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 תשפ"ג שבט "זכ

 
  2023 – התשפ"ג  אדם(, של הקלטה פרסום איסור -)תיקון הפרטיות  הגנת חוק הצעת

 והעיתונאיות העיתונאים ארגון עמדת
 

 מבוא
 

שבמסגרתו מאוגדים , ארגון עובדים מקצועיהינו  ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל .1
. בכל כלי התקשורת ובכל המקצועות העיתונאיים, רוב העוסקים במקצוע העיתונות בארץ

, תנאי העסקה מטפל בזכויות עובדיםעיתונאים בעשרות כלי תקשורת ו 3000-הארגון מייצג כ
נייר עמדה זה ב .סוגיות רוחב שמטרתן שמירה על חופש העיתונות ועל זכות הציבור לדעתבו

איסור פרסום הקלטה של   -תיקון  )מדוע הצעת חוק הגנת הפרטיות    קשים להסביראנו מב
 .היא גם מיותרת וגם תפגע בצורה אנושה בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת( אדם

 
הביטוי .2 מחופש  חלק  העיתונות  ,  בהיותו  העיתונות    הינו חופש  ומקצוע  חוקתית  יסוד  זכות 

מחופש חופש הביטוי, גילוי האמת ואחריות ציבורית.  קשור בחובות ציבוריות מגוונות ובהם  
סיון  יחיסיון מקורות וח:  העיתונות נובע גם החיסיון העיתונאי הכולל שני רכיבים מרכזיים

 המדוברת.  פגעו מן האמור בהצעת החוקיכאשר שניהם י, מידע
 

ביסמוט   .3 בועז  לחוק הגנת הפרטיות    -הצעת החוק של ח״כ  אלא  ,  לא רק מיותרת  -תיקון 
פוגעת פגיעה ישירה בחופש העיתונות וביכולת של עיתונאים לבצע את מלאכתם ותפקידם 

יגרום לייבוש זרם המידע  ,  אם יתקבל,  התיקון .  למען האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת
מגוונים.    לעיתונאים רבים מהקלטות המגיעות ממקורות  המוצע החוק  הניזונים במקרים 
, חוק הגנת הפרטיות עצמו:  שונים  הקיימים כרגע בשלושה חוקים  האיזון  מנגנונימנטרל את  

 . חוק האזנות סתר וחוק איסור לשון הרע
 

  - שימוש לרעה בכוח  ,  עושק,  התעמרות,  שחשפו עוולות ,  עשרות תחקירים עיתונאים חשובים .4
  - תאגיד או כל גוף אחר  ,  ן על ידי היחיד נושא המשרה או נבחר הציבור והן על ידי רשותה

בעיתונות יום  מדי  במפורסמים  מדובר  פרסו.  על  המבוססים  חשובים  שלתחקירים    מן 
עצמם.  הקלטות הקורבנות  ידי  על  מבוצעות  שלעיתים  מקרוביהם,  הקלטות  מי  כל  .  או 

עוד להתבצע  יוכלו  לא  האלה  יהיו    התחקירים  תחקירים  באותם  המקליטים  והאזרחים 
חיים די אם נזכיר את התחקירים החשובים שפורסמו על הסופר  חשופים לסנקציות פליליות.  

משיועל    ולדר בעשרות    -  זהב -יהודה  מינית  ולפגוע  להתעלל  כדי  בכוחם  השתמשו  שניהם 
שפורסמו בזכות מצלמות שהותקנו בבתי  ,  עושק וניצול קשישיםתחקירים על  .  ילדים ונערים

משפחתם  ,  הקשישים בני  או  עצמם  הקשישים  שעשו  הקלטות  את   ואפשרואו  לתפוס 
כל  .  ועוד ועוד.  ת על ידי בעל סמכותתחקירים שחשפו קורבנות של תקיפות מיניו.  העבריינים

זו לא רק פגיעה אנושה בחופש העיתונות ובתפקידה להגיע לחקר .  אלה לא יוכלו להתקיים
לדעת,  האמת הציבור  בזכות  אנושה  פגיעה  רק  לא  של ,  וזו  בזכויות  אנושה  פגיעה  גם  זו 

שלהם המקרבנים  את  ולחשוף  עוולות  לחשוף  ביכולת  .  קורבנות  אנושה  פגיעה  לתפוס  זו 
 . ליידע את הציבור על מחוללי העוולות ועוד, לעורר דיון ציבורי, עבריינים

 
 

https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-21/episodes/re56g-902914614/
https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-21/episodes/re56g-902914614/
https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2021/Article-afd3673932bf871027.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-adab832d0925a51004.htm


 
 

 

 לגופו של עניין
 

חו .5 רשויות כיום,  ידי  ועל  עצמה  בשיחה  שמשתתף  מי  ידי  על  האזנה  מתיר  סתר  האזנת  ק 
עצמו בחוק  המוסברות  במגבלות  החוק  אכיפת  ורשויות  החוק    .  המדינה  הצעת  טיוטת 

יצירת  ,  מייצרת מסלול עוקף לחוק למניעת האזנת סתרהמדוברת   ומשמעותה בפועל היא 
עיתונאים ועל  עיתונאיים  מקורות  על  מצנן  או  ,  אפקט  אזרחית  סנקציה  הטלת  באמצעות 

אפקט מצנן  של אותו  התוצאה    הקלטה של שיחה שהמשתתף צד בה.   שלפרסום    על  פלילית
 . בזכות הציבור לדעת קשה פגיעה היא

 
קובע התיקון המוצע כי פרסום הקלטה  ,  להצעת החוק ולדברי ההסבר העולים ממנהבהתאם   .6

ונתונה   היא אסורה,  יוכר כפגיעה בפרטיות ולפיכך"  מידע רגיש"של אדם ברבים הנוגעת ל 
אבל חוק הגנת הפרטיות עצמו כבר אוסר על פרסום מידע  לעונשים המנויים בהצעת החוק,  

חוק איסור לשון הרע משמש כלי בידי  בנוסף, כבר כיום  .  מסוג זה הפוגע בפרטיותו של אדם
ולכן אין צורך בחוק האוסר בצורה גורפת ומראש  .  מי שרואה עצמו נפגע כדי לתבוע את כבודו 

 .   שימוש בדברים מוקלטים של אדם אם יש בהם פגיעה בכבודו של אדם
 

, ובהם גילוי האמת,  מגוונותהקשור בחובות ציבוריות  ,  מקצוע העיתונות הוא מקצוע מיוחד .7
וכדומה וזכויותיו של העיתונאי כעובד.  חופש הביטוי  מוטלות על העיתונאי ,  לצד חובותיו 

ממקצועו הנובעות  ייחודיות  והגינות.  חובות  יושר  וביניהן  רבות  לחובות  כפוף  ; העיתונאי 
טיוטת הצעת החוק מתעלמת מהמסגרת החוקית .  הימנעות מניגוד עניינים ועוד;  נייטרליות

העיתונאי    ולכן תוצאותיה הן הפוכות ומנגודות לתפקיד,  והאתית שבתוכה עובדת העיתונות
 יכולתם של העיתונאים לבצע את עבודתם ומשכך תהווה פגיעהפגיעה בותהווה  ,  והעיתונות

 .ביסודות המשטר הדמוקרטי

חשש .8 מוקלטים  ממשי  עולה  מצד  לרעה  שימוש  ייעשה  לחוק  ביקורת   שבתיקון  לצנזר 
, מוסדות ציבור ומוסדות שלטוניים,  על אנשי ציבור,  על המשטר,  לגיטימית על פוליטיקאים

משרה הו,  נושאי  בעלי  ושררהאו  מקורות  .  ן  חיסיון  על  בהגנה  לפגוע  עלול  לחוק  התיקון 
באופן שעיתונאי לא יוכל לשמור על זהותם והם ייחשפו לסנקציות אזרחיות  ,  וחיסיון המידע

טיוטת הצעת החוק תביא לפגיעה ביכולת של מקורות עיתונאים להעביר ,   בנוסף.  או פליליות
 . באמצעות הקלטה מותרת,  תרתי משמע,  צמוהמדבר בעד ע,  מידע מאומת ומהימן לעיתונאי

 סוף דבר

החוק ב שהצעת  היא  והעיתונאיות  העיתונאים  ארגון  עמדת  לעיל  האמור  כל  על  התבסס 
באופן   פוגעת  ו  קשההמדוברת  העיתונות  מצנן    תייצרבחופש  המקורות   עלאפקט 

עצמם חשופים לסנקציות פליליות   את  העיתונאיים, היכולים לצד העיתונאי עצמו למצוא
 .  כתוצאה מתיקון החוק המוצע או אזרחיות

הציבורי על    האינטרס  והשמירה  לדעת  הציבור  זכות  העיתונות,  חופש  על  לשמירה 
החסיונות הרלבנטיים, עולים עשרות מונים על חשיבות הפרטיות המובאת בטיוטת הצעת  
החוק, ועל כן אנו מבקשים מכם להתנגד להצעת החוק הנ"ל ולא להמשיך בקידום הליך  

 .החקיקה

 

 , מנכ"ל ארגון העיתונאים והעיתונאיותאלי גרשנקרוין

 אחראית חופש עיתונות, ארגון העיתונאים והעיתונאיות ענת סרגוסטי, 


