורה בוטה, בפגיעה המדובר העיתונות.
 כי נזכיר, זה, בהקשר בכלל. עיתונאים אלא – מכתבנו נשוא העיתונאי רק ולא העיתונאים,

 חבלה אירועי סביב שלום, ובימי מלחמה בימי פשוטים, לא בתנאים עבודתם מבצעים עיתונאים
 הממשלה. בנייני ובין הכנסת במסדרונות ובבורסה, בשוק חברתיות, במחאות יום,-יום ובאירועי

 לילות כן, עושים והם ממלאכתם וכחלק תפקידם מתוקף אלה אירועים סיקור על מופקדים הם
 גלגלי של התקינה מפעולתם כחלק וזאת החיוני, המידע את בישראל הציבור בפני הביאל כדי כימים

 יכולה עיתונאים, של עבודתם על מאיים, אף או מצנן, אפקט יצירת החוק. ושלטון הדמוקרטיה
 "עיתונות אכן, השיטה. של היסוד בעקרונות מוצדקת ובלתי מידתית בלתי – קשה פגיעה להוות

 היא בפועל האדם. לחירויות והוגן, תקין לממשל ייצוגי, למשטר הכרחי 'תנאי הינה חופשית
 עיתונות אין דמוקרטיה; יש - חופשית עיתונות יש הדמוקרטיה: של לקמוס נייר לשמש יכולה

Pדמוקרטיה'" אין - חופשית

3
2FP.  

 

 היתר ובין המשפטי המצב עם אחד בקנה עולה אינו המשטרה בפני עיתונאי של זימונו כי נבהיר, עוד .8
 כדלקמן: לענייננו, הקובע העיתונות מועצת של האתיקה לתקנון 22 סעיף לשון עם

 

 ,חסוי מקור של זהותו יחשפו ולא ,חסוי שישאר בתנאי להם שנמסר מידע ועיתונאי עיתון יגלו לא"
  ."המקור בהסכמת אלא

 

 "טוויטר" החברתית ברשת עיתונאי של פרסום להסרת הפרקליטות פעילותU .ג

 
 סמכות או מקור כל ללא פעלה הפרקליטות הסייבר מחלקת כי עולה, בפנינו שהובא למידע בהתאם .9

 שתפעל מנת על ")החברתית הרשת" (להלן: "טוויטר" החברתית לרשת שלה פנייה תוך חוקיים
 להסרת בבקשה לכן קודם לעיתונאי פונה שהיא ללא וזאת גרונר, אלחנן העיתונאי של ציוץ להסרת
 ברשת העיתונאי של חשבונו לנעילת הביאה הפרקליטות פעילות באמור, די לא אם הציוץ.

 החברתית.
 

12-60719- מספר בתיק פרסום איסור צו על החלטה ידו תחת הוציא המשפט בית 27.12.2020 ביום .10
 הפרטי. בחשונו ציוצו את פרסם כבר שהעיתונאי לאחר ימים שישה ניתנה זו החלטה אולם, .20

 העיתונאי. של האישי חשבונו את החברתית הרשת נעלה 7.1.2021 ביום
 

                                                 
 העיתונאים ארגון – )רשומה שותפות( מ"בע אינטרנט ידיעות 13-10-59352 )ארצי( עסק :למשל 'ר העיתונאים ארגון על  1

 .21.8.2014 ,בישראל
 העיתונאים ארגון 2996/17 ץ"בג ;26.4.2020 ,'ואח הממשלה ראש 'נ 'ואח העיתונאים ארגון 2187/20 ,2109/20 ץ"בג :למשל 'ר 2

 ;1.11.2018 ,'ואח פנים לביטחון השר 'נ 'ואח בישראל העיתונאים ארגון 6192/17 ץ"בג ;23.1.2019 ,'ואח הממשלה ראש 'נ 'ואח
 .8.1.2017 ,'ואח התקשורת ושר הממשלה ראש 'נ 'ואח בישראל העיתונאים ארגון 9104/16 ץ"בג

 ).1998( 53 ,1 )3(נב ד"פ ,'ואח קראוס 'נ 'ואח אחרונות ידיעות 7325/95 א"דנ 3



 

 

 ללא אף וכאמור, בעניין סמכות או חוקי מקור כל ללא נעשתה זה בעניין הפרקליטות של פעילותה .11
 בעניין המשפט בית החלטת כי לב בשים גם וזאת בנושא צורה בשום לעיתונאי פניה מקדימה שהיא

   החברתית. ברשת העיתונאי ידי על הציוץ פרסום לאחר התקבלה
 

 לרשת הפרקליטות מצד אחת פנייה במחי העיתונות בחופש הן הפגיעה את בפניך לציין מיותר .12
 לכן קודם אליו פניה כל וללא – עצמו בעיתונאי בפגיעה והן בנושא, חוקי מקור ללא החברתית

 של זו בהתנהלות יש בנוסף, לכשעצמו. חמור דבר חשבונו, לנעילת שהביא פןבאו - הפרסום להסרת
 רחבים ציבוריים היבטים ואף בכללותו העיתונאים ציבור מבחינת  רוחב היבטי גם הפרקליטות

 העיתונות. בחופש פגיעה מפני לחשש הנוגעים יותר
 

 זכו טרם הם ואולם, וכיןשבסימ במכתבים המדינה פרקליט למ"מ זה בנושא פנה העיתונאים ארגון .13
  למענה.

 
 .למכתבנו 2U כנספחU ומסומן במקובץ ב"מצ ,שבסימוכין מהמכתבים העתק ....

 
 לסיכוםU .ד

 

 המובאים הנושאים בשני הדחופה והתייחסותך התערבותך מתבקשת אלה, חריגות בנסיבות .14
 חד בקשה בעקבות עיתונאי של ציוץ והסרת Uכדין שלאU משטרה לחקירת עיתונאי זימון ,במכתבנו

 .נורמטיבי מקור כל ללאU הפרקליטות, של צדדית

 

 וטענותיו זכויותיו או מרשנו זכויות את למצות כדי בו נאמר שלא במה או זה במכתב באמור אין .15
                 העיתונאי. של

 

 

 

 רב, בכבוד

 

 ד"עו ,סבוראי מורן ר"ד   ד"עו ,בשה אמיר    

 

 

 :העתק

 ל"המפכ ,שבתאי יעקב ניצב רב

 גרונר אלחנן

 העיתונאים ארגון ר"יו ,יצקי'טרצ יאיר

 העיתונאים ארגון ל"מנכ ,גרשנקוין אלי

 העיתונאים בארגון עיתונות חופש על האחראית ,סרגוסטי ענת

 

 

 
 

 

 


