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   סדרת הטלויזיה "מעברות" -תלונתךהנדון: 

מצורפת בזה.תלונתך שבנדון הועברה ליוצרי הסדרה ותשובתם המקיפה    
 

את תשובת בעיון , לכאורה. לעניינם של אלה קראתי "סילוף" -בתלונתך ציינת שלושה מקרים, בהם לקתה הסדרה ב . 1
ואתייחס אליהם: ,היוצרים  

 
ישיבה והעברתם ל, ילדי תימן מבית עולים עתלית 16מלין על השימוש כאילוסטרציה במכתב העוסק בחטיפות  אתה  . 2
להשתמש כאילוסטרציה בדיווח בן הזמן על חטיפת  שאין ,היא ךהדיון בסוגיית חטיפות הילדים. טענתירושלים בעת ב

 שאינם תינוקות ופעוטות שנחטפו במסווה של טיפול רפואי.  ,ילדים
 לצופים דיון אומרים היוצרים, היינו מציעיםאדרבא, לו היה מנותח, ) ;מדובר במסמך שהוצג ולא נותחלטענת יוצרי הסרט, 

למרות (. מעמיק בהסתעפות חקירת האירוע על ידי משטרת ישראל ובייחוד בחלקם של ארגונים רבניים מחו"ל בחטיפות.
 היוצרים"המסמך עוסק בפרשה שונה באופן מהותי" מיתר חלקי הדיון בסוגיה בפרק, ך, נטען בתשובה,  כאילו קביעת

שונה במסמך בן הזמן את פרשת היעלמותם של האם השימוש באילוסטרציה במסמך המציין כל"סבורים אחרת. 
  הוא מבחינת ה"הגדרה הבסיסית ביותר של סילוף"? -...ילדים,

 אתה הדיון המתקיים בפרק השלישי של הסדרה "מעברות", סביב יציאת האשכנזים מהמעברות. . לגבי טענה שעניינה 3
בעוד הפרק נסוב בעיקר על הנעשה  1957שנערך בשנת לקוח מדיון ש ,מלין על השימוש בציטוט דבריו של יהודה ברגינסקי

  . 1952בשנת 
מופיע בקטע המתואר כמייצג הלך רוח, כביטוי ממשי במהלך פרק הזמן הארוך בו הכי הציטוט משיבים היוצרים, לטענה זו 

לתפיסת עולם שהכתיבה מדיניות. אין בדבר משום סילוף היות ולא נטען והקדישה מדינת ישראל את יהבה לקליטת עלייה, 
. גם התהליכים הקשורים בשילומים והפיצויים מגרמניה נפרסו על פני שנים ארוכות. האם גם 1952כי האמור נאמר בשנת 

דקת, ומובנת מאליה, זוהי פרקטיקה מקובלת, מוצדיון זה מוגדר על ידי מר בן צבי כ"הגדרה הבסיסית ביותר של סילוף"? 
הן במחקר היסטורי אקדמי והן ביצירה תיעודית, לפיה ציטוטים רלוונטיים מסיומו של תהליך ארוך  טוענים היוצרים,

 טווח משמשים כמקור לבחינתם של הלכי רוח או פרקטיקות מוקדמות יותר שיושמו בתחילתו של התהליך.

מספרו, "הודבקה" שורה  דבריו של אברהם עובדיהלקריינות משוען כאן הינך ט  -בהתייחס לטענה הראשונה במכתבך . 4
 ת ביותר של סילוף. ילדברייך, מדובר בהגדרה הבסיס .ממכתב תשובה לעולים מתימן

מכתב תשובה לעולי תימן מוסיף את המשפט מ ,השחקן המקריא בקולו את דבריו של עובדיהאכן, אומרים היוצרים,  
שלא משנה  באופןשהיא ביטוי לשימוש בכלי דרמטי ודוקומנטרי, מינורית,  עריכהמדובר בלטענתם,  נו במעברות.כשש

 ,ין בקטע ובהקשר הנדוןיהמוצג ומקור ,המכתב. וודאי שלא מסלפים אותםהכוללת של הדברים כהוא זה את משמעותם 
 , אם כן, התאחדות התימנים. היכןמפרט את גישת הסוכנות היהודית כלפי מכתבי התלונות של העולים התימנים ופניות 

 מצוי הסילוף?

לספר סיפור  מטרתםעיתונות.  אינם תעודייתאו סדרה סרט . היוצרים מפרטים באשר לאתיקה הדוקומנטרית הנדרשת:  "5
להבדיל מכתבות טלוויזיה ועיתונות , דוקומנטריתלאתיקה  תמחויביצירה תיעודית . יםוית הראייה של היוצרומסוים מז

 שורה שלדוקומנטרית הלאתיקה  איזון ותגובה.מהלכים של ל תנדרשהמחויבות לאתיקה עיתונאית. יצירה תיעודית אינה 
סיפור. להאיר זרקור לפינה אחת במציאות ודרכה לספר ולא להתערב במציאות עד כמה שניתן  , בראשםעקרונות ברורים

. וכך כמה תופעות דומות כדי לחדד רעיון . כך גם איגוד של, אילוסטרציה של חומרי ארכיון היא כלי לגיטימי ביותרלפיכך
כדי להציג תופעה או מגמה. עוד על האתיקה של יצירה תיעודית קולנועית  גם שימוש ברעיון שרטוט הלך רוח מתמשך

 "נכתבו ופורסמו בנושא, בידי טובי המומחים בתחום.וטלוויזיונית ניתן ללמוד מעשרות מאמרים ש
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ולמיטב שיפוט דעתי כצופה )שאינה בת סמכא בתחום  ה,כול בחינת טענות היוצרים ותשובתם לאור האמור, ואחר .5
דעתי היא כי לכנות דוגמאות אלו כ "סילוף" הינה טענה מרחיקת לכת ולא מוצדקת. -העשייה הדוקומנטרית(   

העריכה בקריינות מספרו של אברהם הינה טענת  , היחידה שלגביה הייתי מסיבה את תשומת לב יוצרי הסרטהטענה 
עם זאת,  ויש להקפיד עליו הקפדה ראויה בסרטים כאלה.  שכן, הדיוק המסמכי הינו נדבך חשוב בסרטים תיעודיים עובדיה.

שניים, שנפחם הכולל מסדרה בת ארבעה פרקים, הינו בטל בשישים. -מדובר במשפט  
 

 

 
 בברכה,                 

 
 אורלי ממן                                                                                       

 הממונה על קבילות הציבור                                                                            
 

 


