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הדרך של גלובס המתחדש

6.2017

מזון בריא לתודעה בריאה


גלובס מחליף בעלות
אלונה בר און וענת אגמון
רוכשות את גלובס

6.2017

חזון וערכים

הגדרת חזון וערכים הנכללים בהסכם
בעלות המניות .תמצית החזון :קידום
אמון בין-מגזרי ופריון כלכלי

10.2017

נוהל גילוי מלא

כתיבת והטמעת כלל מחייב לשקיפות
בנושאים מהותיים הנוגעים לגלובס,
או לבעלי העניין שלו

6.2018

דוח אמון ראשון

גלובס הוא העיתון הראשון בארץ
שמפרסם דוח אמון הפותח צוהר
של שקיפות לתהליכי עומק פנימיים

7.2018

כללים מחמירים בנוגע
לתוכן השיווקי בעיתון המודפס

החלת כללים מחמירים של סינון וגילוי
בנוגע לתוכן שיווקי בכלל ובעיתון המודפס
בפרט ,תוך ויתור על הכנסות

9.2018

נוהל חזקת החפות

כתיבת והטמעת כללים לסיקור אירועים
פליליים הכוללים אזכור חזקת החפות ואיסור
שימוש (ושימוש חוזר) בתמונות משפילות

1.2019

המשרוקית של גלובס

הטמעת המשרוקית ,מערכת בדיקת
העובדות הראשונה והיחידה בארץ,
המתמחה בבחינת התבטאויות של אישי
ציבור .המשרוקית היא החברה הישראלית
היחידה ב– ,IFCNהרשת הבינלאומית
העצמאית של ארגוני בדיקת העובדות,
ופועלת בהתאם לעקרונותיה

4

לא פועלים באוטומט

אלונה בר און

השנה נכנסה לתוקף רפורמת סימון המזון ,וכעת
בבואנו לסופרמרקט אנחנו יכולים לדעת האם באוכל
שאנחנו קונים יש שומן רווי או סוכר בכמויות גבוהות ,אפילו
בלי לקרוא את האותיות הקטנות .לא יעבור זמן רב עד שלא
נזכור איך פעם הסכמנו לרכוש ולאכול מזון לא מסומן.
יבוא יום בו לא נזכור איך פעם הסכמנו לקבל את
תמונת המציאות  -המזון של התודעה שלנו  -מגופי
תקשורת שלא פורשים בפנינו בשקיפות את תפיסת
עולמם ,את כללי האתיקה ,את הגיוון ואת הטעויות .אנחנו
כבר מקבלים זאת לא רק מחברות המזון ,אלא גם מחברות
עסקיות רבות שמפרסמות דוחות אחריות תאגידית.
יגיע היום בו לא נסכים לקבל מידע שמגיע מגופי
תקשורת שלא התחייבו לבצע כהלכה בקשת תגובות,
בדיקת עובדות והצלבת מקורות .יום בו לא נסכים
לקבל שימוש בתודעה שלנו לצורך קידום אינטרסים
עסקיים ופוליטיים סמויים ,או אג'נדות אישיות של
מו"לים ,מפרסמים ועיתונאים .יום בו לא נסכים יותר
להעדפת הסיקור השלילי ושמירת כבודם ושמם הטוב של
המסוקרים תהיה מובנת מאליה .יום בו נדרוש מהימנות
ואחריות בבחירת כותרות ותמונות ,כמו גם גיוון דעות ,כך
שתמונת העולם שנקבל תהיה שלמה ולא מוטה.
אבל אם זה לא קרה עד היום ,מדוע אני בטוחה שדווקא
עכשיו זה מתקרב? בגלל שהעולם שהכרנו משתנה במהירות
עצומה ,בגלל אובדן האמון הכללי העולמי ,ובזכות הרשתות
החברתיות שהציבו אלטרנטיבה חינמית לקבלת מידע לא
בדוק ,דעות במקום עובדות והבלטת הקיצוני והסנסציוני
במקום החשוב .כך ,המודל העסקי הקורס של העיתונות לצד
קריסת האמון הכללית ,דורשים מאיתנו ליצור עיתונות
שאפשר להאמין לה ולהיעזר בה ללמידת ולהבנת המציאות
שסביבנו ,כמו גם להצבעה על כשלים והובלת שינויים.
חלפו שלוש שנים מאז שרכשנו את גלובס
והתחלנו לבנות אותו כעיתון עסקי כלכלי ,ציוני,
המחויב לחזון ולאתיקה שקופים .שמציג ימין ושמאל,
גברים ונשים ,יהודים וערבים ,חיובי ושלילי ,מרכז
ופריפריה ,תאגידים לצד עסקים קטנים ,כלכלת שוק
הון לצד כלכלת איכות סביבה.
תפיסת העולם הזו מייצרת תוכן מעניין ורלוונטי ,אך האם
יש לה מודל עסקי? אנחנו משוכנעים שכן ,כי אנחנו מאמינים
בכם ,הקוראים שלנו .אתם אלה שמגיעים לסופרמרקט
ובוחרים במזון הבריא .ובכל הנוגע למזון לתודעה שלכם -
אתם אלה שבוחרים בנו ,ואנחנו פה עבורכם כדי שתהיינה
לכולנו תודעה ,חברה וכלכלה בריאות יותר¿ .
אלונה בר און ,מו"ל גלובס



נעמה סיקולר

5.2019

הטמעת קוד אתי

זו השנה השלישית בה מתפרסם דוח האמון של
גלובס .בפעמיים הקודמות הנחנו את התשתית
הנורמטיבית לגלובס המתחדש וביקשנו במידה רבה לשקף
איזה עיתון אנחנו רוצים להיות .הפעם ,אנחנו כאן כדי
לספר מה הפכנו להיות.
עוד לא השלמנו את התהליך .יש עוד דרך לפנינו והיא
ארוכה .העשייה העיתונאית היא דבר מתפתח ,נושם.
הסביבה משתנה ואנחנו מנסים להשתנות איתה.
אנחנו פועלים במהירות ,מנתחים מידע רב בזמן קצר .יש
לנו טעויות .יהיו לנו טעויות .ועדיין ,אם אני צריכה לסכם
במשפט אחד מה הפכנו להיות ,מה מבדל אותנו ,הרי
שזו ההבנה שאנחנו לא רוצים לפעול באוטומט.
אנחנו לא מתייחסים לשום דבר ,למעט החוק ,כגזירת גורל:
לא להחלטה להעביר לגנזך המדינה את הפרוטוקולים של
דיוני הקורונה; ולא את ההשבתה האוטומטית של המשק
בכל אחת ואחת ממערכות הבחירות.
לא לפעול באוטומט מבחינתנו זה להתייחס לאמון
בעיתונות; וכך גם לאמון במערכת המשפט כסוגיה לא
פוליטית ,ולפעול בנחישות כדי לפתוח את דיוני בג"ץ
בפני הציבור באמצעות שידורם.
לא לפעול באוטומט זה לתת בולטות ,יום אחר יום,
לעצמאים ולעסקים קטנים נפגעי הקורונה הכלכלית,
אף שמרבית קוראינו עדיין משתייכים לתאגידים
הגדולים .וזה גם לשאול למה מספר נפגעי הקורקינטים
בישראל לא מתועד במסמכים של בתי החולים ולפעול
לחשיפת הנתונים.
היכולת שלנו לא לפעול באוטומט נעוצה בראש
ובראשונה במי שאנחנו .מערכת גלובס אינה הומוגנית.
אנחנו פועלים לגיוון הקולות מעל דפי העיתון,
אבל אנחנו עושים את זה גם בתוך הבית .האנשים
שמרכיבים את מערכת גלובס הם שונים ,והגם
שיש לנו עוד עבודה משמעותית בתחום ,כבר היום
ניתן למצוא בגלובס מגוון דעות המייצרות תמונה
מורכבת ,עגולה ,לא אוטומטית.
לסיום ,ובאופן חריג ,אני רוצה לנצל את הבמה
כדי לפנות לא רק אליכם הקוראים שלנו ,אלא גם
לעיתונאים שלנו .לחזק אתכם ולהפציר בכם למצוא את
האומץ לבחור להשמיע דעה שונה ואת היושרה להודות
בטעות .את הרצון לייצר שינוי ואת המילים להנגיש
מידע מורכב .את גדולת הנפש ורוחב הלב לחוש גם
חמלה .את הרצון ליצור ואת הכוח ללמוד כל יום מחדש.
אם נצליח בכך  -דיינו¿ .

סגירת הטוקבקים למינויים בלבד

נעמה סיקולר ,עורכת גלובס

גלובס חולק עם קוראיו את האחריות
על שמירת שיח מכבד ,ענייני ומגוון

לאחר חודשי כתיבה רבים ,מפורסם
ומוטמע הקוד האתי של גלובס לחידוד
המחויבות המקצועית של העובדים

6.2019

השער לכלכלה החדשה

לצד הקמת שורת מדורים והרחבת הכיסוי
בעיתון לתחומים חדשים כמו עצמאים
ועסקים קטנים ,שוק התעסוקה החדש,
החברה הערבית והחרדית והמשבר האקולוגי
 השער האחורי של גלובס משנה פורמטוהופך להיות השער של אותם תחומים ומגזרים
שלא קיבלו עד כה ביטוי מספק בעיתונות

6.2019

דוח אמון שני

הרחבת השקיפות ע"י הצגת ממצאים
ראשונים של מדידת הגיוון בגלובס  -מגזרי,
מגדרי ,פוליטי ,ענפי ועוד ,תוך ציון הישגים
משמעותיים שנבעו מהרחבת הגיוון.
לראשונה מוצגים מקרי מבחן של ניתוח
אירועים והפקת לקחים מטעויות והתנצלויות

7.2019

ועדה בנושאי אתיקה ועיתונאות

גיבוש צוות מומחים  -פנימיים וחיצוניים -
המייעץ בשאלות אתיות ומקצועיות

11.2019

גלובס–על–גלובס

בניית מדור ייעודי באתר גלובס הנועד לאנשי
הארגון ,כמו גם לקוראים ,שבו מופיעים החזון
וערכי היסוד של העיתון לצד הקוד האתי,
נהלים מקצועיים וכל הידיעות על הנעשה
בארגון ,בהלימה לערך השקיפות

1.2020

מעבר למינויים דיגיטליים
גלובס מצטרף לגופי התקשורת המובילים
בעולם ומשיק חומת רישום ותשלום שנועדה
לשמור על עצמאותו הכלכלית והמקצועית

6.2020
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המצפן של גלובס

חזון  /מו״ל ועורכת גלובס  /ערכים  /משימה  /עיתונות לפי ה–CCJ

ערכי גלובס
אמינות :הנגשת מידע אמין מתוך כבוד למורכבותו
איזון :סובלנות למגוון הדעות ,המגזרים והאינטרסים,
ללא הטייה פוליטית וכלכלית
אחריות :חתירה להשפעה ,להארת בעיות ועוולות ולהובלת שינויים
ענייניות :הקפדה על סיקור מכבד מתוך גישה חיובית לעסקים
תכליתיות :הצגת פתרונות במקום מיקוד בטענות ובביקורת
()Solution Journalism
שקיפות :הצגת שיקולים בקבלת החלטות ,תוך נכונות להסביר,
לקחת אחריות ,להכיר בטעות ולהפיק לקחים
אוריינות :תיווך מידע מורכב לקהלים רחבים ומגוונים
פרואקטיביות :קידום דמוקרטיה אחראית ואזרחות מיודעת
()Informed Citizenship
הדדיות :יצירת ערך משותף לכלל מחזיקי העניין
* מתוך הסכם בעלות המניות מוניטין–גלובס 20.6.2017
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למה עיתון זקוק לערכים
ומדוע לפרסם אותם?

המשימה
תיווך המציאות
ואוצרות של
ידע מהימן,
מגוון ,אקטואלי,
רלוונטי,
נגיש ומעניין -
בהקשרו



יושרה ,חדשנות ,גיוון ,איכות
 אלו רק דוגמאות לערכיםהמובילים של כמה מהחברות הגדולות
בעולם .האם ערכים הם סיסמאות
ריקות או מילים טעונות שמגייסות
עובדים ומשמרות לקוחות? תלוי
במי שקורא אותן ,ותלוי במניע של מי
שכותב אותן.
במקרה של גלובס ,אפשר ורצוי
לשאול מדוע כלי תקשורת  -עיתון
 זקוק גם לחזון ,גם לערכים ,גםלמשימה וגם לקוד אתי שממנו נגזרים
עוד נהלים מקצועיים נוספים?
נתחיל בעוסקים בעיתונות .ישנם
מקצועות רבים בהם ערכים משחקים
תפקיד באסטרטגיה הארגונית .כשם
שרופא נשבע עם תום לימודיו וכפוף
במהלך חייו המקצועיים לכללי
אתיקה; כשם שטירון צעיר מחויב
לעבור הדרכה על 'רוח צה"ל' בה
מופיעים הייעוד וערכי היסוד של
הצבא ,ורק בהמשך הכשרתו הוא נחשף
להוראות מקצועיות ובטיחותיות.
פעמים רבות ארגונים עושים שימוש
בערכים כדי ליצור אחידות ולוודא
שהמנהלים והעובדים פועלים ביחד
ולחוד כדי לעמוד באותה המשימה,
וזאת כשהם חולקים חזון משותף.
בימים בהם כלי תקשורת עומדים
למשפט ,בין היתר ,על סחר באמון
הציבור ,אנו מאמינים שראוי
שקוראי גלובס יידעו מהם הערכים
המובילים אותנו בעבודתנו .שיבינו
כי הערכים נוסחו ונגזרו מחזון שזכה
למעמד מיוחד עם רכישת העיתון
מבעליו הקודמים.
שיכירו מקרוב את המצפן של
גלובס ,המסייע לנו להישאר בתלם
בדרך לאמת העיתונאית שאנו
מגישים מדי יום.
נכון גם שיידעו המפרסמים שאנחנו
לא כמו האחרים ,כי "להסתדר עם
גלובס" מעט קשה יותר ,מבחירה.
שיידע כל אדם ששמו מופיע בעיתון
שלא חורצים את דינו בקלות דעת,
כי כבוד וחמלה הם יתרון מוסרי ,לא
סימן לחולשה או להתקרנפות .זה
גלובס המתחדש ,ואם ערכים גלויים
ודוח אמון שנתי מדברים אליכם -
כנראה שמקומכם איתנו¿ .
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למה זה מופיע בדוח?
עיתונאים רבים בעולם
רואים בעקרונות היסוד
של ה– CCJבסיס תיאורטי
למקצוע העיתונות

המצפן של גלובס

חזון  /מו״ל ועורכת גלובס  /ערכים  /משימה  /עיתונות לפי ה–CCJ

נקודות מרכזיות:
> תפקיד העיתונות לספק
לאזרחים מידע מהימן
ומדויק לו הם זקוקים לצורך
תפקודם בחברה חופשית
> הימנעות מהגדרת גבולות
אתיים היא בריחה מאחריות

מהי עיתונות לפי ה–CCJ
מהו ה– CCJוכיצד התעצבו
לפיו עקרונות העיתונות?
ב– 1997הוקם צוות–משימה לבחינת
היסודות המקצועיים של העיתונות
בארה"ב .הצוות פעל במסגרת ה– CCJ
)The Committee for Concerned

 )Journalistsשחסה תחת "פרויקט
המצוינות בעיתונות" ,במימון שתי
קרנות פילנתרופיותCarnegie :
 Corporation of New Yorkו– Knight
.Foundation
במסגרת המחקר ,שנמשך ארבע
שנים ,כונסו  20ועדות בפריסה כלל–
ארצית ובוצעו סקרי עומק בקרב
עיתונאים .המחקר הניב רשימת
עקרונות המהווה יסוד תיאורטי
מפורט להגדרת מקצוע העיתונות.
שיח ציבורי משרת את
הציבור כשהוא מבוסס על
עובדות ומונע על–ידן .זאת,
בשונה משיח המבוסס
על הטיות או הערכות.
על–כן ,תפקידה של העיתונות
לחתור ליצירתו של שיח
ציבורי מורכב ,המייצג
נאמנה את מגוון הדעות
והאינטרסים בחברה ,לוודא
כי השיח מתנהל בהקשרו
ולשמור כי הוא לא מבליט
את השוליים הקולניים
עיקרון מספר ,6
מתוך נספח ה– CCJהמלא

הצהרת כוונות:

העיתונות לפי ה– CCJ

עם השלמת המחקר פרסמו ב–2001
חברי ה– ,CCJעבורם ועבור עמיתיהם
למקצוע ,הגדרה מוסכמת שתתאר
במדויק את עקרונות היסוד של
העיתונות ומטרתה.
מטרת העיתונות:
לספק לאזרחים מידע מהימן
ומדויק לו הם זקוקים לצורך
תפקודם בחברה חופשית

 .3העבודה העיתונאית במהותה
היא דיסציפלינה של אימות נתונים
ובדיקת עובדות.
 .4על העוסקים בעיתונות לשמור על
עצמאות מחשבתית בעשייתם וברוחם.

 .7על העיתונות להפוך את החשוב
למעניין ולרלוונטי.
 .8על עיתונאים לדווח באופן
מקיף ומידתי.

 .9יש לאפשר לעוסקים בעיתונות
להפעיל את שיקול דעתם ומצפונם.
 .10גם לאזרחים ,בדומה לעיתונאים,
יש זכויות וחובות בכל הנוגע לחדשות¿ .
בעמוד זה מופיעים עשרת עקרונות
היסוד בגרסה מצומצמת
(למעט שניים) ,ובגרסה המקוונת של
הדוח הם מופיעים במלואם.

לנספח ה– CCJהמלא
במדור גלובס–על–גלובס
globes.co.il/emun

 ,)CCJ( Journalistsהן דוגמה
התפיסה הליברלית של חופש
הביטוי ,מבית מדרשו של הפילוסוף מצוינת לעקרונות מהם ניתן לגזור
גבולות וכללים .הן מדויקות וכנות.
הבריטי בן המאה ה– 19ג'ון סטיוארט מיל,
דגלה ברעיון של שוק רעיונות ודעות פתוח אין בהן תביעה לאיזון ,לניטרליות
ולאובייקטיביות ,שהן לרוב מילות כיסוי
שבו "יד נעלמה" תבטיח שהאמת תצוף
מאליה .אבל ,בתחילת המאה ה– ,21מסתבר להטיות מסוגים שונים ,אלא הן מדגישות
את השאיפה לדיוק עובדתי ,לנאמנות
שלפעמים ההבטחה מכזיבה.
ראשית ,לא כל הדעות שוות בעוצמתן .לאמת העיתונאית ולסיקור הוגן .לכן ,על
יש מי שלא רק צועקים בקרן הרחוב אלא אף שנכתבו בסוף המאה ה– ,20הן עומדות
במבחן הזמן.
אוחזים במגה־מיקרופון ,כמו המעטים
אפשר לגזור מהן את התביעה
השולטים באמצעי התקשורת או קומץ
לבדיקה של עובדות ואמינות בסיקור;
עיתונאים בכירים.
את הדרישה לקיים שיח מורכב שאינו
בנוסף ,האווירה האחידה בתוך ארגוני
מבליט רק שוליים קולניים; את מדיניות
התקשורת יצרה במשך שנים הטיה של
סינון הטוקבקים והמגבלות על שילוב
השיח .במקביל ,משטרת הפוליטיקלי–
מטעה של מסרים פרסומיים; וגם דרישה
קורקט הופכת התנגדות לגיטימית
מעיתונאים ובעלי טורים לא להימצא
ומוצדקת לדעות כמו גזענות ,לפאניקה
בניגודי עניינים או לבטא עמדות
מוסרית של השתקת יתר.
פוגעניות ברשתות החברתיות שלהם.
שנית ,הרשתות החברתיות אינן
גבולות אתיים צריכים לשקף עקרונות
משרתות את תהליך הצפת האמת.
שלא התקבלו כלאחר יד ושנערך בהם
השיח בהן מקוטב ושטוח ,הניסיון
דיון מעמיק .הם חייבים להיות שקופים
להילחם בפייק המועבר בהן משול
וגלויים לציבור ,ויש לעצב אותם מתוך
לתקיעת אצבע בסכר ,והיכולת לבצע
פתיחות מחשבתית ו"סקרנות אקטיבית"
מתקפות מתוזמרות באמצעותן -
כלפי דעות שונות .בריחה מן הצורך
תורמת להשתקת דעות ולא להפצתן.
ועדיין ,יש הטוענים שכל מי שמעז לטעון לקבוע אותם היא בריחה מאחריות.
תפקידו של כלי תקשורת הוא לשאול את
בשבחם של גבולות חוקיים או אתיים -
עצמו :האם אנחנו תורמים לגילוי האמת?
יוצר בהכרח צנזורה מסוכנת .אלא שגם
הגישה הזאת אינה עומדת במבחן הביקורת .האם אנחנו הופכים את העולם ליותר מובן
עבור הקוראים שלנו? האם אנחנו מחזקים
הרי כל מי שעוסק בשיח ציבורי מייצר
את האתוס המקצועי ואת האמון בנו?
באופן הכרחי גבולות ,החל במחוקקים
התשובות לשאלות הללו יצדיקו הן
הקובעים איסורים פליליים על הסתה
לאלימות או מסירת מידע ביטחוני ,עובר את ההזמנה לצרוך את התוכן העיתונאי
בעורכי מדורי הדעות בעיתונים הבוררים (ולשלם עבורו) והן את הפריבילגיות
מה יפורסם ומה לא ,וכלה במי שחוסמים המסורות לעיתונות במשטר דמוקרטי¿ .
מגיבים בחשבונות הטוויטר שלהם.
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ,ראשת
דווקא בשל המורכבות הזאת,
התוכניות לרפורמות בתקשורת
גבולות
טמון אתגר עצום ביצירת
ולדמוקרטיה בעידן המידע" ,המכון
הדיברות"
אתיים בעיתון" .עשרת
הישראלי לדמוקרטיה" .עומדת בראש
לעצמם
של העיתונאים שקראו
הצוות של כתיבת הקוד האתי של גלובס
Committee
for Concerned
ושל תאגיד השידור הישראלי כאן



 .2נאמנותה העליונה של העיתונות
היא לאזרחים.

 .6על העיתונות לשמש במה
ציבורית לצורך השמעת ביקורת
ולצורך הגעה לפשרה.

עיקרון מספר ,8
מתוך נספח ה– CCJהמלא
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 10עקרונות היסוד
של העיתונות
 .1מחויבותה העליונה של העיתונות
היא לאמת.

 .5על העיתונות לפקח באופן עצמאי
ובלתי תלוי על מוקדי כוח.

מבחינות רבות משמשת
העיתונות את האזרחים
כמפה ,ככלי–עזר להתמצאות
בחברה שבה הם חיים.
הבלטה של אירועים
סנסציוניים ,התעלמות
מסיפורים חשובים ,תיוג
קבוצות שונות בחברה
ושליליות–יתר הופכים את
מפת העיתונות מכלי עזר
למוצר לא אמין ,שאינו רלוונטי
ואינו מסייע לאזרחים.
מפת העיתונות והעיסוק
העיתונאי צריכים
לכלול את כל הקהילות
המתקיימות בחברה ,ולא
רק את אלו המקושרות
או המעניינות ביותר

חשיבותם של גבולות אתיים

ד״ר תהילה
שוורץ אלטשולר
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במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

דירוג ביצועים למגזר העסקי ולענף התקשורת

שיעור האנשים שמעריכים לטובה את התפקוד בתחומים השונים

 >50%יתרון  <50%תורפה
מתחת לקו המקווקו ניתן לראות את התחומים שזכו לדירוג הביצועים הנמוך ביותר
ע"י המשתתפים במחקר

המגזר העסקי

להעז ולנסות
לבנות אמון ב–2020


כיצד אמון כללי משפיע על פריון
או תוצר לאומי? נסו לבחון אם ישנה
הלימה בין אמון האזרחים ברשויות המס
לנכונותם לשלם מסים .לא בכדי הגדיר
הפורום הכלכלי בדאבוס ב– 2019את האמון
בתור "המטבע האולטימטיבי".
בדוחות האמון הקודמים ביססנו הגדרות
והנחות יסוד בנוגע לאמון שאנו מנסים
לבסס בינינו לבין מחזיקי העניין השונים
שגלובס נוגע בהם .בשנה שעברה כתב
בדוח זה פרופ' יוג׳ין קנדל ,שביחסים
בין שני אנשים ,אמון הוא נכס פרטי
שנקבע אך ורק על־ידי מעשיהם זה כלפי
זה .להבדיל ,אמון כללי בחברה הוא נכס
קולקטיבי התלוי במעשיהם של רבים.
ב– ,2008עם פרוץ המשבר הפיננסי,
אמר מזכ"ל ה– OECDאנחל גורייה כי
"עלינו לשקם את אמון הציבור אם ברצוננו
להשתקם מהמשבר" .אין יציאה ממשברים
אם הציבור סובל מאי־אמון כרוני כלפי
המגזר העסקי ,מוסדות המדינה או
מנהיגיו .לכן מה שהיה נכון ב־,2008
נכון שבעתיים היום.

בעז רקוץ'

הציבור לא מאמין למוסדות שיעור האנשים שמאמינים לכל
מגזר ,ומייחסים לו ׳שחיתות והטיה׳ או ׳כנות והגינות׳
מושחת ומוטה
כן והוגן

52%
33%

לאחר שמחסירים את אחוז הלא־מאמינים
מהמאמינים ,רק ארגוני המגזר השלישי זוכים
לשיעור גבוה יותר של אמון מאשר אי־אמון (.)19%
בתקשורת ,הפער בין המאמינים והלא מאמינים
היה שלילי בהפרש של .5%

43%

49%
38%

38% 38%

30%

-19%

-5%

0%

+19%

מגזר ציבורי

תקשורת

מגזר עסקי

ארגוני מגזר שלישי

מקור :מדד האמון של אדלמן לשנת 2020
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יצירת ערך עבור הבעלים

56%
51%
51%
47%

היצע מספק של עיתונאים

גיוון במקום העבודה

42%

הנגשת מידע לקבלת
החלטות מיטבית

44%

התנהלות כלכלית בת�קיימא

42%
42%
41%
40%
37%
35%

מתן פתחון�פה לאנשים

43%
42%
39%
38%
38%
35%

ניהול שותפות עם
המגזר השלישי

33%

מוקד של חדשנות
קידום שפע כלכלי
התאמה לציפיות הלקוח

אמון הציבור בתקשורת נמוך
בפברואר ,כשנגיף הקורונה פרץ את
גבולות מחוז חוביי שבסין והחל להתפשט
ברחבי העולם ,התפרסם מדד האמון של
חברת הייעוץ אדלמן לשנת  .2020ריצ'רד
אדלמן הוא החוקר המוביל בעולם של
נושא האמון ,ומזה  20שנה הוא בוחן את
האמון הציבורי והבין–מגזרי ב– 28מדינות,
ומפרסם מדי שנה מדדים ברי–השוואה.
שניים מממצאיו הבולטים של מדד
אדלמן האחרון הגיעו מתחום התקשורת
והעיתונות:
הציבור חושש מפייק ניוז57% .
מהציבור "מאמינים שהתקשורת
שהם צורכים מזוהמת במידע שאינו אמין",
ו– 76%מהציבור "חוששים שמידע כוזב
ופייק ניוז משמשים אחרים ככלי נשק".
בנתון האחרון אף נרשמה עלייה של 6%
ביחס למדד של השנה שעברה.

.1

.2

הציבור הצביע על חמישה
כשלים מהותיים בעבודת
התקשורת .כשהתבקשו המשתתפים
במדד לדרג את ביצועיהם של כלי
התקשורת ,התחומים שבהם זכה הענף
לציונים הנמוכים ביותר היו :הבחנה
בין דעה לעובדה ,הבחנה בין חשוב
לסנסציוני ,איכות המידע המונגש ,דיווח
אובייקטיבי ,ובמקום האחרון  -שמירה
על ניקיון השיח ברשתות חברתיות.
לשם השוואה ,מצורפים גם הדירוגים להם
זכה המגזר העסקי במדינות שנבחנו במדד
(ראו טבלה בעמוד הבא).
אמנם בשנה החולפת בחן גלובס את
אמון הציבור בתקשורת הישראלית (ראו
עמ'  )15והממצאים אף היו מעודדים ,אך
התייחסותו של מדד אדלמן לאמון שזוכה
לו התקשורת הבינלאומית מגלה ממצאים
מטרידים מהם אסור להתעלם.

אזרחי המדינות שנבחנו במדד
התבקשו לדרג את מידת אמונם במגזר
הציבורי ,העסקי ,השלישי ובתקשורת
(ראו הרחבה מטה); הם נשאלו היכן כל
אחד ממוקם על הציר שנע בין "מושחתים
ומוטים" ובין "כנים והוגנים" .מבין
הארבעה רק ארגוני המגזר השלישי
זכו לשיעור גבוה יותר של אמון מאשר
אי–אמון ,בפער חיובי של  .19%המגזר
העסקי קיבל שיעור זהה של מאמינים
ולא מאמינים ,ואילו המגזר הציבורי
זכה להיעדר אמון בוטה עם פער שלילי
של  19%בין המאמינים לבין אלו שלא.
בתקשורת ,הפער בין המאמינים והלא
מאמינים היה שלילי בהפרש של ( 5%ראו
גרף בעמוד הקודם).
היות שקיימת ציפייה מגופי תקשורת
להתנהל כגופים דו־מהותיים ,דירוג
כזה אמור היה לזכות את התקשורת
ברמת אמון חיובית שנמצאת "איפשהו
באמצע" בין האמון בארגונים ללא
מטרות רווח ,לבין האמון במגזר העסקי.
בפועל  -אמון הציבור בתקשורת נמוך
מזה שבעולם העסקי.
מה ניתן לעשות? לחזור ולטפל בחמשת
התחומים בהם נכשלת התקשורת בעיני
הציבור .לפי מדד אדלמן ,טיפול יסודי
בנקודות התורפה האלו יכול להעלות את
האמון במידה ניכרת ,ולהגיע לפער חיובי
של  20%בין המאמינים והלא מאמינים,
בהשוואה לפער שלילי בשיעור  5%כיום.
השפעות הקורונה קצרות טווח
עד כמה התפרצות הקורונה השפיעה על
אמונו של הציבור במידע אותו הוא צורך?
במרץ  2020פורסם מחקר נוסף של
אדלמן שהתמקד בהשלכות המגפה .אמנם
המחקר היה פחות מקיף מהמדד השנתי
והוא פורסם בראשית המגפה ,אך הוא גילה

תקשורת

השקעה בהכשרת עובדים
תרומה לקהילה
התנהלות הוגנת מול ספקים
ניהול שותפות עם
המגזר הציבורי
הצעות שכר הוגנות

סיקור חדשות ארציות
סיקור חדשות חוץ
סיקור חדשות מקומיות

חשיפת שחיתויות
הבחנה בין דעה לעובדה
הבחנה בין חשוב לסנסציוני
איכות המידע המונגש
דיווח אובייקטיבי
שמירה על ניקיון השיח
ברשתות חברתיות

61%
57%
57%
53%

34%

מקור :מדד האמון של אדלמן לשנת 2020

שיעור כמעט זהה של משיבים שחוששים
מפני הפצת מידע כוזב הנוגע לנגיף
בהשוואה לנתון שפורסם טרם התפרצות
המגפה ( 74%במרץ לעומת  76%בפברואר).
הדמיון במספרים מלמד אותנו שהמגפה
למעשה אינה שונה מאירועים אחרים שהיו
מתרחשים בעת הזו .אנחנו כבר למודי
ניסיון וצלקות הדיסאינפורמציה ניכרות
על בשרנו .מגפת הפייק ניוז (ראו עמוד
 )20פוגעת ללא הבחנה בכל מקום שבו
נדרש מידע אמין .היא אמיתית ובמקרים
מסוימים אף מסכנת חיים  -אך היא
החלה הרבה לפני שהנגיף הופיע .במילים

+

תקשורת  VSעיתונות
לפני שמסיקים מסקנות נחרצות,
כדאי לזכור  -תקשורת ועיתונות
אינן זהות ויש להבחין ביניהן,
שכן אין ביניהן חפיפה מלאה.
מדד אדלמן אמנם מתבסס על
 28מדינות וקשה להתווכח עם
המספרים ,אולם המשתתפים
בסקר לא נשאלו לגבי
עיתונאים או עיתונים ,אלא
לגבי תקשורת ()Media

אחרות ,היינו מצפים שאסון עולמי בקנה
המידה של נגיף הקורונה יעמיק את
החשש מפני תופעת הפייק ניוז ,אך נראה
שזו כבר יצאה מכלל שליטה לפניו.
ניתן לשקם את מה שנהרס
אם לחזור להגדרתו של פרופ' קנדל
לאמון כנכס קולקטיבי ,קשה להתווכח
עם התחושה שככל שהזמן חולף האנשים
המרכיבים את הקולקטיב שלנו הופכים
גם מגוונים יותר וגם מסוכסכים יותר.
בשנה בה נערכו שלוש מערכות בחירות
היה מאתגר במיוחד לשמור על ענייניות.
כשהמחלוקות הציבוריות העמוקות ביותר
בחברה מתוחזקות בהקפדה מסביב לשעון,
וכשנבחרי ציבור לא עומדים במילותיהם,
בניית אמון נראית לעתים כמו חלום רחוק.
אך אנחנו ממשיכים בשלנו ומאמינים
כי העיתונות יכולה לתקן את מה שנהרס,
ודווקא עכשיו ,בעידן הפייק ניוז ותאי
ההדהוד של הרשתות החברתיות ,יכול
להיות לה תפקיד מכונן ,מקומי וגלובלי
בשיקום משבר האמון והגדלת הפריון¿ .
בעז רקוץ' הוא מייסד ומנהל המשרוקית
של גלובס ועורך דוח האמון
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במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

עיי
ן ערך:

א

חריות

למה זה מופיע בדוח?
לפי עיקרון  7של ה– ,CCJעל
עיתונאים לשאול את עצמם
בכל פעולה והזדמנות מהו
המידע שערכו עבור האזרחים
הוא הגבוה ביותר ,ומהי הדרך
הנכונה ביותר להנגיש אותו

נקודות מרכזיות:
> הובלנו לשקיפות חסרת
תקדים בדיוני הרשות השופטת
> עוררנו שיח על היעדר ייצוג
נשי בדירקטוריונים של הגופים
הגדולים במשק ,והשינוי בדרך
> התמקדנו בתופעת נפגעי
כלי הרכב השיתופיים והובלנו
לשינוי רגולטורי בתחום

חשוב ,מעניין ורלוונטי
יום ג’–ד’ | י”א–י”ב באייר תש”פ |  6–5במאי  2020גלובס

השיחה

אנשים מדברים עם אנשים
מצנח הזהב ()1

אל”מ (במיל’) שרון הרמון
מונתה למנכ”לית קרן “יחד
למען החייל” .שרון תחליף
בתפקיד את תא”ל (במיל’)
יחיאל גוזל שסיים כהונה
בת חמש שנים וחצי .הרמון
שימשה בעברה כראשת
מחלקת הפרט בחיל
האוויר .לאחר שחרורה
מצה”ל הצטרפה ליחד למען
החייל כסמנכ”לית הקרן.

סטודנטים מהשלוחה הגלילית
של הפקולטה לרפואה ע”ש
עזריאלי בבר אילן ,יעניקו
מענה לקהילת האזור במשבר
הקורונה .כך למשל ,יאתרו
הסטודנטים מצבי מחלה
ויתמכו בחולים כרונים ,כדי
למנוע התדרדרות מצבם
בשל העומס על המערכת.

גלובסופ"ש

עיתון העסקים של ישראל www.globes.co.il º

יום ה’־ו’ ,ד’־ה’ בשבט תש”פ30 ,־ 31בינואר   2020המחיר  20.00ש”ח  כתובת המערכת :רח’ אצ”ל  53ראשל”צ  03-9538888 ,להצטרפות ל”גלובס” *5988
צילום :איל יצהר
צילום :רויטרסSIMON DAWSON ,

יום לברקזיט:
מה עומד לקרות
למהגרים האירופאים
אסף אוני ,עמ' 12

צילום :שלומי יוסף

חבל הצלה? קרן
כלירמרק תלווה חצי
מיליארד ש' ליינות ביתן
שני מוזס" ,שוק ההון" ,עמ' 1

הערב במוסף G

מתוך

נשים
בדירקטוריונים
של חברות
חד קרן

למרות החוק הישראלי המתקדם יחסית ,שמחייב כל חברה הנסחרת
בבורסה למנות דירקטורית אחת לפחות ,במשק הישראלי עדיין לא הפנימו
את ערך הגיוון  לעתים קרובות מדי חברות ציבוריות מסתפקות במינוי
המינימום הנדרש כדי לצאת ידי חובה ,ובחלק מהחברות הפרטיות אין
דירקטוריות בכלל  בדיקה של  22חברות חד־קרן העלתה שמתוך 140
חברי דירקטוריון ,יש רק  4נשים  הבעיה במגזר הזה מתחילה בעובדה
שרק  8%ממייסדי הסטארט־אפים הם נשים ויש מעט משקיעות הון סיכון
 מהוספת מנהלות בכירות לשולחן הדירקטוריון ועד גיוס מומחיות
חיצוניות  -יש דרכים להעלות את הייצוג הנשי ,בלי תירוצים
 /יסמין יבלונקו ,עמ' 2

 100שנה למדריך מישלן ואף
כוכב בישראל  /רועי ירושלמי
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חברות צריכות להפסיק להסתתר מאחורי המושג "חברה פרטית"

פצצת רייטינג:
שידור דיון
בית המשפט
העליון מוערך
במיליון צפיות



 ºאבישי גרינצייג

מצנח הזהב ()2

פילר

גם האיום האיראני
חוזר לשגרה:
נתניהו יכול להיפגש
עם סאב"א
אורן הוד

אורן הוד מצטרף לחיים כצמן בגזית גלוב:
 כשבוע בלבד לאחר שהוד ,מנכ”ל אפריקה
מגורים בתשע השנים האחרונות ,הודיע על רצונו
“לסיים את תפקידו על מנת לפנות לאתגרים
ניהוליים חדשים” ,הודיעה גזית גלוב כי הוד
מצטרף להנהלה הבכירה של חברת הנדל"ן ,כמשנה
למנכ”ל וסמנכ”ל תפעול ,לצדו של כצמן ,סגן יו”ר
הדירקטוריון והמנכ”ל .באפריקה מגורים יחליף את
הוד החל מאמצע חודש יוני ,מיכה קליין ,המכהן כיום
כמשנה למנכ”ל .הוד ( )51הצטרף לאפריקה ישראל
מגורים בשנת ,2011כאשר לפני כן הוא שימש במשך
חמש שנים כסמנכ”ל הנדסה בחברת נווה מקבוצת
נכסים ובניין של אי.די.בי.

פרויקט
מיוחד

נשיא הטכניון בראיון
ראשון" :דרושה אמנה
חדשה עם התעשייה"

140

הדיון בבג"ץ .המצלמות לא גרמו לזילות

גורמים בלשכת העיתונות
הממשלתית ובהנהלת בתי
המשפט אשר אחראיים לשידור הדיון
בימים ראשון ושני בעניין העתירות
נגד נתניהו וההסכם הקואליציוני
בין כחול לבן לליכוד ,מביעים
סיפוק רב מהיקף העניין הציבורי
בשידורים .הערכות לא רשמיות
בלע”מ מדברות על סך כולל של לא
פחות ממיליון צפיות בשידור הדיון

חותרים לייצוג ראוי של נשים בהנהלות
ובדירקטוריונים של הגופים המובילים

סדרת כתבות של "גלובס" תבחן את מצב ייצוג הנשים בדירקטוריונים בענפי המשק

גלי וינרב ,עמ' 20

הסיפור המרכזי

אתמול שעסק בבקשה לפסול את
ההסכם הקואליציוני .דרך השרת של
לשכת העיתונות הממשלתית נרשמו
ביום הראשון  130אלף צפיות,
וביום השני נרשמו  150אלף צפיות.
מלבד זאת ,האירוע הועבר בשלושת
ערוצי הטלוויזיה  11,12ו– 13ובאתרי
חדשות רבים ,וסיכום הצפיות מוערך
כאמור במיליון .ניצן חן ,ראש
לשכת העיתונות הממשלתית אמר
ל”גלובס” כי מדובר באחד משידורי
הבוקר עם הצפייה הגבוהה ביותר
בישראל“ .אם משווים לפסק הדין
של השופט יעקב צמח באפריל 99
נגד אריה דרעי שהיה שיחת היום,
הנתונים היום מדברים על אחוזי
צפייה גבוהים פי  .”8–7לצורך שידור
הדיונים החל מהשעה  10:00עד אחר
הצהריים ,אנשי לע”מ הגיעו לבית
המשפט כבר בשעה  5:30בבוקר.
עלות יום השידורים מוערכת ב–40
אלף שקל .ברשות השופטת מסרו
בתגובה כי לטובת הפרויקט הניסיוני
של העברת שידורים ישירים מבית
המשפט העליון ,התקשרה הנהלת

בתי המשפט עם לע”מ ,לפי הוראת
תכ”מ של אגף החשב הכללי במשרד
האוצר“ .ההתקשרות כללה ביצוע
התאמות שונות שנדרשו באולם ג’
בבית המשפט העליון ,לרבות אספקה
והתקנת מצלמות רובוטיות באולם
וכן הקמת חדר בקרה ושידור מעל
האולם ,הכולל מערכות טכנולוגיות
שונות הנדרשות להעברת השידורים
הישירים ותחזוקת הציוד .בנוסף
כוללת ההתקשרות את הפקת
השידורים הישירים במסגרת
הפרויקט .עלות ההתקשרות היא
כחצי מליון שקלים” .עוד מסר
ראש לע”מ ניצן חן ,כי “בשני ימי
השידורים המרתקים והמבורכים
שללע”מ הייתה הזכות להיות שותפה
להם ,הוכח שהמצלמות לא רק שלא
עשו זילות לדיון המשפטי ,אלא
חיזקו את השקיפות ואת אמון הציבור
בהליך המשפטי ובבית המשפט
העליון” .כזכור“ ,גלובס” הגיש בקשה
להתיר את שידור הדיונים בבג”ץ.

 /עמרי זרחוביץ' ,עמ' 3



בעיית ייצוג הנשים היא תופעה חוצת מגזרים וענפים  -בגופים ממשלתיים
ועסקיים ,בכנסים ובאירועים ,בתפקידים טכנולוגיים ,בתפקידי השפעה ובמדור
הדעות בעיתון (ראו עמ'  .)19למרות החוק הישראלי המתקדם יחסית ,שמחייב כל
חברה הנסחרת בבורסה למנות דירקטורית אחת לפחות ,במשק הישראלי עדיין
לא הפנימו את ערך הגיוון .לעתים קרובות מדי חברות ציבוריות מסתפקות
במינוי המינימום הנדרש כדי לצאת ידי חובה ,ובחלק מהחברות הפרטיות אין
דירקטוריות בכלל.
במטרה לשנות את המצב הקיים שבו  51%מהאוכלוסייה אינה זוכה לייצוג
ראוי ,פרסם גלובס סדרת כתבות שבה בחן את מספר הנשים בדירקטוריונים
ובהנהלות של גופים מובילים במשק .תמונת המצב שהתגלתה הייתה עגומה:
כך למשל ,מתוך  140חברים בדירקטוריונים של חברות חדי קרן ,ארבע בלבד
הן נשים .הפרויקט עורר תהודה ציבורית ,ולגלובס אף נודע כי בשנה
האחרונה נרשמה עלייה של  7%ברישום נשים מנהלות לקורס דירקטורים
ב'להב פיתוח מנהלים'¿ .

גלובסופ"ש

ע י ת ו ן ה ע ס ק י ם ש ל י ש ר א ל || g l o b e s. c o. i l

יום ה’–ו’ ,כ”ו–כ”ז בטבת תש”פ 24–23 ,בינואר   2020המחיר  20.00ש”ח  כתובת המערכת :רח’ אצ”ל  53ראשל”צ  03-9538888 ,להצטרפות ל”גלובס” *5988



היעדר אכיפה מספקת של
כללי הרכיבה ומחסור בשבילי
רכיבה מתאימים ,במקביל לכניסתם של
קורקינטים אישיים ושיתופיים לכמה
ערים בישראל (ובעיקר לתל אביב) ,הובילו
בתוך כמה שנים לזינוק במספר תאונות
הדרכים שבהן מעורבים אופניים חשמליים
וקורקינטים .בתאונות הללו נפגעים
בעיקר הרוכבים עצמם ,אך גם עוברי אורח
תמימים ,לרבות קשישים וילדים.
למרות שהדבר הוגדר כ"מגפה" על־ידי
מנהלי חדרי המיון בבתי חולים נרחבים
בארץ ,גלובס גילה כי המספרים הידועים
בנוגע למספר הנפגעים ולגידול בתאונות
הדרכים חלקיים בלבד היות ששיטות
המדידה בעייתיות ,וכי הנתונים מדווחים
באיחור וסובלים מהערכת חסר.
בנוסף גילה גלובס כי חדרי המיון
מסווגים את הנפגעים כאילו מדובר
בתאונת דרכים רגילה.
במטרה להגביר את השיח הציבורי על
השער לכלכלה החדשה
2.12.2019

המחירים הפיזיים והכלכליים של השימוש
בקורקינטים ובאופניים חשמליים ,ומתוך
אמונה שרק דיווח יומי על היקף התופעה
ונזקיה ישפיע על השיח הציבורי ועל
הרגולציה הנדרשת ,חבר גלובס לבית
החולים איכילוב והחל לפרסם לראשונה
בישראל ,מאז חודש נובמבר  ,2019את
מספר הנפגעים היומי בתאונות בכלי
תחבורה ממונעים.
חודש לאחר מכן ,בעקבות הפרסום,
הודיעה עיריית תל אביב כי תטיל
שורת הגבלות משמעותיות על חברות
הקורקינטים ,בהן חובה להצמיד לכלים
לוחיות רישוי ,חובה על חבישת קסדה
בנסיעה ,ואיסור על נסיעה באזורים
שלמים בעיר .במקביל ,הכריז משרד
הבריאות כי יבצע שינויים שיאפשרו
לחדרי מיון לעקוב אחר נפגעי קורקינטים
ואופניים חשמליים ,ואף הודה "לעיתון
גלובס ולבית החולים איכילוב על הקמפיין
והעלאת המודעות לנושא"¿ .
שער גלובס
19.12.2019

"גלובס" מרים מסך מעל ההטרדות המיניות בחברות

הציבור לא
התרשם מהסוכריות
שכחלון חילק
עמירם ברקת ,עמ' 10
צילום :יונתן בלום

גלובס עשה היסטוריה ,כשלראשונה בעקבות
עתירה של העיתון ושל כתב המשפט אבישי
גרינצייג שודר דיון בבית המשפט העליון בשידור חי
באינטרנט .הדיון החי הראשון ,ששודר לכלל הציבור
ולא רק לקוראי גלובס ,דן בעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד
התקנות לשעת החירום שאפשרו למשטרה ולשב"כ לעקוב
אחר חולי קורונה .לפי הערכות לא רשמיות של לע"מ,
השידורים החיים בבג"ץ זכו במצטבר לכמיליון צפיות.
בעקבות הבקשה ,הצהירה נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר
חיות כי "אנו שוקדים על הפעלת שידור ישיר ניסיוני של
חדשות טובות
דיונים נבחרים בבית המשפט העליון באמצעות לשכת
העיתונות הממשלתית ,וזאת לרבות תיקוף נוהל מתאים
שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת"¿ .

שירי דובר | hasicha@globes.co.il

משנים את סיווג הנפגעים בתאונות
קורקינטים ואופניים חשמליים

צילום :איל יצהר



בעיצומו של משבר במעונות
היום ,מונתה מירה מינס
לתפקיד מנכ”לית ויצו
העולמית .מינס תחליף
בתפקיד את יגאל דקל.
בעברה כיהנה מינס ,בין היתר
כמנכ”לית עיריית בית שמש,
מנכ”לית ברליץ ישראל,
סגנית בכירה למנהל רשות
החברות הממשלתיות ,נציגת
ישראל ב– ,OECDועוד.

שער גלובס
30.1.2020

globes.co.il

צילומים :יוסי זמיר ,תמר מצפי ,שאטרסטוק

לראשונה ולבקשתנו -
שקיפות בעליון

חדשות << 39

גלובס
5.5.2020

שער גלובס
23.1.2020

"יש לרשות
המסים מוטיבציית
יתר לגבייה"
אלה לוי־וינריב ,עמ' 18

פרופ' אריק גולדמן,
מומחה למשפט
אינטרנט ,חושב
שהממשלות ינצחו
בקרב על הרשת
אורי פסובסקי
ויסמין יבלונקו ,עמ' 30

הערב במוסף G

למרות הגשם ,מצב
הכנרת צריך להדאיג

פרויקט
מיוחד

מדי שנה מוגשות לבית הדין לעבודה עשרות
תביעות על הטרדה מינית  חברות הנתבעות על אחריות
להטרדה מקבלות הגנה מפרסום שמן לאורך ההליכים 
לפני  6שנים דחה בית הדין את בקשת "גלובס" לחשוף
את שמה של חברת הייטק שנקבע שהיא נושאת באחריות
להטרדה מינית של עובדת  נפסק שניתן יהיה לדון
בבקשה שוב רק בתום הדיונים בערעור שהגישה החברה
 הדיון בערעור מעולם לא התקיים  החברה הגיעה
לפשרה חשאית עם העובדת ,שכללה פיצוי כספי 
הקושי לחשוף שמות של חברות ,כשהמתלוננות מעוניינות
בכך ,קיים לא רק בישראל  הגיע הזמן להתמודד איתו

הטרדה מינית,
השתקה תאגידית
 /חן מענית ואסף אוני ,עמ' 2־6

פרויקט מיוחד

נלחמים בהשתקת
ההטרדות המיניות



מדי שנה מוגשות לבתי הדין
לעבודה עשרות תביעות
נגד חברות שנטען שהתרשלו או
טייחו תלונות על הטרדה מינית
אצלן .פעמים רבות ,בחסות החוק,
מצליחות החברות למנוע את חשיפת
זהותן לאורך ההליכים המשפטיים
בטענה לפגיעה במוניטין ,ובכך
מצליחות לשמר תדמית נקייה.
החיסיון נשמר גם כאשר המתלוננות
מוכנות לחשוף את המקרה ,ולעתים גם
אחרי פסק דין.
אנו מאמינים שחשיפת שמות
החברות תסייע במלחמה בהטרדות
המיניות בעבודה ,תרתיע חברות
אחרות מלנהוג באופן דומה ,ותעודד
עובדים ועובדות בתוך אותן חברות
ובחברות אחרות להתלונן על הטרדות.
לכן ,גלובס מתמיד ומקפיד לעתור
לבתי הדין לעבודה בבקשה לחשוף
את שם החברות¿ .
13

פרק

ב

למה זה מופיע בדוח?
ערך היסוד השלישי של גלובס,
אחריות ,קובע שעלינו לחתור
להשפעה על המציאות ,להאיר
עוולות ובעיות ולהוביל שינויים

במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

עיי
ן ערך:

א

חריות

נקודות מרכזיות:
> חשפנו את הלחץ שהופעל
על אחד מעדי המדינה נגד
ראש הממשלה בחקירתו
> השקנו מדור שבועי חדש
העוסק במשבר האקלים
> פרסמנו גיליון מיוחד שעסק
באמון הציבור במוסדות שלטון
החוק ,ולאורו הוביל משרד
המשפטים דיון מיוחד בנושא

למען האמת ,עבור האזרחים
גיליון האמון - #1

מוסדות שלטון החוק בעיני הציבור



ירדה

עלתה

61%
58%

פרשת
תיקי רה"מ

37%
38%

פרשת אפי נוה
ומינוי השופטים

32%
18%
31%
28%

פרשת השופטת
פוזננסקי-כץ
והמסרונים
פרשת רות דוד
ורונאל פישר



שלושה חודשים לאחר פרסום גיליון האמון במערכת המשפט,
פרסמנו בפברואר גיליון נוסף שעסק בשאלת אמון הציבור
בתקשורת .גם הפעם השתתפו בהכנתו כותבים רבים מן החוץ ,בהם
בכירי העיתונאים בישראל .מלבד תוצאות סקר עמדות הציבור (ראו
גרף מטה) ,השלד של הגיליון הורכב מתשעה תחומי ליבה שנותחו
בהרחבה וכונו "תשעת חטאי התקשורת" .יש לציין שעקרונות ה־
( CCJראו עמ'  )8נוגעים ברובם.
תשעת החטאים הם :הכול מפוזיציה; אינטרסים; תוכן שיווקי;
רשתות חברתיות; תת–ייצוג; פייק ניוז; עודף יח"צ; מודל עסקי; ודעה
מול עובדה.
אחד הדיונים הערים שנוצרו בגיליון וזכו למקום נכבד עסק
בהתנהלותם של עיתונאים ואנשי תקשורת ברשתות החברתיות
(ראו גם עמ'  ,)10ובשאלת הנזק האפשרי שזו עלולה לגרום לאמון
הציבור בעשייתם העיתונאית¿ .

שער גלובס
23.1.2020

31%

31%

14

23%

22%



בספטמבר  2019חשף חן מענית ,הפרשן המשפטי של גלובס ,שבמהלך
חקירת תיק  4000לחצו חוקרי המשטרה על ניר חפץ להחליף את הסנגור
שייצג אותו במטרה שיהפוך לעד מדינה נגד ראש הממשלה ,בנימין נתניהו.
הלחץ הפסול הופעל על רקע העובדה שסנגורו של חפץ באותה העת ,עו"ד ירון
קוסטליץ ,אינו מייצג עדי מדינה .שבועיים לאחר חקירתו החליף חפץ את עורך
דינו שייצג אותו במשא ומתן עד לחתימתו על הסכם עד מדינה בתיק.
חודשיים לאחר הפרסום המקורי ,ובעקבות דיווחים נוספים על התנהלות פסולה
של החוקרים ,אמר היועמ"ש אביחי מנדלבליט כי "לא יאפשר פגיעה בזכויות
חשודים ושימוש באמצעי חקירה פסולים" ,ואף הודיע כי אם יידרש ,ואכן הופעל
לחץ פסול על חפץ ,הוא יטופל בחומרה .עוד הובהר כי יש להבחין בין בחינת
הטענות הקשורות לעדי מדינה בכל הנוגע לאמירת אמת על־ידם ,לבין הטענות
לפעולות לא תקינות במהלך החקירה .בהמשך דווח כי היועמ"ש הורה להשהות את
חקירת חוקרי המשטרה לאור העובדה שהם צפויים להעיד במשפט נתניהו¿ .

אקלים

26%

מיליארד חיות מתו,
 24אנשים נספו ויותר
ממאה אלף אוסטרלים
נדרשו לעזוב את
בתיהם • השריפה
המשתוללת באוסטרליה
היא לא רק תוצאה
של משבר האקלים,
אלא גם מחמירה
אותו • וזה לא הסוף:
השריפות עוד עתידות
להשתולל חודשים
רבים  /שני אשכנזי

המשבר האקולוגי

16%
8%

אתרי
חדשות
ואתרי
עיתונים

11%
3% 4%

3%

תחנות העיתונים אף אחד
ערוצי
רשתות
חברתיות הטלוויזיה הרדיו (מודפסים) מהם

ה

שבוע ,כאשר שמי הלילה
השחורים תלויים מעל העיר,
שריקות ההתרגשות ומחיאות
הכפיים של תושבי בונדי באוסטרליה
נשמעו למרחקים .הם הביטו החוצה
והריעו; סוף סוף ,לאחר צונאמי של אש,
כששריפה רודפת שריפה במשך חמישה
חודשים יבשים וחייהם של בני האדם
ובעלי החיים הפכו לסיוט מתמשך,
הגיע הגשם .תמונות הלווין של נאס”א
מראות שגשמי הברכה שהגיעו ביומיים
האחרונים לאוסטרליה יוצרים הקלה
בחלק מהאזורים מוכי השריפות בין
ויקטוריה ,קווינסלנד וניו סאות’ ויילס.
אך בסוכנות החלל מזהירים כי מדובר
רק ב”זמן התארגנות” ,שכן עדיין לא
הושגה שליטה על האש במקומות רבים,
והיא עשויה לחזור בעוצמה בימים
הקרובים ,עם שובם של האוויר החם
והיובש הכבד ,לעוד חודשים ארוכים.
לפחות  24בני אדם נספו ו–2,000
בתים נהרסו באש ,כשליש מאזרחי
המדינה נפגעו מן השריפות ,ויותר
ממאה אלף תושבים פונו מבתיהם
בבהילות ,לאחר שנדרשו לארוז
במהירות מעט מחפציהם ולברוח .לא
רק שהאש מאיימת לשרוף את קורת
הגג שלהם ,אלא שהעשן הכבד וזיהום
האוויר הקשה מאיימים על בריאותם;
רק שלשום בבירת אוסטרליה ,קנברה,
נמדדה איכות האוויר הגרועה ביותר
בעולם עבור עיר גדולה.
אך את המחיר הכבד ביותר שילמו
בעלי החיים שאיבדו את חייהם או
את ביתם; לפי הערכה חדשה של
אוניברסיטת סידני וה–( WWFהקרן
העולמית להצלת חיות הבר) ,האש
כילתה כמיליארד חיות :יונקים,
ציפורים וזוחלים מתים ,חלקם בעלי
חיים ייחודיים ליבשת .השריפות
עלולות להוביל בעלי חיים להכחדה
או אל סף הכחדה ,בזמן שהשורדים
מתרוצצים מחוץ לקו האש ועלולים
למות מרעב או התייבשות .בתמונות
המופצות בעולם רואים קנגורואים
שנלכדו בניסיון נואש להימלט על
נפשם מקירות האש הגבוהים ,בזמן
שצוותי חילוץ נתקלים בגופות
חרוכות של אלפי קואלות ותושבים
נואשים מנסים להציל קואלות במצב
של התייבשות חמורה ולהשקות אותן
במים .אלפי קואלות מצאו את מותן,
ובאזור ניו סאות’ ויילס ייתכן כי
כ– 30%מאוכלוסייתן נספתה .קואלות
הן מהפגיעות מבין בעלי החיים ילידי
היבשת; הן הופכות לחומר דליק מפני
שהן אוכלות עלי אקליפטוס שמנוניים,
והן זזות באיטיות ולא מסוגלות לברוח
מהאש הכבדה .כשהיא שועטת לעברן,
הן מטפסות לצמרת העץ ,מתקפלות,
ומחכות למותן .בית החולים לקואלות
בפורט מקארי פנה למימון המונים
כדי לגייס תרומות ,לאחר שמאות
חיות מגיעות אליו מיובשות או מלאות
כוויות .ואם לא די בכך ,בסאות’
ויילס מעידים התושבים על ציפורים

מטוסים וספינות נשלחו להילחם
בשריפות ,במבצע הנרחב ביותר מסוגו
מאז מלחמת העולם השנייה ,וכ–20
מיליון דולר אוסטרלים הוקצו להחכרת
מטוסי כיבוי ממדינות אחרות.

כבאים מכבים את
האש המשתוללת.
כאשר נשרפים
העצים ,הם משחררים
לאטמוספירה גזי
חממה רבים
שאגורים בהם
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הסוכנות המטאורולוגית
של האו"ם דיווחה כי
העשן הגיע לארגנטינה
ולצ'ילה ,והשבוע
התוודענו לכך שגם בניו
זילנד ,הנאבקת בנחישות
במשבר האקלים,
השמיים נצבעו אדום
והקרחונים נצבעו ורוד

פרופ' קולין פרייס,
אוניברסיטת תל אביב:
"גם אם יש גשם כרגע,
כשהלחות בצמחייה
מאוד נמוכה ,כל ניצוץ
יכול להתחיל שריפה
שקשה מאוד לכבות .בכל
התחוללו שריפות ואזורים המוגדרים
שנה יש שריפות ,אבל
“רטובים תמיד” ,בהם יערות גשם.
השנה זה יוצא דופן”
מתות רבות כל כך ,ש”פשוט נופלות
מהשמים” ,ואמש פורסם כי הרשויות
באוסטרליה ירו למוות ביותר מעשרת
אלפים גמלים כדי למנוע מהם לשתות
מים רבים בעת הבצורת בדרום המדינה.

“כל ניצוץ יכול להתחיל
שריפה שקשה לכבות”
אוסטרליה שרויה בקיץ שהחל
מוקדם מהצפוי ,ותנאיו הפכו כר פורה
להתפשטות שריפות ענק .שילוב של
חום שובר שיאים  -שנת  2019היא
השנה החמה ביותר והיבשה ביותר
שתועדה בהיסטוריה של אוסטרליה
 בנוסף לבצורת ,יובש קשה ורוחותחזקות ,הפכו את השריפות לרבות
יותר ואכזריות הרבה יותר .זוהי “עונת
השריפות” ,והיא נמשכת לרוב עד מרץ,
אך מעולם לא פקדו את המדינה שריפות
רבות והרסניות כל כך .השריפות כעת
פוקדות גם אזורים שבהם מעולם לא

עד כה נשרפו ביבשת כ– 50מיליון
דונם  -שטח הגדול יותר משווייץ ויותר
מפי שניים מהשטח שנשרף באמזונס
בקיץ  -והנזק צפוי עוד להחמיר:
השריפות יוצרות מזג אוויר משלהן
המדרבן פריצתן של שריפות נוספות.
נכון לאמצע דצמבר ,העריכה נאס”א
כי נפלטו כ– 250מיליון טון פחמן דו
חמצני מהשריפות  -כמעט מחצית
מכלל הפליטות של המדינה לאורך
כל  .2018פרופ’ טים פלנירי ,מבכירי
המדענים באוסטרליה ,טוען כי שריפות
כאלו יכולות לקרות בתנאים רגילים
פעם ב– 350שנה ,אך בשל אפקט החממה
התדירות יורדת לאחת לשמונה שנים.
סקירה ארוכת שנים מצביעה על כך
כי התנאים האופטימליים באוסטרליה
להתחוללות שריפות הם ככל הנראה
תוצאה של משבר האקלים ,והם נעשים
חריפים יותר עם החמרת ההתחממות
הגלובלית“ .חלק מהשריפות הן פרי של
רשלנות בני אדם ,אבל היובש והחום
משפיעים על התוצאה .החום גורם

כבאי מציל קואלה .הופכות לחומר דליק בגלל עלי האקליפטוס שהן ניזונות מהם

50

מיליון דונם
השטח שכילו השריפות ־ גדול
יותר משטחה של שוויץ

להתאדות של מים מהצמחים ומפני
השטח ,איבוד הלחות של הצמחייה
והפיכתה לדלק לשריפות .העוצמה של
האש כל כך גבוהה שגם הכבאים צריכים
לברוח” ,מסביר פרופ’ קולין פרייס ,ראש
החוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל
אביב“ .גם אם יש גשם כרגע ,כשהלחות
בצמחייה מאוד נמוכה ,כל ניצוץ יכול
להתחיל שריפה שקשה מאוד לכבות.
בכל שנה יש שריפות ,אבל השנה זה
יוצא דופן”.
לדברי פרייס“ ,יובש מחמיר את
השריפות ואת קצב ההתקדמות שלהן.
לפי הסטטיסטיקה בקנדה ,במערב
ארה”ב ,סיביר ,יוון ,פורטוגל ועוד,
השטח שמתכלה בשריפות בכל שנה
הולך ועולה בעשור האחרון ,ומתחילים
לראות שריפות באזורים כל כך צפוניים
כמו גרינלנד וטונדרה  -אזורים שלא
ראו בהם שריפות בעבר”.
הנזק של השריפות הוא מעגלי;
אנחנו מאבדים יערות שמווסתים את
החרפת משבר האקלים ,אך בנוסף
השריפות עצמן מחריפות את המצב,
מפני שכאשר נשרפים העצים ,הם
משחררים לאטמוספירה גזי חממה
רבים שאגורים בהם“ .הפיח באוסטרליה
הפך משטחי אדמה ירוקים למשטחים
שחורים שהולכים לספוג חום ולייצר
יותר אידוי מים ויובש ,מה שיעלה את
הטמפרטורה ויעלה את אידוי המים
מהקרקע .בשבועות האחרונים נמדדות
באוסטרליה טמפרטורות של כמעט 50
מעלות; בעשור הקודם רק באירועים
נדירים נמדדו מעל  45מעלות צלסיוס;

דמייני את אילת מגיעה ל– 50מעלות”,
אומר ל”גלובס” פרופ’ ג’ים סלינגר,
מדען אקלים החולק בפרס נובל לשלום
יחד עם אל גור ופאנל המדענים
של ה–( IPCCהפאנל הבין–ממשלתי
לשינוי האקלים) ,שזיהה כבר לפני
עשור את פוטנציאל השריפות ההרסני
באוסטרליה“ .בקרוב ,עונת הציקלונים
הטרופים של צפון אוסטרליה עומדת
להתחיל .עלול להיווצר מצב של
שיטפונות בצפון ,ובדרום בצורות
ושריפות ענק .יבשת של קיצון”.
והתוצאות חוצות את גבולות היבשת;
אמש ,הסוכנות המטאורולוגית של
האו”ם דיווחה כי העשן משריפות
הענק באוסטרליה הגיע כבר לדרום
אמריקה ,מרחק של יותר מעשרת
אלפים ק”מ ,שלשום אותרו סימני
העשן בארגנטינה ובצ’ילה ,והשבוע
התוודענו כי דווקא בניו זילנד השכנה,
אחת המדינות הנאבקות בנחישות
במשבר האקלים ,השמיים נצבעו אדום
כאשר העשן והזיהום הכבד נישא
מאוסטרליה אליה ,והקרחונים שלה
נצבעו ורוד ונמצאים בסכנה.
סלינגר ,המתגורר בניו זילנד ,אומר
כי השלכות השריפות באוסטרליה
עלולות לא רק להסב נזק בריאותי כבד
לתושבי ניו זילנד אלא גם לגרום לנזק
לענף התיירות שלה ,והעניין משמש
בסיס לתביעה משפטית של ניו זילנד
נגד אוסטרליה“ .אפוקליפסת השריפות
האוסטרלית משפיעה דרמטית על ניו
זילנד ,שהופכת לארץ אפופה בענן פיח
ועם רמות זיהום אוויר גבוהות .זה חסר
תקדים .השכבה הכהה שכיסתה את
הקרחונים תדרבן את המסתם  -והם
כבר איבדו כשליש משטחם ב– 40השנים
האחרונות .בית המשפט לזכויות אדם
פרסם לאחרונה חוות דעת על סביבה
וזכויות אדם ,שיש לה הפוטנציאל
לפתוח מאבקים חוצי גבולות של
קורבנות פגיעה סביבתית ,מתוך הכרה
בזכות לסביבה בריאה כבסיסית להמשך

ממשלת אוסטרליה אמרה השבוע כי
היא מוכנה לשלם “כל מה שיידרש”
כדי לסייע לקהילות שנפגעו
משריפות הענק שזורעות הרס ברחבי
המדינה ,וראש הממשלה סקוט
מוריסון אמר כי הממשלה הקצתה שני
מיליארד דולר אוסטרלים נוספים
עבור מאמצי השיקום ,נוסף לעשרות
המיליונים שכבר הובטחו .אך האם
ממשלת אוסטרליה באמת מוכנה
לעשות את כל מה שנדרש כדי לבלום
את השריפות הבאות? בזמן שמדענים
אוסטרלים מזהירים לאורך שנים
מפני סכנת השריפות הגוברת ,ראש
ממשלת אוסטרליה ושרים בממשלתו
קיום בני האדם .בהינתן שהממשלה
האוסטרלית מכחישה את העובדה שבני מכחישים את משבר האקלים
האדם משפיעים על האקלים ,אותה חוות ומנהלים קשר הדוק עם תעשיית
דעת יכולה אולי לשמש כסעד משפטי ,הפחם .אוסטרליה היא יצואנית הגז
והפחם מספר  1בעולם ,והיא מדורגת
כאשר לקהילות בניו זילנד אין קשר
במקום הנמוך ביותר מבין המדינות
לפליטות גזי החממה שלה”.
שהתחייבו להיאבק בשינויי האקלים.
הממשלה מגוננת
לאורך שנים מגוננת הממשלה על
על תעשיית הפחם
תעשיות הפחם והגז שלה .כמה
בדוח של לשכת המטאורולוגיה של
ימים לפני פרוץ השריפות התחייב
אוסטרליה באביב האחרון ,ניתנה אזהרה ראש הממשלה השמרני להוציא אל
מפני הבאות ,וגם שירותי הכבאות
מחוץ לחוק התנגדות אקטיביסטית
הזהירו מפני תנאים אקלימיים שיובילו למדיניות האנטי אקלים שלו,
לשריפות הרסניות ,אך אלו נותרו בלא ובמקביל הוחלט על פתיחת מכרה
מענה .כעת 3,000 ,אנשי מילואים,
פחם חדש ,ענק ושנוי במחלוקת¿ .

“עניין של שריפות קיצוניות
בישראל הוא רק שאלה של זמן”
האם ניתן ללמוד משהו מהאסון האוסטרלי לגבי הזירה המקומית?
התוכנית הלאומית להיערכות ישראל להתמודדות עם שינויי
האקלים מגדירה כיצד יש להיערך להתמודדות עם שריפות ענק באופן
המתכלל את עבודת הרשויות השונות .בין היתר ,נכתב כי יש לשדרג
את מערכת עדכון התקדמות השריפות הקיימת ,באופן שיאפשר לקבל
החלטות באשר לפינוי אוכלוסייה ומאבק באש .פעולות אלו יאפשרו
תפקוד יעיל בזמן אירועי שריפה בנוסף לפעולות מוכנות והיערכות
שיש לבצע בשטח בממשק שבין העיר ליער ובניהול השוטף של יערות.
“ב– 2016היו אצלנו שריפות קטנות אך עוצמתיות ,שבהן האש התפשטה
מהר .זה יקרה שוב אצלנו ואנחנו צריכים להיות מוכנים לאירועים של גלי
חום ומזג אוויר קיצוני עם רוחות חזקות שמכניסות חמצן לתוך השריפה
ומקדמות אותה” ,אומר פרופ’ פרייס“ .עניין של שריפות קיצוניות בישראל
הוא רק שאלה של זמן ,וזה יכול להגיע גם אצלנו לפינוי אוכלוסייה .צריך
לחשוב על לא לבנות עוד בתפר שבין הצמחייה והעיר ,ולייצר פתרונות
בשטח למקומות קיימים .ובוודאי ,אנחנו צריכים לפעול כדי לבלום
את משבר האקלים; אנחנו עדיין יכולים ליישם פתרונות ,לא הגענו
לנקודת האל חזור .המודעות בעולם עולה  -הדור הצעיר פועל ,וגם חלק
מהעסקים בעולם מתחילים לשנות כיוון  -והמודעות אולי תאפשר לנו
לעבור מהפך אנרגטי בתוך עשור ולשנות את המגמה .אין לנו הרבה זמן,
אבל אנחנו צריכים לנסות”¿ .

משבר האקלים זוכה
למקום קבוע בעיתון

היכן ישראלים
מתעדכנים בחדשות
ובנושאי אקטואליה?
על מי ישראלים הכי
סומכים לקבלת דיווחי
חדשות מהימנים?
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כשצונאמי של אש
הופך מדינה לגיהינום

מקור :סקר גלובס ומכון שילוב7.11.2019 ,

יותר מקליקים אבל מאמינים למרקע

דיווח בלעדי על הפעלת לחץ פסול
בחקירתו של עד המדינה ניר חפץ
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התקשורת בעיני הציבור

גלובס
8.1.2020

צילום/David Mariuz :רויטרס

בנובמבר  2019פרסמנו גיליון מיוחד שעסק כולו בשאלת אמון הציבור
ותפיסותיו בנוגע למוסדות שלטון החוק .בכתיבתו השתתפו מגוון אישי
ציבור בכירים ,לרבות נשיא המדינה ראובן ריבלין ,נשיאת בית המשפט העליון
השופטת אסתר חיות ,שר המשפטים דאז אמיר אוחנה ,שרי משפטים לשעבר,
משפטנים וחוקרים מרקעים שונים.
עורכת גלובס נעמה סיקולר פתחה את הגיליון בהצגת המורכבות המאפיינת
את הסוגיה :אי־אמון במערכות אכיפת החוק הוא לא פחות מ״איום על
הדמוקרטיה״; אי־אמון הוא נושא כלכלי ועסקי כשם שהוא פוליטי; אי־האמון
לא החל בקמפיין הציבורי של ראש הממשלה ,אך הוא העמיק בזכות אלו
המלבים אותו בשירות האינטרס האישי של נתניהו; ללא ספק ,רובם המוחלט
של האנשים הפועלים במערכות השונות ״עושים עבודתם נאמנה ובאמונה,
ללא מניעים נסתרים וביושר״.
אנו מאמינים שהממצאים (לדוגמה ,ראו גרף) שהוצגו בדוח מחייבים דיון ציבורי,
ענייני ,עובדתי ומכבד .כך בדיוק נהגו במשרד המשפטים ,כשחודש לאחר פרסום
הגיליון נודע כי "פורום המשפיעים" של המשרד עסק ,בין היתר ,בסוגיית האמון
במערכת המשפט ,וכי גיליון האמון של גלובס חולק למשתתפים¿ .

סיבות עיקריות לשינוי באמון הציבור
במערכת המשפט

גיליון האמון - #2

המשבר האקולוגי

1%

5%

לא
יודע/ת

מקור :סקר גלובס ומכון שילוב6.2.2020 ,



אף שאיכות הסביבה ומשבר
האקלים הם נושאים טעונים,
הפיכתם לשנויים במחלוקת היא לא
פחות מהרת אסון.
בקיץ  2019השקנו מדור שבועי
חדש שעוסק באופן קבוע במשבר
האקולוגי העולמי .את המדור מובילה
כתבת גלובס שני אשכנזי.
המדור מתאפיין בתפיסה
הוליסטית לפיה המתרחש בזירה
הסביבתית איננו סביבתי בלבד
אלא גם פוליטי וכלכלי.
מדי שבוע עוסק המדור ביחסים
המורכבים והדינמיים בין הסביבה
ובין שוק האנרגיה ,החברות במשק,
רגולציה ואקטיביזם (ראו גם
עמ'  .)18בנוסף ,ובהלימה לערך
האוריינות של גלובס ,המדור
מנגיש ומפרש לקוראיו מושגים
שונים מהז׳רגון הסביבתי¿ .
15

פרק

ב

למה זה מופיע בדוח?
נקודות מרכזיות:
ערך היסוד השישי של גלובס,
> במקרים בהם המערכת
שקיפות ,קובע שהפקת לקחים פועלת לתיקון עוול כלשהו,
מטעויות והודאה בהן בפומבי
והיא לא מצליחה במאמציה,
היא באחריותנו
עצם הנסיון חשוב לא פחות
ויש לעדכן בו את הקוראים

במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

עיי
ן ערך:

ש

קיפות

> הקוד האתי איננו המלצה
אלא מסמך מקצועי מחייב.
חריגה מעקרונותיו עלולה
להסתיים בפיטורים

לומדים מטעויות

אתר גלובס
27.5.2020

מקרה שי–לי שפיגלמן ויזהר שי
| חוסר דיווח על הניסיון בזמן אמת לתקן עוול

מקרה אלי ציפורי
| סיקור עצמי #1

ב– 27במאי  2020דיווחנו על החלטת שר המדע והטכנולוגיה יזהר
שי למנות את ראש מטה "ישראל דיגיטלית" שי־לי שפיגלמן
לתפקיד מנכ"לית המשרד .על אף מאמצים רבים לאיתור תמונתה זו לא
נמצאה טרם הפרסום ,ולבסוף הוחלט שהתמונה הראשית תהיה של השר.
לאחר הפרסום התרחשו שני דברים :נמשך ניסיון איתור תמונתה של
המנכ"לית המיועדת ,ועם מציאתה הוחלפה תמונתו של השר; במקביל,
גלובס ספג ביקורת על בחירתו לשבץ את תמונת השר ולא את שלה¿ .





ב– 8בספטמבר  ,2019דווח באתר גלובס כי עורכת הדין גילה נפתלין
נשלחה לשנתיים מאסר בפועל לאחר שהודתה והורשעה בזיוף
צוואה ,ובשלושה מקרי גניבה בידי מורשה .עוד נקבע ,כי נפתלין תשלם
קנס כספי ופיצויים.
הידיעה שעלתה לאתר זכתה תחילה לכותרת "שנתיים מאסר לעורכת
הדין החרדית שמעלה בכספי לקוחות" .כותרת זו מהווה הפרה של סעיף
 23בקוד האתי של גלובס (ראו עמ'  )28לפיו "לא נציין אפיונים כגון
מוצא ,צבע עור ,עדה ,לאומיות ,דת ,מגדר ,עיסוק ,העדפה מינית,
מחלה ,מוגבלות גופנית או נפשית ,אמונה או השקפה פוליטית,
מקום מגורים ומעמד חברתי־כלכלי ,אלא אם כן הם נוגעים עניינית
לפרסום" .לאחר שהפנו את תשומת ליבנו לשגיאה ,התנצלנו והסרנו
מהכותרת ומגוף הידיעה את המילה "חרדית"¿ .



מדובר בפוסט "שנחזה להיות טור"
לפני כשנה נפרדה מערכת גלובס
מהפרשן אלי ציפורי ,ששימש טרם שהופיע בעיתון ,שציפורי התבקש
"להבהיר מיידית את הדברים ולדייק
רכישת העיתון סגן עורך החדשות ומ"מ
בעובדות" ,וכי "עד להשלמת הבירור
העורך .טרם פיטוריו חרג ציפורי מספר
יוסר הטור מאתר 25
גלובס".
פעמים מהקוד האתי של גלובס ,ובסופם
דין וחשבון
ב– ,25.7.2019פחות מחודשיים לאחר
העסקתו.
הסתיימה
עורכי דין רואי חשבון הליכים משפטיים
מכן ,פרסם ציפורי טור דעה בגלובס בנושא
ב– 1.6.2019פרסם ציפורי טור דעה
פנסיה תקציבית ,וכמקרה דגל נקב בשמה
בעניין הסדר הטיעון של שרה נתניהו
יימחקו
לדורי
גינדי
המעונות.בין
בפרשתפשרה
הסדר
פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים
בניה :אמי
של
שפורסם
בטקסט
היוצאת .ציפורי קבע כי פלמור זכאית
בעיתון כתב ציפורי כי נתניהו הודתה
עוד לפי ההסדר ,שהושג לאחר שנים של סכסוכים ומספר רב של תביעות שהגישו חברות הנדל”ן האחת נגד השנייה ,יבוטלו הערבויות שמחזיקה
על חשבון הציבור,
לפנסיה תקציבית
בפוסט
לעומת
שולי".
מיליון ש’ g
זאת,תזכה לכ–8
דורי המדוללת
שביצעה ,וקופת
ב"סעיףלפרויקטים
גינדי אצל דורי בקשר
נוספות
להסדרים עם חברות
פועלים להגיע
תביעות חוב של דורי בגובה נאמני דורי
שקל
מיליון
222
הפרישה לנשים ,אולם
לפני גיל
כעשור
הופיע
שלו
הפייסבוק
בחשבון
שפרסם
1.3
לאחר פרסום הטור התברר לגלובס כי
הטור המקורי במלואו ,אולם הוא הוסיף
פלמור כלל אינה זכאית לפנסיה תקציבית.
לו את צמד המילים "לא פלילי" ,מה
222
יש לציין שגלובס פנה לתגובת משרד
שאינו נכון עובדתית ,לתיאור הסעיף
המשפטים טרם הפרסום ולא נענה ,אך גם
שבו הודתה נתניהו.
במקרה זה הטור הוסר מאתר גלובס "עד
לאחר היוודע הפער בין הגרסאות,
מובטחיםהעובדות"¿ .
נושיםשל
נוסף
פרסמה מערכת גלובס הבהרה לפיה
לבירור 6
f

חדשות <<

f

מאת מתן ברניר

מקרה "וואלה"
| הטיה או פעילות מסחרית



מקרה גילה נפתלין
| אפיון לא ענייני

<< חדשות

ב– 19.11.2019פורסם באתר גלובס
תמלול התכתבותם בווטסאפ של
אילן ישועה ,מנכ"ל אתר "וואלה" ,וניר
חפץ ,מהימים בהם האחרון עבד כראש
מטה ההסברה של הליכוד ,בנובמבר
 .2015ההתכתבות בוצעה שבוע לפני
הבחירות לכנסת ה־ ,20ולפי הכתבה
ישועה "הציע לחפץ את העסקה הבאה:
הליכוד יוציא את כספי מימון המפלגות
שלו על פרסום ב'וואלה'  -ובזכות זה חפץ
יזכה לעולם ומלואו".
לאחר פרסום הידיעה הובא לתשומת
ליבנו כי ההתכתבות עסקה ככל
הנראה בהיבט מסחרי בפעילותו של
"וואלה" ,שכן המונח "צביעה" מתייחס
לאזורים מסחריים .הידיעה שונתה
באופן שלא ישתמע ממנה כי הקמפיין
הפרסומי הותנה בפרסום או בסיקור
מערכתי חיובי באתר ,והכתב התנצל
ברשתות¿ .

הושג הסדר פשרה בין נאמני חברת
הבניה א.דורי בניה לבין גינדי החזקות
 לאחר סכסוכים אינסופיים ומספררב של תביעות שהגישו חברות הנדל”ן
האחת נגד השנייה ,הודיעו ביום שלישי
השבוע לביהמ”ש הנאמנים של דורי
בניה ,עוה”ד עופר שפירא ואיתי הס ,כי
הצליחו להגיע להסדר עם אחד מנושיה
העיקריים של דורי שנמצאת בעיצומו
של הליך חדלות פירעון שבמסגרתו
הוגשו נגדה תביעות חוב בסך של 1.3
מיליארד שקל.
לפי ההסדר ,יימחקו כל תביעות החוב
שהגישה גינדי שבהנהלת ליטל גינדי
(מנכ"לית משותפת ב'גינדי החזקות')
לנאמנים של דורי בניה שבשליטת עמוס
לוזון בגובה  222מיליון שקל; יבוטלו
הערבויות שמחזיקה גינדי אצל דורי
בניה בקשר לפרויקטים שביצעה דורי,
וקופת דורי המדוללת תזכה ל– 8מיליון
שקלים  -כפול מהסכום שנמצא בה
כעת.
ההסדר עדיין כפוף לאישורה של
שופטת ביהמ”ש המחוזי בתל אביב הדנה
בתיק ,איריס לושי–עבודי ,שביקשה
מהממונה על חוק חדלות פירעון
(לשעבר “הכנ”ר) להביע את עמדתו
בנוגע להסדר.

מלחמת עולם
עם תחילת הליכי חדלות הפירעון
של דורי ,הוערכו חובות החברה בסכום
של כ– 800מיליון שקל ,רובם במסגרת
של למעלה מ– 130הליכים משפטיים
שלהם הייתה דורי צד .לאחר שהחלו את
עבודתם ,החלו לקבל הנאמנים עוד ועוד
תביעות חוב ,בעיקר ממוסדות פיננסיים
וחברות נדל”ן ,שהסתכמו בסכום של 1.3
מיליארד שקל.
לפי דיווחי הנאמנים לביהמ”ש בעבר,
כך החל להסתבר להם עומק חדלות
הפירעון של החברה ומורכבתו ,והתגלה
בפניהם מצב של “מלחמת עולם של

globes.co.il

כולם מול כולם :יזמים שעיכבו ומעכבים
תשלומים שלכאורה היו צריכים לשלם,
יזמים המחזיקים במשך שנים רבות
ערבויות שנטען שלא היו אמורות בכלל
להיות כבר בידיהם ,תביעות בסכומי
עתק נגד החברה גם מצד יזמים וגם
מצד קבלני משנה ,טענות בסכומי עתק
על ליקויים ובדק; וכאילו לא די בכך
גם טענות ותביעות מצד החברה–האם
של החברה ,קבוצת לוזון ,ומצד חברה–
אחות של החברה ,חברת ‘רום גבס חיפוי
וקירוי’ שחלק מנושאי המשרה בהן
הינם גם נושאי משרה בחברה” .כל זאת,
בזמן שבקופת החברה נמצאים  4מיליון
שקלים בלבד.
מערכת היחסים בין גינדי לדורי
תפסה מקום נכבד במסגרת בקשת
החברה להקפאת הליכים ,בעיקר סביב
הפרויקטים הבאים“ :ויז’ן” ברחובות
( 98יחידות דיור); “הלאום” ראשל”צ
( 230יחידות דיור); “מגדלי השופטים”
בתל אביב ( 37יחידות דיור); “גינדי
הייטס” ברמת גן ( 204יחידות מגורים);
“אוק” ברמת השרון ( 64יחידות דיור);
ו”המשתלה” בתל אביב ( 232יחידות
דיור).
לטענת דורי ,גינדי נותרה חייבת לה
סכומים שונים במסגרת הפרויקטים
השונים ,חילטה שלא כדין ערבויות
בנקאיות ועוד .מנגד ,גינדי ,דיירי
הפרויקטים השונים וספקים שביצעו
עבודות שונות בפרויקטים אלה שטענו
כי לא קיבלו את כספם ,הגישו מספר רב
של תביעות נגד דורי“ .אם ספרנו נכון,
מספר ההליכים המשפטיים התלויים
ועומדים נכון להיום בקשר עם פרויקטים
של גינדי הוא לא פחות מ– 18הליכים
שונים ,ואף זאת לאחר שחלק מההליכים
המשפטיים הסתיימו בפסק דין או בפסק
דין חלקי נגד החברה ,אשר החברה אינה
מסוגלת לבצע מחמת חדלות פירעון
שלה” ,ציינו הנאמנים בבקשה לאישור
הסדר הפשרה .נוסף לכך ,הגישה גינדי
לנאמנים תביעות חוב בסך של כ–222
מיליון שקל.

צילום :יוסי כהן

הפעולות שננקטו במקרה זה
אמנם נבעו ממחשבה סדורה,
בדגש על שאלת הייצוג והנראות
בדיווח ,אך לא הייתה לכך
כל התייחסות בגוף הכתבה
כשעלתה לראשונה לאתר

במקרים דומים בעתיד עלינו
לשקף את מאמצינו ,גם אם לא
צלחו .לעדכון קוראינו במאמץ
לתיקון עוול יש ערך לא מבוטל

מדור" 16דעות"
דעותיום
סדר
30.5.2019
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גלובס במרכז הדיווח

מיליארד
שקל

סך תביעות החוב
נגב דורי

מיליון שקל

סכום כל תביעות
החוב של גינדי נגד
דורי  -שיימחק

לוזון .במסגרת ההסדר זנח כל אחד מהצדדים את טענותיו

במסגרת ההסדר זנח כל אחד
מהצדדים את טענותיו ,בתמורה למה
שכינו הנאמנים בבקשתם “ודאות,
יעילות ובהירות ,תוך צמצום העלויות
המיותרות” .עיקרי ההסדר כוללים
תשלום של גינדי לקופת הנאמנים
על–סך  8.2מיליון שקל בגין תמורה
שהייתה אמורה לשלם גינדי לשלם
לדורי בפרויקטים השונים ,שחרור
ערבויות בנקאיות על–סך  11מיליון
שקל שמחזיקה גינדי והחזרתן לידי
הנאמנים ,ויתור על כל תביעות החוב
וזניחת כל הטענות שהעלתה גינדי כלפי
דורי בנושא בדק ואחריות .האחריות
על הטיפול באחריות הבדק בפרויקטים
השונים תעבור לידי גינדי.
דורי מצידה ,תמחה לגינדי  -שיוצגה
במסגרת ההליך על–ידי עוה”ד שולי
גולדבלט ואהוד גינדס  -את כל
זכויותיה כלפי קבלני משנה וספקים
שעבדו וסיפקו מוצרים בפרויקטים
האמורים .דורי גם תמחק את תביעתה
נגד גינדי על–סך  23מיליון שקל ,וגינדי
תוכל לחלט חלק מהערבויות הבנקאיות
שהיא מחזיקה בקשר לפרויקטים.
אולם ,נראה כי הרווח המרכזי שעולה
לגינדי בעקבות הסדר הפשרה הוא שהם

יקבלו לידיהם את המושכות ויוכלו
לנהל בעצמם ולבדם את כל ההליכים
המשפטיים שהוגשו בקשר לפרויקטים.
בכך ,יוכלו לשלוט בעצמם על גורל
ההליכים האמורים ,ובעיקר  -לנתק כל
מגע עם דורי ,אחרי שנים של קשיים
ומאבקים בין החברות.
עוד כחלק מההסדר ,הסכימו הבנק
הבינלאומי ובנק מרכנתיל דיסקונט
לוותר על מיליון שקל מהחובות כלפיהם
הקשורים בפרויקטים שבמחלוקת.
הבינלאומי ,נושה מובטח של דורי
בשל שעבודים ספציפיים שמגיעים
לחברה על תקבולים מפרויקטי
“אוק” ו”המשתלה” ,יפחית מתביעת
החוב שלו כחצי מיליון שקל בתמורה
לפירעון הלוואה שנתן לפרויקט על–
סך  3.4מיליון שקל .מרכנתיל ,גם הוא
נושה מובטח בעל שעבוד ספיצפי על
התקבולים שיתקבלו מפרויקט “ויז’ן”,
ויתר על סכום דומה מתביעת החוב שלו
בתמורה לתקבולים שיתקבלו מגינדי
בקשר לפרויקט על–סך  700אלף שקל.

עוד הסדרים בדרך
ל”גלובס” נודע ,כי הסכם הפשרה עם
גינדי החזקות הוא רק אחד מהמהלכים

עליהם עומלים הנאמנים של א .דורי
בניה בימים אלה ,שמקווים להגיע
להסדרים דומים עם חברות נדל”ן
נוספות שהגישו להם תביעות חוב .כפי
שגם הצהירו הנאמנים מספר פעמים
בעבר בפני ביהמ”ש ,גם בבקשה לאישור
הסדר הפשרה שהגישו השבוע ,הם
שבו ושלחו מסר לנושים ולביהמ”ש,
שלפיו לא תצמח לנושים כל תועלת
מעמידה דווקנית על זכויותיהם“ .באופן
תיאורטי לחלוטין ,כמובן שניתן לשלוח
את הנאמנים להקים ‘צבא’ לשם כניסה
למלחמת העולם הנ”ל שבה כולם
נלחמים עם כולם .למעשה ,בתקשורת
שהייתה עם חלק ממנפיקי הערבויות
בפרויקטים של גינדי היה נשמע כי זו
אפילו הייתה ציפייתם .אלא שכמובן
שציפייה כזו אינה קשורה למציאות”,
כתבו הנאמנים.

לפי עדכונים קודמים שהגישו
הנאמנים לביהמ”ש ,בראש הנושים של
דורי ניצבים  6נושים מובטחים :הבנקים
 מרכנתיל ,לאומי ,והבינלאומי; מנורה,קבוצת לוזון ,והחברה האחות רום גבס.
לאלה חייבת דורי ,לשיטת הנאמנים
כ– 170מיליון שקל ,מתוכן כ–118
מיליון שקל מיוחסים ללוזון ולרום
גבס .בנוסף ,קיימים לחברה נושים בדין
קדימה ,שכוללים גם תביעת חוב מצד
רשות המסים ,ושלוש תביעות חוב של
עובדים בסכום של כ– 12מיליון שקל.
בתחתית מדרג הנשייה של דורי ,ניצבים
 60נושים כלליים שהגישו תביעות חוב
בהיקף של כ– 1.1מיליארד שקל.
תביעת החוב של גינדי שתמחק
בעקבות ההסדר הייתה התביעה השנייה
בגודלה שהוגשה נגד דורי .התביעה
הגבוהה ביותר נגד דורי היא זו שהגישה
חברת ברגרואין ,יזמית פרויקט מאייר
ברוטשילד ,בגובה  290מיליון שקל.
בנוסף ,הוגשה נגד דורי תביעת חוב של
 206מיליון שקל מטעם קבוצת הרכישה
ב”מגדלי הצעירים”¿ .
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גילוי מלא

מריוס נכט דורש מניות ב"גלובס"; בעלות השליטה בר און ואגמון" :מנסה לגרור את העיתון
לסכסוך אישי ,התנהלות תמוהה של מי שמתיימר להחזיק בבנק"
בהתאם לקוד האתי של "גלובס" מטעמם של “גלובס” ואלונה בר און ,אך מעל לכל היא מעלה תהייה,
 ולהתחייבות שניתנה על ידינו שותפתה של אגמון לשליטה שוללים הכיצד זה מי שמתיימר להחזיק
לסקר גם עניינים הקשורים לעיתון גלובס ובר און את טענת הבעלות
ברישיון לבנק בישראל ולנהל
עצמו ולבעליו ,אנחנו מבקשים
של נכט על המניות ,מתארים את
כספי משקיעים ,מציין בריש גלי כי
לעדכן כי איש העסקים מריוס נכט ,הרקע לרכישת המניות שבמסגרתו
הוא מבצע עסקאות מוסוות” נכתב
הודיע בימים האחרונים כי הוא דורש סירבה בר און להתקשר עם נכט
במכתב שנשלח על ידי עורך הדין
מפרודתו ענת אגמון ,המחזיקה  50%ומביעים תמיהה על הטענה לפיה
בועז אדלשטיין.
“ניכר” ,מוסיף אדלשטיין “כי
מעיתון “גלובס” ,להעביר לידיו
אגמון שימשה לכאורה “אשת קש”
מטרת גרירת מרשותי לסכסוך
את המניות ולפנות את מקומה
מטעמו“ .טענה זו עומדת בסתירה
הרכושי–משפחתי הפרטי של
בדירקטוריון “גלובס” לטובת נציגו .לאמור בפנקס בעלי המניות של
מרשך  -כאשר היקפי הרכוש
במכתב נגדי שנשלח היום לנכט
החברה ועומדת בניגוד לדין.

שבמחלוקת עולים מאות מונים על
גובה ההשקעה ב"גלובס"  -היא
לשוות אופי ציבורי כביכול לסכסוך
הרכושי האישי ובכך ליצור במה
לפרסום הדברים הפרטיים שבין
נכט לבין אגמון" .נכט מצידו טוען
כי מצבו הכלכלי של “גלובס” קשה,
וזאת כתוצאה מ”התנהלות חמורה
וכושלת ,בלתי אחראית ובלתי
מקצועית" נכט מנמק את דרישתו
בין השאר בכך שהוא שמימן את

רכישת האחזקות של אגמון בשנת
 2017ונמנע מאחזקות ישירות
“משיקולים אתיים” .עו"ד אלכס
הרטמן ,בא כוחה של ענת אגמון
הביע בשמה צער "על כך שנכס
בוחר לנהל את מאבקו הרכושי
(שגלובס מהווה חלק קטן ממנו)
באופן פומבי מעל דפי העיתונות
תוך העלאת טענות חסרות שחר
כשהוא אינו בוחל בפגיעה גם
בשותפתה ,בעיתון ובאחרים"¿ .
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בניגוד לרעיית ראש הממשלה ,רוב הציבור לא יכול להרשות לעצמו
לשכור עורכי דין שיעמדו מול הכוח האדיר של הפרקליטות

תיק החמגשיות כדוגמה
לחוליי מערכת אכיפת החוק
ל

מילים יש טבע מגונה .הן
אכזריות ,הן חוזרות אליך כמו
בומרנג ,ובעידן הדיגיטלי הן לא
נמחקות לעולם .לו יכול היה עו"ד דני
ויטמן ,פרקליט מחוז ירושלים ,לקחת
את מילותיו בחזרה ,בראיון שהעניק
בשלהי  2018לעיתון "מעריב" ,הוא
היה עושה זאת בשמחה .לו יכול היה
למחוק כל זכר לראיון ההוא במנועי
החיפוש ,הוא היה ודאי דואג שלא
יישאר ממנו סימן.
הראיון הזה הראה את כל החוליים
של הפרקליטות ,גם בתיק קטן
יחסית ,תיק שרה נתניהו :הזחיחות,
השימוש הבלתי מרוסן בכוח ,ניפוח
החשדות ,השקעות עתק בתיק זניח
שלא היה צריך להגיע כלל לבית
המשפט.
"התיק מדיר שינה מעיניי" ,אמר
אז ויטמן" ,להתנהלותו ולתוצאות
שלו יש השפעה מכרעת על גוף
הפרקליטות בפרט ועל רשויות
אכיפת החוק בכלל .הסנגורים שלה
יתמודדו מול עורכי הדין הטובים
בישראל".
הנימה האישית והטון היהיר חזרו
גם בתשובה לשאלה על פשרה
אפשרית שבה נתניהו תשיב סכום
כסף ולא תודה בעבירות פליליות.
"לא היה צריך לקבל את הצעת
הסנגורים .הם רצו למצוא מסלולים
אלטרנטיביים .הליך פלילי זאת
האכסניה לבירור האישומים האלה".
ויטמן היה פסקני ונחרץ מאוד:
"אני שבע רצון מההחלטה להגיש
כתב אישום .מדובר בתיק חמור.
אשת ראש הממשלה ניצלה את
מעמדה בתוך מעון ראש הממשלה
כדי לבצע עבירות.
"בנוסף ,היא השחיתה עובד ציבור
בכיר )עזרא סיידוף( לצורך ביצוע
העבירות .היקף המרמה כאן הוא
משמעותי .אני משוכנע שהיא הייתה
מודעת לדברים ושהיסוד הנפשי
בביצוע העבירה קיים ...נכתבה בתיק
חוות דעת של יותר מ– 200עמודים.
בניגוד להתייחסות הלגלגנית של
כמה מהפרשנים לענייני משפט,
מדובר בתיק מורכב ,גם ראייתית
וגם משפטית .הוא מחזיק חומר
רב ,במובן של מסמכים וגם ראיות
אנושיות ,עדים שהיה צורך להעריך
את אמינותם".
השבוע חתמה שרה נתניהו על
הסדר טיעון :תשלום של  55אלף
שקל ,כ– 15%בלבד מסכום התביעה
המקורי ,והודאה בסעיף שולי ,הרבה
פחות מכפי שרצתה הפרקליטות.
הסדר הטיעון הוא תבוסה לוויטמן
ולפרקליטות וניצחון גדול לשרה
נתניהו ועורך דינה יוסי כהן.
"להתנהלות של התיק ולתוצאות
שלו תהיה השפעה מכרעת על גוף
הפרקליטות בפרט ועל רשויות החוק
בכלל" ,אמר ויטמן .אם זו התוצאה
העגומה של התיק ,מעניין מה יאמר

השבוע שהיה
סטלה קורין ליבר

אביגדור ליברמן מנסה
לאתחל את עצמו מחדש
האדמו"ר החילוני .אביגדור ליברמן החליט לקחת את הימור חייו .הוא
רוצה להיות ראש ממשלה .זאת המטרה היחידה שנשארה לו להשיג .השאר -
תפקידים שאף אחד לא האמין שיקבל ,חקירה ממושכת שהתפוגגה ,הון אישי גדול,
מעמד מקומי וקשרים בינלאומיים  -כבר עמוק בכיסו .ברקע הסיבוב שהסתיים
בחצות ,עמדו שתי מטרות :ריסטארט למותג ליברמן ,לחזור להיות האיש שמדבר
ומבצע )דבר שלדעתו ראש הממשלה בנימין נתניהו הרס לו במכוון בימים
שהיה שר ביטחון( ולקחת את המנהיגות על הישראליות היהודית מול החרדיות,
שהמאיסה את עצמה ואת מנהגיה על הרוב הגדול .זה יביא לו ,הוא מקווה ,תמיכה
גורפת של הרוב החילוני ,על חשבון המחלוקות הריקות בין ימין לשמאל.
 .TO BIBI OR NOT TO BIBIבחירות  9באפריל  ,2019שהיו בין "רקביבי"
ל"רקלאביבי" ,הציבו בחזית בנימין נתניהו מול בני גנץ .השאר נגררו הרחק
מאחור וקרסו .יש אפשרות סבירה שבחירות  19בספטמבר  2019יהיו בין ביבי
לאיווט ,ונראה שגם יאיר לפיד ,שהולך ונתפס כאלמנט המרכזי של מרכז המפה,
שגנץ ,יעלון ואשכנזי תפסו עליו טרמפ .אלה השלושה .יש סיכוי גדול שאחרי
התאריך הזה שניים מהם ייעלמו .מי מהם?

שרה נתניהו .תיק שולי

השבוע חתמה שרה נתניהו
על הסדר טיעון :תשלום
של כ– 15%מסכום התביעה
המקורי ,והודאה בסעיף
שולי .ההסדר הוא תבוסה
לוויטמן ולפרקליטות וניצחון
גדול לנתניהו ועורך דינה
במדינה מתוקנת ,ויטמן
ופרקליט המדינה שי ניצן,
כמו גם היועץ המשפטי
לממשלה ,היו צריכים
להסביר לציבור כיצד קרה
שהמערכת בזבזה כל כך
הרבה אנרגיות בתיק
ויטמן עכשיו על התוצאות שלו ,מה
יאמר פרקליט המדינה שי ניצן .הם
לא יגידו את האמת הכואבת :התיק
חשף את ערוותה של הפרקליטות
וחשף כמה מהגורמים שהובילו
לאובדן האמון הציבורי בפרקליטות
ובמערכות אכיפת החוק.
לשרה נתניהו יש הפריבלגיה
להתחמש בעורכי דין שמסוגלים
להיאבק בפרקליטות ,אבל מה יעשו
אחרים שאינם מסוגלים להתמודד עם
מערכת כה דורסנית ,שלא מקבלת
אחריות על כישלונותיה?
חשודים רבים נתקלים באותה שיטה
של תיק החמגשיות :הפרקליטות
לוחצת להגשת כתבי אישום בידיעה
שהם מנופחים ,גם בידיעה שלא כל
הכתוב בהם הוא אמת לאמיתה .אחר
כך מארגנים עשרות ומאות עדים,
גם עדי מדינה שלעתים מגויסים
באיומים ובחקירות מגמתיות,
באובססיה להרשיע בכל מחיר .אחר
כך מציבים בפני החשוד ברירה ,או
למעשה אין ברירה :תמכור את ביתך
כדי לממן את הגנתך ,או שתודה

במשהו קטן כדי שלא תיחשף ערוותנו
ברבים .איזו ברירה יש לרוב האנשים?
כמובן ,להודות ב"משהו" קטן,
להפסיק לסבול מעינויי דין ולהפסיק
את הייסורים המשפחתיים.
לפרקליטות יש כוח עצום,
בלתי מרוסן .האמצעים שלה בלתי
מוגבלים :עשרות פרקליטים,
עשרות חוקרי משטרה ,צווים
דרסטיים שניתנים במעמד צד אחד,
חילוטי רכוש ,מעצרים דרקוניים,
חקירות ארוכות ומיותרות ,גיוס
עדים בהסכמים לא שקופים.
הפרקליטות מפרשת את החוק
וקובעת נורמות לגבי מה נכון ומה
לא נכון ,קובעת תקדימים וכותבים
לה חוות דעות של מאות עמודים.
האורך לא מעיד בהכרח על חוזקת
הטיעונים והראיות .נהפוך הוא:
הוא מעיד על חולשתם ,על הצורך
בליינות משפטית כדי להצדיק את
העמדה ואת התקדים.
התקשורת תומכת בפרקליטות
כמעט ללא סייג .כל טענה נגד
הפרקליטות הופכת אוטומטית
לפגיעה בשלטון החוק ,לשקרים,
לכזבים ,להכפשות .הטיעון המנצח
של הפרקליטות :אכן ,נעשות
לפעמים טעויות ,הרי אנחנו אנשים
סך הכול ,אנשים שטועים לפעמים,
אבל בתום לב.
זה רחוק מהאמת .הפרקליטות
הוא גוף עם דנ"א של ציפוף שורות.
אלה לא טעויות ,זו אג'נדה .במדינה
מתוקנת ,ויטמן ופרקליט המדינה
שי ניצן ,כמו גם היועץ המשפטי
לממשלה אביחי מנדלבליט ,היו
צריכים להסביר לציבור כיצד קרה
שמערכת אכיפת החוק בזבזה כל כך
הרבה אנרגיות ותשומות ,בין היתר
כלכליות ,בתיק חמגשיות רק כדי
להשיג תוצאות כה עגומות .אבל
בפרקליטות לא רואים שום צורך
להסביר ,הם פטורים מהסברים ,הם
הרי בני האור .להם מותר הכול¿ .

עורכי הדין חוגגים .פעם ראשונה :כבדי ראש ומודאגים ,הם התכנסו
"להביע את מחאתם" )התגברות ,חסינות( .בפועל זה היה "ללקק" לפרקליטים
ולשופטי העליון לקראת מפגשים בעתיד .עו"ד דגול אחד הכריז ,לקול צהלתם
המודאגת של החליפות" ,לא ייתכן שבגלל שלאדם אחד יש בעיה ,ישנו את
כל המערכת המשפטית" ,כאילו שהם עצמם לא שינו ,לא פעם ולא פעמיים,
למען עצמם ולמען לקוחותיהם הכבדים ,נוהלי משפט ,חוקי מס ,מהלכי חקירות
משטרה ,דיוני פרקליטות ,קיצורי עונש וחובת יחס שוויון בבתי הדין.
פעם שנייה :במפגשים גלויים וסמויים מתקיימים לקראת בחירת מנהיג
החונטה הגדולה מכולן  -נשיא לשכת עורכי הדין ,ממליך המלכים ,מכתיר
השופטים ומוביל החוקים.
פעם שלישית :השבוע באילת .כולם באו ,השתכשכו ,אכלו ,התבדרו ,התמנגלו,
התלחששו ושיחקו אותה אכפתיים .זה מה שקורה במדינה שנאנקת תחת
אינפלציה של עורכי הדין .הרבה שנים מחזיקה ישראל בשיא עולמי :עורך דין
אחד לכל  128תושבים .בגוש דן זה  1לכל  20תושבים .באנגליה 1 :לכל 400
תושבים .גרמניה 1 :ל– .600יפן 1 :ל–) 6,000לפי נתוני חברת הייעוץ לעורכי דין
 .(GLAWBALמאז נפתחו המכללות בישראל ,נשפכים למשק בכל שנה כ–3,000
עורכי דין חדשים.
אסון אולמי ורסאי .סוף מאי  .2001בעיצומה של חתונה באזור תלפיות
בירושלים קרסה רצפת הריקודים באולם 23 .מהאורחים נפלו אל מותם380 ,
נפצעו .האירוע תועד ושודר בארץ ובעולם .כמה ימים אחרי מונתה ועדת חקירה
ממלכתית ,ועדת זיילר ,לבדיקת תחום הבנייה והתכנון ,בדגש על בטיחות
מבנים והאחריות על בטיחותם .בדצמבר  2003פורסם דוח סופי שדיבר על כשל
מערכתי מתמשך בענף הבנייה ועל צורך חיוני ודחוף בשינוי מבני ותפיסתי.
ההמלצות עסקו במגוון היבטים  -טכניים ,ארגונים ומשפטיים ,הנמצאים בתחום
הטיפול של כמה גופים ממשלתיים ציבוריים .מאז חוקים באו והתפוגגו ,מרפסות
קרסו ,בניינים רבי קומות נבנו עקומים ,ובכל שנה ,בכל שנה מאז ,נופלים אל
מותם ,נהרגים–נרצחים ,עשרות עובדים בענף הבנייה .עוד עשרות נפצעים קשה
ואין דין ואין דיין .השבוע :הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד מנהל עבודה
באתר בנייה בגין גרימת מוות ברשלנות של מפעיל המנוף .כמה שאלות לוועדת
החקירה הבאה .1 :למה לקח שלוש שנים וחצי להגיש כתב אישום?  .2כמה שנים
עוד יידרשו למיצוי הדין?  .3האם רק "מנהל העבודה" אשם?  .4האם העובדה
שהוא ערבי הוסיפה ל"אשמתו" לכאורה?  .5איך נחלצו האחראים הגדולים?
משחק הנתונים .עוד ועד למורים .השמועה ,עם נתונים ,הגיעה והתפרסמה:
 250משרות של מנהלי בתי ספר אינן מאוישות .הלחצים כבדים ,העומס בלתי
סביר ,מנהלים ומנהלות נוטשים את המערכת .משרד החינוך ,עם נתונים ,הגיב :לא
קיים קושי או מחסור במועמדים לניהול ,הטענה של חוסר משוללת יסוד עובדתי.
ההפך הוא הנכון .מה האמת? לא ברור .העיקר הוא שבשקט בשקט  -בהכנה לרעש
גדול שיתפרץ בקיץ ,ככל שנתקרב לתחילת שנת הלימודים ,יש מלחמה על מעמד,
כוח ,כסף וכבוד .עד לאחרונה היו כאן שני ארגונים יציגים" :ארגון המורים" -
כ– 80אלף מורים וגמלאים בעל–יסודי ,ו"הסתדרות המורים" עם כ– 160אלף מורים
ביסודי ,גננות וגמלאים .לפני חצי שנה נפל דבר 1,200 :מנהלות ומנהלים פרשו
מהארגון ,הקימו את "ארגון מנהלי בתי הספר" .עוד נשמע מכולם.
צל"ש לאחיות ולאחים שחשפו השבוע )"ידיעות אחרונות"(27.5.2019 ,
את המריחה הגדולה שמאחורי מבחני האקרדיטציה של בתי החולים ותווי התקן
שהמנהלים כל כך מתגאים בהם" .עושים הצגה" ,אמרו" ,ומיד אחרי הבדיקה
הכול חוזר לקדמותו" .המלך עירום.

חשבון הטוויטר של גלובס25.7.2019 ,

º
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מקרה מריוס נכט
| סיקור עצמי #2



בהתאם לקוד האתי של גלובס ולהתחייבותנו לסקר
גם עניינים הקשורים לעיתון ולבעליו ,דיווחנו במרץ
האחרון כי איש העסקים מריוס נכט דורש מפרודתו ענת
אגמון ,המחזיקה  50%מגלובס ,להעביר לידיו את המניות
ולפנות את מקומה בדירקטוריון לטובת נציגו .על־פי
הפרסום בגלובס ,נכט טען כי המצב הכלכלי בעיתון קשה
כתוצאה מ"התנהלות חמורה וכושלת ,בלתי אחראית
ובלתי מקצועית".
ביום הפרסום נשלח מכתב נגדי לעורך דינו של נכט ,בו
צוין בין היתר כי גלובס מביע תמיהה על הטענה שהעלה
נכט לפיה אגמון שימשה לכאורה "אשת קש" מטעמו,
ולפיכך דרישתו סותרת את "האמור בפנקס בעלי המניות
של החברה ועומדת בניגוד לדין"¿ .
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למה זה מופיע בדוח?
ערך האיזון של גלובס ,בגיבוי
עקרונות  1ו– 8של ה–,CCJ
מנחה אותנו בהעלאת הייצוג
של מי שסבלו ועודם סובלים
מהדרה בעיתונות הכלכלית

במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

עיי
ן ערך:

איזון

נקודות מרכזיות:
> גלובס המתחדש ,כעיתון
וכארגון עסקי ,הצליח להשיג
איזון מגדרי
> בשנה האחרונה כמעט
שהושג איזון גם בהצגת דעות
שונות מהמפה הפוליטית

מדידה והכלה
במקום הדרה והקצנה
דומיננטיות נשית



בחינת מוקדי הכוח וקבלת
ההחלטות בגלובס מגלה
כי העיתון של היום מנוהל בעיקר
בידי נשים ,לרבות הבעלים ,המו"ל
והעורכת הראשית.
פילוח התפקידים הניהוליים
בארגון ,מרמת ההנהלה הבכירה ועד
להנהלה הזוטרה ,מראה כי רובם
מאויישים בידי נשים.
אנו מתגאים בהיפוך פירמידת
המגדר בגלובס ,תהליך שמתקיים
כלפי פנים וכלפי חוץ בהתאמה.
כך ,בשלוש השנים האחרונות עלה
בהתאמה שיעור הנשים בוועידות,
בכנסים ובפרויקטים מובילים של
גלובס (ראו גרף מטה).
נאה דורשת ,נאה מקיימת¿ .

פירמידת המגדר התהפכה
הייצוג הנשי במגמת עלייה
2019

2017

27%
43%
20%
50%
37%

הנהלה בכירה

35%

כלל תפקידי
הניהול בארגון
דוברים
בוועידות
גלובס

53%

21%
40%



נתוני גלובס מראים שחלה עלייה ניכרת
בחתכים השונים מאז החלפת הבעלות



אחד מעקרונות היסוד של
ה– CCJקובע במפורש ש"שיח
ציבורי משרת את הציבור כשהוא
מבוסס על עובדות ומונע על ידן .זאת
בשונה משיח המבוסס על הטיות או
הערכות".
עוד הוא מציין כי זהו תפקידה של
העיתונות "לחתור ליצירתו של שיח
ציבורי מורכב ,המייצג נאמנה את מגוון
הדעות והאינטרסים בחברה ,לוודא כי
השיח מתנהל בהקשרו ולשמור כי הוא לא
מבליט את השוליים הקולניים" (ראו עמ'
 .)8מאידך ,עיקרון אחר קובע ש"בעולם
שבו מתרחש ריבוי קולות ,הדיוק הוא
הבסיס לכל תוצרי המלאכה העיתונאית;
"יש צורך בהצגה בהקשר ,וחובה גם על

כותבים במדור הדעות,
פילוח מגדרי ללא שינוי
גברים

 40עד "G" 40

נשים

58%

קמעונאות

56%
42%

44%

יעל בוימל )(36

מנהלת המגזר הדתי־חרדי
בחברת קוקה־קולה
אישי :נשואה ,4 +
מתגוררת בפתח תקווה
השכלה :תואר ראשון
במנהל עסקים מהמכללה
האקדמית בקריית אונו

”ניהול המגזר הוא זכות
עצומה לצד אחריות
גדולה כלפי הצרכנים"

יעל בוימל ,מנהלת המגזר הדתי־חרדי בקוקה־קולה ,בטוחה
ש"הבעיה הכי גדולה בחברה שלנו היא חוסר הסובלנות"
”בגיל העשרה היה לי חלום ללמוד פסיכולוגיה“,
עונה יעל בוימל ,36 ,מנהלת המגזר הדתי–חרדי
בקוקה–קולה ישראל ,כשאני שואלת במה הייתה
עוסקת אלמלא הייתה מגיעה לתפקיד שאותו היא
ממלאת היום” .זה משהו שינקתי בבית מילדות בתור
בת למשפחה שעוסקת בתחום החינוכי והטיפולי“ ,היא
מסבירה” .אבא שלי עובד סוציאלי ומנהל מרכז גמילה,
אמא שלי עוסקת בחינוך ,ובאופן טבעי התחום הטיפולי
תמיד דיבר אליי“.
בעוד המסלול התעסוקתי של בוימל די יוצא דופן
במגזר שממנו היא באה ,המסלול האישי שעשתה
הוא יותר מיינסטרימי בעולם החרדי .היא נולדה
ומתגוררת בפתח תקווה ,ומספרת שכשהייתה בת
ארבע המשפחה יצאה לשליחות במקסיקו "אבי
כיהן שם כרב ראשי בקהילה היהודית במקסיקו
סיטי ,וכשהייתי בת שמונה חזרנו לארץ .התחנכתי
במוסדות לימוד חרדיים ובגיל  19וחצי התחתנתי“.

”האוכלוסייה בישראל הטרוגנית ומורכבת
ממגזרים שונים ובתוכם קהילות שונות .הבעיה
הכי גדולה בעיניי היא חוסר היכולת שלנו
לקבל את מי שחושב או מתנהג אחרת מאיתנו.
אם כולנו נבין שיש לנו הרבה במשותף ,נצליח
לחיות באחדות זה עם זה ולא זה לצד זה"
52
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אז השתדלנו לתקן
ניסיוננו מלמד אותנו שתיקון עוול
אחד יבוא כמעט תמיד על חשבון
תיקון עוול אחר (ראו עמ' הבא),
אך בגיליון  40הצעירים המבטיחים
האחרון הצלחנו לשמור על איזון
ותיקון גם יחד .שיעור הנשים
בפרויקט התייצב על  ,49%והפעם
נכללו בו גם  5ערביות וערבים,
דרוזית ובדואית; כולם מנהיגים
מבטיחים ,מוכשרים וראויים -
שנבחרו בזכות ולא בחסד  -ממגוון
תחומים כמו הייטק ,מדע ורפואה,
ומחקרי מדיניות.
בנוסף ,השנה לראשונה נבחרו
"מגיני אקלים" בקטגוריה שלא הייתה
קיימת בעבר ונפתחה לרגל משבר
האקלים ,זאת במקביל להשקת מדור
אקלים חדש בעיתון (ראו עמ' ¿ .)15

19.12.2019

חברי
דירקטוריון
עשרת מקבלי
השכר הגבוה
בארגון

73%

מגוון צעירים ומבטיחות
בדוח הקודם הצגנו את גיליון
 40הצעירים המבטיחים כזירה
בה הושג ייצוג שווה באופן חלקי בלבד.
אף שניתן בעבר דגש בפרויקט על
גיוון וייצוג ראוי לאוכלוסיות שונות,
לא נרשמה הצלחה דומה בקרב כל
הקבוצות בחברה הישראלית.
כך ,למשל ,בפרויקט לפני שנתיים
נרשם שיא במספר המשתתפות,
כאשר  55%מהנבחרים בגיליון של
 2018היו נשים  -יותר מאי־פעם .עם
זאת ,אוכלוסיות אחרות נותרו בתת־
ייצוג יחסי .יונתן כיתאין ,סגן עורך
מוסף " "Gועורך הפרויקט ,הודה בדוח
האמון הקודם כי "האוכלוסייה הערבית
לא זכתה לייצוג מספק בגיליון זה
למרות שהייתה לנו מודעות לנושא,
ואני מאמין שבגיליון הבא ניערך
מוקדם יותר ,ונמצא מענה טוב יותר".

שיח ציבורי מורכב המייצג שלל דעות ואינטרסים

צילום :איל יצהר

כיום היא נשואה למולי ואם לארבעה בנים :רוני ),(15
איתמר ) ,(13אלי ) (9ואריאל )כחודש(.
איך נראה היום�יום שלך?
”הבוקר שלי מתחיל ב– .6:30אני קמה ומארגנת
את הילדים לבית ספר .חשוב לי שהבוקר יהיה רגוע
ושהילדים ילכו לבית הספר עם חיוך ואנרגיות
טובות .אני מגיעה לעבודה בין  8:30ל– ,9:00לסדר
יום עמוס ומלא עניין .ניהול המגזר הוא תפקיד רוחבי
המתייחס לכל המותגים בחברה ולכן האתגר גדול.
מדובר במותגים גדולים ומובילים שיש להם השפעה
רבה .זו זכות עצומה לצד אחריות גדולה כלפי
הצרכנים שלנו .במהלך היום אני מקיימת פגישות
פנימיות במגוון נושאים לקידום והוצאה לפועל של
תוכניות ומהלכים שיווקיים ואסטרטגיים  -אם זה
מול התחומים השונים בשיווק ,חברת המכירות או
הספקים השונים שעובדים איתנו ,משרדי הפרסום
וחברות הקד“מ .כמובן שקיימים מגוון נושאים
נוספים שעולים על סדר היום ,שגם עליהם יש לתת
מענה והתייחסות בצורה ממוקדת ומותאמת.
”בסוף כל יום ,כשאני חוזרת הביתה ,חשוב לי
להקדיש זמן איכות להיות עם בעלי והילדים .במהלך
השבוע העמוס אני משתדלת למצוא זמן גם לעצמי“.
ספרי על אירוע אחד משמעותי בחייך.
”בגיל  20וחצי ,כשנה אחרי שהתחתנו ,הפכנו
להורים .האחריות הגדולה בהבאת חיים לעולם בגיל

צעיר כל–כך הכניסה אותי לפרופורציות ושינתה
לי תפיסות חיים .סדר היום השתנה בבת אחת ,מה
שהביא לנו שמחה עצומה לצד עדכון מסלול החיים“.
מי האדם או האנשים שהשפיעו על חייך?
”ההורים שלי .אבא שלי הקים מרכז גמילה
מהתמכרויות .הדרך להקמת המרכז לא הייתה סוגה
בשושנים ,אבל הוא לא ויתר והיום המקום הזה
עוזר לעשרות אנשים ומציל חיים .אמא שלי ,אשת
חינוך בחסד עליון  40שנה ,חינכה אותנו ברגישות
ובנחישות ,והעובדה שמעולם לא ויתרה לנו השפיעה
רבות על מה ומי שאני היום“.
מהי המילה האהובה עלייך?
”שבת  -מקור האנרגיה לכל השבוע .מנוחת הנפש
והגוף .זמן שבו אני מכבה את כל רעשי הרקע מסביב
ומקדישה למשפחה“.
ומהי המילה השנואה?
”קנאה  -לקנאה יש כוח והשפעה הרסניים .היא
מכלה כל חלקה טובה".
מה הדבר שלדעתך דחוף לתקן במדינה או
בחברה הישראלית?
”האוכלוסייה בישראל הטרוגנית ומורכבת
ממגזרים שונים ובתוכם קהילות שונות .הבעיה הכי
גדולה בעיניי היא חוסר הסובלנות וחוסר היכולת
שלנו לקבל את מי שחושב או מתנהג אחרת מאיתנו.
חוסר סובלנות שגורם לאין–סוף מחלוקות ושנאת
חינם.
"אם כולנו נעצור לרגע ,נפתח את הסבלנות
והסובלנות שלנו ונבין שיש לנו הרבה במשותף,
נצליח לחיות באחדות זה עם זה ולא זה לצד זה“.
מה את מאחלת לעצמך בעשר השנים הקרובות?
"בריאות ,אושר ונחת מהמשפחה שלי .זה הדבר
המשמעותי ביותר בחיים .בהיבט המקצועי  -להגשים
את עצמי ואת השאיפות והמטרות ששמתי לעצמי
בטווח הקרוב והרחוק ,תוך הרגשת סיפוק והנאה ממה
שאני עושה .בהיבט החברתי  -לעשות מהלכים שיגעו
באנשים וישפיעו על המעגלים הקרובים ולבסוף ייצרו
אימפקט של השפעה גם על המעגלים הרחוקים יותר“.

שני מוזס
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2020

2019
בשנה החולפת לא השתנה
הפילוח המגדרי במדור

הפרטים להיות מדויקים ,בין שמדובר
בפרשנות ,בדיווח ,בביקורת או בניתוח"
(ראו נספח ה־ CCJבמדור גלובס־על־
גלובס באתר).
אף שהצגה בהקשר עוברת כחוט השני
בין שני העקרונות ,ניתן לתהות אם
החיכוך בין השניים עלול להוביל למצב
בו השאיפה להשגת גיוון דעות תדרוס
לבסוף את הדיוק בפרטים .ואם כן -
כיצד נכון לבקר את נקודת החיכוך הזו?
איננו חפים מטעויות ועלינו להשתפר
בשנה הקרובה במנגנון בדיקות
העובדות טרם פרסום טורי דעה.
בנוגע לייצוג והגיוון במדור הדעות,
ההשוואה בין נתוני הכותבים בחודשי
ינואר–אפריל ב– 2020לתקופה המקבילה
אשתקד מלמדת :בקרב הטקסטים
שפורסמו במדור והתאפיינו בתפיסת
עולם מובהקת נרשמה עלייה בשיעור
טורי הדעה הימניים ,ואיזון בינם לבין
טורי השמאל¿ .

+

כללים מנחים
לפרסום טורי דעה
במהלך השנה הגדרנו כללים מנחים
לפרסום טורי דעה בידי כותבים מן
החוץ" :עורך המדור מקפיד שלא
לשנות את דעותיהם של הכותבים.
עם זאת ,כל הטורים  -ללא יוצא
מן הכלל  -נערכים לטובת בהירות,
דיוק ,תיקונים וארגון של הטקסט.
בנוסף ,על כל טור להישלח בצירוף
סימוכין ומקורות עובדתיים
התומכים בטענות המובאות בו.
טענות שלא יימצא להן גיבוי יסומנו
על–ידי העורך ויישלחו להשלמה
בידי הכותב ,טרם פרסום הטור"

מדור הדעות ,פילוח
אידיאולוגי שינוי בתמהיל

3%
24%

ינואר־אפריל

2019

73%

13%
15%

ינואר־אפריל

2020

72%

פילוח טורים בעלי תפיסת
עולם מובהקת
שמאל
ימין

53.5%

87.5%
46.5%
12.5%

ינואר־אפריל
2020

ינואר־אפריל
2019

בשנה החולפת עלה משמעותית
שיעורם של טורים מהימין,
כך שנוצר איזון בינם ובין טורים מהשמאל
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במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

עיי
ן ערך:

א

מינות

למה זה מופיע בדוח?
עיקרון  3של ה– CCJקובע
שבעיתונות חייבת להיות
שיטה עקבית לבדיקת מידע
ולאימותו ,תוך נקיטת גישה
של שקיפות ביחס למקורות,
באופן שהטיות אישיות לא
יאפילו על מהימנות הדיווח

נקודות מרכזיות:
> בשנה החולפת התרחב
פרויקט בדיקות הרשת (ראו
גילוי מלא מטה) שבו צוות
המשרוקית מעורב
> למגפת הקורונה נלווית מגפת
מידע כוזב ולציבור תפקיד
חשוב במאבק נגדה

מאחורי הקלעים
של המשרוקית


בדיקת אמינותם של אישי ציבור
מעולם לא הייתה חשובה או
פופולרית יותר .מספרם של ארגוני
בדיקת עובדות בעולם נמצא בעלייה
מתמדת ,ואפילו בישראל יש כיום
שותפים לניסיון לדייק את השיח הציבורי.
אך למרות ההתעוררות המקומית,
המשרוקית של גלובס היא הגוף היחיד
בישראל בעל הסמכה והכרה מרשת
ארגוני בדיקת העובדות הבינלאומית.

מהי רשת ארגוני בדיקת
העובדות הבינלאומית?
ה–International Fact Checking
 ,Networkבקצרה ה– ,IFCNהיא יחידה
במכון פוינטר לתקשורת בפלורידה.
הרשת מחברת בין בודקי עובדות ממדינות
שונות ,מפיצה לקחים רלוונטיים מנסיונם
של אחרים ומסייעת לארגן את הנעשה
בתחום על רקע העלייה במספרם של
הארגונים הפעילים.
בספטמבר  2015הושקה הרשת,
ושנה לאחר מכן הושק קוד העקרונות
המנחים שלה .בראשיתו חתמו עליו 35
ארגונים מ־ 27מדינות בעולם ,וכיום
חברים בו  89ארגונים מ־ 48מדינות.
חמשת העקרונות המנחים ב־ IFCNהם:
א־מפלגתיות והוגנות; שקיפות ואיכות
נדרשת של מקורות; שקיפות בנוגע למימון
ומעמד משפטי; הנגשת מתודה; ומחויבות
ליישום מדיניות כנה ושקופה של תיקונים.
ארגון החפץ בחברות ברשת נדרש לעמוד

נושאים מרכזיים בבדיקות המשרוקית,
לפני ואחרי הקליטה בגלובס

איך שומרים על א–מפלגתיות
כשמתקיימות בחירות?

עד הקליטה בעיתון יולי 2017־דצמבר ( 2018סה"כ )332

בינואר  ,2019כשהמשרוקית נקלטה
בגלובס ,עוד ניתן היה לפלח את הדוברים
שנבדקו במשרוקית לפי שיוך מפלגתי או
לפי חברותם באופוזיציה או בקואליציה.
בדיעבד גילינו שהקליטה התרחשה
בעיצומו של משבר פוליטי וחוקתי חסר
תקדים ,שישראל עוד תתבוסס בו שנה
וחצי לאחר מכן ,ללא חלוקה ברורה בשדה
הפוליטי .השיח הציבורי בתקופה זו סבל
מעודף סיסמאות וקמפיינים ומהיעדרם
של נתונים ועובדות ברי־בדיקה.
כשהבטחות בחירות מוטלות בספק ונבחרי
ציבור נוהגים בראיונות כאילו היו חשבונות
טוויטר (לא מעט באחריותם של המראיינים),
אין מדובר במציאות מדומה אלא במציאות
אמיתית אותה בוחן צוות המשרוקית .כך,
לאורך זמן איכות השיח חלחלה גם לבדיקות
שהתקשו לעסוק אך ורק בנושאי מדיניות
(ראו גרף בעמוד הקודם).
אף על פי כן ,שיטת העבודה
במשרוקית נותרה כשהייתה ,שהרי
טענות הדוברים הן שנבחנות  -ולא
הדוברים לגופם.
מאמץ הקשבות במשרוקית אוסר
על הדרה או העדפה מכל סוג ,ולכן
המשתנה המרכזי שמשפיע על מקבץ
הטענות שנאספות ונבדקות הוא בראש
ובראשונה תמהיל הראיונות וההופעות
בתקשורת של נבחרי הציבור השונים
(ראו טבלה בעמ' .)34

דת ומדינה

77

חוק ומשפט

69

חוץ וביטחון

64

כלכלה
כנסת ,ממשלה
ומנהל ציבורי

51
27
לאחר הקליטה בעיתון ינואר 2019־פברואר ( 2020סה"כ )215

כלכלה
כנסת ,ממשלה
ומנהל ציבורי
חוק ומשפט

50
42
35
22
19
בשורת כללים .לאחר קבלתו לרשת עליו
להציג את העמידה בהם ,מדי שנה ,בפירוט
ובליווי אסמכתאות ,אף שהכללים עשויים
גם להתעדכן [ראו מטה].
איך השפיעה הקליטה
בעיתון על נבחרי הציבור?
היציאה מגבולות הרשת וההתרחבות
לעיתון המודפס  -בתדירות יומית
ובמיקום אסטרטגי  -השפיעה על יחסם

חוץ וביטחון
דת ומדינה

של נבחרי הציבור לפרסומים :הגאווה
 כשהציונים חיוביים ,כללה גם פרסוםאישי של הבדיקות בידי חלק מהדוברים
ברשתות חברתיות; ההרתעה  -כשהציונים
שליליים ,מנעה מחלקם לחזור על טענות
שנבדקו ופורסמו ברבים.
בדיקת אישי ציבור במעמד זה עודדה
עיתונאים נוספים להשתמש בבדיקות
המשרוקית ואחרים אף החלו לבדוק אותם
בעצמם (ראו פינת 'בלטו לטובה').

מה נדרש השנה מארגוני ה–?IFCN
קוד העקרונות המנחים של ה– IFCNעודכן בשנה החולפת ונוספו לו דרישות מפורטות יותר .בין היתר ,חברים
ברשת חויבו לפתוח באתרי האינטרנט שלהם ממשק להגשת תלונה ישירה .בשונה מהעבר ,כשכל ארגון נדרש
לפרסם וליישם מדיניות תיקון של בדיקות ,החל משנה זו עומדת בפני הקוראים אפשרות להגיש ישירות
להנהלת הרשת תלונות מפורטות על ארגוני בדיקת עובדות ,במידה שהם מאמינים שהארגונים חורגים מהקוד
20

כדאי לדעת שבעבודת המשרוקית
יש מנגנונים נוספים המפחיתים מאוד
את הסיכוי להטיה בבדיקותיה :בדיקת
עובדות היא איטית יותר מז'אנרים
עיתונאיים אחרים ועבודת הצוות חיונית
לה ,בין היתר ,לצורך בקרת עמיתים .טרם
פרסומן נקראות הבדיקות על–ידי חברי
הצוות ,ולא רק על–ידי העורכת והתחקירן
שעבדו עליהן .במקביל ,מתנהל דיון לגבי
כל ציון שניתן לאמירות ,ולא פעם הדרך
להסכמה רצופה בוויכוחים .בקצרה:
המשרוקית היא מעין בית מדרש.
בנוסף ,וכחלק מדרישות ה– ,IFCNבאתר
המשרוקית מצוין כי “המשרוקית אינה
מזוהה ,תומכת או מנסה לקדם ישות או
עמדה פוליטית כזו או אחרת בפרסומיה
או באופן פעולתה”.
איך מתמודדים עם מידע כוזב
מסכן חיים המופץ ברשתות?
ב־ 2בפברואר הזהיר ארגון
הבריאות העולמי כי להתפשטות
נגיף הקורונה נלווית 'מגפת מידע
כוזב' (" )Infodemicהמאופיינת
ביתירות־מידע ,מדויק רק בחלקו,
המקשה על אנשים למצוא מקורות
מידע מהימנים בעת הצורך".
במהלך חודשי המגפה התבקשו
עוקבי המשרוקית להפנות לצוות
שמועות הנוגעות להתפרצות הנגיף,
והצוות בחן מדי יום מידע כוזב המופץ
בפלטפורמות השונות :בידי מעצבי
דעת קהל ברשתות החברתיות ,או

גילוי מלא
המשרוקית של גלובס משתתפת בתוכנית בדיקת העובדות של
פייסבוק במסגרתה היא בודקת מידע החשוד כחדשות כזב המופץ ברשת החברתית
בישראל ,בשפה העברית .בתוכנית משתתפים עשרות ארגונים לבדיקת עובדות
מהעולם ,העומדים בתקן של רשת ה־ ,IFCNומדובר בשירות שניתן בתשלום

לא נכון

לא נכון
ברובו
בנימין נתניהו,
הליכוד
פייסבוק

ניצן הורוביץ,
המחנה הדמוקרטי
פייסבוק

2/1/2020
"הגז זורם ,מחירי החשמל
יורדים ,ומאות מיליארדים
מגיעים לקשישים ,לנכים,
לחינוך ולבריאות”
"שקל אחד הציבור לא קיבל
מתמלוגי הגז .גם לא אגורה”

בראיונותיהם של נבחרי ציבור.
הקורונה גם העבירה את בודקי
העובדות שיעור חשוב בצניעות; בנוגע
למגפה  -ואף בנושאים אחרים -
חשוב לזכור שמידע זמין הוא לא
בהכרח אמין ,וכי לא על כל הסוגיות
יש בכל רגע נתון תשובה ברורה
וחד–משמעית¿ .

בלטו לטובה
מאז פברואר  2019מערכת 'מהצד השני
עם גיא זהר' משדרת בכאן  11טור
יומי בו נבדקות טענות בשיח הציבורי.
המערכת עומדת גם על שגיאות של
עיתונאים במסגור סוגיות שונות
תוכנית האקטואליה שהניבה
למשרוקית את מספר הבדיקות הרב
ביותר בשנה זו היא 'קלמן–ליברמן'
בכאן ב' .בדיקות נובעות על־פי
רוב משיח ענייני ,מה שמאפיין את
התוכנית ואת שני המראיינים
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למה זה מופיע בדוח?
ערך היסוד התשיעי של גלובס,
הדדיות ,קובע שבכל פעולה
אנו שואפים ליצור ערך
משותף לכלל מחזיקי העניין
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דדיות

עברנו למודל מינויים דיגיטליים


בגלובס מאמינים שלמילים
יש ערך ,וככל מוצר בעל ערך,
גם בעבור התוכן שאנו מייצרים עבור
קוראינו  -ראוי לבקש תמורה .לכן
התחלנו בחודש מרץ במהלך מכירת
מינויים דיגיטליים .המשמעות המיידית
היא שהתוכן באתר ובאפליקציות זמין
למשתמשים רשומים בלבד .בנוסף,
לאחר קריאה של מספר כתבות ,נדרש
הקורא לשלם על מינוי כדי להמשיך
ולקרוא.
מדובר בצעד משמעותי
עבורנו ועבור קהל הקוראים שלנו
בפלטפורמות הדיגיטליות; צעד
שנערכנו לקראתו במשך שנים.
בעולם הדיגיטלי של ימינו ניתן
למצוא שפע של תוכן חינמי ,ולקוחות
המצפים לתמורה גבוהה מוכנים לשלם
רק עבור מוצר איכותי ומגוון  -מוצר
שמעניק למשתמשים בו ערך שלא
ניתן למצוא במקומות אחרים.
למעבר למודל המינויים הדיגיטליים
יש סיבות רבות ומגוונות ,אך
בראשן עומדת עצמאות התוכן :ככל
שהכנסתו של גוף תקשורת נסמכת
יותר על הכנסות מפרסום ,כך תלותו
במפרסמים גדלה  -וכך גם גדל

בהתאמה כוחם האפשרי להשפיע.
במהלך גם שוכנים מספר פתרונות
לחלק מבעיות האמון בעיתונות :מצד
אחד ,הקוראים המשלמים מצפים
לתוכן איכותי יותר ,ומצד שני ,קטנה
החשיבות של מספר הכניסות לאתר
של משתמשים שאינם משלמים.
כפועל יוצא" ,קליקבייטים" צפויים
להיעלם.
שאלות ותשובות
¿ עד כמה השיקול הכלכלי מרכזי?
הכנסתם של גופי תקשורת מפרסום
צוללת בהתמדה ,ותאגידי ענק כגוגל
ופייסבוק שואבים נתח עצום מסך
ההכנסות שבעבר הגיעו לעיתונים
ולאתרי האינטרנט (ראו אינפו מטה).
המעבר של גלובס למודל שנשען
על אפיק הכנסות נוסף לא רק מיטיב
עם המוצר הדיגיטלי ,אלא מהווה
גם הכרח כלכלי .בשנים האחרונות
עיתונים רבים בעולם ויתרו על תלותם
הגבוהה בפרסום ועברו למכירת מינויים
לגולשים.
¿ איזה מודלים קיימים בעולם?
ישנם שלושה סוגי מינויים
דיגיטליים שאינם חינמיים מהם

אחוז הכנסותיהן המצרפי של פייסבוק וגוגל מפרסומות
דיגיטליות בבריטניה ובארה״ב2016 ,־2021
כאחוז מסך ההוצאות על פרסומות דיגיטליות

64.7%
58.7%

65%

בריטניה
60%

ארה״ב

 - 2021תחזית

2016

55%

מקור ,eMarketer.com :מרץ  .2019ניתן לראות כי הנפח המצרפי של הכנסותיהן מפרסומות
דיגיטליות של שתי החברות עולה בהתמדה
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פילוח סוגי מינויים דיגיטליים
 עיתונים בעולם המערביממודל חינמי ועד לחומה בצורה
חינמי

31%

פרימיום
()Freemium
חומת תשלום
מדודה
[]Metered paywall

33%
33%
3%

המודל הקשיח

מקור :אתר  .ictbusiness.bizהנתונים נאספו
במחקר שנערך בשנת  .2019במחקר השתתפו
 212כלי תקשורת ,לא כולם עיתונים,
ובין המדינות שנבחנו :פינלנד ,צרפת,
גרמניה ,איטליה ,פולין ,בריטניה וארה״ב.

בחרנו :הראשון הוא "מודל פרימיום"
( ,)Freemiumהמאפשר כניסה ללא
מינוי לתכנים מסוימים שמוגדרים
על ידי האתר ,ודורש תשלום בעבור
תכנים אחרים.
מודל אחר הוא "המודל הקשיח",
בו אף כתבה (למעט מקרים יוצאי
דופן) אינה ניתנת לצפייה ללא מינוי
בתשלום .המודל שבחרנו לגלובס
הוא "חומת תשלום מדודה" (Metered
- ,)Paywallהמאפשר לקרוא מספר
מוגבל של כתבות בחודש ללא תשלום.
¿ האם שקלנו לדחות את המהלך
המתוכנן בעקבות הקורונה?
לדחייה היו השלכות כבדות ,לכן
הוחלט שלא לסטות מהתוכנית .במקביל
גיבשנו ניוזלטר ייעודי בנושא הקורונה
שאינו מוגבל למינויים המשלמים ,אלא
מופץ גם לגולשים שרק נרשמו לאתר.
אנו מבינים כי השאלות הללו
דינמיות ולכן אנו בוחנים אותן
בהתמדה ומבינים שהחלטות שקיבלנו
עשויות להשתנות במהרה¿ .

העלאת חומת הרישום
ולקיחת אחריות משותפת
על השיח בגלובס מהווה
בראש ובראשונה הבעת
אמון בקוראינו

נקודות מרכזיות:
> גלובס מפחית את התלות
בהכנסה מפרסומות ומעלה
חומת רישום למינויים דיגיטליים
> הטוקבקים יישארו פתוחים
בפני מינויים רשומים שאינם
אנונימיים במטרה לצמצם שיח
אלים בפלטפורמות השונות

לקחנו אחריות גם על הטוקבקים


אנו מעוניינים שקוראינו
יהפכו בהדרגה למחזיקי
עניין מרכזיים ובעלי השפעה רבה
יותר על התוכן שגלובס מפרסם
בפלטפורמות השונות.
זה היה אחד השיקולים המרכזיים
שהובילו אותנו בהחלטה להעלות את
חומת התשלום (ראו עמוד קודם),
וזה גם מה שהניע אותנו בהחלטה
לסגור באתר גלובס את הטוקבקים
למשתמשים אנונימיים שאינם
רשומים.
במהלך נדרשנו לאזן בין שני
עקרונות שלעתים באים אחד על
חשבון השני :מחד ,חופש הביטוי
וזכות התגובה של קוראינו; ומאידך -
החובה לשמור על איכות השיח החוסה
במרחב שלנו כך שיישאר מגוון,
ענייני ומכבד .לשיטתנו ,האחריות
על שמירת השיח בפלטפורמות
של גלובס היא הדדית  -שלנו ושל
קוראינו  -וככזו ,האחריות היא
משותפת.
כבר למעלה משני עשורים
שהתגובות האנונימיות לכתבות הפכו
לחלק בלתי נפרד מהדיון הפומבי
ברשת ,אבל לצד יתרונות השיח

החופשי צמח לו גם שיח אלים,
שזוכה להגנתה של האנונימיות.
בעבר ניסינו בגלובס ,בשלל
אמצעים טכנולוגיים ואנושיים ,לאזן
בין חופש הביטוי של קוראינו לבין
השמירה על ענייניות השיח והכבוד
ההדדי; בין הקוראים לבין עצמם,
ובינם לבין בעלי תפקידים שונים
בגלובס; אך לאחר בחינת התוצאה
הגענו למסקנה שצעדים אלה לא
מספקים.
איזה מודל בחרנו ליישם?
מדיניות האתרים בארץ ובעולם
מגוונת .חלקם מאפשרים שיח בוטה
כמעט ללא גבולות; חלקם מאפשרים
תגובות רק בחלק מהכתבות ,ויש גם
מי שביטלו לחלוטין את האפשרות
להגיב.
לאחר שלמדנו מקרים דומים
ורלוונטיים מהעולם ,השקענו בפיתוח
ולאחרונה השקנו כללי קהילה חדשים
המבוססים על ארבעה עקרונות:

.1

האפשרות להגיב –
לנרשמים בלבד.

אפשרות העלאת תגובות באתר פתוחה
רק לקהילת קוראי גלובס ,לאחר
הרשמה קצרה באתר (ללא תשלום).

.2
התגובות בטוקבקים באתר ייכתבו בשם
מגיבים יזדהו בשם
או בכינוי קבוע.

ההודעה שיראה גולש שאינו רשום באתר
גלובס כשינסה לפרסם תגובה לכתבה

או בכינוי קבוע .כך אנו מאפשרים
מצד אחד להגיב ללא חשיפת זהותכם
האמיתית ,ומצד שני הכינוי הוא
קבוע ,שכן גילינו שכינויים משתנים
מעודדים התחזות ושיח לא מכבד.
הכינוי הקבוע גם יאפשר לנו לזהות

מומחים בתחומם ולהביא אותם לקדמת
הבמה באותם נושאים.
כך אתם ,קהילת הקוראים ,תוכלו
לקדם את עצמכם דרך הטוקבקים.
זהות המשתמשים שמורה
במערכת.

.3

שומרים על מרחב
ציבורי מכבד.

אנחנו מעודדים דיונים ,גם אם הם
סוערים ,אולם לא נסבול מתקפות נגד
אישיות והערות ארסיות ,בוודאי אם הן
מכוונות לאדם כלשהו.
כך נשמור על מרחב ציבורי מזמין
ומכבד ונאפשר דיונים אינטליגנטיים
וענייניים.

.4

מי שלא יעמוד בכללי
הקהילה – ייחסם.

הזדהות המגיבים מאפשרת לנו לחסום
כל מי שלא עומד בכללי הקהילה
ומשתמש בפלטפורמה לביטויי אלימות,
גזענות ,הסתה  -וכל מה שמוגדר ככזה
על ידי הקוד האתי שלנו¿ .
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למה זה מופיע בדוח?
משבר הקורונה השפיע רבות
על מחזיקי עניין רבים בגלובס
ולכן חשוב לנו להציג כמה
מהאתגרים איתם התמודדנו

במבט לאחור

עורך הדוח  /אחריות  /שקיפות  /איזון  /אמינות  /הדדיות  /תכליתיות

עיי
ן ערך:

ת

כל
יתיות

נקודות מרכזיות:
> פירוט הצעדים שננקטו בדרך
לצמצום הנוכחות והמעבר
לשיטת עבודה (ברובה) מרחוק
> בשנה החולפת סיקרנו
בהרחבה את מגזר העצמאים,
שהפגיעה בו הלכה והתעצמה
עם פרוץ משבר הקורונה

ניהול גלובס ומשבר הקורונה
מוכנות ומניעה

התאמות נדרשות ,צמצומים הכרחיים

הנהלת גלובס (המוגדר כעסק
חיוני) גיבשה תוכנית כלל־
ארגונית להתמודדות עם התפרצות
הקורונה כבר ב־ 8במרץ .זה היה
בתחילת השבוע שבסופו החליטה
הממשלה על איסור התקהלות של
למעלה מ– 100איש ( 12במרץ) ,ושבוע
טרם נאסרה התקהלות של יותר מ–10
אנשים במקום העבודה ( 15במרץ).
התוכנית נועדה לסייע בניהול
ההמשכיות העסקית ובשימור
שגרת העבודה במציאות החדשה;
במסגרתה ננקטו צעדים רבים למניעה
וצמצום של התפשטות הנגיף בקרב
העובדים ובמרחבי העבודה השונים.
בין היתר ,צעדי המניעה כללו
הקמה של סביבת עבודה דיגיטלית
עבור העובדים מרחוק; עדכון
תוכניות העבודה השונות ,לרבות
תקציבים ותחזיות פיננסיות; הערכת
סיכונים רוחבית ומתמשכת; ובחינה
של שרשרת האספקה והתאמתה
למצב החדש.
ב־ 11במרץ הוחלט על צמצום
נוכחות העובדים למינימום האפשרי,
וב־ 15במרץ החלה רשמית מתכונת
'עבודה מרחוק' .לאורך רוב התקופה,
 70%מעובדי גלובס עבדו מבתיהם,
ו־ 30%עבדו מהמשרדים ומבית הדפוס;
עשרות מחשבים ניידים נשכרו על
מנת לאפשר לכ– 150עובדים להתחבר
מדי יום למערכות השונות מבתיהם;
סימולציות של דימוי עומסים על
המערכות השונות הובילו לאיתור של
מספר תקלות  -וכך שודרגה מבעוד
מועד התשתית לחיבור מרחוק¿ .
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הירידה בהיקף הפרסום וביטול
הכנסים והוועידות ,הבהירו
להנהלת גלובס כבר בתחילת המשבר
שפנינו לפגיעה בהכנסות .לכן הוחלט
על נקיטת צעדים שונים לצמצום
ההוצאות ולהתייעלות רוחבית.
התקשרויות עם ספקים ויועצים
 לרבות חברי דירקטוריון גלובס -נבחנו מחדש ואף צומצמו ככל הניתן.
הוצאתם של עובדים לחל"ת ,כמו גם
צמצום היקפי משרות ,טופלו בזהירות
ובעדינות המתבקשות.
כמו כן ,אף שנבחנה אפשרות של קיצוץ
שכר רוחבי ודיפרנציאלי לכלל העובדים
בארגון ,הוחלט שלא לפגוע בשכרם  -גם

במחיר ויתור על החיסכון הגלום במהלך.
הסיבה הייתה ועודנה ההערכה הרבה
למאמץ העובדים ,למחויבותם הגבוהה
ולמסירות שגילו בעת המורכבת הזו.
ההימנעות מקיצוץ רוחבי
התאפשרה ,בין היתר ,בעקבות
התגייסותם של חברי הנהלת גלובס
לקיצוץ בשכרם.
בסופו של התהליך פחות מ־ 20עובדי
גלובס הוצאו לחל"ת ,רובם במשרות
או במוצרים שספגו ירידה משמעותית
בפעילות ובהיקפי הפרסום ,כמו
למשל מגזין "ליידי גלובס" ,שהוצאתו
לאור הוקפאה בחודשים מאי ויוני עד
שהוחלט בצער על סגירתו¿ .

שינויים בדפוס ובהפצה



מהלך נוסף שהתבצע בעת המשבר
הוא סגירת מערך הפצת הערב של
העיתון והמעבר להפצת בוקר .אף שתוכנן
במקור להתבצע כמהלך מדורג ,השלכות
הנגיף הובילו אותנו לבצעו בפעימה אחת.
כמו כן ,בתאריך  27במאי הודיעה מו"לית
גלובס ,אלונה בר און ,על העברת ההדפסה
מחוץ לגלובס ,החל מחודש ספטמבר השנה.
בהודעה שפורסמה במדור 'גלובס־על־
גלובס' באתר (בדומה לדיווחים דומים
על הנעשה בארגון) ,הודתה בר און כי
מדובר בהחלטה קשה ,בעיקר בגלל עובדי
בית הדפוס" :אחד הגורמים המשמעותיים
לקראת בחירתנו בבית הדפוס החדש יהיה
רצונם לשלב אצלם את עובדי הדפוס
שלנו להמשך עבודה"¿ .

אתר "גלובס"
18.5.2020

שמים את העצמאים במרכז



כשאזרחים נדרשים בבת–אחת
להתמגן בפני משבר בריאותי,
לשרוד קריסה כלכלית ולהתמצא בתוך
מבוי סתום פוליטי ,מדובר באתגר
ייחודי ורב–ממדי.
במקביל להתמודדות הארגון עם
האתגר הניהולי ,מרגע התפרצות
נגיף הקורונה פעלנו בשורת מהלכים
שערכם עבור קוראינו היה כפול :מחד,
יצירת עניין באמצעות תוכן איכותי
ומשמעותי; ומאידך ,יצירת עוגן של
ודאות במציאות מתעתעת ולפרקים
חסרת כל היגיון.
אם לבחון את חצי הכוס המלאה,
המגפה הציגה בפנינו הזדמנות נדירה
לממש באופן רוחבי ,כארגון ,את ערך
התכליתיות (ראו עמ'  :)6הן במערכת
העיתונאית והן בפלטפורמות נוספות.
הבטחות או ביצועים
לאורך חודשי המשבר דיווח בהתמדה
כתבנו עמירם ברקת על התמודדות
הממשלה עם נזקי המגפה והשלכותיה
על המשק הישראלי .ברקת הקפיד
לחשוף את הפערים בין הבטחות
הממשלה ובין מימושן בפועל ,הן
בפילוח של המשאבים שהוקצו (ראו
גרף משמאל) והן בהשוואת התמיכה
הממשלתית בישראל לנעשה בעולם.
מדור קבוע בשער האחורי
בחודש ספטמבר ,חודשים רבים לפני
שפרצה הקורונה ,החלטנו לייחד מדור
יומי לקשיים של עסקים קטנים ושל
העצמאים .סברנו שמדובר במגזר שאינו
זוכה להכרה ראויה ביחס לחלקו במשק.

בנובמבר  2019אף דיווחנו על קבוצת
העצמאים "אני שולמן" ועל המאמץ
של חבריה להשפיע על דעת הקהל
בישראל ,לקדם תיקוני חקיקה ולהוביל
לשינוי מדיניות ישירות מול רשות
המסים.
עם פרוץ המגפה ,החלטנו להקדיש
מדי יום חלק ניכר מהשער האחורי
שלנו למצוקת העצמאים .המדור
"עצמאים במשבר" מציב במרכז את
הקשיים בהם נתקל המגזר כדי לקדם
פתרונות לפערים שלא טופלו מעולם.
בחודש מאי ,דיווחה כתבתנו אלה
לוי–וינריב שלמרות הכרזת הממשלה כי
תגדיל את שיעור העצמאים הזכאים לסיוע
עקב נזקי הקורונה ,בפועל רבים מהם לא
יזכו לו בגלל שיטת ה"שוטף–פלוס".
בעקבות הלחץ הציבורי והטיפול
של גלובס בסוגיה ,נענתה רשות
המסים וגיבשה המלצה לממשלה
על תיקון תנאי המענק לעצמאים כך
שעסקים העובדים בשיטת "שוטף־
פלוס" לא יפגעו¿ .

שער גלובס
13.4.2020

גלובספסח

עיתון העסקים של ישראל www.globes.co.il º

"גלובס" בימי משבר
מדורים יומיים חדשים
EXIT

במיליארדי שקלים

102
מיליארד
שקל*
סה"כ

שחולק
בפועל

› אמרו לי באוצר' :המשק בתעסוקה מלאה ,אם כמה עצמאים
ייפלו הם ימצאו עבודה' .כמה ימים אחר כך היינו עם  500אלף
מובטלים .אני לא נאבק על זכויות לעצמאים ,אני נאבק על
המדינה ,על הכלכלה ,עבור כל ילדי ישראל › באוצר יש אנשים
טובים ,אבל הם מעולם לא ניהלו עסק ,הם מעולם לא הוציאו
חשבונית ,הם לא מבינים בכלל איך המגזר העסקי עובד ואיך
אפשר להחזיר אותו לפעילות .בסוף האירוע הם יפצו גוויות
לא עסקים › באמצע פברואר כבר התחילו לספר סיפורים
שהקורונה תגיע ,שהמשבר מתקרב ,וכולם דיברו על ההיערכות
הרפואית בלבד .לנושא הכלכלי אף אחד לא התייחס ›

אסטרטגיית יציאה

בדיקות בעבודה יסייעו
לחזרה לשגרה
עמ' 6

הגרף היומי

הניסוי השבדי אולי
הצליח ,אבל החולה מת
עמ' 8

13.4.20

10,186

איש פוטרו החודש.
שיעור הפיטורים
כמעט הוכפל
בהשוואה לחודש מרץ

קריסה של העצמאים היא קריסה של המשק
זה נורא מעציב שהממשלה לא מסוגלת לקחת אחריות
אמיתית › המשבר חשף את הפערים בין שכירים לבין
עצמאים .אבל יש גם הזדמנות לשינוי .תפסיקו לחנוק אותנו,
תרדו לנו מהצוואר ,תנו לנו לחיות ,תנו לנו לעבוד

שוק ההון
עמ' 22־29

השקעות בימי קורונה

איפה להשקיע כשסיר
הלחץ עולה על גדותיו
עמ' 28

 11קושיות קורונה
פרויקט מיוחד
לילדים ולנכדים
עמ' 20

מובילי מאבק העצמאים בישראל מסכמים חודש של מאבק בשיחה משותפת
אלה לוי־וינריב ,עמ' 2

15.6.2020

הסכום שהתקבל
במיליארדי שקלים

23.1 33
הלוואות
לעסקים
הסכום

 //עמ' 14

יום ב’־ג’ ,י”ט־כ’ בניסן תש”פ13 ,־ 14באפריל   2020המחיר  15.00ש”ח  כתובת המערכת :רח’ אצ”ל  53ראשל”צ  03-9538888 ,להצטרפות ל”גלובס” *5988

מעקב גלובס אחר יישום תוכניות הסיוע,

הסכום שהובטח
 +תוספת

לנאשם מותר להרכיב ממשלה?
זאת לא טעות ,זו מדיניות

בערבות
מדינה ,ביטול
ארנונות ,דחיית
תשלומים ועוד

0.3
האצת פרויקטי
תשתית

33
מיליארד
שקל*
סה"כ

2.3
מענה בריאותי
7.3
דמי אבטלה,

מענק פסח ועוד

*בחודשים מאי ויוני הוגדלו הבטחות הסיוע ,בעיקר מהגדלת קרן ההלוואות בערבות מדינה
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הקוד האתי של גלובס
>>
צוות הכתיבה
של הקוד האתי:
› ד”ר תהילה שוורץ אלטשולר
› עו”ד הגר גנין
› פרופ’ יחיאל לימור
› ענת אגמון
› נעמה סיקולר
› חן מענית
› אנדרה טבקוף
› סטלה קורין ליבר
› עמירם ברקת
› מיכל אריאלי
› מיקי לוי
› שחר פוקס
› עמרי זרחוביץ'

אחריות ציבורית,
אמינות ,הגינות ויושרה

 .1אנו מחויבים ,מתוך אחריות
ציבורית ,לשאוף בעבודתנו
להגינות ,ליושרה ,לאמינות
ולשקיפות.
 .2נשאף להציג מגוון דעות ותכנים
בנושאים שונים.
 .3אם נביע דעה אישית ,נעשה זאת
באופן שיבטיח כי אדם סביר יוכל
להבין שמדובר בהבעת דעה.
 .4נקפיד על תרבות הכתיבה,
הדיבור והדיון ועל כבודם של
המשתתפים בו.
עצמאות ,אי–תלות ,מניעת
משוא פנים וניגודי עניינים

 .5נשאף להימנע מניגוד עניינים,
הן בדרכי השגת מידע והן בפרסומו
לציבור.
 .6נקפיד להימנע מהשפעה של
אינטרסים ולחצים פוליטיים,
כלכליים ואחרים ,חיצוניים או
פנימיים ,על עבודתנו.
 .7לא נמנע מלפרסם דבר הראוי
לפרסום ,לפי שיקול דעתנו
המקצועי.

העבודה על הקוד החלה
בדצמבר  ,2017והוא פורסם
לראשונה במאי 2019
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 .8לא נעמיד את עצמנו במצב
שבו קיים חשש לניגוד עניינים בין
חובותינו כעובדי העיתון וככותבי
המערכת הקבועים לבין אינטרס
מכל סוג ,שלנו או של קרובינו.
במקרים שבהם קיים אינטרס
מקצועי משמעותי שנעסוק בנושא
שיש לנו בו ניגוד עניינים כאמור,
נפנה לעורך האחראי ונדווח לו
במפורט על כך ,והעורך יכריע

בסוגיה .החליט העורך לפרסם,
נלווה את הפרסום בגילוי בהיר
ובצורה בולטת של ניגוד העניינים.
 .9פרסום העוסק בנושאים הנוגעים
לעיתון ,לבעליו ,לבעלי מניות בו,
למו"ל העיתון ,לחברות–אחיות של
העיתון ,או לאינטרסים אחרים של
העיתון ,נלווה בגילוי בהיר ובצורה
בולטת של האינטרסים ,כלכליים
או אחרים ,הבאים לידי ביטוי
בפרסום.
 .10פרסום שנוצר או נכתב שלא
על–ידי כותבי המערכת הקבועים,
ואשר כתבו נתון בניגוד עניינים
בפועל או למראית עין עם נושא
הכתיבה ,נאפשר רק במקרים בהם
יש לפרסום ערך משמעותי ,ונלווה
זאת בגילוי בהיר ובצורה בולטת
של ניגוד העניינים.
 .11כיוון שליבת עיסוקנו נוגעת
למידע רגיש המשפיע על שוק
ההון ועל שווקים כלכליים נוספים,
לא ננהל ,במקביל לתפקידנו
כעובדי העיתון ,תיק השקעות מכל
סוג שהוא ,למעט החזקה עיוורת או
פסיבית.

 .12כאשר נעסוק בעיסוק נוסף,
באופן זמני או מתמשך ,בתמורה
או ללא תמורה ,לצד עבודתנו
בעיתון ,נקפיד על הכללים הבאים:
•אין ניגוד עניינים בין העיסוק
הנוסף שלנו לבין עבודתנו
העיתונאית ,ולא נוצר חשש
להטעיית ציבור הקוראים או
לפגיעה במוניטין של העיתון
ובערכים שאליהם הוא שואף ,כפי
שהם באים לידי ביטוי בקוד זה.

• לא נעסוק בעיסוק שהוא במהותו
תשדיר פרסום ,יחסי ציבור או
שירות דומה אחר ,בין שבתחום
מומחיותנו ובין שלאו ,בין
שבתשלום ובין שללא תמורה.
•לא נעסוק בייעוץ פיננסי ,בייעוץ
בהשקעות או בניהול כספים
למעט למען עצמנו או קרובינו.
•אם העיסוק הנוסף הוא באמצעי
תקשורת אחר ,נוודא שאין בכך
כדי לפגוע ,בפועל או למראית
עין ,במחויבותנו כלפי העיתון,
ובכל מקרה נהיה כפופים לכללי
הקוד האתי של העיתון גם בזמן
שנעסוק בעיסוק הנוסף באמצעי
תקשורת אחר.
•אם מדובר בעיסוק נוסף שהינו
ציבורי או אזרחי באופיו ,כגון
ועדה ציבורית או עמותה ,נקפיד
שלא יהיה מדובר בעניין שאנו
מסקרים או מתייחסים אליו
במסגרת עבודתנו בעיתון.
•אם מדובר בפעילות פוליטית
או מפלגתית מכל סוג ,נוודא כי
אינה משפיעה ,אף למראית עין,
על עבודתנו ,או יוצרת נראות
שלפיה העיתון עומד מאחוריה
או שהיא מפירה הוראה אחרת
מהוראות קוד זה.
 .13לא נופיע בכנסים או
באירועים פומביים העלולים
להשפיע ,אף למראית עין ,על
עבודתנו או שעלולים לערער את
אמון הציבור בהיעדר משוא הפנים
שלנו ,בייחוד כשמדובר בהופעה
בפני אישים ,חברות או קבוצות
המסוקרים דרך קבע בעיתון או

מייצגים גורמים כאלה.
ניוועץ מראש בעורך האחראי
עלינו באשר לקבלת תשלום וגובהו
תמורת ההשתתפות באירועים
אלה ,ובכל מקרה נמנע מלדווח
עליהם בעיתון.
 .14לא נבקש ולא נקבל טובת
הנאה מכל סוג שיש לה קשר,
בין שבמישרין או בין שבעקיפין,
לעבודתנו בעיתון ,למעמדנו או
לקשרים שיצרנו במסגרת עבודתנו
בעיתון.
 .15בעניין תוכן שיווקי נקפיד
על הכללים הבאים:
•לא נאפשר שילוב תכנים
שעבורם הועברו לעיתון כסף או
שווה כסף ,במישרין או בעקיפין,
באופן מיוחד או כחלק מעסקת
פרסום כוללת ,אלא רק כאשר
שיקול הדעת באשר לשילוב
תכנים אלה ,ואופן סיקור גופים
ואנשים והיקפו ,יישארו באופן
בלעדי בידי עורך/ת העיתון ,ואף
אדם או מחלקה אחרת בעיתון לא
יוכלו לקבל החלטות באשר לכך.
•נוודא כי תכנים אלה יסומנו
בבירור בשם או בסימן אחיד,
באופן בולט ובראש הפרסום,
הכל בהתאם לאופי הפרסום
(בדפוס או במדיה דיגיטלית),
וייכתב בהם מי הגוף המממן.
•לא נשתתף בישיבות ובדיונים
שבהם נדונות עסקאות לשילוב
תכנים שיווקיים .באם נדרשת
מומחיותנו המיוחדת בישיבות
ובדיונים אלה ,לא נשתתף בחלק
העוסק בתנאי עסקת השילוב.

דיוק בעובדות

 .16נשאף להבטחת דיוק ,אמינות
ושלמות של המידע שנפרסם .לפני
הפרסום נוודא ששקלנו את מכלול
העובדות הרלוונטיות .אם נפרסם
מידע שאינו שלם או עדכני  -נציין
זאת.
 .17נפרסם הערכות ופרשנויות
המבוססות על עובדות ונמנע
מהשערות בלתי מבוססות.
 .18נשאף תמיד להסתמך על
מקורות ,אנושיים או אחרים,
שנחשפנו אליהם מכלי ראשון.
 .19נפעל לציין מקור מדויק
(אנושי או אחר) לכל מידע
שנפרסם ,ובמקרים רלוונטיים
נבהיר את הדרך שבה הגיע אלינו
המידע מן המקור.
 .20אם נצטט ידיעות שנאספו על־
ידי סוכנות ידיעות ,גם אם יש לנו
הסכם עמה ,או אם נדווח על אירוע
שלא נכחנו בו ומדובר ב"דיווח
קבוצתי" ,נבהיר זאת במפורש.
 .21לא נצטט מסמכים או נתונים
ללא מקור כאשר יש מקור שאפשר
להעניק לו ייחוס או ִמזְ כה (קרדיט)
פומבי הוגן.
 .22לא נשתמש בהטעיה להשגת
מידע או לקבלת הסכמה למסירת
מידע ,אלא כשמדובר בדרך חיונית
להשגת המידע ,וזאת תוך הפעלת
שיקול דעת ולאחר שהתקבל אישור
הממונה הרלוונטי.
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כיצד נכתב הקוד אתי
של גלובס המתחדש
בשלוש השנים האחרונות
מתקיים בגלובס תהליך רה–
ארגון מקיף .לראשונה מנוסחות
הגדרות למגוון תהליכים וממשקים,
והגדרות מן העבר נבחנות מחדש.
מדי יום אנו בוחנים את עצמנו,
בודקים את האופן בו אנו ממלאים
את תפקידנו כעיתון העסקים של
ישראל ,ואת הדרך בה אנחנו
מממשים את האחריות שלקחנו
על עצמנו.
לפני יותר משנה ,עשינו צעד
משמעותי בבדיקה העצמית ובהחלת
קודים התנהגותיים :השלמנו את
כתיבת הקוד האתי של העבודה
העיתונאית בגלובס ,והפצנו אותו
לכלל המועסקים בעיתון.
הקוד ,שמובא כאן לפניכם
במלואו (ללא הערות השוליים),
נועד לייצר אחידות כללים ונהלים,
לסייע בפתרון דילמות שצצות
בעבודה השוטפת ,לחדד את
המחויבות המקצועית והציבורית
שלנו ,וכפועל יוצא  -להגביר את
האמון בינינו לבין קהל הקוראים
וכלל מחזיקי העניין.
גיבוש הקוד נמשך מספר
חודשים בהם מופו הצרכים
והדילמות ,נבחנו מסמכים שונים
שאומצו בכלי תקשורת בארץ
ובעולם ,והוצפו לדיון בעיות
אתיות שכיחות המלוות את
העבודה העיתונאית ,בגלובס
ובכלל.
הקוד נוסח בהלימה לערכי גלובס
המתחדש כפי שהם מופיעים בחזון
ובערכים שלנו (ראו עמ'  ,)6 ,3והוא
הנדבך המגשר ביניהם לבין הנהלים
וההנחיות הטכניות של העבודה
היומיומית ,כמו למשל חזקת החפות
(ראו עמ' .)33
אך לא בגלובס מצוי הידע כולו.
הקוד האתי שלנו לא שלם ללא הנדבך
שמעליו ,תקנון האתיקה של מועצת
העיתונות ,המסדיר את הכללים
החלים על עיתונאים בכלי תקשורת
בישראל .עיתונות ,לבטח בת–זמננו,
היא מקצוע דינמי ,וכך גם הקוד :מסמך
"נושם" ,המתעדכן מעת לעת על–פי
האירועים ,הצרכים ,הערות ציבור
והדילמות שיצוצו לאורך הדרך ¿ .



הקוד האתי של גלובס
אפיונים

הגנת הפרטיות

 .23לא נציין אפיונים כגון :גזע,
מוצא ,צבע עור ,עדה ,לאומיות ,דת,
מגדר ,עיסוק ,העדפה מינית ,מחלה,
מוגבלות גופנית או נפשית ,אמונה
או השקפה פוליטית ,מקום מגורים
ומעמד חברתי–כלכלי  -אלא אם כן
הם נוגעים עניינית לפרסום.

 .28ככלל ,נמנע מהשגת מידע
בנסיבות שבהן יש לאדם ציפייה
סבירה לפרטיות ,ללא הסכמתו
במפורש או כפי שעולה מנסיבות
העניין ,אלא אם קיים עניין ציבורי
בכך" .השגת מידע"  -בדרכים כגון
צילום ,ציתות או מעקב ,באמצעים
פיזיים או דיגיטליים.

שמירה על כבוד ושם טוב

 .29לא נפרסם מידע הנוגע לצנעת
חייו האישיים של אדם ,לרבות
נתונים על אודות מצב בריאותו או
התנהגותו ברשות היחיד ,או מידע
שהושג תוך פגיעה בפרטיותו של
אדם ,ללא הסכמתו ,אלא אם קיים
עניין ציבורי משמעותי בפרסום
המידע.

 .24לא נפרסם דבר העלול לפגוע
בכבודו של אדם או בשמו הטוב ,אלא
אם קיים בכך עניין ציבורי ולאחר
שווידאנו את אמיתות המידע ,ככל
שניתן ,בהתאם לנסיבות ולהקשר.
 .25בפרסום מידע העלול לפגוע
בכבודו של אדם או בשמו הטוב,
נפנה לקבל את תגובתו זמן סביר
לפני הפרסום .התגובה תוצג באופן
הוגן כחלק מהפרסום ,או זמן סביר
לאחריו ,אם נמסרה אחרי הפרסום.
 .26אם פרסמנו מידע על אודות
חשד נגד אדם ,מעצרו ,הגשת כתב
אישום נגדו או הרשעתו ,נפרסם
בצורה הוגנת גם מידע על הסרת
החשד נגדו ,שחרורו או זיכויו ,אם
ביקש זאת או אם אנו סבורים שיש
בפרסום זה משום עניין ציבורי.
 .27טעויות ,השמטות או מידע שגוי
שנפלו בפרסום ,נתקן במהירות
האפשרית ,בהגינות ובהבלטה
הראויה ביחס לפרסום המקורי ,ואם
הדבר אפשרי נעצור את המשך
הפצתם .אם נפגעו שמו הטוב או
כבודו של אדם בעטיים ,נפרסם
במקרים המתאימים גם התנצלות.
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 .30בדיווחים על אודות תאונות,
אסונות ,אירועי אלימות קשה או
מלחמה ,נאזן בין העניין הציבורי
שבדיווח מלא לבין הצורך לנהוג
בחמלה כלפי הקורבנות ובני
משפחותיהם.
 .31ההסכמה המוזכרת בכל סעיפי
חלק זה תושג על–ידי כך שנציג את
עצמנו כעיתונאי גלובס ,או כמי
שעובדים בעבור העיתון ,ונבהיר
כי מדובר במידע העתיד להתפרסם
ברבים .מידע שנמסר לאחר הבהרה
זאת נראה כמידע שיש הסכמה
לפרסמו.
 .32כאשר המידע נוגע לקטין
מתחת לגיל  16או במי שמונה לו
אפוטרופוס ,תידרש בנוסף להסכמתו
גם הסכמת ההורה או האפוטרופוס.
 .33פרסום מידע על–ידי אדם במקום

אחר ,כגון ברשת חברתית ,לא מהווה
בהכרח הסכמה לפרסומו גם בערוצי
העיתון.
הגנה על מקורות עיתונאיים
וחיסיון מקורות

 .34לא נגלה ולא נפרסם מידע
שנמסר לנו בתנאי שיישאר חסוי.
 .35לא נמסור ולא נפרסם זהות של
מקור שנחשף בפנינו בתנאי שיישאר
חסוי ,ונשאף לוודא כי אין במידע
המתפרסם על–ידנו כדי לחשוף את
המקור ,במישרין או בעקיפין.
 .36לא נמסור לרשויות מידע
שנאסף במסגרת עבודתנו ,אך נשקול
מסירתו כאשר מדובר בחקירת פשע
חמור.
 .37נפעל לאבטחת המידע שנאסוף
במהלך עבודתנו.
עריכת מידע

 .38עיבוד של מידע ועריכתו,
בטכניקות ובאמצעים טכנולוגיים,
ייעשו באופן הוגן ובדרך שלא
תפגע בשלמות המידע ובדיוקו .אם
תצלומים וקטעי וידאו או שמע עברו
עריכה משמעותית  -נציין זאת
במפורש.
 .39נציין ונסמן בבהירות פריטי
מידע שלא נוצרו על–ידי העיתון או
עובדיו ,לרבות סרטונים המגיעים
ממקורות חיצוניים ,תוכן גולשים,
תמונות אילוסטרציה ,תוכן ארכיוני
או תכני מציאות וירטואלית.

הצגת נתונים כמותיים

 .40אנו מודעים לערכו של מידע
מבוסס נתונים כמותיים ,כגון מדדי
שוק הון ,תוצאות סקרים וצבירי נתונים
( ,)datasetsולהשפעתו האפשרית על
הציבור .לכן ,נציג נתונים כמותיים
בדרך שתאפשר להבין את מקורם ,את
משמעותם ואת ההקשר שלהם .ככל
שהדבר ניתן ,נאפשר שקיפות והנגשה
לציבור של מסדי הנתונים הגולמיים,
ואם נעשה בהם עיבוד  -נבהיר זאת.
 .41נציג בצורה אמינה ומדויקת
השוואות בין נתונים כמותיים ,לרבות
קורלציה בין משתנים ,הצגת נתונים
בהקשר היסטורי או ענייני נאות ,או
בעת שילוב נתונים כמותיים ומידע
אנקדוטלי.
 .42נקפיד על העמדה צורנית נכונה,
מדויקת ואמינה של נתונים כמותיים
אם הם מוצגים בצורה גרפית או
חזותית.
 .43כאשר נפרסם תוצאות סקרים
נקפיד לציין את זהות מזמין הסקר,
המממן שלו ועורכו ,את שיטת
המדגם וגודלו ,וכן את טווח הטעות
הסטטיסטית ונוסח השאלות שהוצגו
לנחקרים .אם אנו מזמיני הסקר
וזה מיועד להקיף מדגם של כלל
האוכלוסייה (כגון סקר בחירות),
נקפיד לוודא שגודל המדגם ומשרעת
הנבדקים כוללים את כל קבוצות
האוכלוסייה ללא הפליה.
כפיפות לקו

 .44בכל מקרה של ספק או התלבטות
בפרשנות של כללים אלה או ביישומם,
או בהחלטה הנגזרת מהם ,ניוועץ
בממונה עלינו .עבודתנו תיעשה תוך

עצמאות מלאה ,אך אנו מכירים בחירות
העורך האחראי להפעיל שיקול דעת
ולקבוע כי שיקול עריכתי גובר על
השיקול שראינו לנגד עינינו במסגרת
עבודתנו.
 .45סעיפי תקנון זה יחולו על
העיתונאים ,עובדי המערכת ,הכותבים
הקבועים ,העורכים ,המנהלים
והעובדים בעיתון ועל כל מי שאחראי
להפקת תכנים עיתונאיים ולפרסומם
במסגרת פרסומי העיתון בכל הערוצים
המודפסים והמקוונים וחשבונותיו
ברשתות החברתיות.
 .46נפעל בחשבונותינו הפרטיים
ברשתות החברתיות מתוך הכרה בזיהוי
ובמיתוג שלנו כעובדי העיתון ,ונקפיד
על תרבות דיבור ודיון .כאשר נפרסם
מידע הקשור לעבודתנו בעיתון ,נקפיד
על מימוש הכללים בתקנון זה .נהיה
שקופים גם באשר לתיקונים ולמחיקות
שנבצע בפרסומינו.
הגדרות

" .47מידע"  -כל מידע חזותי ,קולי,
מודפס או כתוב שאנו אוספים או
מפרסמים.
" .48פרסום"  -הגשה של מידע
לציבור ,בכל דרך וערוץ להעברת
המידע.
 .49מידע שיש בפרסומו "עניין
ציבורי"  -מידע המשרת את זכות
הציבור לדעת ואת יכולתו לקבל
החלטות באופן מושכל ,כגון מידע
על פשעים ומעשי שחיתות ,להטעיית
הציבור ולהגנה על בטיחותו ובריאותו,
או לתפקוד רשויות השלטון ונציגי
הציבור¿ .
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נהלי גלובס
גילוי מלא



לחברות–אחיות של העיתון או לאינטרסים
אחרים של העיתון ,נלווה בגילוי בהיר ובצו־
רה בולטת של האינטרסים ,כלכליים או
בספטמבר 2019
תשע”ט | 11–10
לידי באלול
ג’–ד’ | י’–י”א
גלובס יום
בפרסום".
ביטוי
הבאים
אחרים,

החל משנת  2017לקח על עצמו
גלובס מחויבות לפרסם "גילוי מלא"
במקרים בהם יש לידיעה קשר מהותי לאחד
מבעלי העניין בעיתון .זאת ,בדגש על
אינטרסים כלכליים מהותיים מסדר ראשון*.
המטרה של נוהל "גילוי מלא" היא להגביר את
יישום הנוהל הוא דינמי ומתעדכן באופן
www.globes.co.il
השקיפות ואת אמון הציבור בתקשורת ועל כן
שוטף ומטבע הדברים דורש הרבה מאוד שיקול
הוא מתבצע בצורה בולטת בצידה של כל ידיעה דעת :כיצד נכון לאזן בין הזכות לפרטיות לבין
רלוונטית ,הן בעיתון המודפס והדיגיטלי והן
הגילוי המלא.
באתר העיתון .יחד עם זאת ,כוונת הנוהל היא
הטבלה בהמשך מרכזת  -לשם השקיפות -
להקפיד על יישום ענייני ,מדויק ואמין מבלי
מקרים בהם נדרשת המערכת לפרסם "גילוי
לעשות בו שימוש יתר טהרני נטול הבחנה בין
מלא"  -המבוצעים כיום בפועל .בכל מקום בו
עיקר וטפל ,עם חדירה מיותרת לפרטיות אשר
מתעורר ספק לגבי שימוש בגילוי מלא ישנה
עלולים להביא לביזוי הנוהל ,כמו גם העיתון
חובת התייעצות עם עורך אחראי ,עם עורכת
בתמורה
•
המוצעת
לתוכנית
ההתנגדויות
את
להסיר
אחוזים,
במתחם ,שמחזיקים בשברי
הפרטיים
יעה למאות בעלי הקרקעות
העניין שלו.
ובעלי
גלובס או עם סגנה ובמקרים מיוחדים  -גם עם
יתפרשו על פני מספר מתחמים
שזכויותיהם
אתיקה¿ .
ת זכויותיהם במתחם אחד בלבד ,שבו תתאפשר רק בנייה למגורים .זאת ,במקום יועצי
הם יבקשו מבעלי הקרקעות שהצטרפו
בלשון הקוד האתי (סעיף  )9של גלובס:
תוכנית שדה דב
להתנגדויות לתוכנית להסיר את
"פרסום העוסק בנושאים הנוגעים לעיתון,
ההתנגדות.לאדם עצמו
במספרים *מסדר ראשון  -הנוגעות
בלבד
ראשונה
הוא
המייצג אף
מדרגהבן יעקב,
או לקרובי משפחתועו”ד עמי
לבעליו ,לבעלי מניות בו ,למו"ל העיתון,

ציעה דיל לבעלי קרקעות בשדה דב:
את ההתנגדויות ונבטיח את זכויותיכם

ין
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בעלי קרקעות במתחם הסביר אמר
אלף יח"ד
כי “הזכויות הבסיסיות של האנשים
בלעדי
התוכנית
ייבנו בשטח לפי
הן לקבל את הזכויות במקום אחד.
גלובס
אבל התיקון לקוי לא פחות מהליקוי
היסודי ,של פיזור הזכויות בין שלושת
אלף מ"ר
גלובסחדשות
>> 8
גלובס
המתחמים .הרעיון טוב ,אבל מה קורה
אם מי שיש לו זכויות של יותר משש
10.9.2019
שטחי תעסוקה
חדשות
יח”ד ,מדוע שייפגע? גם מישהו שיש לו
חלקים גדולים ,רוצה לרכז את הזכויות
דוד את ההיגיון שמאחורי הצעתם
שלו” .עו”ד מרים דונין–שוב ,שותפה
שכוללת חלק נוסף  -נגד תוכנית
במשרד עו”ד המבורגר ,עברון ,המייצגת
הבנייה הוגשו עשרות התנגדויות,
בעלי זכויות במתחם הסבירה כי בכדי
חלקן מצידם של בעלי הקרקעות
למקסם את ההצעה על בעלי הזכויות
רשות מקרקעי ישראל מציעה למאות בעלי הקרקעות הפרטיים במתחם ,שמחזיקים בשברי אחוזים ,להסיר את ההתנגדויות לתוכנית המוצעת • בתמורה
יצהר
מתחם שדה דב" .דיל" שטוב לשני הצדדים?
הנוכחי,
מתחמיםחובה עליהם להתאגד¿ .
בשטח
מקפחיתפרשו על פני מספר
שזכויותיהם
שהתכנוןזאת ,במקום
שחשיםבנייה למגורים.
שבו תתאפשר רק
אילבלבד,
צילום :אחד
מציעים ברמ"י להבטיח את זכויותיהם במתחם
זאת ,משום הם יבקשו מבעלי הקרקעות שהצטרפו
בקרקע.שדה דב
את זכויותיהם תוכנית
מאת אריק מירובסקי
להתנגדויות לתוכנית להסיר את
במספרים
(רמ”י)
ישראל
מקרקעי
ברשות
שהבעלות על הקרקע בשדה ,היא ההתנגדות.
הזכויות יתקבלו במתחם שכולל בנייה
שיש להם שברירי
“יש אנשים,
הסביר אףאמרהוא גילוי מלא
מבקשים לקצר את לוחות הזמנים
עו”ד עמי בן יעקב ,המייצג
אנחנוהענקית
זכויות.תוכנית הבנייה
בקידום
יח"דשניתן בעלי קרקעות במתחם
למגורים בלבד .דוד הסביר כי רמ"י
את הזכויות
איחדנו
16לאאלףכזו
וירטואלית ,כלומר
במתחם הגוש הגדול בתל אביב,
כי “הזכויות הבסיסיות של האנשים
בלעדי
שכולל בתוכו את קרקעות שדה
הן לקבל את הזכויות במקום אחד.
גלובס
עדנה בר און ,אמה של יו”רית
שמחזיקה בכ 70%-מהקרקע תיקח
בין
אותן
וחילקנו
המתאר
ברמת
עריכת
לאחר
ורק
בשטח.
אותה
לסמן
דב לשעבר .ל”גלובס” נודע כי
אבל התיקון לקוי לא פחות מהליקוי
הוועדה
קיימה
האחרונים
בימים
היסודי ,של פיזור הזכויות בין שלושת
אלף מ"ר
“גלובס” אלונה בר און ומבעלות
לעצמה את זכויות הבנייה למשרדים
המתחמים.עניין באו אלינו ואמרו הסדר של איחוד 323
שילווה
וחלוקה,
שלושתלתכנון ובנייה תל אביב
המחוזית
המתחמים .הרעיון טוב ,אבל מה קורה
דיון בהתנגדויות שהגישו בעלי
אם מי שיש לו זכויות של יותר משש
מהדיון העלה
‘ישכחלק
לנובתוכנית.
בטבלאות איזון שמאיות ,הזכויות יח”ד ,מדוע שייפגע? גם מישהו שיש לו
השליטה בעיתון ,נמנית עם רשימת
מסחר ומלונאות בתוכנית ותשאיר את
מנהליוזמהשתי יחידות דיור
בקושי
לנו
מרחב תל אביב ברמ”י ,צחי דוד,
חלקים גדולים ,רוצה לרכז את הזכויות
לאחד קרקעות של בעלים בשטח
דוד את ההיגיון שמאחורי הצעתם
שלו” .עו”ד מרים דונין–שוב ,שותפה
היורשים בעלי הזכויות בקרקע.
זכויות הבנייה למגורים בידי בעלי
אותנו להתמודד ב–3
שולחים
ואתם
מודעים לכך
ברמ”י
עד שש יח”ד
שמחזיקים בזכויות של
נוסף  -נגד תוכנית
יהפכו לממשיות.שכוללת חלק
במשרד עו”ד המבורגר ,עברון ,המייצגת
למתחם אחד ,וזאת על מנת להקל על
הבנייה הוגשו עשרות התנגדויות,
בעלי זכויות במתחם הסבירה כי בכדי
הקרקעות הפרטיים.
שונות’,למצבאמרנו בסדר” הסביר
תוכניות
כשבתמורה
הצעתם,
התוכנית .זאת בניגוד
קידום
בעלי הקרקעות
ועל כן העלו אתחלקן מצידם של
למקסם את ההצעה על בעלי הזכויות
יום ג’–ד’ | י’–י”א באלול תשע”ט |  11–10בספטמבר 2019

www.globes.co.il

מה

ל

ם

קע

רמ”י מציעה דיל לבעלי קרקעות בשדה דב:
הסירו את ההתנגדויות ונבטיח את זכויותיכם
ייבנו בשטח לפי התוכנית

גילוי מלא ,קשרים מהותיים
שם המסוקר/ת

הקשר לגלובס

נוסח גילוי מלא

"בית וגג" -
התחדשות
עירונית

אלונה בר און

אלונה בר און ,יו"ר גלובס ומבעלות השליטה,
היא יו"ר חברת ההתחדשות העירונית ״בית וגג״

אלונה בר און

• אלונה בר און ,יו""ר גלובס ומבעלות השליטה,
היא יו"ר עמותת ילדים בסיכון
• חברת הוועד המנהל בבית יגאל אלון

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

מריוס נכט הוא בן הזוג לשעבר של ענת אגמון,
מבעלות השליטה בגלובס .השניים מצויים במחלוקת

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

ענת אגמון מבעלות השליטה בגלובס חברה בוועד המנהל
של ( ....להשלים בהתאם לפרסום)

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

עדנה בר און ,מבעלות השליטה בגלובס,
היא בעלת זכויות זניחות יחסית בקרקע

בעת פרסום
הנוגע ישירות
לבעלי הזכויות

חברת מבנה
(לשעבר
תעשייה
מבני
אלונה בר און
 /כלכלית
ירושלים  /דרבן)
או מי ממנהליה

למשפחת בר און ,מבעלות השליטה בגלובס ,מניות מיעוט
בחברה הציבורית "מבנה" .כמו כן ,גלובס שוכר מחברת
"מבנה" משרדים במרכז בר און

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

אליעזר פישמן

איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם
בגלובס .פישמן ומשפחת בר און ,מבעלות השליטה
הנוכחיות ,מצויים בסכסוך מתמשך

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

ארגון
העיתונאים

עובדי גלובס

עיתונאי גלובס חברים בארגון העיתונאים

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

פייסבוק

המשרוקית
של גלובס

המשרוקית של גלובס משתתפת בתוכנית בדיקת
העובדות של פייסבוק ,במסגרתה היא בודקת מידע
החשוד כחדשות כזב המופץ ברשת החברתית
בישראל ,בשפה העברית .בתוכנית משתתפים עשרות
ארגונים לבדיקת עובדות מהעולם העומדים בתקן של
הרשת ה– ,IFCNומדובר בשירות שניתן בתשלום

בעת פרסום מהותי
ורלוונטי הקשור
למדיניות פיייסבוק
בתחום בדיקת
העובדות

ארנון (נוני) מוזס הוא מו"ל קבוצת ידיעות אחרונות
וכלכליסט ,שנמצאים בתחרות עם גלובס

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

• "עמותת ילדים
בסיכון"
• בית יגאל אלון
• מריוס נכט
ענת אגמון
• קרן aMoon
• צ'ק פוינט
• ציונות 2000
• ניצוצות
ענת אגמון
• בית תפילה
ישראלי
• בצלאל
הגוש הגדול

עדנה בר און

ארנון (נוני)
קבוצת
מוזס /
ידיעות אחרונות גלובס
 /כלכליסט

ארנון (נוני) מוזס
 /קבוצת ידיעות גלובס
אחרונות  -מניות

שטחי תעסוקה

הקיים בו השטח מתוכנן כך שקיימים
בו שלושה מתחמים שמתוכננים
בנפרד ,וכל עוד לא התקיים הליך
איחוד וחלוקה מחדש ,יכול בעל קרקע
למצוא כי זכויותיו מפוזרות בכמה
מהם .כן הציע דוד כי בניגוד למצב
הקיים שבו הזכויות בקרקע עלולות
להתקבל בקרקע שנמצאת בייעוד
מלונאי או אחר ,אם הצעתו תתקבל,
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מתחם שדה דב" .דיל" שטוב לשני הצדדים?
צילום :איל יצהר שחשים שהתכנון הנוכחי ,מקפח
את זכויותיהם בקרקע .זאת ,משום
הזכויות יתקבלו במתחם שכולל בנייה
“יש אנשים ,שיש להם שברירי
שהבעלות על הקרקע בשדה ,היא
למגורים בלבד .דוד הסביר כי רמ"י
זכויות .אנחנו איחדנו את הזכויות
וירטואלית ,כלומר לא כזו שניתן
שמחזיקה בכ 70%-מהקרקע תיקח
ברמת המתאר וחילקנו אותן בין
לסמן אותה בשטח .ורק לאחר עריכת
לעצמה את זכויות הבנייה למשרדים
שלושת המתחמים .באו אלינו ואמרו
הסדר של איחוד וחלוקה ,שילווה
מסחר ומלונאות בתוכנית ותשאיר את לנו ‘יש לנו בקושי שתי יחידות דיור
בטבלאות איזון שמאיות ,הזכויות
זכויות הבנייה למגורים בידי בעלי
ואתם שולחים אותנו להתמודד ב–3
יהפכו לממשיות .ברמ”י מודעים לכך
הקרקעות הפרטיים.
תוכניות שונות’ ,אמרנו בסדר” הסביר ועל כן העלו את הצעתם ,כשבתמורה

בשטח חובה עליהם להתאגד¿ .

גילוי מלא
עדנה בר און ,אמה של יו”רית
“גלובס” אלונה בר און ומבעלות
השליטה בעיתון ,נמנית עם רשימת
היורשים בעלי הזכויות בקרקע.

קבוצת הארץ־
דה מרקר/
עמוס שוקן

רכישת המניות בידיעות אחרונות בשנת  1997נעשתה
על־ידי חברה משותפת של משפחת פישמן ומשפחת בר און.
כיום מדובר בהחזקה עקיפה ומשורשרת ללא כל זיקה
כלכלית וניהולית אפקטיבית למניות ידיעות אחרונות
איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם
בגלובס .פישמן ואלונה בר און ,יו"ר גלובס ומבעלות
השליטה הנוכחיות בה ,מצויים בסכסוך מתמשך

מתי מפרסמים
בעת פרסום הנוגע
ישירות לחברה
בעת פרסום מהותי
בתחומים של תמ"א
 38ופינוי בינוי

בעת פרסום מהותי
ורלוונטי בעל
הקשר לשליטה
או להיסטוריה
המשותפת

גלובס

עמוס שוקן הוא מו"ל קבוצת הארץ־דה מרקר
הנמצאת בתחרות עם גלובס

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי

עדן בר טל

גלובס

עדן בר טל הוא חבר בדירקטוריון גלובס

אורי שנער

גלובס

אורי שנער הוא חבר בדירקטוריון גלובס

בעת פרסום
מהותי ורלוונטי
בעת פרסום
מהותי ורלוונטי
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הקוד האתי  /נהלים מקצועיים  /בדיקות המשרוקית בשנת הבחירות  /תוכניות לשנה הבאה
וחשבון
דין

globes.co.il

אנרג’יאן משיבה לשטיינמץ“ :לא היה לו
חלק בעסקת מאגרי הגז  -מהלך תאב בצע”
חברת האנרגיה אנרג’יאן ומנכ”לה מתיוס ריגאס הגישו כתב הגנה לתביעתה של שותפות צבר של שטיינמץ ,שדרשה ממנה יותר מחצי מיליארד שקל,
בטענה כי אנרג’יאן וריגאס עשקו אותה כשדחקו אותה מהבעלות על “כריש” ו”תנין” • "שטיינמץ ביקש לרתום את החברה לשטות במדינה"

נהלי גלובס
הזכות להישכח



מטרת הנוהל היא לנסח כללים
וליצור כלים לטיפול בבקשות
ממערכת גלובס למחוק או לעדכן
פרסומים .מגוון הנימוקים לבקשות רחב,
אך עיקרם :התיישנות של הרשעה או
של הסתבכות פלילית ,טענות לפגיעה
בפרטיות או "טעות חד–פעמית".
לעתים רחוקות יותר ישנן טענות כגון
"שיניתי את דעתי"  -נימוקו של כותב
טור דעה שדרש להסירה לאחר שנים.
ברור שחלה חובה על העיתון שלא
לפרסם פרסומים אסורים על–פי חוק -
דיבה ,זהות קטינים וכו'  -ולהסיר או
לתקן פרסומים כאלה אם נעשו.
אבל לא בכך עוסק נוהל זה .בלב
הנוהל טמון המושג "הזכות להישכח",
המבוסס על ההשקפה שלכל אדם מגיעה
"הזדמנות שנייה" .מצד שני ,בלשון
אמרה המיוחסת למו"ל ה"וושינגטון
פוסט" ,פיליפ גרהאם" :העיתונות היא
הטיוטה הראשונה של ההיסטוריה",
חובתה של העיתונות לשמר את
פרסומיה ,ככל הניתן.
לפי החוק והפסיקה בישראל לא חלה
חובה על העיתונות למחוק מידע בנוגע
להליכים פליליים .להיפך ,עומדת
חסינות לגבי כל פרסום העוסק בהחלטות
של בית המשפט .עם זאת ,ברוח הקוד
האתי של גלובס התובע שמירה על
כבוד האדם ,על שמו הטוב ועל פרטיותו
(סעיפים  ,29–24עמ'  ,)28ייתכנו
מקרים בהם ניתן לשקול ,בנסיבות מאוד
מיוחדות ,הסרה של כתבה או עדכונה תוך
הבהרת סיבת התיקון.
להלן פירוט הנוהל:
•נוהל זה יהיה פומבי וינחה את מבקשי
ההסרה/העדכון.
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מאת מתן ברניר

בקשת תגובה
•הפניות ישוגרו למערכת
גלובס בכתב ובצירוף מסמכים
רלוונטיים ,לכתובת המייל:
.justice@globes.co.il
•המערכת תעשה כל מאמץ לטפל
בבקשה תוך  14יום.
•כל בקשה תועבר בשלב הראשון
לעיון הייעוץ המשפטי של גלובס,
אשר ינחה אם קיימת חובה משפטית
כלשהי.
•במקרה של היעדר חובה משפטית,
המערכת תשקול בחיוב בקשות
להסרת תכנים או לתיקונם רק
כשמדובר באנשים פרטיים שכשלו
פעם אחת בעבירות לא קשות,
ובחלוף שנים רבות לאחר שתיקנו
את דרכיהם נגרם להם עוול גדול
מאזכור ההרשעה.
•גם ללא פנייה של מבקש ,מערכת
גלובס תפעל ככל יכולתה לעדכן
פרסומים קודמים ככל שאלה נגעו
לאדם שזוכה ,באופן שיאפשר לאדם
את "הזכות להישכח" מחד ולא
לשכתב את ההיסטוריה מאידך.
•העדכון יתבצע באמצעות
"דיסקליימר" בראש הידיעה שלפיו
אדם זה זוכה מהאישום נגדו לאחר
שהידיעה התפרסמה.
•העדכון יתבצע כאשר מדובר בזיכוי
מלא ובכפוף להמצאת כתבי בית דין.
•מערכת גלובס שומרת לעצמה את
שיקול הדעת כשמדובר בזיכוי
חלקי ,ובכל מקרה התיקונים ייעשו
בהיוועצות עם עורכת העיתון או מי
מטעמה ,ועם היועצים המשפטיים של
גלובס.
•מזכירות מערכת גלובס תנהל מעקב
ורישום של כל הבקשות וההחלטות
שנתקבלו בעקבותיהן¿ .



“התביעה משוללת יסוד וצינית.
קבוצת ‘צבר גז ונפט’ (שותפות הנפט
והגז הטבעי של איש העסקים בני
שטיינמץ ,מ’ ב’) נטשה ברגע האמת
את קבוצת אנרג’יאן ,ולא נטלה על
עצמה כמובן ולו קמצוץ מהסיכונים,
מההתחייבויות ומההשקעות האדירות
הכרוכים בפרויקט הנוגע למאגרים
‘כריש’ ו–’תנין’ ,כשישבה בצד והמתינה
לראות מה יילד יום .עתה ,לאחר
שנים ,וכשנוכחו לדעת שהפרויקט
מצליח בזכות עמלם וכספיהם של
אחרים  -מעזה צבר להעלות טענות
מופרכות וחסרות יסוד לזכויות כלשהן
בפרויקט ,על יסוד טענות כזב עמומות
ל–’הסכמות’ שונות ומשונות”  -כך
טוענים חברת אנרג’יאן המפתחת
בישראל את מאגרי הגז הטבעי “כריש”
ו–”תנין” ,והמנכ”ל והמייסד שלה,
מתיוס ריגאס ,בכתב ההגנה שהגישו
לבית המשפט לפני מספר ימים.
כתב ההגנה הוגש במסגרת ההליך
שמנהלת נגדם שותפות “צבר גז ונפט”
של שטיינמיץ ,שתבעה  600מיליון
שקל מחברת הגז הבינלאומית הנסחרת
בלונדון ובישראל .זאת ,בטענה כי
אנרג’יאן “הערימה עליה” כשדחקה
אותה מהבעלות על מאגרי “כריש”
ו”תנין” ,וחשפה טענות שלפיהן
השותפות של שטיינמץ המשיכה
להיות הרוח החיה מאחורי העסקה
לרכישת המאגרים בשנת  ,2016גם
בשעה שהמדינה לא איפשרה זאת
ל”צבר” בשל החששות הפליליים נגד
שטיינמץ.

בקשת תגובה היא חובה עיתונאית
המוטלת על כותבים ועל עורכים
כאחד .אין זה עניין טכני או יציאה ידי
חובה ,אלא חובה מהותית להעניק למי
שעלול להיפגע מפרסום את ההזדמנות
להתגונן .במקרים רבים ,בקשת תגובה
וקיום שיחת רקע מעשירים את הסיפור
מורכבותו.
העיתונאי ומעמידים אותו על
ל–25%
דרישה
או פיצוי הולם
שנים נאלצה קבוצת
כארבע
הדבר מאפשר להבין את הסיפור לפני
המלא
דלק שבשליטת יצק תשובה ,כחלק
מ”מתווה הגז” ורצונה להישאר בעליה
רשמית.
גם אם האדם אינו מעוניין
אחרים ,דוגמת
"להגיב"מאגרי גז טבעי
של
“תמר” ו”לוויתן” ,למכור את אחזקותיה
במאגרי הגז “כריש” ו”תנין” .ואכן,
סמוך למועד האחרון שקבעה הממשלה
למימוש מתווה הגז ,נמכרו החזקות
דלק במאגרי הגז האמורים לאנרג’יאן,
תמורת  148מיליון דולר ותמלוגים
עתידיים של  9%ממכירת הגז.
בכתב התביעה שהגישה השותפות
של שטיינמץ לפני כחצי שנה ,היא
טענה כי אנרג’יאן חייבת ל”צבר” 25%
מהזכויות במאגרים שרכשה מדלק או
פיצוי הולם ,שכן היא הייתה למעשה
זו שיזמה פנייה לאנרג’יאן והכירה
לה את ההזדמנות העסקית שברכישת
המאגרים ,ששווים היום מיליארדי
דולרים.
עוד טוענת השותפות שבה שולט
שטיינמץ ,כי היא גם זו שהמשיכה
להוביל את יציאתה לפועל של
העסקה עד לסגירתה .זאת ,למרות

הקוד האתי של גלובס מתייחס לנושא
תחת הכותרת "השמירה על כבוד ושם
טוב"" :בפרסום מידע העלול לפגוע
בכבודו של אדם או בשמו הטוב,
נפנה לקבל את תגובתו זמן סביר לפני
הפרסום .התגובה תוצג באופן הוגן
כחלק מהפרסום ,או זמן סביר לאחריו,
אם נמסרה אחרי הפרסום" (סעיף .)25
נוהל זה בא להטמיע את הוראת הקוד
האתי בעבודה המערכת ואף להרחיב את
היריעה ,תוך התייחסות למוסד "התגובה"
כחלק מהותי מתהליך התחקיר העיתונאי.

אשר על כן:
•בכל כתבה או טור חלה חובה על הכתב
או הכותב לבקש תגובה מכל מי שעלול
למצוא עצמו נפגע.
• על העורך האחראי לכתבה לוודא
מראש מי הם הגורמים שמהם מתבקשת
תגובה ,ולהביא זאת בחשבון בתהליך
העריכה וההפקה.
• בקשת תגובה הכרחית גם כשמדובר
בסיפור משני בתוך הסיפור הכולל,
וגם כאשר מסתמכים על מסמך רשמי
(דוגמת כתבי בית דין).
•החובה חלה על כל חלקי העיתון המודפס

שעליהם מתפרש כתב התביעה פורטו
לפרטי פרטים“ ,עד לרמה של תיאור
זהות הגורם שתיאם את סידורי המלון
וטיפל בקבלת אישור נחיתה למטוס
בנוגע לביקור של בכירים מקבוצת
אנרג’יאן שנערך בארץ .דרך התנהלות
בתזמון מעניין וכנראה
זו מעידה שאין כל בסיס לטענת צבר
 שלא מקרי ,באותו יום שבו
בדבר ‘ההסכמה’ שהושגה כביכול.
הגישה אנרג’יאן את כתב ההגנה
אחרת ,ברור שצבר הייתה מנסה להציג
לתביעת צבר של בני שטיינמץ,
ולבסס קיום עילת תביעה ולטעון באופן
הגישה גם חברת  BSGRשל
ברור מהן טענותיה .משלא עשתה
שטיינמץ ראיות חדשות לבית
כן  -ברור כי מדובר בתביעת סרק,
המשפט בניו יורק בנוגע לפרשת
נעדרת עילה ויריבות .ואכן‘ ,ההסכמות’
כריית עופרת הברזל בגינאה
הנטענות כלל לא הושגו והוסכמו ,הן
חדשות << 23
שבה לקחה חלק יחד עם חברת
חסרות כל היגיון עסקי מינימאלי ואינן
דין וחשבון
“ואלה” הברזילאית .במסגרת
תואמות את הדין”.
עוד נטען בכתב ההגנה ,כי אפילו אם
פרשה זו חויבה  BSGRלשלם
לברזילאים  1.8מיליארד דולר.
הטענה כאילו הושגו הסכמות לגבי חלקה
כזכור ,לפני למעלה מעשור
במאגרים הייתה נכונה  -הרי שבכל מקרה
השיקו  BSGRו”ואלה” מיזם
לא היה כל תוקף .זאת ,לאור הוראות
לפיתוח מכרות בגינאה .אולם
שונות בחוק נפט שקובעות כי לא ניתן
עבודתם
את
להפסיק
נאלצו
הן
הגנהשזה
מבלי
מאגר גז
ומנכ”להשל
אנרג’יאןבעלים
להיות
לתביעתה של שותפות צבר של שטיינמץ ,שדרשה ממנה יותר מחצי מיליארד שקל,
הגישו כתב
מתיוס ריגאס
חברת האנרגיה
במדינה"
לשטות
החברה
את
לרתום
ביקש
"שטיינמץ
•
ו”תנין”
“כריש”
מהבעלות על
במרשם אותה
נרשםוריגאס עשקו
בטענה כי אנרג’יאן
צילום :אביב חופי
ב– 2014בשעה שזיכיונו של היזם
וכי כל
אותההנפט,
כשדחקועל
הממונה
שעליהם מתפרש כתב התביעה פורטו
לרמה של תיאור
לפרטי פרטים“ ,עד
ממשלת
שהפעילו
וצינית.של זכות כזו דורשת את אישורו.
העברה
על–ידיבלאק קיוב:
נשלל בעזרת
“התביעה משוללת יסוד
זהות הגורם שתיאם את סידורי המלון
מערער
שטיינמץ
קבוצת ‘צבר גז ונפט’ (שותפות הנפט
וטיפל בקבלת אישור נחיתה
בהקשר זה אף נטען בכתב הגנה כי
למטוסבעקבות חקירה
זאת,
שהתקשרה בעסקה ,והיא גם זו שנשאה
והגז הטבעי של איש העסקים בני
מקבוצת
גינאה.של בכירים
בנוגע לביקור
שטיינמץ ,מ’ ב’) נטשה ברגע האמת
אנרג’יאן שנערך בארץ .דרך התנהלות
שהתברר לצבר כי לא תצליח
כי
חשדות
שניהלה,
וכנראה
בתזמון מעניין
אחרינטלה על
בכל הסיכונים הרבים והמשמעותיים את קבוצת אנרג’יאן ,ולא
בסיס לטענת צבר
זו מעידה שאין כל
דולר
מיליארד
שהעלתהעל 2
 שלא מקרי ,באותו יום שבו
עצמה כמובן ולו קמצוץ מהסיכונים,
בדבר ‘ההסכמה’ שהושגה כביכול.
ההגנה
אנרג’יאן את כתב
הגישה
מההתחייבויות ומההשקעות
של להציג
הייתה מנסה
אחרת ,ברור שצבר
האדירותאת הממונה לשנות מעמדתו,
לשכנע
שילמו
שטיינמץ
מקורבים
הקשורים בפרויקט ,תוך השקעת
לתביעת צבר של בני שטיינמץ,
הכרוכים בפרויקט הנוגע למאגרים
ולבסס קיום עילת תביעה ולטעון באופן
הגישה גם חברת
של
‘כריש’ ו–’תנין’ ,כשישבה בצד והמתינה
ברור מהן טענותיה .משלא עשתה
את
לעקוף
בניסיון
שטיינמץ,
“הציע
לפקידים
שוחד
משאבים רבה”.
בממשלה חדשות לבית
שטיינמץ ראיות
לאחר
לראות מה יילד יום .עתה,
כי מדובר בתביעת סרק,
כן  -ברור
המשפט בניו יורק בנוגע לפרשת
שנים ,וכשנוכחו לדעת שהפרויקט
נעדרת עילה ויריבות .ואכן‘ ,ההסכמות’
בגינאה
כריית עופרת הברזל
וכספיהם של
מצליח בזכות עמלם
והוסכמו ,הן
הנטענות כלל לא
והתנגדות הממונה ,כי צד שלישי
החוק
בזיכיון.
לזכות
הקודמתהושגוכדי
מבחינתה של אנרג’יאן ,תביעתה של
שבה לקחה חלק יחד עם חברת
אחרים  -מעזה צבר להעלות טענות
חסרות כל היגיון עסקי מינימאלי ואינן
“ואלה” הברזילאית .במסגרת
מופרכות וחסרות יסוד לזכויות כלשהן
תואמות את הדין”.
לאנרג’יאן ישראל ברכישת
יחבור
בהמשך,
שטיינמץפרשה זו חויבה
ההגנה ,כי אפילו אם
עוד נטען בכתב
וממשלת לשלם
כזב עמומות
צבר נולדה רק נוכח הדוחות הכספייםבפרויקט ,על יסוד טענות
לברזילאים  1.8מיליארד דולר.
הטענה כאילו הושגו הסכמות לגבי חלקה
ל–’הסכמות’ שונות ומשונות”  -כך
כזכור ,לפני למעלה מעשור
שבכל מקרה
הייתה נכונה  -הרי
במאגרים
החיוביים של החברה בקשר למאגרים טוענים חברת אנרג’יאן המפתחת
“כריש”וישמש כחזית (‘פרונט’)
המאגרים
והטענות
לפשרה,
הגיעו
גינאה
השיקו
ו”ואלה” מיזם
לא היה כל תוקף .זאת ,לאור הוראות
בישראל את מאגרי הגז הטבעי
לפיתוח מכרות בגינאה .אולם
שונות בחוק נפט שקובעות כי לא ניתן
ו–”תנין” ,והמנכ”ל והמייסד שלה,
שטיינמץ בעסקת דלק ,באופן
במקביל
נגדו
שוחד
שרכשה בישראל ,ושווים שכבר האמיר
בוטלו .להפסיק את עבודתם
הן נאלצו
מאגר גז מבלי שזה
על בעלים של
להיות
שלההגנה שהגישו
מתיוס ריגאס ,בכתב
ב– 2014בשעה שזיכיונו של היזם
נרשם במרשם הממונה על הנפט ,וכי כל
לבית המשפט לפני מספר ימים.
ממשלת
שטיינמץנשלל על–ידי
שהפעילו
נגד אישורו.
כזו דורשת את
העברה של זכות
כתב ההגנה הוגש במסגרת ההליך
ששטיינמץ יהיה למעשה הגורם
חקירות
התנהלו
לכ– 2מיליארד שקל“ .אט אט ,נדבך
בהקשר זה אף נטען בכתב הגנה כי
גינאה .זאת ,בעקבות חקירה
שהתקשרה בעסקה ,והיא גם זו שנשאה
שמנהלת נגדם שותפות “צבר גז
ונפט” “שטיינמץ הציע ,בניסיון
אחרי שהתברר לצבר כי לא תצליח
שניהלה ,שהעלתה חשדות כי
בכל הסיכונים הרבים והמשמעותיים
של שטיינמיץ ,שתבעה  600מיליון
הדברים
את
האמיתי
בארה”ב
בשווייץ,
בנושא
ויובילכי צד
בעסקה,את החוק,
הנסחרת לעקוף
הממונה לשנות מעמדתו,
לשכנע את
שטיינמץ שילמו
מקורבים של
בפרויקט ,תוך השקעת
הקשורים
אחר נדבך ,הצליחה אנרג’יאן להתגברשקל מחברת הגז הבינלאומית
“הציע שטיינמץ ,בניסיון לעקוף את
שוחד לפקידים בממשלה
משאבים רבה”.
בלונדון ובישראל .זאת ,בטענה כי
לאנרג’יאן
שלישי יחבור
חדשות
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שלישי
צדהממונה ,כי
אנרג’יאןאנרג’יאן ,תביעתה של החוק והתנגדות
להיוםבזיכיון.
הקודמת כדי לזכות
של
מבחינתה
כשדחקה
אנרג’יאן “הערימה עליה”
לדברי
הקלעים’”.
‘מאחורי
נכון
אך
ובישראל
על עוד ועוד מהסיכונים הנלווים
המאגרים
ברכישת
יחבור לאנרג’יאן ישראל ברכישת
בהמשך ,שטיינמץ וממשלת
צבר נולדה רק נוכח הדוחות הכספיים
אותה מהבעלות על מאגרי “כריש”
וישמש כ‘פרונט’ של
המאגרים וישמש כחזית (‘פרונט’)
גינאה הגיעו לפשרה ,והטענות
החיוביים של החברה בקשר למאגרים
ו”תנין” ,וחשפה טענות שלפיהן
שטיינמץ
של
החמורה
“הצעתו
וריגס,
דבר.
הולידו
לא
אלה
חקירות
הפרויקט,
לפרויקט .משנוכחו בהצלחת
שרכשה בישראל ,ושווים שכבר האמיר של שטיינמץ בעסקת דלק ,באופן
על שוחד נגדו בוטלו .במקביל
השותפות של שטיינמץ המשיכה
שטיינמץ בעסקת דלק,
ששטיינמץ יהיה למעשה הגורם
התנהלו נגד שטיינמץ חקירות
לכ– 2מיליארד שקל“ .אט אט ,נדבך
להיות הרוח החיה מאחורי העסקה
באופן ששטינמץ יוביל
הדברים
“ואלה”ויוביל את
האמיתי בעסקה,
בארה”ב
בשווייץ,
בנושא
הצליחה אנרג’יאן להתגבר
המהווה ניסיון בוטה לפעולאחר נדבך,
המאגרים בשנת  ,2016גם
בניגוד
צבר ,שלא הייתה צד לעסקת דלק ,לרכישת -
נגד
בתביעה
זכתה
למעשה את הדברים
‘מאחורי הקלעים’” .לדברי אנרג’יאן
ובישראל  -אך נכון להיום
על עוד ועוד מהסיכונים הנלווים
בשעה שהמדינה לא איפשרה זאת
globes.co.il
ל”צבר” בשל החששות הפליליים נגד ‘מאחורי הקלעים’”
לפרויקט .משנוכחו בהצלחת הפרויקט ,וריגס“ ,הצעתו החמורה של שטיינמץ
חקירות אלה לא הולידו דבר.
בגורמים
וממילא לא השקיעה מאומה ולא תרמהשטיינמץ .להוראות הדין ולשטות
ידעה על
כשטענה כי
BSGRבוטה לפעול בניגוד
 המהווה ניסיוןלא בתביעה נגד
“ואלה” זכתה
שלא הייתה צד לעסקת דלק,
צבר,
וממילא לא השקיעה מאומה ולא תרמה להוראות הדין ולשטות בגורמים
כשטענה כי לא ידעה על
דרישה ל–25%
שטיינמץ עם בכירים
נדחתה לאלתר”.
הפרויקט ,דורשת כעת ,המוסמכים
לסגת ממנהנאלצה
המוסמכים שבאופן רשמי
נדחתה בדבר להצלחת
בכירים
קשריו שלעם
שטיינמץ
קשריובמדינה -של
לאלתר”.
במדינה
בדבר להצלחת הפרויקט ,דורשת כעת,
או פיצוי הולם
בממשלת גינאה.
נוכח החשדות הפליליים נגד שטיינמץ באופן תאב בצע וחסר תום לב ,לאחר
צבר“ :אנרג’יאן מודה
לפני כארבע שנים נאלצה קבוצת
הראיות החדשות שהגישה
ולאור עמדתו של הממונה על הנפט
לא פחות משלוש שנים ,ליהנות מפרי
גינאה.
בממשלת
במעמד צבר”
באופן תאב בצע וחסר תום לב ,לאחר דלק שבשליטת יצק תשובה ,כחלק
הן תולדה של חקירות
בנוגע לכך.
עמלה של אנרג’יאן” ,נטען.
מיוחדות שניהלו סוכנים של
מטעם צבר נמסר" :מכתב ההגנה
חמישי
בכתב ההגנה שהגישו ביום
בעליה
מ”מתווה הגז” ורצונה להישאר
באמצעותמודה
“אנרג’יאן
צבר:
“’הסכמות’ חסרות
במהלך
חברת “בלאק קיוב”
שבעבר הכחישה
עולה כי אנרג׳יאן -
האחרון אנרג’יאן וריגאס -
לא פחות משלוש שנים ,ליהנות מפרישל מאגרי גז טבעי אחרים ,דוגמת
שהגישה
החדשות
הראיות
מספר חודשים שהתהדרו
כליל את מעמדה של קבוצת צבר
“תמר” ו”לוויתן” ,למכור את אחזקותיה עוה”ד אלקס הרטמן ,גיא ורטהים,
צבר”
במעמד
אנרג’יאן וריגס ,כי
מסבירים
עוד
בסיפורי כיסוי שונים ומשונים,
בפרויקט  -מודה כיום כי צבר הייתה
אפשטיין ממשרד ש.
נועם זמיר וליעוז
במאגרי הגז “כריש” ו”תנין” .ואכן,
עסקי”
היגיון
BSGR
חקירות
של
תולדה
הן
עמלה של אנרג’יאן” ,נטען.
והן חושפות לשיטתה של
טענתה של צבר ,שלפיה היא סיכמה עם הבעלים של המיזם ביחסים ביניהן,
סמוך למועד האחרון שקבעה הממשלה הורוביץ  -הם דוחים את כל הטענות
כי בכירים בחברה
אנרג’יאן מראש כי תקבל נתח במאגרים כי צבר היא שהביאה את אנרג׳יאן
שהעלתה צבר בתביעתה ,ומבקשים
למימוש מתווה הגז ,נמכרו החזקות
מעמודאפילו13
שלעל
ידעו גם ידעו
שניהלו הברזילאית
>>חלק מההסכם
ההגנההייתה
שאינה
מיוחדותעל חלקה של כל
לפרויקט וכי סוכם
המשךוכי הם אינם
כרגיל”
לשדר “עסקים
דלק במאגרי הגז האמורים
סוכנים
"מכתב
נמסר:
לאנרג’יאן,צבר
מטעם
קשריו של שטיינמץ בגינאה.
לרכישת הזכויות ,גם לא נתמכת
קבוצה בפרויקט .למעשה ,המחלוקת
מודאגים במיוחד מהתביעה.
תמורת  148מיליון דולר ותמלוגים
“’הסכמות’ חסרות
כך ,למשל ,הוקלטה שיחת זום
ולו בראיה אחת .לדבריהם“ ,בניסיון
האמיתית היא סביב שיעורם של
לטענתם ,די באופן שבו תיארה צבר
עתידיים של  9%ממכירת
במהלך
“בלאק
חברת
הכחישה
אנרג׳יאןאת-
עולההגז.כי
שחשפה
קיוב”מספר  3בחברה,
עם
שבעבר להתמודד עם
לצבר.
והסכומים המגיעים
הוראות הדין ועם העובדה ,הזכויות
מהלך העניינים
בכתב התביעה
השותפות
בכתב התביעה שהגישה
כי הנחת הבסיס שלהם כבר
שבה צבר מודה ,שלא קיבלה את אישור
שאלה זו כמובן תוכרע בבית המשפט.
סביב העסקה לרכישת הזכויות
של שטיינמץ לפני כחצי שנה ,היא
הפרויקט הייתה כי
בתחילת
וחלקםלהיות צד לעסקת
על הנפט
‘כשרים’הממונה
לציין ש אנרג׳יאן ,אשר
‘אסורים’“ .מעניין
שאין לה כל
כדי ללמד
 25%במאגרים,
ל”צבר”
טענה כי אנרג’יאן חייבת
שהתהדרו
חודשים
מספר
צבר
קבוצת
של
מעמדה
את
כליל
כספים
ייתכן ששטיינמץ השיג את
דלק ,התובעת מתיימרת להתבסס על
פנתה למומחים לצורך קבלת חוות דעת
זכות בהם כיום“ .צבר מודה במפורש
מהזכויות במאגרים שרכשה מדלק או
הזיכיון בדרך שאינה כשרה.
טענה מוכחשת בדבר ‘הסכמה’ עמומה  -כלכלית בתמיכה לכתב ההגנה  -לא
כי בזמן אמת היא נחלה כישלון חרוץ,
פיצוי הולם ,שכן היא הייתה למעשה
אנרג’יאן וריגס ,כי
מסבירים
עוד
ומשונים,
כיסוי
הייתה
צבר
כיום כי
מודה
עסקי”
היגיון
תקופה,
אותה
במקביל,
שונים לכך ,הוקלטו גורמים
בנוסף
במהלךאו ראיות
שלא הוצגו פרטים
כלשהי.
בסיפורי חוות דעת
לכתב ההגנה
מינימאליים צירפה
המשפטים,
כאשרמשרד
הנחיותיו של
בפרויקט  -ונוכח
זו שיזמה פנייה לאנרג’יאן והכירה
בכירים בחברה שהודו כי “ואלה”
לגבי עצם קיומה ,מועד קבלתה ,הצדדים מעניין גם לציין כי אנרג׳יאן אשר
לא הצליחה לקבל את האישור הנדרש
לה את ההזדמנות העסקית שברכישת
טענתה של צבר ,שלפיה היא סיכמה עם
לשיטתהלצאתשל
שהיא והן
ביניהן,
ביחסים
המיזם
מהמכרה בכל
חיפשה
ומבלי
השגתה ותוכנה,
טלנסקי לה ,אופן
חושפותהטבע של
באמצעות משאבי
מתעשרת
ענייני הנפט על רקע
הבעלים שלמהממונה על
המאגרים ,ששווים היום מיליארדי
מאולמרט.
הנאה
טובת
מקבל
מקרה מסיבות כלכליות ,לאחר
מפנות למסמך אחד בכתב המלמד על
מדינת ישראל  -ממשיכה בניסיונותיה
הליכי חקירה בגין חשדות פליליים
דולרים.
החל לדרוש
בכיריםשהממשל הגינאי
השגתה ועל תוכנה”.
עצם
כיבישראל
BSGRמשפט
להתחמק מניהול
ומתיוס,
אנרג’יאן
שולטהיאחמורים” ,טוענים
השותפות שבה
בחברה
אנרג׳יאן
את
שהביאה
צבר
אנרג’יאן מראש כי תקבל נתח במאגריםעוד טוענת כי
כשלעצמה,
היא,
אף
ההנאה
טובת
יותר ויותר השקעה ,כולל בניית
הדברים מקבלים משנה תוקף,
ומעיזה לטעון להיעדר סמכותו של בית
שגם מבהירים את מה שלשיטתם
שטיינמץ ,כי היא גם זו שהמשיכה
רכבת מגינאה לניגריה¿ .
טוענים אנרג’יאן וריגאס ,בשעה שיתר המשפט בישראל לדון בתביעה על כל
לא ניתן להכחיש ,והוא כי “בזמן
להוביל את יציאתה לפועל של
על
ידעו גם ידעו
הברזילאית
אפילו שאינה הייתה חלק מההסכם
האירועים כל
של
חלקה
סוכםמכן,על
לפרויקט וכי
בעשרות העמודים
שתוארו
היא
אנרג’יאן
אמת ,וגם לאחר
העסקה עד לסגירתה .זאת ,למרות
חלקיה”-¿ .
משקל רב
בעלת
נראית
איננה
אולי
קשריו של שטיינמץ בגינאה.
לרכישת הזכויות ,גם לא נתמכת
המחלוקת
כובדלמעשה,
קבוצה בפרויקט.
בהקשר ובמכלול
המשקל מצוי
כך ,למשל ,הוקלטה שיחת זום
ולו בראיה אחת .לדבריהם“ ,בניסיון
שיעורם של
האמיתית היא סביב
המעשים”.
עם מספר  3בחברה ,שחשפה
להתמודד עם הוראות הדין ועם העובדה ,הזכויות והסכומים המגיעים לצבר.
שבה צבר מודה ,שלא קיבלה את אישור שאלה זו כמובןעודד
כי הנחת הבסיס שלהם כבר
שחםהמשפט.
תוכרע בבית
אשרהנגבי
אנרג׳יאן,את
רצהש להרשיע
בתחילת הפרויקט הייתה כי
הממונה על הנפט להיות צד לעסקת
“מעניין לציין
עודד ששטיינמץ השיג את
דעתהשופטייתכן
דלק ,התובעת מתיימרת להתבסס על
לצורך קבלת חוות
פרידמן–פלדמן ,גם
פנתה למומחים כמו
הזיכיון בדרך שאינה כשרה.
ההגנה -
טענה מוכחשת בדבר ‘הסכמה’ עמומה  -כלכלית בתמיכה
לביתלאהמשפט המחוזי
לכתבמונה
שחם ()56
בנוסף לכך ,הוקלטו גורמים
כלשהי.
שלא הוצגו פרטים או ראיות מינימאליים צירפה לכתב ההגנה
לפני כן כיהן
דעת.2012
חוותבשנת
בירושלים
בכירים בחברה שהודו כי “ואלה”
לגבי עצם קיומה ,מועד קבלתה ,הצדדים מעניין גם לציין כי
אשר 8שנים .קודם לכן
אנרג׳יאןבמשך
כשופט שלום
חיפשה לצאת מהמכרה בכל
לה ,אופן השגתה ותוכנה ,ומבלי שהיא
פרטי,של
דיןהטבע
משאבי
באמצעות
כעוזר משפטי
כעורך
מתעשרת עבד
אצל השופטמקרה מסיבות כלכליות ,לאחר
מפנות למסמך אחד בכתב המלמד על
בניסיונותיה
בביתממשיכה
מדינת ישראל -
המשפט העליון
שהממשל הגינאי החל לדרוש
עצם השגתה ועל תוכנה”.
להתחמק מניהול
בישראלאף בפרקליטות
משפטאור ועבד
תיאודור
יותר ויותר השקעה ,כולל בניית
הדברים מקבלים משנה תוקף,
להיעדר סמכותו של בית
ומעיזה לטעוןהמדינה.
רכבת מגינאה לניגריה¿ .
בתביעה
בהרכבעלשלכלבית המשפט
לדוןישב
טוענים אנרג’יאן וריגאס ,בשעה שיתר המשפט בישראלשחם
האירועים שתוארו בעשרות העמודים
חלקיה” ¿ .השלום שדן בתיק הפלילי של השר
צילומים :שלומי יוסף ,תמר מצפי ,אמיר מאירי
צחי הנגבי .שחם סבר בעמדת המיעוט
שלושת הנאשמים הנוספים (מימין לשמאל)  -איריס ושאול אלוביץ' ,ונוני מוזס .יעמדו במוקד תיק מתוקשר שיימשך לפחות כשנתיים
כי יש להרשיע את הנגבי בעבירת
מרמה והפרת אמונים בנוגע למינויים
לדמות אלמונית יותר בהשוואה ליתר
הפוליטיים בתקופת הבחירות .למרות
חברי ההרכב .בדיקת “גלובס” העלתה
הפגמים בהתנהלות המשטרה ,סבר שחם כי בר–עם לא ישב מעולם בתיקי
לחץ ומתקפות אישיות
הכפפות הוסרו מזמן
כי אין בכך די על מנת לזכות את הנגבי עבירות שוחד ,ובדרך–כלל הוא יושב
בראש צוות התביעה במשפט
משפט פלילי הוא במידה
בשל “הגנה מן הצדק” ,זאת בניגוד
בתיקים אזרחיים על פי מומחיותו.
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נתניהו עומדת עו”ד ליאת
רבה גם קרב מוחות וכוחות
לחברו להרכב השופט אריה רומנוב.
עם זאת ,הוא הרבה לעסוק בתיקים
בן–ארי ,המשנה לפרקליט המדינה
בין התביעה לבין הסנגוריה .מהבחינה
שחם כתב“ :עולה כי במגזר הציבורי
אזרחיים הנוגעים לעבירות הונאה.
globes.co.il
חדשות
לאכיפה כלכלית שליוותה את
הזאת ,שני הצדדים הגיעו לקרב כשהם
בישראל הייתה תופעה רווחת של
בר–עם פגש בעבר את בני הזוג
החקירה מראשיתה .בן–ארי ,שעמדה
מצוידים באנשי המקצוע הטובים ביותר.
מינויים פוליטיים ,שנים לפני המקרה
נתניהו .הוא היה השופט שדן בתביעת
נתניהו מיוצג על ידי עוה”ד עמיתהמשך מעמוד >> 13
בראש צוות התביעה במשפט
נשוא כתב האישום שבפנינו .היא נהגה
הדיבה על סך  3.5מיליון שקל
כספים ‘כשרים’ וחלקם ‘אסורים’.
פרשת הולילנד נחשבת לפרקליטה
חדד ומיכה פטמן .בימים האחרונים
גם בתקופה נשוא כתב האישום”.
שהגישו ב– 2011בני הזוג נגד חדשות
כאשר במקביל ,במהלך אותה תקופה,
טלנסקי טובת הנאה מאולמרט.
מבריקה ולמנהלת מצוינת ששיקמה
סימנו שני עוה”ד את הקו התוקפנימקבלשבו
למרות זאת ,כתב שחם ,כי “לא הוצג
עשר והעיתונאי רביב דרוקר ,בעקבות
טובת ההנאה אף היא ,כשלעצמה,
בבוטותאיננה נראית בעלת משקל רב -
אולי
את פרקליטות מיסוי וכלכלה .בן–
הם עומדים לנקוט ,כשתקפו
מקרה המקביל בהיקפו ובטיבו למקרה
תחקיר “ביבי טורס” .בני הזוג נעדרו
כובד המשקל מצוי בהקשר ובמכלול
המעשים”.
ארי ספגה מתקפות אישיות על ידי
את עמדת הפרקליטות שלא לאפשר
שבפנינו .לא הוצג מקרה שבו מספר
מאחד הדיונים שנקבעו לבקשתם ,אך
עודד שחם
מקורבי ראש הממשלה וביקורת קשה
ראשון.
לנתניהו להיעדר מהדיון ביום
המינויים והניסיונות למנות היה בסדרי למרות שהחוק מתיר לו למחוק את
להרשיע את הנגבי
רצה
כמו פרידמן–פלדמן ,גם השופט עודד
על כך שנעדרה מחלק מהליך השימוע
“תגובת הפרקליטות אינה נובעת
הגודל עליהם עמדנו בפרק המספרים
התביעה בנסיבות אלה  -הורה בר–עם
שחם ( )56מונה לבית המשפט המחוזי
בירושלים בשנת  .2012לפני כן כיהן
לנתניהו עקב נסיעה לחופשה בחו”ל.
ממניעים ענייניים ,אלא באה לשרת
והטבלאות...על רקע זה ,לא הוכח
להמשיך את בירורה .בסופו של דבר
כשופט שלום במשך  8שנים .קודם לכן
משפטי
כעוזר
פרטי,
דין
כעורך
עבד
בן–ארי סברה שיש להאשים את
את המסע התקשורתי להציג תמונה
כנדרש כי נקיטת ההליכים הפליליים
נמחקה התביעה ,בעקבות הסכמות
בבית המשפט העליון אצל השופט
תיאודור אור ועבד אף בפרקליטות
נתניהו בשוחד בכל שלושת התיקים,
של ראש הממשלה נתניהו על ספסל
נגד הנאשמים עולה כדי אכיפה
שאליהן הגיעו בני הזוג עם דרוקר
המדינה.
עו"דהמשפט
שחם ישב בהרכב של בית
עמית חדד.
השופטת רבקה
אך היועמ”ש מנדלבליט דחה את
הבררנית”.
וערוץ עשר.
הנאשמים ,כהמשך לקמפיין ‘רק השלום שדן בתיק הפלילי של השר
ההגנה
בצוות
פרידמן־פלדמן
המיעוט
צחי הנגבי .שחם סבר בעמדת
שלושת הנאשמים הנוספים (מימין לשמאל)  -איריס ושאול אלוביץ' ,ונוני מוזס .יעמדו במוקד תיק מתוקשר שיימשך לפחות כשנתיים
עמדתה ביחס לתיקים  1000ו–.2000
לא ביבי’” ,טענו הסנגורים
גישתו של שחם רלוונטית לטענות
התיקים המתוקשרים בהם פסק
בהודעהיש להרשיע את הנגבי בעבירת
כי
מרמה והפרת אמונים בנוגע למינויים
לדמות אלמונית יותר בהשוואה
בצוות
ליתר מובילים נוספים
חברים
לתקשורת.
בהשוואה
נתניהו לאכיפה בררנית
מחוזי
כשופט
כהונתו
במהלך
בר–עם
התובעים
הסנגורים
הפוליטיים בתקופת הבחירות .למרות
חברי ההרכב .בדיקת “גלובס” העלתה
הפגמים בהתנהלות המשטרה ,סבר שחם כי בר–עם לא ישב מעולם בתיקי
לחץ ומתקפות אישיות
הוסרו מזמן
הכפפות
התביעה הם עוה”ד הבכירים
למשפחת
חדד נחשב מקורב מאוד
לפוליטיקאים אחרים בעניין הטיות
הם בעיקרם תביעות אזרחיות .כך,
כי
אין בכך די על מנת לזכות את הנגבי עבירות שוחד ,ובדרך–כלל הוא יושב
בראש צוות התביעה במשפט
משפט פלילי הוא במידה
בשל “הגנה מן הצדק” ,זאת בניגוד
בתיקים אזרחיים על פי מומחיותו.
וכלכלה)
מפרקליטות מחוז ת”א
נתניהו ,והוא הולך עם ראש
הסיקור וקבלת מתנות בניגוד לחוק.
ב– 2016קבע בר–עם כי איש העסקים
 נתניהו עומדת עו”ד ליאת
(מיסויקרב מוחות וכוחות
 רבה גם
הממשלהלהרכב השופט אריה רומנוב.
לחברו
עם זאת ,הוא הרבה לעסוק בתיקים
בן–ארי ,המשנה לפרקליט המדינה
בין התביעה לבין הסנגוריה .מהבחינה
שחם כתב“ :עולה כי במגזר
אזרחיים הנוגעים לעבירות הונאה.
תדמור
יונתן תדמור ויהודית
הציבורי בר–עם פגש בעבר -
שחם דחה אף בקשה לביטול כתב
שלמה אייזנברג מסר בפניו עדות
לאכיפה כלכלית שליוותה את
כשהם
תירוש.הגיעו לקרב
הזאת ,שני הצדדים
כבר דרך ארוכה .חדד היה האחרוןבישראל הייתה תופעה רווחת של
את בני הזוג
החקירה מראשיתה .בן–ארי ,שעמדה
מצוידים באנשי המקצוע הטובים ביותר.
מינויים פוליטיים ,שנים לפני המקרה
נתניהו .הוא היה השופט שדן בתביעת
שנים
שמשך
מאוד
הוא
בעוה”ד הבולטים שהם בני טיפוחיו
האישום בשל פגיעה בזכויות הנאשמים שאינה אמינה ,ואף ציין כי עדותו
בראש צוות התביעה במשפט
עוה”ד עמית
מיוצג על ידי
שקלפרקליט מוערך נתניהו
נשוא כתב האישום שבפנינו .היא נהגה
הדיבה על סך  3.5מיליון
פרשת הולילנד נחשבת לפרקליטה
חדד ומיכה פטמן .בימים האחרונים
גם בתקופה נשוא כתב האישום”.
שהגישו ב– 2011בני הזוג נגד חדשות
“לא הוצג עשר והעיתונאי רביבהיה
כאשר נחקרו במשטרה .שחם אף סבר כי מלמדת על ביצוע מעשים פליליים
מבריקה ולמנהלת מצוינת ששיקמה
בפרקליטות התוקפני שבו
סגנה של בן–ארי סימנו שני עוה”ד את הקו
של עו”ד יעקב וינרוט המנוח .הוא למרות זאת ,כתב שחם ,כי
דרוקר ,בעקבות
את פרקליטות מיסוי וכלכלה .בן–
הם עומדים לנקוט ,כשתקפו בבוטות
מקרה המקביל בהיקפו ובטיבו
תחקיר “ביבי טורס” .בני הזוג נעדרו
מלא
עמדת שותף
היתר
למקרה מאחד הדיונים שנקבעומיסוי
הגיע לפירמה לפני כעשור והצטרף
יש להרשיע את הנגבי בעבירת שוחד
מצידו של אייזנברג ,דוגמת עבירות
ארי ספגה מתקפות אישיות על ידי
לאפשר
הפרקליטות שלא
וכלכלה ,ובין את
שבפנינו .לא הוצג מקרה שבו מספר
לבקשתם ,אך
מקורבי ראש הממשלה וביקורת קשה
לנתניהו להיעדר מהדיון ביום ראשון.
המינויים והניסיונות למנות היה בסדרי למרות שהחוק מתיר לו למחוק את
הולילנד.
לניהול
שרה
בחירות ,אולם עמדת הרוב הייתה כי יש מס ועבירות על חוק ניירות ערך.
על כך שנעדרה מחלק מהליך השימוע
הפרקליטות אינה נובעת
משפט פרשת “תגובת
עליהם עמדנו בפרק המספרים
אל וינרוט בייצוג נתניהו ורעייתוהגודל
בר–עם
התביעה בנסיבות אלה  -הורה
לנתניהו עקב נסיעה לחופשה בחו”ל.
ממניעים ענייניים ,אלא באה לשרת
והטבלאות...על רקע זה ,לא הוכח
להמשיך את בירורה .בסופו של
מנהלת
עו”דדבריהודית תירוש
לזכות את הנגבי מביצוע עבירות אלה .קביעה זו של בר–עם ניתנה במסגרת
בן–ארי סברה שיש להאשים את
להציג תמונה
היאהתקשורתי
את המסע
נתניהו ובתיקים נוספים .בנובמברכנדרש כי נקיטת ההליכים הפליליים
נמחקה התביעה ,בעקבות הסכמות
נתניהו בשוחד בכל שלושת התיקים,
של ראש הממשלה נתניהו על ספסל
נגד הנאשמים עולה כדי אכיפה
שאליהן הגיעו בני הזוג עם דרוקר
עו"ד עמית חדד.
ניירות רבקה
השופטת
מיסוי
בפרקליטות
מחלקת
חדד
 ,2018אחרי מותו של וינרוט ,פרש
יש לציין ,כי לפני שש שנים פסק
תיק אזרחי.
אך היועמ”ש מנדלבליט דחה את
לקמפיין ‘רק
ערך הנאשמים ,כהמשך
הבררנית”.
וערוץ עשר.
בצוות ההגנה
פרידמן־פלדמן
עמדתה ביחס לתיקים  1000ו–.2000
לא ביבי’” ,טענו הסנגורים בהודעה
גישתו של שחם רלוונטית לטענות
התיקים המתוקשרים בהם פסק
לתקשורת.להוביל את
וכלכלה .תירוש ,שצפויה
ממשרד וינרוט והקים משרד עצמאי.
שחם כי יש לבטל כתב אישום בשל
ב– 2013קבע בר–עם כי רכישת
חברים מובילים נוספים בצוות
נתניהו לאכיפה בררנית בהשוואה
בר–עם במהלך כהונתו כשופט מחוזי
התביעה הם עוה”ד הבכירים
חדד נחשב מקורב מאוד למשפחת
לפוליטיקאים אחרים בעניין הטיות
הם בעיקרם תביעות אזרחיות .כך,
דרכה
החלה
פטמן ,חברו של חדד לצוות
אכיפה בררנית .הנדון היה תלונות
 520דונם במרכז ירושלים על–ידי
מפרקליטות מחוז ת”א (מיסוי וכלכלה)
הממשלה
אתעם ראש
והוא הולך
התביעה בתיק  ,4000נתניהו,
ההגנה,וקבלת מתנות בניגוד לחוק.
הסיקור
ב– 2016קבע בר–עם כי איש העסקים
 יונתן תדמור ויהודית תירוש .תדמורכבר דרך ארוכה .חדד היה האחרון
שחם דחה אף בקשה לביטול כתב
שלמה אייזנברג מסר בפניו עדות
בן־ארי.
אביחי מנדלבליט.
היועמ”ש
המקצועית במשרדו של
הדדיות של שוטרים ואזרחים על
קק”ל מידי הפטריארכיה היוונית
הוא פרקליט מוערך מאוד שמשך שנים
בני טיפוחיו
בעוה”ד הבולטים שהם
עו"ד הנאשמים
הוא עו”ד ותיק שהחל את דרכו האישום בשל פגיעה בזכויות
אמינה ,ואף ציין כי עדותו
ליאת שאינה
היה סגנה של בן–ארי בפרקליטות
של עו”ד יעקב וינרוט המנוח .הוא
ראשאף סבר כי
כאשר נחקרו במשטרה .שחם
ביצוע מעשים פליליים
צוות מלמדת על
התביעה
תחת מתקפה
ובשנת
וינשטיין,
לשעבר
אלימות ,ובעוד תלונת השוטרים נחקרה בירושלים נעשתה במסגרת עסקה
מיסוי וכלכלה ,ובין היתר שותף מלא
והצטרף
לפני כעשור
עבירות עו”ד יהודה הגיע לפירמה
אתלהרשיע את הנגבי בעבירת שוחד
המשפטית בפרקליטות כתובע .יש
מצידו של אייזנברג ,דוגמת
לניהול משפט פרשת הולילנד.
אל וינרוט בייצוג נתניהו ורעייתו שרה
בחירות ,אולם עמדת הרוב הייתה כי יש מס ועבירות על חוק ניירות ערך.
ניירות
ברשות
החלה את עבודתה
2001
בפרקליטות
ניסיונו המשפטי הראשון
והובילה להגשת כתב אישום ,תלונת
מדומה ,בפרשיה שהיוותה ספיח לאחת
עו”ד יהודית תירוש היא מנהלת
נוספים .בנובמבר
נתניהו ובתיקים
לזכות
במסגרת
את הנגבי מביצוע עבירות אלה .קביעה זו של בר–עם ניתנה
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי
 ,2018אחרי מותו של וינרוט ,פרש חדד
יש לציין ,כי לפני שש שנים פסק
תיק אזרחי.
רבים
רכישתהיא ניהלה
ערך.
האזרחים נסגרה בשל חוסר עניין
מפרשיות ההונאה הגדולות בישראל
וכלכלה .תירוש ,שצפויה להוביל את
עצמאי.
תיקיםמשרד
והובילה וינרוט והקים
ממשרד
חוה כי יש לבטל כתב אישום בשל
צבר בתיק ידוע למדי  -פרשת שחם
ב– 2013קבע בר–עם כי
התביעה בתיק  ,4000החלה את דרכה
פטמן ,חברו של חדד לצוות ההגנה,
אכיפה בררנית .הנדון היה תלונות
 520דונם במרכז ירושלים על–ידי
מנדלבליט.
ומורכבים ,אביחי
עו"ד ליאת בן־ארי .המקצועית במשרדו של היועמ”ש
תיקאת דרכו
ותיק שהחל
תיק הוא עו”ד
פנינה של שוטרים ואזרחים על
הדדיות
קק”ל מידי הפטריארכיה היוונית
פרשת
פסגות,
בהם
יערי .פטמן ליווה אז את עו”ד
לציבור.
מאז ומעולם .מי ששימש בהליך זה
תחת מתקפה
ראש צוות התביעה לשעבר עו”ד יהודה וינשטיין ,ובשנת
המשפטית בפרקליטות כתובע .את
אלימות ,ובעוד תלונת השוטרים נחקרה בירושלים נעשתה במסגרת עסקה
 2001החלה את עבודתה ברשות ניירות
בפרקליטות
המשפטי הראשון
והובילה להגשת כתב אישום ,תלונת
מדומה ,בפרשיה שהיוותה ספיח
סימנס.
לאחתלשעבר דן כהןניסיונוותיק
השופט
דבורין ,והכין את התיק לערעור של
כעד מרכזי מכיוון שהיה נאמן לכספי
ערך .היא ניהלה והובילה תיקים רבים
צבר בתיק ידוע למדי  -פרשת חוה
האזרחים נסגרה בשל חוסר עניין
מפרשיות ההונאה הגדולות בישראל
משה בר–עם
ומורכבים ,בהם תיק פסגות ,תיק פרשת
את עו”ד פנינה
זה התביעה כולליערי .פטמן ליווה אז
לציבור.
מאז ומעולם .מי ששימש בהליך
פרקליטים
צוות
אל
נשלחה
שלאחריו
בעליון,
יערי
מעסקת
כתוצאה
שהתקבלו
התמורה
השופט לשעבר דן כהן ותיק סימנס.
דבורין ,והכין את התיק לערעור של
כעד מרכזי מכיוון שהיה נאמן לכספי
מעולם לא שפט בתיקי שוחד
משה בר–עם
צוות התביעה כולל פרקליטים
שלאחריו נשלחה אל
אמירבעליון,
יערי
התמורה שהתקבלו כתוצאה מעסקת
טבנקין
עו”ד
בהם
נוספים,
שיצא
לאחר
ארוכות.
לשנים
הכלא
של
המנוח
דינו
עורך
היה
העתק
מעולם לא שפט בתיקי שוחד
נוספים ,בהם עו”ד אמיר טבנקין
הכלא לשנים ארוכות .לאחר שיצא
העתק היה עורך דינו המנוח של
ששימש תובע במשפטו של ג’קי בן–
בתיקים
עצמאית ייצג
נחשב
לדרך עצמאית ייצג פטמן בתיקיםהחבר השלישי בהרכב שידון בתיקי נתניהו ,יעקב וינרוט ז”ל ,שגם
ג’קיפטמןבן–
לדרךשל
עורךתובע במשפטו
ששימש
החבר השלישי בהרכב שידון בתיקי נתניהו ,יעקב וינרוט ז”ל ,שגם נחשב
נתניהו הוא השופט משה בר–עם,
זקן ,עו”ד ד”ר אלון גילדין ,עו”ד ניצן
רבים ,בין היתר את שולה זקן ואת
למורו ורבו של עו”ד עמית חדד,
המכהן כשופט בבית המשפט המחוזי
וולקן ,ועוה”ד אסף עיסוק ,קרן צבירן,
זקן ,עו”ד ד”ר אלון אביגדור
דינו הנוכחי של נתניהו.
נתניהו הוא השופט משה בר–עם,
גילדין,קהלני.עו”ד ניצן
רבים ,בין היתר את שולה זקן ואת
למורו ורבו של עו”ד עמית חדד ,עורך
בירושלים בשמונה השנים האחרונות.
והדר וינשטיין¿ .
באות כוחו של ארנון מוזס הן נוית נגב
“וינרוט נפל קורבן למעשים שנעשו
לפני כן כיהן בר–עם כשופט בבית
מובילות
קרןעורכות דין
ניב סבאג,
ואיריס
העולות על
בתחום רב ובדרכי עורמה
המכהן כשופט בבית המשפט המחוזי
צבירן,
עיסוק,
ועוה”ד אסף
וולקן,
אביגדור קהלני.
דינו הנוכחי של נתניהו.
ומבוקשות בתחום הצווארון הלבן .בין
המשפט השלום במשך  11שנה ,וקודם כל דמיון” ,קבע בר–עם ,שהדגיש כי
חזקת החפות
כשופט עבד כעורך דין
לקוחותיהן לאורך השנים היו ראש
והדרשגרם לו
בפני וינרוט הוצג מצג שווא
בירושלים בשמונה השנים האחרונות.
וינשטיין¿ .
לכהונתונגב
באות כוחו של ארנון מוזס הן נוית
“וינרוט נפל קורבן למעשים שנעשו
שכיר ועצמאי.
הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ,שעבורו
להאמין בתום לב באמיתות העסקה.
יודגש כי גם לאחר ההחלטה להגיש כתב אישום
מובילות -שההחלטה על קידומו
בר–עם
השיגו זיכוי בפרשת “ראשונטורס”.
עוד במסגרת אותה פרשה ,השיב
לפני כן כיהן בר–עם כשופט בבית
ואיריס ניב סבאג ,עורכות דין
בתחום רב ובדרכי עורמה העולות על
נגדם ,ראש הממשלה בנימין נתניהו ,איריס ושאול
לבית המשפט המחוזי התקבלה על
שאול אלוביץ’ מיוצג על ידי עו”ד ז’ק
וינרוט לקק”ל  5.5מיליון דולר בגין
אלוביץ’ וארנון (נוני) מוזס מכחישים את המיוחס להם,
הוועדה לבחירת שופטים יחד עם
חן ,איריס אלוביץ’ מיוצגת על ידי עו”ד
שכר–טרחה שקיבל עבור תפקידו
ומבוקשות בתחום הצווארון הלבן .ידיבין
המשפט השלום במשך  11שנה ,וקודם כל דמיון” ,קבע בר–עם ,שהדגיש כי
לא הורשעו בביצוע עבירה ,ועומדת להם חזקת החפות.
ההחלטה על מינויו של השופט שחם
מיכל רוזן–עוזר .חן ורוזן–עוזר הם יוצאי
בקידום העסקה ,לאחר שנתבע על
לקוחותיהן לאורך השנים היו ראשששובץ גם הוא כאמור להרכב  -נחשב חלקו בפרשה ¿ .חזקת החפות פרקליטות המדינה¿ .
לכהונתו כשופט עבד כעורך דין
בפני וינרוט הוצג מצג שווא שגרם לו
שכיר ועצמאי.
הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ,שעבורו
להאמין בתום לב באמיתות העסקה.
יודגש כי גם לאחר ההחלטה להגיש כתב אישום
בר–עם  -שההחלטה על קידומו
השיגו זיכוי בפרשת “ראשונטורס”.
עוד במסגרת אותה פרשה ,השיב
נגדם ,ראש הממשלה בנימין נתניהו ,איריס ושאול
לבית המשפט המחוזי התקבלה על
שאול אלוביץ’ מיוצג על ידי עו”ד ז’ק
וינרוט לקק”ל  5.5מיליון דולר בגין
אלוביץ’ וארנון (נוני) מוזס מכחישים את המיוחס להם,
ידי הוועדה לבחירת שופטים יחד עם
חן ,איריס אלוביץ’ מיוצגת על ידי עו”ד
שכר–טרחה שקיבל עבור תפקידו
לא הורשעו בביצוע עבירה ,ועומדת להם חזקת החפות.
ההחלטה על מינויו של השופט שחם
מיכל רוזן–עוזר .חן ורוזן–עוזר הם יוצאי
בקידום העסקה ,לאחר שנתבע על
פרקליטות המדינה¿ .
ששובץ גם הוא כאמור להרכב  -נחשב חלקו בפרשה¿ .

בעזרת בלאק קיוב:
שטיינמץ מערער

על  2מיליארד דולר

מדור "דין וחשבון"
24.5.2020
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globes.co.il

אנרג’יאן משיבה לשטיינמץ“ :לא היה לו
חלק בעסקת מאגרי הגז  -מהלך תאב בצע”

בני שטיינמץ .דורש  600מיליון שקל

מאת מתן ברניר

“שטיינמץ הציע ,בניסיון
לעקוף את החוק ,כי צד
שלישי יחבור לאנרג’יאן
ברכישת המאגרים
וישמש כ‘פרונט’ של
שטיינמץ בעסקת דלק,
באופן ששטינמץ יוביל
למעשה את הדברים
‘מאחורי הקלעים’”
שבאופן רשמי נאלצה לסגת ממנה
נוכח החשדות הפליליים נגד שטיינמץ
ולאור עמדתו של הממונה על הנפט
בנוגע לכך.
בכתב ההגנה שהגישו ביום חמישי
האחרון אנרג’יאן וריגאס  -באמצעות
עוה”ד אלקס הרטמן ,גיא ורטהים,
נועם זמיר וליעוז אפשטיין ממשרד ש.
הורוביץ  -הם דוחים את כל הטענות
שהעלתה צבר בתביעתה ,ומבקשים
לשדר “עסקים כרגיל” וכי הם אינם
מודאגים במיוחד מהתביעה.
לטענתם ,די באופן שבו תיארה צבר
בכתב התביעה את מהלך העניינים
סביב העסקה לרכישת הזכויות
במאגרים ,כדי ללמד שאין לה כל
זכות בהם כיום“ .צבר מודה במפורש
כי בזמן אמת היא נחלה כישלון חרוץ,
ונוכח הנחיותיו של משרד המשפטים,
לא הצליחה לקבל את האישור הנדרש
מהממונה על ענייני הנפט על רקע
הליכי חקירה בגין חשדות פליליים
חמורים” ,טוענים אנרג’יאן ומתיוס,
שגם מבהירים את מה שלשיטתם
לא ניתן להכחיש ,והוא כי “בזמן
אמת ,וגם לאחר מכן ,אנרג’יאן היא

BSGR

BSGR

BSGR

בני שטיינמץ .דורש  600מיליון שקל

צילום :אביב חופי
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חדשות

BSGR

BSGR

BSGR

ועל האתר ,לרבות מדור הדעות ועורכו.
•בבקשת התגובה יש לפרוס בפני נשוא
הכתבה את מירב המידע האפשרי על
מנת לאפשר לו להתגונן.
•הבקשה תימסר מוקדם ככל הניתן
למועד הפרסום .אילוצי זמן לא יכולים
לשמש עילה לאי–בקשת תגובה.
• בכל מקרה בו קיים קושי כלשהו
בעמידה בחובה זו ,יש ליידע את
העורך/ת האחראי (ראש הדסק ,עורכי
מגזינים ,עורכת האתר וכו').
• במידה שהקושי לא נפתר ,יובא הנושא
לאישורה של עורכת העיתון או סגנה.
דבר הקושי להשיג תגובה יצוין בפרסום.
•במידה שנשוא העניין מבהיר שאינו
מעוניין להגיב ,יש לציין עובדה זאת
בכתבה.
•התגובה תתפרסם בהבלטה הוגנת
התואמת את חומרת הטענות.
•דרך הפרסום יכולה להיות מגוונת :כחלק
אינטגרלי מהטקסט ,כמסגרת הדומה
ל"גילוי מלא" ,או כפסקה בסוף הטקסט
מובלטת על–ידי כותרת ביניים¿ .

חזקת החפות ואיסור השפלה



כחלק מתפיסה של סיקור עיתונאי
השומר על כבוד האדם ,החל
גלובס לפרסם הודעה על "חזקת החפות",
בצמוד לכל אזכור של אדם החשוד או
המואשם בפלילים.
הכלל המנחה ברור :כל פרסום ,החל
מחשד ראשוני ,חקירה ,כתב אישום ומהלך
משפט  -דורש תוספת של פסקת "חזקת
החפות" בולטת ובה משפט קצר כגון:
"חזקת החפות :יודגש כי גם לאחר
ההחלטה להגיש כתב אישום נגדו,
(פלוני אלמוני) מכחיש את המיוחס לו,
לא הורשע בביצוע עבירה ,ועומדת לו
חזקת החפות".
המשפט ינוסח בהתאם לשלב המשפטי
בו נמצא ההליך.
יודגש כי "חזקת החפות" תפורסם לא
הסנגורים

התובעים





רק בעת סיקור ישיר של ההליך הפלילי
 אלא גם כאשר יש אזכור עקיף שלהחשדות נגד חשוד/ה כזה או אחר/ת,
גם אם מדובר בשורה קצרה בתוך כתבה
העוסקת בעניין אחר לחלוטין.
הנוהל כולל איסור שימוש (ושימוש
חוזר) בתמונות משפילות.
הנוהל נולד כחלק מאימוץ כללי סיקור
בעת חשיפתו של אדם ברגע הקשה
ביותר בחייו  -מעצרו ,חקירתו והגשת
אישום נגדו.
זהו סיקור שזוכר את כבוד האדם,
שומר שלא להשפיל את מי שהסתבך
בחשדות פליליים תוך כדי הדיווח,
ומזכיר לכולנו שאין זה תפקידה של
התקשורת להיות השופט והתליין של
החשודים ושל הנאשמים¿ .
גלובס
21.5.2020

צילומים :שלומי יוסף ,תמר מצפי ,אמיר מאירי
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הקוד האתי  /נהלים מקצועיים  /בדיקות המשרוקית בשנת הבחירות  /תוכניות לשנה הבאה

צומחים בדיגיטל ובסושיאל הישגים בשנה החולפת ,יולי 2019־יוני 2020

+3.8%

פייסבוק
199,412
מספר לייקים

בדיקות המשרוקית בשנת הבחירות
המשרוקית משקפת את המציאות בשטח

השוואה בין ייצוג המפלגות בתקשורת לבין ייצוגן בבדיקות המשרוקית
ציון /גוש פוליטי
לא נכון
לא נכון ברובו
חצי נכון
מטעה
נכון ברובו
נכון
סה״כ בדיקות
 %הגוש מסך
בדיקות המשרוקית
 %הגוש בהופעות
בתקשורת ,לפי
נתוני חברת יפעת
פער בין נפח בשיח
הציבורי לנפח
בבדיקות המשרוקית

חרדים ציונות דתית ימין

2
3
3
2
1
3
14

31
21
17
3
15
6
93

9
12
3
1
3
2
30

ישראל ביתנו מרכז

1
6
6
2
15

11
8
7
2
5
33

ינואר 2019־פברואר 2020

שמאל

הרשימה המשותפת

3
5
5
2
6
3
24

4
1
5

14.02% 6.54%

7.01% 43.46%

2.34% 11.21% 15.42%

11.00% 5.50%

6.60% 43.80%

2.80% 11.50% 18.80%

3.02% 1.04%

0.41% -0.34%

-0.46% -0.29% -3.38%

חרדים (יחד ,ש״ס ,יהדות התורה) ציונות דתית (ימינה ,הבית היהודי ,האיחוד הלאומי ,הימין החדש ,זהות) ימין (הליכוד ,כולנו)
מרכז (חוסן לישראל ,יש עתיד ,כחול לבן ,תל״ם) שמאל (עבודה ,גשר ,מרצ ,המחנה הדמוקרטי) הרשימה המשותפת (רע״מ ,תע״ל ,חד״ש ,בל״ד)



 18החודשים האחרונים הציבו
בפני חברי צוות המשרוקית
אתגרים שטרם התמודדו איתם :הקליטה
בגלובס ,המעבר לפרסום במדור חדש
ובתדירות קבועה ,מגפת המידע הכוזב
שנלוותה להתפרצות נגיף הקורונה,
ומעל הכול  -שלוש מערכות בחירות
חופפות כשברקע מתחולל משבר חוקתי
חסר תקדים.
כפי שהוצגה בהרחבה בפרק הקודם
(ראו עמ'  ,)20שיטת העבודה של
המשרוקית מבוססת על מספר מנגנונים
המפחיתים בצורה משמעותית את
הסיכוי להטיה .בנוסף ,המדידה והתיעוד
בעבודת המשרוקית מאפשרים לנו להציג
בפניכם את פילוח בדיקות המשרוקית
34

מהתקופה בה נערכו שלוש מערכות
הבחירות :בין ינואר  2019לפברואר .2020
לצד פילוח בדיקות המשרוקית,
הטבלה המופיעה מעלה מציגה גם את
יחס הופעותיהם בתקשורת של חברי
המפלגות השונות ,לפי נתוני חברת
יפעת מחקרי מדיה.
בעזרת הצלבת הנתונים שבטבלה
ניתן לבחון אם קיים פער בין ייצוגם של
נבחרי ציבור בכלי התקשורת שאותם
מנטרת המשרוקית (ראו 'אודות' באתר
המשרוקית של גלובס) ,לבין ייצוגם
בבדיקות שהצוות מפרסם.
בקצרה :בחינה זו יכולה לסייע לנו
לבדוק אם בשנה הזו נרשמה העדפה או
הדרה של מפלגות מסוימות.

השורה התחתונה של הטבלה מראה
כי אין סטייות משמעותיות בין אחוז
בדיקות המשרוקית שעסקו ב"גוש
פוליטי" נתון לבין הייצוג של נציגיו
בתקשורת.
להוציא את גוש הציונות הדתית
שנבדק במשרוקית מעט יותר מהנפח
שלו בתקשורת ( 3.02%יותר) ,ונציגי
מפלגות המרכז שנבדקו במשרוקית
מעט פחות ( 3.38%פחות) ,שאר הגושים
נותרו בטווח סטייה של כאחוז אחד
בלבד .חשוב לציין ,שאין מדובר
בסטייה משמעותית ,שיטתית או
מכוונת ,וכפי שהראינו בפרק הקודם
אין לכך כל השפעה על תמהיל הציונים
של המפלגות או נציגיהן¿ .

+92.1%

פודקאסטים

פרק

סימני דרך

+16.7%

טוויטר
70,103
מספר עוקבים

אינסטגרם
24,043
מספר עוקבים

+154.8%

+225.1%

+63.7%

מאזינים
מאזינים באתר
באפליקציות השונות
גלובס
 146,200מספר מאזינים  447,283מספר מאזינים

האזנות
613,756
מספר מאזינים

פרויקטים מיוחדים :ערבות הדדית



באפריל השקנו את פרויקט
"עסק ישראלי" שנועד לייעץ
ולספק מידע לעסקים ישראלים
לקראת חזרתם המיוחלת לשגרה.
במסגרת הפרויקט נרתמו עשרות
מומחים ויועצים שהעניקו ייעוץ ,ליווי
וארגז כלים מקצועי לבעלי העסקים,
ללא עלות .לצד המומחים ,גם מתחם
הפרויקט הייעודי באתר גלובס הציג
מידע מקצועי ,מאמרים וכתבות שנועדו
לסייע ולו במעט לצליחת המשבר.
במאי נולד פרויקט "אמץ חברה"
מתוך תפיסה של ערבות הדדית־עסקית
ומרצון לחבר בין חברות גדולות
לחברות קטנות במשק הישראלי.
הפרויקט נועד לסייע לחברות קטנות

שער גלובס
30.1.2020
12
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לחזור לשגרת העבודה בעזרת הליווי של
החברות הגדולות ,וללא התחייבות או
עלות מצד הקטנות.
זירה נוספת שהפכה לרלוונטית
ולשימושית לגולשים רבים היא
'גלובסקול' .כבר בתחילת המגפה
מקבלים החלטה
“הלקוחות לא
“יש לי מה ללמוד בעולם
בתופעה המתפתחת
היטב
האתר
השתלב
צריך לחשוב על
בסיס מילים.
על
של הדיגיטל וזו הטריטוריה
עולם התוכן בצורה ויזואלית"
שאשמח לקבל בה ייעוץ"
בין התכנים
הלמידה המקוונת;
של
א
י
לגולשים היו הכשרות
שהוצגו
מקצועיות בתחומי המיסוי והכלכלה,
תכנות ,מיתוג ,שיווק ועוד.
הפרויקטים יצרו עניין רב עבור
קהלים מגוונים ,ולצד מאות חברות
שהגישו מועמדות לפרויקטים
השונים ,גם הגולשים באתר גלובס
לא נותרו אליו אדישים (ראו מטה)¿ .

יום א’–ב’ | ח’–ט’ בסיון תש”פ |  31במאי– 1ביוני  2020גלובס
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חפשו

עסק
ישראלי
באתר "גלובס"

להשקיע באונליין ,להרחיב את
היצע המוצרים ולהבין את הלקוח
משבר הקורונה הוביל לרעידת אדמה במשק  הסגר וחוסר הוודאות פגעו בכולם ,אבל הקשו במיוחד על עסקים קטנים

 מיזם "עסק ישראלי" של "גלובס" הפגיש בין עשרות בעלי עסקים לבין יועצים בולטים  הנה שישה מפגשים כאלה  /כתבי “גלובס”

יעל רוזן בן שחר ויעל קנדר (בעיגול)" .רשתות גדולות עם מחירים קטנים"

פאדי יונס וניסים מויאל (בעיגול)“ .לשנות את המיתוג"

ליאור יוגב (מימין) ,עידן וילבך ואלון ברנר (בעיגול)“ .לשלוח ערכות לגו לבתים”

“אין זמן לתכנונים ארוכים
ומחשבות .זיהית משהו?
אתה חייב לעבוד מאוד מהר"

“ניצחון הוא לא שחור ולבן.
אפשר להשיג ניצחונות קטנים
בדרך להצלחה הגדולה"

עידן וילבך וליאור יוגב מחברת החוגים
“אייבריק" נפגשו עם היועץ אלון ברנר

פאדי יונס ,הבעלים של חברת פזל תקשורת ,נפגש עם ניסים מויאל מ"פרסום
אברהם"“ :בקצה כל צרכן נמצא בן אדם .זה לא רק ‘קהל יעד'  -אלא אנשים"

ע

ידן וילבך וליאור יוגב הם היזמים
והמנכ”לים המשותפים של
“האקדמיה למצטיינים צעירים” ושל
חברת החוגים “אייבריק”“ .במסגרת
החוגים הילדים מקבלים ערכות לגו”,
מספר וילבך“ ,בעזרתן הם לומדים למשל
על רובוטיקה ורכב אוטונומי”.
לדברי וילבך“ ,פעילות החוגים ירדה
לאפס ,אבל זיהינו הזדמנות עסקית -
לשלוח ערכות לבתים בתהליך שיווקי
יחסית פשוט .חשבנו שזה הזמן הכי נכון,
בגלל הקורונה ,אבל גילינו שבפועל
אנחנו לא עומדים בביקושים .מאוד קשה
לעשות היום הזמנות של ערכות לגו דרך
ספקים באירופה ויש רשימות המתנה .יש
גם קשיים בגלל הקורונה .קודם ערכה
אחת הייתה עוברת בין עשרים ילדים
ועכשיו היא אצל ילד אחד .זה מקשה”.
מה לגבי החזרה לשגרה? וילבך:
“ביומיום מאות אלפי ילדים נהנים
מתנועות נוער ומחוגים .אומרים שתהיה
חזרה לשגרה ,אבל לא ברור באילו
תנאים כי חוגים מערבים ילדים מהרבה
כיתות .יש אי ודאות מאוד גדולה
מבחינה כלכלית ואין לנו תשובות”.

וילבך ויוגב שוחחו עם אלון ברנר,
יועץ שמסייע לחברות לבנות אסטרטגיה
שיווקית בדיגיטל“ .אלון הציע לנו
לפנות לתלמידים דרך משרד החינוך”,
העצות הבולטות
> לשתף פעולה
עם עסקים אחרים
> להגדיל את מגוון המוצרים
> לגבות מחיר נמוך
עבור שירותים בזום

מספר וילבך .בנוסף הוא הציע ליזמים
לגבות מחיר נמוך יותר עבור שיעורים
שמועברים בזום ,משום שבמצב כזה מרצה
אחד יכול ללמד במקביל יותר תלמידים.
ברנר ממליץ לעסקים “לעבוד מהר.
אין זמן לתכנונים ארוכים ומחשבות.
זיהית משהו? אתה חייב לעבוד מאוד
מהר גם אם זה לא טוב עד הסוף ,לקבל
פידבק ולהשתפר .זה תמיד נכון אבל
עכשיו זה נכון על ספידים”.
 ºאורי ברקוביץ’

פ

אדי יונס ,בן  ,46הוא הבעלים
והמנהל של חברת פזל תקשורת,
שמספקת שירותי יעוץ ,הקמה ,תיפעול
ורגולציה של שירותי אינטרנט .החברה
פעילה גם בתחומים של כרטיסי ביקור
דיגיטליים ובינה עסקית.
“החברה מתמקדת בעיקר בשירותי
אינטרנט בפריפריה” ,מספר יונס,
“בין השאר בפזורה הבדואית בנגב.
התשתית שם גרועה וזאת תולדה של
הזנחה של עשרות שנים של המדינה
ושל חברות התשתית ,מבזק ועד הוט.
בעידן הקורונה עם לימודי הזום ,זה
בלט מאוד ,הם נשארו מאחור .בפזורה
נמצאים רוב הישובים הלא מוכרים.
הם נטולי תשתית לחלוטין ושם הבעיה
קשה במיוחד”.
יונס נפגש עם ניסים מויאל ,שותף
ומנהל בחברת “פרסום אברהם”,
שמספקת שירותים גם ל”גלובס”.
“קיבלתי ייעוץ לגבי כרטיס הביקור
הדיגיטלי” ,מספר יונס“ ,מדובר
בגדול בכרטיס ביקור עם הרבה דאטה,
שימושים וממשקים לרשימות קשר
ומאגרי נתונים .ניסים התחבר ואהב.

הוא הציג לי חווית משתמש אחרת
והציע לשנות את המיתוג של המוצר”.
מויאל מוסיף כי הוא מייעץ לעסקים
“להבין שהניצחון הוא לא שחור ולבן,
אפשר להשיג ניצחונות קטנים בדרך
להצלחה הגדולה .לא לחפש רק את
העצות הבולטות
> להציע את המוצר
לקהלי יעד חדשים
> לבחון את חווית המשתמש
> להבין את המניעים
האנושיים של הלקוח

ההצלחה המיידית הגדולה .בנוסף אני
מציע לעסקים להסתכל מסביב ולראות
מה אחרים עשו .העצה השלישית,
שחשובה במיוחד ,היא לחשוב אנושי.
בקצה כול צרכן נמצא בן אדם .צריך
להבין מניעים ותסכולים אנושיים .זה
לא רק ‘קהל יעד’  -אלא אנשים חושבים,
מרגישים ,מתעצבנים ושמחים”.

 ºדני זקן

globes.co.il

צילומים :איל יצהר ,שלומי יוסף

אלעד אורי ואסף חתוכה (בעיגול)“ .מקצועי עד הסוף”

יעל רוזן בן שחר ,הבעלים של מותג התיקים “כיסים" ,נפגשה עם יעל קנדר
מ־“ :BDO Digitalאני מצטלמת יותר ,נחשפת ,מה שלא היה טבעי עבורי"
על רוזן בן שחר ,בת  ,47היא
הבעלים של מותג התיקים
“כיסים”“ .במהלך השנים” ,היא
מספרת“ ,פתחתי חנויות ,ברמת
השרון ,במתחם גן החשמל וברחוב
בזל בתל אביב .לאחרונה סגרתי את
החנות בגן החשמל בגלל עבודות
הרכבת הקלה ופתחתי במקומה חנות
סטודיו ברחוב מנחם בגין ,שההשקה
שלה הייתה אמורה להיות בתחילת
המשבר .החנות ברחוב בזל שבה
לפעול במתכונת מצומצמת.
“הרבה חנויות נסגרו עוד לפני
הקורונה ,בגלל חוסר היכולת
להתחרות ברשתות הגדולות עם
המחירים הקטנים .המחזור הממוצע
שלי עמד על  2.5–2.2מיליון שקל
וחלה ירידה של  50%בפעילות.
באפריל המחזור היה שליש מהרגיל
וכמובן קנו רק באונליין.
"יש לי חמישה עובדים .הוצאתי את
כולם לחל”ת ועבדתי לבד”.
יעל רוזן בן שחר נפגשה עם יעל
קנדר ,שמנהלת את יחידת BDO
 ,Digitalשמספקת שירותי ייעוץ
לארגונים בגיבוש ובפיתוח יכולות
דיגיטליות“ .העצה הראשונה שיעל
קנדר נתנה לי הייתה להדגיש את
המוצרים הייחודיים ,את הייצור
המקומי ,את העובדה שמשתלם
להשקיע במוצרים איכותיים ועמידים
וגם את העובדה שיש אל מי לחזור
אם מתעוררת בעיה.
"היא הסבירה לי שהמסר הזה לא
מספיק ידוע .היתרון הגדול של
‘כיסים’ הוא הקו העיצובי וגם שזו
אמנם נישה של תיקים אבל מגוון
החומרים רחב :עור קלאסי וגם
חומרים אחרים שיש בהם חדשנות
וטכנולוגיה ,למשל בדים עמידים
בעלי מראה יוקרתי”.
“העצה השנייה היא להשתמש
במאגר הלקוחות הוותיק ורב השנים
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שלי ולטייב את הדאטה .להשתמש
באמצעים פשוטים וזולים יחסית ,כמו
משלוח מזל טוב ליום הולדת ויידוע
על מבצעים ,במקום לטרגט במדיה
שזה יקר יותר ופחות פוגע בקהל
היעד .העצה השלישית היא שיפור
האתר והחוויה הדיגיטלית.
"אני עושה פעמיים בשנה מכירה
אצלי בבית .הלקוחות מתאמצות להגיע,
הן שותות איתי דרינק ועושות סמול
טוק .בדיגיטל צריך לטייב את הקשר.
“טיפ נוסף הוא להביא את עצמך בצורה
יותר אישית ובלתי אמצעית .להיות
אותנטי .אני מצטלמת יותר ,נחשפת ,מה
שלא היה טבעי עבורי .הטיפ השני הוא
לשמור על קשר ישיר עם הלקוחות”.
העצות הבולטות
> לחפש ערוצי שיווק נוספים,
למשל מרקט פלייסים
> להיעזר בדאטה שנצבר על
הלקוחות הקיימים
> ללמוד מתעשיות אחרות

יעל קנדר מוסיפה כי “הצעתי
לבחון אופציות נוספות כמו מכירה
במרקט פלייסים או שיתופי פעולה
עם מעצבים שמוכרים דברים אחרים.
האמונה שלי היא שאם פעם היה שילוט
חוצות וטלוויזיה ,היום אפשר להשתמש
בדאטה ולא לבזבז את הכסף במדיה.
"לקוחה שקנתה ארנק ספציפי והוא
יוצא בעיצוב חדש  -אפשר לפנות
אליה ישירות .מעבר לזה כדאי לחפש
רעיונות מחוץ לתעשייה שלך .אם
אני בתחום האופנה ואני מחפשת
רעיונות לשיווק ,כדאי לי ללכת
לאתרים כמו כרמלה  -שמציעים
ירקות ולשאוב השראה לרעיונות,
למבצע או לניוזלטר”.

 ºדפנה ברמלי גולן

אלעד אורי ,הבעלים של חברת הריסוס ג'וק בראש ,נפגש עם אסף חתוכה
מחברת האסטרטגיה “פרה כחולה"“ :להדביר וגם לתת לילדים ללמוד"

לעד אורי ,בן  ,39הוא הבעלים
של חברת הריסוס ג’וק בראש.
“אני אגרונום ,בוגר תואר ראשון,
ועצמאי במשך  12שנים בעסקי
ההדברה” ,הוא מספר“ ,אנחנו נותנים
שירותים לכל מי שצריך הדברה -
עסקים ,בתים פרטיים ,עיריות ועוד.
בנוסף ,אנחנו מעניקים שירותי ייעוץ
אגרונומים וסקרי עצים למוסדות,
אנשים פרטיים ,מסעדות ,מפעלים
ויישובים.
“המשבר פגע בנו בצורה עקיפה,
אבל משמעותית .מצד אחד אנחנו עסק
חיוני אז המשכנו לעבוד ,אבל הלקוחות
שלנו לא .כתוצאה מכך נתנו שירותים
בחינם כדי לשמור עליהם מפני מזיקים
וגם כי חשבנו על היום שאחרי.
"מבחינת מענקים ,קיבלתי את
הפעימה השנייה ואת השלישית ,אבל
זה זניח מאחר שאנחנו עסק עונתי -
והמשבר פגע בנו בדיוק בתקופה הכי
קשה .זה גרם לי לירידה של בערך
 40%מהמחזור.
“כעת נוצרה לנו בעיה חדשה  -יש
המון ביקושים כי כולם חזרו לעבוד
בבת אחת .אנחנו רצים כמו משוגעים
כדי להספיק .הפחד הגדול שלנו
הוא מפני גל שני ושאם נחזיר כעת
את העובדים ,אנחנו בעצם לוקחים
סיכון”.
אורי נפגש עם אסף חתוכה ,הבעלים
של חברת האסטרטגיה “פרה כחולה”.
“העצה הראשונה שקיבלתי נוגעת
לזה שיש המון קבוצות שכונתיות
בפייסבוק .מדובר בקהלי יעד
ממוקדים לפי אזורים והפרסום שם
יעיל במיוחד .העצה השנייה היא
לשים דגש על המומחיות .כולם אולי
מדבירים ,אבל אני אגרונום שמכיר
ממש טוב את התחום ואת המזיקים.
כשאתה מכיר את המזיק אתה יודע
טוב יותר למצוא פתרונות.
“באופן כללי ,תמיד צריך להיכנס

לראש של הלקוח ולהתנהג בהתאם.
לחשוב מה הוא היה רוצה לקבל .הדבר
השני הוא שלפעמים עדיף לוותר
על כמה שקלים עכשיו לטובת קשר
ארוך טווח .הדבר האחרון הוא להיות
מקצועי עד הסוף .גם אם בסופו של
דבר הרווח שנשאר לי בכיס בטווח
הקצר הוא קצת יותר קטן”.
חתוכה מוסיף כי “אורי הוא לא סתם
מדביר ,הוא חוקר חרקים .זה נותן לו
שני יתרונות מרכזיים ,הוא באמת
יכול לעשות עבודה טובה יותר מסתם
מדבירים .בנוסף ,זה מייצר המון
עניין אצל הלקוחות .ברגע שכבר
בשלב הפרסום אתה מציג את עצמך
כחוקר חרקים ולא כעוד מדביר ,זה
עובד הרבה יותר וקל יותר למכור את
עצמך ולייצר מיתוג חיובי .למשל ,גם
להדביר את הבית וגם לתת לילדים
ללמוד על חרקים.
העצות הבולטות
> לשים דגש על המומחיות
של בעל העסק
> לפרסם ברשתות החברתיות
באמצעות אלמנטים גרפיים
> לפנות לקהלים ממוקדים

“בנוסף כל מי שעושה עבודה במרחב
הדיגיטלי צריך להבין שהלקוחות
מקבלים החלטה על בסיס ויז’ואל
ולא על בסיס מילים .העצה שלי היא
לחשוב על עולם התוכן בצורה מאוד
ויזואלית .ויז’ואל אחד טוב יכול
לעשות את העבודה .דבר נוסף ,הוא
שכל עולם תוכן אפשר להפוך לדבר
מעניין  -במקרה של אורי אפילו
חרקים .את רוב עולמות התוכן ,גם אם
הם נחשבים למשעממים ,אפשר להציג
בצורה מעניינת”.

 ºבר לביא

מדדים נבחרים ,פרויקטים מיוחדים במהלך הקורונה
חשיפת משתמשים באלפים
דפים נצפים באלפים
זמן שהייה ממוצע בדקות

עסק ישראלי

גלובסקול

אמץ חברה

40
70
2:02

30
40
2:51

30
60
1:30

גילוי מלא

פרויקט "עסק ישראלי" נעשה בחסות
ובשיתוף בנק הפועלים; ופרויקט "אמץ
חברה" נעשה בחסות לאומי עסקים.

מה רצינו לעשות ולא הספקנו ,ומה חשוב לנו להשלים בשנה הבאה



כפי שכתבנו לאורך הדוח,
המצפן של גלובס מכוון אותנו
בעשייה היומיומית ,אך יש לנו עוד דרך
לעשות ואיננו חפים מטעויות .למשל,
בגיוון :אמנם כבר רשמנו הצלחות
משמעותיות באיזון המגדרי בתוכן,
באירועים ובתפקידי המפתח בארגון.
אך האם הצלחנו לייצג כראוי את
כל האוכלוסיות בחברה והמגזרים
הענפיים? אנו שואפים לכך שפני
המערכת ישקפו את פני החברה ויעבדו

בה גם חרדים וערבים.
קליטת המשרוקית בשנה שבה נערכו
שלוש מערכות בחירות ופרצה מגפת
מידע כוזב לצד מגפת הקורונה ,סייעה
לנו לשמור על הדיוק בשיח הציבורי,
בין שהוא מופר בידי נבחרי ציבור או
בידי מובילי דעת קהל ברשתות .אך
האם סיימנו להטמיע את שיטת בדיקת
העובדות גם בחלקים נוספים של
העיתון? עדיין לא ,וזו אחת משאיפותנו
לשנה הקרובה.

באותו עניין ,עלינו להמשיך ולהבחין
באופן ברור יותר בין דעות לעובדות
ולתווך זאת לקוראינו.
בדוח האמון הקודם הודענו על פיתוח
תכנים בעלי ערך מוסף החורגים
מהעיתונות הקלאסית ,ואף הצלחנו בכך
(ראו מעלה) .אולם ,הלימוד המעשי
ב'גלובסקול' ,בית הספר למקצועות
העיתונות שנועד לאנשי הארגון ולאנשים
מן החוץ ,לא התקדם בקצב שהצבנו
לעצמנו ואנו נגביר אותו בשנה הקרובה¿ .
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