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 לכבוד

 אבי פיקאר, נירית בן ארי ואח'

 פרשת ילדי תימן –בענין כתבה  כםתלונתהנדון: 

הכתבה הייתה לטענתכם ". 2018/60/32בתאריך   11, כאן השבתששודרה בחדשות בכתבה שבנדון עסקה  כםנתותל
הכתבה לא " -ועוד מלאה בשקרים, מניפולציות וסילופים ואינה עומדת בסטנדרטים עיתונאיים בסיסיים". 

שהיא אחת העמותות  כללה גילוי נאות כי הכתבת, עידית בן שימול, חברה בפורום משפחות הילדים החטופים",
 הפעילות בחשיפת ובהכרה בפרשת היעלמות ילדי תימן.  

לבן יותר דרשתם כי  תאגיד השידור יפרסם הבהרה לגבי "השקרים והסילופים בכתבה" וכי לא יאפשר   בפנייתכם
 שימול לפרסם חומרים בנוגע לפרשה זו בה היא מעורבת אישית, לכאורה.

 החלטה

אוסיף כי עיינתי בחומרים עוד וצפיתי בכתבה יותר מפעם אחת, עיינתי בתגובתה של הגב' בן שימול לתלונתכם 
 להלן תגובתי:ופרסומים נוספים הקשורים לפרשה. 

הפרשות ותעלומות השנים לפתור את אחת עשרות הכתבה סוקרת את פעילות העמותות הנאבקות זה  .1
 נעשתהלאור מאבקים אלה,  על הגלוי.רב אל, שעד היום הנסתר בה ימי העלייה לישר יהכאובות בדבר

ים ההחלטה על פתיחת הארכיוננוכח פריצת דרך בשנים האחרונות הכרה ממסדית בפרשה ונרשמה 
, המלווה את . חידושה של הכתבה אף בריאיון ראשון עם הד"ר שיפריסירה פרלמנטריתקוהקמת ועדת ח

אין  הנוגע לפרשה. ,שנים תרב עבודה מחקרו האקדמי, תוצאתאת ו המאבק עוד מימי עוזי משולם
בכלל, לא כל של גוף שידור  וכי תפקידו כי מדובר בפרשה שהינה בעלת עניין רב לציבורת, אם כן, מחלוק

 . ולתרום את חלקו לחשיפתה , לעקוב אחריהללוות פרשה זו, שכן ציבורי
  ימול והוא מצורף כנספח למכתב זה.מנומק על ידי הגב' בן שותיכם הפרטניות נענו באופן סדור וטענ .2
חברה בשום פורום או עמותה כלשהי הקשורה  איננהזה כשנתיים שגב' בן שימול  -גילוי נאות ין ילענ .3

לפרשת ילדי תימן. חברותה בעבר הייתה זמנית, כחלק מהעבודה על סרטה התיעודי "חדל להיות תושב" 
 ולצורך הסרת החיסיון על חומרי וועדת חקירה הממלכתית. 

 
 לא נמצא ביסוס לטענותיכם.ר, ר האמוואל
 

גב' בן בהמקצועית אישית והטלת הדופי ההשתלחות המלשון  ותיאת הסתייגאבקש לציין בשולי הדברים 
יש משלא הוכחו הטענות החריפות והמשמיצות שנטענו נגדה.  -לא כל שכן , שהובעה במכתבכםכפי  שימול

 חוקרי אקדמיה, כפי הצגתכם המקצועית.  שאינו נחשב למקובל בקרבסגנון הלהצטער על 
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 אורלי ממן                                                                                       
 הממונה על קבילות הציבור                                                                            
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