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  שופטת ורדה פלאוטה לפני כבוד

 
 ליאור קופלוביץ עוררה

 
 נגד

 
    מדינת ישראל המשיבה

 1 
<#2#> 2 

 3 נוכחים:
 4 גונן בן יצחקעו"ד  –העורר וב"כ העורר 

 5 , פקד אפרת אלגריסיאלעד פנחס עו"ד –ב"כ המשיבה 
 6 , עו"ד אייל וייסעו"ד אמיר בשה –מטעם ארגון העתונאים 
 7 עו"ד יעל גרוסמן, עו"ד סלי ליכט –מטעם מועצת העתונות 

 8 מר אורן פרסיקוב –עיתונאי 
 9 
 10 
 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 עו"ד בשה

 15תונאים מהרו להתייצב שם, אנחנו יהגשנו את הבקשה במהלך הדיון שלא נכחנו בו ונציגי ארגון הע

 16המקרה פחות חמור מהסיטואציה המונחת פה, הצטרפנו  2בערעורים ובעניין חדשות  ידידמצטרפים כ

 17 השופט שגיא.כבוד בהליך ערעורי במחוזי ת"א בפני 

 18לעניין הטיעונים בתשובת המשטרה ביחס לבקשתנו להצטרף. המשטרה טוענת כי הנימוק לא לצרף 

 19ר ואולם אין זה הנימוק היחיד מאחורי אותנו כידיד בית המשפט כי הטיעונים שלנו זהים לטיעוני העור

 20 בקשתנו להצטרף כידיד בתי המשפט.

 21אנחנו מבקשים להביא לכאן את המשקל הרוחבי של ההליך פה, בהתנהלות המשטרה יש פגיעה בחופש 

 22תונות שהיא חלק מהרשות המבקרת. אנחנו מבקשים להביא יתונות והעיתונות בכל נושא חופש העיהע

 23תונאים, את הניסיון שלנו ובעמדתנו יש לראות גם ימחיות שלנו כארגון העבפני בית המשפט את המו

 24 כעד מומחה שיכול ותעזור לבית המשפט בהכרעתו או לפחות תלקח בחשבון במסגרת הכרעתו. 

 25ינן רלבנטיות לענייננו. ההחלטה הראשונה בתגובתה נאחזת בשתי החלטות ואולם שתיהן אהמשטרה 

 26ך בעניין בז"ן אינה רלבנטית, שכן המשטרה מצטטת רק את עניין לתגובה ואיל 25המובאת בסעיף 

 27זהות הטיעונים המשפטיים ואולם מתעלמת מיתר ההחלטה ולפיה לגוף שביקש להצטרף כידיד בית 

 28המשפט, התאחדות התעשיינים, לא הייתה כל מומחיות ביחס למחלוקת שנדונה באותה הליך ולא 

 29 ו.היה לו מה לשפוך אור בשונה מהמקרה שלנ

 30בהחלטה זו שהיא מלפני מספר חודשים סוקר בית המשפט את הקריטריונים לכניסתו של ידיד בית 

 31המשפט בשערי בית המשפט, ואותם כן חשוב להביא כעת, שכן זה לא בא לידי ביטוי בתשובת 
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 1המוצעת ובוודאי ביחס לארגון  של העמדה יאליתהמשטרה וזה אחד מבחינת התרומה הפוטנצ

 2יא מהווה עקרון עיקרי וחשוב לנושא. מהותו של הגוף המבקש להצטרף כידיד בית תונאים כי היהע

 3תונות, גם בחודשים האחרונים ביחס יהמשפט וארגון העיתונאים ושובל הפסיקות ביחס לחופש הע

 4 תונאים כמשלח יד ושמירת המקורות כמו בעניין בג"צ ניטור הטלפונים.ילמעמד הע

 5ג שהוא מעניק לאינטרס שהוא מייצג, אנחנו מייצגים את ציבור תונאים והייצוימומחיות ארגון הע

 6תונאים והפרופסיה העיתונאית. וכן מהותה של הסוגייה המונחת בפני בית המשפט ואנו רואים יהע

 7 בה סוגייה קריטית משמעותית ביחס לחופש העיתונות.

 8ודין. ההחלטה  בעניין אדם טבע 2007החלטה נוספת שמובאת בתשובת המשטרה היא וותיקה משנת 

 9לתגובה ואילך, גם היא אינה רלבנטית לענייננו. שם נקבע שלאדם טבע ודין גוף  31מובאת בסעיף 

 10מכובד לכשעצמו אין מה לתרום להליך שעניינו מחלוקת בנוגע לתנאי סף לבקשה לאישור תובענה 

 11 ייצוגית. אין זה העניין שבפני בית המשפט הנכבד. 

 12תונות. אנו יסוגייה שהיא בליבת העיסוק והמומחיות שלנו, פגיעה בחופש העבפני בית המשפט נמצאת 

 13 תונאי ואדם החרד לחופש הביטוי.יין כל עירואים בערר כתיק עקרוני שצריך לענ

 14תונאי, כאן הלכה יהמשטרה אינה יכולה באמצעות צו גורף להכנס לכל מחשביו ומאגרי המידע של הע

 15לא עובד מערכת. סוגיה שגם אותה בית המשפט צריך לקחת  תונאי עצמאי שהואיומעשה ומדובר בע

 16 .בחשבון

 17 תונאי להחזיק בתעודה. יתונאים ואין חובה על העיהוא מחזיק בתעודת חבר של אגודת הע

 18 

 19 עו"ד פנחס

 20חברי נמצא במעמד של מבקש להצטרף וכרגע הוא מגיב לבקשה שלנו. אבל הוא כבר טוען את 

 21 הטיעונים.

 22לדחות את שתי הבקשות על אתר. גם את בקשת ארגון העיתונאים וגם את אנחנו חושבים שצריך 

 23 הערר, מבחינתו לא אמור להיות דיון ארוך בשתי הבקשות.

 24כל מה שניסיתי לומר שבמסגרת תגובה לתגובה שלנו לבקשתם להצטרף לתיק בית המשפט, אנחנו 

 25 חושבים שזה לא נכון כרגע לשמוע את טיעוניו.

 26חס להחלטה נושא הערר ולא תהיה לנו התנגדות להפריד בין שני ההליכים, כלומר יש צו עיכוב ביצוע בי

 27 תחילה בית המשפט יתן החלטה בבקשות להצטרפות ובמועד אחר ייערך הדיון בערר. 

 28 אנחנו משאירים זאת לשיקול דעת בית המשפט אבל חושבים שיש לדחות כבר היום את שתי הבקשות.

 29מתקבלת החלטה בערר שהגיש העורר, אז נוכח קיומו של עיכוב ככל שאנחנו מתקדמים בזמן בלי ש

 30 ביצוע אין אפשרות למעשה להמשיך בצווים חשובים בחקירה.

 31בית המשפט אומר לי שגם אם תדחה הבקשה יש לאפשר למבקשים להצטרף להגיש בר"ע לעליון ורק 

 32ם רק בהינתן שתי עובדות כי הדברים נכוני –אחרי שיוכרע עניין זה ניתן יהיה לטעון לערר אני משיב 
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 1שבית המשפט יחשוב שנכון להמשיך את עיכוב הביצוע עד להגשת בר"ע לעליון  –מצטרפות. הראשונה 

 2 במקרה זה שיכול להיות ולא צריך לעשות את זה.

 3ט יחשוב שלא נכון לדון בערר לגופו ולדחות אותו. אני מתרשם מרוחב הטיעון של שבית המשפ –שנית 

 4לדעתנו בניגוד לטיעון חברי כפי שכתבנו בתגובתנו לערר וכפי שאתייחס בטעון לגופו, חברי ואני אומר ש

 5 תונות שוליים עד אפסיים.ימדובר במקרה ספציפי. החששות שהוא מעורר לפגיעה בחופש הע

 6ובסופו של דבר, זה מעשה של עבריינות קטנה שגורר אחריו במקרה הזה שלא בצדק שובל של טענות 

 7 תונות.יפש העבנוגע לפגיעה בחו

 8 

 9 עו"ד בשה

 10אנו רואים בזה תיק עקרוני. המשטרה אינה יכולה להכנס לביתו של עיתונאי ולקח את כל הקריירה 

 11העיתונאית שלו. "קיימת סכנה..." )ממאמרו של משה רונן שפורסם אמש שהמשיבה מצאה לנכון 

 12 לצטט בתגובתה(. 

 13איים שיש לשמור עליהם מכל משמר הם לא המקורות העיתונחסיון עיתונאי אינו עניין של מה בכך. 

 14דוברים רשמיים של מקום העבודה, אלא בדרך כלל עובדים חושפי שחיתויות, קציני משטרה, קציני 

 15צבא, בכירים וזוטרים ואנחנו כאן על מנת לשמור על המקור העיתונאי. ארכיון העיתונאי הוא קודש 

 16כמה וכמה בהתייחס לעיתונאי שהוא עצמאי, הקודשים שלו, הגזיר של העבודה העיתונאית ועל אחת 

 17ולהבהרת בית המשפט אומר כי עיתונאי עצמאי הוא סוג נפוץ של עבודת העיתונאות, יש כאלה רבים 

 18שעובדים בלא מערכת ומספקים את מרכולתם הן באופן עצמאי והן באמצעות התקשרות עם כלי 

 19 תקשורת בנושא, בין אם מקומיים או בינלאומיים.

 20לכך שאין כל חובה להחזיק דו של עיתונאי שאינו מחזיק בתעודת עיתונאי אני מפנה ביחס למעמ

 21 בתעודת עיתונאי ויש להתייחס לעורר כאל עיתונאי עצמאי וחבר בארגון העיתונאים.

 22שמינה השר ליבאי התייחסה למיהו עיתונאי וקבעה כי לצורך החיסיון כל מי  1993וועדת מעוז בשנת 

 23שמקבל מידע חסוי במטרה לפרסם אותו בציבור, הוא עיתונאי. מקורות המידע של אדם כזה זכאים 

 24שבית לחיסיון עיתונאי. אין מחלוקת כאן כי אשטון הוא עיתונאי מוכר, מוערך ונבקש בסיטואציה זו 

 25 המשפט יקח לשימת ליבו שאין מערכת מאחוריו לזכותו ולרגישות הנדרשת מעבר לעיתונאי רגיל. 

 26כמובן שאם הוא היה עיתונאי שעובד במערכת, אז גם מעסיקיו היו נמצאים פה. יש חשיבות בעיתונאי 

 27 עצמאי שנאמן רק לעצמו ועושה את עבודתו.

 28רת האירוע של צו גורף ואיננו יודעים מהו. אנחנו אני מבקש לומר שאנחנו כאן לאור חומ -לסיום 

 29יודעים שנתפסו מחשבים וקלסרים והמעט שאנחנו יודעים המשטרה טוענת כי היא מסייגת את 

 30 יםכתוב יםחומרו אולם וודאי שבנוגע למחשבים שנמצאים ב ,החיפוש שלה באמצעות מילות חיפוש

 31שלו יהיה חשוף בפניהם וזה יהיה אפקט מצנן אין הגנה על מקורות עיתונאיים וכל עולמו והארכיון 

 32ברמה הרוחבית ושבירת מערכת היחסים בין העיתונאי לבין מקורותיו ושריפת מקורותיו. זה יכול 

 33 להיות גזר דין מוות על עבודתו העיתונאית רבת השנים.
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 1 עו"ד גרוסמן

 2הערעור, אישית הופעתי שלב ההצטרפות של ידידי בית המשפט הוא כמובן ברוב המקרים הוא בשלב 

 3 בעליון לראשונה בערעור בתיק מטעם לשכת עורכי הדין והעליון שמע את טיעונינו והתייחס אליהם.

 4 

 5 ב"כ הצדדים

 6 תבוטל. –אנחנו מסכימים שלא תהיה התנגדות לשלב הגשת הבקשה והחלטת בית המשפט מהבוקר 

 7 
<#4#> 8 

 9 החלטה

 10 

 11 בעניין שלב ההצטרפות.לנוכח הסכמת הצדדים מבוטלת החלטתי מהבוקר 

 12 
<#5#> 13 

 14 
 15 במעמד הנוכחים. 12/08/2020, כ"ב אב תש"פניתנה והודעה היום 

 
 

 שופטת, פלאוט ורדה

 16 
 17 עו"ד גרוסמן

 18בתגובת המשיבה לבקשת ארגון העיתונאים  11יהות הגורם המבקש להצטרפות מפנה לסעיף לעניין מ

 19העיתונות ומבלי להסכים שהארגון הוא לא רלבנטי, שם הם כותבים שהגורם הרלבנטי הוא מועצת 

 20 אני בהחלט מבקשת להצטרף כגורם הרלבנטי כידיד בית המשפט לבקשה זו.

 21 לנוהל שהוא בעיני סופר רלבנטי לעניין שלנו. מפנה  –לעניין הגדרת עיתונאי 

 22 

 23 עו"ד פנחס

 24בשאלת מעמדו שלו אנחנו התייחסנו אליו כעיתונאי ולכן אני חושב שאין צורך להתמקד בדיון 

 25 כעיתונאי ואנחנו מסכימים לצורך העניין לצורך יעילות הדיון להתייחס אליו כעיתונאי.

 26 

 27 עו"ד גרוסמן

 28מגישה את נהלי המשטרה הרלבנטיים לנושא שמגבשים מתווה שמועצת העיתונות גיבשה מול 

 29סכמה שלא המשטרה למקרים של חקירת עיתונאי. למרות שחברי מציג את ההסכמה של המשיבה כה

 30מטעם חובה כלשהי שמוטלת על המדינה, אני רואה את נהלי המשטרה כמחייבים ושם קבוע כי 
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 1עיתונאי בעל תעודת עיתונאי או מי שמציג עצמו ככזה. וזה מבחינת מועצת העיתונות מי שעושה עבודה 

 2 כעיתונאית נחשב לעיתונאים וחלים עליו כללי האתיקה.

 3י שגובש בעקבות מפגש של מועצת העיתונות עם נציגי משטרת מגישה את הנוהל המשטרתי הרלבנט

 4ישראל. ובעקבות מפגש זה גובש הנוהל העיתונאי. מגישה את הנוהל ואת המכתב שקדם לנוהל 

 5 המסכם את המפגש. מפנה לנוהל שגובש בסעיף ז'.

 6 

 7 עו"ד פנחס

 8כרגע במעמד של מי שהגיש בקשה להצטרף כידיד בית המשפט  נמצאתעו"ד גרוסמן בניגוד לעו"ד בשה, 

 9שבה אני עומד בדיון בית המשפט ומציגים נהלים כאלה ואחרים על  ,סיטואציההוהיא נכנסת לעומק 

 10 בסיס בקשה שאף פעם לא קבלתי.

 11 הצו הוא מאוד מדולל. 

 12 

 13 עו"ד גרוסמן

 14ונמצא פתרון זהה לנוהל  ת ניירהחומר שנתפס לפי הנוהל המשטרתי צריך להיות מוכנס לתוך מעטפ

 15 המעטפה ובית המשפט יעיין בו כדי לבדוק שאין בו הפרה של החיסיון.

 16 

 17 עו"ד פנחס

 18חברתי לא הגישה בקשה ואני מבקש להתייעץ האם נמשיך את הדיון באופן שבעצם מפתיעים אותי 

 19 או שנדחה את הדיון לצורך הגשת בקשה מפורטת כפי שהגיש ארגון העיתונאים.

 20 יל ננסה להגיע להסכמות בינינו. במקב

 21 

 22 ]לאחר הפסקה[

 23 

 24 עו"ד פנחס

 25לאחר שהתייעצתי אני מבקש לומר שאנחנו נבקש שמועצת העיתונות תגיש בקשה להצטרפות כידיד 

 26מכיוון שחברתי התייחסה  המשפט ואנחנו נגיב לבקשה. והבקשה תידון לאחר מכן וכן הערר. בית

 27לדברים אני רוצה לציין שעל פניו נראה שהמתווה שגובש באופן התנהלות המשטרה תואמים את 

 28 ייה זו יש לדון במסגרת הערר לגופו.גהכללים שחברתי הציגה במסמך. אבל בסו

 29בשה בנוגע לסוגיית ההצטרפות של ארגון העיתונאים כידיד בית המשפט, שמעתי את טיעונו של עו"ד 

 30ואנחנו עדיין סבורים שבקשת ארגון העיתונאים לא עומדת בקריטריונים לצירוף ידיד בית המשפט 

 31והטיעונים המשפטיים שציטט חברי בתגובתו לתגובתנו שגויים. אבל יש אפשרות שבית המשפט 

 32 יחליט שכל בקשות ההצטרפות צריכות להידון במאוחד וזה משאירים לשיקול דעת בית המשפט.
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 7 

 1 רוסמןעו"ד ג

 2כדי שלא יגרמו נזקים, הנוהל המשטרתי מדבר על הכנסת החומרים למעטפות אטומות ויש חותמת 

 3 שאפשר לראות שהן לא נפתחו עד להחלטה בעניין החיסיון.

 4 אני מבקשת שתמצא הטכניקה כדי שכאשר נדון לדיון בעניין החיסיון יהיה על מה לדון.

 5 החומר במשטרה הוא פרוץ לחלוטין.

 6 

 7 סעו"ד פנח

 8 החומר לא פרוץ ולא נגעו בחומר. יש חזקה על התקינות ואנחנו מכבדים את צו עיכוב הביצוע.

 9 

 10 ב"כ הצדדים

 11אין מניעה שכל עורכי הדין הנוכחים בדיון זה יצורפו כצדדים המורשים לעיין בתיק במערכת נט 

 12 המשפט.

 13 
<#7#> 14 

 15 החלטה

 16 

 17  )לבקשתה(. 20/8/2020עד ליום באת כוח מועצת העיתונות תגיש בקשת הצטרפות מפורטת   .1

 18 

 19)זאת  27/8/2020בא כוח המדינה יגיש תשובה לבקשתה של מועצת העיתונות עד ליום  .2

 20 לבקשתו(.

 21 

 22 2/9/2020דיון במעמד הצדדים בבקשות התלויות ועומדות ייערך בפני שופט תורן ייערך ביום  .3

 23 .13:30בשעה 

 24 

 25 ולבקשתם.מועדים אלו נקבעו בהתאם ליומני הצדדים  .4

 26 

 27 צו עיכוב הביצוע נותר בעינו עד למתן החלטה אחרת. .5

 28 
<#6#> 29 

 30 
 31 במעמד הנוכחים. 12/08/2020, כ"ב אב תש"פניתנה והודעה היום 

 
 

 שופטת, פלאוט ורדה
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 1 עסיס שושי ידי על הוקלד


