




אתיקה עיתֹונִאית
מערכת ערכים וכללים המחייבת את העוסקים בעיתונות  

בין  ( מעבר לשמירה על החוק)משודרת ודיגיטלית , כתובה

:היתר ב

אימות עובדות לפני פרסום ידיעות-דיווח אמין ומדויק ✓

מתבטאת גם בצורה שבה הוא מספר את -הגינות בדיווח ✓

.הדברים

שמירה על חסיון המקורות✓



האם עיתונאי יכול 
הטבות או מתנות לקבל 

בתמורה לפרסום 
?אייטמים בעיתון



על העיתונאי  
לשמור על 

חיסיון המקורות
שלו בכל מחיר



האם העיתונאי יכול 
פרטים שלא להוסיף 

כדי  באמת קרו 
?את הידיעה" לתבל"

שעבד בעבר בניו יורק טיימס והתפרסם בעקבות התפטרותו  עיתונאי אמריקני , ייסון תומאס בלייר'ג
גם בעמודים הראשונים של  , בין השאר, שפורסמו, לאחר שנחשף שהעתיק כתבות מעיתונים אחרים

.העיתון



האם עיתונאי יכול 
לפרסם אודות  

נטיותיו המיניות 
של שחקן  

זמר /תיאטרון
?"ארון"שנמצא ב



תפקיד העיתונאי  
הוא בין היתר 

להגן על חופש  
העיתונות ועל 
חירות הביטוי



האם ניתן  
לפרסם בעיתון  

"  האשמה"
מבלי לתת 

לאדם 
, "המואשם"

אפשרות להגיב 
?על כך

העיתוןנגד"ורדינון"דןשלבתלונתודןהעיתונותמועצתשללאתיקההדין-בית
-לביתשהוגשמ"בעורדינון.אחברתנגדתביעה-כתבפירסוםעל,"גלובס"

תגובתאתהידיעהבגוףלפרסםובלילקבלבלי,אביב-בתלהמחוזיהמשפט
דיווחבעתלפיו,שנים-רבנוהגפי-עלפעלהעיתוןכי,קבעהדין-בית.הנתבעים

הנוהג.הפירסוםלפניהנפגעהצדתגובתאתלבקשנוהגיםאיןהמשפט-מבתי
.משפטייםהליכיםעלבדיווחטבעיאיזוןנוצרהזמןבמשךכי,ההנחהעלהתבסס

ובשלבאחדצדהמשפט-לביתשמגישומסמכיםראיותעלמדווחיםראשוןבשלב
כיהדין-ביתקבע,זאתעם.השניהצדשהגישומסמכיםראיותעלמדווחים,שני

.הזההנוהגשלשינוימחייביםהעיתונותמועצתשלהאתיקהכללי

הזדמנותברגיללולתתיש,באדםלפגועהעלול,משפטיענייןעלדיווחבכל
,הרעלשוןבהשישתגובהכוללאינו"הוגןפירסום".תגובתושלהוגןלפירסום

,הדין-בית.העיתונאיתהאתיקהבכלליפגיעהאובפרטיותאסורהפגיעה
העיתוןכיקבע,רונןמשהומרהירושלמייצחקלוימר,כשראסא'פרופבהרכב

עליוהטיללאהענייןבנסיבותבהתחשבאך,העיתונאיתהאתיקהכלליעלעבר
.סנקציהכל



אין העיתונאי 
לאיים או  יכול 

לסחוט את 
מושא כתיבתו 
בתמורה לדבר 

מה ממנו



להימנע מהוצאת על העיתונאי החובה 
אין לפרסם  דבר שקר . דיבה על אדם

שייפגע בשמו הטוב של אדם כלשהו

:שמעו סיפור
ציפו לו בנמל התעופה עיתונאים  , מעלה-מכיוון שהיה כומר רם. יורק-מעשה בכומר שהגיע יום אחד לניו

כשהם  , לעברו שאלות מכל מין ומכל סוג" לירות"החלו העיתונאים , אך ירד מכבש המטוס. רבים

לפתע חמד לצון אחד העיתונאים ושאל את . מתחרים ביניהם מי ישאל את השאלה המקורית ביותר

שאל בתמימות או , הכומר שהיה מופתע משאלה זו. יורק-מה דעתו על מועדוני הלילה של ניו, הכומר

:  למחרת הופיעה באחד העיתונים כותרת ענק בזו הלשון" ?יורק-יש מועדוני לילה בניו, מה: "אולי בחיוך

?יורק-יש מועדוני לילה בניו: "הכומר ירד מהמטוס ושאל



על העיתונאי לנהוג בזהירות 
מיוחדת כאשר מדובר באדם  

העומד למשפט
(סוביודיצה)



.ואחראיהוגן,לאמתנאמןבאופןההליךאתוישקףהמשפטיבהליךיתמקדמשפטסיקור❑
.ציבוריענייןיששבפרסומםעיתונאיותחקירפרשנות,במשפטהקשורלנושאהתייחסותלביןההליךסיקורביןבבירורלהבחיןיש❑

:פלילייםהליכים❖
.בדיןאשםנמצאאםאלאמפשעחףבחזקתהואאדםשכלהיסודיהעיקרוןאתבפרסומיהםיכבדוועיתונאיעיתון❑
הסכיםאםאלאמשפטביתבפנישהובאטרםבעבירהחשודשלאחריםמזהיםפרטיםאוצילום,שםועיתונאיעיתוןיפרסמולא❑

.בפרסוםציבוריענייןקייםאםאולכך
במהלךלפרסםאין,זהבכלל.המשפטתוצאותעללהשפיעכוונהשלמובהקתעיןמראיתליצוראיןהפליליההליךבכיסוי❑

.ההליךשלמסוימתתוצאהלגביעמדהאוהצדדיםשלהעמדותאוהעדויותשלנחרצתהערכההמשפט

דיןפסקמתןולאחר,שהואשלבבכל,והשלכותיומשמעותו,הדיןשלמשפטיתפרשנותלפרסםמניעהאין,לעילהאמוראףעל❑
.בהםשניתנועובדתיותאומשפטיותהכרעותלגביביקורתיתהתייחסות–בינייםהחלטתאו

הוגשלאאוהחשדהוסרכימוסמךבאופןולעיתונאילעיתוןונודע,אדםהרשעתאואישוםכתבהגשת,חשדדברבעיתוןפורסם❑
.הראויהבהבלטההעיתוןזאתיפרסם,הענייןלפי,מורשעשלערעורונתקבלאובדיןהנאשםזוכהאובוטלאוהאישוםכתב

☺



לעיתונאי אין שום  
גוף רשמי שיכול  

לפקח על עבודתו  
מלבד מקום  

עבודתו  



מועצת העיתֹונוּת
זהו.העיתונותמועצתהואהישראלייםהעיתונאיםעובדיםשלאורוהאתיקהתקנוןאתשיצרהגוף

.עסקיאומקצועיקשרביניהםשאיןשוניםציבורנציגי,וכןועורכיםעיתונאיםבושחבריםציבוריגוף

?סמכויותיומה.הכלליםאתשהפרועיתונאיםלגביתלונותלבררשנועדלאתיקהדיןביתלמועצה

.קבועזמןלפרקוהשעיההתנצלותפרסום,נזיפה,אזהרהשלעונשיםלהטיליכולהוא







היא זו  טובת הציבור 
, שבסופו של דבר מכריעה

כשיש  , האם לפרסם ידיעה
התנגשות בין זכות הציבור  

לדעת לבין זכות האזרח 
לפרטיות 



להימנע מניגוד אינטרסים  על העיתונאי 
בין עבודתו המקצועית לחייו הפרטיים  

אתהמסקרכלכלילכתב.לתמונותגלריהלפתוחאסוראמנותלמבקרת
החידושיםשעל"בריא"ולא,בההנסחרותמניותלרכושאסורהבורסה

עסקמנהליםבנואושאשתו,עיתונאיידווחהאישייםהמחשביםבשוק
.למחשבים

אתוינצליתפתהעיתונאישבומצבלמנוענועדוהאלההאיסוריםכל
אפשר.בכוונהושלאבכוונה,האישייםענייניולקידוםשבידיוהכוח
.יחףללכתשחייבסנדלרהואהעיתונאיהזהבענייןכי,לומר





עיתונאי יכול לקבל 
הטבות או מתנות 
בתמורה לפרסום  

אייטמים בעיתון

על עיתונאי  
לשמור על  

חיסיון המקורות  
שלו בכל מחיר

העיתונאי יכול 
להוסיף פרטים  

שלא באמת קרו  
את " לתבל"כדי 

הידיעה



עיתונאי יכול לפרסם  
אודות נטיותיו המיניות  

של שחקן תיאטרון  
?"ארון"שנמצא ב

תפקיד העיתונאי הוא בין 
היתר להגן על חופש 
העיתונות ועל חירות  

הביטוי

ניתן לפרסם בעיתון 
מבלי לתת לאדם  " האשמה"
אפשרות להגיב , "המואשם"

על כך



על העיתונאי החובה 
להימנע מהוצאת דיבה 

אין לפרסם  . על אדם
דבר שקר שייפגע בשמו 

הטוב של אדם כלשהו

אין העיתונאי יכול לאיים 
או לסחוט את מושא  

כתיבתו בתמורה לדבר  
מה ממנו

על העיתונאי לנהוג  
בזהירות מיוחדת כאשר  

מדובר באדם העומד 
למשפט

(סוביודיצה)



טובת הציבור היא זו  
, שבסופו של דבר מכריעה

כשיש , האם לפרסם ידיעה
התנגשות בין זכות הציבור  
לדעת לבין זכות האזרח  

לפרטיות 

לעיתונאי אין שום גוף  
רשמי שיכול לפקח על 
עבודתו מלבד מקום 

עבודתו  

על העיתונאי להימנע 
מניגוד אינטרסים בין 

עבודתו המקצועית לחייו 
הפרטיים 


