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 גב' אורלי ממן, הכבוד ל

 "כאן"נציבת תלונות הציבור בתאגיד השידור 

 

  מספר מקרים של עריכה מטעה בפרקי התוכנית "מעברות"תלונה בנוגע להנדון: 

 

 שלום רב

" בשבועות 11בעקבות צפיה בפרקי הסדרה התיעודית "מעברות" ששודרה בערוץ "כאן 

מטעה, היסטורית האחרונים, זיהיתי מספר מקרים בהם הציגו יוצרי הסדרה לצופים תמונה 

בעוד שמקרים  1 לקוי או על בחירה לא מאוזנת של המידע שהוצג לצופים. הנשענת על תחקיר

לבחור את החומרים המוצגים  דעת הנתון בידי היוצריםהשיקול בשם אלה ניתנים לתירוץ 

 , הרי שאיתרתי בפרקים שלושה מקרים בהם מוצגתבסדרה ואת הנראטיב שהיא מספרת

לצערי, מקרים נה מטעה בעקבות החלטות עריכה שאינן ניתנות להצדקה שכזו. לצופים תמו

 שתיים מהטענות החריפות ביותר. רת במסגאלה מופיעים בסדרה דווקא 

 

 :21:00בשעה  20.2.19-הבתאריך  רבפרק הראשון, ששודשני המקרים הראשונים מופיעים 

מובאים בסדרה דבריו של  , כחלק מהעיסוק בפרק ב"פרשת ילדי תימן"42:43החל מדקה  א.

 :, מנהל מחנה העולים ראש העין ג', בתמליל הבאאברהם עובדיה

"באותם ימים נחטפו ילדים וילדות רבים. היתה זו תמונה מזעזעת לראות הורים מחפשים את 

ם שנלקחו מהם בטענה שהם חולים ועלולים למות. רבות עשינו לפענח את התעלומה ילדיה

ים שאין ולא עלה בידינו, וכשהיינו שואלים את נהגי מגן דוד אדום היו מושכים בכתפיהם וטוענ

, והתשובה למכתבים שכתבנו היתה: ין. גם מהמשטרה לא זכינו לעזרהג מכל הענילהם מוש

שלום גונבים ילדים בישראל. מכתבכם עשה עלינו רושם מוזר. אין להעלות על הדעת כאילו חס ו

 התימנים התמימים, אינם רגילים לטיפול מודרני, ומכאן התפתח אצלם מקור הדמיון". אחינו, 

 

( עולה שחלק מהדברים שהוצגו א' מעיון בזכרונותיו של אברהם עובדיה )מובאים בנספחאלא ש

מפיו כלל לא מופיעים בזכרונותיו. יתרה מזאת, ממסמך שהוצג במקביל לדבריו בסדרה  בסדרה

ילים ( עולה שהדברים שהובאו מפיו החל מהמלום מסך מובא בנספח ב'צי, 43:23)דקה 

 נשלחלקוחים ממכתב שכלל לא נכתבו על ידיו, אלא הם "מכתבם עשה עלינו רושם מוזר..." 

"והתשובה  באמצעות הביטוילדבריו של עובדיה  "הודבקו"רצוג, והם לרב הראשי יצחק ה

                                                           
וצג השידע בחירה מגמתית של המתמונה היסטורית מטעה שכזו, על בסיס תחקיר לקוי או דוגמאות להצגת  1

https://observpost.wordpress.com/2019/03/10/maabarot-ניתן לראות ברשומה הזו בבלוג שלי:  ,בסדרה
yeman 
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, שלא מופיעים באף אחד מהמקורות. הצגת דברים אלה כאילו ":למכתבים שכתבנו היתה

 נאמרו על ידי עובדיה עונה להגדרה הבסיסית ביותר של סילוף. 

 

ח להנהלת מחלקת מכתב שנשלמוצג כאילוסטרציה לדבריו של עובדיה  43:12בדקה ב. 

ילדי תימן מבית העולי]ם[ עתלית  16דרה, "חטיפת שכותרתו, שהודגשה בס הקליטה מחוז צפון

אלא שמעיון בתוכן המכתב עולה שהוא . )צילום מסך מובא בנספח ג'( והעברתם לירושלים

( הופיע בבית הכנסת אשר בבית 29.10.49שבועות )בערך ספר מלפני "עוסק במקרה הבא: 

מו אינו ידוע, ובעזרת הגבאי של בית הכנסת ביקש העולים עתלית איש דתי מירושלים, אשר ש

]...[ אשר הסכים  ר מהםהופיעו הילדים בח רודעי תורה. כאשפר ילדים יסלהביא לפניו מ

לקחתם אתו לירושלים. הוא נשאר ללון בבית העולים, ולמחרת ]...[ הוציא את הילדים לכביש 

וביל אותם ברגל עד לכביש הראשי, משם הסיעם לחיפה ולירושלים. שמאחרי בית העולים, וה

 "בירושלים הביאם לישיבה הנמצאת ב]שכונת[ הבוכרים ונקראת "ישיבת קמניץ" ]...[

 

הוא עוסק בפרשה שונה באופן מהותי  למרות ניסוח הכותרת שלו,מתוכן המסמך ברור ש

עדויות אלה  .מהנושא בו עסקו העדויות שהובאו בסדרה וביניהן עדותו של אברהם עובדיה

, במסווה של טיפול רפואי היעלמות או חטיפה של תינוקות או פעוטותפטירה, ן טענות לעניינ

משכך, אופן הצגת המסמך בסדרה מהווה ה מרוחקת. ולא הוצאה של ילדים ללימודים בישיב

אלא שלא יכלו לראות את תוכן המסמך מעבר לכותרת המוגדשת, הטעיה ברורה של הצופים, 

 . רגילסביר עבור הצופה האפשרי או , דבר שאינו שם כךל קפיאו את התמונההאם 

 

בשעה  6.3.19-פרק השלישי של הסדרה, ששודר בתאריך הע במקרה ההטעיה השלישי הופי

21:00 . 

 סקות ביציאה המוקדמת של העולים "האשכנזים" מהמעברותדקות הפתיחה של הפרק עו ג.

כחלק מההסברים . שנותרו במעברה "לעומת העולים "המזרחים, 1952בשנת  לשיכון קבע

קליטה של הסוכנות היהודית, ראש מחלקת השל דבריו  3:52דקה החל מלתופעה מוצגים 

, שאמר "אני חייב להביא בפניכם פרובלמה שהיא קשה ויש לה ביטוי בציבור, יהודה ברגינסקי

דירות שהיו מיועדות בשביל עולים קודמים שעמדו לעבור  400עניין קיפוח עדות המזרח. לקחנו 

נתנו אותן באשראי לעולים חדשים. לא פרסמנו הדבר. אני רוצה שנדע שבזה חטאנו לשיכון ו

 "משום שלא הייתה ברירה, הדבר נעשה מטעם פוליטי והומני כלפי הפולנים.

 



אלא שדברים אלה לקוחים מתוך דבריו של ברגינסקי בישיבת הנהלת הסוכנות מתאריך 

ם מפולין שהגיעו בשנה זו לעומת עולים , והם עוסקים בשאלת הקליטה של העולי11.2.1957

  2., ולא ביושבי המעברות1956שהגיעו מצפון אפריקה החל משנת 

 1952כאילו הם עוסקים בפרשה אחרת משנת  1957דברים העוסקים בפרשה משנת הצגת 

  אף היא הטעיה מפורשת של הצופים.  מהווה

 

ה , שלושה מקרים אלה מהווים מקרים של הטעיה שהיא תוצאה של בחירהצגתי בדבריכפי ש

. הדבר חמור אף יותר כאשר מדובר בסדרה דוקומנטרית המתיימרת מודעת של העורכים

 פרשה היסטורית. בצורה אמינה להציג 

נפעל להבטחת הדיוק, ": 3סעיף "כאן" תאגיד השידור הישראלי קובע ב קוד האתיקה של

: "לא נפרסם מידע שאינו בדוק 4בסעיף ו ;"האמינות והשלמות של המידע שנפרסם לציבור

  "אם לנסיבות העניין ולהקשרו, או שהוא מסולף או עלול להטעות.תבאופן סביר בה

 

)כולל  תקן את ההטעיות ששודרו בסדרהפרסם הבהרה שתלאור זאת, אני מבקש שהתאגיד י

: של קוד האתיקה 8 , בהתאם לאמור בסעיףזמינים לצפיה ברשת(סדרה הה פרקיצירוף לב

גינות טעויות, השמטות או מידע שגוי שנפלו בפרסום, נתקן במהירות האפשרית, בבהירות, בה"

 . "ביחס לפרסום המקורי, ואם הדבר אפשרי נעצור את המשך הפצתםובהבלטה הראויה 

 

 בברכה

 אבשלום בן צבי

avshalombz@mishol.org 

052-4696843 

  

                                                           
: עולי ארצות האסלאם וההתיישבות לאחר נשכחים חלוצים" פיקאר אבי ר"הד של במאמרו העניין על הרחבה 2

 .135' בעמ בו מובא המדובר המסמך .זה קישורב קום המדינה(
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 ובדיהשל אברהם עזכרונותיו  –נספח א' 

 "נתיבות תימן וציון", ומודגשים בהם הדברים שצוטטו בסדרה: הדברים לקוחים מספרו

 



 

  



 לרב הראשי יצחק הרצוגמכתב  –נספח ב' 

 

 

 

 נספח ג'

 להנהלת מחלקת הקליטה מחוז צפוןמכתב 

 

 


