
 בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל 

 

 ת יובל לבנ ד"ר  המתלונן:

 )רשת(  13דשות ערוץ ה :הנילונה 

 

 פניה ה

 

במסגרת חדשות ערוץ   – , שעיקרה, הופעותיו נילונה, כנגד התשל ד"ר יובל לבנ  תלונתוונחת בפנינו מ

 הפרופ' שלמה מור יוסף.  , של מנהל רשות האוכלוסין וההגירה  -  13

כי אין  טענוה אישיות ממש, כנגד הפרופ' מור יוסף )שייקרא להלן: "מור   ,כבר בפתח הדברים נדגיש 

כל  נדגיש שאין אנו מתכוונים לקבוע  ,יוסף" או: "המרואיין"(. אף אם בעקיפין עלול להשתמע שכך הוא 

ממצאים לגבי המרואיין, בין בשל כך, שאין זה בסמכותנו, בין בשל העובדה, שהיה פסיבי בכל  

 האירועים, נושא החלטה זו, ובין בשל כך שלא התבקשה תגובתו. 

, זומן מור יוסף לאולפן החדשות,  נילונהקובל על כך, שבמסגרת שידורי החדשות של ה  המתלונן

ה התראיין בנושאים שונים הנוגעים להתמודדות ממשלת ישראל  בכובעו כמומחה בענייני רפואה. הל

 עם משבר הקורונה. 

עשר פעמים, ולדבריו, באף    2020אפריל -, הופיע מור יוסף במשך החודשים מרץהמתלונן לטענת 

ל  מקרה לא צוין שהוא משמש כמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. יתר על כן, מור יוסף לא נשאל כל 

כי אם התראיין בנושאים רפואיים בלבד, תוך שהכיתוב מציג אותו   הנוגעות לתפקידו הנוכחי,שאלות, 

 . לשעבר כמנכ"ל הדסה 

  – עצם זימונו של מור יוסף, להתראיין בנושאים הנוגעים לתפקודה של ממשלת ישראל, מעמיד אותו 

 בניגוד עניינים מובנה.   -לדעת המתלונן  

של   הנוכחילציין את תפקידו   נילונההיה על הזימונו לאולפן,  הוחלט על כבר אם טוען, כי   המתלונן

וזאת נוכח העובדה, שהוא הביע עמדתו לגבי תפקודה של ממשלת ישראל, בה בשעה   , המרואיין 

שבה הוא    ., ולמעשה אסור לו לבקר את פעולות הממשלה שהוא עצמו משמש עובד מדינה בכיר

אובייקטיבי ובלתי תלוי את התנהלות הממשלה בכל הנוגע  כן, אין הוא יכול לבחון באורח -, כמומועסק

למשבר הקורונה; כל זאת בשל מגבלות חוקיות החלות עליו כעובד מדינה, וכן בשל ניגוד העניינים  

 שבו הוא מצוי, בשל כך שמונה לתפקיד מכוח החלטה של ממשלת ישראל.  

 

מנע מן הצופים גילוי נאות בדבר  , נהמתלונןכך לטעמו של  לציין את תפקידו הנוכחי,  בהימנעות 

בכך, הופרה החובה להציג לציבור דיווח מדויק הוגן    .כעובד מדינהתפקידו הבכיר של המרואיין 

 ואחראי של ידיעות ודעות. 

 

 להגיב עליה )על כך, עוד יפורט בהמשך(.   לנכון,   הלא מצא ו, אך ז נילונההפניה הועברה ל

 

 

 

 



 ההמלצה 

 

, כאמור(, הועברה לעיונה של המשנה ליועץ המשפטי של מועצת  נילונהניה )בלא תגובת ההפ

דראל )להלן: "הממליצה"(, אשר המליצה להעביר את העניין לדיון  - הדין מיכל סיבל-עורכת,  העיתונות 

 בפנינו. 

)המתלונן,   הממליצה צפתה בכל קטעי הפרשנות של מור יוסף. המדובר, לדבריה, בתשעה מקרים 

  ך, וזאת כאמור במהל13, שבהם התראיין מור יוסף, בחדשות ערוץ מקרים(טען כאמור, לעשרה 

 . 2020אפריל -החודשים מרץ 

בארבעה מהמקרים צוין לדבריה מפורשות תפקידו הנוכחי של מור יוסף )בין בכיתוב, ובין מפי  

וכחי  באחד מהראיונות, הוא אף נשאל ספציפית לגבי עניין הנוגע לתפקידו הנ המראיין או המראיינת(. 

 סה לישראל, נוכח מגפת הקורונה(. י)מדניות הכנ

בשני מקרים אחרים שבהם הוצג כמנכ"ל הדסה לשעבר, ולא בכובעו כמנכ"ל רשות האוכלוסין  

 וההגירה, הופנו אליו שאלות רפואיות בלבד, ולא נשאלו שאלות הנוגעות למדניות הממשלה. 

לכאורה של כללי האתיקה )בראיונות   עם זה, בשלושה מקרים, נמצא ע"י הממליצה שהייתה הפרה

 (: 16/4; 24/3; 17/3-מ

 

 הדסה כמנהל ,הוצג פרופ' מור יוסף, 13  ערוץ של החדשות מהדורת מתוך בקטע - 17.3 .א" 

 מור   .כה עד להנחיות נענו  לא שהישראלים משום לניסיונו הוטל הסגר אם נשאל  ,לשעבר

 כי  והשיב סגר הטלת על להורות הבריאות  משרד  את  שהביאו  לסיבות הערכתו נתן יוסף

 .מלכתחילה הבריאות משרד ידי  על שתוכנן צעדים מרצף חלק זה לדעתו

 ,לשעבר הדסה ל"כמנכ הוצג יוסף מור  13 ערוץ של החדשות מהדורת מתוך בקטע – 16.4 .ב

 .  הנוכחי  תפקידו הוזכר לא אך ,  הממשלה  בתוך גם  ההתנהלות את  שמכיר  כמי  תואר

 הנדבקים  מספר לפי  מהסגר ליציאה  האוצר  משרד שהציג המדד עם  מסכים אם נשאל

 לממשלה  ממליץ שהוא השיב  .המונשמים מספר  של המדד לפי ללכת שיש  או בנגיף

 .חולים יותר לספוג שערוכה הבריאות מערכת על לסמוך

 הוצג  יוסף מור  13 ערוץ של המרכזית החדשות מהדורת מתוך בקטע  – 24.3 .ג

 החולים  של הנוכחיים המספרים האם  נשאל  .לשעבר הדסה ח"ביה  ל"כמנכ בכתובית 

 מלא" )ראו מכתב הממליצה,   לסגר ללכת  האם  ההחלטה על  להשפיע אמורים בארץ והמונשמים

 . (2021לינואר,   4המופנה למנכ"ל מועצת העיתונות והתקשורת, מר מוטי רוזנבלום ע"ה, מיום 

 

הסעיפים  הפרה של  , כי הייתה בשלושת מקרים אלה , היאמן המצוטט לעיל מסקנתה של הממליצה 

 לתקנון האתיקה )כפי שיצוטטו, בהמשך(.  3-)א(, ו2

 

הנילונה לא ציינה את תפקידו הנוכחי של המרואיין, במקרים שבהם הוא נשאל שאלות בעניין עמדתו  

למעשה: "פגיעה  של הממליצה,  לדבריה   ,ך הייתהממשלה עם משבר הקורונה, ובכהלגבי התמודדות 

 ,בחוות הדעת של הממליצה(. 2מצידה של הנילונה )סיפא לעמ'  , בהגינות ובאמיתות הדווח"



 

 העדר תגובת הנילונה 

 

אך זו לא מצאה לנכון להגיב. למעשה נעשו אינספור פניות אל   ,לתגובת הנילונה ה הועבר הפניה

הנילונה בשלבים שונים, ובכולם לא הייתה כל תגובה מצד הנילונה. אף לאחר ששוגר זימון לדיון  

 בפנינו, לא הייתה כל תגובה. 

, תשובה לקונית: "פנייתך  ן, לנילונה, לא זכתה למענה ענייני כלשהו )למעט גם פניה של המתלונ

 , לתלונה(. 3עברה לגורמים הרלבנטיים"; ראה סעיף הו

, נציג  התייצב לדיוןלא מצאנו לנכון לפרט את שלל הפניות אל הנילונה, מאחר שבסופו של יום, 

 .  13מר עילי לוין )להלן: "לוין"(, סמנכ"ל התוכן בחדשות  מטעמה,

 נילונה. תה באה במועדה תגובה מצד היאפשר שהדיון בפנינו היה מתייתר, אילו הי

 !! שלא להגיב, הן לפניה של המתלונן, והן לפניות המועצהיש להצר על כך, שהנילונה בחרה  

 

 טענות הצדדים 

טענותיו של המתלונן כבר פורטו בהרחבה לעיל. במהלך הדיון בפנינו חזר המתלונן על עיקר   

 טענותיו,  

בהגינותו, הבהיר המתלונן כי אינו טוען חלילה כי פעולותיה של הנילונה, כמפורט לעיל, נעשו מחמת  

 חוסר תום לב מצדה. 

 

כלוסין וההגירה לפחות בארבעה מקרים  לוין טען בפנינו כי מור יוסף הוצג בתפקידו כמנהל רשות האו

 )הממליצה, מצאה כאמור ארבעה מקרים שכאלה, מתוך התשעה שנמצאו(, במועדים שונים. 

 קונם. י לדבריו, יש לזכור שהמדובר בימים של "היסטריה", ולא בימים כת

 ים. אין לראות בטענות שהועלו כלפי שולחתו, ניגוד עניינים, ואף לא מראית עין של ניגוד עניינ

גם ההחלטה המערכתית לזמן את מור יוסף, הייתה החלטה עריכתית ראויה. המדובר באיש מקצוע  

יתה  ימן המעלה הראשונה בתחום הרפואה, מוכר וסמכותי. על כן, כך לדבריו, ההחלטה לזמנו ה

 בחירה לגיטימית, ואין מקום להתערב בה. 

 

 דיון והכרעה 

 סים לנילונה, לא נעשו במזיד, ואף לא בחוסר תום לב. , שהמעשים והמחדלים המיוח אין חולק על כך

 כאמור, אף המתלונן, אינו טוען כך. 

נראה לנו, שהדברים המיוחסים לנילונה, נעשו בין מחוסר מודעות לבעייתיות הכרוכה בכך, ובין  

בפקיד   עסקינן,בעיקר ובפרט בעובדה ש  . המדובר  בחוסר תשומת לב מספקת, לעובדות הרלבנטיות 

בכיר, שמגיע לאולפן כדי לענות על שאלות הנוגעות, בין היתר, לתפקוד של הממשלה,   ממשלתי 

 המעסיק הישיר של המרואיין.  ,שהיא בפועל 

לא לנו הסמכות להתערב בשיקולי העריכה הנוגעים לעצם זימונו של המרואיין. ניתן בהחלט לומר, כי  

רפואי, וכי הופעותיו התכופות באמצעי  מן המפרסמות היא, שמור יוסף, קנה לעצמו מוניטין בתחום ה

התקשורת, בעיקר בתקופת היותו מנכ"ל בית החולים "הדסה" אכן יצרו בציבור תחושה שהמדובר  



באיש מקצוע ראוי ואמין )ראה למשל, תקופת אשפוזו של ראש ממשלת ישראל בעבר, אריאל שרון  

 ז"ל(. 

כאיש מקצוע    , מור יוסףל יצאו ן שיא בשל המוניט ודווק  זו )ולא רק!(, אנו סבורים, כי דווקא בשל עובדה

 רשות האוכלוסין וההגירה. אמין ומיומן, היה מקום לציין את תפקידו הנוכחי, כמנכ"ל   

 התנהגות של הנילונה הייתה בשל חוסר מודעות להפרה של כללי האתיקה. ה לדעתנו, 

לתקנון האתיקה של    3-ו)א( 2בהתנהגות המתוארת לעיל, משום הפרה של הכללים היה עם זה,  

 (. 2020מועצת העיתונות )כפי שאושר על ידי מליאת מועצת העיתונות והתקשורת בספטמבר 

 לשם הנוחות נביא להלן, ציטוט הסעיפים האמורים: 

 :האתיקה לתקנוןא.  2 סעיף 

 ת לאמ  ,העיתונות לחופש נאמנים יהיו תקשורת ואמצעי עיתונאים"

 ידיעות  ויפרסמו ,מקצועי שרות לציבור יגישו הם   .לדעת  הציבור  ולזכות

 " מורא וללא בהגינות , ביושרת, באחריו ודעות

 לתקנון האתיקה:  3 סעיף 

 אמינות  ,דיוק על  ,לנסיבות בהתאם  שניתןככל     ,יקפידו עיתונאים"

 בהצגת   ,כותרות  בניסוח ,דעה במאמרי  זה ובכלל  ,המידע  ושלמות 

 ". מידע של  חזותית או קולית בהצגה וכן כמותיים נתונים

 

ככלל, וכאמור בלא להתערב בשיקולי עריכה, ראוי להבהיר לנושאי התפקידים השונים, ובפרט לנושאי  

משרה ברמה של עריכה, כי בטרם החלטה על זימונו של מרואיין, ישקלו היטב האם נכון לזמן דווקא  

לתפקידו בין בהווה ובין בעבר, וכן לאפשרות שתתעורר בעיה של    ,אותו, וזאת בשים לב, בין היתר

 ניגוד עניינים בין התפקיד, לבין נושא הראיון. 

במקרה של חשש שכזה, יש לשקול מציאת חלופה אחרת של מתראיין, ובאין חלופה שכזו, או אם  

וה בגילוי נאות  בכל זאת יש הצדקה רלבנטית להביא דווקא מרואיין זה, הרי הדבר צריך להיות מלו

 ובולט של העובדות הרלבנטיות, העלולות לעורר ניגוד עניינים. 

ניות הממשלה, היה מקום  יכך למשל, במקרה הנוכחי, כאשר נשאל מור יוסף שאלות הנוגעות למד

 להזכיר, ולא רק בכתובית, אלא תוך כדי הראיון עצמו, את עובדת היותו עובד מדינה בכיר. 

 צויינו, בשלושה מקרים, אף לא בכתובית    קל וחומר, שהדברים לא 

אנו ממליצים לפרסם את הכרעתנו זו, לכל אמצעי התקשורת כדי שיהיו מודעים למגבלות  

 האתיקה החלות עליהם, ישננו אותן, וכך יימנעו בעתיד תקלות מסוג זה. 

דעות  בהמשך לכך, משקבענו, כי ההתנהגות המיוחסת לנילונה, נעשתה ככל הנראה, בשל חוסר מו 

לחובות האתיות, החלות על עיתונאים )ובלל זה, עורכים(; אנו ממליצים לערוך פעולה יזומה של  

 \ , לכלל העובדים באותו אמצעי תקשורת, ולא רק אצל הנילונה. הנחלת כללי האתיקה 

 שינון, מעולם לא הזיק לאיש. ההפך, הוא הנכון! 

 

 

 



 ענישה 

חדלים שיוחסו לנילונה, נעשו בתום לב, וכנראה בשל  ובהינתן שהמעשים והמ  נוכח כל שתואר לעיל,

חוסר מודעות מספקת להגבלות האתיות החלות עליה, אנו משיתים על הנילונה את העונש הקל  

 יותר שניתן להשית על נילון, דהיינו: ב

 אזהרה    

  , לנוהל בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל, כפי שאושר במליאת מועצת 9)ראה, סעיף 

 (. 28/11/2019העיתונות והתקשורת בישיבתה ביום 

  אנו מוצאים לנכון להביע את הסתייגותנו, מהתנהגותה של הנילונה, בכך שלא מצאה לנכון להשיב  

 לפניות המתלונן, וכן לא לפניות מועצת העיתונות. עניינית,  

עליה לקחת בחשבון, שאם  במקרה הנוכחי, לא נבוא חשבון עם הנילונה בגין התנהגות זו. עם זה, 

 וככל שיישנו כדברים האלה, לא נהסס להשית ענישה מתאימה.

 

 

 

 

 יוסף רוזנמן                           גיל, עו"ד    -אליעזר פני                      רמי יצהר         

 אב"ד                                           


