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כבוד השופטת בדימוס דליה דורנר
נשיאת מועצת העיתונות
גברת נכבדה,
הנדון 3פרסום כוזב ופוגעני בעיתון "מעריב"  -כתבתו של מר אבי אשכנזי
בתאריך  20022022פורסמה בדף הראשון של עיתון "מעריב" כתבה פרי עטו של העיתונאי אבי
אשכנזי תחת הכותרת הראשית של העיתון" :הצפון בער ,המפכ"ל ובכירי המשטרה בילו".
הכותרת הפנתה את הקוראים לכתבה נוספת במרכז העיתון ,אשר נשאה את הכותרת:
"טובא זנגרייה בערה ,וצמרת המשטרה בילתה בסדנת מאסטר שף".
המדובר בכתבות מסולפות ,מגמתיות ומטעות ,הן בכותרתן והן בתוכנן ,ועם כל הכבוד
הראוי נראה כי הן נגועות בחוסר אובייקטיביות ,הוגנות ויושרה בסיסית ,בלשון המעטה.
למעשה ,נראה שהסיבה האמיתית לפרסום הכתבות נעוצה בתלונה שהגישה משטרת ישראל
ימים ספורים לפני כן לעורך העיתון נגד הכתב ,עקב פרסום כתבה שעסקה בהליך מתן עיטור
גבורה ללוחם הימ"מ פסקל אברהמי ז"ל (מצ"ב לעניין זה תלונתו של הח.מ .מיום 26/02/11
– מסומנת נספח א' לתלונה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה) .את הקשר בין הדברים ניתן
ללמוד היטב משיחה שנערכה בין סנ"צ שרית פיליפסון ממערך דוברות המשטרה לבין הכתב
ערב פרסום הכתבה נשוא התלונה שבנדון (מצ"ב לעניין זה דוח זכרון דברים שערכה סנ"צ
פיליפסון – מסומן נספח ב' לתלונה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה).
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לגופן של הכתבות וכותרותיהן יובהר :הצפון לא בער .והמפכ"ל ובכירי המשטרה לא בילו,
ובמיוחד לא נכונה האמירה בכתבה לפיה" :וביומיים האחרונים הם שהו בסדנת מאסטר
שף".
סדנת הפיקוד ופיתוח המנהיגות של מפקדי המשטרה עסקה בעיקר בקביעת יעדים ארגוניים
ותהליכי עבודה לשנת העבודה הקרובה ,והתאפיינה בצניעות ובמקצועיות ההולמת את ערכי
המשטרה (מצ"ב לעניין זה מתווה הסדנא – מסומן נספח ג' לתלונה זו ומהווה חלק בלתי
נפרד הימנה) .לאור האירוע בצפון קטענו את הסדנא וקיימנו הערכת מצב מיוחדת ,יחד עם
מפקד המחוז הצפוני אשר שהה בשטח ופיקד על האירוע ,תוך קבלת עדכונים רציפים משך
כל העת ,אודות ההתרחשויות במקום .לומר או אף לרמוז ,כי האירועים בצפון הוזנחו על ידי
גורם משטרתי כלשהו או חייבו התערבות פיקודית מעבר לנוכחותו של מפקד המחוז ,יהיה
בבחינת שקר גס ומכוער .מה שכונה "סדנת בישול" בכתבה לא היה אלא תרגיל עבודה בצוות
אשר התקיים לפנות ערב (בשעה  )20:22במהלכו הכינו מפקדי המשטרה את ארוחת הערב,
פעילות שארכה כשעתיים בלבד .הא ותו לא.
בצד האמור ואולי דווקא בעיקרו ,נוסיף כי בצמוד לכתבת האמצע ,צורפה תמונת
אילוסטרציה בה הודבקו פניהם של בכירי המשטרה על גופם של אחרים ,ככל הנראה –
משתתפי התכנית "מאסטר שף" ,באופן שלא ניתן להגדירו פחות ממבזה ומביש – לא רק את
הקצינים עצמם אלא את משטרת ישראל כולה .יתרה מכך ,מתחת לתמונה נרשמו המילים
(בגופן קטן ביותר) "עיבוד מחשב" ,אך לא הובהר כלל כי אין המדובר בתמונה אותנטית,
ובכך יש משום הולכת שולל של הקוראים.
כדוברה של משטרת ישראל לא אוכל להתעלם או לעבור לסדר היום נוכח פגיעה כה קשה
ובלתי מידתית במשטרה ובמפקדיה.
משטרת ישראל ,בתפקידה לקיים ולשמר משטר חברתי מתוקן ,מקדשת ומגנה על חופש
העיתונות והביטוי ,וככל גוף שלטוני אחר ,מכבדת את זכותו של הציבור לדעת .עם זאת,
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במקרה זה ,סבורני ,שהעיתון חרג לא רק מגבולות הטעם הטוב אלא מגבולות האתיקה
המקצועית ,אם לא מעבר לכך ,ופגם באמות מידה עיתונאיות בסיסיות של נאמנות לאמת,
אחריות ,יושר והגינות.
יודגש לעניין זה כי במסגרת מספר שיחות שערכתי עם עורך העיתון ,מר ניר חפץ ,לאחר
פרסום הכתבות ,הבהרתי את חומרת המעשים מהנימוקים שפורטו לעיל ,אך זה מסר לי כי
לגישתו פרסום הכתבות והתמונה – ראויים ונכונים.
לאור האמור אודה לעריכת בירור מטעם מועצת העיתונות לפשר הפרסום ,טיבו ואמינותו
לרבות המניעים שביסודו ,על מנת להעמיד את העובדות על מכונן ,ולעשות שימוש בסמכויות
הנתונות למועצת העיתונות על מנת לנקוט בצעדים המתחייבים.

בברכה,
דובר המשטרה
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