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להטיל חיסיון על החומר הנמצא " שוברים שתיקה"עיקרי הטיעון ינתחו את בקשת ארגון 

 . בקשה זוקבלת ל תהיינהשאת המשמעויות ברשותם ויפרשו 

 

 :נבקש לבחון את השאלות הבאות, בתמצית

 דע לציבורהאם החיסיון העיתונאי חל על ארגונים פוליטיים המתווכים מי; 

  בהקשר זה" שוברים שתיקה"כיצד יש לסווג את ארגון; 

 האם על המקרה הקונקרטי ניתן להטיל חיסיון עיתונאי; 

 האם למעשה החיסיון המבוקש הוא חיסיון אחר מהחיסיון העיתונאי; 

 לגבי גורמים שונים ולגבי ארגוני מגזר שלישי בפרט, האם יש להכיר בחיסיון חדש כזה; 

 צור חסיונות חדשיםאיך ראוי לי; 

  ת חיסיון חדש לחהמאפשרת " שוברים שתיקה"האם באופן ספציפי פעילותו של ארגון

 .כזה

 

 

 פורום קהלת – המבקש. ב

ידי אנשי ציבור ואקדמיה -על 0270 פורום קהלת הוא עמותה ציבורית שהוקמה בראשית שנת .0

, הישראלית וק הדמוקרטיההפורום פועל לחיז. מדעי המדינה והכלכלה, מתחומי המשפט

, עידוד יישום עקרונות השוק החופשי בישראללקידום חירות הפרט ל ,הריבונות והמשילות

הפורום אינו נתמך על ידי . ולעיגון מעמד הקבע של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

 .לא על ידי בעלי עניין אישי בתחומי עיסוקוככל הידוע גם ישות מדינתית כלשהי ו

 

 הבקשה להצטרפות כידיד בית משפט. ג

ידידי בית 'בסוגיית צירוף צדדים להליכים כ עליוןבהתאם למסורת הפסיקה של בית המשפט ה .2

מידת התרומה "תיעשה בעיקר לאור ' ידיד בית משפט'-בחינת בקשה להצטרפות כ', המשפט

, ות הדיוןהפוטנציאלית הגלומה בצירוף המבוקש אל מול החשש שצירוף כאמור יפגע ביעיל

התרומה  – הללו(. 067( 0) ד נד"פ, מדינת ישראל' שוורץ נ 777866 פ"ע) "בצדדים ובזכויותיהם

בפסק ( בלתי ממצים) נפרטו למבחני משנה – מצד אחד והחשש לפגיעה ביעילות הדיון מאידך

מוד נע(. 506( 7)ד נג"פ, ישראל-מדינת' נ' קוזלי ואח 1606860 ח"מ) קוזליהדין המנחה בעניין 

 .של המבקש ושל הנושא הנדון, בקצרה על המאפיינים של ההליך

 

רשויות חקירה למסירת בקשת ההליך החל בפרוצדורה רגילה של  .טיבו של ההליך דנן מבחינת .6

בקשת שוברים שתיקה להטלת חיסיון על הראיה . חפץ בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי

אינן על הצדדים של הדיון השלכותיו ברור כי . עוררה שאלות בעלות חשיבות ציבורית וחוקתית

, ההכרעה בו תשפיע ללא ספק על סוגיות עקרוניות הקשורות לעיתונות וגבולותיה. לו בלבד

המערכת השלטונית ועל , למעמדם של ארגונים ציבוריים ביחס למערכת אכיפת החוק

 . והאזרחית בישראל בכלל

 



3 
 

הטענות שנשמעות , ליתאחל בפרוצדורה פורמאף שכאמור ההליך ה .הצדדים להליך זה, שנית .5

וארגונים אחרים המבקשים להצטרף חורגות מתחום המשפט " שוברים שתיקה"מצד ארגון 

" שוברים שתיקה"טענותיו של ארגון . והשדה הציבורי הפרטי אל עבר המשפט הציבורי

  . לבעל חשיבות ציבורית וממילא הדיון הופך, מתייחסות למעמדו ותפקידו הציבורי

לשמש שליח  מבקש, העוסק במדיניות ציבורית( עמותה רשומה)שהוא ארגון ציבורי , הפורום

ולסייע לו לקבל  כדי להעלות לפני בית המשפט הנכבד טענות מתחום מומחיותו ועיסוקו, ציבור

 .הכרעה מושכלת

יות בעלת השלכות ציבוריות רחבות ועקרונ הואיל ובית המשפט התבקש להכריע בשאלה  ,ככלל

ברור , עם זאת. יש לבחון בחיוב בקשת גורמים ציבוריים לסייע לבית המשפט בבחינת העמדות

ל "הנקוזלי המבחנים שהתגבשו בפסיקת בית משפט זה בעניין . לא כל דכפין ייתי ויטעןש

ויש בהם כדי לסייע לבית המשפט לברור את , ובפסקי הדין שהלכו בעקבותיו שרירים וקיימים

 . ולמנוע מצירוף גורמים אשר יגרמו להכבדה בלבד, יים באמת לשמש ידידיוהגורמים הראו

 

 והמחיר הנמוךהמשמעותית שיוכל לתרום לדיון  התרומה, בסוגיות הנדונות מומחיותובשל  .0

 .סבור הפורום כי נכון וראוי לאפשר לו להצטרף כצד להליך, של צירופו להליך

 

, אקדמאים בעלי שם בתחומי המשפט החוקתיהפורום מאגד מומחים : מומחיותו של הפורום .1

אחדים מעמיתי הפורום . אנשי ציבור וממשלכן ו ,ומדע המדינה הכלכלה, לאומי-המשפט הבין

בפורום חברים . בהוראה ובמחקר – דבר יום ביומו או קרובות להן עוסקים בסוגיות הנדונות

י ר אביעד בקש"דוגדעון ספיר ' פרופ) ילהנימהומומחים מתחום המשפט החוקתי 

אברהם דיסקין מהאוניברסיטה ' פרופ)מומחים מתחום מדע המדינה , (אילן-מאוניברסיטת בר

ין 'יוג' פרופ)לאומי -מומחים מתחום המשפט הבין, (ר יצחק קליין"ר עמנואל נבון וד"ד ,העברית

מומחה למשפט בין לאומי , בארצות הברית NorthWesternמאוניברסיטת ' קונטורוביץ

, ד צביקה האוזר"עוכגון )ואנשי ציבור , (אבי בל מאוניברסיטת בר אילן' פרופוהומניטרי ופלילי 

ויסייעו להאיר את עיניו של  כי טענותיו יפרו את הדיון הפורום סבור. (לשעבר ממשלהמזכיר ה

  .לדיון תרומה של ממשוכי תהיה בהן , בית המשפט בעניין הנכבד שלפניו

 

נמנע מלהטריח את בית . אפסי כמעט, מחיר נמוךלצירופו של הפורום הוא  המחיר, מנגד .8

ונתמקד בניתוח העקרוני בשאלות שצוינו , המשפט הנכבד מחזרה מיותרת על טענות שנשמעו

נפתח טענות עקרוניות חדשות אשר חשיבותן להכרעה בשאלות שהעתירה מעלה רבה עד . לעיל

 . ותהנדונטענות הנמקד את תשומת הלב למשמעויות הרוחביות של ו, מאד

 

, הגשת בקשת ההצטרפות במועד זה .ההצטרפות בשלב הנוכחי באה בזמנה, המועד מבחינת .6

מותירה זמן לצדדים ולבית המשפט הנכבד להתייחס  ,כמעט חודש לפני המועד הקבוע לדיון

 .   ובוודאי שלא על בית המשפט, תכביד אפוא על הצדדיםהיא לא . אליה בכובד ראש ובנחת
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 בנוגע לבקשת ההצטרפות עמדות הצדדים. ה

 
, לתגובת הצדדים היום עותק מבקשת הצטרפות זו ועיקרי הטיעון המצורפים אליה הועבר .72

מ מתחייב לעדכן את בית המשפט באשר לעמדתם ברגע שתועבר לידיו ולכל המאוחר "והח

 . עד לסוף השבוע הזה

 

 

 :ואלו עיקרי טענות פורום קהלת

 

 נקודות המוצא .1

מפרסומים , המידע לגביה גלוי דיוו, השאלה העומדת להכרעה היא שאלה ברורה ועקרונית

לפיכך . באתר האינטרנט שלה"( שוברים שתיקה)"בתקשורת ובעיקר מפרסומיה של המשיבה 

תי השאלות כתשתית לדיון העקרוני בש על המידע שיש בידיו הפורוםבדברים שלהלן יסתמך 

  .חיסיון על המידע המצוי בידי שוברים שתיקה ליצורוהאם ראוי חיסיון קיים  האם :אלהה

 

 :נבקש להבהיר בקצרה את נקודות המוצא, כהקדמה

 

 גילוי האמת ושלטון החוק –א 

וא תנאי קיומם של כלים אפקטיביים בידי רשויות החקירה לתור אחר האמת ולחשוף אותה ה

מעצר )פקודת סדר הדין הפלילי לצורך זה קובעת . תמתפקדלקיומה של מערכת אכיפת חוק 

שופט רשאי להזמין אדם לבא ולהציג חפץ אם כי  62בסעיף  7606-ט"תשכ, [נוסח חדש( ]וחיפוש

 .סבר שהצגתו נחוצה לצרכי חקירה או משפט

הוא , חירויותבזכויות וב, אינטרסיםב פגיעה מוגזמתלפגוע  משום שמימוש גורף של סעיף זה עלול

 –קובעת שורה של חסיונות  7617-א"התשל, [נוסח חדש]פקודת הראיות . לכמה סייגיםף כפו

וחיסיון של דברים שבין אדם , חיסיון מפני הפללה עצמית, לטובת הציבור, לטובת המדינה

חוקים ספציפיים . דתעובד סוציאלי וכהן , פסיכולוג, רופא, עורך דין: לחמישה בעלי מקצוע

מבין החסיונות . כמו חיסיון התחקיר המבצעי שבחוק השיפוט הצבאי ,קובעים חסיונות נוספים

בית המשפט רשאי להורות על הסרתם אם הצורך כלומר , יחסיים וחלק מוחלטים חלקםהללו 

 .  בגילוי הראיה לשם עשיית צדק גובר על העניין שלא לגלותה

וכזה הוא החיסיון , ישנם גם חסיונות שהם יציר הפסיקה קיקהשנקבעו בחלצד החסיונות 

. נקבע חיסיון על דברים שגילויים יכול לחשוף מקור עיתונאי 1ציטריןבפסק הדין בעניין . העיתונאי

מידע שיכול לגלות את כל החיסיון חל על  :מאפייניו העיקריים של החיסיון העיתונאי הם אלו

הוא נחוץ , בית המשפט רשאי להסירו כאשר המידע רלוונטי :ומדובר בחיסיון יחסי 2,המקור

  3.לחקירת עבירה חמורה וניסיונות להגיע לראיות טובות אחרות כשלו

 ועל מי יחול חשיבות החיסיון העיתונאי –ב 

                                                           
 (.7681) 221( 0)א"ד מ"פ ,אביב–בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל' ציטרין נ 068880ש "ב 1
 .06.77.70ניתן ביום , מ"בע( הצופה)אשון המאוחד מקור ר' מדינת ישראל נ 107870פ "רע 2
 .ל"הנ ציטריןעניין  3
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אי מתן חיסיון למקורות עיתונאיים פירושו  :חשיבותו של החיסיון העיתונאי ברורה ומוסכמת

מידע לעיתונאי  רוסמל שושחיאדם רציונאלי . בייחוד זו החוקרת, יתונותייבוש מקורותיה של הע

מקצוע הואיל ול. את זהותושיבוא יום שבו יחוייב העיתונאי לגלות לרשויות ממשי אם ישנו חשש 

 ,עין השמש לאבחשיפת פינות חשוכות  ,ד רב חשיבות בתיווך מידע לציבורעיתונות תפקיה

ימוש תפקידה של העיתונות בביקורת על הממשל ועל גופים ובפיתוח התשתית לשיח דמוקרטי ולמ

 .את קיומו של אפיק בטוח למסירת מידע לעיתונאיםיש להבטיח  ,אחרים

אין בעידן שלנו . "עיתונאי" היא מי יחשב אחת מן השאלות המרכזיות שמעורר החיסיון העיתונאי

כל בלוגר . כמקובל בעבר ,שליח של כלי תקשורת, עוד משמעות רבה לדמות העיתונאי המסורתי

ולעיתים עיתונאי מיומן , לעת מצוא ויטר משמש עיתונאיוואפילו כל בעל חשבון פייסבוק או ט

גם לצורך תחולת " עיתונאי"מונח במצב דברים זה יש הצדקה להרחיב את הגדרת ה. ורציני

 כי אם, אליבאופן פורמ מקצועו של המפרסםלהעניק לא לפי הגדרת  ניתןאת החיסיון . החיסיון

אם הוא עוסק באופן רציני באיסוף מידע והנגשתו לציבור : עבודתושל  הותכלית הטיב, הלפי אופי

הואיל וממילא מדובר  4.חיסיון מקורותיולהעניק ל ניתןהרי שאפשר שעיתונאי הוא ואפשר ש

דה חפסול בכך שההגדרה הזו אינה אין לראות , הנתון לשיקול דעת בית המשפט, בחיסיון יחסי

 . משמעית-וחד

 רושקה ןויסיח רמולכ ,יאנותיע ןויסיח אוה הקיספב רכוהש ןויסיחהש רוכזל שי ןיידע ,תאז םע

 .עדימב קסועש ימ לכ רובע יללכ ןויסיח אלו ,תונותיעה עוצקמב

 חשיבות פעילותם של ארגונים אזרחיים –ג 

בהנחה זו , עם זאת. עצמו הוא ארגון אזרחי פורוםהאף ו, זו מושכלת יסוד שאין חולק עליהגם 

 ינפ לע לארגונים אזרחיים ,ברמה המשפטית בוודאי שלא, להעניק יתרון אוטומטיאין כדי 

והענקת מעמד  ,נדה'ארגונים אזרחיים מעצם טבעם מבקשים לקדם אג. הרושה ןמ םיחרזא

יש . צפויה לעורר קשיים ,בלי הצדקה עניינית וזהירה ,נדה'משפטי מיוחד לגוף שעניינו קידום אג

 .בהתחשב בנקודות המוצא דלעיל, אפוא לבחון לגופו של עניין

בדברים שלהלן נבקש להצביע על שורה של קשיים העומדים בפני הענקת חיסיון עיתונאי או 

 .'שוברים שתיקה'רו חיילים לארגון אחר לעדויות שמסחיסיון 

 . תחילה נבחן את השאלה בפרספקטיבה של חיסיון עיתונאי

 .ןידב םייק וניאש שדח ןויסיחב הרכהל השקב השעמל איה השקבה עודמ ריבסבשלב השני נ

 יללכ ןפואב ,הקדצה ול שי םאה ןחבנו רוציל שקובמש שדחה ןויסיחה לש ותועמשמב ןודנ

 .יפיצפסו

 

 :חיסיון עיתונאי .4

 ? על מקורותיהם ארגונים פוליטיים המתווכים מידע לציבור זכאים לחיסיון עיתונאיהאם 

 

 םייחרזא םינוגרא לש םטענה כי פעילותכאורה לסתמך על נקודות המוצא דלעיל יש מקום לבה

לשם , לכאורה, הארגון פועל. ראויה לחיסיון עיתונאי טרפב "שוברים שתיקה"של ארגון ו ,ללכב

 .היה מגיע לציבור לא התיווך הזה ספק אםמידע ש, תיווך מידע לציבור

                                                           
, המכון הישראלי לדמוקרטיה) הסדרת החיסיון העיתונאיראו שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר  4

 .ואילך 10עמוד , (0275
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החיסיון . ה שתטעהאסור ל, כמפורט לעיל, בעידן המודרני' עיתונאי'אלא שגם הרחבת המונח 

הוא לא נועד להגן על כל פעילות . נולד כדי להגן על מוסד העיתונות, יציר הפסיקה, העיתונאי

ן מעבר לכך משמעותה יצירת חיסיון הרחבת החיסיו .דה תיווך מידע לציבורציבורית שיש בצ  

 .חדש בדרך של חקיקה שיפוטית

העיתונאי , כאמור לעיל. וגיים ותרבותייםמתבקשת לאור שינויים טכנול' עיתונאי'הרחבת המונח 

. של היום איננו עוד רק שליח של עיתון הרושם ידיעות בפנקסו ומעבירן לעת ערב במברק למערכת

, ועדיין. פניהן ועמן גם התרבות מחליפותהפלטפורמות , התקדמהטכנולוגיה ה, העיתים השתנו

באופן רחב אין משמעותה כי " מודרניים"כי ניתן להחיל חיסיון עיתונאי גם על עיתונאים  העמדה

 ,המתבקש ןחבמה ונמעטל אוהו ,עיצהל םישקבמ ונאשהמבחן . 'עיתונאי'אין עוד תוכן למונח 

 –אחרת פעילות  אמש או ,האם היא פעילות עיתונאית –הוא מבחן של מהות הפעילות ותכליתה 

ובוודאי ניתן יהיה להצביע על , ייתכן כי יש קושי לחדד את ההבחנה .ציבורית, אקדמית, פוליטית

שומה על בית המשפט לבצע הבחנה זו . ין אין משמעות הדבר ביטולה של ההבחנהועדי, מקרי גבול

 .בכל מקרה לגופו

 

יזכה ומפרסמו טול ההבחנה הזו משמעה כי כל אדם או גורם שלצורך פעילותו אוסף מידע יב

 . לחסינות

 :הנה צרור דוגמאות

 יהיה זכאי  האם –שעתידים להתפרסם , ומידע לצורך מחקרי ףהאוס חוקר באוניברסיטה

 ? על מקורותיו לחיסיון עיתונאי

  האם יזכה לחיסיון עיתונאי  –האוסף מידע על מתחריו ודואג להפיצו לציבור גוף מסחרי

 ?על מקורותיו

 האם תזכה  –האוספת מידע על יריבותיה לצורך פרסומו במסע הבחירות  מפלגה פוליטית

 ?על מקורותיה לחיסיון עיתונאי

 בחורים עם  התרועעמרקט שהתחילו ל-בסופריהודיות קופאיות האוסף מידע על  ארגון

 יצנב לש ה"בהל ןוגרא ומכ)ומפרסמו כדי להילחם בתופעה שנראית בעיניו פסולה , ערבים

 ?על מקורותיו האם יזכה לחיסיון עיתונאי –( ןייטשפוג

 האוסף מידע לצורך מחקרים שמפרסם כדי להשפיע על מדיניות ציבורית , פורום קהלת– 

 ?על מקורותיו עיתונאיהאם יזכה לחיסיון 

 

לבין פעילות איסוף , שמהותה ותכליתה עיתונאית, יש אפוא להעביר קו בין פעילות עיתונאית

ולמרות שבוודאי יהיו , עם כל המורכבות שבדבר. מידע ופרסומו לצרכים שונים שאינם עיתונאיים

, אחר, סיון חדששיפוטית של חי הוביטולה הוא כאמור חקיק, ההבחנה הזו הכרחית, מקרי גבול

 .תעדה לע לבקתמ יתלב ןויסיח השעמלו ,שאינו קיים במשפט הישראלי

 

 .בוודאי אינה נופלת בין מקרי הגבול, מפלגות או אנשים פרטיים, ארגונים פעילות פוליטית של

העידן  .נדות המנחות אותם בתחומים שונים'יש אג ,ולרוב העיתונאים, לרוב כלי התקשורת, אכן

ועדיין יש להבחין בין כלי . עבר-וטין חלףלחל' אובייקטיבי'של הציפייה מכל עיתונאי להיות 

בין היתר נדה 'לבין גוף המקדם אג – נדה'שיש לו אג ,במה ציבורית למידע ודעות, תקשורת



7 
 

החלפת מידע , תכליתו של החיסיון העיתונאי היא לעודד שיח חופשי. עיתונאיים-באמצעים סמי

איסוף  –שעבודתו אכן עיתונאית  יהיה זכאי לו מי .כתנאי לקיומה של חברה דמוקרטית, וחשיפתו

אינטרס פעילות שתכליתה לשרת , מנגד . מתחומים שונים שעל סדר היום, ופרסום של מידע מגוון

. ה להיות בעלת חשיבות רבה כשלעצמהיכולאף שהיא , איננה פעילות עיתונאית או רעיון ספציפי

מטבעה מועדת היא , ונותלא רק שלא ניתן להכניסה תחת כנפי ההגדרה הרחבה של מקצוע העית

לכשלים המחלישים את ההצדקה לזהותה כפעילות שהאינטרס הציבורי לעודד אותה גובר על 

מקור נזכיר בעניין זה את הזהרתו של בית המשפט בעניין . אינטרס אכיפת החוק וגילוי האמת

 5:ל"הנ ראשון

ש  ו מ י ש של  ה  כ הל כ לא  ש ול  צ י נ ל תח  פ וח  ת פ ל ול  על ע  ד י מ על  ן  ו י ס י ח

ע  ד י מ יב ת מ ג מ ו י  ב י ט ק סל ן  פ ו בא ו  ת מ ר ז ה ו י  א נ ו ת י ע ה ו  ר א ו ק מ ה י  ד י  .ב

 

, פעילות שבאופן מובהק איננה פעילות עיתונאית לפי מהותה ותכליתההדברים בוודאי נכונים ל 

 .כי אם פעילות שנועדה לקדם אינטרס או רעיון ספציפי

 

 :חיסיון עיתונאי .5

 ?"שוברים שתיקה"לסווג את ארגון  איך

פעילותו המוצהרת איננה הנגשת מידע ה הוא אחד מן הארגונים שתכלית רגון שוברים שתיקא

 . אופרטיבית-פוליטית-נדה אידיאולוגית'כי אם קידום אג, במובן הרחב לציבור

הינו ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים  שוברים שתיקה"

טרת הארגון מ. וחיילות אשר שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך

היא להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים הכבושים וליצור שיח 

זאת על מנת , ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית

 " להביא לסיום הכיבוש

 "(.הארגון"תחת הכותרת , "אנחנו"עמוד , מתוך אתר הארגון)

נטרנט שלו מלמד כי הארגון עוסק במגוון של פעילויות עיון בפרסומי הארגון ובאתר האי, ואכן

, הוא מארגן סיורים בחברון ובאתרים אחרים: נדה שעל סדר יומו'פוליטיות כדי לקדם את האג

הוא יוזם ומקיים פעילות הסברה רחבת היקף , הוא מקיים הרצאות בפני בני נוער ופורומים שונים

קהילות עם מעצבי דעת קהל ועם , ד עמם בקשרעם גורמים מדיניים שהוא עומ, במדינות הים

 .יהודיות

 ןתינ אלו ,יאנותיע ןוגרא וניא "הקיתש םירבוש" תמגוד יטסיביטקא ןוגראהמסקנה היא ש

  .ותומכשו "שוברים שתיקה"חיסיון עיתונאי על המקורות והמידע של ארגון  קינעהל

 

 רב ספק, הנות מחיסיון עיתונאייזכאי ל לטובת הארגון שהוא גם אם נניח להלן נראה כי ,עם זאת

 .בעניין דנןאם יש להעניק לו חיסיון 

 

 

 

                                                           
5
 .פיסקה עט לחוות דעתו של השופט רובינשטיין, ל"הנ מקור ראשוןעניין  
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 : חיסיון עיתונאי .2

 ?האם ניתן להטיל חיסיון עיתונאי על המקרה דנן

 

 חריגי ציטרין .א

השאלה הראשונה שבית המשפט צריך לשאול את עצמו היא כמובן האם מתקיימים בענייננו 

ובייחוד שאלת חומרת  ,בהתאם לפסק הדין בעניין ציטרין, החריגים המצדיקים הסרת חיסיון

מה גם שהאינטרס , רות על דיני המלחמה הן לרוב עבירות חמורות כלשעצמןעבי .העבירות

 הלאש רוריבב עייסל תלהק םורופ לש ותלוכיב ןיא אולם. הציבורי בחקירתן הוא ראשון במעלה

 .ודיקפתמ וא וניינעמ ונניא רבדה םגו ,וז

 

 חיסיון על מקור או על מידע .ב

ניתן היה ספק אם , החיסיון המבוקש כאן אינו יכול להגן על זהותו של המקורהואיל ו, שנית

 . גם למי שעבודתו עיתונאית מובהקת במקרה זה חיסיון עיתונאילהחיל 

החיסיון כולל כל מידע לאחר דיון מקיף בבית המשפט העליון קובעת כי  א מכברלההלכה שנקבעה 

בנידון  6.בהתאם לתכליתו המרכזית של החיסיון העיתונאי, המקור לחשוף אתשמסירתו עלולה 

פרסמו עדות ובה תיאור של מעשים פליליים  "שוברים שתיקה" :ועיד למידע המקורדידן 

בהתאם לסמכויותיה קיימה פעולות חקירה מטעמה , משטרה הצבאיתקרי ה, תהמבקש. חמורים

, כעת היא מחזיקה בראיות חזקות הקושרות. בכוחות עצמה לזהותו של נותן העדות העד שהגיע

. בין המקור לבין מתן העדות ,(נו ידוע לפורוםאף שטיבה אי) ברמת וודאות גבוהה מאד מסתברכ

אין בידי . לקבל את חומר הגלם כולוהמשטרה הצבאית לצורך קידום החקירה מבקשת א שאל

במצב דברים זה הענקת ברור כי  אולם, הפורום מידע על רמת נחיצות המידע וחשיבותו לחקירה

כי אם , על מקור מפני חשיפת זהותואיננה עוד הגנה חיסיון על חומר הגלם שממנו פורסמה העדות 

על המקרה דנן חיסיון עיתונאי  החלת .מפליל או מזכה –הגנה על החשוד מפני מציאת חומר נוסף 

ההגנה המבוקשת . המוכר בישראל גם מבחינה זו אפוא הרחבה של גבולות תחולת החיסיון תהא

 .דעתוכך את  על יתן גםעל בית המשפט הנכבד ל. נה קיימת כיום בדין בישראלאינ

 

 הבטחה או חוזה, חיסיון מכח ציפייה .ג

לבין " שוברים שתיקה"או הטענה כי בין , היבט נוסף שראוי לתשומת לב הוא טענת ההסתמכות

העובדה כי בין מקור לעיתונאי נוצר  .ישנו חוזה שמכוחו קם חיסיון על מסירת המידע החיילים

אין בה כשלעצמה כדי , ידי המקור לא ייחשף ולפיו המידע שנמסר על –מפורש או משתמע  –חוזה 

כך לגבי . אינטרס ההסתמכות או ההסכמה עצמם אינם מקימים חיסיון. לחזק את טענת החיסיון

הדבר . ל"כנ ,לכל הפחות מפוקפקשמעמדו כעיתונאי , ובוודאי שכך גם לגבי ארגון אזרחי, עיתונאי

 7:ראשוןנדון והוכרע בפסיקת בית המשפט העליון בעניין מקור 

ה נח ה ה ו  ז ה  נ ע ט של  ה  ד ו ס י ן , ב ו י ס י ח ה  מ י ק מ ה  טח ב ה של  ה  מ ו י ק י  כ

י נא ו ת י ה; ע ע מ ש מ י  ר ה ר, ו ת י ה ן  י על , ב ם  ג ול  יח ש ול  כ י ן  ו י ס י י ח כ וא  ה

ר ו ק מ ה י  ו ה י ז ל ל י ב ו מ ו  נ י א ש ע  ד י כלל [...] מ ת , כ י ש ע נ ן  ו י ס י ח ב ה  ר כ ה ה

ש  י ש ר  ו ר ב ס  ר ט נ י ם א ש ת ל י ש ע נ ת  מ הא י  ו יל ג ב ה  ע י ג פ ה ש ה  ח נ ה ב
                                                           

6
 .ל"הנ מקור ראשוןין עני 
7
 .פיסקה פו בחוות דעתו של השופט רובינשטיין, מקור ראשוןעניין  
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ו פ י ד ע ה ו. ל י ו יל ג ם  ש ר ל ו ק מ ה על  ן  ג מ ן  ו י ס י הח ש ם  ו ק ה , מ ז כ ם  ע ט ש  י

ו י ו ס י ה, בח נ ג ה ה וא  ש נ על  ר  ו ר י ב ב ע  י ב צ ה ן ל ת י נ ם ; ו ו ק מ ם  ול א

ת  ל ע ב ם  י ס יח ת  כ ר ע מ על  ן  ג מ ן  ו י ס י ח ה וש ז כ ה  ת ו י ה ב ך  י א ז ו י ח פ ו , א

י ו ס י ח ם ל ע ט ה ש  ל .[ נח . . ם ] י ב י כ ר ה ד  אח כ י  מ כ ס ה ה שא  ו נ ה ן  בח י י ן  כ על 

ם י י ט נ ב רל ע, ה י ר כ מ קל  ש מ ו  ס ל יח י מ י  ת י י ה א  ך ל   .א

 

בשל קיומו של חיסיון  הנדוןלהכיר בחיסיון המידע יש קושי של ממש , לאור כל האמור עד כה

 .עיתונאי

 

 .ותחולתועד כה דנו בשאלת החיסיון העיתונאי 

 .שדומה שהיא הבקשה האמיתית העומדת לדיון, כעת נדון בשאלת בריאתו של חיסיון חדש

 

 חיסיון חדשהכרה ב –למעשה משמעות הבקשה  .5

יש  ,הטענה לפי. בקשה ליצירת חיסיון חדש במשפט הישראלי בעיקרהא היהבקשה מסתבר כי 

, הטעם לכך. הלארגון שוברים שתיק בכלל ובפרט צורך ליצור חיסיון ייחודי לארגוני זכויות אדם

מדינה מחוייבת וה, ללא יצירת חיסיון היא לא תתאפשר, שפעילותם חשובהכפי הנטען הוא 

 . לאפשר את פעילותם של ארגוני זכויות האדם ולמנוע פגיעה בהם

על המידע שברשותם ארגונם לא יוכל  מלאשוברים שתיקה טוענים כי ללא הטלת חיסיון 

שכזכור הוא , ות הטענה היא כי החיסיון המבוקש אינו חיסיון עיתונאי רגילמשמע. להתקיים

 –ובשל מאפייני פעילותו , משמעות הטענה היא כי הארגון מבקש חיסיון מוחלט. חיסיון יחסי

 .יש ליצור עבורו חיסיון חדש זה -מאפייני פעילות של עיתון או עיתונאי  שאינם

 

בחינת הסוגיה צריכה להיעשות בכובד ראש וביישוב  :ההערה קצר ,קודם שנדון בטענה לגופה

ולפיהן בקשת , ארגון שוברים שתיקה והאגודה לזכויות האזרח מעלים טענות חמורות. הדעת

לא התקררה דעתם עד . ח לחשיפת המידע היא חלק ממסע רדיפה פוליטי המתנהל נגדם"מצ

שיתוף פעולה או תיאום "וצר של שלדעתם אינו אלא ת, "מסע הסתה אלים ומסוכן"שטענו כי זהו 

גם ראש הממשלה לטענתם הוא חלק  )!(".לבין אספסוף משולהב ... בין קברניטי המדינה

ארגונים המבקשים לדבר בזכות הדיון הציבורי  זה כיצדה –מעבר לתמיהה המתעוררת  .המהקנוני

את הבקשה להישמר מלבחון  יש – לגיטימי על דרכי פעולתםציבורי מבקשים להשתיק דיון 

, וכפי שיובהר להלן .מוטב לדון בדברים לגופם; ואיומיםליצירת חיסיון תחת אווירה של האשמות 

או לארגונים אחרים שהאגודה לזכויות האזרח " שוברים שתיקה"הבקשה ליצור חיסיון מיוחד ל

 ועל בית המשפט להישמר מכך מכל, חפצה ביקרם היא גרירת מערכת המשפט לתוך עיסוק פוליטי

 .משמר

 

 :חיסיון חדש ./

 גורמים התורמים לשיח הציבורילחיסיון 

 .סבור כי אין הצדקה לברוא חיסיון חדש כזה, שהוא עצמו ארגון ציבורי המקדם מדיניות, הפורום

אולם , מ להעביר לעיונו את כתבי הטענות שלהם בנושא"סירבו לבקשת הח "שוברים שתיקה"

בפרסומיהם , באתר האינטרנט שלהם –הם הפומביים יותר מטפחיים מטיעוניהם נחשפו בפרסומי
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טענות נוספות פורסמו בבקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט של . ברשתות חברתיות וכדומה

שבהגינותה פרסמה את כתבי טענותיה לנגישות הציבור באתר , האגודה לזכויות האזרח

 .האינטרנט שלה

של האגודה  בבקשת ההצטרפות והטענה אומצה ופותחה, "שוברים שתיקה"לבה של טענת 

וללא יצירת חיסיון על , היא כי פעילותם היא רבת חשיבות מבחינה ציבורית, לזכויות האזרח

 .המידע שברשותם יתקשו להמשיך ולפעול

טענה דומה יכולה ו, זו טענה נפרדת ושונה מטענת החיסיון העיתונאי, כמפורט בהרחבה לעיל

ם רבים העוסקים בליקוט מידע וביצירת פרסומים להישמע באופן לא פחות משכנע מגופי

, (פוליטיות וגופים המסייעים להן מפלגות)ארגונים פוליטיים מובהקים החל ב. בהסתמך עליו

. עבור לגופים מסחריים וכלה בארגונים פוליטיים חוץ פרלמנטריים, המשך בגופי מחקר אקדמיים

חובת חשיפת מידע , במידה זו או אחרת ,אצל כולם. לחלוק עליהלכולם חשיבות ציבורית שקשה 

 םויה וב םייח ונאש םלועב .אם באופן חלקי ואם באופן מלא, ומקורות עלולה לפגוע בפעילותם

 חיש ררועל ידכ תונוש םיכרדב ותוא ץיפהלו עדימ רוגאל ,הרדגהב טעמכ ,ושוריפ טסיבטקא תויהל

ולכן צריך , גם אדם פרטי יכול לטעון שתרומתו לעולם חשובה היא, אגב .להקה תעד לע עיפשהלו

ברור לכל בר דעת שמתן  .לעיתים גם יהיה ממש בדבריו. לאפשר לו ליהנות מחיסיון על פעולותיו

וברור שזו , לכלל הגופים הללו תגבה מחיר מופרז בעשיית הצדק והשלטת החוקחיסיון מקורות 

 .אינה מדיניות ראויה

 

 

 :חיסיון חדש .3

 חיסיון לארגוני מגזר שלישי המקדמים מדיניות ציבורית

 דוגמת, נדה ציבורית'פרלמנטריים בעלי אג-חוץוכך באופן ספציפי לגבי ארגונים , כך באופן כללי

וארגון " שוברים שתיקה"ארגון , "עד כאן"ארגון , "גודה לזכויות האזרחהא", "פורום קהלת"

כל  ,אין חולק על כך שחברה דמוקרטית חייבת לאפשר פעילות חופשית לארגונים כאלה. "ה"להב"

 םהיתודמע םא םג ,ולאפשר להם להתבטא באופן חופשי ,עוד היא איננה נוגדת את החוק

אין גם מחלוקת כי לעיתים . במסגרת החוק איה ןתעבה דוע לכו רוביצהמ םיבר םיקלח תוממוקמ

בל נשכח כי אלו , ועם זאת .תם לדיון הציבורי ולהליך הפוליטי היא רבת חשיבותמזומנות תרומ

 . שהם מבקשים לקדם –מדיני או חברתי  –הם ארגונים בעלי סדר יום פוליטי 

הענקת . בעוד חלק אחר מתנגד אליהן, נדות הללו נושאות חן בעיני חלק מסויים מן הציבור'האג

אבוי לנו אם מערכת המשפט תבחר . ארגון אחד על פני רעהו חיסיון אינה יכולה לבכר פעילות של

אבוי לנו אם . יננהנדה אחרת א'ואג, נדה אחת ראויה להגנה והיא בעלת חשיבות ציבורית'כי אג

מערכת המשפט . ומי לא יזכה לכותרת זו" ארגון זכויות אדם"מערכת המשפט תחליט מי ייחשב 

ולא , י עבורו חיסיון המקורות חשוב מאד לפעילותולקבל את טענתו של פלוני כ גם אינה יכולה

 .לקבל טענה זו לגבי אלמוני

וגם סתם אנשים מן היישוב המתפקדים , נדה'כל אחד מן הארגונים בעלי האג, סיכומו של דבר

היה שמח לקבל פריווילגיה ממערכת המשפט שתעניק לו מעמד , נדה'כאקטיביסטים לטובת אג

, זהו פתח מסוכן למדיניות של איפה ואיפה. ורות או בדרך אחרתבדמות חיסיון על מק, מיוחד

 .לצלילה של בתי המשפט לתוך מחלוקות פוליטיות
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 :חיסיון חדש .1

 כיצד ראוי שיווצר

, גם אם יסבור בית המשפט הנכבד כי יש הצדקה ליצירת חיסיון כזה, בכל הכבוד: הערה קצרה

יון כזה למיטב ידיעתנו אינו קיים במקום חיס. ראוי שהוא יווצר בכלים הדמוקרטים המקובלים

מתוך עמדה הרואה חשיבות עליונה , ואם החברה בישראל מעוניינת ליצור אותו, כלשהו בעולם

אין . הרי שעל נבחרי העם להתכנס ולהחליט על כך בחוק, בפעילות ללא מגבלות של ארגונים כאלה

יווצר דווקא על ידי בית , יון מוחלטועוד ברמה של חיס, המצאה ישראלית, הצדקה כי חיסיון כזה

 .על ידי המוסדות האמונים בדמוקרטיה על יצירת קטגוריות חוקיות חדשותהמשפט ולא 

 

 :חיסיון חדש .0

 האם ראוי להעניק חיסיון לפעילות זו –אופיה של פעילות שוברים שתיקה 

ניתוח הרציונאלים  ,גם אם יסבור בית המשפט כי יש מקום ליצירת חיסיון חדש כזה, ואף על פי כן

הבסיסיים העומדים מאחורי מתן חיסיון מחייב כי המקרה הנדון אינו מאפשר להעניק חיסיון 

 ".שוברים שתיקה"לארגון 

והוא מוצדק במקרים יוצאי דופן שבהם האינטרס , חיסיון כאמור הוא חריג לכלל של גילוי המידע

י של השלטת החוק ועשיית דין עם הציבורי שלא לגלות את המידע גובר על האינטרס הציבור

 .עבריינים

י  ד כ ו  ר ק י ב ן  י י נ ו ע מ ט  פ ש מ ה ש ס  ר ט נ י ל א ש ו  מ ו י ק ב ה  ר כ ה ו  ע מ ש מ ן  ו י ס י ח

ו י נ פ ב ף  ג י נ ת  מ הא י  ו יל ג של  ב  ו ש הח ו י  ז כ ר מ ה ך  ר ע ה ש ך   8.כ

 

 9נוסחה על ידי בית המשפט העליון, לבין כלל הגילוי, באופן כללי, נקודת המוצא באיזון בין חיסיון

 :כך

ו ד ו ל נ וא ב וב ז ה  ל שא ב ם , ן  י ל כל ר  פ ס מ ו  נ נ י ע ד  ג נ ד  י מ ע ה ו ל נ י ל ע ה  מ ו ש

ר  פ ס מ ב ם  ת צ מ ת ן ל ת י נ ר  ש וא ת  ו נ ו י ס הח שא  ו נ ב ה  ק י ס פ ב ו  תח פ ת ה ש

ן הל כל ם  י ט פ ש  :מ

י(  -)   ו יל ג וא  ה ל  כל ה ו ג  י ר הח וא  ה ן  ו י ס י ח  . ה

ת(  -)   י נ ד ש א ח י ה ן  ו י ס י ח ה י  פ כל ה  ש י ג  . ה

ם(  -)   ו צ מ צ ה ך  ר ד על  ש  ר פ ת מ ן  ו י ס י ח  . ה

 .הטוען לחיסיוןהנטל הוא על (  -)  

 

מבקשת לחשוף תופעות  חוקרת רגילה-פעילות עיתונאית. חיסיון עיתונאי, נשוב אל נקודת הייחוס

ראוי לוותר , וכדי ששלטון החוק יצא נשכר בחשבון הכולל, כדי שהציבור יצא נשכר. לשם מיגורן

נועדה להביא  לא היא. שונה" שוברים שתיקה"פעילותו של ארגון  .על ראיות במקרים ספציפיים

על . פעילותם לא נועדה לטפל באותם מקרים שבהם נעברו עבירות. למניעתם של מעשים פליליים

פי פרסומיו הארגון מעוניין שהעוולות או העבירות לכאורה שהוא חושף לא יטופלו במערכת 

                                                           
8
 .לחוות דעתו של השופט עמית 7פיסקה , ל"הנ מקור ראשוןעניין  
9
 .לחוות דעתו של השופט עמית 0פיסקה , מקור ראשוןעניין  
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, הארגון אפילו מתנגד. משום שהדבר לא יקדם את תכליתו של הארגון, אכיפת החוק הישראלית

 :לטיפול משפטי במעשים הללו ,נדה'כאג

חקירת החיילים הזוטרים מאפשרת לישראל להציג לגורמי חקירה בינלאומיים "

ברמה המשפטית , דבר העשוי, מראית עין של קיום מנגנוני חקירה אובייקטיביים

במעשה זה הופכים . הבינלאומית להוות חסם לקיומן של חקירות חיצוניות לישראל

ת מול דרישות של קובעי המדיניו" מגן האנושי"ים להיות ההחיילים הזוטר

 "(.כארגון זכויות אדם", "שאלות ותשובות", אתר הארגון) "בינלאומיות לחקירה

 : העדויות לא נועדה כדי לתקן את מה שנחשף כטעון תיקון פרסוםהארגון אף מוסיף ומצהיר כי 

ל או "להעניק לצה הטובה ביותר שאנחנו יכולים' עזרה'אנחנו מאמינים שה"

' קוסמטיים'ולא סיוע בביצוע תיקונים , זה להביא לשינוי מדיניות הכיבוש, למדינה

אתם לא באמת רוצים לתקן או ", "שאלות ותשובות", אתר הארגון) "ל"בפעילות צה

 "(.ל"לעזור לצה

על מלחמה מי שחשוד בעבירות על דיני ה שחקירה פלילית והעמדה לדין שלהארגון סבור אפוא 

משום שהיא תסכל את הדבר שהוא , לא רצויידי רשויות החוק והמשפט הישראליים היא דבר 

בהאג או גורמים הפלילי חקירה על ידי גורמי תביעה של בית הדין הבינלאומי  –בו חפץ 

 ".סיום הכיבוש" וקירובו שלכאמצעי להפעלת לחץ על ישראל , בינלאומיים אחרים

 

 :שתי מסקנות מתבקשות מכך

אשר יש , לאינטרס הציבורי שבעשיית חוק ודין מקביל, אין מדובר באינטרס ציבורי נוסף –א 

אינטרס זה אינו ראוי . הנוגד את עשיית החוק והדיןמדובר באינטרס . ביניהםאו לאזן לבחור 

 .ובוודאי שאין הוא ראוי שיומצא עבורו חיסיון חדש, להגנה

בלתי מתקבל . לתת ידה למהלך שנועד לעקוף אותהמערכת המשפט הישראלית אינה יכולה  –ב 

ומבכרת פנייה , על הדעת שמערכת אכיפת החוק בישראל תשלים עם גישה שרואה אותה כמכשול

י נועד לעודד פליללאומי ה-עיקרון המשלימות שבמשפט הבין. גופי חקירה ומשפט בין לאומייםאל 

, מדינת ישראל. גנונים הפנימיים שלהןבאמצעות המנ, מדינות לטפל בעבירות שנעשו אצלן בעצמן

בבד עם -בד, משקיעה מאמצים רבים בטיוב המערכת, ובייחוד מערכת המשפט ואכיפת החוק שלה

כדי למנוע חקירות מצד , ורצינית מקצועית, הסברה למדינות העולם כי מדובר במערכת אמינה

אשר באופן , כי פעילותוטענתו של ארגון שוברים שתיקה . לאומיים-טריבונאלים פליליים בין

 .אינה יכולה להתקבל, היא הגשמת אינטרס ציבורי, מוצהר חותרת נגד המגמה הזו

זו . של התנגדות למדיניות הממשלה או תמיכה בה, עמדות מדיניותזו אינה שאלה של : יש להדגיש

 נגד גורמים –דיפלומטית וביטחונית , משפטית –שאלה של מאבק קשה שמנהלת מדינת ישראל 

המבקשים להציג אותה כמדינה שאינה מסוגלת ואינה חפצה לטפל במקרים של עברות על דיני 

-פלילי הביןלזירת בית המשפט הלהתיש את כוחה ולגרור אותה , כדי להצר את צעדיה, המלחמה

 תועצמאב תדחוימ בוודאי שלא להגנה, זהו אינו אינטרס ציבורי שראוי להכרה. לאומי בהאג

 .ןוגה חרזא לכל תנתינ אלש פריווילגיה

 "שוברים שתיקה"בבוחנו אם ראוי ליצור עבור , ו גם על כךבית המשפט יתבקש אפוא ליתן דעת

 .חיסיון חדש
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 סיכום .10

, ממסירת העדויות המצויות בידם בעניינו של חשוד "שוברים שתיקה"הבקשה לפטור את ארגון 

 .מופלגים מעוררת שורה של קשיים, בהסתמך על חיסיון

שתיקה זכאים להנות  אם שובריםרב ספק , ככל שהבקשה היא להסתמך על חיסיון עיתונאי

: אין לטעות, ראויה לפרשנות רחבה' עיתונאי'אף אם הרחבת המונח , ראשית .ממעמד של עיתונאי

היא לא נועדה להגן על כל . בשל תועלותיו הציבוריות העיתונות ההגנה נועדה להגן על מקצוע

למנטריים כך גם לגבי ארגונים חוץ פר .אף אם זו תורמת לשיח הציבורי, פעילות ציבורית

כי תפקידם הציבורי ', עיתונאים'אינם יכולים להיחשב , בהגדרה, הללו. המבקשים לקדם סדר יום

  .שונה

, ייתכן שמתקיימים חריגי הלכת ציטריןגם אם יוכר חיסיון עיתונאי , דנןספציפית לגבי המקרה 

על זהותו של אין מדובר בהגנה , יתירה מכך. ובייחוד חומרת העבירה אשר מסירה את החיסיון

הגנה זו אינה מוכרת כיום בדין . על חפותו של מי שזהותו ידועה, מקור אלא בהגנה רחבה יותר

הגנה אך בשל התחייבות שלא למסור את המידע אינה מהווה כשלעצמה עילה , בנוסף. הישראלי

 .עיתונאי או אחר לחיסיון

שהבקשה הרי  ,כפי שמסתבר ,הארגוןשל  ולטובת פעילות ככל שהבקשה היא ליצירת חיסיון חדש

, י לקידום סדר יום רעיוניתלשממשהוא עצמו ארגון חוץ , פורום קהלת. מעוררת קשיים נכבדים

סוכני . סבור כי אין הצדקה לברוא חיסיון חדש עבור מי שפועלים לקדם סדרי יום רעיוניים

הכלים . ית כבדהשנויה על פי רוב במחלוקת ציבור, נדה ספציפית'רעיונות מבקשים לקדם אג

ייתכן אף שלעיתים . ובמסגרת החוק כמובן כולם לגיטימיים, לקידום הרעיונות הללו מגוונים

אולם יש לזכור כי אין הצדקה להבחין בין ארגונים חוץ  .מזומנות נודעת חשיבות לפעילות זו

מתכסים לבין אלו שאינם " ארגוני זכויות אדם"או בין אלו שמכנים עצמם , פרלמנטריים שונים

טמונה בכך סכנה כבדה של גרירת בית . חברתי או פוליטי, באצטלה זו לקידום סדר יום רעיוני

, גם אם לפעמים הוא מאתגר, הקו המפריד. םייטילופו המשפט אל תוך ויכוחים אידיאולוגיים

 .נדה'וארגונים מבקשים לקדם אג, עיתונאים תכליתם לחשוף מידע לציבור: שריר וקיים

גם אם יתקבל הרעיון של יצירת חיסיון ייחודי לארגונים סוכני  ,"ם שתיקהשוברי"ספציפית לגבי 

איננה מיצוי  הארגון מעיד על עצמו כי תכלית פעילותו .נראה שאין להחילו לגבי ארגון זה, רעיונות

סיום "היא  ותכלית פעילות. הדין עם מי שסרח או חשיפת אירועי עבריינות לשם הטיפול בהם

לחקירות מצד ומדינאים ל "חשיפת קציני צהבין היתר גשמתה הוא ואמצעי לה, "הכיבוש

רשויות החוק בישראל פועלות באופן נמרץ למיצוי הדין עם מי שסרח . טריבונלים בין לאומיים

והן כדי למנוע חשיפת , הן בשל חשיבות הדברים לגופם, במסגרת מנגנוני האכיפה הישראלים

שתכלית , עילות זו היא לצנינים בעיני שוברים שתיקהפ. לאומיים-ישראל להליכים פליליים בין

יש קושי של  –גם אם תעבור הבקשה את כל המשוכות דלעיל , לאור זאת. כאמור, פעילותם הפוכה

בכך , בשר מבשרה של מערכת אכיפת החוק הישראלית, ממש בהכרה מצד בית משפט ישראלי

בר על הצורך בגילוי האמת לצורך הליכי אינטרס הגו, שיש אינטרס ציבורי בשימור פעילות הארגון

 .אכיפת החוק בישראל
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 . בטרם יכריע בבקשת החיסיוןליתן דעתו בית המשפט מתבקש אפוא על כל זאת 
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