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 ___בג"צ: _____                          בבית המשפט העליון

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה –ארגון העיתונאים בישראל   בעניין: 

אמצעות ב"כ עוה"ד ד"ר מורן סבוראי או אמיר בשה או גלעד זבידה, ב

  ;5126002בני ברק, , (18טאואר, קומה -מגדל וי) 23מרחוב בר כוכבא 

 office@bszlaw.co.il ;03-7743001; פקס: 03-7743000טל: 
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 השר לביטחון פנים, ח"כ גלעד ארדן. 1

 מדינת ישראל –המשרד לביטחון פנים . 2  

 משטרת ישראל. 3

 מנדלבליט. היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי 4

   

דין -ארבעתם באמצעות פרקליט מפרקליטות המדינה מרחוב צאלח א

  ;02-6467011; פקס: 02-6466345טל: , ירושלים; 29

 המשיבים

 

 

 עתירה  למתן  צו  על  תנאי  וצו  מוחלט

 

 פתח דבר:

התנהלותם של  לצדק וזאת נוכח גבוה משפט כבית מוגשת בזאת עתירה לבית המשפט העליון בשבתו

 ובלתי מידתית בלתי פגיעה כדי העולהאו מי מטעמם, , ("המשיבים"להלן יכונו יחד: ) 4 – 1 המשיבים

 כך ובתוך העיתונות בחופש מידתית ובלתי קשה פגיעה, במסגרת עבודתם תבפעילות עיתונאי סבירה

 ולמוטל החלטות קבלת להליכי הנוגע בכל סבירה ובלתי אסורה התנהלות וכן הדמוקרטיה של ביסודותיה

 .כאמורם בהתנהלותגורמי אכיפה והשמירה על הסדר הציבורי  על

 

האסורים ו/או מחדליהם  ותיהםאשר פעול, , או מי מטעמםעניינה של העתירה בהתנהלותם של המשיבים

 איסור על כניסת עיתונאים לאזורי סיקור ים, בין היתר,כוללישירות או באמצעות אחרים הכפופים להם,  –
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צילומים  העברתאף במקרים מסוימים כן והכאת עיתונאים ומעצר עיתונאים אף במקרים מסוימים ו

ופסולה אסורה  באה בגדר התנהלות  . התנהלות זוהתקשורת מצעילא (משטרתיים צלמים של"מטעם" )

, והיא גם מהווה פגיעה קשה, בלתי סבירה ובלתי מנוגדת לעקרונות יסוד של הדמוקרטיה הישראליתה

של המשיבים או מי מטעמם האמורה התנהלותם . ובחופש העיסוק של עיתונאים מידתית בחופש התנועה

אחת תוך פגיעה ב ,ברורה, שקופה ובהירהמדיניות של  הוללא קיומאו עובדתי מסד משפטי ללא נעשתה 

ברורה  מדיניות ה שלההימנעות הממושכת מקביעת. העיתונות –אושיות הדמוקרטיה הישראלית מ

שמירה על העיתונות החופשית שהיא בבת  –, יוצרת כאוס במקום רגיש וחשוב ביותר ושקופה, הידועה לכל

 עינה של הדמוקרטיה ואחד ממעוזיה.

 

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מתבקש בזה לתת צו על תנאי נגד המשיבים להתייצב 

 כדלקמן: ,וליתן טעם

 

המשיבים, כי עליהם לפעול בכל דרך, על מנת למנוע מדוע לא יצווה בית המשפט העליון הנכבד על  .א

פעולות , ובכלל זה למנוע בעיתונות החופשיתו פעולות ו/או מחדלים שעניינם פגיעה בעיתונאים

לתחומים בהם ראוי ונכון לבצע סיקור ת עיתונאים כניסשעניינן מניעה סלקטיבית ואסורה של 

 ;עיתונאי

 

כי עליהם  3 – 1, להנחות את המשיבים 4הנכבד על המשיב העליון מדוע לא יצווה בית המשפט  .ב

 ; של סיקור עיתונאיבלתי סבירה ו/או בלתי עניינית ו/או בלתי מידתית הגבלה להימנע מכל 

 

, ו/או לפעול 2 – 1להנחות את המשיבים  4הנכבד על המשיב העליון מדוע לא יצווה בית המשפט  .ג

ותהא  , שתהא ידועה לציבורושקופה מדיניות מסודרתלהתקין על מנת  בעצמו ו/או באמצעות אחר,

שמירה על חופש בנושא של  1,ברמה נורמטיבית מתאימה אחרתפקודת קבע או על דרך של תקנות או 

 ;בר קימא סיקור עיתונאיהעיתונאים כמו גם הגנה על וזכויות העיתונות ועל מעמד 

 

תוקם ועדה משותפת לעותר ולמשיבים נכון וראוי הוא, כי טרם קביעתן של נורמות של קבע, 

שב על המדוכה לשם שת ,או מועצת העיתונותו/נציגי האקדמיה ולגורמים נוספים רלבנטיים, לרבות 

 גיבושן של הנורמות הראויות.

 

מדוע לא יצווה בית המשפט העליון הנכבד, כי לצד קביעתה של מדיניות שקופה וברורה כאמור,  .ד

לגורמי אכיפת החוק ובכללם, שוטרים,  ה של המדיניות האמורהחלתיקבעו גם הנחיות לעניין דרך הנ

 .וזאת על דרך של הדרכות מסודרות או בדרך אחרת

 

                                                      
 ככל הנראה, יש כיום נהלים שאינם שקופים ואינם מוכרים לציבור. 1
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 המבוקש: בינייםהצו 

, כי עליהם לפעול בכל דרך, הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו ביניים המורה למשיביםבית המשפט העליון 

ובכלל זה למנוע פעולות על מנת למנוע פעולות ו/או מחדלים שעניינם פגיעה בעיתונאים ובעיתונות החופשית, 

  .שעניינן מניעה סלקטיבית ואסורה של כניסת עיתונאים לתחומים בהם ראוי ונכון לבצע סיקור עיתונאי

 

, המשיביםהתנהלות אסורה של מהמשך נובעת  ,כלל זהוצו הביניים המבוקש ב ,דחיפות הגשת העתירה

בצורה ובאופן הפוגעים פגיעה קשה בעקרונות היסוד וזאת ביחס לעיתונאים  או מי מהם או מי מטעמם,

. כפי שיובהר של הדמוקרטיה הישראלית, וביניהם בחופש העיתונות המהווה חלק מעקרונות יסוד אלה

וחמורה יותר, בשבועיים האחרונים. כן נובעת דחיפות הסעדים  להלן, התנהלות אסורה זו הפכה לתכופה

 –ממתן תשובה לפניות העותר, ארגון העיתונאים בישראל  4מתמשכת של המשיב מהימנעות המבוקשים, 

באופן שבו ההימנעות ממתן מענה יוצרת  ,("ארגון העיתונאים"להלן: )הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

 .לכשעצמה מצב נתון של צורך לבקש סעד

 

מם, התנהלות המשיבים, או מי מטעחיפות הגשת העתירה נובעת גם מהאפקט המצנן המצטבר שמייצרת ד

ועיכוב  יםובכלל זה שימוש בכוח לא סביר וכן אף מעצר ביחס לעבודת העיתונאים והצרת צעדיהם

 עיתונאים.

 

 

 לה נימוקי הבקשה ופרטיהוא

 תוכן העניינים של העתירה:

 :  מבוא1חלק  

 א. תמצית העתירה

 הצדדים לעתירהב. 

 ג. הסמכות בעתירה

 :  המצב  הקיים2חלק  

  ם, שבמרכזה פגיעה בעבודתם של בעיתונאים ובחופש העיתונותהמשיבים, או מי מה של אסורה התנהלות

 סיכום ביניים – 3חלק 

 הטיעון המשפטי: 4חלק 

 החובה להגן על ערכי דמוקרטיה, ובהם חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת וחופש העיתונותא. 

 החובה לפעול בגדר הסמכותב.  

 , ותבוא לביטוי בתקנות או פקודת קבעומפורשתמדיניות ברורה קביעת  החובה לפעול, ולרבות על דרך שלג. 

 הסעד המבוקש

 סוף דבר
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 :  מבוא1חלק  

 העתירה תמצית. א

 

הצרת צעדיהם של העיתונאים תוך  ,בהתנהלות של המשיבים, או מי מטעמם הוא העתירה של עניינה .1

עוד עניינה של  בעבודתם באופן של מניעת כניסתם לאזורי סיקור; עיכובם; הכאתם ואף מעצרם.

העתירה מתייחסת  א יסוד מוסד במשטר דמוקרטי מתוקן.העתירה בשמירה על חופש העיתונות שהי

חופש העיתונות , השבים ופועלים בניגוד לחוק ולעקרונות יסוד של האכיפלפעולות אסורות של גורמי 

ומונעים מעיתונאים לבצע את מלאכתם העיתונאית נאמנה. המשיבים, או מי מטעם, אינם פועלים 

שכל שהם קיימים אזי הם אינם שקופים ואינם מוכרים )בהתאם לתקנות, הנחיות או נהלים בעניין 

בצורה ביריונית, ללא כל הנמקה, כך ומצרים את צעדי העיתונאים, ( , וזאת למיטב הידיעהלציבור

ל אלה עומדים בניגוד מוחלט לעקרונות היסוד של כסתם, מכוח מדיניות שאינה יודעה או ברורה. 

 .ובהם חופש העיתונות – הדמוקרטית השיטה

 

 

 לעתירה הצדדים.  ב

 

במסגרת הסתדרות העובדים  תהוא הסתדרות מקצועית הפועל ,רגון העיתונאים בישראלא, העותר .2

הארגון הוא איגוד ארצי, פרופסיונאלי ענפי, בדומה  "(.ההסתדרותהכללית החדשה )להלן: "

לאיגודים פרופסיונאליים אחרים בהסתדרות, והוא קולט לשורותיו עובדים בכל מקצועות 

 .יאיר טרצ'יצקימר  בראש הארגון עומדהעיתונות, כמעוגן בתקנון הארגון. 

 

 .ממנה נפרד בלתי כחלק זו לעתירה מצורף, 1 נספחכ מסומן הארגון תקנוןהעתק . ....

 

ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, הן  .3

ארגונם היציג של הארגון הוא במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. 

עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל זה, חברת החדשות הישראלית,  3,000 -למעלה מ

תאגיד השידור  –כאן הארץ/דה מרקר;  "טיים אאוט"; ;10חברת חדשות  ידיעות אחרונות; גלובס;

וואלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיום הגוף המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג הציבורי; 

 העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים בשליחות ציבורית. 

 

הארגון שם לו למטרה, בין היתר, לעשות שימוש בכלים איגודיים )יוניוניסטיים(, כדי להגן על חופש  .4

מטרה זו באה לידי ביטוי בתקנון הארגון, המפנה בין  בהקשר זה.העיתונות ועל העיתונאים כעובדים 

היתר לתקנון מועצת העיתונות; בהתנהלות היומיומית במסגרת הגנה על עובדים; וכן בפעילות 

 חבר במועצת העיתונות.גם ציבורית כגון בימי עיון וכדומה. הארגון 
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ן לשמירה על מעמדו של העיתונאי במסגרת פעולותיו כארגון פרופסיונאלי, פועל הארגובנוסף,  .5

ושמירה על חופש העיתונות, וזאת מתוך מטרה לשמור על עיתונות חופשית ועצמאית, הראויה לאמון 

הציבור. הארגון רואה עצמו כשליחם של העיתונאים בישראל בסוגיות אלו ופועל בהתאם בזירות 

ופעילות , לעבודה ובתי הדיןהשונות בציבוריות הישראלית, ולרבות ועדות הכנסת, בתי המשפט 

 .שוטפת

 

זאת ועוד. במסגרת המשאים ומתנים הקיבוציים שהארגון מנהל עם כלי התקשורת הוא פועל להביא  .6

לידי ביטוי את נושא האתיקה המקצועית, כחלק מההסכם הקיבוצי ומערכת יחסי העבודה במקום 

 אים כעובדים פרופסיונאליים.העבודה, ועל מנת לשמור על העיתונות החופשית ועל מעמד העיתונ

 

הארגון אף רואה עצמו כמי שמייצג לא רק את ציבור העיתונאים אלא גם את האינטרס הציבורי  .7

לאחרונה, הוגשו על ידי הארגון מספר הליכים בעניין זה, ולרבות  הרחב בכל הקשור לחופש עיתונות.

שהוגשו בעניין תאגיד השידור  – 2996/173"ץ ובג 9104/162 ץ"בג: לבית המשפט העליון, ובין היתר

עניינו היה חופש העיתונות )שם:  שגם 7835/16 פ"רעעמדה במסגרת הציבורי, וכן בקשה להגיש 

 .עיתונאי(-בהקשר ליחסי מקור

 

השר לביטחון פנים, בין היתר, מופקד על . גלעד ארדן מר, חה"כ השר לביטחון פנים הוא, 1 המשיב .8

 .מדיניות התנהלותהקביעת ל ועל משטרת ישרא

 

הרלבנטי המופקד על הממשלתי הוא המשרד . מדינת ישראל - המשרד לביטחון פנים, 2המשיב  .9

 ביטחון פנים במדינה. 

 

משטרת ישראל. היא הגוף המרכזי המופקד על אכיפת החוק והסדר הציבורי וביטחון , 3 ההמשיב .10

אחראי על ניהולה, בהתאם הפנים במדינת ישראל. בראש משטרת ישראל עומד המפכ"ל והוא 

 יניות הנקבעת על ידי השר לביטחון פנים.דלמ

 

, המופקד על תקינות התנהלות מנדלבליט, הוא היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי 4 המשיב .11

  הגורמים הרלבנטיים.

 

 

 

                                                      
 .העתירה הסתיימה בפסק דין, בו נפסקו הוצאות לחובת המדינה 2
 .העתירה תלויה ועומדת. לאחרונה, נדחה מועד הדיון בהרכב מורחב, וטרם נקבע מועד חדש 3
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 בעתירה הסמכות. ג

 

לפי סעיף  הסמכות לדון בעתירה זאת מוקנית לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק .12

. נוכח העירוב בין שאלות של משפט מינהלי וחוקתי, ובראשן הפגיעה בחופש יסוד: השפיטה-לחוק 15

, ואין זו נכון וראוי הוא כי העתירה תדון בפני ערכאה נכבדה זווהעיתונות, ביסודות הדמוקרטיה, 

י סמכותו ו/או שארגון עובדים מגיש עתירה בעניינים הנוגעים לתחומ –כמובן  –הפעם הראשונה 

  4.תפקידו

 

, היועץ 4פנה העותר למשיב   27.7.2017 –ו  10.7.20175; 20.6.2017בימים כפי שיתואר להלן,  .13

נשוא עתירה זו. ואולם, עד למועד כתיבת שורות אלה לא זכו המכתבים  ניםבעניי המשפטי לממשלה

 בכך מוצתה הדרישה למיצוי סעד במקום אחר.  .6לכל מענה

 

, כפי שהוגשה בעניין מושא העתירה שבכותרתנוספת  הועומדת עתיר ההמשפט העליון תלויבפני בית  .14

, סבור בנוסף לעתירה כאמור. 6118/17, ופרטיה בג"ץ למיטב הידיעה על ידי האגודה לזכויות האזרח

חלק ניכר מעמדו כארגון העובדים היציג בקרב  נוכח, וזאת העותר כי חשוב ביותר כי עמדתו תשמע

, האמון על זכויות העובדים במישור האישי והקיבוצי וכן על חופש העיתונות ם בישראלונאיעיתהמ

  .אותו חרט כחלק מתקנונו

 

 

 :  המצב  הקיים2חלק  

 

  בחופש העיתונותהמשיבים, או מי מהם, שבמרכזה פגיעה  של אסורה התנהלות

 

ארעו מספר מקרים אשר בהם  , על רקע אירועי אלימות בהר הבית, אך לא רק, בשבועות האחרונים .15

תוך הרחקת ממקומות  פעלו גורמים בכוחות הביטחון לפגיעה בעיתונאים במסגרת מילוי תפקידם

                                                      
ארגון  2996/17ץ "בג: למשל' ר, להגשתה של עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, על ידי ארגון עובדים 4

ץ "בג)הליך תלוי ועומד(;  ואח' נ' ראש הממשלה הסתדרות העובדים הכללית החדשה – העיתונאים בישראל
, ואח' הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה ושר התקשורת -ארגון העיתונאים בישראל  9104/16
' נ והחברה הרוח במדעי האקדמאים והסתדרות החדשה הכללית העובדים הסתדרות 154/98 ץ"בג; 8.1.2017

 ובמכללות בסמינרים, יסודיים-העל הספר בבתי המורים ארגון 10296/02 ץ"בג; 13.10.1998, 'ואח ישראל מדינת
ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ'  9198/02בג"ץ ; (2004) 224( 3)נט ד"פ, והספורט התרבות, החינוך שרת' נ

 הכללית העובדים הסתדרות, הים לקציני הארצי האיגוד 4683/15 ץ"בג; 2.10.2008, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
 .13.3.2016, 'ואח בדרכים והבטיחות התחבורה שר – החדשה

 .20.6.2017מיום  מכתב תזכורת בהתייחס למכתבבהמדובר  5
 4מדובר במכתב בו מאשר המשיב  .20.6.02017בהתייחס למכתב מיום  4התקבלה תשובת המשיב  31.7.2017ביום  6

 את קבלת המכתב וכי הוא הועבר להתייחסות הגורמים הרלבנטיים ואולם ברי כי לא מדובר בתשובה לגופו של עניין.
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האחרונים עיתונאים אף הוכו, עוכבו ואף בשבועות בנוסף,  סיקור או מניעת כניסת למקומות סיקור.

 .נעצרו

 

לא מדובר על מקרה בודד או חריג לכלל אלא התמונה שמצטיירת מראה כי מדובר במדיניות פסולה  .16

 בנוגע להצרת צעדיהם של עיתונאים המבקשים לבצע את מלאכתם נאמנה. אכיפהמצד גורמי 

 

, פנה ארגון העיתונאים במכתב נוסף ליועץ המשפטי לממשלה בעניין עיכוב שלא 20.6.2017ביום  .17

 ת, וללא כל הצדקה, של צלם חברת החדשות הישראלית על ידי מאבטחי משרד רוה"מכדין ובגסו

 31.7.2017על מכתב זה הגיש היועץ המשפטי לממשלה במכתב מיום . 19.6.2017, ביום יום קודם לכן

 כי המכתב התקבל והוא הועבר לבדיקה אצל הגורמים הרלבנטיים.

 

 10.7.2017מכתב התזכורת מיום , 20.6.2017ליועץ המשפטי לממשלה מיום העתק מן המכתבים . ....

 בלתי כחלק זו לעתירהבמקובץ  מצורף, 2 נספחכ מסומן, 31.7.2017ותשובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 

 .ממנה נפרד

 

של הצרת עיתונאים תוך פגיעה ביכולת הסיקור וחמורים בשבועות האחרונים עלו מקרים נוספים  .18

גרימה  ואףללא כל הצדקה תוך פגיעה בחופש העיתונות  –מילוי תפקידם הציבורי  –העיתונאים 

 :אכיפהגורמי פציעתם של עיתונאים על ידי ל

 

בסיקור  תעיתונאים נפצעו כאשר ביצעו את מלאכתם העיתונאי 5בהתאם לדיווחים בתקשורת,  .א

 המהומות בירושלים, חברון ובית לחם;

 

משטרת ישראל אסרה את כניסתם של עיתונאים דרך שער האריות לעיר  23.7.2017ביום  .ב

היתה גישה תיירים או סתם סקרנים,  כגון  יצוין כי לאזרחים שאינם עיתונאים .העתיקה

 . באותו הזמן ממש חופשית

 

לאחר דין ודברים התאפשר לצוות העיתונאים להיכנס לעיר העתיקה ואולם לאחר כמחצית 

השעה העיתונאים נדרשו לעזוב את המקום תוך שאחד העיתונאים נגרר באלימות על ידי 

 השוטרים. 

 

לדברי אחד העיתונאים, השוטרים הבהירו בפניהם כי הם קיבלו הנחייה ממפקד המרחב שלא 

 וכי כל פעילות שנועדה לסקר את הנעשה  בשטח היא אסורה; להכניס עיתונאים 
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נאסר על עיתונאי להיכנס לעיר  –בירושליםעוד בטרם פרוץ המהומות  – 17.7.2017ביום  .ג

העתיקה דרך שער האריות. לדברי השוטרים במקום, לא ניתן לתת גישה לעיתונאים. גם 

 במקרה זה אזרחים ותיירים הורשו להיכנס בחופשיות;

 

ביולי, התמקמו צלמי עיתונות בפינה  26-ביולי ליום רביעי, ה 25-בלילה שבין יום שלישי, ה .ד

ליד שער האריות. במקום התפתחה מהומה, שבמהלכה פלסטינים ירו זיקוקים, שוטרים זרקו 

 רימוני הלם, ושוטר נפגע מבקבוק שנזרק אליו.

 

הוכה ונעצר, למרות שלם עיתונות על צ –לא ברור מדוע  –צוות של שוטרי משמר הגבול התנפל 

שלשוטרים היה ברור שהוא עיתונאי. חבריו העיתונאים של הצלם הבהירו לשוטרים שהוא 

ובכל זאת נלקח הצלם למשטרה, ושוחרר רק כעבור שעות  –עיתונאי העושה את תפקידו 

'יצקי, יו"ר ארגון העיתונאים, יאיר טרצלאחר שוזאת ארוכות, סמוך לשעה ארבע לפנות בוקר, 

  ;פנה לדוברת משטרת מחוז ירושלים

 

-פריצת המשטרה לבית לסקר אתעיתונאים ביולי, מנעו שוטרים מצוות  21-ביום שישי,  ה .ה

 ;מקאסד-החולים אל

 

צוף חלמיש נמנעה כניסה של צוות צילום של הטלוויזיה -בעקבות הפיגוע בישוב נווה .ו

גישה של עיתונאים אל תוך הישוב, מנעו . הגורמים הרלבנטיים הפלסטינית לתחומי הישוב

 ;ןידי צלמים מטעם השלטו-ובמקומם שלחו לתקשורת תמונות שצולמו על

 

 –יד הר הבית -בידי שוטר על ynetביולי, הופל והוכה כתב אתר האינטרנט  18ביום שלישי,  .ז

  ;למרות שהזדהה בפניו כעיתונאי

 

 ;פלסטינייםביולי, נפצעו כמה עיתונאים  21-במהומות ביום שישי, ה .ח

 

בבית לחם נפצעה עיתונאית, שנכוותה בפניה מרימון גז מדמיע שירה לעברה חייל צה"ל בעת  .ט

 ;שצפתה בעימותים ליד חומת ההפרדה

 

 ;מפגיעת רימון הלם עיתונאיבחברון נפצע ברגלו   .י

 

. בכל המקרים ללא כל נימוקידי המשטרה, -בשבועות האחרונים נעצרו כמה צלמי עיתונות על .יא

 ;ו הצלמים כעבור כמה שעות, משום שלא היתה עילה חוקית להחזקתם במעצרשוחרר

 

למעון במהלך תחקיר על מעשים מגונים. הגיע כתב תאגיד השידור הישראלי "כאן" בדרום,  .יב

ידי בני משפחתו של החשוד -נכלא על הוא הוא נכנס לשטח המעון ברשות המאבטחכאשר 
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וכאשר הגיעו השוטרים  –אי פנה למשטרה העיתונבנסיבות העניין, במעשים המגונים. 

את העיתונאי המתלונן ולא את האנשים שכלאו אותו שלא כדין. דווקא למקום, הם עצרו 

הציבורי "כאן" פנו אל המפכ"ל ואל השר השידור העיתונאי שוחרר רק אחרי שראשי תאגיד 

 פנים.-לביטחון

 

הידיעה, בכל המקרים האלה, איש לא מצא להתנצל על הפגיעה בעיתונאים, בעלי מקצוע  למיטב .19

העושים ימים כלילות מלאכתם במימוש חופש העיתונות שהוא חלק מהדמוקרטיה המודרנית )על 

. והרי אם להפיץ הנחיות או נהלים למניעת הישנות תופעות קשות אלה אלהלן(. גם איש לא מצ –כך 

הבכירים העומדים בראש כוחות  ראוי היה כי הגורמיםש שיש לקוות, הריהמדובר בחריג, כפי 

-תוך מתן הנחיות ברורות וחד הביטחון יבהירו את המותר והאסור וימצאו להסתייג מחריגות מהם

עה משמעיות שימנעו חריגות נוספות. העובדה שלא כך היה, לצד עדויות חוזרות כי המדובר במני

 .מכוונת דווקא מעיתונאים להיכנס למקומות האירוע אומרת דרשני

 

הנושא כותרת "הנחיות לשוטרים פנה ארגון העיתונאים במכתב למפכ"ל המשטרה  25.7.2017ביום  .20

שטח ארגון העיתונאים בפני המפכ"ל את דבר העיתונאים בין היתר, במכתב,  במגע עם עיתונאים".

בנוסף, ציין  ורי סיקור ומניעת כניסת עיתונאים לאזורי סיקור.שהורחקו על ידי השוטרים מאז

 הארגון בפני המפכ"ל אירוע אלימות נגד עיתונאי ומעצר עיתונאי.

 

 בלתי כחלק זו לעתירה מצורף, 3 נספחכ מסומן 25.7.2017העתק מכתב ארגון העיתונאים למפכ"ל מיום . ....

 .ממנה נפרד

 

 ליועץ המשפטי לממשלה.כאמור עניין מפורט בבמכתב בגם פנה ארגון העיתונאים  27.7.2017ביום  .21

 

 נפרד בלתי כחלק זו לעתירה מצורף, 4 נספחכ מסומן 20177.27.העתק מכתב ליועץ המשפטי לממשלה מיום . ....

 .ממנה

 

עיתונאים , בשיחה עם )מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל( עוד נוסיף, כי לדברי ניצב יורם הלוי .22

שתועדה בווידאו, הוא מגביל גישה של עיתונאים לאזורי סיקור משום שכאשר יש עיתונאים יש 

 הפגנות.

 

וכן רונן התקיימה ישיבה בין רכז חופש עיתונות הארגון העיתונאים, מר משה  1.8.2017ביום  .23

נציגי משטרת ישראל בראשות היועצת המשפטית של משטרת ישראל ואולם עיתונאים נוספים עם 

 כדי לייתר הגשת הליך זה.  בישיבהלא היה 
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 :  סיכום ביניים3חלק 

 

הפגיעה הקשה ביותר בערכים ובאינטרסים ציבוריים כמו גם אלה של ציבור בנסיבות אלה ונוכח  .24

עליהם אמון העותר )ר' פירוט הזכויות והאינטרסים המוגנים  –וחופש העיתונות העיתונאים 

ממתן תשובה לפניות בכתב שהועברו  4דלעיל(, נוכח הימנעות המשיב  31 – 25 פיםהנפגעים בסעי

, לא נותרה הברירה אלא תהאפקט המצנן לצד פגיעה עקבית בחופש העיתונו, ונוכח בעניין ואלי

לא למותר לציין, כי עולה מהעובדות המפורטות, כי  בבקשת סעד.זו,  הנכבד הלפנות לערכא

לפיה תימנע אפשרות כיסוי וצילום אירועים על ידי עיתונאים אשר , מציאותהמשיבים מנסים ליצור 

לכלי התקשורת טקסטים, תמונות וקטעי וידאו שצולמו, נכתבו ונערכו  ומקצועיים, ובמקומם יועבר

בעוד שנמנע מצלמי העיתונות האפשרות לצלם את . ריםידי המשטרה, צה״ל או גורמי שלטון אח-על

עוברים בשלווה  שלווים ומרוציםצילומים של מתפללים אמצעי התקשורת המגנטומטרים, הועברו ל

זו פרקטיקה מסוכנת, . ידי צלמים משטרתיים-עלככל הנראה צולמו צילומים אלה במגנומטרים, 

. ההתנהלות האמורה גם פוגעת תלה נחרצושאינה מתאימה למדינה דמוקרטית, והעותר מתנגד 

 .בחופש התנועה של עיתונאים ובחופש העיסוק שלהם

 

 

 

 :  הטיעון המשפטי4חלק 

 

 חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת וחופש העיתונות עקרונות יסוד, ובהם החובה להגן עלא. 

 

המהווה חלק מחופש , העיתונות חופשהתנהלות המשיבים נוגדת עקרונות יסוד דמוקרטיים, ובהם  .25

חופש העיתונות מהווה נדבך מרכזי של חופש הביטוי והוא מאפשר   8.ומזכות הציבור לדעת 7הביטוי

הם הבמה  –לממש את זכות הציבור לדעת. כלי התקשורת משמשים "כיכר העיר" המודרנית 

ך הם מגשימים את ובכ –לתיאור עובדות וחדשות, הבעת עמדות, החלפת דעות, וליבון מחלוקות 

 חירות שזה מכבר הוכרה כבעלת מעמד חוקתי.  – 9חופש הביטוי של הפרטים בחברה

 

                                                      
, 592( 6, פ"ד נו)יצחק נ' מוזס 3007/02חופש הביטוי "ניצב בראש החירויות שעליהן מבוססת הדמוקרטיה" )רע"א  7

((; הוא 1953) 878, 871, פ"ד ז חברת "קול העם" נ' שר הפנים 73/53זכות עילאית" )בג"ץ ((; הוא מהווה "1998) 598
 435, 427( 2, פ"ד כב)מדינת ישראל נ' בן משה 255/68נתפס כנשמת אפה של הדמוקרטיה ו"ציפור נפשה" )ע"פ 

(1968)). 
 75, 60( 4, פ"ד ס)לית בע"ממדינת ישראל, משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישרא 6013/04ר' למשל: עע"ם  8

 .(1962) 2426, 2415, 2407פ"ד טז  אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי, 243/62(; בג"ץ 2006)
(; בג"ץ 1984) 238-239, 233( 3, פ"ד לח)קלופפר נווה נ' כבוד נשיא בית המשפט שר החינוך והתרבות 372/84בג"ץ  9

 .(1987) 269, 255( 3, פ"ד מא)כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור 399/85



11 
 

 על המיוצגים העיתונאים של מקצועם, העיתונות מקצוע כי, גם לא למותר יהא לציין, זה בהקשר .26

 המשטר ביסודות כרוך, מגוונות ציבוריות בחובות הקשור, מיוחד מקצוע הוא, הארגון ידי

  10 .וכדומה הביטוי חופש, האמת גילוי ובהם, החוק שלטון של הבסיסיים היסוד ובערכי הדמוקרטי

 

 כיסוד שלנו המשפט בשיטת הוכר הוא. וחובות חסינויות, חירויות של אגד הוא העיתונות חופש .27

בית המשפט העליון, בדברים  מפיקראוס  ענייןב למשל כך. הדמוקרטי המשטר של ביותר חשוב

 העומדים על חשיבותו הייחודית של חופש העיתונות במשטר דמוקרטי: 

 

"נוסיף ונאמר עוד, כי אם אלה דברים אמורים בערך ה'אמת' 

שכן אמורים הם בחופש הביטוי כמרכיב -כל-שבחופש הביטוי, לא

 חיוני בהליך הדמוקרטי.

יווח בתקשורת על דבר נמצא לנו אפוא, כי חופש הביטוי הנדרש לד

תוקע יתד עמוקה בזכותו של הציבור  –או שלא היו  –אירועים שהיו 

זכותו של הציבור, וכלי  –בעיקרה  –לדעת )את האמת(. הזכות היא 

הינם, בעיקרם, מכשיר בידי  –: העיתון בענייננו –התקשורת 

הציבור: משמשים הם נציג של הציבור, בשמו של הציבור הם 

 זכותו של הציבור אמורים הם להגן ...דוברים ועל 

סומכת עצמה אפוא בעיקרה  –בדיווח על אירועים  –זכותו של עיתון 

על זכותו של הציבור. ניתן ללמוד מכאן, כי זכותו של העיתון כורכת 

חובה הנגזרת  –עצמה, על דרך העיקרון, גם בחובה המוטלת עליו 

ים שהוא מתאר לדווח באורח מלא ושלם על אירוע –מאותה זכות 

 11".ומביא לידיעת קוראיו

 

 :דיין אילנה ענייןב העליון המשפט בית של התייחסותו במסגרת גם ביטוי לידי באו אלה דברים .28

 

 אלאהעיתונות מגלם בתוכו לא רק את זכותו של העיתונאי,  חופש"

גם את זכותו של כל פרט ופרט בחברה ליהנות מפירותיה של עבודת 

העיתונות ואת אינטרס הציבור בעצם קיומה. על האינטרס 

החברתי בדבר קיומם של עיתונות חופשית וסיקור פתוח כבר נכתב 

 כי: 

'אינטרס זה אינו של העיתונאים, של רשתות הטלוויזיה והרדיו, 

 ציבורי אינטרס זהוידיעות בלבד; של העיתונים או של סוכנויות ה

 של העצמית ההגשמה על נוסף – היתר בין המשרת, כללי

                                                      
 .21.8.2014, ארגון העיתונאים בישראלידיעות אינטרנט בע"מ )שותפות רשומה( נ'  13-10-59352עסק )ארצי(  10
 .1( 3, נב ) ידיעות אחרונות בע"מ נ' יוסף קראוס 7325/95דנא  11
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 הדמוקרטי ההליך את, האמת גילוי את גם – להתבטא המבקשים

סייף נ' לשכת העיתונות  5627/02בג"ץ ) 'החברתית היציבות ואת

 ((.2004) 76, 70( 5)הממשלתית, פ"ד נח

. שונות לדעות ביטוי במתן מתמצה אינה העיתונות של חשיבותה

 עובדות, אירועים על דיווח הוא העיקריים מתפקידיה אחד

 . ... בחברה המתרחשים ותהליכים

אין די בהבאת המידע לידי הרשויות, ולרוב ראוי כי המידע  לטעמי

יובא גם לידיעת הציבור, על מנת שיוכל לגבש עמדה ביחס אליו 

 לשם הכרחי תנאי מהווה אף הדברולכלכל את צעדיו בהתאם. 

 של התקין לתפקודה הנחוץ, חופשי' דעות'שוק  של התפתחותו

 בהיבט דווקא רבה חשיבות טמונה פעם לא, בנוסף. הדמוקרטיה

 של לטיפולן כהשלמה וזאת, מסוימים אירועים של הציבורי

 בעניינים ציבורי שיח, לכך מעבר. לו כתחליף או הרשויות

 התנהלותן את להבטיח כדי גם חשוב הרשויות של שבסמכותן

 . מהלכיהן שקיפות ואת התקינה

 את להבטיח ראוי, אלה אינטרסים של וחשיבותם משקלם לאור

 ערך בעלי פרסומים וכי אחראית עיתונאית עבודה של התקיימותה

 12".אור יראו לציבור רב

 

 ואף  13משום חשיבותה של מלאכת העיתונאות מצאו בתי המשפט להצביע על ייחודו של המקצוע, .29

 בזכויות המדובר בהם במקרים לרבות, ושמירתו מידע לגילוי ביחס מיוחד מעמד לעיתונאי כי נקבע

, אלה ופריבילגיות זכויות. אחרים אזרחים פני על, לעיתונאים דווקא המוענקות ופריבילגיות

, העיתונות חופשומאפשרים את מימושו של  שנושאים כמי מעמדם מכוח לעיתונאים מסורות

עמידתו של העותר על זכויות  14לדעת. הציבור ולזכות הביטוי לחופש – כאמור – בטבורו הקשור

אלא, המשיבים, או מי מטעמם, הם יתר על פני אזרחים אחרים. -יותזכוהעיתונאים אינה בבחינת 

את חירויות העיתונאים, ובין היתר חופש התנועה הנתון לכל אזרח ואזרח )על כך, לצמצם שפועלים 

 ר' גם להלן(.

 

 15 של העיתונות החופשית נקבעו גם סייגים לעקרונות ואינטרסים אחרים,, משום חשיבותה אכן .30

 חוקתית כזכות, הביטוי חופשסמכויותיהן לשם הגשמת  לצמצםונקבע כי על רשויות המדינה 

 :בין היתר בחופש העיתונות –לומה גה

                                                      
 18.9.2014לפסק דינו של הנשיא )כתוארו אז( גרוניס,  52-54, סעיפים פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2121/12דנא  12

 .)הדגשות הוספו, הח"מ(
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ארגון  –( רשומהידיעות אינטרנט בע"מ )שותפות  13-10-59352עסק )ארצי(  13

 . 21.8.2014, 82וערעור שכנגד, סעיף  העיתונאים בישראל
 דינו לפסק 13 סעיף, 337( 2)מא"ד פ, חיפה במחוז הדין עורכי לשכת של המשמעתי הדין בית' נ ציטרין 298/86"ש ב 14

 .("ציטרין"עניין )להלן:  (1987כב' הנשיא )בדימ'( שמגר ) של
 .22.9.2014, "מבע הארץ עיתון באמצעות מרקר דה עיתון' נ' ואח המשפט בתי הנהלת, ישראל מדינת 3908/11עעמ  15

http://www.nevo.co.il/case/5955796
http://www.nevo.co.il/case/5955796
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"העיתונות היא גם זרועו הארוכה של הציבור, המופעלת לצורך 

איסוף המידע שידיעתו ופרסומו חיוניים לציבור, לצורך קיום 

  16וממשל תקין".משטר חברתי מתוקן, חירות ביטוי 

 

"התנהלות דמוקרטית תקינה כרוכה בקיומם של אמצעים להבאת 

(. 877הדורש ליבון לידיעתו של הציבור )פרשת קול העם, בעמ' 

 על כמופקדת, הציבור של הארוכה כזרועו לתפקד אמורה העיתונות

 יסודי תנאי הוא חופשית דעות החלפת; ופרסומו המידע איסוף

נוה נ' שר החינוך -קלופפר 372/84בג"צ ) דמוקרטית בחברה

 דמוקרטיהמפי השופט לוין(.  238, 233( 3)והתרבות, פ"ד לח

 יכולה אינה לאומיות סוגיות ובליבון שוטף ציבורי בדיון החפצה

 רשויות על; ביטוי חופש של גרידא העקרוני בקיומו להסתפק

 סמכויותיהן לצמצם והמינהלי הפלילי במישור ובכללן המדינה

 17".למעשה הלכה החוקתית הזכות הגשמת לשם

 

הצר את צעדיהם של עיתונאים בביצוע התנהלות המשיבים, בפעולתם לאל מול  כל האמור,  .31

פגיעה קשה בחופש העיתונות ובזכויות הנוספות מהווים  -מלאכת הסיקור העיתונאי  –מלאכתם 

ו גם אינה עולה בקנה ז. כפי שנראה להלן התנהלות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת – הכרוכות בו

נוסיף בהקשר זה, כי ניסיונות גורמים במשיבים, או מי . אחד עם הסמכות המסורה למשיבים

מטעמם או מי מהכפופים להם, להסביר ולתרץ התנהלות זו בכך שהיכן שיש עיתונאים יש הפגנות, 

דגישה את הבעייתיות, שהרי ברור כי זכות ההפגנה היא חלק מחופש הביטוי ואינה נטע זרה רק מ

ניסיונות לצמצם את חופש ההפגנה או למנוע הגעת הידיעה בעניין מפגינים  לזכויות היסוד בישראל.

 לידיעת הציבור מהווה פגיעה כפולה בחופש הביטוי.

 

 החובה לפעול בגדר הסמכותב. 

 

"כל כולה לא נוצרה  הציבורית הרשותמני אז נקבע, כי לרשות אין סמכות אלה מה שהחוק קבע לה.  .32

כי אם לשרת את הכלל, ומשלה אין לה ולא כלום: כל אשר יש לה מופקד בידיה כנאמן, וכשלעצמה 

רדות מאלה, אשר הן נובעות מנאמנות זו או אין לה זכויות או חובות נוספות על אלה, או שונות ונפ

 משלו כי; הציבור נאמן הוא הציבור עובד" ,אכן 18.הוקנו לה או הוטלו עליה מכוח הוראות חקוקות"

                                                      
 "מ(.הח, הוספה)הדגשה  שמגר)בדימ'(  הנשיא' כב של דינו לפסק 13 סעיף, ציטרין עניין 16
 מקור"עניין )להלן:  29.11.2012, סעיף עג, 'ואח"מ בע)הצופה(  המאוחד ראשון מקור' נ ישראל מדינת 761/12"פ רע 17

 הוספה, הח"מ(. ות( )הדגש"ראשון
 –אמיתי  4267/93; בג"ץ (1971) 331, 325( 1) , פ"ד כהשפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין 142/70בג"ץ  18

 .(1993) 441( 5אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות נ' ראש ממשלת ישראל, פ"ד מז)

http://www.nevo.co.il/case/17937690
http://www.nevo.co.il/case/17937690
http://www.nevo.co.il/case/17941330
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וכך נאמר גם לגבי הרמטכ"ל, איבר מאיבריה  19."לו יש הציבור למען, לו שיש וכל, כלום ולא לו אין

 אינו ל"הרמטכ של דעתו-שיקול"של הרשות המבצעת וחלק מרשויות הביטחון, בפרשה אחרת: 

 ,לו שיש כל. כלום ולא לו אין משלו. הציבור נאמן הוא ל"הרמטכ גם, ציבורית רשות ככל. מוחלט

 מחובת' ... ואח הממשלה ראש' נ בסקי'רז'ז 1635/90 צ"בג ראה) לו יש הציבור ביטחון למען

, שרירות בלא, לב-בתום, בסבירות, בהגינות דעתו-שיקול את להפעיל חובתו נגזרת זו נאמנות

המשיבים נכונים, כמובן, גם לגבי  והדברים 20."הרלוואנטיים הנתונים בכל התחשבות ומתוך

 המוסמכים לפעול בד' אמות הסמכות המוגדרת על פי המשפט המינהלי, הווי אומר, כנאמני הציבור.

 

וגם בעניין  מכאן נגזרות גם סמכויות המשיבים, שעליהן להיות בד' אמות דברי החקיקה המסמיכים. .33

, למשל, כי לשר העומד בראש מערך המשטרה אין סמכות 1זה הרי כבר נאמר מני אז, ביחס למשיב 

שהיא מעבר לסמכות שהוענקה בדין, וכי אליו לפעול בגדר סמכות שבדין, במתחם הסבירות, 

 21משיקולים לגיטימיים שאינם שרירותיים.

 

ורש, בהתייחס לגבולות הסמכות של שוטרים על דברים אלה עמד בית המשפט העליון הנכבד במפ .34

שפגעו בזכויות אדם ללא הסמכה שבחוק. בית המשפט העליון הבהיר, כי פעולה כאמור הינה בלתי 

חוקית, בהיעדר מקור הסמכה שבדין, וכי התנהלות ללא הסמכה שבדין מהווה פגיעה בעקרון 

כגון  –עה בזכויות יסוד חוקתיות חוקיות המינהל. בית המשפט הבהיר עוד, כי כאשר המדובר בפגי

חופש הביטוי בענייננו )באותו מקרה היתה זו הזכות לכבוד האדם ואולם ברור כי התחולה גם 

במקרה אחר, שנפסק אך לאחרונה, הדגיש בית משפט  22אזי גדולה הפגיעה שבעתיים. –לענייננו( 

נכבד זה, כי אין להלום פרשנות של סמכויות המשטרה ככוללת סמכות לבצע פעולה ללא הסמכה 

 23 מפורשת, ומקל וחומר שעה שהמדובר בזכויות יסוד.

 

ת תוך פגיעה בזכויו פעלו בהיעדר סמכות, או מי מהם או מי מטעמם, מכאן למסקנה, כי המשיבים .35

יסוד מוגנות המהוות גם חלק מאושיות הדמוקרטיה. בנוסף, פעלו המשיבים, או מי מהם או מי 

, בשרירות ובחוסר סבירות. בכל הנוגע לסמכות המשיבים, הרי שאין בנמצא סמכות הקנויה מטעמם

למשיבים, להצר את צעדיהם של עיתונאים דווקא, ולמנוע כניסתם לאזורים מסוימים, שמותרת 

לאזרחים אחרים. סמכות כאמור אינה מצויה על ספר החוקים, ולא בכדי לא מצא המשיב כניסתם 

  להשיב על פניות העותר. 4

 

גם לא למותר להוסיף, כי מניעת הכניסה לאזורים מסוימים דווקא לעיתונאים, תוך הדרתם  .36

של  עהבחופש התנוסלקטיבית ואסורה מאזורים אליהם נכנסים אזרחים מן השורה, מהווה פגיעה 

כמו כן, התנהלות כאמור מהווה פגיעה  24 ונגועה באפליה אסורה מטעמים בלתי עניינים. עיתונאים

                                                      
 .30.11.2004, 74, סעיף שבס שמעון' נ ישראל מדינת 1397/03דנ"פ  19
 .(1996) 422, 416( 4, פ"ד נ)'ואח הכללי המטה ראש' נ' ואח שושן מסעוד 4537/96בג"ץ  20
 (.1986) 645( 4, פ"ד מ)'ואח ברלב חיים מר המשטרה שר' נ' ואח מלכה 651/86בג"ץ  21
 .(2012) 336-337, 305( 3, פ"ד ס"ה )ישראל מדינת' נ חיים בן 10141/09רע"פ  22
 .25.7.2017, ישראל משטרת' נ'בארין ג 5887/17בג"ץ  23
 (.1997) 1( 4, פ"ד נא)'ואח התחבורה שר' נ' ואח חורב 5434/96, 5090/96, 5025/96, 5016/96ר' בג"ץ  24

http://www.nevo.co.il/case/17912678
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המוצאת את ביטויה בחוק יסוד: חופש העיסוק, ואשר אין ולא זכות לחופש העיסוק קשה ואסורה ב

  25יכול להיות חולק בדבר חשיבותה.

 

תבוא לביטוי בתקנות או אשר  ומפורשתמדיניות ברורה קביעת  החובה לפעול, ולרבות על דרך שלג. 

 פקודת קבע

 

מדיניות ברורה ומפורשת, ולרבות על דרך של התקנת תקנות או פקודת  הסעד המבוקש בעניין קביעת .37

, נשען על הנחת המוצא, כי ענייננו בקביעת מסגרת חיונית לגבולות הערכים קבע מתאימה

"ללא , אכןהרלבנטיים, ובהם הערך של ביטחון המדינה אל מול חופש העיתונות וחופש הביטוי. 

ללא חופש  ]ואולם[ ...ביטחון אין קיום למדינה, ואין קיום להסכמה החברתית עליה היא בנויה

מת להיחשף, אין מאפשרים לאדם להגשים את עצמו, ואין מאפשרים ביטוי, אין מאפשרים לא

למשטר הדמוקרטי, המבוסס על החלפת דעות, להתקיים. החלפה חופשית של מידע, דעות 

ידי העם, -והשקפות היא תנאי חיוני לקיומו של משטר דמוקרטי, המבוסס על שלטונו של העם, על

 מדיניותמכאן הצורך, בקביעת  .ה את נשמתה"למען העם. בלא חופש הביטוי, מאבדת הדמוקרטי

, שניתן להנחיל בקרב כוחות הביטחון ולמנוע פגיעה שלא לצורך בעיתונאים ובחופש תומפורש הברור

 26 העיתונות.

 

בחופש העיתונות ובחופש  מורהמאחר שהמקרים המדוברים בעתירה זו, שעניינם פגיעה קשה וח .38

המוכרת לציבור ובכלל  – הושקופ הברורמדיניות של  ההביטוי, תכפו לאחרונה, ומאחר שניכר היעדר

ושקופה,  מדיניות מסודרת קבוע, דומה כי בשלה העת לזה לציבור העיתונאים ולכוחות הביטחון

 מטיבית מתאימה אחרת,שתהא ידועה לציבור ותהא על דרך של תקנות או פקודת קבע או ברמה נור

 ובית המשפט העליון מתבקש להורות כי כך יהיה. ,כאמור

 

, השר לביטחון פנים בתוארו כיום, הוא השר המופקד 1בהקשר זה, גם לא למותר לציין כי המשיב  .39

(, ולרבות התקנות "המשטרה"פקודת )להלן:  1971-על ביצוע פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א

ככל שהורה,  –בעניין זה, ראוי עוד להדגיש, יהא אשר יהא הגורם אשר הורה  27תקנות לביצועה.

, עיכובם, על הצרת צעדיהם של עיתונאים לאזורי סיקור –במישרין או בעקיפין, במרומז או במפורש 

גם לא נטען אחרת, כי הדבר נעשה  –מעצריהם, ואף על דרך של שימוש לא סביר בכוח, ברור הוא 

. והרי מני אז נקבע, כי הוראה הנובעת לכאורה מפקודת המשטרה, ואינה מכוח ללא סמכות שבדין

משאין חולק, כי  28סמכות מפורשת בדין, בטלה ככל שהיא נוגדת זכויות יסוד בעלות אופי חוקתי.

הצרת צעדיהם של עיתונאים ושל חופש העיתונות מהווה פגיעה בזכות חוקתית, ברור הוא כי אין 

                                                      
לשכת מנהלי השקעות בישראל נ'  1715/97(; בג"ץ 1994) 583, פרשנות חוקתיתאהרן ברק פרשנות במשפט כרך ג,  25

איגלו חברה קבלנית לעבודות צנרת בנין ופיתוח בע"מ נ' שר  1452/93(; בג"ץ 1996) 383, 367( 4, פ"ד נא)שר האוצר
 (.1993) 617, 610( 5, פ"ד מז)האוצר והמסחר

 (.1989) 629, 617( 4, פ"ד מב)הראשי הצבאי הצנזור' נ שניצר 680/88בג"ץ  26
 לפקודת המשטרה. 94סעיף  27
 .29.4.1979, הפנים שראופק נ'  דוד 789/78בג"ץ  28
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ו. תחת זאת, יש הצדקה לקביעת מדיניות מסודרות ושקופה, כאמור בפרק הצדקה לפרקטיקה שכז

 .הסעדים

 

החוק וההלכה הפסוקה קובעים כי הענקת סמכות, לרבות סמכות רשות, מחייבת את הרשות  .40

המינהלית לשקול בכובד ראש את הצורך להפעיל את הסמכות, להפעילה ככל שהדבר נדרש, ולעשות 

"חוק )להלן:  1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 11, כי סעיף זאת במהירות הראויה. נזכיר

משמעם שיש  –"הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו (, קובע כי "הפרשנות

 .סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה, ולחזור לעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות"

 

 :במהירות הראויה, אמר בית המשפט העליוןולהפעילה בכל הנוגע לחובה להפעיל סמכות  .41

 

"רשות שנתונה בידה סמכות לשקול ולהחליט, הופקדה בידה לא 

רק זכות להפעיל את הסמכות, אלא גם החובה לשקול את הפעלתה 

 29ולהפעילה כשמוצדק הדבר".

 

הקניית סמכות, כגון זו שלפנינו, מחייבת, כאמור, מיניה וביה, גם "

נקיטת עמדה  :מי שהסמכות הוענקה לו נקיטת עמדה פעילה מצד

עניינה בדיקתו של הצורך בהפעלת הסמכות, ואם בעל הסמכות 

מחליט להשיב על שאלה זו בחיוב, צריכה גם להישקל דרך 

הפעלתה של הסמכות. בעל הסמכות עלול להיחשב למי שחוטא 

לחובתו, אם הוא מותיר את הסמכות, שהוקנתה לו, כאבן שאין לה 

ן זה, שאינו נותן דעתו עליה מטוב ועד רע, בין לחיוב הופכין במוב

בג"צ  :ובין לשלילה, ואינו שוקל כלל, אם ואימתי יפעילנה )השווה

מנת לא להשתמש בה לעולם היא -[(. נטילת סמכות על2] 295/65

(, והוא הדין 644[, בעמ' 10]292/65בג"צ פסולה מעיקרה )השווה: 

 30".באשר להזנחת התחום, אשר הקניית הסמכות נועדה לשרתו

 

על דרך של סכנה  –מכאן המסקנה, כי נוכח הסכנה המתקדמת והממשית לאושיות הדמוקרטיה  .42

לחופש העיתונות ולחופש הביטוי, מלאה השעה לקביעת מדיניות שקופה וברורה, על דרך של תקנות 

, בו הנחה בית הרוב מטה"ץ בגאו פקודת קבע. בהקשר זה, ולסיום, גם לא למותר להזכיר את 

לממשלה,  המשפט העליון את הגורמים העליונים המופקדים על אכיפת החוק, ובהם היועץ המשפטי

                                                      
(. נציין, כי ההלכה הפסוקה 1993) 496, 485( 5מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות, פ"ד מז) 3872/93בג"ץ  29

 265/68התייחסה בגישה ביקורתית ומחמירה כלפי בעל סמכות הנמנע מהפעלת סמכותו. ר' לעניין זה למשל בג"ץ 
 (.1969) 132( 1ים בישראל ואח' נ' שר העבודה, פ"ד כ"ג)אגודת האינג'ינרים והארכיטקט

(; המדובר אמנם בדעת מיעוט של מ"מ הנשיא )כתוארו אז( 1983) 46, 29( 3, פ"ד לז)ברגר נ' שר הפנים 297/82בג"ץ  30
מ. שמגר ואולם זו יושבת על אדנים ותיקים ממנה )כמפורט במסגרתה( ואף השפיעה על כלל הפסיקה שבאה לאחר 

(; דפנה 2011)מהדורה שנייה,  1087כרך ב,  הסמכות המינהלית. על החובה להפעיל סמכות ר' עוד יצחק זמיר מכן
 (.2010) 201, משפט מינהליארז -ברק

http://www.nevo.co.il/case/17946260
http://www.nevo.co.il/case/17946260
http://www.nevo.co.il/case/17946260
http://www.nevo.co.il/case/17917842
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שיפעלו להנחלת והטמעת נורמות ראויות לעניין סמכויות המשטרה, וגבולות סמכותה, בכל הנוגע 

היתה זו זכות ההפגנה שעמדה בפני  –לפגיעה אפשרית של פעולתה בחופש הביטוי. באותו מקרה 

 פגיעה, ובית המשפט העליון ציין כי על גורמים אלה לפעול להנחלתן "תדיר, וביתר שאת" את

 כזהו גם ענייננו, ובהתאמה ובשינויים המחויבים. 31הנורמות הראויות.

 

 

 

 הסעד המבוקש

 

על יסוד כל האמור מתבקש בית המשפט העליון הנכבד להעניק את הסעדים המפורטים ברישא  .43

המשיבים אינה עולה בקנה אחד התנהלות כי  שוב, . העותר מוצא להדגיש, כולם או חלקםלעתירה זו

 .העיתונותעם חופש 

 

כמו כן, מתבקש בית המשפט העליון הנכבד לחייב את המשיבים, או מי מהם, בתשלום הוצאות  .44

 בתוספת מע"מ כדין. ,העתירה, לרבות שכר טרחת עורכי הדין של העותר

 

 

 

 וף דברס

 

לפעול בהתאם  ו, בניסיון לשכנע4ליעוץ המשפטי לממשלה, המשיב תואר לעיל, העותר פנה כמ .45

 לחובתם שבדין, ואולם ללא הועיל. 

 

בנסיבות אלה, לא נותרה הברירה, ומשמוצו הדרכים האחרות והפניות לא הועילו, מוגשת עתירה  .46

 זו, בבקשת סעד כמפורט לעיל.

 

 עתירה זאת נתמכת בתצהיר חתום כדין על ידי יו"ר העותר, מר יאיר טרצ'יצקי. .47

 

                                                      
 .12.12.2006, 'ואח ישראל משטרת' נ' ואח הרוב מטה 2557/05בג"ץ  31
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הוא בעל הסמכות לדון בעתירה וליתן הסעדים המפורטים מעלה,  בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ .48

 בהתאם לכל האמור לעיל במצטבר.     –והוא מתבקש לעשות כן 

    

                   

         

 עו"ד אמיר בשה  מורן סבוראיד"ר עו"ד 

 ב"כ העותר
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