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 עודד מורנו  שופטה כבוד פני ב

 
 

 תמבקש
 

 רשת מדיה בע"מ
 

 
 נגד

 
 משטרת ישראל יבהמש

 מרכז היחידה לחקירות הונאה
 

 דורון קול ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עו"ד -ב"כ המבקשת 
 רס"ב אבי מונקר - ב"כ המשיבה

 
  
 

 החלטה
 

 1 מבוא

 2 

 3הגיע לבית משפט השלום בפתח תקווה נציג המשיבה ובידו בקשה למתן צו  19.6.19ביום  .1

 4לפקודת סדר  43)להלן: "הבקשה"( בהתאם לסעיף  במעמד צד אחד להמצאת מסמכים

 5 (."הפסד"פ)להלן: " 1969 -וסח חדש[, התשכ"ט הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נ

 6 

 7ביחידה לחקירות הונאה מרכז מתנהלת חקירה בדבר חשד שעל פי האמור בבקשה הרי  .2

 8, הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. לטענת המשיבה, לביצוע העבירות הבאות: אינוס

 9נמצאים  ,פרטבקשת ככלל וברשות מר רביב דרוקר בקיים יסוד סביר להניח כי ברשות המ

 10חומרי גלם לא ערוכים, סרטים, ראיונות   מסמכים הדרושים לצורך חקירה זו ובהם:

 11. ראש התנועהאו  תנועה דתיתת "( בו מעורבעיתונאי )להלן: "הראיוןותיעוד בעניין תחקיר 

 12תקווה )כבוד השופטת ס. קולנדר אברמוביץ( נעתרה לבקשה  חבית המשפט השלום בפת

 13 .: "הצו"()להלן והורתה על מסירת החומרים לרשות המשיבה

 14 

 15 43הגישה המבקשת בקשה לביטול הצו שניתן למסירת החומרים לפי סעיף  7.7.19ביום  .3

 16. לטהעובר לקבלת ההח '"(גברת א)להלן: "ה לפסד"פ, ולמצער לקבל את עמדת המרואיינת

 17ויש  - הצו לא נשמעה טרם מתן המבקשת הטעימה את התנגדותה בכך שעמדת המרואיינת,

 18ר ליחסיה עם בקש 'גברת אבוקש הוא ראיון שנערך עם ההחומר הממאחר ו להצר על כך

 19התחייבות  'גברת איתנה לראש התנועה. עוד הוסיפה המבקשת, בהתייחס לראיון, כי נ
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 1בקשה כי הראיון עמה  'גברת אהעבירה ה שך לכך,איון לא ישודר ללא הסכמתה. בהמישהר

 2 לא ישודר ובהתאם לכך הראיון נגנז ולא פורסם.אכן 

 3 

 4נתקבלה תגובת המשיבה לבקשה לביטול הצו שם חידדה המשיבה את הצורך  16.7.19ביום  .3

 5בקבלת החומרים כך שמנהלת "המרכז הישראלי לנפגעי כתות" הגישה תלונה שעיקרה 

 6אשר השתייכה לאותה תנועה , שאינה תושבת ישראלת, המרואיינ -'גברת אתצהיר של 

 7דתית. על פי התצהיר, עלה חשד כי מנהיג וראש התנועה הדתית, פגע בה וניצל אותה מינית. 

 8ה ' אוימה כי עליה לבטל את "המהלך" נגד ראש התנועה, ועל כן חזרגברת אבהמשך לכך, ה

 9 עניין.את ה ונטשה בה מן התצהיר, לא הסכימה להעיד

 10 

 11' וזו אישרה בעל פה את נכונות התצהיר עליו חתמה ואף גברת אהמשיבה אף פנתה ל 

 12גיע לארץ ולמסור עדות מפורטת בנושא אולם בשלב בתחילה הביעה את הסכמתה לה

 13 מאוחר יותר חזרה בה וביקשה שלא להיות שותפה לעניין.

 14 

 15שת בנוגע לאותה תנועה דתית ' קיימה ראיון עיתונאי אצל המבקגברת אלמשיבה נודע, כי  .4

 16ומנהיגה ובהתאם לכך נתבקש והוצא הצו לתפוס את תיעוד הראיון. קבלת הראיון 

 17העיתונאי, נדרש למשיבה כאמור בחקירה בחשד לביצוע עבירות פשע חמורות של חשד 

 18לביצוע אינוס, סחיטה באיומים, הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. כל אלו, יכולים, 

 19, לשפוך אור על האמת ולהוות ראיה חשובה. עוד הוסיפה המשיבה כי היא לטענת המשיבה

 20' שכן הדבר עלול לשבש את החקירה וכי יוגש גברת אמנועה בשלב זה מלפנות ישירות ל

 21 לבית המשפט דו"ח סודי בעניין זה במעמד הדיון.

 22 

 23בה הורתה כי המשי כתבי ריבלין( .א ט השלום בפתח תקווה )כבוד השופטתבית המשפ .5

 24המנמק את טענת המשיבה בדבר  ר מסמך חסוי )שלא יסרק למערכת נט המשפט(תעבי

 25' עובר לקבלת החלטה בנושא. לאור החלטת בית המשפט גברת אהמניעות מקבלת עמדת ה

 26סודי המפרט את הנימוקים העומדים לצידה  מסרה המשיבה לבית המשפט מסמך הבהרה

 27. זה הסודי"( הנספח)להלן: " "For Your Eyes Only" אותו הכתירה בכותרת, בעברית,

 28היכולת של בית המשפט לפרט יתר על המידה לציין כי מאחר והתיק מצוי בחקירה, המקום 

 29וצד מובאות  צדאת המידע שהובא בפניו מוגבלת, אך היתדות התומכות בטענות כל 

 30 בהחלטה זו.

 31 

 32 

 33 

 34 טענות ב"כ הצדדים
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 1 

 2בעניין הצורך בהשארת הצו על טענו ב"כ הצדדים  28.7.19בדיון שנערך בפני מותב זה ביום  .6

 3כנו וקבלת החומרים ומנגד בדבר החשיבות בביטול הצו, תוך שהם חוזרים על הנימוקים 

 4 המפורטים לעיל.

 5 

 6' כי הראיון עמה לא ישודר במידה ולא גברת אב"כ המבקשת הדגיש את ההבטחה שניתנה ל .7

 7' עובר למתן גברת אהמשפט לא קיבל את עמדת התחפוץ בכך. במצב דברים זה, בו בית 

 8 .איהעיתונ חיסיוןבקשת חוסים תחת ההחלטתו, הרי שהתכנים הנמצאים ברשות המ

 9 

 10' התראיינה גברת אב"כ המשיבה, הגיש לבית המשפט דו"ח סודי. במקביל לכך טען כי ה .8

 11אצל מר רביב דרוקר והמשיבה רוצה לעשות שימוש באותו ראיון. תוך שהוא מפנה לרשימת 

 12לה על מנת לבדוק כי הצורך החקירתי ע שהדגישפעולות החקירה אותן הם רוצים לבצע הרי 

 13ין הדברים הנאמרים, גם אם לא כדי להשוות ב הגברת א' ות התצהיר עליו חתמהאת אמינ

 14עיתונאי שכן אין המדובר  חיסיוןפו של דבר באותה ראיה. לשיטתו, אין יעשה שימוש בסו

 15 שנמצא אצל עיתונאי, וזהותו של מוסר המידע ידועה. במקור עיתונאי אלא במידע 

 16 

 17בהיר אחר שבית המשפט ביקש וקיבל לידיו את תיק החקירה, נתבקש ב"כ המשיבה להל 

 18בדבר "זימון עיתונאי לחקירה  300.01.227לנוהל אח"מ משיבה פעלה בהתאם ההאם 

 19ו"נוהל ישן"  נוהל אח"מ")להלן: " 03.300.227, מספר נוהל ישן ועריכת חיפוש"

 20מסר כי הוא מבקש להשיב בכתב תוך מספר ימים. בתשובתו  ב"כ המשיבה .(בהתאמה

 21ט' שהם הרלבנטיים לשיטתו ולכך -, הפנה לסעיפים ח' ו29.7.19יום בכתב שנתקבלה ב

 22ור חשיבות הנושא, סוג העבירות וחומרתן, בוצע פניה לראש ענף חקירות מרכז, סנ"צ שלא

 23 לפסד"פ. 43רועי ולדמן, וזה אישר את הבקשה לפנות לבית המשפט לקבלת הצו לפי סעיף 

 24 

 25 את תיק החקירה 28.7.19בדיון שנערך ביום  בית המשפט קיבל לידיוטרם מתן החלטה,  

 26 סק המכיל את הראיון מאת המבקשת.די 30.7.19מאת המשיבה וביום 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 המסגרת הנורמטיבית
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 1 

 2 לפסד"פ 43סעיף 

  3 

 4 לפסד"פ קובעת כי: 43הוראת סעיף  .9

 5 

 6צגת חפץ נחוצה או רצויה לצרכי חקירה או ראה שופט שה"

 7להזמין כל אדם, שלפי ההנחה החפץ נמצא   משפט, רשאי הוא

 8החפץ, או להמציאו, את  בהחזקתו או ברשותו, להתייצב ולהציג

 9 בשעה ובמקום הנקובים בהזמנה".

 10 

 11סד"פ שכן הגם ששאלה מרכזית העומדת בפני לפ 43רשים לבחינת תכליתו של סעיף אנו נד .10

 12בית המשפט בענייננו הנה מה היא מידת היקפו של החיסיון העיתונאי הרי שעוד קודם לכן 

 13מכוח סעיף זה, הטעון הפעלת על בית המשפט להכריע, האם היה מקום כי המשיבה תפעל 

 14)פורסם במאגרים,  שראלשרון נ' מדינת יגלעד  1761/04)ראו: ע"פ שיקול דעת נפרד 

 15מדינת ישראל נ' מקור ראשון ואח'  761/12רע"פ שרון"(;  גלעד )להלן: "עניין( 29.3.04

 16חברת  7835/16עניין מקור ראשון"(; רע"פ )להלן: "( 29.11.12)פורסם במאגרים, 

 17 (.(9.10.16)פורסם במאגרים,  ת הישראלית בע"מ נ' מדינת ישראלהחדשו

 18 

 19לא תוגש מקום בו קיימת דרך חלופית  43בקשה כגון דא לפי סעיף כפי שנקבע לא אחת  .11

 20אשר פגיעתה באוטונומיה של מקבל הצו תהא קטנה יותר. המקרים בהם יש לפעול בהתאם 

 21ם דיים, י"רגיל" של חיפוש ותפיסה שאינם אפקטיביליך לפרוצדורה זו מיועדים כחלופה לה

 22 9305/08)ראו: "עניין מקור ראשון"; בש"פ ובדרך כלל בזמן קיומה של חקירה משטרתית 

 23 (.(3.12.18בית ספר מאמוניה לבנות )פורסם במאגרים, פלוני נ' 

 24 

 25ל החפץ בעניין שרון נקבעו לתחולתו של הסעיף שני תנאי סף מצטברים. האחד, נחיצותו ש .12

 26לצורכי חקירה. השני, הימצאותו של החפץ ברשותו של מקבל הצו. ודוק, גם קיומם של שני 

 27צו אלא רק לשקול האם יש מקום תנאים מצטברים אלו אינם מחייב את בית המשפט ליתן 

 28 שכן אין המדובר בדבר שבשגרה: להורות על קבלתו

 29 

 30"אכן, שימוש שיגרתי בסעיף אינו ראוי. כשקיימות  

 31למשטרה דרכים להגיע בכוחותיה אל מסמכים הדרושים 

 32לה, אין הצדקה שהמלאכה או הטרחה בהמצאתם תוטל 

 33 עניין גלעד)ראו  ."ל הפרט, בין שהוא חשוד ובין שלאוע

 34 (.16-15בעמ'  ,שרון



 
 בית משפט השלום בפתח תקווה

  

 מדינת ישראל נ' מסמכים 40461-06-19 צ"א
 

                                                                  
  

 12מתוך  5

 1 

 2 .ההדגשות בכל הציטוטים בהחלטה זו אינן במקור 

 3 

 4, ישנה חשיבות לנקודת הזמן בה נדונה הבקשה, אם בשלב החקירתי או בשלבים כאמור .13

 5חקירתי, על בית המשפט לבחון את נדון ההליך הפלילי לגופו. בשלב ה מאוחרים יותר בו

 6הקשר הענייני בין החומר לחקירה וזאת לצד טענות בדבר פגיעה בצד שלישי או טענת 

 7מדינת ישראל נ' מאיר  5852/10)דנ"פ אחד הצדדים לעניין שיכולה להעלות על ידי  חיסיון

 8 .("עניין שמש( )להלן: "9.1.12)פורסם במאגרים,  'שמש ואח

 9 

 10 לפסד"פ 43העיתונאי למול הבקשה לפי סעיף  חיסיוןהיקף ה

 11 

 12)פורסם  ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין 298/86ב"ש בעניין  .14

 13 כהלכה  את הנשיא דאז, מ. שמגר, אך השתרשבדן יחיד מ אשר ניתן ,(7.4.87במאגרים, 

 14 :נקבע כי ( הלכת ציטרין"הלן: ")ל

  15 

 16המידע "זכותו של העיתונאי לחיסיון מפני החובה לגילוי מקורות 

 17ך חשוב במערכת , נדבהביטוי ומהווה, לכןחופש עקרון שלו יונקת מ

 18 הדמוקרטי". והחירויות, עליהן מושתת משטרנוהזכויות 

 19 

 20יקת בית המשפט העליון ואינו מצוי כדבר חקיקה העיתונאי אשר הוכר בפס חיסיוןה

 21של השופט א. רובינשטיין  המקיף )ולעניין הסקירה המרחיבה בעניין זה ראו את פסק דינו

 22במקרה של נושא  יחסי שאינו מוחלט כך שניתן להסירו חיסיוןבעניין מקור ראשון(, הנו 

 23רלבנטי, מהותי והדרוש לחקירה בהעדר ראיות אחרות. עוד יש להדגיש בנושא זה כי 

 24החיסיון שהוכר בפסיקה בהלכת ציטרין חל על מקורות המידע ולא על המידע עצמו שהגיע 

 25רובץ על בעל הדין הטוען  חיסיוןוהנטל על הטוען לקיומו של הף עבודתו מתוקלעיתונאי 

 26 לתחולתו.

 27 

 28תורת דיני "עמד המלומד גבריאל הלוי בספרו: על חשיבותה של העיתונות החופשית  .15

 29 :הלוי"()להלן: " 384כרך ד' בעמ'  2013 - , התשע"ד"הראיות

 30 

 31"העיתונות החופשית הנה חלק בלתי נפרד מן הפילוסופיה 

 32הליברלית, לפיה חירות הביטוי העיתונאי והתקשורתי  הפוליטית

 33 משמעותי בקידום חירות הפרט".  מהווה נדבך

 34 
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 1דרת בהתאם לתקנון האתיקה המקצועית של ת הסודיות של העיתונאי בישראל מוסחוב .16

 2 :כי 22בסעיף , שם נקבע 16.5.1996מיום  העיתונות

 3 

 4לא יגלו עיתון ועיתונאי מידע שנמסר להם בתנאי שישאר חסוי " 

 5 ולא יחשפו זהותו של מקור אלא בהסכמתו של המקור". 

 6 

 7" הרי שבפועל מדובר בחובת סודיות ולא חיסיוןהסעיף משתמש בטרמינולוגיה של "הגם ש

 8מאחר ואין ההוראה משחררת את העיתונאי מחובתו של כל עד לומר את האמת  חיסיוןל

 9לדבר  ,כך או אחרת (.391)ראו: הלוי, בעמ'  )זכות יתר( חור בין מסירתה או אי מסירתהולב

 10 :יום בהליך המשפטי לנוכח כך ההבנה כי השלכה על קבילות החומר בסופו של יש

 11 

 12, עשויים חיסיוןבמישור היישומי בדיני הראיות, הן סודיות הן " 

 13במסגרת הליך למנוע בתנאים מסוימים את קבילותה של הראיה 

 14 (.393)הלוי, בעמ'  "משפטי בבית המשפט

 15 

 16מפנה לכך כי כל אדם  הראיות עקרון העל החולש על דינילא למותר לציין בהקשר זה כי  .17

 17ראייה הרלבנטית לעניין הנדון י כל ראיה קבילה הקיימת ברשותו, חייב לספק בהליך משפט

 18מבטא את ההשקפה כי ה ל זהור בטבורו לעקרון עלפסד"פ קש 43בבית המשפט. סעיף 

 19ח חדש[, ]נוס)א( רישא לפקודת הראיות  1)סעיף תכלית המשפט הינה לברר את האמת 

 20; (1996) 11-12, 11על משפט, שיפוט ואמת" משפטים כז ;  א' ברק "1971 - התשל"א

 21 נקדימון"(.)להלן: " 25, בעמ' 2013 -תשע"ג, עיתונאי" חיסיון" קדימון,ישגב נ

 22 

 23הינו אינטרס ציבורי הכללי מעבר לעניינים של בעלי ל לבמשפט ככ, הגם שגילוי האמת ברם .18

 24)ראו: סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי הפלילי ליתר דיוק הנו בירור האשמה  הדין, ובמשפט

 25"פ לפיו עם מות לחסד 236( וסעיף "החסד"פ)להלן: " 1982 -ח משולב[, התשמ"ב]נוס

 26עדיין הדין והפסיקה מכירים בסייגים לכך, בין  גדו(,הנאשם יפסק ההליך הפלילי כנ

 27לפיו לא יוכל בעל הדין לעשות  שהגישה כלפיו חשדנית, ראייתי, חיסיוןהשאר, באמצעות 

 28 לסייע בידו בחשיפת האמת בבית המשפט:שימוש בראיות שהיו יכולות 

 29 

 30ן הגשמת עתים נדרש איזון בין הצורך לגלות את האמת לבין, לאכ"

 31המצדיקים הענקת חיסיון. אין לומר ר, אינטרסים של הפרט והציבו

 fiat :  32משקל כלל כי "תתגלה האמת גם אם יחרב העולם" )על

jussticia et pereat mundus)." 33 

 34 
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 1עיתונאי  חיסיוןט העליון בצריך עיון את השאלה אם המשפ בעניין מקור ראשון הותיר בית .19

 2יחול גם על תוכנו של המידע שהגיע לעיתונאי מתוקף עבודתו, באופן שאינו מביא לגילוי 

 3, ולכאורה מניחים צא לפסק דינו של השופט א. רובינשטיין(-המקור )ראו סעיפים פא ו

 4 הצדדים שאלה זו לפתחי.

 5 

 6 התייחסות המשפט המשווה

 7 

 8 -עיתונאי חיסיוןת לעצם ההכרה בהמשפט המקובל האנגלי התייחס בתחילה בהסתייגו .20

 9מאחר ומערכת היחסים של אותו  חיסיוןמקור והתקשה להכיר במקור העיתונאי כבעל ה

 10. לאחר פסיקת אמון כבין עורך דין ללקוחהעיתונאי אינה מגיעה לדרגת יחסי המקור עם 

 11ל כי בתי המשפט המקומיים ידרשו להצביע ע 1996בין הדין האירופאי לזכויות אדם משנת 

 Goodwin v. United Kingdom 12)הצדקה משמעותית לפגיעה בהוראות חיסיון זו 

(1996) 22 E.H.R.R. 123 ) 13, אך עדיין הגילוי 2002בשנת  בית הלורדים אימץ פרשנות זו 

 14כחריג. המצב המשפטי הנו דומה גם בקנדה,  חיסיוןל והלהמלא נתפס בבריטניה ככ

 15ראו את הסקירה בדומה לפסיקה הבריטית ) מסויגתאוסטרליה ובאירלנד בדבר הכרה 

 16 (.386-387הנרחבת בעניין בספרו של הלוי, בעמ' 

 17 

 18עיתונאי מקור הוכר בפורמט הנרחב ביותר מבין  חיסיוןלעומת זאת, במשפט האמריקאי,  .21

 19מדינות הוא קיים אם באמצעות חקיקה  49 -מריקאיות, כך שבא -שיטות המשפט האנגלו

 20משתרע גם  חיסיוןאו פסיקה. היקף החיסיון משתנה בין המדינות השונות. כך נקבע, כי ה

 21המידע של העיתונאי גם  ואוסףעל חומרים שלא פורסמו בפועל, ניירות העבודה של העורך 

 ILL,comp. Stat. Ann. Ch 10. Para. 8- 901-09; Minn. Stat. para. 22 )יחד 

595.021-595.024; N.J. Sata. Ann. Para. 2.A: 84A- 21 ; U.S. v. 23 

Cuthberston, 630 ; Prosecutor v. Brdjanin (Appeals Chamber; Cir. 24 

 25ות ומדינ , נבדהמדינות כגון ניו יורק, קליפורניה, אילנוי, מרילנד, מיניסוטהזאת בו   (1993

 26 .יתנוספות בארצות הבר

 27 

 28 

 29 

 30 מן הכלל אל הפרט

 31 

 32במעמד צד אחד, כפי שנעשה במקרה זה, כוללת גם  לפסד"פ 43לפי סעיף  הסמכות ליתן צו .22

 33ולבחון קיומן של  את הסמכות להפעיל ביקורת שיפוטית לשם בחינת תכליתו לאחר מכן
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 12מתוך  8

 1י. קדמי על סדר הדין הפלילים, ) חיסיוןטענות לביטולו מכוח טענות לפגיעה בזכויות כגון 

 2משכך  (.12ון, פסקה (; עניין גלעד שר2008)מהדורה מעודכנת,  755חלק ראשון בעמ' 

 3האם ערכאה זו לדון ולבחון  מוסמכתולאחר שהתקיים דיון במעמד שני הצדדים, אפוא, 

 4 ות על קבלתו. אכן מלכתחילה היה מקום להור

 5 

 6נאים למתן צו לפי סעיף ראשית וכפי שפורט לעיל, על בית המשפט לדון האם התקיימו הת .23

 7, עיינתי בדו"ח הסודי, הנספח יק החקירהבת לאחר שבחנתי את חומר הראיותלפסד"פ.  43

 8 -ובשים לב למסגרת הנורמטיבית אליה הפניתי המתעד את הראיון וצפיתי בדיסק הסודי

 9 סבורני שיש להשיב על שאלה זו בשלילה.

 10 

 11לפסד"פ הינו הליך חריג אשר  43כפי שנקבע בעניין גלעד שרון ושמש הרי שהליך לפי סעיף  .24

 12ו וזאת בלשון המעטה. נוהל נבמשורה. לא כך הם פני הדברים בענייניש לעשות בו שימוש 

 13כי פניה לבית המשפט בבקשה כגון דא במקרים בהם עומד  ב'( 1)בסעיף  אח"מ קובע

 14 העיתונאי למבחן :  חיסיוןה

 15 

 16"יש משום פגיעה בעקרון חופש ביטוי עליו מושתת המשטר 

 17המשטרה לנהוג באיפוק רב דמוקרטית, ועל כן נדרש  במדינה

 18ל פי חוק ולהפעילן רק לאחר מיצוי כל ע בהפעלת סמכויותיה

 19 הדרכים החלופיות בחקירה".

 20 

 21לפנות בבקשה לבית המשפט  המשיבה, -ו, נראה כי אצה הדרך ליחידה החוקרתנבעניינ .25

 22. במיוחד בזמן בו מדובר בצו שמופנה לכלי התקשורת - לפסד"פ 43לקבלת צו לפי סעיף 

 23תצהיר עת נמצא ברשות היחידה ראשית, היחידה החוקרת שוחחה עם המתלוננת עצמה 

 24 צעו בה. גם לאחר עיון בנספח הסודיעליו חתומה המתלוננת בעניין העבירות שלטענתה בו

 25ל העומד מאחוריהם, ונעיוני לא אוכל לקבל את הסברי ב"כ המשיבה והרצישהוגש ל

 26רש במקרה מסוג זה. מהמעט החקירתי הנדוהאופק במיוחד לנוכח סוג התלונה, האופי 

 27' חתומה על תצהיר על מנת לאשש גברת אהינו בגדר מידע חסוי בשלב זה, שניתן לומר וא

 28אינו  הנוכחית, לקבלת הראיוןדת הזמן את טענותיה. רצון היחידה החוקרת, וודאי בנקו

 29אותו  בלתעולה בקנה אחד בדבר המסגרת הנורמטיבית שנקבעה ובחינת דרכים חלופיות לק

 30מידע וזאת גם בראי קיימות דרכים חלופיות להשגת ה מידע הנמצא ברשות המבקשת.

 31פניה לקבלת חומרי חקירה  .ת וצרכי החקירה בדבר קבלת הראיוןמבחן הרלבנטיו

 32לפסד"פ צריכה להיעשות במשורה במיוחד שהצו מופנה לאמצעי  43ות צו לפי סעיף באמצע

 33 התקשורת.

 34 
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 12מתוך  9

 1 פניה לבית המשפט ללא קיום נוהל אח"מ

 2 

 3בוצעה  לפסד"פ 43, פניית המשיבה לבית המשפט בבקשה לקבלת צו לפי סעיף לא זו אף זו .26

 4הפנה את בית המשפט בתגובתו  . ב"כ המשיבה300.01.227 בניגוד מובהק לנוהל אח"מ

 5 כי ,, בתשובה לשאלת בית המשפט(ע.מ - תגובהצורף ל -03.300.227 הישן הנוהל) בכתב

 6המדובר  כי ,ט'. דא עקא -ח' ו 3 נו נמצאים בפיסקאותהסעיפים הקשורים לעניינ לדידו

 7על ידי כלי  ין"י"אונל ם לקבלת חומר בדבר אירועים שסוקרובסעיפים המתייחסים בעיקר

 8ת במהלכם בוצעו עבירות כגון: התקהלות בלתי חוקית, התפרעות, תקיפות ורהתקש

 9טרים ומבוקש לקבל את סרטי הצילום ולא בראיון שנערך בדיעבד במסגרת תחקיר שו

 10 .מבחינת אופי ותוכן החומר מהבקשה שבפנישונים בתכלית אלו  מקריםש עיתונאי כך

 11 

 12והם  רוע בכל האמור בסעיפים שלעיל..."מבלי לג": ה כיתרה מכן, סעיף ח' אף מורי .27 

 13ו. כך, למשל, בסעיף ד' נקבע כי גם במקרים בהם אין צורך באישור ר' הרלבנטיים לעניינ

 14מד חובה ליידע אותו. דומני כי מקרה זה עו -ולקבל חומר מעיתונאיאח"מ לביצוע חיפוש 

 15חומרת העבירה, מעמדו של בנוהל ובהם:  במרבית הקריטריונים שנקבעו לידוע ראש אח"מ

 16 העיתונאי והעניין הציבורי והתקשורתי בחקירה. 

 17 

 18 תאם לכך, וזו רק רשימהא' עד ז' ובה 3 על היחידה החוקרת היה לפעול בהתאם לסעיפים  .28

 19שורו. כל תיק החקירה לראש חטיבת חקירות לקבלת אי עליה לבחון העברתחלקית, היה 

 20על העברת החומר לראש אגף חקירות ומודיעין. על  ןיה אמוראש חטיבת החקירות ה

 21היחידה החוקרת היה לבחון את הדרכים החלופיות להשגת המידע, מידת נחיצות המידע 

 22 ( נקבע כי:2ולשקול את חומרת העבירה. חשוב מכך, בסעיף ד' )

 23 

 24בבקשה כלשהי שיש או  "התעורר הצורך לפנות לבית המשפט

 25יכריע ראש אגף  -העיתונאי חיסיוןבה פגיעה ב שיכולה להיות

 26לחקירות ולמודיעין, בהתבסס על השיקולים המנויים בסעיף קטן 

 27 ( ויביא את הדברים לידיעתו של פרקליט המדינה".1)

  28 

 29 

 30אינה בהתאם  ,עי וולדמןסנ"צ רו ,דבר לא נעשה. הפניה שנעשה לראש ענף חקירות מרכז

 31. יתרה מזאת, למרות שהובהר ליחידה החוקרת כי נדרש אישור ראש אח"מ לפתיחת לנוהל

 32נראה היה שברור הצורך בקבלתו הגם ש יעוד בתיק החקירהאין כל ת -מסוג זהחקירה 

 33נטען כי קיים אישור שכזה. ראוי היה כי בחקירה כה רגישה תפעל היחידה החוקרת עקב ו

 34 )ראו גם לים המנחים אותם התווה הארגון במסגרתו היא פועלתבצד אגודל על פי הכל



 
 בית משפט השלום בפתח תקווה

  

 מדינת ישראל נ' מסמכים 40461-06-19 צ"א
 

                                                                  
  

 12מתוך  10

 1בדבר חקירה והעמדה לדין בעבירות מין בהעדר שיתוף  2.33הנחיית פרקליט המדינה 

 2 .(16.6.17פעולה מצד נפגע העבירה מיום 

 3 

 4 היקף תחולת החיסיון העיתונאי

 5 

 6לפי מתן צו התקיימו התנאים לן לטעון כי אכן למעלה מן הצורך, דומני כי גם במידה ונית .29

 7העיתונאי מחייבים את  חיסיוןים שעומדים בבסיס היללפסד"פ, הרי שהרציונ 43סעיף 

 8עיתונאי בדיוק באותו אופן שחסיונות אחרים בפקודת נמצא ברשות ההחלתו גם על מידע ה

 9 והכל כדלקמן.הראיות מחילים 

 10 

 11ת הזרקור לעידוד שיתוף פעולה עם העיתונאי מפנה א חיסיוןהרובד הבסיסי עליו נשען ה .30

 12העיתונות שקיומה והבטחתה כעיתונות חופשית הנה מהמאפיינים החשובים ביותר של כל 

 13יחסי ושאינו מוחלט, גם על תוכן המידע  חיסיון, שהנו חיסיוןמשטר דמוקרטי. תחולת ה

 14את  יוצרתובכפוף למבחנן המשולש שנקבע בהלכת ציטרין, רלבנטיות, מהותיות ונחיצות, 

 15תבטיח פורמולה זו העדר אפקט מצנן בדבר החשש לשיתוף פעולה  ,האיזון הנכון. מחד גיסא

 16ורתיעה מהעברת מידע לכלי התקשורת, קיומה של תקשורת חופשית, עיתונות 

 17תבוצע ביקורת שיפוטית שתוכל לבחון את אופי  ,מאידך גיסא. בית וחסרת פניותיקטיאובי

 18ם ומשמעותיים ובאם הם עומדים במבחן המשולש החומרים המבוקשים כך שהם מהותיי

 19 .חיסיוןיורה בית המשפט על הסרת ה -ה לקבלםע בהלכת ציטרין ואין כל אלטרנטיבשנקב

 20 

 21. יחד חיסיוןהיא בעלת ה -'גברת א, לא הובאה בפני בית המשפט עמדתה של דנאמקרה ב .31

 22הרחב עם זאת, נטען כי ניתנה לה הבטחה כי הדברים לא ישודרו ויובאו לידיעת הציבור 

 23ככל שלא תחפוץ בכך. בית המשפט רואה במסד נתונים זה כמעיין הסכם מכללא שנכרת 

 24אלא במקרים  מכת למסור את המידע לצד ג'כך שהאחרונה אינה מוס למבקשת 'גברת אבין 

 25)שם,  דברי המלומד נקדימוןיפים לעניין זה נו. מתקיימים בעניינ ן וחריגים שאינםיוצאי דופ

 26 :(162בעמ' 

 27 

 28של  "תנאי חשוב לשמירת מערכת היחסים האמורה טמון בידיעתו 

 29 המקור כי העיתונאי הבא עמו במגע עושה כן לשם מילוי תפקידו

 30המקצועי ולא לשם מילוי שירות אינטרסים אחרים, שהינם 

 31השניים. הנה כי כן, גם אם המקור לא דרש כי לקשר בין  חיצוניים

 32זהותו תישמר בסוד, הרי שבהעבירו מידע לעיתונאי הוא הפקיד 

 33את שמו בפרסום הסופי  בידו של האחרון את ההחלטה אם לכלול

 34מידע בלא  אם לאו. בדומה לכך, אף אם המקור מסר לעיתונאי
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 12מתוך  11

 1דרישה לאי פרסומו, הוא עשה כן בסמכו על שיקול דעתם של 

 2אור באמצעות כלי  העורכיו להחליט איזה חלק ממנו יראעיתונאי וה

 3התקשורת במסגרתו הם פועלים. הוא מסר מידע לעיתונאי וסמך 

 4על שיקול דעתו בראותו בעיתונאי גורם מקצועי אובייקטיבי, הפועל 

 5לשם הגשמת חופש העיתונות, ולא כמי שמשמש כ"אוסף חומר" 

 6כזרוע הארוכה" שלהם" . ניתן עבור בעלי אינטרסים חיצוניים או "

 7לגבי זהותו או תוכן המידע להניח כי גם מקור שלא דרש סודיות 

 8מידע שאלמלא הקשר בין השניים כלל לא היה  -לעיתונאי שמסר

 9יעדיף כי הזהות  -מועבר ולא ניתן היה לבקש את גילויו מהעיתונאי

 10  והמידע לא ימסרו בהליכים חקירתיים או משפטיים".

 11 

 12מסכים אני כי ניתן לטעון שבמסגרת המבחן המשולש שנקבע בהלכת ציטרין אכן,  .32

 13אשונים בדבר רלוונטיות ומהותיות אך לא בעניין ו שני המבחנים הרנמתקיימים בעניינ

 14' גברת אמבחן השלישי בדמות הנחיצות. בידי המשיבה מצוי תצהיר עליו חתומה הה

 15ק הוא מתבקש. לא ניתן לומר, והצורך בחקירתה על מנת לבסס את מארג הראיות בתי

 16, שהוגש לבית המשפט מן הנוכחית וגם לנוכח הנספח הסודיושוב, וודאי שלא בנקודת הז

 17 א קבלת החומרים המבוקשים. לשאין אפשרות אחרת לעשות משפט צדק ל

 18 

 19יב את המשיבה ואת העיתונאים לפסד"פ אשר מכוחו מבוקש לחי 43ף הוצאת הצו לפי סעי .33

 20תה למסור מידע לרשויות החקירה, תפגע באופן אינהרנטי בעצמאותה הפועלים בשירו

 21)ראו גם  העיתונאית, ותהפוך את כלי התקשורת למעין "קבלן משנה" של המשטרה

 22נותנים בכלי התקשורת של כך תהא פגיעה באמון ה המידית. הנגזרת (163נקדימון, בעמ' 

 23היא  -פשית ואובייקטיביתאינטרס של עיתונות חובכך פגיעה ממקורות המידע וכנובע 

 24עיתונות חופשית" )אפרים  - "ארץ חופשיתשכן  מאבני מהמסד של כל משטר דמוקרטי

 25 .קישון(

 26 

 27 

 28 

 29לולה ברבות , עלא זו אף זו, חיוב עיתונאי למסור חומר גלם שבידו לרשות היחידה החוקרת .34

 30לעשות שימוש בחומרים שנתקבלו מרשותו וזאת  מים להובילו לדוכן העדים עת יתבקשהי

 31סוכן "כעד מטעם התביעה ויש להימנע מכך. כך, יהפוך העיתונאי מגורם מדווח למעין 

 32עה בקרב העיתונאים שימנעו משמירת חומרים כך שלא יתבקשו ר רתיצו" ותיומשטרתי

 33 .להמציאם וכן רתיעה בקרב הציבור מעצם הגעתם של עיתונאים לסיקור אירועים

 34 
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 12מתוך  12

 1לפסד"פ  43לאור כל האמור לעיל, אני נעתר לבקשה ומורה על ביטול הצו שהוצא לפי סעיף  .35

 2 כנגד המבקשת. 

 3 

 4ם יגיעו להיכל בית המשפט על מנת לאסוף את החומרים אותם מסרו למותב ב"כ הצדדי

 5  זה.

 6 

 7 הצדדים.המזכירות תשלח בפקס עותק מההחלטה לב"כ 

 8 

 9 ההחלטה מותרת לפרסום. 

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.2019אוגוסט  04, ג' אב תשע"טהיום,  נהנית

      12 

             13 
 14 


