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  5 

 6  :עני  באותו וציינה הוסיפה חיות' א השופטת' כב ואילו

  7 

 8 זכויות מפני לסגת עליה מתאימי� ובמקרי� מוחלטת אינה מידע לקבלת הזכות, אכ "

 9 אינטרסי� מפני או, טוב ולש� לקניי , לכבוד, לפרטיות הזכות כגו  להגנה הראויות אחרות

 10 הרשות של התקי  ותפקודה שלה החו� יחסי, המדינה ביטחו  כגו  חשובי� ציבוריי�

 11) 4(ס ד"פ, האר� עיתו  הוצאת' נ גבוהה להשכלה המועצה 9135/03 �"עע: ראו( הציבורית

 12' נ התחבורה משרד � ישראל מדינת 6013/04 �"עע); ג"המל עניי : להל ) (2006( 235, 217

 13)). התחבורה משרד עניי : להל ) (2006( 60) 4(ס ד"פ, מ"בע הישראלית החדשות חברת

 14. מידע לקבלת הזכות נסוגה מפניה� הציבוריי� האינטרסי� אחד את מבטא) 4)(ב(9 סעי.

 15 רתיעה, דהיינו), Chilling effect" (מצנ  אפקט" של יצירתו את למנוע הרצו  ניצב בבסיסו

 16 דברי� כי חשש בשל  וגלוי פתוח דיאלוג מקיו� ועובדיה הציבורית הרשות חברי של

 17 התכלית. כול לעי  ייחשפו פנימיות דעת בחוות או פנימיי� בדיוני� יד� על שייאמרו

 18 ועל הציבור רשויות של החלטותיה  איכות על הגנה, אפוא, היא הסעי. שביסוד המרכזית

 19  "... קבלת  תהלי- של האפקטיביות

  20 

 21 מאמני" של מועמדות" את בחנה ההתאחדות מטע" האיתור ועדת. לעניננו יפי" אלה דברי"

 22 אות" במסגרת כי להניח יש. הנבחרת מאמ  לתפקיד לוי אלישע במאמ  בחרה בטר" שוני"

 23 האיתור ועדת חברי. המועמדי" מ  אחד לכל בנוגע ושליליי" חיובי" היבטי" נבחנו דיוני"

 24 במסגרת יד" על שנאמרו שהדברי" לחשוש מבלי, גלוי באופ  להתבטא חופשיי" עצמ" חשו

 25 איפוא עלולה העתירה קבלת. כל לעיני הימי" ברבות ייחשפו, הוועדה של סגורי" דיוני"

 26  .בעתיד דומי" במקרי" האיתור ועדת של בדיוני", רצוי ובלתי" מצנ  אפקט" אותו את ליצור

  27 

 28 אחד בקנה עולה אינו המבוקש המידע את למסור ההתאחדות של סירובה כי טענה העותרת .22

 29 מדובר א" ג", לדידה, קרי, גישה בעני  העליו  המשפט בית שהתווה שלבי �הדו המבח  ע"

 30 הא" לבחו  ההתאחדות על היה שומה עדיי , לחוק) 4)(ב(9' ס של כנפיו תחת החוסה במידע

 31  . לחוק 10' בס המפורטי" השיקולי" לרבות, הסייג של תכליתו ע" אחד בקנה עולה הגילוי אי

  32 

 33  .להדחות זו טענה של דינה ג"
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  1 

 2  :קובע לחוק 10' ס

  3 

 4 הרשות תית , �9ו 8 סעיפי� הוראות מכוח, זה חוק לפי מידע למסור סירוב לשקול בבואה"

 5 לעני  וכ , בבקשתו זאת ציי  א�, במידע המבקש של לענינו, היתר בי , דעתה הציבורית

 6 שמירה או, בטיחותו או הציבור בריאות על שמירה של מטעמי� המידע שבגילוי הציבורי

 7  ".הסביבה איכות על

  8 

 9 הרשות על עדיי  שומה, לחוק) 4)(ב(9' ס של הסייג עליו שחל במידע מדובר כאשר ג", משמע

 10 המבקש של עניינו הוא הראשו  ההיבט. היבטי" שני על, היתר בי , דעתה לית  הציבורית

 11 שיש האינטרס על גובר זה אישי עניי  שמא להחליט מנת על, בבקשתו זאת ציי  א�, במידע

 12 של מטעמי" המידע בגילוי ציבורי עני  יש הא" הוא השני ההיבט. המידע של גילויו באי

 13  .הסביבה ואיכות, בטיחותו, הציבור בריאות

  14 

 15 מגלה ההתאחדות אל העותרת של הדרישה במכתבי עיו , הראשו  להיבט הנוגע בכל, עקא דא

 16 ג", המסויי" המידע בקבלת לה שיש המיוחד העני  מהו להסביר טרחה לא כלל העותרת כי

 17 שזו על ההתאחדות על להלי  יכולה היא אי  ממילא. לראשונה סורבה שדרישתה לאחר

 18 עני  בשל ממנה להחריגו מצאה ולא, המבוקש המידע על לחוק) 4)(ב(9' ס הוראת את החילה

 19 ההסבר במסירת די אי . ידה על הוסבר לא וטעמו שטיבו, המידע בקבלת לעותרת שיש אישי

 20 את ההתאחדות מ  ידיה במו העותרת מנעה זו בדר� שכ , העתירה במסגרת לראשונה

 21  .המבוקש המידע את למסור סירבה בטר" טיעוניה את לבחו  האפשרות

  22 

 23 הציבור בריאות על לשמירה נוגע אינו המבוקש המידע כי חולק אי , השני להיבט הנוגע בכל

 24  . הסביבה איכות על לשמירה נוגע איננו וג", בטיחותו או

  25 

 26 המידע את לעותרת למסור ההתאחדות של בסרובה פג" למצוא אי  עני  של לגופו ג", משכ� .23

 27  .המבוקש

  28 

 29  .נדחית העתירה, לעיל שפורטו הטעמי" מכל, דבר סו+ .24

  30 

 31  .0 7,500 של בסכו" ההתאחדות בהוצאות תישא העותרת .25

  32 

 33  .לצדדי" הדי  פסק את תשלח המזכירות .26
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