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 1לשאלת בית המשפט האם ההחלטה לשמור בסוד לכל העניינים מדוע נדרש לסעיפים האלה בתקנון 

 2אני משיבה כי השימוש בסעיף הזה כאשר רוצים שדברים נוספים יהיו תחת איסור הפרסום תחת 

 3היא שעצם הדיון הוא  חובת סודיות כלומר פרוטוקול והחלטה שמתפרסמים כדבר שבשגרה. הכוונה

 4 סודי באופן מיוחד יותר מאשר הרגילים.

 5לשאלת בית המשפט מהו מעמדו של תקנון הממשלה מדובר בהחלטת ממשלה שהתקבלה מכח 

 6 )ו(, זאת לא  תקנה אלא החלטת ממשלה. 31אסמכה מכח יסוד סעיף

 7 . לשאלת בית המשפט האם הוא פורסם ברשומות אני משיבה שלא הוא פורסם באינטרנט

 8אם אדוני מכוון לחוק הפרשנות התשובה היא לא. אסביר למה לפי חוק חופש המידע, אנו נכנסים 

 9שהוא אומר שמידע שגילויו אסור על פי דין, היה אפשר לכתוב מידע שגילויו אסור בדין, ( 4)()א9לסעיף 

 10המידע. נכון  נאמר על פי דין. בכל מקרה, אנו צריכים לשים את עצמנו לפעולת הממונה על חוק חופש

 11שהסכמנו שאכן קיימת סמכות לחרוג מהאיסור, הסמכות הזו לא ניתנה לממונה, הסמכות הזו של 

 12מזכיר הממשלה. הממונה בוחנת את הבקשה בהתאם למסגרת הנורמטיבית המצויה, וכרגע הוא 

 13ויו האיסור ולא חל חריג מהאיסור כי לא ניתן היתר מיוחד. במצב דברים כזה, מבחינת הממונה גיל

 14 של המידע אסור על פי דין. 

 15אין סמכות עניינית לדון בהחלטות של מזכיר הממשלה. חבריי כתבו בתגובתם שלא ראוי שנעלה טענה 

 16זו לאחר שהעלו את העתירה לבג"צ. המדינה לא טענה סילוק על הסף, היא לא הסתפקה באיזה טיעון 

 17 סף. 

 18דיין הסמכות העניינית של בית משפט זה למרות שהעניין היה בבג"צ ונמחק על פי החלטת בג"צ ע

 19 מוגבלת לחוק חופש המידע ולא  חלה על החלטותיו של מזכיר הממשלה. 

 20לשאלת בית המשפט לעניין הגדרת "סודי ביותר", הייתי אומרת שזה שני עניינים מקבילים. הנושא 

 21 שמכריע. של הסיווג הוא אכן תומך בסודיות אך לעניין חוק חופש המידע לא סיווג הוא מה 

 22לשאלת בית המשפט האם יש איזה חוק שמגדיר מהו סיווג אני משיבה כי התקנון מגדיר זאת. אני לא 

 23יודעת לומר בוודאות אם המקור זה בחוק. אנו יודעים את הסיווגים האלה מעניינים ביטחוניים. 

 24זה. על כל פנים לפקודות של צה"ל בוודאי יש וכו', אני לא יודעת בוודאות לומר אם יש חוק בהקשר ה

 25 זה לא המיקוד בטענתנו. 

 26וסעיפים רלוונטיים, טענות כבדי משקל,  71לשאלת בית המשפט, העותרים טוענים כנגד התקנון סעיף 

 27נון השאלה היא האם סמכותו של בית משפט זה לדון בטענה עקיפה ולא שתוקפת ישירות את התק

 28והאם לבית משפט זה הסמכות לדון אלא טענה עקיפה שאומרת שהתקנון הזה לא מהווה מחסום 

 29(, בית משפט זה מוסמך לקבוע קביעות 4)א()9בעניין, אני משיבה כי ככל שהדבר נצרך ונובע מפרשנות 

 30 לגבי התקנון שתחולתן אך ורק במסגרת ההליך הזה. 

 31 ( רשאי בית המשפט להידרש גם לפרשנות.4)א()9אינני חולקת על כך שלצורך סעיף 

 32 ין של פרשנות. בעיניי זה תמיד עני

 33לשאלת בית המשפט אם הכלל הזה פסול כי הוא סותר חוק יסוד למשל, או ניתן שלא בסמכות, 

 34 הממשלה קבעה כלל מחוץ לסמכות שלה בחוק היסוד, זאת הטענה. 

 35ככל שהתקיפה היא של פסלות הוראות מהתקנות גם לצורך תיק זה בלבד, לזה כבר אני לא חושבת 

 36אני מסכימה שהפרשנות של הוראות והתקנות בית המשפט מוסמך לעשות שבית המשפט קנה סמכות. 
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 1לתקנון דינו פסלות,  71במסגרת העתירה שלפניו כאן. אך תקיפה ישירה של ההוראות ... להגיד שסעיף 

 2 לחופש מידע.זה בעיני תקיפה ישירה גם אם היא מועלית במסגרת עתירה 

 3ן, אנחנו כבר בסעד שהוא תפל לסעד העיקרי אם הסעד של רק מידע נובע מפסלות הוראות התקנו

 4שהוא פסלות התקנון. לכן, עתירה שבאה ואומרת שצריך לפסול את ההוראות ונגיד שזה חוק שאסור 

 5למסור מידע מסויים, מגיעה בקשה לממונה שמבקשת מידע לפי אותו חוק, עתירה יכולה לדון אך ורק 

 6זו תקיפה ישירה במסווה תקיפה עקיפה אך זה בהחלטה של הממונה כי דיון פסלות הוראות התקנון 

 7 לא רק העיקר. 

 8לשאלת בית המשפט בהנחה שלבית משפט יש סמכות לקבוע ובהנחה שכך ייקבע, הטיעונים לגוף 

 9הטענה שהכללים האלה פגומים או פסולים או סותרים את חוק היסוד, הרי פונים לעותרים ואומרים 

 10כאן נעשה ההיפך ולא רק שהכללים האלה לא משקפים את שככלל החומר גלוי והחריג הוא סודי אז 

 11חוק היסוד אלא עומדים הפוך, אני משיבה כי כיידוע שפרשנות מתחילה בלשונה ובלשון החוק יש 

 12( המסמיך את הממשלה לשמור בסוד, 4)א()35, ויש גם את סעיף 31הסמכה מפורשת...מפנה לסעיף 

 13דיוני הממשלה נערכים בדלתיים סגורות וחל איסור אמנם יש לו חריגים אך הכלל הוא כלל שאומר ש

 14 פרסום התמליל. 

 15לשאלת בית המשפט האם כלל הגילוי הוא החריג האפשרי ובאה הממשלה שאומרת ההיפך, אני 

 16משיבה כי בכפוף לכל המפורט בכתב התשובה... חייבים לזכור שסדר היום וההחלטות מפורסמים, 

 17שהכלל הגורף הוא סודיות. אני מדברת אך ורק לגבי  אנו מדברים על התמליל. אי אפשר להגיד

 18 התמלילים שזה הדבר היחיד שיש כלל גורף של אי פרסום. 

 19)ב(. בכל מקרה, גם לפי הנחיית היועץ צריך לראות שיש כאן 35המקור לחשיפת מידע נמצא גם בסעיף 

 20ח דיונים והחלטות זה )א( להנחיה, המונ5)ג( לבין סעיף 4הבדל העותרים בלבלו בהקשר הזה בין סעיף 

 21לתקנות. אך אנו מדברים על פרוטוקולים שהכוונה היא לתמלילים שזה סעיף  72מונח שנזכר בסעיף 

 22 )א(. 5

 23לשאלת בית המשפט האם לצורך הדיון שלפנינו יש מקום להבחין בין תמלילים של דיונים שגרתיים 

 24לחוק חופש  10, הראשון סעיף לבין דיונים שעניינם התקנת תקנות שעת חירום אשיב בשני נדבחים

 25המידע שזה האיזון המתבקש, השימוש בו נעשה רק אם יש שיקול דעת לרשות. כתוב "רשות לא 

 26)ב( "שיקול דעת לרשות", ממילא אם אין שיקול אין איסור. האינטרס 9יף )א(. סע9תמסור" בסעיף 

 27ופן חריג ומהיר אשר משחק לשני הכיוונים והצד השני הוא שבדיוק בעת משבר קבלת החלטות בא

 28מצריך חמ"ל שפועל בשדה הקרב, דווקא בשעת משבר כזו יש לתת משנה תוקף לרציונאל של קיום 

 29 מרחב מוגן שבו ניתן להחליף דעות ולקיים שיג ושיח חופשי על מנת להגיע להחלטה.

 30 לשאלת בית משפט נכון שתהליכי חקיקה ראשית נעשים בפרהסיה. 

 31לשאלת בית המשפט האם הנישה הזאת לא מצדיקה התייחסות אחרת לעניין גילוי המידע, אני משיבה 

 32כי הצעות ההחלטה מפורסמות, ההחלטות מפורסמות וגם התקנות מפורסמות. מכל השרשרת הזאת 

 33 החוליה היחידה שבעצם לא חשופה זה התמלול של הדיון, כי הפרוטוקול כן חשוף. 

 34ת חירום בוודאי שהיינו פועלים בדרך המלך במסלול הרגיל ולא היה צורך אלמלא היה מדובר בשע

 35( עדיין אנו חושבים שבאיזון בנסיבות 4)א()9בתקנות. אנו סבורים וזה בהנחה שעברנו את מכשול 

 36ר. ברגע שמדובר בשעת משבר שמחייב את האמצעים החריגים האלה, העניין את החמ"ל משאירים סגו
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 1ך להגיע להחלטות באופן הכי נכון שאפשר ולא באקווריום, בעניינים שכאלה היא רק תומכת בזה שצרי

 2 חריגים בפרט.

 3לתגובה ולדברים שנאמרו בבית משפט העליון  80לשאלת בית המשפט לעניין פס"ד בריגע שבסעיף 

 4בדיון בעתירה הקודמת אני משיבה כי קודם כל יש קולות שונים שנשקפים מפסיקת בית משפט העליון 

 5( לחוק חופש המידע, מלבד הפסיקה שהפנינו אני 4)א()9להוראות סודיות בדין בהקשר של סעיף בנוגע 

 6לא מכירה פסיקה בהקשר הזה. אז אין הכרעה ברורה בהקשר הזה בין המתח בין הוראות סודיות 

 7לבין חוק חופש המידע למעט אותה פסיקה אליה הפנינו. בעניין בריגע מדובר היה בעניין של מכרזים. 

 8שופט מזוז אומר לוועדת המכרזים או לרשות המקומית באותו עניין, אל תתחבאי מאחורי איסור ה

 9של פרסום שהוא בעצם מלכתחילה נועד להיות מאוד נקודתי וגם מוגבל בהיקף שלו. כלומר, יש זכות 

 10עיון לגורמים מסויימים, בוודאי למי שהשתתף במכרז הוא מוגבל בזמן ויוכל רק בעת המכרז לתת 

 11ענה מול שלבי המכרז בלבד. הוא אומר לרשות אל תיתלי בזה כאיסור גורף למסור כל מידע שקשור מ

 12זה לא דבר שאני מבקשת  למכרז. הוא פירש את התקנון של המועצות המקומיות לאור חוק המכרזים.

 13 שבית המשפט יעשה. 

 14אסור לשכוח שדיון לגבי ההערות של השופטים בדיונים, כידוע הערות זה לא בגדר הלכה מחייבת, 

 15צריך להיזהר מלייחס לפרשנות שנעשה בבג"צ הוא לא נעשה תחת המשקפיים של חוק חופש המידע. 

 16של מה שאמרו השופטים באותו עניין. בכל מקרה, מתוך הסתכלות רחבה יותר שנובעת מזה ושהיא 

 17 רשאית לבטל הוראות בתקנות. הדיון שלנו הוא טיפה שונה. 

 18חופש המידע חל בלי קשר לתקנון גם לא היה כתוב בתקנון. למעשה הכרזה כזו לתקנון, חוק  78סעיף 

 19היא מיותרת. מה שכן, שצריך לזכור שהתקנון קובע מגוון של הוראות בעניין מסירת מידע ולא רק על 

 20 התמלילים שאנו דנים. 

 21אנו מתמקדים עכשיו בעניין מסויים של התמלילים ואנו נוטים לקרוא את כל התקנון שהוא עב כרס 

 22( ברור שהוא מכבד סעיפים 4)א()9בא לומר שבאופן כללי החיסיון חל, אך כאשר יש את סעיף  78וסעיף 

 23ו שהם חיצוניים לחופש המידע ובכל מקרה הסעיף הזה גם מכוון ליתר ההוראות. למשל הוראה א

 24סיכום דיון בהחלטות, הדברים האלה הם בהחלט דברים שהתקנון עוסק בהם. גם אם התקנון קבע 

 25הסברים קונקרטיים הכל תחת מטריה גדולה של חוק חופש המידע אך בכפוף לאיזונים שבחוק חופש 

 26 המידע. 

 27נדרש  (, האם כדי להחיל את ההוראה הזו לא4)ב()9לשאלת בית המשפט לעניין הטיעון השני שלנו, 

 28להתייחס באופן מפורט לחומר ולא להעלות את הטיעון הזה בצורה גורפת אני משיבה שכאמור זה 

 29(. כאן, מה שהדגש מבחינתנו הוא שלכל התמלילים יש 4)א()9טיעון חלופי לטיעון שמתבסס על סעיף 

 30עניין  אנו טוענים שזהמכנה משותף אחד והוא שכולם תמלילים של ישיבות ממשלה או וועדת השרים. 

 31 (. 4)ב()9של עוצמה. לגבי כל המידע מהסוג הזה, חל לטעמנו סעיף 

 32( אל מול האינטרס 4)ב()9בנסיבות העניין כאשר על המידע הוא מאותו סוג, וכאמור העוצמה של סעיף 

 33 והמידע. 

 34הטיעון הוא טיעון עקרוני ואנחנו לא מדברים כאן על אחרונת הוועדות אלא על ישיבת השרים והטיעון 

 35זה חל לגבי כל המידע. אי אפשר לייחס לנו חוסר רצינות, עשו מאמצים ופרסמו גם את ההחלטות ה

 36 וגם את הצעות ההחלטה. 
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 1לשאלת בית המשפט האם יש תמלילים שמתפרסמים אני משיבה שלא אלא רק לפי חוק הארכיוני. 

 2 אין חריגים לדבר הזה שאנחנו מכירים. 

 3 

 4( 4)א()9בעצם השרשרת של הסירוב למסור מידע זה סעיף  : לעניין התמליליםשליט-וינקלרעו"ד 

 5( לחוק יסוד הממשלה. 4)א()35-)ו( ו31-משיבים בלתקנון שמקורו לשיטת ה 71שלהם שנשען על סעיף 

 6. כפי שנדון כאן ולא ארחיב, 35למעשה, סדר הטיעון הוא צריך להיות הפוך ולכן אנו מתחילים מסעיף 

 7ם לא קובע סודיות מוחלטת. הוא קובע חריגים ספציפיים שלגביהם לא קובע איסור גורף וג 35סעיף 

 8)ב( )ציטוט( כבר אנחנו 35מידע יכול להיות סודי. איך נדע שמדובר במידע שיכול להיות סודי? לפי סעיף 

 9)א( הוא לא משענת כל כך גדולה כמו שמקווים המשיבים שהוא יהיה. דבר נוסף, 35יודעים שסעיף 

 10וונת המכונן בצורה מאוד ברורה שהכוונה היתה כן לאפשר לציבור להיחשף בדברי ההסבר יש את כ

 11כשהחריגים יש בהם רציונאל, שהוא ביטחון ויחסי חוץ, אם הולכים לפרוטוקולים של אותה ישיבה 

 12( נועדו באמת לעניינים 4)-( ו3)א()35שהם כן מפורסמים, אפשר לראות שנכתב שם במפורש שסעיף 

 13לא היה לה מאוד נוח להודות בזה אך אנחנו ממש באותם מקרים שבהם אי מאוד קיצוניים וחברתי 

 14אפשר להגיד שיש פה איזה סוגיית ביטחון, גם לא יחסי חוץ ואין כאן שום עניין שמצדיק שהציבור לא 

 15יידע מה קורה בתוך ישיבות הממשלה. אנחנו בעיצומו של מאבק אזרחי, בריאותי, כלכלי שעצם 

 16יסוד ואת הכוונות שיש בו, היכולת ליישם את התכלית של חוק היסוד היא היכולת לקיים את חוק ה

 17 35כן על ידי פרסום. זה בדיוק המצב ההפוך ממה שמנסים המשיבים לעשות. המסקנה כאן שסעיפים 

 18 אין להם על מה לסמוך. 

 19לשאלת בית המשפט האם יש לבית משפט זה סמכות אני משיבה שבוודאי. יש שתי סוגיות, האחת 

 20נו לא מבקשים לפסול או לדון עכשיו בפסלותו או בטלותו של התקנון אלא אנו דנים לפי סעיף אנח

 21 (. 4)א()9

 22( והאם הסעיפים שהמשיבים היפנו אליהם הם דין אוסר אני משיבה 4)א()9כבודו יידרש לדון בסעיף 

 23 שהוא לא דין אוסר וגם לא כל סעיפי התקנון לא אוסרים. 

 24שתמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים יישארו סודיים ביותר, הוא )ב( מדובר על כך 71בסעיף 

 25)ג( שהתעלמו ממנו, שקובע שמזכיר הממשלה רשאי לסווג 71מסווג סודי ביותר. יש לנו את סעיף 

 26לתקנון קובע איסור מוחלט, אנחנו רואים חריג  71אחרת. ולמעשה בעוד שהמשיבים טוענים שסעיף 

 27ות את הסיווג. אנחנו רואים עוד שני חריגים ל"איסור הגורף" שהם )ג( שיכול לשנ71ראשון בדמות 

 28לתקנון שמדבר על כך שאם היה באמת איזה עניין מסעיפים  74מבקשים ללמוד, החריג מצוי בסעיף 

 29היה צריך להכריז על כך בפתח כל ישיבת ממשלה וכך לא נעשה וגם לא נטען שזה נעשה. גם לפי  35

 30)א( יש אפשרות לחרוג מהם ולפרסם אותם. אנחנו רואים 35ים בסעיף גם עניינים המפורט 35סעיף 

 31שיש חריג לעניין "איסור פרסום" גם בנושא סיווג וגם בנושא פרסום. בהקשר זה ברור שהאופן הגורף 

 32שבו המשיבים החליטו להשיב על הבקשה לתמלילים הוא בלתי סביר ובלתי מידתי ובטח לא מנומק. 

 33נחנו חורגים דווקא כאשר מדובר במשבר חברתי כאשר השתתפותו של לא ניתן שום נימוק למה א

 34הציבור ואיך מתקבלות ההחלטות היא שצריכה לעמוד לנגד האנשים שיושבים בממשלה משום שרק 

 35כך ניתן יהיה לעבור את המשבר. סוגיית האמון בחודשים האחרונים העמיקה בצורה דרמטית במדינת 

 36המשיבים כל החמישה ויודעים פעם ראשונה בחודש מרץ ישראל וכל החודשים האלה שיושבים 
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 1בקשות מידע בעניין חומרי רקע והתמלילים כבר ידוע שיש לציבור אינטרס למידע בעניין  3כשהוגשו 

 2 הזה. 

 3לחוק חופש המידע,  10אין לנו איסור גורף אלא איסור של שיקול דעת. צריך לחול סעיף  71אז לעניין 

 4 . 9-ו 8ל בודקים את לשון החוק שאומרת שבבואה לשקול סירוב לפי וכפי שאמרה חברתי, קודם כ

 5הוגשה עתירה בתחילת השנה וגם העתירה שהוגשה לפני אדוני, אותם דברים מבוקשים. כשיצאנו 

 6מבג"צ בית המשפט העליון אמר שנלך לבית משפט המחוזי תחת חופש מידע, אמרו לנו שזה היה בגלל 

 7 נגיש בקשה חדשה ומכיוון שטרטרו אותנו ומשכו אותנו. שפנינו למזכיר ולא לממונה אז 

 8הרי הממונה הוא בעל תפקיד שמוגדר כמי שכזה ממונה לפי ראש הרשות, והיה עליו להגדיר שהרי 

 9הימים שעמדו  160-הוא לא מחזיק את כל החומר אצלו, הוא הולך לכל אחד שם, יכלה הממונה ב

 10אנחנו עוסקים בהחלטת מזכיר אז יש שאלה של לרשותה ללכת למזכיר ולקבל את החלטתו. ואם 

 11סבירות ומידתיות והיעדר הנמקה שלכבודו בוודאי הסמכות לדון בזה. האם אם ניתנת החלטה כאילו 

 12של איסור גורף שעה שהלשון המפורשת היא לא של איסור גורף, בוודאי שלבית המשפט יש סמכות 

 13 לבחון האם ההחלטה הזו היא סבירה ומידתית והיא לא.

 14כבודו ציין שחובת השקיפות במקרה הנוכחי היא מתעצמת לאור חוק סמכויות מיוחדות שנחקק 

 15בקשר למשבר הקורונה, למעשה החוק העניק סמכויות חקיקה נרחבות מאוד לממשלה ועירוב 

 16הסמכויות הזה בין רשויות הוא זה שמצדיק שהממשלה תפעל על פי נורמות שקיפות המחייבות את 

 17 הרשות המחוקקת. 

 18לפי חוק סמכויות מיוחדות מתאפשרת לממשלה חקיקת חוקים תקנות וצווים בעלי השפעה עצומה 

 19על המרחק האישי של האזרחים, על חופש התנועה שלהם, על חופש העיסוק שלהם, על הבריאות 

 20שלהם, ובנסיבות האלה הממשלה קירבה את עצמה מאוד למקום שבו היא עומדת בנעלי הרשות 

 21יוחדות, יש סעיף שאומר שהרשות המחוקקת תאשר מכך, במסגרת חוק סמכויות מהמחוקקת. יתרה 

 22בדיעבד את מה שקבעה הממשלה או תאשר או לא תאשר. וכל הנוכחים בחדר ראו מה קרה בפעם 

 23היחידה שהוועידה בכנסת לא רצתה לאשר חוק, יו"ר הוועדה הוסרה מתפקידה. הדורסנות הזו שבה 

 24ים במדינת ישראל בעשרה החודשים האחרונים מחייבת אותה הממשלה מחוקקת פשוט את החוק

 25להעלות את סטנדרט השקיפות שלה ובניגוד למה שחברתי אמרה, כאילו שאנחנו בשעת חירום ואנו 

 26 בחמ"ל ונתנה לזה נורמה ביטחוני, זה לא כך, אסור לתת לזה יד. 

 27תמסור". א' בחיבור הזה  )א( התיבה היא "לא9)ב( התיבה היא אינה חייבת למסור ובסעיף 9בסעיף 

 28 . 10)ב( יש פסיקה עניפה שמראה שכן יש שיקול דעת ולכן זה כן נכנס תחת סעיף 9-)א( ל9שבין 

 29)ב( הוא מקום שיש שיקול דעת, לבית המשפט יש את הסמכות ואפילו את החובה להתערב בהחלטה 9

 30די לשמור על איזה הבלתי מידתית והבלתי סבירה ובלתי מנומקת לקבוע שהכל חסוי ושמור רק כ

 31חודשים האחרונים עוסקים מהבוקר  10-אפקט מצנן תיאורטי. כל המשתתפים של הישיבות האלה ב

 32 ועד הערב בהופעות ברדיו ובטלוויזיה ובכל כלי תקשורת אחר.

 33האפקט המצנן יש לו שני פנים, האחד זה האם האנשים המשתתפים רואים בכלל שיש את האפקט 

 34 הם, יש מידה כזו. זה עניין של מידתיות. המצנן בעצם ההשתקפות של

 35טובת הציבור היא באמת לנגד עינינו, ויכול להיות שאם אי פעם מישהו יגיע לראות פרוטוקולים כדי 

 36לראות מה נעשה בזמן מלחמה, הנסיבות שאנו נמצאים כן מצדיקות את זה שכן יהיה חריג לעניין 
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 1נו מתעסקים במשהו שבהיעדר ידיעה הציבור הזה. העותרים מאמינים שבסופו של דבר העובדה שא

 2( כולו. בנוסף, יש פער מאוד גדול בין להגיד 4)א()9נפגע ממנו, צריך להסתכל על אפקט המצנן ועל סעיף 

 3שיש מקרופון בתוך הישיבה שיכול לשדר בלייב לכל הציבור לבין הפרוטוקולים. לפי התקנון הדיונים 

 4ה להוריד את החלקים הבעייתיים ולמסור לציבור? למה מוקלטים ומתומללים אי אפשר בסוף ישיב

 5זה כן יכול לקרות במדינות אחרות? אני לא אומרת שאין בעייתיות אי פעם בישיבות ממשלה, אך זה 

 6 לא סוגייה ביטחונית. הם לא יכולים ליהנות בחסות הכל. 

 7 ת ואמיתית.אני רוצה להאמין שהאנשים שיושבים בחדר הזה מדברים ומחליטים בצורה ענייני

 8גם בפסיקה יש אמירה מאוד מפורשת שבוחנים כל מקרה לגופו והעובדה שיש חשש ואפילו אם אסכים 

 9מספיק טובה  לכך שהחשש הוא אמיתי, רק בגלל שמתי שהוא כן אולי יתנו את התמלילים זאת סיבה

 10 שזה מסוג המקרים שמגיע. 

 11( וכשאני מבקשת אותו מהממונה זה 8)2מזכירות הממשלה היא יחידת סמך ובהיותה כזאת לפי סעיף 

 12 בדיוק כמו שהיא פונה לממונה.

 13כשהעיתונאית לנדאו פנתה למזכיר הממשלה ישירות הוא אמר שלא ניתן לתת לה חומר, ולאחר מכן 

 14 התנועה לחופש המידע פנינו ישירות  למזכיר הממשלה ומאז לא התקבלה תשובה. 

 15בבג"צ שהפניות שלנו למזכיר לא היו מתאימות וכל אנחנו במצב שאי אפשר לומר לנו שאחרי הדיון 

 16מה שביקשנו שם צריך להגיע לממונה ובית משפט ישים לב לכך שהעתירה כאן והעתירה לבג"צ זהות 

 17לעתירה )ציטוט( "יש להגיש...". לכן, אנחנו   8כמעט לחלוטין לפחות בעניין הסעדים. מפנה לנספח 

 18ן שבו המשיבים מנסים להחזיר אותנו למקום שבו היינו לאחר הבג"צ נאלצנו  לחכות עד היום לדיו

 19 במרץ וזו באמת טענה מביכה שעדיף היה שלא לטעון. 

 20 

 21י הרקע, לעניין חומרי הרקע, זה מצב אבסורד שהגענו לדיון הזה בלי שיש את עמדת המשיבים על חומר

 22אני מבקשת הוצאות בלי תלות בתוצאות ההליך וכמובן עומדת על קבלת כל חומרי הרקע ועל 

 23האפשרות לטעון ביחס לעמדה שתימסר ואבהיר משהו שהוא חשוב שהמשיבים עוד לפני שהם נתנו 

 24החלטה בעניין חומרי הרקע כבר הזדרזו לרשום שהם ייאלצו למחוק חלק מהעתירה שלהם. התשובה 

 25ימים לאחר מכן ובתוך הליך שלישי והמשיבים  160להיות "לא". לא יכול להיות מצב שאנחנו  צריכה

 26יתנו את עמדתם כאילו הם נותנים עכשיו החלטה לבקשת מידע. זה כבר לא כך. זו בקשה שהוגשה 

 27במסגרת הליך משפטי. צריך להגיש את זה ככתב תשובה. לכבודו יש את הסמכות להורות להם להגיש 

 28 תם העניינית פה. את עמד

 29 

 30כפי שציינתי הבקשות לא השתנו מאז חודש מרץ ולכן כל הטענה שרק עכשיו הם מתחילים לעשות 

 31סדר באיזה קלסרים וניירת, מעידה בעיניי ובעיני העותרים כולם ממש על זלזול. גם אם המידע הזה 

 32לסרים ואנו נבוא נמצא בקלסרים אז לפי חוק חופש המידע שיעבירו את המידע כמו שהוא אצלם בק

 33וכל המאבק  2020לקחת. אין ספק שהטענה הזו באה לעולם רק כדי להצדיק עיכוב. אנחנו בשנת 

 34ואין דבר כזה שחוות דעת של מומחה לא מגובה בתמלילים וכו', כך שכל  2020בקורונה מתרחש בשנת 

 35 הסיפור הזה של כן נשלח ולא נשלח אלקטרוני בעיני טענה מביכה.

 36 
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 1ין ההוצאות, נעמוד על זה שייפסקו הוצאות כבר היום ובלי קשר להמשך ההליך ורק חוזרת על עני

 2 בגלל שנגררנו לכאן. 

 3 

 4, אני חושב שתקנון הממשלה הוא כן סוג של תקנה משום שהוא קובע 35בקשר לסעיף  :עו"ד בן מאיר

 5תקנון  את אופן הפעולה של הממשלה, אני לא בטוח אם זה מפורסם בילקוט או לא, אך בכל מקרה

 6אתם  31שבעקבות סעיף לא יכול  להחמיר בהוראות שקבועות בחוק היסוד. בוודאי אי אפשר לומר 

 7 יכולים לקבוע את אופן העבודה, קובעים איסור שכותב החוקה לא אסר אותו בכלל. 

 8אמרה עו"ד ברמן שהמילה דיונים והחלטות מופיעה בהנחיית היועץ, וזה לא סתם. אנחנו רגילים לומר 

 9מדבר על דיונים והחלטות  35טוקולים של בית משפט אך הכוונה היא לתמליל שכאשר סעיף פרו

 10הכוונה היא לתמליל כי בעצם מה שהם קוראים פרוטוקולים והסיכום זה החלטה. המילים דיונים 

 11כאשר הוא חוקק הוא התכוון לתמלילים  35ומזה אפשר להסיק שסעיף  35והחלטות מופיעות בסעיף 

 12 הדיונים וההחלטות ולא אומר רק החלטות.  כי הוא אומר

 13חלק משמעותי מהתמלילים שאנחנו מבקשים הם עוד לפני שהחוק הזה חוקק. גם חוק הסמכויות 

 14המיוחדות מקנה לממשלה סמכות להתקין תקנות. אפשר לבוא ולהגיד שמתוך האוקיינוס הגדול של 

 15התמלילים שזה חלק משמעותי והרוב, אלו בעצם מעשי חקיקה. מה הרציונאל של חוק חופש המידע 

 16יו כל הזמן? גם שהשלטון יציג בשקיפות לציבור, ההשתתפות של הציבור והביקורת של שמדברים על

 17פרופסורים שיש להם מה להגיד ומה לבקר  10הציבור לא כמו שהיא אומרת שיושבים בחמ"ל, אלא 

 18 פרופסורים של כלכלה, הפרסום של התמלילים מסייע לבקרה על הממשלה.  10וחבורה של 

 19 

 20 דברי חבריי. ת למצטרפ: עו"ד ליבליך

 21 

 22 : אבקש להשיב לעניינים מסויימים שעלו בטיעון היום של חבריי. עו"ד אחוה

 23חברתי פתחה בזה שאין כאן איסור אלא הוראה שבשיקול דעת. עמדתנו היא שונה, כאשר יש כלל 

 24הוראת סודיות בדבר חקיקה כלשהו ונקבע גם חריג, החריג לא מעניין את הכלל. הוראת הסודיות לא 

 25 מטיבה רק משום שיש אפשרות לחרוג ממנה בנסיבות מיוחדות וזה בדיוק מה שקורה כאן.  מאבדת

 26זה לא עניין פרוצדוראלי זה עניין מהותי. בדיוק לכך, להבנתי, כיוון כב' השופט עמית בעניין בנק 

 27על במשרד, -לתגובתנו )ציטוט(. שלא יכול להיות שעכשיו ממונה הופכת להיות סמכות 1ישראל בסעיף 

 28גוברת בסמכויותיה על מזכיר הממשלה לדוגמא כמו המקרה שלנו, ולא רק שהיא גוברת אלא יש לה 

 29 גם את הסמכות לבטל הוראות סודיות בדברי חקיקה שונים. לא לכך כיוון המחוקק. 

 30הסמכות של בית משפט לעניינים מנהליים היא בסמכות סגורה. ככלל, כשמסתכלים על התוספות 

 31יינים מנהליים רואים שעיקר הסמכות היא לדון בהחלטות מנהליות שהן יותר לחוק בתי המשפט לענ

 32א, זה יותר יישום יישומיות ופחות בכללים העקרוניים ובקביעות המדיניות שנעשית כמו למשל תמ"

 33במקרים קונקרטיים. במקרה שלנו, אני לא חושבת שהמחוקק התכוון להסמיך ממונה לפסול הוראות 

 34להגיד לה, תדוני במצב שלפנייך ותתני החלטות בהתאם. מבחינתך את רואה ותקנות. הוא התכוון 

 35שיש איסור, את לא מוסמכת עכשיו להתגבר על האיסור הזה וגם את לא צריכה לפנות לגורם המוסמך. 
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 1המחוקק לא הורה לממונה לפנות לגורם המוסמך ולהורות לו שהוא אגב מעליה, לתת החלטה האם 

 2 יה מהכלל ולאור זאת תתני החלטה לאור חוק חופש המידע. מתקיים חריג שמצדיק סטי

 3( לחוק חופש המידע לאות מתה. מאחר אם זה עניין של שיקול דעת ממילא זה לא 4א)9הפיכת סעיף 

 4 בעניין איסור. 

 5אני לא חולקת שיש סמכות למזכיר לחרוג מהכלל, אך זה לא כאן באולם הזה. בדרך כלל הוראות 

 6ת בגילוי ידיעות. בימינו היו אומרים פרסום או מסירת מידע. אך זה בדיוק כאלה הן הוראות שעוסקו

 7 אותה הכוונה. כב' השופט אמית אומר שחוק חופש המידע לא בא לבטל את אותן הוראות. 

 8הוא  (4)א()9לא ניתן עכשיו לסרוק את כל דברי החקיקה ולהתאים אותם לחופש המידע. גם סעיף 

 9פש המידע לא מתגבר על חוקים אחרים הוא מכבד אותם ולכך התכוון בדיוק כזה, הוא אומר שחוק חו

 10 טענתי. השופט אמית ל

 11ההחלטה לקבוע בתקנון איסור גורף, זאת העתירה לבג"צ על התקנון ועל חוק היסוד ואין מקומו של 

 12הדיון הזה כאן בפני בית משפט זה. הקביעה של איסור גורף היא לא בחוק חופש המידע והיא לא על 

 13 הממונה. היא קיימת בדין כשהממונה באה לתת את החלטתה, היא מתייחסת למצב הקיים . ידי

 14מה שקרה לאחר הדיון בבג"צ, כבר ביציאה מהדיון העותרים אמרו שהם רוצים שהמדינה תסכים 

 15שכתבי הטענות שהוגשו הם יהיו הבסיס לבקשת חופש המידע ועל כך השיבו להם שבג"צ שלח אותם 

 16י שמקובל לפי חוק חופש המידע ותינתן בה החלטה. לא ניתן להחזיק עכשיו את ושיגישו בקשה כפ

 17 המדינה בכתבי הטענות שהיא הגישה במסגרת אחרת כאילו זאת ההחלטה עכשיו. 

 18 גם אנחנו היינו מופתעים שהדיון הסתיים כפי שהסתיים בבג"צ. 

 19לגבי בקשת חברתי לעניין ההוצאות, אני סבורה שזה לא הזמן ויש לחכות ולראות בסוף ההליך אם 

 20 יש מקום לתת החלטה שמשקללת את כלל השיקולים ואני מתנגדת לבקשה הזו. 

 21 

 22חברי, עו"ד בן מאיר טען שלטעמו התקנון הוא תקנה בת פועל תחיקתי, בעיני זה רק מחזק את 

 23ות בהוראות התקנות. בכל מקרה הוא טען את הדברים בהקשר שהתקנון טענותיה בהקשר של התערב

 24ינו הדברים רק מחזקים את מה שאמרנו בעינ . רלא יכול לסתור חוק יסוד שהוא בנורמה גבוהה יות

 25שיש חוק יסוד במעמד על חוקתי שנותן שיקול דעת לממשלה לקבוע איך יתקיימו הישיבות שלה האם 

 26מבחינת האיום, זה בדיוק כמו שיש מקרופון בחדר. דווקא במקום שבו באופן פתוח או סגור לרבות 

 27חוק היסוד מסמיך את הממשלה לקבוע את סדרי עבודתה, זה מחזק עוד יותר את הטענה שאין מקום 

 28 להתערבות בכך בוודאי שלא בתוך מסגרת של עתירת חופש מידע. 

 29 

 30לעניין חברי דיבר גם על הצורך בביקורת ציבורית. כאמור, לא מזלזלים בזה אך צריך לזכור 

 31שההחלטות תמיד מפורסמות בסוף. ביקורת ציבורית היא חשובה אך בעיקר נדרשת להחלטות עצמן 

 32ולתוצר הסופי וגם לזה יש התייחסות בפסיקה. התהליך יכול  להיות בנסיבות מסויימות שיש אינטרס 

 33ת מה הוחלט, אך יש לאזן מול האינטרס את האינטרס הציבורי ולא של הרשות לקבל את לראו

 34ההחלטות ולא באקווריום דברים שנאמרים שלא לפרוטוקול אלא החלטות בשיח החופשי. ההחלטות 

 35 שהן סופיות באות לידיעת הציבור ואילו השיג ושיח אמור להיות חסוי. 

 36 
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 1)ציטוט(.  15שאליו מפנה חברתי, אני מפנה לסעיף  5089/16"מ בפס"ד עע 13: סעיף שליט-וינקלרעו"ד 

 2רוצה לומר שלא מספיק ללכת לאיזה שהוא חוק או תקנה ולהגיד שיש איסור, צריך לקרוא את כל 

 3המכלול והראיתי שזה לא גורף והוא עניין של שיקול דעת ,גם של הסיווג וגם של הפרסום. עוד פעם 

 4לממונה או למזכיר, זה מסוג הדברים שעדיף היה לא לטעון מהסיבה הסיפור הזה של כן או לא לפנות 

 5הפשוטה, שהממונה על חופש המידע לא מקבלת החלטות בעצמה. גם כאשר היא משיבה למשל 

 6קבלת החלטה על דעת עצמה אלא פונה לגורמים בעניינים ביטחוניים או יחסי חוץ היא לא מ

 7צריכה ללכת למזכיר ולקבל את החלטתו ולהודיע  הרלוונטיים שבידיהם הסמכות להחליט. היא היתה

 8לנו מה הוא החליט. על אחת כמה וכמה שמדובר במזכיר שהיה צריך לקבל את העמדה באופן מלא 

 9 ובזמן. 

 10אמרה חברתי שהעובדה שציינתי מידתיות וסבירות כאילו מחזקת את זה שלבית המשפט אין סמכות, 

 11מבית המשפט ביחס לפרשנות של סעיף הסודיות  אך אבהיר שהמידתיות והסבירות שאנו מבקשים

 12 שהמשיבים מבקשים להטיל. 

 13חודשים, ומחודש יוני סיפור  9העניין הזה של ממתי הדברים ידועים, אז בוודאי שממרץ עד עכשיו זה 

 14חומרי הרקע ידועים למשיבים וכי ההחלטה שלהם תינתן בדצמבר זה חצי שנה ולכן ההוצאות זה 

 15בתוצאות ההליך. ההוצאות עבור זה שהיתה פה התנהלות של מחדל והפרה של בהחלט דבר שלא תלוי 

 16המשיבים וגם זלזול בעותרים ובציבור ויש פסיקה שהפניתי אליה, בעניין מחדלים מסוג זה בלי קשר 

 17 לתוצאת ההליך. 

 18בעניין התמלילים אמרתי שאין צורך במיקרופון ולשדר בלייב את הישיבות. חברתי מנסה לעוות את 

 19 ריי, לכן יובהר שבהחלט אפשר לפרסם את התמלילים לאחר הישיבה בהשמטות לפי הדין. דב

 20מקום שבו נערך דיון בוידאו ואין תמליל, אזי שלפי חוק חופש המידע אנחנו זכאים לקבל את המידע 

 21כפי שהוא ברשות. מקום שבו יש תמליל אנו מסתפקים בו שלא לקבל את ההקלטה וכמובן שאם יש 

 22 דקות בין אם בענייני ביטחון או בעניינים אחרים אז כמובן שלא נעמוד על כך. השמטות מוצ

 23 

 24חברתי אמרה שההחלטות זה העניין ולאו דווקא אופן קבלתן, והאמת היא שזה בדיוק ההיפך במיוחד 

 25במקרה הנוכחי ולו לשם הדוגמא שאם מתקבלת החלטה שמרחב סגור שנקרא בית כנסת שיכול להחיל 

 26אנשים אני לא לומדת מכך כלום על השיקולים ועל  4חב סגור שנקרא חנות שמכיל אנשים אך מר 20

 27הסיבות ועל ההצדקות אם יש לקבלת ההחלטה והדרך היחידה של הציבור להבין את ההחלטות 

 28חלטה, זה דרך עיון בתמלילים. האבסורדיות עדיין רבות שהתקבלו סביב הקורונה עד ליום מתן הה

 29שהתנועה לחופש המידע מחזיקה באופן ספציפי  1גת ספציפית את העותרת אוסיף בכובעי שאני מייצ

 30 בעמדה שהחלטות שמתקבלות באקווריום בהכרח החלטות טובות יותר לציבור. 

 31 

 32: הטענה שאומרת עו"ד ברמן מה אתם מעמיסים על הממונה על חופש המידע? יש לה עו"ד בן מאיר

 33 לא, בשלב הזה צריך לעצור. זה תקופה לכל דבר. את התקנון והיא רואה את התקנון והתקנות אומר 

 34 

 35: דברי הסבר מפורסמים יחד עם התקנות וכמו כן בהצעות המחליטים המפורסמות עו"ד אחוה

 36לציבור. אפילו בית משפט שדן בעתירה לפי חוק  חופש המידע לא מוסמך לסטות מהדין, מפנה לסעיף 



 
 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

התנועה לחופש המידע )ע"ר( ואח'  54264-10-20 עת"מ
 נ' משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי ואח'

 2020נובמבר  26 

 

 11 

 1וגם הממונה ולכן אם יש חוק שהוא בלתי חוקתי  )ד(, זה גבולות הדיון. גם בית המשפט כפוף לדין17

 2בעליל אז יתכבד הפונה ויפנה לבג"צ על מנת שיבטל את החוק ואז יפנה לממונה שתפעל בהתאם למצב 

 3 הנורמטיבי הקיים. 

 4 
<#5#> 5 

 6 החלטה

 7 

 8 פסק דין יישלח לצדדים. 

 9 
<#6#> 10 

 11 

 12 הנוכחים.במעמד , 26/11/2020, י' בכסלו תשפ"א ,ניתנה והודעה היום

 13 
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 שופט, אברבנאל אלי
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 23 ביבי נורית ידי על הוקלד


