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טוביםבני,לחייהםהעשריםבשנותצבאיוצאינלהביםצעיריםקומץאלההיו.ייחודית
במעברותעוליםובהדרכתעבריתבהוראתדרכהאתהחלה"השורה".בממסדשמקורם

עצמםעלמשנטלו.ציבור-ומאנשיממסדייםמגופיםוציבוריתכספיתלתמיכהוזכתה

התנער,המידות-טוהרוקידוםשחיתויותחשיפתשלתפקיד,בנוסף,"השורה"אנשי
אתסיבכושחיתויותבנושאפרסומים.נגדםכוחובכלעצמווהעמידהממסדמהם

.!"המתנדביםשורתנגדגוריון-בן"בשםשנתפרסם,דיבה-במשפט"השורה"
דברשלבסופוגרמו,המשטר2שלוהתנערותו,הציבוריתהמחלוקת,המשפט

.היוםועדמאזבארץנשנתהלא"השורה"שללזודומהתופעה."השורה"שללחיסולה
ימים,המדינהראשיתימי,החמישיםשנותשלהסגורהחברתיבאקליםאירעההפרשה

המשפט.בחיתוליהםהיונתונים,הרחבבמובנוהביטוי-וחופשהציבוריתהביקורתבהם

.ימיםמאותםרבהדרך-כברתצעדהישראלי
עלבמסגרתהלענותניסיוןתוך,הפרשהשלהמשפטייםבגלגוליהעניינהזורשימה
:הבאותהשאלות

?בשחיתותולמלחמההמידות-לטוהרבמאבקהדין-פסקשלתרומתומהו(1

?המידות-לטוהרהמאבקשלוסייגיוגבולותיומהם(2

ד"עושלבנו)תמיריוסףד"לעווכןהרבהעזרתהעלאיינהורןטליהד"לעומודההמחבו* לרשותוהעכיראשר,(לשעברהמשפטיםושרבמשפט"השורה"פרקליטל"זתמירשמדאל

.מועילותבהערותסייעובנוסףאביושלמעזבונוחומר
.למנהלהמכללהשללמשפטיםהספרביתובוגרהעתכתבבמערכתלשעברחברהינוהכותב** 307ידמ"פ,אפלבוים'נגוריון-בן56/113(א"ת).א.ת:דין-פסקיבארבעהמתועדהמשפט.1

,גוריון-בןעמוס'נהעצני57/51,57/46'המ.(א"בתהמחוזיהמשפט-ביתשלהדין-פסקזהו)
ערעוררשותבקשותשתי)403יאד"פ,הרון-בןעמוס'נהעצני57/65א"עוכן397יאר"פ
,גוריון-בן'נאפלכוים57/256,57/263א"וע.(המחוזיהמשפט-כיחשלבינייםהחלטותעל
.(העליוןהמשפט-לביתהערעור)1205ידד"פ

החל,הארץ"בדיבההרצחקורבןגוריון-בןעמוס"טבת'ש,מאמריםסדרתאתזהלענייןראה.2
"ליוםמיום"מערכתמאמרוכן;57.3.22הבוקר"בוסראכלוהכנים";1956פברוארמסוף
והתרבותהחינוךומשרדהסוכנותשלהכספיתהתמיכההפסקתנזכרתבו,56.5.19הארץ

."השורה"שלבפעולותיה
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במאבקוהמסייעיםכיוםלרשותנוהעומדיםהמשפטייםבכליםשינוייםחלוהאם(3
?המידות-לטוהר

.בפרשההעובדותאתואפרושאקדים,הללוהשאלותלבחינתקודם

והמשפט,הדיבהתביעת,העובדתיהרקע.ב

כאגודהנרשמה,"הצעירהי"מפא"שלכזרועדרכהאתהחלה"המתנדביםשוות"
החלהיותרמאוחר.העוליםביישוביחינוכיתתרבותיתבפעילותופתחהעותומנית

עסקהזהבתחום.השלטוןובמוסדותהציבורבקובשחיתותמעשילגילויבמאבק
"השורה"נמנעהתחילה.שוניםממשלתייםממשרדיםאינפורמציהבאיסוףהשורה
במעשיידה-עלשנחשדואנשיםעלתלונותהגישהאלא,זהבתחוםממצאיםמפרסום
מוסמכיםולמוסדותלמשטרהאינפורמציהנמסרהוכןעליהםהממוניםבפנישחיתות
למוסדותשחיתויותבדבראינפורמציה,לדבריה,העבירה"השורה".המדינהשלאחרים

ניסיונותמספרנעשו,כן-כמו.תוצאותלכללהביאהלאזופעילותאולם,המתאימים
,שכךמכיוון.הגילוייםאתלפרסםמיאנהזואך,היומיתבעיתונותהדבריםאתלפרסם
.עצמהמשל,לאור-הוצאה"השורה"הקימה

"מבפניםאורבתהסכנה"בשםחוברת"השורה"בהוצאתפורסמה,1955בדצמבר
-שורת"חבריארבעתכאחראיםהתייצבוהפרסוםמאחורי.עותקים7000-בהופצהוזו

מהאוניברסיטהבמשפטיםמוסמךתוארובעל"השורה"מזכיר,העצני'א:"המתנדבים

'שר"ד,אוניברסיטהאותהשלבמשפטיםמוסמךהואאףרפופורט'ח,העברית

.להיסטוריהומרצההיסטוריון,סימונסון'דר"ודוהיסטוריוןארכיאולוג,אפלבוים
במשטרהמוריםליקוייםעללהצביע":תפקידהכי,הכותביםהצהירו,לחוברתבהקדמה

."קיומהולעצםהמדינהלשלוםאלהמליקוייםהנובעותהסכנותעלולהתריעובשלטון
עסקיםבהןחברו,הכותביםשלדעת,שונותפרשיותפרטניבאופןנחשפובחוברת
.ציבורופקידיעסקניםוביןשוניםגורמיםבין,יתרוזכויותהפליה,פרוטקציה,פסולים
משטרה-קציןוכןירקוניישעיהובשםידועעסקים-איששלשמועלה,הפרשיותבין

,גוריון-בןעמוסהינוזהמשטרה-קציןכינתברר,בדיעבד.במפורששמוצויןשלאבכיר
בין.גוריון-בןדוד,דאזהממשלה-ראששלובנוישראל-משטרתשלהכלליהמפקחסגן

בחוברתצוינה,כן-במו.וידידותקירבהיחסישררוירקוניוישעיהוגוריון-בןעמוס
יחסיומקייםעסקייםבקשריםירקונילישעיהוקשורגוריון-בןעמוסהקציןכי,העובדה
בהקשרבחוברתעלהוירקוניליגוםשלשמם.ליגוםבשםנוסףעסקים-אישעםידידות
בחוברתנטען-זועסקהלגבי.ו"אירסעסקתכונתהאשרגדולבהיקףאחתלעסקה

סוחריםארבעהנגדמבוססיםחשדותישראל-משטרתבידיכי-"השורה"של
המשטרה":נכתבבחוברת.והברחה,כספיםהעלמת,חשבונותזיוףעלישראליים

בסופו""...גבוהמשטרה-לקציןפנההואהחקירהעללירקונינודע","פליליתיקפתחה

בחוברתהפרסומיםאתראהאשרגוריון-בן'ע.3"המשטרתיהתיקנסגררברשל

.307,330ידמ"פ,אפלבוים'נשהון-בן56/113(א"ת)א"ת.3
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...":'בכותבוהמתנדביםשורתחבריאלהעיתונותדפימעלבמכתבפנה,נגדוכמכוונים
בפרוטקציהנהגתיבמשטרהתפקידיבמילויכאילומשתמע,ל"הנהדבריםצירוףמתוך

באיםאתםשלכםבחוברתאם,וגלויותברורותלילענותמכםדורשאני...והעדפה
חברי"...דיבההוצאתעללמשפטאתכםאתבע,ברורותזאתתגידואם...אותילהאשים
כלאת,תוקףבכל,מחדשאישרוובוגלוי5במכתבהםאףהשיבוהמתנדביםשורת

.בחוברתשנקבעוהעובדות
-בבית,המתנדביםשורתננגדדיבה-תביעתגוריון-בן'צהגיש,1956.1.17בתאריך
רעהדיבתוהוצאהכי,התביעהבפרשתטעןגוריון-בן'ע.אביב-בתלהמחוזיהמשפט

ל"המפככסגןהציבוריתבסמכותוהשתמשכי,כדיןשלא"השורה"ידי-עלשנטען,בכך

שיקוליםמתוךשלא,ירקוניידידומעורבהיהבו,(ו"אירסתיק)פליליתיקלסגור

בפומביהפגין;במשטרהסודיבירורנגדומתקייםכילירקונישייוודעלכךגרם;הוגנים
החקירהעלהוגנתבלתיהשפעההשפיע;כנגדוהכבדהחשדאף-עללירקוניידידות

ידי-שעלברורהבידיעהואחריםירקוניעםעיסקיתלשותפותנכנס;המשטרתית
בפומביבהופעותיווכי,עקיפהעסקיתהנאההאחריםוהשותפיםירקוניייהנו,שותפותו

נכתבמנגד.החקירהעללהשפיעמנת-עלמוסריתגושפנקאלוהעניקירקונימרעם
דעתהאתלהביע"השורה"שלוחובתהזכותהזוהיתה":בי,השורהשלההגנהבנתב

,רמהציבוריתעמדההנושא,גבוהממשלתיפקידשלהתנהגותובדברלב-ובתוםבכנות
להגנתנעשתהזודעההבעת.בהתנהגותומתבטאשהואכפי,האישיאופיוובדבר
נודעהיתרהחובה":שםנכתבעוד."המדינהאזרחיציבורשלוהאינטרסיםהזכויות

לאהמתבטאגוריון-בן'עשלמעמדולאורשפורסמוהפרסומיםאתלפרסם"שורה"ל
מרשלהכללמןיוצאתמתמיכההיתרבין,נהנהגוריון-בןעמוס.בלבדבתפקידו
אשר,חסינותבמעיןאותוהמזכה,ישראל-משטרתשלהבלליהמפקח,סהריחזקאל
להיזקק"השורה"שלחובתה...להזכאיהואאיןהדבריםשלוהנכוןהתקיןבמהלך
נתקלהשבההמציאותמן,היתרביד,נבעהבכללותההחוברתפרסוםשללדרך

בצעדיםמלנקוטהמשפטיםומשרדהמשטרהשלבהימנעותםשהתבטאה,"השורה"
-נגדםלפעולמנת-על,לכאורה,מספיקחומרהיהאשר,שוניםאישיםכלפי

עלמוגניםאינטרסיםשלהוגנתבלתיוהעיפהואיפהאיפהמידתאפילו,ופרוטקציה
טענותמשפטיתתומצתווכך".שוניםרשמייםבמוסדותוצודקיםעניינייםשיקולים

הדבריםתוכן,רע-שםהוצאתמשוםאיןשפורסמובדברים:"השורה"שלההגנה

בהשישהוגנתביקורתזוהרי,ביקורתכללווהפרסומיםבמידה.אמת6הואשפורסמו
כי,נטעןחילופיןולחילופי,ציבוריבענייניאדםשלהתנהגותועללב-בתוםדעההבעת

ואתהיתהבאשר,שפורסמוהדבריםאתלפרסםמותנההיתרקיים,הענייןבנסיבות

.317'בע,שם.4
שלהדין-כפסקבמלואוהובאהמכתבנוסח.56.1.16מיום"יבר"בעיתוןהתפרסםהשכתב.5

.318-320'בע,3הערהלעיל,המחוזיהמשפט-בית
.1965-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורלחוק14בסעיףכיוםהקבועה,"דיברתיאמת"ההגנהטענת.6
1944האורחיםהנתקיןלפקודת(ג)(1)20בסעיףקבועההיתהאשר,דיבהפרסוםמפניהגנה.ך

,הרעלשוןאיסורלחוק(3)15בסעיףדומההגנהקבועהכיום.(ההוגנתהביקורתהגנת)
.1965-ה"תשכ
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שכבותיוכלעלהישראלילציבורהדבריםעללהודיעוהציבוריתהמוסריתחובתם
.חובה8מילויוהכרתלב-תוםמתוךנעשהוהדבר

הדיבהבתביעתגוריון-בן'עדברשלבסופוזכה,וחציכשנהשארך,משפטלאחר
כי,קבעהמחוזיהמשפט-בית.נכבדבסנוםבפיצוייםחויבהוזו"השורה"כנגד

:ענייניםבשלושה,"דיברנואמת"-הצידוקטענתאתמלהוכיחכשלה"השורה"

ו"אירסתיקבסגירתפעילבאופןמעורבהיהגוריון-בן'עכי,הוכחלא-ראשית
הפגיןגוריון-בן'עכי,הוכחלא-שנית.(כשורהשלאנסגרשהתיקהוכיחוכיאף-על)

.כשלעצמופסולשהואמעשה,בעבירותחשודשהואביודעוירקוניישעיהוכלפיידידות
עללהשפיעכדי,לירקונימוסריתגושפנקאנתןגוריון-בן'עכי,הוכחלא-שלישית
שארגם.מעורבהיהבהבחקירהבטיפולופרוטקציההעדפהלירקונילהעניקהחוקרים
.נדחו"השורה"שלההגנהטענות

שורת"עירערה,המשפטבמהלךביניים9החלטותכמהעלערעוריםלאחר

-בפסק,העליוןהמשפט-בית.העליוןהמשפט-לביתהסופיהדין-פסקעל"המתנדבים
,ל"הנהשלישיתלדיבהבקשרהמחוזיהמשפט-ביתשלממצאיואתביטל,דיני1

ניצחוןמשוםהערעורשלהדין-בפסקהיה,כנןעלהושארודיבותשתיכיאף-ועל
לב-בתוםהאמינושהמערעריםספקאין":כי,קבעהעליוןהמשפט-בית."שורה"-ל

שלפני,העדויותמןהתבררעוד...בחוברתידם-עלשפורסמוהעובדותבנכונות

גםוהם,ידם-עלשפורסמוהעובדותעלמפורטותידיעותהמערעריםאספו,הפירסום
וגם,ו"אירסתיקבענייןגם,הללוהעובדותשלרובןרובאתבמשפטלהוכיחהצליחו
ירקוניכי,ידע(.ר.י-גוריון-בן'ע)המשיבאםהפרטאתרק.כורים(חברת)בפרשת
המשפט-ביתקיבל,זאתעם.11"להוכיחהמערעריםהצליחולא,ו"אירסבענייןחשור
לפרסומיםהנתכציםשכגישתההגינותיסודותכי,המהוזיהמשפט-ביתשלקביעתואת

.הנזק12דמיהפחתתאתתובעתהמידות-לטוהרממערכתםחלקרואיםהםבהםאשר
ועל,המשפטייםויועציוגוריוןבן'עעלנוקבתביקורתהעליוןהמשפט-ביתמתח,מנגד
ותיקיםמסמכיםהסתרתלצורךוזאתחיסיוןבטענתמוצדקלאשימושעשוכיכך

:העליוןהמשפט-ביתאמרוכךהנתבעים3ןשלמעיניהם

הרחוקהבצורההזההמשפטאתניהלו,יועציואו,שהמשיבלומרעלילצערי"
כך-עלעברהמחוזיהמשפט-שביתבעיניולפליאה,הדעתאתמלהניח
.(4"בשתיקה

כיום.1944האזרחייםהנזיקיןלפקודת(א)(1)20בסעיףקבועההיתהאשר,נוספתהגנהזוהי.8
.1965-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורלחוק(2)15בסעיףדומההגנהקבועה

הערהלהלןראה.בהמשךנעמודהבינייםהחלטותעלהערעוריםשלותרומתםחשיבותםעל.9
25,26.

.1205ידד"פ,גוריון-בן'נאפלבוים57/263,57/256א"ע.10
.1256'בע,שם.11
.1257'בע,שם.12
.57/263,57/256א"ע,שם.13
.1262'בע,שם.14
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:וכן

הקדמהכעיןהיתההעיתונותדפימעלנפסדיםבאמצעיםשהתנהלהזומערכה"
נעשהזהבמשפט.החומרהעיקראתרואהאנישבהם,במשפטהתביעהלתכסיסי
.ו"אירסתיקתוכןעלהאמתאתהמשפט-ביתמעינילהסתירועקבינמרץמאמץ
המשפט-וביתמצליחזהמאמץהיה,דברשלבסופובחלקוזהתיקנפתחאלמלא

כוונתי.תיקאותומעידעליהן,העובדותידיעתאיתוךהדיןאתפוסקהיה
עובדה-ו"אירסבתיקחשודוהינוהיהשירקוניהמרכזיתלעובדהבמיוחד

גםאם,המשיברמטעםהזההמשפטבהבנתשעסקולאלהיפהידועהשהיתה

.6ן"...המשפטבמהלךהמלאההאמתנודעהעצמושלמשיבהגרסהאתנקבל
:,נוסף7ובמקום

ראיותחיסוישלוהמסוכןהחדבנשקלהשתמש:אחתהיתההאמיתיתהכוונה"
שלהנפסדתלמטרה,הציבורכנאמניהציבורפקידיבידיהמופקדהמשפט-בבית

."זואזרחיתבתביעההתביעהשלהאנוכיותלמטרותיההאמתהסתרת

בענייןכוחו-ובאיגוריון-בן'עשלבמשפטהפסולהוהתנהגותםהשלישיתהדיבהביטול

שלכוללמסכום)הנזקבדמיניכרתלהפחתההביאה,בהמשךנעמודעליו,החסיון
.(בלבדי"ל600,1.-שלכולללסכוםי"ל300,7.-

.נוספתנספחתפרשה,מכןלאחרמועטזמן,להנולדה"המתנדביםשורת"מפרשת
אשר,המשטרהל"מפכ,סהר'ימרכיקבע,האמורדינו-בפסק,העליוןהמשפטבית
בנסותובמתכווןבעדותושיקר,גוריוןבן'עשלמטעמובמשפטוראשיעיקריכעדהעיד

.'ד8"אירסבתיקחשודהיהירקוניכי,לוידועהשהיתה,העובדהאתלהסתיר
אישום-כתבלהגשתעילה"השורה"במשפטסהרשנתןהעדותשימשה1960בשנת

עדותמתןשלבעבירהאישוםפירטיבשלושה,לממשלההמשפטיהיועץידי-עלנגדו
.שקר

תנאי-עלמאסרעליוונגזר,המחוזתיהמשפט-בביתבמשפטוהורשעסהרל"המפכ
.י"ל000,15בסךכספיוקנסשנתייםלמשךחודשיםתשעהשל

המשפט-בית.העליוןהמשפט-לביתמשפטותוצאתעלסהרעירער,כךלאחר

פרטישנילגביהעירעוראתוקיבלבכללותהההרשעהעלהעירעוראתדחההעליון

.בלבדי"ל000,5-לי"ל000,15-מהופחתהכספיהקנס.בלבד20אישום
חנינה,לשעברל"המפכ,סהרקיבל,1968בשנתבדיןהרשעתולאחרמספרשנים

נימוקיםמתןוללאהעונשריצוילאחרשניתנההמלאההחנינה.הנשיאמידי,מלאה

.שם,הרין-בפסקראהיותרמפורטתביקורת.15
.1263'בע,שם.16
.1264'בע,שם.17
.1232'בע,שם.18
.202כהמ"פ,סהר'נ.מ.י60/513פ"ת.19
.561'טוד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נסהר61/20פ"ע.20
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חנינה"במדוברשהיהונטעןנוקבתציבוריתביקורתימיםבאותםעוררה,ענייניים
.21"פרוטקציונרית

תוך,"המתנדביםשורת"משפטבמהלךשעלומשפטיותבעיותמספרנבחרלהלן
.הרשימהבראשיתהצבנואותן,לשאלותתשובותליחןניסיון

פח-כשחיתותלמלחמהיסודעיקרון.ג

-

חות

פעמיםהינו,תפקידיםובעליממסדשלשחיתותבמעשיומלחמהמידות-לטוהרהמאבק
גורמימצדוהיענותבפתיחותצורךישזהבמאבק.עצמוהשלטוןכנגדמאבק,רבות

מוצא,אלהמצדפעולה-שיתוףוללאבידםנמצאתהאינפורמציהשכן,והשלטוןהרשות

,זהבמישור.טענותיולהוכיחאולהתגונןביכולתומכרעתבנחיתותהשניהצדעצמו
.הישראלילמשפטחשובהתרומההדין-פסקתרם

שללדרךלהיזקקהנתבעיםשלחובתם"כי,נאמרהמתנדביםשורתשלההגנהבכתב

"השורה"נתקלהשבההמציאותמן,היתרבין,נבעה,בכללותההחוברתפרסום

שלהוגנתבלתיוהעדפהואיפהאיפהמידת,הפליה,בפרוטקציה...:שהתבטאה
בתשובה.22"שוניםרשמייםבמוסדות,וצודקיםעניינייםשיקוליםעל,מוגניםאינטרסים

דוגמאותלולהמציא"השורה"חברימאתגוריון-בןעמוסשלכוחו-באדרש,כך-על
לכךהסכימו,המשפט-בביתודבריםדיןלאחר.הפסולההשיטהאתהמוכיחות,ממשיות

שלל"המפכ.דבריהםאתלהוכיחכדיחיותדוגמאותכשישיםוהמציאוהשורהחברי
הללוהדוגמאותאתלסתורכדי,השארבין,העדיםדוכןעלעלהסהר'יישראל-משטרת
מסמכיםהמשפט-לביתממציאשהואתוך,הפרשיותמרביתעלהעידוחצייוםובמשך

ל"המפכאמר,המחוזיהמשפט-בביתעדותובמהלך.המשטרהבתיקיהשמוריםשתים
:הבאים13הדבריםאתסהר

.המשטרועלהמשטרהעללהגןעשוייםשהםשחשבתיהמסמכיםאתהוצאתי"
החומר....המשטרהאתלהוקיעהעשוייםאלהבתיקיםמסמכיםישאםיודעאינני
."שםישבדיוקמהיודעואינניעצוםבהם

לרפורמהוקרא"פרוטקציונריתחנינה"בשםזוחנינהכינה(אזכתוארו)רובינשטייןאמנוןר"ד.21
אתשהנחו,הנימוקיםבצירוףבפומביחנינהכללפרסםחובהקביעתלרבות,החנינהבדיני
'א;68.10.21הארץ"פרוטקציונריתחנינה"רובינשטיין'א)החנינהעללהמלצןהשר

מאמרפירסםפרידמןדניאל'פרופגם.(68.11.28הארץ"פרוטקציהזאתובכל"רובינשטיין
כפוףשיהיהצריךהחנינהבסמכותהשימושכשלטענתוסהרל"המפכשללחנינתובהתייחס
מתן-חנינה"פרידמן'ד)ברביםהמתפרסמיםעניינייםולנימוקיםלציבורהידועהלמדיניות

"סהרליחזקאלהחנינהעל"זאבבן'מ:נוגדתדעהראהוכן.(118ה"בהפרקליט"?בסתר
טוקוביץ'ב:ראהובז.368ה"כהפרקליט"החנינהפומביותעל"זאבבן'מ;68.10.29הארץ

.121ה"כהפרקליט"ורהביליטציהחנינהעל"
,המתנדביםשורתהוצאת)השורהנגדגוריון-בןעמוסמשפט:ראהההגנהמכתבזהקטעעל.22

זורשימהלצורך.מצומצםעותקיםכמספרפורסמהזוחוברת.9-10'בע(1957ירושלים
.ל"זתמירשמואלשלבעזבונושמצויהחוברתבעותקשימושעשינו

.401'בע,397יאד"פ,גוריון-בןעמוס'נ'ואחהעצניאליקים57/46,57/51'המ.23
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המשטרהלטובתמסמכיםמהתיקיםהוציאכי,השתמעסהרל"המפכשלמדבריו
כי,היתההדברמשטעות.למשפטצדהינההמשטרהכי,בסוברו,בלבדוהמשטר

.האמתלבירורהמשפט-לביתטובחומראיזה,בשאלההאחרוןהפוסקהואל"המפכ
:סהרהשיבזוברוחאליושהופנתהלשאלה

."האחרוןהפוסקלהיותזכאיואניהוגנתבמקרהשעמדתימאמיןאני"
מהםהתיקיםכלהמצאתאת,ל"זתמירשמואלד"עו,"השורה"כוח-באדרשכתגובה

החלטתידומתחתהוציאהמחוזיהמשפט-בית,אולם.האמוריםהמסמכיםנלקחו

נחרןאינו,2'"החיצוניותהפרשיות"שכונו,הללוהפרשיותשבירור,הקובעתביניים
הטענותלהפרכתהתביעהמטעםשהוגשבחומרלהתחשבאיןכן-ועלהתביעהלעניין
המשפט-ביתשלזובינייםהחלטתעל.ספציפיותדוגמאותבאותןהעדפהיחסקיוםשל

זואך,העליון25המשפט-לביתערעוררשותבקשת"השורה"כוח-באהגיש,המחוזי
ידי-עלנמצאואשר"החיצוניותהפרשיות"שלהתיקיםלעשרותבנוסף.נדחתה

,עדותובמהלךהמשטרהשלהכלליהמפקחנתבקש,רלוונטייםכלאהמשפט-בית
היההמדובר.ברשותושהיונוספיםמסוימיםותיקיםמסמכים"השורה"לידילהמציא

שלהאישיבתיק,גוריון-בן'עשלידידוירקוניישעיהונחשדבהם"ו"אירס"בתיקי
ובאיהכלליהמפקח,אולם.גוריון-בןעמוסשלבמשטרההאישיובתיקועצמוירקוני
היההפעם."הציבור-טובת"שלמטעמיםלבקשההתנגדוגוריון-בןעמוסשלכוחו

להכילעשויהמשפט-ביתבפנילהביא"השורה"אנשימבקשיםאותוהחומרכי,ברור

למרות.הדיןבעליביןבמחלוקתהשנויותהשאלותבבירורכהוכחהלשמשהיכולחומר
"השורה"כוחבאישלונשנותהחוזרותבקשותיהםאתהמחוזיהמשפט-ביתדחה,זאת

שלבענייניםבי,בסוברו"הציבור-טובת"שלמטעמיםהמשפט-בביתהתיקיםלהצגת

פי-על,היאההכרעה-חתן-ליחסיאולביטחוןהנוגעבענייןכמו-"הציבור-טובת"
עבורפסוקסוףהיא,ראיהלגילוי(השר)המנהלהתנגדות,כן-על.המנהלבידי,ההלכה

שלאלההחלטותעללערעררשותהעליוןהמשפט-ביתנתןהפעם.המשפט-בית

פרקליטישללצידםלממשלההמשפטיהיועץהתייצבבערעור.2"המחוזהמשפט-בית

גילוינגדלחלוטיןחסוייםמשטרהשתיקי"היתההעיקריתוטענתוגוריון-בןעמוס
,המשטרהלתיקחסינותתובעוהוא...ברייתםמטבעסודייםהיותםמפני,משפט-בבית

.27"בוהנמצאיםהמסמכיםיהיואשריהיו
מטעמיהחיסיוןסוגייתאתמנתח,מהפכניתדין-בפסק,העליוןהמשפט-בית

החלטתעם,תמירד"עוהשורהפרקליטשלנאומולענייןוכן"החיצוניותהפרשות"לענייןעוד.24
,22הערהלעילראה,"החיצוניותהפרשיות"הוכחתאתלהרשותשלאהמחוזיהמשפט-בית

.9-11'בע
הקשורות,הדין-בפסקנוספותקביעותעלוכןזהענייןעלעוד.23הערהלעיל,57/46'המ.25

,עורךלוין'ש,שישיתמהדורה)האזרחיהדיןסדריזוסמן'י:ראההאזרחיהדיןסדרילענף
.133,317,358,458-461,758-759'בע(1991

.("העצני"עניין:להלן)403יאד"פ,גוריון-בןעמוס'נ'ואחהעצניאליקים57/65א"ע26
.414'בע,שם.27
26הערהלעיל,57/65א"ע.28
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המשפט-בית.המחוזיהמשפט-ביתשלקביעתואתפיה-עלוהופך,הציבור-טובת

אתומחייבתסופיתהינהראיהלמסירתהמנהלהתנגדותכיסבורהיההמחוזי

בטחוןענייני(1:מאלהבאחדלפגועעלולהחסויההראיהגילויכאשר,המשפט-בתי
התבססהזורעה.אחרחשובציבוריאינטרסבעלעניין(3,חוץ-יחסיענייני(2,המדינה

אומצהDuncanהלכת.88שתא3נ29בפרשתהלורדים-ביתשלהאנגליתההלכהעל
בענייניםברם,ביטחוןלענייניבנוגעאחרת30בפרשההעליוןהמשפט-ביתידי-על

.האנגליתההלכהאומצהלא,הוין-יחסיאוביטחוןלעניינינוגעיםשאינםציבוריים
:כי,קבעהעליוןהמשפט-בית

האנגליהדין-שפסקבסברתםהמחוזיהמשפט-בביתהמלומדיםהשופטיםשגו"
.31"במרינתנולצדקהגבוההמשפט-ביתידי-עלאומץ

:כי,וכן

היאכי,(.ר.י-Dunean-הלכת)הזאתההלכהאתלקבלחייביםהיינולא"
.32"מדינתנושלהחוקתיהמבנהשלהיסודעקרונותאתסותרת

החיסיוןדיניסוגייתכלאתומנתחסוקר,בערעורהדין-פסקאתכתבאשר,לנדויהשופט
במדינותחיסיוןוהלכות,מלומדיםדעות,האנגליתDuncanהילכתלרבות,בארץ
שלהגורףאימוצהאתדוחההמשפט-בית.עת33באותההמקובלהמשפטשלשונות

הלכת

DI

uneanהכתרתשלהפררוגטיבהבזכותשמקורם,האנגלייםהחיסיוןדיניואת,

29..587.E . R.4111[1942](ן.1.נCo818שחוהל"1א).ע.Duncan

לעלותהצליחהשלאלאחרצוללתבתוךשנספואנשיםושבעהבתשעיםדוברהענייןבנסיבות
אתשבנתההפרטיתמהחברהבנזיקיןפיצוייםתבעההנספיםאחדאלמנת.היםפניעל

המשפטכמהלךבקשההכתרדחההציבוראינטרסעלוהגנהביטחוןמטעמי.הצוללת
אשרהלורדים-ביתחבריכלדעתעלנתקבלהההתנגדות.הצוללתשלדיאגרמותלהמצאת

דשאיהמשפט-ביתואיןהשדשלהתנגדותואתכמכרעתלקבלחייבהמשפט-ביתכי,קבעו
תתקבלהשרשלהתנגדותוכינפסק.מוצדקתההתנגדותאםלהיווכחכדיבמסמךבעצמולעיין
אוטוביםדיפלומטייםביחסיםאוהמדינהבהגנתלפגועעלולשהגילוימאשרהואכאשר
.הציבוריהשיותשלהתקינהמעולתולשםדרושהינובסודמסמכיםסוגלשמורהנוהגכאשר
במשפטיםהראיותודיניהדיןלסדרשנהארבעים"הרנון'א:ראהבארץזוהלכההתפתחותעל

שלהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין'א,703;705-707(ן"חש)יטמשפטים"פליליים
(ככרך,ז"תשל)ראיותדיניהרנון'א;7-68(א"תשנמורחבתרביעיתמהדורה)ישראל-מדינת

5-76.
.534זד"פ,הפניםשר'נקאופמן53/111צ"בבג.30
גםכי,המחוזיהמשפט-כיחשלזוהשקפהכי,נדגיש.407'בע,26הערהלעיל,העצניעניין.31

ראיהלגילויהשרוהתנגדותהמנהלבידיהיאההכרעה,כאמור"ציבורייםעניינים"שלבהקשר
כפי,נאותכפתרוןכזההסדרראההמשפטיםמשרדגם.רווחתהנחההיתה,פסוקסוףהיא

.(76'בע,29הערהלעיל,כספרוהרנון:ראה).92סעיףג"מתשיהראיותחוקכהצעתשצוין
.410'בע,26הערהלעיל,העצניעניין.32
שם,בקנדהההלכהלעניין,410'בעשםכסקוטלנדההלכהלעניין.26הערהלעיל,העצניעניין.33

דיניכנושאיותרעדכניותהלכותלעניין.413'כעשם,ב"כארהההלכהולגבי,נ14'כע
.606-609'בע,29הערהלעיל,רובינשטיין:ראההחיסיון

חוקפי-עלשלאסמכויות:קרי,פררוגטיבה.408-409'בע,26הערהלעיל,העצניעניין.34
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:"אחרתמפרשהאגרנטהשופטאתבצטטו

השלטוןאשרישראל-במדינתמקוםלהאיןזוהשקפהכילהטעיםלנולמותר"
."שהיאאיזומלכותיתבפררוגטיבהשיסודםעקרונותעלמושתתאינובה

:כי,החידושוכאןקובעהעליוןהמשפט-בית

להתגלותצריכהמסוימתראיהאם,כך-עלהסופיתההחלטהסמכות..."
בהםמהמקריםחוץעצמוהמשפט-ביתבידילהישמרחייבת,המשפט-בבית
ביחסיההנעוציםמטעמיםגםהנראהוכפיהמדינהביטחוןמטעמיהחיסיוןנדרש

.3'"המדינהשלהבינלאומיים

תלויה,חרן-יחסיאוהמדינהבטחוןשלהסוגמןהראיותחשיפתכי,מכאןיוצא
תהווההשרבחתימתהחתומהותעודהבדברהאחראיהשרשלהמוחלטדעתו-בשיקול

-טובת"שלהענייניםבסוגהכרוךהחיסיון,מנגדאך.החיסיוןלדרישתמכרעתראיה
,להחליטמנת-על,שפעמיםעצמוהמשפט-ביתשלהחלטתולסמכותנתון"הציבור

,הדין-בעליבנוכחותשלאכללבדרךזאתשיעשהאף,הראיהטיבאתכלקודםיבדוק
:כי,נקבעזאתעם.מקצתםאונולם

שבשבילובחומרבעצמולעייןמקרהבכליבקשהמשפט-שביתאומרתזאתאין"
ישנםבוודאי...לגלותושלאהצורךמידתועלטיבועללעמודכדיהחיסיוןנדרש

מפני,ראיותחומרלקבלהואיזמתופי-על,המשפט-ביתיסרבבהםענייניםסוגי
עםבהתחשבמאליומובןהציבור-טובתשלמטעמיםבסודאותולשמורשהצורך

.37"נוספתבדיקהבליאף,החומרסוג

עלשיפוטיתביקורתומעמידהסמכותאתלעצמונוטל,בהחלטתו,המשפט-בית
ציבוריבאינטרסשבפגיעההטעםמןחיסיוןתעודתבהוצאת)הרשותשלהדעת-שיקול

.הרשותאצללכאורהמצויהמוחלטהדעת-שיקולכאשרגם(חיוני
שניםשנפסק3'"העםקול"בענייןהמפורסםהדין-לפסקהדין-פסקדומהזהבעניין
עלשיפוטיתלביקורתהסמכותאתהמשפט-ביתלעצמונטל,שםגם.כן-לפניספורות
,בענייננו.העיתונות39פקודתמכוהעיתוןשלפירסומולהפסיק,הפניםשרשלסמכותו

ראהובמיוחד)ואילך583'מע,29הערהלעיל,רובינשטיין:זהבענייןלהרחבהראה.מפורש
זהפרקליט"ישראלבמדינתהפררוגטיבהעל"אקצין'בוכן(606-161'עהחיסיוןדינילעניין

.566(י"תש)
.509,518הד"פ,א"בתהמשטרהשלהחקירותאגףראש'נצינרר50/147צ"בג.35
.412'בע,26הערהלעיל,העצניעניין.36
.שם,שם.37
.871זד"פ,הפניםשר'נהעםקול'חג53/73צ"בג.38
לביקורתמתייחסת"העםקול"בענייןההחלטהכי,נציין.העיתונות'לפק(2)19סעיף.39

מדוברכאןואילוסטטוטוריתבהוראההקבועההפניםשרשלהמוחלטתסמכותועלשיפוטית
.הפסוקהההלכהפי-עלשרשלמוחלטתבסמכות
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נימוקיםעלהחלטתואתהמשפט-ביתמבסס,"העםקול"בפרשתגםכמו

.ישראל40-מדינתשלהחוקתייםהיסודעקרונותבדברקונסטיטוציוניים
בענייןשיחליטכדיהמחוזיהמשפט-לביתהענייןאתלהחזירהחליטהמשפט-בית
המחוזיהמשפט-בית.4[הצדדיםבנוכחותשלאהנידוניםבתיקיםשיעייןלאחר,החיסיון

מןניכרחלקשגילוי,למסקנהוהגיעהעליוןהמשפט-ביתשלההנחיותלאורבחומרעיין
.במשפטלהציגםהורהולכןהציבור-בטובתיפגעלא,המסמכים
בפנילהתגונןאזרחשללאפשרותותרומההרימההעליוןהמשפט-ביתשלזוהלכה

.הרשות42שלהחיסיוןטענת
גלגליאתגםלבסוףהניעה,לנדויהשופטשלוהחדשנית43הליברליתההלכה
בחוקהכנסתידי-עלההלכהאומצה,יותרמאוחרשניםכעשר,חקיקתיובמפנההחקיקה
במפורשהוצעהחוק45להצעתההסברבדברי.441968-משנתהראיותדינילתיקון

תקדיםחסרובצעדהפתיעההכנסת,אולם."העצני"בענייןשנפסקהההלכהאתלאמץ
בענייניגםכי,(בתיקון)עצמובחוקנקבע,החיסיוןהיקףאתניכרבאופןשצמצם

עדהקייםהדיןוזהוהשרולאהמשפט-ביתהינוהאחרוןהפוסק,חוץ-ויחסיביטחון

.היום

ההיבטלגביוכן,החוקתייםהיסודעקרונותשלמקומםעל,32הערהלעיל,העצניעניין.40
שלקולו-"העםקול":אגרנטהנשיא,ברק'א:ראה"העםקול"בפרשתוהשיטתיהענייני
.715-719,728-732'בע,29הערהלעיל,רובינשטייןוכן129אגרנטלשמעוןגבורות,העם

.413,416'בע,26הערהלעיל,העצניעניין.41
לדיןהשוואהתוךהרבניהדין-בביתצוטט,26הערהלעיל,"העצני"בענייןזהדין-פסק.42

ליים"צהלמסמכיםחיסיוןבטענתדובר,שם.132'הר"פדא"כ/5637תיק:ראה,האנגלי
כי,וקבעבחומרעייןלהלכהבהתאםהדין-בית.גירושיןמשפטאגב,הציבור-טובתמטעמי
הסתמכההגבניהדין-ביתשלהחלטתו.בדכאלפגיעההחששעלגוברהראיהבגילויהצורך

."העצני"בענייןהעליוןהמשפט-ביתשקבעההלכהאתגםתאמהאך,העבריהמשפטעל
(ה"תשכ)כאהפרקליט"רבנידין-בביתחסויותוראיותלהעידהחובה"הרנון'א:ראהכך-על

מונוגרפיותמצחר"האנגליתהפסיקהלביןתורהדיניכיןהקבלה"דיקשטייןדיקן'פ;283
.147-150(ה"תשל,עורךאורןיצחק)ומאמריםמחקרים

.שנה11-ככהאנגליהלורדים-כיתאתהישראליהעליוןהמשפט-ביתהקדים,כאמורכפוסקו.43
874All:הדין-כפסק1968כשנתרק . E . R1[1968];1910.).4![1968]

~

Rbnmerןconway

,וקכע1942בשנתDuncanבענייןשנקבעהההלכהאתלהפוךאחדפההלורדים-ביתהחליט
החיסיוןטענת-מוצדקתאםבחומרעיוןלאחרלשקולהזכותשמורהתהההמשפט-לביתכי
.81'בע,29הערהלעיל,(כספרו)הרנון:ראהוכן.הרשותשל

44-46סעיפים:וכיום.192,ח"תשכת"ס,ה"בתשכשהוסףהעדותלפקודת'א5סעיף.44

:ראההחוקתיקוןלעניין.421(א"התשל)18ח"נ1971א"תשל[חדשנוסח]הראיותלפקודת

היש"הרנון'א;463(ח"תשכ)אמשפטים,"1968-הראיותדינילתיקוןהחוק"רובין'י
לסדרשנהארבעים"הרנון'א;575(ב"חשמ)יבמשפטים"?הראיותכדינילמהפכהמקום
מהדורה)הראיותעלקדמי'י;703(ן"חש)יטמשפטים"פלילייםבמשפטיםהראיותודיניהדין

Harnon;490-492(בכרך,א"תשנומעודכנתמשולבת "Evidence excluded by state.ע
.387(1968)ISR L . REV3"interest

.182ז"תשכח"ה.45



397ההיסטוריהומשפט"המתנדביםשורת"

"המידות-טוהר"לבמאבקסייגים.ד

היסוד-בזכות"המתנדביםשורת"השתמשההמידותטוהרלמעןמאבקהלצורך
שלזכותוקמה,הביטוי-לחופשאדםשלהחרותכנגד,אולם.ופרסוםביטוי-לחופש
,האחרשלהביטוי-חופשלביןהאחדשלהטובשמושביןזהמתח.הטובלשמואחר
במיליםהמחוזיהמשפט-ביתמתארזהלעניין.בפרשההדין-בפסקיביטויואתמוצא

:'בציינףבמשפט"השורה"שלהתנהגותהאתקשות

עלהפרטזכויותהקרבתשלפסולהבדרךונסחפובסנווריםאותםהכתהקנאתם"
"...הכללטובתמזבח

מצדהקשהלביקורתמקוםהיהלאכיקבעלדבריםבהתייחסו,העליוןהמשפט-בית

.47"השורה"חבריעלהמחוזיהמשפט-בית
בכתבלפרסםהיורשאים"השורה"אנשיכי,העליוןהמשפט-ביתמציין,זאתעם
אך,הוגנתביקורתולמתוחציבורפקידישלהתנהגותםעלנכונותעובדותכרצונם

.בנזיקין48האחריותלהםקמה,נכונהלאעובדהבפרסוםמשנכשלו
נעלהמטרהולצורךלב-בתוםשנעשהאף,השלטוןכנגדציבוריבמאבקכי,יוצא
שימוש:אחרלשון.באחרתלפגועכדיאחתבזכותלהשתמשאין,מידות-כטוהר
זופרשה.(דיבההוצאת)האדםשלהטובבשמופגיעהמצדיקאינוהביטוי-בחופש

הביטוי-חופשביןההתנגשותלבעיתהמשפט-ביתנדרשבהןאשרהראשונותאחתהינה
.טובלשםאדםשלוזכותו

לשיאוהגיע,המשפט-מביתהנדרשהעדיןוהאיזוןהאינטרסיםשניבין,זוהתנגשות

מהוהמפורשתבשאלהגישותשתיביןלהבחיןניתןשבהם,יותרמאוחריםדין-בפסקי
?ציבוריתמשרהנושאשלטובלשםהזכותלבין,הביטוי-חופשביןהדרושהאיזון

'נהחשמלחברתבפרשתהדין-בפסקלנדויהשופטשלהרובדעת-הראשונה
טובלשםהזכותעםאיזוןרמתבאותהלהציבישהביטוי-חופשאתכי,הסבור'הארץ9

:שם50גורסהואוכך.("העםקול"בשהתוותההאיזוןשיטתי"עפ)

בעלותזכויותשלאופקיתיחוםאלא,סתםזכותכנגדעלזכותשלאנכידירוגלא"
כפשוטה(טובלשםהזכות)ספרעלהכתובהאתלפרששישמכאן...שווהמעמד

הזכות)ספרעלכתובהשאינהזכותמעליהלהעמידבליהמחוקקכוונתלפי
."(הביטוי-לחופש

.381'בע,3הערהלעיל,56/113(א"ת)א"ת.46
.1256'בע,10הערהלעיל,57/263א"ע.47
.1252'בע,שם.48
.337(3)לבד"פ,הארץ'נחשמלחברת77/9נ"ד.49
.343'בע,שם.50
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:ובהמשךיי

עםאשראתלהשמיעחירותודהיינו,האזרחזכותמולהאזרחחירותכאןעומדת"
בכבודולהיפגעשלאזכותונגד,להשמיעלאחריםשישמהאתולשמועליבו

הזכותאתמעמידהייתיהשנייםביןלדירוגמקוםישבכללואם,הטובובשמו
."החירותמעל

הואשם,הארץ'נהשמלחברתבפרשתשמגרהשופטשלדעתו-השנייההגישה
עםזאתלישבשניתןכמהעד)"משפטי-עלמעמד"הביטוי-לחופשלתתישכי,גורס

להשמעתוההזדמנותהאפשרותמתןשכן,האינטרסיםאיזוןבנוסחת(החוקלשון
לקייםבלעדיושאיןעיקרהואהשלטוןשלפועלועלואחרתחברתיתמדיניתביקורת

שםשפירא52'נאבנריבפרשתברקהשופטגםמצטרףזודעהאל.תקיןדמוקרטיממשל
מיוחדמשקלליחןיש,הביטוי-וחופשטוב-שם,הערכיםשניביןבאיזוןכי,גורסהוא
הציבורלענייניהנוגעהביטוי-לחופשהנוגעבכלבעיקר,הביטוי-חופשבדברלערך

.בהםענייןשלציבורבתפקידיםשהםאוציבוריותמשרותהנושאיםולאנשיםולגופים
שכןהשורהמןאדםמאשרכלפיהםיותררבהביקורתלספיגתערוכיםלהיותאלהעל

אישבידימאשריותר,הכוחובידוהתקשורתלאמצעיונגישותידע,כליםהציבורלאיש

.הטוב53שמועלכראוילהגן,פרטי
אולםהביטוי-לחופשהואסייגהאדםשלהטובשמועלשמירהכי,המקובץמןעולה
חופשעלבהגנהקדימהנוסףצעדמשוםבהיששמגרוהנשיאברקהשופטשלמגמתם
למעןציבוראנשיעלציבוריתלביקורתוכן,לדעתהציבורזכותועלהביטוי

."מידות-טוהר"

"המידות-טוהר"לבמאבקהמשפטייםבכליםשחלהשינוי.ה

בנושאיםאינפורמציהלאסוףשקדה,שחיתויותלחשיפתבמאבקה,=המתנדביםשורת"
.ממשלתייםומשרדיםציבורמפקידיאלה

אתלושמסרוהגורמיםשלזהותםאתלחשוףהעצני'אסירב,במשפטעדותובמהלך
מקורותלחשוףשלאעיתונאילכלהמגיעההזכותלועומדתכי,בטענההאינפורמציה
מקונותאתלגלותשלאזכותאיןלהעצניכי,פסקהמחוזיהמשפט-בית.אינפורמציה54

בזיוןבשלמאסרימילשבעהנידוןכך-ועל,הנגדיתבחקירהשלוהאינפורמציה
.משפט55-בית

.שם,שם.51
.840(3)מגד"פ,שפירא'נאבזרי89/214א"ע.52
.(שמגרהשופטשלרעתו)571'בע,555(5)מוד"פ,אלמוג'נמיכאלי89/334א"עגםראה.53
עולה,(החוברתכמפרסם)עיתונאישלזכותולועומדתכי,עדותובמהלךהעצנישלטענתו.54

יוסףד"עוידי-עלליניתןזהקטע.הדיןבפסקיבמפורשמופיעהלאאךהמשפטמפרוטוקול
.תודתיולותמיר

שלהמקובלבמובןעיתונאיהיהלאהעצניכי,נציין.1238'בע,10הערהלעיל,57/263א"ע.55
.המילה
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שלהזכותבדיןמוכרתעדייןהיתהלא,מכןשלאחרבשניםוכן,המשפטבזמן

שלאהציבוריהאינטרס.שברשותוהאינפורמציהמקורותאתלחשוףשלאעיתונאי
.שניםבאותןדיומושרשהיהלא,אינפורמציהמקורותלמסורהתקשורתכליאתלחייב
מוצקההנחהעלמבוססת"העיתונאיחיסיון"הסוגייתכי,הגישההכלעלמקובלת,כיום

"המקורותייבוש"."המקורותייבוש"לתביאעיתונאיםידי-עלמידעמקורותשגילוי

שלבענייניםגםהדברהואוכך)"לדעתהזכות"אתמהציבורימנעהעיתונאיים

עיתונאימידעשלהשוטפתהזרימהבצינורויפגע(מידות-לטוהרומאבקשחיתויות
.חופשית56חברהתיתכןלאשבלעדיו
הביטוי-חופשמעיקרוןיונקתשלוהמידעמקורותלחיסויהעיתונאישלזכותו
משטרנומושתתעליהןוהחירויותהזכויותבמערכתחשובנדבך,כןעל,ומהווה

.הדמוקרטי
,השמוניםשנותבשלהישנפסק,ז5"ציטרין"בענייןהנודעהדין-פסקלאחר,כיום
זהחיסיון.שלוהמידעמקורותאתלגלותשלא,עיתונאי-עדשלזכותולבסוףהוכרה
להורותיכולאשר,המשפט-ביתשלדעתו-לשיקולכפוףוהואיחסיאלא,החלטיאינו

.להשיבהעדחייבהרי,כאמורהמשפט-ביתכךהורהואםלשאלהתשובהמתןעל
היסוד-זכותשלתחומהאתלהצראיןכי,היאפסוקההלכה,"ציטרין"דין-פסקלאור
ואםלהליכיםרלוונטיהדבראםאלא,מידעלמקורותמתייחסשהדברככל,האמורה
עלההגנהשכן,המהותיבנושאצדקמשפטלשםהדברחיוניהמשפט-ביתלדעת

הודות,כיום.רבאינושמשקלםטעמיםבשללהתבטלצריכהאינה,מידעמקורות
לחשיפתבמאבקוומשמעותיחזקמשפטיכלי,המפרסםלעיתונאיתעומד,לחיסיון

.השלטוןולתיקוןמידות-לטוהרשחיתויות

סיכום.ו

בדרך,(הממסדמתוך)הקמתהבדרךייחודיתתופעה"המתנדביםשורת"היתה,כאמור

החברתיהאקליםכלילהשתנההפרשהמאז.סופהאתמצאהשבהובדרךפעולתה

ביטויםאתמצאואשרמישוריםשלושהעללעמודניסינוזוברשימה.בארץוהמשפטי
:בסיכוםהשלושההםואלה.מכןלאחרבשניםכאמורלהתפתחחדלולאואשרבפרשה

במהלךמידעלהסתירהרשותשליכולתהצמצום-השלטוןגורמימצדפתיחות.א

לחשוףעיהונאישלמחויבותולשאלת?חתוםמעייןאוגלוימקור"רוטשנטרייך'י:ראה.56
.67-769ד'בע,29הערהלעיל,רובינשטיין;245(א"תשמ)חמשפטעיוני"מידעמקורות

ר"פ,א"תבמחוזהדין-עורכילשכתשלהמשמעתיהדין-פית'נ'ואחציטרין86/298,368ש"ב.57

.337(2)מא
השורהמןאדםאלא,במקצועועיתונאיאימוהמפרסםכאשר,הדיןמהו,היאפתוחהשאלה.58

.מהותופי-עלהפרסוםאתלבחוןשיש,היאדעתי.ספראובעיתתפעמי-חדפרסוםלוזהואשר
המשרת,עיתונאיואופיציבוריתחשיבותבעלפרסום.הפרסוםאופיאםכיהמפרסםאופילא
שמקצוע,גםמה.חיסיוןבאותוכותבואתלזכותצריך,"לדעתהציבורזכות"רעיוןאת

ידיעלשלאנכתביםרביםופרסומים(הדיןעריכתמקצועלמשלכמו)בחוקיוחדלאהעיתונאי
."תעודהבעלי"עיתונאים
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ליחסיממוחלטוהפיכתוהרשותשלהחיסיוןהיקףצמצוםידי-על,שיפוטיהליך
.(החיסיוןתעודתבהוצאתהרשותההלטתעלשיפוטיתביקורתהעמדת)

-לחופשכיוםניתןנרחבביסוס-מידות-לטוהרהמאבקשלוסייגיוגבולותיו.ב

אדםשלזכותוכנגדלאזןישאלהאתאך,לדעתהציבורלזכותוכןהביטוי
,1965-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורבחוקמצויהשנייםביןהעדיןהאיזון.טוב-לשם

.עניפהבפסיקהוכן
הפרשהמאז-מידות-לטוהרבמאבקהמסייעיםהמשפטייםבכליםשינויים.ג

הינוזהגםכיאם)עיתונאי-לחיסיוןבדיןהכרהוניתנההעיתונותחופשהתבסס

.(המשפט-ביתלביקורתהנתון,יחסיחיסיון
התפקידאתאחריםגופיםנטלו,"המתנדביםשורת"פרשתמאז,האחרונותבשנים

אתפתח,החוקשלטוןומגןהדמוקרטיהשלהשמירהכלב,צ"בג.השלטוןמבקרישל

עותר"שלבמעמדוצ"בגיכירכיום.וחוקתיציבוריאופיבעלותלעתירותשעריו

בעלענייןעלמצביעשהואשעה,שנפגעאישיאינטרסעללהצביעבידושאין,"ציבורי
בידיהםבשחיתותלמלחמהיעיל.לכלי,אטאט,הפךצ"בג.מיוחדת59ציבוריתהשיכות

פנילתיקוןבמשימותהעוסקיםפרטייםארגוניםגםקמוכך.פרטייםוגופיםאזרחיםשל

לזכויותהאגודה"ו,"השלטוןלאיכותהתנועה","אמיתי"עמותתכגוןוהמשטרהחברה
פניהשלהיעילבכלישימושקרובותלעתיםעושיםאלהגופים."בישראלהאזרח

.צ"לבג
בין,התקשורתכלישלהסגוליומשקלםהשפעתםהאחרונותבשניםרבו,כן-כמו

קבעדרךעוסקותוהתקשורתהעיתונות.הקהלדעתבעיצוב,אלקטרונייםוביןמודפסים
מעורביםבהןפליליותופרשיותשחיתותפרשיותבחשיפתרבוחלקןהשלטוןבביקורת

עצמהעללקבלהמתנרביםשורתניסתהשניםלפניאשרתפקידיםאלוכל.ציבוראנשי
באותןדרךציוןמשמש"השורהעניין"בהדין-פסק.נשכריםנמצאנוכשלונהאף-ועל

.השניםעםהועמהלא,כן-על,וחשיבותוהתפתחויות

המובאיםהדיןופסקי457-469'בע,441(2)מבד"פ,הביטחוןשר'נרסלר86/910צ"בגראה.59
.שם
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