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לכבוד, 

ח״כ גלעד קריב, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט 

הנדון: מחטף הפוגע בחופש העיתונות 

א,נ, 

נדהמנו לגלות שוועדת חוקה חוק ומשפט, בראשותך, אישרה היום בבוקר במה שנראה כמו 

מחטף, במהירות וללא התייעצות מסודרת הצעת חוק לקריאה ראשונה שנוגעת לצילום 

חשודים בבתי משפט לפני הגשת כתב אישום, הצעה בעלת השלכות כבדות משקל על חופש 

העיתונות וזכות הציבור לדעת. 

אנחנו, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, מייצגים את רוב העוסקים במקצוע העיתונות 

בארץ - בכל התפקידים, בכל כלי התקשורת הממוסדת, העצמאית ועיתונאים פרילאנסים. 

לארגון שני עוגנים מקצועיים: יחסי העבודה של העיתונאים והעיתונאיות וחופש העיתונות 

בענף העיתונות והתקשורת בישראל.  

למרבה הצער והתדהמה ארגון העיתונאים והעיתונאיות כלל לא הוזמן לדיון, ולא 

נתבקשה חוות דעת של הארגון שמייצג את רוב העיתונאים והעיתונאיות בישראל, כפי 

שהיה מצופה מהוועדה.  

לא מתקבל על הדעת, שחברי כנסת, במחטף של רגע לפני פיזור הכנסת, יחוקקו חוק בעל 

השלכות משמעותיות ורחבות על חופש העיתונות, מבלי להיוועץ עם נציגי העיתונאים, ומבלי 

לקיים דיון מעמיק על היבטים שונים של החוק ועל השפעתו על זכות הציבור לדעת. הצעת 

החוק, כפי שאושרה על ידי הוועדה פוגעת פגיעה אנושה בזכות הציבור לדעת, ולכן יש 

חשיבות ראשונה במעלה לשמוע את עמדתם של העיתונאים והעיתונאיות, שעובדים 

עבור האינטרס הציבורי.  

אדוני בוודאי יודע שחופש העיתונות הוא מרכיב שאין בלתו במדינה דמוקרטית.  

ארגון העיתונאים והעיתונאיות מבקש להביע מחאה חריפה על הדרך שבה נעשה המחטף, 

וכמובן דורש להופיע בצורה מסודרת בפני הוועדה, ולהקדיש את זמן הדיונים הנדרש כדי 

לאפשר לנו להציג את כל ההיבטים המקצועיים, הציבוריים והעיתונאיים של הצעת החוק 



הזאת. אנו מבינים כי לאור המצב הפוליטי הנוכחי אצה לחברי העדה הדרך לאשר במהירות 

חוקים רבים בטרם פיזור הכנסת, אבל לא ייתכן שהדבר יוביל לחקיקה מרושלת ובלתי 

מאוזנת שיש לה פוטנציאל אמיתי לפגוע בחופש העיתונות. 

בברכה, 

ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות.  

העתק: חברי ועדת חוקה חוק ומשפט 

ח״כ משה ארבל 

ח״כ זאב בנימין בגין 

ח״כ ענבר בזק 

ח״כ איתן גינזבורג 

ח״כ סימון דוידסון 

ח״כ צבי האוזר 

ח״כ שרן מרים השכל 

ח״כ גבי לסקי 

ח״כ אורי מקלב 

ח״כ אוסאמה סעדי 

ח״כ שלמה קרעי  

נורית קנטי, יו״ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות 

אלי גרשנקרוין, מנכ״ל ארגון העיתונאים והעיתונאיות 

עו״ד אמיר בשה, היועץ המשפטי של ארגון העיתונאים והעיתונאיות 


