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פרסוםאיסור



איסורעםמתנגשיםעקרונותאילו
?פרסום

הביטויחופש•

העיתונותחופש•

לדעתהציבורזכות•



?פרסוםאיסורעלקובעמי

המשפטבית•

המשטרה•

ל"בצההמודיעיןלאגףשייכת-"הצבאיתהצנזורה"•



?פרסוםאיסורישבכלללמה



מתחלקיםהפרסוםאיסורי

חלקייםואיסוריםמוחלטיםאיסורים•



מוחלטיםאיסורים

.דיונים והחלטות של וועדות השרים לענייני ביטחון▪

מטעמים של ביטחון  , הליכי מעצר לפי צו של שר הביטחון▪

.המדינה או ביטחון הציבור

דיון בבית משפט המתנהל בדלתיים סגורות או שהוצא צו  ▪

.  איסור פרסום על עצם הדיון

.של מי שנפגע בעבירת מין, או פרטים העלולים לזהותו, שמו▪

.לרופא שיניים או פסיכולוג, פרסום לרופא▪



הםכרגע-מסויגיםאיסורים
זמניבאופןלפרסוםאסורים

עניין התלוי ועומד לפני בית המשפט והפרסום עלול  ▪

(יודיצה-סוב. )להשפיע על מהלך המשפט או תוצאותיו

תעמולה תבוסתנית וכתבי התאגדות , פרסומי המרדה▪

.אהדה לטרור. הסתה לגזענות. אסורה

.הסתה למעשי איבה כלפי מדינה ידידותית▪

.פגיעה ברגשות דת▪

(זלזול, בוז, חוסר כבוד. )זילות בתי המשפט▪



 1957יודיצה-סוב

.דיוןתחתאוועומדתלוישפירושהבלטיניתמילה

 .הוגןלמשפטזכותנועללהגןנועדזהחוק

בבתיועומדהתלויענייןעלדבראדםיפרסםלא"

מהלךעללהשפיעכדיבפרסוםישאם ,המשפט

".תוצאותיואוהמשפט

.המשפטמהלךעלביקורתאופרשנותלהביעאין

"יזדהם"השיפוטישההליךחשששישמשום



?הכוונהמה

ובית הדין יודע שאם  , נגיד יש משפט שמתנהל כרגע בבית הדין•
יפורסמו פרטים בתקשורת על המשפט הדבר יוכל להשפיע על 

.הכרעת הדין

אורלי  הועמדה לדין והורשעה העיתונאית1981בשנת: למשל•
שפורסם יומיים  , בגין ראיון אוהד עם נאשם, מידיעות אחרונותאזולאי

.לפני מתן גזר דינו
בית המשפט  הרשעתה של אזולאי אושרה על ידי הרכב של•

.אהרן ברקשכלל אתהעליון
זאת אומרת שבית המשפט חושש שהשופטים יושפעו מדברים •

-שיראו בתקשורת ולכן הוא מטיל צו איסור פרסום על הפרשה
עד גזר הדין הסופי, לעיתונים אסור לעסוק בה



לעשותלעיתונאיםאסורמה
?בפועל

בנוגע בלייךמאיר , הנחיות של היועץ המשפטי של מעריב
:לביטוי תלוי ועומד

זכות , עונש, חפות, פרסום הכולל הבעת דעה בעניין אשמה. א
.או כל עניין מהותי אחר הטעון הכרעה שיפוטית באותו הליך

,  פרסום עובדות מהותיות הרלוונטיות לעניין הטעון הכרעה. ב
.כל עוד לא הובאו בפני בית המשפט באותו הליך

האמורים להעיד , פרסום ראיון עם בעל דין או עדים. ג
.או פרסום המביא את גרסותיהם של אלה, במשפט

פרסום הכולל הבעת דעה על עדויות שנשמעו במשפט ועל  . ד
.  מידת מהימנותם של עדים



?מותרמה
,  פי החוק-לעיתונאי מותר לדווח על דיונים פומביים בהם היה משום שעל•

.דיונים חייבים להתקיים בפומבי ובדלתיים פתוחות
קיימים מקרים חריגים שבהם החוק קובע במפורש כי הדיונים יתנהלו  •

או שבית המשפט  , (כגון דיונים בבית המשפט לנוער)בדלתיים סגורות 
לשם הגנה על  , לדוגמה)רשאי לקבוע כי הדיון יתקיים בדלתיים סגורות 

הנוכחות של קהל באולם  , במקרים אלו(. עניינו של קטין או חסר ישע
.ללא אישור מבית המשפט היא אסורה

לעיתונאי אסור לפרסם ממצאים עובדתיים  , אך כמו שנאמר מקודם•
כל זאת מחשש . דעות של אנשים בעניין/ שגילה בזמן משפט שעומד

.שהמשפט יזדהם



אזריהאלאור

הורשע בהריגת אזריהאלאורכחודש וחצי לפני שהחייל, 2016נובמבר •
פורסמה בתוכנית  " פרשת החייל היורה"מחבל מנוטרל בפרשה שכונתה 

".ירייה אחת בחברון"ואחרים בשם אסנהייםעמרי כתבתם של" עובדה"
הכתבה כללה בין היתר סרטוני וידאו ועדויות מהמקום בו אירע הירי  •

לבית המשפט בבקשה  " לדעת"לקראת השידור עתרה עמותת . בחברון
בין היתר טענה העמותה כי עיתוי  , להוציא צו מניעה לשידור התוכנית

הפרסום מעורר חשד כי מטרתו הברורה היא להשפיע על תוצאות  
המשודרת  , שכן מדובר בתוכנית ברמת חשיפה גבוהה ביותר, המשפט

.אדםבזמן הרגיש שבו יושבים שופטים להכריע דינו של 



בחברוןאחתירייה

•https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Article-
54705ecb25ca851006.htm

https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Article-54705ecb25ca851006.htm


עובדהמערכתתגובת

כי , טענה כי יש לשדר את הכתבה" עובדה"מערכת התוכנית •
פורסמו חומרים בכל כלי אזריהאלאורלאורך כל משפטו של 

,  יועצי תקשורת, פרקליטים, קצינים, אישי ציבור; התקשורת
התבטאו שוב ושוב בעניין הפרשה וכי הכתבה מתאפיינת בעיסוק 

.בסוגיות חשובות וחיוניות להמשך הדיון הציבורי בפרשה
.בסופו של דבר פורסמה הכתבה כמתוכנן•



צואתשהפראדםשלדינומה
?הפרסוםאיסור







צבאיתצנזורה

עם הקמת המדינה אומצו במסגרת החוק הישראלי גם תקנות ההגנה  
הצנזור רשאי בצו כללי או  ", בשלטון הבריטי1945-מ( שעת חירום)

לאסור פרסום דברים אשר לדעתו יפגעו או עלולים לפגוע  , ספציפי
."בשלום הציבור או בסדר הציבורי, בהגנת הארץ



:סמכויותשתיהצבאילצנזור

בביטחוןלפגועלדעתושעלולפרסוםכל ,בצולאסוררשאיהצנזור"1.
".הציבוריבסדראוהציבורבשלוםאו ,המדינה

החלטותכולל ,"סודיתידיעה"שלפרסוםבצולאסורחייבהצנזור1.
 .הביטחוניהקבינטשל



?לושבאמהלעשותיכולהואאז

:הצנזורשלדעתולשיקולגבולותהגדירהמשפטבית

בביטחוןממשיתלפגיעהקרובהוודאותשתהיה1.
.המדינה

תוך ,לבבתום"להיעשותחייבתהצנזורשלהחלטתו2.
ראוימשקלמתןומוךבלבדרלוונטייםשיקוליםשקילת

".האלההרלוונטייםמהשיקוליםאחדלכל



:הצנזורשלהענישהסמכויות

.בדיקהעברלאהחומראואסורחומרופורסםבמידהעיתוןסגירת1.

שלעבירהעלהעיתוןאתישפוטהמשפטביתואזפליליתתביעה2.
.ההגנהתקנות

.יכולהואהצבאיתהצנזורההחלטתעללערעררוצהועיתוןבמידה

הצנזור הצבאי מוסמך לאסור ", פסק דין תקדימי של אהרון ברק קבע
אשר קיימת לגביה ודאות קרובה כי פרסומה  , פרסומה של כתבה

."יגרום נזק ממשי לביטחון המדינה



,  ל"אזרחים עובדי צה, פיקוד העורף, מילואים, סדיר)ל  "צה. 1

(.מ"משמר הגבול וימ, ממשל צבאי

מוצרים צבאיים וביטחוניים-מפעלי מערכת הביטחון. 2

הממונה על  )ב"מלמ, כ"שב, מוסד, ן"אמ)קהילת המודיעין . 3

.מחלקת החקר במשרד החוץ, (הביטחון במערכת ביטחון

.צבאות ערב וארגוני המחבלים-האויב. 4

כללי-ביטחון. 5

.צווים של הממשלה. 6

:רשימת הנושאים הטעונים צנזורה מוקדמת



פתוחיםשמיים
ידיעות מגיעות מכל מקום במהירות ובעידן  , העולם עובר תהליך גלובאלי•

(.ויקיליקסבפרשת כמו )כזה קשה מאוד לאכוף צנזורה 
המידע גדול ועצום כמו השמיים והכל פרוץ ופתוח•



"הפתוחיםהשמיים"בעידןהצנזורה

:הצנזורהלשחיקתהסיבות

לכלהמאפשריםסמארטפונים ,אינטרנט-הטכנולוגיההתפתחות1.
.מידימידעוהפיץלהפיקאחד

.לצנזורהכפופיםשאינםזריםתקשורתלאמצעיפתיחות2.

.ל"צההתנהלותעלציבוריתביקורת3.

.הרייטינגאחריוהריצההערוציםביןהתחרות4.



-הפתוחיםהשמיים
עובדתלאכברשהצנזורההוכחות

.  במלחמת לבנון השנייה האויב ידע איפה נפלו הקטיושות למרות הצנזור הצבאי1.
.יש אירועים שצהל מכחיש בגלל הצנזורה אך הם מפורסמים בתקשורת הזרה. 2
שיח . יו טיוב, רשתות חברתיות, טוקבקים, בלוגים-שימוש בתקשורת אלטרנטיבית. 3

שר הביטחון  , ל"ביקורת על הרמטכ, 2-ציבורי פתוח על נחיצותה של מלחמת לבנון ה
.  וראש הממשלה

היו מינויים פוליטיים  , עד שנות השמונים העיתונות הייתה מגויסת למטרות המדינה. 4
העיתונות לא הייתה לוחמת וחשפת שחיתויות המיוחד לא בתחום  . לעורכי עיתון

.הביטחוני
מתמקדת בפרסום ידיעות  , הון ושלטון, המסחרית עניינה רייטינגהעיתונות .5

.  העיקר למכור, סנסציוניות וצהובות

ואם  , ל ניתן לראות שכיום קשה מאוד לאכוף צנזורה"הסיבות והדוגמאות הנמכל .6
.הדבר מתבקש זה חייב להיות כמעין מבצע צבאי



גיגסראיין



2011

אך  , הוטל צו איסור פרסום על הפרשה באנגליה–גיגסריאןשחקן הכדורגל •
שחוסה תחת  בטוויטרבעיקר , המידע יצא החוצה בתפוצה רחבה באינטרנט

.ההגנה האמריקאית
שכן לצווי איסור פרסום , בשלב מסוים עיתון סקוטי פרסם את הפרשה•

יכללא וגיגסשיוצאים בלונדון אין תחולה אוטומטית על פרסום בסקוטלנד 
.לעשות דבר בנידון

בידיעה שעומדת לו , בשלב מסוים חבר פרלמנט בריטי חשף את שמו•
יום למחרת כבר . בטענה שגם כך הדבר ידוע לכל, חסינות מפני העמדה לדין

.הוסר הצו
צו איסור הפרסום עמד במשך כמה שבועות כאשר הרשת גועשת •

.בפרסומים הכוללים את שמו המפורש



מנגיסטואברה















קטיניםפרשיותצנזור

של קטין זכויתיושרשרת חוקים שנועדו לשמור על )במסגרת חוק הנוער •
.ישנה צנזורה גדולה בכל הנוגע לקטין( שהואשם בדבר מסוים

.כך למשל אסור לצלם תמונה של קטין שהובא למשפט•
המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של •

דינו שנת מאסר, קטין או לרמוז על זיהויו
אבל תקופת  , בית משפט יכול להכריע לשלוח נער למוסד שאינו כלא•

הזמן במוסד הזה לא תעלה על תקופת המאסר שהיה עליו לקבל





לסיכום

:עלהיוםדיברנו•

פרסוםאיסור•

חלקיואיסורמוחלטאיסור•

משפטיתהליךמזיהוםהחשש-ועומדתלוי-סוביודיצה•

פרסוםאיסורצוהמפרדין•

הצבאיהצנזור•

הפתוחיםהשמייםעידן•

וקטיניםנוערבניצנזור•


