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בבית המשפט המחוזי בירושלים עת"מ 19410-07-15

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

בפני כבוד השופט יגאל מתל

בענייו התנועה לחופש המידע (ע"ר) (מספר 580425700)
ע"י ב"כ עוה"ד אורלי אדרי

המסלול האקדמי המכללה למנהל
ת.ד. 25703 ראשון לציון 752501

פקס: 03-9560359 העותרת ,• טלפון: 03-9560146 {

נ ג ר

משרד ראש הממשלה
ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) מרחוב מח"ל 7,

מעלות דפנה, ת.ד. 49333 ירושלים 91493
02-5419582 : טלי: 02-5419555, פקסי

ובעניין מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה
ע"י ב"כ עוה"ד דוד נ. שמרון, ו/או מ. ראבילו
ממשרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושותי

הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים, 9695801
טל: 02-6490649 פקס: 02-6490659 המשיבים {

בקשה לצירוף משיב
, מבקש מבית המשפט הנכבד להורות על צירוף ראש הממשלה משרד ראש הממשלה (להלן: המשיב)
כמשיב לבקשה שהגיש המשיב לדחית המועד ליישום פסק הדין שניתן בעתירה, ולבקשת הרשות
לפתוח בהליך מינהלי בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 13 בחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 (להלן:

החוק, ו-הבקשה).

1. העתירה שבכותרת עוסקת במסירת חשבוניות ההוצאות במעון ראש הממשלה.

2. בעתירה ניתן פסק דין במיום 27.1.2016, אשר קבע כי "העתירה נמחקת בכפוף להתחייבות
המשיב בהודעותיו למסירת המידע לעותרת תוך 90 יום מהיום, תוך ההשמטות שסוכם
עליהן בדיון שהתקיים ביום 28.10.2015" (סעיף 8 בפסק הדין). בהתאם לפסק הדין על

המשיב למסור המידע עד ליום 27.4.2016.

3. המשיב שקד על איסוף החשבוניות בהתאם לפסק הדין והשלים את מלאכתו. החשבוניות
שנאספו מתייחסות הן לרכישות כלליות וציבוריות עבור הוצאות מעון ראש הממשלה
(להלן: הוצאות השימוש הציבורי), והן להוצאות בגין השימוש הפרטי היום-יומי של ראש

: הוצאות השימוש הפרטי). הממשלה ובני ביתו (להלן

4. עם כלות מלאכת האיסוף, התחוור למשיב, כי החשבוניות מושא העתירה כוללות, בין היתר,
מידע הכולל פרטים על אודות ראש הממשלה ובני ביתו, אשר מסירתם עלולה לפגוע בו.

5. בשבוע שעבר פנה ראש הממשלה, ללשכת היועץ המשפטי לממשלה בבקשה לעכב את
מסירת המידע. הועלתה הטענה כי המידע הכלול בחשבוניות באשר להוצאות השימוש
הפרטי הוא מידע הכולל פרטים על אודות ראש הממשלה ובני ביתו כאמור בסעיף 13 בחוק
חופש המידע, התשנ"ח - 1998 (להלן: החוק), וכי המצאת כל החשבוניות מושא העתירה
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לידי העותרת, מהווה, בין היתר, פגיעה בפרטיות ראש הממשלה ובני ביתו, וכי אין למוסרו

לידי העותרת.

6. בנסיבות אלה הגיש המשיב בקשה ארכה שעניינה דחיית המועד ליישום פסק הדין, וכלל בה

בקשה לניהול הליך בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 13 בחוק - "הגנה על צד שלישי".

7. המשיב סבור כי יש לצרף את ראש הממשלה כמשיב רלוונטי לבקשה.

8. תקנה 6(א) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א - 2000 (להלן:
התקנות), קובעת כי המשיבים בעתירה יהיו הרשות שנגד החלטתה מכוונת העתירה "וכן כל
מי שעלול להיפגע מקבלת העתירה". תקנה 6(ב) קובעת כי "בית המשפט רשאי, בכל שלב

משלבי הדיון, נ...] להורות על צירופו של עותר או משיב".

9. להשלמת ההיבט המשפטי, נציין כי הבקשה לצרוף המשיבים דנן נסמכת אף על סעיף 17(ג)
בחוק, הקובע כי בית המשפט הנכבד ייתן החלטה "על מסירת מידע העלול לפגוע בזכויות

צד שלישי" לאחר מתן הזדמנות לצד השלישי "להשמיע טענותיו".

10. מתן ההזדמנות בהתאם לסעיף 17(ג) בחוק, בשילוב עם תקנה 6 לתקנות תומכות בבקשת
המשיב לצירוף ראש הממשלה ובני ביתו כמשיבים לבקשה.

בנסיבות אלה, סבור המשיב כי יש מקום לצרף את ראש הממשלה כמשיב לבקשה, על מנת שבית
המשפט ישמע את טיעוניו טרם יקבל החלטה בבקשת המדינה למתן ארכה ליישום פסק הדין

בעתירה ולפתיחה בהליך בהתאם לסעיף 13 בחוק.
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