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 לכבוד       לכבוד
 מר ניר שויקי, מנכ"ל   נציב תלונות הציבורמר דוד רגב, 

 הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו   לטלויזיה ולרדיוהרשות השניה 
   8765562-02בפקס:      6556299-02בפקס: 
     
 מבלי לפגוע בזכויות          

 נ.,..גא
 

 12חדשות ומערכת התנהגות פסולה של כתבת  הנדון:
 

 
התנהגות פסולה )בלתי חוקית, לא אתית, לא מרשי, מר מרדכי ברוינר, הנני לפנות בקשר לבשם 

 מוסרית ועוברת על כל קוד התנהגות סבירה בעת חירום זו(.
 
יעקב ליצמן הרב , לאחר שפורסם ברבים כי שר הבריאות, ח"כ 13.00השעה , 2/4/2020חמישי, יום ב

 "עובדת משרד הבריאות"ענבר ממי שהציגה את עצמה כחלה בקורונה, קיבל מרשי שיחת טלפון 
כי הדוברת ברורות . מהדברים עלה רב ליצמןמפגש בין מרשי לבין ההמבקשת לשאול שאלות בקשר ל

 עורכת תחקיר אפידמיולוגי בעקבות גילוי המחלה אצל השר.
 

השר בביתו של מרשי בשבת האחרונה. לאור הפרטים שידעה השואלת על  לנוכחותמרשי נשאל בקשר 
, הסיק מרשי כי בידיה מידע שנמסר על ידי השר עצמו, ועל כן השיב מרשי בכנות ובגילוי לב האירוע

שי כי יקבל שיחה נוספת ממשרד רבתום השיחה ענבר אמרה למ מוחלט לכל השאלות שנשאל.
 .יו להכנס לבידודהבריאות ובה יקבל הנחיות האם על

 
ממי שהציגה עצמה כעובדת משרד  בקשר לנושא, ואכן לאחר כשעה, קיבל מרשי שיחה נוספת

 אף הפעם נשאל מספר שאלות ובתום השיחה קיבל הוראה להכנס לבידוד.הבריאות. 
 

שביקש  ,, עקיבא נוביק13חדשות זמן קצר לאחר השיחה האמורה, קיבל מרשי שיחת טלפון מכתב 
האמור. מרשי הודיע כי הוא אדם פרטי ואינו מתראיין לכלי התקשורת. בהמשך  המפגשלשאול על 

 , לכולם סירב לענות על שאלות.תנוספ תקיבל מרשי פניות מכתב
 

הקלטה של השיחה  פורסמה, N-12, כמו גם באתר האינטרנט 12והנה, במהדורת חדשות הערב בערוץ 
 , בה נשמע מרשי עונה לשאלותהכתבת ענבר טויזרעם שמתברר שהתקיימה הראשונה, אותה שיחה 

 ביחס לביקור השר ליצמן בביתו. מסויימות
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במסגרת הכתבה של הכתבת ענבר , 12מופיעה באינטרנט באתר חדשות  )החלקית( הקלטת הדברים
 בקישור:טויזר, 

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-

0d7c8bf7f5b3171026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share 

 
בבדיקת מכשיר הטלפון של מרשי מתברר כי השיחה מ"ענבר ממשרד הבריאות" התקבלה ממספר 

 מספר הטלפון של הכתבת ענבר טויזר.אכן , אשר על פי בדיקת הח"מ, הוא 054-2508724
 

אינה מביאה את שפורסמה כי ההקלטה לאחר בחינת השיחה כפי שהתרחשה במציאות, מתברר 
הנחזית  כנציגת משרד הבריאות ואת מטרת השיחהאת עצמה פתיחת השיחה, בה הציגה הדוברת 

 היוצר רושם ,באופן מגמתי וערוך שנאמרו, חלק מן הדבריםרק ופורסם  ,)תחקיר אפידמיולוגי(
מעשים המנוגדים להוראות  , בין היתר על ידי מרשי,ונעשש (שבדיעבר מתברר כי זו מטרת הכתבה)

 . משרד הבריאות
 

ם, ובלתי ישל מעשים בלתי חוקיים, בלתי אתי נגועה בשורה ארוכה ענבר טויזר התנהגות הכתבת
 מוסריים, כפי שיפורט להלן.

 
 ולם,א
 

התנהגות הכתבת תביא לכך שאזרחים המקבלים מכל:  הוהחמור ההחשובתוצאת הדברים היא 
, לאחר שהתברר כי גורמים שונים כעיתונאים, בעניין הקורונה פניה טלפונית ממשרד הבריאות

יסרבו לענות, או יענו  .יסרבו לשתף פעולה -מתחזים ומנהלים שיחות כאלה תוך התחזות והטעיה
שאינן אמת, מתוך החשש כי הם נופלים ברשתם של מתחזים המבקשים להוציא מהם תשובות 

במצב החירום במדינה, כאשר משרד הבריאות מנהל מלחמה של ממש  מידע אישי ופרטי.
למאמצים למניעת בהתפשטות הנגיף, המדובר בפגיעה במאמץ המלחמתי הציבורי, וגרימת נזק כבד 

 התפשטות המגיפה.
 

 ה של הכתבת:ההתנהגות הפסול
 

 .1977-חוק העונשין, תשל"זעבירות על פי שורת הכתבת ביצעה   – במישור הפלילי

 
קובע כי מי שמציג עצמו בכזב כאדם ה ,לחוק העונשין בדבר התחזות כאדם אחר 441סעיף 

 .שלוש שנים מאסר דינו ,אחר, בכוונה להונות

  
לחוק העונשין בדבר התחזות לעובד ציבור קובע שמי שהתחזה לעובד ציבור,  283סעיף 

 שלושדינו מאסר עד  ,והתיימר לעשות פעולה כלשהי מכוח התפקיד הציבורי לו התחזה
 .שנים

  
שנות מאסר  חמשאו  שלושנו בגיאשר העונש  קבלת דבר במרמהלחוק העונשין,  415סעיף 

לחוק העונשין בדבר קבלת דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין  416וסעיף 
בנסיבות בהן העבירה נעשתה חלים אף הם במקרה זה  ,שנתיים בגינונש שהעו ,בהם מרמה

 .מידעתוך כדי התחזות לאדם אחר על מנת להשיג באמצעות ההתחזות 
 

הפגיעה  .1981-א"תשמ, הגנת הפרטיותראות חוק והכתבת הפרה את ה – הגנת הפרטיותבמישור 
בתחבולה ומרמה, מהווה הן לחוק, בחדירה לפרטיותו של מרשי  2בפרטיות כהגדרתה בסעיף 

 עבירה פלילית והן עוולה נזיקית כלפי מרשי.
 

. 1965-ה"תשכ, הכתבת הפרה את הוראות חוק איסור לשון הרע – במישור איסור לשון הרע
ה הן ומהו הרעפרסום לשון ( לחוק. 2)-( ו1)1גדרתה המפורשת בסעיף ההפרסום מהווה לשון הרע כ

 אזרחית.עבירה פלילית והן עוולה 
 

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-0d7c8bf7f5b3171026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-0d7c8bf7f5b3171026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share
https://www.felony.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8
https://www.felony.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8
https://www.felony.co.il/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%9E%D7%94


 

 

- 3 - 

 
 
 
 

של הכתבת הפרה ברגל גסה כמה וכמה הוראות של תקנון האתיקה המקצועית  - במישור האתי
 שאישרה מועצת העיתונות:כפי העיתונות 

 
 ".וללא מורא בהגינות, ביושרעיתון ועיתונאי יפעלו "א. .3סעיף 

 
לפרטיותו או לשמו דבר הנוגע של אדם  ללא הסכמתועיתון ועיתונאי  לא יפרסמו". 8סעיף 

פרסום דבר . אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה, הטוב והעלול לפגוע בו
]דבר שלא נעשה  ".כאמור מצריך ברגיל בירור מוקדם עם הנוגע בדבר ופרסום הוגן של תגובתו

 עם מרשי[
 

שיש בהם קלון  באמצעים פסוליםעיתון ועיתונאי לשם השגת מידע  לא ישתמשו. "20סעיף 
, חדירה שלא כדין לרשות הפרט, פיתוי, איום, סחיטה, למקצוע העיתונאות ובכלל זה אלימות

לפגוע באופן , בנסיבות העניין, וכל אמצעי אחר להשגת מידע העלולאזנת סתר שלא כדין ה
 ".חמור באמון הציבור בעבודה העיתונאית

 
 

צויינה השתייכותו  ףאולם קולו נשמע בבירור ואנכון הוא כי שמו של מרשי לא פורסם בכתבה, 
, מרשי שאינו צופה בטלויזיה, נעשה מודע לקיום . בנסיבות אלהלחסידות גור הדתית הספציפית

וזיהו את קולו בהקלטה  (ל"מהארץ ומחו)הפרסום מהפניות הרבות שקיבל מאנשים המכירים אותו 
 ., מיד לאחר הפרסוםשפורסמה

 
נפגע הן מהפגיעה והתנהגותו עמדה בהוראות משרד הבריאות,  ,מרשי הטוען כי אין פסול במעשיו

 בפרטיותו, והן מלשון הרע שפורסמה עליו.
 

ן, דורש מרשי הפסקת הפירסום, אי שידור חוזר של הדברים בטלויזיה, הסרת בנסיבות העניי
הכתבה  מבית, באותה מידת חשיפה והבלטה, כפי שפורסמהפרסום מאתר האינטרנט, והתנצלות פוה

 עצמה.
 

הפסולים  והכתבת, בגין המעשים 12כן נדרשת הרשות השניה לנקוט בכל האמצעים כנגד חדשות 
 .שעשתה

 
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, מרשי שוקל את מעשיו, כולל הגשת תלונה לרשויות האכיפה, והגשת 

 תובענות אזרחיות למיצוי כל הסעדים המגיעים לו.
 

 זה, לגרוע מכל זכות שהיא העומדת למרשי על פי דין.אין באמור, או במה שאינו אמור במכתבי 
 

התנהגות הכתבת תביא לכך שאזרחים המקבלים פניה טלפונית שתוצאת הדברים החמורה  ,וכאמור
למאמצים  הפגיעה כבד ועל כן תיגרםממשרד הבריאות בעניין הקורונה, יסרבו לשתף פעולה, 

  למניעת התפשטות המגיפה.
 

 ת.לידיעת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאוגם כן ראינו לנכון להביא הדברים על 
 

 ,ב ב ר כ ה

 
 ד"עו, חן לבנת              

 ל משרד הבריאות"מנכ :העתק
 
 
 


