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 26/2019תיק                   של מועצת העיתונות בבית הדין לאתיקה  

 יו"ר     עו״ד עצמון יניב בפני: 

 חבר  מר רמי יצהר  

 חבר  מר יוסף קיסטר  

 

 בעניין:

 ארגון 'עמק שווה' 

 נגד

 20ערוץ 

 

 דובר ארגון "עמק שווה".  –מר אורי ארליך  מטעם המתלוננת:

 . מצד הנילון: אין הופעה

 החלטה 
 רקע כללי 

 עו"ד עצמון יניב

 .  20נגד ערוץ  בפנינו תלונת ארגון "עמק שווה"

, תחת הכותרת  20של כתבה באתר האינטרנט של ערוץ    26/06/2020עניינה של התלונה הוא פרסום מיום  

. בכתבה, כך על פי לשון התלונה, ועל פי מה שבית הדין קרא  "ארגון השמאל הקיצוני נגד בעלי מוגבלויות"

רת המכפלה ושהנכים  בעצמו, נטען בין היתר נגד המתלוננת כי "הארגון טוען שלא חייבים להנגיש את מע

הרוצים לבקר את קברי האבות יסתדרו בצורה אחרת. נזכיר שהארגון 'עמק שווה' ממומן על ידי האיחוד 

האירופי ו'הקרן לישראל חדשה', פועל באופן עקבי לפגוע באתרי עתיקות ביו"ש ובעבר השווה בין מנהרות 

ית, שהוצאה מחוץ לחוק, ובו נטען הכותל למנהרות החמאס. הוא אף השתתף בסרט של התנועה האיסלמ

 שישראל הורסת את מסגד אל אקצא." עד כאן לשון הפרסום. 

והוואטסאפ,  לנילון באמצעות המייל  פנה  בפנינו,  לאחר פרסום הכתבה, דובר המתלוננת, שהתייצב היום 

ד הנגשת והעביר תגובה מפורטת מטעם המתלוננת לכתבה. בתגובה נטען בין היתר כי המתלוננת לא טענה נג

מערת המכפלה, אלא הגישה התנגדות, כמקובל במסגרת הליכי התכנון, בשל הפגיעה במבנה העתיק, וכן, כי  

כותב הכתבה "הוציא דיבה מהרהורי ליבו" בטענתו "שהארגון פועל באופן עקבי לפגוע באתרי עתיקות ביו"ש 

 ילון. וטענות מגוחכות נוספות". תגובתה של המתלוננת לא פורסמה על ידי הנ

על פי התלונה, הנילון הפר את חובתו לפנות אל המתלוננת קודם לפרסום הכתבה, וכן הפר חובתו לפרסם  

 את תגובתה בדיעבד. 

בשל הדברים האלה, טוענת המתלוננת בתלונתה כי הנילון עבר על שלוש עבירות על פי תקנון האתיקה של  

 ב'.  8 ב', 9א',  9  מועצת העיתונות בישראל כמפורט בסעיפים:

התלונה הועברה אל המשנה ליועצת המשפטית של מועצת העיתונות וזו החליטה שיש מקום לקיים את הדיון 

 בתלונה על פי הדברים שפרטנו ואשר מתייחסים לפעולותיו ומחדליו של הנילון.  



ובמענה    על כן, עוד בטרם הוגשה לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, הועברה  התלונה לתגובת הנילון,

איננו  20לכך השיב הנילון כי הוא מבקש להבין מכוח איזו סמכות נעשית הפנייה אליו, כיוון שלטענתו ערוץ 

 חבר במועצת העיתונות. 

" כך:  נאמר  הנילון,  אל  שהועברה  המועצה,  של  המשפטית  היועצת  של  דנה בתגובתה  העיתונות  מועצת 

אמצעי    ללא קשר לשאלה אם הם חברים במועצה.בתלונות בנושאי אתיקה כלפי כלל אמצעי התקשורת,  

אם הם בוחרים   התקשורת הנילונים מוזמנים להתייצב בפני בית הדין לאתיקה ולהתגונן מפני התלונות נגדם.

" עד כאן לשון היועצת לא לעשות כן, ייתן בית הדין את החלטתו לפי הראיות שיהיו בפניו ללא השתתפותם. 

 יעל גרוסמן. המשפטית של המועצה, עו"ד 

 בעקבות כך הוגשה התלונה והיא נמצאת בפנינו.

לדיון היום הוזמנו שני הצדדים, אולם הנילון בחר שלא להתייצב ואנו מצרים על כך מאוד. ראוי היה שעמדתו  

של הנילון תשמע בפנינו, שתינתן לו האפשרות להביא את עמדתו ואת סיבותיו, ויכול להיות שהיינו מגיעים 

רות, אף על פי שעלינו לציין כי ראינו את עצמנו מחויבים, למעלה מן הצורך ולמעלה מן הדין,  למסקנות אח

לשאול את בא כוח המתלוננת  שאלות קשות, רבות ונוקבות על מנת לנסות ולייצג ככל שביכולתנו את עמדתה  

ש בחר  הדין  בית  זו  שמבחינה  כך  ולפרטיה,  לתלונה  במענה  הנילון  של  והאפשרית  להכריע המשוערת  לא 

בסוגיה באופן טכני, ובהיעדר התייצבות לקבל את התלונה אלא לדון בדברים לגופן, ולנסות לקבל תשובות  

 לשאלות שייתכן והיו מתעוררות על ידי הנילון, לו היה טורח להתייצב בפנינו. 

נש הדיון  בפתח  המתלוננת,  כדובר  המשמש  ארליך,  אורי  מר  הדין  בית  בפני  ייצג  המתלוננת,  ב"כ  את  אל 

המתלוננת באם המתלוננת פנתה בדרך כלשהי לגוף משפטי או לגוף שיפוטי או מעין שיפוטי, או למשטרה, 

ב' לתקנון בית הדין לאתיקה   44בקשר לתלונה המתבררת בפנינו, וזאת נוכח הוראתו המפורשת של סעיף  

טי או לגוף שיפוטי או מעין הקובע כי "מועצת העיתונות לא תברר תלונה שהוגשה לה ובמקביל גם לגוף משפ

שיפוטי, או למשטרה, אלא אם קבע היועץ המשפטי של מועצת העיתונות כי ניתן להפריד את נושא התלונה  

 מההליכים האחרים וכי ראוי לקיים את ההליך במועצת העיתונות במקביל."

טי או מעין שיפוטי  תשובתו של ב"כ המתלוננת הייתה כי המתלוננת לא יזמה ואיננה מנהלת כל הליך שיפו

בעצמו   פנה  והנילון  יכול  כי  בהגינותו  ציין  הוא  כי  אף  דעתנו  ונחה  אחר,  פורום  איזשהו  בפני  תלונתי  או 

באיזשהו הליך של תביעת דיבה אך לא מצאנו כי נקיטת הליך על ידי הצד הנילון, יש בו כדי למנוע את קיום  

י הגיונם של דברים. למען הסדר הטוב נציין כי ההליך  הליך הבירור בפנינו, על פי נוסח הסעיף האמור ועל פ

האחר בו מדובר, איננו הליך שננקט על ידי הנילון כנגד המתלוננת אלא הליך שננקט על ידי פעיל פוליטי  

 ועניינה של התלונה איננו נוגע ישירות לנושא הנמצא בפנינו.  

 דיון והחלטה 

כי הפרסום אכן נעשה והציטוט  מושא התלונה   ת על כךמאחר והוצגה בפנינו הכתבה, אין ספק ואין מחלוק

אכן הופיע בה. באשר לשאלה אם הייתה פנייה מוקדמת, לפני פרסום הכתבה האמורה אל הנילון, על מנת  

לקבל תגובתו קודם לפרסום, נחה דעתנו כי לא הייתה פנייה כזאת. לא מצאנו בדרך כלשהי, לא בתגובת 

טענה כי נעשתה פנייה מוקדמת אל הנילון, והתרשמנו גם, שאין זו הפעם   הנילון ולא בהתייחסות אחרת כל

הראשונה, שאין מתקבלת תגובה על פרסומים שמבוצעים על ידי הנילון ביחס לפעולותיה של המתלוננת. 

ומבלי להתייחס לנושאים אחרים ולאי פנייה מוקדמת, ולא רק בגלל היעדר תגובת הנילון לתלונה ולפנייה  

 ין, נחה דעתנו שהנילון לא ביקש תגובה או התייחסות מוקדמת קודם לפרסום.  של בית הד

באשר לעבירה האתית המיוחסת לנילון, של אי מתן אפשרות למתלוננת להגיב בדיעבד, על הפגיעה שנגרמה  

ב' לתקנון האתיקה, טענה המתלוננת בפנינו כי נשלחה בקשה   8לה באמצעות הפרסום, עבירה על פי סעיף 

ה, כאשר נוסח התגובה מצורף למכתב התלונה בפנינו, וכי על אף הפנייה ועל אף העברת נוסח תגובה לתגוב

מסודר, לא נעשה כל פרסום של התגובה בכל דרך שהיא. יכול שהאופן שבו ביקשה המתלוננת להגיב על  

גובה בדרך הפרסום איננו האופן המקצועי והראוי ביותר. ייתכן שניתן היה לנסח את הבקשה לפרסום הת

אחרת. יחד עם זאת, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי לא נעשה פרסום של תגובה כלשהי, לא בנוסח  



שהועבר על ידי המתלוננת ולא בנוסח אחר שהנילון מצא לנכון. כך שמבחינה זו, עובדה היא כי לא ניתן  

 פתחון פה כלשהו למתלוננת לאחר פרסום. 

 מר רמי יצהר:

ניסיון אמיתי, כן, הוגן ומקצועי, לכתוב תגובה המנוסחת היטב, מנומקת ומוגשת באופן להבנתי, לא נעשה  

ב'   8שעורך עיתון, אתר אינטרנט או דף פייסבוק, יכול לעשות בו שימוש כדי לעמוד בסעיף האתיקה 

)פרסום תגובה(. אם הכתבה פורסמה באתר אינטרנט, הרי שיש דרך שאפשר לפנות באמצעות צור קשר. לא  

וכח בפנינו בשום שלב, והמתלונן אף הודה בכך, שלא ניסח באופן מפורש את תגובתו. האופן שמוגש ה

בפנינו בכתב התלונה והוא זה שאנחנו לאורו פועלים, רצוף עלבונות, פנייה גסה ובלתי הולמת בעליל כלפי  

ונה. במקרה כזה יש  כלי התקשורת. במקרים דנן, אי אפשר לצפות מעורך שיהיה יותר מדי סימפטי כלפי הפ

צורך שהאדם המסוקר ינסח באופן מנומס, הוגן ורציני ולא ישמיע הערות בלתי רלוונטיות. אשר על כן, לא 

הוצג בפנינו נוסח של תגובה מבוקשת, אלא אכן נראה שנעשו מאמצים להגיע למצב שהוא ביקש שיתקשרו 

חייב עיתונאי, עורך או מנכ"ל של כלי  אליו לקבלת תגובה ולא התקשרו. אינני חושב שתקנון האתיקה מ

תקשורת, לנהל משא ומתן ורבלי ולהשיב לכל אדם המבקש שיתקשרו אליו. אשר על כן, כיוון שנפלו  

ליקויים רבים, לרבות כאלה שניתן לשערם מחמת אי ההתייצבות, אכן לא ניתנה אפשרות למתן תגובה אך  

 יש בכך נסיבות מקלות.

 מר יוסף קיסטר:

 לעמדתו של יו"ר ההרכב עו"ד עצמון יניב.  אני מצטרף

 

)ב( לתקנון  9-)א( ו9לפיכך הוחלט פה אחד ועל דעת כל חברי ההרכב  כי הנילון עבר על הוראות  סעיפים  

האתיקה וברוב דעות של היו"ר עו"ד עצמון יניב ומר יוסף קיסטר וכנגד דעתו החולקת של מר רמי יצהר כי  

 ( לתקנון האתיקה)ב8הנילון עבר על הוראות סעיף 

 

 ענישה 

בה יחזור הנילון מהדברים שייחס למתלוננת    לאור האמור, הוחלט כי על הנילון לפרסם התנצלות בזו הלשון:

"היזמים לא התייחסו בכתבה מושא התלונה ויציין כי עמדת המתלוננת בפנייתה לרשויות התכנון היתה כי 

מקמ"ט   ואישור  ושימור  תיעוד  תיק  הגישו  ולא  שנה  אלפיים  בן  מבנה  המכפלה,  למערת  הראוי  בכבוד 

 ארכיאולוגיה כפי שנדרש." 

 

 ______ ניתן היום_____

 

 

 ___________________   ____________________  ______________________ 

 רמי יצהר, חבר   יוסף קיסטר, חבר          עו"ד עצמון יניב, יו"ר    

 

 

 


