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 השופט בדימוס חנן מלצר

 נשיא מועצת העיתונות

 בדוא"ל

 שלום רב,

 בפליליםמעורב  ןשל קטי והפרת האיסור על פרסום זהות הנדון:

חובתם החוקית  לכלי התקשורת בישראל אתזכיר אנו פונים אליך בבקשה כי מועצת העיתונות ת

 ;החשודים בפלילים שלא לפרסם את שמותיהם, תמונותיהם וכן כל פרט מזהה אחר של קטינים

חלקם גם את ושכונת מגוריו , תקשורת רבים את שמוכלי פרסמו  28.1.2023ביום זאת לאחר ש

 והכל כמפורט להלן:, בירושלים הפיגוע סמוך לעיר העתיקההחשוד בביצוע קטין השל תמונתו 

עיר דוד. החשוד -סילוואןכניסה לגן הלאומי באב ובנו בפיגוע ירי נפצעו  ,28.1.2023בשבת,  .1

, נורה ונפצע אף הוא. זמן קצר לאחר התקרית החלו כלי תקשורת שונים לפרסם 13 בן בירי,

אף עשות ופרסמו  חלקם הגדילו .אודותיונוספים את שמו של הקטין החשוד ופרטים מזהים 

 את תמונתו.

תמונה חזותית  ,שם השכונה שבה הוא מתגורראת של הנער, את שמו  רסםיפ Ynetאתר כך,  .2

תמונת הנער  (.)ר' כאן: ומחברתפי הפרסום( ב-שנמצא )עלציטוט כן ושלו בפנים גלויות, 

של העיתון ו Ynetשל אתר  הטוויטר נותבחשבווהציטוט ממחברתו פורסמו בהבלטה גם 

 ידיעות אחרונות.

עירום למחצה, ואת פצוע ואת שמו של הקטין, תמונה שלו מפונה מן הזירה  פרסם Iceהאתר  .3

ואתר  הארץעיתון אתר . הציטוט ממחברתו שהאתר ייחס ל"פרסומים בכלי התקשורת"

שמו  פורסםבישראל היום  .הוא מתגוררישראל היום הסתפקו בפרסום שמו ושם השכונה שבה 

מדיניות  שעניינה הקשחת בכתבה, ויום לאחר מכן שוב הופיעו שמו ותמונתו בכותרת הכתבה

 .אטימת בתים

ובפרסומים שמו של הנער ופרטים מזהים אודותיו, לרבות תמונתו, עדיין מופיעים בידיעות  .4

 האמורים. 

-, התשל"א(שפיטה ענישה ודרכי טיפול)חוק הנוער , 1960-, התש"ך(טיפול והשגחה)חוק הנוער  .5

על פרסום זהותו של קטין אוסרים  1984-, התשמ"ד[נוסח משולב]ט וחוק בתי המשפ 1971

הוראות חוק אלה נועדו שפט בעניינו בדלתיים סגורות. מורים על ניהול המהחשוד בפלילים ו

הגן על הקטינים ובני משפחותיהם מפני סטיגמה ומעשי נקמה, ולהגביר את סיכויי השיקום ל

 ו.של הקטין לאחר ריצוי עונש

https://www.ynet.co.il/news/article/sj5oxkghi
https://twitter.com/ynetalerts/status/1619309912357478403
https://www.ice.co.il/local-news/news/article/930016
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2023-01-28/ty-article/00000185-f791-def6-a7b5-ff9f947d0000
https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/13633311
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/13639637
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פוטר מעונש את מי שפרסם פרטים על זהותו של  א לחוק הנוער טיפול והשגחה24אמנם סעיף  .6

לאחר שבית המשפט התיר לעשות כן או במקרה שבו המשטרה בהם ובמקרים מסוימים, קטין 

בשבת,  ום בוצעמיבענייננו הפרסואלא שניצבת מאחורי הפרסום והוא נעשה לצורכי חקירה. 

אף והפרסום  ,פק אם מי מהמפרסמים טרח כלל לפנות לבית המשפטס, יריבסמוך לביצוע ה

 .רכי חקירהולא נדרש לצ

פלסטיני שנחשד בביצוע פיגוע אין זו הפעם הראשונה שהאיסור על פרסום זהותו של קטין  .7

ליועץ המשפטי  ,לנשיאת מועצת העיתונות, פנינו 2015כך, בשנת  .ידי כלי התקשורת-על ופרמ

בהם נחשפו פרטיהם של קטינים שפרסומים ת סדרלאחר  ,דינהלממשלה ולפרקליט המ

 .או ביצעו אותם בפועל בפיגועיםנחשדו במעורבות ש פלסטינים

עו"ד רז דאז, ץ המשפטי לממשלה )פלילי( המשנה ליוע 14.1.2016הורה ביום ה יבעקבות הפני .8

, לחזור ולחדד יועמ"ש השב"כליועמ"ש המשטרה ול, לשעבר לנשיאת מועצת העיתונות ,נזרי

בקרב כל הנוגעים בדבר את הוראות החוק בנושא, ולהדגיש את החובה לעמוד בהן. עוד הוסיף 

שלה, בנסיבות העניין הכוללות, שלא לפתוח מ"לעת עתה החליט היועץ המשפטי למהמשנה, כי 

כי אציין כי ככל שהפרות מעין אלה יחזרו על עצמן, לא מן הנמנע ... בחקירה בגין הפרות אלה

 במקרים הבאים יוחלט לפתוח בחקירה".

 מצורף. 14.1.2016המשנה ליועמ"ש מיום מכתבו של העתק 

פרטיהם המזהים פרסום האיסור בדבר לי התקשורת את לכ זכירבשל כל אלה, נבקשך לשוב ולה

ם ימשחרר םאינהחשוד בה וזהות עבירה אופיה הלאומני של השל קטינים החשודים בפלילים. 

הצדקה להפרתו. כך גם רחשי הציבור והודעות  יםמהוו םואינ ,ח חוקוממחויבויותיהם מכאותם 

  או כל גורם אחר שעשוי להניע פרסום כאמור. ,שמפיצה המשטרה

 בברכה,

  
 טל חסין, עו"ד

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/11/minor-suspects081115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/11/minor-suspects261115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/11/minor-suspects261115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/11/minor-suspects261115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/11/minor-suspects261115.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/01/minor-suspects-yoamash140116.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/01/minor-suspects-yoamash140116.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/01/minor-suspects-yoamash140116.pdf

