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 שלום רב,
 
 

 חשודים בפליליםהקטינים של  םזהותאיסור פרסום הפרה גורפת של הנדון: 
 
 

ם את ותזכיר להתפנה לכלי התקשורת בישראל מועצת העיתונות כי  ,אנו פונים אלייך בבקשה

של קטינים אחר חובתם החוקית שלא לפרסם את שמותיהם, תמונותיהם וכן כל פרט מזהה 

תקשורת רבים את שמו ותמונתו של בן  אמצעיהחשודים בפלילים, זאת לאחר שבאחרונה פרסמו 

 ,נגדו פרטים מכתב האישום שהוגשלצדם של , אוקטוברב 12-ב בפסגת זאב בדקירה נאשםה 13-ה

בחלק מהדיווחים  .מחקירותיומידע ו וקול הדיון שהתקיים בהארכת מעצרוקטעים מתוך פרוט

 .יום ות, אשר נורה למוות באו, שותפו למעשים15-הופיע אף שמו של בן דודו, בן ה

 

את שמותיהם של השניים, תמונה וסרטון  2015באוקטובר  30ביום  Ynetפרסם אתר  ,כך, למשל

תיאור מפורט של וכן תמונה נוספת שלו, ית המשפט, וידאו של הצעיר מובל אזוק במסדרונות ב

יכלו להגיע רק מכתב ואשר השניים לכאורה  ופרטים משיחות שניהלו יםההכנות לביצוע הפיגוע

 1. בנוסף פורסמו פרטים מתוך פרוטוקול הדיון בהארכת מעצרו.שהוגש נגדו האישום

 

טקסט תמונה של הקטין וסרטון ידיעה דומה הופיעה באותו יום באתר "הארץ". גם כאן נלוו ל

 2תועד מואכל במיטתו בבית החולים.הוא בו שוידאו 

 

בה שולבו ידיעה בדבר הארכת מעצרו של הקטין,  2015באוקטובר  25סם ביום רפ  Wallaאתר

אזוק, ולאחת  כשהוא רועים. גם כאן הופיעו תמונותיו בבית המשפטיפרטים מחקירתו וגרסתו לא

 3ייך בהארכת מעצר".מהן הוצמד הכיתוב "מח

 

גם בין היתר ידיעות על הקטין בצירוף שמו, תמונתו, האישומים נגדו ופרטים מחקירותיו  הופיעו 

 ועוד. 8ירושלים נטב  7 ",קול ברמה"באתר  6,במעריב 5,מאקוב, 4באתר "ככר השבת" 
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4718516,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 30.10.2015מואשם בשני נסיונות רצח, ניר חסון,  13-המחבל בן ה 2

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2764688 
 http://news.walla.co.il/item/2900466 25.10.2015למעשיו, יוסי אלי, לא אחראי    3
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ה ודרכי שפיטה עניש)חוק הנוער  ,1960-תש"ךה ,(טיפול והשגחה)וק הנוער ח יםקובעלא בכדי 

את האיסור על פרסום  1984-"דמתשה [,נוסח משולב] וחוק בתי המשפט 1971-תשל"אה ,(טיפול

בעניינו בדלתיים סגורות. הוראות חוק המשפט את חובת ניהול וחשוד בפלילים הזהותו של קטין 

אלה, אשר העובר עליהן צפוי למאסר ולקנס, נועדו להגן על הקטינים ובני משפחותיהם מפני 

גמה, למנוע פרסום אשר יגרור נערים נוספים למעשים פליליים ולהגביר את סיכויי השיקום סטי

 לאחר ריצוי עונשו.של הקטין 

 

לשכת אנו מודעים כמובן לכך שבמקרה הקונקרטי המדינה עצמה היא שהפרה את החוק שעה ש

אות התמונות, משרד הבריאת  הלצלם את הקטין בבית החולים והפיצתה ראש הממשלה הור

 כחלק ממערך ההסברה הישראלימבית החולים סרטון פרסם משרד החוץ ואיפשר את הצילום 

בוודאי אולם , יםפסולים אלה אף מעשובתגובה להאשמות הרשות הפלסטינית כי הוא נהרג. 

 שבכך לא ניתן האות להפרה גורפת וכללית של החוק  ולהפיכת המשפט בעניינו לנחלת הכלל. 

 

על חוקי איסור יתרה תפעל לכך שאותה הקפדה מועצת העיתונות קשים שאנו מבאשר על כן 

להשוואה דיווחים אודות  יהפרסום הניכרת בדיווחים אודות קטינים עוברי חוק יהודים )ורא

ידיעות ו מעצרים מנהליים לקטינים תושבי התנחלויות החשודים במעורבות בפשיעה לאומנית

הינם קטינים פלסטינים החשודים בפלילים תחול גם כש ,(9אודות מעצר קטינים מנוער הגבעות

בכלל, ובמקרה הנוכחי בפרט. פרסום שמו ותמונותיו של הנער שוב ושוב כל אימת שייערך דיון 

ככל שכלי  ים קודמים אודותיו.פרסומ ותר בשל כך שהיובעניינו אינו משרת מאומה ואף אינו מ

 פנות לבית המשפט לנוער בבקשה להתרתו. התקשורת סבורים אחרת וחפצים בפרסום, עליהם ל

 

כי האיסור על זיהויים של קטינים עוברי חוק מתחייב גם מתקנון האתיקה  ,בשולי הדברים נוסיף

לו(, ואותם כלי תקשורת אשר בחרו במודע לעבור על  10)ובפרט מסעיף העיתונות  תשל מועצ

 החוק הפרו גם את חובת האתיקה המקצועית שלהם.

 

 כבוד רב ובברכה,ב        

 

 טל חסין, עו"ד        
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