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 תגובה מקדמית

, מתכבדים המשיבים להגיש תגובה 2.11.20בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

 . לעתירה מטעמם

 מבוא

לפי בבקשת העותרים  22.7.20מיום ( הממונה –)להלן  2החלטת המשיבה של העתירה,  העניינ .1

 קמן: מידע כדללקבל ( חוק חופש המידעאו  החוק –)להלן  1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

בדיונים שעניינם התמודדות מדינת תמלילים של ישיבות הממשלה וועדות השרים  .א

, לרבות התקנת תקנות חירום וכל חקיקה אחרת עם משבר נגיף הקורונהישראל 

 ;(התמלילים –)להלן  שהותקנה בקשר לכך

חומרי הרקע אשר שימשו בסיס להחלטות שהתקבלו בממשלה בנושא משבר  .ב

 . (מרי הרקעחו –)להלן  הקורונה

( לחוק, האוסר על 4)א()9בהסתמך על סעיף  החלטה נדחתה הבקשה לקבלת התמליליםב .2

( לחוק, הפוטר 4)ב()9, וכן בהסתמך על סעיף ר מידע שגילויו אסור על פי כל דיןומסהרשות ל

אשר לחומרי הרקע, הוארכה התקופה למתן את הרשות ממסירת מידע שעניינו דיונים פנימיים. 

קשה, בשל הצורך בהמשך בחינת הנושא בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים המענה לב

 לעניין.

, וכן את אי מתן בעתירתם תוקפים העותרים את נימוקי ההחלטה בעניין אי מסירת התמלילים .3

 המענה לבקשתם לקבלת חומרי הרקע. 

 המשיבים יטענו, כי דין העתירה להידחות.  .4
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 בפתח הדברים יצוין, כי העותרים קיבלו לעיונם פרוטוקולי - אשר לתמלילי ישיבות הממשלה .5

הממשלה וועדת השרים, אלא שהם לא מסתפקים בכך ומבקשים לקבל תמלילים  שלהחלטות 

   לכך מתנגדים המשיבים, כאמור. של הדיונים. 

חובת סודיות על הדיונים וההחלטות של הממשלה יסוד: הממשלה קובע -( לחוק4)א()35סעיף  .6

)ובלבד שגילויו ופרסומו  דות השרים בין היתר בעניין שהממשלה החליטה לשמרו בסודעושל ו

. בהתאם לכך, ומכוח סמכותה לפי של עניין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה(

הממשלה לקבוע את סדרי ישיבותיה ועבודתה, דרכי דיוניה ואופן קבלת  יסוד:-)ו( לחוק31סעיף 

 14 סעיף(. זמני)תקנון  35-הלעבודת הממשלה  תקנון לאשר הממשלה החליטההחלטותיה, 

לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי  71לתקנון קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות, וסעיף 

ישיבות הממשלה הוא "סודי ביותר", וקובע איסור בדבר עיון בתמלילים אלו למעט לחברי 

מלילים, בדין נדחתה בקשת העותרים לפי סעיף על העיון בתהאמור הממשלה. לנוכח האיסור 

 . ( לחוק4)א()9

בחוק חופש המידע, שאין  עוגנתהמ הזכות לקבלת מידעלמעלה מן הצורך יוסיפו המשיבים, כי  .7

מול שיקולים מתחרים כבדי ה יש לאזנ. ה זכות מוחלטת כי אם יחסיתננ, איחולק על חשיבותה

החשש מפני "האפקט המצנן" אשר עלול להשפיע  כללםוב שקיבלו אף הם עיגון בחוק, משקל,

, שהוביל לחקיקת הסייג הקבוע בסעיף על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו

היא כי  שיביםועל בסיס הוראות הדין, עמדת הממלאכת האיזון הזו ל תייחסבה .( לחוק4)ב()9

ים של איסור עיון בתמליל כללהאין כל מקום לחשיפת התמלילים המבוקשת, וכי בענייננו תקף 

  אלו, ואין מקום להחלת חריג לו.

חומרי  הושלם הליך ריכוזבימים אלו כי  המשיבים מתכבדים לעדכן – אשר לחומרי הרקע .8

חומרי הרקע בשיתוף עם משרדי הממשלה ם הפרטנית של לאחר שתסתיים בחינתוכי  ,הרקע

לעדכן את בית המשפט לטה בעניינם וליתן הח 2-ו 1הרלוונטיים לעניין, בכוונת המשיבים 

ככל הניתן לפני הדיון הקבוע בפני בית המשפט הנכבד ביום  ,והעותרים ביחס להחלטתם

26.11.20. 

 אשר על כן, דין העתירה להידחות.  .9

 

 יסוד: הממשלה והתקנון לעבודת הממשלה-חוק –רקע כללי 

החלטות של הממשלה ושל יסוד: הממשלה קובע באופן קטגורי כי דיונים ו-לחוק 35סעיף  .10

ועדות השרים בנושאי ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה הם סודיים; ומסמיך את הממשלה 

( 4)-( ו3בפסקאות ) עניינים נוספים, כפי שנקבעדיונים והחלטות כאמור בלקבוע סודיות ביחס ל

 של סעיף קטן )א(:

 

אלה הם  ")א( הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניינים

 סודיים וגילויים ופרסומם אסור:

 ביטחון המדינה; (1)

 יחסי החוץ של המדינה; (2)
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סוג עניינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכריזה  (3)

 עליו בצו, לעניין סעיף זה;

עניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין  (4)

 דע על ההחלטה.כאמור אינו אסור אלא על מי שי

לא יחולו על דברים שהממשלה או ראש הממשלה, או  (א) הוראות סעיף קטן (ב(

או על , מי שהממשלה או ראש הממשלה הסמיכוהו לכך, התירו את פרסומם

 ".פי דין-דברים שפרסומם נדרש על

 

 הממשלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה, דרכי"יסוד: הממשלה קובע כי -)ו( לחוק31סעיף  .11

  ".ן מסויםידיוניה ואופן קבלת החלטותיה אם דרך קבע ואם לעני

מכוחו של סעיף זה נקבע התקנון לעבודת הממשלה, המתווה את סדרי ישיבותיה ודרכי עבודתה 

 של הממשלה. 

שהותקן מכוח סמכותה כפי שניתנה לה בהוראות חוק התקנון לפיו פועלת הממשלה הנוכחית,  .12

(. התקנון התקנוןאו  הממשלה תקנון - )להלן 35-עבודת הממשלה הלהזמני התקנון היסוד, הוא 

, שבה אימצה הממשלה, באופן זמני, 24.5.2020מיום  11מס' אושר במסגרת החלטת הממשלה 

)וזאת  34-לתקופת הממשלה ה 26.5.15מיום  29מס' את התקנון שנקבע בהחלטת ממשלה 

מראש של ראש הממשלה וראש הממשלה בסייג אחד שאינו רלוונטי לענייננו הנוגע להסכמה 

החלופי בנוגע לקביעת סדר היום לעבודת הממשלה ודיוניה(. כפי שיפורט בהמשך, הוראות 

לחוק  35-)ו( ו31התקנון עולות בקנה אחד עם הסמכות המוקנית לממשלה בהוראות סעיפים 

 . היסוד

-לא יינתן פרסום לסדר"; וכי "ישיבות הממשלה הן סגורות"לתקנון הממשלה מורה כי  14סעיף  .13

ידי מזכיר הממשלה ולפי -היום, אלא על-היום של ישיבות הממשלה ולנספחים המצורפים לסדר

 . "שיקול דעתו

פרק ט' לתקנון הממשלה עוסק באופן תיעוד דיוני הממשלה והחלטותיה; ופרק י' לתקנון עוסק  .14

 בסודיות ומסירת ידיעות.

לתקנון( אשר  71" )ס' ני הממשלה וועדות השריםתמליל של דיותקנון הממשלה מבחין בין " .15

פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל כולל תיעוד מלא של כל הנאמר בישיבה; לבין "

  לתקנון(. 72" )ס' ועדות השרים

(, מורה התקנון כי ככלל יתועדו דיוני הממשלה וועדות השרים "סטנוגרמות")תמלילים ביחס ל .16

ליל כפי שיורה מזכיר הממשלה. הסעיף מוסיף ומורה, כי התמלילים בהקלטה, וכי ייערך תמ

ידי מזכיר הממשלה בגנזך המדינה; וכי העיון בהם יהיה -" ויופקדו עלסודי ביותריסווגו "

חמישים שנה, בהתאם למגבלות העיון  -אפשרי לאחר שלושים שנה ובעניינים ביטחוניים 

 2010-תש"עהחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, לתקנות הארכיונים )עיון ב 8הקבועות בתקנה 

. כן מורה התקנון כי חברי אלו לתקנות הראשונהובתוספת  (תקנות הארכיונים)להלן: 

הממשלה לא יקבלו עותק מן התמליל אולם יוכלו לעיין בו, ועיון עובד ציבור בתמליל טעון 
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 71יובא להלן סעיף  אישור מזכיר הממשלה אשר יינתן בנסיבות מיוחדות. למען הסדר הטוב,

 לתקנון כלשונו:  

 

 תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים. 71"

)א( תמליל של דיוני הממשלה וכן של ועדות שרים יירשם כפי שיקבע מזכיר 

 . ככלל יתועדו הדיונים גם בהקלטה.("תמליל" -להלן )הממשלה 

לרבות התמלילים יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועברו לגורמים אחרים 

 לשרים.

 להפקדת התמלילים בגנזך המדינה.מזכיר הממשלה אחראי 

 תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן יסווג "סודי ביותר". (ב)

התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים )עיון 

 .2010-בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש״ע

ה רשאי, על אף האמור בסעיף )ב( לעיל, לסווג תמליל או חלק מזכיר הממשל )ג(

 ממנו בכל סיווג.

תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן בעניינים אולם, 

לחוק יסוד: הממשלה, יסווגו "סודי ביותר" ויחולו עליהם  35המפורטים בסעיף 

 לתקנון זה בשינויים המחויבים. 72הוראות סעיף 

פרוטוקול החלטות ותמליל של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ראה  לעניין

 לתקנון. 51סעיף 

 העיון בתמלילים כמפורט לעיל אסור, למעט לחברי הממשלה. (1)ד( )

מזכיר הממשלה רשאי, בנסיבות מיוחדות, ( לעיל, 1ור בסעיף )על אף האמ( 2)

בתמליל של ישיבת ממשלה או ועדת שרים, וזאת  לאשר לעובד ציבור לעיין

 לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור.

המבקש לעיין בתמליל יודיע על כך למזכיר הממשלה והוא יעמיד את התמליל ( 3)

 המבקש במזכירות הממשלה.לעיונו של 

מזכיר הממשלה יתיר למי שנשא דברים בישיבת ממשלה או בוועדת שרים ( 4)

" לעיין בדבריו כפי שנרשמו בתמליל, וזאת במתכונת שיקבע מזכיר הממשלה

ידי הח"מ, אלא אם צוין -הוספו על –]ההדגשות לעיל, וכן ההדגשות להלן 

 .[אחרת

במסגרת גם עומדת בהוראות הדין הוכרה כרסמים המדיניות לפיה התמלילים אינם מפו .17

במסגרת הנחיה זו נכללה התייחסות לצורך  .3.1002' מס לממשלה המשפטי היועץ הנחיית

להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים, ללא האילוצים הכרוכים בפרסום הדיון, 

מונח . יוער כי החיב להלן()עליו נר ( לחוק חופש המידע4)ב()9ברוח הוראותיו של סעיף 

   כאמור בפתח ההנחיה(:יה מכוון לסטנוגרמות )פרוטוקולים על פי ההנח

 

 הממשלה דיוני של פרוטוקולים לפרסם או לגלות אין, ככלל, לפיה, "המדיניות

 דיון של באפשרות לפגוע שלא מנת-על, מהחלטות להבדיל, ועדות שרים ודיוני

 שיקולים ללא, המשתתפים ושאר השרים של והתבטאות חופשית ופתוח ענייני

 בחוק הוכרו אלה . שיקוליםיסודה הדברים בדין בפרסום הכרוכים ואילוצים
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פנימיות  דעת וחוות אודות דיונים מידע למסירת סירוב כמצדיקים המידע חופש

 עיון להתיר קיימת הסמכות הממשלה מזכיר בידי, זאת ( לחוק(. עם4)ב()9)סעיף 

ייעשה  שהדבר רצוי כי אם, מיוחדות נסיבות בשל רמותסטנוג צילום או

 ."במשורה

לתקנון הממשלה מורה על עריכת פרוטוקול לדיוני הממשלה  72, סעיף פרוטוקוליםביחס ל .18

, יכלול מידע תמציתי ביחס לדיון אשר בשונה מן התמליל וההקלטהוועדות השרים שלה, 

קולים נשלחים לבעלי תפקידים דוגמת )ד( לתקנון, הפרוטו72כמפורט בסעיף. בהתאם לסעיף 

 לתקנון: 72נשיא המדינה, היועץ המשפטי לממשלה והשרים. להלן נוסחו של סעיף 

 

 פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים. 72"

מזכיר הממשלה, או מי שהוסמך על ידו, יערוך פרוטוקול של הדיונים )א( 

 השרים.וההחלטות של הממשלה ושל ועדות 

בפרוטוקול יירשמו שמות הנוכחים בישיבה, שמות הנעדרים, סיכום הדיון,  )ב(

אם נתקבלו, ואם  -הנחיות ראש הממשלה, או יושב ראש הוועדה, ההחלטות 

 גם מניין הקולות בהצבעה. -נערכה הצבעה לגבי החלטה באותה ישיבה 

לפי העניין,  ראש ועדת שרים,-פי החלטה של ראש הממשלה או של יושב-על )ג(

לא תיכלל בפרוטוקול החלטה סודית ונוסחה יישמר בנפרד אצל מזכיר הממשלה, 

 ובפרוטוקול יצוין "ההחלטה שמורה במזכירות הממשלה".

העתקי הפרוטוקולים, למעט פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון  )ד(

ליועץ  לאומי, וועדות שרים מסווגות אחרות, יופצו לנשיא המדינה, לשרים,

המשפטי לממשלה הממשלה ולבעלי תפקידים אחרים, כפי שקבע מזכיר 

 הממשלה.

מזכירות הממשלה תעביר החלטות של הממשלה ושל ועדות השרים לשר  )ה(

 ."המופקד על ביצוען, ולגורמים אחרים הנוגעים לעניין

 חלטותהההנה כי כן, בהתאם לתקנון הממשלה, ברוב רובם של הנושאים הנדונים בממשלה,  .19

המילולי  תמלילהההחלטות אינם סודיים; ורק  פרוטוקולוכן מהלך הדיון כפי שמשתקף ב

 המלא הוא סודי. 

( אף על צרופותיהן יצוין כי חלק מהמידע )ההחלטות; וסדר היום, הכולל את הצעות ההחלטה

באתר המרשתת של משרד ראש  מתפרסם כיום בשגרה בפרסום יזום מטעם מזכירות הממשלה

 .לההממש

ידי ממשלות -הוראות התקנון הנוכחי בעניינים אלה דומות במהותן להוראות שנקבעו על .20

פועלת הממשלה  םישראל במשך שנים ארוכות; והן משקפות סדרי עבודה מושרשים לפיה

 לאורך שנים ארוכות מימים ימימה, בהתאם לתקנונים שאישרה.

הממשלות  10ית ולתקנוני עבר של למען הנוחות, להלן קישור לתקנון עבודת הממשלה הנוכח

 שקדמו לה )יוער, כי מספרי הסעיפים הרלוונטיים לענייננו השתנו לאורך השנים(:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/government_documents35/he/Gov

Docs_gov35regu250520.pdf_ 
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http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon34.pdf 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon33.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov32/he/takanon120812.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov31/he/takanonGov31.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdf 
er/generalpage/gov29/he/takanonGOV29.pdfhttps://www.gov.il/BlobFold 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov28/he/takanon28.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov27/he/gov27.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov26/he/gov26.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pdf 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf 

 

לתקנון  73פרק י' לתקנון הממשלה עוסק בסודיות ומסירת ידיעות. בפתחו של פרק זה, בסעיף  .21

לתקנון מתייחס  75יסוד: הממשלה אשר צוטט לעיל. סעיף -לחוק 35מובא במלואו סעיף 

" )ראו לתקנון 73לפרסם ענינים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף לסמכות של מזכיר הממשלה "

יסוד: הממשלה, להתיר -)ב( לחוק35ממשלה בהתאם לסעיף הסמכת הממשלה למזכיר ה

 לחוק היסוד )י"פ התשכ"ט 35פרסום החלטותיה ודיוניה אשר פרסומם אסור בהתאם לסעיף 

 ((. 602, בעמ' 1498

לתקנון, ומכוחו מפרסם מזכיר הממשלה את סדר היום  76הפרסום לציבור מוסדר בסעיף  .22

ות הממשלה והחלטות ועדות השרים אשר קיבלו לדיוני הממשלה וועדות השרים, ואת החלט

 תוקף של החלטת ממשלה: 

 

 פרסום ברבים  .76"

מזכיר הממשלה רשאי להתיר פרסום סדרי היום, הצעות להחלטה והחלטות של 

 הממשלה ושל ועדות השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה". 

לתקנון כי  77קובע סעיף  ידי מזכיר הממשלה,-בצד ההוראות המסדירות פרסום לציבור על .23

מלפרסם ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או ועדות שרים, לרבות  מנועיםהשרים 

היום לקראת הדיון, אלא אם קיבלו הסמכה מאת ראש הממשלה, או  החומר שהוגש לסדר

ראש ועדת השרים או מזכיר הממשלה. בצד זאת הובהר, כי שר לא יהא מנוע מפרסום -יושב

הוכן במשרדו של השר והוא בתחום אחריותו של המשרד, אך משום שהוגש כחומר חומר ש

לסדר היום. כן נקבע, כי שר רשאי להסביר את החלטת הממשלה או הוועדה, ובלבד שלא יחלוק 

 באישור ראש הממשלה. על ההחלטה ולא ימסור פרטים על הדיונים שקדמו לה אלא 

הציבור בעניין החלטות ממשלה וחומר אחר יטופלו פניות בכתב מלתקנון מורה, כי " 78סעיף  .24

 ".  ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה 1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

יסוד: הממשלה ולתקנון הממשלה, דיוני הממשלה -פרק זה, בהתאם לחוק-לסיכום תת .25

רט סודיים, שאפשרות העיון בהם היא מצומצמת ביותר, כמפו תמליליםמוקלטים ונערכים 

חשיפתם של התמלילים מתאפשרת בשלב מאוחר יותר, כחומר לתקנון הממשלה.  71בסעיף 

 ידי ארכיון המדינה, בהתאם לתקנות הארכיונים.-ארכיוני העומד לעיון הציבור על

http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon34.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon33.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov32/he/takanon120812.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov31/he/takanonGov31.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov29/he/takanonGOV29.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov28/he/takanon28.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov27/he/gov27.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov26/he/gov26.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf
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לתקנון, כוללים רשימה סגורה של  72אשר נערכים בהתאם לסעיף  פרוטוקולים של החלטות .26

ם והנעדרים, סיכום הדיון, הנחיות ראש הממשלה, פרטי מידע, ובכללה שמות הנוכחי

גם מניין הקולות  –אם התקבלו, ואם נערכה הצבעה לגבי החלטה באותה ישיבה  –ההחלטות 

בעד ונגד או ציון שההחלטה התקבלה פה אחד. פרוטוקולים אלה אינם מסווגים כסודיים; והם 

לתקנון. כמו כן, פניות לקבלת  )ד(72מופצים אחרי הדיון לבעלי התפקידים המפורטים בסעיף 

לתקנון,  78ההחלטות במסגרת בקשות לפי חוק חופש המידע, בהתאם לסעיף  יפרוטוקול

 נבחנות פרטנית ונענות בהתאם לעניין.

נוסף על כך, מזכיר הממשלה מפרסם באופן יזום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה את  .27

הצעות בעניינים סודיים( ובכלל זה את של הממשלה ושל ועדות השרים )למעט  סדרי היום

והחלטות  החלטות הממשלה; את , על צרופותיהןשהונחו לפני הממשלה בישיבותיה ההחלטה

 - הסיכומים של ישיבות הממשלהועדת השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה; ואת 

שנאמרו הכוללים התייחסות להחלטות שהתקבלו )למעט החלטות בעניינים סודיים(, לדברים 

בפתח ישיבת הממשלה )הצהרות שבימי שגרה ניתנות בנוכחות אמצעי התקשורת(, לסקירות 

בדרך כלל  שהוצגו בישיבה או נושאים שנדונו גם אם לא התקבלה לגביהם החלטה. יצוין כי

ידי מזכירות הממשלה במרוכז אחת לשבוע, ביום חמישי, ביחס -פרסום ההחלטות נעשה על

 לו בשבוע החולף. לכלל ההחלטות שהתקב

משאל שמובאות לאישור הממשלה או ועדת שרים בדרך של  הצעות החלטהכמו כן מתפרסמות  .28

)ב( לתקנון(. חומרים אלה מתפרסמים באתר המרשתת של 38)ב( או סעיף 19)לפי סעיף  בכתב

נט הפנים -משרד ראש הממשלה, לאחר שהופצו תחילה לחברי הממשלה באתר האינטרה

כ"אתר המעטפה". פרסום החומרים כאמור נעשה מכוח הסמכות הנתונה ממשלתי, הידוע 

 לתקנון עבודת הממשלה שנזכרו לעיל.  76-ו 14למזכיר הממשלה לפי סעיפים 

צילום המכתב שנשלח ממזכירות הממשלה לשרים בעניין חומרים המתפרסמים באופן יזום 

 1מש/לציבור, אשר משקף את הנוהג בעניין זה מצורף ומסומן 

)א( 38או סעיף )א( 19 סעיף לפי טלפוני במשאלמאפשר קבלת החלטות גם  תקנוןהיצוין כי  .29

 החלטה הצעת לשרים מופצת . במצב כזהדחופה החלטה קבלתב צורךוזאת כאשר יש  לתקנון

 כי מבקש ריםמהש מי)אם  השרים בין דיון שמתקיים בלי, להצביע מתבקשים הם שעליה

 ראש החליט אם אלאפה, -בעל המשאלפי -על בו יוכרע לא, הממשלה בישיבת יידון הנושא

 (. לתקנון)א( 19 בסעיף כמפורט, כאמור משאל של בדרך להכריע ההכרח מן כי הממשלה

 באתר יזום באופן מתפרסמות אינן הצעות החלטה המופצות במשאל טלפוניבימי שגרה  .30

משום שממילא בתוך פרק זמן קצר ביותר כבר קיימת  ,ממשלהראש ה משרד של מרשתתה

 )א(19החלטה בתוקף והיא מתפרסמת לעיון הציבור, בציון העובדה כי היא התקבלה לפי סעיף 

 לתקנון כאמור.  )א(38או סעיף 

עם זאת, לנוכח הנסיבות המיוחדות המאפיינות את העת הנוכחית, אשר בעטיין נוצר הצורך  .31

ה מזכירות הממשלה לפרסם באופן פעלפות רבות בדרך של משאל טלפוני, לקבל החלטות דחו

באתר המרשתת של משרד ראש  הצעות החלטה המתקבלות בדרך של משאל טלפונייזום גם 

)א( או 19הצעות ההחלטה בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה שהתקבלו לפי סעיף הממשלה. 
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הצעות החלטה חדשות מתפרסמות באתר )א( פורסמו באתר משרד ראש הממשלה, ו38סעיף 

יובהר כי האמור מתייחס להחלטות הממשלה הנוגעות להתמודדות עם נגיף המשרד מדי שבוע. 

 הקורונה בלבד, ובשונה מדרך הפעולה הרגילה ביחס להצעות החלטה אלו. 

 לתקנון 38או  19 סעיף לפי במשאל המתקבלות להחלטות ביחס כי, שלמות התמונה למען, יצוין .32

 ההחלטה קבלת עצם את רק מתעד והפרוטוקול תמליל אין הדברים מטבע הממשלה עבודת

 .הצורך במידת הקולות ומניין

 

 המסגרת הנורמטיבית בחוק חופש המידע

הזכות לקבל מידע ישראל לכל אזרח ישראלי או תושב לחוק חופש המידע קובע כי  1סעיף  .33

חוק מרחיב את תחולתו גם ביחס למבקש ל 12סעיף  חוק.המרשות ציבורית בהתאם להוראות 

 מידע שאינו אזרח או תושב ישראל, ביחס למידע בדבר זכויותיו בישראל. 

בפסיקה נקבע, כי הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא "מאבני היסוד של  .34

יטוי חברה חופשית. היא נוגעת לעצם קיומו של המשטר הדמוקרטי, היא מזינה את חירות הב

וניזונה ממנה, והיא משקפת את התפיסה המשפטית שלפיה הרשות כנאמן הציבור מחויבת 

המועצה להשכלה גבוהה נ'  9135/03 םעע") לדאוג לציבור ולא לעצמה במילוי תפקידיה"

, 1997-הצעת חוק חופש המידע, תשנ"ז; וכן ראו 233, בעמ' 217( 4, פ''ד ס)הוצאת עיתון הארץ

 (. 397בעמ'  2630ה"ח 

גם הזכות למידע אינה זכות מוחלטת אלא יחסית, והחוק יחד עם האמור, כמרבית הזכויות,  .35

"כל מידע : לחוק 2מסייגה, בין היתר נוכח ההגדרה הרחבה שניתנה למונח "מידע" בסעיף 

האיזון שמתווה  .ת ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב"שוהמצוי בר

לחופש המידע ובין זכויות ואינטרסים אחרים בא לידי ביטוי בעיקר בסעיפים החוק בין הזכות 

 לחוק. 9-ו 8

 

 ( לחוק חופש המידע4)א()9סעיף 

  –דלקמן קובע כ( לחוק חופש המידע 4)א()9סעיף  .36

 שהוא אחד מאלה:  עמידלא תמסור ציבורית רשות "

... 

 מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין". ( 4)

  – הובהרה תכליתו של הסעיף 1997-המידע, תשנ"ז חוק חופשבהצעת  .37

במדינת ישראל קיימים חיקוקים רבים  –"מידע המוגן על ידי חיקוק אחר 

המעניקים חיסיון לסוגי מידע מסוימים. כדי לא לפגוע בחובת סודיות על פי דין, 

 אין לחייב את הרשות הציבורית למסור מידע שאין לגלותו על פי חיקוק אחר."

 .(404, בעמ' 397, 2630ה"ח )
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( לחוק אין הרשות רשאית למסור את המידע המבוקש, 4)א()9יוטעם, כי על פי הוראת סעיף  .38

"לפי מצוות הסעיף, רשות ציבורית מנועה ממסירת מידע והדבר אינו נתון לשיקול דעתה. 

שגילויו מקים חשש לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה. אין מדובר בסמכות המסורה לשיקול 

)פורסם חנה רז בורר נ' משרד החוץ  5958/18עע"מ ]דעתה של הרשות, כי אם באיסור מפורש." 

(. הדברים אמנם נאמרו בעניין עניין בורר –)להלן  לפסק הדין 9(, בפיסקה 24.7.19בנבו, מיום 

)א(, שכן עניינם בפרשנות התיבה "לא 9( לחוק, אולם נכונים ביחס לכל תתי סעיף 1)א()9סעיף 

 . ר"[תמסו

ח סמכותה של ושנקבע מכ ,הממשלהלתקנון  71-ו 14סעיפים  חלים כמפורט לעיל,ו, נבעניינ .39

ההוראה אף , רלוונטית לתקנון 71לעניין סעיף  .)ו( לחוק יסוד: הממשלה31הממשלה בסעיף 

התקנון קובע כי ישיבות הממשלה . : הממשלה( לחוק יסוד4)א()35סעיף המסמיכה הקבועה ב

", והעיון סודי ביותר"י סיווגם של תמלילים של ישיבות הממשלה בדיוניהן הוא הן סגורות, וכ

משרד ראש משכך, חל איסור על בהם אסור למעט לחברי הממשלה ובתנאים שנקבעו בו. 

 . שעניינו תמלילים של דיוני הממשלה למסור את המידע המבוקש הממשלה

 איסור התמלילים כ"סודי ביותר" וסיווג היא הקבועה בתקנון הממשלה ברירת המחדל  ,ככלל .40

חריג מצומצם . , ואף איסור על העיון בהם, זולת על ידי חברי הממשלה עצמםשלהםפרסום 

, באופן החליט מזכיר הממשלהרק באותם המקרים החריגים בהם לאיסור העיון מתקיים 

ועדת לעיין בתמליל של ישיבת ממשלה או  לעובד ציבורבנסיבות מיוחדות, לאשר ו אקטיבי

כלומר, בהוראת  .לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבורשרים, וזאת 

במקרה זה לא ניתן היתר הסודיות לא נקבע חריג המאפשר פרסום התמלילים לציבור כולו. 

לפיכך כאמור, וממילא העותרים אינם באים בגדרי החריג המיועד לעיון עובד ציבור בתמלילים. 

  .( לחוק חופש המידע4)א()9ם לסעיף אשר גילויו אסור על פי דין בהתאהם מידע  םהתמלילי

 התנועה למען איכות השלטון נ' בנק ישראל 5089/16עע"ם בבהקשר זה יש לציין את פסק הדין  .41

(, בו נדרש ביהמ"ש העליון להכריע עניין בנק ישראל –, פורסם בנבו; להלן 30.5.18)מיום 

בין הוראת סודיות בחוק ספציפי לבין חוק חופש המידע. נקבע, "כי בשאלה בדבר התנגשות 

קשה להלום שבאמצעות חוק חופש המידע... ביקש המחוקק להכפיף במחי דבר חקיקה כללי, 

את כל הוראות הסודיות בחוקים ספציפיים ובתחומים ספציפיים למערכת של איזונים 

לחוות דעתו  13הוראת סודיות" )פיסקה ושיקולים שמחוץ לגדרו של החוק הספציפי בו נכללה 

 של כב' השופט עמית(. 

כי מאחר שהיא קיימת בדין,  1941, הבנקאותשם גם נקבע ביחס להוראת הסודיות שבפקודת 

( לחוק. אומנם בית המשפט הדגיש שהוא אינו 4)א()9וחריגיה נקבעו גם הם בדין, חל עליה סעיף 

שאין מקום להבחנה בין ות בחקיקה, אולם דומה קובע מסמרות לכלל הוראות הסודיות הקבוע

ידי -שנקבעו על, שבתקנון הממשלהלהוראת הסודיות  אותבנקההוראת הסודיות שבפקודת 

( 4)א()9לתחולת סעיף  יסוד: הממשלה, בכל הנוגע-הממשלה מכוח הסמכות שהוקנתה לה בחוק

 לחוק.

 רד ראש הממשלה ואח'גישה נ' מש 12695-11-17 מעת"ראו בהקשר זה דברים שנפסקו ב .42

מידע על אודות דיוני ועדת השרים  , בין היתר,. באותו עניין התבקש, פורסם בנבו(3.10.18)מיום 
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הוראת ( לחוק, על יסוד 4)א()9נדחתה מכוח סעיף . הבקשה לענייני בטחון לאומי )הקבינט(

   – וקבע. בית המשפט דחה את העתירות, לחוק יסוד: הממשלה 35סודיות הקבועה בסעיף ה

במשרד ראש הממשלה  חוק חופש המידע החלטת הממונים על יישום"

לחוק חופש המידע  (4)א()9סעיף  ובמשרד הביטחון, שנשענות על הוראת

, הן מתבקשות מאליהן. חוק יסוד: הממשלהל 35סעיף  בשילוב עם

מתיר לראש הממשלה,  ממשלהחוק יסוד: הל )ב(35 סעיף אכן,

לממשלה או למי שהסמיכו כדין להתיר פרסום עליו חלה הוראת 

אך לא זו העתירה המופנית כלפי משרד ראש הממשלה.  החיסיון.

העתירה שבפני והסמכות שנתונה בידי מקיפה רק בחינה של פעולת 

הממונה שלא להותיר את הפרסום לפי החוק לחופש מידע. הממונה 

לגבי סמכות  אינו הכתובת לטענות חוק חופש המידע על יישום

ככל שהעותרת טוענת כי הממשלה וראש הממשלה להתיר פרסום. 

היה מקום להתיר פרסום לגבי מידע כזה או אחר מישיבות הקבינט 

די נדרשת הייתה פנייה לראש הממשלה, לממשלה או למי שהוסמך כ

אינו יכול  חוק חופש המידע הממונה על יישוםשיתירו את הפרסום. 

ולהתיר את  חוק יסוד: הממשלהלעקוף את הוראת החיסיון הקבועה ב

מסגרת תפקידו על הפרסום על דעת עצמו. כך גם איני סבור כי ב

אלא הממונה לפנות לראש הממשלה או לממשלה להסרת החיסיון 

לפסק  38-39)פסקאות  "הנטל לכך מוטל על מי שמבקש את המידע.

 .הדין(

)ד( לחוק בית המשפט מוסמך להתערב בהחלטת הרשות, ולהמיר, 17אמנם, בהתאם לסעיף  .43

אף בית המשפט הדן , . אולםטבאופן חריג, את שיקול דעתה של הרשות בזה של בית המשפ

בעתירה על החלטת רשות אינו מוסמך להתעלם מהוראות כל דין האוסרות על גילוי המידע, 

)ד( סיפא לחוק, סמכותו של בית המשפט להורות על גילוי המידע מוגבלת 17שהרי לפי סעיף 

 ן(. לפסק הדי 10, בפיסקה עניין בורר) בתנאי "שגילוי המידע אינו אסור על פי דין"

)פורסם  רשות המיסים -התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  398/07בעע"ם  וכפי שנקבע .44

תנאי ראשון למסירתו של מידע המבוקש מרשות ציבורית הינו כי אין מדובר במידע " – בנבו(

שקיים איסור בדין לגלותו. ביחס למידע שקיים איסור בדין לגלותו, אף לבית המשפט במסגרת 

 לפסק הדין(.  30, אין סמכות להורות על גילויו." )פסקה 17עיף סמכותו בס

ג'ק גרינברג נ' רשות  12395-12-18עת"מ וראה גם דברים שנפסקו על ידי בית משפט נכבד זה, ב .45

בלבד שגילוי "–   לחוק )ד(17סעיף  לדידי, לשון סייפת: "(, פורסם בנבו19.9.19מיום ) המסים

איננה מותירה מקום לספק, שבמקום בו קיימת הוראת סודיות  -" המידע לא אסור על פי דין

" .רישא 17בסעיף  אזי אין מקום לגילויו של מידע, זאת חרף הסמכות הנתונה לבית המשפט

 לפסק הדין(.  7)פסקה 

 

 

http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.4
http://www.nevo.co.il/law/73690/35
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/73690/35.b
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/73690
http://www.nevo.co.il/law/71891/17.d
http://www.nevo.co.il/law/71891/17
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 תרשומות ומסמכים פנימיים  –חופש המידע ( לחוק 4)ב()9סעיף 

 ( לחוק קובע כדלקמן: 4)ב()9סעיף  .46

 שהוא אחד מאלה: ע שות ציבורית אינה חייבת למסור מידר"

... 

ל התייעצויות פנימיות בין עובדי ש ידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומותמ( 4)

דברים שנאמרו במסגרת תחקיר  רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של

דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה,  תפנימי, וכן חוו

 "למעט התייעצויות הקבועות בדין;

( לחוק הוא ליצור מרחב שיח מוגן בו יוכלו עובדי הרשות 4)ב()9תכלית הפטור הקבוע בסעיף  .47

על מכלול היבטיה ומורכבויותיה של המתדיינים להחליף דעות באופן חופשי ויצירתי, לעמוד 

הסוגיה הנבחנת ולומר את כל אשר על ליבם, ללא כחל וסרק. מוגנותו של השיח הפנימי היא 

הערובה הטובה ביותר ליכולתם של עובדי הרשות הציבורית לבצע את תפקידם על הצד הטוב 

יות יוגשם ביותר. רק כך ניתן להבטיח כי האינטרס הציבורי בדבר קבלת החלטות איכות

 במלואו. 

  - כך למשל, בדברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע נאמר כי  .48

לשם ביצוע תפקידיה מקיימת רשות ציבורית דיונים פנימיים ועובדיה מכינים "

חוות דעת שונות, החיוניות לשם גיבוש מדיניות וקבלת החלטות. חלק מחוות 

היא, כי  הערכה מקובלתהדעת מבשילות לכדי מדיניות מחייבת וחלקן נגנזות. 

לא ניתן לקיים דיונים כנים במסגרת פעילותה של הרשות, אלא אם כן יובטח 

מעטה מסוים של חיסיון לתהליך גיבוש שיקול הדעת של הרשות ולתהליך 

 (. 404, בעמ' 397, 2630ה"ח " ).הביקורת הפנימית של הרשות

חשיבותם של הדיונים הפנימיים נובע מההכרה ב( לחוק 4)ב()9הקבוע בסעיף אם כן, הסייג  .49

ברשות ציבורית, אגב החלפת עמדות וחיווי דעות בשיג ושיח פנימי חופשי, לקראת עיצוב 

סייג זה נוצר מתוך ההנחה כי הליך קבלת ההחלטות ברשות, שחיוני מדיניות וקבלת החלטות. 

יב חילופי הוא לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה, מחי

. ביסודו עומד החשש דעות, העלאת רעיונות, תהיות ומחשבות בין הגורמים הרלוונטיים ברשות

כי לא ניתן לקיים דיון כן ורציני לטובת האינטרס הציבורי "באקווריום". יהיו מקרים בהם 

מתן פומבי לדיוניה הפנימיים של הרשות עלול להניא את עובדי הרשות מלהתבטא בחופשיות 

לפגום בתהליך גיבוש  -בחון את כלל הנושאים, העמדות והנתונים כדבעי, וכפועל יוצא מכך ומל

 ההחלטות ולהסב נזק ממשי לאינטרס הציבורי. 

 ( לחוק: 4)ב()9בית המשפט העליון עמד על הרציונל שביסוד הפטור המעוגן בסעיף  .50
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( לחוק משקף הכרה של המחוקק בכך 4)ב()9הסייג המעוגן בסעיף "

בו פת תוכנו של דיון פנימי, עלולה להכביד על המשתתפים חשיש

ת ובחופשיות, ללא משוא פנים וללא מורא בעניינים להתבטא בפתיחו

הטעונים החלטה. החשש של חברי פורום פנימי כי השיח והשיג 

ביניהם עשוי להיחשף עלול להניא אותם מלהעלות רעיונות ומלבחון 

וצא, עלול גם "לשבש את התפקוד דרכי פעולה אלטרנטיביות, וכפועל י

" התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

 17-15( לחוק )ראו עניין גבע, סעיפים 1)ב()9כאמור בסייג של סעיף 

   לפסק הדין(.

על התכלית הניצבת בבסיסו של הסייג, עמדה השופטת חיות בסקירתה 

עם המרכזי להצדקת הט" המקיפה בעניין המועצה להשכלה גבוהה:

( לחוק נעוץ בחשש 4)ב()9הסייג למסירת מידע מן הסוג הנזכר בסעיף 

(, המתבטא ברתיעתם של חברי Chilling effectמן 'האפקט המצנן' )

הרשות הציבורית ועובדיה לקיים דיונים כנים מקום שאין מובטח בו 

. מעטה מסוים של חיסיון לדעות המוחלפות בתהליך קבלת ההחלטות

ן אפשרות לעובדי הרשות לקיים ביניהם דיאלוג פתוח וגלוי, בלא מת

חשש כי דברים שייאמרו על ידיהם בדיונים פנימיים או בחוות דעת 

להגן על איכות החלטותיהן של פנימיות ייחשפו לעין כול, נועד אפוא 

וזוהי התכלית  ,רשויות הציבור ועל האפקטיביות של תהליך קבלתן

. וראו הסקירה במלואה בעמ' 235)שם, בעמ'  "גהמרכזית שביסוד הסיי

 -משרד הביטחון נ' גישה  -מדינת ישראל  3300/11עע"ם " )(.243-235

(, בפסקה עניין גישה, להלן: )פורסם בנבו מרכז לשמירה על הזכות לנוע

 (. ; ההדגשות הוספולפסק הדין 17

אף מקום בו הסתיים הדיון  ודוק, הרציונל העומד ביסוד הסעיף, הימנעות מהאפקט המצנן, חל .51

 בסוגיה והתקבלה החלטה אופרטיבית: 

איני רואה לקבל את פרשנות המשיבה לפיה הרציונאל של אפקט "...

מצנן לא חל מקום בו הסתיים הדיון בסוגיה והתקבלה החלטה 

( חל הן על שלבים בהליכי עיצוב 4)ב()9לטעמי, סעיף .. .אופרטיבית

לי שהרשות תחויב לגלות 'חצי מלאכה' מדיניות או גיבוש החלטה, מב

(, והן על הצעות ורעיונות 200( )סגל, עמ' 2)ב()9כפי שמתחייב מסעיף 

שנגנזו ולא היוו תשתית לקבלת ההחלטה או המדיניות שננקטה לבסוף. 

מטבע הדברים, במהלך דיון פנימי, מועלות הצעות מהצעות שונות 

אפקטיבי, יש לאפשר והמחוקק הכיר בכך שעל מנת לקיים דיון כן ו

למשתתפים להביע עמדתם בחופשיות, מבלי לחשוש שמא כל רעיון 

והצעה שהעלו, עלולים להחשף לציבור אם וככל שלא יתקבלו בסופו 

 לפסק הדין, ההדגשות הוספו(.  19)עניין גישה, בפסקה  "של יום.
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ם הממשלתיים במקרה דנן, מתן פומבי לדיונים הפנימיים עלול לפגום ביכולתם של הגורמי .52

הנוגעים בדבר להתבטא בחופשיות ולבחון את כלל הנושאים, העמדות והנתונים כדבעי, וכפועל 

 לפגום בתהליך גיבוש ההחלטות ולהסב נזק ממשי לאינטרס הציבורי. - יוצא מכך

מטבע הדברים, בדיונים מעין אלה, בהם נקבעת מדיניות בנוגע לגיבוש כללים, נערכים חילופי  .53

ונות, בין היתר רעיונות המועלים באופן ראשוני ודעות הנותרות כעמדות מיעוט. לא דעות ורעי

ניתן לגבש מדיניות כזו מבלי שתובטח היכולת להחליף עמדות בחופשיות ולהעלות רעיונות 

מעוררי  עלולים להיותיצירתיים, שאינם בהכרח הרעיונות הצפויים והמקובלים, ואשר 

 מחלוקת. 

 

 החלטות הממשלה בתקופה האחרונה -י תמצית הרקע העובדת

המגפה", )להלן: " COVID-19גורם למחלה  SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה כידוע,  .54

המחלה מתבטאת על פי רוב . 2019(, שהתפרצה במהלך חודש דצמבר "הקורונה"או הנגיף" "

ם מן כמחלת חום חולפת המלווה בשיעול, קשיי נשימה, אובדן חוש הטעם והריח ועוד. רבי

כשל נשימתי עם , ומיעוטם מפתחים סיבוכים, ביניהם הנדבקים אינם מפתחים תסמינים כלל

ישראל חסינות  תייאין באוכלוסנכון להיום,  . , ולעיתים גם מוותצורך בהעשרת חמצן ובהנשמה

ספציפי אין טיפול ו את התפשטות המחלהצמצם ל ניתןבאמצעותו אשר נגד נגיף זה, אין חיסון 

  .ידוע

 הנגיף על התפרצות( (World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב .55

ארגון העלה  28.2.20יום ( בעל השלכות בינלאומיות. בPHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור )

ביום  לרמה גבוהה מאוד.המגפה את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות  הבריאות העולמי

 כפנדמיה.  COVID-19יז ארגון הבריאות העולמי על הכר 11.3.20

הוסיף שר הבריאות את מחלת הקורונה לרשימת המחלות המדבקות שבתוספת  27.1.20ביום  .56

( 1)20כנת לפי סעיף , וכן הכריז עליה כמחלה מדבקת מסו1940השנייה לפקודת בריאות העם, 

לפקודת  20לפקודה זו. בהמשך, הוצאו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צווים שונים מכוח סעיף 

בריאות העם, וביניהם: צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 

; צו בריאות העם )שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת 2020-תש"ףה)הוראת שעה(, 

 ועוד.  2020-השנייה לפקודה(, התש"ף

התרקם מארג שלם של תקנות שעת חרום והנחיות  חודשים הראשונים לאחר התפרצות הנגיףב .57

מינהל שונות, אשר הטילו מגבלות שונות על הציבור בניסיון להתמודד עם התפשטות נגיף 

לנקוט את סמכות הממשלה שתעגן בחקיקה ראשית נמצא כי יש צורך בהמשך,  הקורונה.

 סמכויות חוק בכנסת אושר 23.7.2020 ביום. להתמודדות עם הנגיף המתאימיםבאמצעים 

חוק  –)להלן  2020-"ףהתש(, שעה)הוראת  החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות

להעניק סמכויות ביצוע דינמיות לצורך נועד סמכויות המיוחדות . חוק ההסמכויות המיוחדות(

  . נגיף הקורונה והתפשטותוהתמודדות עם ההמשך 
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( הבכלל זה, חוק הסמכויות המיוחדות מסמיך את הממשלה )או לפי העניין ועדת שרים מטעמ .58

להכריז על קיומו של מצב חירום בשל נגיף הקורונה החדש ולהאריכו, להתקין תקנות במכלול 

הוראות  בחוק הסמכויות המיוחדות נקבעו גםתחומים, להכריז על אזורים מוגבלים ועוד. 

, אם והפעלת הסמכויות מכוחו תקנותההתקנת לכנסת לפקח בדרך מסוימת על המאפשרות 

. יוער, כי הדיונים בוועדות הכנסת, בשונה מדיוני הממשלה, הם במהותם מראש ואם בדיעבד

דיונים פומביים שבמהלכם מציגים נציגי הממשלה בהרחבה את ההסדרים המתעדכנים מעת 

 . דתית והמקצועית העומדת בבסיסםלעת ואת התשתית העוב

מכוח חוק הסמכויות המיוחדות כולן קצובות לפרקי זמן ההכרזות וכן התקנות המותקנות  .59

ומתעדכנות באופן תדיר הכל מירביים המוגדרים בחוק, ובפועל התקנות מכוח חוק זה משתנות 

 .תנותמדיניות בריאותית דינמית ומותאמת לנסיבות המש בהתאם לנדרש לצורך ניהול

ובתדירות  בלוח זמנים דחוף ביותר תתקבלומ זועל רקע האמור, החלטות הממשלה בתקופה  .60

חלק ניכר מההחלטות התקבל בדרך של בחודשים הראשונים לאחר פרוץ המגיפה, . גבוהה

)א( לתקנון עבודת הממשלה, והחלטות אחרות התקבלו בישיבות 19משאל טלפוני לפי סעיף 

ת דיון בין השרים, ת ועידה כאמור מאפשרושיחו עידה טלפונית.ה שנוהלו בדרך של וממשל

  .ממשלהבדומה לנעשה בישיבות 

, את 24.5.2020מיום  13אישרה הממשלה, בהחלטתה מס'  35-כינון הממשלה האחר בסמוך ל .61

, אשר נועדה ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיוהקמתה של 

נה בין כלל הגורמים הממשלתיים העוסקים בטיפול במשבר מסגרת תיאום עליולשמש 

הקורונה על מנת לטייב את פעולותיה של הממשלה בכל הנוגע להשלכות המשבר על התחום 

 . הבריאותי, החברתי והכלכלי

, 26.7.2020מיום  264בסמוך לאחר חקיקת חוק סמכויות מיוחדות, בהחלטת ממשלה מס'  .62

קבינט  - )להלן התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו לענייןהוקמה מחדש ועדת השרים 

לחוק סמכויות מיוחדות, ואשר  46, בהרכב אשר עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף (הקורונה

, על דעת הממשלה, תקנות לפי פרקים ג' וד' לחוק סמכויות להתקיןאיפשר להסמיך את הוועדה 

 .( לחוק1)7מיוחדות, למעט תקנות לפי סעיף 

 דיונים מתקיימים בנוסף כאשר, גבוהה דירותקבינט הקורונה מתכנס בתהאחרונים  יםבחודש .63

 שרים עדתובו וכן, העניין פי על, הממשלה במליאת ים הנוגעים להתמודדות עם הקורונהבנושא

ולאור הדינמיות והמהירות שבה נדרשת  ,לצד הדיונים הרבים. מוגבלים אזורים על להכרזה

 עבודת לתקנון)א( 19 סעיףגם החלטות במשאל טלפוני )לפי מתקבלות  ,קבלת ההחלטה

 .(שרים ועדת של בהחלטות מדובר כאשר, הממשלה עבודת לתקנון)א( 38 סעיף לפי או הממשלה

וועדות השרים שדנו בנושאים הקשורים להתמודדות עם ממשלה הסדר היום לישיבות  .64

בהן, בשים לב לנסיבות המיוחדות הופץ פעמים רבות זמן קצר מאד לפני תחילת הדיון  הקורונה

 הצעות ההחלטה.ולוח הזמנים הקצר העומד לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם גיבוש 

בנסיבות אלו, בהן סדר יום הממשלה הופץ לשרים זמן קצר לפני תחילת הישיבה, לא הייתה  .65

שהות להפיץ את סדרי היום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה לאחר פרסומו באתר 
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, יחד עם זאת, כלל סדרי היום פורסמו בדיעבד ה ולפני הישיבות כפי שמקובל בדרך כלל.המעטפ

. בכוונת מזכירות הממשלה להמשיך לפעול לפרסום סדרי היום וכיום הם מפורסמים מדי שבוע

גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, וככל שהדבר יתאפשר בשים לב לאילוצים הנובעים מהנסיבות 

קיום הישיבה, ואם הדבר לא יתאפשר אז לאחריה. כמו כן יצוין, כי המיוחדות כעת, עובר ל

סדרי היום בעת הזו שהופצו בלוחות זמנים קצרים נשלחו בזמן אמת לאגף התקשורת במשרד 

 ראש הממשלה לשם הפצתם לאמצעי תקשורת.

כלל  ביא למצב בו עומדים לעיון הציבורמ מרשתת של משרד ראש הממשלה,פרסום באתר הה .66

בנושאים הנוגעים להתמודדות עם נגיף הקורונה,  יום, הצעות ההחלטה ודברי ההסברסדרי ה

. מסמכים אלו המהווים נדבך ידי מזכירות הממשלה בעת הזו-הופצו לחברי הממשלה על  אשר

 . מרכזי בחומרי הרקע העומדים לפני הממשלה בעת קבלת החלטותיה

 עמדת המשיבים 

בקשת העותרים לקבלת החלטת הממונה לדחות את עמדת המשיבים היא כי לא נפל פגם ב .67

 החלטת הממונה מעוגנת היטב בהוראות חוק חופש המידע, האוסרות על מסירת. התמלילים

 מידע שגילויו אסור על פי דין, ואין מקום להתערבותו של בית המשפט הנכבד בה. 

לאחר שתסתיים ו הושלם הליך ריכוז חומרי הרקע,הליך בימים אלו  בכל הנוגע לחומרי הרקע, .68

חומרי הרקע בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין, בכוונת ם הפרטנית של בחינת

ככל  ,לעדכן את בית המשפט והעותרים ביחס להחלטתםליתן החלטה בעניינם ו 2-ו 1המשיבים 

 .26.11.20הניתן לפני הדיון הקבוע בפני בית המשפט הנכבד ביום 

 נפרט את הדברים. .69

 של ישיבות הממשלה התמלילים

 7.9.2020עד ליום  בפתח הדברים נזכיר, כי הפרוטוקולים של החלטות הממשלה הרלוונטיות .70

הועברו לעיון העותרים. אולם העותרים אינם מסתפקים בכך, ומבקשים לקבל לעיונם את 

 תמלילי הישיבות )סטנוגרמות(. 

( לחוק 4)ב()9-( ו4)א()9סעיפים בהתאם לדין הבקשה לעיון בתמלילים להידחות,  –כאמור לעיל  .71

( לחוק נעשתה באופן משלים 4)ב()9יובהר, כי ההפנייה לסייג הקבוע בסעיף חופש המידע. 

המבוקש  חל איסור על מסירת המידעממילא ובבחינת למעלה מן הצורך, שכן לעמדת המשיבים 

 ( לחוק.4)א()9בהתאם לסעיף 

שלה לסווג תמליל או חלק ממנו בסיווג כי הסמכות הנתונה למזכיר הממהעותרים טוענים  .72

מוחלטת, בתקנון הממשלה אינה  ההוראת הסודיות הקבועשאיננו "סודי ביותר", מלמדת כי 

מקנה שיקול דעת בעניין אלא עניין שבשיקול דעת. המשיבים יטענו, כי חובת הסודיות אינה 

ם, בהתאם לסעיף מסירתם לעותרי, וממילא חל איסור קטגורי על לציבורפרסום התמלילים 

 ( לחוק חופש המידע. 4)()א9
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היא כי התמלילים סודיים, ולא ניתן שיקול דעת למזכיר הממשלה בתקנון ברירת המחדל  .73

לתקנון, הקובע כי ( 1)ד()71לפרסם את התמלילים לציבור. חובת הסודיות מעוגנת בסעיף 

ר זה נקבע חריג בסעיף " לאיסוהעיון בתמלילים כמפורט לעיל אסור, למעט לחברי הממשלה."

( לעיל, מזכיר הממשלה רשאי, בנסיבות 1על אף האמור בסעיף )( לתקנון, ולפיו "2)ד()71

מיוחדות, לאשר לעובד ציבור לעיין בתמליל של ישיבת ממשלה או ועדת שרים, וזאת לצורך 

 " עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור.

להתיר לעובד ציבור, בנסיבות מיוחדות וכאשר הדבר דרוש לשם  כאמור לעיל, מדובר בסמכות .74

עבודתו השוטפת, לעיין בתמליל. אין מדובר בסייג המאפשר הפעלת שיקול דעת בעניין פרסום 

התמלילים לציבור, אלא עניינו מתן היתר נקודתי לעיון של עובד ציבור במידע, לצורך עבודתו. 

בתחומי מזכירות הממשלה בלבד, וגם חברי  זכות העיון האמורה מתקיימת בכל מקרה

עושים זאת במזכירות הממשלה בלבד ואינם מקבלים  תמליליםהממשלה הרשאים לעיין ב

  העתק ממנה.

לתקנון הממשלה מקנה לרשות שיקול דעת אם  71לפיכך, אין שחר לטענת העותרים כי סעיף  .75

יר הממשלה לסווג תמליל או לחרוג מחובת הסודיות הקבועה בו. ודוק, הסמכות הנתונה למזכ

)ג( לתקנון( היא סמכות נקודתית לעניין הסיווג 71חלק ממנו בסיווג שאינו סודי ביותר )סעיף 

לתקנון, שאינו ( 1)ד()71שיינתן לתמלילים. אין היא מאיינת את איסור הפרסום הקבוע בסעיף 

 מותנה בסיווג התמלילים. 

יסוד: -לחוק )ב(35ה הוסמך, מכוח סעיף מזכיר הממשלכי  ,מות התמונה יצויןלמען של .76

, וזאת בהנחיית ראש הממשלה, יו"ר הממשלה, להתיר את פרסומם של דברים שפרסומם נאסר

מדובר בעניין החורג מגדרה של ועדות שרים או שרים שייקבעו על ידי ראש הממשלה. עם זאת, 

. למעלה להלן 83עיף כפי שיובהר בסבה מוסמך בית המשפט הנכבד לדון, עתירת חופש מידע, 

ות נסיבמגלה עילה לפעול בהמשיבים אינם סבורים שהעתירה , כי לגופו של עניין מן הצורך יוער

והגבלת העיון בהן לנסיבות תמלילים בדרך שמהווה חריג לכלל בדבר סודיות ה המקרה דנן

עבודת , ולחרוג מהדרך בה נוהגים מימים ימימה בהתאם לתקנות הספציפיות שנקבעו בתקנון

  .הממשלה הנוכחי, ולתקנונים שקדמו לו

פי רוב כאשר מתעורר צורך לברר מה -ידי עובדי ציבור נעשה על-על תמליליםעיון ביובהר, כי  .77

ו, בכל נבעניינ. ביצוע תפקידם של עובדי הציבור ולצרכי ,נאמר בדיון בהקשר ספציפי כלשהו

רך קונקרטי של בירור או ליבון לצו נוגעתאינה תמלילים הבקשה לפרסום ההכבוד הראוי, 

 אלא מטעמים כלליים של שקיפות וחשיבות הנושא שעל הפרק. ,הנאמר בהקשר ספציפי שנדון

אין בשיקולים  לשיטתםאולם  ה,בשיקולים אלכפי שפורט לעיל, המשיבים אינם מקלים ראש 

ות כלליים אלו, המתקיימים גם ביחס לדיונים שמקיימת הממשלה בהקשרים אחרים )לרב

 ה מן הכלל. יסביב אירועים יוצאי דופן אחרים או סוגיות כבדות משקל(, כדי להצדיק סטי

עמדת המשיבים היא כי גם אם תקנון הממשלה מאפשר במקרים מסוימים למזכיר הממשלה  .78

פי הסמכה -יסוד: הממשלה, על-לחוק 35סעיף  מכוחלהתיר פרסום עניינים שפרסומם נאסר 

חריגה מהכלל מטעמים של לתקנון(, הרי ש 75שקיבל )ראו סעיף  שניתנה לו בהתאם להנחיה

הצורך בשקיפות חורגת מהסמכות הקונקרטית של מזכיר הממשלה להתיר עיון או פרסום 

, המהווה ספציפי, ומשמעה התערבות בשיקול דעת הממשלה ובהוראות שנקבעו בתקנון עצמו



 

18 
 

רקע מכלול ההסדרים בענייננו, מעלה  לתקנון, על 75-ו 71החלטת ממשלה. אכן, עיון בסעיפים 

עיון בתמלילי ישיבות ממשלה יצריך הפעלת שיקול דעת של הממשלה עצמה אפשרות כי מתן 

)ולא רק של מזכיר הממשלה(, וכך הוא גם הגיונם של דברים שעה שהחשיפה המבוקשת נוגעת 

 לעיון בדברי השרים עצמם.

תיר פרסום של תמלילים של ישיבות מזכיר הממשלה מוסמך, אם יונחה בהתאם, להאכן  .79

אולם סמכות זו תופעל במקרים חריגים ונדירים ביותר. הכלל שקבעה הממשלה,  –הממשלה 

יסוד: -)א( לחוק35-)ו( ו31לפיו התמלילים של ישיבותיה הם סודיים, כהסדר בסיסי לפי סעיפים 

של דיוני הממשלה, הוא שחל במקרים הרגילים. המשיבים אינם מקלים ראש בחשיבות 

הממשלה שנערכו בנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה, נהפוך הוא; אלא שחשיבות זו משליכה 

גם על הקושי שבחשיפת התמלילים, בשים לב לרציונליים שפורטו לעיל בנוגע לסודיותם. 

אין הצדקה להתיר דווקא בענייננו חריגה מהכלל שקבעה לפיכך, המשיבים סבורים כי 

לשון אחר, בענייננו ד כאמור להגן על אינטרס חיוני מהמעלה הראשונה. הממשלה, כלל שנוע

 חריגה ממנו.ליישום הכלל, ולא ל םהרציונליימתקיימים במלוא עוזם 

סמכות זו להתיר פרסום תמלילים במקרים חריגים ונדירים אינה הופכת את חובת הסודיות  .80

ש המידע. המקרה שלפנינו שונה ( לחוק חופ4)א()9לכזו היוצאת מגדרי האיסור הקבוע בסעיף 

, פורסם 12.2.19)מיום  חני בריגע נ' המועצה המקומית ירוחם 2416/18מ "עמהמקרה שנדון בע

חובת הסודיות נוסחה מלכתחילה באופן מצומצם, . באותו עניין בנבו(, אליו הפנו העותרים

בענייני מכרזים  להטיל חובה על העושים במלאכה , ונועדההוכפפה להוראות חוק חופש המידע

בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי לשמור על סודיות המידע המגיע לידיהם בתוקף תפקידם 

ספציפיים וכלליים  -ולמנוע מסירתו לגורמים שלא הוסמכו לקבלו; זאת, בכפוף להסדרים בדין 

 .ין מסירה מבוקרת של מידע כזהילענ -

וכפפה להוראות חוק חופש המידע, ונועדה בענייננו, חובת הסודיות נוסחה באופן גורף, לא ה

לקבוע עיקרון לפיו דיוני הממשלה יתקיימו בדלתיים סגורות. פרשנות לפיה עצם קיומה של 

הסמכה לסטות מחובת הסודיות במקרים חריגים הופכת את הוראת הסודיות לעניין שבשיקול 

ודיות, ולמעשה דעת, חותרת תחת הפרשנות הלשונית הברורה לאיסור הפרסום ולחובת הס

( לחוק לתיבה ריקה כמעט; שכן קשה להלום כי קיימים בדין איסורים 4)א()9הופכת את סעיף 

 רבים על פרסום מידע שהם מוחלטים וללא חריגים כלל. 

ם הם ברמת התמלילילפיה ון הממשלה, )ב( לתקנ71העותרים מוסיפים וטוענים כי הוראת סעיף  .81

המחיל יסוד: הממשלה, -לחוק 35ל את הוראותיו של סעיף סותרת כביכוסיווג "סודי ביותר", 

 חובת סודיות בעניינים ספציפיים שסודיותם נקבעה במפורש. 

גדר הביקורת השיפוטית בעתירה זו לפי חוק חופש המידע, מתמצה ראשית יטענו המשיבים, כי  .82

 שלא להתיר את הפרסום לפי חוק חופש המידע. הממונה אינההממונה  בבחינת החלטת

או להעניק סיווג  לטענות לגבי סמכות הממשלה ומזכיר הממשלה להתיר פרסום הכתובת

, היא אינה יכולה להתיר פרסום על דעת עצמה ואין זה מתפקידה לפנות לגורמים לתמלילים

גישה נ' משרד  12695-11-17 מעת"ראו והשוו לדברים שנפסקו בהמוסמכים כדי שיעשו כן. 

 . , שצוטטו לעיל, פורסם בנבו(3.10.18)מיום  ראש הממשלה ואח'
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בעניין חשיפת הסטנוגרמות משמעה למעשה ביקורת על וטית שיפהביקורת יתר על כן, ה .83

להוראות  71-ו 14החלטת הממשלה לחסות את התמלילים, כפי שבאה לידי ביטוי בסעיפים 

ם הדן ו של בית המשפט לעניינים מינהליימכותתקנון עבודת הממשלה, ועניין זה חורג מס

 . בעתירה לפי חוק חופש המידע

 שנית, דין הטענה להידחות גם לגופה.  .84

)ראו  רשימת מקרים סגורהיסוד: הממשלה מונה כביכול -לחוק 35לפיה סעיף  עותריםטענת ה .85

הממשלה קובע  :יסוד-)א( לחוק35אינה מבוססת. לשיטת המשיבים, סעיף  - לעתירה( 124סעיף 

(, אך הוא אינו יוצר הסדר 4)-(1סוימים, כמפורט בסעיפי משנה )חובת סודיות ביחס לעניינים מ

 חייב כביכול להיות מפורסם לציבור. –שלילי לפיו כל מה שאינו נכלל בסעיפים אלה 

יסוד: הממשלה, מסמיך את הממשלה לקבוע את סדרי ישיבותיה -)ו( לחוק31כאמור, סעיף  .86

 ועבודתה, דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה. 

יסוד: הממשלה, מסמיך כזכור את הממשלה לקבוע עניינים נוספים -( לחוק4)א()35 סעיף .87

 )בנוסף לביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה( שלגביהם הדיונים וההחלטות של הממשלה יוגדרו

כ"סודיים". הממשלה בחרה לקבוע בתקנונה, מכוח סמכותה האמורה, כי תמלילי הדיונים 

 שלה הם סודיים ואסורים לפרסום לשנים ארוכות. במליאתה ובישיבות ועדות השרים

)ו( אינו עומד לבדו בנוגע לסמכותה החוקתית של הממשלה לקבוע כי 31נה כי כן, סעיף יה .88

 ישיבותיה יהיו סגורות, כך שלא ניתן יהיה לעיין בתמלילים שנערכו למשך שנים ארוכות. 

מקנה לממשלה סמכות לקבוע )ו( בחוק היסוד, ה31בהתאם לכך, יש לקרוא את הוראת סעיף  .89

המקנה ( לחוק היסוד, 4)א()35את סדרי דיוניה, במשולב עם הסמכות החוקתית בסעיף 

לסודיות דיוניה ודיוני ועדות השרים  בנוגעאת הסמכות להחליט  ,חוקתילממשלה, במישור ה

 שהקימה.

המשמעות  וזו  –פתוחות בהקשר זה, הקביעה אם יתנהלו דיוני הממשלה בדלתיים סגורות או  .90

יונקת את חיותה משורש סמכותה החוקתית של הממשלה  – של עיון בתמלילים של הדיונים

ואף ניתן לומר שהיא אחד מהעניינים  –)ו( לחוק היסוד 31י דיוניה לפי סעיף לקבוע את סדר

 .המהותיים ביותר בה

לנוכח האמור, המשיבים יטענו, כי הכנסת, בכובעה כ"רשות המכוננת", החליטה להותיר  .91

"הרשות  .והחלטותיה לשיקול דעתה הרחב מאד של הממשלה את כל הקשור לסודיות דיוניה

נתון לקביעת והחלטותיה המכוננת" חיוותה את דעתה, למעשה, כי עניין סודיות דיוני הממשלה 

; וכי ההחלטה )הכרוך גם באפשרות הממשלה לקבוע כי עניין מסוים יותר לפרסום( הממשלה

לא בזמן אמת ולא בדרך של אפשרות לעיין  –לפיה דיוני הממשלה לא יהיו פתוחים לציבור 

של הדיונים שנים ארוכות, היא הסדר חוקתי ראוי, העולה בקנה אחד עם עקרונות  בתמלילים

 .היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל ומעוגן היטב בדין
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על כן, הוראות תקנונה של הממשלה, המתייחסות לכך שתמלילי דיוניה אסורים לפרסום למשך  .92

המוקנית לממשלה,  החוקתיתמשורש הסמכות שנים ארוכות, הן הוראות היונקות את חיותן 

 )ו( לחוק היסוד.31לפי סעיף 

לפיכך סבורים המשיבים, כי פרשנות המחייבת מסירת תמלילים של דיוני ממשלה בניגוד  .93

בסמכותה  פגוע תקנון הממשלה, יהיה בה כדי לל 71-ו 14החלטתה כפי שמופיעה בסעיפים ל

וע כי ישיבותיה סגורות לציבור הרחב, סמכותה של הממשלה לקבב ואולי אף לאיין את

; ולסמכות שהוקנתה לה לפי סעיף יסוד: הממשלה-)ו( לחוק31בהתאם לסמכותה לפי סעיף 

 . יסוד: הממשלה-( לחוק4)א()35

בהמשך לכך, קבלת טענת העותרים משמעה הטלת חובה על הממשלה לבחון פרטנית כל בקשה  .94

 לגילוי תמליל של הממשלה או ועדותיה תטיל עומס בלתי סביר לחלוטין על הממשלה.

של ישיבות התמלילים לתקנון הממשלה,  71בלבד, כי בהתאם לסעיף יצוין, לשלמות התמונה  .95

 נשמרים במזכירות הממשלה; ומזכיר הממשלה אחראי להפקדתם ממשלה וועדות שריםה

)א( 10. חוק הארכיונים קובע הסדר לעיונו של הקהל בחומר הארכיוני. סעיף בגנזך המדינה

הארכיוני המופקד בגנזך, אך אפשר  "כל אדם רשאי לעיין בחומרלחוק הארכיונים קובע כי 

להגביל זכות זו בתקנות ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה 

 מזמן היווצרו."

לתקנות  8)א( לחוק הארכיונים הותקנו תקנות הארכיונים. תקנה 10בהתאם לסמכות לפי סעיף  .96

לא יימסר לעיון הקהל הראשונה בתוספת הארכיונים קובעת כי חומר מוגבל לפי הסוג שצוין 

)אלא אם המפקיד, בהתייעצות עם הגנז,  אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בתוספת

. התוספת לתקנות הארכיונים קובעת, בין היתר, כי חומר ארכיוני החליט לקצר את התקופה(

ועדת שרים,  של מוסד ממוסדות המדינה, לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת הממשלה ושל

שנה. עוד נקבע בתוספת,  15למעט החלטה המסווגת כסודית, יימסר לעיונו של הציבור אחרי 

, תימסרנה יסוד: הממשלה-לחוק 35שלא חל עליהן סעיף כי סטנוגרמות של ישיבות ממשלה, 

 שנה מיום היווצרותן. 30רק אחרי תום 

לה, בשם עקרון הפומביות. העותרים אמנם מבקשים לחשוף את התמלילים של דיוני הממש .97

אל מול יתרונות השקיפות, שהמשיבים אינם מקלים בהם ראש, מַשֵרת חסיונם של דיוני אולם, 

ממשלתי פתוח הוא חיוני לתפקוד -הממשלה וועדותיה אינטרס ציבורי בעל משקל רב. דיון פנים

כל שר  פרסום הדיון וההצבעה האישית של-הממשלה במילוי תפקידה בניהול המדינה. אי

אפקט מצנן. מנת למנוע -תכליתם לאפשר דיון ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים, על

הדיון הפנימי מאפשר לשרים להציג את העמדה הראויה בעיניהם בכל ענין קונקרטי באופן 

ן אשר דיון זה לגורמי המקצוע הרלוונטיים לענייבדומה, מאפשר חופשי ומשוחרר מלחצים. 

להציג באופן חופשי ומלא את התשתית המקצועית הנדרשת לצורך קבלת  משתתפים בדיון,

תכלית זו נועדה להבטיח את איכותו של הליבון ידי השרים. -ההחלטה העומדת על הפרק על

 . לסייע לממשלה לקדם את מדיניותהממשלתי ו-הפנים

עו"ד אריה  7024/03מ "עעבהקשר זה נבקש להפנות גם לדברים שנקבעו בפסק הדין שניתן ב .98

  ( אשר יפים גם לענייננו, בשינויים המחויבים:6.9.06)פורסם באר"ש,  ןגבע נ' יעל גרמ
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לחוק ומתיר לרשות שלא למסור מידע בעל אופי  (4)ב()9בסעיף "הסייג השני קבוע 

דברי ההסבר לחוק מציינים בהתייחס לסעיף זה את הערכת המחוקק כי פנימי. 

"לא ניתן לקיים דיונים כנים במסגרת פעילותה של הרשות, אלא אם כן יובטח 

מעטה מסוים של חיסיון לתהליך גיבוש שיקול הדעת של הרשות ולתהליך 

, ה"ח 1997 –, התשנ"ז חוק חופש המידע)הצעת  נימית של הרשות"הביקורת הפ

הליך קבלת ההחלטות ברשות, שחיוני הוא (. סייג זה נוצר מתוך ההנחה כי 2630

לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה, מחייב 

העלאת רעיונות, תהיות, ומחשבות בין הגורמים הרלוונטיים חילופי דעות, 

ברשות. מקום בו ידוע לחברי ועדה או פורום פנימי אחר כי הדברים המוחלפים 

ביניהם עשויים להימסר לידיים חיצוניות לרשות, מתעורר החשש כי הדבר יניאם 

עניין עי )מלהתבטא בחופשיות ומלבחון את כלל הנושאים, העמדות והנתונים כדב

הוצאת עיתון הארץ  7759/01"א ע ;המועצה להשכלה גבוההעניין  ;44, בעמ' יהב

במצב (. 202 - 201סגל, בעמ'  ;159 – 158, 150( 5), פ"ד נחמשרד המשפטיםנ'  בע"מ

של הרשות  דברים זה הופך תהליך קבלת ההחלטות ברשות חסר ודל, יכולתה

. על למלא את תפקידה באופן אפקטיבי נפגעת וסופם של דברים בפגיעה בציבור

גם בקיומו רקע זה הכיר המחוקק, לצדו של אינטרס השקיפות בפעולת הרשות, 

של האינטרס הציבורי במתן אפשרות לעובדי הציבור לקיים ביניהם שיג ושיח 

יחשף לציבור ותהא חשופה פנימי בחופשיות, מתוך הידיעה כי ההחלטה עצמה ת

 לביקורתו. ...

 

כשלעצמי אני סבורה כי במקרים רבים תהא הצדקה לחיסיונם של דיונים פנימיים . ]...[ 23

מכל הטעמים עליהם עמדתי. אני רואה חשיבות רבה בכך שדיונים יתקיימו תוך 

שיח חופשי וענייני בין המשתתפים היודעים כי באפשרותם להביע עמדותיהם 

. עם זאת, כאמור, ההכרעה ועיות במסגרת הפורום הפנימי בו הם משתתפיםהמקצ

 "בכל מקרה נעשית על פי נסיבותיו

 7759/01 דינו של המשנה לנשיא )בדימוס( כב' השופט מצא, בע"א-ראו והשוו לענייננו גם פסק .99

 (: 2004) 150( 5), פ"ד נחהוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' משרד המשפטים

 

אישית של עובדי הציבור בגדר פרסום תוכנם של דיוניה "מניעת חשיפתם ה

הפרטי של כל -הפנימיים של הרשות שבה הם פועלים אינה רק מעניינו האישי

אחד ואחד מן המשתתפים בדיונים, אלא אף מעניינו של הציבור. חשיפת תוכנו 

של דיון פנימי, בייחוד כשהיא מלווה בחשיפת זהותם של המשתתפים בו בקשר 

ולהצעות שהשמיעו באותו דיון, עלולה להכביד על יכולתם של עובדי לדעות 

הציבור להתבטא בפתיחות ולהתדיין ביניהם בחופשיות בעניינים הטעונים 

 החלטה".

ישראל נ' הוועדה לבחירת -פורום משפטי למען ארץ 2283/07: בג"ץ כמו כן, ראו והשוו

 (.5.5.08)פורסם באר"ש, שופטים 

http://www.nevo.co.il/law/71891/9.b.4
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/case/6112233
http://www.nevo.co.il/case/6112233
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ות בין סוגי החומרים שהתבקשו במסגרת ההליכים הנזכרים לעיל לבין כמובן, קיימות הבחנ .100

התמלילים של ישיבות הממשלה שמתבקשים במסגרת ההליך דנן. הבחנות אלו נותנות 

אותותיהן בהיבטים שונים אשר נוגעים לסודיות החומר, למידת העניין הציבורי בו, להיבטי 

ים ובהינתן העובדה שבענייננו החלטות הגנת הפרטיות וכיו"ב. עם זאת, בסיכומם של דבר

הממשלה, הצעות ההחלטה, סדרי היום והפרוטוקולים מפורסמים או שניתן לבקש את 

חשיפת התמלילים -קבלתם, לפי העניין, הרי שבענייננו, לעמדת המשיבים, האינטרסים שבאי

אמורים ההחלטה להעדיף את האינטרסים ה –גוברים על העניין הציבורי שבחשיפתם. למצער 

 אינה חורגת ממתחם הסבירות; ואינה מקימה כל עילה להתערבות של בית המשפט הנכבד.

הימנעות ממסירת התמלילים הולמת גם את עקרון האחריות המשותפת, עקרון יסוד במשטרנו  .101

משלה אחראית בפני הכנסת אחריות מה"יסוד: הממשלה מורה כי -לחוק 4החוקתי. סעיף 

פני הכנסת כגוף אחד, ולפיכך כל החלטה שהיא לבאחריות הממשלה נושאת ". משותפת

, קול על הממשלה להשמיע מקבלת מחייבת את כל חבריה במנותק מאופן ההצבעה של השרים.

אחד בכנסת, ולכן העמדה הגלויה היא זו עליה החליטה הממשלה, ועמדתו של כל שר בממשלה 

 היא עמדה פנימית, בדרך לגיבוש ההחלטה. 

 שר או יחלוק לאלתקנון הממשלה כי " 87האחריות המשותפת, מורה סעיף  בהתאם לעקרון .102

 לא, הממשלה של על החלטה מוועדותיה בוועדה או הכנסת במליאת הופעתו בעת שר סגן

 ןבעניי 1.1000". כן ראו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' אותה יבקר ולא ממנה יסתייג

האחריות המשותפת של "", במסגרתה צוין כי המחויבות שרים וסגני שרים להחלטות הממשל"

מעקרונות היסוד של המבנה שרי הממשלה וסגני השרים ומחויבותם להחלטות הממשלה הן 

 ".להחוקתי של מדינת ישרא

הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני, בשילוב עם העובדה שממילא ההחלטה שתתקבל כללו של דבר,  .103

אחריות משותפת, עומדים ביסוד הוראות סודיות היא אחת והיא תחייב את השרים כולם ב

יסוד: -הדיונים, אשר קבעה הממשלה בתקנונה, מכוח הסמכויות שנתן בידה המחוקק בחוק

הממשלה. כמו כן, כפי שהובהר לעיל, יש לבחון את ההסדרים כמכלול, ולתת את הדעת לכך 

אינם סודיים  –ות ההחלטה, הפרוטוקולים, סדרי היום וסיכומי הישיב שההחלטות, הצעות

 ככלל. 

הממשלה,  :יסוד-לחוק 35-ו 31עמדת המשיבים בנוגע לפרשנות הנכונה של סעיפים כאמור,  .104

( לחוק חופש המידע, אשר מורה כי רשות ציבורית אינה 4)ב()9בקנה אחד גם עם סעיף  עולה

ובדי ל התייעצויות פנימיות בין עש , תרשומותדיונים פנימייםידע בדבר מ"חייבת למסור 

רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, 

דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות  תוכן חוו

 .הקבועות בדין"

לתקנון  71יסוד: הממשלה וסעיף -)א( לחוק35כמו כן, לנוכח המפורט לעיל בנוגע לסעיף  .105

( לחוק חופש 4)א()9הימנעות ממסירת התמלילים עולה בקנה אחד גם עם סעיף  הממשלה,

 פי דין.-מסירת מידע אשר אין לגלותו על-המידע, אשר מתייחס לאי
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שורת שונים ובהקשר זה טוענים העותרים מתייחסים בעתירתם למספר פרסומים באמצעי תק .106

כך שמשתתפי הישיבות לא מישיבות הממשלה מעיד על  כי קיומם של פרסומים או הדלפות

של כב' השופט  דעת מיעוטבהקשר זה מצטטים העותרים מתוך  של הדיונים. ציפו לסודיות

, פ"ד יהב נ' פרקליטות המדינה 2534/97גולדברג בהחלטה בבקשת עיון שניתנה במסגרת בג"ץ 

העובדה שמתפרסמות בתקשורת מעת לעת  (. מכל מקום, לשיטת המשיבים,1997) 39( 3נא)

הרשות עצמה מתייחסת ביוזמתה דיעות על הנאמר בדיוני הממשלה אינה מלמדת על כך ש"י

)כדבריו של כב' השופט גולדברג בהחלטה הנזכרת  "לחילוקי הדעות במסגרת הדיונים הפנימיים

(. בהקשר זה, ברי כי יש הבדל מהותי וחד בין פרסומים רשמיים מטעם 44לעיל בעניין יהב, בעמ' 

 כאלה או אחרים באמצעי תקשורת שונים.  נקודתיים לבין פרסומים מלילים,לכלל הת הרשות

, שכותרתה 3.1002מס'  לממשלה המשפטי היועץ העותרים מוסיפים וטוענים כי הנחיית .107

 פניות מן הציבור", אינה עומדת במבחן הזמן והפסיקה.   –"מסירת מידע מישיבות הממשלה 

של דיוני הממשלה וועדות שרים, להבדיל  טנוגרמותססם ה, ככלל אין לגלות או לפרעל פי ההנחי .108

ורך להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים, ללא מהחלטות. זאת, בשל הצ

ויים להיות מושפעים מפרסום הדיון. לעמדת המשיבים, קביעה זו תואמת את האילוצים העש

עצם כל פנים על שנקבעה בפסיקה.  ( לחוק חופש המידע ואת תכליתו, כפי4)ב()9הוראות סעיף 

 .  תירה זועשל מגדרה  חורגהיועץ המשפטי לממשלה נחיית התוקפה של ן בעניין דיוה

, שעסקה אביטל נ' ממשלת ישראל 2555/17הוגשה עתירה בבג"ץ  2017יצוין כי בשנת  .109

ר דיון בפומביות דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה. העתירה שם נמחקה בסופו של דבר, לאח

שהתקיים בה, בסיומו משכו העותרים את עתירתם בהמלצת בית המשפט )ראו פסק דין מיום 

(. עוד יצוין, כי במסגרת ההתכתבויות המקדימות בין המדינה לבין ב"כ העותרים 18.12.17

של היועצת המשפטית למשרד ראש  30.1.2017באותה עתירה, נשלח אליהם מכתבה מיום 

ציונליים לחסות חלקים משמעותיים מהמידע הנוגע לדיוני הממשלה. הממשלה, העוסק גם בר

 .2מש/כנספח מכתב זה ומסומן לשלמות התמונה, מצורף 

בדין יסודו, והוא אינו  –הנה כי כן, האיסור בדבר עיון בתמלילים של דיוני הממשלה בענייננו  .110

ם כי יתאפשר להם מקים כל עילה להתערבות שיפוטית. לפיכך, יש לדחות את דרישות העותרי

 לעיין בתמלילים של דיוני הממשלה.

 התייחסות למשפט משווה

ההסדרים הנהוגים נתייחס בקצרה לטענות העותרים בעניין פרק זה, -בטרם סיומו של תת .111

 במדינות אחרות בנוגע לפרסום דיוני הממשלה. 

 105-108ף )ראו סעילפרסומים היזומים הנהוגים באנגליה  יםההפניות של העותריצוין כי  .112

שביסוד תהליך קבלת ההחלטות בלבד, ולא חומרי רקע לפרסומם של  תייחסותמלעתירה(, 

לא עולה בבירור מהי מדיניותו  ההפניה ביחס לארצות הבריתמ .לסיכומי דיונים או תמלילים

של הממשל בעניין פרסום, האם היא כוללת פרסום סדור של חומרי הרקע, פרסום ספורדי או 

 לילי הדיונים.פרסום של תמ
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על פני הדברים, נראה שהדין בישראל דומה לדין הקיים במדינות בהן וד יצוין בהקשר זה, כי ע .113

קיימות שיטות משפט דומות בהקשרנו, קרי גם בהן יש גוף ממשלתי הדומה במהותו לממשלה 

בוחרות לחסות חלקים משמעותיים מהמידע הנוגע  –בדומה לישראל  –בישראל. מדינות אלה 

 יוני ממשלותיהן. לד

קיימת סודיות כמעט מוחלטת של מסמכים והליכים בקבינט. ''ספר הקבינט''  אוסטרליהבכך,  .114

(Cabinet Handbookשנכתב על ידי משרד ראש הממשלה ) , תפקידו להבטיח שהקבינט ייישם

את המוסכמות והעקרונות בכדי להגשים את מטרתו המרכזית והיא קבלת החלטות מושכלות. 

מציינת בשלל סעיפים את חובת הסודיות הנדרשת מחברי  2020-מ של הספר 14-רה ההמהדו

הקבינט, לרבות החיסיון על תמלילי הקבינט, וזאת למען שמירה על עקרון האחריות 

  1הקולקטיבית.

נגיש לציבור דרך הארכיון הלאומי של אוסטרליה יהיה נכתב כי תיעוד מהקבינט  143עיף בס .115

שנה. הסדר זה נועד לאזן בין  30-ל 20חיסיון הסטטוטורי אשר נע בין רק לאחר שפג תוקף ה

הפרטיות, הביטחון והסודיות של הקבינט, לבין השאיפה למקסם את הגישה הציבורית למידע 

לחוק חופש המידע האוסטרלי מחריג, בין היתר, את החובה  34עיף ואכן, ס שבידי הרשויות.

 (.An official record of the cabinetלפרסם כל תיעוד רשמי מהקבינט )

של חוק חופש המידע הקנדי  69עיף מסמכי הקבינט. סבנוגע לסודיות  קיימת חובת קנדהבאף  .116

(ATIA מחריג מתוכו את חובת הפרסום ,)הקבינט, לרבות פרוטוקולים של מ םשל מסמכי

בלת בקבינט, ולמעט מסמכי הרקע ששימשו לק תהליך קבלת ההחלטותוהדיונים הפנימיים 

( שולל, ברמה הפדרלית, את CEAשל חוק הראיות הקנדי ) 39עיף ס –זאת ועוד  2.ההחלטות בו

הסמכות של בתי המשפט לצוות על פרסום מסמכים ככל ונציג הקבינט דורש לחסותם מחמת 

חיסיון זה פג, על פי שני החוקים  3.סודיותם, מבלי שבתי המשפט עצמם רשאים לעיין בחומרים

 שנה. 20רק כעבור  –

מספר  the Freedom of Information Act 2000) וק חופש המידע הבריטי )ח קובעאנגליה ב .117

הבחנה בין פטור  קיימת 4.חריגים לחובת הממשלה לאפשר לציבור גישה למידע שברשותה

(. הפטור המסויג קובע כי qualified exemptions( לפטור מסויג )absolute exemptionsמוחלט )

שאלה האם האינטרס ב נעוץ מסמך מסוים שנכנס בגדר הפטור חייב בפרסוםהמבחן האם 

( עוסק 1)35עיף הציבורי של פרסום המידע עולה על האינטרס הציבורי שבשמירת המידע. ס

 בפטור מסויג: 

“Information held by a government department  is exempt information if it relates to 

 (a) the formulation or development of government policy 

                                                      
1 edition.pdf-th14-handbook-https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/cabinet 
2 955-12.html#h-1/page-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-shttps://law 

 
3 .html#docCont9-page/5-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-https://laws 
4 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents 

https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/cabinet-handbook-14th-edition.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/page-12.html#h-955
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-5/page-9.html#docCont
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents
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 (b) Ministerial communications … 

( הבריטי קבע במספר הזדמנויות כי תמלילי the information commissionerנציב המידע ) .118

, כפי שנקבע מפורשות גם בחוק חופש b-ו aהקבינט הם אכן מסמכים שנכללים בסעיפים קטנים 

משלה הבריטית יש שיקול דעת אם לפרסם מסמכים אלה או לא. על מכאן שלמ 5.המידע עצמו

גוף שיפוטי בפני ניתן לערער  , ועל החלטותיוהחלטת הממשלה ניתן לערער בפני נציב המידע

( מאפשר לגורם הממשלתי הממונה להטיל ''וטו'' על 2)53 עיף''טריבונל המידע''. אולם, סבשם 

ככל ויש לו יסוד סביר למסקנה  נכלל בגדר הפטור,מידע ש לחשוףלפיה יש החלטת הטריבונל 

במקרה כזה, חוק חופש המידע. הוראות שאין בשמירת המידע אצל הממשלה כדי לסתור את 

אולם יערוך ביקורת שיפוטית על החלטת הוטו,  כי הנציב יכול לעתור לביהמ''ש האנגלי בדרישה

 6.זו להתקבל אינם גבוהיםכסיכויי עתירה 

'' הממשלתי, שמהווה מדריך לחוקים ולכללים החלים על פעולת Cabinet manual''-מסמך ה .119

נטען בו כי במסגרת  11.18( האמור בחוק חופש המידע, ובסעיף 1)35עיף הממשלה, מתייחס לס

בין האינטרס הציבורי לחשיפת הפרוטוקולים  בכל מקרה לגופו, מבחן האיזונים שיש לערוך

הנחת היסוד הממשלתית היא שהאינטרס לשמירת  - דעלבין האינטרס הציבורי לשמירת המי

המידע גובר, לאור חשיבות השמירה על עקרון האחריות הקולקטיבית והיכולת של השרים לדון 

 ולפתח מדיניות בצורה כנה וחופשית. 

כי דיונים בקבינט  5.23'' הממשלתי, קובע בסעיף Cabinet manual''-מסמך הניו זילנד ב .120

השרים לא רשאים לחשוף או לתעד דיונים בקבינט או את  7.ם סודייםובוועדות הקבינט ה

שמובאים בפגישות הקבינט. למעשה, הדיונים בקבינט  פקידיםהשקפותיהם של שרים ו

 ובוועדותיו כלל לא מתומללים או מתועדים באופן פורמלי.

ט. מועצת השרים היא הגוף המנהלי העליון בממשלה הבלגית, שמתפקד כמו קבינ בלגיהב .121

כל המסמכים הפנימיים של המועצה הן  מצוין כי 8באתר הרשמי של ראש הממשלה הבלגי

, notificationsסודיים, למעט החלטות המועצה שמסוכמות במסמכים קצרים המכונים: 

פרוטוקולים של הדיונים עצמם  נערכיםלא כלל ומועברים לעיון חברי הממשלה. עוד מצוין כי 

 בפגישות המועצה.

הפגישות של מועצת המדינה פתוחים לציבור ובמקרים מסוימים אף מועברים  הנורבגיב .122

מחריגים מחובת  10לחוק חופש המידע הנורבגי 15-ו 14עיפים עם זאת, ס 9.בשידור חי באינטרנט

                                                      
5 -minutes-iraq-on-report-coico/documents/1042382/i-the-https://ico.org.uk/media/about

veto.pdf-ministerial 
6 -minutes-iraq-on-report-ico/documents/1042382/ico-the-https://ico.org.uk/media/about

veto.pdf-nisterialmi ,annex 1 –  לבקשת נציב המידעשהוגשה חוות דעת משפטית 
7 -manual/5-cabinet/cabinet-work-office/supporting-tunits/cabine-business-https://dpmc.govt.nz/our
3-making-decision-cabinet 

 
8 ministers-https://www.premier.be/en/council 
 s of Contemporary Meetings as Key Technologie -Meeting Ethnography בשם 2019-מ על פי ספר 9

Governance, Development, and Resistance  בהוצאתRoutlageאנגליה , 
10 eng.pdf-016-20060519-lover/data/lov-https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte 

https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes-ministerial-veto.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes-ministerial-veto.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes-ministerial-veto.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes-ministerial-veto.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes-ministerial-veto.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes-ministerial-veto.pdf
https://dpmc.govt.nz/our-business-units/cabinet-office/supporting-work-cabinet/cabinet-manual/5-cabinet-decision-making-3
https://dpmc.govt.nz/our-business-units/cabinet-office/supporting-work-cabinet/cabinet-manual/5-cabinet-decision-making-3
https://dpmc.govt.nz/our-business-units/cabinet-office/supporting-work-cabinet/cabinet-manual/5-cabinet-decision-making-3
https://www.premier.be/en/council-ministers
https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20060519-016-eng.pdf
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הפרסום מסמכים ששימשו רשות מנהלית במסגרת טיפולה באירוע מסוים, כולל פרוטוקולים 

לטה הסופית שהתקבלה אותה יש לפרסם. בנוסף, יש חובה של פגישות בין שרים, ולמעט ההח

לפרסם את הקווים המנחים הכלליים שעמדו בבסיס תהליך קבלת ההחלטה. עוד יש לציין כי 

 המלך רשאי להורות כי פטור זה לא יחול על מסמכים מסוימים באירועים מסוימים.

בות הממשלה וועדת השרים, הינה כי כן, חובת הסודיות הקבועה במשפטנו בנוגע לתמלילי ישי .123

להניח כי מדינות שונות יש ביחס להסדרים משפטיים מקבילים בעולם.  הה חריגנאינ

. מכל מתמודדות עם השאלה איזה מידע לפרסם בנוגע לאופן התמודדותן עם משבר הקורונה

וכאמור, ע"י הגופים השונים הנוגעים בדבר כבר כעת מידע רב מפורסם אצלנו מקום, 

 י ההחלטות נמסרו לעותרים. פרוטוקול

 חומרי הרקע

חומרי הרקע שהוכנו על ידי משרדי הממשלה השונים ושהוחזקו במזכירות הממשלה לקראת  .124

וזאת  ,ובמהלך דיוני הממשלה וועדת השרים בעניין ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה

דת השרים , אשר שימשו את התשתית העובדתית להחלטות הממשלה ווע8.11.20עד ליום 

 מהוויםיצוין כי החומרים שבנדון הועברו לעיון בית המשפט הנכבד, בהתאם להחלטתו.  ,בנושא

לך דיונים אלו, כאשר חלק לקראת ובמה מזכירות הממשלהב וחזקשה המידע סך את

  מהשקפים וחומרי הרקע לא הוצגו בסופו של דבר או הוצגו באופן חלקי.

חומרי הרקע בשיתוף עם משרדי הממשלה הפרטנית של  םלאחר שתסתיים בחינתנוכח האמור,  .125

לעדכן את בית המשפט ליתן החלטה בעניינם ו 2-ו 1הרלוונטיים לעניין, בכוונת המשיבים 

ככל הניתן לפני הדיון הקבוע בפני בית המשפט הנכבד ביום  ,והעותרים ביחס להחלטתם

26.11.20. 

 יבוא על סיפוקו אף חלק זה של העתירה.בכך  .126

 האמור לעיל עולה, כי דין העתירה להידחות. מכלל  .127

אשר על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה ולחייב את העותרים בהוצאות 

 המשיבים ושכ"ט עו"ד כדין. 
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