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 המתלונן:  .1

נת יובל לב שם:

, תל אביב 3, דירה 3רח' חובבי ציון  כתובת:

-054 סלולארי: טלפון: 

3200066

 ס:פק

yuvallivnat@gmail.com דואר אלקטרוני:

)יש לצרף לטופס עותק מודפס או קלטת של הפרסום(   הפרסום נשוא התלונה .2

( 13רשת )חדשות  העיתון/תחנת השידור/ אתר האינטרנט:

,  22.3.20, 18.3.20, 17.3.20 :, לרבות2020אפריל -רץבתאריכים שונים במהלך מ תאריך הפרסום:

22.3.20 ,24.3.20 ,26.3.20 ,7.4.20 ,12.4.20, 16.4.2020 ,21.4.20 . 

(20:00 -החל מ)  תורת החדשובמהלך מהד  עמוד/ שעת שידור:

13חדשות  שם הכתב:

היא הייתה: מתי נעשתה פנייה לתגובת כלי התקשורת, ומה  .3

ך תהתשובה הלקונית "פניי  . באותו היום התקבלה3.5.20נערכה ביום  רוניהדואר האלקטפניה באמצעות  

, לא התקבלה כל התייחסות לגופו של  1.6.20." חרף משלוח תזכורת ביום םהועברה לגורמים הרלוונטיי

 עניין.



 שהפרסום הפר, לכאורה(:  )יש לציין את סעיפי תקנון האתיקה  התלונה  .4

 

, עובד ציבור בכיר במשרד  דהיינו) ל רשות האוכלוסין וההגירהכמנכ"פרופ' שלמה מור יוסף משמש  

 הפנים(, והוא רופא בהכשרתו )לשעבר מנכ"ל בית החולים הדסה(. 

ות של ערוץ  ר, במהדורת החדשפרופ' מור יוסף, באופן תדי ח, התאר2020אפריל -במהלך החודשים מרץ

כים בהם  להלן חלק מהתארי במסגרת דיונים שעניינם התמודדות ממשלת ישראל עם מגיפת הקורונה., 13

,  16.4.20, 12.4.20, 7.4.20, 26.3.20, 24.3.20, 22.3.20, 18.3.20, 17.3.20אמור: התארח כ

ההגירה תחת הכותרת  ויזיוניות הללו באתר רשות האוכלוסין והופעותיו הטל)ניתן לצפות בכלל  21.4.20

להלן לינק:   בץ ראיונות"מק -"מדברים מהשטח 

https://www.gov.il/he/departments/guides/interviews_corona_times). 

ח  בריאות הציבור, מכולענייני יו הטלויזיוניות הנ"ל התארח מור יוסף על תקן של פרשן ופעותבמהלך ה

  הכיתוב "לשעבר  ,מתחת לשמובמהלך השידור,   עמפעם לפעם מופיכאשר ,  שלו  תהרפואי  ההשכלה

בלינק:   להקלטה  1:59 בדקה , 21.4.2020ם  יומ מהדורת החדשות לדוגמה במהלך )  מנכ"ל ביה"ח הדסה"

https://www.ifatmediasite.com/ms/radiomp4/2020/04/21/9860279.mp4 )ת  . באף אח

שורות  נשאל שאלות הק , ואף לא הגירהכמנכ"ל רשות האוכלוסין וה  מור יוסף  מאותן הופעות לא הוצג 

 לעבודתו כמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. 

 : ו בזו, הקשורות זאיתאתיקה העיתונב שתי הפרות של ההתלונה נסובה סבי

עיתון ועיתונאי יהיו נאמנים לחופש העיתונות  לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות " 2פי סעיף  על. 1

".  ת ודעותלציבור שרות מקצועי ובפרסום מדוייק, הוגן ואחראי של ידיעו  ולזכות הציבור לדעת בהגישם

לענייני  פרשן בכיר, שמונה לתפקידו מכוח החלטת ממשלה, כהבחירה בפרופ' מור יוסף, עובד ציבור 

  כתגובה  מתוכהאו גורמים  על אופן התנהלותה של ממשלת ישראל  מי שמחווה דעה, וכבריאות הציבור

של החובה להגיש לציבור דיווח  (,  13שת )חדשות בוטה, מצד רהפרה  היתה  , להתפרצות מגיפת הקורונה

ופן  נתח באר יוסף מוגבל ביכולתו לפרופ' מוש  . זאת לאור העובדהיעות ודעותמדוייק הוגן ואחראי של יד

שנדון   ההתנהלות של ממשלת ישראל סביב משבר הקורונה, נושא  ללא משוא פנים אתבלתי תלוי ו

 . ת בהן התארחבה במהדורות החדשובהרח

  1ראשית, מבחינה חוקית צרופה, פרופ' מור יוסף מוגבל לכאורה מלמתוח ביקורת על הממשלה. סעיף 

הממשלה תקבע,  ע: "קוב 1959-פים(, תשי"טלחוק שירות המדינה )סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כס

ירות  בדים בששתפורסם ברשומות, סוגים של עו בהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה  

בקר את המדיניות של  ל(  5... )המדינה או נושאי משרות בשירות המדינה, שעליהם יחולו איסורים אלה

ונאים, בראיון עתונאי, בנאום במקום פומבי,  במסיבת עתמשרדיהם, של משרדים אחרים או של הממשלה,  

המגבלה  שהכנסת,  , באישור ועדת העבודה של  קבעה." ואמנם, הממשלה בשידור, בעתון או בספר 

)ר'  ם יוסף נמנה עליהשפרופ' בן , עובדי ציבור מדרגות מסויימות בשירות המדינההאמורה תחול על 

(.  5.8.1965מיום  2428עמ'  1203; י"פ 1.10.1959 מיום 1904עמ'  701": י"פ ת"רשומופרסום ב

מדינה, אך כל עוד היא  מבחינת חופש הביטוי של עובדי וראה מטרידה , שמדובר בה)אציין, מעבר לנדרש

מופיעה בספר החוקים הישראלי היא לכל הפחות בעלת "אפקט מצנן" על יכולתם של עובדי ציבור למתוח  

 ממשלה(. ביקורת על ה

מכוח החלטת  עצם העובדה שמור יוסף הוא עובד מדינה בכיר, שמונה מור, הרי שמעבר לעניין החוקי הא

ככל שהדבר נוגע לבחינה אובייקטיבית ובלתי   מובנה, עניינים, מציבה אותו בניגוד ף למרותהפוכממשלה ו 

. על  מתיחת ביקורת עליה( -אופן פוטנציאלי וב)  קורונהתלויה של ההתנהלות הממשלתית סביב משבר ה

ת  א)וז הדיון במשבר הקורונה " במסגרת ריאות הציבורלעניין ברשן  בו כ"פהיה מקום לבחור  כן, לא 

 .  (, שאינם לוקים בניגוד עניינים כאמורלנושא אחריםשנים פוטנציאלים בודאי לאור העובדה שישנם פר

תארח בכל  ופיע מתחת לשמו של פרופ' מור יוסף, כאשר השההכיתוב ן לעיל, וכמצויאם לא די בכך,  .2

סה". בכך, נמנע  "לשעבר מנכ"ל ביה"ח הד היה , ריכים שצויינו לעיל בתא  13ל ערוץ ת החדשות שוהדורמ

  13חדשות  , על כן. נאות מינימלי ביחס להיותו של פרופ' מור יוסף עובד ציבור בהווה גילוימהצופים 

תקשורת יפעל ביושר   שכלי)הדורש  .א3 סעיף את לתקנון האתיקה, אלא גם  2סעיף את לא רק  הפרו

ת דבר שאינו מדוייק, מטעה  רשלנובתקשורת לא יפרסם ביודעין או  שכליקובע .א )ה4וסעיף  ובהגינות(

 . מסולף(או 

 יש לצרף עוד שני עמודים לכל היותר(  –)במידת הצורך 

 

 



 _______________יובל לבנתחתימה_


