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 51/2013תיק מס'         בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות

 

 חברי המותב:

 יו"ר –, עו"דעמנואל סלע
 החבר -אלינוער רבין 

 חבר -גידי אורשר 
 

 משטרת ישראל/משמר הגבול

 ("המתלוננת")         

 באמצעות ב"כ עו"ד שאול גורדון, תנ"צ, יועמ"ש משטרת ישראל

 טרת ישראלדובר מש ,אלון לבבי, תנ"צ

 נגד

 עיתון "הארץ" והכתב גדעון לוי

 ("הנילון")         

 סגל  -באמצעות ב"כ עוה"ד מיבי מוזר ועינת ברג

 החלטה
 מבוא

("גדעון לוי"; "הכתב") פורסמה בעיתון "הארץ" ("העיתון") כתבתו של גדעון לוי  23/5/13בתאריך  .1

עסקה במעשה הרצח  ,ובאו בהמשךיפרטיה הרלוונטיים ש ,הכתבה ""מגיבור לרוצח?שכותרתה 

מה "... בבאר שבע, ועסקה במענה אפשרי לשאלה שביצע המנוח איתמר אלון בסניף בנק המתועב 

 . של איתמר אלון" בדיוק גרם להתקף הטירוף הרצחני"

 –הטעמים למעשהו של איתמר אלון מקורם היא ש ,כפי שבאה לביטוי בכתבהבשאלה זו,עמדת הכתב  .2

 באלה: -בתמצית 

בנשק, אלא  למד אלון לא רק את השימושב ""... בהנדסה קרבית ובעיקר במגאיתמר אלון שירת  •

גם את קלות השימוש בו. הוא גם למד שאפשר להרוג חפים מפשע ולא להיענש. הוא שירת 

 "...בשטחים

 ואתניות סוציולוגיות סיבות יש לכך, הכיבוש שלטון של ביותר החולה החיל הוא ב"מג"  •

 במקרה שלא,הפריפריה ותושבי אתיופים, דרוזים, רוסים, לוחמיו מרבית של רקעב הנעוצות

 ".בפלסטינים האלימה שליטתה של החנית חוד להיות בציניות ישראל בידי הם דווקא נשלחים

הכתבה קוממה את משטרת ישראל/משמר הגבול, אשר בהמשך להתכתבות עם הכתב הגישה תלונה  .3

 עצה").למועצת העיתונות בישראל ("המו

באשר מדובר בטור דעה ובאשר הכתבה נסמכת על  ,מבקש לדחות את התלונה בשם חופש העיתונות הנילון .4

 ידיעת הכלל בנוגע לפעילות מג"ב ולפרסומים ספציפיים אליהם הפנה. 

 לכתבה.לפרסם את תגובתה עמדת הנילון היא כי הדרך הנכונה לפתרון המחלוקת היא  הצעתו למתלוננת  .5

 ש מועצת העיתונותעמדת יועמ" .6

הועברה התלונה ליועמ"ש המועצה והוא, אחרי בתקנון המועצה,  44על פי הוראת סעיף כמקובל, ו .7

 .דעתו בעניין. נביא אותה כאן במלואהחיווה בדיקתה אל מול טענות הנילון, 
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 בבית הדין הדיון

בעיקרו . שלחו הצדדים את טענותיהם בכתב, ובמהלך הישיבה טענו בפנינות בית הדין לקראת ישיב .9

 הבהרות, הוסיפו הערותו של דבר חזרו על הדברים שבאו לביטוי במסמכים שהועברו לבית הדין

 ומסמכים.

ת הבנות ולהסכמות אשר ייתרו הכרעלהגיע ליש מקום לנסות ואחרי ששמענו את הטענות סברנו כי  .10

צדדים לא נתנו לצדדים אורכה אך ה ,ולצורך זה, ומתוקף סמכותנו על פי תקנון האתיקהבית הדין 

 הגיעו להסכמה ונדרשה הכרעתנו.
 .החלטהמכאן 

 דיון והכרעה

 יועמ"ש המועצה, ואלה הם: ל ידיים עיראשית נביא כאן את סעיפי תקנון האתיקה שנמצאו רלוונט .11

 העובדות . בדיקת5
 ביותר המהימן במקור נכונותה את והעיתונאי העיתון יבדקו, כלשהי ידיעה פרסום לפני. א

 .העניין נסיבות לפי הראויה ובזהירות
 ב. ...

 
 . אובייקטיביות6
 .... א
 .לידיעות הנוגעים האתיקה כללי עליה יחולו דעה הבעת של במסגרת המתפרסמת ידיעה. ב
 
 נאמנות לאמת. 4
 יק, ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדו.לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או א

 מטעה או מסולף.
 ב. ...

 
 וגזענות . אפליה14
 על פסולה לאפליה או לגזענות עידוד או הסתה משום בו שיש דבר ועיתונאי עיתון יפרסמו לא

 גופנית נכות או מחלה, מינית נטייה, עיסוק, מין, דת, לאומיות, עדה, עור צבע, מוצא, גזע בסיס
 .כלכלי-חברתי ומעמד פוליטית השקפה או אמונה, נפשית או
 .הפרסום לנושא עניינית נוגעים הם אם אלא אלה פיוניםא ועיתונאי עיתון יציינו לא

במאמרו הביע גדעון לוי את דעתו המוכרת והמגובשת מאוד על הנעשה בשטחים, על נקדים ונציין כי  .12

וככל , . דעה זאת מגובשת, יצוקהםמשמר הגבול ועל המדיניות שמופעלת באותם אזוריפעילות ואופי 

מר לוי זה תפקידנו לסתום פיות ואנו בדעה כי את דעותיו הנ"ל רשאי אין . אינה ניתנת לשינויהנראה 

ובכל דרך כפי שהוא מוצא לנכון. יש כאלה שדעותיו מקובלות עליהם ויש כאלה ל מקום בכלהביע 

מהן. כך או כך, דעותיו אינן עומדות כאן לדיון ולהכרעה, גם, ובמיוחד, מאחר וחופש הביטוי  הסולדים

 .הינו ערך עליון בכלל, ובאכסניה זו של מועצת העיתונות בפרט

 הערה מקדימה .13

בתקנון האתיקה שעניינו אי  8ס'  ה לכאורה שללהפרהמועצה יועמ"ש ת הדעת מתייחס בחוו 9בסעיף  .14

, ואף ציין בחוות דעתו כי בהיעדר דרישה מפורשת בעניין זה מצד פרסום)עובר ל(מתן זכות התגובה 

 המתלונן, לא מצא היועמ"ש מקום לכלול סעיף זה במסגרת חוות דעתו.
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 ל ידיבמסגרת הדיון כפי שנקבעה עבית הדין לעניין זה נקדים ונציין כי סוגיה זו של התערבות  .15

 וכפי שקבע ביה"ד בערכאת הערעור: רעור בו, וע 39/2011היועמ"ש נדונה והוכרעה בתיק 

נו כבול לסדרי דין ולדיני בשונה מדיון משפטי האסור בכבלי הדין, בית דין זה אי. 57" 
הנוהגים בישראל ורשאי הוא לנהוג בדרך אשר תיראה לו כטובה ביותר לעשיית  הראיות

 צדק.
של בית דין זה, הינו עצמאי משום זאת, או ליתר דיוק, גם משום זאת, שיקול דעתו . 58   

 .."לחלוטין, ואין הוא כבול להחלטותיו של המשנה, תהיינה אשר תהיינה.

גם אנו לא נתייחס לעניין לעניין זה נבהיר כי בענייננו אין לסוגיה זו משקל כלל שהרי בנסיבות תיק זה,  .16

ובה לפנות למושא ומד בפני עצמו, עמדתנו היא שהפרת החאי קבלת תגובה עובר לפרסום כעניין הע

עבירה הרחבה יותר של השמעת דעה מבלי שהעובדות נכללת כנדבך ראשון ב, עובר לפרסוםהכתבה, 

נבדקו כראוי לפני הפרסום שהרי הדעת נותנת שתנאי הכרחי במסגרת בדיקת העובדות היא, ראשית 

קיום לצורך לא רק , וגם בשאלות קונקרטיות הנוגעות לענייןעובר לפרסום, פניה למושא הכתבה,  ,לכל

 החובה הפורמאלית של קבלת תגובתו.

ועוד נוסיף,הדרישה למתן אפשרות לתגובה עוד לפני הפרסום אינה בגדר חובה פורמאלית גרידא. אנו  .17

סבורים שהיושרה העיתונאית מחייבת קבלת תגובת מושא הכתבה לפני הפרסום מנקודת מוצא 

ם שהנילון אינו כזה) יבקש את תגובת מושא הכתבה שעיתון ועיתונאי ישר והגון (ואין אנו קובעי

כשהוא במצב של "ראש פתוח ונפש חפצה" כך שיהיה מוכן , ככל שהתגובה תצדיק זאת, לתקן ולשנות 

 את הכתבה בהתאם לנתונים שימסור לו מושא הכתבה.

בבקשה בענייננו, הנילון פרסם את הכתבה מבלי שמצא לנכון לפנות קודם לכן למשטרת ישראל/מג"ב  .18

לתגובה. המסקנה מכך היא שהכתב היה איתן בדעתו לפרסם את הכתבה כפי שהיא מבלי שייתן 

 לעובדות (בתגובה הפוטנציאלית) לשנות את דעתו ולהשפיע על מסקנותיו.

 ולגוף העבירות המיוחסות לנילון, .19

שניים לדעתנו, הפרשנות הראויה לבדיקת העובדות לצורך הסקת מסקנות ולקביעת עמדה מחייבת  .20

 אלה:

בדיקת מכלול העובדות הרלוונטיות לתזה המקורית של הכתב, ואשר יש בהן לא רק לא  .20.1

 לחזק אותה אלא אף להחליש או לסתור אותה.

בדיקת מכלול העובדות ככל שיש בהן להקים ולחזק תזות שונות ואפילו אם יש בהן  .20.2

 לסתור או להחליש את התזה המקורית בה אחז העיתונאי.

מקרה אשר בפנינו הכתב לא רק שלא בדק עובדות שיש בהן לחזק תזות אחרות, אלא אנו בדעה שב .21

 שאף לא בדק כלל עובדות רלוונטיות לתזה שלו עצמו מתוך 'חשש' שיש בהן להחליש את התזה שלו.

 לפיכך אנו בדעה שדי בכך בכדי לקבוע שהנילון עבר את העבירה שיוחסה לו. .22

ך ונתייחס למספר נקודות קונקרטיות נוספות בכתבה אשר ואם לא די בכך ברמה העקרונית, נמשי .23

 לגישתנו לא נבדקו לאשורן: 

אלא גם את קלות השימוש בנשק,  בהנדסה קרבית ובעיקר במג"ב למד אלון לא רק את השימוש

 /בשטחים שירת הוא/ להיענש ולא מפשע חפים להרוג שאפשר למד גם הואבו/
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ות מהתקשורת. לא ניכנס כאן להתייחסות דווקנית לכל הביא הנילון מספר כתבלתמיכה בטענה זו  .24

אחת מהכתבות אך נעיר כי לא מצאנו אותן רלוונטיות לתלונה דנן. לכתבות אלה ייתכן והייתה 

(פרסום קודם), ואולם בתיק זה אין בהן סיוע לנילון  בתביעה לפי חוק איסור לשון הרערלוונטיות 

 ביצע בדיקה, ואפילו מינימאלית לבדיקת האמור בהן. כך: שהרי אין בהן כל ראיה לכך שהנילון עצמו

עובדה היא שהרצח בוצע בבנק אחרי שהבנק סירב לתת לאיתמר אלון הלוואה. הנילון  .24.1

התעלם כליל ממניע אפשרי זה. הנילון לא בדק ולא התייחס כלל למצבו הכלכלי של הרוצח. 

שלא לבדוק, ובצורה מעמיקה, את לא יעלה על הדעת  40לדעתנו, כאשר מדובר באדם בוגר כבן 

לשנת  1996הרקע המקצועי שלו, מקומות עבודתו, מצבו הכלכלי וכיוצ"ב. קישור ישיר משנת 

 , תוך התעלמות מכל קורות חייו במהלך אותן שנים, אינו רציני ומצביע על מגמתיות.2013

ובדה הנילון נסמך על טור שפרסם פרופ' יעקב רופא באתר 'ישראל היום'. מעבר לע .24.2

שכתבה זו לא נכללה במסגרת 'בדיקה' של הנילון ואף אינה מהווה חוות דעת רפואית רצינית כפי 

שניתן לצפות מפרופסור מכובד, אלא שהיא מאזכרת כמניע אפשרי "...לחץ, דיכאון, מצב כלכלי 

 קשה והיסטוריה של כישלונות קודמים...".
 לון.מניעים אפשריים אלה כלל לא נבדקו בכתבתו של הני

בנוסף, מתקבל הרושם שפרופ' רופא בטורו, לא רק שאינו מציין בכתבתו שהשירות של איתמר 

, אלא שכותב כי בעברו של איתמר אלון "... פעילות במג"ב, 1995/6אלון במג"ב היה בשנים 

שכללה ירי ואלימות". בפנינו לא נטען, וממילא לא הוכח (אפילו לא על ידי הנילון) כי פעילותו של 

איתמר אלון במג"ב כללה ירי ואלימות, מה שמעלה תהייה לגבי חוות הדעת של פרופ' רופא.  על 

 מה ביסס פרופ' רופא את שנאמר בכתבתו? תמהנו.

גם הנילון לא בדק ולא התייחס בכתבה לעובדה ששירותו של איתמר אלון במג"ב נמשך  .24.3

עם הפלסטינים, בתקופה , שהסתכם בסיורים משותפים 1996 -1995שנה אחת (בלבד) בשנת 

"תור הזהב" של שיתוף פעולה בין כוחות הביטחון הישראלים -שניתן לראות אותה כ

 והפלסטינים, אחרי חתימת הסכם אוסלו. 

שנה השירות במג"ב הוא  17-מכל המקובץ אנו בדעה שאם אכן מחזיק הנילון בתזה לפיה שגם בחלוף כ .25

אפשריים אחרים) היה עליו לבסס אותה בבדיקה הגורם היחיד (שהרי הנילון לא העלה מניעים 

 עובדתית בעניין, והדבר לא נעשה.

מבקש הנילון  להיענש///# ולא מפשע חפים להרוג שאפשרד למ גם הואבאשר לטענה לפיה "...  .26

 דברים שאמר ערן שנדר. ציטוט מלהסתמך על 

הובא לנו ההקשר המלא בו נאמרו הדברים, והאמת תאמר, לא אנו דוחים את הטענה. לא  .26.1

שהרי אם אכן לא הוגשו נושא באחריות רבה בעניין אכיפת החוק ברורה לנו טענה כזו ממי ש

נגד כל אלה שראוי היה להגיש נגדם כתב אישום אין למר בעבירות חמורות ביותר  כתבי אישום

 שנדר להלין אלא על עצמו.

קבל את הטענה שהיו מקרים בהם, לדעתו של ערן שנדר, היה מקום עוד נוסיף שגם אם נ .26.2

להעמיד לדין והדבר לא נעשה, לא הוכח בפנינו שהדבר נעשה בצורה כל כך נפוצה ורחבה עד כדי 

כך שכל חייל ולוחם במג"ב יודע ש "אפשר להרוג חפים מפשע ולא להיענש". לא נטען בפנינו, 

נגד מי שהיו ר התייחסו לכך שלא הוגשו כתבי אישום וממילא לא הוכח, שדבריו של ערן שנד

 . מעורבים בהרג חפים מפשע
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) את הטענה כי בתקופת שירותו (ואיננו מקבלים!. גם אם נקבל לעניין זה והערת סיום .26.3

עדיין במג"ב התרשם איתמר אלון שקיימת גישה סלחנית באשר להריגת חפים מפשע בשטחים, 

היה לצאת מהנחה שיזכה לפטור מהעמדה לדין ומענישה שיכול אין בכך כל שמץ ראיה לכך 

במקרה של ביצוע פעולות אלימות, לרבות רצח בנסיבות 'אזרחיות' לחלוטין ושלא קשורות 

 לשירותו בשטחים בכלל ובמג"ב בשטחים בפרט.

למעלה מהצורך נציין שבהקשר עם איתמר אלון באופן קונקרטי לא טען הנילון כי במהלך  .26.4

שטחים נמצא פגם כלשהו בהתנהגותו וממילא לא הוכח בפנינו כי איתמר אלון שירותו במג"ב ב

או חייל אחר בסביבתו זכה ל'פטור' כלשהו ולא הועמד לדין בגין התנהגותו. הוכח בפנינו כי 

, תחילת שנות 90-דווקא אחרי סיום תפקידו במג"ב, במהלך שירותו במילואים (סוף שנות ה

ו. אמנם לא הובהרה לנו מהות הפסול אך הובהר לנו, ובניגוד האלפיים) נמצא פסול בהתנהגות

 לנטען בכתבה, שהוא לא זכה לפטור בגין התנהגותו הפסולה והודח מתפקידו הצבאי.

במצב דברים כזה, גם אם נסכים (ואיננו מסכימים!) שבמהלך שירותו במג"ב התרשם  .26.5

אי שמאוחר יותר, במהלך שירותו איתמר אלון כי מותר לנהוג בדרך פסולה ולא להיענש, ודאי ווד

הצבאי ולאחריו, הופעלו נגדו סנקציות כאלה ואחרות שדי היה בהן למחוק ולבטל תחושה זו. 

לפיכך איננו מקבלים שכאשר ביצע את הרצח בבנק סבר שיוכל לעשות זאת מבלי להיענש 

, אסור "... הממזרים שינו את הכללים: מה שכמעט מותר בחברוןוהופתע, כנטען בכתבה, ש

 בבאר שבע".

כפי שהוא  המקצועית של כל עיתונאי, מעבר לרמה יחס לכל האמור לעיל נחזור ונדגיש,וב .26.6

מייחס לעצמו, איננו מצפים כי הנילון יבסס את דעתו וכתבתו על ממצאים ברמה של מחקרים 

אקדמיים בלבד. בבית הדין לאתיקה אנו מוכנים לקבל ראיות שמשקלן נמוך יותר, ובמידה 

עליהן נסמך הנילון הן רדודות ושטחיות  ה'עובדות'מעותית, ואולם אנו בדעה שבמקרה דנן מש

 במקרה הטוב, או  שאינן קיימות כלל במקרה הרע. 

27.  

" מג"ב הוא החיל החולה ביותר של שלטון הכיבוש, לכך יש סיבות סוציולוגיות 

ותושבי  ואתניות הנעוצות ברקע של מרבית לוחמיו, רוסים, דרוזים, אתיופים

הפריפריה שלא במקרה נשלחים דווקא הם בידי ישראל בציניות להיות חוד 

 החנית של שליטתה האלימה בפלסטינים  "

 

אנו דוחים בשאט נפש את שנכתב בפסקה זו. אמנם אנו בספק אם פסקה זו מקיימת את  .27.1

 וא הסתה משום"... בתקנון האתיקה של המועצה ככל שיש בדברים אלה  14הרישא לסעיף 

אך מאידך ..."), לאומיות, עדה, עור צבע, מוצא, גזע בסיס על פסולה לאפליה או לגזענות עידוד

 ועיתונאי עיתון יציינו לא"...כי  אין לנו צל של ספק שהדברים מקיימים את הסיפא של הסעיף

 ."הפרסום לנושא עניינית נוגעים הם אם אלא אלה פיוניםא

מצטרפת לקודמותיה ככל שהדברים אמורים  נילוןאמירה זו של הראשית לכל נציין כי  .27.2

לא מצאנו שהנילון בדק וממילא לא הוכיח רלוונטיות כלשהי לעניין בהימנעות מבדיקת העובדות. 
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ההשפעה השלילית של אותן אוכלוסיות על איתמר אלון. מדוע נקבל כעובדה שאיתמר אלון 

 הדדית הייתה לטובה? דווקא הושפע לרעה מאוכלוסיות אלה? אולי דווקא ההשפעה ה

אוכלוסיית ג"ב מתאפיין בכך שועוד נוסיף. גם אם נקבל את עמדתו של הנילון שמ .27.3

לדוגמה. ומה בכך? אולי הדבר מהווה  8200המשרתים בו שונה מאוכלוסיית המשרתים ביחידה 

, מה בכך?הכתב לא בדק, וממילא לא הוכיח האםהאוכלוסייה הישראלית? של מדגם מדויק יותר 

בין אם שירתו  ,מעורבותם של בני אותן אוכלוסיות באלימות ובמעשי רצח 'אזרחיים' ,ככלל

בני אותן אוכלוסיות שלא שירתו במג"ב? ונניח גבוהה יותר מאשר  ,במג"ב ובין אם לא שירתו שם

שמג"ב משמש אחת ממטרותיו של צה"ל כ"כור היתוך" של החברה הישראלית. אז מה? ייתכן 

לשנות את פניה והרכבה של החברה הישראלית כולה, אבל לא מקובל עלינו שהנילון היה מעדיף 

שהדבר ייעשה, ללא בדיקה וביסוס מתאימים, דווקא תוך אזכור מג"ב כמרכיב שלילי בלעדי, 

שנה, מבלי שנמצא  17-ובהקשר עם מעשה רצח על ידי מי ששירת במג"ב במשך שנה אחת לפני כ

ותו ניתן לקשור לסוג האוכלוסייה המשרתת במג"ב ולאירוע על ידי הנילון מניע כלשהו למעשה א

קונקרטי הקשור לשירותו של איתמר אלון במג"ב ואשר היה בו להשפיע על התנהגותו הנפשעת 

 שנים מאוחר יותר.  17

לענייננו, לא נטען וממילא לא הוכח שהנילון בדק ומצא שאכן אחוז כך או כך,  .27.4

ביצעו פשעי אלימות במסגרת  ,אותן ציין בכתבה ,ות'המשתייכים לאותן אוכלוסיות 'בעייתי

'אזרחית', במידה רבה יותר (יחסית ומוחלטת) מאשר שאר עברייני האלימות והרוצחים מתוך 

 וזאת בהקשר עם וכתוצאה משירותם במג"ב.הקבוצות האחרות באוכלוסייה, 

טחית, וממילא זאת ועוד,נוסף לאמור לעיל הנילון לא הראה לנו כי בדק, אפילו בדיקה ש .27.5

לא הוכיח שאלה אשר שירתו עם כאלה מאותן אוכלוסיות 'בעייתיות',אותן ציין הנילון (רוסים 

ואחרים), ואשר היו מעורבים בעבירות אלימות כאלה ואחרות במהלך שירותם ו/או אחריו, 

עשו זאת בעקבות השפעה שלילית מאותן אוכלוסיות ב'שטחים' ו/או בגבולות הקו הירוק, 

 תיות'. 'בעיי
ואולי ההיפך הוא הנכון? אולי אותם 'חריגים' ששירתו במג"ב בחברתם של אלו המשתייכים 

לאותן אוכלוסיות 'בעייתיות' השפיעו לטובה על בני אותן אוכלוסיות? האם לא היה מקום 

 שהנילון, ככלי תקשורת רציני, יבדוק באותה נשימה גם אפשרות זו? תמהנו.
 לפני סיום

פלסטיני. -כתב ותיק אשר מחזיק בעמדות ברורות ונחרצות באשר לסכסוך הישראלי גדעון לוי הוא .28

יש התומכים  -בכל הקשור לכך הוא מביע את עמדותיו בצורה נחרצת ואפילו בוטה, ובהתאמה

בדעותיו בהתלהבות ויש כאלה אשר באותה התלהבות סולדים מעמדותיו ומהדרכים בהן הוא מציג 

 אותן.

י אינן מענייננו. כמי שפועלים במסגרת בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות אנו דעותיו של גדעון לו .29

רואים את חופש הביטוי והבעת הדעה כערך עליון ולא בנקל נקבל החלטות העלולות להצר ולצמצם 

 את חופש הביטוי והבעת הדעה.

להקפיד ולשמור זה מאידך, ובאותה נשימה, אנו רואים את תפקידה של מועצת העיתונות ושל בית דין  .30

,שהרי אמון הציבור בעיתונות מותנה, בין השאר, כללי האתיקהשהעבודה העיתונאית תיעשה במסגרת 
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-באמונה ללא סייג כי המידע המובא לידיעתו תואם את כללי האתיקה, וכפי שכתב היועמ"ש בחוות

 כלל היסוד בעשייה העיתונאית הוא כי:בתקנון קובע כי :" 2דעתו, סעיף 

ון ועיתונאי יהיו נאמנים לחופש העיתונות ולזכות הציבור לדעת עית"

בהגישם לציבור שרות מקצועי ובפרסום מדויק, הוגן ואחראי של ידיעות 

 "ודעות

ואין מי שמצר על כך יותר מאתנו כאשר מובא בפני בית הדין מקרה בו נמצא שעיתונאי ועיתון חרגו  .31

 מכללי האתיקה.

חרג ות אי ההסכמה (הטבעית) עם ההחלטה, יבין הנילון כי במקרה זה לא נותר לנו אלא לקוות שלמר .32

 ויפיק לקחים לעתיד באשר לדרך בו הוא מפרסם את עמדותיו.מהכללים 

דעתנו של ,ון "הארץ" ועורכיומוצאים לנכון לבקר את התנהלות עיתעוד נוסיף כי דווקא במקרה זה אנו  .33

הכתבה כלשונה ולא דאגו לבדיקת העובדות והקפדה על  אשרו את, תפקידםכשלו במילוי  ,'נרדמו בשמירה'

 ההתבטאות.

 סוף דבר

סיפא  14א' ו 4ב, 6א ביחד עם 5אנו מקבלים את התלונה וקובעים כי הנילון הפר את הוראות סעיפים  .34

 (בהתאמה) לתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות.

ים על הנילון עונש של נזיפה וקובעים כי עליו בתקנון המועצה אנו גוזר 50בתוקף סמכותנו על פי סעיף  .35

 לפרסם התנצלות בנוסח הבא:

 התנצלות

פורסמה בעיתון "הארץ" כתבתו של גדעון לוי שכותרתה "מגיבור לרוצח?" ועניינה  23/5/13בתאריך 

את מעשה הרצח בסניף הבנק בבאר  20/5/13הגורמים שהביאו את איתמר אלון המנוח לבצע בתאריך 

 שבע.

"... שם הגורם העיקרי שהביא את איתמר אלון לבצע את הרצח היה שירותו במג"ב ה מהכתבה, כעול

 חפים להרוג שאפשר למד גם הואבנשק, אלא גם את קלות השימוש בו. למד אלון לא רק את השימוש

מג"ב הוא החיל החולה ביותר של "כל זה מאחר וובשטחים..."  שירת הוא. להיענש ולא מפשע

ש, לכך יש סיבות סוציולוגיות ואתניות הנעוצות ברקע של מרבית לוחמיו, רוסים, שלטון הכיבו

דרוזים, אתיופים ותושבי הפריפריה שלא במקרה נשלחים דווקא הם בידי ישראל בציניות להיות 

 ."חנית של שליטתה האלימה בפלסטיניםחוד ה

 הכתב והעיתון מתנצלים על אלה:

, באותה 1995/6-איתמר אלון במג"ב היה שנה אחת בלבד ב בכתבה לא ניתן דגש לכך ששירותו של .א

השתתף, במסגרת תפקידו, בסיורים משותפים עם הפלסטינים ולא נמצא כי בתקופה זו היה  שנה

מעורב באירוע חריג כלשהו שיכול, ואפילו ברמז, ליצור קשר בין השירות במג"ב למעשה הרצח 

 שנים מאוחר יותר. 17-שביצע כ

 וד לטענה שבמג"ב למד איתמר אלון "...שאפשר להרוג חפים מפשע ולא להיענש".אין ולא היה יס .ב

 אין ולא היה מקום להטיל דופי בלוחמי מג"ב על רקע מוצאם והשתייכותם החברתית והעדתית. .ג
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 בתקנון המועצה. 52זכות ערעור כקבוע בסעיף  .36

 בהעדר הצדדים. 2013בנובמבר  10ז בכסלו תשע"ד, היום  נהנית
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