
  

  

 
 )ב(ניגוד העניינים  - יסודות האתיקה התקשורתית):ו(אתיקה יהודית 

  הרב יובל שרלו

  

ה� מופיעות . בשיעור זה נעסוק בשלוש דוגמאות יסודיות של ניגוד אינטרסי� בתקשורת

מוב� כי יש להבחי� בי� . במעגל העורכי� ובמעגל הכתבי�, במעגל הבעלויות: �במעגלי� שוני

וכלי תקשורת פרטיי� ) זכיונות מהמדינה(כלי תקשורת ממלכתיי� ובי� כלי תקשורת ציבוריי� 

 . אול� לצור� הדיו� לא ניכנס לרמה כזו של הבחנה אלא נעסוק בעקרונות בלבד, )אינטרנט(

   א                                                                        

   :השאלה העקרונית

ההכרעה ההלכתית והאתית הראשונה הנדרשת כא� היא עד כמה נושאי ניגוד האינטרסי� 

נראה כי משתי סיבות . שמקור� כפי שראינו בשיעור הקוד� בדיני שופטי� ועדי� רלוונטיי� כא�

הסיבה הראשונה היא שבאופ� עקרוני יש . ללי� אלהיש להחיל על אמצעי התקשורת חלק גדול מכ

כיוו� שמדובר , כמוב� שבעזרת התאמות ספציפיות, לכל תחו�" נוגע בדבר"להרחיב את סוגיית 

  . בעיקרו� אתי והלכתי יסודיי� ביותר

הבסיס המצדיק את קיומ� . בעוסקנו בענייני תקשורת יש לכ� סיבה נוספת ייחודית לתקשורת

לה� לעסוק בנושאי� פומביי� החודרי� לאיסור לשו� הרע והלבנת פני� נובע ואת ההיתר שיש 

ה� מעלי� סוגיות . מההכרה שה� חלק בלתי נפרד מהמערכת שנועדה לבער את הרע מישראל

, שרשויות המשפט לא העלו או לא מסוגלות להעלות שכ� מדובר בענייני� שאינ� עבירה על פי די�

וה� עוקבי� אחר רשויות שלטו� , אפשר לציבור להתגונ� מה�ה� מפרסמי� את המורשעי� כדי ל

מדובר אפוא בתהלי� . שונות ולמעשה כופי� אות� לבצע פעולות שה� לא היו עושות מלכתחילה

ושהוא בעייתי ביותר בשל העובדה שהוא עלול להפר איסורי� רבי� הנוגעי� , שהוא מעי� שיפוטי

יש לתבוע מאמצעי התקשורת לעמוד ביסודו , לפיכ�. רלענייני לשו� או לפרסו� דברי� על אד� אח

לשו� הרע "שא� לא כ� לא זו בלבד שאי� מדובר ב, של דבר בעקרונות מניעת ניגוד הענייני�

�  . אלא שמדובר בצור� מהותי שלא יקלקלו ושלא יתערבו" לצור

   ב

   :דוגמה לשלושה מעגלי� אפשריי� של ניגוד ענייני�

. של אמצעי התקשורת נמצאי� תדיר במצב של ניגוד אינטרסי�הבעלי� : ברובד הבעלויות

שזה דבר לגיטימי , אלא להרוויח כס�, האינטרס העיקרי שלה� בדר� כלל אינו לשרת את הציבור



ההכרעה העיקרית לגבי אופיו של כלי התקשורת שביד� מונעת מסיבות , כיוו� שכ�. מצד עצמו

  . שונות של ההיתר לעצ� קיומו של התקשורת

בשל הקירבה הגדולה של הבעלי� על אמצעי : במדינת ישראל ישנה בעיה עצומה של ניגוד ענייני�

בשל העובדה ; התקשורת לרשויות השלטו� נוצר קשר מתמיד ומסוכ� של התקשורת ע� השלטו�

בשל ריבוי הבעלויות ; תקשורת!שמדובר במעצמות כלליות נוצר קשר מתמיד ומסוכ� של הו�

  . ' מתמיד של גיבוי הדדי והשתקה של נושאי� שוני� וכדוהצולבות נוצר קשר

לבעלי� יש עניי� לגרו� .  ישנו מצב קשה של ניגוד ענייני�! פני� אמצעי התקשורת !ג� כלפי מטה 

וראה , אלא כלכליי�, ושהשיקולי� לא יהיו עיתונאיי� בלבד, לכ� שהכתבי� יהיו תלויי� בה�

  . להל�

השאלה היא למי ניתנת המחויבות של .  בניגוד ענייני� מתמיד ג� כא� מדובר:ברובד העורכי�

 �המשפיע על כל ני� בעבודה , מדובר בניגוד ענייני� מתמיד.  לבעלי המניות או לקוראי�!העור

המחויבות לבעלי� מביאה את העורכי� מחד גיסא לא להרגיז את ההו� והשלטו� . התקשורתית

ומאיד� גיסא לשקול שיקולי� עיקריי� של , בדי�ובוודאי שלא את קבוצת התקשורת בה ה� עו

. דבר שמביא פעמי� רבות להצהבת הדיווח ולסדר עדיפויות בידורי ולא אמיתי, מכירות

, המחויבות לקוראי� תובעת מה� להביא בפני הקוראי� את המידע האמי� ביותר והמדויק ביותר

ולא כל מידע , קול החיוניותולא זו בלבד אלא שמבחינה הלכתית ה� צריכי� לשקול ג� את שי

  . שמסייע לכלי התקשורת מותר בפרסו�

: נדגי� את אחת הנפוצות ביותר.  הכתבי� עומדי� בפני שאלות אתיות יו� יו�:ברובד הכתבי�

חלק גדול של המידע המשמעותי שהכתבי� מדווחי� עליו מקורו ביוזמות של אלה שמדווחי� 

  . � היזו�"ההדלפות והיחצושתי הדוגמאות המובהקות לכ� ה� . עליה�

כתב המעוניי� לשרת את קוראיו בפרסו� ידיעות בלעדיות . סחר!ההדלפות ה� שוק מובהק של מכר

ישנה מערכת . ת שאינ� נוחות למדלי�נאל# לתת בתמורה למדלי� זכות וטו על ידיעות אחרו

השאלה ההלכתית . וזו מציאות יו� יומית, משומנת מאוד של קירוב כתבי� והרחקת כתבי�

שהרי א� הוא יסרב להסתרת מידע מהציבור סופו של יקבל , והאתית היא מה הוא צרי� לעשות

א� הוא יסכי� ; צמוובאופ� פרדוכסלי לא רק הוא יינזק מכ� אלא קוראיו שלו ע, מידע מהדלפות

 הפעולה המעי� שיפוטית !דילמה זו מבארת את שנכתב בראש שיעור זה . לכ� הוא מועל בתפקידו

  . של כל כתב

� מציעי� לכתב מידע "היחצני. � של גופי� שוני� חמורה עוד יותר"שאלת הקשר ע� היחצני

ידע זה הוא מידע מ, אול�. שכל שהוא צרי� לעשות זה לפרס� את הדברי� בשמו, ערו� ומוכ�

אלא שהכתבי� זוכי� להטבות , לא זו בלבד. שמטבע הדברי� מסתיר את הבעיות הקיימות, מוטה

דומה כי כא� ברור שיש . 'וכדו" צנוע"שי , טיסות לתערוכות: שונות מהגופי� עליה� ה� מדווחי�

  . להחיל על הכתבי� את דיני השוחד

  ג 



   ?מהי תרומת האתיקה היהודית לדיו� 

  :  ונבח� את הסוגיה לאור יסודות המאבק בניגוד הענייני�לשיעור הקוד�נשוב הבה 

•   

o ויש לראות , ניגוד הענייני� הוא מציאות חמורה ביותר על פי דרכה של תורה. א

הירה התורה עצמה הז. התקשורת" טיהור"זאת כאחת המשימות העיקריות של 

זהו הכלי . ראשו� בה� הוא השוחד על כל צדדיו. משני כיווני� של ניגוד ענייני�

והשופט המקבל את השוחד מטה את הדי� שלא , העיקרי הנמצא ביד העשיר

אלא , לא זו בלבד. ההלכה אסרה קבלת שוחד אפילו לצור� משפט אמת. כדי�

. סל� דברי צדיקי�שהתורה מדגישה פעמי� רבות שהשוחד מעוור עיני פקחי� ומ

: על כ� קיימת חובה יסודית של מאבק מתמיד בניגוד האינטרסי� בכל המעגלי�

; עיתו�! שלטו�!הפחתה מקסימאלית של קשרי הו�; צמצו� הבעלויות הצולבות

יושרה של עורכי� וכללי� חד משמעיי� של איסור קבלת מתנות פרטיות 

  . וכ� הלאה, לכתבי�

o לא שמי� לב אליו הוא ההטיה של הדי� על ידי הכיוו� השני שפעמי� רבות. ב 

והוא , התורה הייתה מודעת לכ� שג� לעני יש כלי נשק המשפיע על הדיי�. העניי�

ודל לא "על כ� הזהירה יותר מפע� אחת . ומידת הרחמי� שיש לדיי�, עצ� קיומו

 נדות שונות'יש להיזהר ג� מניגוד ענייני� הנוצר מהרצו� לקד� אג". תהדר בריבו

העמדה היסודית היא שכלי , כאמור. אפילו א� מדובר בחלשי�, שלא כדי�

ועל כ� הוא חייב לעמוד , התקשורת עוסק בפעולה שהיא מעי� שיפוטית

  . בקריטריוני� קרובי� לאלה של השיפוט

o שלא נית� להגיע לביטול ניגוד הענייני� באופ� . ג �ההלכה היהודית מכירה בכ

 בשל טבע האד� המביא לכ� שלעול� אד� מצוי הדבר אינו אפשרי ה�. מוחלט

הרצו� שלו להצליח בתפקידו מול החובה לעשות את : כמו(בניגוד ענייני� 

וה� בשל העובדה שלעתי� המאבק בניגוד ענייני� כורת את ) הדברי� הנכוני�

כ� שיש ,  ייסגר! אמצעי תקשורת שלא ירוויח כס� (הענ� עליו יושב התהלי� כולו 

כללי המאבק בניגוד , על כ�).  בכ� שהוא יהיה כלכלי ורווחי"ענייני�"ג� 

כי ההטיה צריכה להיות לכיוו� !א�, הענייני� צריכי� להתחשב בהיבטי� אלה

  . המאבק בניגוד הענייני� ולא כניעה לו

o בשיעור הקוד� ראינו כי ההלכה והאתיקה היהודית מכירה בשלוש דרכי� . ד

ביטול ניגוד הענייני� ככל :  לאמור! לקות הסת: להתמודדות ע� ניגוד הענייני�

נראה כי ללא כוונתנו שלוש הדרכי� מכוונות . היתר מסוי�; שקיפות; האפשר

במישור הבעלות יש לפעול : בעיקר לשלוש המעגלי� בה� עסקנו בשיעור זה

וליצור חומות גבוהות יותר של איסור ניגוד , בעיקר בעיקרו� ההסתלקות

במישור . בבעלויות צולבות שזו סכנה גדולה ואמיתיתבעיקר מדובר . אינטרסי�

כדי שיהיה כלי ביד הקוראי� ,  החובה היא לפעול בשקיפות! העורכי� !השני 

יש צור� ,  הכתבי�!במישור השלישי . לבחו� את הדברי� עליה� ה� קוראי�



אול� שימת איסור מוחלט על קבלת שוחד בצורת , בהיתר מסוי� לניגוד ענייני�

  . 'הטבות וכדו, ונותמתנות ש

  ד 

תרומתה העיקרית היא כמוב� . כמו בכל דיו� אתי נזכיר את עיקר התרומה של האתיקה היהודית

. ועשית הישר והטוב:  ריבונו של עול� ציווה על האד� ציווי כללי! המחויבות שיש כלפי שמיי� 

ת הישר והטוב באופ� ולעשות א, � כחובה לעמוד ברוח המוסר והצדק"ציווי זה בואר על ידי הרמב

כל העוסק בתקשורת חייב אפוא לעמוד מול בוראו ולבחו� לאור זה את השאלה הא� הוא . מתמיד

כל ביטול בעלויות צולבות וכל איסור , כל תקנה וכל חוק. עושה את הישר והטוב בעיני בני אד�

, � לא נית� לרמותאת ריבונו של עול, בר�. שכ� נית� להפר כל מסגרת, קבלת מתנות אינו חזק דיו

  . ואת החובה המהותית של עשיית הישר והטוב לא נית� להפר

 


