
תצהיר  

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה  ת.ז.  רחלי אדרי    ,"מאני הח 

 : דלקמןכ בזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  היכן אהיה צפו 

היא  משמ  הח"מ .1 המידע,  לחופש  התנועה  כמנכ"לית  זה ו   ,1  המערערתשת  תצהיר  עושה 

 . בשם כל העותרים וולאימות האמור ב בערעור לתמיכה 

 והן אמת למיטב ידעתי.  בידיעתי האישיתהן   בערעורהמפורטות העובדות  .2

ואמונתי  נכונים הם  שבערעורטיעונים המשפטיים  ה .3 ידיעתי  לידיעתי  ו   ,לפי מיטב  המקור 

 .וכן מהשכלתי המשפטית המשפטייםולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי  

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה    האני מצהיר .4

 אמת.

ד , עו"רחלי אדרי  

אישור

אדרי רחלי,  הגב'  20.01.2021בזה כי ביום    תמאשר  69711מ.ר.  ,  שליט-יערה וינקלר אני הח"מ, עו"ד  

ה, לאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי אם לא תעשה כן תהיה צפוי ת.ז.  

 לעונשים הקבועים בחוק, חתמה על התצהיר דלעיל. 

 ____________________

 חתימה  



תוכן עניינים  :רשימת נספחים

עמודשם הנספח 'מס

15של בית המשפט קמא  העתק פסק הדין1

33העתק מעתירת אוקטובר, על כל נספחיה 2

283לבג"ץ )ללא נספחים( עתירה  ההעתק מ3

301של המשיבים לעתירה לבג"ץ העתק כתב התגובה המקדמית 4

2414/20331בבג"צ ההחלטה פרוטוקול הדיון ו5

339בקשת המידע "החדשה"6

22.07.2020345מכתב הסירוב של המשיבים מיום 7

28.07.2020348פסק הדין בעתירת חודש יולי אשר ניתן ביום 8

352לעתירת אוקטובר  כתב  התגובה המקדמית של המשיבים9

389לעתירת אוקטובר  כתב התשובה של המשיבים10

26.11.2020394פרוטוקול הדיון מיום 11

406הנזכרים בערעור  לעבודת הממשלה  כל סעיפי התקנון הזמני 12

19.11.2020411-ו 2.11.20200החלטות בית המשפט קמא מהימים 13

414ייפויי כוח שנתנו המערערים לבאי כוחם 14

14



 

 

 

 1נספח 

 העתק פסק הדין  

 של בית המשפט קמא 
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 אלי אברבנאל שופטה כבוד פני ב

 
 

 העותרים
 
 התנועה לחופש המידע )ע"ר( .1
 נעה לנדאו .2
 הוצאת עתון הארץ בע"מ .3
 מר גנוןתו .4
 ידיעות אחרונות בעמ .5
 שאול אמסטרדמסקי .6
 תאגיד השידור כאן .7
 שחר בן מאיר .8
 יצחק אבירם .9

 חן מענית .10
 טל שניידר .11
 ( בע"מ1983גלובס פבלישר עתונות ) .12
 מרכז לתקשורת ודמוקרטיה )חל"צ( –. שומרים 13

שליט; עו"ד שחר בן מאיר; -ע"י ב"כ עו"ד יערה וינקלר
 עו"ד טל ליבליך; עו"ד יורשם מושקט

 
 נגד

 
  המשיבים

 משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי .1
 הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה .2
 היועץ המשפטי לממשלה .3
 מזכיר הממשלה .4
 ממשלת ישראל .5

 ם )אזרחי(-ע"י ב"כ עו"ד אחוה ברמן, פרקליטות מחוז י
 
 
 
  

 
 

 פסק דין )מתוקן(
 
 
 

 1עניינה של העתירה שלפני החלטת הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה  .1

 2, שבה נדחתה בקשה לקבל מידע "הנוגע לדיוני הממשלה בדבר 22.7.2020)להלן: הממונה( מיום 

 3 ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה".
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 1 
 2 רקע והליכים קודמים

 3 

 4המידע, תאגידי תקשורת ועיתונאים, עותרים על פי חוק העותרים, ובהם התנועה לחופש  .2

 5, להעמיד לעיונם תמלילים של דיוני הממשלה שעניינם ההתמודדות 1998-חופש המידע, התשנ"ח

 6עם מגפת הקורונה ותמלילים של ועדת השרים העוסקת בנושא. כמו כן עותרים הם להעמיד 

 7 שתית לדיוניהן.לעיונם את חומר הרקע שהוגש לממשלה ולוועדת השרים כת

 8 

 9הוגשה מטעם מקצת העותרים פנייה ליועץ המשפטי לממשלה "להורות  26.3.2020ביום  .3

 10לממשלה למסור לעיון ולהנגיש את כל הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקות במאבק 

 11בנגיף הקורונה, למעט מידע סודי שיש בהם, ובוודאי את אותם פרוטוקולים העוסקים בדיונים 

 12 התקנת תקנות שעת חירום". לקראת 

 13 

 14 פה למזכיר הממשלה בבקשה דומה.-בעל 2במקביל לכך פנתה עותרת 

 15 

 16פנייה למזכיר הממשלה וליועץ המשפטי  1הוגשה מטעם עותרת  31.3.2020ביום  .4

 17לממשלה להעמיד לעיונה את תמלילי ישיבות הממשלה האמורים וכן לקבל את "בסיס המידע 

 18והתשתית העובדתית להחלטות הממשלה", ובכלל זה "סקירה מקיפה של מצב הדברים בישראל, 

 19ב הספיקה של מערכת הבריאות"; "נתונים וסקירות על הן ביחס למצב התחלואה והן ביחס למצ

 20מצב מערכת הבריאות )משרד הבריאות ובתי חולים( בנוגע להיערכות המערכת לתרחישים שונים 

 21כפי שאלו הוצגו בממשלה"; "מידע אודות נגיף הקורונה"; "מחקרים ומודלים שהוצגו לפני 

 22"; "מצב הדברים בעולם כפי שזה מקבלי ההחלטות בנוגע להתפשטות הנגיף וההתמודדות עמו

 23הוצג למקבלי ההחלטות"; "מדיניות ויעדי הממשלה, לרבות תכניות ארוכות טווח לטיפול 

 24בהתפרצות המגיפה"; ו"תכניות פעולה שהוצגו לממשלה ו/או שגובשו על ידיה להתמודדות עם 

 25 המשבר על כל היבטיו". 

 26 
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 1תונה למזכיר הממשלה בהתאם בפנייה צוין כי דרישת המידע מבוססת על "הסמכות הנ

 2פניות מן הציבור', בהתאם לתקנון לעבודת  –'מסירת מידע מישיבת הממשלה  3.1002להנחיה 

 3 וכן בהתאם להוראות חוק חופש המידע".  34-הממשלה ה

 4 

 5ניתן מענה מאת דוברות משרד ראש הממשלה,  26.3.2020פה מיום -בעל 2לפניית עותרת  .5

 6הממשלה", בו נמסר כי בתום כל ישיבת ממשלה מתפרסמות באתר שכותרתו: "תגובת מזכירות 

 7הממשלה הודעות מזכיר הממשלה בדבר הדיון וההחלטות המתקבלות בישיבה. כמו כן מתפרסם 

 8"פרוטוקול החלטות של הישיבה". עוד נמסר כי "תמלילי הישיבות )סטנוגרמות( הן מסווגות 

 9שנה בהתאם לתקנות  30חומר חשאי למשך בסיווג סודי ביותר בהתאם לתקנון הממשלה והינם 

 10חוק הארכיונים. אכן, מזכיר הממשלה רשאי בהתאם לתקנון הממשלה ובנסיבות מיוחדות בלבד 

 11לאשר רק לעובד ציבור לעיין בתמלילים לצורך עבודתו השוטפת בלבד. הרציונל שנקבע לקביעת 

 12ן חופשי... לכן, חוק הסודיות הינו הצורך לאפשר לקברניטים להצביע ולהחליף דעות באופ

 13 הארכיונים ותקנון הממשלה יקוימו כלשונם".

 14 

 15 . 6.4.2020לפניות הנוספות לא ניתן מענה עד יום 

 16 

 17, שבה התבקש בית המשפט העליון 2414/20הוגשה עתירה לבג"ץ בתיק  6.4.2020ביום  .6

 18הוראות  להורות למשיבים להעמיד לרשות העותרים את המידע האמור לעיל; לקבוע "את בטלות

 19, העוסקות בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת 34-תקנון הממשלה ה

 20לחוק יסוד: הממשלה"; ולקבוע כי הנחית היועץ המשפטי לממשלה  35בניגוד להוראות סעיף 

 21פניות לציבור" )להלן הנחיית היועמ"ש(  –בדבר "מסירת מידע מישיבות הממשלה  3.1002

 22 לחוק יסוד: הממשלה".  35בהיותה סותרת את הוראות סעיף  "בטלה ומבוטלת

 23 

 24בעתירתם הבהירו העותרים כי "אינם פונים על פי חוק חופש המידע... נוכח סירובו 

 25 הקטגורי של מזכיר הממשלה ובהתאם להנחית היועץ המשפטי מוגשת עתירה זו".

 26 
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 1, ובו נקבע כי ניתן פסק דין 11.6.2020בתום דיון שהתקיים בעתירה האמורה ביום 
 2"מקובל על הצדדים כי הבירור צריך להיערך בגדרו של ההליך שמתווה חוק חופש המידע, 

 3 .. בנתון לאמור העתירה נמחקת אפוא, תוך שטענות הצדדים שמורות להם"1998-התשנ"ח

 4 

 5הוגשה בקשה לממונה על חופש המידע במשרד ראש  17.6.2020בעקבות זאת ביום  .7

 6 לעיונם של העותרים את המידע האמור.הממשלה להעמיד 

 7 
 8 ההחלטה נשוא העתירה

 9 

 10מסרה הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה את החלטתה    22.7.2020ביום  .8

 11 בנוגע לבקשה לקבל תמלילי ישיבות הממשלה )להלן: ההחלטה(. 

 12 

 13נון לתק 14בהחלטה נקבע כי "אין ביכולתנו להיענות לבקשתכם זו", זאת מאחר ש"סעיף 

 14לתקנון עבודת הממשלה קובע  71עבודת הממשלה קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות, וסעיף 

 15כי סיווגם של תמלילים של ישיבות הממשלה בדיוניה הוא 'סודי ביותר', והעיון בהם אסור למעט 

 16לחברי הממשלה ובתנאים שנקבעו בו. תקנון עבודת הממשלה נקבע מכוח סמכותה של הממשלה 

 17הנ"ל רלוונטית גם סמכותה של  71)ו( לחוק יסוד: הממשלה כאשר לעניין סעיף 31לפי סעיף 

 18( לחוק יסוד: הממשלה לקבוע עניינים שישמרו בסוד. משכך, בהתאם 4)א()35הממשלה לפי סעיף 

 19( לחוק, שלפיו רשות ציבורית לא תמסור מידע אשר אין לגלותו לפי כל דין, אין 4)א()9לסעיף 

 20 התמלילים או את ההקלטות של אותם הדיונים". באפשרותנו למסור את 

 21 

 22הממונה הפנה בהחלטתו בין היתר לנימוקים שהעלתה המדינה בתגובתה לעתירה 

 23האמורה לבג"ץ, והוסיף כי את התמלילים אין למסור לעותרים "גם בשל היותם מידע בדבר דיונים 

 24המידע". לתמיכה   ( לחוק חופש4)ב()9פנימיים והתייעצויות פנימיות, כמשמעותם בסעיף 

 25 האמורה.  3.1002בטיעוניו הפנה הממונה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 

 26 
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 1הממונה ציין עוד כי "פרוטוקולים של ישיבות הממשלה" כמובנם בתקנון הממשלה 

 2כאמור לעיל )שכפי שיובהר להלן אינם כוללים את תוכן הנאמר בדיון(, עומדים לעיונם של 

 3 העותרים. 

 4 

 5לקבל חומר רקע, נמסר כי בעניין זה טרם התקבלה החלטה. עם זאת הממונה אשר לבקשה 

 6ציין כי "הצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה על צרופותיהן, וכן ההחלטות שהתקבלו על ידי 

 7הממשלה, לרבות בנושא ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, מתפרסמות על ידי מזכירות 

 8ל משרד ראש הממשלה... כמו כן נעדכנכם כי בימים הממשלה באופן יזום באתר האינטרנט ש

 9אלו נבחנת האפשרות למסירת חומרי רקע נוספים שהוצגו לפני הממשלה בדיוניה, מעבר 

 10להחלטות הממשלה עצמן. בשל הצורך בהמשך בחינת הנושא, בשיתוף משרדי ממשלה נוספים 

 11ארך המועד האחרון למתן הרלוונטיים לעניין אשר מכינים ומציגים את חומרי הרקע כאמור, הו

 12)ב(לחוק" )יצוין כי עד 7ימים, וזאת בהתאם לסעיף  30-מענה על ידי ראש הראשות הציבורית ב

 13 לא התקבלה החלטה בעניינו של מידע זה(. 26.11.2020 –למועד הדיון 

  14 

 15 על ההחלטה הוגשה העתירה שלפני.

 16 
 17 הבסיס הנורמטיבי להחלטת הממונה

 18 

 19 שלה, שעליו נשענת ההחלטה, קובע כלהלן:לחוק יסוד: הממ 35סעיף  .9

 20 
 21")א( הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניינים אלה 

 22 הם סודיים וגילוים ופרסומם אסור:
 23 ( בטחון המדינה;1)
 24 ( יחסי חוץ של המדינה;2)
 25( סוג עניינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, 3)

 26 ן סעיף זה;והכריזה עליו בצו, לעניי
 27( עניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של 4)

 28 עניין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה".
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 1)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על דברים שהממשלה או ראש 
 2הממשלה, או מי שהממשלה או ראש הממשלה הסמיכו לכך, התירו את 

 3 שפרסומם נדרש על פי דין".פרסומם, או על דברים 

 4 

 5ישיבות הממשלה הן כי " 14קובע בסעיף  35-התקנון הזמני לעבודת הממשלה ה .10

 6 . סגורות"

 7 

 8"פרוטוקול החלטות ותמליל הדיונים של הממשלה וועדות  פרק ט' לתקנון, שעניינו

 9, מבחין בין תמלילים של הקלטות דיוני הממשלה )סטנוגרמות( למסמך המכונה השרים"

 10רוטוקול" שאינו כולל את תכנם של דברים שנשמעו בדיונים אלא את שמות הנוכחים בישיבה, "פ

 11שמות הנעדרים ממנה, סיכום הדיון, הנחיות ראש הממשלה או יושב ראש הוועדה, החלטות ככל 

 12 .שהתקבלו בישיבה ומניין הקולות בהצבעה ככל שהתקיימה

 13 

 14"התמלילים הקלטה וייערך להם תמליל. לתקנון קובע כי ככלל יתועדו הדיונים ב 71סעיף 
 15יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועבר לגורמים אחרים לרבות לשרים. מזכיר הממשלה 
 16אחראי להפקדת התמלילים בגנזך המדינה. תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים 

 17תקנות בדיוניהן יסווגו 'סודי ביותר'. התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה ב
 18. מזכיר הממשלה רשאי, על אף 2010-הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני במפקד בגנזך(, התש"ע

 19האמור בסעיף )ב( לעיל לסווג תמליל או חלק ממנו בכל סיווג. אולם תמליל של ישיבות 
 20לחוק יסוד: הממשלה,  35הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהם בעניינים המפורטים בסעיף 

 21 תר'..".יסווג 'סודי ביו

 22 

 23"העיון בתמלילים כמפורט לעיל אסור, למעט לחברי )ד( לתקנון קובע כי 71סעיף 

 24. עוד נקבע בסעיף זה כי מזכיר הממשלה רשאי בנסיבות מיוחדות לאשר לעובד ציבור הממשלה"

 25לעיין בתמליל של ישיבת ממשלה או ועדת שרים, לצורך עבודתו השוטפת, וכן רשאי הוא לאשר 

 26 שנשא דברים בדיון. עיון כאמור למי

 27 

 28"פניות בכתב מהציבור בעניין החלטות ממשלה וחומר אחר לתקנון קובע כי  78סעיף 
 29 ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה". 1998-יטופלו בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

21
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 1 

 2 –"מסירת מידע מישיבות הממשלה בעניין  3.1002הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .11

 3קובעת כי החלטות ודיונים של הממשלה ושל ועדת שרים בענייני ביטחון  הציבור"פניות מן 

 4"הם סודיים, וגילויים או פרסומם אסור, אלא אם המדינה, יחסי חוץ ועניינים חסויים אחרים 

 5 . הותר הדבר על ידי הממשלה או ראש הממשלה או מי שהם הסמיכו לכך"

 6 

 7ון הממשלה, ולפיה ככלל אין לגלות את עוד נקבע בהנחיה כי המדיניות שנקבעה בתקנ

 8, זאת על יסוד שיקולים שהוכרו בחוק חופש המידע, ובהם "בדין יסודה"תמלילי דיוני הממשלה 

 9החשש כי פרסום התמלילים יגרום לפגיעה באפשרות לקיים בממשלה ובוועדת השרים דיון ענייני 

 10 ופתוח. 

 11 

 12קיימת הסמכות להתיר עיון או צילום בידי מזכיר הממשלה עם זאת צוין בהנחיה כי  "
 13 סטנוגרמות בשל נסיבות מיוחדות, אם כי רצוי שהדבר ייעשה במשורה".

 14 
 15 טיעוני העותרים

 16 

 17בעתירתם טוענים העותרים כי המידע המבוקש על ידם נמצא בליבת המונח "מידע  .12

 18עלולה לגרום ציבורי", וחשיבות גילויו לציבור גבוהה במיוחד. לטענתם אי גילויו של המידע 

 19לפגיעה בבריאות הציבור, בכלכלה הישראלית, במשטר הדמוקרטי ובאמון הציבור במוסדות 

 20השלטון ובהחלטותיו. העותרים מוסיפים וטוענים כי שעה שמדינת ישראל מתמודדת עם משבר 

 21בריאותי וכלכלי, להבדיל ממשבר בטחוני או דיפלומטי, אין הצדקה לאי חשיפת תהליכי קבלת 

 22 בנוגע אליו.  ההחלטות

 23 

 24זאת ועוד, לטענת העותרים סמכויות החקיקה המופעלות בנוגע למשבר הקורונה על ידי 

 25הממשלה והתקנת תקנות לשעת חירום "שברובן המכריע כרוכה פגיעה חסרת תקדים בזכויות 

 26הפרט, ביחסי אזרח ומדינה ובמרקם החיים הפרטי, הציבורי והכלכלי", מחייבות אף הן התייחסות 

 27ה לשאלת פרסומם של תמלילי הדיונים. העותרים טוענים עוד כי הדלפת הנאמר בישיבות חריג

 28 הממשלה אינה נדירה ואף היא מצדיקה העתרות לבקשתם.

22
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 1 

 2העותרים מוסיפים כי נתונים, הערכות ומודלים שונים להתמודדות עם המגפה ועם 

 3בהשתתפות מומחים השלכותיה הכלכליות ראוי שייחשפו לציבור, כדי לאפשר שיח ציבורי 

 4בתחומים אלה ובחינה ביקורתית של ההחלטות המתקבלות על ידי הממשלה ושל דרך קבלתן. 

 5משכך, במיוחד בנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, יש למסור לציבור את מלוא המידע המובא 

 6 לפני הממשלה וועדת השרים ואת תוכן דיוניהם.

 7 

 8המידע, שעליה מבססת הממונה את החלטתה, ( לחוק חופש 4)א()9אשר להוראת סעיף  .13

 9טוענים העותרים כי "פסיקת בית המשפט העליון שדנה ביחס שבין הוראה זו ובין הוראות 

 10הסודיות הפזורות בחיקוקים השונים, מלמדת שלא כל הוראת סודיות, ולא כל הוראה המגבילה 

 11אליו נוגעת אותה את מסירת המידע, שוללת את סמכותה של רשות ציבורית למסור מידע ש

 12הוראה: הכול תלוי בהוראת הסודיות עצמה". כך, לטענתם מקום שהוראת סודיות מתירה לחרוג 

 13( 4)א()9מהכלל "הרי שלא מדובר במידע אשר 'אין לגלותו על פי כל דין'" כאמור בהוראת סעיף 

 14 לחוק חופש המידע, וכי החלטה בדבר מסירת מידע במסגרת הוראת סודיות, צריכה להיות

 15 מושפעת מחוק חופש המידע ותכליותיו. 

 16 

 17( לחוק על מסירת 4)א()9משכך לטענתם "שאלת תחולתו של הסייג הקבוע בסעיף 

 18לתקנון הממשלה מקנה לרשות שיקול  71התמלילים המבוקשים, תוכרע בהתאם לשאלה אם סעיף 

 19 71עיף דעת לחרוג מחובת הסודיות הקבועה בו, אם לאו... מכאן שבהתאם להלכה הפסוקה, ס

 20לתקנון הממשלה אינו שולל את סמכות הרשות לגלות את המידע שעליו הוא מוחל, ועל כן 

 21התמלילים המבוקשים בענייננו אינם בבחינת 'מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין' במשמעות 

 22 ( לחוק, והוראתו של האחרון אינה חלה עליהם כלל ועיקר". 4)א()9סעיף 

 23 

 24טלת חובת סודיות גורפת בתקנון הממשלה על התמלילים של העותרים טוענים עוד כי "ה

 25כלל ישיבות הממשלה וועדות השרים, ללא הבחנה, סותרת את הוראות חוק יסוד: הממשלה... 

 26הוראה כאמור דינה בטלות ולמצער, עליה לסגת מפני הנורמה החוקתית הגוברת, כפי עיגונה 

 27החיל הוראת סודיות גורפת על דיוני הממשלה, בחוק היסוד", שבו ניתן ביטוי לתפיסה ולפיה אין ל

 28)א(. לתמיכה בטיעון זה מפנים 35אלא יש להחיל הוראה כאמור כחריג בעניינים שנקבעו בסעיף 

23
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 1העותרים לדבריו של שר המשפטים במליאת הכנסת בעת הדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה. 

 2צמה וקבעה בתקנונה לתקנון הממשלה "הממשלה עשתה דין לע 71לטענת העותרים בסעיף 

 3הוראה שעומדת בניגוד להוראה חוקתית מפורשת, בהיעדר סמכות וללא בסיס נורמטיבי לסמוך 

 4 עליו".

 5 

 6)א( לחוק היסוד חל בעניין, "הרי שקיים גם סעיף 35העותרים טוענים עוד כי אף אם סעיף  

 7ראש הממשלה )א( תיסוגנה מקום שהממשלה, 35)ב( לחוק היסוד אשר קובע כי הוראות סעיף 35

 8 –או מי שהוסמך לכך התירו את פרסום המידע או שמדובר בדברים שמותר לפרסם על פי דין 

 9 דהיינו אין עסקינן בהוראת איסור, אלא בסמכות להפעיל שיקול דעת". 

 10 

 11)ו( לחוק היסוד 31העותרים מוסיפים וטוענים כי הסמכות הניתנת לממשלה בסעיף  

 12לקבוע את סדרי דיוניה מתירה לה לקבוע הוראות הכפופות לחוק היסוד ואין היא רשאית לקבוע 

 13 71הוראות הסותרות אותו. לטענתם במקרה שלפנינו חותרת הוראת הסודיות הגורפת שבסעיף 

 14 בחוק היסוד כאמור לעיל, ועומדת בסתירה לה.  תחת נוסחת האיזון שנקבעה

 15 

 16לתקנון הממשלה "מדריכה את הרשות להשיב לפניות  78עוד נטען כי הוראת סעיף 

 17 מהציבור ולבקשות למידע לפי החוק בהתאם להנחיות הממשלה".

 18 

 19עם זאת ב"כ הבהירה בדיון: "אנחנו לא מבקשים לפסול או לדון עכשיו בפסלותו או  

 20(... האם הסעיפים שהמשיבים היפנו אליהם 4)א()9נון אלא אנו דנים לפי סעיף בטלותו של התק

 21 הם דין אוסר אני משיבה שהוא לא דין אוסר וגם לא כל סעיפי התקנון לא אוסרים".

 22 

 23לעניין סמכותה של הממונה על חופש המידע להיעתר לבקשה להבדיל מסמכותה של  

 24טוענים העותרים כי ככל שיש קושי בעניין  הממשלה או מי שהתמנה מטעמה  להחליט בעניין,

 25 היה על הממונה לפנות למזכיר הממשלה ולקבל את החלטתו בעניין.

 26 

 27( לחוק אין 4)ב()9אשר לטיעון החלופי המועלה על ידי המשיבים, ולפיו על פי סעיף  .14

 28יבים למסור את תמלילי הדיונים לעיון העותרים בשל פגיעתם בחופש הדיון הפנימי, טוענים המש

24



 
 משפט לעניינים מנהליים-כביתבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו 

  

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

 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 17מתוך  10

 1כי ניכר מההחלטה כי לא בחנה את מכלול השיקולים הצריכים לעניין ולא איתרה את נקודת האיזון 

 2בין האינטרסים החלים בעניין. לטענתם הנמקת ההחלטה "דלה ושרירותית" ומשכך אינה עומדת 

 3 בדרישות הדין.

 4 

 5ינה עומדת האמורה "א 3.1002העותרים טוענים עוד כי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .15

 6במבחן הזמן והפסיקה". זאת ועוד, לטענתם אף מההנחיה עולה כי בנסיבות מיוחדות יש להיעתר 

 7לבקשה לעיון בתמלילי ישיבות ממשלה "והיות שקשה לחשוב על 'נסיבות מיוחדות' מאלה 

 8שאופפות את בקשת העותרים... ברי שהשענות המשיבים על הנחית היועץ... אינה יכולה לעמוד". 

 9תרים מוסיפים וטוענים כי טענת ה"אפקט המצנן" שאותה מעלים המשיבים נסוגה מפני העו

 10עוצמתו של האינטרס הציבורי המועלה בבקשתם, ואף נסתרת בהתנהגותם של המשתתפים 

 11בישיבות הממשלה, שכאמור "מפרסמים בעצמם דברים מתוך הישיבות". העותרים מדגישים כי 

 12 צדקה להחיל עליהם כללי סודיות מחמירים.מדובר בדיונים "אזרחיים", שאין ה

 13 
 14 טיעוני המשיבים

 15 

 16הממשלה קובע חובת סודיות על  ( לחוק יסוד:4)א()35המשיבים טוענים כי "סעיף  .16

 17הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בין היתר בעניין שהממשלה החליטה לשמרו 

 18לחוק יסוד: הממשלה לקבוע את סדרי  )ו(31בסוד... בהתאם לכך, ומכוח סמכותה לפי סעיף 

 19ישיבותיה ועבודתה, דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה, החליטה הממשלה לאשר תקנון 

 20לתקנון קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות,  14)תקנון זמני(. סעיף  35-לעבודת הממשלה ה

 21יותר', וקובע איסור לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי ישיבות הממשלה הוא 'סודי ב 71וסעיף 

 22בדבר עיון בתמלילים אלו למעט לחברי הממשלה. לנוכח האיסור האמור על העיון בתמלילים, 

 23 ( לחוק".4)א()9בדין נדחתה בקשת העותרים לפי סעיף 

 24 

 25אימצה הממשלה באופן זמני את תקנון עבודתה.  24.5.2020לטענת המשיבים ביום 

 26אמור, היא כי תמלילי דיוני הממשלה הם "עניין ה 71משמעות אישור התקנון ובכלל זה סעיף 

 27( לחוק יסוד הממשלה, ומשכך 4)א()35שהממשלה החליטה לשמרו בסוד" כאמור בסעיף 

 28)ב( "לממשלה, או ראש הממשלה, או מי 35הסמכות לחרוג מהכלל האמור נתונה על פי סעיף 

25
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 17מתוך  11

 1"המדיניות לפיה  שהממשלה או ראש הממשלה הסמיכוהו לכך". המשיבים מוסיפים וטוענים כי

 2התמלילים אינם מפורסמים הוכרה כעומדת בהוראות הדין גם במסגרת הנחיית היועץ המשפטי 

 3 לממשלה". 

 4 

 5לתקנון הממשלה כשלעצמו, שנקבע על פי סמכות  71המשיבים טוענים עוד כי סעיף 

 6מלילי )ו( לחוק יסוד: הממשלה, אוסר על גילוי ת31הממשלה לקבוע את סדרי דיוניה על פי סעיף 

 7 ( לחוק חופש המידע.4)א()9דיוני הממשלה, ומשכך מהווה אף הוא  "דין אוסר" על פי סעיף 

 8 

 9לתקנון הממשלה מקנה  71המשיבים מוסיפים כי "אין שחר לטענת העותרים כי סעיף  .17

 10לרשות שיקול דעת אם לחרוג מחובת הסודיות הקבועה בו... למען שלמות התמונה יצוין, כי 

 11)ב( לחוק יסוד: הממשלה, להתיר את פרסומם של דברים 35הוסמך, מכוח סעיף  מזכיר הממשלה

 12שפרסומם נאסר, וזאת בהנחיית ראש הממשלה, יו"ר ועדות שרים או שרים שייקבעו על ידי ראש 

 13הממשלה. עם זאת מדובר בעניין החורג מגדרה של עתירת חופש מידע, בה מוסמך בית המשפט 

 14לגופו של עניין, כי המשיבים אינם סבורים שהעתירה מגלה עילה  לדון... למעלה מן הצורך יוער

 15לפעול בנסיבות המקרה דנן בדרך שמהווה חריג לכלל בדבר סודיות התמלילים...". בעניין זה 

 16טוענים המשיבים כי "גדר הביקורת השיפוטית בעתירה זו לפי חוק חופש המידע, מתמצה בבחינת 

 17לפי חוק חופש המידע. הממונה אינה הכתובת לטענות החלטת הממונה שלא להתיר את הפרסום 

 18לגבי סמכות הממשלה ומזכיר הממשלה להתיר פרסום או להעניק סיווג לתמלילים, היא אינה 

 19יכולה להתיר פרסום על דעת עצמה ואין זה מתפקידה לפנות לגורמים המוסמכים כדי שיעשו כן... 

 20למעשה ביקורת על החלטת הממשלה  הביקורת השיפוטית בעניין חשיפת הסטנוגרמות משמעה

 21להוראות תקנות עבודת הממשלה,  71-ו 14לחסות את התמלילים, כפי שבאה לידי ביטוי בסעיפים 

 22 ועניין זה חורג מסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים הדן בעתירה לפי חוק חופש המידע". 

 23 

 24הסמיך ממונה לפסול בדיון הוסיפה ב"כ המשיבים: "אני לא חושבת שהמחוקק התכוון ל

 25הוראות ותקנות. הוא התכוון להגיד לה, תדוני במצב שלפנייך ותתני החלטות בהתאם. מבחינתך 

 26את רואה שיש איסור, את לא מוסמכת עכשיו להתגבר על האיסור הזה וגם את לא צריכה לפנות 

 27מעליה,  לגורם המוסמך. המחוקק לא הורה לממונה לפנות לגורם המוסמך ולהורות לו שהוא אגב

 28לתת החלטה האם מתקיים חריג שמצדיק סטייה מהכלל ולאור זאת תתני החלטה לאור חוק חופש 

26
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 17מתוך  12

 1המידע... אני לא חולקת שיש סמכות למזכיר לחרוג מהכלל, אך זה לא כאן באולם הזה... ההחלטה 

 2ון לקבוע בתקנון איסור גורף, זאת העתירה לבג"צ על התקנון ועל חוק היסוד ואין מקומו של הדי

 3 הזה כאן בפני בית משפט זה".

 4 

 5עוד נטען כי  "מתן אפשרות עיון בתמלילי ישיבות ממשלה יצריך הפעלת שיקול דעת של 

 6הממשלה עצמה )ולא רק מזכיר הממשלה(, וכך הוא גם הגיונם של דברים שעה שהחשיפה 

 7 המבוקשת נוגעת לעיון בדברי השרים עצמם".

 8 

 9מתפרסמים על ידם סדר היום של הממשלה, ובכלל זה המשיבים מבהירים כי דרך שיגרה  

 10הצעות ההחלטה על החומר המצורף להן; החלטות הממשלה והחלטות ועדת השרים אשר קיבלו 

 11תוקף של החלטת ממשלה; וסיכומי ישיבות הממשלה, הכוללים התייחסות להחלטות שהתקבלו, 

 12ו נושאים שנדונו גם אם לא לדברים שנאמרו בפתח ישיבת הממשלה ולסקירות שהוצגו בישיבה א

 13 התקבלה לגביהם החלטה.

 14 

 15)ד( לחוק חופש המידע 17המשיבים טוענים עוד כי סמכותו של בית המשפט על פי סעיף  .18

 16להמיר באופן חריג את שיקול דעתה של הרשות בזה של בית המשפט, מוגבלת לפי הסיפא של 

 17 הסעיף האמור לכך "שגילוי המידע אינו אסור על פי הדין".

 18 

 19בבחינת למעלה מהנדרש טוענים המשיבים כי אין לחשוף תמלילי דיוני הממשלה גם על  .19

 20( לחוק, שתכליתה להגן על מרחב השיח והחלפת הדעות בדיוני הממשלה 4)ב()9פי הוראת סעיף 

 21 וועדת השרים.

 22 

 23עוד נטען כי הימנעות ממסירת התמלילים הולמת גם את עקרון האחריות המשותפת של  .20

 24 לה, שעל פיו על הממשלה להישמע ב"קול אחד". הממש

 25 
 26 דיון והכרעה

 27 

27
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 17מתוך  13

 1עניינה של העתירה החלטת הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה, לדחות את  .21

 2בקשת העותרים להעמיד לעיונם את תמלילי דיוני הממשלה וועדת השרים שבהם נדונה 

 3תרים לקבל לעיונם חומר רקע ההתמודדות עם נגיף הקורונה, וכן אי מתן מענה לבקשת העו

 4 שהוגש לממשלה ולוועדת השרים בנוגע לכך.

 5 

 6כפי שיובהר להלן, בכל הנוגע לדחיית הבקשה לעיון בתמלילים האמורים דינה של 

 7 העתירה להידחות.

 8 

 9"רשות ציבורית לא תמסור ... מידע אשר אין ( לחוק חופש המידע קובע כי 4)א()9סעיף  .22

 10 . לגלותו על פי כל דין"

 11 

 12את התקנון לעבודת הממשלה, ובכלל זה את  24.5.2020משאימצה הממשלה ביום 

 13לתקנון, שעל פיהם דיוני הממשלה וועדות השרים סגורים ותמלילי  71-ו 14הוראות סעיפים 

 14דיוניהם סודיים, יש לראות בתמלילים אלה "עניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד" כאמור 

 15שלה, ומשכך חלה עליהם הוראת הסודיות הקבועה ברישא של ( לחוק יסוד: הממ4)א()35בסעיף 

 16 סעיף זה.

 17 

 18( לחוק 4)א()9נוכח הוראת סודיות זו, חל בעניין האיסור המוטל על המשיבים לפי סעיף 

 19 חופש המידע למסור "מידע אשר אין לגלותו על פי דין". 

 20 

 21להורות על , רשאי בית המשפט 9"על אף הוראות סעיף )ד( לחוק קובע כי 17סעיף  .23
 22מתן מידע מבוקש, כולו או חלקו ובתנאים שייקבע, אם לדעתו העניין הציבורי בגילוי המידע, 

 23 עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי דין".

 24 

 25)ד( לחוק מקנה לבתי המשפט סמכות 17על פי פסיקת בית המשפט העליון, סעיף  

 26וצאת דופן", שבגדרה רשאים הם להרחיב את סמכותם ולהמיר את שיקול "מיוחדת", "חריגה וי

 27 דעתה של הרשות בשיקול דעתם. 

 28 

28
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 17מתוך  14

 1במסגרת זו רשאי בית המשפט, במקרים המתאימים, להורות על גילוי מידע שעל הרשות 

 2התנועה לחופש המידע נ' רשות  398/07)א( לחוק )עע"מ 9נאסר למוסרו על פי הוראת סעיף 

 3משרד הבטחון נ'  3300/11(; עע"מ התנועה לחופש המידע( )להלן: עניין 23.9.2008) המיסים

 4יש  10014/16(; עע"מ 24.7.2019) רז בורר נ' משרד החוץ 5958/18(; עע"מ 5.9.2012) גישה

 5 ((.יש דין( )להלן: עניין 16.5.2019) דין נ' המנהל האזרחי

 6 

 7( נדרש בית 30.5.2018) ק ישראלהתנועה למען איכות השלטון נ' בנ 5089/16בעע"מ 

 8)ד( 17המשפט עליון לשאלת היחס בין הוראות סודיות הקבועות בחוקים שונים להוראת סעיף 

 9לחוק חופש המידע, והותיר בצריך עיון את השאלה אם הוראות חוק חופש המידע נסוגות מפני 

 10 הוראות הסודיות האמורות:

 11 
 12הדעת של בית  )ד(לחוק, מכפיפה את שיקול17"הסיפא של סעיף 

 13המשפט למידע שגילויו אינו אסור על פי דין... האם נתכוון המחוקק 
 14לחוק,  17להחריג משיקול הדעת המסור בידי בית המשפט לפי סעיף 

 15( לחוק, הקובעת כי רשות ציבורית לא תמסור 4)א()9את הוראת סעיף 
 16מידע 'אשר אין לגלותו על פי כל דין'? התשובה לשאלה זו אינה נקייה 

 17ספקות. מחד גיסא, ניתן לטעון כי אילו לכך נתכוון המחוקק, יכול מ
 18(. המחוקק לא עשה כן, וגם 4)א()9היה לציין במפורש את הוראת סעיף 

 19(. מאידך גיסא, 4)א()9לא החריג את סעיף  11 - 10בהוראות סעיפים 
 20ייתכן שהמחוקק לא מצא צורך לעשות כן, מאחר שיצא מנקודת הנחה 

 21לותו על פי דין, ממילא אינו נתון לאיזון ולשיקולים כי מידע שאין לג
 22הסתברותיים למיניהם... לשיטה זו, בית המשפט אינו מוסמך להורות 
 23לרשות למסור מידע שעליו חלה הוראת סודיות. כך, בדברי ההסבר 
 24להצעת חוק חופש המידע... נאמר... כי 'במדינת ישראל קיימים 

 25מידע מסוימים. כדי לא לפגוע  חיקוקים רבים המעניקים חיסיון לסוגי
 26בחובת סודיות על פי דין, אין לחייב את הרשות הציבורית למסור מידע 
 27שאין לגלותו על פי חיקוק אחר'...קשה להלום, כי באמצעות חוק חופש 
 28המידע... ביקש המחוקק להכפיף, במחי דבר חקיקה כללי, את כל 

 29ם למערכת של הוראות הסודיות בחוקים ספציפיים ובתחומים ספציפיי
 30איזונים ושיקולים שמחוץ לגדרו של החוק הספציפי בו נכללה הוראת 

29
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 17מתוך  15

 1סודיות... האם ניתן אפוא לומר באופן גורף, כי הוראות חוק חופש 
 2המידע נסוגות תמיד מפני הוראת סודיות, כך שלבית המשפט אין 
 3סמכות להורות על גילוי מידע לגביו חלה חובת סודיות, במסגרת הליך 

 4 זה...".-ק חופש המידע? איני נדרש לקבוע כלל גורף מעיןלפי חו

  5 

 6כי תנאי לשימוש בסמכות המוקנית לבית המשפט בסעיף  בפסיקה נוספת נקבעעם זאת  

 7האוניברסיטה העברית נ'  1704/15)ד( לחוק הוא כי גילוי המידע אינו אסור על פי דין )עע"מ 17

 8ם( -; עת"מ )יהתנועה לחופש המידע; עניין יש דין(, עניין 18.7.2018) העמותה למדע מוסרי

 9 12395-12-18ם( -(; )עת"מ )י3.10.2018' )גישה נ' משרד ראש הממשלה ואח 12695-11-17

 10 ((. 19.9.2019) גרינברג נ' רשות המיסים

 11 

 12לחוק חופש המידע ועם  20פסיקה זו עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף, עם הוראת סעיף 

 13. משכך יש לקבל את עמדת המשיבים, ולפיה בנסיבות העניין עחופש המיד דברי ההסבר לחוק

 14 )ד( לחוק.17שלפנינו, אין לעשות שימוש בסמכות החריגה שנקבעה בסעיף 

  15 

 16יודגש עוד כי, להבדיל מהוראות סודיות שעניינן איסור על עובד הציבור למסור מידע  .24 

 17 נ' המועצה המקומית ירוחםבריגע  2416/18המגיע אליו במסגרת תפקידו, הנזכרות בעע"מ 

 18לתקנון עבודת  71לחוק יסוד: הממשלה וכן הוראת סעיף  35(, הרי שהוראת סעיף 12.2.2019)

 19הממשלה נועדו במובהק להסדיר מסירת מידע לציבור הרחב, ומכאן שיש לראות בהן "דין אוסר" 

 20 ( לחוק. 4)א()9לצורך סעיף 

 21 

 22לציבור במידע המבוקש וחשיבותו הרבה, היה העותרים טוענים כי נוכח העניין הרב שיש  .25

 23)ב( לחוק 35על המשיבים להתיר באופן חריג את העיון בתמלילים בהתאם לסמכותם על פי סעיף 

 24 יסוד: הממשלה. 

 25 

 26לחוק בתי משפט לעניינים  5בעניין זה יש לקבל את טענת המשיבים ולפיה על פי סעיף 

 27)ב( 35לדון בהחלטת הרשות על פי סעיף  , בית משפט זה אינו מוסמך2000-מנהליים, התש"ס

 28 לחוק יסוד: הממשלה. 
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 17מתוך  16

 1 

 2זאת ועוד, מעולם לא ניתנה בעניין החלטה על ידי הממשלה או מי מטעמה על פי סעיף 

 3החלטה כאמור לא ניתנה בטרם הוגשה העתירה האמורה לבג"ץ, ואף לא  -)ב( לחוק היסוד 35

 4הנזכרת לעיל, שעניינה הודעה  26.3.2020לאחר מכן. יוער כי תשובת דוברות הממשלה מיום 

 5בדבר איסור העיון בתמלילים על פי תקנון הממשלה וחוק הארכיונים, אינה מתייחסת לבקשה 

 6 )ב( לחוק היסוד. 35שהוגשה לפי סעיף 

 7 

 8טענות שהעלו העותרים בעניין חוקיות החלטת הממשלה, שעל פיה נקבע תקנון עבודתה,  .26

 9אף הן אינן בסמכותו של בית משפט זה. זאת ועוד, אף שהעותרים מבקרים בחריפות החלטה זו, 

 10הם מבקשים "לדון עכשיו בפסלותו או אין כוחם בדיון, כי במסגרת עתירה זו -הבהירה באת

 11 בטלותו של התקנון".

 12 

 13נוכח כל האמור נדחית העתירה בנוגע לבקשת העותרים לקבל לעיונם את תמלילי דיוני  .27

 14 הממשלה וועדת השרים.

 15 

 16שונים הם פני הדברים בעניין בקשת העותרים להעמיד לעיונם חומר רקע שהוגש  .28

 17 לממשלה ולוועדת השרים לצורך דיוניהם האמורים. 

 18 

 19עד להגשת כתב תשובה בעניין זה, למעלה מחמישה חודשים חלפו מהגשת הבקשה 

 20לחוק  7והחלטת הממונה טרם ניתנה. אף שחלפה התקופה המרבית למתן החלטה על פי סעיף 

 21חופש המידע, ובשים לב לעניין הציבורי הרב שיש בבקשה והדחיפות הרבה בקבלת החלטה 

 22בר, כי לא בעניין ללא שיהוי, שבו המשיבים והודיעו בכתב התשובה, כפי שעשו שלוש פעמים בע

 23ימים. תקופת  10עלה בידי הממונה למסור את החלטתה, וכי לשם כך נדרש לה פרק זמן נוסף של 

 24 זו אף היא חלפה בלא שניתנה החלטה בעניין.

 25 

 26אשר על כן בעניין זה העתירה מתקבלת, במובן זה שעל הממונה למסור לעותרים עד יום 

 27 את החלטתה. 21.12.2020

 28 
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 משפט לעניינים מנהליים-כביתבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו 

  

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

 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 17מתוך  17

 1 
 2 התוצאה

 3 

 4תומצא לעותרים החלטת הממונה  21.12.2020בלת באופן חלקי: עד יום העתירה מתק .29

 5על חופש המידע במשרד ראש הממשלה בעניין בקשתם לקבל את חומרי הרקע האמורים. בנוגע 

 6 ליתר הסעדים המבוקשים על ידי העותרים העתירה נדחית.

 7 

 8 ₪. 8000המשיבים יישאו בהוצאות העותרים בסך  .31

 9 

 10על ידי המשיבים, לעיון בית המשפט במעמד צד אחד  15.11.2020יום תקליטור שהוגש ב .32

 11 .בלבד, יוחזר לידי המשיבים

 12 

 13 

 14 המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

 15 

 16 , בהעדר הצדדים.2020דצמבר  07, כ"א כסלו תשפ"אהיום,  ןנית
      17 

         18 
 19 
 20 

      21 

  22 
 23 
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1

_______-20-10 םעת"   ם בבית המשפט המחוזי בירושלי
 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

580425700 ע"ר, .    התנועה לחופש המידע1 :העותרים

איה מרקביץ'שליט ו/או - ע"י ב"כ עוה"ד יערה וינקלר
 ו/או אור סדן  רחלי אדריו/או 

 6713521פו י-באבי  , תל26סעדיה גאון   'רחמ
 03-9560359; פקס: 052-------- טל': 

 office@meida.org.ilדוא"ל: 

   עיתון 'הארץ' –עיתונאית  –נעה לנדאו  .2

 510015449 ח.פ., בע"מהוצאת עיתון הארץ  .3

 עיתונאי  –תומר גנון  .4

510103922 ח.פ., ידיעות אחרונות בע"מ – סטכלכלי .5

 עיתונאי  –שאול אמסטרדמסקי  .6

 500501952ח.פ.  ,תאגיד השידור הישראלי .7

 ע"י ב"כ עו"ד ט. ליבליך 
  גליק עו"ד  –מוזר  –משרד ליבליך 

6350671יפו -, תל אביב, בית יואל40רח' נמל תל אביב 
 03-5442375  –פקס  03-5442370טל' 

עו"ד שחר בן מאיר  .8

 עו"ד יצחק אבירם  .9

  בעצמם 
5250606 רמת גן ,12מרח' אבא הלל 

03-6127979פקס:    03-6127878טל': 

 עיתונאי  – חן מענית .10

 עיתונאית  – טל שניידר .11

510989940ח.פ.  , ( בע"מ1983פבלישר עתונות )גלובס  .12

אוריין אשכולי  ע"י ב"כ עו"ד יורם מושקט ו/או 
ו/או שירה רייך ו/או מנחם אברהם

    65796  יפו-אביב תל 85רח' יהודה הלוי מ
03-5609882: פקס 03-5661404טל: 

- נ ג ד   -

   הממשלה ראש משרד.    1:     המשיבים

משרד ראש הממשלה ב הממונה על חופש המידע   .2

ה פטי לממשלהיועץ המש  .3

 מזכיר הממשלה   .4

 ממשלת ישראל   .5

 ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ירושלים 

 9149301 ירושלים 49333ת.ד. , מעלות דפנה,  7רח' מח"ל 

 לפי חוק חופש המידע  דחופה מאוד  נהליתיעתירה מ

 ביותר  ובקשה לקביעת דיון דחוף

54264
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 פתח דבר  .א
 

שעניינה במתן דין וחשבון ומהימן    ,ן כמותהמונחת בזאת לפני בית המשפט הנכבד עתירה חשובה מאי .1

לציבור, בזמן אמת, על תהליכי קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל בנוגע להתמודדות עם התפרצות 

 .  חודשים האחרוניםבששורר בישראל פוליטי ה כלכלי והניהול המשבר הבריאותי,  , ועלנגיף הקורונה

, כפי שהתבקש  ציבוריהמידע  את כל הא דיחוי  ל ללציבור  במסגרת עתירה זו מבוקש מהמשיבים למסור   .2

   (."החוקאו " "חוק חופש המידע)"  1998-נ"חששהוגשה להם לפי חוק חופש המידע, הת דעיבבקשת מ

 לשתי קטגוריות: ניתן לסווג  המידע שנתבקשו המשיבים למסור פרטיאת כלל  .3

הממשלה  מלאים  תמלילים .3.1 ישיבות  כל  של  השרים  )סטנוגרמות(  התקיימו  אם  )בין    וועדות 

ב  פרונטלית או  טלפוניות  בשיחות  שעניינם  וידיאו(  ואו  ישראל  בדיונים  מדינת  של  מאבקה 

הקורונה נגיף  והתפשטות  התקנת  בהתפרצות  לרבות  אחרת  ,  חקיקה  וכל  חירום  תקנות 

 בקשת העותרים לקבל מידע זה סורבה לגופה;   – שהותקנה בקשר לכך

 .  משבר הקורונה התקבלו בממשלה בנושאאשר שימשו יסוד להחלטות ש חומרי הרקעכל  .3.2

המידע המבוקש בעתירה זו מצוי בליבת המונח "מידע ציבורי", ולא זו בלבד שהוא חיוני לציבור, אלא   .4

 . שהסתרתו מפניו מהווה פגיעה של ממש בבריאות הציבור, בכלכלה הישראלית ובמשטר הדמוקרטי

אמון הציבור באופן משמעותי  נפגע    –ן קבלתן  ופואהממשלה  החלטות  על  עדר מידע ונתונים  יכי בה  יודגש .5

נשמט הבסיס לקיומו של משטר דמוקרטי, ונשחק   –ון  ובהיעדר אמבמוסדות השלטון ובהחלטותיו;  

 .שיתוף הפעולה האזרחי שמהווה תנאי הכרחי להצלחת המאמץ הלאומי לבלימת המגפה

במחדל, למסירת המידע  , במעשה או  המשיבים מתנגדים,  ולמרות האינטרס הציבורי המובהר  אף על פי כן .6

 אולם יצוין כאן כי סירובם נחלק כדלקמן: ,לציבור. עוד נפרט בהרחבה על מענה המשיבים

( לחוק חופש המידע בטענה  4)א()9על סעיף    מתבסס  –   המבוקשים  התמליליםלחשיפת  הסירוב   .6.1

יש  ביותר" וודי  משום שחומר זה מסווג כ"ס  –  "דין  אשר אין לגלותו על פי כלמידע  מדובר ב"ש

למשך    אותולסגור   המדינה  יותר  שנה  30בארכיון  הממשלה ואף  תקנון  לפי  וזאת  תקנות  ו  , 

 "(. הארכיונים תקנות" ) 2010- ם )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש"עניהארכיו 

בטענה    ,( לחוק חופש המידע4)ב()9כמו כן נשען סירוב המשיבים למסור את התמלילים על סעיף  

שהרשות אינה חייבת למסור מידע לגביו. לתמיכת טענה זו הפנו    ים" פנימי  ניםדיו"בר בשמדו

להנחיה   לממשלה  3.1002מס'  המשיבים  המשפטי  היועץ  ל  ,של  תוקף  נתנה  מדיניות  אשר 

המצנן"   לא  "האפקט  בדיוניה  הממשלה  ישיבות  תמלילי  ולפיה  הממשלה,  בתקנון  שנקבעה 

שח  מחשש  לציבור  תרתיעיימסרו  בדיונים  שיפתם  וחופשי  משתתפים  כן  דיאלוג    מלקיים 

 "(.הנחית היועץ")

למסירת   .6.2 הרקעהסירוב  בקשת    ,למעשה  –  חומרי  לעניין  מהותי  מענה  התקבל  טרם  עתה  עד 

שהם   )כפי  הרקע  חומרי  את  לקבל  בסעיףהעותרים  למרות     , זו(  לעתירה  53  מפורטים  וזאת 

 . זה אל המשיבים  ין שחלפו חודשים רבים מאז נעשו הפניות הראשונות בעני

המשפטיים   .7 והנימוקים  העובדות  על  בהרחבה  בהתבסס  להכריע  נ,  מידשיפורטו  יהיה  טענות  קל  שדין 

שאינם נוגעים  נורמטיביים  המשיבים להידחות לגופן, וזאת בין היתר משום שהן מבוססות על מקורות  

אינם יכולים    ,טחון המדינהשנועדו לשמור על בי  חיקוקיםכלכלי שנדון כאן. ודוק.  ה למשבר הבריאותי ו

בכל עת בה הם אינם חפצים בגילוי  להטלת חסיון והקמת "מסך עשן" של עמימות  לשמש את המשיבים  

 מידע לציבור מטעמים אישיים, פוליטיים או אחרים. 

וספים  אשר על כן, יש להיעתר לבקשת העותרים ולהורות על מסירת כלל המידע, וזאת לצד הסעדים הנ .8

 כמפורט להלן. רה זושמבוקשים בעתי

 להלן:ליתן את הסעדים ש מתבקש בית המשפט הנכבד, המפורטים בעתירה זומהטעמים   .9
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שיפרט מהם חומרי    כתב תגובה מקדמיתלהורות למשיבים להגיש, באופן מיידי וללא דיחוי,   .9.1

 הרקע שיימסרו לעותרים )לפי קטגוריות( ומתי.  

ובנפרד,   .9.2 דיחו בנוסף  ללא  להגיש  מלווה בתצהירי  להורות למשיבים  יכלול    כתב תשובה  אשר 

 התייחסות מלאה לבקשת המידע של העותרים, הן ביחס לתמלילים והן ביחס לחומרי הרקע. 

 .בעתירהדחוף דיון למועד קרוב ככל האפשר  לקבוע .9.3

 זו. לעתירה  2.1בפרק  מפורט, כלמסור לעותרים את כל המידע המבוקשלהורות למשיבים  .9.4

ביחד   .9.5 המשיבים,  על  את  להשית  לחוד,  העותריםהריאליות    הוצאותיהם ו/או  הגשת    של  בגין 

 עתירה זו, לרבות שכ"ט עו"ד, מע"מ כדין, החזר אגרה וכל הוצאת משפט אחרת.  

משקל ראוי להתנהלות  במסגרת הטלת ההוצאות, מבקשים העותרים מבית המשפט הנכבד ליתן   .9.6

 . הלןלעיל ולכמתואר  ,לאורך החודשים האחרונים חסרת תום הלב של המשיבים

 :מהלך הטענות של העותרים לפי סדרןלהלן   ,יעילות הדיון  למען .10

שלעיל  המבוא הדבר  פתח  את  את  א(    חלק)  כולל  ווכן  לעתירה  הצדדים  הסמכות  פירוט  הצגת  מקור 

 . (שלהלן ג- ב ו חלקים) המקומית והעניינית של בית המשפט הנכבד לדון בעתירה זו

ולעתירה    הפרק הראשון רקע  אירועי החודשים  רה  סקיהינו  בבירור    ,האחרוניםשל  עולות  אשר מהם 

 גם בקשה לקיום דיון דחוף.   ף פרק זהשל העתירה, ומשכך מובאת בסו חשיבותה ודחיפותה

 . עד כה שנתנו המשיבים ההמענוכן הצגת זו פירוט הבקשה נשוא עתירה כולל את  הפרק השני

בשים לב למשבר הבריאותי והכלכלי החמור    ,האינטרס הציבורי בחשיפת המידע   מוצג  השלישיבפרק  

המצב סקירה קצרה של  גם    מובאתהציבור. בפרק זה  כלל  האדירות על    יוהשלכותל שפוקד את ישראל ו

 נגיף הקורונה.  והתפשטות  סוגיית השקיפות בעת התפרצותיחסיהן ל של  והשורר במדינות אחרות 

שעל יסודן יהיה    ,המשפטיות של העותריםטענותיהם   וכלל   הנורמטיביתהתשתית    מוצגים  הרביעי   בפרק

 להיעתר לעתירה זו, על כל סעדיה. ין  ד זה מן ה

 אלא אם נכתב אחרת.  ,יצוין כי כל ההדגשות בעתירה זו אינן במקור

 ות לדון בעתירה כהסמ .ב

לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים    2סעיף    ,לחוק חופש המידע  17בהתאם לסעיף  

לבית המשפט    ,"(התקנות)"  2000-תשס"אהבתי משפט לענינים מינהליים )סדרי דין(,    לתקנות  2ותקנה  

 הסמכות העניינית והמקומית לדון בעתירה זו. נתונה הנכבד 

 הצדדים  .ג

היא עמותה ללא כוונות רווח הפועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח    1העותרת  

 עידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע. על פעילותן של רשויות ציבוריות, ול

 . 3העותר , הוא הארץאת התחום המדיני בעיתון   , בין היתר,הינה עיתונאית המסקרת 2העותרת 

 . ישראלייומי   עיתוןהינו    3העותר 

 . 5כלכליסט, הוא העותר  את התחום המדיני בעיתון  , בין היתר,עיתונאי המסקר והינ 4 העותר

 . ישראלימי ן יועיתוהינו    5העותר 

 . 7, הוא העותר הישראלי בתאגיד השידוראת התחום המדיני  , בין היתר,עיתונאי המסקר והינ 6 העותר

 . ציבורי  הינו כלי תקשורת 7העותר 
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הגשת    באמצעות, אשר פועלים גם בתחום הציבורי  אזרחי מדינת ישראל  רכי דיןעוהינם    9-ו  8העותרים  

 .כן עתירות חופש מידעעתירות לבית המשפט הגבוה לצדק ו

 . 12הינם עיתונאים המסקרים את גם התחום המדיני בעיתון גלובס, הוא העותר  11-ו 10העותרים 

 הינו עיתון יומי ישראלי.   12העותר 

 ________________________________________________________________________ 

חופש  חוק  "( והממונה על  הרשות" או " המשרד)"   משרד ראש הממשלה  הינם, בהתאמה,  2-ו  1המשיבים  

 "(.הממונהע )"המידע ברשות, אליהם הוגשה בקשת המיד

להליך  פים  רמצו  םוה   ,, מזכיר הממשלה וממשלת ישראלהיועץ המשפטי לממשלה  נם הי  5-3ים  המשיב

  ,זובקשר למידע המבוקש בעתירה    פה ובכתב, -, בעללעותרים  ו על שום מענים שמסרמטעמי זהירות  זה  

 לתקנות.  6 תקנהבהתאם לכן ו

 פרק ראשון  .1

 הרקע לעתירה חשובה זו ופירוט הליכים קודמים  .1.1
      

 

ציבורי בעל  בבקשה לקבל מידע    , או מי מטעמם,של עתירה זו בפניות של העותרים אל המשיבים ראשיתה   .11

  "(רונהמשבר הקו"  או "  המשברעם משבר נגיף הקורונה )" הממשלה  בקשר להתמודדות    חשיבות אדירה,

 . 2020כבר בראשית שנת  

, הוקמה בכנסת ועדה מיוחדת להתמודדות עם  35-, בסמוך להקמת הממשלה ה2020בשלהי חודש מרץ   .12

, ולאחריו מונתה ומכהנת כיו"ר הוועדה, נכון לכתיבת שורות  עופר שלח  "כמשבר הקורונה בראשות ח

 "(.הועדת הקורונ"לעיל ולהלן: ) ביטון -אלה ח"כ יפעת שאשא

,  ("מל"לה")המטה לביטחון לאומי  נשאל ראש    בה ש  לישיבה  התכנסה ועדת הקורונה  26.03.2020  ביום .13

ישיבות הממשלה בנוגע   זנדברג מדוע לא מתפרסמים הפרוטוקולים של  מר בן שבת, על ידי ח"כ תמר 

 לטיפול של ישראל במשבר הקורונה )הכוונה גם לתמלילי הישיבות(. בתשובה ענה האחרון כך: 

שלה מתקיימת עם פרוטוקולים, מוקלטת, אין שום בעיה לאחר מכן בתהליכים המקובלים ת ממישיב״כל  

 לבוא ולנבור בפרוטוקולים ולמצוא כל מה שאמר כל אדם בכל שעה על כל נושא״. 

 ח״כ זנדברג הקשתה:  .14

 ""אבל איפה הם מתפרסמים ואחרי כמה זמן?

 בן שבת ענה:   .15

 1למזכירות הממשלה״.  ע לפנותאני מציבזה. אני לא מצוי  .״יש תהליכים

העותרת   .16 פנתה  )  2לפיכך,  היום  כי  26.03.2020באותו  בבקשה  ברוורמן,  יצחק  מר  הממשלה,  למזכיר   )

 .  ידי בשלילה מוחלטתי באופן מהשיב  , הלהיאפשר לה לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה

לאפשר לחברי הממשלה    (1)  , נמסרו לידיה נימוקי הסירוב בכתב, ואלה עיקריהם:2לבקשת העותרת   .17

התמלילים מסווגים כסודיים ביותר    (3);  הציבור יכול להסתפק בהחלטה הסופית  (2)  ;לדבר בחופשיות

 .  שנים לפי "תקנות חוק הארכיונים" 30למשך 

(, בדרישה  , בהתאמה3-ו  4בים  משפטי לממשלה )המשישלח מכתב למזכיר הממשלה וליועץ ה  8גם העותר   .18

הפרוטוקול ביולגילוי  נשלח  המכתב  האמורים.  נתבקשו  ו   26.03.2020ם  ים  הנושא  דחיפות  נמעני  נוכח 

 לא נתקבלה עד עתה.  למכתב הנ"לתשובה  ה –  02.04.2020המכתב למסור תשובתם עד ליום 

 
מס'    1 ישיבה  בעניין    3פרוטוקול  המיוחדת  הוועדה  ה של  הכנסת  הקורונה,  נגיף  עם   (26.03.2020)  17-18,  23-ההתמודדות 

https://bit.ly/3fGFu3b .   
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בבקשה לפי חוק  אל היועץ המשפטי לממשלה ואל מזכיר הממשלה    1פנתה גם העותרת    31.03.2020ביום   .19

פרוטוקולים,  , לרבות  בנוגע למשבר  על אודות ישיבות הממשלה ציבורי  ע  מיד  לקבלהמידע, ודרשה  חופש  

בת שורה  לקונית  קיבלה תגובה    1העותרת    .אשר שימשו בסיס להחלטות הממשלה  תמלילים וחומרי רקע

 י במשרד המשפטים , ומאז מאום. חוקת- יעוץ וחקיקהילפיה פנייתה הועברה למחלקת   אחת,

 לעתירה זו.  1כנספח רונולוגי מצ"ב יחדיו פניות העותרים לפי סדר ככל 

 לעתירה זו.  2כנספח  מצ"ב   1שהתקבל לפניית העותרת הטכני  המענה 

 לעתירה זו.  3כנספח מצ"ב  2 העותרת  שקיבלה סביר  ובלתי החריג המענה 

ופנו   ,לציבור, סברו העותרים כי בהיעדר מענה לפניותיהם, מוצו ההליכיםשל המידע  גילויונוכח דחיפות  .20

 .(2414/20 ץבג") ית הדין הגבוה לצדק בעתירה לקבלת סעדים עבור כלל הציבור בישראלבל

  העליון להליך גם את העותריםצירף בית המשפט  לאחר הגשת העתירה לבג"ץ,  ש  יצוין להשלמת התמונה .21

כעותרים12-10-ו  7-4 להצטרף  שביקשו  הציבור,    ,  בנעלי  העומדים  תקשורת  וכלי  עיתונאים  בהיותם 

 ולקבל את המידע המבוקש בעתירה.  ם, שלהם קיימת "זכות לדעת"קוראיה

 העתירה לבג"ץ 

ומנהליות  סוגיות  כללו    2020בחודש מרץ    למשיבים  פניות העותרים  .22 בעלות חשיבות ציבורית  חוקתיות 

לפרסום  ,הקורונה  למשבר  בקשראדירה   בקשה  משותף:  מכנה  ישיבות  ולכולן    הממשלה   תמלילי 

לצד חומרי רקע אשר שימשו בסיס להחלטות    ,שעסקו בהתמודדות עמו  רבבתקופת המש   )סטנוגרמות(

ישיבות  שהתקבלו בבקשותבאותן  לפי המפורט  אלה    ., הכל  שפניות  להגשים    נשאולמרות  דרישה  עמן 

. בנסיבות אלה ומשום  אינטרסים ציבוריים ראשונים במעלה, הן נותרו ללא מענה כלל )או ללא מענה ראוי(

  יסוד: הממשלה-לחוק 35הוראות סעיף פרשנות גון )כ תייםשים היו סעדים חוקחלק מהסעדים המבוקש

לבית המשפט הגבוה לצדק,    עתרו העותרים    ,(, נכחה34-הממשלה הואי תקפות של סעיפים בתקנון עבודת  

   (.2414/20 ץבג")  מידע לפי חוק חופש המידע  תקבללעניין לרבות הטענות 

בקשה זו נענתה בחיוב    המ   תלצד בקשה לקיים דיון דחוף, ובמיד 06.04.2020העתירה לבג"ץ הוגשה ביום  .23

 .23.04.2020כתב תגובה מקדמית ביום  המשיבים הגישו  לאחר ש   ,11.06.2020שכן דיון התקיים כבר ביום  

 זו. לעתירה 4כנספח מצ"ב )ללא נספחים( עתירה ה העתק מ

 לעתירה זו.  5כנספח מצ"ב  (ים)ללא נספחלבג"ץ של המשיבים לעתירה  העתק כתב התגובה המקדמית 

ההרכב   .24 הציג  הנ"ל  הדיון  לסמכותלצדדים  שאלות    הנכבדבפתח  שעניינה    ובקשר  משום  בעתירה  לדון 

, על אף הטענות הנוגעות, בין היתר,  בבקשות למידע ציבורי מהרשויות, דהיינו יסודה בחוק חופש המידע

  עומדתוטענותיהם הטובות כי לבג"ץ    העותרים  חרף התנגדות  .הממשלה יסוד:-לפרשנות הוראות חוק

 הסמכות לדון בסעדים החוקתיים, הוחלט למחוק את העתירה ולהגישה לבית משפט נכבד זה. למצער 

 לעתירה זו.  6כנספח ההחלטה מצ"ב פרוטוקול הדיון ו 

 2020עתירת חודש יולי  

אמץ להבהיר למקבלי  נדברו ב"כ העותרים עם ב"כ המשיבים וסוכם שהאחרון ייעשה מבבג"ץ  בתום הדיון   .25

מהווה למעשה מענה לבקשות  "(  כתב התגובה לבג"ץ)"בג"ץ  ההחלטות כי כתב התגובה המקדמי שהוגש ל

מהירות אל הליך בבית משפט נכבד זה  בלהתקדם בפשטות וו   ככזהלהכיר בו  וניתן   ,ולפניות של העותרים

 . לטובת הציבור –

 לעתירה זו.  7כנספח , מצ"ב כשעה לאחר הדיוןפניית ב"כ העותרים לב"כ המשיבים 

מאפשר לעותרים לפנות  לבג"ץ  כתב התגובה  היה  כזו היא שאילו ניתנה,    הסכמההחשיבות הברורה של   .26

עד    מיותרתציבור המתנה  מה  נחסכתה  יתהיבכך  ו  ,לבית משפט נכבד זה ללא צורך בהגשת בקשה חדשה
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שוטח  ש  ,בג"ץלעתירה  המענה ל  שממילא כבר עובד ונערך במסגרת  לפי חוק חופש המידע,   לקבלת מענה

 .המשיבים מדוע אין למסור את המידע המבוקש  נימוקיאת 

הגיון  ,ברם .27 חסר  והיעילות  ל  ובניגוד  ,באופן  הברור  הציבורי  ביום  תהמתבקשהשלטונית  אינטרס   ,

פרגו, היועצת המשפטית במשרד  -אצל ב"כ העותרים מכתבה של עו"ד שלומית ברנעהתקבל    16.06.2020

אינו  לבג"ץ  שלא זו בלבד שכתב התגובה    האחרונההבהירה  מכתב זה    במסגרת  .(1)המשיב    הראש הממשל 

המשיבים רואים שבניגוד לקביעות מפורשות של ההרכב בבג"ץ, אין  מהווה מענה לבקשת מידע, אלא  

על    ולכן  נכוןלא  לגורם  הוגשו  משום שהפניות    , בקשות לפי חוק חופש המידעכבפניות שנעשו אליהם  

   . במשרד ראש הממשלה  פש המידע חו חוק  , הממונה על  קרי,  לגורם אחרה  בקש  את אותה להגיש  ם  העותרי

 לעתירה זו.  8כנספח  מכתבה של יועמ"ש משרד ראש הממשלה מצ"ב 

למרות חילופי הדברים  אולם  חריף,  תגובה  מכתב  שלחו  ו  1המשיב  התנהלות העותרים הביעו תרעומת על  .28

למען    – החליטו העותרים להגיש בקשת מידע חדשה, שהינה    , בנושאבג"ץ  ה עתירה לעל אף שכבר הוגשו

 (. לעתירה  1נספח ' ב ר) 2020לבקשה שכבר הוגשה לרשות בחודש מרץ כמעט לחלוטין זהה  –הסר ספק 

 לעתירה זו.  9כנספח מכתב התשובה ליועמ"ש משרד ראש הממשלה מצ"ב 

 לעתירה זו. 10כנספח בקשת המידע "החדשה" מצ"ב 

" העל בקשת   .29 ניתן מענה  1היועצת המשפטית אצל המשיב  אותה התעקשה לקבל  ,  חדשה" המידע  , לא 

יובהר שמצב דברים זה חמור    ., הגם שהמועד הקבוע לכך בחוק בא וחלף בינתייםויותר  במשך חודש ימים

 והוצג במסגרת כתב התשובה לבג"ץ. כבר גובש לבקשה שבעתיים נוכח העובדה שהמענה המהותי 

וביקשו לקיים דיון בהול לנוכח דחיפותה של    ,ללא דיחוי לבית המשפט הנכבד  ו העותריםות אלה פנ בנסיב .30

 . 2020עובדה שבקשות העותרים נותרו ללא הכרעה עוד מחודש מרץ בשים לב לו ,העתירה

אולם בסמוך לאחר הגשתה התברר לעותרים    ,(20-07-47784עת"ם  )  21.07.2020הוגשה ביום    העתירה .31

.  , וזאת בהודעת דוא"ל)ב( לחוק7ימים לפי סעיף    30ארכה בת    עוד באותו יום  םשהמשיבים נטלו לעצמ

לעניין  ש המשיבים  מאת  למחרת התקבל אצל העותרים מכתב     תמלילי הישיבות כלל מענה מהותי רק 

; באשר  פרט לגבי מענה זה ויסודותיו הרעועיםעוד נחזור ונ   –  המבוקשים, ולפיו הבקשה לקבלם נדחתה

 )ב( הנ"ל. 7שהם נוטלים לעצמם ארכה לפי סעיף   על הודעתםהמשיבים רו  חז לחומרי הרקע 

 לעתירה זו.  11כנספח מצ"ב  21.07.2020ל מיום " הודעת הדוא

 לעתירה זו.   21כנספח מצ"ב  22.07.2020יום ממכתב ה

מדוע לא תימחק  בשאלה,  בשים לב להתרחשות זו, הורה בית המשפט הנכבד לצדדים למסור את עמדתם   .32

הסירוב  משפט הנכבד שהעתירה תימחק ותוגש מחדש כעתירה בעניין  בהחלטה זו הציע בית ה   העתירה;

שהעתירה תימחק והעותרים ימתינו למענה מלא מהמשיבים    או לחלופיןבלבד,  וזאת  התמלילים  למסירת  

 ואז יגישו את העתירה מחדש, וזאת בכפוף לכך שלא תישמע טענת שיהוי מאת המשיבים.  

: העותרים ביקשו  באשר להצעת בית המשפט הנכבד הנ"ל   ת עמדתםהגישו הצדדים א  28.07.2020ביום   .33

נה, אולם המשיבים טענו שיש למחוק את העתירה  )על אף החלופות המוצעות( להותיר את העתירה על כ 

פסק הדין ניתן    . לבסוף,והתחייבו שלא לטעון לשיהוי )כמוצע בחלופה השנייה של בית המשפט הנכבד(

 זו והעתירה נמחקה.לפי חלופה 

 לעתירה זו.   13כנספח מצ"ב יחדיו  28.07.2020עמדות הצדדים מיום 

 לעתירה זו.   41כנספח מצ"ב   28.07.2020פסק הדין מיום 

שלא לפצל בין פרטי המידע המבוקש ובחרו להמתין  העותרים  החליטו   ,משיקולי יעילותנוכח פסק הדין ו .34

  למענה גם בעניין חומרי הרקע.

מן המידע    נוסף  פרטלא מסרו כל    שלושה חודשים ארוכיםפיהם מים ובמשך    בים מילאואלא שהמשי .35

בכתב    , וזאת חרף תזכורות מצד ב"כ העותריםבעניין התמלילים , לא בעניין חומרי הרקע ולא  המבוקש

   .06.09.2020-ו  31.08.2020, 26.08.2020,  23.08.2020ובטלפון בימים 
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 לעתירה זו.  15כנספח  , מצ"ב יחדיו כנ"ל של שיחות טלפוניותהעתקים מתזכורות אלה ומתרשומות 

לחוק, התקבלה   )ב(7לעצמם המשיבים לפי סעיף    שנטלו  ימים לאחר תום הארכה  20,  06.09.2020ביום   .36

כלומר,    –  15.10.2020לחוק, וזאת עד ליום   )ג(7מהם הודעה שלפיה הוחלט על מתן ארכה נוספת לפי סעיף  

 לרשות ליטול לעצמה באמצעות ארכות כאמור. סימליים שהחוק מאפשרהימים המק 120עד לתום 

 . 16נספח "ב כ מצ 06.09.2020הודעת הארכה מיום 

הגיבה העותרת   .37 גורמת  10.09.2020במכתב מיום    1על כך  הפגיעה באמון הציבור שלה  על  , שבו קבלה 

ב העתירה לבג"ץ.  הארכה הנוספת, שעה שהמענה המהותי לבקשה כבר נמסר לעותרים עוד במסגרת כת

 למסורת  בוחן אפשרו  1כן הודגש במכתב זה כי בשים לב לכך שמשתי הודעות הארכה משתמע שהמשיב  

הרקע חומרי  לסעיף    את  שבהתאם  הרי  נוספים,  ממשלה  ממשרדי  גם  ושקובצו  לחוק,   )ד(7שברשותו 

. מכתבה ת( ומתיאיזה מידע יימסר )לפי קטגוריוהודעה המפרטת    ללא דיחוימתבקשת למסור    2המשיבה  

 לא זכה לכל תגובה.  2למשיבה   1האמור של העותרת 

 .17נספח מצ"ב כ 10.09.2020מיום   1מכתבה של העותרת  

באה  )ג( לחוק חופש המידע(  7)לפי סעיף  גם תקופת הארכה הנוספת שניתנה  נכון ליום הגשת עתירה זו,   .38

 .י הרקע המבוקשיםכל מענה ענייני בנוגע למסירת חומרוחלפה, בלא שנמסר לעותרים 

למען הסדר הטוב ולהשלמת התמונה, יצוין שבמקום התמלילים המבוקשים, המשיבים מסרו לעותרים   .39

"פרוטוקולי    מסמכים בפיהם  המכונים  הקורונה,  למשבר  בנוגע  הממשלה  מדיוני  ביותר  תמציתיים 

, כפי  2020החלטות". זאת, בשלושה מקבצים נפרדים במהלך התקופה שבין החודשים מרץ לספטמבר  

עתירה זו. יוער כבר עתה שכלל המסמכים שנמסרו לעותרים כמפורט לעיל, אינם ראויים    בהמשךשיפורט  

 כמבוקש בבקשות העותרים.   לכינוי "פרוטוקולים", וממילא אינם מהווים סטנוגרמות )תמלילים(

העותרים  בקשות  בנסיבות אלה מוגשת באת עתירה זו, אשר אין חולק שהגיעה העת לדון בה ולהכריע ב .40

 לגופן, כך שיימסר לציבור המידע והנתונים החיוניים על אודות התמודדות המשיבים עם משבר הקורונה.

של  דחיפותה  האינטרס הציבורי והתנהלות המשיבים עד כה מבססים את  .1.2

 לקיום דיון בהקדם האפשרי ומצדיקים את בקשת העותרים  הנוכחית  העתירה

 

כפי   .41 לעיל  המתוארת  הישראלי,  ההתנהלות  לציבור  ישראל  ממשלת  בין  ולמעשה  הצדדים,  בין  שארעה 

  רוב יצה  ן ומא ללכלכלה הישראלית  בריאות הציבור,  "נגררת" כבר למעלה מחצי שנה וגורמת נזק אדיר ל

 במוסדות השלטון. 

העותרים סבורים שדין עמדת המשיבים להידחות לגופה מטעמים עובדתיים ומשפטיים שעוד יפורטו,   .42

הלות המשיבים )הן בערכאות והן מחוצה להן( נועדה "לדחות את הקץ" ולעכב את מסירת  ואפשר שהתנ 

 המידע מטעמים ששמורים עם המשיבים.  

 ולהכריע בה בהקדם.  בקשה לקיים בה דיון דחוףבנסיבות אלה מוגשת עתירה זו לצד  .43

לציין   .44 המקום  שכאן  משום  בדחיפות  נדרשת  השיפוטית  ישראל  שההכרעה  חודשים    זהנתונה  מדינת 

נגיף הקורונהארוכים   נגד  , והמערכה מוסיפה להתנהל כל  במערכה בריאותית וכלכלית חסרת תקדים 

  .באי פרסום המידע המבוקששכך שכל יום גדל המחדל  –העת 

והחברה   .45 הציבור  בחיי  אדירות  תמורות  "הולידה"  הקורונה  משבר  עם  הממשלה  התמודדות  כי  נוסיף 

שינוי סדרי הממשל, גם אם באופן זמני, כאשר  רמטיים וחריגים היה  בישראל. אחד מאותם שינויים ד

ירת  סירבה לאשרר בדיעבד החלטות של הממשלה )בעניין סג  2ועדת הקורונה של הכנסת   2020בחודש יולי  

  .חדרי הכושר ובריכות השחייה(

 
 החדש ולבחינת היערות המדינה למגפות ולרעידות אדמה.  ובשמה המלא: הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה  2

40
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להעביר נושאים  גורמים בממשלה כי ידיחו את יו"ר הוועדה מתפקידה ו/או כי מעתה יחדלו  בתגובה איימו   .46

ום קוצצו סמכויות הוועדה ומרביתן הועברו  לדיון באותה ועדה "סוררת" של הכנסת. ואכן, בסופו של י

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש  לוועדות אחרות של הכנסת, במסגרת חקיקת חוק  

 3וק עוקף שאשא ביטון". "(, שכונה בתקשורת "חחוק סמכויות מיוחדות)" 2020- )הוראת שעה(, התש"ף

נוספות שיוצגו בהמשך,   .47 ולרבות  זו  לצד המשבר  מכך שגוברים הקולות המתריעים  בשים לב לדוגמה 

  4.יסודות הדמוקרטיה הישראלית מאיימת על ההתמודדות עם המגפההבריאותי והכלכלי החמור,  

אלה .48 קבלת    ,בנסיבות  שתהליכי  חולק  להתמההחלטות  אין  בנוגע  ישראל  ממשלת  נגיף  של  עם  ודדות 

המשבר  ועד לתום    )עת ניהלה את המשבר ממשלת מעבר שבמעבר(  2020ל מראשית שנת  הקורונה, הח 

 לציבור.  יםלהיות חשופ  ים, חייבוביטול כל תקנות החירום

באמצעות   .49 עמו  ומתמודדת  הקורונה  משבר  את  מנהלת  ישראל  שממשלת  זמן  שכל  גם  ברור  כך  משום 

וזו לכשעצמה הצדקה איתנה   ,הפגיעה הולכת וגדלה מדי יום – אחרים  תקנות חירום ואמצעים פוגעניים 

 תה ללא דיחוי. לקיום דיון בהול בעתירה ולהכרע

 רק שני פ .2

 הבקשה שביסוד עתירה זו .2.1

כי   .50 ספק,  כל  הסר  למען  יובהר  זה  פרק  של  בבקשה  בפתחו  המבוקש  ביום  המידע  העותרים  שהגישו 

כבר   1דע המבוקש בבקשה שהגישה העותרת לחלוטין למי, זהה כמעט זו שבבסיס עתירה זו, 16.06.2020

   .(, בהתאמה1ונספח  10)ר' נספח  31.03.2020ביום 

 זה המידע שמבקשים העותרים לקבל עבור הציבור בישראל: .51

 תיעוד מישיבות הממשלה  .52

מדיוני הממשלה שעניינם ההתמודדות הלאומית עם נגיף    סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם .52.1

דיונים בכל מישורי הטיפול . יובהר שהכוונה לשעד ליום מתן המענה לבקשה זוופה  הקורונה בתק

, לרבות אלה הנוגעים לבריאות, רווחה, כלכלה, תעסוקה וכדומה; לרבות  במגפה ובהשלכותיה

 אלה:

מ .52.1.1 ונספחיהם  תמלילים  ו/או  האפשרות דיוניסטנוגרמות  בדבר  בממשלה  שנערכו  ם 

זו  משרד    שגיבש  להפעיל תכנית חירום לאומית הבריאות להתמודדות עם מגפה, כגון 

 5בכותרת "תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמית";  2007-שפורסמה ב 

דיונים שנערכו בממשלה בהתקנת תקנות לשעת סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מ .52.1.2

 , על השלכותיה;אחרת במסגרת המאבק לבלימת התפשטות המגפהחירום וכל חקיקה  

של דיונים כאמור לעיל, שהתקיימו באמצעות שירות שיחות    או ו/או אודיו לטות וידהעתקי הק .52.2

 6וידאו כדוגמת יישומון "זום".

 7התשתית העובדתית להחלטות הממשלה  .53

 
3 https://bit.ly/2OG9RLj ;https://bit.ly/2OI7VSz  ;https://bit.ly/32F7jVZ ;https://bit.ly/3jpmk3U  ;https://bit.ly/30ZKc6L. 
יואל אסתרון  ;  https://bit.ly/37HVrVJ(  17.06.2020)"דמוקרטיה בשעת חירום"  :פרלמנטשל כתב העת    86גיליון  ר' למשל המאמרים ב  4

יועז "חוק הסמכויות המיוחדות הוא שעת חירום  ;  https://bit.ly/34uqy4T(  07.07.2020)  כלכליסט"הדמוקרטיה מתה מקורונה"   יובל 
 . HymWwhttps://bit.ly/3k( 02.06.2020) זמן ישראללדמוקרטיה" 

 .https://bit.ly/2AwhRuY( 7.6.2007)עדכון מיום  תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמיתמשרד הבריאות  5
היוצא, מר משה  עם מנכ"ל משרד הבריאות    11.6.2020יצוין שהמידע הנזכר בסעיף זה התבקש בעקבות ראיון ששודר בחדשות "כאן" ביום    6

דקה   )ר'  למבקשיו  וזמין  נשמר  ב"זום"  שנערכו  הישיבות  שתיעוד  האחרון  ציין  בו  טוב,  סימן  שבקישור:    07:50בר  לסרטון 
https://bit.ly/3e7KLQx .) 

(, ולפיה,  9.6.2006)פורסם בנבו,    נ' גרמן  גבע 7024/03ע"ם  הלכה שנקבעה בעניין עהפנו העותרים בהערת שוליים לבקשתם אל ה לעניין זה   7
 ך גיבוש מדיניות.  על מידע עובדתי שנאסף על ידי הרשות לצורחופש המידע ( לחוק 2)ב()9ככלל, אין להחיל את הסייג הקבוע בס' 

41

https://bit.ly/2OG9RLj
https://bit.ly/2OI7VSz
https://bit.ly/32F7jVZ
https://bit.ly/3jpmk3U
https://bit.ly/30ZKc6L
https://bit.ly/37HVrVJ
https://bit.ly/34uqy4T
https://bit.ly/3kHymWw
https://bit.ly/2AwhRuY
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התחלואה והן ביחס למצב הספיקה הן ביחס למצב  ,  סקירה מקיפה של מצב הדברים בישראל .53.1

הבריאות מערכת  להיבטישל  הנוגעים  נתונים  ולרבות  )כגון  ;  נוספים  ציבוריים  היציבות  ם 

 וכו'( שיש בהם להשפיע על החלטות הממשלה בשעת חירום;  מערך שרותי הרווחה, הפיננסית

הבריאות  .53.2 מערכת  מצב  על  וסקירות  החולים(    נתונים  ובתי  הבריאות  לה)משרד  יערכות  בנוגע 

  שמה הזמינות מכונות ההנ  'ובכלל זה מס  ,כפי שאלו הוצגו לממשלה  לתרחישים שונים   המערכת

והתקינות, כוח האדם ולהבדיל, המוניטורים הדרושים להפעלתן, וכן נתונים לגבי היערכות בתי  

 החולים והצוותים הרפואיים לקליטת מאסה הולכת וגדלה של חולי קורונה שנזקקים לאשפוז; 

וצג  בעת וכפי שה, לרבות המידע הרפואי המקובל על גורמי הרפואה  מידע על אודות נגיף קורונה .53.3

 לשם קבלת החלטותיהן בנושא;   35-המעבר ולממשלה הלממשלת 

שהוצגו בפני מקבלי ההחלטות בנוגע להתפשטות הנגיף וההתמודדות עימו,    מחקרים ומודלים .53.4

 היכן שאלה שימשו את הממשלה לשם קבלת החלטותיה בנושא; 

א מדינות  שנקטו בנוש   כפי שהוצג למקבלי ההחלטות, לרבות דרכי פעולה  מצב הדברים בעולם .53.5

 שנדונו בממשלה, בין שהחליטה לאמצן ובין אם לאו;ונות  שו

לטיפול בהתפרצות המגפה, על השלכותיה,    לרבות תוכניות ארוכות טווח,  מדיניות ויעדי הממשלה .53.6

לממשלה  שהוצגו  השונים  התרחישים  ההשלכות    וכן  על  בנושא,  ידיה  על  שאומצו  והיעדים 

 יעדים;  שיג את אותםשנבחנו מקום שהממשלה לא ת

שהוצגו לממשלה ו/או שגובשו על ידיה להתמודדות עם המשבר על כל היבטיו,    תוכניות פעולה .53.7

 במסגרת כלל הדיונים בדבר התמודדות עם נגיף הקורונה.  לרבות מצגות שהוצגו לממשלה
  

 המענה של המשיבים  .2.2

ניינן חשיפת מידע  עש דחופות  ם או למי מהם בקשות מידע ופניות  י, העותרים הגישו למשיב לעילכמתואר   .54

לבג"ץ.  ,ציבורי עתרו  כמבוקש,  במהרה,  לעותרים  נמסר  לא  זה  חיוני  המענה    ומשמידע  המהותי  את 

 . (5תגובה לבג"ץ )ר' נספח הכתב  בלפניותיהם קיבלו העותרים, לבסוף, 

 הינם:  לגופהאת עתירת העותרים  לדחותץ שעל יסודם ביקשו המשיבים מבג" התגובהעיקרי  תשלוש .55

 . של הבקשה למסור תמלילים )סטנוגרמות( של ישיבות הממשלה מוחלטתדחייה  .55.1

 שאינם תואמים את המבוקש.  ,"פרוטוקולי החלטות" לקונייםמסירת  .55.2

 . והצעות החלטה, תוך הפניה לפרסום סדרי יום הבקשה למסירת חומרי הרקע  תדחיי .55.3

תרים במסגרת  ת העולבקשוהמשיבים  שנתנו  המהותי  המענה    הצגת יוקדש ל  על רקע זה, הפרק הנוכחי  .56

שנמסר לעותרים    , החדשהעובדה שבמכתב הסירוב החלקי לבקשה  הטעם לכך נעוץ ב  .לבג"ץהתגובה  כתב  

כתב  )סטנוגרמות( המבוקשים על    התמלילים, ביססו המשיבים את סירובם למסור את  22.07.2020ביום  

  העתירה לא נמסרה לעותריםבד בבד, נכון ליום הגשת    , כפי שנראה להלן.התגובה לבג"ץ, וזאת במפורש

ין מעגל  במעעתה,  דבר שהוביל את העותרים    המבוקשים,  חומרי הרקע  החלטת המשיבים בנוגע למסירת  

 .נושא זהלאף  התייחס ש , ו2020כבר באפריל לבג"ץ שהוגש ל כתב התגובה אחזרה ב ,שוטים

 . ביעי לעתירהפרק הרלהלן בר'  ,מידהמשיבים שיוצגו   טענותלדחיית  לנימוקים משפטיים מפורטים .57
 

 של המשיבים למסירת התמלילים  סירובם .2.2.1
 

לבג"ץ .58 התגובה  המשיבים    בכתב  מ  מתנגדתהמדינה  שהבהירו  המבוקשים  התמלילים  דיוני  למסירת 

הקורונה  הממשלה למשבר  שסעיף    ,זאת.  בנוגע  ה  71מהטעם  הממשלה  לעבודת  תקנון )"  348- לתקנון 

 
,  2020מחודש מאי    35-ממשלה ה בהתאם להחלטת ה . זאת,  34-התקנון החל נכון לכתיבת שורות אלה עודנו תקנון עבודת הממשלה ה     8

"אישור נוסח זמני לתקנון לעבודת הממשלה"    35-של הממשלה ה   11ר' החלטה  .  עמוד בתוקפו עד לאישור תקנון מעודכןשלפיה תקנון זה י
(24.05.2020 )https://bit.ly/2TfUA6h:לנוסח התקנון הזמני שאושר ר' בקישור . https://bit.ly/3dD8h8s . 
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עקרון האחריות    מפנינסוג  עקרון השקיפות  במקרה זה  נה ש, ועל יסוד הטע אוסר על גילויים"(  הממשלה

הממשלה חברי  של  מ" מפני  ו   ,המשותפת  קבלת   מצנן"האפקט  ההחשש  תהליך  על  להשפיע  שעלול 

 . דיוניה תמליליהציבור ל  ףאם ייחשממשלה ועל טיבו, של הההחלטות 

,  22.07.2020ביום    שים בכל הנוגע לתמלילים המבוקלעותרים  המשיבים  הסירוב החלקי שמסרו  יודגש כי  .59

בכתב התגובה  עוד למענה שניתן בעניין זה במהותו נותר זהה  , 2020 הגשת עתירת חודש יולי  למחרת יום

כי באשר  ציינו המשיבים    22.07.2020, במכתבם מיום  שכן.  (, בהתאמהלעתירה  5ונספח    12ר' נספח  )  לבג"ץ

  שפורטו בהרחבה בתגובת המדינה לבג"ץ  "אין ביכולתנו להיענות לבקשתכם זו, מהטעמים  לתמלילים,

 ", ובהקשר זה הזכירו שני נימוקים: 2312/20

שהם  המשיבים  ראשית,   .59.1 המבוקשים,  טענו  התמלילים  את  לעותרים  מלמסור  משום מנועים 

.  ( לחוק חופש המידע4)א()9סעיף  הוראת  כ  ",אין לגלותו לפי כל דיןאשר  מידע  "בגדר  אלה הם  ש

כי סיווגם של תמלילים של ישיבות הממשלה  משלה קובע  ן המתקנול  71סעיף  מהטעם ש  זאת

 . בדיוניהן הוא "סודי ביותר", והעיון בהם אסור למעט לחברי הממשלה ובתנאים שנקבעו בו

(  4)א()35"רלוונטית גם סמכותה של הממשלה לפי סעיף    זה לעניין  כי  וטענו  המשיבים הוסיפו  

 וד". יסוד: הממשלה לקבוע עניינים שיישמרו בס - לחוק

 . 18כנספח מצ"ב  26.05.2015מיום   34-תקנון לעבודת הממשלה ה 

שלא ניתן למסור את התמלילים גם בשל היותם בגדר "מידע בדבר דיונים  שנית, המשיבים טענו  .59.2

לעניין זה הפנו    .( לחוק חופש המידע4)ב()9סעיף  ו"התייעצויות פנימיות", כמשמעם בפנימיים"  

"מסירת מידע מישיבות הממשלה    בעניין  3.1002לממשלה מס'  המשיבים להנחית היועץ המשפטי  

, אין לגלות פרוטוקולים של דיוני הממשלה וועדותיה,  ככללשלפיה,    (2003)  פניות מן הציבור"  –

 לפגוע באפשרות של דיון ענייני ופתוח בין כלל משתתפיו.מחשש ל"אפקט מצנן" שעלול 

 . 19נספח כ"ב מצ 3.1002הנחית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

 שאינם תואמים את המבוקש  מסירת "פרוטוקולי החלטות" .2.2.2

תמציתיים ביותר מדיוני הממשלה בנוגע  מסמכים  התמלילים המבוקשים, המשיבים מסרו לעותרים  חלף   .60

 . "פרוטוקולי החלטות" למשבר הקורונה, המכונים בפיהם 

כי, .61 החלטות"  יצוין  "פרוטוקולי  הכותרת  תחת  שהתקבלו  מסמכים  לכינוי  י א,  אותם  ראויים  נם 

עיון במסמכים שהתקבלו מגלה שבמרביתם לא מופיע אלא  :  יומי-במובן השגור והיום  "פרוטוקולים"

נוסח התקנות שנדונו בישיבה, ולאחריו ציון לקוני שלפיו ההחלטה על התקנתן התקבלה פה אחד או ברוב  

מדובר בסיכום כה חסר  ן,  במקצת המקרים מופיע במסמך סיכום תמציתי ביותר של הדיואף שדעות; ו

,  תרחישי הייחוסעל    וממילא גם לא על  ,מעט דבר על הנאמר בדיוןולקוני עד שאין הציבור למד ממנו כ

 . שלפיהם התקבלו ההחלטותהעובדות והנתונים 

62.  " שאותם  יצוין  הדיון  שלמות  החלטות למען  העותרים  התקבלו    "פרוטוקולי  מקבצים  אצל  בשלושה 

צורף לכתב התגובה של    המקבץ הראשון .  2020ין החודשים מרץ לספטמבר  נפרדים במהלך התקופה שב 

הבא   בקישור  בו  לעיין  ניתן  אך  זו,  לעתירה  צורף  לא  הוא  המסמך  של  אורכו  )בשל  לבג"ץ  המשיבים 

https://bit.ly/3jRpkGf  .)22.07.2020רים ביום  למכתב הסירוב החלקי שנמסר לעותצורף    המקבץ השני  

זה  גם  ) על  מקבץ  א  עמודים ני  פנפרש  צורפו,  לא  והם  בקישור    ךרבים  לעיון  זמינים 

במסגרת    ,2020(.המקבץ השלישי נמסר לעותרים בראשית חודש ספטמבר  https://bit.ly/3546k1d הבא:

 .(https://bit.ly/36TcS5bבקישור הבא: לעיון  התכתבות בין הצדדים )מסמכים אלה זמינים
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שלפיו  , 34- לתקנון לעבודת הממשלה ה 72מסמכים אלה מהווים "פרוטוקולי החלטות" במשמעות סעיף  .63

שבו יירשמו שמות הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה, הנחיות ראש    "פרוטוקול "יערוך  מזכיר הממשלה  

   הא ותו לא. – בהצבעה עליהןהממשלה או יו"ר הוועדה, סיכום הדיון, ההחלטות ומניין הקולות 

 לעיל.  52ובסעיף  העותרים  "פרוטוקולי החלטות" אינם תמלילים )סטנוגרמות( כמפורט בבקשות  אולם,   .64

מיום   .65 במכתבם  עצמם  המשיבים  עמדו  המבוקש  את  תואמים  אינם  אלה  ש"פרוטוקולים"  כך  על 

, שבו נאמר: "על אף שאין ביכולתנו להיענות לבקשתכם למסירת התמלילים המלאים, ואף  22.07.2020

 , מצורפים למכתב זה פרוטוקולים..."לא נתבקש על ידכם כעתפי שמידע זה, אשר נמסר לידיכם בעבר,  על  

 מסירת חומרי הרקע  מהותי לענייןמענה עדר יה .2.2.3

,  פניהם בקשה "חדשה" לאחר שתם ההליך בבג"ץכמתואר לעיל, המשיבים עמדו על דרישתם שתוגש ל .66

 .17.06.2020וזאת עוד ביום  ,כמעט לחלוטין לזו המקוריתזהה , והעותרים אכן הגישו בקשה "חדשה"

למעלה מ .67 בחלוף  גם  סעיף  המקסימליים שהימים    120- אולם,  מענה  חופש המידע  חוק  ל  7קוצב  למתן 

ואלה פקעו בזו אחר    ב הארכות שהחוק מאפשר, ולאחר שהמשיבים נטלו לעצמם את מיר למידעלבקשה  

   .עד לרגע זהמלא בקשת העותרים בעניין חומרי הרקע ללא מענה נותרה , זו

 :  נפלו פגמיםובשני חלקיה  – תשובת המשיבים בעניין זה נחלקה לשניים .68

נטען שמזכירות הממשלה  תגובה לבג"ץ, שם  בכתב ההפנו את העותרים לטענותיהם  המשיבים   .68.1

לפר ישיבותפועלת  של  היום  סדרי  כלל  של  נגיף    סום  בהתפשטות  המאבק  בעניין  הממשלה 

, "הכוללות דברי הסבר וצרופות", וזאת על  זההקורונה והצעות ההחלטה שהונחו לפניה בעניין 

 ם לאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. דרך העלאת

רים, תתייתר  עם השלמת פרסומם של סדרי היום והצעות ההחלטה האמו  ,לטענת המשיבים

שתית העובדתית שעל בסיסם התקבלו החלטות  בקשת העותרים לקבל את "בסיס המידע והת

בהטעיה, שכן בקשת    – אלא שמדובר במקרה הטוב בטעות, ובמקרה הפחות טוב    הממשלה" 

וכוללת בסי כפי שפורט  העותרים לקבל את חומרי הרקע מפורטת היטב  יותר,  נרחב  ס מידע 

ו זולעתי  53בסעיף  בבקשה  יצוין שהעותרים ערכו בדיקה מקיפה באתר  רה  למען הסר ספק   .

אינם כוללים את המסמכים   2020משרד ראש הממשלה והמסמכים שפורסמו בו מתחילת שנת 

 . שהיא מפורטת בבקשת המידעת "חומרי רקע", כפי יהמבוקשים תחת קטגורי 

בפני הממשלה, אולם    אפשרות למסור לעותרים מידע נוסף שהונח   נבחנתפו כי  המשיבים הוסי .68.2

 על תוצאות הבחינה האמורה.  לא נודע דברלעותרים אמירה זו בעלמא, ו במשך חודשים נותרה 

נתקבל מאת המשיבים מענה מהותי לעניין חומרי הרקע  הנה כי כן, גם בחלוף שלושה חודשים נוספים לא   .69

, לרבות מכתב בקשה  ופהלאורך התק   םשל העותרים בתזכורות חוזרות בעניינ  ותיהםפני המבוקשים, חרף  

 לעתירה.   17' נספח ר –ספציפי לקבל הודעה המפרטת את סוגי המידע שיימסר )לפי קטגוריות( 

  בחשיפת המידע פרק שלישי: האינטרס הציבורי .3
 

חובת  (  1וזאת באמצעות הצגת ארבעה עיקרים: )   ,המבוקש  המידע  גילוי בפרק זה יוצג האינטרס הציבורי ב  .70

השקיפות ועקרון  בפרטבכלל    גילוי  הקורונה  משבר  המשיבים(  2);  ובעת  לצורך    התנהלות  כחיזוק 

התנהלות חלק  (  4; )חומרי הרקעבקבלת    האינטרס המחקרי והעיתונאי(  3)  ;התמלילים המלאים בחשיפת  

מבט משווה  (  5)-ו  ,כחיזוק לאינטרס הציבורי בגילוי המידע המבוקש  ממשרדי הממשלה בתקופת הקורונה

 בנושא זה.  ות אחרות בעולםינמדהתנהלותן של על 
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 בפרט בעת משבר הקורונה בכלל ו חובת גילוי ושקיפות .3.1

הינם מיסודותיה המהותיים של דמוקרטיה,    ,לציבור ככל האפשר  ודיווחים מלאים  שלטונית  שקיפות   .71

בריאות  יועיל לשל עקרונות אלה  יישום מלא    .פסיקה הענפה שהתגבשה בישראלבחקיקה ושעוגנו היטב ב

  9. , ולחוסנו בתקופה מאתגרת זולכידותול  ,הציבור

וכמה   .72 כמה  אחת  על  נכונים  אלה  עולמיעקרונות  אפידמי  אתגר  עם  לאומית  התמודדות  ,  במסגרת 

אין כל הצדקה    .או דיפלומטיות  ולא ביטחוניות  –   שהשלכותיו הן, כמעט באופן בלעדי, אזרחיות וכלכליות

אם במלחמה חיוני לעתים להסתיר   :להפךורונה. משבר הקחשיפת תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע ל-לאי

 הנגיף.  –  "אויב" מידע כדי לנצח את ה לחשוףמידע כדי לנצח את האויב, הרי שבמאבק במחלה חיוני  

ובתוך כך ראוי    ,בקשר למשבר זהבממשלה  המידע הנצבר  באופן גורף את    להסתיראין מקום  על כן,    ראש  .73

 . , ולאלתרלציבור יפורסמוהמבוקשים  וחומרי הרקע  התמליליםודרוש ש

בהמשך  ויסוד: הממשלה  -לחוק  39לפי סעיף    האת סמכות   ממשלת ישראל  הפעילה   בחודשים האחרונים .74

פגיעה    הרובן המכריע כרוכ בתקנות על גבי תקנות לשעת חירום, ש  הוהתקינחוק סמכויות מיוחדות,  לפי  

 10טי, הציבורי והכלכלי. חסרת תקדים בזכויות הפרט, ביחסי אזרח ומדינה ובמרקם החיים הפר

נציין שניתן ללמוד מהי התנהלות בשקיפות ראויה וכיצד מתבצע יישום הולם של ערכי הדמוקרטיה, כגון   .75

לדעת   הציבור  וזכות  ביטוי  חופש  מידע,  הקורונה  מ  –חופש  ועדת  של  הקורונה    ועדת  כנסת.בפועלה 

לא זו    12י חבריה. ע שמובאים בפנלצד חומרי רק   11, מפרסמת את תמלילי ישיבותיה )סטנוגרמות מלאות(

  ,עוד בטרם מתקיימת הישיבהאף זו, העותרים בדקו ומצאו שלא אחת מתפרסמים חומרי הרקע לציבור 

 .לעקוב באופן מושכל אחר הדיונים בזמן אמתו  לציבור אפשרות להתייחס לדברים מבעוד מועד  כדי לתת

ולא דין הראשונה כשנייה. יחד עם זאת,  הבדל בין הזרוע המחוקקת לזו המבצעת,    אין חולק כי קיים  .76

מדובר בנושאים  מלמדים כי  באופן שוטף,  על ידי ועדת הקורונה    ים פורסממוהסטנוגרמות שחומרי הרקע  

 דוגמה: ישנם ל. בין המסמכים הרבים שפורסמו בליבת האינטרס הציבורי ה מצויששקיפותם אזרחיים  

שת של נגיף הקורונה  רות של התפרצות מחודאודות היערכותה לאפשעל  מסמך של קופת חולים מכבי  

מעבדות;  2020-2021בחורף   פעילות  על  הבריאות  משרד  משרד  ;  דו"ח  של  בכותרת  מצגת  הבריאות 

ניירות עמדה של עורכי דין ואיגודי דיור מוגן בעניין בתי אבות וביקורים  ;  12.07.2020"תמונת מצב" מיום  

השלישי הגיל  בני  התעשיינ;  של  התאחדות  התעשייה  עמדת  והתאחדות  תיקונים  ים  בעניין  והמלאכה 

מקומי ביחס להגבלת פעילות  עמדת מרכז השלטון ה ;  לדברי חקיקה ומצבה של תעשיית התרבות בישראל

 ם; ועוד. באמצעות תקנות לשעת חירו 

הבדל  על .77 איזה  השאלה  נשאלת  ואחרים,  אלה  לדיוני    מהותי  שום  הוועדה  דיוני  בין  ישנו,  אם  ישנו, 

כגון    –  רפואיים, בריאותיים, כלכליים וציבוריים   –   לחלוטין  אזרחיים ר מדובר בנושאים  אשכ  , הממשלה

העסיקו ומעסיקים את הממשלה לא מעט במהלך  הגבלות תנועה במרחב הציבורי, שלמן תחילת המשבר 

עברו    יה.דיונ  השעה,  צו  בדבר  נימוקים  יסוד  שעל  שעה  במיוחד  לידי  זאת  הכנסת  של  רבות  סמכויות 

 . האחרונהי על החלטות  געה מאד יכולת הפיקוח הפרלמנטר, ונפההממשל

חיזוק  ל חיונינשען על ההבנה שפרסום מידע לציבור  ,שקיפות בתקופה קריטית זוהקפדה על טעם נוסף ל  .78

, במענה לבקשה למידע  1לידי העותרת    1מסר המשיב    2020בחודש יולי  יצוין כי    האמון בממשלה.ושימור  

,  02.04.2020להתמודדות עם מגפת הקורונה מיום  מל"ל  בצוות מומחים  דו"ח של  כר,  לפי החוק ובאיחור ני

היציאה" שלב  ותכנון  הבלימה  "הבטחת  הנקודות    לעתירה  20נספח  כהמצורף  ,  בכותרת  באחת  זו. 

 
9(30.03.2020)  TLANTICAHE T, The Thing That Determines a Country's Resistance to the Coronavirusama, Francis Fukuy 
.https://bit.ly/2CgzxM1 

 . https://bit.ly/2WIzgZ3( 27.4.2020)  כלכליסטמשלה הזמנית שברה את שיאי תקנות החירום" שחר אילן "המ 10
 . https://bit.ly/2DWK931ר' העמוד "איתור פרוטוקולים של דיוני הוועדה" באתר הכנסת   11
 . https://bit.ly/2DQdmwhומרי רקע לישיבות הוועדה" באתר הכנסת  ר' העמוד "ח  12
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לגשת    חוסר ידע או תחושה שמתקשיםנכתב ש"  , בקרב הציבוראמון    הסיכונים למשברהמסכמות את  

 (. 17שם, בעמ' ) "למידע, יוצר מצוקה
 

הגשת עתירה זו, ראה צוות המומחים של המל"ל את    חודשים לפני  6.5-כדומה שבדברים אלה, שנכתבו   .79

קריסה באמון "  נמצא כי חלה,  15.07.2020סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שפורסם ביום  בהנולד:  

מקרב כלל  הסקר העלה ש,  ין היתרב.  "הציבור באישים ובגופים האמונים על הטיפול במשבר הקורונה

בשיעורם של אלה שהביעו    יותר ממחצית ירידה של    12.07.2020ועד    29.03.2020הציבור, נרשמה מאז  

)מ והאוצר  הכלכלה  בתחום  בממשלה  המקצועיים  בגורמים  של  23%- ל  48%-אמון  וירידה  למעלה  (, 

הרפו  משליש בתחום  בממשלה  המקצועיים  בגורמים  אמון  שהביעו  אלה  של  )מבשיעורם  -ל  63%-אה 

ם והן בשיעור  ,הן בשיעור הישראלים שחוששים לעתידם הכלכלי  ניכרת  עלייה  נמצאהבד בבד,    (.40.5%

  13.הם או מי מבני משפחתם יידבקו בנגיףכי חוששים ה של

יוני   .80 חודש  המשבר  עיתונאים    החלו   2020מאז  את  והיעדר  שמסקרים  בנתונים  שהמחסור  להתריע 

בידי מקבלי ההחלטות, "יוצרים חוסר אמון. אזרחים לא יודעים על מי  לו השקיפות שמאפיינים את ניהו

נטען,    חמור מכך, בדיווחים בעיתונות  14הם יכולים לסמוך. זה גם מהווה בסיס לתיאוריות קונספירציה". 

עם התמדת היעדר השקיפות מצד הממשלה והירידה הנגזרת באמון הציבור  כי    15לרבות מפי מומחים,

,  בפרט  16הציבור אינו מבין את מהותן. כן  וע חלקי של ההנחיות, שה הסקפטיות לביצבהחלטותיה, מביא

  17לכך שרק כרבע מחבי הבידוד אכן מקפידים על כך.  הביאה העובדה שאמון הציבור בשפל  דווח כי 

החיכוכים בין אזרחים  ש  ואמר  ,לכאן רשת ב  16.07.2020ביום    התראיין   ,אוחנהמר    ,השר לביטחון הפנים .81

שקיפותלכוחות   מחוסר  נובעים  הממשלה  המשטרה  לציבור.  "  :מצד  נגיש  לא  שהמידע  היא  הבעיה 

ההחלטות מתבססות על נתונים, אנחנו רואים איפה יש הדבקה ואיפה יש צורך לסגור. כשהציבור לא 

 18." צץ על השוטר. בסוף זה מתפו הוא לא יודע אם אפשר לתת אמון בהחלטות הממשלה –רואה את זה 

  ה טונית בניהול משבר הקורונה בבחינת תנאי הכרחי לבלימת המגפה, ניכר של שקיפות שלהפנמת היותה   .82

ביום   עיתונאים שקיים  גמזו במסיבת  רוני  בנאום שנשא פרופ'  עם  28.07.2020היטב  לתפקיד    כניסתו , 

 הממונה על המאבק בנגיף הקורונה בישראל. במסגרת זאת אמר פרופ' גמזו את הדברים הבאים: 

ות חוזה חדש, יש בעיה של התערערות האמון. בשנים האחרונות, בשבועות,  ים בעצם לעש"אנחנו צריכ

עלתה. מה אנחנו ראינו ירידה באמון, והדבר הזה גרם בהחלט למצב שבו המגפה    –בימים האחרונים  

. באמת שקיפות, מקצועיות, ענייניות צריכים לעשות? מצד הממשלה, החוזה החדש זה אומר שקיפות

.( נוספים,  ושיתוף  דברים  על  נוסף  אני מתחייב,  זה מידע אחיד..(.   )...( אחיד,  .  יהיה  שזה  אני אחראי 

כל האנשים שמכירים י. )...( . אתם יודעים מה? כל מערכת הבריאות מאחורימסודר, קבוע, מעורר אמון 

 19." את המגפה הזאת אומרים שזאת הדרך

 
בממשלה"    13 האמון  משבר  מיוחד:  "סקר  ענבי  אור  וד"ר  הרמן  תמר  לדפרופ'  הישראלי  המכון  (  15.07.2020)  מוקרטיהאתר 

eDWhCxhttps://bit.ly/3 . 
; ור'  https://bit.ly/2Wy3Qol(  28.06.2020)  גלובסשני אשכנזי "מה עומד מאחורי הנתונים הסותרים על מספרי חולי הקורונה בישראל"    14

; עמי רוחקס דומבה "משרד  https://bit.ly/3nJZhTz(  06.09.2020)  ישראל היוםגם נועם דביר "מה מסתירים במשרד החינוך על הקורונה?"  
; חן ארצי סרור Israel Defense  (04.08.2020  )https://bit.ly/3126k0jהביטחון ממשיך להתנהל בחוסר שקיפות ברכש ציוד לקורונה"  

 .  Ynet (07.09.3030 )https://bit.ly/2SRC3wB: חוסר שקיפות" "אסטרטגיית הטיפול בקורונה 
בהתרו  15 הציבור  את  מאשימים  זה  "אחרי  אשכנזי  שקיפות"  שני  חוסר  של  צפויות  הבלתי  התוצאות  (  09.06.2020)  גלובס פפות: 

2OEKppu/https://bit.ly אורי פסובסקי וגלי וינרב "שרשרת כשלים, היעדר שקיפות והנחיות סותרות: כל הדרך לכאוס של גל הקורונה ;
 . https://bit.ly/370ZSKI( 03.07.2020) גלובסהשני" 

איבדו    16 כך  ההיגיון:  וחוסר  הזיגזג  הסותרות,  "ההחלטות  אשכנזי  הקורונה"  שני  בהנחיות  האמון  את  (  15.06.2020)  גלובסהישראלים 
https://bit.ly/399p7th  "מעריב  ; ד"ר עוז גוטרמן "שקיפות ושיתוף: כך תיצור הממשלה אמון בקבלת ההחלטות שלהOnline  (09.08.2020 )

s://bit.ly/3lHte4Zhttp . 
השני"    17 הקורונה  לגל  שהובילו  הסיבות  הציבור:  באמון  ופגיעה  לשגרה  אחראית  לא  "חזרה  אפרתי  (  06.7.2020)  הארץעידו 

https://bit.ly/32yfymn . 
 . https://bit.ly/2ZE3Kx5( 16.06.2020) כאןמאמין"   ולכן הוא לא – "השר לביטחון פנים לכאן רשת ב: המידע לא נגיש לציבור  18
 .https://bit.ly/3jV14mG(: 02:23ל מדקה ר' הסרטון שבקישור הבא )הח  19
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הסגר שהוטל    עתלהגשת עתירה זו, ב  מושקד  שבועותבגם  חרף דבריו היפים והנכוחים של פרופ' גמזו לעיל,   .83

הפרות נרחבות של ההגבלות, תוך הדגשת    על  פורסמו בתקשורת דיווחים על הציבור במהלך חגי תשרי,  

 20. שקופה של הממשלה-בלתיההקשר בין שחיקת הנכונות האזרחית לשיתוף פעולה ובין התנהלותה  

בעת הזו עמד  קולים וחומרי הרקע מדיוני הממשלה  הנגשתם לציבור בזמן אמת של הפרוטו על חשיבות   .84

מאמרו  ב  ודברי מבקשים להפנות ל  והעותרים,  שנתייםד"ר יעקב לזוביק, מי שהיה גנז המדינה עד לפני כ

 21: 03.04.2020 שהתפרסם במוסף עיתון "הארץ" ביום

כל הם  מגפה  בימי  השלטון  של  פועלו  להבנת  הנחוצים  הדיונים   הפרוטוקולים "הנתונים  של 

לקראתם;   שנאסף  המידע  וכל  הממשלה  ראש  אצל  דיוני  שהתנהלו  כל  של  הפרוטוקולים  כל 

ההכנה ודיוני המשנה ודיוני ההמשך, בכל משרד או ארגון שהובילו אל דיוני ראש הממשלה או 

. זה כולל איסוף  לה או שנוצר בעקבותיהםשנאסף לקראת דיונים אמשכו מהם; וכל המידע  נ

 ...". נתונים, התכתבויות, מצגות, טיוטות, הצעות, בדיקות וכל תיעוד רלוונטי אחר, בכל פורמט

העובדתיים   .85 והנתונים  הממשלה  מדיוני  התמלילים  שהסתרת  העובדה  נעלמה  לא  הכנסת  מחברי  גם 

. כך, ביום  צמצום התחלואההצלחת המאבק הלאומי לבפני  חמור  , מהווה מכשול  לקראתם  שהונחו בפניה

הכנסת    10.08.2020 שולחן  על  חוקהונחה  )תיקון  -הצעת  הממשלה  ופרסום    –יסוד:  שקיפות  החלת 

חירום( לשעת  תקנות  בהתקנת  ונתונים,  חובה  שמבקשת  ,  (1841/23)פ/   פרוטוקולים  היסוד  בחוק  לעגן 

שעות    24בתוך    ,וקולי הדיון וחומרי הרקע שעמדו בפניהמפורשת של הממשלה לפרסם את כלל פרוט

 .מעת קבלת החלטה ממשלתית על התקנת תקנות חירום באירוע אזרחי

   .21נספח "ב כהממשלה מצ יסוד:- ההצעה לתיקון חוק

לשם הנגשת  שבטעות  סברו  ש  ,הקואליציהחברי כנסת, מרביתם מקרב    14  במשותף  את ההצעה הגישו .86

. על פי דברי ההסבר  יסוד: הממשלה- ל חוקזו יש לתקן תחילה את הוראותיו שהמידע המבוקש בעתירה  

מגישי ההצעה   באפריל  בשגגההניחו,  לחוק,  דכאן  העותרים  שהגישו  לבג"ץ  נמחקה  2020, שהעתירה   ,

המשיבים טענות  את  קיבל  שבג"ץ  נמחקה  לגופן  מהטעם  לבג"ץ  העתירה  שכאמור,  אלא  מסיבה  . 

כלל לא  שינוי ש)  לשינוי המצב החוקתי  לפעולשל מציעי החוק  בחירתם    לעמדת העותרים,  .פרוצדורלית

העותרים(נדרש   שביקשו  הסעד  את  מאפשר  כבר  הקיים  שהמצב  את    ,משום  היטב    עוצמת ממחישה 

 הציבור. כלל  האינטרס הציבורי בבירור מהיר של העתירה דנן, ובהכרעה בה לטובת העותרים ו

 לים מלאיםיתמלסם חובה לפרכחיזוק ל ם של המשתתפים בדיוןהתנהלות .3.2
 

  שריםפרסומים חלקיים )"הדלפות"( מתוך ישיבות הממשלה, אשר נעשו על ידי  בשל תת פרק זה    עניינו  .87

   :כמה מהם להלןלשם הדוגמה  . ואחריםכאלה אינטרסים ל בהתאם, מקורביםגורמים  או /ו  בממשלה

 

 
אהרן  ;  https://bit.ly/2SWkH1z(  08.10.2020)  דשות כל העולםח דוחות נרשמו השבוע בגין הפרות תקנות הקורונה"    30,044"המשטרה:    20

איתי  ;  https://bit.ly/2GUJGQh(  02.10.2020)  הארץחסידי גור נדבקו בקורונה בתפילת ראש השנה של החסידות"    1,100רבינוביץ "לפחות  
"עסקים   אח'גד ליאור ו ; Ynet  (12.10.2020 )https://bit.ly/3jT4Fleלומנטל "תיעוד: שוטרים מגיעים לחוף, עשרות מתרחצים נמלטים" ב

 . .Ynet (13.10.2020 )ly/313AvnNhttps://bitממשיכים לפתוח למרות ההנחיות" 
 . https://bit.ly/30p3Tnf(  03.04.2020)  הארץשנה לא נוכל לדעת"    90יעקב לזוביק "כיצד נערכה ישראל למגפת הקורונה? כנראה שגם עוד   21
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  חלקי מתפרסמים לציבור באופן  דעות,  חילוקי ההדברים הנאמרים בדיונים, לרבות    ,כפי שניתן לראות .88

הדיונים, ולא לשים בידי מעטים את הכוח  על    מלאים ומשכך מתחזקת הדרישה לגלות פרטים    ,ומגמתי

  22. "לטפטף" לציבור חלקים לפי נוחותם

,  בתקופת המשבר  כי קיימת חובת גילוי רחבה   ות חיזוק לטענ   ,לשיטת העותרים  ,מהוויםאלה    פרסומים .89

ולו מהסיבה    ,מטים את הקרקע תחת הטענה ששרי הממשלה ציפו לחיסיון המידעושולו מהטעם שהם  

ידי   ולא על  ורוב הדברים הנאמרים בהם ראוי שיגיעו אל הציבור ישירות  שאלו אינן ישיבות סודיות 

 העוסק בנימוקים המשפטיים לדחיית טענות המשיבים. ,בהרחבה בפרק הרביעיר' על כך  .מתווכי תוכן

 ם חומרי הרקעולפרסוהעיתונאי י המחקר הצידוק .3.3

על פי פרסומים רשמיים ואחרים, מאז פרוץ משבר הקורונה מובאים בפני הממשלה הערכות ומודלים   .90

נתונים אלו מהווים בסיס להחלטות    23הכוללים נתונים רבים, לרבות חלופות לדרכי טיפול בנגיף.   שונים 

חוסר    ת הנגיף מאופיינת במידה רבה שלולצעדים הננקטים על ידי הממשלה. ההתמודדות עם התפרצו

 ודאות, אשר מוצאת ביטוי, בין היתר, בהצגתן של תאוריות שונות ביחס לניתוח המצב ודרכי הטיפול.  

. דברים אלה נכונים  גיבושה  ךעל תהלי  בבקרהו  הציבור זכאי, רוצה, צריך ויכול להשתתף בעיצוב מדיניות .91

ים ואישי  אחוקרים, מדענים, אקדמים כגון  לקהלים ממוקדבמיוחד ביחס    יפים, אך  בכלללציבור הרחב  

אשר בחינתם הביקורתית את בסיס המידע, כמו גם את אופן קבלת  מומחיות וידע רלוונטיים,    ציבור בעלי 

 נגיף.בה להצלחת המאבק של מדינת ישראל ההחלטות וההחלטות עצמן, הינה בעלת חשיבות אדיר 

קיימת גם מחלוקת בין המומחים  התברר ש  ישיבות הממשלהההדלפות שפורסמו מתוך  מ שראוי לציין   .92

בין    שאירעו  קשיםחילופי דברים    06.07.2020ביום    פורסמוכך למשל,    .המציגים את עמדתם לממשלה

מי שהיה ראש צוות המומחים המייעץ למל"ל,  בין  ו  ,גרוטואיתמר    'פרופהמשנה למנכ"ל משרד הבריאות,  

 :הטעיית הממשלהב את זה בשקרים ואשר האשימו זה   ,וקסמןאלי   'פרופ

 

חיכוכים צורמים בקרב  ל , חדשות לבקרים,  מעידות שבמצב שבו הציבור נחשף  24דוגמה זו ואחרות כמותה  .93

חיוני להציג באופן פומבי ושקוף הן את  ,  בקשר למשבר  הממשלה והגורמים המקצועיים המייעצים לה

 בסיס הנתונים שביסודם.תהליכי קבלת ההחלטות והן את 

  צריך להילקח בחשבון:   10-12-ו  2-7עותרים  הנציין כי עניינם של    25, הברורה  החשיבות המחקריתד  צל .94

הם ממלאים. יפים לעניין זה  שהתקשורת והעיתונאים ראויים למעמד מיוחד בשל התפקיד הציבורי    כלי

 
; חן  https://bit.ly/3jhMfuA(  6.202010.0)  כאןשאול אמסטרדמסקי "מדוע הממשלה מסתירה את תמלילי ישיבות הקורונה?"  גם  ר'   22

( 08.06.2020)  גלובסמענית "בעקבות הפרוטוקולים ה'אבודים': למה הציבור לא יודע כיצד החליטה הממשלה על סקר ושיתוק כלכלי?"  
https://bit.ly/2OAz49E. 

; רוני לינדר "הסיכוי האחרון https://bit.ly/397E0fX(  16.072020"הכלכלנית ששינתה את דעתו של נתניהו" )  העובדים בארץ ישראלבר  ד  23
ייתן כלום"   'פחות מחודש לא  ולמה  פרופ' רן בליצר  חברת  ;  https://bit.ly/3eDMVqp(  15.06.2020)  דה מרקרלמנוע סגר? ההצעה של 

 .https://bit.ly/32yiJea( 16.07.2020"כך מתקבלות ההחלטות הדרמטיות במשבר" ) המהדורה המרכזית  - 12חדשות 
'הג  24 דוח  על  קשה  "ביקורת  אשכנזי  הנתושני  הקורונה':  של  השני  רציני"  ל  ולא  מקצועי  לא  סותרים,  ( 20.06.2020)  גלובסנים 

https://bit.ly/32uyZg4 . 
למדענים"    25 מגיע  לא  המידע  אבל  הקורונה',  'שאלון  את  פיתח  ויצמן  "מכון  כביר  עומר  למשל  ( 15.04.2020)  גלובסר' 

https://bit.ly/2CN8RlT  "הבריאות משרד  לאנשי  ואפילו  לשרים  לציבור,  זמין  אינו  הקורונה  על  חיוני  "מידע  אפרתי  עידו   הארץ ; 
(23.04.2020  )https://bit.ly/2OACqcKגלובס לת ישראל"  הליך קבלת ההחלטות של ממש; שני אשכנזי "אפילו אפידמיולוגים לא שותפי ב  
(10.06.2020 )https://bit.ly/2WypPLK. 
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, פ"ד  ןציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדי  298/86דברי הנשיא מ. שמגר )ז"ל( בב"ש  

 :(1987)  358,  337( 2מא)

"העיתונות היא גם זרועו הארוכה של הציבור, המופעלת לצורך איסוף המידע שידיעתו ופרסומו  

 ." .י מתוקן, חרות ביטוי וממשל תקין.חיוניים לציבור, לצורך קיום משטר חברת

(  31.12.2012)נבו,    הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' ברכה   4244/12ר' גם פסיקת בית המשפט העליון בע"א   .95

 (.22.09.2014)נבו,   הנהלת בתי המשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ 3908/11  םובעע"

הפועלת  עיתונאים, אזרחים ועמותה  כלי תקשורת,  אשר על אלה, ראוי ליתן משקל לאופיים של העותרים,   .96

 . המידע חד( במסירת כל)הכללי והמיו כולם מבטאים את האינטרס הציבורי – לקידום הזכות למידע 
 

 כחיזוק לאינטרס הציבורי  משרדי הממשלה בתקופת הקורונהמהתנהלות חלק   .3.4

במענה לפניות שנעשו אל משרדי ממשלה שונים בתקופת משבר הקורונה ובקשר אליו, התברר שמשרדי   .97

ת  ממשלה מסוימים קיימו דיונים פנימיים, מקצועיים ועקרוניים, לצורך התמודדות משרדם עם סוגיו

 שונות שגרם המשבר. 

ספו נתונים, פגשו אנשי מקצוע וערכו תחזיות ואף  בתוך כך התברר שמטות במשרדי ממשלה מסוימים א .98

 גיבשו שורה של דרכי פעולה להתמודדות עם השלכותיו השונות של המשבר. 

סוגיות מקצועיות, .99 לבחון אם  מנת  על  דיוני הממשלה  בבחינת  הצורך  לדיונים אלה, מתחדד  לב    בשים 

ו עקרוניות  הממשלה  סדורותמהותיות,  לשולחן  גם  הגיעו  בה   זוואם    ,אלה  המתבקשת    ןדנה  ברצינות 

 .  ומתוך שיקולים עניינים

עתירה לבג"ץ, הרי שהונחו על שולחן הממשלה מסמכים רבים  לכפי שנטען על ידי המשיבים בתגובתם   .100

האם   לבחון  יוכל  שהציבור  הראוי  ומן  שונים,  ממשלה  ממשרדי  מסמכי  שקובצו  היו  מסמכים  אותם 

 נים הפנימיים בכל משרד.  מקצועיים ומגובים בנתונים, כפי שהיה בדיו

 26ב"הארץ".  21.10.2020לעניין זה ראו את הפרסום מיום  .101

 בעולם  במדינות אחרותהנתונים התמודדות עם משבר הקורונה ושקיפות  .3.5

את    הקורונה  משבר .102 הכר  בלי  עד  והלאומי    החייםאורח  שינה  שינויים  ב ו  ראלבישהפרטי  לצד  עולם. 

להוליד כאוס ציבורי    יםשעלולוחרדה    העת הנוכחית בחוסר ודאות דרסטיים בחיי היומיום, מתאפיינת  

 . לעתירה(  20המל"ל בנספח צוות המומחים במינוי דו"ח  ')ר אם המשבר לא ינוהל באופן תקין

רחבה ושיתוף פעולה קפדני  בורית  התגייסות צי  , בין היתר,ניהול תקין של משבר בסדר גודל שכזה מחייב .103

. מדובר בדרישות שאינן מאפיינות משטרים  הגבלות קשות על זכויותיהם ועל חירותם  של האזרחים עם

דרישות עם גילוי נרחב אותן  לאזן את  גוברת החובה    דמוקרטיים וליברליים בימים כתיקונם, ומשום כך

 27.ע להחלטות ואת אופן קבלתןקאשר ישמש הצדקה ויאפשר לציבור להבין את הר ,של מידע

מבקשים להפנות את תשומת הלב אל דרך התנהלותן של מספר מדינות אשר    העותרים  ,בנסיבות אלה .104

 . שבידי הרשויות האופן שבו בחרו לשתף את אזרחיהן במידעאל ו  ,מתמודדות גם הן עם משבר הקורונה

תחלואה2020אפריל    בחודש .105 של  ומהירה  נרחבת  נלחמת ממש בהתפשטות  בעודה  , החליטה  ותמותה  , 

 28. שביססו את מדיניותהאת כלל המסמכים והמחקרים  ומתעדכן באופן יזוםלפרסם  אנגליהממשלת 

 
המשבר"    26 רקע כלכלי לאחר  על  ניכרת בפשע  עלייה  צופים  פנים  לביטחון  ובמשרד  בריינר "במשטרה  )ג'וש(  ( 21.10.2020)  הארץיהושע 

t.ly/35qq4Mkhttps://bi . 
למשל    27 הקורונה  ר'  "נגיף  ואח'  שני  סקירה"    –יובל  החוקתיים:  בג"ץ  ;  https://bit.ly/3kuraNF(  12.03.2020)  84  פרלמנטהאתגרים 

 (. 26.04.2020)פורסם בנבו,  פסק דינה של הנשיאה חיות ל 44, פס' בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20
2819): -Coronavirus (COVID, MERGENCIESEROUP FOR GDVISORY ACIENTIFIC S &CIENCE SFFICE FOR OOVERNMENT G UK 
.https://bit.ly/3fILBns(Last Updated 17.06.2020)  scientific evidence supporting the UK government response 
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אשר פרסמה את    הממשלה באירלנד וכך גם עשתה    29, 04.202070.ביום    הממשל האמריקאיאף  כך עשה   .106

 30עם הוועדה המייעצת בזמן המשבר, לפי תאריכים. כלל תכתובותיה 

באופן  אשר הממשלה הנבחרת בה פרסמה    ,בניו זילנד( ניתן למצוא גם  במיוחד  דוגמה נוספת )ומרשימה .107

ושוטף חומרי הרקע להחלטות    יזום  והתמליליםהן את  זו,  למדיוניה.    והן את הפרוטוקולים  אף  זו  א 

זילנד נעשה עפ"י ק ניו  והעותרים    טגוריות שונות כמו חינוך, כלכלה, גבולות וכו'הפרסום של ממשלת 

 31.מוצאים לנכון לציין כי ניו זילנד התגברה על התפשטות נגיף הקורונה באי

  כפיזו פרסום יזום של ממשלת ניו זילנד מתוך קטגוריית החינוך.    לעתירה  22כנספח  "ב  לשם המחשה מצ .108

ופן כמעט מלא, ואילו החלקים שהממשלה סברה שהינם  באבניו זילנד  המידע נמסר לציבור    , שניתן לראות

 המידע.  נמחק  על גבי כל השחרה נכתב הסעיף בחוק שבעטיו  והושחרו,   –חסויים 

ואת ערכי    משפטנוהעותרים סבורים כי טוב יעשו המשיבים אם יישמו את הדין, את עקרונות היסוד של   .109

,  ויפרסמו לציבור את המידע המבוקש  –הישראלית  ובחקיקה  היסוד החוקתיים שהכו שורש בפסיקה  

 . וזאת לא רק באופן רטרואקטיבי אלא גם מכאן ואילך

 פרק רביעי: הטיעון המשפטי .4

הפגמים שנפלו  והמשמעויות המשפטיות של  לבקשה  מענה המשיבים  לתוצג עמדת העותרים באשר    תחילה .110

 . במענה זה

יש לדחות את טענות    דת העותרים,, לעמשל הפרק יוצגו הנימוקים המשפטיים שעל יסודם  בחלקו השני .111

בג"ץ, שכאמור לעיל  ל   מדינהבתגובת הו  22.07.2020במכתבם של המשיבים מיום  המשיבים כפי שהובאו  

 .על דרך ההפנייה לבקשת המידע של העותריםשל המשיבים מהווה את המענה המהותי  

השלישי .112 מדוע   בחלק  שנתנ  יבואר  והמענה  המשיבים  מי  לבקשהו  התנהלות    22.07.2020ום  במכתבם 

 אינם עומדים בדרישות הדין לעניין סבירות ומידתיות.   לבג"ץ,  התגובהובכתב 

 דחייה  –המשיבים  דין כל טענות עמדת העותרים היא ש .4.1

לשלושה    ה נחלק,  22.07.2020, שאליה הפנו אף במכתבם מיום  ץ"לעתירה בבגתגובת המשיבים  כזכור,   .113

מסירת "פרוטוקולי החלטות"  (  2)ישיבות הממשלה,  ת( של  מסור תמלילים )סטנוגרמול  סירוב(  1)חלקים:  

למסור את חומרי הרקע שהונחו על שולחן הממשלה    סירוב(  3)  כןו,  לקוניים, שאינם תואמים את המבוקש

 תוך הפניה לפרסום סדרי יום והצעות החלטה.  ,יסוד להחלטות הממשלה  ושמושיאו הוצגו בדיוניה  

סותרת חוקים   ,ות בהיותה בלתי מבוססת בדין, או חמור מכךאחת מטענות המשיבים להידחדין כל   .114

 . להלן, הכל כפי שיפורט ראשיים ואף חוקי יסוד

 למסירת התמלילים הבקשה  של מוחלטת ה ה דחייאין יסוד ל .4.1.1

 :  שני עיקריםעל    נהנשע למסירת תמלילי ישיבות הממשלה )סטנוגרמות(  המשיבים    התנגדותכאמור לעיל,   .115

ש המידע, שלפיו רשות ציבורית לא תמסור מידע אשר אין לגלותו על פי  ( לחוק חופ4)א()9סעיף   .115.1

  שלפיו תקנון עבודת הממשלה,  ל  71הוראת סעיף  כל דין; כאשר ה"דין" הקובע איסור גילוי הוא  

 . הוא "סודי ביותר"  השרים  ממשלה וועדותסיווגם של תמלילים מישיבות ה

 
29.https://nyti.ms/2DNylQn(07.04.2020)  White House Projects Grim Toll from Coronavirus, IMESTORK YEW N  
30  19 between the Department of Health -View the Latest Correspondence on COVID, EALTHHF EPARTMENT ODRELAND I
.https://bit.ly/2Cpj9Zu(Last Updated 08.07.2020)  he HSEand t 

31(Last Updated 29.05.2020)  ReleaseProactive , 19-COVIDGAINST ANITE U -OVERNMENT GEALAND ZEW N 
.https://bit.ly/2Ct0OuD 
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ית אינה חייבת למסור מידע בדבר דיונים  שלפיו רשות ציבור ( לחוק חופש המידע,  4)ב()9סעיף   .115.2

ובחובה החשש מפני "אפקט מצנן" שעלול להשפיע על    3.1002  מס'  הנחית היועץ ; וכן  פנימיים

 . תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה

 לתקנון הממשלה   71לחוק חופש המידע לא חל על סעיף  (4)א()9סעיף  .4.1.1.1

פסיקת  תמסור... מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין".  ( לחוק קובע כי "רשות ציבורית לא  4)א()9סעיף   .116

השונים,   בחיקוקים  הפזורות  הסודיות  הוראות  ובין  זו  הוראה  שבין  ביחס  שדנה  העליון  המשפט  בית 

תה של  מלמדת שלא כל הוראת סודיות, ולא כל הוראה המגבילה את מסירת המידע, שוללת את סמכו

 הכל תלוי בהוראת הסודיות עצמה.  :ותה הוראהרשות ציבורית למסור מידע שאליו נוגעת א

ש  ,בהתאם .117 היא  חריגיםבהם  שבמקרים  ההלכה  כוללת  סודיות  המידע  ש  הוראת  גילוי  את  מתירים 

ובמקרים מסוימים, מחובת הרשות   והיכן    ;לבחון את מסירת המידע בהתאם לחריגים אלהבנסיבות 

ב"מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין",  לא מדובר  שנמצא שהחריגים מאפשרים את מסירת המידע, הרי ש

,  התנועה למען איכות השלטון נ' בנק ישראל  5089/16)עע"ם    .כלל  אינה חלה( לחוק 4)א()9והוראת סעיף 

עמית  16-15פס'   השופט  של  דינו  בנבו,  )  לפסק  נ' המועצה   2416/18עע"ם  (;  30.05.2018פורסם  בריגע 

 (. (12.02.2019)פורסם בנבו,  12-6, פס'  המקומית ירוחם

שהוראת סודיות חקוקה מעניקה לרשות שיקול דעת בנוגע לגילוי    שהיכןהפסיקה חזרה ושנתה  ,  בנוסף .118

המבכרות את גילוי המידע    –  המידע, שיקול דעת זה צריך שיהא מושפע מחוק חופש המידע ותכליותיו

הסודיות הוראת  גדרי  ל,  וצמצום  לב  למידע.    החוקתי  ה יאופיבשים  הזכות  לאיכות  יין  ענ)של  התנועה 

האוניברסיטה העברית נ' העמותה   1704/15עע"ם  לפסק דינו של השופט עמית;    11הנ"ל, בפס'    השלטון

התנועה    398/07(; עע"ם  18.07.2017לפסק דינו של השופט סולברג )פורסם בנבו,    23,  19, פס'  למדע מוסרי

 (. (23.09.2008)פורסם בנבו,  27, פס' לחופש המידע נ' רשות המיסים

  על( לחוק  4)א()9נמצא ששאלת תחולתו של הסייג הקבוע בסעיף  ,  המקרה דנןל  ביישום דברים אלה ע .119

סעיף   אם  לשאלה  בהתאם  תוכרע  המבוקשים,  התמלילים  לרשות    71מסירת  מקנה  הממשלה  לתקנון 

  לחרוג מחובת הסודיות הקבועה בו, אם לאו.  שיקול דעת

 הממשלה, על תתי סעיפיה שרלוונטיים לענייננו:לתקנון  71עיף לשון הוראת סלמען הנוחות תובא להלן  .120

 . תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים 71"

 ... )א(

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

וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיו בחומר ארכיונניהתמלילים הינם חומר סודי  )עיון  י המופקד  ם 

 . 2010-בגנזך(, התש"ע

 .מזכיר הממשלה רשאי, על אף האמור בסעיף )ב( לעיל, לסווג תמליל או חלק ממנו בכל סיווג )ג( 

ועדות שרים בדיוניהן בעניינים המפורטים בסעיף   יסוד:  35אולם, תמליל של ישיבות הממשלה ושל    לחוק 

 ..."לתקנון זה 72עיף הממשלה, יסווגו 'סודי ביותר' ויחולו עליהם הוראות ס

שבצד הסיווג הגורף כ"סודי ביותר" שמחיל סעיף קטן )ב(    מגלה  לתקנון הממשלה  71בסעיף  , עיון  אם כן .121

)ג( מקנה למזכיר   בדיוניהן, סעיף קטן  ועדות השרים  ושל  ישיבות הממשלה  על כלל התמלילים של  לו 

לפנינו הוראת    יווג אחר.לסווג תמליל או חלק ממנו בכל ססמכות  דכאן(    4)המשיב  הממשלה   משמע, 

ב דעת  שיקול  לרשות  המעניקה  המידעסודיות  לגילוי  זה  )  נוגע  שטרית  לעניין  שמעון  גם  הממשלה:  ר' 

 .(( 2018)יצחק זמיר עורך,  745כרך ב   יסוד: הממשלה-פירוש לחוק –הרשות המבצעת 

הרשות לגלות את    לתקנון הממשלה אינו שולל את סמכות  71מכאן שבהתאם להלכה הפסוקה, סעיף   .122

"מידע אשר אין לגלותו על   בבחינתהתמלילים המבוקשים בענייננו אינם    , ועל כןהוא מוחלהמידע שעליו  

   לחוק, והוראתו של האחרון אינה חלה עליהם כלל ועיקר. (4)א()9פי כל דין" במשמעות סעיף 
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זו, הנוגעים לישיבות ההתמלילים  שבהמשך לדברים אלה יודגש   .123 ממשלה וועדות השרים  מושא עתירה 

)ג(  71הסיפה לסעיף  באים בגדר אותם עניינים ש  אינם,  בעניין ההתמודדות עם מגפת הקורונה והשלכותיה

 ו של תמליל או חלק ממנו. סיווג  לגבימזכיר הממשלה שניתן ל דעתהלתקנון הממשלה מחריג משיקול  

סעיף   .124 הממשלה71שהרי,  לתקנון  סיפה  מסמכותו    )ג(  ורק  של  האמורה  מחריג  אך  הממשלה  מזכיר 

ובאלה נמנים  ,  הממשלה" יסוד:-לחוק  35דיונים שבהם נדונו "עניינים המפורטים בסעיף    של תמלילים  

המדינהרק   החוץ;  ביטחון  המדינה;    יחסי  ענייניםשל  חיונית    סוג  בסודיותו  ראתה  שהממשלה  אחר 

 סוד. לשומרו בהממשלה החליטה שמסוים  עניין; וכן בצולמדינה והכריזה עליו 

נוגעים למשבר הקורונה שעניינו    ,מבקשים העותרים לקבל  הממשלה שאת תמליליהםדיוני  לעומת זאת,   .125

  תהחל  בדבר. ככל הידוע לעותרים, הממשלה לא פרסמה צו או קיבלה החלטה  בריאותי, חברתי וכלכלי

  .או עניין מסוים מביניהם עניינים אלהסוג חובת סודיות לגבי 

לחוק היסוד,    35אחד מהעניינים המפורטים בסעיף  מהמידע המבוקש חוסה בגדר    חלקאף אם  זאת ועוד,   .126

   המידע המבוקש. כללודאי שאין הדבר מצדיק הטלת חיסיון מלא על 

אינו  כלל  שלחוק,   ( 4)א()9ברי ששגו המשיבים כשסירבו לבקשת העותרים על יסוד סייג סעיף  על רקע זה,   .127

   .וללא שיקול דעת ללא הבחנה ,באופן גורףאינו חל על כולם  הפחות,לכל חל על התמלילים המבוקשים, ו

בעת   ברוח חוק חופש המידע ותכליותיוולנהוג    קיים את מצוות הפסיקהל  ים תחת זאת, היה על המשיב .128

  , חלף סירוב קטגורי)ג( לתקנון הממשלה )באשר לסיווג התמלילים(71שיקול הדעת מכוח סעיף  הפעלת  

 . המשולל יסוד בדין, התמלילים המבוקשיםלמסירת  

תכליתו  פסיקה,  על פי השנזכיר  אם  לענייננו די  אך    ,של החוקהרבה דיו נשפך באשר לתכליותיו החשובות   .129

האזרח לקיים בקרה על רשויות השלטון, על מנת להבטיח כיבודם של    יהיא מתן כלים בידהמרכזית  

ה על יישום חוק חופש המידע  דרוקר נ' הממונ  7678/16ערכים דמוקרטיים וחברתיים )ר' למשל עע"ם  

  שם(.  וההפניות (,  07.08.2017לפסק דינו של השופט מזוז )פורסם בנבו,    24, פס'  במשרד ראש הממשלה

 .ללא דיחוי נוסף, ברי שתכלית זו תומכת בחשיפת התמלילים זו שלישי לעתירהנוכח כל האמור בפרק ה

 חוק יסוד: הממשלה סותר את סיווג כלל התמלילים מישיבות הממשלה כ"סודיים"  .4.1.1.2

)שאיננו אלא   למען הסר ספק, והיות שהממשלה המכהנת בעת כתיבת שורות אלה פועלת לפי תקנון זמני .130

הטלת    על מושכלות יסוד, ולפיהם   בקצרהלהלן  יבקשו העותרים לעמוד    32תקנון הממשלה שקדמה לה(,

סודיות   של    גורפתחובת  התמלילים  על  הממשלה  ו  כלל בתקנון  הממשלה  ללא  ,  השרים  ועדותישיבות 

 . יסוד: הממשלה-סותרת את הוראות חוקהבחנה,  

ותקן, ובין אם  לכשיבתקנון הקבוע לעבודת הממשלה,    כנ"ל, בין אם תיקבע הוראת סודיות גורפת  לכן .131

הוראה  ממילא  הוראה מהוראות תקנון הממשלה הנוכחי,  בדרך זו  ימצא בית המשפט הנכבד שיש לפרש  

 היסוד, ונבאר.כפי עיגונה בחוק    ,לסגת מפני הנורמה החוקתית הגוברתעליה  ,  מצערכאמור דינה בטלות ול

אינם    ,אסוריהא  קובע כי דיוני הממשלה שייחשבו לסודיים ושפרסומם  יסוד: הממשלה  -וקלח  35סעיף   .132

דיונים  וספציפיים  אלא  בודדים  לעיל,  בנושאים  המדינה, כאמור  ביטחון  עניינים    :  סוג  חוץ,  יחסי 

 . לשמרו בסוד  הממשלה החליטהשמסוים ו שסודיותם חיונית למדינה או עניין  שהממשלה קבעה בצ

חלים על כל דיון   אינם שחובת הסודיות ואיסור הפרסום    הקבע  הכנסת בכובעה כרשות מכוננתדהיינו,   .133

  )א(35בסעיפי המשנה של סעיף  במפורש  עניינים המנויים  אותם  ב   האלא רק על דיוני  ,י הממשלהמדיונ

  , כרשות מכוננת  ,בהן הצביעהשבפרוטוקולים של מליאת הכנסת מישיבותיה   עיון  .משלההמ  יסוד:- לחוק

   שהדבר נעשה בכוונת מכוון.   מבהיר  33, 1968  בגלגולו הראשון משנתיסוד: הממשלה  -על סעיפי הצעת חוק 

 
 . 8ר' לעיל ה"ש  32
 .540יסוד: הממשלה, ס"ח התשכ"ח -חוק 33
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לחוק היסוד דהיום, הובהר    35לסעיף    זההלחוק היסוד, שנוסחו    28בסעיף  במליאה  במהלך הדיון  כך,   .134

, לפיה חובת סודיות ואיסור פרסום יחולו באופן גורף  לנוסח הסעיף  הממשלה דאז  לש  צעה המקוריתשהה

   34.אינה מקובלת – להוציא חריגיםעל כל דיוני הממשלה והחלטותיה,  

מכוננת,   .135 כרשות  בשבתה  הממשלה  ל  סירבההכנסת,  שהציעה  המחדל  וברירת  הוראה   כוננהבמקור, 

להוציא חריגים המחילים איסור    ,והחלטותיה יחול כלל של גילוידיוני הממשלה  על    חוקתית שלפיה 

 .במפורששסודיותם נקבעה  ספציפייםפרסום וחובת סודיות על דיונים בעניינים 

ר' למשל את דברי יו"ר ועדת המשנה לחוקי יסוד של הכנסת דאז, ח"כ חיים צדוק, במהלך הדיון במליאה   .136

 כליל מחשש לפגיעה בעיתונות:  קוחברי כנסת שביקשו למחהעלו כמה  , אשר בהסתייגויות לנוסח הסעיף

סעיף המאזן את הצורך בשמירת סודיות דיוני הממשלה בעניינים חיוניים, מצד  קבענו סעיף הנראה לנו כ"

ואת העקרון של חופש העתונות, מצד שני ו אחד,  ...במלים ו את האיסור רק על דברים מובחריםנהטל,   .

הכל אסור לפירסום מלבד הדברים   המקורית אשר אמרה:פיו. במקום ההצעה  אחרות: הפכנו את הסעיף על  

במפורש,   ליחסי אמרנו:שהותרו  המדינה,  לבטחון  הנוגעים  דברים  בפירסום  המדינה - אסורים  של  חוץ 

אנחנו חושבים שסעיף זה הוא חיוני כדי להבטיח עבודה    בגבולות מצומצמים אלה .  רשודברים שנאסרו במפו 

 ...". התקינה של הממשל

 (.3097)התשכ"ח(; ור' גם שם, בעמ'   3308)ד"כ ל"ח,  

 .32נספח כהעמודים הרלוונטיים מדברי הכנסת מצ"ב 

התמלילים מישיבות  שכלל  )ב( לתקנון הממשלה התקף בעת כתיבת שורות אלה, נקבע  71והנה, בסעיף   .137

שעליהם יחליט מזכיר  מקרים יוצאים מן הכלל    זולתיסווגו בסיווג "סודי ביותר",    יההממשלה וועדות 

להוראה חוקתית  עומדת בניגוד  קבעה בתקנונה הוראה שעשתה דין לעצמה והממשלה  הממשלה. דהיינו,  

, אפילו  למותר לציין שאין בכוחו של תקנון.  מפורשת, בהיעדר סמכות וללא בסיס נורמטיבי לסמוך עליו

 . לגבור עליה , וודאי שלאחוק יסודהוראה בלסתור  יהיה זה תקנון עבודת הממשלה,

"לעניין  , שלפיה  22.07.2020נתפסה לכלל טעות בטענתה במכתב מיום    2זה המקום להבהיר שהמשיבה   .138

( לחוק  4)א()35הח"מ[ רלוונטית גם סמכותה של הממשלה לפי סעיף    –הנ"ל ]לתקנון הממשלה    71סעיף  

ו מסמיך את הממשלה  אינ ( לחוק היסוד  4)א()35סעיף    יסוד: הממשלה לקבוע עניינים שישמרו בסוד". 

היינו, דיונים  ,  לשמרו בסוד"  שהממשלה החליטה  ןיענילהטיל חובת סודיות ואיסור פרסום על " אלא  

המסמיך את הממשלה  )א()ג( לחוק היסוד  35סעיף    צדל. זאת,  נקבעה במפורשסודיותו  אשר  בעניין מסוים,  

   ."והכריזה עליו בצוית למדינה, אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונ נים י סוג עני" לעשות כן לגבי

התקנת הוראה בתקנון הממשלה שמטילה סודיות    סותרת לחוק היסוד    35, לשון סעיף  אמיתו של דברל .139

מסכלת את תכליתו של  , וכפי שהראינו לעיל, הוראה כאמור  בכל עניין וענייןגורפת על דיוני הממשלה  

איזון בין זכות הציבור  בו  ליצור    המכוננת כוונת הרשות    חותרת תחתהממשלה, ו יסוד:-לחוק  35סעיף  

 . חיוניתהינה שסודיותם  לדעת ובין הצורך בשמירת סודיות דיוני הממשלה בעניינים 

ויש לדחותו תוך חיוב    ,אינו כדיןבתקנון הממשלה  החוקתית  בנסיבות אלה ברי שהיפוך ברירת המחדל   .140

  ןכל זמן שאין ה  ים את תמלילי הישיבות,למסור לעותר ,  היינו  –  המשיבים לפעול לפי הקבוע בחוק היסוד

 כסודיים.  בצושהוכרזו  סוגי ענייניםב או המדינה חוץ, ביטחון   יחסיעוסקות ב

המצופים   .141 ומידתיות  סבירות  של  הבסיסיים  מהעקרונות  עולים  והם  שגרה  בעת  נכונים  אלה  דברים 

 .  (4.2 ר' להלן בפרק על כך) לחוק חופש המידע 11-ו 10מהממשלה, ומשנה תוקף ניתן להם בסעיפים 

וחומר   .142 אלה  שקל  הנוכחית,  נכונים  עקרונות  הפוגעות    תדיר   מתקבלות   שבהבעת  גורל  הרות  החלטות 

 בחירויות פרט ואזרח.  

 
נותר כפי    35יצוין כי על אף שנוסחם של סעיפים מסוימים בחוק יסוד: הממשלה שונה מעת לעת בעשרות השנים האחרונות, הרי שסעיף    34

 . https://bit.ly/3eKw6drשהיה ביום כינונו. ר' בקישור: 
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די,   .143 לא  בכך  שואם  לתקופה  הרי  ביחס  שבעתיים  נכון  יהיה  המבוקש  המידע  להקמת  פרסום  שקדמה 

 רי אפקטיבי. בה פעלה ממשלת המעבר ללא פיקוח פרלמנט, 35-הממשלה ה

 ו סביר אינ  ( לחוק4)ב()9סעיף על יסוד  לבקשת התמליליםוהלקוני הסירוב המוחלט  .4.1.1.3

... מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות  אינה חייבת למסור"רשות ציבורית קובע כי לחוק  (4)ב()9סעיף  .144

   .של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן..."

עניין  )" (2006) 238,  217( 4ס)פ"ד , ה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץלהמועצה להשכ 9135/03עע"ם ין בעני  .145

מדיוניה,  "(המל"ג פרוטוקולים  לחשוף  רשות  של  סירוב  נדון  בו  שאף  העליון    הבהיר,  המשפט  בית 

סעיף   סייג  שביסוד  המרכזית  רשוי 4)ב()9שהתכלית  של  החלטותיהן  איכות  על  ההגנה  היא  לחוק  ות  ( 

שמתבטא ברתיעתם    ,נוכח החשש מן "האפקט המצנן"  . זאת,הציבור ועל האפקטיביות של תהליך קבלתן

מעטה מסוים של חיסיון לדעות    אין מובטח בושל חברי הרשות הציבורית לקיים דיונים כנים, מקום ש 

 שם(. הפניותוה  238המוחלפות בתהליך קבלת ההחלטות )שם, בעמ' 

בבד .146 העלי ,  בד  להש  הדגיש  וןבית המשפט  יכולה לסרב  אינה  תוך הישענות    מידע מבוקשמסירת  רשות 

לבחון    המחובת  ,כן  בטרם תעשה  :על כנות הדיונים ויעילותם  הגנהעל האינטרס הציבורי הכללי ב  בלעדית

השיקוליםאת   לעני   מכלול  מקרה  אתרול  ,ןיהצריכים  כל  האינטרס    בנסיבות  בין  האיזון  נקודת  את 

המי שבחיסוי  ההציבורי  ובין  בחשיפתו    ענייןדע  הפרטי,  הציבורי  בעמ'  (  כשישנו)או  עע"ם  ;  246)שם, 

 (. (05.09.2012לפסק דינו של השופט עמית )פורסם בנבו,  15, פס' משרד הביטחון נ' גישה 3300/11

דיוניה הפנימיים    עלמהותה ומאפייניה של הרשות הציבורית שאת המידע  כי    נקבע  המל"גבעניין  בפרט,   .147

  שיש , נושאים משקל נכבד במערך השיקולים שהרשות מחויבת לבחון, שכן יש להניח  חשוףמבקשים ל

ובין עוצמת האינטרס הציבורי    ,יחס ישר בין חשיבותה ומידת השפעתה של הרשות על ענייניו של הציבור

לפעולותיה והחלטותיה. עוד נקבע שם כי מאותה סיבה, על הרשות לשקול גם את    בחשיפת המידע הנוגע

 (. 249מושא בקשת המידע )שם, בעמ'   שיבותו הציבורית של הנושא הקונקרטי שעליו נסב הדיון הפנימיח

חברת החדשות הישראלית   נ'  משרד התחבורה 6013/04  "םעתלעניין זה יפים גם דברי בית המשפט ב .148

 (: 4)ב()9נדחה סירובה של הרשות למסור מידע על יסוד סעיף   שגם בו ,(02.01.2006נבו, פורסם ב) בע"מ

 חובה על הרשות לגלותו לציבור.   –הנחת המוצא של חוק חופש המידע היא כי חומר המצוי בידי הרשות  "

מבוקרת, אך גם אין לקבוע, בשום פנים, חיסיון גורף. על המערערת -אין לקבוע חובת גילוי כללית בלתי

העיון, בכל מקרה ומקרה,    לשקול תמיד גילוי מלא או חלקי של המידע, ועליה הנטל להראות כי מניעת

וק משכנע ככל שאינטרס הציבור במידע בולט יותר, כך נדרשת המערערת להעמיד נימ מוצדקת היא.  

 . "יותר לחיסויו 

רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק בסירוב    נפסקה הלכה שלפיה   המל"גבעניין  ש  יודגש  בהמשך לכך, .149

יוכל לעמוד על טעמים  ת, הן כדי שמבקש המידע  לקוני לבקשה למידע, ועליה לפרט את הטעמים לכך. זא

   להעביר את החלטת הרשות תחת שבט ביקורתו.אלה ולשקול את מהלכיו, והן כדי שבית המשפט יוכל 

בהחלטותיה לדחות שתי בקשות למידע שהוגשו    מכלול שיקולי הרשותכי באותו מקרה נקבע שעוד יודגש   .150

  סבירות וב כנדרש, וכי בחירתה שלא לעשות כן פוגמת בלפניה, היו צריכים לקבל ביטוי בהחלטות סיר 

 (.253,  250)שם, בעמ'  מצדיקה את ביטולןהחלטותיה אלה ו

מס'   .151 נוהל  ניתן  זו  הלכה  יסוד  המענה    3.1על  "דרישות  בעניין  המידע  לחופש  הממשלתית  היחידה  של 

חלטה הדוחה בקשה  מונה את העניינים שחובה לכלול בה  נוהל זה  .(2013בדחיית בקשת חופש מידע" )

למידע, ובאלה בא גם "פירוט האינטרסים השונים שהרשות בחנה ואיזנה טרם קבלת החלטתה, וביניהם  

כן  האינטרס הציבורי לחשיפת המידע, בין אם עלה מתוך הבקשה ובין אם עלה מנסיבות העניין;"  ...  –

המוגן בסעיף הסייג והעניין  לרבות הערך    –מדוע במכלול השיקולים  החלטת דחייה תבהיר  ש  נקבע בנוהל

 (. 6)שם, בעמ'  החליטה הרשות להעדיף את אי גילוי המידע על פני חשיפתו – בוקשהמ הציבורי במידע 

 . 24נספח "ב כשל היחידה הממשלתית לחופש המידע מצ 3.1נוהל מס' 
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ל  ש  2950היחידה הממשלתית לחופש המידע, שהוקמה מכוח החלטה מס'  יובהר שמדובר בנוהל שנתנה   .152

מסמיך את היחידה לקבוע    זו)ב( להחלטה  5סעיף    בה נקבעו סמכויותיה.ש,  (6.3.2011)  32-הממשלה ה

  מחויב   1. מכאן שכמשרד ממשלתי, המשיב  במשרדי הממשלהנהלים לתהליך הטיפול בבקשות מידע  

 35. להן ואין הוא רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי חוק חופש המידע בניגוד הנ"ל,   3.1בהוראות נוהל מס' 

לענייננו .153 סעיף  :  ומכאן  סייג  יסוד  על  המבוקשים  התמלילים  למסירת  המשיבים  של  המוחלט  סירובם 

 לעיל.  הוצגוכפי ש, הנמקה דלה ושרירותית שאינה עומדת בדרישות הדיןניתן על יסוד ( לחוק, 4)ב()9

המשיבים   .154 של  הדחייה  החלטת  נימוקי  על  התמלילים  לבקשתשכן,  ל4)ב()9סעיף    בהתבסס  כפי  חוק(   ,

מיום   ובמכתבם  לבג"ץ  התגובה  בכתב  לסעיף  ,  22.07.2020שפורטו  לקונית  בהפניה  הסייג  מסתפקים 

תוך הישענות בלעדית על האינטרס הציבורי הכללי שבהגנה על תהליך  ,  )שתידון מיד(  הנחית היועץ ול

ים לענייננו,  ליתר השיקולים הצריכזאת, ללא כל התייחסות    ועל איכותן.  של הממשלהקבלת ההחלטות  

  , היינו:מפורט לעילכו  בהתאם לדין החל ,לשקול ולפרט בהחלטתם המשיבים לרבות אלה שהיה מחובת

ממשלת   .154.1 היא  לקבל,  העותרים  מבקשים  דיוניה  תמלילי  שאת  הרשות  של  ומאפייניה  מהותה 

 . מידת השפעתה על ענייניו של הציבורבחשיבותה ושעולה עליה ב ישראל, שאין רשות 

ציבורית של הנושא הקונקרטי שעליו נסבים דיוני הממשלה מושא בקשת התמלילים,  חשיבותו ה .154.2

, לרבות האמצעים חסרי התקדים שננקטים להתמודדות  ההקורונה על כלל השלכותי   גפתמ  קרי,

החלטות המתקבלות. לעניין זה יפנו העותרים את  ובציות לבאמון הציבור    משבר הגוברוה  העמ

 . בפרק השלישי לעילשהובא נטרס הציבורי בחשיפת המידע באי בית המשפט הנכבד לדיון

התמלילים המבוקשים על פני  של    מוחלטלהעדיף אי גילוי    הוחלט   – וזה העיקר    –   מדועהבהרה   .154.3

    .שלפנינובנסיבות המקרה  לשקול ולאזן  המשיבים נוכח מכלול השיקולים שהיה עלחשיפתם, 

א ניתן ללמוד דבר על המשקל שניתן לשיקולים  ל   בקשת התמליליםמנימוקי החלטת הדחייה ללמעשה,   .155

החלטהבמסגרת    הללו הייחודיות    .אותה  לנסיבות  היחידה  בקשת  של  והקונקרטיות  ההתייחסות 

לאו  העותרים שביסוד  - היא  התכליות  ולפיה  לבג"ץ,  התגובה  בכתב  המופיעה  היועץהתייחסות    הנחית 

 הא ותו לא.  – "קרה דנן לחרוג מהכלל בעניין זהבמואין כל מקום חלות בענייננו "על קירבן ועל כרעיהן, 

כן,  עאשר   .156 התמליליםמל  לבקשת  סירובם  את  המשיבים  של  הלקויה  זו    ,ההנמקה  שהחלטתם  עולה 

בחשבון להביא  שיש  והשיקולים  הנתונים  לכלל  ראוי  משקל  שניתן  בלא  להלכה    .התקבלה  בהתאם 

   טל.ודינה להתב אינה סבירה הפסוקה, פועל יוצא הוא שהחלטה זו

 והפסיקה  הזמןאינה עומדת במבחן  3.1002 'הנחיה מס .4.1.1.4
 

להסתמך   .157 ביקשו  מס  לעהמשיבים  חסיון    3.1002  ' הנחיה  את  כמצדיקה  לממשלה  המשפטי  היועץ  של 

  בשנתלאחרונה  ועודכנה    1997שנת  ב  שניתנהמדובר בהנחיה    .( לחוק4)ב()9לפי סעיף    המידע המבוקש

 זו(.  לעתירה 19נספח   ר') פניות מן הציבור" –ת הממשלה  "מסירת מידע מישיבו אשר כותרתה  , 2003

בדרך שבה על מזכירות הממשלה לנהוג בבקשות לעיין בסטנוגרמות של  עוסק    הנחית היועץ )ב( ל 5סעיף   .158

לצלמן   ישיבות הממשלה חופש המידעאו  בוחנת ההנחיה את  .  , לרבות מכוח חוק  זה  המדיניות  לעניין 

 : וקובעת כךון הממשלה, תקנ של  יוהוראותשנקבעה כבר אז ב

לפיה,  " ועדות שרים, ככללהמדיניות,  ודיוני  דיוני הממשלה  של  פרוטוקולים  לפרסם  או  לגלות  אין   ,

מנת שלא לפגוע באפשרות של דיון ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים  -להבדיל מהחלטות, על

בדין יסודה. שיקולים אלה    –ושאר המשתתפים, ללא שיקולים ואילוצים הכרוכים בפרסום הדברים  

חופש המ בחוק  )סעיף הוכרו  פנימיות  וחוות דעת  דיונים  סירוב למסירת מידע אודות  ידע כמצדיקים 

 
בעניין "המעמד של החלטת הממשלה בעניין מסוים כלפי השר המוסמך    1.1001להנחית היועץ המשפטי לממשלה מס'    10-)ה( ו9)א(,  9'  ר' ס  35

לוזון  9187/07(; עע"ם 2010) 227כרך א  המשפט המינהליארז -; דפנה ברקly/3k79wiJhttps://bit.  (2020באותו עניין" )עדכון אחרון מאי 
 (.24.7.2008לפסק דינו של השופט דנציגר )פורסם בנבו,  39, פס' נ' משרד הפנים
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עם זאת, בידי מזכיר הממשלה קיימת הסמכות להתיר עיון או צילום סטנוגרמות בשל ( לחוק(.  4)ב()9

 "., אם כי רצוי שהדבר ייעשה במשורהנסיבות מיוחדות

גורף ואוטומטי לבקשות    סירוב  להכשירלא נתכוונה    זועולה בבירור ש  הנחית היועץבר מלשון הכ,  ראשית .159

משום שהן כוללות תמלילים )סטנוגרמות(. בהנחיה נקבע במפורש שמזכיר הממשלה מחזיק    ק מידע ר

סטנוגרמות   של  צילום  או  עיון  להתיר  מיוחדות  בהתקייםבסמכות  בתקנון  נסיבות  לקבוע  בהתאם   ,

 . )כאז כן היום( הממשלה

מאלה שאופפות את בקשת העותרים, להצדקת סטייה    "נסיבות מיוחדות "לפיכך, והיות שקשה לחשוב על   .160

,  גילוי סטנוגרמות מדיוני הממשלה(- אי  ולפיה ברירת המחדל היא )   מדיניות שהוכשרה בהנחית היועץהמ

ל יסוד  מסירת התמלילים ע כנימוק מרכזי להצדקת סירובם ל  הנחית היועץהישענות המשיבים על  ברי ש

 , ולו מטעם זה בלבד.לחוק, אינה יכולה לעמוד (4)ב()9סעיף 

( לחוק,  4)ב()9, את ההיקש שנלמד בה מסעיף בהתאם. 2003לא עודכנה מאז  הנחית היועץ, יובהר ששנית .161

  המשפט בעניין זה מופנה בית מתן ההנחיה.  לאחרלסעיף זה שניתנה הפסוקה יש ליישם בכפוף לפרשנות 

 . לעתירה זו 4.1.13בחלק לעיל לפסיקה הנזכרת הנכבד 

שישה    ,שכן  .2003"התיישנה" כבר בסמוך לאחר עדכונה האחרון במרץ    הנחית היועץלמעשה, נראה ש .162

הוצאת עיתון "הארץ"    924/02ניתן פסק דינה של הערכאה הדיונית בעת"ם    מכןחודשים בלבד לאחר  

שסירוב הרשות למסור    שם נקבע(,  11.09.2003)פורסם בנבו,    10-9פס'  ,  בע"מ נ' המועצה להשכלה גבוהה

  שלא כדין, בנימוק הבא: היה( 4)ב()9פרוטוקולים של החלטותיה בהישענה על סעיף  

...מגמת בית המשפט תהיה, בדרך  "העובדה שהמידע הוא פנימי איננה מובילה, באופן ישיר, לחיסויו. 

ר... אלא אם כן הוא ישתכנע כי גלוי כזה עלול לשבש את האפשר לציבוכלל, לאפשר גלוי מידע רב ככל  

מסירת פעולתה או תפקודה התקין של הרשות הציבורית או יפגע בזכות לפרטיות של פרט זה או אחר. ...

ללא ...החלטות ללא הדיונים שקדמו להן איננה בבחינת מסירת מידע של ממש.   מסירת ההחלטות, 

דעתם של מקבלי ההחלטות ומחבלת ביכולת להבין את התכלית    קב אחר הלוךאינה מאפשרת מעהדיון,  

 ." שחברי המל"ג ביקשו לקדם

שנמסרו  לעיל בנוגע ל"פרוטוקולי ההחלטות"  טענות העותרים  דברים אלה מהדהדים היטב את  דומה ש .163

 להם חלף התמלילים המבוקשים, ואידך זיל גמור. 

 שנזכר לעיל.  מל"גבעניין ה נדחה, שערעור מטעם הרשותפסק דין זה הוגש ההכרעה בעל  שיצוין  .164

  3)המשיב  ראוי היה שהיועץ המשפטי לממשלה  כי  העותרים סבורים  בכל הכבוד,  שיוער    במאמר מוסגר .165

, ויסיר את הסתירה בין המדיניות השרירותית  דכונהעאת ההנחיה בשנים הרבות שחלפו מאז    תקןי דכאן(

לכך  זאת, גם בשים לב    .שחלה כיוםהפסוקה    , ובין ההלכהוהנחיתב  תוקף והכשר  נתןוהמיושנת שלה  

)כאז כן היום(  עניינה בהוראות שנקבעו בתקנון הממשלה    ,הנחית היועץשה"מדיניות" שאותה מכשירה  

   הממשלה, כאמור לעיל. יסוד:- לחוק  35סעיף שעוגנה ב בניגוד מובהק לנורמה חוקתית וגוברת

 אחד עם המציאות  החשש מפני "אפקט מצנן" הוא תיאורטי ולא עולה בקנה .4.1.1.5

המצנן"ט .166 ה"אפקט  על    ,ענת  בהגנה  ביןשעוסקת  חופשי  הממשלה  דיאלוג  בישיבות  ככל    ,השרים  היא 

נסוגה מפני עוצמתו של האינטרס  לא רק משום שהיא  זאת,    .טענות המשיביםשבהנראה החלשה ביותר  

 משלה ומקורביהם., אלא משום שהיא נסתרת על ידי התנהגות המשתתפים בישיבות המבענייננו  הציבורי 

( לחוק חופש המידע, אלא  4)ב()9בסעיף    זכה לעיגוןמצנן" אמנם  הפקט  הא"   ןחשש מ יצוין שה  ,ראשית .167

 .מיםהקוד  יםפרקה  יתת ב  כמתואר  ,המסויםתלויים בנסיבות המקרה  שגבולותיה    מסויגתבהגנה  שמדובר  

  פרוץ המגפה,   מאזשחלפו  שבחודשים  ציפו לסודיות שעה    דיונים, קשה לקבל את הטענה שמשתתפי השנית .168

  . לדוגמאות לכך דברים מתוך הישיבות באופן גלוי )או בדרך של הדלפות(בעצמם  רבים מהם מפרסמים  

לעניין זה יפים דבריו של כב' השופט גולדברג    זו.  לעתירה  3.2פרק  הנכבד ל יפנו העותרים את בית המשפט  

 : , ולפיהם((1997) 44, 39(  3פ"ד נא ), יהב נ' פרקליטות המדינה 2534/97בבג"ץ 
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פנימיים או של   דיונים  בידי הרשויות הוא חיסוים של  לזכות העיון במסמכים המוחזקים  "אחד הסייגים 

תכתובות בין אנשי הרשות, או בין רשויות השלטון. אינטרס הציבור הוא כי עובדי ציבור יוכלו להביע את 

אינטרס הציבורי האמור מערכתיים. ה-רמים חוץדעותיהם ומסקנותיהם בלי לחשוש כי הדברים יגיעו לידי גו

לעיון במסמכים אלה. אולם,   לגיטימי  עניין  של בעל  הפרטי  על האינטרס  באיזון שבין גובר  נקודת הכובד 

האינטרסים זזה, שעה שהרשות עצמה מגלה ברבים את דבר קיומם של הדיונים הפנימיים או התכתובות  

 ". ציבור, כשזו לא יוצאת נפגעת כלללהסתתר מאחורי תקנת ה. אין הרשות יכולה הפנימיות ואת תוכנם

נכללה בדעת מיעוט לעניין התוצאה, אך לא לעניין  הנ"ל    יהב  עמדתו של כב' השופט גולדברג בענייןיצוין ש .169

קי דין מאוחרים של בית המשפט העליון ששבו  פס בה היה להלכה מחייבת ב  נקבע. הכלל שקביעתו הנ"ל

לפסק דינו של השופט    30הנ"ל, בפס'    גישהעניין  ר' למשל   לצורך הגעה להכרעה )  וזאת  –  הלכה זו  וואישר

התחבורהעניין    עמית; בפס'    משרד  משרד   7759/01ע"א  ;  30הנ"ל,  נ'  בע"מ  הארץ  עיתון  הוצאת 

 . ((2004לפסק דינו של המשנה לנשיא מצא )  11, פס' 150( 5, פ"ד נח)המשפטים

  להטיל עליהםהינם אזרחיים במהותם ובתוכנם, הרי שאין מקום יתרה מכך, שעה שהדיונים המדוברים  .170

די של התמלילים, בזמן אמת, על מנת  ייש לפעול לפרסום מי  –נהפוך הוא    .סיווגי סודיות וחיסיון חמורים

את ההגבלות שהוטלו על הציבור   םלבחון את ההחלטות, למצוא בהן יסוד תקין ולקיישיתאפשר לציבור 

 . ולנסות להשפיע עליהן  עליהן ביקורת  למתוחזכותו   או להפעיל אתלפיהן, 

כאן המקום להבהיר שהעותרים אינם עוסקים בעתירה זו בהחלטות לגופן והאם הן נכונות או לאו, האם   .171

 העובדתי.    ןסיסהתקבלו באופן תקין או לאו, אלא אך בכך שיש לחשוף את אופן קבלת ההחלטות ואת ב

   .טענת ה"אפקט המצנן" להידחותברי שדין    ,3.2לעיל ובפרק הטענות , ממשקלן המצטבר של לסיכום .172

 התקבלו החלטות הממשלה  על יסודםש חומרי הרקע סירוב למסירת  .4.1.2

על ניסיונות לאתר מידע עבור העותרים, דחו    22.07.2020כאמור לעיל, לצד רמיזות עמומות במכתב מיום   .173

ס לקבלת ההחלטות בישיבות  המשיבים הלכה למעשה את הבקשה לקבלת חומרי הרקע ששימשו בסי

הצעות ההחלטה שהונחו  הממשלה בנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה. המשיבים הפנו את העותרים ל

  בקשת חומרי הרקע על    חל טענו כי  , ו1מתפרסמות באתר המשיב  אשר  לפני הממשלה, על צרופותיהן,  

למידע שפורסם ועומד לרשות   ( לחוק חופש המידע, שלפיו רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה 4)8סעיף  

 למקום פרסומו.   מבקשי המידעהציבור, תוך הפניית 

הצעות ההחלטה שפורסמו באתר המשיב  בבדיקת העותרים העלתה ש  ,לעיל  2.2.3בתת פרק  כאמור  ברם,   .174

ניתן לאתר,  1 בבקשת   לא  כמבוקש  העובדתית לקבלת ההחלטות,  רקע המהווים את התשתית  חומרי 

 לעיל.  53יף וכמפורט בסעהעותרים 

סעיף  לפיכך,   .175 יסוד  על  הרקע  חומרי  לקבלת  לחמוק מהמסקנה שדחיית הבקשה  לחוק,  4)8קשה  תוך  ( 

מידע   של  פרסומו  למקום  העותרים  בבקשתםהפניית  המבוקש  את  תואם  כדי ,  שאינו  התנהלות    עולה 

 תום לב מצד המשיבים. נעדרת

זו מתחזקת מכך   .176 שלבג"ץ  תגובה  כתב הבש מסקנה  לחברי הממשלהמזכירות  נמסר  הפיצה    , הממשלה 

חלף מסירת מסמכים  אלא ש  –  ל"למן המאליה  שלושה מסמכים שהועברו    ,לקראת ישיבות הממשלה

 . לקבלתם וחדשות  "בקשות פרטניות"להם להגיש הוצע    ,אלה לעותרים

(, כמו גם הפרה של  1)כאמור, דפוס חוזר אצל המשיב    הכבדה שלא לצורך, התנהלות זו מהווה  ראשית .177

של היחידה הממשלתית לחופש המידע בעניין    1.3נוהל מס'  לעניין זה די לעיין ב  . ן ושל נורמות פסוקותהדי

( מסגרת הטיפול המתאימה בבקשה,  לו קובע כי "קביעת    3(, שסעיף  2016"סיווג בקשות חופש מידע" 

  , (3.100חיה  היועץ בנושא חוק חופש המידע )מס' הנ   הנחית צריכה להתבסס על הכלל המנחה כפי שנקבע ב

 36." )ההדגשה במקור(. החוק נועד להקל על האזרחים בקבלת המידע ולא להכביד עליהםוהוא כי 

 
 .https://bit.ly/35cBT8R( 19.7.2016ידע" )עדכון "סיווג בקשות חופש מ 1.3נוהל היחידה הממשלתית לחופש המידע  36
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לקבלת    חדשותי יפנו בבקשות מידע  מוקשית בעיני העותרים, בלשון המעטה, הצעת המשיבים כ,  שנית .178

יים "היקף  שלושה מסמכים "בודדים" )לשון כתב התגובה לבג"ץ(, שעה שלפי עדות המשיבים עצמם, ק

 חומרים עצום" שהופץ בקרב חברי הממשלה לתמיכה בתהליך קבלת ההחלטות. 

הוחרגה מתחולת הוראות החוק בצו    ,1שפועלת תחת המשיב    ,, להווי ידוע למשיבים שהמל"לשלישית .179

מידע  כל  , לרבות  1999- ידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן(, התשנ"טחופש המידע )יח

דומה שהפניית  יוער כי  בזהירות המתבקשת מחזקת המינהל,  על כן,    צר, נאסף או מוחזק בידיה.שנאסף, נו

גוף הפטור מקיום הוראות  חדשות דווקא לקבלת מסמכים שנוצרו על ידי  מידע  העותרים להגשת בקשות 

 , אינה מקרית.חוק חופש המידע

המשיבים .180 של  זו  התנהלות  בין  עובר  ישר  קו  להסלכאורה,  שמובילה  מהציבור  ,  "אזרחי"  מידע  תרת 

סירובם  ובין  באצטלה ביטחונית של גוף כמל"ל, המופעל בימי משבר הקורונה למטרות שלא לשמן הוקם;  

עליהם סודיות גורפת, תוך התבססות פסולה  בתקנון הממשלה שמחיל    סעיףלמסירת התמלילים על יסוד  

 חוץ וביטחון.  את חובת הסודיות לדיונים בענייני  מגבילה ש על הוראה חוקתית

מפני השימוש בגופי ביטחון ככלי במאבק    2020התריע עוד באפריל    בית המשפט העליוןבהקשר זה נזכיר ש .181

החשאיות  ה" שום  על  בדיוק  הקורונה,  בנגיף  המגפה    –  אותם אופפת  ה אזרחי"  שבימי  שקיפות  שעה 

,  ן מאיר נ' ראש הממשלהב  2109/20בג"ץ  )  היא צו השעה, ומן הראוי להקפיד עליה הקפדה יתרה  שלטונית

 . ((26.04.2020לפסק דינה של הנשיאה חיות )פורסם בנבו,   37פס' 

  , תרחישי ייחוס ועמדות מומחיםאותם נתונים  –   חומרי הרקע המבוקשים מהמשיבים   לעמדת העותרים, .182

צריכים      –  ששימשו ומשמשים יסוד להחלטות ממשלתיות בתקופת משבר הקורונה, במגוון תחומי החיים

 , ויפה שעה אחת קודם. ובאופן יזום  תפרסם לציבור באופן שוטף ונרחב ככל שניתןלה

להסתירו, אלא שבעת הנוכחית ניכר בבירור   הצדקהשאין כל  מובהקלא זו בלבד שמדובר במידע ציבורי  .183

אשר איבד אמון בממשלה והחלטותיה נדמות כשרירותיות ובלתי    ,שהסתרת המידע פוגעת קשות בציבור

מאמירים  גם שעה שנתוני התחלואה    דבר שמוביל אנשים רבים לבחירה שלא להישמע להנחיותמבוססות,  

 37. , כבעת כתיבת שורות אלההספיקה של מערכת הבריאות- אי כדי קרבה מסוכנת לסף

 בחוסר סבירות וחוסר מידתיות   ותהתנהלות המשיבים ותגובתם לוק .4.2

"החדשה .184 מהבקשה  המשיבים  עצמם  ש  "התעלמות  מהעוהם  להגישדרשו  בסיס  ב  פגיעהמהווה    ,תרים 

לעניין זה יודגש שההתעלמות נעשתה בשני אופנים: הן בדרך של    .הציבור למוסדות המדינההיחסים בין  

הפניית העותרים לכתב התגובה לבג"ץ כמענה לבקשת התמלילים, תוך סירוב להכיר בכתב תגובה זה  

רקע במשך ארבעה חודשים  השה לקבל חומרי  והן בדרך של אי מתן מענה לבק  ;כמענה במועד מוקדם יותר

לפי דרישת המשיבים ותחת התחייבותם להשיב במהירות    משהוגשהתמימים. ודוק.   בקשה "חדשה", 

  אשר  –כולו    ובציבורבעותרים    ממש  מזלזלתאינה סבירה ואף  במקרה זה    ששתיקתםהרי  ,  האפשרית

 . צמא למידע ולתחושת ביטחון מהתנהלות הממשלה

נשו .185 זה  ונזכיר שהעותרים  בהקשר  וכלי תקשורת    12-10-ו  7-2ב  עיתונאים  מסקרים את המשבר,  שהם 

זה יפים דברי  מבקשים להביא את המידע החיוני מושא עתירה זו לידיעת הציבור כולו. לעניין זה יפים  ה

  27344-03-13עת"ם )מינהליים ת"א(  בעניין    גונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב- כב' השופטת אגמון

 : (08.07.2013)פורסם בנבו,  10 בע"מ נ' רשות המיסים 1983ס פבלישר עיתונות גלוב

 
כבדים"    37 מחירים  גובה  ובירושלים  במרכז  החולים  בתי  על  בעומס  חדה  עלייה  "דוח:  אפרתי  (  05.10.2020)  הארץעידו 

https://bit.ly/3dlkajo  ;  דה מרקר מי יקבל אותה?"    –רק מיטת טיפול נמרץ אחת    לינדר "שני חולי קורונה קשים הגיעו למיון, אבל ישרוני  
(05.10.2020  )https://bit.ly/3iORQac  "גלובס ; שני אשכנזי "מספר המאושפזים במצב קשה עבר את סף אי הספיקה של מערכת הבריאות  
(29.09.2020 )https://bit.ly/3nLz4Em. 
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אמצעי התקשורת הם אלו המעלים נושאים לדיון, ויש לאפשר להם לעשות כן במועד הרלוונטי. )...( יתכן כי  "

חשיבות   גילוי המידע במועד מאוחר )...( יעורר דיון ציבורי מועט בלבד או שלא תהיה לו השפעה של ממש. יש

 ." ולרבה לעיתוי הדיון. )...( או כפי שאומרים במקומותינו: 'עיתוי הוא הכ

ההחלטה בפועל  מהווה הפרה של נורמות מנהליות, אלא גם  האמורה לעיל  במקרה דנן, לא רק ההתנהלות   .186

  ,בציבור וזכויותיו  פוגעתמידע    אי מסירת ודוק.    .לציבור  )או חלקו(  ( שלא למסור את המידע במחדל)או  

 . מידתיתו פגיעה שכזו צריכה להיות סבירהבהתאם,   ובראש ובראשונה בזכותו החוקתית למידע.

לעיל,   .187 שהראינו  המבוקשיםלעניין  כפי  שהסירוב    התמלילים  הרי  זו,  פי  לבקשההקטגורי  בעתירה  על   ,

  בעת קבלת החלטה כבדת משקל שכזו, ולכן  מכלול השיקולים הנדרשיםבחשבון את    מביאאינו    ,הנמקתו

  258/07בג"ץ  ר )מעיני הציבו  חלק הארי של המידע המבוקש  יוסתרעת נקבע ש  אי סבירות מהותיתלוקה ב

לפסק דינה של    8(, פס'  1, פ"ד סב)גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת ארועי המערכה בלבנון

  .((2007הנשיאה ביניש )

לחוק אינם "סוף פסוק":    9-יפים ומעוגנים בסעהשהסייגים  לכה פסוקה ומושרשת היא  ה  יתרה מזאת: .188

לא די בכך שהרשות מצאה שהמידע המבוקש נכנס בגדר אחד הסייגים על מנת לפטור אותה מגילויו, אלא  

וליתן דעתה לשיקולים המנויים בו  ,  סבירותלחוק, שעניינו ב  10סעיף  לבחון את הבקשה בהתאם לעליה  

לעניין,   הצריכים  שיקולים  הציבושאר  האינטרס  עליה  לרבות  כן  החוק;  ותכליות  המידע  בחשיפת  ורי 

ולבחון את   ל להוסיף  המבוקש בהתאם  המידע  ב  11סעיף  מסירת  שעניינו  ו מידתיותלחוק,  על  ,  המטיל 

)עניין  באופן    הנטל לבחון אם ניתן בכל זאת לגלות את המידע ולוהרשות את     גישהחלקי או בתנאים 

 לפסק דינו של השופט עמית(. 11-10הנ"ל, בפס' 

רשות ציבורית חייבת  בטרם תסרב לבקשת מידע,  שלחוק חופש המידע קובע    10סעיף  עניין זה יודגש, כי  ל .189

שלהם   –  בריאות הציבורטעמים של שמירה על  מ   במיוחדוזאת  ,  בגילוי המידע  הציבוריעניין  לתת דעתה ל

 חשיבות מובהקת ומשקל ניכר במקרה דנן.  

האפשרות  בחינת  ובהתאם לפסיקה,  ים כי בכל מקרה,  סבור  העותרים,  בתתי הפרקים הקודמיםכאמור   .190

הקורונה למשבר  בנוגע  ממשלה  ישיבות  של  התמלילים  את  בסיס    לפרסם  ששימשו  הרקע  חומרי  ואת 

מופקדות  הרשות  שבידי  ככל  , צריכה להיות מושפעת גם ממהותה וממאפייניה של הרשות הנדונה,  לדיוניה

 . המידע המבוקש מידיה האינטרס הציבורי בגילויל  משקלו שסמכויות חשובות ומהותיות, כך גובר 

ון  יודגש כי העותרים אינם מבקשים לפגוע באינטרסים חשובים של המדינה, כגון ביטח למעלה מן הצורך,   .191

או יחסי חוץ, בעומדם על פרסום המידע נשוא עתירה זו. אולם "ביטחון" ו"יחסי חוץ" אינם קשורים  

ו  לליבתו  לא  לפחות  הקורונה,  כתיקונם  למשבר  בימים  גם  זו,  אף  זו  לא  בו.  שכרוכות  הסוגיות  לעיקר 

 . יקם"ביטחון" ו"יחסי חוץ" אינם "מילות קסם" להסתרת מידע ציבורי ולהשבת פני העותרים ר

 סיכום .5

זכות הציבור  שתומכים באינטרסים כבדי משקל    מונחים על הכףבסיומה של עתירה זו מתחדד היטב כי   .192

 ש. את המידע המבוקלדעת ולקבל 

במלוא   .193 חושפת  הנוכחית  המידעאת    העוצמההעת  חופש  של  שב  ,חשיבותו  העובדה  שקיפות    איןואת 

 .בשגרה אף, וזאת ה נשקפת סכנה מוחשית ללכידות החברתית, לסדר הציבורי ואף לדמוקרטי שלטונית

  גם סיכון בריאותי לכלל   תאי מסירת המידע המבוקש יוצרשהנסיבות הנוכחיות חמורות בהרבה משום   .194

 אי ציות להנחיות.אף ב הציבור, אשר מביע את חוסר האמון במוסדות השלטון בדרך של הפגנות המוניות ו

הקשות  לא   .195 הכלכליות  ההשלכות  הן  מכך  חשובות  הששנופחות  ההגבלות  הציבור  אות  על  מוטלות 

 בעקבות ההחלטות ואופן קבלתן.  ,הישראלי ועל המשק כולו
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שלא זו בלבד שיש למסרו    , מידע ציבורי בעל חשיבות אדירההינו    המידע המבוקשאשר על כל אלה ברור כי   .196

כןאו אלא שיש לובמל דיחוי,    עשות  כל  וללא  לא רק לשם עמידה בהוראות חוק חופש  וזאת  בדחיפות 

מאמץ משותף ולאומי לגבור על הנגיף.רחי ל ושכה הכ נפגעהאמון הציבורי ש שיקוםהמידע אלא גם לשם  

שבעתירה זו וקל וחומר שממשקלן המצטבר, מתבקש בית המשפט הנכבד  של כל אחת מהטענות    מכוחן .197

   אשר פורטו בפתח העתירה. ליתן לטובת העותרים והציבור בישראל את הסעדים

זה מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש בעתירה זו.  יהיה  .198

. זו לעתירה 25כנספח מצ"ב  העותרים , בשם כל1, מנכ"לית העותרת  ה של עו"ד רחלי אדרי תצהיר .199

איה מרקביץ', עו"ד  שליט, עו"ד -יערה וינקלר

 1ב"כ העותרת   1ב"כ העותרת 

____________ /ב_    ____ ________ / ב__     ____________ /ב_ 

, עו"ד אוריין אשכולי     שחר בן מאיר, עו"ד    טל ליבליך, עו"ד   

10-12העותרים ב"כ      8-9ב"כ העותרים       2-7ב"כ העותרים  

ת"א , 2020באוקטובר  26
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רשימת נספחים 

עמודשם הנספח 'מס

3פניות העותרים לפי סדר כרונולוגי 1

112המענה לפניית העותרת  2

214המענה לפניית העותרת  3

16לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'   2414/20 צעתירה לבג"4

2414/2033לבג"צ כתב תגובה מקדמית 5

2414/2063 צבבג" פרוטוקול הדיון והחלטה6

2414/2070בג"צ  בפניית ב"כ העותרים לב"כ המשיבים בסמוך לאחר הדיון 7

16.06.202072מיום  1מכתב יועמ"ש משרד ראש הממשלה לעותרת  8

17.06.202075ליועמ"ש משרד ראש הממשלה מיום   1מכתב העותרת 9

17.06.202078בקשת המידע מיום 10

21.07.202081מיום  הודעת הארכה הראשונה11

22.07.202083לעותרים מיום  2יבה  ב המשמכת12

86המשפט ביחס להחלטת בית  28.07.2020עמדות הצדדים מיום 13

47784-07-2093 םבעת" 28.07.2020פסק הדין מיום 14

96בקשה החדשה ה  לגבי 2משיבה  לשיחות טלפון תזכורות ותיעוד 15

06.09.2020103הודעת הארכה השנייה מיום 16

10.09.2020105מיום   2למשיבה   1מכתב העותרת 17

26.05.2015107מיום  34-תקנון לעבודת הממשלה ה18

3.1002159הנחית היועץ המשפטי לממשלה מס' 19

02.04.2020163מיום דוח צוות המומחים במינוי המל"ל 20

החלת שקיפות  – יסוד: הממשלה (תיקון -הצעת חוק 21
183ופרסום פרוטוקולים ונתונים, בהתקנת תקנות לשעת חירום) 

188פרסום יזום של ממשלת ניו זילנד מתוך קטגוריית החינוך22

1968211-סוד: הממשלה בי-בהצעת חוק  ןמובאות מדברי הכנסת בדיו23

214של היחידה הממשלתית לחופש המידע   3.1נוהל מס' 24

222בשם כל העותרים , 1, מנכ"לית העותרת אדרי  של עו"ד רחלי   התצהיר25
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 1נספח  

פניות העותרים לפי סדר כרונולוגי
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    6052560525(בית ששון חוגי), (בית ששון חוגי),   2121: רח' אבא הלל : רח' אבא הלל רמת גןרמת גן
  ::FFaaxx  3030  97972169797216פקס: פקס:   TTeell    3030  87872168787216טל' טל' 

12 Aba Hilel  st. (Sason Hogi bldg.)  Ramat Gan 5250606    
  office@benmeir.co.il Email-

שחר בן מאיר עו"ד
 ציפי שפירא, עו"ד

Shachar Ben Meir Adv. 
Zipi Shapira Adv.

Date 26/03/2020 תאריך 

מבלי לפגוע בזכויות  פניה דחופה  לכב'

 עו"ד אביחי מנדלבליט

היועץ המשפטי לממשלה

 הגשה מקוונתבאמצעות 

 א.נ.

הממשלהדי של הפרוטוקולים של לפרסום מי דרישההנדון:  

 זו כדלקמן: דחופההנני לפנות אליך בפניה 

 –לחוק יסוד הממשלה קובע כך  35סעיף .1

הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בענינים אלה הם   ) (א 
סודיים וגילוים ופרסומם אסור: 

 יטחון המדינה; ב  ) 1( 
יחסי חוץ של המדינה;  ) 2( 
יזה עליו  סוג ענינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכר  ) 3( 

 בצו, לענין סעיף זה; 
ענין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של ענין כאמור   ) 4( 

 אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה. 

במסגרת חוק יסוד) קבע כי המכונן , באופן מפורש כי המחוקק (מהאמור לעיל עולה.2
אלא רק על אלו המנויים  אינה חלה על כל דיוןהסודיות של הדיונים של הממשלה 

(א). 35נה של סעיף שמיפי הבסע

י ית היועץ המשפטילתקנון) ובמסגרת הנח 71ראה סעיף ( 34-במסגרת תקנון הממשלה ה.3
ולא  יים לחלוטיןחסויו נקבע כי הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה יה 3.1002מספר 

ימסרו, אלא במקרים יוצאים מהכלל שעליהן יחליט מזכיר הממשלה.
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 –ה הנחיה בהקשר זה כך נכתב באות.4

המדיניות, לפיה, ככלל, אין לגלות או לפרסם פרוטוקולים של דיוני הממשלה ודיוני "
מנת שלא לפגוע באפשרות של דיון ענייני ופתוח  -שרים, להבדיל מהחלטות, על ועדות

ם חופשית של השרים ושאר המשתתפים, ללא שיקולים ואילוצים הכרוכי והתבטאות
"בדין יסודה-בפרסום הדברים

.א בדין יסודהל –ובכן .5

תקנון הממשלה והנחית היועץ המשפטי אין להן, ולא יכול להיות להן, מעמד נורמטיבי .6
מעל חוק יסוד.

, והן נורמטיביתעליונות הוראות חוק היסוד גוברות במקרה זה, הן מבחינת יתרה מכך. .7
חוק החופש אליו מפנה בין היתר ההנחיה. , על הוראותספציפידין חינת מב

נוכח שחוק היסוד קובע רשימת מקרים סגורה, עם אפשרות לשיקול דעת במקרה האמור .8
בניגוד ולים הינה גורפת על חיסיון הפרוטוק ) ברור כי קביעה4ו () 3(א) ( 35 פיםבסעי

מפורש להוראות חוק היסוד.

לאור האמור בתקנון הממשלה ובהנחיה, אין כל טעם או משמעות לבקשת עיון לפי כיום .9
יסוד , אך כאמור אין לדבר ם קטגורית על הגילוי שלהםחוק חופש המידע, שכן אלו אוסרי

בדין.

אית נעה לנדאו (הארץ) בשלילה בבקשה בסמוך למועד כתיבת מכתבי זה נענתה העיתונ.10
גיף הקורונה.לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקות בהתמודדות עם נ

כאמור אין יסוד לאיסור הגורף שנקבע על אי גילוי הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה..11

(א)  35סעיף תכוון טחון המדינה (במובן אליו הגיף הקורונה אינה בגדר בההתמודדות עם נ.12
החוץ של המדינה. ) וגם אינו בגדר יחסי1(

) כי הדיונים 3כח סעיף משנה א (מגם אם הממשלה קיבלה החלטה (גורפת או פרטנית) .13
גיף הקורונה, יהיו חסויים, אזי מדובר בהחלטה פסולה, בממשלה בקשר להתמודדות עם נ

באר.לא סבירה, לא מידתית, שאינה יכולה לעמוד, וא

בו מופעלים כנגד כל אזרחי המדינה ביאה למצב דברים ההתמודדות עם נגיף הקורונה מ.14
בכל שעות היממה, אמצעי מעקב דרקוניים, רוב אזרחי המדינה נדרשים לשהות בביתם 

ועוד.

המכנה המשותף של כל האמצעים הללו (שאין חולק על הנחיצות שלהם גם אם יש חולק .15
 – סיות ביותרבזכויות האזרח הבסיגיעה משמעותית פוא של עים) העל הדרך בו הם מבוצ

התנועה, פרטיות, חופש העיסוק ועוד.חופש 

ל כי השקיפות והגילוי משמשים כלי בידי האזרח במסגרת הרציונ - אלו מתחייבמכל .16
ה לאזרחי המדינה תהידווקא במועד זה, כי  – לגבש את דעתו על השלטון ואף לבקר אותו
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גיף הזכות, דרך קבלת המידע, להיחשף במלואן לדיונים של הממשלה העוסקים בנ
הקורונה.

כפי אכן יתכן וחלק כזה או אחר של דיון ראוי או נכון שיוגדר כסודי, אך איסור גורף, .17
אמור עומד , לעיון וגילוי של הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה אינו סביר, וככעתשקיים 

להוראות חוק היסוד, אשר קבע במפורש כי רק חלק מסוים ומוגדר מדיוני  בניגוד מפורש
הממשלה יהיו חסויים.

לקבל עיון מלא  ה, כי ניתן יהית חירום זו, ישנה חשיבות עצומהלאור זאת, ודווקא בשע.18
(או חלקי) בפרוטוקולים של הממשלה העוסקים בהתמודדות עם נגיף הקורונה. בוודאי 

שיחולו על האזרחים.גבלות לאותו חלק העוסק במ

זאת ועוד..19

סלול של דרך המכיום כידוע לך היטב, חלק משמעותי מההוראות לאזרחים ניתנות .20
לחוק יסוד הממשלה. 39תקנות שעת חירום לפי סעיף 

.כל חוק ףשכוחן יפה על אר לממשלה, הלכה למעשה, להתקין תקנות מאפשסעיף זה .21

הלכה מסגרת ההחלטות שלה על תקנות שעת חירום יושבת ה בבמילים אחרות, הממשל.22
, ואותן תקנות פוגעות משמעותית למעשה כ"מחוקק" אשר מתקין תקנות לשעת חירום

.בחלקה ראויה)הגם שפגיעה יסוד (בזכויות 

י פיקה" אשר נערך בממשלה, צריך ואמור להיות שקוף כובן זה, אותו הליך "חקבמ.23
חוקקים במצב רגיל.שנעשה הליך חקיקה בבית המ

לעיון להורות לממשלה למסור  נה אליך בזאת בפניה דחופהלאור כל האמור לעיל הנני פו.24
יבות הממשלה העוסקות במאבק בנגיף הקורונה, של יש רוטוקוליםכל הפהנגיש את ול

בדיונים לקראת אותם פרוטוקולים העוסקים סודי שיש בהם, ובוודאי את למעט מידע 
.התקנת תקנות שעת חירום

יעה ולים יש בה משום פגהפרוטוק אי גילויום, ונו בעיצומו של מצב החירנוכח שא.25
, לא יהיה בה כל תועלת, מתן תשובה לפניה זו בעוד זמן רבהוראות חוק היסוד, ונוכח שב

.הימים מרגע קבלת 7הינך מתבקש להשיב על פניה זו בתוך 

ה כאמור, או שכל שאקבל תשובה שלילית, תוגש על ידי עתירה ככל שלא אקבל תשוב.26
צדק.שפט הגבוה ללבית המבעניין 

נא ראה בפניה זו משום מיצוי הליכים..27

 בכבוד רב

שחר בן מאיר עו"ד

העתק: מזכיר הממשלה
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2020במרץ  31
 לכבוד

 צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה 
ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה 

התפרצות  זמן הממשלה ב  לציבור אודות דרכי הטיפול והחלטות לפרסום ומסירת מידע בקשההנדון: 
בישראל הקורונה נגיף

 שלום רב,

ממשלת ישראל, כממשלת מעבר שבמעבר, את המאבק מנהלת  2020למן תחילת חודש מרץ .1

בהתפשטותו של נגיף הקורונה. מדינת ישראל מצויה, כידוע, במצב חירום מיום הקמתה. סעיף 

יסוד: הממשלה הוא שמעניק לממשלה את הסמכות להתקין תקנות בשעת חירום, -לחוק 39

בהליך מסודר נחקקות אף שמדובר בהוראות שיפה היה לו היו , וזאת תוך עקיפה של הכנסת

או לקבוע תנאים, אלא ן כך, רשאית הממשלה במצב הדברים להפקיע זמנית את תוקפ בכנסת.

ומתקינה תקנות , כמחוקקואכן, בימים אלה יושבת ממשלת מעבר . אם יש הוראה אחרת בחוק

, כשרובן המכריע כרוכות בפגיעה חסרת תקדים בזכויות הפרט, לשעת חירוםעל גבי תקנות 

שכן זו נעשית לשם  ,בחלקה ראויההגם שפגיעה זו ביחסי אזרח ומדינה ובמרקם החיים, 

שמירה על בריאות הציבור.של ראויה תכלית 

מבלי להתייחס לגופן של תקנות שעת חירום כאלה ואחרות שהותקנו בשבועות האחרונים, .2

על דיוניה  לציבור לדווח להקפיד , ועל אחת כמה וכמה ממשלת מעבר,שלהממהמ מצופה

דבר שלא , ותכוף שקוף באורח הקורונהדרכי הטיפול בהתפרצות נגיף והחלטותיה בקשר עם 

לא רק להואיל יכולים לציבור ודיווחים רצופים ומלאים שקיפות סבורים, כי  אנו .נעשה עד כה

 עתב יםהדרוש של הציבור, וסנו הלאומיו ושמירה על חאלא גם בגיבושעם בריאות הציבור 

כמובן שהגילוי המבוקש במסגרת פנייה זו אינו מתייחס למידע שבפרסומו עלול להיות  .1הזו

 על אוסר הדין שלגביהם חיוניים ציבוריים אינטרסים בשארמשום פגיעה בביטחון המדינה ו

 .מפורשבגילוי 

הכיר אף הוא בחשיבותו של מידע הנוגע  כי חוק חופש המידע ,בנקודה זונקדים ונציין .3

טעמים של שמירה על בריאות הציבור יהוו משקל קובע כי  לחוק זה 10לבריאות הציבור. סעיף 

לזכות מסירת מידע ציבורי, אף אם ישנם אינטרסים שיש בהם כדי לשקול שיקולים נגד 

מסירת המידע. 

, מסירת 3.1002להנחיה על רקע זה, ועל בסיס הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה בהתאם  .4

וכן  34-לתקנון לעבודת הממשלה הבהתאם  ,פניות מן הציבור-מידע מישיבת הממשלה

, אנו מבקשים לקבל לידנו את המידע 1998–בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

 כפי שיפורט להלן:

1 -respond-countries-well-how-determines-https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/thing
coronavirus/609025/  
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על פי פרסומים רשמיים ואחרים,  – בסיס המידע והתשתית העובדתית להחלטות הממשלה.5

הערכות ומודלים שונים הכוללים נתונים  הממשלהבפני , מובאים הקורונה משברפרוץ מאז 

. נתונים אלו, מהווים בסיס להחלטות דרכי טיפול בנגיףלרבים המהווים למעשה חלופות 

רבה  התפרצות הנגיף מאופיינת במידהעם ההתמודדות ולצעדים הננקטים על ידי הממשלה. 

תאוריות שונות ביחס לניתוח אשר מוצאת ביטוי, בין היתר, בהצגתן של חוסר ודאות, של 

בסיס המידע המצוי בידי בהצגת עליונה קיימת חשיבות משום כך  ודרכי הטיפול. המצב

אם כמסמך כתוב או  ה,נבקש את המידע הבא שהוצג לממשללעניין זה  לציבור., הממשלה

:2התקבלו החלטות בדבר הצעדים שננקטובסיסו על שעל ואו בכל דרך אחרת מצגות כ

הן ביחס למצב התחלואה והן  – צב הדברים בישראלסקירה מקיפה של מ .א

ביחס לעומס על מערכת הבריאות וכן נתונים אודות מערכות נוספות (כגון 

היציבות הפיננסית, מערך שרותי הרווחה וכד') שיש בהן להשליך על החלטות  

;בשעת חירום הממשלה

בנוגע  וסקירות של מערכת הבריאות (משרד הבריאות ובתי החולים) נתונים  .ב

 ,ובתי החולים כפי שאלו הוצגו לממשלה המערכת הבריאותיתהיערכות ל

כוח האדם ולהבדיל,  , הזמינות והתקינות ובתוך כך מספר מכונות ההנשמה

היערכות בתי החולים כן נתונים לגבי והמוניטורים הדרושים להפעלתן, 

לקליטת מאסה הולכת וגדלה של חולי קורונה שנזקקים  רפואייםוהצוותים ה

 לאשפוז. 

שהבנת דרך פעולתו והשפעתו של הנגיף נלמדת  הגם – מידע אודות הנגיף .ג

בימים אלו, יש לפרסם את המידע הרפואי המקובל על גורמי הרפואה, ומהווה 

וזה שהוצג בפני  את המידע המחקרי התקף עליו נשענים מקבלי ההחלטות

; ממשלת המעבר

עמדו בפני מקבלי ההחלטות  שהוצגו ומחקרים ומודלים  – מחקרים ומודלים .ד

וככל שאלו אומצו על ידי  ,וההתמודדות עימו בנוגע להתפשטות הנגיף

הממשלה כדרך פעולה נבקש לקבלם.  

דרכי פעולה של מדינות שונות שישראל החליטה לאמץ   – מצב הדברים בעולם .ה

כמו כן  , ות, תוך הבנה מדוע מודל מסוים, או חלקו מתאים לישראלאו לדח

מדוע חלופות אחרות (לעתים פוגעניות פחות) נפסלו;

לטיפול בהתפרצות  תכנית ארוכת טווח האם ישנה  –מדיניות ויעדי הממשלה  .ו

שהוצגו לממשלה, התרחישים השונים שאומצה והתרחישים נגיף הקורונה

ככלל אין להחיל באשר לתשתית העובדתית,  ה ולהלכה שנקבע (נבו),  יעל גרמן ' נ עו"ד אריה גבע 7024/03לעניין זה נפנה לעע"מ   2
) על מידע עובדתי שנאסף על ידי הרשות לצורך גיבוש מדיניות. משנשלמה מלאכת עיצוב המדיניות אין  2(ב)(9את הסייג שבסעיף 

. הסייג ויש לחשוף את המידע הרלוונטי בפני הציבורהרשות יכולה לחסות עוד בצלו של 
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לצורך התמודדות עם הנגיף נבקש  הממשלה להשגה על ידי יעדיםככל שנקבעו 

יעדיה. הממשלה אינה משיגה את ש, ומה הן ההשלכות במקום לקבלם

 תכנית הפועלה שגובשה והוצגה לממשלה על מנת להתגבר ולצאת מהמשבר . ז

הדיונים בדבר התמודדות עם  כלל מצגות שהוצגו לממשלה במסגרתובתוך כך 

.נגיף הקורונה

הסר ספק אין באמור כדי לדרוש מהממשלה לפרסם מידע שאינו מצוי  למען 

 בפני מקבלי ההחלטות. הוצג בידה, אלא לפרסם מידע שממילא קיים ו 

 –גרמות ו פרוטוקולים וסטנ

סטנוגרמות של דיוני הממשלה שעניינם מאבק בנגיף ו/או פרוטוקולים  .א

בכל ה"חזיתות", דהיינו בפן בריאותי, רפואי, כלכלי, מסחרי וכו'. הקורונה

ספחיהם בקשר עם דיונים שנערכו נרוטוקולים, סטנוגרמות, תמלילים ופ .ב

בממשלה באפשרות להפעיל תכנית חירום לאומית שגיבש משרד הבריאות 

בכותרת "תכנית מוכנית   2007-להתמודדות עם מגפה, כגון זו שפורסמה ב

 : יאות לשפעת פנדמית"מערכת הבר

https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLi

b/tora/BIO_TORA_PANDEMIC_FLU.pdf 

במסגרת  התקנת תקנות שעת חירום שעניינםאו סטנוגרמות \ פרוטוקולים ו .ג

.המאמץ להאטת התפשטותו של נגיף הקורונה

 הטיעון המשפטי: 

הממשלה קובע כדלקמן   :יסוד-לחוק 35סעיף 

יסוד: הממשלה כלל לא מונע את פרסום המידע -חוקמצדיק את מסירת המידע.  פן המשפטיהגם .6

על מנת לתאר את  . היסוד-חוקתר את ו סתקנון לעבודת הממשלה ב  המצויאיסור ה, והמבוקש

יסוד: הממשלה כלשונו:-לחוק  35המצב המשפטי במדויק, יובא להלן סעיף 

דיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בענינים אלה הם סודיים וגילוים ה  (א)    .35
 ופרסומם אסור: 
ביטחון המדינה;    )1(

יחסי חוץ של המדינה;    )2(

אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכריזה עליו   סוג ענינים   )3(
בצו, לענין סעיף זה; 

ענין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של ענין כאמור   )4(
אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה.
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הממשלה, או מי שהממשלה   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על דברים שהממשלה או ראש  (ב) 
או ראש הממשלה הסמיכוהו לכך, התירו את פרסומם, או על דברים שפרסומם נדרש על פי דין. 

באשר לסודיות הנזכרת לעיל ת היועץ יהמקור הנורמטיבי שבו נתלים תקנון הממשלה והנחי .7

 של  סגורה רשימה תקובעהממשלה, אלא שזו  יסוד:-לחוק 35סעיף היא הוראת המסמכים 

עניינים שהדיונים בהם הם סודיים וגילויים ופרסומם אסור. 

כגון התמודדות לאומית עם אתגר אפידמי עולמי, רשימה סגורה זו כלל לא כוללת עניינים .8

 או הוצגו לממשלה\והחומרים שהוכנו להחלת חיסיון גורף על אין מקום על כן כבענייננו, 

מחדל., ודאי לא כברירת לרבות הדיונים עצמם

-בעוד חוק. יסוד: הממשלה-שהתקנון המדובר סותר במידת מה את חוקנציין  –מבחינה זו .9

יסוד הממשלה קובע רשימה סגורה של נושאים שהדיון לגביהם ייוותר סודי, הרי שהתקנון 

 .3(ב) לו כי תמליל הישיבות יסומן כ"סודי ביותר"71מרחיב וקובע בסעיף 

המחוקק בחר להעניק יתר משקל לזכות למידע כאשר זו נוגעת פנייתי,  בראשית ציינתיכפי ש.10

:לבריאות הציבור"

קובע כדלקמן: 1998התשנ"ח  -חופש המידעלחוק  10סעיף 

, תיתן  9-ו 8למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות סעיפים  בבואה לשקול סירוב  .10
הרשות הציבורית דעתה, בין היתר, לענינו של המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו,  
וכן לענין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או  

 בטיחותו, או שמירה על איכות הסביבה. 

וקש עשוי להיות כזה שהממשלה רואה את סודיותו כחיונית המידע המב שמקצתמובן לנו .11

טחון המדינה, ביחסי החוץ שלה וכיוצא באלה. אולם, מכאן ילמדינה בשל חשש לפגיעה בב

הדיונים בדבר התמודדות עם משבר כלל של  תמוחלטסודיות להטלת ארוכה מאד הדרך עד 

ויוער, גם בימים כתיקונם  .ועל הנתונים המשמשים יסוד להחלטותיה של הממשלה הקורונה

ספחיהן, ראוי שיגיעו לציבור (בהתאם נפרוטוקולים וסטנוגרמות של ישיבות הממשלה, על 

מסירת מידע שצוינה לעיל וכותרתה " ,3.1002הנחיה כך גם  .לדרישה ולעניין הציבורי)

, את האפשרות למסירת המידע האמור " מבהירהפניות מן הציבור –מישיבות הממשלה 

ב"נסיבות מיוחדות" ו"במשורה".

ובמרבית הדיונים נערכים כבימי שגרה, אינם מכל מקום, היות שבעת הנוכחית דיוני הממשלה .12

ללא פיקוח  ,מתקבלות החלטות על התקנת תקנות חירום הפוגעות בחירויות פרט ואזרח

ולהורות על  המתואר לעיל פעיל את החריגיש, לכל הפחות, להשפרלמנטרי אפקטיבי, ברי 

. פרסום מידע לציבור

קובע כי "תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן   26.5.2015מיום  34-(ב) לתקנון לעבודת הממשלה ה 71סעיף  3
יסווג 'סודי ביותר'. (...)". ס"ק (ג) קובע חריג לכלל זה, ולפיו "מזכיר הממשלה רשאי, על אף האמור בסעיף (ב) לעיל, לסווג תמליל  

יסוד:  -לחוק 35, תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות השרים בדיוניהן בעניינים המפורטים בסעיף ולםאאו חלק ממנו בכל סיווג. 
 לתקנון זה בשינויים המחויבים."  72הממשלה, יסווגו 'סודי ביותר' ויחולו עליהם הוראות סעיף 
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תלוי בסולידריות חברתית ובשיתוף פעולה של הציבור דווקא בעת הזאת, שבה עתידו המשותף .13

רוב רובו של הציבור מסוגר בבתים שצעדים קשים, שעה וממשלת המעבר נוקטת באזרחי 

ישיבות של  םפרוטוקוליהלפעול לאלתר לפרסום יזום של כלל  חיוני –ונשמע להוראות 

.לההממשלה והחומרים שהוגשו 

בימים אלו שביצעה ממשלת אנגליה למהלך הלב תשומת אנו מבקשים להפנות את בהקשר זה, .14

לנקוט המסמכים והמחקרים שהובילו אותה , וכיצד פרסמה באופן יזום את כלל ממש

covid-https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-19-במדיניות בה נקטה:

response-government-uk-the-supporting-evidence-scientific 

סוף דבר:

 השקיפות והגילוי הםהרעיון ש י העומד בבסיס זכות הציבור לדעת מושתת עלהרציונל העיקר.15

. כך, על אחת ועלי פקחול לגבש דעתו על פעולות שנוקט השלטון י הציבורכלי בידבין היתר 

 הםימים אלו בב .כמה וכמה ישנה חשיבות לפרסום מידע הנוגע לפעולותיה של ממשלת מעבר

, אנו לּוט ָּבֲעָרֶפלסגר (גם אם חלקי) ועתידם הקרוב  במצב שלנמצאים אזרחי מדינת ישראל 

 באופןוהליך קבלת ההחלטות,  לדיוני הממשלה תו של הציבורבאמצעות חשיפסבורים כי 

לסייע הציבור בצעדים בהן נוקטת הממשלה, אמון לסייע ולהגביר את  הדבר מבוקר, יכול

. בעת הזו שולהגביר את שיתוף הפעולה האזרחי הדרזרחי ישראל ולביטחונם האישי של א

כולנו תקווה כי משבר זה יחלוף במהרה, ובמידת נזק מועטה. עד אז, ומתוך רצון להבטיח .16

לפעול אנו סבורים שיש , והליך קבלת ההחלטות הגנה על זכויות יסוד ותקינות פעולות הממשל

הממשלה בניהול משבר זה. שקיפות זו אינה פריבילגיה על מנת להגביר את רמת השקיפות של 

שמירה על בריאות תסייע בגם זו ו, אלא מהווה רכיב נדרש ומרכזי במלחמה בנגיף הקורונה

.כמו גם בחוסנם של האזרחים לשמור על הכללים הנכפים עליהם הציבור

ה הממשלה והיועץ פונים אל מזכיר התנועה לחופש המידע, - על כן, לאור כל האמור לעיל, אנו.17

ומבקשים להעמיד את כל המידע המפורט לעיל לעיונו של הציבור על פי דין  המשפטי לממשלה

.וללא כל דיחוי

לפעול על פי כל דין למיצוי זכויותיהם בפני כל  העל זכותתנועה לחופש המידע, שומרת ה.18

.ובכתב ככל שפנייה זו לא תענה כדין ,ערכאה מוסמכת

 בכבוד רב,

רחלי אדרי, עו"ד 
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  2414/20עתירה לבג"צ 
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 כתב תגובה מקדמית 
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נ' ממשלת ישראל ואח'לנדאו ואח'  
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 העליון בבית המשפט
 גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 עיתון 'הארץ' –, עיתונאית נעה לנדאו. 1
 הוצאת עיתון 'הארץ' .2
 , עו"דשחר בן מאיר .3
 , עו"דיצחק אבירם. 4

 בעצמם,  4-3העותרים 
 גן רמת 12רח' אבא הלל 

 03-6127979; פקס: 03-6127878טל': 
 . התנועה לחופש המידע5
 ידי ב"כ עוה"ד רחלי אדרי-על

 6713521יפו -אביב-, תל26סעדיה גאון רח' 
 03-9560359; פקס: 03-9560146טל': 

office@meida.org.ilדוא"ל: 
 'ידיעות אחרונות'. עיתון 'כלכליסט' מבית 6
 עיתון 'כלכליסט' -. תומר גנון, עיתונאי 7

ידי ב"כ עוה"ד ט' ליבליך,-על 7-ו 6, 2, 1העותרים 
 גליק עו"ד –מוזר  –משרד ליבליך 

 , בית יואל40אביב -רח' נמל תל
 03-5442375; פקס: 03-5442370טל': 

 . חן מענית, עיתונאי8
 . טל שניידר, עיתונאית9

 ) בע"מ1983פבלישר עתונות (. גלובס 10
 ידי ב"כ עוה"ד אוריין אשכולי-על

 אביב-, תל85רח' יהודה הלוי 
03-5609882; פקס: 03-5662038טל': 

20/1424ג"ץ ב   

 י ם ע ו ת רה 

נ   ג   ד
 ממשלת ישראל. 1
 מזכיר הממשלה. 2
לממשלההיועץ המשפטי . 3
 פרקליטות המדינה ידי-על

 ירושלים ,משרד המשפטים
02-6467011פקס:  ;073-3925370טל': 

ב י םה מ ש י 

דינהמהמטעם  מקדמית תגובה

מוגשת בזאת תגובה מקדמית מטעם המדינה.  בית המשפט הנכבד,ת ובהתאם להחלט

דבר פתח

מדוע במסגרת העתירה שבכותרת מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנמק " .1

בכל התמלילים והפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקים והנוגעים עיון לא יאפשרו 

ינגישו לציבור מדוע לא "; )הסעד הראשון :(להלן "להתמודדות עם משבר נגיף הקורונה
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 "התמלילים ופרוטוקולי ישיבות הממשלה בנוגע לצעדים ולהתמודדות עם המשבר את

בסיס המידע והתשתית העובדתית על  מדוע לא ינגישו לציבור אתת; ו")הסעד השני :(להלן

. נוסף על )הסעד השלישי :(להלן [ההדגשה במקור] "בסיסם התקבלו החלטות הממשלה

, 34-טלות הוראות תקנון הממשלה הב" הורות עללמתבקש  הנכבד כך, בית המשפט

העוסקים בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת בניגוד להוראות 

כל הפרוטוקולים (למעט לקבוע כי "; )הסעד הרביעי :(להלן "לחוק יסוד: הממשלה 35סעיף 

חריגים שבהם) העוסקים בהתמודדות עם המשבר אינם נכללים בגדר העניינים שהם 

: (להלן "לחוק יסוד: הממשלה 35ודיים אשר אינם מותרים בגילוי לפי הוראות סעיף ס

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות ולקבוע כי ; )הסעד החמישי

בטלה ומבוטלת בהיותה סותרת את ) "3.1002פניות הציבור (הנחייה מס'  –הממשלה 

.)הסעד השישי :ן(להל "לחוק יסוד: הממשלה 35הוראות סעיף 

כפי שיפורט להלן, עמדת המדינה היא כי העתירה שבכותרת אינה מקימה כל עילה  .2

ביחס לחלק מן כמו כן חלק מן הסעדים הכלולים בה התייתרו, ו(ו להתערבות שיפוטית

 ., ודינה להידחותהסעדים המבוקשים אף עומדות למדינה טענות סף)

: מסמכיםהלכה למעשה, העותרים מבקשים גילוי של שלושה סוגי 

שלה, המפרטים את כל הנאמר הממ של ישיבות מלאים ("סטנוגרמות") תמלילים) 1(

 ; בישיבות

 72הממשלה אשר כוללים מספר פרטים, בהתאם לסעיף  ישיבותשל  פרוטוקולים) 2(

 ; 34-הממשלה הלתקנון לעבודת 

התקבלו החלטות הממשלה  םעל בסיסש תית העובדתיתהתשבסיס המידע ו) 3(

 נטיות. ווהרל

כדלקמן: יצוין, בתמצית .3

; להלן תובא עמדתה המדינה מתנגדת למסירתם -ישיבות הממשלה  באשר לתמליליא. 

הקובע כי סיווגם  34-לתקנון לעבודה הממשלה ה 71לפיה בניגוד לטענות העותרים, סעיף 

תמלילים אלו למעט קובע איסור בדבר עיון באלו הוא "סודי ביותר", והשל תמלילים 

יסוד: הממשלה; -(א) לחוק35(ו) ועם סעיף 31, עולה בקנה אחד עם סעיף לחברי הממשלה

עקרון השקיפות, שאין להפריז בחשיבותו כפי שנראה להלן,  .בדיןהיטב ת ומעוגנהוראותיו ו

מול שיקולים מתחרים כבדי משקל, ובראשם עקרון לענייננו, אינו ניצב לבדו ויש לאזנו 

האחריות המשותפת של חברי הממשלה והחשש מפני "האפקט המצנן" אשר עלול להשפיע 

 –הזו  האיזוןמלאכת הינתן ב על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו.

 -חסית המשקפת תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה מוחלטת כי אם י

ועל בסיס הוראות הדין, עמדת המדינה היא כי אין כל מקום לחשיפת התמלילים 

94



 3

, ואין מקום להחלת חריג של איסור עיון בתמלילים אלו הכלל, וכי בענייננו תקף המבוקשת

 ; לו

יצוין כי המדיניות לפיה תמלילי ישיבות הממשלה אינם מפורסמים, הוכרה כלגיטימית 

, במסגרתה נכללה 3.1002מס' לממשלההמשפטיהיועץחייתוראויה גם במסגרת הנ

התייחסות לצורך להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים, ללא האילוצים 

) לחוק חופש 4(ב)(9פרסום הדיון, ברוח הוראותיו של סעיף מ העשויים להיות מושפעים

כרעיהן, על ות אלה על קירבן ו; לעמדת המדינה, בענייננו חלות תכלי1998-המידע, התשנ"ח

עמדה זו של המדינה נטועה היטב בדין, . במקרה דנן לחרוג מהכלל בעניין זהואין כל מקום 

 ואין כל מקום להתערבות שיפוטית בה, לרבות לא על רקע המקרה הקונקרטי שלפנינו.

על  , פרוטוקולי החלטות הממשלה אינם נמניםכפי שנראה להלן – םלפרוטוקוליבאשר ב. 

 .הדברים שתקנון עבודת הממשלה הסמיך את מזכיר הממשלה לפרסם פומבית באופן יזום

עם זאת, אין משמעות הדבר שקיימת מניעה קטגורית למסירת פרוטוקולים אלו, כאשר 

ככלל הדבר נעשה בדרך הקבועה בדין למסירת מידע מן הרשות, קרי בדרך של בקשת חופש 

 מידע. 

הפרוטוקולים  מסירתר בחינת הדברים, המדינה אינה מתנגדת לבנסיבות ענייננו, ולאח

המבוקשים, ולתגובה זו מצורפים כנספחים פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה 

ליום פרוטוקולים של ישיבות שקדמו ; ועד מועד כתיבת שורות אלו 8.3.20החל מיום 

וכן פרוטוקולים ; היוםבהם עלה הנושא הנדון גם אם לא היה קבוע כנושא לסדר  8.3.20

(נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), של ועדת שרים שהוקמה מכוח תקנות שעות חירום 

בנסיבות אלו, העתירה בכל הנוגע לבקשת הפרוטוקולים . ורלוונטיים לענייננו 2020-תש"ף

. מיצתה עצמה והתייתרה –

בכוונת מזכירות הממשלה לפרסם פרוטוקולי שאין משמעות הדבר , כי כבר עתה יודגש

החלטות באופן יזום מעתה ואילך, שכן לפרסום כאמור אין עוגן בתקנון עבודת הממשלה 

מפורסם  –ההחלטות עצמן  –וממילא עיקר המידע המצוי בהן  או בחוק חופש המידע,

ות להן עשה מאמץ להיעניתוגשנה בקשות לקבלתן לפי חוק חופש המידע יאם באופן יזום. 

ל בהתחשב במכלול הנסיבות והאילוצים הקיימים, ובלוח זמנים קצר ככל הניתן, הכ

 .המיוחדות בוודאי בתקופה הנוכחית על נסיבותיה

 "בסיס המידע והתשתית העובדתית שעל בסיסם התקבלו החלטות הממשלה"באשר לג. 

הממשלה, באופן יזום, ככלל, על דרך שגרה, מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד ראש  –

(הכוללות דברי  סדרי היום של ישיבות הממשלה והצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה

בתקופה האחרונה, מטבע הדברים, התקבלו החלטות . לקראת ישיבותיה ,הסבר וצרופות)

הממשלה בלוח זמנים דחוף ביותר, כאשר חלק ניכר מן ההחלטות התקבלו בדרך של משאל 

והחלטות אחרות התקבלו בישיבות (א) לתקנון עבודת הממשלה, 19יף טלפוני לפי סע

ממשלה שנוהלו בדרך של ועידה טלפונית, ואשר סדר היום להן הופץ פעמים רבות זמן קצר 

95



 4

בשל הנסיבות המיוחדות ולוח הזמנים הקצר העומד  ,זאת .מאד לפני תחילת הדיון בהן

לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם גיבוש הצעות ההחלטה. בנסיבות אלו, וכאשר סדר יום 

תה שהות להפיץ את סדרי יהממשלה הופץ לשרים זמן קצר לפני תחילת הישיבה, לא הי

רך כלל. עם היום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה לפני הישיבות כפי שמקובל בד

את כלל סדרי היום בדיעבד  זאת, מזכירות הממשלה פועלת בימים אלה ממש לפרסם

ל ו, הכאפרילולהערכת הגורמים הרלוונטיים התהליך צפוי להיות מושלם עד סוף חודש 

בכוונת מזכירות הממשלה . כפי הנמסר, בכפוף למשימות הדחופות העומדות על הפרק

וככל שהדבר יתאפשר ם גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, להמשיך לפעול לפרסום סדרי היו

בשים לב לאילוצים הנובעים מהנסיבות המיוחדות כעת, עובר לקיום הישיבה, ואם הדבר 

 לא יתאפשר אז לאחריה. 

כמו כן נמסר, כי מזכירות הממשלה פועלת גם להעלאת הצעות ההחלטה בענייני המאבק 

של משרד ראש הממשלה (לרבות הצעות בהתפשטות נגיף הקורונה לאתר האינטרנט 

החלטה שהתקבלו במשאל טלפוני, שאינן מתפרסמות באופן יזום בשגרה), ולפי הנמסר, 

בכפוף למשימות הדחופות  –, גם כן תהליך זה צפוי להסתיים אף הוא עד סוף חודש זה

 .שעומדות על הפרק

פני לשעמדו  צרופותהסבר והכוללות דברי (עם העלאת כלל סדרי היום והצעות ההחלטה 

שבכותרת, תתייתר העתירה ראש הממשלה,  לאתר האינטרנט של משרדחברי הממשלה 

חברי הממשלה והתשתית העובדתית שהופצה לגם ביחס לבסיס המידע  רובה המוחלטב

בטרם התקבלו החלטות הממשלה (יובהר כי מרבית ישיבות באמצעות מזכירות הממשלה 

לא הוצגו במהלכן מצגות, כפי שעשויות ו ;באופן טלפוניהממשלה הרלוונטיות התקיימו 

כן יובהר כי מזכירות  .להיות מוצגות בישיבות הנערכות בעת כינוס הממשלה באופן פיזי

הצעות ההחלטה שהופצו לקראת ישיבות  לעלחברי הממשלה, נוסף הפיצה הממשלה 

בקשר ). המל"ל: (להלן גם מן המטה לביטחון הלאומי ושהועברשלושה מסמכים הממשלה, 

הדרך, אם הם חפצים  העותריםלפני פתוחה למסמכים בודדים אלו, כפי הנמסר מן המל"ל, 

 ומתוך ראיה חיובית,באופן פרטני והללו יבחנו פרטניות לקבלתם בכך, להגיש בקשות 

בכפוף לאילוצים השונים. לפיכך, גם בהקשר זה, לא נדרשת הכרעה שיפוטית במסגרת 

 העתירה שבכותרת. 

החלטות ממשלה שקורה על דרך שגרה בעניינן של ו, כמו נבעניינזאת, ראוי להדגיש:  בצד

אין משמעות הדברים ששרי הממשלה אינם מקבלים חומרי אחרות במצב הדברים הרגיל, 

(הכוללות דברי הסבר רקע נוספים ומשמעותיים מעבר לסדרי היום ולהצעות ההחלטה 

מדובר בהיקף חומרים עצום  .החלטות הקונקרטיות, התומכים בתהליך קבלת ה)וצרופות

ביצוע  לצורך , בין היתרבקרב הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה השוניםשהופץ 

בפורומים שונים הכוללים גם את שרי הממשלה, וכן ; החלטהההצעות עבודות מטה וגיבוש 

באופן ישיר  צוהופחומרים אלה לא  .או גורמים ממשלתיים נוספים ל"להמבאמצעות 

 חלק מהמידעאינם והם  ;באמצעות מזכירות הממשלה לחברי הממשלה לקראת ישיבותיה

שעל בסיסו מתקבלות החלטות והמופץ באמצעות מזכירות הממשלה לקראת ישיבותיה, 
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, סדור שוטף באופן יםמועברה ועדכונים, סקירותנתונים, מסמכים, בהממשלה. מדובר 

זו או החלטת ממשלה כאו לקראת או דווקא בהקשר לושיטתי לאורך כל שעות היום ו

פי הגורם שאליו ביצעו -על, פי תוכנה-על –נזכיר כי העתירה שבכותרת גדרה עצמה . אחרת

-ועל בטרם הגשת העתירה (מזכירות הממשלה)הראשונית העותרים את פנייתם המקדימה 

לעניינו של בסיס המידע והתשתית  –גורמי הממשלה שצורפו אליה כמשיבים זהות פי 

אין  .יהיה במסגרת ישיבותתוממשלה לצורך קבלת החלטחברי הפני להעובדתית שהונחו 

של הנגשת כלל החומר בסוגיה הכוללנית, החורגת מגדרי העתירה, של העתירה עניינה 

מקבלי ההחלטות בדרגים שונים בעת קרות האירועים מושא ענייננו. פני להמקצועי שעמד 

ת בעניין זה, יש קושי מהותי לתחום את היקף ופרטני ותיובהר, כי ללא בקשמעבר לכך 

   החומרים הרלוונטי ולבחון את אפשרות מסירתם. 

  ל, כפי שיפורט להלן.והכ .4

הנורמטיבי רקעהתמצית 

הממשלהלעבודת תקנון ההממשלה ו :יסוד-חוק –רקע כללי 

קובע באופן קטגורי כי דיונים והחלטות של הממשלה ושל  יסוד: הממשלה-לחוק 35סעיף  .5

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

) של סעיף קטן (א):4(-) ו3לקבוע סודיות ביחס לעניינים נוספים, כאמור בפסקאות (

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

סודיים וגילויים ופרסומם אסור:

ביטחון המדינה;)1(

יחסי החוץ של המדינה;)2(

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(

 כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה.

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, "יסוד: הממשלה קובע כי -(ו) לחוק31סעיף  .6

 ".ן מסויםידרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה אם דרך קבע ואם לעני

עבודת הממשלה, המתווה את סדרי ישיבותיה ודרכי לתקנון המכוחו של סעיף זה נקבע 

 עבודתה של הממשלה. 
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שהותקן מכוח סמכותה כפי שניתנה לה בהוראות התקנון לפיו פועלת הממשלה הנוכחית,  .7

אושר  ,")התקנון" או "תקנון הממשלה(להלן: " 34-הממשלה הלעבודת תקנון החוק היסוד, 

; וכפי שיפורט בהמשך, הוא עולה בקנה 26.5.15מיום  29במסגרת החלטת הממשלה מס' 

. יסודה חוק) להוראות 4(א)(35-(ו) ו31סעיפים הוראות הסמכות המוקנית באחד עם 

לא יינתן פרסום "; וכי "ישיבות הממשלה הן סגורות"לתקנון הממשלה מורה כי  14סעיף  .8

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

 . "הממשלה ולפי שיקול דעתו

לתקנון  פרק י'ו דיוני הממשלה והחלטותיה;תיעוד עוסק באופן  הממשלה פרק ט' לתקנון .9

 עוסק בסודיות ומסירת ידיעות.

אשר  לתקנון) 71" (ס' תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים"תקנון הממשלה מבחין בין  .10

ם וההחלטות של הממשלה פרוטוקול הדיונילבין " כולל תיעוד מלא של כל הנאמר בישיבה;

  לתקנון). 72(ס' " ושל ועדות השרים

, מורה התקנון כי ככלל יתועדו דיוני הממשלה וועדות )"סטנוגרמות"( תמליליםביחס ל .11

השרים בהקלטה, וכי ייערך תמליל כפי שיורה מזכיר הממשלה. הסעיף מוסיף ומורה, כי 

ידי מזכיר הממשלה בגנזך המדינה; וכי העיון -" ויופקדו עלסודי ביותרהתמלילים יסווגו "

חמישים שנה, בהתאם  -בהם יהיה אפשרי לאחר שלושים שנה ובעניינים ביטחוניים 

לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד  8למגבלות העיון הקבועות בתקנה 

כן מורה . אלו לתקנות ההראשונובתוספת  )תקנות הארכיונים(להלן:  2010-תש"עהבגנזך), 

חברי הממשלה לא יקבלו עותק מן התמליל אולם יוכלו לעיין בו, ועיון עובד התקנון כי 

ציבור בתמליל טעון אישור מזכיר הממשלה אשר יינתן בנסיבות מיוחדות. למען הסדר 

 לתקנון כלשונו:   71הטוב, יובא להלן סעיף 

 תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים. 771"

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

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

התמלילים יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועברו לגורמים אחרים לרבות 

לשרים.

 להפקדת התמלילים בגנזך המדינה.מזכיר הממשלה אחראי 

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

התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים (עיון 

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

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

ממנו בכל סיווג.
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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 

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

לתקנון. 51סעיף 

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

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

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

 לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור.

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

 לעיונו של המבקש במזכירות הממשלה.

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

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

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

.]אחרת

גם במסגרת וראויה המדיניות לפיה התמלילים אינם מפורסמים הוכרה כלגיטימית  .12

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

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

:  1998-, התשנ"ח) לחוק חופש המידע4(ב)(9סעיף  רוח הוראותיו שלהדיון, ב

 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

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 סטנוגרמות צילום או

."במשורה

לתקנון הממשלה מורה על עריכת פרוטוקול לדיוני הממשלה  72סעיף , פרוטוקוליםביחס ל .13

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

לבעלי תפקידים  יםנשלח יםפרוטוקולה, לתקנון (ד)72סעיף בהתאם לכמפורט בסעיף. 

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

 פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים. 72"

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

וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים.
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, בפרוטוקול יירשמו שמות הנוכחים בישיבה, שמות הנעדרים, סיכום הדיוןן (ב)

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

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

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

ממשלה, לא תיכלל בפרוטוקול החלטה סודית ונוסחה יישמר בנפרד אצל מזכיר ה

 ובפרוטוקול יצוין "ההחלטה שמורה במזכירות הממשלה".

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

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

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

ברוב רובם של הנושאים הנדונים בממשלה, הנה כי כן, בהתאם לתקנון הממשלה,  .14

ורק  ;ההחלטות אינם סודיים פרוטוקולוכן מהלך הדיון כפי שמשתקף ב ההחלטות

המילולי המלא הוא סודי.  תמלילה

הכולל את הצעות ההחלטה) אף מתפרסם ; וסדר היום, חלק מהמידע (ההחלטותיצוין כי 

 .בהמשך יפורט, כפי שמטעם מזכירות הממשלה בפרסום יזוםבשגרה כיום 

ידי ממשלות -דומות במהותן להוראות שנקבעו על ההוראות התקנון הנוכחי בעניינים אל .15

משקפות סדרי עבודה מושרשים לפיהן פועלת הממשלה הן ו ;ישראל במשך שנים ארוכות

., בהתאם לתקנונים שאישרהמימים ימימה לאורך שנים ארוכות

 10עבר של ולתקנוני  הנוכחית הלן קישור לתקנון עבודת הממשלהמען הנוחות, לל

ו השתנו לאורך נכי מספרי הסעיפים הרלוונטיים לעניינ ,(יוער לההממשלות שקדמו 

 :השנים)

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 

bFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdfhttps://www.gov.il/Blo
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 

fhttps://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pd 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf 
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 73בפתחו של פרק זה, בסעיף לתקנון הממשלה עוסק בסודיות ומסירת ידיעות. פרק י'  .16

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

 73לפרסם ענינים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף מזכיר הממשלה "מתייחס לסמכות של 

יסוד: -(ב) לחוק35(ראו הסמכת הממשלה למזכיר הממשלה בהתאם לסעיף  "לתקנון

לחוק  35פרסום החלטותיה ודיוניה אשר פרסומם אסור בהתאם לסעיף הממשלה, להתיר 

)). 602, בעמ' 1498 היסוד (י"פ התשכ"ט

לתקנון, ומכוחו מפרסם מזכיר הממשלה את סדר היום  76הפרסום לציבור מוסדר בסעיף  .17

לדיוני הממשלה וועדות השרים, ואת החלטות הממשלה והחלטות ועדות השרים אשר 

קיבלו 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  77ידי מזכיר הממשלה, קובע סעיף -בצד ההוראות המסדירות פרסום לציבור על .18

מלפרסם ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או ועדות שרים,  מנועיםכי השרים 

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

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

מנוע מפרסום חומר שהוכן במשרדו של השר והוא בתחום אחריותו של המשרד, אך משום 

שר רשאי להסביר את החלטת הממשלה או הוועדה, ש כחומר לסדר היום. כן נקבע, כי שהוג

שור באיובלבד שלא יחלוק על ההחלטה ולא ימסור פרטים על הדיונים שקדמו לה אלא 

 ראש הממשלה.

פניות בכתב מהציבור בעניין החלטות ממשלה וחומר אחר לתקנון מורה, כי " 78סעיף  .19

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

הממשלה ולתקנון הממשלה, דיוני הממשלה  :יסוד-בהתאם לחוק פרק זה,-לסיכום תת .20

סודיים, שאפשרות העיון בהם היא מצומצמת ביותר, כמפורט  תמליליםונערכים  מוקלטים

, בשלב מאוחר יותרחשיפתם של התמלילים מתאפשרת הממשלה.  תקנוןל 71בסעיף 

הארכיונים. תבהתאם לתקנוידי ארכיון המדינה, -עלכחומר ארכיוני העומד לעיון הציבור 

רשימה סגורה  יםלתקנון, כולל 72בהתאם לסעיף אשר נערכים  החלטות ים שלפרוטוקול

סיכום הדיון, הנחיות ראש הממשלה,  שמות הנוכחים והנעדרים,של פרטי מידע, ובכללה 

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

אינם מסווגים  אלה ים. פרוטוקולציון שההחלטה התקבלה פה אחדבעד ונגד או הקולות 

כמו  .(ד) לתקנון72הדיון לבעלי התפקידים המפורטים בסעיף  יאחר ציםמופ כסודיים; והם

מידע, בהתאם החופש לפי חוק ת וכן, פניות לקבלת פרוטוקול ההחלטות במסגרת בקש

 לעניין.לתקנון, נבחנות פרטנית ונענות בהתאם  78לסעיף 
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משרד ראש הממשלה המרשתת של באתר  באופן יזום מזכיר הממשלה מפרסם נוסף על כך, 

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

והחלטות  החלטות הממשלהאת  ;בישיבותיה שהונחו לפני הממשלה הצעות ההחלטה

 הסיכומים של ישיבות הממשלהאת ו; ועדת השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה

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

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

 יצוין כי. שאים שנדונו גם אם לא התקבלה לגביהם החלטהלסקירות שהוצגו בישיבה או נו

ידי מזכירות הממשלה במרוכז אחת לשבוע, ביום -בדרך כלל פרסום ההחלטות נעשה על

חמישי, ביחס לכלל ההחלטות שהתקבלו בשבוע החולף. בימים אלה, נעשה מאמץ מוגבר 

כולו.לפרסם את ההחלטות בסמוך לאחר קבלתן והן מתפרסמות לאורך השבוע 

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

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

המרשתת של משרד ראש הממשלה, לאחר שהופצו תחילה לחברי הממשלה באתר 

נט הפנים ממשלתי, הידוע כ"אתר המעטפה". פרסום החומרים כאמור נעשה -האינטרה

ן עבודת הממשלה לתקנו 76-ו 14מכוח הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה לפי סעיפים 

 שנזכרו לעיל. 

צילום המכתב שנשלח ממזכירות הממשלה לשרים בעניין חומרים המתפרסמים באופן 

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

החלטות הממשלה בתקופה האחרונה -תמצית הרקע העובדתי 

המגפה", (להלן: " COVID-19גורם למחלה  SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה כידוע,  .21

אין . נכון להיום, 2019), שהתפרצה במהלך חודש דצמבר "הקורונה"או הנגיף" "

את צמצם ל ניתןבאמצעותו אשר ישראל חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון  תייבאוכלוס

ימים  14-2תקופת הדגירה של המחלה היא  .ידועספציפי אין טיפול ו התפשטות המחלה

עד  15%-לאחר החשיפה. שיעור התחלואה הקשה (המבוסס על הנתונים בסין) מוערך ב

בקרב  14.8%-במצב קריטי, ושיעור התמותה מוערך ב 5%, מתוכם מכלל החולים 20%

-; וב69-60בני  בקרב חולים 3.6%-; ב79-70בקרב חולים בני  8%-; ב80חולים שגילם מעל 

. 3.4%-מוערך בכ ת החולים. שיעור התמותה בכלל אוכלוסיי59-50בקרב חולים בני  1.3%

משמעותית בקרב קבוצות סיכון שעליהן נמנים אנשים גבוה יצוין כי אחוז התמותה 

מבוגרים וחולים במחלות כרוניות לרבות מחלות לב, יתר לחץ דם, מחלות ריאה, מדוכאי 

חיסון וסוכרת.

 על התפרצות) (World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב .22

 28.2.20יום ) בעל השלכות בינלאומיות. בPHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור ( הנגיף
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לרמה המגפה את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות  ארגון הבריאות העולמיהעלה 

 כפנדמיה.  COVID-19הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ום בי גבוהה מאוד.

והנחיות מינהל שונות, אשר שעת חרום מארג שלם של תקנות  רקםהתבתקופה האחרונה  .23

כידוע,  הטילו מגבלות שונות על הציבור בניסיון להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה.

עמדו לביקורתו השיפוטית של בית המשפט הוהחלטות אלו ואחרות מתוך מארג זה אף 

(פורסם באר"ש,  לוונטהל נ' ראש הממשלה 2435/20בג"ץ הנכבד (ראו לשם דוגמא בלבד: 

); בג"ץ 16.4.20(פורסם באר"ש,  באמונתו יחיה נ' ראש הממשלה 2394/20; בג"ץ )7.4.20

).הממשלה בן מאיר נ' ראש 2109/20

 .התקבלו בלוח זמנים דחוף ביותרבתקופה האחרונה החלטות הממשלה על רקע האמור,  .24

(א) לתקנון עבודת 19חלק ניכר מההחלטות התקבל בדרך של משאל טלפוני לפי סעיף 

 .הממשלה, והחלטות אחרות התקבלו בישיבות ממשלה שנוהלו בדרך של ועידה טלפונית

בדרך של  , עד לשעת כתיבת שורות אלו,ישיבת הממשלה האחרונה שהתקיימה, כי יובהר

היוועדות נערכה ישיבת ממשלה ב 15.3.20ביום  .8.3.20התכנסות פיזית נערכה ביום 

ועידה ת ושיח מאז אותו מועד כלל ישיבות הממשלה שהתקיימו נערכו באמצעותו; חזותית

ין השרים, בדומה לנעשה בישיבות ת דיון בות ועידה כאמור מאפשרו. שיחתוטלפוני

, לצורך קבלת החלטה דחופה (א) לתקנון19ממשלה. לעומת זאת, במשאל טלפוני לפי סעיף 

מופצת לשרים הצעת החלטה שעליה הם מתבקשים להצביע, בלי שמתקיים דיון בין השרים 

-בעלפי המשאל -לא יוכרע בו על, בישיבת הממשלה (אם מי מהשרים מבקש כי הנושא יידון

, כמפורט פה, אלא אם החליט ראש הממשלה כי מן ההכרח להכריע בדרך של משאל כאמור

(א) לתקנון). יצוין, למען הזהירות, כי ביחס להחלטות המתקבלות במשאל לפי 19בסעיף 

תמליל והפרוטוקול מתעד רק את (א) לתקנון עבודת הממשלה מטבע הדברים אין 19סעיף 

.לות במידת הצורךעצם קבלת ההחלטה ומניין הקו

הופץ פעמים רבות זמן קצר מאד לפני תחילת הדיון בהן,  לישיבות ממשלה אלו סדר היום 

נסיבות המיוחדות ולוח הזמנים הקצר העומד לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם בשים לב ל

 גיבוש הצעות ההחלטה.

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

לאחר פרסומו  ראש הממשלה של משרד מרשתתשהות להפיץ את סדרי היום באתר ה

באתר המעטפה ולפני הישיבות כפי שמקובל בדרך כלל. בצד זאת, מזכירות הממשלה 

להערכת הגורמים הרלוונטיים, סדרי היום בדיעבד ולפרסם את כלל בימים אלה פועלת 

בכפוף לאילוצים המיוחדים של תקופה זו  אפרילוף חודש סושלם עד לצפוי להיות מהדבר 

. בכוונת מזכירות הממשלה להמשיך לפעול לפרסום סדרי ולמשימות הדחופות שעל הפרק

ר יתאפשר בשים לב לאילוצים הנובעים היום גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, וככל שהדב

כמו שר אז לאחריה. מהנסיבות המיוחדות כעת, עובר לקיום הישיבה, ואם הדבר לא יתאפ
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סדרי היום בעת הזו שהופצו בלוחות זמנים קצרים נשלחו בזמן אמת לאגף כי  ,יצוין כן

 לשם הפצתם לאמצעי תקשורת. אש הממשלההתקשורת במשרד ר

התקבלו, מטעמי דחיפות, בדרך  אחרונהכאמור, חלק משמעותי מהחלטות הממשלה בעת ה .25

הצעות החלטה (א) לתקנון עבודת הממשלה. בימי שגרה 19של משאלים טלפוניים לפי סעיף 

ראש  משרד של מרשתתה באתר יזום באופן מתפרסמות אינן המופצות במשאל טלפוני

בתוקף והיא החלטה  קיימתפרק זמן קצר ביותר כבר בתוך  משום שממילא ,הממשלה

(א) לתקנון כאמור. 19התקבלה לפי סעיף היא כי , בציון העובדה לעיון הציבור מתפרסמת

, אשר בעטיין נוצר הצורך מאפיינות את העת הנוכחיתהנסיבות המיוחדות ה לנוכחעם זאת,  

לקבל החלטות דחופות רבות בדרך של משאל טלפוני, החליטה מזכירות הממשלה לפרסם 

מרשתת של באתר ה המתקבלות בדרך של משאל טלפוניהצעות החלטה באופן יזום גם 

 פועלת מזכירות הממשלה מול אגף טכנולוגיות מידע הבימים אל .משרד ראש הממשלה

ומבצעת את ההערכות הנדרשת להעלאת הצעות ההחלטה  במשרד ראש הממשלה

מרשתת. (א) לתקנון עבודת הממשלה לאתר ה19המתקבלות בדרך של משאל לפי סעיף 

להחלטות הממשלה הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה  האמור מתייחס יובהר כי

ת בלבד, ובשונה מדרך הפעולה הרגילה ביחס להצעות החלטה אלו. ההערכה היא כי העלא

דחופות יתר המטלות הלגם  שים לבבכאמור, , זה חודשהצעות אלו לאתר תושלם עד לסוף 

 .של נגיף הקורונה, לנוכח התפשטותו העומדות על הפרק בימים אלה

יביא למצב בו  מרשתת של משרד ראש הממשלה,פרסום כאמור באתר הכבר עתה יצוין כי  .26

שהופצו לחברי  הצעות ההחלטה ודברי ההסברסדרי היום,  כלל עומדים לעיון הציבור

 .ידי מזכירות הממשלה בעת הזו-הממשלה על

בהתמודדות עם  שרי הממשלה שוטף של עדכוןלהמטה לביטחון לאומי  פעילות

 מגפת הקורונה

את ההתמודדות עם מגפת  ומוביל מתכללהמל"ל בהתאם לקביעת ראש הממשלה,  .27

 הקורונה ברמה הלאומית.

המל"ל  הציג היועץ לביטחון לאומי וראש 8.3.20בתוך כך, במסגרת ישיבת הממשלה מיום  .28

 מנגנון, המדיניות בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה וסקר את יעדיהמצב  את תמונת

הממשלה.  משרדי של והתפקידים האחריות תחומי חלוקת, הניהול

 יםנפתח זהבעניין הרבים שכונסו צוותי השרים והדיונים בהממשלה  ותל ישיבמעבר לכך, כ .29

עיקרי ו תמונת המצב על אודות המל"ל היועץ לביטחון לאומי וראש מאת פה-בעלה בסקיר

בנושא. המדיניות
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ייעודית של קבוצת נמענים וואטסאפ  ןיישומובאמצעות יזם המל"ל פתיחה  23.2.20ביום  .30

ידי המרכז לניהול -הקורונה. קבוצת וואטסאפ זו מנוהלת על מגפת עם ההתמודדות בנושא

) לחוק המטה לביטחון לאומי, 8(א)(2משברים לאומיים במל"ל אשר פועל בהתאם לסעיף 

למעט השרים שמחזיקים בטלפונים ( הממשלה שריכל  צורפוקבוצה זו ל. 1998-תשס"ח

של אותם  ראשי המטותאפ סט, ועל כן צורפו לקבוצת הוואשומוניםיינעדרי יכולת להתקנת 

 נוספים -ניהוליים, מקצועיים ומשפטיים  – תפקידים בעליוכן ) לעדכנםתודרכו אשר שרים 

  .)קבוצת הוואטסאפ :(להלן ממשרדי הממשלה

 הגורמים כללוכן ל מרבית שרי הממשלהלמעביר המל"ל  ,טסאפאווהקבוצת  מסגרתב .31

 מועבר המידע כלל. רבים ועדכונים, סקירותמידע, נתונים, מסמכים,  בנושא העוסקים

 ומשרדיהם הממשלה לשרי ומסייע היום שעות כל לאורך ושיטתי סדור שוטף באופן

 נגיף התפשטות וצמצום לבלימה הלאומי למאבק בהקשר הנדרשלהעמיק את הידע 

. ובעולם בישראל הקורונה

המל"ל לשרים ולמשרדי הממשלה:   ידי-להמופץ עהשוטף להלן פירוט חלקי של המידע  .32

ידי המרכז -מופצת מידי יום על –של המל"ל בנושא הקורונה הלאומית מצב התמונת  .א

לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות הציבורי  ,לאומיים במל"ל לניהול משברים

היתר, פירוט על הנתונים, התכלית כוללת, בין ו טסאפאהנמצאים בקבוצת הוו

האסטרטגית, המאמצים הלאומיים בתחומים שונים (בריאות, כלכלה, הסברה, מדיני, 

, מאמץ ההסברה ,מגמות כלליות העולות מהנתונים, רציפות התפקוד אכיפה ואסטרטגיה)

השעות הקרובות, דגשים מתוך מבט ארוך טווח, דגשי  48-המאמץ הבינלאומי, דגשים ל

 ., ועודץ לביטחון לאומי וראש המל"להיוע

שרי הממשלה דגשי היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל להתמודדות עם נגיף הקורונה  .ב

מידי יום,  מקבלים וואטסאפובעלי התפקידים בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת ה

ראש היועץ לביטחון לאומי ודגשי באמצעות המרכז לניהול משברים לאומיים במל"ל, את 

ישיבות  רה"מ, בראשותבעקבות התייעצויות  שניתנו הלאותו יום, לרבות אלל"ל המ

מופצים, בין  ראש המל"להיועץ לביטחון לאומי ו דגשיממשלה או החלטות ועדות שרים. 

ובמקרים  עיקרי המדיניות של ראש הממשלה,מנת להעביר לשרים את -היתר, על

מנת ליישם את המדיניות -הנדרשות עלאת הפעולות נחות, לדייק ולטייב לה הנדרשים אף

    ברמה הלאומית.   שנקבעה

במסגרת זו מפיץ  – הממשלה העוסקים בנושא הקורונהמשרדי יומית של  תמונת מצב .ג

לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות המרכז לניהול משברים לאומיים במל"ל 

משרדים וגופי  ידי-לשהוכנו עמסמכים רבים טסאפ אהציבורי הנמצאים בקבוצת הוו

ידי -, לרבות תמונות מצב יומיות שהוכנו עללהתמודדות עם נגיף הקורונהבנוגע ממשלה 

ידי כל הרשויות השותפות למאמץ לבלימת התפשטות הנגיף. -משרדי הממשלה וכן על

 במשרדיםאת המתרחש  גם לדעת טסאפאהוו הנמצא בקבוצת שר כל זו יכולבדרך 

.למשרדו נוגעים או שמשיקים בנושאים האחרים
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משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הביטחון, של  מופצות הערכות מצב ,בין היתר

מודיעין, המשרד המשרד החוץ, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד לביטחון פנים, משרד 

 להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לנושאים אסטרטגיים

, משרד התקשורת, ופיתוח הכפר והספורט, משרד החקלאות, משרד התרבות והסברה

, משטרת והבטיחות בדרכים משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך, משרד התחבורה

 סוהר, רשות האוכלוסין וההגירה-ישראל, מערך הסייבר הלאומי, כיבוי אש, שירות בתי

יקרי העשייה המשרד, ע האחראי עלמצוינים מדיניות השר  הבחלק ממסמכים אל .עודו

תמונת המצב בתחום עליו אחראי סטטוס ביצוע הנחיות הדרג המדיני, של המשרד, 

 המשרד, נתונים, עדכונים, סקירות, המלצות והמיקוד של המשרד.

המרכז לניהול משברים לאומיים  – בנושא הקורונהפילוח שוטף של נתונים סטטיסטיים  .ד

בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים במל"ל מפיץ 

ביחס לשיעורי התחלואה, התמותה  העמקת בסיס הידעעדכונים שוטפים לשם  וואטסאפה

מספר הנדבקים המאומתים, מספר החולים בפועל, מספר החולים וההחלמה (לדוגמא: 

על  נוסף. )מקרי התמותה, מספר המחלימים ומספר הבדיקות, מספר במצב קשה בפועל

מוצגים הנתונים בחתכים, השוואות וניתוח מגמות בישראל, בזירה  הם אל, במסמכיכך

בדיקות יומי ותוצאות  יכך למשל, מוצגים מספר –הפלסטינית, במדינות האזור ובעולם 

ר השינוי במספר הנדבקים המצטבר (בחתך שבועי), מספר וחיוביות (בחתך שבועי), שיע

מגמת השינוי במספר המונשמים (בפועל) נדבקים מאומתים יומי ומצטבר (בחתך שבועי), 

(בחתך שבועי) ומגמת השינוי במספר המצטבר של מקרי המוות והחולים במצב קשה 

. (בחתך שבועי)

המרכז לניהול משברים לאומיים  – עומק ממוקדות לשם העמקת בסיס הידעסקירות  .ה

בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות הציבורי הנמצאים במל"ל מפיץ 

ידי משרדי הממשלה במגוון סוגיות הקשורות לנושא -מסמכים שהוכנו על וואטסאפה

המתייחסים, בין  מודיעין ומשרדים אחריםההקורונה (לדוגמא: מסמכים של משרד 

אסטרטגיות יציאה בארץ ובעולם; התמודדות עם התפרצות הנגיף במדינות רבות היתר, ל

, דרום ןטאיווא, מקסיקו, יפן, ארה"ב, פינלנד, םטנאוייובהן הודו, אסטוניה, ארגנטינה, 

מכונות הנשמה; תמונת לקוריאה וגרמניה; הגבלות על ייצוא מזון מאסיה; ייצור וביקוש 

יה ינגד יהודים; טיפול וסיוע לאוכלוסד מיגון רפואי; גילוי אנטישמיות מצב עולמית על ציו

הכוללת נתוני תחלואה וצעדים  וכן תמונת מצב עולמית של משרד החוץ ;תיקה ועודוהו

להתמודדות עם התפשטות הנגיף ביבשות אירופה, צפון אמריקה, אסיה, אפריקה, 

.)עדכונים מהאו"םואמריקה הלטינית והקריביים, 

המרכז לניהול משברים לאומיים  -אודות המתרחש בעולם על  תקשורתיים דיווחים .ו

בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים במל"ל מפיץ 

בארצות הברית, תמונת מצב ביחס לשיח התקשורתי הסוקר את המתרחש  וואטסאפה

לרבות  אפריקהבדרום אמריקה ובאסיה, במזרח התיכון, באירופה, ובמדינות נבחרות ב

גרפיקות שונות הכוללות נתונים מהעולם.  
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כלל החומרים שצוינו לעיל, המל"ל  לענוסף  – ידי המטה לביטחון לאומי-תדרוכי שרים על .ז

(תוך שימוש  גורמים ייעודיים במל"ל העוסקים בכךבאמצעות  ,שריםמבצע תדרוכים ל

מעבר לשיח הישיר המתקיים בין  זאת,במנגנון תדרוכים לשרים הקיים במל"ל בשגרה). 

היועץ ידי -הסקירות הניתנות עלוהשרים לבין היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, 

 ;לביטחון לאומי בישיבות הממשלה ובצוותי השרים, כפי שצוין לעיל

מערכתי ועצום ממדים, -רבאירוע ב עסקינןיצוין כי האמור לעיל מלמדנו כי  אגבבהערת  .33

מנת לתמוך -עלידי גורמי הממשלה השונים, -עלשהתשתית העובדתית הנבחנת במסגרתו 

 מגדרהחורגת בוודאי  במלואה תשתית זו .קפהבתהליך קבלת ההחלטות, היא עצומה בהי

למזכירות הממשלה; ראשונית אשר הוגשה לאחר פנייה מקדימה  של העתירה שבכותרת,

ידי מזכירות -שהועמדו עלבבסיס המידע והתשתית העובדתית  ונראה כי מוקד עניינה מצוי 

חברי הממשלה לצורך קבלת החלטותיה.פני להממשלה 

לשלמות התמונה, על רקע טענת העותרים בדבר החשיבות טרם סיומו של פרק זה יצוין ב .34

לצורך הנגשת המידע בעניין נגיף נטית לציבור, כי ווהכרוכה בהצגת תשתית עובדתית רל

עניין נגיף הקורונה , המרכז מידע רב בעודייעמוד י משרד הבריאותיצר הקורונה החדש, 

./virus-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministryתו, בכתובת וההתמודדות א

של מספר החולים (בחלוקה לפי המתעדכנת תדיר בין השאר, עמוד זה מציג תמונת מצב 

ם ומספר המאושפזים (בחלוקה לפי מקום מצב רפואי), מספר הנפטרים, מספר המחלימי

ווח על הפרת יהנגשת האפשרות לדאשפוז). כמו כן, העמוד מאפשר דיווח על בידוד בית, 

מציע הסבר לגבי מי נדרש לבידוד בית וכן הנחיות לקיום בידוד בית,  חובת בידוד בית,

גיף ועוד. בריאות, חומרי הסברה, שאלות ותשובות בנושא הנ תהנחיות להתמודדות ושגר

, העמוד מפנה לעמוד נוסף ובו כלל ההנחיות, הנהלים והמידע לצוותים על אלו נוסף

מקצועיים של היחידות השונות במשרד, לרבות שירותי בריאות הציבור וחטיבת הרפואה, 

guidelines-virus/medical-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry-בכתובת 

corona/.

ישנה הפנייה לכלל ההודעות  באתר המשרד בעמוד העוסק בנגיף הקורונהיתר על כן, 

פן המפורסמות באמצעות ערוץ הטלגרם של המשרד, המנגיש מידע רב בעניין הקורונה באו

החולים (לרבות  לגביהכולל בין השאר מידע מורחב בעניין תמונת המצב מידע זה,  .יומיומי

ותרשימים), מידע על תחלואה לפי יישוב, מספר בדיקות יומי, הקמת מתחמי טבלאות 

 חות אפידמיולוגיים, סרטוני הסברהבדיקה ועדכונים נוספים בענייני בדיקות הקורונה, דו"

 ועוד.

ישנם אתרים של משרדי ממשלה נוספים, אשר מנגישים מידע רלבנטי בעניין כמו כן,  

 : בלבד דוגמאשם הקורונה. ראו ל
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https://www.gov.il/he/Departments/General/corona_pmo -משרד ראש הממשלה 

  https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance -משרד האוצר 

 https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/default.aspx –המוסד לביטוח לאומי 

 https://www.gov.il/he/departments/alerts/1-corona-virus -משרד המשפטים 

קודם להגשת העתירה עוד נזכיר, בטרם נפנה להצגת עמדת המשיבים, כי העותרים פנו  .35

 , אשר צורפה1בהודעת מזכיר הממשלה לעותרת  , ונענובפנייתם המקדימה הראשונה

בטרם היה סיפק בידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבים להשיב  .1נספח כ לעתירה

לפניותיהם הנוספות של העותרים לגופן, הוגשה עתירתם שבכותרת (אשר לאחר הגשתה, 

צורפו אליה עותרים נוספים, לבקשתם ובהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד).

התערבות שיפוטיתהעתירה אינה מצדיקה  –דת המשיבים עמ

כפי שיפורט להלן, עמדת המשיבים היא כי אין מקום להושטה של סעד שיפוטי במסגרת  .36

במסגרת העתירה, העותרים מבקשים מספר סעדים, הנוגעים לחומרים  העתירה שבכותרת.

 שונים הנלווים לעבודת הממשלה. כפי שעולה מהאמור לעיל, ביחס לחומרים השונים

(תמלילי ישיבות הממשלה; פרוטוקולים של החלטות הממשלה; בסיס המידע והתשתית 

לאפשרות חשיפתו ולרמת חל דין שונה הנוגע  העובדתית שעמדו ביסוד החלטות הממשלה)

, ולמען הנוחות, נעשה החשיפה. נתייחס אפוא להלן לחומרים השונים ולדין החל בעניינם

.בהתאם לסדר הסעדים המבוקשים בעתירה, ראשון ראשון אחרון אחרון כן

 –דין הבקשה לעיון בתמלילים  אינו מצדיק התערבות שיפוטית; –הסעד הראשון 

התייתרה - פרוטוקולים של ישיבות הממשלהב ןלהידחות; הבקשה לעיו

סעדים: ראשית, לעיין -תתיבמסגרת הסעד הראשון מבוקשים, הלכה למעשה, שני  .37

בתמלילים המלאים ("הסטנוגרמות") של ישיבות הממשלה מושא ענייננו; שנית, לעיין 

 בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מושא ענייננו.

דין הבקשה לעיון בתמלילים להידחות, בהיעדר כל עילה להתערבות  –כאמור לעיל  .38

שיפוטית, ואילו הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה הרלוונטיות שהתקיימו עד כה 

 התייתרה. –מצורפים כנספחים לתגובה זו, ולפיכך העתירה בהקשר זה 

נפרט. .39

התמלילים של ישיבות הממשלה

לתקנון הממשלה, התמלילים הם ברמת סיווג "סודי ביותר".  71בהתאם לסעיף  .40
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יסוד: -לחוק 35העותרים טוענים כי הוראה זו סותרת כביכול את הוראותיו של סעיף  .41

הממשלה, אולם עמדת המשיבים היא כי טענה זו שגויה. נסביר. 

משלה לקבוע את סדרי ישיבותיה יסוד: הממשלה, מסמיך את המ-(ו) לחוק31כאמור, סעיף  .42

ועבודתה, דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה. 

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

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

 ה הם סודיים ואסורים לפרסום לשנים ארוכות.במליאתה ובישיבות ועדות השרים של

(ו) אינו עומד לבדו בנוגע לסמכותה החוקתית של הממשלה לקבוע כי 31סעיף הנה כי כן,  .43

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

המקנה לממשלה סמכות  (ו) בחוק היסוד,31, יש לקרוא את הוראת סעיף בהתאם לכך

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

המקנה תוקף חוקתי לקביעת הממשלה בנוגע לסודיות דיוניה ודיוני ועדות השרים 

 שהקימה.

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

שורש סמכותה החוקתית מ יונקת את חיותה –המשמעות של עיון בתמלילים של הדיונים 

ואף ניתן לומר שהיא  –(ו) לחוק היסוד 31של הממשלה לקבוע את סדרי דיוניה לפי סעיף 

 .אחד מהעניינים המהותיים ביותר בה, אם לא המהותי מכולם

כ"רשות המכוננת", החליטה להותיר  המשיבים יטענו, כי הכנסת, בכובעהלנוכח האמור,  

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

חיוותה את דעתה, למעשה, כי עניין סודיות דיוני הממשלה נתון לקביעת הממשלה; וכי 

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

פשרות לעיין בתמלילים של הדיונים שנים ארוכות, היא הסדר חוקתי ראוי, העולה בקנה א

 .ומעוגן היטב בדין אחד עם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל

על כן, הוראות תקנונה של הממשלה, המתייחסות לכך שתמלילי דיוניה אסורים לפרסום 

המוקנית  החוקתיתשורש הסמכות חיותן מ נקות אתולמשך שנים ארוכות, הן הוראות הי

 (ו) לחוק היסוד.31לממשלה, לפי סעיף 

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

בניגוד לקבוע בתקנון הממשלה, יהיה בה כדי לאיין את סמכותה של הממשלה לקבוע כי 

יסוד: -(ו) לחוק31ותה לפי סעיף ישיבותיה סגורות לציבור הרחב, בהתאם לסמכ

 . יסוד: הממשלה-לחוק )4((א)35לפי סעיף  שהוקנתה לה ; ולסמכותהממשלה
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של  תמליליםה תקנון הממשלה,ל 71סעיף בהתאם ל כי, בלבד לשלמות התמונהיצוין,  .44

נשמרים במזכירות הממשלה; ומזכיר הממשלה אחראי  ממשלה וועדות שריםהישיבות 

. חוק הארכיונים קובע הסדר לעיונו של הקהל בחומר הארכיוני. המדינהבגנזך  להפקדתם

"כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, (א) לחוק הארכיונים קובע כי 10סעיף 

אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי 

תקופה קצובה מזמן היווצרו."

 8(א) לחוק הארכיונים הותקנו תקנות הארכיונים. תקנה 10בהתאם לסמכות לפי סעיף  .45

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

(אלא אם המפקיד,  לעיון הקהל אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בתוספת

. התוספת לתקנות הארכיונים קובעת, בין ה)בהתייעצות עם הגנז, החליט לקצר את התקופ

היתר, כי חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה, לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת 

הממשלה ושל ועדת שרים, למעט החלטה המסווגת כסודית, יימסר לעיונו של הציבור אחרי 

 35ליהן סעיף שלא חל עשנה. עוד נקבע בתוספת, כי סטנוגרמות של ישיבות ממשלה,  15

שנה מיום היווצרותן. 30, תימסרנה רק אחרי תום יסוד: הממשלה-לחוק

העותרים אמנם מבקשים לחשוף את התמלילים של דיוני הממשלה, בשם עקרון הפומביות.  .46

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

ממשלתי פתוח הוא -פניםטרס ציבורי בעל משקל רב. דיון דיוני הממשלה וועדותיה אינ

פרסום הדיון וההצבעה -חיוני לתפקוד הממשלה במילוי תפקידה בניהול המדינה. אי

-האישית של כל שר תכליתם לאפשר דיון ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים, על

אפקט מצנן. הדיון הפנימי מאפשר לשרים להציג את העמדה הראויה בעיניהם מנת למנוע 

בכל ענין קונקרטי באופן חופשי ומשוחרר מלחצים. תכלית זו נועדה להבטיח את איכותו 

ממשלתי ולסייע לממשלה לקדם את מדיניותה. -של הליבון הפנים

עו"ד אריה  7024/03מ "עעתן בפסק הדין שנידברים שנקבעו בבהקשר זה נבקש להפנות גם ל .47

 ) אשר יפים גם לענייננו, בשינויים המחויבים:6.9.06(פורסם באר"ש,  ןגבע נ' יעל גרמ

לחוק ומתיר לרשות שלא למסור מידע בעל אופי  )4(ב)(9בסעיף הסייג השני קבוע "

מציינים בהתייחס לסעיף זה את הערכת המחוקק כי  דברי ההסבר לחוקקפנימי. 

"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 וק חופש המידעח(הצעת  הביקורת הפנימית של הרשות"

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

לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה, מחייב 

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

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

ביניהם עשויים להימסר לידיים חיצוניות לרשות, מתעורר החשש כי הדבר יניאם 
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עי (עניין מלהתבטא בחופשיות ומלבחון את כלל הנושאים, העמדות והנתונים כדבב

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

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

. על ורלמלא את תפקידה באופן אפקטיבי נפגעת וסופם של דברים בפגיעה בציב

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

של האינטרס הציבורי במתן אפשרות לעובדי הציבור לקיים ביניהם שיג ושיח 

פנימי בחופשיות, מתוך הידיעה כי ההחלטה עצמה תיחשף לציבור ותהא חשופה 

 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 

, כאמור, ההכרעה . עם זאתהמקצועיות במסגרת הפורום הפנימי בו הם משתתפים

"בכל מקרה נעשית על פי נסיבותיו

ה אין להחיל את הסייג יכדי לבסס את טענתם לפ הנ"לדין ההעותרים אמנם הפנו לפסק 

כל שנקבע בפסק הדין הוא שיש לבחון את לחוק חופש המידע, אולם  )2((ב)9שבסעיף 

מונה יצוין כי נסיבות המקרה טרם הכרעה בבקשה לחשוף את דיוני הרשות. לשלמות הת

אינו מן הרגישים מדובר בנושא ש"בפסק דין זה נקבע בנוגע לנסיבות הקונקרטיות כי 

נוכח השלב המוקדם בו הופסקו הדיונים, נראה כי הטעם העיקרי לחיסיון " כיו ";ביותר

הבטחת איכות ההחלטות על ידי מתן אפשרות לקיים דיון חופשי, ענייני וחף  –תכנם 

 מה שאין כן בענייננו.". ידה ניכרתנחלש במ –מלחצים 

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

 ): 2004( 150) 5(, פ"ד נחהוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' משרד המשפטים 7759/01

"מניעת חשיפתם האישית של עובדי הציבור בגדר פרסום תוכנם של דיוניה 

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

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

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

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

הציבור להתבטא בפתיחות ולהתדיין ביניהם בחופשיות בעניינים הטעונים 

החלטה".

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

 ).5.5.08(פורסם באר"ש, שופטים 
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סוגי החומרים שהתבקשו במסגרת ההליכים הנזכרים לעיל  יןכמובן, קיימות הבחנות ב 

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

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

החלטות בענייננו ינתן העובדה שהגנת הפרטיות וכיו"ב. עם זאת, בסיכומם של דברים ובה

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

חשיפת -באישקבלתם, לפי העניין, הרי שבענייננו, לעמדת המשיבים, האינטרסים 

ההחלטה להעדיף את  –למצער . העניין הציבורי שבחשיפתם התמלילים גוברים על

אינה חורגת ממתחם הסבירות; ואינה מקימה כל עילה להתערבות  האינטרסים האמורים

 נכבד.משפט השל בית ה

גם את עקרון האחריות המשותפת, עקרון יסוד  מתמסירת התמלילים הולמ ימנעותה .48

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

הכנסת כגוף אחד, ולפיכך כל פני להממשלה נושאת באחריות ". הכנסת אחריות משותפת

על  החלטה שהיא מקבלת מחייבת את כל חבריה במנותק מאופן ההצבעה של השרים.

, קול אחד בכנסת, ולכן העמדה הגלויה היא זו עליה החליטה הממשלה, הממשלה להשמיע

ועמדתו של כל שר בממשלה היא עמדה פנימית, בדרך לגיבוש ההחלטה. 

שר  יחלוק לאלתקנון הממשלה כי " 87בהתאם לעקרון האחריות המשותפת, מורה סעיף  .49

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

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

האחריות "", במסגרתה צוין כי שרים להחלטות הממשלהמחויבות שרים וסגני " ןבעניי

מעקרונות  המשותפת של שרי הממשלה וסגני השרים ומחויבותם להחלטות הממשלה הן 

".להיסוד של המבנה החוקתי של מדינת ישרא

הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני, בשילוב עם העובדה שממילא ההחלטה כללו של דבר,  .50

והיא תחייב את השרים כולם באחריות משותפת, עומדים ביסוד שתתקבל היא אחת 

ח הסמכויות שנתן בידה והוראות סודיות הדיונים, אשר קבעה הממשלה בתקנונה, מכ

כמו כן, כפי שהובהר לעיל, יש לבחון את ההסדרים יסוד: הממשלה. -המחוקק בחוק

ההחלטה, הפרוטוקולים, סדרי היום  כמכלול, ולתת את הדעת לכך שההחלטות, הצעות

אינם סודיים ככלל.  –וסיכומי הישיבות 

הממשלה,  :יסוד-לחוק 35-ו 31עמדת המשיבים בנוגע לפרשנות הנכונה של סעיפים כאמור,  .51

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

בין עובדי  ל התייעצויות פנימיותש תרשומות, יונים פנימייםדידע בדבר מ"חייבת למסור 

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

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

.הקבועות בדין"
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לתקנון  71הממשלה וסעיף  :יסוד-לחוק(א) 35כמו כן, לנוכח המפורט לעיל בנוגע לסעיף  

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

 .פי דין-עלמסירת מידע אשר אין לגלותו -איהמידע, אשר מתייחס ל

הממשלה, קובע במפורש כי לא די בפרסום של לחוק יסוד:  35סעיף העותרים טוענים כי " .52

החלטות הממשלה אלא נוקט לשון ברורה וחד משמעית: 'הדיונים וההחלטות' כלומר ככל 

שפרסום של החלטה הוא מותר ואינו נכלל בחריגים לפרסום, אז יש לפרסם בדיוק באותו 

). לעתירה 33" (סעיף אופן את פרוטוקול הדיון המלא אשר הוביל לאותה החלטה

לתקנון בעניין סודיות התמלילים של דיוני  71בלי לגרוע מעמדת המשיבים לפיה סעיף  .53

יסוד: הממשלה, יובהר כי -) לחוק4(א)(35(ו) וסעיף 31הממשלה עולה בקנה אחד עם סעיף 

 :יסוד-(א) לחוק35המשיבים אינם מקבלים את הפרשנות שמציעים העותרים לסעיף 

הממשלה. נסביר. 

 35" כמשמעותם בסעיף הדיונים וההחלטות של הממשלה, לשיטת המשיבים, "ראשית 

יסוד: הממשלה, אינם מתייחסים לתמלילים של הדיונים. בהקשר זה יודגש, כי סעיף -לחוק

 יסוד: הממשלה, אינו כולל הוראות מפורטות באשר לאופן תיעוד דיוני הממשלה-לחוק 35

דרש מכוח חובות שונות המוכרות מן המשפט הגם שתיעוד באופן זה או אחר, בוודאי נ(

; וממילא אינו כולל כל הבחנה בין תמלילים מלאים של הדיונים לבין פרוטוקולים )המינהלי

לתקנון הממשלה. בהתאם לעקרונות שנסקרו לעיל, בדבר  72שלהם, כהגדרתם בסעיף 

ים סבורים המשיב –הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני; והאחריות המשותפת של הממשלה 

" אינה כוללת את תמלילי הדיונים.דיוניםכי פרשנות נכונה למונח "

רשימת מקרים יסוד: הממשלה מונה כביכול "-לחוק 35לפיה סעיף  עותריםשנית, טענת ה 

הממשלה קובע חובת  :יסוד-(א) לחוק35אינה מבוססת. לשיטת המשיבים, סעיף  -" סגורה

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

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

המחוקק הבחין בצורה ברורה בין הכנסת לבין הממשלה בהקשר זה נבקש להדגיש, כי 

ידי המחוקק לקבוע את סדרי -. כך, שתי הרשויות הוסמכו עלמביות הדיוניםלעניין פו

עבודתן. עם זאת, לגבי הכנסת קבע המחוקק במפורש כי דיוניה יתקיימו בפומבי (סעיפים 

יסוד: הכנסת), בעוד שאת הממשלה הסמיך בחוק היסוד לחסות את דיוניה.-לחוק 28-27

הכיר בהבדל המהותי בין  -שות המכוננת נאמר הר שמא –הראשי עצמו מכאן שהמחוקק 

 . רשויות, כלל המשקף את ההבדלים בתפקידי הין פומביות דיוניהםיהרשויות לענ

עקרון השקיפות מקבל ביטוי ראוי בתקנון הממשלה ובדרך טיפולה בפועל של הנה כי כן,  .54

של  ,מזכירות הממשלה בחומרי הממשלה, הכוללים פרסום יזום של החלטות הממשלה

וכן אפשרות למסור את פרוטוקולי  ;הצעות ההחלטה המונחות לפניהשל סדרי יומה ו

ההחלטות.
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שיקולים  בצדווקיימים  , אינו עומד בחלל ריק,עם זאת, עקרון השקיפות אינו ניצב לבדו 

כבדי משקל נוספים, ובראשם עקרון האחריות המשותפת והחשש מפני "האפקט המצנן" 

  תהליך קבלת ההחלטות ועל טיבו, בבחינת יצא שכרו בהפסדו. אשר עלול להשפיע על

על אף האיסור החל בדבר עיון  ) לתקנון,2(ד)(71בהתאם לסעיף לשלמות התמונה יצוין כי  .55

, בנסיבות מיוחדות, לאשר לעובד ציבור לעיין בתמליל רשאי בתמלילים, מזכיר הממשלה

זכות  הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור. של ישיבת ממשלה לצורך עבודתו השוטפת ובתחום

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

עושים זאת במזכירות הממשלה בלבד ואינם מקבלים העתק  תמליליםהרשאים לעיין ב

יסוד: הממשלה, להתיר -לחוק (ב)35מזכיר הממשלה הוסמך, מכוח סעיף  ,כמו כן ממנה.

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

מגלה עם זאת, המשיבים אינם סבורים שהעתירה או שרים שייקבעו על ידי ראש הממשלה. 

תמלילים בדרך שמהווה חריג לכלל בדבר סודיות ה ות המקרה דנןנסיבעילה לפעול ב

, ולחרוג מהדרך בה נוהגים מימים שנקבעו בתקנון והגבלת העיון בהן לנסיבות הספציפיות

 .ימימה בהתאם לתקנות עבודת הממשלה הנוכחי, ולתקנונים שקדמו לו

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

בעניינו, . ביצוע תפקידם של עובדי הציבור ולצרכי ,מה נאמר בדיון בהקשר ספציפי כלשהו

לצורך קונקרטי של בירור או  נוגעתאינה תמלילים הבקשה לפרסום הבכל הכבוד הראוי, 

אלא מטעמים כלליים של שקיפות וחשיבות הנושא  ,ליבון הנאמר בהקשר ספציפי שנדון

 לשיטתםאולם  ה,בשיקולים אלכפי שפורט לעיל, המשיבים אינם מקלים ראש  שעל הפרק.

אין בשיקולים כלליים אלו, המתקיימים גם ביחס לדיונים שמקיימת הממשלה בהקשרים 

אחרים (לרבות סביב אירועים יוצאי דופן אחרים או סוגיות כבדות משקל), כדי להצדיק 

 ה מן הכלל. יסטי

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

-יסוד: הממשלה, על-לחוק 35ניינים שפרסומם נאסר לפי סעיף הממשלה להתיר פרסום ע

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

מטעמים של הצורך בשקיפות חורגת מהסמכות הקונקרטית של מזכיר הממשלה להתיר 

ובהוראות שנקבעו עיון או פרסום ספציפי, ומשמעה התערבות בשיקול דעת הממשלה 

לתקנון, על רקע מכלול  75-ו 71. אכן, עיון בסעיפים , המהווה החלטת ממשלהבתקנון עצמו

ההסדרים בענייננו, מעלה כי מתן עיון בתמלילי ישיבות ממשלה יצריך הפעלת שיקול דעת 

של הממשלה עצמה (ולא רק של מזכיר הממשלה), וכך הוא גם הגיונם של דברים שעה 

 בוקשת נוגעת לעיון בדברי השרים עצמם.שהחשיפה המ

נוכח שחוק היסוד קובע רשימת מקרים סגורה, עם אפשרות לשיקול העותרים טוענים כי " .56 

) ברור כי קביעה גורפת על חיסיון ישיבות 4(-) ו3(א)(35דעת במקרה האמור בסעיפים 

עתירה; ההדגשה ל 31" (סעיף בניגוד מפורשת להוראות חוק היסודדממשלה באשר הן הינה 
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כפי שפורט לעיל, עמדת המדינה היא כי תקנון הממשלה עולה בקנה אחד עם  במקור).

יסוד: הממשלה. בהמשך לכך, קבלת טענת העותרים משמעה הטלת -הוראותיו של חוק

לבחון פרטנית כל בקשה לגילוי תמליל של הממשלה או ועדותיה תטיל  הממשלהחובה על 

 ל הממשלה.עומס בלתי סביר לחלוטין ע

, מזכיר הממשלה מוסמךעל רקע טענת העותרים לפיה מדובר בהוראה גורפת, יובהר כי  .57

אולם סמכות זו  –לים של ישיבות הממשלה תמלילהתיר פרסום של , בהתאםיונחה אם 

של  התמליליםתופעל במקרים חריגים ונדירים ביותר. הכלל שקבעה הממשלה, לפיו 

, הוא : הממשלהיסוד-(א) לחוק35-ו(ו) 31סעיפים , כהסדר בסיסי לפי הם סודיים ישיבותיה

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

חשיבות זו משליכה גם על הקושי אלא ש , נהפוך הוא;בנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה

לפיכך, ו לעיל בנוגע לסודיותם. ים שפורטישבחשיפת התמלילים, בשים לב לרציונל

ו חריגה מהכלל שקבעה הממשלה, נהצדקה להתיר דווקא בעניינאין בים סבורים כי יהמש

לשון אחר, בענייננו  כלל שנועד כאמור להגן על אינטרס חיוני מהמעלה הראשונה.

.חריגה ממנוליישום הכלל, ולא ל םהרציונליימתקיימים במלוא עוזם 

 קשר זהמתייחסים בעתירתם למספר פרסומים באמצעי תקשורת שונים ובההעותרים  .58

כאשר הרשות עצמה מתייחסת ביוזמתה לחילוקי דעות במסגרת הדיונים טוענים כי "

 66" (סעיף הפנימיים, מתחזקת הדרישה לגלות פרטים נוספים על אודות חילוקי דעות אלו

של כב' השופט גולדברג  טדעת מיעולעתירה). בהקשר זה מצטטים העותרים מתוך 

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

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

הרשות עצמה מתייחסת ידיעות על הנאמר בדיוני הממשלה אינה מלמדת על כך ש"

(כדבריו של כב' השופט גולדברג  "דעות במסגרת הדיונים הפנימייםביוזמתה לחילוקי ה

בין וחד כי יש הבדל מהותי  ברי. בהקשר זה, )44בהחלטה הנזכרת לעיל בעניין יהב, בעמ' 

פרסומים רשמיים מטעם הרשות לבין פרסומים כאלה או אחרים באמצעי תקשורת שונים. 

לפרסומים היזומים הנהוגים  יםההפניות של העותרפרק זה, יצוין כי -בטרם סיומו של תת .59

שביסוד תהליך חומרי רקע לפרסומם של  תייחסותמ), לעתירה 45סעיף  (ראובאנגליה 

ההפניה ביחס לארצות הברית  .קבלת ההחלטות בלבד, ולא לסיכומי דיונים או תמלילים

ובזהירות , על פני הדברים , אולם נראהשלא נמצא אינטרנט כוללת קישור לעמוד

עוד כי גם שם הכוונה היא לפרסום חומרי רקע כאמור.  ומבלי לקבוע מסמרות המתבקשת,

מדינות בהן על פני הדברים, נראה שהדין בישראל דומה לדין הקיים ביצוין בהקשר זה, כי 

הדומה במהותו יש גוף ממשלתי  בהןקרי גם , בהקשרנו שיטות משפט דומותקיימות 

בוחרות לחסות חלקים משמעותיים  –בדומה לישראל  –ת אלה לממשלה בישראל. מדינו

מהמידע הנוגע לדיוני ממשלותיהן. 

צילום חוות הדעת של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיום בהקשר זה, מצורף  

  .2מש/ ומסומן 16.6.13
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חוות דעת זו, שעניינה היה שקיפות אופן הצבעת שרים בוועדות שרים לחקיקה, כללה אף  

. דיוני הממשלה והחלטותיהלסודיות המצב המשפטי בנוגע  ןבענייסקירה השוואתית 

מפאת קבועי הזמן להגשת התגובה לעתירה שבכותרת, לא תוקפה חוות דעת זו במישור 

ככל מקיפה , מובא כאן לשם הצבת תמונה 2013, והאמור בה, הנכון לשנת ההשוואתיהדין 

  הניתן לעת הזו של מצב הדברים המשפטי, ולמעלה מן הנדרש.

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

של דבר, לאחר  עתירה שם נמחקה בסופוה. בפומביות דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה

(ראו פסק  דיון שהתקיים בה, בסיומו משכו העותרים את עתירתם בהמלצת בית המשפט

ב"כ בין כי במסגרת ההתכתבויות המקדימות בין המדינה ל ,יצוין עוד .)18.12.17דין מיום 

של היועצת המשפטית  30.1.2017העותרים באותה עתירה, נשלח אליהם מכתבה מיום 

קים משמעותיים מהמידע הנוגע ים לחסות חליהעוסק גם ברציונל למשרד ראש הממשלה,

 .3מש/ מכתב זה כנספחומסומן נה, מצורף לשלמות התמו ני הממשלה.לדיו

, והוא בדין יסודו – בענייננו הנה כי כן, האיסור בדבר עיון בתמלילים של דיוני הממשלה .60

. לפיכך, יש לדחות את דרישות העותרים כי כל עילה להתערבות שיפוטיתאינו מקים 

לעיין בתמלילים של דיוני הממשלה.יתאפשר להם 

הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה

לתקנון  72של ישיבות הממשלה מוגדר בסעיף  פרוטוקוליםהתכנם של כפי שפורט לעיל,  ..61

צריך לפנות למשרד ראש הממשלה, בבקשה  את הפרוטוקולים המעוניין לקבל הממשלה.

. פניות בעניין זה נבחנות לתקנון הממשלה 78לפי חוק חופש המידע, כפי שעולה מסעיף 

של כל מקרה ומקרה. קונקרטיותה יופרטני ונענות בהתאם לנסיבותבאופן 

נוכח סירובו העותרים טענו בעתירתם כי הם נמנעו מהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע " .62

העותרים מתייחסים לכלל  לעתירה). 76" (ראו סעיף ]...[הקטגורי של מזכיר הממשלה 

(בלא להבחין, למשל, בין פרוטוקולים של החלטות לבין  החומרים כ'מקשה אחת'

. פנייה בהליך לפי חוק חופש המידע הייתה מאפשרת להבחין בין החומרים תמלילים)

בכל  למסור ולהימנע ממסירת מידע שאין למוסרו. בנסיבות אלו,השונים, למסור את שניתן 

שהציגו העותרים להימנעותם מהגשה בקשה  נימוקכי ההכבוד הראוי, המשיבים סבורים 

זאת ועוד, לפי הנמסר ממזכיר הממשלה, בשיחה . דיו משכנע אינו -לפי חוק חופש המידע 

), בסמוך לקראת פרסום עותרתה :(להלן 1בינו לבין העותרת  6.4.20שהתקיימה ביום 

כתבה בנושא בעיתון "הארץ", מסר מזכיר הממשלה כי אם יתבקשו הפרוטוקולים של 

לא  קונקרטית שכזוואולם, פניה  רלוונטיות, הן יימסרו לעותרת;הממשלה ההחלטות 

נעשתה.
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 בהתחשבמד סעד חלופי בהקשר זה, והגם שניתן לטעון כי לרשות העותרים עמכל מקום,  .63

על הסף בהיבט זה; סעד המבוקש בנסיבות העניין המשיבים אינם עומדים על דחיית ה

פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה  מיצילו, של הדברים ולאחר בחינה קונקרטית

 .4מש/ומסומנים  מצורפים מועד כתיבת שורות אלו עדו 8.3.20בתקופה שמיום 

פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה החל מיום יובהר, כי החומר המצורף כולל  

עלה ו 8.3.20יום לפרוטוקולים של ישיבות שקדמו  ;ועד מועד כתיבת שורות אלו 8.3.20

וכן פרוטוקולים של ועדת  ;הנושא הנדון גם אם לא היה קבוע כנושא לסדר היוםבהם 

-(נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף חירוםשרים שהוקמה מכוח תקנות שעות 

 , ורלוונטיים לענייננו.2020

משכך הדבר, ממילא מתייתרת העתירה בכל הנוגע לסעד המבוקש שעניינו עיון  

וונטיות עד מועד כתיבת שורות אלה, והיא בפרוטוקולים הנוגעים לישיבות הממשלה הרל

 .בהיבט זה מיצתה עצמה

 כי אין(והדברים מתקשרים לסעד השני המבוקש, שבו נעסוק מיד בסמוך), לצד זאת יובהר  .64

מזכירות הממשלה לפרסם פרוטוקולי החלטות באופן יזום  ה שלכוונ באמור כדי ללמד על

מעתה ואילך, שכן לפרסום כאמור אין עוגן בתקנון עבודת הממשלה וממילא עיקר המידע 

 תוגשנה בקשות לקבלתאם מפורסם באופן יזום.  –ההחלטות עצמן  –המצוי בהן 

עשה מאמץ להיענות להן בלוח זמנים קצר יי ,חוק חופש המידעהפרוטוקולים בהתאם ל

ככל הניתן, בהתחשב במכלול הנסיבות והאילוצים הקיימים.

הוא התייתר. –בחלקו דינו להידחות, ובחלקו  –עד כאן באשר לסעד הראשון, אשר כאמור  .65

אין מקום להנגשה יזומה של התמלילים להידחות;  –דין הסעד השני 

והפרוטוקולים הרלוונטיים לענייננו 

כי בית המשפט יורה למשיבים לנמק  , במסגרת הסעד השני,העותרים מוסיפים ומבקשים .66

התמלילים ופרוטוקולי ישיבות הממשלה בנוגע לצעדים  ינגישו לציבור את"מדוע לא 

גם דין סעד זה להידחות. –לעמדת המשיבים  ". ולהתמודדות עם המשבר

בהתאם לאמור לעיל, אין מקום לאפשר עיון שאשר לבקשה להנגשה יזומה של תמלילים,  ..67

 ממילא, ועל דרך קל וחומר, אין מקום להנגשתם היזומה. הם;ב

היא כי אין בסיס משפטי  שיביםעמדת המ ,רישה להנגשה יזומה של הפרוטוקוליםאשר לד .68

הפרוטוקולים של ישיבות  לפרסם באופן יזום אתלפיה הממשלה מחויבת כביכול לטענה 

יסוד: הממשלה, לא מתקנון -אינו מתחייב לא מחוקהממשלה. פרסום יזום כאמור 

רק ביחס  של רשות חובת פרסום יזום (א)6הממשלה ולא מחוק חופש המידע, הקובע בסעיף 

. "הנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור"ל
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ידי העותרים, כדי -למען הסר ספק, יובהר כי אין בהעדר חובה לפרסום יזום כמבוקש על .69

במסגרת פרסום יזום שאין  –המשיבים אינם רואים לנכון למסור מידע רב ש על כךללמד 

חובה משפטית לעשותו; ובמסגרת מענה לבקשות לפי חוק חופש המידע. 

הכולל את  סדר יומהואת  החלטותיהכפי שפורט לעיל, הממשלה מפרסמת באופן יזום את  .70

הצעות החלטה . בעת האחרונה, הממשלה מפרסמת באופן יזום גם הצעות ההחלטה

בכך, פועלת הממשלה בהתאם לאיזונים הקבועים  טלפוני.המתקבלות בדרך של משאל 

אשר מעגנים באורח סטטוטורי את מערכת השיקולים הצריכה לעניין בחוק חופש המידע 

.ואת האיזון הראוי ביניהם

מקום למתן צו שיפוטי שיחייב את המשיבים כל בנסיבות אלו, עמדת המשיבים היא כי אין  .71

הממשלה באופן יזום.  דיונילפרסם את הפרוטוקולים של 

של ישיבות הממשלה והצעות ההחלטה  היום ילהידחות; סדר –דין הסעד השלישי 

בקרוב, ובכך יתייתר עיקרו של הסעד המבוקש  יםמפורסמלהיות  יםצפוי

בסיס המידע  ינגישו לציבור אתת"כי המשיבים במסגרת הסעד השלישי דורשים העותרים  .72

. "והתשתית העובדתית על בסיסם התקבלו החלטות הממשלה

, אשר צפוי להסתיים עד סוף פרסום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלההיובהר, כי  .73

כל  ביא למצב בו עומדים לעיון הציבורי חודש אפריל כאמור לעיל (בכפוף לאילוצי השעה),

ידי -שהופצו לחברי הממשלה עלוהצרופות להן  סדרי היום, הצעות ההחלטה ודברי ההסבר

לפיכך, עם סיום הליך פרסום החומרים, צפויה העתירה  מזכירות הממשלה בעת הזו.

להתייתר ברובה המוחלט גם בהקשר לסעד זה.

פי מהות הגורם שאליו ביצעו -עלפי תוכנה, -על –נזכיר כי העתירה שבכותרת גדרה עצמה 

זהות פי -ועלבטרם הגשת העתירה (מזכירות הממשלה) הראשונית העותרים את פנייתם 

לעניינו של בסיס המידע והתשתית העובדתית  –גורמי הממשלה שצורפו אליה כמשיבים 

ות מזכירות הממשלה לצורך קבלת החלטותיה עצבאמחברי הממשלה פני לשהונחו 

עתירה, של הנגשת כלל במסגרת ישיבותיה, ואין עניינה בסוגיה הכוללנית, החורגת מגדרי ה

החומר המקצועי שעמד בפני מקבלי ההחלטות בדרגים שונים בעת קרות האירועים מושא 

 ענייננו.   

אשר מופצות לחברי  )והצרופות להן(ודברי ההסבר יוזכר, כי מעבר להצעות ההחלטה  .74

ר, מידע רב ביות באופן שוטף ידי מזכירות הממשלה, לחברי הממשלה מועבר-הממשלה על

בין היתר באמצעות קבוצת הוואטסאפ הייעודית אשר נפתחה ביוזמת המל"ל, כמפורט 

לעיל.
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בקבוצת מל"ל מיים של הלאו המרכז לניהול משבריםהמידע שמועבר באמצעות  .75

המופץ באמצעות מזכירות הממשלה לקראת אינו חלק מהמידע  שתוארה לעיל וואטסאפה

, סקירותנתונים, מסמכים, בשעל בסיסו מתקבלות החלטות הממשלה. מדובר וישיבותיה, 

לאו דווקא בהקשר ו םהיו שעות כל לאורך ושיטתי סדור שוטף באופן יםמועברה ועדכונים

 .החלטת ממשלה כזו או אחרת או לקראת

פניותיהם המוקדמות של למעלה מן הנדרש, כי המל"ל אינו משיב לעתירה שבכותרת,  יצוין .76

אין העתירה שבכותרת מהווה אכסניה ראויה לבקשת וממילא , אליוהעותרים לא כוונו 

צירוף משיבים רלוונטיים מבין רשויות השלטון, ראו והשוו: בג"ץ -איסעד נגדו (לעניין 

פורסם ( חשמל –חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים  6478/15

).19), בפסקה 20.4.17באר"ש, 

ידי מזכירות -עלשהופצו  מל"לה ם מטעםמסמכילשלושה ביחס כי  יצויןבהקשר זה  .77

 וואטסאפקבוצת ה באמצעות לאומיים במל"ל המרכז לניהול משבריםידי -עלולא  הממשלה

פרטניות הדרך, אם הם חפצים בכך, להגיש בקשות  העותריםלפני פתוחה , שתוארה לעיל

. בכפוף לאילוצים השונים ומתוך ראיה חיובית,באופן פרטני בחנו יוהללו ילקבלתם 

דרישת העותרים להנגשת המידע שעל ל גם בנוגעלנוכח האמור, עמדת המשיבים היא כי  .78

מיצתה  היא, ושיפוטימתן סעד אינה מצריכה  העתירה – בסיסו התקבלו החלטות הממשלה

., למצער ברובה המוחלטאת עצמה

אין כל מקום להורות על בטלות הוראות תקנון עבודת להידחות;  –דין הסעד הרביעי 

הממשלה

בטלות הוראות תקנון הממשלה " העותרים להורות על במסגרת הסעד הרביעי, מבקשים .79

, העוסקים בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת בניגוד 34-ה

.": הממשלהלחוק יסוד 35להוראות סעיף 

בשים לב  י,נבשיהוי קיצו הנטענתקנון הממשלה, בראשית יצוין כי הטענה לביטול הוראות .80

 26.5.15מיום  29, אושר במסגרת החלטת הממשלה מס' 34-שתקנון עבודת הממשלה ה לכך

המשיבים סבורים  לו בשל כך, ).(ובהקשר זה יוזכר כי הוראות דומות היו גם בתקנוני עבר

אין מקום להיענות לסעד המבוקש. כי

ממילא גם לגופם של דברים לא נפל כל פגם בהוראות  -וזה העיקר אולם, כפי שראינו לעיל,  .81

למען הסדר הטוב  .: הממשלהיסוד-התקנון, ובוודאי שהן אינן סותרות את הוראות חוק

מוחלטת ומלאה סודיות יוזכר כי בניגוד לטענות העותרים, תקנון הממשלה לא מורה על "

" ובהקשר זה יש הבחנה ברורה בין התמלילים לבין הפרוטוקולים, של הפרוטוקולים

קובע כי סיווגם של תמלילים  הממשלהלתקנון  71כמפורט לעיל. בתמצית, יוזכר כי סעיף 

אלו הוא "סודי ביותר", ומחיל איסור בדבר עיון בתמלילים אלו למעט לחברי הממשלה. 
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יסוד: -(א) לחוק35(ו) ועם סעיף 31ות אלו עולות בקנה אחד עם סעיף כמפורט לעיל, הורא

עקרון השקיפות, הממשלה; ועם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל. כאמור, 

שאין להפריז בחשיבותו לענייננו, אינו ניצב לבדו ויש לאזנו מול שיקולים מתחרים כבדי 

רי הממשלה והחשש מפני "האפקט משקל, ובראשם עקרון האחריות המשותפת של חב

בהינתן  המצנן" אשר עלול להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו.

המשקפת תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה  –מלאכת איזון הזו 

ועל בסיס הוראות הדין, עמדת המדינה היא כי אין כל מקום  -מוחלטת כי אם יחסית 

 ת התמלילים המבוקשת, וכי בענייננו תקף הכלל של איסור עיון בתמלילים אלו.לחשיפ

באשר לפרוטוקולים, תקנון הממשלה אינו קובע כי הם סודיים; ולמיטב הבנתם של  

המשיבים, העותרים אינם מבקשים את ביטול הוראותיו של תקנון הממשלה בעניין 

 הפרוטוקולים.

בידי הממשלה  נהנת רשות המכוננתהשנכתבו לעיל, כי  נבקש להוסיף, מעבר לדברים . 82

סמכות לקבוע את סדרי עבודתה והחלטותיה וניהול ועדותיה, ובפרט בסוגיית פנימיות 

פרסומם, והממשלה עשתה כן בתקנון מפורט. בהתאם לפסיקה, יש הבדל בין -הדיונים ואי

ביקורת "רגילה", לבין היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מעין שיפוטיות, שהיא 

ביקורת על החלטות הנוגעות לקביעת נהליה הפנימיים וסדרי עבודתה של הכנסת, ועל 

 1993/03בג"ץ מעשי החקיקה, שהיא ביקורת מצומצמת ביותר. במסגרת פסק הדין ב

, נקבע כי יש להניח )2003( 817), 6פ"ד נז( התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה

דומים ינהגו אף בביקורת על סדרי עבודת הממשלה וועדותיה, בהיותו נושא שכללי צמצום 

המטען הפוליטי הכרוך בו: נוכחולפנימי 

במישור אחר: ניתן להניח, כי בבוא בית המשפט לבחון שאלה הנוגעת לסדרי "

עבודתן של הממשלה וועדותיה, ינהג הוא לפי כללים הדומים לאלה המופעלים 

רלמנטריים של הכנסת (לעניין סדרי עבודתה של הממשלה פ-לגבי הליכים פנים

). 724 --720(ה),(ו) לחוק היסוד וכן רובינשטיין, בספרו הנ"ל, בעמ' 31ראו סעיף 

בהיות נושא זה עניין פנימי, הנוגע לאופן פעולתה של הממשלה, ולאור המטען 

הפוליטי שעשוי להיות כרוך בו, יפעיל בית המשפט, בהקשר זה, ביקורת 

  שיפוטית זהירה."

להידחות. –משכך, גם דין הסעד הרביעי  .83

אין כל מקום לשנות מסיווגם של תמלילי ישיבות להידחות;  –דין הסעד החמישי 

הממשלה הרלוונטיים לענייננו 

כל הפרוטוקולים (למעט חריגים שבהם) "במסגרת הסעד החמישי, מבוקש לקבוע כי  .84

המשבר אינם נכללים בגדר העניינים שהם סודיים אשר אינם העוסקים בהתמודדות עם 

."לחוק יסוד: הממשלה 35מותרים בגילוי לפי הוראות סעיף 
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יוזכר כי תקנון הממשלה מבחין גם דין סעד זה להידחות, בהתאם לאמור לעיל. בתמצית,  .85

וגים בין התמלילים, אשר מסווגים כסודיים; לבין הפרוטוקולים אשר ככלל אינם מסו

ככאלה. בענייננו, יוזכר כי המשיבים אינם מתנגדים למסירת הפרוטוקולים והם מצורפים 

כנספחים לתגובה זו. באשר לתמלילים, כפי שפורט לעיל, המדינה סבורה כי אין מקום 

לתקנון הממשלה, בהתחשב בכלל נסיבות העניין. 71לחרוג מהכלל הקבוע בעניין זה בסעיף 

היועץ המשפטי  חייתנהתערבות בהלהידחות; אין כל מקום ל –דין הסעד השישי 

לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות הממשלה 

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת במסגרת הסעד השישי, מבוקש לקבוע כי  . 86

בטלה ומבוטלת בהיותה ) "3.1002פניות הציבור (הנחייה מס'  –מידע מישיבות הממשלה 

 ".לחוק יסוד: הממשלה 35ראות סעיף סותרת את הו

גם סעד זה, מבוקש בשיהוי ניכר וקיצוני, באשר הנחיית היועץ המשפטי לממשלה הנ"ל  .87

 ).2003חודש מרץ עודכנה לאחרונה בו( 7.5.97 היא מיום

אולם גם לגופם של דברים, בהתאם לאמור לעיל, הרי שלא נפל כל פגם בהנחיית היועץ,  .88

יסוד: הממשלה. -חוקוהיא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, לרבות 

סיכום 

עילה כל היא כי העתירה אינה מגלה  עמדת המשיביםאמור לעיל, נוכח כלל הלסוף דבר:  .89

 כבד מתבקש להורות על דחייתה. להתערבות שיפוטית ובית המשפט הנ

 ובתצהיר כותנתמוהנוגעות למזכירות הממשלה בתגובת המשיבים  עובדות המפורטותה.90

-ו 33-27(ג), 3סעיפים ; העובדות המפורטות בזכיר הממשלה, מצחי ברוורמן-יצחקמר של 

מאיר בן שבת, היועץ תגובת המשיבים והנוגעות למל"ל נתמכות בתצהירו שלל 78-72

לביטחון לאומי וראש המל"ל.

"ט בניסן תש"פכ היום,

2020באפריל  23 

שי כהן

עוזר ראשי במחלקת הבג"צים

בפרקליטות המדינה

שי כהן

 במחלקת הבג"צים סגן

בפרקליטות המדינה

 אבי מיליקובסקי

במחלקת הבג"ציםבכיר א' סגן 

 בפרקליטות המדינה
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6נספח  

 2414/20בבג"צ  פרוטוקול הדיון והחלטה  
 לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 
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בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק   בבית המשפט העליון 

2414/20 בג"ץ

כבוד השופט ע' פוגלמן  פני:ל
 כבוד השופט מ' מזוז 

כבוד השופט א' שטיין 

או. נעה לנד1העותרים:
 . הוצאת עיתון הארץ 2
 . עו"ד שחר בן מאיר 3
 . עו"ד יצחק אבירם 4
 . התנועה לחופש המידע 5
 חן מענית. 6
 . טל שניידר7
 בע"מ )1983תונות (י. גלובס פבלישר ע8
אחרונות . עיתון כלכליסט מבית ידיעות 9

 גנון . תומר10

ד גנ

. ממשלת ישראל 1המשיבים:
 . מזכיר הממשלה 2
. היועץ המשפטי לממשלה3

עתירה למתן צו על תנאי 

)11.06.20י"ט בסיון התש"ף (הישיבה: תאריך 

איתמר לוי: מזכיר הרכב
קלדנית:

; עו"ד רעות פריינריךעו"ד טל ליבליך: 7,6,2,1 העותריםבשם 

עו"ד בן מאיר : 4-3 העותריםבשם 

שלייט -עו"ד יערה וינקלר : 5ת העותרבשם 

עו"ד אוריין אשכולי : 10-8 העותריםבשם 

; עו"ד שי כהןעו"ד אבי מיליקובסקי: משיביםהבשם 

פרוטוקול  

1

פוגלמן:  ע'  השופט  לא    כבוד  מדוע  לשאלה  לענות  ומהמשיבים  מהעותרים  נבקש  הראשון  2בשלב 

3לפעול לפי חוק חופש המידע. וכן לפי הערכאה.  

4
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2

2

1עו"ד בן מאיר: 

מסעיף   שונים,  פרמטרים  לו  ויש  מסוימים,  במובנים  שונה  המידע  חופש  יסוד    35חוק  2לחוק 

3 . .  35הממשלה. אנחנו מדברים על סעיף  

4

5לחוק יסוד הוא הדין, אבל יש מסגרת די מתקדמת ומוצלחת, מאשר    35  כבוד השופט ע' פוגלמן:  

6זה הדין שחל, אבל הנושא של מסירת מידע,   35- שהיו בתקופות שקדמו לחוק חופש המידע. נכון ש 

7נובו, מדוע  - יש הסדר סטטוטורי עם ביקורת שיפוטית מפוקחת, שנותנים לבית משפט סמכויות דה 

8 לא להשתמש בערכאה הנכונה? 

9

10ן מאיר: עו"ד ב 

צירפו   הזה, הם  בעניין  של פרוטוקולים. הטענה    200כיוון שהטענה של המשיבים  11ומשהו עמודים 

ש  ואפנה  ו שלהם,  הממשלה,  יסוד  בחוק  "דיונים"  שהמילה  משפט,  בית  של  לפתחו  מונחת  12ודאי 

13 לתשובה, מתייחסת לפרוטוקולים. פרוטוקולים זה מה שהם צירפו.    53לסעיף  

14

15, הפרשנות שלו היא  35זה לא הטענה. יש בסיסים שונים של הטענה. סעיף    כבוד השופט מ' מזוז:  

16 לאו, וכל השאלות שקשורות.    האם מכלל הן נשמע   – שאלה בפני עצמה  

מידע   חופש  בקשת  של  הוראות  שכותבים  חוקים  של  סדרה  ויש  מידע,  לבקש  הפרוצדורה  17עצם 

18 ספציפי.  

19 כאן יש את תקנון הממשלה; הוא מפנה לחוק חופש המידע, והחוק מפנה לחוק עצמו.  

הדין   הטענות לגבי  יכולים להעלות את כל  המידע, אתם  חופש  20– המהותי  במסגרת הבקשה לחוק 

21 . אבל זה לא משנה את ההסדר הדיוני.  35, האם חל סעיף  9האם חל סעיף  

22

פוגלמן:   ע'  השופט  בכל    כבוד  שיפוטית  בצורה  לעבוד  מנסים  אנחנו  ערכאה.  לדלג  לפעמים  23נוח 

24 ההיבטים, ולא בצורה רנדומלית.  

25

26 עו"ד בן מאיר: 

27הטענה שלנו בבסיס היא לקבל את התמלילים של ישיבות הממשלה. 

ו  היועמש,  של  וההנחיה  הממשלה  תקנון  של  וההפעלה  הניסוח  לאופן  שנוגעות  טענות  לנו  228- יש 

29 .  35המקורות האלה חורגים מהוראות סעיף  

30תבוא המדינה בבית המשפט המנהלי ותאמר שזה ההסדר הקבוע.  :  1968הפנינו לחקיקה משנת  

31

פוגלמן:   ע'  השופט  או    כבוד  יזכה  הוא  ששם  בגלל  בדין  למסלול  אדוני  את  שולחים  לא  32אנחנו 

אוסר    35יפסיד; יש לכם טיעון לגבי סעיף   שלו, העובדה שאין דין  33יש לכם טיעונים,    – והפרשנות 

34 וגם להם יש. לכל אחד יש את עמדתו.  

35
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3

מ' מזוז:   שסעיף    כבוד השופט  ברור בכלל  1; אבל  הוא הסעיף ששולט על השאלה   35זה לא לגמרי 

2אנחנו לא דנים בזה כרגע. הוא קובע הוראות סודיות. אין בהכרח חפיפה בין סודיות לחופש מידע;  

3לא כל מה שלא סודי יש עליו גילוי, יש שורה ארוכה של עילות ששוללות או נותנות שיקול דעת.  

4 לכן השאלה היא יותר מורכבת.  

5יש שורה ארוכה של שיקולים, שבתוכם    , ולכן פונים לבג"ץ; אבל 35אתם אומרים שהכל מוסב על  

6, וכל אחד יטען את טענותיו. מה שיש כאן זו בקשה לחופש מידע.  35אפשר להעלות גם את סעיף  

7

8 עו"ד בן מאיר: 

9 אבקש לחלוק על כבודו.  

10, וחוק חופש המידע חוקק הרבה אחרי.  1968חוק יסוד הממשלה חוקק בשנת  

11לה לא מחויבת לתת פרוטוקולים של הישיבות שלה.  נניח שבחוק חופש המידע היה נאמר שהממש 

12 גובר על העניין הזה.    35אנחנו טוענים שסעיף  

13

מזוז:   מ'  השופט  שסעיף    כבוד  אמרתי  לגרור    35לכן  מנסה  אדוני  פוזיטיבי.  דבר  שום  אומר  14לא 

15 אותנו לדיון לגופו של עניין. אנחנו לא נעשה את זה.  

16רחוק מלהיות כך, רחוק מלתת מענה בלעדי לסוגיה הזו.    – זה חזות הכל    35הניסיון לעשות כאילו  

סעיף   של    35גם  תחולה  לגבי  הוראות  שקובע  מידע,  חופש  חוק  של  אספקלריא  דרך  להיבחן  17צריך 

18 דינים וחוקים אחרים. זו לא שאלה שנשארה עמומה.  

19 .  יש חוקים ספציפיים שקובעים הוראות חופש מידע 

20הכללים הרגילים נשארים, אבל זאת שאלה, האם זה דין ספציפי או לא. הכל מתברר בשאלות של  

21 חופש מידע, ולא בעקיפה שלו.  

22

23עו"ד ליבליך: 

הארכיונים   חוק  תחת  נמצאים  שהתמלילים  שקיבלנו,  לתשובה  מפנה  זה    – אני  בין  התנגשות  24ויש 

25 לבין חופש המידע;  

26ם של מסירת מידע אלא גם בטלות ודברים שהם לא רק חופש  אנחנו כוללים בעתירה לא רק סעדי 

27 המידע.  

28

פוגלמן:   ע'  השופט  שצירפתם,    כבוד  ההתכתבות  את  ראינו  לכאן.  לפנות  שניסיתם  טרוניות  29אין 

30 עניינה באופן בלעדי במסירת מידע. לא ביקשתם סעדים אחרים.  

בעני  העתירה;  בבסיס  שעומד  הדומיננטי  העניין  על  מסתכלים  אי אנחנו  היה  האלה  31מיצוי  0ינים 

32 הליכים. זו המחלוקת שעומדת כאן.  

לפעול   מנסים  אנחנו  מותווה,  דין  יש  ראשונה;  ערכאה  רק  הוא  מנהליים  לעניינים  המשפט  33בית 

34 בצורה אחידה ושיפוטית. כל צד כמובן שומר על כל טענותיו.  

35

36 עו"ד בן מאיר:  

37העתירה הזאת נולדה במצב המסוים של הקורונה. 
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4

1

2לפי מימד הזמן, בבית משפט לעניינים מנהליים עונים הרבה יותר מהר    שופט ע' פוגלמן:  כבוד ה 

3מאשר בית משפט זה.  

4 זה שהמדינה עצמה מעדיפה להתדיין כאן, זה לא מחייב אותנו; אנחנו פועלים לפי הדין.  

5

6עו"ד בן מאיר:  

7 מנהליים.    האם המדינה מוכנה לראות את התשובה שלה כתשובה לבית המשפט לעניינים 

8

9זה אדוני יבוא בדברים עם חבריו.    כבוד השופט ע' פוגלמן:  

10

11עו"ד מיליקובסקי: מקובלת עלינו המלצת בית המשפט.  

12

13ניתן פסק דין.  

14
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7נספח  

פניית ב"כ העותרים לב"כ המשיבים
 דיון  הבסמוך לאחר  

  2414/20בג"צ ב
 נ' ממשלת ישראל ואח'לנדאו ואח'  
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- פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה - בעקבות בג"צ 2414/20 Gmail

yaara winkler <winkler.yaara@gmail.com>

פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה - בעקבות בג"צ 2414/20
2 messages

yaara winkler <winkler.yaara@gmail.com> Thu, Jun 11, 2020 at 10:09 AM
To: avimi@justice.gov.il
Cc: Reut Freidenreich <reut@lm-adv.co.il>, Orian Eshkoli Yahalom <Orian@muszkat.co.il>, "Rachely Edri, CEO"
<rachely@meida.org.il>, Shachar Ben Meir <shachar@benmeir.co.il>, tlieb <tlieb@lm-adv.co.il>

לכבוד 
אבי מיליקובסקי, עו"ד

שלום רב,

בהמשך לדיון שהתקיים היום, 11.06.2020 בבג"צ 2414/20 ולאור פסק הדין שניתן, הריני לעדכנך בשם כל העותרים כי בכוונתנו להגיש
עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים וזאת עד לא יאוחר מיום 20.06.2020 בגין בקשת מידע שנשלחה אל המדינה ולא נענתה לפי חוק

חופש המידע.

לעתירה שתוגש תצורף התגובה המקדמית אותה הגישה המדינה לבג"צ הנ"ל, ואנו נראה בכך את תשובת המדינה, אלא אם תודיענו
אחרת. 

בברכה,

Avi Milikovsky <AviMi@justice.gov.il> Thu, Jun 11, 2020 at 2:38 PM
To: yaara winkler <winkler.yaara@gmail.com>
Cc: Shai Cohen <ShaiC@justice.gov.il>, Reut Freidenreich <reut@lm-adv.co.il>, Orian Eshkoli Yahalom
<Orian@muszkat.co.il>, "Rachely Edri, CEO" <rachely@meida.org.il>, Shachar Ben Meir <shachar@benmeir.co.il>, tlieb
<tlieb@lm-adv.co.il>, "Dana Peleg (Praklitut)" <DanaPel@justice.gov.il>

שלום עו"ד וינקלר,

פנייתך הועברה לעיון הגורמים הרלוונטיים, והללו ישיבוך דבר בהקדם.

אין בכך התייחסות לתוכן הפניה.

בברכה,

אבי

אבי מיליקובסקי, עו"ד

מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

טלפון: 073-3925139 פקס: 02-6467011

AviMi@justice.gov.il :אימייל
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8נספח  

 1לעותרת   משרד ראש הממשלה יועמ"שמכתב  
 16.06.2020מיום 
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9נספח  

 משרד ראש הממשלה יועמ"של  1העותרת מכתב 
 17.06.2020מיום 
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2020 ביוני 17

 לכבוד

עו"ד שלומית ברנע פרגו 

 יועצת משפטית 

 mishpatit@pmo.gov.ilדוא"ל:באמצעות   משרד ראש הממשלה

בקשה לפרסום ומסירת מידע לציבור אודות דרכי הטיפול והחלטות הממשלה בזמן הנדון: 

התפרצות נגיף הקורונה בישראל
16.06.2020; מכתבכם מיום 11.06.2020 פניית הח"מו 1.03.2020מיום סימוכין: מכתבנו 

שלום רב,

להקים מכשולים מיותרים   קיבלנו את מכתבך שבסימוכין והצטערנו ללמוד מהאמור בו על החלטתכם

  בפנינו.

והיא  הלגופהחלטתכם שלא לראות בכתב התגובה המקדמית מענה לבקשת המידע הינה שגויה 

 מטרתה היא להכביד שלא לצורך.כל חוסר תום לב ודווקנות פרוצדורלית שדומה כי משקפת 

: נפרט

יסוד. כפי שציינתם אף כל טענתכם כאילו לא עמדה בפניכם בקשת חופש מידע משוללת  ראשית,.1

לו נכתב במפורש שהוא  4לעתירה שהוגשה לבג"ץ כולל מסמך אשר בסעיף  3במכתבכם, נספח 

מוגש תחת הוראותיו של חוק חופש המידע. 

אשר קבע כי עניינה של   עובדה זו לא חמקה גם מעיני בית המשפט הנכבד, מפי כבוד השופט מזוז,.2

:5-6לפרוטוקול הדיון, שורות  3, ראו בעמוד חופש מידעל הבבקשהינו העתירה 

הנה כי כן, על אף טענתכם שלא הייתה בפניכם בקשת מידע, ברי כי מדובר בטענה משוללת יסוד..3
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 . אינכם יכולים לאחוז במקל משני קצותיויש להוסיף כי  האמור לעילעל .4

למכתבכם  5לא הייתה בפניכם בקשת מידע (סעיף  גיסא, דהיינו: לא ניתן לקבל טענה כי מחד

 3-ו 2לטעון שלא ניתן לכם זמן מספיק להשיב לבקשת המידע (סעיף גיסא, שבסימוכין), ומאידך 

 למכתבכם הנ"ל). 

די לנו שנציין כי עמדו לרשותכם כשלושה חודשים ליתן מענה לבקשת באשר לטענה השנייה, .5

 ).הנוכחיגשה לכם (מחודש מרץ עת הוגשה ועד לחודש יוני המידע שהו

בתקופה זו בחרתם לגבש את תשובתכם ועמדתכם ביחס למידע המבוקש, במסגרת כתב התגובה .6

פרטני המקדמית שהוגש לבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, וזאת חלף מתן מענה  

 לבקשת המידע. 

ביחס למידע המבוקש גובשה כבר במענה לעתירה  הותית עמדתכם המאין חולק כי  , כך או אחרת.7

הדרישה הדווקנית לפעול על פי פרוצדורה של הגשת מסמך באופן מקוון או לכתובת מייל , והנ"ל

 שונה, היא דרישה מקוממת וחסרת תום לב. 

בקשת מידע חדשה מהטעם שבקשתנו הקודמת לא נשלחה  עלינו להגישטענתכם כי יתרה מזאת, .8

בהתאם  :, מנוגדת לדין החל על עובדי ציבור)שבסימוכין למכתבכם 5-ו 4(סעיפים  לגורם הנכון

, היה על 1958-) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט1ב(א)(2להוראת סעיף 

לגורם המוסמך   ה מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה, נמעני בקשתנו הקודמת, להפנות

 ולהודיענו על כך בכתב.  בסמוך לאחר קבלתה, לטפל בה 

פועלת גם הממונה תחתיו  ש  שמזכיר הממשלה פועל תחת משרד ראש הממשלה  היותלא זו אף זו,  .9

סעיף החובה המשמעתית המקבילה שחלה עליו עליו מכוח  ,  יישום חוק חופש המידע במשרד זה  על

, ולפיה היה על מזכיר הממשלה להעביר את פנייתנו משרדכםמחמירה יותר עם  ,  לתקשי"ר  61.323

  למתן מענה יתעכב בשל כך. ימיםלממונה, מבלי שמניין ה

אף בניגוד חובת ההגינות ו, בניגוד לאופן הפעולה שבו בחרתםכל מטרתו של דומה ש ,על רקע זה.10

 . במתן המענהלעיכוב נוסף ומיותר גרום להיא החוקית והמשמעתית, לחובתכם 

הוראות חוק חופש באופן שיטתי את  מפרשמשרד ראש הממשלה  לצייןכאן המקום  ,בכל הכבוד.11

מידע ציבורי באמתלות משוללות   ומכמיןג ממועדים שקבועים בדין, מתעלם מפניות המידע, חור

 שמאלצות את הציבור לכתת רגליו באופן תדיר אל בתי המשפט השונים. ,יסוד

 על כך אמרו חכמינו: נאה דורש נאה מקיים.

מכל מקום, חרף סלידתנו מהאופן בו בחרתם לדבוק בפרוצדורה טכנית לחלוטין על פני העדפת  .12

שאינה שונה ) בקשת מידע 17.06.2020המהות וקידום האינטרס הציבורי, הגשנו הבוקר (

.)204906(סימוכין  2020מהבקשה שהוגשה לכם בחודש מרץ 

תשובתכם לבקשה ללא דיחוי.ן ותמסרו במכתבכם שבסימוכי אמוראנו מקווים שאכן תפעלו כ.13

 ,בברכה  

איה מרקביץ', עו"ד    שליט, עו"ד-יערה וינקלר

 העתק:
 אבי מיליקובסקיעו"ד  

לבטוב-הגב' שקד פרידריך
 פרקליטות המדינה 

שלהונה על יישום חוק חופש המידע, משרד ראש הממהממ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,', עו"ד  יה מרקביץ דדדדדדדדד"דד"דדד"דדד"דד"דד"דדד"דד"ד"ד"דד"ד"ד""ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"דדד"ד"ד"ד"ד"ד""""ד"ד"ד""ד"ד"ד"""ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד""ד"ד-וינקלר ווווווווווועווועוווווועעעועעעעעעעעועעעועעועועעעעעעעעועועעעעועעעועוועעועועוועועועועועועועועועועועועועוווועועועועעועועועועועווועועועו שליט, 
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 10נספח  

17.06.2020מיום  מידעהבקשת  
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2020 ביוני 17
 לכבוד

 הגב' שקד פרידריך לבטוב
הממונה על יישום חוק חופש המידע 

באמצעות הגשה מקוונת   משרד ראש הממשלה

1998- בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

שלום רב,

היועצת  ה שלובהמשך למכתב, (להלן: "החוק") 1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח
 ,נספח אמצורף כה, 16.6.2020, אתמולמ עהתנועה לחופש המיד משרד ראש הממשלה אל ל המשפטית 

למן יום התפרצות נגיף הקורונה דבר ההתמודדות עם דיוני הממשלה בנבקש לקבל מידע הנוגע ל
לקראתם    הממשלה  לתשתית העובדתית שהונחה בפניכן  ו  ועד ליום מתן המענה לבקשה זו,  8.3.20201

נעה לנדאו   2412/20בבג"ץ ל העותרים בשם כלמוגשת יצוין שבקשה זו  הכל כמפורט מטה. ובמהלכם,
ה"ד שחר בן מאיר , עו"הארץ"ת עיתון עה לנדאו, הוצאנהגב' היינו,  ,ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 

   המידע.ויצחק אבירם וכן התנועה לחופש 

והמסמכים המבוקשים הם אלה:הנתונים , על רקע זה

:תיעוד מישיבות הממשלה.1

דיוני הממשלה שעניינם ההתמודדות הלאומית עם נגיף מ  סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם.1.1
הקורונה בתקופה האמורה לעיל. יובהר שהכוונה לדיונים בכל מישורי הטיפול במגפה  

לרבות אלה:  ;וכיובובהשלכותיה, לרבות אלה הנוגעים לבריאות, רווחה, כלכלה, תעסוקה 

ר האפשרות להפעיל  סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מדיונים שנערכו בממשלה בדב.1.1.1
תכנית חירום לאומית שגיבש משרד הבריאות להתמודדות עם מגפה, כגון זו שפורסמה 

2בכותרת "תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמית";  2007-ב

סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מדיונים שנערכו בממשלה בהתקנת תקנות לשעת .1.1.2
; בלימת התפשטות המגפה, על השלכותיהחירום וכל חקיקה אחרת במסגרת המאבק ל

לעיל, שהתקיימו באמצעות   1.1העתקי הקלטות וידאו ו/או אודיו של דיונים כאמור בסעיף .1.2
3.שירות שיחות וידאו כדוגמת יישומון "זום"

לחוק  35עניינים המנויים בסעיף דיונים ביובהר כי המידע המבוקש בסעיף זה אינו מתייחס ל
 חלים לגבי אותם עניינים חובת סודיות ואיסור פרסום.הממשלה, שלפיו  יסוד:

4:התשתית העובדתית להחלטות הממשלה.2

ישיבת הממשלה הראשונה מבין הישיבות שפרוטוקולי החלטותיהן צורפו   כך שביום זה נערכה מתיחום התקופה למן מועד זה נגזר  1
  .נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 2414/20בבג"ץ  23.4.2020שהוגשה ביום מטעם המדינה   תגובה מקדמיתנספח לכ
 . )7.6.2007(עדכון מיום   תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמיתמשרד הבריאות  2
מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, מר משה  עם  11.6.2020ראיון ששודר בחדשות "כאן" ביום   המידע הנזכר בסעיף זה מבוקש בעקבות 3

 ). זה  בקישורלסרטון ש 07:50שתיעוד הישיבות שנערכו ב"זום" נשמר וזמין למבקשיו (ר' דקה בו ציין האחרון  בר סימן טוב, 
הקבוע  אין להחיל את הסייג ), ולפיה, ככלל, 9.6.2006פורסם בנבו, ( גרמן' נ גבע 7024/03 םעע"בעניין  ר' ההלכה שנקבעה לעניין זה  4

 .ה מלאכת עיצוב שנשלמה , מעל מידע עובדתי שנאסף על ידי הרשות לצורך גיבוש מדיניותלחוק ) 2(ב)(9בס' 
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מצב הספיקה הן ביחס למצב התחלואה והן ביחס ל ,סקירה מקיפה של מצב הדברים בישראל.2.1
(כגון היציבות לרבות נתונים הנוגעים להיבטים ציבוריים נוספים ו ;מערכת הבריאותשל 

על החלטות הממשלה בשעת חירום; שיש בהם להשפיע) וכו' הפיננסית, מערך שרותי הרווחה

היערכות (משרד הבריאות ובתי החולים) בנוגע ל מערכת הבריאות על מצבנתונים וסקירות .2.2
הזמינות  מספר מכונות ההנשמה ובכלל זה ,להכפי שאלו הוצגו לממשלתרחישים שונים 

היערכות בתי כן נתונים לגבי  וכוח האדם ולהבדיל, המוניטורים הדרושים להפעלתן,  ,  והתקינות
; לקליטת מאסה הולכת וגדלה של חולי קורונה שנזקקים לאשפוז  החולים והצוותים הרפואיים

שהוצג   בעת וכפי  על גורמי הרפואה  מידע הרפואי המקובל, לרבות המידע על אודות נגיף קורונה.2.3
;לשם קבלת החלטותיהן בנושא  35-לממשלת המעבר ולממשלה ה 

 , וההתמודדות עימו בפני מקבלי ההחלטות בנוגע להתפשטות הנגיףשהוצגו  מחקרים ומודלים.2.4
היכן שאלה שימשו את הממשלה לשם קבלת החלטותיה בנושא;

מדינות  שנקטו בנושאדרכי פעולה כפי שהוצג למקבלי ההחלטות, לרבות  מצב הדברים בעולם.2.5
;שנדונו בממשלה, בין שהחליטה לאמצן ובין אם לאושונות 

המגפה, על  לטיפול בהתפרצות ת טווח ות ארוכותכני, לרבות מדיניות ויעדי הממשלה.2.6
ל ידיה והיעדים שאומצו עשהוצגו לממשלה  התרחישים השונים התרחישיםהשלכותיה, וכן 

בנושא, על ההשלכות שנבחנו מקום שהממשלה לא תשיג את אותם יעדים;

התמודדות עם המשבר על כל היבטיו, שהוצגו לממשלה ו/או שגובשו על ידיה ל תכניות פעולה.2.7
מצגות שהוצגו לממשלה במסגרת כלל הדיונים בדבר התמודדות עם נגיף הקורונה. לרבות

יובהר שאין באמור בסעיף זה כדי לבקש לקבל מידע שאינו מצוי בידי הממשלה, למען הסר ספק,  
 .הבפני הוצגאשר אלא רק מידע שהוכן לצורך קבלת החלטות הממשלה במהלך דיוניה, ו

החוק אינו מחייב מבקשי מידע לנמק את בקשתם, הטעמים שביסוד להשלמת התמונה, יצוין שהגם ש
2412/20בקשה זו מפורטים בהרחבה בעתירה שהגישה העותרת ביחד עם שורת עותרים נוספים בבג"ץ  

כן יצוין שהמדינה כבר גיבשה עמדה  .בקישור זההזמינה , נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'
ובנסיבות  ,בקישור זההזמינה במסגרת תגובה מקדמית באותו הליך, כתובה שהוגשה לבית המשפט 

כלל המידע   לרבות –, ומוטב ה הנוכחיתלבקש ללא שיהויו מלאעל קבלת מענה  יםהמבקש יעמדואלה 
 .בה המבוקש

שכבר  סבר "ץבגולאור העובדה ש ,חשיבות ציבורית אדירהלמידע המבוקש בשים לב לכך שבנוסף, 
בתזכורות והתראות אין בכוונת המבקשת לפנות  יובהר ש,  בקשר עם ההליך שלפניו  קיימת בקשת מידע

   .תקבל מענה במועד, תפנה לערכאותאם לא נוספות לגבי הבקשה הנוכחית, ו

יום מעת   30- ולא יאוחר מ ללא שיהוי,נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו 
ומתחייבת, אם תידרש,  פטורה מתשלום אגרת בקשהקבלתה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע (ע"ר) 

₪. במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת  151לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסך 
תשלול את האפשרות הסכמת התנועה לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק 

 לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 ,בתודה ובברכה

עו"ד ,  יצחק אבירם                    "ד, עושחר בן מאיר                        הגב' נעה לנדאו                      איה מרקביץ', עו"ד        
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11נספח  

הודעת הארכה הראשונה 
 21.07.2020מיום 
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בקשתנו לקבלת תמלילים וחומרי רקע מדיוני הממשלה בקורונה
<foi@pmo.gov.il> נתב חוק חופש המידע 21 July 2020 at 10:45
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>
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 12נספח  

 לעותרים  2מכתב המשיבה  
 22.07.2020מיום 
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' אב תש"פא ירושלים,   

 2020יולי  22 רביעי יום

:לכבוד

 עו"ד איה מרקביץ'

 עו"ד שחר בן מאיר

 עו"ד יצחק אבירם

 גב' נעה לנדאו

 התנועה לחופש המידע

 

 שלום רב,

 

 בקשה לקבלת מידע בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונהההנדון: 

 17.6.2020סימוכין: בקשתכם מיום 

 

 -(להלן  1998 –שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח במענה לבקשתכם 

בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה, והתשתית  ),החוק

 :הריני להשיבכם כדלקמןהעובדתית שהונחה בפני הממשלה לקראתם ובמהלכם, 

 

ביקשתם לקבל תיעוד מישיבות הממשלה, ובכלל זה: סטנוגרמות ו/או  ,לבקשתכם 1סעיף ב.1

תמלילים של ישיבות הממשלה בנושא התמודדות עם נגיף הקורונה, וכן העתקי ההקלטות של 

הדיונים. אין ביכולתנו להיענות לבקשתכם זו, מהטעמים שפורטו בהרחבה בתגובת המדינה 

לתקנון  14בתמצית נזכיר כי סעיף  שראל ואח'.נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת י 2412/20לבג"ץ 

לתקנון עבודת הממשלה  71עבודת הממשלה קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות, וסעיף 

קובע כי סיווגם של תמלילים של ישיבות הממשלה בדיוניהן הוא "סודי ביותר", והעיון בהם 

לה נקבע מכוח אסור למעט לחברי הממשלה ובתנאים שנקבעו בו. תקנון עבודת הממש

הנ"ל  71(ו) לחוק יסוד: הממשלה כאשר לעניין סעיף 31סמכותה של הממשלה לפי סעיף 

) לחוק יסוד: הממשלה לקבוע עניינים 4(א)(35רלוונטית גם סמכותה של הממשלה לפי סעיף 

) לחוק, שלפיו רשות ציבורית לא תמסור מידע 4(א)(9שישמרו בסוד. משכך, בהתאם לסעיף 

ותו לפי כל דין,  אין באפשרותנו למסור את התמלילים או את ההקלטות של אשר אין לגל

 אותם הדיונים. 
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 מצ"ב לנוחותכם קישור לתקנון עבודת הממשלה:
obFolder/generalpage/government_documents35/he/Gov_Docs_gohttps://www.gov.il/Bl

v35regu250520.pdf 
 

מבלי לגרוע מהאמור, לא ניתן למסור את התמלילים גם בשל היותם מידע בדבר דיונים .2

 1998-ח) לחוק חופש המידע, התשנ"4(ב)(9פנימיים והתייעצויות פנימיות, כמשמעם בסעיף 

 ).  3.1002(ראו לעניין זה גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

 

בהקשר זה יובהר כי התמלילים של ישיבות הממשלה כוללים תיעוד מלא של כל הנאמר 

מאפשרת להגן על תהליך קבלת ההחלטות ועל וההגנה על חסיונם  במהלך ישיבות הממשלה,

ל להרתיע את חברי הממשלה מלקיים דיאלוג איכותן ולהישמר מפני "אפקט מצנן" אשר עלו

פתוח וגלוי. ברם נדגיש למען הסר ספק כי גם לולא עילה זו לא ניתן היה למסור את תמלילי 

 לעיל. 1ישיבות הממשלה מהסיבה שאין למסרם על פי דין, כמפורט בסעיף 

 

מידע על אף שאין ביכולתנו להיענות לבקשתכם למסירת התמלילים המלאים, ואף על פי ש.3

זה, אשר נמסר לידיכם בעבר, לא נתבקש על ידכם כעת, מצורפים למכתב זה פרוטוקולים של 

ישיבות הממשלה שהתקיימו ושעסקו בהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, וזאת מאז הוגשה 

(הפרוטוקולים לתקופה שעד להגשת  16.7.2020הנ"ל עד ליום  2414/20תגובת המדינה בבג"ץ 

צורפו לתגובת המדינה). הפרוטוקולים כאמור כוללים את  2414/20ג"ץ תגובת המדינה בב

 לתקנון.   72המידע האמור בסעיף 

ככל שתהיו מעוניינים בקבלת פרוטוקולים כאמור גם של דיוני ועדות שרים שעסקו בנושא 

 ההתמודדות עם הקורונה, נבקש כי תעדכנו אותנו ונפעל להעברתם גם כן.

 

, שבו ביקשתם לקבל את התשתית העובדתית לקבלת החלטות לבקשתכם 2באשר לסעיף .4

נבהיר, כפי שנאמר גם בתגובת המדינה   -הממשלה בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה 

, כי הצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה על צרופותיהן, וכן ההחלטות 2414/20לבג"ץ 

גיף הקורונה, מתפרסמות שהתקבלו על ידי הממשלה, לרבות בנושא ההתמודדות עם משבר נ

על ידי מזכירות הממשלה באופן יזום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. בהתאם 

) לחוק, באפשרותכם לעיין בהן בקישור הבא: 4(8לסעיף 

https://www.gov.il/he/Departments/secretary . 

 

ן, נעדכנכם כי בימים אלו נבחנת האפשרות למסירת חומרי רקע נוספים שהוצגו לפני כמו כ.5

הממשלה בדיוניה, מעבר להחלטות הממשלה עצמן. בשל הצורך בהמשך בחינת הנושא,  
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בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים לעניין אשר מכינים ומציגים את חומרי  הרקע 

ימים, וזאת  30-ענה על ידי ראש הרשות הציבורית בכאמור, הוארך המועד האחרון למתן מ

 (ב) לחוק.7בהתאם לסעיף 

 

לעיל לפי הוראות חוק  1(ו) לחוק, הנכם זכאים לעתור על ההחלטה בסעיף 7בהתאם לסעיף .6

     .2000-בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס

  

 

 
 בברכה,                                                                                         

 שקד פרידריך לבטוב              

 ממונה על יישום חוק חופש המידע        
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 47784  - 07  - 20עת"מ               ם בבית המשפט המחוזי בירושלי
      בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 

 580425700, ע"ר .    התנועה לחופש המידע1 :העותרים

 שליט ו/או רחלי אדרי  - ע"י ב"כ עוה"ד יערה וינקלר
 ו/או איה מרקביץ' ו/או אור סדן 

 6713521יפו -אביב , תל26רחוב סעדיה גאון  
 03-9560359; פקס: 0528-279-555טל': 

 office@meida.org.ilדוא"ל: 
 

  עיתון 'הארץ' –עיתונאית  –נעה לנדאו .2
 510015449 ח.פ.בע"מ, הוצאת עיתון הארץ .3
 עיתונאי  –תומר גנון .4
 510103922, ח.פ. ידיעות אחרונות בע"מ –כלכליסט .5
 עיתונאי  –שאול אמסטרדמסקי .6
 500501952ח.פ.  ,תאגיד השידור הישראלי.7

 
 ע"י ב"כ עו"ד ט. ליבליך 

  גליק עו"ד  –מוזר  –משרד ליבליך 
    6350671יפו -, תל אביב, בית יואל40רח' נמל תל אביב 

 03-5442375  –פקס  03-5442370טל' 
 

 עו"ד שחר בן מאיר .8
 עו"ד יצחק אבירם .9

 
  בעצמם 

  5250606 רמת גן ,12מרח' אבא הלל 
 03-6127979פקס:    03-6127878טל': 

 עיתונאי  –חן מענית .10
 עיתונאית  –טל שניידר .11
  510989940, ח.פ.  ) בע"מ1983פבלישר עתונות (גלובס .12

 
   ע"י ב"כ עו"ד יורם מושקט ו/או  

  אוריין אשכולי ו/או שירה רייך ו/או מנחם אברהם 
    65796  יפו-אביב תל 85רח' יהודה הלוי מ

     03-5609882: פקס 03-5661404טל: 

 
 - נ ג ד  -

   הממשלה ראש משרד.    1:     המשיבים
 משרד ראש הממשלה ב הממונה על חופש המידע  .2
 היועץ המשפטי לממשלה  .3
 מזכיר הממשלה  .4
 ממשלת ישראל  .5

 
 ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ירושלים 

 ,  , מעלות דפנה, ירושלים7רח' מח"ל 
  9149301, מיקוד: 49333ת.ד. 
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 תגובה מטעם העותרים 
 העותרים:מוגשת בזאת תגובת  ,  26.07.2020בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

לפני  כזכור.1 שהוגשה  עתירה  של  היא "גלגולה"  הנכבד  המשפט  בית  בפני  עתה  המונחת  העתירה   ,

עניינן של שתי    ").העתירה לבג"ץלמעלה משלושה חודשים לבית המשפט הגבוה לצדק ("להלן: "

 .העתירות בקבלת אותו מידע 

(להלן:   בת עשרות עמודים  הגישו תשובה מפורטת ומקיפה ביותרהמשיבים  במענה לעתירה לבג"ץ,  .2

 "). המענה לבג"ץ"

  הבהיר תוך שההרכב  הוחלט על מחיקת העתירה לבג"ץ    ,לאחר הגשת המענה לבג"ץ ובמהלך הדיון.3

ב העתירה  של  חוק  שעניינה  מידעבקשה לפי  ויש להגישה    ") החוק(להלן: "  1998-, התשנ"חחופש 

 לבית המשפט המחוזי. 

 .העתירה בשלה לדיוןשהרי טענות הצדדים פורטו ו נקודה זו די היה בשינוי ערכאה,ב.4

על אף שלא היה בכך צורך,  ,  , פורמליתנוספתבקשת מידע    לידיהם  לקבלהתעקשו  המשיבים    ,אולם.5

באופן מוחלט לבקשה  שהייתה זהה כמעט  בקשה  במהלך חודש יוני  העותרים הגישו  ת ברירה  יובל

 .  ")הבקשה החדשה שבבסיס העתירה לבג"ץ (להלן: "

קבועות הדין,  הבעוד שהעותרים פעלו ופועלים לקיום מלוא הדרישות המהותיות והפרוצדורליות  .6

   .ולמעלה מכך הקבועה לכך בחוק   הימים 30כל התקופה בת  נענתה במהלךבקשתם ה"חדשה" לא  

לציבור    במסגרתה מתבקשים המשיבים למסור,  העותרים את העתירה דנאבנסיבות אלה הגישו  .7

 שתי קטגוריות:  מ מידע

   .של ישיבות הממשלה בתקופת הקורונהתמלילים (סטנוגרמות) .8

 באותן ישיבות. חומרי רקע ששימשו בסיס להחלטות הממשלה .9

סירובם..10 את  נימקו  ואף  המידע,  את  למסור  מסרבים  אל  בודוק.    המשיבים  המשיבים  הודעת 

של  המענה לבג"ץ הוא המענה  אף לשיטת המשיבים עצמם,    הובהר כי  22.07.2020העותרים מיום  

 .לעתירה כאןלבקשה למסירת מידע ו המשיבים  

 :  הבאאשר לתמלילים ניתן המענה ב.11

לבג  בתגובת  בהרחבה  שפורטו   מהטעמים,  זו  לבקשתכם  להיענות  ביכולתנו  "אין  ץ "המדינה 
2414/20. " 

 :הבאבאשר לחומרי הרקע ניתן המענה  .12

לבג  בתגובת  גם  שנאמר  כפינבהיר  "  לפני   שהונחו   ההחלטה  הצעות  כי  , 2414/20  ץ"המדינה 
 עם  ההתמודדות  בנושא  לרבות,  הממשלה  ידי  על  ההחלטות שהתקבלו  וכן,  צרופותיהן   על  הממשלה

 משרד  של  האינטרנט   באתר   יזום  באופן  הממשלה  מזכירות  ידי  מתפרסמות על,  הקורונה  נגיף  משבר
 " .הממשלה ראש

הנ"ל,    משנתנו.13 הקטגוריות  לשתי  ביחס  המידע,  לבקשת  תשובתם  את  העותרים המשיבים 

 .בשלה העת לדון בעתירהסבורים כי 

כאן המקום לציין, כי התעקשות המשיבים לקבל לידם בקשה "חדשה", חלף העברת כתבי הטענות  .14

המחוזי   המשפט  ממש  -לבית  כמיותרת  התבררה  העותרים,  שביקשו    המענה(כצפוי)    שכן,  כפי 

 ."ץבבג  שנתנו  למענה הפנייה  של דרך על הוא  המשיבים שנתנו

הציבורית לקבל את המידע .15   יש בהתנהגות זו משום חוסר תום לב אשר מתעצם לנוכח הדחיפות 

 . מהותי ובשים לב לזמן הרב שחלף עד כה מבלי שהתקיים דיון

150



, בעוד שכל הטענות  ראוי לציין בהקשר זה כי עמידת המשיבים על  הגשת בקשה פורמלית "חדשה".16

וכתובות ידועות  המדינה)  תשובת  (וגם  העותרים  רשות    ,של  של  הגינות"  "חוסר  בבחינת  היא 

 שלטונית:  

, חובת ההגינות של הרשות הוכרה זה מכבר בפסיקתו של בית משפט זה, והיא לובשת צורות "אכן
ג ראה  המשתנים.  לצרכים  ובהתאם  הקונקרטיות  לנסיבות  בהתאם  המשתנות  בג"ץ    םשונות 

לפסק הדין; וכן   16), סעיף  25.10.2006],  בנבו  פורסם([  שטרית  מאיר  מר'  נ  פורטמן  גל  מר  7542/05

א    המנהלית  הסמכות   זמיריצחק   הארנונה   867/06  ם"בר.  ""ו) התשנ(  35-36כרך  מנהלת 

 . ) בע"מ1988בעיריית חיפה נ' דור אנרגיה (

  בחשיפת   האדיר  הציבורי  האינטרס  נוכח, על מנת לייעל את הדיון ולפשטו, ובעיקר,  בהתאם לכך.17

יהיה    ביותר  והיעיל  הפרגמטי,  ההוגן, העותרים סבורים שהפתרון הדיוני  המידע בהקדם האפשרי

המבוקשים   בסעדים  הדיון  את  לפצל  בבד  ובד  למענה,  זכתה  אשר  העתירה,  את  כנה  על  להותיר 

כך שמוצע כי תחילה יקבע בית המשפט הנכבד מועדים להגשת תגובה מקדמית  זאת,  ה זו.  בעתיר

 ובמענה לה.התמלילים   בקטגורייתולדיון דחוף בבקשה לקבלת המידע שנכלל 

נרשמה לחיוב, ואם  למסור "מידע נוסף"    לבחון אפשרותנכונות המשיבים  ש  בשולי הדברים יובהר.18

  עמדת העותרים עם זאת,  י להקל על חלק מהדיון או לקצרו.  ייתכן שיהיה בכך כד  ,מידע  ימסראכן י 

  המהותיות של הצדדיםהמשיבים כדי לשנות דבר ביחס לעמדות    שלאין בכוחה של נכונות זו  א שהי

 . בהקדם, ויש לדון בוש הוא עיקר המחלוקת ואשר ביחס לתמלילים,  ולסירוב העקרוני שהתקבל

) אינו מצדיק מחיקה של העתירה או  מקל וחומר שמידע נוסף מאת המשיבים (ככל שיימסר בעתיד.19

וחומרי   התמלילים  בעניין  הדחופה  המחלוקת  על  השפעה  כל  לו  אין  וממילא  בהווה,  תיקונה  את 

את   לתקן  בזכותם  דין  פי  על  מחזיקים  העותרים  זה  בהקשר  מענה.  לגביהם  נמסר  שכבר  הרקע 

 ככל שתהיה השלמה שכזו.  –העתירה בעתיד, בהתאם להשלמת המענה של המשיבים  

המשיבים בוחנים  שנמסר    22.07.2020הודעת המשיבים מיום  מסגרת  ב   לשלמות התמונה יוער כי.20

על    2אודות חומרי הרקע המבוקשים, ומשכך החליטה המשיבה  על  את האפשרות לתת עוד מידע  

מיום קבלת  ים  ימ  35  חלוףבהודעה זו נמסרה לעותרים רק  לכך נגיב כי  ימים נוספים.    30הארכה של  

  .בדין הקבוע המועד לאחרדהיינו הבקשה, 

, אשר נותן משקל  הראוי הפתרון הואבסוגיית התמלילים בהקדם עקרוני דיון קיום ו הדיון פיצול.21

הצדדים   שטענות  לעובדה  זו  הולם  משרתת    כברבסוגייה  זו  חלופה  זו,  אף  זו  לא  במלואן.  הוצגו 

 . ללא דיחוי בפרסום המידעהגדול הקיים נאמנה את האינטרס הציבורי 

ממילא עד  לאחר  .22 עליהם לעשות  מידע נוסף (וזאת  שהמשיבים יסיימו לבחון את האפשרות לתת 

 .  לחומרי הרקעולדיון בנוגע  מועדים להגשת תגובה  ייקבעואפשר ש), , כהחלטתם 16.08.2020ליום 

הובאה לידיעת העותרים התגובה מטעם המשיבים שהוגשה היום,   יוער שבסמוך להגשת תגובה זו.23

לבג"ץ    המענה, בשל ההבדלים במסגרת הנורמטיבית של  אינה יכולה לעמודלכאורה    ולפיה העתירה

בית את  להפנות  העותרים  מבקשים  זה  בעניין  המידע.  חופש  חוק  של  זו  הנכבד    לעומת  המשפט 

לעתירה, שבהם מוצגות בהרחבה טענות העותרים נגד ניסיון המשיבים    4.2.1.3-ו  4.2.1.2לפרקים  

 ) לחוק את סירובם למסור את התמלילים. 4(ב)(9סעיף לבג"ץ) לבסס על  מענה(שהוצג כבר ב

דבר:.24 עמדותיהם  סוף  את  כבר  הציגו  שהצדדים  בכך  למידע    בהתחשב  ביחס  העותרים  עמדת  וכי 

בשים לב  ו  תוך התמודדות עם סירוב המשיבים למסור חלק מהמידע,  המבוקש מפורטת בהרחבה,

 . להורות כמתואר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד  במידע והדחוף החיונילעניין הציבורי 

 ___________________ 
 שליט, עו"ד -יערה וינקלר

 1ב"כ העותרת 
 בשם כל העותרים                                                                                       2020ביולי   28

______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
""""""""""""""""""""""""""""ו""""וו"""וו"ו"""ו"ו"ווווו"ו"וווווו"ו"ו"וו"וו"ו"ו"ו"ו"ו"ו"ו"ו"דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד-נקלר שליט, ע
1ותרת
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 ענת זינגר שופטתה כבוד פני ב

 העותרים
 

 התנועה לחופש המידע (ע"ר) ואח'

 
 נגד

 משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי .1המשיבים
 הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה .2
 היועץ המשפטי לממשלה .3
 מזכיר הממשלה .4
 ממשלת ישראל .5

 
 

 פסק - דין

 

אני מוצאת  -ולאחר עיון בעמדות הצדדים שהוגשו לאחריה  26.7.20בהמשך להחלטה שניתנה ביום 

 .על הסף להורות על מחיקת העתירה

 

חלק בלתי נפרד מפסק ר תהווה שכדי שלא להאריך מקום בו ניתן לקצר, אפנה לאותה החלטה א

 דין זה.

 

(ב) לחוק חופש המידע, 7אף שנמסר לעותרים עוד עובר להגשת העתירה כי נעשה שימוש בסעיף 

 . הגישו לאחר מכן את העתירהאלא  ,בתום מועד הארכה , הם לא המתינו לתשובה1998 -תשנ"ח 

 

העתירה הוגשה טרם יה לקבלת המידע ומבחינה זו יהעתירה הוגשה אפוא בטרם ניתן מענה לפנ

 זמנה.

 

  .ניתן מענה ביחס לחלקה של הבקשה הנוגע לעיון בתמלילים ,לאחר הגשת העתירהיום רק 

עתירה חדשה בעתיד באשר לחלק זה, הסכימו המשיבים שלא לטעון לשיהוי, באופן המאפשר להגיש 

 קבלת תשובה מלאה לכל הרכיבים שהתבקשו. ומתוקנת לאחר 

 כי כך גם ראוי לנהוג.משיקולי יעילות נראה 

 

153



שלא להמתין כאמור, שמורה להם הזכות להגיש עתירה חדשה מכל מקום, אם מבקשים העותרים  

יותר מאשר הליך לתיקון  תאשר תתייחס רק לרכיב התמלילים. נראה כי דרך זו תהא קצרה וענייני

 .(עתירה שכאמור הוגשה עוד בטרם מתן כל מענה) עתירה זו

 

בג"ץ את הצדדים להליכה בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ראוי לכבד הוראה יוער כי עת הפנה 

תהא עמדת  ,גם אם קיימת הנחה לא מופרכת כי בסופו של יום ,זאת .זו ולפעול בהתאם לאותו החוק

 המשיבים אותה עמדה שהובעה שם. 

ו. ה למוסרבאשר לחומר אשר אין חוב החוק האמורכך גם, לא יוכלו העותרים להתעלם מקביעות 

 .לטענתם המשיבים ממילא רשאים להפנות להוראת החוק המתאימה

 

מוטב להמתין להחלטה  -יוער כי עת נערכת עדיין בחינה באשר להמצאת חומרי רקע שונים 

 שתתקבל באשר לכך.

 

 נמחקת על הסף. ,כפי שהוגשההעתירה דנן, בהמשך לאמור 

 

 רה תוחזר לעותרים.לפנים משורת הדין לא יעשה צו להוצאות ואף האג

 

 .פסק הדין ישלח לצדדים

 

 , בהעדר הצדדים.2020יולי  28, ז' אב תש"פהיום,  נהנית
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 15נספח  

  2משיבה  לשיחות טלפון תזכורות ותיעוד 
 בקשה החדשה ה   לגבי

155



156



מענה לתנועה לחופש המידע בעניין דיוני הממשלה בתקופת הקורונה
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 26 August 2020 at 11:00
To: שקד פרידריך <shakedf@pmo.gov.il>, ענת רביבו <foi@pmo.gov.il>
Cc: Yaara Winkler-Shalit <winkler.yaara@gmail.com>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שקד שלום, בוקר טוב,

בעניין הודעתכם מטה מיום 22.7.20, ובהמשך לשיחתנו הטלפונית ביום ראשון (23.8.20), אבקש להזכירכם שלפני 10 ימים הסתיימה הארכה
שניתנה לפי סעיף 7(ב) לחוק בעניין בקשתנו שבכותרת.

בשיחתנו הנ"ל ציינת באזניי שהשלמת הטיפול בבקשתנו זו תתעכב בכמה ימים, מחמת צאתה לחופשה של העובדת מהלשכה המשפטית
במשרדכם שמטפלת בבקשה. 

עם זאת, בשים לב לכך שלא ניתנה ארכה נוספת בבקשה זו, אף לא לאחר שיחתנו, אודה על עדכון בנוגע לסטטוס הטיפול בה, ובהקדם.

בנוסף, בהמשך לאמור בסעיף 3 למכתבכם מיום 22.7.20, נבקש לקבל גם פרוטוקולים של דיוני ועדות שרים שעסקו בנושא ההתמודדות
עם הקורונה, כפי הצעתכם.

בברכה,
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359
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סטטוס הטיפול בבקשות פתוחות של התנועה לחופש המידע
<foi@pmo.gov.il> נתב חוק חופש המידע 9 September 2020 at 10:30
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

עו"ד איה מרקביץ' שלום רב,

בהמשך לפנייתכם במסגרת חוק חופש המידע בעניין בקשתם לקבל מידע הנוגע לדיוני הממשלה בתקופת הקורונה מיום

17.6.2020, ודרישתך במייל מיום 31.8.2020, מצורפים כל הפרוטוקולים מדיוני ועדות השרים.

בברכה,

שקד פרידריך לבטוב

ממונה על יישום חוק חופש המידע

From: התנועה לחופש המידע [mailto:foi@meida.org.il] 
Sent: Monday, August 31, 2020 2:55 PM
To: נתב חוק חופש המידע
Subject: סטטוס הטיפול בבקשות פתוחות של התנועה לחופש המידע

21 attachments

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 13.8.2
233K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 9.8.20
203K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 5.8.20
71K
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pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 3.8.20
58K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
41K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
48K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
48K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
100K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
44K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
43K

pdf....פרוטוקול החלטות ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו שהתקבלו של
44K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיו
54K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיו
57K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיו
54K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיו
69K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיו
88K

pdf....פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיו
66K
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 2020  בספטמבר 10
 לכבוד

 שקד פרידריך לבטוב 
 הממונה על יישום חוק חופש המידע 

  foi@pmo.gov.il דוא"ל: באמצעות                        משרד ראש הממשלה
 

  ענייןדרכי הטיפול והחלטות הממשלה ב  אודותעל לפרסום ומסירת מידע לציבור  תנובקשהנדון: 

 התפרצות נגיף הקורונה בישראל 

 שלום רב, 

לצורך מתן   את הודעתך על כך שמשרד ראש הממשלה נטל לעצמו שהות נוספתקיבלנו ) 06.09.2020ביום ראשון (

 ). , בהתאמה"החוק "" וההודעה (ג) לחוק חופש המידע ("7לפי סעיף  מענה לבקשה שבנדון, וזאת

הממשלה   ראש  למשרד  הוגשה  שבכותרת  הבקשה  כי  נציין  הדברים    הבקשה ("  17.06.2020ביום  כבר  בפתח 

 "). הבקשה הראשונה (" 2020ותוכנה כמעט זהה לבקשה שהוגשה בחודש מרץ  ,")הנוכחית 

בג"ץ, כשלעתירה זו מסרה הפרקליטות בשם משרד לדיון במסגרת עתירה שהוגשה ל   הובאההבקשה הראשונה  

 . 2020כבר בחודש אפריל  עמודים רבים ימענה מלא ומפורט על גבראש הממשלה 

הימים   30שמשרד ראש הממשלה יכול וצריך היה ליתן מענה לבקשה הנוכחית עוד בטרם יחלפו    בנסיבות אלה ברי

 . שהרי המענה כבר גובש באופן מלאהראשונים הקבועים בחוק,  

  יםהימים הראשונ  30  רק לאחר שחלפו שאלא  לא זו בלבד שלא ניתן מענה לבקשה הנוכחית תוך זמן קצר,  ברם,  

 (ב) לחוק.7לארכה לפי סעיף  נוטל לעצמומשרד ראש הממשלה  כי 21.07.2020הודע לנו ביום 

טרחתם לשלוח לנו את   –  ורק לאחר תזכורות מצדנו  –הימים הנוספים    30  חלוףרק לאחר  ושוב  ם בכך לא די,  א

 ימים! 60ההודעה המבשרת על ארכה נוספת של  

את המידע הקיים אצלו ואשר   למסורבשים לב לכך שמהודעותיך השתמע שמשרד ראש הממשלה בוחן אפשרות 

אזי   נוספים,  ממשלה  ממשרדי  לסעיף  קובץ  הודעה  7בהתאם  דיחוי  ללא  לנו  למסור  מתבקשת  הנך  לחוק,  (ד) 

 . ומתי(לפי קטגוריות)  ימסריאיזה מידע המפרטת 

הציבורומיותרת  המתוארת    דחיינותה  תכרוניק באמון  ארכות,    ;פוגעת  גבי  על  בארכות  הטעם  מה  להבין  קשה 

 .ממשלה אחרים) משרדי(גם אם הגיע מ במשרד ראש הממשלה צבורכבר המבוקש, שעה שהמידע 

יצוין הדברים  הטוב  , בשולי  הסדר  סעיף  ש  ,למען  לפי  להיעשות  7ארכה  צריכה  לחוק  הארכה (ג)  תקופת  במהלך 

סעיף   לפי  ו7שניתנה  לו  מנכ"ל  (ב)  הממשלהבאישור  ראש  כאמורמשרד  אישור  צורף  לא  להודעה  אולם  והיא  ,   ,

 . נמסרה לנו שלושה שבועות לאחר תום הארכה הראשונה

 .דיחוי ללאהנוכחית ותמסרו תשובתכם לבקשה באופן יעיל תפעלו ש תאנו מקוו

 

 ,בברכה

 איה מרקביץ', עו"ד  ד שליט, עו"-ה וינקלרערי
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 ישיבות הממשלההיום של -פרק א': סדר

היום סדר.1

 היום של ישיבות הממשלה.-ראש הממשלה יקבע את סדר 

לסדר היום  נושאים.2

לסדר היום של ישיבת הממשלה,  כל חבר ממשלה רשאי להציע לראש הממשלה להעלות נושא

 פי הנוהל המפורט להלן.-על

  ההצעה הגשת.3

הצעה להעלאת נושא לסדר היום לישיבה הרגילה של הממשלה תוגש בכתב למזכיר )א(

 ביום ד' שלפני ישיבת הממשלה. 12:00הממשלה לא יאוחר משעה 
הצעה להעלאת נושא לסדר היום, אשר מפאת דחיפותה לא היה סיפק בידי השר )ב(

, תוגש בהקדם האפשרי, וראש הממשלה במועד כאמור בסעיף (א) לעיל להגישה

 ממשלה.ה  ישיבת חליט אם להורות על הכללתה בסדר יומה  שלי

תוכן ההצעה.4

 תכלול: להחלטההצעה 

 

 כותרת ההצעה המגדירה את מהות הנושא.)א(
 נוסח ההצעה להחלטה שהממשלה מתבקשת לקבלה. -אם מתבקשת החלטה )ב(

 .פירוט מוצע למבנה של הצעה להחלטה ראה בנספח א' לתקנון זה 

דברי הסבר להצעת ההחלטה יבואו בנפרד ויכללו את המידע  -הסבר להצעה  דברי)ג(

 והנתונים לפי העניין וחוות דעת משפטית, הכל כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
  השר מי  תקבעהצעה להחלטה שעל פי מהותה טעונה מעקב אחר ביצועה  ) 1()ד(

 . הלמעקב אחר ביצוע םאחראיאו השרים ה  
או השרים  השרמעקב אחר ביצועה, היה ולא נקבע בהחלטה השר האחראי ל)2(

אחר  למעקב םאחראייהיו , הענייןעל ביצוע ההחלטה, לפי  יםהמופקד

 ). 3ביצועה, כל שר לפי חלקו, ויחולו הוראות ס"ק (ד)(
המנהל הכללי של המשרד שבראשו עומד שר האחראי על מעקב אחר ביצוע )3(

 88בסעיף כאמור , החלטה, ידווח למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה

 לתקנון.

הצעה כאמור לעיל, תוגש למזכיר הממשלה בכתב עם  -חתימת השר מגיש ההצעה )ה(

 חתימת השר המגיש.
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יבוא השר יוזם  –נגעה ההצעה לתחום סמכותו של שר אחר  - אחר לשר הנוגעת הצעה)ו(

ההצעה בדברים עם השר האחר, ועמדתו של השר האחר תצוין במפורש. נגעה ההצעה 

יבוא השר  –של השר יוזם ההצעה וגם לתחום סמכותו של שר אחר לתחום סמכותו 

 .במפורש תצויןבדברים עם השר האחר ועמדת השר האחר  יוזם ההצעה
בסעיפים הוראות המפורטות מהלגרוע  מבלי -המוגשת מטעם ראש הממשלה  הצעה)ז(

ככל שהיא נוגעת לתחום  ,, הצעה המוגשת מטעמו של ראש הממשלה(א) עד (ה) לעיל

 משרד ראש הממשלה. המנהל הכללי שלידי -על תטופל ,סמכותם של שרים אחרים
 

לדעת הממשלה אם ישיבת על סדר יומה של  תעמודהצעה להחלטה ולא  תופץלא   )1( )ח(

יוזם ההצעה לא מילא אחר הדרישות הנקובות בסעיף  השרמזכיר הממשלה, 

 .מקצתן או כולן, לעיל) ו(4 עד (א) 4 
עד (א) 4 מזכיר הממשלה כי ההצעה להחלטה אינה עונה על דרישות סעיף  סבר)   2(

יפנה לשר יוזם ההצעה, יצביע בפניו על המידע  ,) לעיל, כולן או מקצתןו(4 

 והנתונים החסרים ויבקשו להגיש נוסח מתוקן של ההצעה.

 להורות למזכיר  ,במקרים מיוחדים או בשל דחיפות העניין ,הממשלה רשאי ראש)  3(

הממשלה גם הצעה שלא נכללו בה ישיבת הממשלה להעמיד על סדר יומה של 

 .מקצתן או כולן ,)ו(4 עד (א) 4  סעיפים קטניםהוראות 

שר יוזם הצעה, המבקש לעשות שימוש במצגת בעת  –מצגות בישיבות הממשלה )ט(

ימי עבודה לפני  2הצגת נושא לממשלה, יעביר המצגת למזכירות הממשלה לפחות 

צגת מצגות כמפורט בנספח ב' המצורף הדיון. המצגות תהיינה ערוכות לפי כללי ה

 לתקנון זה.

הכרוכה בפעולת שר אחר  הצעה.5

או שלא צוין המקור התקציבי  ,(ה) לתקנון4 בסעיף לא נהג השר המציע כאמור )א(

יעביר מזכיר הממשלה את להצעה הכרוכה בתקציב ועמדת שר האוצר בעניין, 

 ין.יההצעה לחוות דעתו של השר האחר, לפי הענ
תועמד ההצעה , תוך שבועייםבלא השיב השר הנוגע בדבר לפניית מזכיר הממשלה ) 1()ב(

על סדר היום, אם החליט על כך ראש הממשלה, בתוספת הערה שההצעה נשלחה 

 תוך המועד שנקבע.באולם לא נתקבלו חוות דעתו או הערותיו  ,לשר האמור
) לעיל, רשאי מזכיר הממשלה לתת לשר הנוגע בדבר 1) על אף האמור בסעיף (ב)(2( 

המציא את עמדתו בטרם תועמד ההצעה על סדר ארכה של עד שבועיים נוספים ל

 היום, זאת אם שוכנע כי נסיבות העניין מצדיקות את ההארכה כאמור.

) לעיל, רשאי ראש הממשלה לקצר או 2(ב)(-) ו1) על אף האמור בסעיפים (ב)(3(  

 להאריך את המועדים הנקובים בסעיפים לעיל.
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אי הסכמה  – פי דין בידי שני שרים או יותר-הנתונה על סמכות.6

פי דין בידי שני שרים או יותר ואין הסכמה ביניהם להפעלת הסמכות, -עלהנתונה סמכות 

יביא את  ,תוך שלושים יוםבלהפעיל סמכות משותפת ולא נענה  מהשר האחרהשר שביקש 

 פני ראש הממשלה.להמחלוקת 

ברשומות  פרסום.7

 ,ימציא למזכירות הממשלהברשומות,  צעה להחלטה המחייבת פרסוםהשר המבקש להעלות 

 פרסום ברשומות.המוצע לנוסח הגם את  ,יחד עם הצעת ההחלטה

 לשרים היום סדר המצאת.8

מזכיר הממשלה יכין את לוח סדר היום לישיבה רגילה של הממשלה ואת החומר הנוגע )א(

שעות  48לפחות . סדר היום והחומרים הנלווים יהיו זמינים לעיון השרים לנושאים שבו

אלא אם קבע ראש  , בדרך הקבועה בסדרי עבודתה של מזכירות הממשלה,לפני הישיבה

 ין.יהממשלה כי הדבר לא ייעשה כך, בגלל סודיות המסמכים או בגלל דחיפות הענ
(ב), יכין לגביו מזכיר הממשלה תוספת 3נושא לסדר היום שנתקיימה בו הוראת סעיף )ב(

 ללוח סדר היום שתימסר לשרים.
 יצוינו ,להחלטה מהצעות הסתייגויות לרבות ,להם הנוסף חומר וכל היום לסדר םנושאי)ג(

 של היום סדר ללוח כנספחים ויצורפו סידוריים במספרים הממשלה מזכירות ידי-על

 .נפרד במאגר או הבאים היום סדר בלוחות גם אלה במספריהם ויאוזכרו ישיבה אותה

חריגה מהכלל  .9

, כולן או לפרק זה 1 - 8סעיפים ראש הממשלה רשאי להרשות, לפי הצורך, חריגה מהוראות 

 מקצתן.

אמנות בינלאומיות ואישוראשרור .10

בינלאומית יעביר למזכיר  שר המבקש להגיש הצעה להחלטה בדבר אשרור אמנה)א(

על  שני עותקים מנוסח האמנה בתרגומה לעברית ואת עיקריה,שבועיים קודם,  ,הכנסת

בתקופת הפגרה יימנו השבועיים ממועד כינוס . לידיעת חברי הכנסת םמנת שזה יביא

 .פגרה של הכנסת
לא יחול אם לדעת השר המגיש, בהסכמת שר החוץ ושר המשפטים,  ) לעילא( עיףס)ב(

 .נמנעת המצאת עותקי האמנה לכנסת מטעמי דחיפות או סודיות
לעיל ובחלוף פרק הזמן הנקוב לאחר העברת עותק האמנה לידיעת הכנסת כאמור )ג(

ידי השר המגיש הצעת החלטה בעניין -בסעיף (א) לעיל, תועבר למזכיר הממשלה על

  אשרור האמנה.
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 להצעת ההחלטה יצורפו נוסח האמנה בתרגומה לעברית ועיקריה.

כן -ובנספח א' לתקנון זה. כמו 4דברי ההסבר להצעת ההחלטה יובאו כמפורט בסעיף 

 ומשרד המשפטים. החוץ דשרמ יובאו עמדות

על כך השר מגיש יודיע  ננקטה בכנסת פעולה בעניין האמנה בהתאם לתקנון הכנסת, 

 .בדברי ההסבר ההצעה

לידיעת כל חברי  מזכיר הממשלה יעביר את הצעת ההחלטה בדבר אשרור האמנה

 .בתקנון(ב) 19  ויבקש את עמדתם בדרך שנוהגים בסעיףהממשלה,

 ההליך הקבוע בסעיף זה יחול גם על:)ד(

 ); accessionאישור הממשלה להצטרפות לאמנה בינלאומית רב צדדית ()1(
צדדית אשר בשל צורך -אישור הממשלה לחתימה על אמנה בינלאומית דו)2(

 בדברי ההסבר, נכנסת לתוקף עם אקט החתימה עצמו.מיוחד, שיפורט 

 גם לאישור הכנסת. בינלאומית רשאית לקבוע כי בשל חשיבותה תוגש אמנהלה הממש)ה(

נספחים.11

-נספח ד' לתקנון עבודת הממשלה שעניינו נוהל עבודת הממשלה בחירום הינו חלק בלתי

 .נפרד מהתקנון, ושינויים בו יעשו אך ורק באישור הממשלה
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 ב': ישיבות הממשלה פרק

ומקומן הישיבות מועד.12

הממשלה  באולם ישיבותבכל יום א' בשבוע  םשל הממשלה תתקיי ישיבה רגילה)א(

בירושלים.

ראש הממשלה רשאי לכנס ישיבה של הממשלה על אף האמור בסעיף (א) לעיל, )ב(

הודעה על כך תימסר לשרים. במקום ובמועדים אחרים.

הישיבות  ניהול.13

בהיעדר ראש הממשלה מן הישיבה, יישב  .יישב בראש ישיבת הממשלהראש הממשלה 

ין ניהול הישיבה, הסמכויות ילו יהיו, לענובראש הישיבה השר שיקבע ראש הממשלה, 

 ראש הישיבה.-הנתונות לראש הממשלה כיושב

 .(י) לתקנון70 ראה סעיף  -היעדר ראש הממשלה מן הארץ לעניין 

השתתפות בישיבות הממשלה.14

ישיבות הממשלה הן סגורות.)א(

היום, -ת הממשלה ולנספחים המצורפים לסדרוהיום של ישיב-לא יינתן פרסום לסדר)ב(

לגרוע מסמכותו של ; אין באמור כדי ולפי שיקול דעתו ידי מזכיר הממשלה-אלא על

שר לפרסם נושאים שהם בתחום אחריותו.

עובד של  ה, להזמין לישיבהממשלה מזכירהממשלה או -שר רשאי, באישור ראש)ג(

משרדו או מומחה, שיהיה נוכח בשעת הדיון בנושא מסוים או בנושאים מסוימים 

 שעל סדר היום.

. הממשלה רשאי להזמין לישיבה מוזמנים נוספים אם ראה שנוכחותם חיונית ראש)ד(

הדיון הפנימי בין במקרה זה ישמיעו המוזמנים את דבריהם, אך לא יהיו נוכחים בעת 

.ההצבעההשרים ובעת 

לדיון הנושאים.15

סדר היום, כמפורט לוח לכן על  בישיבת הממשלה יידונו אך ורק נושאים שהועמדו קודם

סדר היום, לא יידון, אלא אם ראש הממשלה אישר את לוח נושא שלא הועמד על  .'בפרק א

 הצורך לדון בו באותה ישיבה.

 

 

ישיבות הממשלה הן סגורות. )א(
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הדיון  סדר.16

 בישיבת הממשלה.וההצבעה הדיון  יראש הממשלה יקבע את סדר)א(
למועד אחר  ביקש שר בעת הישיבה לדחות את הדיון בנושא מסוים, יידחה הדיון)ב(

ראש הממשלה להמשיך בדיון בנושא האמור באותה שייקבע, זולת אם החליט 

 ישיבה.

 שאלות.17

 שבועתוך בישיב על השאלה  אשרשר רשאי להגיש שאלה בכתב לשר הנוגע בדבר, )א(

תוך מועד זה, או אם התשובה אינה מניחה את הנוגע בדבר במים; לא השיב השר י

וראש רשאי השר השואל להעביר את הנושא לראש הממשלה,  -דעתו של השואל 

 הממשלה יחליט אם הנושא יועלה בישיבת הממשלה כשאלה או כנושא על סדר היום.
במקרים דחופים רשאי ראש הממשלה לאשר הצגת שאלה לשר הנוגע בדבר בישיבת )ב(

הממשלה, ובלבד שלפני פתיחת הישיבה הוגשה השאלה לראש הממשלה בכתב 

 והעתק ממנה נמסר לשר הנוגע בדבר.

 הצבעות.18

בהצבעה,  עליה הצבעה תתקבל ברוב קולות של המשתתפיםהצעה שנערכה )א(

 ן.יכשהנמנעים אינם באים במני
 הצעה.ה דחהיה מספר המצביעים בעד ונגד שווה, תיה

ו התנגדויות, אסתייגויות ההצעה שהובאה לדיון ולהחלטת הממשלה ולא היו לגביה )ב(

פי -הצבעה עלתאושר גם ללא  -או שההסתייגויות וההתנגדויות הוסרו במהלך הדיון 

 הצעת ראש הממשלה.
, רשאי להצביע על מסוימתשר הנעדר מישיבת ממשלה בשעת ההצבעה בהצעה )ג(

, ואולם רשאי ראש הממשלה למזכיר הממשלהאישית ההצעה במסירת הודעה 

לקבוע, בעת המצאת סדר היום לשרים, כי בהצבעה מסוימת לא ייספרו קולות של 

נעדרו מהארץ ומונה להם ממלא מקום. שרים שלא נכחו בהצבעה, למעט שרים ש

 ראש הממשלה יודיע בתחילת הישיבה על שעת ההצבעה.
שר הנמצא בחוץ לארץ, ומונה לו ממלא מקום, רשאי להצביע באמצעות השר הממלא )ד(

רשות או הרשאה כללית להצביע. באין  ממנו את מקומו, ובלבד שממלא המקום קיבל

 1ם עם ממלא מקומו את ההצבעה.הרשאה כאמור, תחול על השר האחריות לתא

שלא בישיבת הממשלה  החלטה.19

ראה ראש הממשלה צורך בקבלת החלטה דחופה של הממשלה, רשאי הוא להורות )א(

ביקש  פה.-בדרך של משאל בעל נוסח ההצעה בפני השריםא למזכיר הממשלה להבי

                       
 .1.1101מקומו של שר אחר ראה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה -לגבי הצבעתו של שר הממלא 1
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, פה-פי המשאל בעל-אחד השרים כי הנושא יידון בישיבת הממשלה, לא יוכרע בו על

אלא אם החליט ראש הממשלה כי מן ההכרח להכריע בהצעה בדרך של משאל 

 כאמור.

במשאל  או לא התקבלה תשובה משר או  משרים לא ניתן היה להשיג שר או שרים

אם תאושר ההצעה  שעות ממועד מסירת נוסח ההצעה לכלל לשכות השרים, 12בתוך 

במניין והיא תקבל תוקף של תמכו בה רוב חברי הממשלה, כשהנמנעים אינם באים 

 .החלטת ממשלה

 ראש הממשלה רשאי לקצר או להאריך פרק זמן זה.

ראה ראש הממשלה צורך בקבלת החלטה של הממשלה שלא בישיבתה, רשאי הוא )ב(

להצעה. לא השיב עמדתם להורות למזכיר הממשלה לפנות בכתב אל השרים ולבקש 

יראו אותו כמי שהסכים להצעה.  יה אליו,יתוך שבוע מיום הפנבן ההצעה ישר לעני

 .הליך זהפי -ביקש אחד השרים כי הנושא יידון בישיבת הממשלה, לא יוכרע בו על
 בחלוף המועד כאמור, תקבל ההצעה תוקף של החלטת ממשלה.

לאישורה ידי הממשלה או המובאים-למינויים הנעשים על מקדמית בדיקה.20

ידי הממשלה או המובא לאישורה ואשר לא נעשה בהליך -כל מינוי הנעשה על)א(

תחרותי, כגון ועדה לאיתור מועמדים, יעבור הליך של בדיקה מקדמית בטרם יובא 

ממשלה.ל

   לן:הבדיקה המקדמית תיעשה באמצעות אחת הוועדות המפורטות לה

א לחוק החברות 60ב וסעיף 18ח סעיף והוועדה לבדיקת מינויים, הפועלת מכ)1(

 .1975-, התשל"היותהממשלת
, הפועלת מכוחה של בראשות נציב שירות המדינהלבדיקת מינויים  העדווה)2(

 .14.8.1960מיום  516החלטת הממשלה מספר 
ידי הממשלה, -הוועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על)3(

ידי ראש -באישורה או בהמלצתה, או למינויים לתפקידים בכירים הנעשים על

 .30.3.2009מיום  91משלה, הפועלת מכוחה של החלטת הממשלה מספר המ

ידי -ין, תיעשה עליהעברת המינויים לבדיקה מקדמית לאחת הוועדות, הכל לפי הענ

 השר יוזם המינוי בטרם הוגשה הצעת החלטה למזכיר הממשלה.

, מינויים אשר בדיקתם המקדמית אינה כלולה באחת המסגרות הנקובות לעיל, יעברו

יובאו לממשלה. בדיקה מקדמית בטרם אף הם  לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה,

באמצעות היועץ המשפטי של והבדיקה תהיה באחריות השר המציע את המינוי 

  המינוי. המשרד יוזם

ידי אחת -מזכיר הממשלה יביא לידיעת חברי הממשלה את חוות הדעת שגובשה על)ב(

את חוות הדעת המשרדית שגובשה בהתאם  לעיל או )א(הוועדות הנזכרות בסעיף 

 לעיל. )ב(לסעיף 
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ידי הממשלה או המובאים לאישורה, -המינויים הנעשים על -הפצת הצעה למינוי )ג(

הדיון בממשלה. ואולם בנסיבות לפני  ימים 7-מיובאו לידיעת הממשלה לא יאוחר 

גם אם פי הצעת ראש הממשלה, להחליט בדיון במינוי -מיוחדות רשאית הממשלה, על

ובלבד שאיש מחברי הממשלה לא הסתייג מקיצור פרק הזמן של  ,ימים 7טרם חלפו 

 48הימים, ובכל מקרה לא יובא מינוי לאישור הממשלה, אלא אם חלפו לפחות  7

 שעות מאז שהובא לידיעת חברי הממשלה.
 המשרד יוזם המינוי יערוך בדיקה לאיתור חשש לניגוד עניינים -הסדר ניגוד עניינים )ד(

 ולעריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים במידת הצורך.
המינוי כרוך בקבלת הכשר ביטחוני, אחראי המשרד  יוזם  אם -הכשר ביטחוני )ה(

 לקבל את ההכשר לפני העברת הצעת ההחלטה למזכיר הממשלה.המינוי 
החלטת או אישור מינוי המחייבים מינוי  - הממשלה בישיבת שלא מינוי אישור)ו(

בסעיף  הקבועהבדרך  ושיאושרבישיבתה, יכול הממשלה  בפני ובאממשלה, שלא הו

יחולו גם על  זהתקנון, אולם הליכי הבדיקה המקדמית המפורטים בסעיף ל 19 

 .האמור 19 המובאים לאישור לפי סעיף מינויים 
למען הסר ספק, מובהר כי הצעה למינוי לא תובא בפני הממשלה אלא אם נתקיימו )ז(

 והושלמו כל ההליכים הנקובים בסעיפים (א) עד (ו) לעיל.

מינוי נציגי משרדים אחרים לוועדה או מועצה .21

 דיםהכוללת נציגים ממשרהביא לפני הממשלה מינוי של ועדה או מועצה לשר המבקש 

יעשה כן לאחר פנייה לשר או לשרים אחרים או שתחום עיסוקה נוגע למשרדים אחרים, 

 האחרים, ועמדתם תצוין במפורש.

או מועצה ועדהייצוג הולם במינוי .22

שר המבקש להביא בפני הממשלה מינוי של ועדה או של מועצה יבחן הרכב זה בשים לב 

 להסדרים המחייבים ייצוג הולם.

החלטת ממשלה ודיון מחודש בהחלטה שנתקבלה  דין.23

 אין להגיש ערר על החלטת ממשלה. 

 פי פרק א' בתקנון.-, ינהגו בה עלממשלה בהחלטתביקש שר כי הממשלה תדון מחדש 

 אין בבקשה כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטת הממשלה או לדחות את ביצועה.

או ששינה את תפקידו בממשלה , הסתייגות וערר של שר שחדל לכהן להחלטה הצעה.24

החלטה, בהסתייגות מהצעת החלטה ובערר על החלטת ועדת ל הינהגו בהצע, לכהן שר חדל

 :כדלקמן ידו-), שהוגשו על"העניין" –שרים (להלן בסעיף זה 
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יעביר  -אם העניין שייך לתחום משרדו, או לתחום אחריותו של  השר  שחדל לכהן )א(

משמש  בתפקידו של השר שחדל לכהן (להלן המזכיר הממשלה את העניין לשר 

 .שיזם קודמואם הוא מאמץ את העניין  וישאל אותוהשר החדש)  -בסעיף זה 

 תוך שבועיים, מהי עמדתו לגבי העניין.בהשר החדש יודיע בכתב למזכיר הממשלה,  

תוך שבועיים כאמור, או הודיע כי הוא אינו מאמץ את העניין בלא הודיע השר החדש  

 יוסר העניין מסדר היום. -השר שחדל לכהן  שיזם

תקבל ההחלטה מיד תוקף של  –על החלטת ועדת שרים במקרה של הסרת ערר  

 החלטת ממשלה והיא תצורף לפרוטוקול של החלטות הממשלה.

אם ברור מהקשר הדברים שלא היה העניין קשור לתחום משרדו או לתחום אחריותו  )ב(

ין מסדר היום, ואם הוגש על ידו ערר על החלטת יוסר העני -של השר שחדל לכהן

יובא דבר קיומו מיד לידיעת חברי הממשלה. אם לא הוגש ערר על ידי  - ועדת שרים

חבר הממשלה בתוך שבועיים, יוסר הערר והחלטת ועדת השרים תקבל תוקף של 

 החלטת ממשלה.

של אחריותו  במקרה של ספק באשר לנגיעת העניין לתחום משרדו או לתחום)ג(

 ) לעיל.ביפעלו כאמור בסעיף קטן ( -השר 
הוראות סעיף זה לא יחולו על שר ששינה את תפקידו בממשלה, אולם אם שר ששינה )ד(

את תפקידו ביקש להסיר עניין מסדר היום השייך לתחום משרדו הקודם או לתחום 

  יפעלו כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.  –אחריותו
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 ועדות שרים פרק ג':

וסמכויותיהן, הרכבן היושב בראשן, שרים ועדות.25

קבועות, זמניות או לעניינים מסוימים ולקבוע ועדות שרים רשאית למנות  הממשלה)א(

 .את היושב בראשן, הרכבן וסמכויותיהן
פי חוק, אשר הרכבן לא נקבע מפורשות בחוק, תקבע -בוועדות השרים הפועלות על)ב(

 הממשלה את הרכבן.
גברי בהרכב ועדת שרים ייעשו בהחלטה של צירוף שר לוועדת שרים או חילופי )ג(

 הממשלה.
 בהודעה זאת לעשות רשאי, מסוימתועדת שרים והמבקש לגרוע עצמו מחברות ב שר)ד(

 .הממשלה חברי לידיעת יעבירה וזה הממשלה למזכיר בכתב

  השרים ועדות מזכירות.26

 השרים. מזכיר הממשלה ירכז את עבודת המזכירות של ועדות 

  השריםהיום של ועדות  סדר.27

ויוכן בדרך ידי יושב ראש ועדת השרים -עלסדר היום של ישיבות ועדות השרים ייקבע )א(

 לתקנון, ויחולו עליו הוראות פרק א' ,מכינים את סדר היום לישיבות הממשלהש

 בשינויים המחויבים.
בעניין ראש הממשלה רשאי להורות ליושב ראש ועדת שרים לדחות קיומה של ישיבה )ב(

מסוים, או לא לדון בעניין מסוים, או לא לקבל החלטה בעניין מסוים, מטעמים 

סעיף זה לא יחול על ועדות שרים הפועלות  .מיוחדים שיובהרו ליושב ראש הוועדה

 פי חוק. -על

השרים בוועדות השתתפות.28

 הן סגורות. ועדות השריםישיבות )א(
היום, -ספחים המצורפים לסדרולנ היום של ועדות השרים-לא יינתן פרסום לסדר)ב(

; אין באמור כדי לגרוע מסמכותו של ולפי שיקול דעתו ידי מזכיר הממשלה-אלא על

שר לפרסם נושאים שהם בתחום אחריותו.

יושב ראש ועדת השרים ותוך מסירה מוקדמת למזכיר הממשלה, שר רשאי, באישור )ג(

הדיון בנושא מסוים משרדו או מומחה, שיהיה נוכח בשעת  עובד של הלהזמין לישיב

 או בנושאים מסוימים שעל סדר היום.
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, היושב בראש ועדת השרים או ועדת המשנה שלה, לעיל על אף האמור בסעיף (ג))ד(

במקרה זה  .רשאי להזמין לישיבה מוזמנים נוספים אם ראה שנוכחותם חיונית

 הפנימי בין השרים הדיוןישמיעו המוזמנים את דבריהם, אך לא יהיו נוכחים בעת 

 ההצבעה. ובעת

 השרים ישיבות ועדות  מקום.29

 ישיבות של ועדות השרים תתקיימנה במזכירות הממשלה בירושלים.)א(
בנסיבות מיוחדות יושב ראש ועדת השרים רשאי לכנס ישיבה של ועדת השרים )ב(

 .במקום אחר, בתיאום עם מזכירות הממשלה

מקום חבר ועדת השרים   ממלא.30

 שרים, ותהיינה לוהלישיבת ועדת  חבר בוועדת השרים יוזמןהשר הממלא מקום של שר 

הממשלה רשאי לקבוע ועדות שרים שבהן לא -הקבוע. ראש הסמכויות של חבר הוועדה

 יוזמן שר ממלא מקום.

 בהשתתפותו או הממשלה ראשועדות שרים בראשות .31

מקרב חברי  ת שרראש ועדת שרים, רשאי הוא למנו-ראש הממשלה יושב משמש)א(

ישיבה לבין בדרך כלל ובין  ,ראש ועדת השרים-במקומו יושב ועדת השרים שישמש

 .מסוימת
כל אימת שיראה צורך להשתתף  ועדת שריםישב בראש כל יראש הממשלה )ב(

 בישיבותיה, אלא אם החליט שלא לשבת בראשה.
 כחבר אותו יראו, והחליט שלא לשבת בראשה שרים בוועדת הממשלה ראש השתתף)ג(

 .אחרת החליט כן אם אלא, ישיבה באותה השרים ועדת

ממלא מקום יושב ראש ועדת שרים.32

 הממשלה רשאית למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש ועדת שרים.)א(
לישיבה  מקומוראש ועדת שרים רשאי למנות שר מבין חברי הוועדה כממלא -יושב)ב(

 מסוימת או לחלק ממנה.

ועדת שרים המניין בישיבת.33

ראש -יושב ןשתתף בהשיבכל מספר משתתפים, ובלבד  יתקיימוישיבות ועדות השרים 

 הוועדה או ממלא מקומו.
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אחר הכרוכה בפעולות שר החלטת בוועדת שרים  הצעה.34

בפעולת שר אחר או נתונה לתחום סמכותו יתה הצעה להחלטת ועדת שרים כרוכה יה)א(

כספית שאינן כלולות בתקציב של משרד אחר או כרוכה בהוצאה או בהתחייבות 

 .לתקנון 5 כאמור בסעיף  בהינהגו  ,המאושר להוצאה או להרשאה להתחייב
ר בוועדה, תה הצעה להחלטת ועדת שרים כרוכה בפעולות שר אחר שאינו חביהי)ב(

 יוזמן השר האחר לישיבה שבה מבקשים להחליט בהצעה.

ת שריםובוועדלדיון  הנושאים.35

 27 על סדר היום כאמור בסעיף  נושאים שהועמדו קודם לכן רקבוועדות שרים יידונו )א(

לא יידון אלא אם סודיותו או דחיפותו מנעו  ,נושא שלא הועמד על סדר היום לתקנון.

אישר את הצורך לדון בו  הוועדה ראש את הכללתו מראש בסדר יום הוועדה, ויושב

 באותה ישיבה.
ו ועדת שרים יועלה נושא השייך לתחום ראש הממשלה או הממשלה יקבעו באיז)ב(

נוס שתי ועדות יעיסוקן של שתי ועדות שרים. ראש הממשלה רשאי להורות על כ

 .כפי שיקבע ,השרים יחד בראשותו של אחד מיושבי הראש
ועדת שרים רשאית להפעיל סמכות שהוקנתה בחיקוק לממשלה, בנושא השייך )ג(

לכך מפורשות על ידי הממשלה ובין אם לתחום עיסוקה של הוועדה, בין אם הוסמכה 

לאו, אלא אם כן קבעה הממשלה שאין בסמכותה של ועדת השרים להפעיל סמכות 

שהקנה את מן החיקוק  כוונה אחרת ת. הוראת סעיף קטן זה לא תחול אם משתמעזו

לא תחול על הפעלת סמכויות הממשלה לפי חוק יסוד: הממשלה, למעט  כן, והסמכות

 . בו 32סעיף 

בוועדת שרים דר הדיוןס.36

 יקבע את סדר הדיון בישיבות הוועדה. ת שריםראש ועד-יושב)א(
יידחה הדיון למועד אחר  ,ביקש שר בעת הישיבה לדחות את הדיון בנושא מסוים)ב(

ראש הוועדה להמשיך בדיון בנושא האמור באותה -שייקבע, זולת אם החליט יושב

 ישיבה.

בוועדת שרים הצבעות.37

ה המובאת להחלטת ועדת שרים נתונה לשרים חברי הוועדה זכות ההצבעה על הצע)א(

 בלבד.
הצעה שנערכה עליה הצבעה בוועדת שרים, תתקבל ברוב קולות של המשתתפים )ב(

 בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין.

 .ההצעה תידחה היה מספר המצביעים בעד ונגד, שווה 
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ראה  –קולות בהצבעה על קביעת עמדת הממשלה על הצעת חוק פרטית  שוויון לעניין 

 .לתקנון) ה(66סעיף 

רשאי להצביע  ,הנעדר מישיבת ועדת שרים בשעת ההצבעה בהצעהחבר ועדת שרים )ג(

מסירת הודעה בכתב מראש על הצבעתו למזכיר הוועדה וזאת ידי -עלעל ההצעה 

 באחת מהנסיבות הבאות:
 יבת ועדת השרים מחמת מחלה.נעדר מישחבר ועדת שרים )1(
נעדר מישיבת ועדת השרים מחמת חופשה עליה הודיע מראש חבר ועדת שרים )2(

 למזכיר הממשלה.
ולא  לארץ-בחוץנעדר מישיבת ועדת השרים מחמת שהות חבר ועדת שרים )3(

 מונה לו ממלא מקום.
השאיר לעליו הוא מבקש שנכח בתחילת הדיון על הנושא חבר ועדת שרים )4(

 תב, אך נבצר ממנו להישאר עד תום הדיון באותו נושא.הצבעתו בכ
 הסייגים בסעיף זה לא יחולו על שר האוצר בהיבטים הקשורים לענייני משרדו.)5(
הוא רשאי להשאיר  –(א) לתקנון 31 נהג ראש הממשלה כאמור בסעיף )6(

 ) לעיל.4(–)1הצבעתו בידי מזכיר הוועדה ולא יחולו עליו הוראות סעיפים (

יציין , ) לעיל4(-)1כאמור בסעיפים (ב)(המשאיר הצבעתו בכתב, חבר ועדת שרים 

 על הצבעתו את הסיבה להשארת ההצבעה בכתב. בהודעה

 .לתקנון(ד) 18  סעיףתחול הוראת  –הצבעת ממלא מקום שר בוועדת שרים על 

הצעה שהובאה לדיון בוועדת שרים ולא היו לגביה הסתייגויות או התנגדויות, או )ד(

תאושר גם ללא הצבעה יכול ש –שההסתייגויות וההתנגדויות הוסרו במהלך הדיון 

 ועדת השרים. אשרשב פי הצעת יו-על

החלטה שלא בישיבת ועדת שרים.38

ראש ועדת השרים צורך בקבלת החלטה דחופה של הוועדה, הוא רשאי -ראה יושב)א(

ביקש אחד בדרך של משאל. להורות למזכיר הממשלה להביא את נוסח ההצעה 

אלא אם החליט  ,פי משאל-וכרע בו עלהשרים כי הנושא יידון בישיבת הוועדה, לא י

כי בשל דחיפותה המיוחדת של ההצעה מן ההכרח להכריע בה  ,ראש הוועדה-יושב

 משאל כאמור.של בדרך 

במשאל  או לא התקבלה תשובה משר או משרים לא ניתן היה להשיג שר או שרים

, השריםועדת אם תמכו בה רוב חברי תאושר ההצעה  שעות ממועד תחילתו, 12בתוך 

 והיא תקבל תוקף של החלטת ועדת שרים. כשהנמנעים אינם באים במניין

 ראש הממשלה או יו"ר ועדת השרים רשאי לקצר או להאריך פרק זמן זה.

הוועדה שלא בישיבתה, הוא  ראש ועדת השרים צורך בקבלת החלטה של-ראה יושב)ב(

תשובתם  רשאי להורות למזכיר הממשלה לפנות בכתב אל חברי הוועדה ולבקש
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תוך שבוע מיום  הפנייה אליו, יראו בין ההצעה יההחלטה; לא השיב שר לענ-להצעת

אותו כמי שהסכים להצעה; ביקש אחד השרים כי הנושא יידון בישיבת הוועדה, לא 

 .הליך זהפי -יוכרע בו על

 בחלוף המועד כאמור תקבל ההצעה תוקף של החלטת ועדת שרים.

 ת שריםועד החלטת על ערר.39

שהופצה תוך שבועיים מיום בכל שר רשאי לערור בכתב על החלטה של ועדת שרים )א(

  לידיעת חברי הממשלה.

שהופצה תוך שבועיים מהיום ב -במזכירות הממשלה  השמורותין החלטות ילענ

 ההודעה על ההחלטה.לידיעת חברי הממשלה 

עדות סעיף זה לא יחול על החלטות שהתקבלו על דעת הממשלה ועל החלטות של ו

 שרים הפועלות מכוח החוק.

תצורף לפרוטוקול של החלטות  ההחלטההתקופה האמורה,  בתוךלא הוגש ערר )ב(

 ממשלה ותקבל תוקף של החלטת ממשלה.ה
לקיום דיון בערר  הוגש ערר על החלטת ועדת שרים, יעוכב ביצוע ההחלטה עד)ג(

 להלן. 40כמפורט בסעיף 

בערר דיון.40

 .ממשלהמליאת הב – בקשת העורר יידון בוועדת השרים או לפי רער)א(
ידי אחד השרים ובו בקשה לדון בערר בוועדת השרים, -הוגש ערר על החלטה על)ב(

ידי שר אחר ובו בקשה לדון בערר -ובמקביל הוגש ערר נוסף על אותה החלטה על

 בממשלה, יובאו העררים לדיון במליאת הממשלה.

בערר למועד אחר, אלא אם נעדר השר העורר מן הדיון בערר שהגיש, יידחה הדיון )ג(

הסמיך השר העורר שר אחר להציג את הערר במקומו, והודעה על כך נמסרה מראש 

 למזכיר הממשלה. 
והיא  ,כדין החלטת הממשלה בישיבתה בערר דין החלטת הוועדה נדון ערר בוועדה,)ד(

 לפרוטוקול של החלטות הממשלה.מיד תצורף 
באחד מן הסעיפים הקטנים (א) עד (ד) הוכרע בעניין הערר בוועדת שרים כאמור )ה(

לעיל, רשאי ראש הממשלה להורות כי ההחלטה לא תצורף לפרוטוקול החלטות 

הממשלה ולא תקבל תוקף של החלטת ממשלה וכי יתקיים דיון נוסף בערר במליאת 

 הממשלה.

החלטות ועדת שרים שהן על דעת הממשלה .41

, או כי דעת הממשלה"-תהיינה "עלהממשלה רשאית לקבוע כי החלטות ועדת שרים )א(

 עניין מסוים הנדון בוועדת שרים יהיה "על דעת הממשלה".
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דין החלטות ועדת שרים במקרה האמור כדין החלטת ממשלה בישיבתה והן תצורפנה 

 לפרוטוקול החלטות הממשלה. מיד

 אין להגיש ערר על החלטת ועדת שרים שהיא "על דעת הממשלה".)ב(
 סעיף זה אינה ניתנת להעברה לוועדת משנה. סמכות ועדת השרים לפי)ג(

משנה  ועדות.42

 הרכבן וסמכויותיהן. והיא תחליט על ,ידי ועדות משנה-ועדת שרים רשאית לפעול על)א(
 ועדת שרים רשאית לצרף שר לוועדת משנה, בהסכמתו, אף אם אינו חבר בה. )ב(
 יחולו, בשינויים המחויבים, על ועדת משנה. 38עד  26הוראות  סעיפים )ג(
ידי ועדת שרים כעבור שבוע ימים, והיא תקבל -החלטת ועדת המשנה תאושר על)ד(

 תוקף של החלטת ממשלה בהתאם להוראות התקנון.

 יידון הערר בוועדת השרים.  –הוגש ערר על החלטת ועדת המשנה 

החלטת ועדת השרים לגבי הערר תצורף לפרוטוקול של החלטות הממשלה ותקבל 

 ר שבוע ימים.תוקף של החלטת ממשלה כעבו

שרים משותפות  ועדות.43

ישיבה  ניתן לקייםהראש של שתי ועדות שרים, או לפי בקשת ראש הממשלה, -על דעת יושבי

 ועדת משנה משותפת לשתי הוועדות. להקיםמשותפת של שתי הוועדות או 

 חוקפי -עלהפועלות  שרים ועדות.44

חוק, אלא אם הדבר עולה בקנה פי -הפועלות על שלהלן לא יחולו על ועדות שרים הוראותה

(ד) לתקנון בעניין 25  אחד עם החוק המסדיר את פעילות ועדות שרים אלה:  הוראות סעיף

לתקנון בעניין סמכות ראש הממשלה  31 גריעת שר מחברות בוועדות שרים; הוראות סעיף 

(ג) שעניינו הפעלת סמכות הנתונה לממשלה על פי 35הוראת סעיף לשבת בראש ועדה; 

 42והוראות סעיף שעניינם ערר על החלטת הוועדה;  40 -ו 39 הוראות סעיפים חיקוק, 

 שעניינו הקמת ועדת משנה. 

פי חוק, מחייבות כמו החלטות -למען הסר ספק, יובהר כי החלטות ועדות שרים הפועלות על

 ממשלה. 

לכהן שחדל שר של וערר הסתייגות, להחלטה הצעה.45

, הסתייגות וערר על החלטת ועדת יחול גם על הצעה להחלטהבתקנון  24 האמור בסעיף 

 שרים או ועדת משנה.

 

186



 

21 
 

 יוחדותמהוראות  –יני ביטחון לאומי יפרק ד': ועדת שרים לענ

  כללי.46

לאומי  ןיני ביטחוישל ועדת השרים לענהוראות תקנון זה יחולו על סדרי ישיבותיה ועבודתה 

 ין הנדון.י), כשאין בפרק זה הוראה מיוחדת לענ"הוועדה" –(להלן בפרק זה 

וכינוסה  ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי הרכב.47

 -: ראש הממשלה פי חוק-על ני ביטחון לאומי שהרכבהיממשלה תפעל ועדת שרים לעניב

 ;שר החוץ ;שר המשפטים ;שר הביטחון ;ם מונהממלא מקום ראש הממשלה, א ;יושב ראש

שר האוצר. הממשלה  רשאית, לפי הצעת ראש הממשלה, להוסיף ו ;השר לביטחון הפנים

 חברים לוועדה ובלבד שמספר חברי הוועדה לא יעלה על מחצית ממספר חברי הממשלה

 ).2001-לחוק הממשלה, התשס"א 6(סעיף 

ביטחון לאומיועדת השרים לענייני  ודיוני היום סדר.48

וכן ני ביטחון לאומי יועדת שרים לעניסדר היום של ישיבות ראש הממשלה יקבע את )א(

את סדרי הדיון וההצבעה בה.

לישיבות אחת לשבועיים, אלא אם כן החליט ראש הממשלה  ככלל, תתכנס הוועדה)ב(

 אחרת.

דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי.49

, ני ביטחון לאומייועדת שרים לעניהמטה לביטחון לאומי יהיה אחראי להכנת דיוני )א(

 ובכלל זה:
 ביצוע עבודת מטה מקדימה.)1(
גיבוש הצעות להחלטה בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ככל שהדבר נדרש )2(

 בנסיבות העניין.
 הצעת סדר היום לדיוני הוועדה והכנתו, בתיאום עם מזכיר הממשלה.)3(
חומר הרקע לדיוני הוועדה כגון: סקירות, דוחות, הערכות מצב, והעברתו ריכוז )4(

 למזכירות הממשלה.
הממשלה תעביר את חומר הרקע, בצירוף סדר היום לישיבת הוועדה והצעה  מזכירות)ב(

אלא  ,להחלטה (במקרים ובנסיבות שבהן היא נדרשת) לעיון חברי הוועדה עובר לדיון

ל החומר יהיו חברי הוועדה רשאים לעיין בו אם נקבע כי מפאת אופיו הסודי ש

במזכירות הממשלה או בלשכת המזכיר הצבאי לראש הממשלה או בלשכת ראש 

 .המטה לביטחון לאומי
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על דיוני הממשלה  תחולה.50

 של בנושאים הממשלה דיוני על, המחויביםיחולו, בשינויים  לתקנון 49 סעיף  הוראות

 .לאומי ביטחון

, עיון בפרוטוקולים והודעות לתקשורת סודיות.51

, דיוניה והחלטותיה הם סודיים ני ביטחון לאומייועדת שרים לענימועדי ישיבות )א(

תקנון יחולו, בשינויים ל 76 -ו 75 אסור; הוראות סעיפים  - לויים או פרסומםיוג

ין מועדי ישיבות הוועדה.יהמחויבים, גם לענ

וכל שר רשאי,  ,ל דיוני הוועדה ופרוטוקול של החלטות הוועדהש תמלילרשם יי)ב(

בפרוטוקול ההחלטות.בתמליל הדיונים ו באישור ראש הממשלה, לעיין

סווג "סודי ביותר" ופרוטוקול ההחלטות של הוועדה יסווג ישל הוועדה  התמליל)ג(

 ן, אלא אם קבע ראש הממשלה אחרת.ילפי העני -"סודי ביותר" או "סודי" 
לתקנון, ימסור הודעות לתקשורת על  76 פי סמכותו לפי סעיף -הממשלה, על מזכיר)ד(

 .דיוני הוועדה בהתאם להנחיית ראש הממשלה

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החלטות דין.52

הוועדה לא יופץ בין השרים. החלטות ני ביטחון לאומי יועדת שרים לעניפרוטוקול החלטות 

  תשלחנה לחברי הממשלה ולגורמים הנוגעים לביצוע ההחלטה.

 לא ניתן להגיש ערר על החלטות הוועדה.

תכנון רבעוני לדיוני ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי.53

ועם ראשי  הממשלה, בתיאום עם מזכיר המטה לביטחון לאומי אשיגבש ר רבעון מדי

שרים הועדת היום של דיוני  סדרתכנית לללראש הממשלה , המלצה הגופים הנוגעים בדבר

מהוועדה לדון  בנושאי אסטרטגיה ומדיניות. אין באמור כדי למנוע ני ביטחון לאומיילעני

 בנושאים אחרים שאינם מופיעים בתכנית הרבעונית, ככל שיידרש.

מעקב אחר החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי.54

יישום המדיניות בהתאם מעקב אחר  יהיה אחראי לקיים ראש המטה לביטחון לאומי
 2וידווח על כך לראש הממשלה.ני ביטחון לאומי ישרים לעניהועדת שהתקבלו בו החלטותל

בכל רבעון יעביר ראש המטה לביטחון לאומי למזכיר הממשלה דין וחשבון על המעקב 

-ו 49 כאמור בסעיפים שבוצע וכן על ביצוע הפעולות המוטלות על המטה לביטחון לאומי 

 לתקנון. 53 

                       
 2008-) לחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח3(2הוראת סעיף זה בהתאם לסעיף  2
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 לוועדת שרים ומוועדת שרים לממשלהפרק ה':  העברת נושאים מן הממשלה 

פי הוראת ראש הממשלה -על ת שריםהצעה לוועד העברת.55

לפני ישיבת הממשלה,  ,הוגשה הצעה לסדר היום של ישיבת הממשלה, רשאי ראש הממשלה

וועדת שרים לשם בירור מוקדם לפני דיון בממשלה או בלהורות על העברת ההצעה לדיון 

 לשם קבלת החלטה.

  הממשלה ראש הוראתפי -על הממשלה לישיבת הצעה העברת.56

להורות על העברתה , רשאי ראש הממשלה ת שריםהוגשה הצעה לסדר היום של ישיבת ועד

 לסדר יומה של ישיבת הממשלה.

לממשלה דיון העברת.57

העברת הדיון לממשלה או , רשאי ראש הממשלה להחליט על ת שריםנדון נושא בוועד)א(

 הבאתו לידיעתה. 
ויחולו  ,לדיון בממשלה ברתוהע, רשאית הוועדה להציע על ת שריםנדון נושא בוועד)ב(

 על ההצעה הוראות פרק א' בתקנון.
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 חוק בהצעות פרק ו': טיפול

ייזום חקיקה ממשלתית .58

 שר רשאי ליזום חקיקה הנוגעת לתחום סמכותו.)א(
יכריע בדבר ראש  –נתעורר ספק בדבר מיהו השר שהנושא נמצא בתחום סמכותו )ב(

 הממשלה.
השר היוזם) הרואה צורך בחקיקה הנוגעת לתחום סמכותו של שר אחר  -שר (להלן )ג(

 השר הממונה), יבוא בדברים עם השר הממונה.  -(להלן 
הקבוע חוק, לפי -תזכירתחילה יופץ  ,החקיקההסכימו שני השרים על עקרונות )ד(

השר  ידי-על ,השרים הסכימו לכך אם שני ,השר הממונה או ידי-על, להלן 59 בסעיף 

 היוזם.
את להעלות , רשאי השר היוזם להציע לעיל )דלא הסכימו שני השרים כאמור בסעיף ()ה(

נושא ההצעה בתחום שלסדר היום של הממשלה או של ועדת השרים הנושא 

 סמכויותיה, לדיון עקרוני.
-קיבלה הממשלה, או ועדת השרים, עקרונית, את הצעתו של השר היוזם, יופץ תזכיר)ו(

 ידי השר היוזם.-על ,אם שני השרים הסכימו לכך ,ידי השר הממונה או-עלחוק 

תזכיר חוק .59

הנוהל),  –(להלן  1.10.1968* מיום 60.010היועץ המשפטי לממשלה מספר לפי הנחיית )א(

. שר יפיץ תחילה תזכיר חוק

יביא השר  ,לפי הנוהל ,החוק לקבלת הסתייגויות השרים לתזכיר תום המועדלאחר )ב(

 .לתקנון 60 את טיוטת החוק לאישור, כאמור בסעיף 

 חוקטיוטת .60

 :טיוטת החוק תהיה חתומה בידי השר המגיש אותה ותכלול את)א(
 ;שם החוק המוצע-
 החוק; עיקרי הוראות-
 החוק; מטרות-
 בחוק;הצורך -
עו ועל ביצו החוק הקיים על תקציב המדינה, על תקן המשרד שימונה על השפעת-

 ;של אותו משרד ומשרדים ורשויות אחרים מנהליים נוספים יםיבטהה
 וסח החוק המוצע; נ-
 לטיוטת החוק; יועץ המשפטי לממשלה הערות ה-
 לטיוטת החוק;ממונה על התקציבים במשרד האוצר הערות ה-
 הסתייגויות של משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות אחרות.-
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 יני חקיקה.ילדיון בוועדת השרים לענהחוק -מזכיר הממשלה יביא את טיוטת)ב(
 ג'-החוק בדרך שדנים בהצעת החלטה לפי פרקים ב' ו-ועדת השרים תדון בטיוטת)ג(

 ; השרים שהגישו הסתייגות, או נציגיהם, יוזמנו לדיון.לעיל

יידוע שרים .61

עם כינונה של ממשלה חדשה יפיץ מזכיר הממשלה לידיעת השרים רשימה של טיוטות החוק 

 על סדר יומה של ועדת השרים לענייני חקיקה וטרם אושרו.אשר הונחו 

 הוראה זו תחול גם לגבי שר חדש המצטרף לממשלה. 

חוק  הצעת.62

ושקיבלה תוקף של החלטת  ני חקיקהיחוק שאישרה ועדת השרים לעני-טיוטת)א(

 תפורסם ברשומות.לכדי הצעת חוק אשר תנוסח במשרד המשפטים תעובד ו, ממשלה
, תצורף לפרוטוקול של לעיל משרד המשפטים כאמור בסעיף (א)הצעת חוק שנוסחה ב)ב(

 ידי הממשלה.-החלטות הממשלה ויראוה כמאושרת על

דחופה  חקיקה.63

-ראתה הממשלה צורך בחקיקה דחופה, היא רשאית לוותר על ההליכים של הגשת תזכיר

ויתרה ניסוח הצעת חוק, או על חלק מהליכים אלה; ו בהחוק והדיון -חוק, הגשת טיוטת

 הממשלה כאמור, היא תסמיך את שר המשפטים, יחד עם שר או שרים שתקבע, לאשר על

 הגשתו לכנסת.פרסום ברשומות ודעתה נוסח הצעת חוק לשם 

לכנסת חוק הצעת הגשת.64

 .ידי מזכיר הממשלה לכנסת-דעתה, תוגש על-הצעת חוק שאושרה בממשלה או על)א(
ידי סגן השר -ויכול שתובא עלהשר הממונה,  ידי-עלפני הכנסת להצעת החוק תובא )ב(

 או שר אחר.

 עמדת הממשלה תחייב את נציגי הממשלה בעת הדיונים בוועדות הכנסת. 

ראש ועדת -מזכיר הממשלה, לפי בקשת השר הממונה על ביצוע החוק ובהסכמת יושב)ג(

, יהיה מוסמך לבקש בשם או לפי בקשת ראש הממשלה ני חקיקהיהשרים לעני

(ג) 81החוק לפי סעיף -על הקדמת הדיון בהצעת להחליטועדת הכנסת מוהממשלה 

 לתקנון הכנסת.
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חוק מהצעת חזרה.65

לתקנון הכנסת בדבר חזרתה של הממשלה מהצעת  (א)95מסירת הודעה לפי סעיף )א(

ני חקיקה אשר יועדת השרים לעני ממשלה או חוק שהגישה לכנסת, טעונה החלטת

 תחליט בנושא על דעת הממשלה.
פי -יכולה להימסר עללעיל במקרים שאינם סובלים דיחוי, ההודעה לפי סעיף (א) )ב(

החלטת השר שהביא את הצעת החוק לכנסת, בהסכמת ראש הממשלה ויושב ראש 

 .פי החלטת ראש הממשלה-או על ני חקיקה,יועדת השרים לעני
עיף ין חזרת הממשלה מהחזרת הצעת חוק, כאמור בסיהוראות סעיף זה יחולו גם לענ)ג(

 לתקנון הכנסת.(ג) 95

חוק של חבר כנסת (הצעת חוק פרטית)  הצעת.66

העבירה מזכירות הכנסת למזכירות הממשלה הצעת חוק של חבר כנסת (להלן: )א(

 מזכיר הממשלה, בסמוך לקבלתה ובטרם הדיון בה"הצעת חוק פרטית"), יעבירה 

הוא בתחום החוק הפרטית  השר שנושא הצעתבוועדת השרים לענייני חקיקה, אל 

 .פעולתו, לשם קבלת הערותיו, והעתק ממנה יעביר לשאר השרים
 מיום העברת הצעת יום 30תוך בהערות בכתב למזכירות הממשלה השרים יעבירו )ב(

לעיונם, למעט הצעות חוק שוועדת הכנסת או הממשלה החליטו החוק הפרטית 

; העתקי סתבתקנון הכנ 76יום, כקבוע בסעיף  45לפטור אותן מחובת הנחה בת 

 ההערות יועברו אל שר המשפטים.
תיאום הזמן שבו יתקיים הדיון המוקדם בהצעת  -בתקנון הכנסת  76ין סעיף ילענ)ג(

 .החוק הפרטית, ייעשה עם מזכירות הממשלה, באישור שר המשפטים
יני חקיקה תדון בהצעות חוק פרטיות שלגביהן נקבע מועד לדיון יועדת השרים לענ)ד(

 בע את עמדת הממשלה לגביהן. במליאת הכנסת, ותק
חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת השרים -הצעת)ה(

מספר המצביעים בוועדת השרים להתנגד. היה  -עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה 

 להתנגד לה.תהיה עמדת הממשלה , חוק שווהההצעת בעד ונגד 
    בתקנון, רשאי שר לערור על החלטת ועדת השרים  39 על אף האמור בסעיף ) 1()ו(

 מיום ההחלטה. בלבדתוך שבוע ימים ב בעניין הצעת חוק פרטית, יני חקיקה,ילענ
עמדת הממשלה להתנגד להצעת החוק הפרטית כל עוד הוגש ערר כאמור, תהיה ) 2( 

 . לא התקבלה החלטה בערר

דיון מחדש בוועדת לוגש ערר, יעלה שר המשפטים את הצעת החוק הפרטית ) ה3( 

 .ממשלהמליאת ההשרים, אלא אם ביקש השר העורר שהדיון בערר יתקיים ב

אחר, אלא אם  ) נעדר השר העורר מן הדיון בערר שהגיש, יידחה הדיון למועד4(

הסמיך השר העורר שר אחר להציג את הערר במקומו והודעה על כך נמסרה 

קיומו של הדיון שלא  מראש למזכיר הממשלה, או שראש הממשלה אישר

 בנוכחות השר העורר, והודעה על כך נמסרה לשר העורר.
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הצעת חוק פרטית בעניין  יני חקיקה,ילענ החלטת ועדת השרים) הוגש ערר על 5(

) לחוק יסוד: משק 2ג(ד)(3יצועה כרוך בעלות תקציבית כמשמעה בסעיף שב

יידון הערר בממשלה, אלא אם הסכימו  -המדינה, לממשלה או לגוף מתוקצב 

השר העורר, שר המשפטים ושר האוצר כי הערר יידון בוועדת השרים לענייני 

 חקיקה. 

אומדן העלות הוגש ערר כאמור, יגיש שר האוצר למזכירות הממשלה את  

 ערר.ה סמוך לאחר הגשת, התקציבית של הצעת החוק

לעניין סעיף זה תיקבע העלות התקציבית של הצעת חוק על פי הערכת שר האוצר  

 או מי שהוא הסמיך לכך. 

 ג לחוק יסוד: משק המדינה.3כהגדרתו בסעיף  –"גוף מתוקצב"  –בסעיף זה  

 

פני הכנסת את עמדת הממשלה לגבי הצעת החוק ל יביאהנוגע בדבר או סגן השר השר )ז(

 .פרטיתה

 הממשלה בעת הדיונים בוועדות הכנסת. נציגיתחייב את  הממשלה תעמד 

חוק הצעת על הרציפות דין החלת.67

לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק,  1 חוק, לפי סעיף-הצעת שר להחיל דין רציפות על הצעת

 4 וכן הודעת ועדה מוועדות הכנסת לפי סעיף, "חוק הרציפות") –(להלן  1993-התשנ"ג

 ידי מזכיר הממשלה לכל חברי הממשלה.-יועברו על ,לחוק הרציפות

 –. הוגש ערר תקבע את עמדת הממשלה לגביהו ני חקיקה תדון בהצעהיועדת השרים לעני

 בתקנון. 40 יידון בהתאם להוראות סעיף  הוא

 לחוק הרציפות. 4הדיון בהודעת ועדה מוועדות הכנסת יתקיים בהתאם לאמור בסעיף 

חוק  הממשלה תבקש החלת דין רציפות על הצעתועדת השרים לענייני חקיקה שהחליטה 

ועדת השרים  אשרשב ך השר הנוגע בדבר או יולחוק הרציפות, יודיע על כ 1 פי סעיף-על

 במליאת הכנסת.

לחוק הרציפות תועבר  4 עמדת הממשלה לגבי הודעה של ועדה מוועדות הכנסת לפי סעיף

 ולשר הנוגע בדבר.מוועדות הכנסת לוועדה 
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 פרק ז': מצב חירום ותקנות לשעת חירום

הכרזת מצב חירום .68

 בחוק יסוד: הממשלה קובע: 38 סעיף

פי -ראתה הכנסת שקיים במדינה מצב של חירום, רשאית היא ביוזמתה או על)א(

הצעת הממשלה, להכריז על מצב חירום.

תקופת תוקפה של ההכרזה תהא כפי שנקבע בה, אך לא תעלה על שנה; הכנסת )ב(

 רשאית לחזור ולהכריז על מצב חירום כאמור.
מצב של חירום ושעקב דחיפות העניין יש להכריז ראתה הממשלה שקיים במדינה )ג(

על מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, היא רשאית להכריז על מצב 

חירום; תוקפה של ההכרזה יפקע כעבור שבעה ימים מיום נתינתה, אם לא אושרה 

ידי הכנסת, בהחלטה של  רוב חבריה; לא התכנסה הכנסת, -או בוטלה קודם לכן על

הממשלה לחזור  ולהכריז על מצב חירום כאמור בסעיף קטן זה.רשאית 

הכרזות הכנסת או הממשלה על מצב חירום יפורסמו ברשומות; לא ניתן לפרסם )ד(

הכרזה על מצב החירום ברשומות, תפורסם ההכרזה בדרך מתאימה אחרת, ובלבד 

שתפורסם ברשומות מיד כשניתן יהיה לעשות כן.

כרזה על מצב חירום; הודעה על הביטול תפורסם הכנסת רשאית בכל עת לבטל ה)ה(

"ברשומות.

תקנות שעת חירום .69

 :קובע הממשלה: יסוד בחוק 39 סעיף

במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, )א(

ביטחון הציבור וקיום האספקה  והשירותים החיוניים; תקנות שעת חירום יונחו על 

 אחר התקנתן.לשולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר 

דחוף וחיוני  ראה ראש הממשלה כי לא ניתן לכנס את הממשלה וכי קיים צורך)ב(

להתקין תקנות שעת חירום, רשאי הוא להתקינן או להסמיך שר להתקינן.

תקנות שעת חירום כוחן יפה לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו )ג(

תנאים, וכן להטיל או להגדיל מסים או תשלומי חובה אחרים, והכל זולת אם אין 

 הוראה אחרת בחוק.

שעת חירום למנוע פניה לערכאות,  לקבוע  ענישה  למפרע, או אין בכוחן של תקנות )ד(

 להתיר פגיעה בכבוד האדם.

לא יותקנו תקנות שעת חירום ולא יופעלו מכוחן הסדרים, אמצעים וסמכויות, אלא  )ה(

במידה  שמצב החירום מחייב זאת.

 

" 

" 
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תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חדשים מיום התקנתן, זולת אם )ו(

ידי הכנסת בחוק או בהחלטה של רוב חברי -ך תוקפן בחוק, או שבוטלו עלהואר

 הכנסת.

תקנות שעת חירום ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות; לא ניתן לפרסמן ברשומות, )ז(

הן יפורסמו בדרך מתאימה אחרת, ובלבד שיפורסמו ברשומות מיד כשניתן יהיה 

לעשות כן.

תקנות שעת חירום להתקיים לתקופת תוקפן אך חדל מצב החירום להתקיים, יוסיפו )ח(

סיום מצב החירום; תקנות שעת חירום שתוקפן הוארך בחוק, מימים  60-לא יותר מ

 "יוסיפו לעמוד בתוקפן.
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 מקוםממלאי  וקביעתלארץ -לחוץוסגני שרים  חברי הממשלה נסיעותפרק ח': 

לארץ-נסיעת ראש הממשלה ושר לחוץ.70

 לארץ תובא לידיעת הממשלה.-הממשלה לחוץ) ככלל, נסיעת ראש 1()א(
 

והיא תובא  לארץ בתפקיד תהיה באישורו של ראש הממשלה-נסיעת שר לחוץ) 2(
 לידיעת הממשלה.

 
גבי טופס שהעתקו -לארץ תוגש למזכירות הממשלה על-הודעה על נסיעת שר לחוץ)ב(

 מצורף כנספח ג' לתקנון, מוקדם ככל הניתן.
הממשלה יעדכן השר את לשכת המנהל הכללי של משרד עם הגשת הבקשה למזכירות )ג(

 החוץ על אודות הנסיעה.

פי שיקול -בתום הנסיעה יעביר השר לראש הממשלה או לשרים הנוגעים בדבר, ועל)ד(

דעתו של השר, דיווח על פרטים רלוונטיים לעבודת הממשלה או לעניינם של שרים 

 אחרים שעלו בנסיעתו.

במימון גורם שאינו ממשלתי יפנה ליועץ המשפטי  לארץ-שר או סגן שר הנוסע לחוץ)ה(

מנת לקבל חוות דעת בשאלה אם יש בקבלת המימון האמור -של משרדו מראש על

משום חשש לניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות או בסדרי המינהל התקינים 

וזאת מבלי לגרוע מאחריותו האישית של השר או של סגן השר להימנע מניגוד עניינים 

 יחס למימון זה.ב
על בכתב ומבעוד מועד  ידווח למזכיר הממשלה שלא בתפקידלארץ -שר הנוסע לחוץ)ו(

 אודות נסיעתו, לרבות יעד הנסיעה ומועדיה.
ועל  פרטי הנסיעה של  ת שר כאמורמזכיר  הממשלה  יודיע  לראש הממשלה על נסיע

 ככל הניתן. מוקדם ,שר

, יודיע  למזכיר הממשלה, עובר א בתפקידשללארץ, בין בתפקיד ובין -שר הנוסע לחוץ)ז(

הכנסת עימו הוא מקוזז, אלא אם ראש הממשלה  ראה  -לנסיעה, את שמו  של  חבר

 לפטור  אותו  מחובה  זו בשל טעמים מיוחדים.
הממשלה רשאית לקבוע שר שימלא את מקום השר שנעדר מן  הארץ. מילוי המקום )ח(

 מקצתם.יכול שיהיה לכל תפקידיו של השר, כולם או 
 כנסת על מילוי מקומו של שר.יושב ראש התודיע לתפרסם ברשומות והממשלה 

נסיעת סגן שר לחוץ לארץ, בתפקיד  תהיה באישור השר הממונה על משרדו של סגן )ט(

 השר.
 נסיעת סגן שר שאינה בתפקיד תובא לידיעת השר הממונה על המשרד.

נעדר  ראש  הממשלה מן הארץ, יזמן ממלא מקומו את ישיבות  הממשלה  וינהל )י(

ממלא  המקום למלא את מאותן. לא מונה ממלא מקום לראש  הממשלה  או  שנבצר  

פי הצעת -עללחוק יסוד: הממשלה ו 16בהתאם לסעיף תפקידו,  תקבע  הממשלה, 

ת מקומו בעת העדרו ראש הממשלה, את  אחד  השרים,  שהוא חבר כנסת, למלא א

  מן הארץ, לצורך זימון ישיבות הממשלה.
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ראש הכנסת על מילוי מקומו של ראש -הממשלה תפרסם ברשומות ותודיע ליושב

  הממשלה.
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 של הממשלה וועדות השרים הדיונים החלטות ותמלילפרק ט': פרוטוקול 

השרים ועדותושל דיוני הממשלה תמליל.71

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

 בהקלטה. ). ככלל יתועדו הדיונים גם"תמליל" – (להלן

 התמלילים יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועברו לגורמים אחרים לרבות לשרים. 

 .להפקדת התמלילים בגנזך המדינההממשלה אחראי  מזכיר
 "סודי ביותר". יסווגושל ועדות שרים בדיוניהן של ישיבות הממשלה  תמליל)ב(

התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים (עיון 

 .2010-בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש"ע

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

 בכל סיווג.
אולם, תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן בעניינים המפורטים 

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

 לתקנון זה בשינויים המחויבים. 72 

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

 לתקנון. 51 

 אסור, למעט לחברי הממשלה. לעילכמפורט  בתמליליםהעיון ) 1()ד(
   לאשר   בנסיבות מיוחדות,  לעיל, מזכיר הממשלה רשאי, ) 1בסעיף (ל אף האמור ) ע2(

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

 .עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור      

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

 ממשלה.הבמזכירות  המבקשלעיונו של      

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

 בדבריו כפי שנרשמו בתמליל, וזאת במתכונת שיקבע מזכיר הממשלה.      

הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים פרוטוקול.72

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

 הממשלה ושל ועדות השרים. 
הנחיות הנעדרים, סיכום הדיון,  בפרוטוקול יירשמו שמות הנוכחים בישיבה, שמות)ב(

נערכה הצבעה ואם  ,אם נתקבלו -ההחלטות ראש הממשלה, או יושב ראש הוועדה, 

הקולות בהצבעה.מניין גם  -לגבי החלטה באותה ישיבה 

 

השריםועדותושל דיוני הממשלהתמליל.71

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

התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים (עיון

.2010-בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש"ע

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

בכל סיווג.

אולם, תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן בעניינים המפורטים

לחוק יסוד: הממשלה, יסווגו "סודי ביותר" ויחולו עליהם הוראות סעיף35בסעיף 

לתקנון זה בשינויים המחויבים. 72

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

הממשלה ושל ועדות השרים.

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

נערכה הצבעהואם  ,אם נתקבלו -ההחלטות ראש הממשלה, או יושב ראש הוועדה,

הקולות בהצבעה.מניין גם  -לגבי החלטה באותה ישיבה 

הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השריםפרוטוקול.72

אסור, למעט לחברי הממשלה.לעילכמפורט בתמליליםהעיון ) 1( )ד(
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ן, לא יראש ועדת שרים, לפי העני-פי החלטה של ראש הממשלה או של יושב-על)ג(

נוסחה יישמר בנפרד אצל מזכיר הממשלה, ותיכלל בפרוטוקול החלטה סודית 

"ההחלטה שמורה במזכירות הממשלה". יצויןבפרוטוקול ו

ני ביטחון לאומי, י, למעט פרוטוקול של ועדת השרים לענייםהעתקי הפרוטוקול)ד(

לנשיא המדינה, לשרים, ליועץ המשפטי  יופצווועדות שרים מסווגות אחרות, 

.הממשלה ולבעלי תפקידים אחרים, כפי שקבע מזכיר הממשלהלממשלה 

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

 ביצוען, ולגורמים אחרים הנוגעים לעניין.
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 סודיות  ומסירת  ידיעות   :פרק י'

סודיות.73

לחוק יסוד: הממשלה, קובע: 35סעיף 

 ינים  הבאים הם יונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדת שרים בענהדי"(א) 

 ינים:יפרסומם אסור; ואלה הענסודיים וגילויים או 

ביטחון המדינה;)1

 חסי חוץ של המדינה;י)2

ינים אחר שהממשלה ראתה בסודיותם כחיונית למדינה יסוג ענ)3

לחוק יסוד: הממשלה. 35והכריזה עליהם, בצו, לצורך סעיף 

ין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו ינע)4

יסוד:   הממשלה אלא על מי -חוקין כאמור אינו אסור לפי ישל ענ

שידע על ההחלטה.

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

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

"פי דין.-או על דברים שפרסומם נדרש על

הודעה בדבר סודיות הישיבה.74

 יודיע, כאמור סודיים עניינים נדונים בה אשר שרים ועדת וא ממשלה ישיבת של בראשיתה

 הוראות ההחלטותעל ו הדיון על חלות כי, הוועדה אשרשב יו עם בתיאום ,הממשלה מזכיר

 .סודיות בדבר, הממשלה: יסוד לחוק 35 סעיף

הממשלה מזכיר ידי-על פרסום.75

3.לתקנון 73 נים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף יכיר הממשלה מוסמך לפרסם ענימז)א(

הנחיות של ראש  יפעל מזכיר הממשלה לפי ,קביעת הנושאים הניתנים לפרסוםב)ב(

ראש ועדות השרים, או של שר אחר שקבע לכך ראש -יושבי הממשלה, או של

 ין מסוים.ילה, דרך כלל או לענהממש

 ברבים וםפרס.76

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

 ושל ועדות השרים אשר קיבלו תוקף של החלטות ממשלה.

                       
 602י"פ התשכ"ט , עמ'  –ראה הסמכת מזכיר הממשלה  3

הודעה בדבר סודיות הישיבה.74

יודיע, כאמור סודיים עניינים נדונים בהאשר שרים ועדת וא ממשלה ישיבת של בראשיתה

הוראות ההחלטותעל ו הדיון עלחלות כי, הוועדה אשרשב יועםבתיאום ,הממשלה מזכיר

.סודיותבדבר, הממשלה: יסודלחוק35 סעיף

3.לתקנון  נים שפרסומם נאסר כאמור בסעיףיכיר הממשלה מוסמך לפרסם ענימז 73 )א(
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ידי המשרדים -פרסום על-אי.77

 ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או של ועדות השרים וחומר לסדר היום)א(

לחוק יסוד:  35אף אם גילויים ופרסומם לא נאסרו כאמור בסעיף  שהוגש לקראתם,

, לא יפרסמו שרים ולא יגלו בעצמם או באמצעות דוברי משרדיהם, אלא הממשלה

או מזכיר  ראש ועדת השרים-אם הסמיך לכך בכל מקרה ראש הממשלה, או יושב

(ב) לחוק יסוד: 35ן, או שניתן לכך היתר אחר לפי סעיף י, לפי העניהממשלה

.הממשלה

כדי לגרוע מסמכותו של שר לגלות או לפרסם מידע  לעיל, אין באמור בסעיף (א))ב(

שהוכן במשרדו בתחום אחריותו של המשרד רק מן הטעם שהוגש כחומר לסדר היום 

של הממשלה.

הממשלה או של ועדת  רשאי שר להסביר החלטה שללעיל, על אף האמור בסעיף (א) )ג(

שלא יחלוק על החלטת הממשלה וכן שלא ימסור פרטים על הדיונים  שרים, ובלבד

שקדמו לאותה החלטה, אלא באישור ראש הממשלה.

פניות מהציבור.78

יטופלו בהתאם לחוק חופש וחומר אחר  ין החלטות ממשלהיבכתב מהציבור בענ פניות

 ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 1998-המידע, התשנ"ח
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 פרסומים והודעות ברשומותפרק י"א: 

 פי דין-פרסומים והודעות על.79

בדין, ייעשו וייחתמו שפי הוראה -פרסומים והודעות ברשומות מטעם הממשלה, הנעשים על

 מזכיר הממשלה.  ידי-על

הודעות ופרסומים אחרים.80

פי הוראת הממשלה -פי הוראה שבדין ייעשו על-פרסומים והודעות מטעם הממשלה שלא על

 מזכיר הממשלה, אם לא הורה ראש הממשלה הוראה אחרת. ידי-על וייחתמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202



 

37 
 

 י"ב: הממשלה והכנסת פרק

שר מתאם.81

ראש הממשלה יטיל על אחד השרים להיות שר המתאם בין הממשלה לבין הכנסת, ויכול 

 ראש הממשלה להטיל על אחד מסגני השרים תפקיד זה.

הודעות בכנסת.82

הודעת ממשלה או בקשה  השר אשר יביא לפני הכנסתראש הממשלה יקבע את )א(

יסוד:  פי חוק-הכנסת, על לאישור פעולה, הטעונות הודעה לכנסת או אישור

.2001-פי חוק הממשלה, התשס"א-, או עלהממשלה

אחר  הודעות אחרות מטעם הממשלה בכנסת ימסור ראש הממשלה או שר)ב(

שהממשלה או ראש הממשלה הסמיכו לכך.

דר היום של ישיבות הכנסת הצעות בדבר ס.83

מזכיר הממשלה יפעל מטעם ראש הממשלה או הממשלה בכל הקשור לסדר היום של 

  הכנסת, בתיאום עם השר המקשר וכמפורט בתקנון הכנסת.

הכנסת של היום לסדר הצעה.84

הביאה מזכירות הכנסת לידיעת מזכיר הממשלה דבר קיומה של הצעה רגילה או )א(

ת, ימציא מזכיר הממשלה את ההצעה האמורה לחוות לסדר היום של הכנס דחופה

השר הנוגע בדבר. דעתו של

ההצעה יקבע ראש הממשלה את השר אשר  -יים ספק מיהו השר שההצעה נוגעת לו ק)ב(

יקבע זאת השר המתאם בין  ,כאמור לא קבע ראש הממשלה. לחוות דעתותועבר 

הכנסת.לבין הממשלה 

אלא אם קבע  אחריותו ישיב בשם הממשלה,השר אשר ההצעה לסדר היא בתחום )ג(

ראש הממשלה אחרת.

שאילתות.85

 בנושאים שבתחומי אחריותו.שר יענה על שאילתות בכנסת )א(

יעבירה לשר הנוגע בדבר  -של שר אחר  אחריותוהוגשה לשר שאילתה הנוגעת לתחום )ב(

ויודיע על כך למזכירות הכנסת.

יקבע מזכיר הממשלה את  -קיים ספק מיהו השר שהשאילתה נוגעת לתחום אחריותו )ג(

השר שישיב לשאילתה.
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תפקידו של סגן שר.86

נים יובמסגרת העני בשם השר שמינה אותובעניינים המנויים בפרק זה גן שר יפעל בכנסת ס

 בחוק יסוד: הממשלה. 15 סעיף, בהתאם לשמסר לו השר

אחריות חברי הממשלה .87

לחוק יסוד: הממשלה קובע: 4סעיף 

הממשלה  חריות משותפת; שר אחראי בפני ראשהממשלה אחראית בפני הכנסת א"

ממונה השר".לתפקידים שעליהם 

בוועדה  מוועדותיה על  לא יחלוק שר או סגן שר בעת הופעתו במליאת הכנסת או)א(

 החלטה של הממשלה, לא יסתייג ממנה ולא יבקר אותה.

נציגיהם המוזמנים להופיע בוועדה מוועדות הכנסת, יביעו את עמדת שרים או )ב(

 הממשלה, ובאין עמדת ממשלה יגבשו עמדה משותפת.
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 ביצוע החלטות הממשלה פרק י"ג: מעקב אחר

מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה ודיווח.88

החלטה שעל פי מהותה טעונה מעקב אחר ביצועה תהא כפופה להוראות סעיף זה.)א(

הממשלה תקבע בהחלטתה את השר או השרים שיהיו אחראים למעקב אחר ביצוע )ב(

לתקנון. 4אותה החלטה, כאמור בסעיף 

המנהל הכללי של המשרד שבראשו עומד שר  האחראי על מעקב אחר ביצוע החלטה, )ג(

ידווח למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה על יישום ההחלטה. הדיווח יעשה עד 

המועדים הקבועים לביצוע ההחלטה וכן בתום כל שנה קלנדרית.יום לפני פקיעת  14

המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ירכז את דיווחי המשרדים לפי סעיף קטן (ג) )ד(

ויציג לממשלה, או לגורם אחר אם קבעה זאת הממשלה, לפחות אחת לשנה, דו"ח על 

ההתקדמות בביצוע החלטות הממשלה. 

ראש המטה לביטחון לאומי אחראי לעקוב אחר ביצוע החלטות הממשלה בענייני חוץ )ה(

וביטחון וכן לעקוב אחר ביצוע החלטותיהן של ועדות השרים שתחום עיסוקן הוא 

-בענייני חוץ וביטחון, והכל בהתאם לקבוע בחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח

בעניין זה.  2008

לראש הממשלה על יישום ההחלטות האמורות  ראש המטה לביטחון לאומי ידווח

ויעביר עותק מן הדיווח למזכיר הממשלה.

המעקב אחר ביצוע החלטות המתקבלות במסגרת דיונים על תקציב המדינה, לרבות )ו(

ידי הממונה על התקציבים -החלטות הנוגעות לחוקים הקשורים לתקציב, ירוכז על

במשרד האוצר, אלא אם כן נקבע אחרת.

) לעיל, מזכיר הממשלה רשאי לפנות לכל גורם ולקבל ו(-מור בסעיפים (א)למרות הא)ז(

עדכון באשר לביצוע החלטה.

מעקב אחר הצעות חוק.89

עם הגשת הצעת החוק לכנסת.  ין החלטה בדבר הצעת חוק ממשלתית, יסתיים המעקביענל

 ככלל לא יתקיים –על החלטות הנוגעות להצעת חוק של חבר כנסת (הצעת חוק פרטית) 

 מעקב.

 הטמעת החלטות ממשלה בתוכניות העבודה של משרדי הממשלה.90

שר האחראי על ביצוע החלטת ממשלה המסווגת כהחלטה ביצועית או החלטה על הנעת 

תהליך עבודה יעדכן בתוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטת ממשלה את תכנית העבודה 

שבו מספר שרים המשרדית ב"ספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה". במקרה 

 אחראים על ביצוע החלטה, כל שר יעדכן את תכניות העבודה במשרדו.
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 הממשלה לעבודת בתקנוןא'  נספח

"טופס" להמחשה ולהנחיה לצורך גיבוש הצעות ודברי הסבר להחלטה לממשלה או לוועדת 

 שרים

 כותרת המגדירה את מהות הנושא המובא לדיון ולאישור

 הצעה להחלטה

כאן יבוא נוסח ההצעה שהממשלה מתבקשת לאשר. אם נדרשת הוצאה תקציבית  -ם, מ ח ל י ט י 
 יצוין היקפה ומהו המקור התקציבי ליישום ההצעה.

 במקרים המתאימים יצוין לוח זמנים לביצועה של ההחלטה.

אם נדרש שינוי, תיקון או ביטול החלטות קודמות של הממשלה יצויין העניין במפורש. אם נדרש 
חקיקה או תיקון חקיקה בהקשר להצעה, ייאמר כאן כי מוטל על שר פלוני להגיש הצעת ייזום 

 חוק בעניין.

ההצעה תצביע על השר האחראי לביצוע ההחלטה המוצעת ואם ההחלטה המוצעת נוגעת לתחום 
 יוצבע במפורש איזה שר אחראי על איזה חלק מן ההצעה. –סמכותם של מספר שרים 

   רם האחראי למעקב אחר ביצוע ההחלטה או חלקים ממנה.ההצעה תצביע גם על הגו

 דברי הסבר

 רקע כללי

 בו יובהר הצורך בקבלת הצעת ההחלטה, המניעים והנסיבות שהביאו ליוזמה וכו'.

 נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

בהצעות שיש להן היבט כלכלי יובאו נתונים כלכליים, לרבות נתונים מספריים, נתונים 
 השוואתיים וכן צפי להשלכות על משק המדינה ועל כלכלתה.

 (בהחלטה שעל פי מהותה טעונה מעקב אחר ביצועה) גורם אחראי למעקב

  אחראי למעקב אחר ביצוע ההחלטה (או השרים, לפי העניין) שיהיה השר יוגדרכאן 

 תקציב

התקציב המאושר כאן יפורט היקף התקציב הנדרש לביצוע ההחלטה ואם היא כלולה במסגרת 
 של המשרד.

אם ההוצאה הכספית אינה נכללת במסגרת התקציב המאושר, ינקוב השר מגיש ההצעה במקור 
 התקציבי למימונה, תוך ציון עמדת שר האוצר.

 לרבות התחייבות להוצאה או הפחתה של הכנסה. –"הוצאה כספית"   -לעניין זה 
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 .צוינו גם בהצעת ההחלטההתקציב הנדרש ליישום ההצעה, היקפו ומקורותיו י

לאורך שנתי של עלות ההצעה -בהצעות החלטה בעלות השלכות פיסקאליות יוצג המתווה הרב
 שנים או התקופה בה צפויה להצעה השלכה תקציבית, לפי הקצר ביניהם.  5תקופה של 

 השפעת ההצעה על מצבת כח האדם 

כח האדם ומהם היקפי הגידול או כאן יובאו נתונים והבהרות אם יש להצעה השלכות על מצבת 
 הצימצום בכח האדם, היבטים של ייעול וחסכון בכח אדם.

 עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

יש לציין מהי עמדתו של השר  –כאן יצוין אם ההצעה נוגעת לתחום סמכותו של שר אחר. אם כן 
 האחר.

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 החלטות קודמות של הממשלה העוסקות באותו נושא.כאן יצוינו 

יש לציין זאת במפורש גם בהצעת  –אם נדרש לשנות החלטות קודמות, להוסיף עליהן או לבטלן 
 ההחלטה.

 עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

של  היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה, או מי שהוסמך מטעמו, תצורף להצעה חוות דעתו 
 טה.להחל

 סיווגים*

 סיווג ראשי:

 סיווג משני:

 תחום פעולה עיקרי:

 חתימת השר המגיש

 ההצעה תוגש בליווי מכתב הנושא את חתימת השר המגיש.

 

  יש להתייחס לכל אחת מכותרות המשנה המופיעות בדברי ההסבר.

במקרה שאחת או יותר מכותרות המשנה אינה רלוונטית להצעת ההחלטה, יש לציין במפורש 

 "לא רלוונטי" או "אין".
_____________ 

הצעות ההחלטה תסווגנה בהתאם ל"מסמך עזר לסיווג הצעות ההחלטה המובאות לממשלה", בידי * 

מנת שיתאים לכללי עבודת -מזכירות הממשלה הסמכות לאשר את הסיווג המוצע או לשנות אותו על

 הממשלה. 

207



 

42 
 

 ולוועדות השרים שלהמת החלטה למעלהצמשפטית הנלווית חוות דעת 

 

 _________________________________נושא הצעת ההחלטה: __________________

 תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 ________________  ___________________   ____________________ 

 חתימה        תפקיד                                  שם                         
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 סוג ההחלטה (לכל החלטה ייקבע סוג אחד ראשי ומספר סוגי משנה)

(החלטות העוסקות ביישום מדיניות הממשלה בתחום כלשהו, בין אם  החלטה ביצועית.1

באמצעות ביצוע פעולות באופן ישיר, הקצאה מחדש של משאבים בתוך הממשלה ומחוצה 

לה, שימוש בכלים כלכליים להשגת יעדי מדיניות והתערבות והסדרה של תחום כלשהו 

 קוד: ביצועי. באמצעות רגולציה).
ת שמהותן התווית מדיניות ממשלתית, קביעת עקרונות או הצבת (החלטו החלטה הצהרתית.2

אשר אינן מטילות אחריות  -יעדים או החלטות המסכמות סקירה או דיווח שניתן לממשלה 

 .קוד: הצהרתי ביצועית על גורם כלשהו בממשלה).
(החלטות המטילות אחריות על גורם יחיד או פורום עבודה  החלטה על הנעת תהליך עבודה.3

בוש מדיניות או המלצות בנושא מסוים עד לתאריך יעד, במסגרת ממשלתית או כזו לגי

 .קוד: תהליךהמשתפת גורמים שאינם ממשלתיים). 
(החלטות העוסקות במינויים בממשלה ובשירות הציבורי, ובכלל זה מינויי  החלטה על מינוי.4

ים ולמועצות שרים ומנכ"לים, הארכת מינויים קיימים ומינויים לתאגידים סטטוטורי

 .קוד: מינוייםציבוריות, באופן שאינו משנה את עבודת הממשלה). 
(ובכלל זה אופן המינוי לתפקידים בשירות הציבורי,  החלטה על אופן עבודת הממשלה.5

הקמת מסגרות עבודה קבועות בדרג שרים או בדרגים המקצועיים, העברת סמכויות 

 .קוד: ממשלההלי רכש וכ"א וכו'). והאצלתן, הקמה ופירוק של גופים ממשלתיים, נ
של החלטות גופים ודירקטוריונים כנדרש בחוק, אישור תקציב  החלטה על אישור פורמאלי.6

של חברה ממשלתית, הענקת תנאי שכר חריגים לבעלי תפקידים, אשרור אמנות בינלאומיות 

 רמאלי.קוד: פו ומקומיות בנושאים שונים וקבלת עיטורים ממדינות או מגורמים זרים).
 .קוד: חק"מ .המובאת לכנסת החלטה העוסקת בחקיקה ממשלתית.7
 .החלטה העוסקת בחקיקה פרטית המובאת לממשלה לצורך גיבוש עמדתה. קוד: חק"פ.8
 .החלטה על שינוי וביטול החלטות ממשלה קודמות. קוד: שינוי.9

 .החלטה על אישור נסיעות. קוד: נסיעות.10
 .החלטה אחרת. קוד: אחר.11
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 ההחלטה (לכל החלטה ייקבע תחום אחד)הפעולה העיקרי של תחום 

(נושאים מדיניים, מערכת הביטחון, היערכות למצבי חירום, חוסן לאומי, חוץ וביטחון .1

 מערך המילואים).
(רווחה, בריאות, חינוך, שיכון ובינוי, חקלאות, פריפריה, מיעוטים, חברה וכלכלה .2

 .מיסוי, ספורט ומדע)
(מדיניות הגירה, בטיחות בדרכים, רעידות אדמה, מעמד האישה, נושאים אזרחיים .3

 פנים, דמוגרפיה).
 (יהדות התפוצות, דת ומדינה, קליטת עליה, ירושלים ומעמדה). ישראל והעם היהודי.4
(תשתיות פיזיות, תחבורה, התיישבות, תקשורת, תעופה, איכות תשתיות וסביבה .5

 הסביבה).
ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, שלטון מקומי, (ממשלה, חברות המגזר הציבורי .6

 מועצות דתיות).
 .(פשיעה, מדיניות גבולות, הגירה בלתי חוקית, טיפול באלימות וכו')אכיפת חוק .7
 תרבות, סמלים וטקסים.8
(ובכלל זה להחלטות שסיווגן הראשי חקיקה ממשלתית, חקיקה פרטית או אחר .9

 נסיעות שרים).

 הערות 

דר סוג החלטה ראשי. בנוסף לו, יוגדרו לכל החלטה מספר לכל הצעת החלטה יוג

 סוגי משנה, בהתאם למהות ההחלטות הנדרשות בחלקיה השונים של ההצעה. 
. אחד שהוא תחום הפעולה העיקרי של ההחלטהלכל הצעת החלטה יוגדר תחום 

כאשר מדובר בהחלטות שסיווגן הראשי חקיקה פרטית, חקיקה ממשלתית או 

 אחר".   –ייכתב "תחום  אישור נסיעות,
) החלטות 1כאשר המדובר בחקיקה ממשלתית, יש להבחין בין שני סוגים: (

ביצועיות של הממשלה אשר שינוי חקיקה הינו חלק מהן תסווגנה כ"ביצועיות" 

) החלטות העוסקות אך ורק 2בסיווג ראשי וכ"חקיקה ממשלתית" בסיווג משני; (

אישור המתווה, אישור טיוטת החוק, עררים בחקיקה ממשלתית על שלביה השונים (

על ההחלטות וכדומה) תסווגנה כ"חקיקה ממשלתית" בסיווג ראשי ללא סיווגים 

 משניים. 
פי תחום המשרה המדובר; החלטות על -החלטות שסיווגן אישור מינויים יסווגו על

 אופן עבודת הממשלה יסווגו כהחלטות שתחומן המגזר הציבורי. 
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 לעבודת הממשלה נספח ב' בתקנון

 נהלי הצגת מצגות בישיבת ממשלה

 :להלן כמפורט ינהג מצגת באמצעות מסוים נושא להציג המבקש שר

), וכן מרכיבים גרפיים 36-המצגות יכללו עקרונות ונקודות עניין (בגודל פונט לא קטן מ

 כמו תרשימים, מפות, תמונות, וידאו קצר וכדומה.
 ולא פרטי פרטים.המצגות מיועדות להעביר מסרים 

 המצגות אינן חלופה לחומר קריאה נלווה.

 .דקות 20 על יעלה לא המצגת הצגת זמן
 שקפים. 10-המצגת תכלול לא יותר מ

 מצגות המיועדות לממשלה יועברו למזכירות הממשלה לפחות יומיים טרם הישיבה. 

 חריגים מהסדר זה באישור מראש של מזכיר הממשלה.
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 לעבודת הממשלהנספח ג' בתקנון 

 בקשת שר לנסיעה לחוץ לארץ בתפקיד

 . שם השר ותפקידו:1

 ___________________________________________________________________ 

 . ארץ היעד:2

___________________________________________________________________ 

 . מטרת הנסיעה: 3

____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. פגישות מתוכננות: 4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. מועד הנסיעה (יציאה וחזרה): 5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. שם חה"כ עימו מקוזז השר: 6

____________________________________________________________________ 

. תיאום עם מטה משרד החוץ בלשכת מנכ"ל משרד החוץ (שם ותפקיד): 7

____________________________________________________________________ 

. הערות:  8

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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 נספח ד' בתקנון לעבודת הממשלה

 בחירום הממשלה עבודת נוהל

 כללי.1

 בחירום.בבסיס ארגון עבודת הממשלה בחירום עומד נוהל עבודת הממשלה )א(
מטרת הנוהל היא להגדיר ולקבוע את סדרי עבודת הממשלה בחירום כנספח לתקנון )ב(

 עבודת הממשלה.
למען הסר ספק, מובהר כי נוהל זה דן במצבי חירום פרטניים ואינו דן במצב החירום )ג(

 לחוק יסוד: הממשלה. 38הכללי הקיים במדינה ושהוכרז בהתאם לסעיף 
בסמכות הנתונה לממשלה או לשר משריה לפעול  אין באמור בנוהל זה כדי לפגוע)ד(

 פי כל דין.-במצבי חירום על

 מצבי חירום אפשריים.2

מצב המצריך היערכות מיוחדת ופעילות רב תחומית ברמה הלאומית. מצב  –"מצב חירום" 

 החירום יכול לנבוע מאחד מאלה:

 מלחמה כוללת או עימות מוגבל או נסיבות העשויות להוביל למערכה כזו;)א(
יגוע "טרור על" קונבנציונלי או בלתי קונבנציונלי, לרבות שיבוש מערכות מידע הגורם פ)ב(

 לסיכון בנפש או נזק לתשתיות ("סייבר טרור");
 רעידת אדמה, שיטפון וכדומה; –אסון טבע )ג(
 מגיפה;)ד(
תקלה תפעולית, כגון תקלה הגורמת להתפשטות חומר מסוכן או חומר רדיולוגי, )ה(

 אסון המוני.וכדומה העשויה לגרום ל

 הודעה על הפעלת הממשלה במתכונת חירום והפעלת מנגנוני הממשלה בחירום.3

ראש הממשלה יהיה מוסמך לקבוע כי לעניין הפעלת הממשלה מתקיים מצב חירום )א(

 בהתאם לנוהל זה.
ידי שר בממשלת -בקשה להפעלת הממשלה בחירום תובא בפני ראש הממשלה על)ב(

 הכפוף לראש הממשלה.ידי כל גורם אחר -ישראל או על

 הפעלת מנגנוני משרד ראש הממשלה בעת הכרזה על הפעלת הממשלה במתכונת חירום.4

 בהתקיים מצב חירום תינקטנה הפעולות הבאות:

מזכיר הממשלה יודיע על מצב החירום, בהקדם האפשרי, לכל חברי הממשלה. כל אחד )א(

ירום לגורמים הכפופים פי תחומי אחריותו ויודיע על מצב הח-מחברי הממשלה יפעל על
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לו. חברי הממשלה יודיעו למזכירות הממשלה על מקום הימצאם ועל דרכי 

 מנת שניתן יהיה לאתרם ולזמנם לישיבות לפי הצורך.-ההתקשרות עמם בכל עת על
מזכיר הממשלה יודיע על מצב החירום, בהקדם האפשרי, לנשיא המדינה, ליושב ראש )ב(

 נחיית ראש הממשלה.פי ה-הכנסת, ולגורמים נוספים על
מזכיר הממשלה, ראש המטה לביטחון לאומי, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, )ג(

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הסגל וראש מערך ההסברה במשרד רה"מ יפעילו, 

כל אחד בתחום אחריותו, את נוהל  החירום של  המנגנונים שהם אחראים עליהם, 

היעילה של הממשלה ושל ראש הממשלה וזאת כדי לאפשר את פעילותם התקינה ו

 במצב החירום.         

 זה על הפעלת הממשלה במתכונת חירוםעבודת הממשלה לאחר הכר.5

בהתקיים מצב חירום תתכנס הממשלה, בהקדם האפשרי, לישיבה ראשונה בה יינתן )א(

עדכון על המצב ויתקבלו החלטות בהתאם. ראש הממשלה יקבע בישיבתה הראשונה 

את התדירות הנדרשת להתכנסויותיה. ראש הממשלה יקבע ישיבות של הממשלה 

 נוספות, לפי הצורך.
הממשלה תתכנס לישיבותיה, במקום מושבה הרגיל במשרד ראש הממשלה בירושלים. )ב(

ואולם, אם הנסיבות יחייבו זאת, או אם קבע כך ראש הממשלה, תתכנס הממשלה 

 ינה. במקום אחר שיקבע וזאת כדי להבטיח את פעולתה התק
הוראות תקנון עבודת הממשלה יחולו גם על דיוני הממשלה בעת התכנסותה במצב של )ג(

חירום בשינויים המתחייבים. ראש הממשלה יהיה מוסמך לקבוע הוראות והנחיות 

 אחרות לעניין זה ככל שיידרש.
ראה ראש הממשלה כי המצב מחייב כינוס ועדת שרים כלשהי או קבוצת שרים לנושא )ד(

 ה את מזכיר הממשלה לכנסם.ינח -מיוחד
 ראש הממשלה ייקבע את סדר היום לישיבת הממשלה, ואת משכו של הדיון.)ה(
הממשלה תקבל דיווח עדכני ושוטף על המצב, וכן כל מידע רלוונטי לצורך קבלת )ו(

 החלטות.
ידי ראש -הנושאים, התצוגות והעזרים המיועדים להצגת הנתונים לממשלה יתואמו על)ז(

י, מזכיר הממשלה והמזכיר הצבאי לראש הממשלה. ראש המטה המטה לביטחון לאומ

מנ"ל)  -לביטחון לאומי יתאם זאת עם המרכז לניהול משברים לאומיים (להלן 

 והגורמים המתאימים.
יירשם תמליל מדיוני הממשלה ומדיוני ועדות השרים או קבוצת השרים שיתכנסו בעת )ח(

 חירום. הדיונים יתועדו במקביל גם בהקלטה.
ידי מזכיר הממשלה -ות הממשלה והחלטות ועדות השרים יועברו לאלתר עלהחלט)ט(

 לגורמים הנוגעים בדבר לצורך ביצוע.
לחוק יסוד: הממשלה. מזכיר הממשלה  35סודיות הדיונים תיקבע בהתאם לסעיף )י(

יהיה אחראי לחדד את העניין בעת ישיבות הממשלה, ועדות השרים או כל הרכב שרים 

 אחר.
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 ופעולותיה בשעה שקיים מצב חירום תפקידי הממשלה.6

הממשלה תעקוב אחר התפתחות מצב החירום ותנחה, ככל הנדרש, את משרדי )א(

הממשלה, הרשויות והזרועות האחרות של המדינה כיצד לטפל באירוע, בהשלכותיו 

 ובתוצאותיו, לרבות: 

 להנחות בכל הנוגע לגיוס אמצעים וכוח אדם לטיפול במצב.)1(
בכל הנוגע לפעילות האזרחית והחזרה לחיים  תקינים להנחות, ככל הנדרש, )2(

 בתום מצב החירום.
 להנחות את מערכי ההסברה והדוברות בארץ ובעולם.)3(

 –במצב חירום שעניינו מלחמה, עימות מוגבל או פעילות ביטחונית משמעותית בלבד )ב(

ידי הממשלה, יגדירו את המטרות, -הממשלה, או כל צוות שרים שיוסמך על)1(

ה"ל וזרועות הביטחון האחרות באשר ליעדים הנדרשים מהם לצורך ויורו את צ

 הפעילות.
ידי הממשלה, יאשרו את ביצוע -הממשלה, או כל צוות שרים שיוסמך על)2(

ידי צה"ל וזרועות הביטחון האחרות, ויעקבו -התוכניות האסטרטגיות שיוצגו על

 אחר מהלכי המלחמה, העימות המוגבל או הפעילות הביטחונית.

ה תדון, ככל שניתן בישיבתה הראשונה שלאחר תחילת מצב החירום, הממשל)3(

 –בצורך להכריז  על "מצב מיוחד בעורף" לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התש"י 

תפעל לפי  –. החליטה הממשלה כי יש מקום להכרזת "מצב מיוחד בעורף" 1949

י לגרוע האמור בחוק ההתגוננות האזרחית בעניין זה. אין באמור בסעיף זה כד

מסמכותו של שר הביטחון להכריז על "מצב מיוחד בעורף", אם שוכנע שר 

הביטחון כי קיימות נסיבות המצדיקות הכרזה על מצב מיוחד בעורף, והממשלה 

 טרם הכריזה על כך.

תדון  –לחוק יסוד: ממשלה  38אם לא קיימת הכרזה על מצב חירום לפי סעיף )ג(

ה שלאחר תחילת מצב החירום, בצורך להכריז הממשלה, ככל שניתן בישיבתה הראשונ

מצב חירום לפי סעיף זה. החליטה הממשלה כי יש מקום להכרזת מצב חירום לפי 

 פי האמור בחוק יסוד הממשלה.-תפעל על –סעיף זה 
ראש הממשלה, וכן כל שר בתחום אחריותו, יבחן את הצורך בהתקנת "תקנות שעת )ד(

שלה, ויביא בפני הממשלה את המלצתו בדבר לחוק יסוד: הממ 39חירום", לפי סעיף 

התקנת תקנות שעת חירום כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של ראש 

הממשלה להתקין תקנות שעת חירום או להסמיך שר להתקינן, אם לא ניתן לכנס את 

 הממשלה ואם קיים צורך דחוף וחיוני בהתקנתן.
שניתן בישיבת הממשלה הראשונה שתתכנס  שר הביטחון יביא בפני הממשלה, ככל)ה(

לאחר תחילת מצב חירום, את המלצתו בדבר הפעלת "משק לשעת חירום", כמשמעותו 
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מיום  1080והחלטת הממשלה מס'  6/7/1986מיום  1716בהחלטת הממשלה מס' 

 . הממשלה תדון בהמלצת שר הביטחון ותקבל החלטה בעניין זה.13/2/2000

מיך את שר הביטחון לפעול לגיוס חיילי מילואים לשירות הממשלה תדון בצורך להס)ו(

, או לשירות 2008 –לחוק שירות המילואים, התשס"ח  8בנסיבות חירום לפי סעיף 

לחוק שירות המילואים, לפי העניין. אין באמור בסעיף זה כדי  9במצב מיוחד לפי סעיף 

לגרוע מסמכותו של שר הביטחון לקרוא לחיילי מילואים לשירות בצווי חירום, 

בהסכמת ראש הממשלה, אם שוכנע כי עקב דחיפות העניין יש לעשות כן עוד לפני 

 משלה.שניתן לקבל את אישור המ
שר הביטחון ידווח לממשלה על גיוס אמצעים וציוד לפי חוק רישום ציוד וגיוסו, )ז(

 .1987 -התשמ"ז
הממשלה תדון בצורך לפעול לקבלת תמיכה וסיוע חוץ בתחום המדיני, הצבאי )ח(

 והאזרחי.
הממשלה תדון בהנחיות הנדרשות בכל הנוגע להגנת העורף האזרחי והפעילות )ט(

 לחיים תקינים בתום מצב החירום.האזרחית, לרבות החזרה 
 הממשלה תדון ותנחה בדבר ההסברה והדוברות לציבור בארץ ובעולם.)י(

 מתווה לדיוני הממשלה בשעה שקיים מצב חירום.7

 רשימת הנושאים שיוצגו לממשלה:

 במצב חירום שעניינו מלחמה, עימות מוגבל או פעילות ביטחונית משמעותית:)א(

 ביבשה, באוויר ובים. פי חזיתות)-תמונת מצב האויב (על)1(

 פי חזיתות) ביבשה, באוויר ובים.-תמונת מצב כוחותינו (על)2(

 תוכניות צה"ל, לרבות דרכי פעולה אפשריות וחלופות.)3(
 השעות הבאות. 48-כיווני התפתחות אפשריים ב )4(
 דרישות לסיוע חוץ בתחום הצבאי (אם יהיו כאלה).)5(
הפגיעה בעורף והמשמעויות של תמונת מצב העורף, לרבות גורמי הפגיעה, היקפי )6(

 הנזקים שנגרמו לעורף.
תמונת מצב בהיבטים של מל"ח, (לרבות תמונת מצב ברשויות המקומיות )7(

 הנתונות לאיום).

 תמונת מצב מדינית.)8(
 הערכת מצב בתחום ההסברה.)9(
 נושאים נוספים ע"פ קביעת ראש הממשלה.)10(

תהיה על ראש המטה ידי השרים וראשי הגופים -האחריות לוודא הצגת הנושאים על

לביטחון לאומי. על בסיס הצגת תמונת המצב תקיים הממשלה הערכת מצב בה יבחנו 

 החלופות ויתקבלו החלטות. 
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 במצב חירום אחר, לפי העניין:)ב(

 תמונת מצב לגבי האירוע.)1(

 מספר הנפגעים והיקף הנזקים שנגרמו.)2(

 משמעויות לגבי האירוע והתפתחותו.)3(
 האירוע.דרכי הטיפול בתוצאות )4(

משמעויות לגבי כלל הפעילות האזרחית והכלכלית, לרבות תמונת מצב לגבי )5(

 מל"ח.

 דרישות לסיוע חוץ בהיבטים השונים.)6(

 תמונת מצב רלוונטית של הזירה הבינלאומית.)7(

 הערכת מצב בתחום ההסברה.)8(

 פי קביעת ראש הממשלה.-נושאים נוספים על)9(

אשי הגופים תהיה על ראש המטה ידי השרים ור-האחריות לוודא הצגת הנושאים על

לביטחון לאומי. על בסיס הצגת תמונת המצב תקיים הממשלה הערכת מצב בה יבחנו 

 החלופות ויתקבלו החלטות.

 דוברות, הסברה ומסירת מידע לציבור בשעה שקיים מצב חירום .8

במהלך מצב החירום יופעל במשרד ראש הממשלה מערך הסברה לאומי בחירום אשר )א(

בתחומי ההסברה מול התקשורת הישראלית והתקשורת הזרה, ויתאם את יעסוק 

 פעילות מערכי הדוברות השונים.

הממשלה תודיע לציבור על קיומו של מצב חירום. כן תימסר הודעה לציבור על הכרזות )ב(

והחלטות אחרות של הממשלה, לרבות: הכרזת מצב מיוחד בעורף, הפעלת מערך 

 .מל"ח, התקנת תקנות שעת חירום

הממשלה תודיע לציבור, באורח שוטף ותכוף, על דיוניה ועל החלטותיה ככל שאין )ג(

בהודעות משום פגיעה בביטחון המדינה והציבור ובאינטרסים חיוניים של המדינה או 

 הציבור.

ידי ראש הממשלה -ההודעות ימסרו באמצעי התקשורת, ע"י גורם בכיר כפי שייקבע על)ד(

 או הממשלה, ועל ידו בלבד.   
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  3.1002מס'  הנחית היועץ המשפטי לממשלה 
  –לה  "מסירת מידע מישיבות הממשבדבר 

 ציבור" ה מן  פניות  
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 דוח צוות המומחים במינוי המל"ל 
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2/4/20צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאהשלבותכנוןהבלימההבטחת -3דו"ח מס. 

תחומי לתמיכה בקבלת ההחלטות כסיוע לניהול המערכה הלאומית בוירוס הקורונה-צוות המומחים הרב
2020-04-0090המומחים למערכה בקורונה צוות: סימוכין

ותכנון שלב היציאההבטחת הבלימה 

חברי הצוות:

יצמן, לשעבר מדר"ש וא"אופיסיקאי, מכון  –פרופ' אלי וקסמן (יו"ר) 

פיסיקאי, לשעבר סגן נשיא מכון ויצמן –יוסף -פרופ' ישראל בר

לשעבר מנכ"ל משרד האוצר –ירום אריאב 

לשעבר מנכ"ל קמ"ג –דר' אודי נצר 

לשעבר ראש זימ"ט ומרכז דדו –תא"ל (מיל) יורם חמו 

 Day2מדעי המחשב, מכון ויצמן, מייסד  –פרופ' ערן סגל 

חיפהפסיכולוגיה, אוניברסיטת  –יטם ' ברוך עדר

עיבוד אותות, אוניברסיטת ת"א –פרופ' שי אבידן 

למידה חישובית, אוניברסיטת ת"א –פרופ' אמיר גלוברזון 

פיסיקאי, מכון ויצמן –רפרופ' יוסי ני

 כלכלה, האוניברסיטה העברית -פרופ' אודי ניסן 

מדר"ש וא"א -דר' יונתן אלבז 

רח"ט מו"פ מל"ל –יואב זקס 

 מל"ל –רפי מירון 

 פיסיקאי, מכון ויצמן –דר' בעז כץ 

 פיסיקאי, מכון ויצמן –דר' דורון קושניר 

חק"ב מפא"ת- זאב סימינובסקיסא"ל 

אג"ת -סבאג סא"ל דניאל 

מ"י -יונתן אילן

ינאי יידוב

רפאל -משה שוקר

פיסיקאי  -עמיעד ספקטור 

עוזרת מחקר –לויתן -סיגל פלד

עוזר מחקר -עידו וקסמן

עוזרת מחקר –שירן בראלי 

עוזר מחקר -עיטם בנגר

עוזר מחקר –אייל רונן 

עוזר מחקר-אור לנדסברג 

עוזר מחקר –מרדכי גורי 

עוזר מחקר –דן דבירי 

וא"א ,מנחם שיינבך -מזכיר
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2/4/20צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאהשלבותכנוןהבלימההבטחת -3דו"ח מס. 

תקציר מנהלים
הערכת המצב בישראל

הושגה כי מראה בצורה מובהקת , רמספר החולים קשה + מתים מצטבניתוח הנתונים, בדגש על מדד 
0008-03-2020צוות המומחים למערכה בקורונה(פירוט בדו"חהשבוע האטה בקצב גידול המגפה

לנצפה בהתאמה, ימים לאחר נקיטת צעדי בידוד חברתי משמעותיים10-12 -האטה זו הושגה כ).31/3
במדינות ובמחוזות רבים אחרים בעולם.

עובדה זו מוכיחה כי אין מספר גדול של נשאים בלתי מזוהים באוכלוסייה, וכי ניתן לבסס הערכות 
תוח זה, שמירה על להמשך ההתפתחות בארץ על פי ניתוח מושכל ומפורט של מידע מהעולם. על פי ני

ים (וכן החולרהחולים קשה + מתים מצטבמדיניות הבידוד צפויה להביא לתחילת ירידה במספר 
בעמוד הבא). 1ף מס. ימים (ראה גר7-10 -בעוד כ )היומיהמאומתים 

פערים המסכנים את המשך בלימת התפשטות המגפה
מצביע על כך שצעדי המגיעים מהאוכלוסייה החרדית,  ,המספר הגדול של חולים מאומתים וקשים

גידול הבידוד החברתי אינם אפקטיביים דיים בקבוצה זו. ללא מתן מענה מהיר לכך, עלול להתרחש
בקרב אוכלוסייה זו, אשר יביא למספר חולים קשים גדול מזה אשר מערכת של מספר החוליםמהיר

ימשך כפי שהוא כעת המעריכיהגידול אםהמצב בבני ברק מראה כי ניתוח: והבריאות ערוכה לטפל ב
חולים קשים מבני ברק לבדה, דבר שיסכן את יכולתה של מערכת 1200-לכלמשך השבוע הקרוב נגיע 

. היהבריאות לתת מענה לכלל האוכלוסי
ר של נדבקים לצורך איתור מהייש חשיבות עליונה לביצוע תחקור מלא ובזמן אמתי של חולים מאומתים 

במצב הנוכחי אנו נשענים במידה רבה על התחקור פוטנציאלים והפסקת גידול שרשרת ההדבקות. 
והתוצאות הסלולרי ע"י השב"כ ובמידה מופחתת על צוותי התחקור האפידמיולוגי של משרד הבריאות

של מסלולי החולים ומגעיהם לא ניתן יהיה להגיע להישג הנדרש הן חלקיות בלבד. ללא תגבור התחקור 
. בדיכוי מהיר של שרשראות ההדבקה

"יציאה"אסטרטגיית ה
ה עדיין לא הושג, ויש להשקיע כעת  יעד הבלימבתחילת שלב הבלימה של ההתפרצות. אנו נמצאים

התייצבות וניהול שוטף של המגפה  -במקביל, יש להיערך לשלב ה"יציאה"את מירב המאמצים בהשגתו.
עקרונותהאור יתמופיע בפרק א'.השוטף תיאור והסבר מפורט של אופן ניהול המגיפה לאורך זמן.

כלכלית מופיע בפרק ב'.התנהלות ל
, ולהחזיר הדרגתית את המשק לתפקוד,ניתן יהיה להקל בצורה מדורגת את מדיניות הבידוד החברתי

. כפי שמוסבר בפרק א', ביום10-לכ )ל"בניכוי מגיעים מחו( החדשיםהחוליםרק לאחר ירידת קצב 
מבלי זה נדרשת כדי להבטיח ברמת ביטחון גבוהה כי נוכל לבלום התפרצות מחודשת קצבירידה ל

מדינות אשר מנהלות את המגפה בהצלחה עומדות . עדי בידוד חברתי חריפיםצמחדש שנאלץ להפעיל 
).3בעמ'  2על ערך דומה (ראה גרף מס. 

כל עוד לא ירד לפעילות כי לא ניתן יהיה להקל במדיניות הבידוד החברתי ובהשבת המשק להדגיש, יש 
חולים החדשים לערך זה בכל הארץ. אם הקצב ירד כנדרש בכל מקום להוציא אזור מסוים, גם קצב ה

-ממשמעותיתהטלת סגר על אזור זה לא תאפשר הקלות בשאר חלקי הארץ. זאת, מכיוון שקצב גבוה
ביום באזור מבודד לא יאפשר רמת בטחון גבוהה ביכולת בלימת התפרצות באזור זה, שתביא 10

לקריסת מערכת הבריאות בכל הארץ. קשים, שיביא למספר גדול של חולים
ילת ירידה שמירת המדיניות הנוכחית וסגירת הפערים בקרב האוכלוסייה החרדית צפויים להביא לתח

את עריךהליהיה ניתן ביום לאחר מספר שבועות.10-, והגעה לקצב של כבקצב הנדבקים תוך כשבוע
לאחר תחילת שלב הירידה.מספר השבועות הדרוש

ההתייצבות יש לנהל את המגפה על פי הכללים הבאים.לאחר 
oליום. )ל"חוממגיעים בניכוי (חולים חדשים 10-ימים של כ 3על ערך ממוצע על פני ה שמיר
o ביום10-של כלקצב הקבוע למע30כלומר ביום, 40-למעברגידול בקצב החולים החדשים, 

:בידוד מידייםייחייב נקיטת צעד
במקרה שההתפרצות ממוקדת ת צעדי בידוד חברתי חריפים בתוכואזור ונקיטבידוד 

באזור מוגדר.
במקרה שאינה ממוקדת. יםארציבידוד חברתי חריפיםצעדי 

o במקרה של התפרצות ממוקדת, חיוני למדוד את יםארציעדים צכדי להימנע מהצורך בהפעלת
קצב החולים החדשים בכל אזור בנפרד.

o ן עדכוהקובעים.פרמטרים הסבירים עבור ערכיםמתקבלות מתוך בחירתאלה הערכות
את דרך לאאך( יטריוניםכמותית את הקרתעשוי לשנובהתאם למידע שיצטברהפרמטרים
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מנהלות את הניסיונן של מדינות אורלצפוי שינוי משמעותי בקריטריונים, בפרט אין . החישוב)
.המגפה בהצלחה
בבניית מספר יכולות:מותנית בזמן הניהול השוטףמחודשתהיכולת לבלום התפרצות

oחיזוק יכולת התחקור.
חולים מאומתים40ון שלשל ראגסגור מעלבניית צוותי חקירה מיוחדים המסוגלים 

שעות.24-48תוך חדשים
יכולת של )יום או שניים( ה מהירהיש לבנות עתודה שתאפשר הגדלנוסף,ב

במקרה של התפרצות.10טור בפקהתחקור
דומה למאמץ שהושקע לאיתור מפגעים בודדים., מאמץ תחקור זהבמידה רבה

o לאיתור מהיר של חולי קורונהתגבור מערך הבדיקות .
בעלי ידית שלה מלבדיקמיועד בדיקות ביממה. עיקרה  10,000-כשל ספיקה 

ת קיבדלהקצות יש בנוסף,ולבדיקת מבודדי מעגל ראשון. תסמינים דמויי קורונה 
בעלי מגע עם אוכלוסייה נרחבת או אוכלוסייה בסיכון. -מדביקים פוטנציאליים

 .שעות12-בכים להסתייםצריכהבדיקה ומתן תוצאותיהביצוע 
oשליטה הרמטית בנכנסים מחו"ל למניעת כניסת נשאים. 
o לציבורהנחלת תרבות בריאות.

החזרת המשק לתפקוד צריכה להיות הדרגתית, ולהתבסס על מספר עקרונות.
o כל הקלה.ת האפקט שלבחינלשבועיים יציאה בשלבים במרווחים של
o (ראה פרק ב').ערך מול סיכוןבחינת
o(ראה פרק א').יכולת לדיכוי מהיר של שרשת הדבקה באתר/שירות שנפתח

זו במדיניות . חיסוןפיתוחלעדלמשך מספר שנים,לאורך זמן,יהיה צורך להמשיך בניהול המגיפה
מזה המתקבל במדיניות חיסון 100-בפקטור של כחולים קשה יהיה נמוךמתים והמצטבר של מספר ה

.)ומאות אלפי חולים קשהשתביא לעשרות אלפי מתים(עדר 

המלצות
חולים חדשים ביממה (בניכוי נכנסים 10לקצב של הגעהלעדהחברתיהבידודמדיניותעללשמוריש

לקראת צפויהר+ מתים מצטבהחולים קשההירידה במספר תחילתמחו"ל אשר מבודדים מידית). 
את עריךהליהיה ניתן ביום לאחר מספר שבועות.10-והגעה לקצב של כ ,)10/4סוף השבוע הבא (

לאחר תחילת שלב הירידה.מספר השבועות הדרוש
דאן ואיסטר. מחג הפסח, הר -הדוק בחגים הקרביםיש להקפיד על שמירת המדיניות ואכיפתה באופן

הגדיל את אפקטיביות הבידוד החברתי לבשכונות החרדיות והבודד את אזורי התחלואה הגבוהיש ל
במגזר החרדי ע"י נקיטת צעדים מיידים.

o העמדת תשתית לוגיסטית (פיקוד העורף או אחר), שתקל על אוכלוסייה זו לממש צעדי בידוד
פינוי מבודדים למתחמים ייעודיים, פתרון לילדי פנימיות, אספקת מצרכים וכו'. -חברתי

oבמגזר זההאכיפהתרהגב.
היקף שיאפשר לסגור , בי מסלולתחקורמתאים לביצוע מספר גדול שלאדם ח כובאופן מידילהעמידיש 

פעילותם צריכה להיות  .בזמן הקרובביום500רים בקצב של ואת הפער הקיים בתחקורים ולבצע תחק
 .שעות24-48תוךתחקורלהשלמתגבוההחשיבותלנושא.ימרוכזת בחמ"ל ייעוד

oדרישה מצוותי התחקור הינה מיומנות בשחזור המסלול והמגעים של החולה. שילובם של ה
חשובה, אך עיקר המיומנות באה מתחומי בעלי רקע רפואי/אפידמיולוגי בצוותי התחקור 

החקירה.
oים יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה בתחקור האירוע בין צוותי התחקור וצוותי השב"כ, ונדרש

יתכן כי שילובה של משטרת ישראל בתחקור עשוי לפתור חלק מן  .צעדים ליצירת ממשק זה
ההיבטים המשפטיים והמעשיים.

תמיכה חברתית" כדי לסייע לציבור הישראלי, על כל מגזריו, להתמודד על מדינת ישראל לפרוס "רשת 
עם המציאות בה הוא נדרש להתמודד עם חוסר ודאות, לגלות אחריות חברתית, להעסיק ילדים ו/או 
לטפל בבני משפחה הנזקקים לכך כאשר רבים ממקורות החוסן שלו (חברתיים, כלכליים, הנאות 

נוסף בפרק ג'.ירוט פ .החיים), נפגעו או הצטמצמו מאד
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: האיור מציג את הזמנים 1גרף מס.
שחלפו מאז הטלת סגר ועד הקטנת 

היומי של המדד חולים מקדם ההכפלה
1.15-מתים מצטבר מתחת ל + קשה

(כחול, מתאים לסטייה משמעותית 
מגידול מעריכי מהיר), ועד הקטנת 

-התוספת היומית של מדד זה מתחת ל
(כתום, מתאים לתחילת דעיכת  1

. עבור אזורים שונים באיטליה המגיפה)
ההפרש בין שני זמנים אלה נע בין ימים 
בודדים לכעשרה ימים, ותלוי בקצב שבו 

המגיפה דועכת. 

מספר החולים :2גרף מס.
המאומתים החדשים היומי, במספר 
מדינות בהן המגיפה מנוהלת באופן 

50יציב. כחול: דרום קוריאה (אוכ. 
שהושג לאחר במצב היציב, -מיליון) 

הכלת ההתפרצות בדגו, ישנם כמאה 
חולים חדשים ביום (ככל הנראה 

חוזרים מבחוץ), כתום: סינגפור  40%
ביום, 10-במצב היציב כ -מיליון)  6(

חולים חדשים ביום גררה 50-חציית כ
הגברת בידוד חברתי. סגול: טאיוואן 

20-במצב היציב יש כ -מיליון)24(
הערכים (  חולים חדשים ביום.

ימים) 5ממוצעים על פני 
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 האטה, בלימה הפחתה והתייצבות -יהול המגפה נק א:פר

 תקציר

התמודדות עם מגפת הקורונה תצריך ככל הנראה מערכה רציפה ומורכבת לטווח ארוך. מערכה זו תבוא לסיומה 
לא תשחק תפקיד משמעותי בסיום יעילה (התחסנות האוכלוסייהיאושר חיסון יעיל או כאשר תאושר תרופהכש

. יש להגדיר מטרות ברורות )31/3/20, 0008-03-2020בקורונהלמערכההמומחיםצוות, ראה דו"ח המערכה
הגבלת העלות המשקית, ושמירה על כמובן, איזון ראוי בין הגנה על בריאות הציבור, למערכה זו, ועליהן לכלול,

 אורחות החיים במדינה.

שלבי המערכה יכללו שלב של האטת ובלימת ההתפרצות (שאנו נמצאים במהלכו), שלב של הפחתה ניכרת 
ברמת התחלואה (מספר מאומתים חדשים יומי), ושלב התייצבות וניהול שוטף. המפתח למעבר בין שלבים 

ליטה בקצב ההתפשטות של המגפה באמצעות סל כלי מדיניות (חלקם קיימים ולניהול השוטף של המגיפה הנו ש
בכדי  ,ן לפי שיקול הדעת של מנהל המערכהואת חלקם נדרש לפתח ולשכלל) שיופעלו באופן קבוע או לסירוגי

לעמוד באופן מיטבי במטרות המערכה. 
כן בשלב זה רצוי לפעול באופן דומה חשוב להדגיש כי הידע של ישראל בניהול מערכות מסוג זה הינו חלקי, ול

 לזה שפעלו מדינות אחרות שהצליחו להתמודד היטב עם הקורונה (בעיקר מדינות במזרח אסיה).

אנו מציעים לסווג את כלי המדיניות לפי שכבות הגנה הנבדלות זו מזו ברמת הידע על זהות המדביקים 
 הפוטנציאליים:

 לים על כלל המדינה.כלי מדיניות המופע - שכבת הגנה מדינתית.1

) social clusterכלי מדיניות המכוונים לצמצום ההתפשטות במקבץ חברתי ( - שכבת הגנה אזורית.2
 מסוים או באזור מסוים שרמת ההדבקה בו גבוהה בנקודת זמן מסוימת. 

 כלי מדיניות הננקטים כלפי יחידים שהם חולים מאומתים או שחשודים כחולים.  - שכבת הגנה אישית.3

לב זה של המערכה אנו משתמשים בעיקר בהגנה מדינתית. מעבר לשלב ההפחתה ידרוש, ככל הנראה, בש
שכלול כלי הגנה אישית (שאנו משתמשים בהם כיום, ככל הנראה באפקטיביות מוגבלת), ושימוש בכלי הגנה 

ת ואזורית אזוריים. לאחר הגעה לשלב ההתייצבות והניהול השוטף נרצה להשתמש בעיקר בכלי הגנה אישי
 ולהפחית את השימוש בכלי הגנה מדינתית (למעט כלי היגיינה במרחב הציבורי). 

נחצה אותם נפעיל אם בשלב ההתייצבות והניהול השוטף ראוי לקבוע יעדים כמותיים לקצב התחלואה, וסיפים ש
או אזוריתעוד כלי מדיניות במטרה לחזור לרמת התחלואה שהוגדרה. הסף להפעלת כלי מדיניות מדינתית
בפרמטרים (סגר) יוגדר לפי הקיבולת המירבית של מערכת הבריאות במטרה לעמוד במטרות המערכה. 

חולים חדשים ליום, והסף להחמרה 10שהנחנו, היעד להתייצבות שתאפשר יציאה הדרגתית מסגר הוא 
 לים חדשים ביום. חו30-המספר היציב של יותר מזורית או מדינתית הוא עליה מעל מחודשת של הגנה הא

 מטרות המערכה

  .ככל הניתן את המטרות העל המערכתישנה חשיבות להגדיר באופן מדויק

הימנעות מעומס על בתי החולים הגורם לחוסר יכולת  -להבטיח פעולה תקינה של מערך הבריאות ●
 לספק טיפול הולם (חוסר במיטות טיפול נמרץ, חוסר במכונות הנשמה).

"סבירים" של תחלואה קשה ותמותה (מטרה זו נגזרת במידה מסוימת מהבטחת שמירה עם היקפים ●
 המטרה הקודמת).

 צמצום הפגיעה במשק.●

 צמצום הפגיעה באורחות החיים.●

 שמירה על יעדים אלו עד יצירת חיסון או תרופה (הערכה ראשונית: שנתיים ויותר).●

 

 כלי מדיניות לניהול המערכה

לן כלי מדיניות) שניתן לנקוט בכדי לצמצם את קצב ההתפשטות של הנגיף לצורך ישנו מגוון רחב של פעולות (לה
למשק, ביכולת לקבל החלטה על מימושם, ביכולת םמדיניות נבדלים זה מזה בעלות שלהניהול המערכה. כלי ה

המעשית לממש אותם, במידת שיתוף הפעולה הנדרשת מהציבור ועוד. דרך נוחה לסווג את כלי המדיניות היא
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לפי מידת הידע שיש ברשותנו על מי המדביקים הפוטנציאליים. ככלל, ככל שרמת הידע על זהות המדביקים 
הפוטנציאליים גבוהה יותר כך ניתן לנקוט בפעולות ממוקדות יותר (שפעמים רבות עלותן נמוכה יותר). דרך 

 .שוב על כך היא חלוקת לשכבות הגנהנוחה לח

ת כמעט ללא ידע (ברמת המדינה) על זהות המדביקים הפוטנציאליים. פעולות הננקטו - הגנה מדינתית.1
מטבע הדברים, עלות כלי מדיניות אלו היא גבוהה והם כוללים פגיעה משמעותית באורחות החיים של 
הציבור. חריגים בקבוצה זו הנם כלים לשיפור ההיגיינה במרחב הציבורי. בין כלי המדיניות האפשריים 

 בשכבת הגנה זו:

 רת מערכת החינוך.סגי.א

 סגירת הפעילות של מוסדות תרבות ופנאי..ב

 סגירת מרכזים מסחריים..ג

 סגירה חלקית או מלאה של מקומות עבודה..ד

 סגר כללי..ה

פעולות הננקטות כאשר מקבצים חברתיים מסוימים או אזורים מסוימים חשודים כבעלי  - הגנה אזורית.2
 קצב התפשטות או הדבקה גבוה. בין כלי המדיניות האפשריים בשכבת הגנה זו:

 סגר על יישובים מסוימים או שכונות מסוימות..א

 סגירת מקום עבודה ספציפי..ב

 ).קות למגיעים מחו"ל (אולי גם רש"פסגר ובדי.ג

 סגירת אזור מרחבי מסוים וחיטוי שלו..ד

פעולות הננקטות כלפי יחידים שהם חולים מאומתים או שבאו במגע קרוב עם חולים  - הגנה אישית.3
 מאומתים (בידוד ביתי או חיצוני). 

 
  - 1איור 

 

המאפשר הערכה כמותית של תרומת ההגנה המדינתית, אך הידע שלנו לגבי התרומה  ,ו ידע ראשונייש לנ
הכמותית של כלי ההגנה האזורית והאישית הוא מוגבל מאד. במצב עניינים זה, רצוי לשים דגש על כלי מדיניות 

וס). ניתוח זה מדגיש שהוכיחו את עצמם במדינות שהתמודדותן עם המגפה הייתה מוצלחת (להלן מדינות הייח
 את החשיבות של שכלול כלי ההגנה האישית.
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 ההגנה האישית כמרכיב מפתח

הוא אם ימים עד שהוא חש בסימפטומים הראשונים ( 5-6 -כאשר חולה נדבק בנגיף הקורונה חולפים בממוצע כ
זה החולה יכול חש בהם, סביר להניח כי חלק מהחולים אינו חש בסימפטומים, ויש סבירות לכך שגם במצב 

ימים הוא מתחיל להיות מדבק, כאשר משך התקופה בה הוא מדבק לא  3-4להדביק אחרים). בממוצע לאחר 
ימים. 10-14 -ידועה במדויק אך יכולה להגיע ל

קיצור של הזמן החולף בין  – מרכיב עיקרי בשכבת ההגנה האישית הוא זמן "סגירת מעגל" קצר במיוחד
פנייה של חולה פוטנציאלי למוקד שירות רפואי בתלונה על סימפטומים, ועד לרגע שבו (במידה והפונה נמצא 
חיובי לקורונה) מודיעים לאנשים שהיו במגע קרוב אתו בימים האחרונים (אנשי המעגל הראשון) להיכנס לבידוד 

החשיבות הגדולה של קיצור הזמן הזה היא האפשרות להכניס חולה מידית (ולאחר מכן בודקים אותם לקורונה).
מהמעגל הראשון לבידוד טרם הופעת הסימפטומים שלו, ובכך לחסוך חלק מפוטנציאל ההדבקה שלו (בלי קשר 
לרמת הריחוק החברתי השוררת במדינה באותה עת).מעיון בפרסומים בעולם עולה כי מנגנון זה (שקיים כבר 

הן ע"י ראיונות והן ע"י תחקור באמצעות צוותים אפידמיולוגים) פועל בצורה יעילה במיוחד היום בישראל, 
שעות לסגירת 24יעד זמן של במדינות שהצליחו להתגבר על המגפה בצורה טובה במיוחד. אנו מציעים להציב 

המעגל ולבנות את הכוח בהתאם.

 – 2איור 

ת כי אנו מדגימים את העקרון המרכזי של צמצום פוטנציאל ההדבקה ע"י הגנה אישית. ניתן לראו 3באיור 
התועלת הצפויה במנגנון זה תלויה באופן ניכר בזמן סגירת המעגל (אנו מעריכים כי בזמנים האופייניים של 
פעולה זו בישראל כיום תועלתה להאטת קצב התפשטות המגפה מוגבלת). ניתן להמשיך ולשפר את יעילות 

בדיקת הקורונה של חולים עוד טרם השלמתההגנה האישית ע"י בידוד חולים פוטנציאליים מהמעגל השני 
שיפור זה מושג במחיר של הגדלה ניכרת במספר המבודדים היומי. פוטנציאליים מהמעגל הראשון.
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החלק הירוק בעקום פוטנציאל  – 3איור 
ההדבקה של חולה מעגל הראשון מייצג את החלק שנמנע מפוטנציאל ההדבקה (אנו מניחים כאן כי החולה נכנס 
לבידוד עצמי מיד עם הופעת הסימפטומים, עוד טרם הנחיה ממד"א או קבלת תוצאת בדיקה. במידה ולא כך 

 ).גדלההדבר התועלת הצפויה מסגירת המעגל 

 

 שלבים במערכה

 ניתן לחלק את המערכה לשלבים שונים, בהם המרכזיות של שכבות הגנה שונות תבוא לידי ביטוי. 

הופעלו בעיקר כלי הגנה מדינתית. לקראת השלב הבא זה  -בשלבי ההתפרצות וההאטה והבלימה .1
 הזמן לשכלל את כלי ההגנה האישית והאזורית. 

והה של כלי ההגנה האישית והאזורית. היכולת להעריך צריכה להתקבל תרומה גב -בשלב ההפחתה .2
אך הלימוד ממדינות הייחוס מלמד כי יש לשים דגש על  -כמותית תרומה זו היא מוגבלת בשלב זה 

 כלים אלו.

 נשאף להפחית את משקלם של כלי ההגנה המדינתית. -בשלב ההתייצבות והניהול השוטף .3
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 : 4איור 

מדדים לניהול שוטףיעדים לשלב ההתייצבות ו
הימנעות מעומס על  -להבטיח פעולה תקינה של מערך הבריאות כפי שצוין לעיל, המטרה החשובה ביותר היא 

חוסר במכונות הנשמה).בתי החולים הגורם לחוסר יכולת לספק טיפול הולם (חוסר במיטות טיפול נמרץ, 
ממטרה זו אנו גוזרים הן את הקריטריון שיאפשר הקלות בסגר, והן את הקריטריון שיאלץ לחזור ולהפעיל הגנה 

 .3אזורית או מדינתית. תהליך החישוב של שני קריטריונים אלה מתואר באיור 

 

: 5איור 
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הפרמטרים החשובים להערכה זאת, ואשר עדכונים בהם עשויים לשנות כמותית את הקריטריונים (אבל לא 
איכותית את דרך החישוב) הם הבאים: 

 ).1500-עם צוותים רפואיים שפנויות לחולים קשים בקורונה (הערכנו בICU -מספר יחידות ה.1

ימים, ולפיכך מספר החולים הקשים ביום חייב 15-הטיפול הממוצע בחולה מונשם (הערכנו במשך .2
 ).100=1500/15-להיות מתחת ל

=הערכנו  -קצב עלית מספר החולים בתקופת הייצוב.3 , שהתקבל R=1.15. הערכה מקלה היא .
-מאומתים ביום ל30-יום לאחר הטלת הסגר. הערכה זו תגדיל את הסף להתראה מ12בישראל רק 

 ביום.10-ביום, ותהיה בעלת השפעה מבוטלת על ערך ההתייצבות, של כ50

 )10-תקופת הייצוב, כוללת את הזמן להחלטה ויישום צעדי הגנה (הערכנו ב.4

 )5-מספר הימים הממוצע לפיתוח סימפטומים שיביא להפיכת נדבק לחולה מאומת (הערכנו ב.5
).10-ליום (הערכנו ב30-בביטחון זיהוי של עלייה במספר החולים היציב שיאפשר .6

ניתן לראות כי במדינות שהתמודדו חשוב לציין שלמרות שהחישוב שלנו בלתי תלוי בנתונים של מדינות אחרות, 
. נמוךאכןהיטב עם המגפה (סין, דרום קוריאה, סינגפור, טאיוון) מספר החולים המאומתים החדשים היומי הוא

חולים חדשים ביום, דבר המחזק 10-20התייצבו על מיליון)  6(וסינגפור מיליון)24 -(אוכלוסייהבפרט, טאיוואן
ייצבה את מיליון,50 -, אוכלוסייהאת הביטחון בהערכותינו ומרמז שהיעד הזה אפשרי למימוש. (דרום קוריאה

  באים.) החולים המיומ40%ככל הנראה ליום, אך אנו 100מספר החולים החדשים בסביבות 
מניתוח זה עולות מספר תובנות חשובות:

משקלשיווימצבלתחזקליכולתקריטיתחשיבותישההתפרצותאבחוןשלהזמןמשךלקיצור.א
.ולניהול שוטף של המגפה

(חשוב להדגיש שמספר זה לא כולל חולים מיובאים חולים חדשים ביום.10היעד להתייצבות הוא .ב
 שהוכנסו מיד לבידוד ולפיכך אינם משפיעים על שיקולינו.)

, יש להטיל סגר. אם המיקום הוא באזור 30-כאשר מספר החולים החדשים ביום עולה ביותר מ.ג
 יש להפעיל הגנה מדינתית. -ואם הוא מפוזר יש להפעיל הגנה אזורית,  –אחד 

מאומתים בתוך 30-סגירת מעגל ראשון ליהיה יעיל מספיק כדי לאפשר ם שתחקור המסלולאנו מניחי.ד
 לכל יממה נוספת.1.25לא ניתן לעמוד ביעד זה, הקריטריונים מחמירים בפקטור אם שעות. 24

מאומתים ביום. 30-אנו מניחים החלטה ויישום מהירים מאוד של צעדי הגנה בעקבות עליה של מעבר ל.ה
לכל יממה נוספת.1.25ניתן לעמוד ביעד זה, הקריטריונים מחמירים בפקטור לא אם 

שחייבה הטלה מחודשת של צעדי הגנה, ההקלה המחודשת תבוא לאחר שמספר  ,כאשר הייתה יציאה מיציבות
 ביום. 10החולים החדשים התייצב מחדש על 

 :לניהול שוטףעקרונות 
הינה קריטית לשמירת המערכת  ,במהירותאותהלאתר ולבודד  -למנוע היווצרות הדבקה, ואם קרתה היכולת 

נאלץ לתת משקל דומיננטי לכלי בידוד חברתי עם השפעות כזאת . ללא יכולת אפקטיבית דינמיבמצב שיווי משקל 
 להלן נבחין בין מספר סוגי כלים:  קשות למשק.

מניעה.א
 , מסכות, מדידות חום, שיפור צעדי הנקיון, טיהור וחיטוי.תרבות בריאות והיגיינה: אלכוג'ל-

 בקרת הכניסה מחו"ל: יצירת משטר שימנע כניסת חולי קורונה למרחב הציבורי במדינת ישראל.-

תגובה מהירה למוקדי התפרצות פוטנציאליים: זיהוי מוקדם של מוקדים שאינם נענים להנחיות -
 חדשים.ומהווים פוטנציאל ליצירת מוקדי התפרצות 

בידוד חברתי: קביעת כללי ריחוק חברתי שיצמצמו למינימום את הסתברות ההדבקה תוך שימור -
 מקומות העבודה הערכיים למשק. 

 בידוד נדבקים פוטנציאליים: הכלת מדיניות של בידוד מעגל ראשון ושני.-
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סימפטומטי-אבחון בשלב הפרה.ב
 והשני. תחקור החולים לאיתור מידי של מודבקים במעגל הראשון-

אינטגרציה  –התחקור צריך להתבסס על שתי רגליים: תחקור אנושי ותחקור סלולרי וככל שניתן -
 בין שני בסיסי מידע זה. 

 בדיקות תדירות של עובדים הנמצאים במגע עם ציבור גדול או אוכלוסיות בסיכון.-

 בדיקות לכל החשודים בהידבקות כולל בני משפחה.-

 וחדות החשודות בהיקף הדבקה רחב.ת מיבדיקות מסיביות לאוכלוסיו-

 סקר מסיבי באמצעות בדיקות קבוצתיות אינו מעשי ועשוי להכניס רעש למערכת.-

אבחון בשלב הסימפטומטי.ג
 בדיקות מקיפות ומיידיות של כלל בעלי תסמינים דמויי קורונה (אלפים עד עשרת אלפים ביממה).-

כון ויצמן. שאלונים אלו עשויים לשמש גם בניית מפת חום עפ"י תסמינים בהתבסס על שאלוני מ-
 סימפטומטי באיתור מוקדי בדבקה.-בשלב הפרה

:ניהול שוטף של המגפהבהתחקורשלמקומו
במצב הנוכחי אנו נשענים במידה רבה על התחקור הסלולרי ע"י השב"כ ובמידה מופחתת על צוותי התחקור 

האפידמיולוגי של משרד הבריאות.
את תרומותיו של כל אחד מסוגי התחקורהטבלה הבאה מפרטת 

הטבלה עולות התובנות הבאות:מן
 . התחקור הסלולרי חיוני שכן בלעדיו לא ניתן להגיע אל בלתי מוכרים שהיו במגע עם החולה המאומת•

מסך החולים 30% –יחד עם זאת, התחקור הסלולרי מוגבל בתפוקתו וכיום מסוגל להניב איתור של כ •
 שים.המאומתים החד

התחקור האנושי קריטי לאיתור שרשראות הדבקה במגזרים שתנועותיהם אינן משוקפות בסלולרי, •
 בעיקר חרדים.

התחקור האנושי מאפשר בירור יעיל של קבוצת המעגל הראשון שהיא בעלת פוטנציאל ההדבקות •
 הגבוה, ויכול לשמש כאינפוט לתחקור הסלולרי לבחירה יעילה של המעגל השני
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 ניהול שוטף של המגפהבהבדיקותשלמקומן

עשרת אלפים בספיקה של לפחות מערך בדיקות אינטנסיבי מן העקרונות שפורטו לעיל עולה כי יש להקים 
 .כדי לעמוד בדרישות הבאותביממהבדיקות 

 : הינןזהבדיקותמערךשלהעיקריותהמטרות-

ומניעתחולהאיתורזמנילקצרמנתעל) ביממהאלפים( קורונהדמויתסמיניםעםהחוליםכללבדיקת•
 השרשרתשלמהירההתבדרות

 )ביממהכאלףעד( שנימעגלבמהירותלשחררמנתעלראשוןמעגלמבודדיבדיקת•

 

 :אלואוכלוסייהקבוצותלבדוקהינהזהמערךשלמשניתמטרה-
 גדוליםקהליםעםבמגעהבאיםאנשים•

 בסיכוןאוכלוסיותעםבמגעהבאיםאנשים•

 העסקיתהפעילותעלולהקלהבידודמשךאתלקצרמנתעללארץנכנסים•

 

 ?האוכלוסיהכלללניטורככליבבדיקותלהשתמשניתןהאם-
אלפים בדיקות נוכל לדגום חצי 10בדגימה) כך שבאמצעות 50הועלה רעיון של בדיקות קבוצתיות (•

 מיליון תושבים

 אים:הרעיון נבדק ואינו "מחזיק מים" מן הטעמים הב•

 העומס הנגיפי שונה בסדרי גודל בין אדם לאדם ובאופן נטילת הדגימה •

 Falseבפועל זה מתורגם לסיכוי גבוה (עשרות אחוזים) לתשובה שלילית לגבי נשא של הנגיף (•
negative(גבוה 

 סימפטומטי אותו אנו רוצים לאתר-העומס הנגיפי נמוך במיוחד בשלב הפרה•

סיכום והמלצות
רמה לבמספר החולים החדשים ביום, לירידההשאיפה הנוכחית בהתמודדות עם מגפת הקורונה היא להביא 

כזאת שתבטיח שהתפרצות חדשה תיבלם מבלי להסתכן בקריסת מערכת הבריאות. כאשר מטרה זו תוגשם, 
ן או תרופה)  ולפחות באופן חלקי (עד מציאת חיסודרגה את תנאי הסגר ולהשיב בהדרגהניתן יהיה להקל בה

את המשק ואת אורחות החיים לפעילות רגילה.
אנו מציעים לסווג את כלי ההגנה לבלימת, צמצום וייצוב המגיפה לשלוש שכבות: מדינתית, אזורית ואישית. 

היעדר ידע, ידע על אזור גיאוגרפי או  –סיווג זה הוא בהתאמה למידת הידע על זהות המדביקים הפוטנציאליים 
מקבץ חברתי, וידע מלא. 

אנחנו מציעים מתודולוגיה מסודרת לקביעת היעד לשלב היציבות שבו תהיה הקלה בצעדי ההגנה, ולקביעת 
הקריטריון שיחייב החמרה מחודשת בצעדים אלה. 

 :הבאותהןהמלצותינו
 חולים חדשים ביום.10סגר: קצב יציב של קביעת קריטריון לאפשרות של הקלות הדרגתיות ב.1

 ביום מעל המספר היציב.30-קביעת קריטריון להחמרה מחודשת בסגר: קצב החולים החדשים עלה ב.2

 פרמטרים אותם יש לבחון ולעדכן במידת הצורך. 6-שני הקריטריונים תלויים ב.3

שתחייב הפעלת הגנה יעילות גבוהה בשכבת ההגנה האישית תפחית את הסיכוי להתפרצות מחודשת .4
 אזורית או מדינתית.

שמחייבת הפעלת צעדי הגנה, יש חשיבות גבוהה להחלטה על צעדים  ,במקרה של התפרצות מחודשת.5
 אלה ויישומם במהירות גבוהה ככל האפשר. 
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במקרה שלהמדידה של קצב החולים החדשים חייבת להיות דיפרנציאלית בהיבט הגיאוגרפי, כדי ש.6
 ניתן יהיה לבלום אותה בהגנה אזורית ולא מדינתית.  התפרצות מחודשת, 

מקיף ויעיל ככל האפשר. בפרט, כדי שקריטריונים הנ"ל יהיו תקפים, תחקור יש לשאוף לתחקור מסלול .7
הוא  ,שעות24מאומתים תוך חולים 30-לאתר ולבודד את שרשרת ההדבקהלשמאפשר , מסלול
 .יך חקירה אינטנסיביש להתייחס למקרה הדבקה כמחולל תהליקריטי.

 יש לתגבר בדחיפות את צוותי התחקור ולהעמיד את הספיקה על מאות ביממה (מעגל ראשון ושני).8

הדרישה מצוותי התחקור הינה מיומנות בשחזור המסלול והמגעים של החולה. שילובם של בעלי רקע .9
 חקירה.רפואי/אפידמיולוגי בצוותי התחקור חשובה, אך עיקר המיומנות באה מתחומי ה

צעדיםונדרשים, כ"השבוצוותיהתחקורצוותיביןהאירועבתחקורפעולהלשיתוףרבהחשיבותיש.10
ההיבטיםמןחלקלפתורעשויבתחקורישראלמשטרתשלשילובהכייתכן .זהממשקליצירת

 .והמעשייםהמשפטיים

 אלפים ביממה10יש להקים מערך בדיקות עם ספיקה של כ .11

 שעות 24 –יש לקצר את הזמן החולף מתלונה על סימפטומים לתוצאת בדיקה ל .12

לסוגיהםאוכלוסייהלסקריהבדיקותבמשאבלהשתמשאין.13

 

235



2/4/20צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאהשלבותכנוןהבלימההבטחת -3דו"ח מס. 

היציאהאסטרטגייתשלהכלכליההיבט :ק בפר
 

המשקהחזרתשלהדרגתיתגישהלאמץיש, יירדההדבקהוקצבפירותיישאהחברתיהבידודכאשר.1
 .לפעימהמפעימהשבועייםשלבמרווחיםפעימותבמספרלפעילות

עלהשליטהלמידתבהתאםייתכנומהתכניתסטיותכאשר, מראש, במלואההתכניתאתלפרסםיש.2
מדדיםוקביעתנתוניםאיסוף, מצבהערכתתבוצעלשלבשלבביןהמעברבטרם. המגיפההתפרצות

החזרה. והשפעותיההאפידמיהההתפתחותעלבקרהלצדהמשקיתההתאוששותעללבקרה
התפרצויותשלמהיריםואיתורניטורבמערךמלווהלהיותחייבתלעבודההמשקשלההדרגתית

 .הנגיףנושאישלמיידיובידודמקומיותהדבקה

והחברתיתהכלכליתהתועלתפיעלענףכלבחינתתוךתיעשהלפעילותשייכנסוהענפיםסדרבחירת.3
 . המחלהובהתפרצותבהידבקותהשולילסיכוןביחסהמגבלותבשחרורהשולית

השולילשיקולבהתאםרצויקדימויותסדרפיעלהשוניםהמשקענפיאתסיווגנוהעבודהבגוף.4
סיכוןועםלתוצרגבוההתרומהעםענפיםהםקדימותשקיבלוהענפיםהדבריםמטבע. לעילשהסברנו

הנדבקיםוניטורלהדבקהיותרנמוךסיכון). וניטורלהגנההצעדיםיינקטואם( המוניתלהדבקהנמוך
קהלעםמגעושאיןמזוהיםקבועיםכולםהעובדיםבהםומפעליםענפיםהעדפתעלהשארביןיתבסס
 .לקוחות

כללנו – הירוקהבקטגוריה. ואדוםצהובירוק. צבעיםושלושהקטגוריות 3 לפיהיצורענפיאתסיווגנו.5
נהניםעדייןאלהענפיםרובפיעל. ענףאותושלההיצעצדאתישחררוהמגבלותשהסרתענפים

כדיממושכתפגיעההאפשרככללמנועוישכהעדבמשברנפגעשלא. ל"בחואומקומימביקוש
התשתיותענפי, חקלאות, המקומיולשוקל"לחותעשיהלדוגמה. יפגעולאאלהלמוצריםשהביקושים

עלהמגבלותשחרורעםמיידיתמלאהכמעטלפעילותלחזוריכוליםאלהענפים. הבניהוענף
 . אלהלענפיםהמשנהספקימערךאתלהחזיריש. המועסקים

שלהםשהשוקכיוןפעילותםעלישפיעלאמהםהסגרששחרורענפיםישנם - האדומהבקטגורה.6
תקופהמושבתיםלהיותימשיכואלהענפים). בידור, תעופה, תיירותשירותי( קיצוניבאופןהצטמצם

 .יחזורשלהםשהשוקעדשלדיתלתפקדלהםשיאפשרונקודתייםפתרונותלמצואוישארוכה

תועלת. ספציפיניתוחלפי. שניעדיפותבסדרשישוחררוענפיםאלה. בצהוביסווגו – אחריםענפים.7
 . התחלואהלהתגברותסיכוןמולכלכלית

 :הענפיהקדימויותסדרלקביעתלהפעילשישנוספיםשיקולים.8
פעילותלדוגמא. אחריםענפיםבתפקודתלויהמסוימיםבענפיםפעילות: האספקהשרשרתשיקול. א

 .יבשתיתתובלהבשירותיתלויהתעשייתית
בהםארוכההשבתהאשרייצואלמפעליקדימותלתתיש, למשל. הפיךבלתינזקמניעתשלשיקול. ב

 .השוקלאובדןלהובילעלולה
עבודהמקומותשלאפשרותלבחוןיש. מהביתלעבודבהםניתןשלאלענפיםקדימותלתתיש. ג

. החולבימילפחות, העבודהבמקוםהעובדיםאתלשכןגםשיוכלו

יש. גאוגרפיתסלקטיביותיצירתהיאמהסגרהיציאהבתהליךסלקטיביותלאפשרהדרכיםאחת.9
לתוצרגדולהתרומהעםכלכליתפעילותשםשישאבלנמוכהצפיפותעםאוכלוסיןדליאזוריםלהעדיף

 ).הארץבדרוםלמשל(

בכדי, 60לגילמתחתעובדיםרקשייבחרוובאזוריםבענפיםלעבודהלהוציאהראשוןבשלבמומלץ.10
 .הסיכוןבקבוצותההדבקהאפשרותאתלהקטין

העובדיםלהתנהגותספציפיותוהנחיותבסדרההקלותעיתוישלמפורטתתכניתלהכיןישענףלכל.11
מעברידיעלהעובדיםמספרדילול, בישיבותהמשתתפיםבמספרהגבלה: דוגמאות. ענףבאותו

 .למשמרות

עםיעבדובמשקהעובדיםשכלמומלץ. בסיסייםוניטורהגנהאמצעישישלוודאהמעסיקבאחריות.12
חלק. העבודהלמקוםבכניסתםהעובדיםלכלחוםמדידתלוודאהמעבידבאחריות. מסכות

הנדרשתלזהירותמודעותהעלאתגםישיגו, הדבקהבמניעתלתרומתםמעבר, מהאמצעים
 . העובדיםשלהאישיתבהתנהגות

 .הבריאותמשרדידיעלמקצועיתשיונחהמפעלבכל" קורונהבטיחותקצין" למנותמומלץ.13
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אירועים. שונותפנאיפעילויותפניעלעדיפותלקבלצריכיםבכךהכרוכיםוהסיכוניםלעבודההחזרה.14
 .מקרהבכליותרולאהמוניים

לשימושהנחיות – לדוגמא. לעבודהבחזרההכרוכיםשוניםלמרכיביםמיוחדותהנחיותלתתיש.15
 . עובדיםלהסעותהנחיות, הסעדהשירתילקבלתהנחיות, קומותרביבמגדליםבמעליות

והאוכלוסיותהקשישיםעלהקפדניתהשמירהאתלהדקמומלץ, בסגרהמדורגותההקלותעםבבדבד.16
לאספקת, ונפשיחומרילסיועלהםלדאוגוישארוךזמןפרקבמשךבבידודישהואלהאוכלוסיות. בסיכון
תכופותלבדיקותלדאוגחשוב. וכדומההרבותהפנאיבשנותלהעסקהתכניםלהנגשת, בסיסייםצרכים
 .במגעאיתםשבאמיוכלהמטפלהצוותכלולזיכוי

שהם' וב' אוכיתותהפעוטוניםלהתחיליש. מדורגתלהיותצריכה ללימודיםהתלמידיםחזרת.17
החינוךלמוסדותמדויקותהנחיותלקבועיש. ההוריםעבודתאתלאפשרביותרהחשוביםהשנתונים

פיצול, ההפסקותבזמןבכיתותהישארות, המחנךהצוותלזיכויבדיקות: הסיכוןאתלהקטיןבכדי
 .      וכדומה) מושבתותהעליונותהכיתותכיכיתותמספיקיש( כיתותשלמשמעותיתוהקטנה

להעלותובעיקרלימודפערילהשליםבכדיהנוכחיתבשנההגדולהחופשלביטולעכשיוכברלפעוליש.18
 .הקיץבחודשיהמשקתפוקתאת
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לפעולהוהצעותסיכויים, סיכונים: חברתיבבידודהשהייהבשלבהישראליהציבור: פרק ג

האחרוןהסקרלפי. וגדלותהולכותתנועהמגבלותתחתהשלישיהשבועזהבבתיםשוהההישראליהציבור
הקורנהשהתפשטותהעידומהישראלים88%), 29/3/20( ר"בפקעאוכלוסייההתנהגותענףשל) אינטרנטי(

חיונייםולצרכיםחייביםאםרקמהביתיוצאיםשהםהעידו3/4, מאדרבהאורבהבמידהחייהםעלהשפיעה
באחתנקטעהחברהחיי, פנאי, עבודה: כולההחייםשגרת. כללמהביתיוצאיםלאשהםהעידו19%-ובלבד
ביןשנעותלהערכותנחשףוהציבורידועאינוהשהייהתקופתסוף, לכךמעבר. הציבורשלהמכריערובועבור

בהתקבצותהמאופייניםחגיםבפניעומדיםאנו, לכךמעבר. רביםחודשיםועדשבועותמספר
חודשתחילת24.4והפסחאחג12.4,הפסחסדר. 8.4( המונותאיסטיותהדתותלשלושקהילתיות/משפחתית

).הרמדאן

המלצות
על, הישראלילציבורלסייעכדי" חברתיתתמיכהרשת" מידלפרוסישראלמדינתעל: העיקריתההמלצה

, חברתיתאחריותלגלות, ודאותחוסרעםלהתמודדנדרשהואבההמציאותעםלהתמודד, מגזריוכל
, חברתיים( שלוהחוסןממקורותרביםכאשרלכךהנזקקיםמשפחהבבנילטפלאו/וילדיםלהעסיק
 .מאדהצטמצמואונפגעו), החייםהנאות, כלכליים

ילדים, ערירייםמבוגרים( מיוחדתבמצוקההנמצאיםוקהילותמשפחות, לפרטיםסיועולתעדףלזהותיש
לקומתחתמשפחות, מאלימותהסובלותנשים, הפנימיותסגירתבשללבתיהםשנשלחובמצוקהונוער
 ).העוני

מצוקתעללהקלשמטרתםצעדיםלצדרגישיםציבוריםמולמתחלמנועשמטרתםצעדיםמפורטים
 .הרחבהציבור

משטרת( שגרהבימישלהםהייעודאינהזהמסוגשפעילותוגופיםבמשאביםגםלהשתמשורצויניתן
 ).פ"בט, ישראל
 . רביםחלשיםמגזריםשלהצרכיםאתהמכיריםאזרחיתחברהארגוניעםפעולהולשתףלרתום

מהיסודלשנותהגדולהמשברומתוךלתיקוןהיסטוריתהזדמנותלייצרעשויהנכונהפעולה: מרכזיתתובנה
 .למדינהמנוכריםהחשיםרביםמגזריםשליחסיםאת

 .בנספחמופיעאלהבנושאיםמפורטדיון
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השהייהבשלבוסיכוייםסיכונים: נספח
אתלבלוםההכרחבשלנדחקהאוכלוסייהרווחתשיקולהמשברשלוהראשוניהחריףבשלב

והקצאתלבתשומתהפנייתנדרשת, חברתיבבידודהשהייהשלבהתארכותעםאבל. התפרצות
 .הציבורעבורהמצוקהבגורמילטפלכדימשאבים

בההתמודדות, הבריאותיהמשברעםולהתמודדלהמשיךכדינדרשהציבורבמצוקותמוקדםטיפול
עלמוקדםדיווח, החברתיהבידודשמירת( הפרטניתברמההציבורהתנהגותהואביותרהיעילהכלי

 .וביזהמהומותועד, ההתכנסותאיסורשלהמוניותהפרותכגוןקיצוןמצביולמנוע) סימפטומים
כלעל( הציבורביןהפעולהשיתוף, האמוןאתלחזקיכוליםהמשברבעתנכוניםצעדים, החיוביבצד

החברהשללחוסנהטווחארוכתתרומהלתרוםובכךחלשותקהילותחיזוק, לרשויות) מגזריו
. הישראלית

תגובת, גדולבהיקףאזרחיסדרחוסראומרי( שברליצורפוטנציאלבעליגורמיםביןנבחין .סיכונים
ולחברהלדמוקרטיהארוךלטווחנזקפוטנציאלבעלישהם) הציבוריתהנגדתגובת, הרשויות

, כינניחאבלבציבורכעסאףואוליתרעומתלייצרשיכוליםמצוקההמייצריםגורמיםלבין, הישראלית
הרשימותשתיכינדגיש. הקצרהזמןבטווחלפחות, רחבבהיקףחברתיותלתופעותיגרמולא, לבדם

אתלהביאוהיאזהפרקתתשלהעיקריתהמטרהמימושלשםומבאותוהןממצותאינןהבאות
.בוהדיוןאתמסוימתבמידהולכווןלמודעותהנושא

  לשברלהביאשעלוליםגורמים
הממשלהגורמיידיעלשליטהאיבודתחושת

 הפוליטיתבמערכתאמוןאבדן
 במזוןממחסור) מדומהאואמיתי( חשש
 ) זריםעובדים, ערבים, חרדים –" מחלותמפיצת" אוכלוסיית, למשל( לעזאזלשעירוהתקבעותזיהוי

שירותיםאוטיפולמקבליםאינם, למשל – הרשויותידיעלנזנחוכיאוכלוסיות/מגזריםבקרבתחושה
 ) אבותבבתיהמבוגרתאוכלוסייה, למשל( אחרים
 "לידייםהחוקלקיחת"והאישיבביטחוןירידה

 מזוןקנייתכדיעד, חשבונות, משכנתאות, ד"שכלשלםהיכולתאבדן – כלכליתקריסה
 זמןלאורךמעשחסרתאוכלוסייה

 הרשויותידיעלהניתניםהנחיות/בנתוניםאמוןאבדן
המוסלמיתהאוכלוסייה, ופסחהחרדיתהאוכלוסייהסביב( הרשויותפעולותכנגדכלשהודתיספין

 )והרמדאן

מצוקה) מייצריםשכבראו( לייצרשעלוליםגורמים
 )עריריתמבוגרתאוכלוסייה, בעיקר( בדידות

שנשלחופנימייהילדילמשל. הקבועהמסגרתםאתשאיבדובסיכוןופרטיםמשפחות
נפגעיאוטראומהנפגעי, בגופםנכים, מיוחדחינוך, בסיכוןנשים, מתפקדיםלאלבתים

 .ועודאחריםנפש
, דתיותמסגרות, חילוניתאודתיתקהילה( רגשיתתמיכהשלחשוביםמקורותאבדן

 )חבריםמפגש
שהולכים, יותרחלשותלכאלההיטבמתפקדותעיריות/מקומיותרשויותביןפערים

 משברבעתותומחריפים
לטיפוליםהזקוקיםאנשים( לקורונהקשוריםשאינםאישיתבריאותבנושאידאגה

 )שנדחיםומעקבשגרהובדיקותניתוחים, כרוניותבמחלות
, שקטלקצת, אווירלשאוףלצאתהאפשרותמהןשנטלה, עירוניותבעיקר, משפחות

 פרטימרחב
 )ספורט, בילוי, לטבעיציאה( הנאהמקורותאבדן
משתלט/ משתמששאינומיכל( שקורהממהניתוק, ועדכוניםמידעלקבליכולתחוסר

לגשתשמתקשיםתחושהאוידעחוסר. טלוויזיהואף, חכםטלפון, במחשבשימושעל
 .מצוקהיוצר, לידע
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החוסןוחיזוקלרשויותהציבורביןהקשרלפיתוחהזדמנויותמספרגםמייצרהשהייהשלב .סיכויים
שהוזכרוהפוטנציאליםוהמצוקההשברלגורמיפתרונותגםמהוויםמההזדמנויותחלק. האזרחי
 .למעלה

) הזדהותתחושתומעורר( רלוונטיהואולכן") ציוני" או" יהודי("בטחונימשבראינוהמשבר
 הישראליתבחברההמגזריםלכל

של) ושייכות( פעילההשתתפותמאפשרותובכךבעיקרןאזרחיותהינןהנדרשותהמשימות
 הישראליתבחברההמגזריםכל

מאמין) האחרוןר"פקעסקרלפי, 60%לקרוב( הישראליהציבור) גדולרובלאכיאם( רוב
ר"פקעסקרלפי( כהעדשננקטובצעדיםתומךעצוםורוב, במשברלטפלהרשויותביכולת
 ).מידימחמיריםשהםחושב8%רק, האחרון

לנקוטממליציםאנורחבהחברתיתלתסיסהלהביאהעלוליםמועד סיכוניםמבעודלבלוםכדי
:הבאיםבאמצעים) למשל(

חוליםלבתי) ובדוויםערבים, חרדים, חילונים( וצעירותצעיריםאלפישלבשכרזמניגיוס
אצליומיביקור", קהילתיבטחון" למשימות( אזרחימשמר), הכשרהדלותעבודותביצוע(

 .טבעפיתוח/שמירת, תשתיתעבודות, במזוןסיועאספקת'), וכולילהסיורי, בודדיםמבוגרים
החירוםצוותישלהמוצלחהמודלבסיסעל, קהילתייםחירוםצוותי( קים"צחהקמת

שעשהונראה( בפניהוצגכברהרעיון. רחוב, בנייןבסיסעלעיירות/בערים) ים"צחהיישוביים
ומשרדקהילתישיטורענף) בעיניחשובהואכיעליוולהמליץלהמשיךכדאיאוליאבלשכל
 פ"בט

כדיהמקומיותוברשויותבמחוזותהיושבים) ר"פקע( אוכלוסייההתנהגותבקצינישימוש
ידיעלliveבכאלהרשויותשלחניכהאולי( יותרוהחלשותהחזקותהרשויותבין" קוליישר"

 )יותרחזקותרשויותנציגי
, אחתסירה"התודעתהגברת". הציבורמצב" ומדידתהתודעהעלשאחראיצוותהקמת
הצבעה. הישראליתבחברההציבוריםכלבקרב" משותפתאחריות, אחדגורל, שווהטיפול

וגיוסותכופיםמקיפיםאוכלוסייהסקריביצועבאמצעותמצוקותוזיהוי, וסגירתםפעריםעל
 .המגזריםמכלמיקודקבוצות
ועדהתכנוןבשלבכברשיטתיתבצורה) האזרחיתהחברהארגוני( השלישיהמגזררתימת

ואוליהרשויותכלפייותרהחשדניותלאוכלוסיותלהגיעכדיוהיישוםהמשאביםהקצאתשלב
 )פ"בשת( והמבצעתהמייצעתכזרועאותםלרתום

אומרילמשל( הקודריםלתסריטיםוההערכותהתכנוןלצד .האכיפהגופיבקרבתודעתישינוי
הן, פ"ובטהמשטרהשלmind set בעמוקשינוי) נרחבבהיקףאזרחיותסדרהפרות

יותרח"אמלפחות("המשברבעתהאזרחיםכללמולאלבשטחההתנהגותמבחינת
באוכלוסייהביתביקורישעושיםנשקללאשוטרים, למשל( האכיפהמתבניתיציאה, )"חמלה

מאדקרובתיאום. המשותפתהעבודהלתבניתוכניסה') וכומזוןלחלוקתדואגים, המבוגרת
 .במצוקהבמשפחותומתמשךמהירטיפוללצורךהרווחהלשכותעם

) הרמדאןבזמןחלאלמזוןמחלקיםשוטריםאלפי, למשל( חגיםלביקוריהרשויותהירתמות
ואףהציבורמצוקתאתמבינותשהרשויותהעובדהאתשידגימואחרים" חגיםמפעלי" או

רתימתנקודתראו, דיפרנציאליםיהיוהללושהצעדיםכדאי( לרווחתוישירבאופןיתרמו
 )האזרחיתהחברהארגוני

המועדיםשלסמלילציוןעידוד -) לעילשצויןכפיבמיוחדרגישזמן( בחגיםמורללשיפור
יוצאיםהשכניםכל, לדוגמה( דירותבית, קהילה, בשכונה - להתחברשיכולותבקבוצות

שבחלקכמו. ומחברתנעימהלתקשורתפתחלהיותיכול). לחגכוסיתומרימיםלמרפסות
חיבוררעיונותלהציעאפשר. כנסתביתלידסוכה, שכונתיתסוכהמקימיםמהמקומות

 . יישובים/ בעיריותתרבותמחלקות, התקשורתדרךאלהפשוטים
 ).ופסחאפסח, הרמאדןלקראת( השונותבחברותמשפיעיםעםצמודהעבודה
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2/4/20צוות המומחים במינוי המל"ל להתמודדות עם מגפת הקורונה
 היציאהשלבותכנוןהבלימההבטחת -3דו"ח מס. 

שכונהלכלסיפור/שיר, ממרפסותצפייהכולל. בקהילותפעילותלקידוםוידועניםאומניםגיוס
 ).מלחמהבזמןלוחמיםבפנישמופיעותהצבאיותהלהקותבסגנון(

הופעות, מדינה/מהציבורחבילות – משפחותיהםובנירפואייםצוותיםבקרבהמורלשימור
בהם, באוסטרליההשריפותבעתהכבאיםבסגנוןyou tubeסרטוניערוץ, חוליםבבתי

".בחזית" חוויותיהםעלשתיים-בדקהמספרים) בחברההמגזריםמכל( הרפואייםהצוותים
 

כדיהבאיםהרעיונותמסוגצעדיםגםלשקולמחייבתהשהיהשלבהתארכות, שלעיללצעדיםבנוסף
:האוכלוסייהמצוקתעללהקל

הקרובהעירונילפארקלצאתיכול) קהילה( מוגדרעירוניאזורבושבועייום – שבועיאוורור
 מגוריולמקום

משפחהכל, השמייםכיפתתחתהופעהאוסרט( דרייבאיןהפעלת – ובירהקונצרט/סרטיום
 )במכוניות

 מועדקצריומשפחתייםזוגייםטיפולים, לייני-און) החוליםקופותדרך( פסיכולוגיייעוץהנגשת
כלאוסיינסדטה, תכנות –) לייניותאון( בחינםמקצועיתוהתפתחותהסבהתכניותהפעלת

 מרחוקלמידההמאפשראחרדבר
יופי-'וכוגיאוגרפייםאזורים, מגזריםחוציזוםמפגשייזמתתשתיתהקמת? אצלכםאיך
 .רעיוןשל

תחת, שבועייםלמשךבביתהשהייההוראותקיוםעללחותמים( בשבועליוםגניםהפעלת
 )אמתשבועת
הפעלת, למשל: שונותבאוכלוסיותייחודיבאופןלטפלביכולתהתלוייםצעדיםמספר

עםמטיילים). ל"הנהוריםחתימתתחת( אנשים10עדשללמפגשיםנוערמועדוניות
הסעה, משפחתיב"עהגעה( ספריותביתשכבתיותבמסגרותיציאה – והמוריםההורים
ביחידותתנועהעלופיקוחברורותהנחיות, כלשהיבשמורהטיולליום) לכךהזקוקיםלמעטים

 .החברתיהריחוקהנחיותאתבפועללקייםניתןאםרק, כמובן. בלבדמשפחתיות

לפעילותהמשקהחזרתשלהדרגתיתגישהלאמץיש, יירדההדבקהוקצבפירותיישאהחברתיהבידודכאשר
 .לפעימהמפעימהשבועייםשלבמרווחיםפעימותבמספר
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 21נספח  

 יסוד: הממשלה -הצעת חוק
ופרסום פרוטוקולים החלת שקיפות   –(תיקון  

 ונתונים, בהתקנת תקנות לשעת חירום) 
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 2142011מספר פנימי: 

 הכנסת העשרים ושלוש 
 

 יצחק פינדרוס יוזמים:      חברי הכנסת 

 משה גפני     

 משה ארבל     

 מיכל שיר סגמן     

 תמר זנדברג     

 מרב מיכאלי     

 אלי אבידר     

 אליהו ברוכי     

 אליהו חסיד     

 ינון אזולאי     

 אוריאל בוסו     

 אבוטבולמשה      

 משה יעלון     

 מיקי לוי     
    

______________________________________________
                

 1841/23פ/
 

החלת שקיפות ופרסום פרוטוקולים ונתונים, בהתקנת תקנות   –יסוד: הממשלה (תיקון -הצעת חוק

 לשעת חירום)
 

 יבוא:  הממשלה :יסוד -לחוק 39אחרי סעיף  .2א  39הוספת סעיף 

פרסום מידע על  "  

תקנות לשעת חירום 

 –בסעיף זה   (א) א.39

אזרחי"   אדמה  –"אירוע  רעידת  אסון  מגיפה,  או 

מאירוע בטחוני;ע שאינו נוב

בטחוני"   אירוע  –"אירוע  או  מלחמתית  פעילות 

   ;, לרבות מתקפת סייברטרור
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הרקע  –"מידע"   העובדתייםחומרי  והנתונים 

התקנותשע מתקין  או  הממשלה  בפני  מדו 

המנויים בעניינים  הדיון  פרוטוקולי  וכן 

 ; )ו(-בסעיפים קטנים (ב) ו

החלטות  –"החלטות"   ממשלה,  החלטות  לרבות 

החלטות או  שרים  לציבור  ועדות  ביחס 

או    מסויםבלתי   בחוק  הסמכה  מכוח 

 בתקנות.

בדבר סודיות דיוני  35על אף האמור בסעיף   (ב)  

סעיף לפי  חירום  לשעת  תקנות  הותקנו  הממשלה, 

הקשור39 המידע  כל  את  הממשלה  תפרסם   ,

להתקנת התקנות. 

ולא )ג(   בהקדם  יפורסם  המידע  אזרחי  באירוע 

שעות מעת קבלת ההחלטה. 24-יאוחר מ

– על אף האמור בסעיף קטן (ג) )ד(  

  
 

ראה ראש הממשלה שיש חשש סביר )1(

ממשית לפגיעה  יביא  המידע,  שפרסום 

או ביחסי  בביטחון המדינה  ,בשלום הציבור

שלה פרסוםהחוץ  עיכוב  על  להורות  רשאי   ,

 .המידע

עיכוב   )2(    לפי  המידע  פרסוםתקופת 

שעות, ואולם  72סעיף קטן (א) לא תעלה על  

באישור   הממשלה,  המשפטיראש  היועץ 

המידע  לממשלה, פרסום  את  לעכב  רשאי 

על    נוספת  ותלתקופ יעלו  כל  30שלא  ימים 

 .אחת

לאחר )ה(   יפורסם  המידע  ביטחוני  באירוע 

או ראש שירות הביטחוןאישור ראש המטה הכללי 

העניין,   לפי  המידעהכללי  שפרסום  חשש  שאין 

או  בביטחון המדינה  ,יגרום לפגיעה בשלום הציבור

. ביחסי החוץ שלה

יחולו )ו(   זה  סעיף  בשינוייםהוראות   ,

:  אלו גם על המחויבים,
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;החלטות מכוח תקנות שעת חירום )1(

לקיוםח חוקים  תקנות והחלטות מכו )2(   

 להארכת תקנות שעת חירום;או 

ועדות )3(    והחלטות  הממשלה  החלטות 

מיוחדות סמכויות  חוק  לפי  שרים 

החדש הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

 ;20201–(הוראת שעה), התש"ף

לשעת )4(    סמכויות  בעניין  החלטות 

סעיף   לפי  שהתקבלו  לפקודת  20חירום 

 ;19402בריאות העם, 

חוקים )5(    מכוח  והחלטות  תקנות 

חירום בשעת  הממשלה  את  המסמיכים 

הפוגעות   הגבלות  בחופשבפרטיות,  להטיל 

העיסוקבהתנועה,   ב  ,חופש  חופשאו 

 ".הביטוי

ר  ב הס י  ר ב  ד

להתקין תקנות לשעת  מסמיך את הממשלה בשעת חירום,    ,יסוד: הממשלה ("החוק")-לחוק  39סעיף  
 . "רשות מחוקקת" לבאופן זמני להפוך חירום, שמעמדם זהה לחקיקה ראשית של הכנסת. ובכך 

לחקיק מרבית  ה  תבניגוד  בשקיפות  שנעשית  במליאת   –כנסת  לדיונים  חשוף  הרחב  הציבור  כאשר 
וחומ העובדתיים  הנתונים  ובפרסום  הפרוטוקולים  בפרסום  ישיר,  בשידור  ובוועדותיה  הרקע הכנסת  רי 

לחקיקה   בסיס  הממשלה,    –שהם  וו  דיונידיוני  השרים  הרקע   הנתוניםהפרוטוקולים,    כןועדות  וחומרי 
נותרים חסויים,   בפניהם,  בגנזך),   7סעיף    לפישהונחו  המופקד  ארכיוני  בחומר  (עיון  הארכיונים  לתקנות 

וועדות1966–תשכ"זה ממשלה  ישיבות  של  וחומרים  בפרוטוקולים  שעיון  הקובע  רק   ,  מותרים  שרים, 
 . השנ 30לאחר 

חירום,    מגפת  בעקבות לשעת  תקנות  התקנת  על  האחרונים  בחודשים  הממשלה  החליטה  הקורונה, 
 .המדינה תושביתקדים בחומרתם על  וחסרותתקנות שפגעו והטילו מגבלות חמורות 

התנועה,  ב  קשה  פגיעה  פגעו,  מכוחן  שהתקבלו  וההחלטות  התקנות  ופש ח,   העיסוק  חופשחופש 
זאת   כל.  הפרטיות  בהגנת  גם,  טכנולוגיים  מעקב  אמצעי  הפעלת  ובעקבות  לדעת  הציבור   זכות,  הביטוי

לדעת,   יכולת  כל  אין  הרחב  לציבור  העובדתי    מהוכאשר  נבחנו   שעמדהבסיס  והאם  ההחלטות  מאחורי 
 אפשרויות אחרות שפגיעתם פחותה.

  מלאה   תמונה   לקבל  הצליחה  לא,  הצורך  במידת  ביקורת  ולמתוח   מידע  לפרסם  שמטרתה   העיתונות  גם
 משמועות  וניזונה  מאחוריהם  שעמדו  והשיקולים  ההחלטות  מקבלי  זהות,  ההחלטות  קבלת  אופן  על

 בריאותית   מבחינה  הן,  ביותר  גבוהה   ציבורית  חשיבות  בעלות   תבהחלטו  מדובר  כאשר,  זאת  כל.  והדלפות
 . כלכלית מבחינה והן

 . 266ס"ח התש"ף, עמ'  1
.239, (א) 191עמ' (ע)  1, תוס' 1940ע"ר  2
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בלכךבנוסף תנועה   אזורים,  הגבלות  או  סגר  הטלת  כגון  חמורות,  מקומיות  מגבלות  הוטלו  רבים 
מסויים,   אזור  או  עיר  על  מידע    ציבורל  כאשרחמורות  נמסר  בגינם    הםמה    מפורט לא  הקריטריונים 

אזרח ה כך  עקבפני מקבלי ההחלטות.   ב  עמדוהעובדתיים ש הנתונים  הם  ומה,  ההגבלות הוחלט על הטלת  
שההחלטות התקבלו משקולים ענייניים, שהקריטריונים אחידים,   דעתנם יכולים להקטן והעיתונאים אי

 .ומדויקיםההחלטות אכן אמינים  מקבלישוויוניים והגיוניים, ושהנתונים עליהם התבססו 
בהחלטות   בנוסף ההחלטות,  וקבלת  בתהליך החקיקה  שקיפות מלאה  קיימת  לכנסת בה  בניגוד  לכך, 

חירום לשעת  תקנות  התקנת  ארכו   על  זמן  כמה  לדעת,  יכולת  כל  לציבור  אין  מכוחן,  בהחלטות  או 
 . משתתפיםהדיונים? מי השתתף בהם? ומה הייתה עמדתו של כל אחד מה

החלטות    עתירה של  פרוטוקולים  לקבלת  בדרישה  עיתונאים,  ידי  על  שהוגשה  הממשלה  כנגד  לבג"ץ 
טענה שהממשלה   לאחר  נמחקה  הקורונה,  משבר  על  בדיונים  חוק   הממשלה  לפי  חסוי  שהמידע 

 .)'ואח ישראל ממשלת' נ' ואח לנדאו נועה 2414/20הארכיונים (בג"ץ 
 שהחלטות   שסבורבאמון הציבור,  בנוסף לפגיעה בזכות הציבור לדעת, חוסר השקיפות פוגע גם קשות  

 . הרע במקרה ענייניים לא שיקולים על או  הטוב במקרה שגויים נתונים על מתבססות הממשלה
פרוטוקולים ונתונים מלאים, יחסוך גם למדינה עתירות מיותרות. שכן כיום מוגשות עתירות    פרסום

את דרכם באפילה, ללא   מגששיםרבות כנגד ההגבלות מכוח תקנות לשעת חירום, כאשר מגישי העתירות  
 . ומדוייקיםוהאם הנתונים שהתבססו עליהם נכונים  סבירותיכולת לדעת האם ההגבלות שהוטלו 

האמור, מוצע לקבוע שכאשר הממשלה משתמשת בכובעה כ"רשות מחוקקת", תנהג בשקיפות    לאור
כמקובל ברשות המחוקקת ותפרסם פרוטוקולים ונתונים מלאים ומפורטים, באופן שכל אדם יוכל לדעת 
שלהם   ההחלטה  התבססה  עליהם  הנתונים  הם  ומה  להחלטות  הנימוקים  מה  שהחליטו,  השרים  הם  מי 

 (ב)).  קטן (סעיף
  כגון "  אזרחי"אירוע    בעקבות   חירום  שעת  תקנות  מתקינה  הממשלה  שבו  שבמקרה  לקבוע  מוצע
  שעות   24-מ  יאוחר  לא  הנתונים  ואת  הפרוטוקולים  את  הממשלה  תפרסם.  וכדומה  אדמה  רעידת,  מגיפה
 (ג)). קטן (סעיף ההחלטה קבלת מזמן

,  המדינה   בביטחון  או  הציבור  בשלום  יפגע  הנתונים  שפרסום  החשש  מתקיים  בהם  במקרים,  זאת  עם
 את  להאריך  יוכל  לממשלה  המשפטי  היועץ  כאשר,  שעות  72-ב  הפרסום  את  לעכב   הממשלה  ראש  יוכל

 (ד)). קטן (סעיף הפרסום איסור תקופת
 פעולות,  מלחמה  כגון  ביטחוני  אירוע  בעקבות  חירום  לשעת  תקנות  התקנת  של  במקרה,  זאת  לעומת

 בביטחון   או  בציבור  יפגע  לא  שהפרסום"ל,  הרמטכ  אישור  לאחר  רק  יתבצע  המידע  פרסום,  וכדומה  טרור
 (ה)).  קטן (סעיף המדינה
מכוח בנוסף החלטות  מחליטים  או  תקנות  מתקינים  שרים,  ועדת  או  הממשלה  שכאשר  לקבוע  מוצע   ,

תקנות לשעת חירום או מכוח חקיקת הכנסת (כגון חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
המטילות הגבלות לפקודת בריאות העם    20או מכח צווים לפי סעיף  )  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף

בפרטיות    על הפוגעות  או  הביטוי,  חופש  העיסוק,  חופש  התנועה,  שקיפות   –חופש  הוראות  עליהם  יחולו 
  (ו)).קטן ופרסום דומות  (סעיף 

 

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום  הכנסת שולחן על והונחה

 10.8.20 –התש"ף  אבב כ'

 
 

 

 

החלטות   עתירה של  פרוטוקולים  לקבלת  בדרישה  עיתונאים,  ידי  על  שהוגשה  הממשלה  כנגד  לבג"ץ 
חוק   טענה לפי  חסוי  שהמידע  שהממשלה לאחר  נמחקה  הקורונה,  משבר  על  בדיונים  הממשלה 

.)'ואחישראלממשלת' נ' ואחלנדאונועה2414/20הארכיונים (בג"ץ 
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 מובאות מדברי הכנסת 
 1968-סוד: הממשלה ב י-בהצעת חוק  ןבדיו
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 של היחידה הממשלתית לחופש המידע 

 בדחיית בקשת חופש מידע" בעניין "דרישת המענה  
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 מטרת הנוהל

 קובע כי במקום בו החליטה רשות ,החוק) –(להלן  1998-(ו) לחוק חופש המידע, התשנ"ח7סעיף 
לדחות בקשה על פי החוק, עליה לנמק את החלטתה וליידע את העותר על זכותו לעתור  ציבורית

 לעניינים מינהליים.  פטהמשת כנגד החלטתה לבי

בהתבסס על  ,קה בעת דחיית בקשה לקבלת מידעמהו אופן ההנמהיא להבהיר  זה מטרת נוהל
לגביהן על הרשות  1, תוך התייחסות לנקודות המרכזיותלחוק 9-ו 8החריגים הקבועים בסעיפים 

 . לתת דעתה בעת דחיית בקשה כאמור

 הקדמה

מקבלת משנה תוקף חשיבות רבה בכלל, וכתיבתה של החלטה מינהלית באופן מנומק הינה בעלת 
  –נה לבקשת חופש מידע בהתייחס למתן מע

חובה נוספת המוטלת על הרשות מכוח הדין המינהלי בכל הנוגע לטיפול בבקשה "
למסירת מידע לפי חוק חופש המידע, היא החובה לנמק את הסירוב למסירת המידע 
שנתבקש, כולו או חלקו, ככל שכך החליטה. חובת ההנמקה מקטינה את החשש מפני 

ת והיא תורמת לבניית האמון במערכת היחסים שבין החלטות שרירותיות או שגויו
. אכן, רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק ...הרשות לאזרח במדינה דמוקרטית 

בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את הטעמים לכך, על מנת לאפשר 
למבקש המידע לעמוד על טעמים אלה ולשקול את מהלכיו. פירוט הטעמים לסירוב 

שר גם לבית המשפט לעמוד על השיקולים ששקלה הרשות ועל האיזון הפנימי מאפ
" (ביהמ"ש העליון בפסק שערכה לגביהם, בהעבירו את ההחלטה תחת שבט ביקורתו. 

 23, סעיף המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץץ 9135/03עע"מ דינו בעניין 
  לפסק הדין).

 

או מקבלת אותה באופן חלקי  ידע הדוחה את הבקשהמתן מענה לבקשת חופש מלפיכך, בעת 
השיקולים בגינם החליטה הרשות הציבורית מכלול לשקף את על המענה להיות מנומק ו ,בלבד

 ., כולה או חלקהלדחות את בקשת חופש המידע

 

                                                           
1
 עבר לנקודות המפורטות בנוהל זהמיותר לציין כי ניתן להרחיב את ההנמקה מ 
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 ביסוס החלטה לדחות בקשת חופש מידע

קבע כי הכלל שינחה את  תת לקבל מידע מאת רשויות ציבוריוחוק חופש המידע המעגן את הזכו
הרשויות בטיפול בבקשת חופש מידע הוא עקרון השקיפות. עם זאת, עקרון זה אינו מוחלט, והוא 

 2לחוק 9-ו 8עשוי להידחות בשל אינטרסים מוגנים אחרים המוצאים ביטויים, בין היתר, בסעיפים 
 הסייגים). –(להלן 

מסור את המידע המבוקש עליה לבחון סבורה כי קיימת עילה מספקת שלא למקום בו הרשות 
  –(ובהמשך לנמק) את הדברים הבאים  

הקבועים בחוק; סייגיםהאם עילת הסירוב מנויה ב.1

האם עומדים לנגד עיני הרשות אינטרסים אחרים שיש לאזן ביניהם ובין סייגים .2
אינטרס של מבקש המידע (ככל שפירט את הטעמים לבקשה) או  -הקבועים בחוק 

אשר יטו את הכף לטובת מסירת  –העומד בבסיס הבקשה משמעותי בורי אינטרס צי
, מהם אותם אינטרסים אחרים, והאם הם מטים את 3לחוק) 10(סעיף המידע המבוקש 

הכף או לאו, ומדוע;

 2, וככל שנבחנו האיזונים (כאמור בסעיף לחוק 9ככל שהאינטרס המוגן חוסה תחת סעיף .3
לחסות את המידע המבוקש, בטרם קבלת ההחלטה לעיל) והרשות עדיין סבורה שיש 

–לחוק  11הסופית עליה לבחון את אפשרויות המסירה המנויות בסעיף 

;ניתן למסור את המידע המבוקש בחלקו3.1

.בתנאים המידע המבוקש למסור אתניתן 3.2

כאשר הרשות מוסרת מידע חלקי או בתנאים, עליה לעשות שימוש בהגבלות אלו באופן 
על מנת להקטין את הפגיעה בעקרון השקיפות, ככל שניתן. המצומצם ביותר

                                                           
2

 10(א), עם זאת, לעניין סעיפים 9(ב) רחב מהמרחב המוקנה לה בסעיף 9מרחב שיקול הדעת המוקנה לרשות בסעיף  
 לחוק, אין אבחנה בין שני הסעיפים הקטנים. 11-ו
3

, אך יש בהם דיתה רשימה ממצה או בלעאינ 10בסעיף  תהשיקולים הנזכררשימת בשורה של פסקי דין נקבע כי  
הכוונה לרשות בעת ביצוע איזון בין עקרון השקיפות אל מול אינטרסים מוגנים אחרים (לעניין זה ראו עע"מ 

 .לפסק הדין המפנה גם לפסיקה קודמת בעניין זה) 66, סעיף קשת ואח' נ' הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו 10845/06
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  לחוק חופש המידע 9-ו 8 סעיפים

 8-9בהתייחס לדרישת ההנמקה המוטלת על הרשות בבואה לבחון את הסייגים המנויים בסעיפים 
  –לחוק, נחלקם לשלושה סוגים 

קיומו של ס בס. על מנת ללקיומו )ביסוס אמפיריהערכה מבוססת כמותית (סייג הדורש .1
 הטיפול בבקשה נכנסהחליטה כי  םבגינ ניםהתנאי, על הרשות להביא בהחלטתה את הנתו

– ונפרטהסייג האמור. תחת 

בנוגע לבקשה אליה לפרט על הרשות  – 4קצאת משאבים בלתי סבירהה - )1(8סעיף 1.1
 –הרשות התייחסה כבלתי סבירה 

ים והן לכח כלכלים יש להתייחס הן למשאבי – מהו טיב המשאבים הדרושים1.1.1
טיפול האדם הנדרש לטיפול בבקשה, תוך פירוט הדרג המקצועי הנדרש ל

נושא;ב

בהתייחס לסוג הטיפול  לטיפול בבקשה תהמשוערמהי כמות המשאבים 1.1.2
.המידע, בחינת המידע המבוקש וכד' איתורכגון: הנדרש 

(כגון  הקטנה מתוך הבקש לגזור יחידת טיפול מוצעככל שהיקף הבקשה רחב מאוד 
הטיפול וטיב  כמותכד'), לבחון בפועל את תיק אחד מתוך הרבים, חודש מתוך השנה ו

ולהכפיל אותה על פי היקף הבקשה המלא. ה,יחיד באותה

ככל שהרשות סברה כי היענות לבקשה במלואה תחייב הקצאת משאבים בלתי 
 תוכלת היקף הבקשה לגביה הרשוצמצום ציע, ככל שהדבר ניתן, לה יהעל, סבירה

ההצעה לבחינת בקשה מצומצמת יכולה לבדוק את המבוקש במשאבים סבירים. 
 ה הבקשה, היקף החומר שנתקבל וכד';להיות תוך צמצום משך הזמן לגביו התבקש

                                                           
4 

שפט העליון כי די להוכיח ש"גילוי המידע הביא להסטה של לעניין הקצאת משאבים בלתי סבירה קבע בית המ
סגל נ' משרד  2398/08משאב קיים באופן היוצר הכבדה ממשית על הרשות במילוי משימתה העיקרית" (עע"מ 

 ).המשפטים ואח' (ההדגשה במקור)
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"המידע נוצר או נתקבל בידה למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה  - )2(8סעיף 1.2
ת להסתפק בקביעה כי הרשות איננה רשאי – "ואיתורו כרוך בקושי של ממש

לפרט מדוע קיים יה להוסיף ועלהמידע נוצר או נתקבל לפני למעלה משבע שנים. 
על הרשות לפרט באיתורו של המידע. לעניין סייג זה של ממש קושי כיום 

;כדי לאתר את המידע שנתבקש וצעואת הפעולות שבבהחלטתה 

ה לאתר את המידע הרשות "נקטה אמצעים סבירים", אך לא הצליח –) 3(8סעיף 1.3
בהם מהם האמצעים הסבירים שנקטה בהחלטתה על הרשות לפרט  –המבוקש 

; על מנת לאתר את המידע המבוקש

 5ככל שיש חשש או עלולה להיות פגיעה(בטחון, סוד מסחרי וכד') מוכר סייג המגן על אינטרס 2
ת מחשיפת הצפויויש להתייחס לתוצאות  ,בהנמקה ,על כן אם יימסר המידע המבוקש. בו

לשון הסעיף המסוים. נבהיר את בהתייחס לרמת הודאות הנדרשת לפגיעה כעולה מ גם המידע
 –בהתייחס לסעיפים הרלוונטים הדברים 

בביטחון המדינה, ביחסי  יש חשש לפגיעהמידע אשר בגילויו " - )1(א)(9סעיף 2.1
הגנה על לעניין  – החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם"

אין צורך בהוכחת "ודאות אחד הערכים המנויים בסעיף (בטחון, יחסי חוץ וכד'), 
ינאי שני נ' המשרד  2007/11העליון בבג"ץ . לדברי בית המשפט קרובה" לפגיעה

לבחון את לצורך ביסוס התקיימותו של הסייג על הרשות  להגנת הסביבה ואח'
(תוחלת הסיכון)  "ת הסיכון בהסתברותו"מכפלת עוצמהחשש לפגיעה בהתייחס ל

ברמת הסתברות נמוכה  ניתן להסתפקכך שככל שעוצמת הסיכון גבוהה יותר, 
, וככל המוגןכדי להקים חשש לפגיעה באינטרס  יותר להתרחשות הסיכון

כדי  שעוצמת הסיכון נמוכה, יש צורך ברמת הסתברות גבוהה להתרחשות הסיכון
 ;מוגןהלהקים חשש לפגיעה באינטרס 

"מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות  - )1(ב)(9סעיף 2.2
לבסס "הסתברות על הרשות  – הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה"

המגולם  "ציבורי אינטרס באותו ממשית לפגיעה -' ודאות קרובהלרוב ' –ראויה 
ד התחבורה נ' חברת משר 6013/04עע"מ ) (בית המשפט העליון ב1(ב)(9בסעיף 

;)החדשות

מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי " - )6(ב)(9סעיף 2.3
, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או בערכו שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית

 שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשיתמקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, 
מהי אותה  פרט בהחלטתהעל הרשות ל – או כלכלי..." באינטרס מקצועי, מסחרי

                                                           
5
 .סעיף ההוכחה לפגיעה הצפויה על פי לשונו של כל שונות ברמת קיימת 
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טיעון לדחיית . מיותר לציין כי עלול לגרום להפגיעה ממשית שגילוי המידע 
), מחייב את הרשות לבחון כי המידע אינו חוסה תחת 6(ב)(9בקשה מכח סעיף 

;(ב) לחוק-)(א)6(ב)(9החריג לסייג למסירת מידע המעוגנים בסעיפים 

שגילויו עלול או ...  מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית" - )7(ב)(9סעיף סייפא 2.4
מדוע לדעתה גילוי פרט בהחלטתה לעל הרשות  – "לפגוע בהמשך קבלת המידע

;המידע עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע על ידה

הבקשה לגילוי הרשות אינה יכולה לבסס את ההחלטה לדחות את  - )8(ב)(9סעיף 2.5
שיטות עבודה ונהלים של רשות ציבורית נוגע ל"מידע שההמידע רק על העובדה 

העוסקת באכיפת החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות 
". על מנת להכנס לגדר הסייג על הרשות לבסס את החלטתה על כך על פי דין

), עלול לגרום לאחד 8(ב)(9שגילוי המידע המבוקש, המקיים את הרישא של סעיף 
   - ברים הבאיםמהד

 פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של הרשות;    (א)"

 פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן;    (ב)

 "גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;    (ג)

הערכה מבוססת אינם דורשים שים אינטרסנים על מגיתר הסייגים הקבועים בחוק .3
רשות לקיומם או הוכחת פגיעה מסתברת בשל חשיפת המידע.  )ביסוס אמפיריכמותית (

המידע חוסה תחת  אםצריכה לבחון  ,המבקשת לדחות בקשה בהתבסס על סעיפים אלו
הפניה למקום בהתאם ליסוד העובדתי המפורט באותו סעיף, לדוגמא:  הסייג הקונקרטי

)) 4(ב)(9(סעיף  פנימימסמך המידע היות )), הנמקה אודות 4(8ע לרבים (סעיף פרסום המיד
.'דוכ
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 שרד המשפטיםמ

 היחידה לחופש המידע

 נהלי חופש המידע

 דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע

3.1נוהל מס' 

2013ביוני  23עדכון אחרון 

 

 
 02-6467602:פקס 91340 מיקוד ם-י 34025. ד.ת

 foiu@justice.gov.ilדואר אלקטרוני:   
 

 אופן כתיבת החלטה מנומקת לדחיית בקשה לפי חוק חופש המידע -סיכום 

בין אם באופן  לאור האמור לעיל, על הרשות לפרט בהחלטתה הדוחה את הבקשה לקבלת מידע
  –אים , את הדברים הבמלא ובין אם באופן חלקי

 ;או חלקים ממנה ציון הסעיף בגינו נדחתה הבקשה.1

 פירוט העילה בגינה המידע המבוקש חוסה תחת החריג שצוין;.2

  –טרם קבלת החלטתה, וביניהם ואיזנה האינטרסים השונים שהרשות בחנה  פירוט.3

 האינטרס האישי של המבקש, ככל שהוא פירט את נסיבות בקשתו;3.1

ע בין אם עלה מתוך הבקשה ובין אם עלה מנסיבות האינטרס הציבורי לחשיפת המיד3.2
 העניין;

 אינטרס מוגן של צד ג', ככל שקיים;3.3

הבהרת ההחלטה מדוע במכלול השיקולים (הערך המוגן בחוק והאינטרסים המפורטים .4
 לעיל), החליטה הרשות להעדיף את אי גילוי המידע על פני חשיפתו;

 מנהמדוע נבצר מחוק על הרשות להבהיר ל 9ככל שהעילה לדחיית הבקשה מעוגנת בסעיף .5
. כמו כן, ככל שהרשות מחקה ש את המידע באופן חלקי או בתנאיםלהעביר לידי המבק

חלק מהמידע שנמסר או מסרה את המידע בתנאים, עליה לנמק את החלטתה זו על פי 
 ;האמור לעיל

יש לצרף  ם.יו 45יידוע העותר על זכותו לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים תוך .6
 במענה את מיקום בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעתירה.
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 02-6467602:פקס 91340 מיקוד ם-י 34025. ד.ת

 foiu@justice.gov.ilדואר אלקטרוני:   
 

 טבלת עדכונים

 תאריך מהות התיקוןגרסה

לבקשת הפרקליטות על מנת להבהיר את  –לסיכום  6סעיף  3.1
 הסמכות המקומית בעתירת חופש המידע. 

23/6/2013 
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 25נספח  

  ד רחלי אדרי,תצהירה של עו"
 , 1מנכ"לית העותרת 

 בשם כל העותרים 
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תצהיר  

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה  ת.ז.  רחלי אדרי    ,"מאני הח 

 : דלקמןכ בזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  היכן אהיה צפו 

העותרתמשמ  הח"מ.1 היא  המידע,  לחופש  התנועה  כמנכ"לית  זה  ו  , 1  שת  תצהיר  עושה 

. בשם כל העותרים ולאימות האמור בהלתמיכה בעתירה 

 והן אמת למיטב ידעתי.  בידיעתי האישיתהמפורטות בעתירה הן העובדות .2

המשפטיים  ה.3 הםטיעונים  נכונים  ואמונתי  שבעתירה  ידיעתי  מיטב  לידיעתי  ו  ,לפי  המקור 

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה    האני מצהיר.4

אמת.

ד , עו"רחלי אדרי  

אישור

עו"ד   הח"מ,  וינקלראני  מאשרשליט-יערה  ביום    ת,  כי  רחלי,  הגב'   26.10.2020בזה  אדרי 

השהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי אם לא תעשה כן תהיה צפוי , לאחר  029989548ת.ז.  

 לעונשים הקבועים בחוק, חתמה על התצהיר דלעיל. 

 ____________________

חתימה  

___________________________________________________________________________________________________ _________ _
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 3נספח 

   מהעתירה לבג"ץהעתק  

 )ללא נספחים(
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 4נספח 

העתק כתב התגובה המקדמית  
 של המשיבים לעתירה לבג"ץ
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 העליון בבית המשפט
 גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 עיתון 'הארץ' –, עיתונאית נעה לנדאו. 1
 הוצאת עיתון 'הארץ' .2
 , עו"דשחר בן מאיר .3
 , עו"דיצחק אבירם. 4

 בעצמם,  4-3העותרים 
 גן רמת 12רח' אבא הלל 

 03-6127979; פקס: 03-6127878טל': 
 . התנועה לחופש המידע5

 ידי ב"כ עוה"ד רחלי אדרי-על
 6713521יפו -אביב-, תל26סעדיה גאון רח' 

 03-9560359; פקס: 03-9560146טל': 

 office@meida.org.il דוא"ל: 
 'ידיעות אחרונות'. עיתון 'כלכליסט' מבית 6
 עיתון 'כלכליסט' -. תומר גנון, עיתונאי 7

 ידי ב"כ עוה"ד ט' ליבליך,-על 7-ו 6, 2, 1העותרים 
 גליק עו"ד –מוזר  –משרד ליבליך 

 , בית יואל40אביב -רח' נמל תל
 03-5442375; פקס: 03-5442370טל': 

 . חן מענית, עיתונאי8
 . טל שניידר, עיתונאית9

 ( בע"מ1983פבלישר עתונות ). גלובס 10
 ידי ב"כ עוה"ד אוריין אשכולי-על

 אביב-, תל85רח' יהודה הלוי 
 03-5609882; פקס: 03-5662038טל': 

 20/1424ג"ץ ב                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  י ם ע ו ת רה 
 

 נ   ג   ד
 ממשלת ישראל. 1
 מזכיר הממשלה. 2
 לממשלההיועץ המשפטי . 3

 פרקליטות המדינה ידי-על
 ירושלים ,משרד המשפטים

 02-6467011פקס:  ;073-3925370טל': 
 

 
 
 
 
 
 

 ב י םה מ ש י 

 

 דינהמהמטעם  מקדמית תגובה

 

  מוגשת בזאת תגובה מקדמית מטעם המדינה.  בית המשפט הנכבד,ת ובהתאם להחלט

 

 דבר פתח

 

מדוע במסגרת העתירה שבכותרת מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנמק " .1

בכל התמלילים והפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקים והנוגעים עיון לא יאפשרו 

ינגישו לציבור מדוע לא "; (הסעד הראשון :)להלן "להתמודדות עם משבר נגיף הקורונה
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 "התמלילים ופרוטוקולי ישיבות הממשלה בנוגע לצעדים ולהתמודדות עם המשבר את

בסיס המידע והתשתית העובדתית על  מדוע לא ינגישו לציבור את; ו"(הסעד השני :)להלן

. נוסף על (הסעד השלישי :)להלן ]ההדגשה במקור[ "בסיסם התקבלו החלטות הממשלה

, 34-טלות הוראות תקנון הממשלה הב" הורות עללמתבקש  הנכבד כך, בית המשפט

העוסקים בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת בניגוד להוראות 

כל הפרוטוקולים )למעט לקבוע כי "; (הסעד הרביעי :)להלן "לחוק יסוד: הממשלה 35סעיף 

חריגים שבהם( העוסקים בהתמודדות עם המשבר אינם נכללים בגדר העניינים שהם 

: )להלן "לחוק יסוד: הממשלה 35ודיים אשר אינם מותרים בגילוי לפי הוראות סעיף ס

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות ולקבוע כי ; (הסעד החמישי

בטלה ומבוטלת בהיותה סותרת את ( "3.1002פניות הציבור )הנחייה מס'  –הממשלה 

 .(הסעד השישי :ן)להל "לחוק יסוד: הממשלה 35הוראות סעיף 

 

כפי שיפורט להלן, עמדת המדינה היא כי העתירה שבכותרת אינה מקימה כל עילה  .2

ביחס לחלק מן כמו כן חלק מן הסעדים הכלולים בה התייתרו, ו)ו להתערבות שיפוטית

  ., ודינה להידחותהסעדים המבוקשים אף עומדות למדינה טענות סף(

 

 : מסמכיםהלכה למעשה, העותרים מבקשים גילוי של שלושה סוגי 

 

שלה, המפרטים את כל הנאמר הממ של ישיבות מלאים )"סטנוגרמות"( תמלילים( 1)

 ; בישיבות

 

 72הממשלה אשר כוללים מספר פרטים, בהתאם לסעיף  ישיבותשל  פרוטוקולים( 2)

 ; 34-הממשלה הלתקנון לעבודת 

 

התקבלו החלטות הממשלה  םעל בסיסש תית העובדתיתהתשבסיס המידע ו( 3)

 נטיות. ווהרל

 

 כדלקמן: יצוין, בתמצית .3

 

; להלן תובא עמדתה המדינה מתנגדת למסירתם -ישיבות הממשלה  באשר לתמליליא. 

הקובע כי סיווגם  34-לתקנון לעבודה הממשלה ה 71לפיה בניגוד לטענות העותרים, סעיף 

תמלילים אלו למעט קובע איסור בדבר עיון באלו הוא "סודי ביותר", והשל תמלילים 

יסוד: הממשלה; -)א( לחוק35)ו( ועם סעיף 31, עולה בקנה אחד עם סעיף לחברי הממשלה

עקרון השקיפות, שאין להפריז בחשיבותו כפי שנראה להלן,  .בדיןהיטב ת ומעוגנהוראותיו ו

מול שיקולים מתחרים כבדי משקל, ובראשם עקרון לענייננו, אינו ניצב לבדו ויש לאזנו 

האחריות המשותפת של חברי הממשלה והחשש מפני "האפקט המצנן" אשר עלול להשפיע 

 –הזו  האיזוןמלאכת הינתן ב על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו.

 -חסית המשקפת תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה מוחלטת כי אם י

ועל בסיס הוראות הדין, עמדת המדינה היא כי אין כל מקום לחשיפת התמלילים 
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, ואין מקום להחלת חריג של איסור עיון בתמלילים אלו הכלל, וכי בענייננו תקף המבוקשת

 ; לו

 

יצוין כי המדיניות לפיה תמלילי ישיבות הממשלה אינם מפורסמים, הוכרה כלגיטימית 

, במסגרתה נכללה 3.1002מס'  לממשלה המשפטי היועץ חייתוראויה גם במסגרת הנ

התייחסות לצורך להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים, ללא האילוצים 

( לחוק חופש 4)ב()9פרסום הדיון, ברוח הוראותיו של סעיף מ העשויים להיות מושפעים

כרעיהן, על ות אלה על קירבן ו; לעמדת המדינה, בענייננו חלות תכלי1998-המידע, התשנ"ח

עמדה זו של המדינה נטועה היטב בדין, . במקרה דנן לחרוג מהכלל בעניין זהואין כל מקום 

 ואין כל מקום להתערבות שיפוטית בה, לרבות לא על רקע המקרה הקונקרטי שלפנינו.

 

על  , פרוטוקולי החלטות הממשלה אינם נמניםכפי שנראה להלן – םלפרוטוקוליבאשר ב. 

 .הדברים שתקנון עבודת הממשלה הסמיך את מזכיר הממשלה לפרסם פומבית באופן יזום

עם זאת, אין משמעות הדבר שקיימת מניעה קטגורית למסירת פרוטוקולים אלו, כאשר 

ככלל הדבר נעשה בדרך הקבועה בדין למסירת מידע מן הרשות, קרי בדרך של בקשת חופש 

 מידע. 

 

הפרוטוקולים  מסירתר בחינת הדברים, המדינה אינה מתנגדת לבנסיבות ענייננו, ולאח

המבוקשים, ולתגובה זו מצורפים כנספחים פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה 

ליום פרוטוקולים של ישיבות שקדמו ; ועד מועד כתיבת שורות אלו 8.3.20החל מיום 

וכן פרוטוקולים ; היוםבהם עלה הנושא הנדון גם אם לא היה קבוע כנושא לסדר  8.3.20

)נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, של ועדת שרים שהוקמה מכוח תקנות שעות חירום 

בנסיבות אלו, העתירה בכל הנוגע לבקשת הפרוטוקולים . ורלוונטיים לענייננו 2020-תש"ף

 . מיצתה עצמה והתייתרה –

 

בכוונת מזכירות הממשלה לפרסם פרוטוקולי שאין משמעות הדבר , כי כבר עתה יודגש

החלטות באופן יזום מעתה ואילך, שכן לפרסום כאמור אין עוגן בתקנון עבודת הממשלה 

מפורסם  –ההחלטות עצמן  –וממילא עיקר המידע המצוי בהן  או בחוק חופש המידע,

ות להן עשה מאמץ להיעניתוגשנה בקשות לקבלתן לפי חוק חופש המידע יאם באופן יזום. 

ל בהתחשב במכלול הנסיבות והאילוצים הקיימים, ובלוח זמנים קצר ככל הניתן, הכ

 .המיוחדות בוודאי בתקופה הנוכחית על נסיבותיה

 

 "בסיס המידע והתשתית העובדתית שעל בסיסם התקבלו החלטות הממשלה"באשר לג. 

הממשלה, באופן יזום, ככלל, על דרך שגרה, מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד ראש  –

)הכוללות דברי  סדרי היום של ישיבות הממשלה והצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה

בתקופה האחרונה, מטבע הדברים, התקבלו החלטות . לקראת ישיבותיה ,הסבר וצרופות(

הממשלה בלוח זמנים דחוף ביותר, כאשר חלק ניכר מן ההחלטות התקבלו בדרך של משאל 

והחלטות אחרות התקבלו בישיבות )א( לתקנון עבודת הממשלה, 19יף טלפוני לפי סע

ממשלה שנוהלו בדרך של ועידה טלפונית, ואשר סדר היום להן הופץ פעמים רבות זמן קצר 
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בשל הנסיבות המיוחדות ולוח הזמנים הקצר העומד  ,זאת .מאד לפני תחילת הדיון בהן

לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם גיבוש הצעות ההחלטה. בנסיבות אלו, וכאשר סדר יום 

תה שהות להפיץ את סדרי יהממשלה הופץ לשרים זמן קצר לפני תחילת הישיבה, לא הי

רך כלל. עם היום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה לפני הישיבות כפי שמקובל בד

את כלל סדרי היום בדיעבד  זאת, מזכירות הממשלה פועלת בימים אלה ממש לפרסם

ל ו, הכאפרילולהערכת הגורמים הרלוונטיים התהליך צפוי להיות מושלם עד סוף חודש 

בכוונת מזכירות הממשלה . כפי הנמסר, בכפוף למשימות הדחופות העומדות על הפרק

וככל שהדבר יתאפשר ם גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, להמשיך לפעול לפרסום סדרי היו

בשים לב לאילוצים הנובעים מהנסיבות המיוחדות כעת, עובר לקיום הישיבה, ואם הדבר 

 לא יתאפשר אז לאחריה. 

 

כמו כן נמסר, כי מזכירות הממשלה פועלת גם להעלאת הצעות ההחלטה בענייני המאבק 

של משרד ראש הממשלה )לרבות הצעות בהתפשטות נגיף הקורונה לאתר האינטרנט 

החלטה שהתקבלו במשאל טלפוני, שאינן מתפרסמות באופן יזום בשגרה(, ולפי הנמסר, 

בכפוף למשימות הדחופות  –, גם כן תהליך זה צפוי להסתיים אף הוא עד סוף חודש זה

 .שעומדות על הפרק

 

פני לשעמדו  צרופותהסבר והכוללות דברי )עם העלאת כלל סדרי היום והצעות ההחלטה 

שבכותרת, תתייתר העתירה ראש הממשלה,  לאתר האינטרנט של משרדחברי הממשלה 

חברי הממשלה והתשתית העובדתית שהופצה לגם ביחס לבסיס המידע  רובה המוחלטב

בטרם התקבלו החלטות הממשלה )יובהר כי מרבית ישיבות באמצעות מזכירות הממשלה 

לא הוצגו במהלכן מצגות, כפי שעשויות ו ;באופן טלפוניהממשלה הרלוונטיות התקיימו 

כן יובהר כי מזכירות  .להיות מוצגות בישיבות הנערכות בעת כינוס הממשלה באופן פיזי

הצעות ההחלטה שהופצו לקראת ישיבות  לעלחברי הממשלה, נוסף הפיצה הממשלה 

בקשר (. המל"ל: )להלן גם מן המטה לביטחון הלאומי ושהועברשלושה מסמכים הממשלה, 

הדרך, אם הם חפצים  העותריםלפני פתוחה למסמכים בודדים אלו, כפי הנמסר מן המל"ל, 

 ומתוך ראיה חיובית,באופן פרטני והללו יבחנו פרטניות לקבלתם בכך, להגיש בקשות 

בכפוף לאילוצים השונים. לפיכך, גם בהקשר זה, לא נדרשת הכרעה שיפוטית במסגרת 

 העתירה שבכותרת. 

 

החלטות ממשלה שקורה על דרך שגרה בעניינן של ו, כמו נבעניינזאת, ראוי להדגיש:  בצד

אין משמעות הדברים ששרי הממשלה אינם מקבלים חומרי אחרות במצב הדברים הרגיל, 

)הכוללות דברי הסבר רקע נוספים ומשמעותיים מעבר לסדרי היום ולהצעות ההחלטה 

מדובר בהיקף חומרים עצום  .החלטות הקונקרטיות, התומכים בתהליך קבלת ה(וצרופות

ביצוע  לצורך , בין היתרבקרב הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה השוניםשהופץ 

בפורומים שונים הכוללים גם את שרי הממשלה, וכן ; החלטהההצעות עבודות מטה וגיבוש 

באופן ישיר  צוהופחומרים אלה לא  .או גורמים ממשלתיים נוספים ל"להמבאמצעות 

 חלק מהמידעאינם והם  ;באמצעות מזכירות הממשלה לחברי הממשלה לקראת ישיבותיה

שעל בסיסו מתקבלות החלטות והמופץ באמצעות מזכירות הממשלה לקראת ישיבותיה, 
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, סדור שוטף באופן יםמועברה ועדכונים, סקירותנתונים, מסמכים, בהממשלה. מדובר 

זו או החלטת ממשלה כאו לקראת או דווקא בהקשר לושיטתי לאורך כל שעות היום ו

פי הגורם שאליו ביצעו -על, פי תוכנה-על –נזכיר כי העתירה שבכותרת גדרה עצמה . אחרת

-ועל בטרם הגשת העתירה )מזכירות הממשלה(הראשונית העותרים את פנייתם המקדימה 

לעניינו של בסיס המידע והתשתית  –גורמי הממשלה שצורפו אליה כמשיבים זהות פי 

אין  .יהיה במסגרת ישיבותתוממשלה לצורך קבלת החלטחברי הפני להעובדתית שהונחו 

של הנגשת כלל החומר בסוגיה הכוללנית, החורגת מגדרי העתירה, של העתירה עניינה 

מקבלי ההחלטות בדרגים שונים בעת קרות האירועים מושא ענייננו. פני להמקצועי שעמד 

ת בעניין זה, יש קושי מהותי לתחום את היקף ופרטני ותיובהר, כי ללא בקשמעבר לכך 

   החומרים הרלוונטי ולבחון את אפשרות מסירתם. 

 

    ל, כפי שיפורט להלן.והכ .4
 

 הנורמטיבי רקעהתמצית 

 

 הממשלהלעבודת תקנון ההממשלה ו :יסוד-חוק –רקע כללי 

 

קובע באופן קטגורי כי דיונים והחלטות של הממשלה ושל  יסוד: הממשלה-לחוק 35סעיף  .5

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

 ( של סעיף קטן )א(:4)-( ו3לקבוע סודיות ביחס לעניינים נוספים, כאמור בפסקאות )

 

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

 סודיים וגילויים ופרסומם אסור:

 ביטחון המדינה; (1)

 יחסי החוץ של המדינה; (2)

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)

 כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה.

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, "יסוד: הממשלה קובע כי -)ו( לחוק31סעיף  .6

  ".ן מסויםידרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה אם דרך קבע ואם לעני

 

עבודת הממשלה, המתווה את סדרי ישיבותיה ודרכי לתקנון המכוחו של סעיף זה נקבע 

 עבודתה של הממשלה. 
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שהותקן מכוח סמכותה כפי שניתנה לה בהוראות התקנון לפיו פועלת הממשלה הנוכחית,  .7

אושר  ,"(התקנון" או "תקנון הממשלה)להלן: " 34-הממשלה הלעבודת תקנון החוק היסוד, 

; וכפי שיפורט בהמשך, הוא עולה בקנה 26.5.15מיום  29במסגרת החלטת הממשלה מס' 

 . יסודה חוק( להוראות 4)א()35-)ו( ו31סעיפים הוראות הסמכות המוקנית באחד עם 

 

לא יינתן פרסום "; וכי "ישיבות הממשלה הן סגורות"לתקנון הממשלה מורה כי  14סעיף  .8

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

 . "הממשלה ולפי שיקול דעתו

 

לתקנון  פרק י'ו דיוני הממשלה והחלטותיה;תיעוד עוסק באופן  הממשלה פרק ט' לתקנון .9

 עוסק בסודיות ומסירת ידיעות.

 

אשר  לתקנון( 71" )ס' תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים"תקנון הממשלה מבחין בין  .10

ם וההחלטות של הממשלה פרוטוקול הדיונילבין " כולל תיעוד מלא של כל הנאמר בישיבה;

  לתקנון(. 72)ס' " ושל ועדות השרים

 

, מורה התקנון כי ככלל יתועדו דיוני הממשלה וועדות ("סטנוגרמות") תמליליםביחס ל .11

השרים בהקלטה, וכי ייערך תמליל כפי שיורה מזכיר הממשלה. הסעיף מוסיף ומורה, כי 

ידי מזכיר הממשלה בגנזך המדינה; וכי העיון -" ויופקדו עלסודי ביותרהתמלילים יסווגו "

חמישים שנה, בהתאם  -בהם יהיה אפשרי לאחר שלושים שנה ובעניינים ביטחוניים 

לתקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד  8למגבלות העיון הקבועות בתקנה 

כן מורה . אלו לתקנות ההראשונובתוספת  (תקנות הארכיונים)להלן:  2010-תש"עהבגנזך(, 

חברי הממשלה לא יקבלו עותק מן התמליל אולם יוכלו לעיין בו, ועיון עובד התקנון כי 

ציבור בתמליל טעון אישור מזכיר הממשלה אשר יינתן בנסיבות מיוחדות. למען הסדר 

 לתקנון כלשונו:   71הטוב, יובא להלן סעיף 

 

 תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים. 71"

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

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

התמלילים יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועברו לגורמים אחרים לרבות 

 לשרים.

 להפקדת התמלילים בגנזך המדינה.מזכיר הממשלה אחראי 

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

התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים )עיון 

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

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

 ממנו בכל סיווג.
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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 

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

 לתקנון. 51סעיף 

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

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

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

 לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור.

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

 לעיונו של המבקש במזכירות הממשלה.

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

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

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

 .[אחרת

 

גם במסגרת וראויה המדיניות לפיה התמלילים אינם מפורסמים הוכרה כלגיטימית  .12

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

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

 :   1998-, התשנ"ח( לחוק חופש המידע4)ב()9סעיף  רוח הוראותיו שלהדיון, ב

 

 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

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 סטנוגרמות צילום או

 ."במשורה

 

לתקנון הממשלה מורה על עריכת פרוטוקול לדיוני הממשלה  72סעיף , פרוטוקוליםביחס ל .13

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

לבעלי תפקידים  יםנשלח יםפרוטוקולה, לתקנון )ד(72סעיף בהתאם לכמפורט בסעיף. 

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

 

 פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים. 72"

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

 וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים.
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, 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 

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

ממשלה, לא תיכלל בפרוטוקול החלטה סודית ונוסחה יישמר בנפרד אצל מזכיר ה

 ובפרוטוקול יצוין "ההחלטה שמורה במזכירות הממשלה".

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

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

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

 

ברוב רובם של הנושאים הנדונים בממשלה, הנה כי כן, בהתאם לתקנון הממשלה,  .14

ורק  ;ההחלטות אינם סודיים פרוטוקולוכן מהלך הדיון כפי שמשתקף ב ההחלטות

 המילולי המלא הוא סודי.  תמלילה

 

הכולל את הצעות ההחלטה( אף מתפרסם ; וסדר היום, חלק מהמידע )ההחלטותיצוין כי 

 .בהמשך יפורט, כפי שמטעם מזכירות הממשלה בפרסום יזוםבשגרה כיום 

 

ידי ממשלות -דומות במהותן להוראות שנקבעו על ההוראות התקנון הנוכחי בעניינים אל .15

משקפות סדרי עבודה מושרשים לפיהן פועלת הממשלה הן ו ;ישראל במשך שנים ארוכות

 ., בהתאם לתקנונים שאישרהמימים ימימה לאורך שנים ארוכות

 

 10עבר של ולתקנוני  הנוכחית הלן קישור לתקנון עבודת הממשלהמען הנוחות, לל

ו השתנו לאורך נכי מספרי הסעיפים הרלוונטיים לעניינ ,)יוער לההממשלות שקדמו 

 :השנים(

 

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 

bFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdfhttps://www.gov.il/Blo 
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 

fhttps://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pd 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf 
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 73בפתחו של פרק זה, בסעיף לתקנון הממשלה עוסק בסודיות ומסירת ידיעות. פרק י'  .16

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

 73לפרסם ענינים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף מזכיר הממשלה "מתייחס לסמכות של 

יסוד: -)ב( לחוק35)ראו הסמכת הממשלה למזכיר הממשלה בהתאם לסעיף  "לתקנון

לחוק  35פרסום החלטותיה ודיוניה אשר פרסומם אסור בהתאם לסעיף הממשלה, להתיר 

 ((. 602, בעמ' 1498 היסוד )י"פ התשכ"ט

 

לתקנון, ומכוחו מפרסם מזכיר הממשלה את סדר היום  76הפרסום לציבור מוסדר בסעיף  .17

לדיוני הממשלה וועדות השרים, ואת החלטות הממשלה והחלטות ועדות השרים אשר 

 קיבלו 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  77ידי מזכיר הממשלה, קובע סעיף -בצד ההוראות המסדירות פרסום לציבור על .18

מלפרסם ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או ועדות שרים,  מנועיםכי השרים 

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

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

מנוע מפרסום חומר שהוכן במשרדו של השר והוא בתחום אחריותו של המשרד, אך משום 

שר רשאי להסביר את החלטת הממשלה או הוועדה, ש כחומר לסדר היום. כן נקבע, כי שהוג

שור באיובלבד שלא יחלוק על ההחלטה ולא ימסור פרטים על הדיונים שקדמו לה אלא 

  ראש הממשלה.

 

פניות בכתב מהציבור בעניין החלטות ממשלה וחומר אחר לתקנון מורה, כי " 78סעיף  .19

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

 

הממשלה ולתקנון הממשלה, דיוני הממשלה  :יסוד-בהתאם לחוק פרק זה,-לסיכום תת .20

סודיים, שאפשרות העיון בהם היא מצומצמת ביותר, כמפורט  תמליליםונערכים  מוקלטים

, בשלב מאוחר יותרחשיפתם של התמלילים מתאפשרת הממשלה.  תקנוןל 71בסעיף 

 הארכיונים. תבהתאם לתקנוידי ארכיון המדינה, -עלכחומר ארכיוני העומד לעיון הציבור 

 

רשימה סגורה  יםלתקנון, כולל 72בהתאם לסעיף אשר נערכים  החלטות ים שלפרוטוקול

סיכום הדיון, הנחיות ראש הממשלה,  שמות הנוכחים והנעדרים,של פרטי מידע, ובכללה 

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

אינם מסווגים  אלה ים. פרוטוקולציון שההחלטה התקבלה פה אחדבעד ונגד או הקולות 

כמו  .)ד( לתקנון72הדיון לבעלי התפקידים המפורטים בסעיף  יאחר ציםמופ כסודיים; והם

מידע, בהתאם החופש לפי חוק ת וכן, פניות לקבלת פרוטוקול ההחלטות במסגרת בקש

 לעניין.לתקנון, נבחנות פרטנית ונענות בהתאם  78לסעיף 
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משרד ראש הממשלה המרשתת של באתר  באופן יזום מזכיר הממשלה מפרסם נוסף על כך, 

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

והחלטות  החלטות הממשלהאת  ;בישיבותיה שהונחו לפני הממשלה הצעות ההחלטה

 הסיכומים של ישיבות הממשלהאת ו; ועדת השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה

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

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

 יצוין כי. שאים שנדונו גם אם לא התקבלה לגביהם החלטהלסקירות שהוצגו בישיבה או נו

ידי מזכירות הממשלה במרוכז אחת לשבוע, ביום -בדרך כלל פרסום ההחלטות נעשה על

חמישי, ביחס לכלל ההחלטות שהתקבלו בשבוע החולף. בימים אלה, נעשה מאמץ מוגבר 

 כולו.לפרסם את ההחלטות בסמוך לאחר קבלתן והן מתפרסמות לאורך השבוע 

 

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

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

המרשתת של משרד ראש הממשלה, לאחר שהופצו תחילה לחברי הממשלה באתר 

נט הפנים ממשלתי, הידוע כ"אתר המעטפה". פרסום החומרים כאמור נעשה -האינטרה

ן עבודת הממשלה לתקנו 76-ו 14מכוח הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה לפי סעיפים 

 שנזכרו לעיל. 

 

צילום המכתב שנשלח ממזכירות הממשלה לשרים בעניין חומרים המתפרסמים באופן 

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

 

 החלטות הממשלה בתקופה האחרונה -תמצית הרקע העובדתי 

 

המגפה", )להלן: " COVID-19גורם למחלה  SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה כידוע,  .21

אין . נכון להיום, 2019(, שהתפרצה במהלך חודש דצמבר "הקורונה"או הנגיף" "

את צמצם ל ניתןבאמצעותו אשר ישראל חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון  תייבאוכלוס

ימים  14-2תקופת הדגירה של המחלה היא  .ידועספציפי אין טיפול ו התפשטות המחלה

עד  15%-לאחר החשיפה. שיעור התחלואה הקשה )המבוסס על הנתונים בסין( מוערך ב

בקרב  14.8%-במצב קריטי, ושיעור התמותה מוערך ב 5%, מתוכם מכלל החולים 20%

-; וב69-60בני  בקרב חולים 3.6%-; ב79-70בקרב חולים בני  8%-; ב80חולים שגילם מעל 

. 3.4%-מוערך בכ ת החולים. שיעור התמותה בכלל אוכלוסיי59-50בקרב חולים בני  1.3%

משמעותית בקרב קבוצות סיכון שעליהן נמנים אנשים גבוה יצוין כי אחוז התמותה 

מבוגרים וחולים במחלות כרוניות לרבות מחלות לב, יתר לחץ דם, מחלות ריאה, מדוכאי 

 חיסון וסוכרת.

 

 על התפרצות( (World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב .22

 28.2.20יום ( בעל השלכות בינלאומיות. בPHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור ) הנגיף
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לרמה המגפה את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות  ארגון הבריאות העולמיהעלה 

 כפנדמיה.  COVID-19הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ום בי גבוהה מאוד.

 

והנחיות מינהל שונות, אשר שעת חרום מארג שלם של תקנות  רקםהתבתקופה האחרונה  .23

כידוע,  הטילו מגבלות שונות על הציבור בניסיון להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה.

עמדו לביקורתו השיפוטית של בית המשפט הוהחלטות אלו ואחרות מתוך מארג זה אף 

)פורסם באר"ש,  לוונטהל נ' ראש הממשלה 2435/20בג"ץ הנכבד )ראו לשם דוגמא בלבד: 

(; בג"ץ 16.4.20)פורסם באר"ש,  באמונתו יחיה נ' ראש הממשלה 2394/20; בג"ץ (7.4.20

 (.הממשלה בן מאיר נ' ראש 2109/20

 
 .התקבלו בלוח זמנים דחוף ביותרבתקופה האחרונה החלטות הממשלה על רקע האמור,  .24

)א( לתקנון עבודת 19חלק ניכר מההחלטות התקבל בדרך של משאל טלפוני לפי סעיף 

  .הממשלה, והחלטות אחרות התקבלו בישיבות ממשלה שנוהלו בדרך של ועידה טלפונית

 

בדרך של  , עד לשעת כתיבת שורות אלו,ישיבת הממשלה האחרונה שהתקיימה, כי יובהר

היוועדות נערכה ישיבת ממשלה ב 15.3.20ביום  .8.3.20התכנסות פיזית נערכה ביום 

ועידה ת ושיח מאז אותו מועד כלל ישיבות הממשלה שהתקיימו נערכו באמצעותו; חזותית

ין השרים, בדומה לנעשה בישיבות ת דיון בות ועידה כאמור מאפשרו. שיחתוטלפוני

, לצורך קבלת החלטה דחופה )א( לתקנון19ממשלה. לעומת זאת, במשאל טלפוני לפי סעיף 

מופצת לשרים הצעת החלטה שעליה הם מתבקשים להצביע, בלי שמתקיים דיון בין השרים 

-בעלפי המשאל -לא יוכרע בו על, בישיבת הממשלה )אם מי מהשרים מבקש כי הנושא יידון

, כמפורט פה, אלא אם החליט ראש הממשלה כי מן ההכרח להכריע בדרך של משאל כאמור

)א( לתקנון(. יצוין, למען הזהירות, כי ביחס להחלטות המתקבלות במשאל לפי 19בסעיף 

תמליל והפרוטוקול מתעד רק את )א( לתקנון עבודת הממשלה מטבע הדברים אין 19סעיף 

 .לות במידת הצורךעצם קבלת ההחלטה ומניין הקו

 

הופץ פעמים רבות זמן קצר מאד לפני תחילת הדיון בהן,  לישיבות ממשלה אלו סדר היום 

נסיבות המיוחדות ולוח הזמנים הקצר העומד לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם בשים לב ל

 גיבוש הצעות ההחלטה.

 

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

לאחר פרסומו  ראש הממשלה של משרד מרשתתשהות להפיץ את סדרי היום באתר ה

באתר המעטפה ולפני הישיבות כפי שמקובל בדרך כלל. בצד זאת, מזכירות הממשלה 

להערכת הגורמים הרלוונטיים, סדרי היום בדיעבד ולפרסם את כלל בימים אלה פועלת 

בכפוף לאילוצים המיוחדים של תקופה זו  אפרילוף חודש סושלם עד לצפוי להיות מהדבר 

. בכוונת מזכירות הממשלה להמשיך לפעול לפרסום סדרי ולמשימות הדחופות שעל הפרק

ר יתאפשר בשים לב לאילוצים הנובעים היום גם בהמשך בהקדם ככל הניתן, וככל שהדב

כמו שר אז לאחריה. מהנסיבות המיוחדות כעת, עובר לקיום הישיבה, ואם הדבר לא יתאפ
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סדרי היום בעת הזו שהופצו בלוחות זמנים קצרים נשלחו בזמן אמת לאגף כי  ,יצוין כן

 לשם הפצתם לאמצעי תקשורת. אש הממשלההתקשורת במשרד ר

 
התקבלו, מטעמי דחיפות, בדרך  אחרונהכאמור, חלק משמעותי מהחלטות הממשלה בעת ה .25

הצעות החלטה )א( לתקנון עבודת הממשלה. בימי שגרה 19של משאלים טלפוניים לפי סעיף 

ראש  משרד של מרשתתה באתר יזום באופן מתפרסמות אינן המופצות במשאל טלפוני

בתוקף והיא החלטה  קיימתפרק זמן קצר ביותר כבר בתוך  משום שממילא ,הממשלה

 )א( לתקנון כאמור. 19התקבלה לפי סעיף היא כי , בציון העובדה לעיון הציבור מתפרסמת

 
, אשר בעטיין נוצר הצורך מאפיינות את העת הנוכחיתהנסיבות המיוחדות ה לנוכחעם זאת,  

לקבל החלטות דחופות רבות בדרך של משאל טלפוני, החליטה מזכירות הממשלה לפרסם 

מרשתת של באתר ה המתקבלות בדרך של משאל טלפוניהצעות החלטה באופן יזום גם 

 פועלת מזכירות הממשלה מול אגף טכנולוגיות מידע הבימים אל .משרד ראש הממשלה

ומבצעת את ההערכות הנדרשת להעלאת הצעות ההחלטה  במשרד ראש הממשלה

מרשתת. )א( לתקנון עבודת הממשלה לאתר ה19המתקבלות בדרך של משאל לפי סעיף 

להחלטות הממשלה הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה  האמור מתייחס יובהר כי

ת בלבד, ובשונה מדרך הפעולה הרגילה ביחס להצעות החלטה אלו. ההערכה היא כי העלא

דחופות יתר המטלות הלגם  שים לבבכאמור, , זה חודשהצעות אלו לאתר תושלם עד לסוף 

 .של נגיף הקורונה, לנוכח התפשטותו העומדות על הפרק בימים אלה

 

יביא למצב בו  מרשתת של משרד ראש הממשלה,פרסום כאמור באתר הכבר עתה יצוין כי  .26

שהופצו לחברי  הצעות ההחלטה ודברי ההסברסדרי היום,  כלל עומדים לעיון הציבור

  .ידי מזכירות הממשלה בעת הזו-הממשלה על

 

בהתמודדות עם  שרי הממשלה שוטף של עדכוןלהמטה לביטחון לאומי  פעילות

 מגפת הקורונה

 

את ההתמודדות עם מגפת  ומוביל מתכללהמל"ל בהתאם לקביעת ראש הממשלה,  .27

  הקורונה ברמה הלאומית.

 

המל"ל  הציג היועץ לביטחון לאומי וראש 8.3.20בתוך כך, במסגרת ישיבת הממשלה מיום  .28

 מנגנון, המדיניות בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה וסקר את יעדיהמצב  את תמונת

 הממשלה.  משרדי של והתפקידים האחריות תחומי חלוקת, הניהול

 

 יםנפתח זהבעניין הרבים שכונסו צוותי השרים והדיונים בהממשלה  ותל ישיבמעבר לכך, כ .29

עיקרי ו תמונת המצב על אודות המל"ל היועץ לביטחון לאומי וראש מאת פה-בעלה בסקיר

 בנושא. המדיניות
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ייעודית של קבוצת נמענים וואטסאפ  ןיישומובאמצעות יזם המל"ל פתיחה  23.2.20ביום  .30

ידי המרכז לניהול -הקורונה. קבוצת וואטסאפ זו מנוהלת על מגפת עם ההתמודדות בנושא

( לחוק המטה לביטחון לאומי, 8)א()2משברים לאומיים במל"ל אשר פועל בהתאם לסעיף 

למעט השרים שמחזיקים בטלפונים ) הממשלה שריכל  צורפוקבוצה זו ל. 1998-תשס"ח

של אותם  ראשי המטותאפ סט, ועל כן צורפו לקבוצת הוואשומוניםיינעדרי יכולת להתקנת 

 נוספים -ניהוליים, מקצועיים ומשפטיים  – תפקידים בעליוכן ( לעדכנםתודרכו אשר שרים 

   .(קבוצת הוואטסאפ :)להלן ממשרדי הממשלה

 

 הגורמים כללוכן ל מרבית שרי הממשלהלמעביר המל"ל  ,טסאפאווהקבוצת  מסגרתב .31

 מועבר המידע כלל. רבים ועדכונים, סקירותמידע, נתונים, מסמכים,  בנושא העוסקים

 ומשרדיהם הממשלה לשרי ומסייע היום שעות כל לאורך ושיטתי סדור שוטף באופן

 נגיף התפשטות וצמצום לבלימה הלאומי למאבק בהקשר הנדרשלהעמיק את הידע 

 . ובעולם בישראל הקורונה

 

 המל"ל לשרים ולמשרדי הממשלה:    ידי-להמופץ עהשוטף להלן פירוט חלקי של המידע  .32

 

ידי המרכז -מופצת מידי יום על –של המל"ל בנושא הקורונה הלאומית מצב התמונת  .א

לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות הציבורי  ,לאומיים במל"ל לניהול משברים

היתר, פירוט על הנתונים, התכלית כוללת, בין ו טסאפאהנמצאים בקבוצת הוו

האסטרטגית, המאמצים הלאומיים בתחומים שונים )בריאות, כלכלה, הסברה, מדיני, 

, מאמץ ההסברה ,מגמות כלליות העולות מהנתונים, רציפות התפקוד אכיפה ואסטרטגיה(

השעות הקרובות, דגשים מתוך מבט ארוך טווח, דגשי  48-המאמץ הבינלאומי, דגשים ל

 ., ועודץ לביטחון לאומי וראש המל"להיוע

שרי הממשלה דגשי היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל להתמודדות עם נגיף הקורונה  .ב

מידי יום,  מקבלים וואטסאפובעלי התפקידים בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת ה

ראש היועץ לביטחון לאומי ודגשי באמצעות המרכז לניהול משברים לאומיים במל"ל, את 

ישיבות  רה"מ, בראשותבעקבות התייעצויות  שניתנו הלאותו יום, לרבות אלל"ל המ

מופצים, בין  ראש המל"להיועץ לביטחון לאומי ו דגשיממשלה או החלטות ועדות שרים. 

ובמקרים  עיקרי המדיניות של ראש הממשלה,מנת להעביר לשרים את -היתר, על

מנת ליישם את המדיניות -הנדרשות עלאת הפעולות נחות, לדייק ולטייב לה הנדרשים אף

     ברמה הלאומית.   שנקבעה

במסגרת זו מפיץ  – הממשלה העוסקים בנושא הקורונהמשרדי יומית של  תמונת מצב .ג

לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות המרכז לניהול משברים לאומיים במל"ל 

משרדים וגופי  ידי-לשהוכנו עמסמכים רבים טסאפ אהציבורי הנמצאים בקבוצת הוו

ידי -, לרבות תמונות מצב יומיות שהוכנו עללהתמודדות עם נגיף הקורונהבנוגע ממשלה 

ידי כל הרשויות השותפות למאמץ לבלימת התפשטות הנגיף. -משרדי הממשלה וכן על

 במשרדיםאת המתרחש  גם לדעת טסאפאהוו הנמצא בקבוצת שר כל זו יכולבדרך 

 .למשרדו נוגעים או שמשיקים בנושאים האחרים
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משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הביטחון, של  מופצות הערכות מצב ,בין היתר

מודיעין, המשרד המשרד החוץ, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד לביטחון פנים, משרד 

 להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לנושאים אסטרטגיים

, משרד התקשורת, ופיתוח הכפר והספורט, משרד החקלאות, משרד התרבות והסברה

, משטרת והבטיחות בדרכים משרד העלייה והקליטה, משרד החינוך, משרד התחבורה

 סוהר, רשות האוכלוסין וההגירה-ישראל, מערך הסייבר הלאומי, כיבוי אש, שירות בתי

יקרי העשייה המשרד, ע האחראי עלמצוינים מדיניות השר  הבחלק ממסמכים אל .עודו

תמונת המצב בתחום עליו אחראי סטטוס ביצוע הנחיות הדרג המדיני, של המשרד, 

 המשרד, נתונים, עדכונים, סקירות, המלצות והמיקוד של המשרד.

 

המרכז לניהול משברים לאומיים  – בנושא הקורונהפילוח שוטף של נתונים סטטיסטיים  .ד

בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים במל"ל מפיץ 

ביחס לשיעורי התחלואה, התמותה  העמקת בסיס הידעעדכונים שוטפים לשם  וואטסאפה

מספר הנדבקים המאומתים, מספר החולים בפועל, מספר החולים וההחלמה )לדוגמא: 

על  נוסף. (מקרי התמותה, מספר המחלימים ומספר הבדיקות, מספר במצב קשה בפועל

מוצגים הנתונים בחתכים, השוואות וניתוח מגמות בישראל, בזירה  הם אל, במסמכיכך

בדיקות יומי ותוצאות  יכך למשל, מוצגים מספר –הפלסטינית, במדינות האזור ובעולם 

ר השינוי במספר הנדבקים המצטבר )בחתך שבועי(, מספר וחיוביות )בחתך שבועי(, שיע

מגמת השינוי במספר המונשמים )בפועל( נדבקים מאומתים יומי ומצטבר )בחתך שבועי(, 

)בחתך שבועי( ומגמת השינוי במספר המצטבר של מקרי המוות והחולים במצב קשה 

 . )בחתך שבועי(

 

המרכז לניהול משברים לאומיים  – עומק ממוקדות לשם העמקת בסיס הידעסקירות  .ה

בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים בשירות הציבורי הנמצאים במל"ל מפיץ 

ידי משרדי הממשלה במגוון סוגיות הקשורות לנושא -מסמכים שהוכנו על וואטסאפה

המתייחסים, בין  מודיעין ומשרדים אחריםההקורונה )לדוגמא: מסמכים של משרד 

אסטרטגיות יציאה בארץ ובעולם; התמודדות עם התפרצות הנגיף במדינות רבות היתר, ל

, דרום ןטאיווא, מקסיקו, יפן, ארה"ב, פינלנד, םטנאוייובהן הודו, אסטוניה, ארגנטינה, 

מכונות הנשמה; תמונת לקוריאה וגרמניה; הגבלות על ייצוא מזון מאסיה; ייצור וביקוש 

יה ינגד יהודים; טיפול וסיוע לאוכלוסד מיגון רפואי; גילוי אנטישמיות מצב עולמית על ציו

הכוללת נתוני תחלואה וצעדים  וכן תמונת מצב עולמית של משרד החוץ ;תיקה ועודוהו

להתמודדות עם התפשטות הנגיף ביבשות אירופה, צפון אמריקה, אסיה, אפריקה, 

 .(עדכונים מהאו"םואמריקה הלטינית והקריביים, 

   

המרכז לניהול משברים לאומיים  -אודות המתרחש בעולם על  תקשורתיים דיווחים .ו

בשירות הציבורי הנמצאים בקבוצת לשרי הממשלה ובעלי התפקידים במל"ל מפיץ 

בארצות הברית, תמונת מצב ביחס לשיח התקשורתי הסוקר את המתרחש  וואטסאפה

לרבות  אפריקהבדרום אמריקה ובאסיה, במזרח התיכון, באירופה, ובמדינות נבחרות ב

 גרפיקות שונות הכוללות נתונים מהעולם.   
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כלל החומרים שצוינו לעיל, המל"ל  לענוסף  – ידי המטה לביטחון לאומי-תדרוכי שרים על .ז

)תוך שימוש  גורמים ייעודיים במל"ל העוסקים בכךבאמצעות  ,שריםמבצע תדרוכים ל

מעבר לשיח הישיר המתקיים בין  זאת,במנגנון תדרוכים לשרים הקיים במל"ל בשגרה(. 

היועץ ידי -הסקירות הניתנות עלוהשרים לבין היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, 

  ;לביטחון לאומי בישיבות הממשלה ובצוותי השרים, כפי שצוין לעיל

 

מערכתי ועצום ממדים, -רבאירוע ב עסקינןיצוין כי האמור לעיל מלמדנו כי  אגבבהערת  .33

מנת לתמוך -עלידי גורמי הממשלה השונים, -עלשהתשתית העובדתית הנבחנת במסגרתו 

 מגדרהחורגת בוודאי  במלואה תשתית זו .קפהבתהליך קבלת ההחלטות, היא עצומה בהי

למזכירות הממשלה; ראשונית אשר הוגשה לאחר פנייה מקדימה  של העתירה שבכותרת,

ידי מזכירות -שהועמדו עלבבסיס המידע והתשתית העובדתית  ונראה כי מוקד עניינה מצוי 

 חברי הממשלה לצורך קבלת החלטותיה.פני להממשלה 

 

לשלמות התמונה, על רקע טענת העותרים בדבר החשיבות טרם סיומו של פרק זה יצוין ב .34

לצורך הנגשת המידע בעניין נגיף נטית לציבור, כי ווהכרוכה בהצגת תשתית עובדתית רל

עניין נגיף הקורונה , המרכז מידע רב בעודייעמוד י משרד הבריאותיצר הקורונה החדש, 

 ./virus-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministryתו, בכתובת וההתמודדות א

 

של מספר החולים )בחלוקה לפי המתעדכנת תדיר בין השאר, עמוד זה מציג תמונת מצב 

ם ומספר המאושפזים )בחלוקה לפי מקום מצב רפואי(, מספר הנפטרים, מספר המחלימי

ווח על הפרת יהנגשת האפשרות לדאשפוז(. כמו כן, העמוד מאפשר דיווח על בידוד בית, 

מציע הסבר לגבי מי נדרש לבידוד בית וכן הנחיות לקיום בידוד בית,  חובת בידוד בית,

גיף ועוד. בריאות, חומרי הסברה, שאלות ותשובות בנושא הנ תהנחיות להתמודדות ושגר

, העמוד מפנה לעמוד נוסף ובו כלל ההנחיות, הנהלים והמידע לצוותים על אלו נוסף

מקצועיים של היחידות השונות במשרד, לרבות שירותי בריאות הציבור וחטיבת הרפואה, 

guidelines-virus/medical-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry-בכתובת 

corona/ . 

 

ישנה הפנייה לכלל ההודעות  באתר המשרד בעמוד העוסק בנגיף הקורונהיתר על כן, 

פן המפורסמות באמצעות ערוץ הטלגרם של המשרד, המנגיש מידע רב בעניין הקורונה באו

החולים )לרבות  לגביהכולל בין השאר מידע מורחב בעניין תמונת המצב מידע זה,  .יומיומי

ותרשימים(, מידע על תחלואה לפי יישוב, מספר בדיקות יומי, הקמת מתחמי טבלאות 

 חות אפידמיולוגיים, סרטוני הסברהבדיקה ועדכונים נוספים בענייני בדיקות הקורונה, דו"

 ועוד.

 

ישנם אתרים של משרדי ממשלה נוספים, אשר מנגישים מידע רלבנטי בעניין כמו כן,  

 : בלבד דוגמאשם הקורונה. ראו ל
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 https://www.gov.il/he/Departments/General/corona_pmo -משרד ראש הממשלה 
 

  https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance  -משרד האוצר 
 

 https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/default.aspx –המוסד לביטוח לאומי 
 

 https://www.gov.il/he/departments/alerts/1-corona-virus -משרד המשפטים 
 

קודם להגשת העתירה עוד נזכיר, בטרם נפנה להצגת עמדת המשיבים, כי העותרים פנו  .35

 , אשר צורפה1בהודעת מזכיר הממשלה לעותרת  , ונענובפנייתם המקדימה הראשונה

בטרם היה סיפק בידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבים להשיב  .1נספח כ לעתירה

לפניותיהם הנוספות של העותרים לגופן, הוגשה עתירתם שבכותרת )אשר לאחר הגשתה, 

 צורפו אליה עותרים נוספים, לבקשתם ובהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד(.
 

 התערבות שיפוטיתהעתירה אינה מצדיקה  –דת המשיבים עמ

 

כפי שיפורט להלן, עמדת המשיבים היא כי אין מקום להושטה של סעד שיפוטי במסגרת  .36

במסגרת העתירה, העותרים מבקשים מספר סעדים, הנוגעים לחומרים  העתירה שבכותרת.

 שונים הנלווים לעבודת הממשלה. כפי שעולה מהאמור לעיל, ביחס לחומרים השונים

)תמלילי ישיבות הממשלה; פרוטוקולים של החלטות הממשלה; בסיס המידע והתשתית 

לאפשרות חשיפתו ולרמת חל דין שונה הנוגע  העובדתית שעמדו ביסוד החלטות הממשלה(

, ולמען הנוחות, נעשה החשיפה. נתייחס אפוא להלן לחומרים השונים ולדין החל בעניינם

 .בהתאם לסדר הסעדים המבוקשים בעתירה, ראשון ראשון אחרון אחרון כן

 

 –דין הבקשה לעיון בתמלילים  אינו מצדיק התערבות שיפוטית; –הסעד הראשון 

 התייתרה - פרוטוקולים של ישיבות הממשלהב ןלהידחות; הבקשה לעיו

 
סעדים: ראשית, לעיין -תתיבמסגרת הסעד הראשון מבוקשים, הלכה למעשה, שני  .37

בתמלילים המלאים )"הסטנוגרמות"( של ישיבות הממשלה מושא ענייננו; שנית, לעיין 

 בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מושא ענייננו.

 

דין הבקשה לעיון בתמלילים להידחות, בהיעדר כל עילה להתערבות  –כאמור לעיל  .38

שיפוטית, ואילו הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה הרלוונטיות שהתקיימו עד כה 

 התייתרה. –מצורפים כנספחים לתגובה זו, ולפיכך העתירה בהקשר זה 

 

 נפרט. .39

 

 התמלילים של ישיבות הממשלה

 

 לתקנון הממשלה, התמלילים הם ברמת סיווג "סודי ביותר".  71בהתאם לסעיף  .40
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יסוד: -לחוק 35העותרים טוענים כי הוראה זו סותרת כביכול את הוראותיו של סעיף  .41

 הממשלה, אולם עמדת המשיבים היא כי טענה זו שגויה. נסביר. 

 

משלה לקבוע את סדרי ישיבותיה יסוד: הממשלה, מסמיך את המ-)ו( לחוק31כאמור, סעיף  .42

 ועבודתה, דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה. 

 

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

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

 ה הם סודיים ואסורים לפרסום לשנים ארוכות.במליאתה ובישיבות ועדות השרים של

 

)ו( אינו עומד לבדו בנוגע לסמכותה החוקתית של הממשלה לקבוע כי 31סעיף הנה כי כן,  .43

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

 

המקנה לממשלה סמכות  )ו( בחוק היסוד,31, יש לקרוא את הוראת סעיף בהתאם לכך

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

המקנה תוקף חוקתי לקביעת הממשלה בנוגע לסודיות דיוניה ודיוני ועדות השרים 

 שהקימה.

 

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

שורש סמכותה החוקתית מ יונקת את חיותה –המשמעות של עיון בתמלילים של הדיונים 

ואף ניתן לומר שהיא  –)ו( לחוק היסוד 31של הממשלה לקבוע את סדרי דיוניה לפי סעיף 

 .אחד מהעניינים המהותיים ביותר בה, אם לא המהותי מכולם

 

כ"רשות המכוננת", החליטה להותיר  המשיבים יטענו, כי הכנסת, בכובעהלנוכח האמור,  

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

חיוותה את דעתה, למעשה, כי עניין סודיות דיוני הממשלה נתון לקביעת הממשלה; וכי 

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

פשרות לעיין בתמלילים של הדיונים שנים ארוכות, היא הסדר חוקתי ראוי, העולה בקנה א

 .ומעוגן היטב בדין אחד עם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל

  

על כן, הוראות תקנונה של הממשלה, המתייחסות לכך שתמלילי דיוניה אסורים לפרסום 

המוקנית  החוקתיתשורש הסמכות חיותן מ נקות אתולמשך שנים ארוכות, הן הוראות הי

 )ו( לחוק היסוד.31לממשלה, לפי סעיף 

 

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

בניגוד לקבוע בתקנון הממשלה, יהיה בה כדי לאיין את סמכותה של הממשלה לקבוע כי 

יסוד: -)ו( לחוק31ותה לפי סעיף ישיבותיה סגורות לציבור הרחב, בהתאם לסמכ

 . יסוד: הממשלה-לחוק (4))א(35לפי סעיף  שהוקנתה לה ; ולסמכותהממשלה
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של  תמליליםה תקנון הממשלה,ל 71סעיף בהתאם ל כי, בלבד לשלמות התמונהיצוין,  .44

נשמרים במזכירות הממשלה; ומזכיר הממשלה אחראי  ממשלה וועדות שריםהישיבות 

. חוק הארכיונים קובע הסדר לעיונו של הקהל בחומר הארכיוני. המדינהבגנזך  להפקדתם

"כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, )א( לחוק הארכיונים קובע כי 10סעיף 

אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי 

 תקופה קצובה מזמן היווצרו."

 

 8)א( לחוק הארכיונים הותקנו תקנות הארכיונים. תקנה 10בהתאם לסמכות לפי סעיף  .45

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

)אלא אם המפקיד,  לעיון הקהל אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בתוספת

. התוספת לתקנות הארכיונים קובעת, בין ה(בהתייעצות עם הגנז, החליט לקצר את התקופ

היתר, כי חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה, לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת 

הממשלה ושל ועדת שרים, למעט החלטה המסווגת כסודית, יימסר לעיונו של הציבור אחרי 

 35ליהן סעיף שלא חל עשנה. עוד נקבע בתוספת, כי סטנוגרמות של ישיבות ממשלה,  15

 שנה מיום היווצרותן. 30, תימסרנה רק אחרי תום יסוד: הממשלה-לחוק
 

העותרים אמנם מבקשים לחשוף את התמלילים של דיוני הממשלה, בשם עקרון הפומביות.  .46

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

ממשלתי פתוח הוא -פניםטרס ציבורי בעל משקל רב. דיון דיוני הממשלה וועדותיה אינ

פרסום הדיון וההצבעה -חיוני לתפקוד הממשלה במילוי תפקידה בניהול המדינה. אי

-האישית של כל שר תכליתם לאפשר דיון ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים, על

אפקט מצנן. הדיון הפנימי מאפשר לשרים להציג את העמדה הראויה בעיניהם מנת למנוע 

בכל ענין קונקרטי באופן חופשי ומשוחרר מלחצים. תכלית זו נועדה להבטיח את איכותו 

 ממשלתי ולסייע לממשלה לקדם את מדיניותה.  -של הליבון הפנים

 

עו"ד אריה  7024/03מ "עעתן בפסק הדין שנידברים שנקבעו בבהקשר זה נבקש להפנות גם ל .47

  ( אשר יפים גם לענייננו, בשינויים המחויבים:6.9.06)פורסם באר"ש,  ןגבע נ' יעל גרמ

 

לחוק ומתיר לרשות שלא למסור מידע בעל אופי  (4)ב()9בסעיף הסייג השני קבוע "

מציינים בהתייחס לסעיף זה את הערכת המחוקק כי  דברי ההסבר לחוקפנימי. 

"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 וק חופש המידעח)הצעת  הביקורת הפנימית של הרשות"

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

לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה, מחייב 

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

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

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

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

. על ורלמלא את תפקידה באופן אפקטיבי נפגעת וסופם של דברים בפגיעה בציב

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

של האינטרס הציבורי במתן אפשרות לעובדי הציבור לקיים ביניהם שיג ושיח 

פנימי בחופשיות, מתוך הידיעה כי ההחלטה עצמה תיחשף לציבור ותהא חשופה 

 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 

, כאמור, ההכרעה . עם זאתהמקצועיות במסגרת הפורום הפנימי בו הם משתתפים

 "בכל מקרה נעשית על פי נסיבותיו

 

ה אין להחיל את הסייג יכדי לבסס את טענתם לפ הנ"לדין ההעותרים אמנם הפנו לפסק 

כל שנקבע בפסק הדין הוא שיש לבחון את לחוק חופש המידע, אולם  (2))ב(9שבסעיף 

מונה יצוין כי נסיבות המקרה טרם הכרעה בבקשה לחשוף את דיוני הרשות. לשלמות הת

אינו מן הרגישים מדובר בנושא ש"בפסק דין זה נקבע בנוגע לנסיבות הקונקרטיות כי 

נוכח השלב המוקדם בו הופסקו הדיונים, נראה כי הטעם העיקרי לחיסיון " כיו ";ביותר

הבטחת איכות ההחלטות על ידי מתן אפשרות לקיים דיון חופשי, ענייני וחף  –תכנם 

 מה שאין כן בענייננו.". ידה ניכרתנחלש במ –מלחצים 

 

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

 (: 2004) 150( 5), פ"ד נחהוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' משרד המשפטים 7759/01

 

"מניעת חשיפתם האישית של עובדי הציבור בגדר פרסום תוכנם של דיוניה 

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

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

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

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

הציבור להתבטא בפתיחות ולהתדיין ביניהם בחופשיות בעניינים הטעונים 

 החלטה".

 

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

 (.5.5.08)פורסם באר"ש, שופטים 
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סוגי החומרים שהתבקשו במסגרת ההליכים הנזכרים לעיל  יןכמובן, קיימות הבחנות ב 

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

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

החלטות בענייננו ינתן העובדה שהגנת הפרטיות וכיו"ב. עם זאת, בסיכומם של דברים ובה

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

חשיפת -באישקבלתם, לפי העניין, הרי שבענייננו, לעמדת המשיבים, האינטרסים 

ההחלטה להעדיף את  –למצער . העניין הציבורי שבחשיפתם התמלילים גוברים על

אינה חורגת ממתחם הסבירות; ואינה מקימה כל עילה להתערבות  האינטרסים האמורים

 נכבד.משפט השל בית ה

 

גם את עקרון האחריות המשותפת, עקרון יסוד  מתמסירת התמלילים הולמ ימנעותה .48

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

הכנסת כגוף אחד, ולפיכך כל פני להממשלה נושאת באחריות ". הכנסת אחריות משותפת

על  החלטה שהיא מקבלת מחייבת את כל חבריה במנותק מאופן ההצבעה של השרים.

, קול אחד בכנסת, ולכן העמדה הגלויה היא זו עליה החליטה הממשלה, הממשלה להשמיע

 ועמדתו של כל שר בממשלה היא עמדה פנימית, בדרך לגיבוש ההחלטה. 

 

שר  יחלוק לאלתקנון הממשלה כי " 87בהתאם לעקרון האחריות המשותפת, מורה סעיף  .49

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

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

האחריות "", במסגרתה צוין כי שרים להחלטות הממשלהמחויבות שרים וסגני " ןבעניי

מעקרונות המשותפת של שרי הממשלה וסגני השרים ומחויבותם להחלטות הממשלה הן 

 ".להיסוד של המבנה החוקתי של מדינת ישרא

 
הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני, בשילוב עם העובדה שממילא ההחלטה כללו של דבר,  .50

והיא תחייב את השרים כולם באחריות משותפת, עומדים ביסוד שתתקבל היא אחת 

ח הסמכויות שנתן בידה והוראות סודיות הדיונים, אשר קבעה הממשלה בתקנונה, מכ

כמו כן, כפי שהובהר לעיל, יש לבחון את ההסדרים יסוד: הממשלה. -המחוקק בחוק

ההחלטה, הפרוטוקולים, סדרי היום  כמכלול, ולתת את הדעת לכך שההחלטות, הצעות

 אינם סודיים ככלל.  –וסיכומי הישיבות 

 

הממשלה,  :יסוד-לחוק 35-ו 31עמדת המשיבים בנוגע לפרשנות הנכונה של סעיפים כאמור,  .51

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

בין עובדי  ל התייעצויות פנימיותש תרשומות, יונים פנימייםדידע בדבר מ"חייבת למסור 

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

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

 .הקבועות בדין"
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לתקנון  71הממשלה וסעיף  :יסוד-לחוק)א( 35כמו כן, לנוכח המפורט לעיל בנוגע לסעיף  

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

 .פי דין-עלמסירת מידע אשר אין לגלותו -איהמידע, אשר מתייחס ל

 
הממשלה, קובע במפורש כי לא די בפרסום של לחוק יסוד:  35סעיף העותרים טוענים כי " .52

החלטות הממשלה אלא נוקט לשון ברורה וחד משמעית: 'הדיונים וההחלטות' כלומר ככל 

שפרסום של החלטה הוא מותר ואינו נכלל בחריגים לפרסום, אז יש לפרסם בדיוק באותו 

 (. לעתירה 33" )סעיף אופן את פרוטוקול הדיון המלא אשר הוביל לאותה החלטה

 

לתקנון בעניין סודיות התמלילים של דיוני  71בלי לגרוע מעמדת המשיבים לפיה סעיף  .53

יסוד: הממשלה, יובהר כי -( לחוק4)א()35)ו( וסעיף 31הממשלה עולה בקנה אחד עם סעיף 

 :יסוד-)א( לחוק35המשיבים אינם מקבלים את הפרשנות שמציעים העותרים לסעיף 

 הממשלה. נסביר. 

 

 35" כמשמעותם בסעיף הדיונים וההחלטות של הממשלה, לשיטת המשיבים, "ראשית 

יסוד: הממשלה, אינם מתייחסים לתמלילים של הדיונים. בהקשר זה יודגש, כי סעיף -לחוק

 יסוד: הממשלה, אינו כולל הוראות מפורטות באשר לאופן תיעוד דיוני הממשלה-לחוק 35

דרש מכוח חובות שונות המוכרות מן המשפט הגם שתיעוד באופן זה או אחר, בוודאי נ)

; וממילא אינו כולל כל הבחנה בין תמלילים מלאים של הדיונים לבין פרוטוקולים (המינהלי

לתקנון הממשלה. בהתאם לעקרונות שנסקרו לעיל, בדבר  72שלהם, כהגדרתם בסעיף 

ים סבורים המשיב –הצורך בדיון פנימי פתוח וענייני; והאחריות המשותפת של הממשלה 

 " אינה כוללת את תמלילי הדיונים.דיוניםכי פרשנות נכונה למונח "

 

רשימת מקרים יסוד: הממשלה מונה כביכול "-לחוק 35לפיה סעיף  עותריםשנית, טענת ה 

הממשלה קובע חובת  :יסוד-)א( לחוק35אינה מבוססת. לשיטת המשיבים, סעיף  -" סגורה

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

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

 

המחוקק הבחין בצורה ברורה בין הכנסת לבין הממשלה בהקשר זה נבקש להדגיש, כי 

ידי המחוקק לקבוע את סדרי -. כך, שתי הרשויות הוסמכו עלמביות הדיוניםלעניין פו

עבודתן. עם זאת, לגבי הכנסת קבע המחוקק במפורש כי דיוניה יתקיימו בפומבי )סעיפים 

יסוד: הכנסת(, בעוד שאת הממשלה הסמיך בחוק היסוד לחסות את דיוניה. -לחוק 28-27

הכיר בהבדל המהותי בין  -שות המכוננת נאמר הר שמא –הראשי עצמו מכאן שהמחוקק 

 . רשויות, כלל המשקף את ההבדלים בתפקידי הין פומביות דיוניהםיהרשויות לענ

 

עקרון השקיפות מקבל ביטוי ראוי בתקנון הממשלה ובדרך טיפולה בפועל של הנה כי כן,  .54

של  ,מזכירות הממשלה בחומרי הממשלה, הכוללים פרסום יזום של החלטות הממשלה

וכן אפשרות למסור את פרוטוקולי  ;הצעות ההחלטה המונחות לפניהשל סדרי יומה ו

 ההחלטות.
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שיקולים  בצדווקיימים  , אינו עומד בחלל ריק,עם זאת, עקרון השקיפות אינו ניצב לבדו 

כבדי משקל נוספים, ובראשם עקרון האחריות המשותפת והחשש מפני "האפקט המצנן" 

  תהליך קבלת ההחלטות ועל טיבו, בבחינת יצא שכרו בהפסדו. אשר עלול להשפיע על

 
על אף האיסור החל בדבר עיון  ( לתקנון,2)ד()71בהתאם לסעיף לשלמות התמונה יצוין כי  .55

, בנסיבות מיוחדות, לאשר לעובד ציבור לעיין בתמליל רשאי בתמלילים, מזכיר הממשלה

זכות  הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור. של ישיבת ממשלה לצורך עבודתו השוטפת ובתחום

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

עושים זאת במזכירות הממשלה בלבד ואינם מקבלים העתק  תמליליםהרשאים לעיין ב

יסוד: הממשלה, להתיר -לחוק )ב(35מזכיר הממשלה הוסמך, מכוח סעיף  ,כמו כן ממנה.

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

מגלה עם זאת, המשיבים אינם סבורים שהעתירה או שרים שייקבעו על ידי ראש הממשלה. 

תמלילים בדרך שמהווה חריג לכלל בדבר סודיות ה ות המקרה דנןנסיבעילה לפעול ב

, ולחרוג מהדרך בה נוהגים מימים שנקבעו בתקנון והגבלת העיון בהן לנסיבות הספציפיות

  .ימימה בהתאם לתקנות עבודת הממשלה הנוכחי, ולתקנונים שקדמו לו

 

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

בעניינו, . ביצוע תפקידם של עובדי הציבור ולצרכי ,מה נאמר בדיון בהקשר ספציפי כלשהו

לצורך קונקרטי של בירור או  נוגעתאינה תמלילים הבקשה לפרסום הבכל הכבוד הראוי, 

אלא מטעמים כלליים של שקיפות וחשיבות הנושא  ,ליבון הנאמר בהקשר ספציפי שנדון

 לשיטתםאולם  ה,בשיקולים אלכפי שפורט לעיל, המשיבים אינם מקלים ראש  שעל הפרק.

אין בשיקולים כלליים אלו, המתקיימים גם ביחס לדיונים שמקיימת הממשלה בהקשרים 

אחרים )לרבות סביב אירועים יוצאי דופן אחרים או סוגיות כבדות משקל(, כדי להצדיק 

 ה מן הכלל. יסטי

 

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

-יסוד: הממשלה, על-לחוק 35ניינים שפרסומם נאסר לפי סעיף הממשלה להתיר פרסום ע

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

מטעמים של הצורך בשקיפות חורגת מהסמכות הקונקרטית של מזכיר הממשלה להתיר 

ובהוראות שנקבעו עיון או פרסום ספציפי, ומשמעה התערבות בשיקול דעת הממשלה 

לתקנון, על רקע מכלול  75-ו 71. אכן, עיון בסעיפים , המהווה החלטת ממשלהבתקנון עצמו

ההסדרים בענייננו, מעלה כי מתן עיון בתמלילי ישיבות ממשלה יצריך הפעלת שיקול דעת 

של הממשלה עצמה )ולא רק של מזכיר הממשלה(, וכך הוא גם הגיונם של דברים שעה 

 בוקשת נוגעת לעיון בדברי השרים עצמם.שהחשיפה המ

 

נוכח שחוק היסוד קובע רשימת מקרים סגורה, עם אפשרות לשיקול העותרים טוענים כי " .56 

( ברור כי קביעה גורפת על חיסיון ישיבות 4)-( ו3)א()35דעת במקרה האמור בסעיפים 

עתירה; ההדגשה ל 31" )סעיף בניגוד מפורשת להוראות חוק היסודממשלה באשר הן הינה 
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כפי שפורט לעיל, עמדת המדינה היא כי תקנון הממשלה עולה בקנה אחד עם  במקור(.

יסוד: הממשלה. בהמשך לכך, קבלת טענת העותרים משמעה הטלת -הוראותיו של חוק

לבחון פרטנית כל בקשה לגילוי תמליל של הממשלה או ועדותיה תטיל  הממשלהחובה על 

 ל הממשלה.עומס בלתי סביר לחלוטין ע

 

, מזכיר הממשלה מוסמךעל רקע טענת העותרים לפיה מדובר בהוראה גורפת, יובהר כי  .57

אולם סמכות זו  –לים של ישיבות הממשלה תמלילהתיר פרסום של , בהתאםיונחה אם 

של  התמליליםתופעל במקרים חריגים ונדירים ביותר. הכלל שקבעה הממשלה, לפיו 

, הוא : הממשלהיסוד-)א( לחוק35-ו)ו( 31סעיפים , כהסדר בסיסי לפי הם סודיים ישיבותיה

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

חשיבות זו משליכה גם על הקושי אלא ש , נהפוך הוא;בנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה

לפיכך, ו לעיל בנוגע לסודיותם. ים שפורטישבחשיפת התמלילים, בשים לב לרציונל

ו חריגה מהכלל שקבעה הממשלה, נהצדקה להתיר דווקא בעניינאין בים סבורים כי יהמש

לשון אחר, בענייננו  כלל שנועד כאמור להגן על אינטרס חיוני מהמעלה הראשונה.

 .חריגה ממנוליישום הכלל, ולא ל םהרציונליימתקיימים במלוא עוזם 

 
 קשר זהמתייחסים בעתירתם למספר פרסומים באמצעי תקשורת שונים ובההעותרים  .58

כאשר הרשות עצמה מתייחסת ביוזמתה לחילוקי דעות במסגרת הדיונים טוענים כי "

 66" )סעיף הפנימיים, מתחזקת הדרישה לגלות פרטים נוספים על אודות חילוקי דעות אלו

של כב' השופט גולדברג  טדעת מיעולעתירה(. בהקשר זה מצטטים העותרים מתוך 

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

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

הרשות עצמה מתייחסת ידיעות על הנאמר בדיוני הממשלה אינה מלמדת על כך ש"

)כדבריו של כב' השופט גולדברג  "דעות במסגרת הדיונים הפנימייםביוזמתה לחילוקי ה

בין וחד כי יש הבדל מהותי  ברי. בהקשר זה, (44בהחלטה הנזכרת לעיל בעניין יהב, בעמ' 

 פרסומים רשמיים מטעם הרשות לבין פרסומים כאלה או אחרים באמצעי תקשורת שונים. 

 

לפרסומים היזומים הנהוגים  יםההפניות של העותרפרק זה, יצוין כי -בטרם סיומו של תת .59

שביסוד תהליך חומרי רקע לפרסומם של  תייחסותמ(, לעתירה 45סעיף  )ראובאנגליה 

ההפניה ביחס לארצות הברית  .קבלת ההחלטות בלבד, ולא לסיכומי דיונים או תמלילים

ובזהירות , על פני הדברים , אולם נראהשלא נמצא אינטרנט כוללת קישור לעמוד

עוד כי גם שם הכוונה היא לפרסום חומרי רקע כאמור.  ומבלי לקבוע מסמרות המתבקשת,

מדינות בהן על פני הדברים, נראה שהדין בישראל דומה לדין הקיים ביצוין בהקשר זה, כי 

הדומה במהותו יש גוף ממשלתי  בהןקרי גם , בהקשרנו שיטות משפט דומותקיימות 

בוחרות לחסות חלקים משמעותיים  –בדומה לישראל  –ת אלה לממשלה בישראל. מדינו

 מהמידע הנוגע לדיוני ממשלותיהן. 

   

צילום חוות הדעת של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיום בהקשר זה, מצורף  

  .2מש/ ומסומן 16.6.13
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חוות דעת זו, שעניינה היה שקיפות אופן הצבעת שרים בוועדות שרים לחקיקה, כללה אף  

. דיוני הממשלה והחלטותיהלסודיות המצב המשפטי בנוגע  ןבענייסקירה השוואתית 

מפאת קבועי הזמן להגשת התגובה לעתירה שבכותרת, לא תוקפה חוות דעת זו במישור 

ככל מקיפה , מובא כאן לשם הצבת תמונה 2013, והאמור בה, הנכון לשנת ההשוואתיהדין 

  הניתן לעת הזו של מצב הדברים המשפטי, ולמעלה מן הנדרש.

   

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

של דבר, לאחר  עתירה שם נמחקה בסופוה. בפומביות דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה

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

ב"כ בין כי במסגרת ההתכתבויות המקדימות בין המדינה ל ,יצוין עוד .(18.12.17דין מיום 

של היועצת המשפטית  30.1.2017העותרים באותה עתירה, נשלח אליהם מכתבה מיום 

קים משמעותיים מהמידע הנוגע ים לחסות חליהעוסק גם ברציונל למשרד ראש הממשלה,

 .3מש/ מכתב זה כנספחומסומן נה, מצורף לשלמות התמו ני הממשלה.לדיו

 

, והוא בדין יסודו – בענייננו הנה כי כן, האיסור בדבר עיון בתמלילים של דיוני הממשלה .60

. לפיכך, יש לדחות את דרישות העותרים כי כל עילה להתערבות שיפוטיתאינו מקים 

 לעיין בתמלילים של דיוני הממשלה.יתאפשר להם 

 

 הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה

 

לתקנון  72של ישיבות הממשלה מוגדר בסעיף  פרוטוקוליםהתכנם של כפי שפורט לעיל,  ..61

צריך לפנות למשרד ראש הממשלה, בבקשה  את הפרוטוקולים המעוניין לקבל הממשלה.

. פניות בעניין זה נבחנות לתקנון הממשלה 78לפי חוק חופש המידע, כפי שעולה מסעיף 

 של כל מקרה ומקרה. קונקרטיותה יופרטני ונענות בהתאם לנסיבותבאופן 

 

נוכח סירובו העותרים טענו בעתירתם כי הם נמנעו מהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע " .62

העותרים מתייחסים לכלל  לעתירה(. 76" )ראו סעיף [...]הקטגורי של מזכיר הממשלה 

)בלא להבחין, למשל, בין פרוטוקולים של החלטות לבין  החומרים כ'מקשה אחת'

. פנייה בהליך לפי חוק חופש המידע הייתה מאפשרת להבחין בין החומרים תמלילים(

בכל  למסור ולהימנע ממסירת מידע שאין למוסרו. בנסיבות אלו,השונים, למסור את שניתן 

שהציגו העותרים להימנעותם מהגשה בקשה  נימוקכי ההכבוד הראוי, המשיבים סבורים 

זאת ועוד, לפי הנמסר ממזכיר הממשלה, בשיחה . דיו משכנע אינו -לפי חוק חופש המידע 

(, בסמוך לקראת פרסום עותרתה :)להלן 1בינו לבין העותרת  6.4.20שהתקיימה ביום 

כתבה בנושא בעיתון "הארץ", מסר מזכיר הממשלה כי אם יתבקשו הפרוטוקולים של 

לא  קונקרטית שכזוואולם, פניה  רלוונטיות, הן יימסרו לעותרת;הממשלה ההחלטות 

 נעשתה.

 

325



  
 

25 

 בהתחשבמד סעד חלופי בהקשר זה, והגם שניתן לטעון כי לרשות העותרים עמכל מקום,  .63

על הסף בהיבט זה; סעד המבוקש בנסיבות העניין המשיבים אינם עומדים על דחיית ה

פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה  מיצילו, של הדברים ולאחר בחינה קונקרטית

  .4מש/ומסומנים  מצורפים מועד כתיבת שורות אלו עדו 8.3.20בתקופה שמיום 

 

פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות הממשלה החל מיום יובהר, כי החומר המצורף כולל  

עלה ו 8.3.20יום לפרוטוקולים של ישיבות שקדמו  ;ועד מועד כתיבת שורות אלו 8.3.20

וכן פרוטוקולים של ועדת  ;הנושא הנדון גם אם לא היה קבוע כנושא לסדר היוםבהם 

-)נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, תש"ף חירוםשרים שהוקמה מכוח תקנות שעות 

 , ורלוונטיים לענייננו.2020

 

משכך הדבר, ממילא מתייתרת העתירה בכל הנוגע לסעד המבוקש שעניינו עיון  

וונטיות עד מועד כתיבת שורות אלה, והיא בפרוטוקולים הנוגעים לישיבות הממשלה הרל

 .בהיבט זה מיצתה עצמה

 
 כי אין)והדברים מתקשרים לסעד השני המבוקש, שבו נעסוק מיד בסמוך(, לצד זאת יובהר  .64

מזכירות הממשלה לפרסם פרוטוקולי החלטות באופן יזום  ה שלכוונ באמור כדי ללמד על

מעתה ואילך, שכן לפרסום כאמור אין עוגן בתקנון עבודת הממשלה וממילא עיקר המידע 

 תוגשנה בקשות לקבלתאם מפורסם באופן יזום.  –ההחלטות עצמן  –המצוי בהן 

עשה מאמץ להיענות להן בלוח זמנים קצר יי ,חוק חופש המידעהפרוטוקולים בהתאם ל

 ככל הניתן, בהתחשב במכלול הנסיבות והאילוצים הקיימים.

 

 הוא התייתר. –בחלקו דינו להידחות, ובחלקו  –עד כאן באשר לסעד הראשון, אשר כאמור  .65

 

אין מקום להנגשה יזומה של התמלילים להידחות;  –דין הסעד השני 

 והפרוטוקולים הרלוונטיים לענייננו 

 

כי בית המשפט יורה למשיבים לנמק  , במסגרת הסעד השני,העותרים מוסיפים ומבקשים .66

התמלילים ופרוטוקולי ישיבות הממשלה בנוגע לצעדים  ינגישו לציבור את"מדוע לא 

 גם דין סעד זה להידחות. –לעמדת המשיבים  ". ולהתמודדות עם המשבר

 

בהתאם לאמור לעיל, אין מקום לאפשר עיון שאשר לבקשה להנגשה יזומה של תמלילים,  ..67

 ממילא, ועל דרך קל וחומר, אין מקום להנגשתם היזומה. הם;ב

 

היא כי אין בסיס משפטי  שיביםעמדת המ ,רישה להנגשה יזומה של הפרוטוקוליםאשר לד .68

הפרוטוקולים של ישיבות  לפרסם באופן יזום אתלפיה הממשלה מחויבת כביכול לטענה 

יסוד: הממשלה, לא מתקנון -אינו מתחייב לא מחוקהממשלה. פרסום יזום כאמור 

רק ביחס  של רשות חובת פרסום יזום )א(6הממשלה ולא מחוק חופש המידע, הקובע בסעיף 

 . "הנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור"ל
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ידי העותרים, כדי -למען הסר ספק, יובהר כי אין בהעדר חובה לפרסום יזום כמבוקש על .69

במסגרת פרסום יזום שאין  –המשיבים אינם רואים לנכון למסור מידע רב ש על כךללמד 

 חובה משפטית לעשותו; ובמסגרת מענה לבקשות לפי חוק חופש המידע. 

 

הכולל את  סדר יומהואת  החלטותיהכפי שפורט לעיל, הממשלה מפרסמת באופן יזום את  .70

הצעות החלטה . בעת האחרונה, הממשלה מפרסמת באופן יזום גם הצעות ההחלטה

בכך, פועלת הממשלה בהתאם לאיזונים הקבועים  טלפוני.המתקבלות בדרך של משאל 

אשר מעגנים באורח סטטוטורי את מערכת השיקולים הצריכה לעניין בחוק חופש המידע 

 .ואת האיזון הראוי ביניהם

 

מקום למתן צו שיפוטי שיחייב את המשיבים כל בנסיבות אלו, עמדת המשיבים היא כי אין  .71

 הממשלה באופן יזום.  דיונילפרסם את הפרוטוקולים של 

 

של ישיבות הממשלה והצעות ההחלטה  היום ילהידחות; סדר –דין הסעד השלישי 

 בקרוב, ובכך יתייתר עיקרו של הסעד המבוקש  יםמפורסמלהיות  יםצפוי

 

בסיס המידע  ינגישו לציבור את"כי המשיבים במסגרת הסעד השלישי דורשים העותרים  .72

 . "והתשתית העובדתית על בסיסם התקבלו החלטות הממשלה

 

, אשר צפוי להסתיים עד סוף פרסום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלההיובהר, כי  .73

כל  ביא למצב בו עומדים לעיון הציבורי חודש אפריל כאמור לעיל )בכפוף לאילוצי השעה(,

ידי -שהופצו לחברי הממשלה עלוהצרופות להן  סדרי היום, הצעות ההחלטה ודברי ההסבר

לפיכך, עם סיום הליך פרסום החומרים, צפויה העתירה  מזכירות הממשלה בעת הזו.

 להתייתר ברובה המוחלט גם בהקשר לסעד זה.
 

פי מהות הגורם שאליו ביצעו -עלפי תוכנה, -על –נזכיר כי העתירה שבכותרת גדרה עצמה 

זהות פי -ועלבטרם הגשת העתירה )מזכירות הממשלה( הראשונית העותרים את פנייתם 

לעניינו של בסיס המידע והתשתית העובדתית  –גורמי הממשלה שצורפו אליה כמשיבים 

ות מזכירות הממשלה לצורך קבלת החלטותיה עצבאמחברי הממשלה פני לשהונחו 

עתירה, של הנגשת כלל במסגרת ישיבותיה, ואין עניינה בסוגיה הכוללנית, החורגת מגדרי ה

החומר המקצועי שעמד בפני מקבלי ההחלטות בדרגים שונים בעת קרות האירועים מושא 

 ענייננו.   

 

אשר מופצות לחברי  (והצרופות להן)ודברי ההסבר יוזכר, כי מעבר להצעות ההחלטה  .74

ר, מידע רב ביות באופן שוטף ידי מזכירות הממשלה, לחברי הממשלה מועבר-הממשלה על

בין היתר באמצעות קבוצת הוואטסאפ הייעודית אשר נפתחה ביוזמת המל"ל, כמפורט 

 לעיל.
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בקבוצת מל"ל מיים של הלאו המרכז לניהול משבריםהמידע שמועבר באמצעות  .75

המופץ באמצעות מזכירות הממשלה לקראת אינו חלק מהמידע  שתוארה לעיל וואטסאפה

, סקירותנתונים, מסמכים, בשעל בסיסו מתקבלות החלטות הממשלה. מדובר וישיבותיה, 

לאו דווקא בהקשר ו םהיו שעות כל לאורך ושיטתי סדור שוטף באופן יםמועברה ועדכונים

  .החלטת ממשלה כזו או אחרת או לקראת

 

פניותיהם המוקדמות של למעלה מן הנדרש, כי המל"ל אינו משיב לעתירה שבכותרת,  יצוין .76

אין העתירה שבכותרת מהווה אכסניה ראויה לבקשת וממילא , אליוהעותרים לא כוונו 

צירוף משיבים רלוונטיים מבין רשויות השלטון, ראו והשוו: בג"ץ -איסעד נגדו )לעניין 

פורסם ) חשמל –חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים  6478/15

 (.19(, בפסקה 20.4.17באר"ש, 

 

ידי מזכירות -עלשהופצו  מל"לה ם מטעםמסמכילשלושה ביחס כי  יצויןבהקשר זה  .77

 וואטסאפקבוצת ה באמצעות לאומיים במל"ל המרכז לניהול משבריםידי -עלולא  הממשלה

פרטניות הדרך, אם הם חפצים בכך, להגיש בקשות  העותריםלפני פתוחה , שתוארה לעיל

   . בכפוף לאילוצים השונים ומתוך ראיה חיובית,באופן פרטני בחנו יוהללו ילקבלתם 

 

דרישת העותרים להנגשת המידע שעל ל גם בנוגעלנוכח האמור, עמדת המשיבים היא כי  .78

מיצתה  היא, ושיפוטימתן סעד אינה מצריכה  העתירה – בסיסו התקבלו החלטות הממשלה

 ., למצער ברובה המוחלטאת עצמה

 

אין כל מקום להורות על בטלות הוראות תקנון עבודת להידחות;  –דין הסעד הרביעי 

 הממשלה

 

בטלות הוראות תקנון הממשלה " העותרים להורות על במסגרת הסעד הרביעי, מבקשים .79

, העוסקים בסודיות מוחלטת ומלאה של הפרוטוקולים של הממשלה, וזאת בניגוד 34-ה

 .": הממשלהלחוק יסוד 35להוראות סעיף 

 

בשים לב  י,נבשיהוי קיצו הנטענתקנון הממשלה, בראשית יצוין כי הטענה לביטול הוראות  .80

 26.5.15מיום  29, אושר במסגרת החלטת הממשלה מס' 34-שתקנון עבודת הממשלה ה לכך

המשיבים סבורים  לו בשל כך, (.)ובהקשר זה יוזכר כי הוראות דומות היו גם בתקנוני עבר

 אין מקום להיענות לסעד המבוקש. כי

 

ממילא גם לגופם של דברים לא נפל כל פגם בהוראות  -וזה העיקר אולם, כפי שראינו לעיל,  .81

למען הסדר הטוב  .: הממשלהיסוד-התקנון, ובוודאי שהן אינן סותרות את הוראות חוק

מוחלטת ומלאה סודיות יוזכר כי בניגוד לטענות העותרים, תקנון הממשלה לא מורה על "

" ובהקשר זה יש הבחנה ברורה בין התמלילים לבין הפרוטוקולים, של הפרוטוקולים

קובע כי סיווגם של תמלילים  הממשלהלתקנון  71כמפורט לעיל. בתמצית, יוזכר כי סעיף 

אלו הוא "סודי ביותר", ומחיל איסור בדבר עיון בתמלילים אלו למעט לחברי הממשלה. 
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יסוד: -)א( לחוק35)ו( ועם סעיף 31ות אלו עולות בקנה אחד עם סעיף כמפורט לעיל, הורא

עקרון השקיפות, הממשלה; ועם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל. כאמור, 

שאין להפריז בחשיבותו לענייננו, אינו ניצב לבדו ויש לאזנו מול שיקולים מתחרים כבדי 

רי הממשלה והחשש מפני "האפקט משקל, ובראשם עקרון האחריות המשותפת של חב

בהינתן  המצנן" אשר עלול להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו.

המשקפת תפיסה לפיה זכות הציבור לקבל מידע מן הרשות אינה  –מלאכת איזון הזו 

ועל בסיס הוראות הדין, עמדת המדינה היא כי אין כל מקום  -מוחלטת כי אם יחסית 

 ת התמלילים המבוקשת, וכי בענייננו תקף הכלל של איסור עיון בתמלילים אלו.לחשיפ

 

באשר לפרוטוקולים, תקנון הממשלה אינו קובע כי הם סודיים; ולמיטב הבנתם של  

המשיבים, העותרים אינם מבקשים את ביטול הוראותיו של תקנון הממשלה בעניין 

 הפרוטוקולים.

 

בידי הממשלה  נהנת רשות המכוננתהשנכתבו לעיל, כי  נבקש להוסיף, מעבר לדברים . 82

סמכות לקבוע את סדרי עבודתה והחלטותיה וניהול ועדותיה, ובפרט בסוגיית פנימיות 

פרסומם, והממשלה עשתה כן בתקנון מפורט. בהתאם לפסיקה, יש הבדל בין -הדיונים ואי

ביקורת "רגילה", לבין היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מעין שיפוטיות, שהיא 

ביקורת על החלטות הנוגעות לקביעת נהליה הפנימיים וסדרי עבודתה של הכנסת, ועל 

 1993/03בג"ץ מעשי החקיקה, שהיא ביקורת מצומצמת ביותר. במסגרת פסק הדין ב

, נקבע כי יש להניח (2003) 817(, 6פ"ד נז) התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה

דומים ינהגו אף בביקורת על סדרי עבודת הממשלה וועדותיה, בהיותו נושא שכללי צמצום 

 המטען הפוליטי הכרוך בו: נוכחולפנימי 

 

במישור אחר: ניתן להניח, כי בבוא בית המשפט לבחון שאלה הנוגעת לסדרי "

עבודתן של הממשלה וועדותיה, ינהג הוא לפי כללים הדומים לאלה המופעלים 

רלמנטריים של הכנסת )לעניין סדרי עבודתה של הממשלה פ-לגבי הליכים פנים

(. 724 --720)ה(,)ו( לחוק היסוד וכן רובינשטיין, בספרו הנ"ל, בעמ' 31ראו סעיף 

בהיות נושא זה עניין פנימי, הנוגע לאופן פעולתה של הממשלה, ולאור המטען 

הפוליטי שעשוי להיות כרוך בו, יפעיל בית המשפט, בהקשר זה, ביקורת 

   שיפוטית זהירה."

 

 להידחות. –משכך, גם דין הסעד הרביעי  .83

 

אין כל מקום לשנות מסיווגם של תמלילי ישיבות להידחות;  –דין הסעד החמישי 

 הממשלה הרלוונטיים לענייננו 

 
כל הפרוטוקולים )למעט חריגים שבהם( "במסגרת הסעד החמישי, מבוקש לקבוע כי  .84

המשבר אינם נכללים בגדר העניינים שהם סודיים אשר אינם העוסקים בהתמודדות עם 

 ."לחוק יסוד: הממשלה 35מותרים בגילוי לפי הוראות סעיף 
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29 

 

יוזכר כי תקנון הממשלה מבחין גם דין סעד זה להידחות, בהתאם לאמור לעיל. בתמצית,  .85

וגים בין התמלילים, אשר מסווגים כסודיים; לבין הפרוטוקולים אשר ככלל אינם מסו

ככאלה. בענייננו, יוזכר כי המשיבים אינם מתנגדים למסירת הפרוטוקולים והם מצורפים 

כנספחים לתגובה זו. באשר לתמלילים, כפי שפורט לעיל, המדינה סבורה כי אין מקום 

 לתקנון הממשלה, בהתחשב בכלל נסיבות העניין. 71לחרוג מהכלל הקבוע בעניין זה בסעיף 

 

היועץ המשפטי  חייתנהתערבות בהלהידחות; אין כל מקום ל –דין הסעד השישי 

 לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות הממשלה 

 

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת במסגרת הסעד השישי, מבוקש לקבוע כי  . 86

בטלה ומבוטלת בהיותה ( "3.1002פניות הציבור )הנחייה מס'  –מידע מישיבות הממשלה 

 ".לחוק יסוד: הממשלה 35ראות סעיף סותרת את הו

 

גם סעד זה, מבוקש בשיהוי ניכר וקיצוני, באשר הנחיית היועץ המשפטי לממשלה הנ"ל  .87

 (.2003חודש מרץ עודכנה לאחרונה בו) 7.5.97 היא מיום

 

אולם גם לגופם של דברים, בהתאם לאמור לעיל, הרי שלא נפל כל פגם בהנחיית היועץ,   .88

 יסוד: הממשלה. -חוקוהיא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, לרבות 

 

 סיכום 

 

עילה כל היא כי העתירה אינה מגלה  עמדת המשיביםאמור לעיל, נוכח כלל הלסוף דבר:  .89

 כבד מתבקש להורות על דחייתה. להתערבות שיפוטית ובית המשפט הנ

 

 ובתצהיר כותנתמוהנוגעות למזכירות הממשלה בתגובת המשיבים  עובדות המפורטותה .90

-ו 33-27)ג(, 3סעיפים ; העובדות המפורטות בזכיר הממשלה, מצחי ברוורמן-יצחקמר של 

מאיר בן שבת, היועץ  תגובת המשיבים והנוגעות למל"ל נתמכות בתצהירו שלל 78-72

 לביטחון לאומי וראש המל"ל.

  

 "ט בניסן תש"פכ היום,

 2020באפריל  23 

 

 

 

  

 

 
 שי כהן

 עוזר ראשי במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 שי כהן

 במחלקת הבג"צים סגן

 בפרקליטות המדינה

 אבי מיליקובסקי

 במחלקת הבג"ציםבכיר א' סגן 

 בפרקליטות המדינה
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 5נספח 

פרוטוקול הדיון וההחלטה 
 2414/20בבג"צ 
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 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בבית המשפט העליון

 
 2414/20 בג"ץ

 
 כבוד השופט ע' פוגלמן   פני:ל
 כבוד השופט מ' מזוז  
 כבוד השופט א' שטיין  

 
 או. נעה לנד1 העותרים:

 . הוצאת עיתון הארץ 2 
 . עו"ד שחר בן מאיר 3 
 . עו"ד יצחק אבירם 4 
 . התנועה לחופש המידע 5 
 חן מענית. 6 
 . טל שניידר7 
 בע"מ (1983תונות )י. גלובס פבלישר ע8 
 אחרונות . עיתון כלכליסט מבית ידיעות 9 
 גנון . תומר10 

  
 ד  ג  נ                 
 

 . ממשלת ישראל 1 המשיבים:
 . מזכיר הממשלה 2 
 . היועץ המשפטי לממשלה3 

 
 עתירה למתן צו על תנאי 

 
 (11.06.20י"ט בסיון התש"ף ) הישיבה: תאריך 

 
 

 איתמר לוי : מזכיר הרכב
  קלדנית:

 
 

 ; עו"ד רעות פריינריךעו"ד טל ליבליך : 7,6,2,1 העותריםבשם 
 

 עו"ד בן מאיר : 4-3 העותריםבשם 
 

 שלייט -עו"ד יערה וינקלר : 5ת העותרבשם 
 

 עו"ד אוריין אשכולי  : 10-8 העותריםבשם 
 

 ; עו"ד שי כהןעו"ד אבי מיליקובסקי : משיביםהבשם 
 

 
פרוטוקול    

 1 

 2בשלב הראשון נבקש מהעותרים ומהמשיבים לענות לשאלה מדוע לא  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 3 לפעול לפי חוק חופש המידע. וכן לפי הערכאה. 

 4 
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 1 עו"ד בן מאיר:

 2לחוק יסוד  35חוק חופש המידע שונה במובנים מסוימים, ויש לו פרמטרים שונים, מסעיף 

 3 . . 35הממשלה. אנחנו מדברים על סעיף 

 4 

 5לחוק יסוד הוא הדין, אבל יש מסגרת די מתקדמת ומוצלחת, מאשר  35 כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 6זה הדין שחל, אבל הנושא של מסירת מידע,  35-שהיו בתקופות שקדמו לחוק חופש המידע. נכון ש

 7נובו, מדוע -יש הסדר סטטוטורי עם ביקורת שיפוטית מפוקחת, שנותנים לבית משפט סמכויות דה

 8 לא להשתמש בערכאה הנכונה?

 9 

 10 ן מאיר:עו"ד ב

 11ומשהו עמודים של פרוטוקולים. הטענה  200כיוון שהטענה של המשיבים בעניין הזה, הם צירפו 

 12ודאי מונחת לפתחו של בית משפט, שהמילה "דיונים" בחוק יסוד הממשלה, ואפנה ושלהם, ש

 13 לתשובה, מתייחסת לפרוטוקולים. פרוטוקולים זה מה שהם צירפו.  53לסעיף 

 14 

 15, הפרשנות שלו היא 35זה לא הטענה. יש בסיסים שונים של הטענה. סעיף  כבוד השופט מ' מזוז: 

 16 לאו, וכל השאלות שקשורות.  האם מכלל הן נשמע –שאלה בפני עצמה 

 17עצם הפרוצדורה לבקש מידע, ויש סדרה של חוקים שכותבים הוראות של בקשת חופש מידע 

 18 ספציפי. 

 19 כאן יש את תקנון הממשלה; הוא מפנה לחוק חופש המידע, והחוק מפנה לחוק עצמו. 

 20 –המהותי במסגרת הבקשה לחוק חופש המידע, אתם יכולים להעלות את כל הטענות לגבי הדין 

 21 . אבל זה לא משנה את ההסדר הדיוני. 35, האם חל סעיף 9האם חל סעיף 

 22 

 23נוח לפעמים לדלג ערכאה. אנחנו מנסים לעבוד בצורה שיפוטית בכל  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 24 ההיבטים, ולא בצורה רנדומלית. 

 25 

 26 עו"ד בן מאיר:

 27  הטענה שלנו בבסיס היא לקבל את התמלילים של ישיבות הממשלה.

 28 2-יש לנו טענות שנוגעות לאופן הניסוח וההפעלה של תקנון הממשלה וההנחיה של היועמש, ו

 29 . 35המקורות האלה חורגים מהוראות סעיף 

 30 תבוא המדינה בבית המשפט המנהלי ותאמר שזה ההסדר הקבוע. : 1968הפנינו לחקיקה משנת 

 31 

 32אנחנו לא שולחים את אדוני למסלול בדין בגלל ששם הוא יזכה או  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 33יש לכם טיעונים,  –והפרשנות שלו, העובדה שאין דין אוסר  35יפסיד; יש לכם טיעון לגבי סעיף 

 34 וגם להם יש. לכל אחד יש את עמדתו. 

 35 
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 1; אבל הוא הסעיף ששולט על השאלה 35זה לא לגמרי ברור בכלל שסעיף  כבוד השופט מ' מזוז: 

 2אנחנו לא דנים בזה כרגע. הוא קובע הוראות סודיות. אין בהכרח חפיפה בין סודיות לחופש מידע; 

 3 לא כל מה שלא סודי יש עליו גילוי, יש שורה ארוכה של עילות ששוללות או נותנות שיקול דעת. 

 4 לכן השאלה היא יותר מורכבת. 

 5יש שורה ארוכה של שיקולים, שבתוכם  , ולכן פונים לבג"ץ; אבל35אתם אומרים שהכל מוסב על 

 6 , וכל אחד יטען את טענותיו. מה שיש כאן זו בקשה לחופש מידע. 35אפשר להעלות גם את סעיף 

 7 

 8 עו"ד בן מאיר:

 9 אבקש לחלוק על כבודו. 

 10 , וחוק חופש המידע חוקק הרבה אחרי. 1968חוק יסוד הממשלה חוקק בשנת 

 11 לה לא מחויבת לתת פרוטוקולים של הישיבות שלה. נניח שבחוק חופש המידע היה נאמר שהממש

 12 גובר על העניין הזה.  35אנחנו טוענים שסעיף 

 13 

 14לא אומר שום דבר פוזיטיבי. אדוני מנסה לגרור  35לכן אמרתי שסעיף  כבוד השופט מ' מזוז: 

 15 אותנו לדיון לגופו של עניין. אנחנו לא נעשה את זה. 

 16 רחוק מלהיות כך, רחוק מלתת מענה בלעדי לסוגיה הזו.  –זה חזות הכל  35הניסיון לעשות כאילו 

 17צריך להיבחן דרך אספקלריא של חוק חופש מידע, שקובע הוראות לגבי תחולה של  35גם סעיף 

 18 דינים וחוקים אחרים. זו לא שאלה שנשארה עמומה. 

 19 . יש חוקים ספציפיים שקובעים הוראות חופש מידע

 20הכללים הרגילים נשארים, אבל זאת שאלה, האם זה דין ספציפי או לא. הכל מתברר בשאלות של 

 21 חופש מידע, ולא בעקיפה שלו. 

 22 

 23 עו"ד ליבליך:

 24ויש התנגשות בין זה  –אני מפנה לתשובה שקיבלנו, שהתמלילים נמצאים תחת חוק הארכיונים 

 25 לבין חופש המידע; 

 26ם של מסירת מידע אלא גם בטלות ודברים שהם לא רק חופש אנחנו כוללים בעתירה לא רק סעדי

 27 המידע. 

 28 

 29אין טרוניות שניסיתם לפנות לכאן. ראינו את ההתכתבות שצירפתם,  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 30 עניינה באופן בלעדי במסירת מידע. לא ביקשתם סעדים אחרים. 

 31מיצוי 0ינים האלה היה איאנחנו מסתכלים על העניין הדומיננטי שעומד בבסיס העתירה; בעני

 32 הליכים. זו המחלוקת שעומדת כאן. 

 33בית המשפט לעניינים מנהליים הוא רק ערכאה ראשונה; יש דין מותווה, אנחנו מנסים לפעול 

 34 בצורה אחידה ושיפוטית. כל צד כמובן שומר על כל טענותיו. 

 35 

 36 עו"ד בן מאיר: 

 37 העתירה הזאת נולדה במצב המסוים של הקורונה.
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 1 

 2לפי מימד הזמן, בבית משפט לעניינים מנהליים עונים הרבה יותר מהר  שופט ע' פוגלמן: כבוד ה

 3 מאשר בית משפט זה. 

 4 זה שהמדינה עצמה מעדיפה להתדיין כאן, זה לא מחייב אותנו; אנחנו פועלים לפי הדין. 

 5 

 6 עו"ד בן מאיר: 

 7 מנהליים.  האם המדינה מוכנה לראות את התשובה שלה כתשובה לבית המשפט לעניינים

 8 

 9 זה אדוני יבוא בדברים עם חבריו.  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 10 

 11 עו"ד מיליקובסקי: מקובלת עלינו המלצת בית המשפט. 

 12 

 13 ניתן פסק דין. 

 14 
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 6נספח 

 בקשת המידע "החדשה"
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 2020 ביוני 17

 לכבוד

 הגב' שקד פרידריך לבטוב

 הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 באמצעות הגשה מקוונת                  משרד ראש הממשלה

 1998- בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 שלום רב,

היועצת  ה שלובהמשך למכתב, )להלן: "החוק"( 1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

 ,נספח אמצורף כה, 16.6.2020, אתמולמ עהתנועה לחופש המיד משרד ראש הממשלה אל ל המשפטית 

למן יום התפרצות נגיף הקורונה דבר ההתמודדות עם דיוני הממשלה בנבקש לקבל מידע הנוגע ל

לקראתם    הממשלה  לתשתית העובדתית שהונחה בפניכן  ו  ועד ליום מתן המענה לבקשה זו,  8.3.20201

נעה לנדאו   2412/20בבג"ץ ל העותרים בשם כלמוגשת יצוין שבקשה זו  הכל כמפורט מטה. ובמהלכם,

ה"ד שחר בן מאיר , עו"הארץ"ת עיתון עה לנדאו, הוצאנהגב' היינו,  ,ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 

   המידע.ויצחק אבירם וכן התנועה לחופש 

 והמסמכים המבוקשים הם אלה:הנתונים , על רקע זה

   :תיעוד מישיבות הממשלה .1

דיוני הממשלה שעניינם ההתמודדות הלאומית עם נגיף מ  סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם .1.1

הקורונה בתקופה האמורה לעיל. יובהר שהכוונה לדיונים בכל מישורי הטיפול במגפה  

 לרבות אלה:  ;וכיובובהשלכותיה, לרבות אלה הנוגעים לבריאות, רווחה, כלכלה, תעסוקה 

ר האפשרות להפעיל  סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מדיונים שנערכו בממשלה בדב .1.1.1

תכנית חירום לאומית שגיבש משרד הבריאות להתמודדות עם מגפה, כגון זו שפורסמה 

 2בכותרת "תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמית";  2007-ב

סטנוגרמות ו/או תמלילים ונספחיהם מדיונים שנערכו בממשלה בהתקנת תקנות לשעת  .1.1.2

 ; בלימת התפשטות המגפה, על השלכותיהחירום וכל חקיקה אחרת במסגרת המאבק ל

לעיל, שהתקיימו באמצעות   1.1העתקי הקלטות וידאו ו/או אודיו של דיונים כאמור בסעיף  .1.2

 3.שירות שיחות וידאו כדוגמת יישומון "זום"

לחוק  35עניינים המנויים בסעיף דיונים ביובהר כי המידע המבוקש בסעיף זה אינו מתייחס ל

 חלים לגבי אותם עניינים חובת סודיות ואיסור פרסום.הממשלה, שלפיו  יסוד:

 4:התשתית העובדתית להחלטות הממשלה .2

 
ישיבת הממשלה הראשונה מבין הישיבות שפרוטוקולי החלטותיהן צורפו   כך שביום זה נערכה מתיחום התקופה למן מועד זה נגזר  1
  .נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 2414/20בבג"ץ  23.4.2020שהוגשה ביום מטעם המדינה   תגובה מקדמיתנספח לכ
 . (7.6.2007)עדכון מיום   תכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמיתמשרד הבריאות  2
מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, מר משה  עם  11.6.2020ראיון ששודר בחדשות "כאן" ביום   המידע הנזכר בסעיף זה מבוקש בעקבות 3

 (. זה  בקישורלסרטון ש 07:50שתיעוד הישיבות שנערכו ב"זום" נשמר וזמין למבקשיו )ר' דקה בו ציין האחרון  בר סימן טוב, 
הקבוע  אין להחיל את הסייג (, ולפיה, ככלל, 9.6.2006פורסם בנבו, ) גרמן' נ גבע 7024/03 םעע"בעניין  ר' ההלכה שנקבעה לעניין זה  4

 .ה מלאכת עיצוב שנשלמה , מעל מידע עובדתי שנאסף על ידי הרשות לצורך גיבוש מדיניותלחוק ( 2)ב()9בס' 
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מצב הספיקה הן ביחס למצב התחלואה והן ביחס ל ,סקירה מקיפה של מצב הדברים בישראל .2.1

)כגון היציבות לרבות נתונים הנוגעים להיבטים ציבוריים נוספים ו ;מערכת הבריאותשל 

על החלטות הממשלה בשעת חירום; שיש בהם להשפיע( וכו' הפיננסית, מערך שרותי הרווחה

היערכות )משרד הבריאות ובתי החולים( בנוגע ל מערכת הבריאות על מצבנתונים וסקירות  .2.2

הזמינות  מספר מכונות ההנשמה ובכלל זה ,להכפי שאלו הוצגו לממשלתרחישים שונים 

היערכות בתי כן נתונים לגבי  וכוח האדם ולהבדיל, המוניטורים הדרושים להפעלתן,  ,  והתקינות

; לקליטת מאסה הולכת וגדלה של חולי קורונה שנזקקים לאשפוז  החולים והצוותים הרפואיים

שהוצג   בעת וכפי  על גורמי הרפואה  מידע הרפואי המקובל, לרבות המידע על אודות נגיף קורונה .2.3

;לשם קבלת החלטותיהן בנושא  35-לממשלת המעבר ולממשלה ה 

 , וההתמודדות עימו בפני מקבלי ההחלטות בנוגע להתפשטות הנגיףשהוצגו  מחקרים ומודלים .2.4

היכן שאלה שימשו את הממשלה לשם קבלת החלטותיה בנושא;

מדינות  שנקטו בנושאדרכי פעולה כפי שהוצג למקבלי ההחלטות, לרבות  מצב הדברים בעולם .2.5

;שנדונו בממשלה, בין שהחליטה לאמצן ובין אם לאושונות 

המגפה, על  לטיפול בהתפרצות ת טווח ות ארוכותכני, לרבות מדיניות ויעדי הממשלה .2.6

ל ידיה והיעדים שאומצו עשהוצגו לממשלה  התרחישים השונים התרחישיםהשלכותיה, וכן 

בנושא, על ההשלכות שנבחנו מקום שהממשלה לא תשיג את אותם יעדים;

התמודדות עם המשבר על כל היבטיו, שהוצגו לממשלה ו/או שגובשו על ידיה ל תכניות פעולה .2.7

מצגות שהוצגו לממשלה במסגרת כלל הדיונים בדבר התמודדות עם נגיף הקורונה. לרבות

יובהר שאין באמור בסעיף זה כדי לבקש לקבל מידע שאינו מצוי בידי הממשלה, למען הסר ספק,  

 .הבפני הוצגאשר אלא רק מידע שהוכן לצורך קבלת החלטות הממשלה במהלך דיוניה, ו

החוק אינו מחייב מבקשי מידע לנמק את בקשתם, הטעמים שביסוד להשלמת התמונה, יצוין שהגם ש

2412/20בקשה זו מפורטים בהרחבה בעתירה שהגישה העותרת ביחד עם שורת עותרים נוספים בבג"ץ  

כן יצוין שהמדינה כבר גיבשה עמדה  .בקישור זההזמינה , נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

ובנסיבות  ,בקישור זההזמינה במסגרת תגובה מקדמית באותו הליך, כתובה שהוגשה לבית המשפט 

כלל המידע   לרבות –, ומוטב ה הנוכחיתלבקש ללא שיהויו מלאעל קבלת מענה  יםהמבקש יעמדואלה 

 .בה המבוקש

שכבר  סבר "ץבגולאור העובדה ש ,חשיבות ציבורית אדירהלמידע המבוקש בשים לב לכך שבנוסף, 

בתזכורות והתראות אין בכוונת המבקשת לפנות  יובהר ש,  בקשר עם ההליך שלפניו  קיימת בקשת מידע

   .תקבל מענה במועד, תפנה לערכאותאם לא נוספות לגבי הבקשה הנוכחית, ו

יום מעת   30- ולא יאוחר מ ללא שיהוי,נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו 

ומתחייבת, אם תידרש,  פטורה מתשלום אגרת בקשהקבלתה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר( 

₪. במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת  151לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסך 

תשלול את האפשרות הסכמת התנועה לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק 

 לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 ,בתודה ובברכה

עו"ד ,  יצחק אבירם                    "ד, עושחר בן מאיר                        הגב' נעה לנדאו                      איה מרקביץ', עו"ד        
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 ראש הממשלהמכתב היועצת המשפטית למשרד  
 ל התנועה לחופש המידע א

 16.6.2020מיום 
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מכתב הסירוב של המשיבים 
 22.07.2020מיום 
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Prime Minister’s Office 
ة رئيس ديوان  م  الحكو

 משרד ראש הממשלה

 

 היחידה לחופש המידע

 Freedom of Information Unit  
 

 

    

' אב תש"פא ירושלים,   

 2020יולי  22 רביעי יום

 :לכבוד

 עו"ד איה מרקביץ'

 עו"ד שחר בן מאיר

 עו"ד יצחק אבירם

 גב' נעה לנדאו

 התנועה לחופש המידע

 

 שלום רב,

 

 בקשה לקבלת מידע בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונההנדון: 

 17.6.2020סימוכין: בקשתכם מיום 

 

 -)להלן  1998 –שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח במענה לבקשתכם 

בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה, והתשתית  (,החוק

 :הריני להשיבכם כדלקמןהעובדתית שהונחה בפני הממשלה לקראתם ובמהלכם, 

 

ביקשתם לקבל תיעוד מישיבות הממשלה, ובכלל זה: סטנוגרמות ו/או  ,לבקשתכם 1סעיף ב .1

תמלילים של ישיבות הממשלה בנושא התמודדות עם נגיף הקורונה, וכן העתקי ההקלטות של 

הדיונים. אין ביכולתנו להיענות לבקשתכם זו, מהטעמים שפורטו בהרחבה בתגובת המדינה 

לתקנון  14בתמצית נזכיר כי סעיף  שראל ואח'.נעה לנדאו ואח' נ' ממשלת י 2412/20לבג"ץ 

לתקנון עבודת הממשלה  71עבודת הממשלה קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות, וסעיף 

קובע כי סיווגם של תמלילים של ישיבות הממשלה בדיוניהן הוא "סודי ביותר", והעיון בהם 

לה נקבע מכוח אסור למעט לחברי הממשלה ובתנאים שנקבעו בו. תקנון עבודת הממש

הנ"ל  71)ו( לחוק יסוד: הממשלה כאשר לעניין סעיף 31סמכותה של הממשלה לפי סעיף 

( לחוק יסוד: הממשלה לקבוע עניינים 4)א()35רלוונטית גם סמכותה של הממשלה לפי סעיף 

( לחוק, שלפיו רשות ציבורית לא תמסור מידע 4)א()9שישמרו בסוד. משכך, בהתאם לסעיף 

ותו לפי כל דין,  אין באפשרותנו למסור את התמלילים או את ההקלטות של אשר אין לגל

 אותם הדיונים. 
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Prime Minister’s Office 
ة رئيس ديوان  م  الحكو

 משרד ראש הממשלה

 

 מצ"ב לנוחותכם קישור לתקנון עבודת הממשלה:

obFolder/generalpage/government_documents35/he/Gov_Docs_gohttps://www.gov.il/Bl

v35regu250520.pdf 
 

מבלי לגרוע מהאמור, לא ניתן למסור את התמלילים גם בשל היותם מידע בדבר דיונים  .2

 1998-ח( לחוק חופש המידע, התשנ"4)ב()9פנימיים והתייעצויות פנימיות, כמשמעם בסעיף 

 (.  3.1002)ראו לעניין זה גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

 

בהקשר זה יובהר כי התמלילים של ישיבות הממשלה כוללים תיעוד מלא של כל הנאמר 

מאפשרת להגן על תהליך קבלת ההחלטות ועל וההגנה על חסיונם  במהלך ישיבות הממשלה,

ל להרתיע את חברי הממשלה מלקיים דיאלוג איכותן ולהישמר מפני "אפקט מצנן" אשר עלו

פתוח וגלוי. ברם נדגיש למען הסר ספק כי גם לולא עילה זו לא ניתן היה למסור את תמלילי 

 לעיל. 1ישיבות הממשלה מהסיבה שאין למסרם על פי דין, כמפורט בסעיף 

 

מידע על אף שאין ביכולתנו להיענות לבקשתכם למסירת התמלילים המלאים, ואף על פי ש .3

זה, אשר נמסר לידיכם בעבר, לא נתבקש על ידכם כעת, מצורפים למכתב זה פרוטוקולים של 

ישיבות הממשלה שהתקיימו ושעסקו בהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, וזאת מאז הוגשה 

)הפרוטוקולים לתקופה שעד להגשת  16.7.2020הנ"ל עד ליום  2414/20תגובת המדינה בבג"ץ 

צורפו לתגובת המדינה(. הפרוטוקולים כאמור כוללים את  2414/20ג"ץ תגובת המדינה בב

 לתקנון.   72המידע האמור בסעיף 

ככל שתהיו מעוניינים בקבלת פרוטוקולים כאמור גם של דיוני ועדות שרים שעסקו בנושא 

 ההתמודדות עם הקורונה, נבקש כי תעדכנו אותנו ונפעל להעברתם גם כן.

 

, שבו ביקשתם לקבל את התשתית העובדתית לקבלת החלטות לבקשתכם 2באשר לסעיף  .4

נבהיר, כפי שנאמר גם בתגובת המדינה   -הממשלה בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה 

, כי הצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה על צרופותיהן, וכן ההחלטות 2414/20לבג"ץ 

גיף הקורונה, מתפרסמות שהתקבלו על ידי הממשלה, לרבות בנושא ההתמודדות עם משבר נ

על ידי מזכירות הממשלה באופן יזום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. בהתאם 

( לחוק, באפשרותכם לעיין בהן בקישור הבא: 4)8לסעיף 

https://www.gov.il/he/Departments/secretary . 

 

ן, נעדכנכם כי בימים אלו נבחנת האפשרות למסירת חומרי רקע נוספים שהוצגו לפני כמו כ .5

הממשלה בדיוניה, מעבר להחלטות הממשלה עצמן. בשל הצורך בהמשך בחינת הנושא,  
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Prime Minister’s Office 
ة رئيس ديوان  م  الحكو

 משרד ראש הממשלה

 

בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים לעניין אשר מכינים ומציגים את חומרי  הרקע 

ימים, וזאת  30-ענה על ידי ראש הרשות הציבורית בכאמור, הוארך המועד האחרון למתן מ

 )ב( לחוק.7בהתאם לסעיף 

 

לעיל לפי הוראות חוק  1)ו( לחוק, הנכם זכאים לעתור על ההחלטה בסעיף 7בהתאם לסעיף  .6

     .2000-בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס

  

 

 

 בברכה,                                                                                         

 שקד פרידריך לבטוב              

 ממונה על יישום חוק חופש המידע        
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 8נספח 

 פסק הדין בעתירת חודש יולי 

 28.07.2020אשר ניתן ביום 
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 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

  

התנועה לחופש המידע )ע"ר( ואח' נ' משרד ראש  47784-07-20 עת"מ
 הממשלה/המשרד הראשי ואח'

 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 2מתוך  1

  
 ענת זינגר שופטתה כבוד פני ב

 
 

 העותרים
 

 התנועה לחופש המידע )ע"ר( ואח'
 
 

 
 נגד

 
 משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי .1 המשיבים

 הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה .2
 היועץ המשפטי לממשלה .3
 מזכיר הממשלה .4
 ממשלת ישראל .5

 
 

 פסק - דין
 

 

אני מוצאת  -ולאחר עיון בעמדות הצדדים שהוגשו לאחריה  26.7.20בהמשך להחלטה שניתנה ביום 

 .על הסף להורות על מחיקת העתירה

 

חלק בלתי נפרד מפסק ר תהווה שכדי שלא להאריך מקום בו ניתן לקצר, אפנה לאותה החלטה א

 דין זה.

 

)ב( לחוק חופש המידע, 7אף שנמסר לעותרים עוד עובר להגשת העתירה כי נעשה שימוש בסעיף 

 . הגישו לאחר מכן את העתירהאלא  ,בתום מועד הארכה , הם לא המתינו לתשובה1998 -תשנ"ח 

 

העתירה הוגשה טרם יה לקבלת המידע ומבחינה זו יהעתירה הוגשה אפוא בטרם ניתן מענה לפנ

 זמנה.

 

  .ניתן מענה ביחס לחלקה של הבקשה הנוגע לעיון בתמלילים ,לאחר הגשת העתירהיום רק 

עתירה חדשה בעתיד באשר לחלק זה, הסכימו המשיבים שלא לטעון לשיהוי, באופן המאפשר להגיש 

 קבלת תשובה מלאה לכל הרכיבים שהתבקשו. ומתוקנת לאחר 

 כי כך גם ראוי לנהוג.משיקולי יעילות נראה 
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 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

  

התנועה לחופש המידע )ע"ר( ואח' נ' משרד ראש  47784-07-20 עת"מ
 הממשלה/המשרד הראשי ואח'

 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 2מתוך  2

שלא להמתין כאמור, שמורה להם הזכות להגיש עתירה חדשה מכל מקום, אם מבקשים העותרים  

יותר מאשר הליך לתיקון  תאשר תתייחס רק לרכיב התמלילים. נראה כי דרך זו תהא קצרה וענייני

 .)עתירה שכאמור הוגשה עוד בטרם מתן כל מענה( עתירה זו

 

בג"ץ את הצדדים להליכה בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ראוי לכבד הוראה יוער כי עת הפנה 

תהא עמדת  ,גם אם קיימת הנחה לא מופרכת כי בסופו של יום ,זאת .זו ולפעול בהתאם לאותו החוק

 המשיבים אותה עמדה שהובעה שם. 

ו. ה למוסרבאשר לחומר אשר אין חוב החוק האמורכך גם, לא יוכלו העותרים להתעלם מקביעות 

 .לטענתם המשיבים ממילא רשאים להפנות להוראת החוק המתאימה

 

מוטב להמתין להחלטה  -יוער כי עת נערכת עדיין בחינה באשר להמצאת חומרי רקע שונים 

 שתתקבל באשר לכך.

 

 נמחקת על הסף. ,כפי שהוגשההעתירה דנן, בהמשך לאמור 

 

 רה תוחזר לעותרים.לפנים משורת הדין לא יעשה צו להוצאות ואף האג

 

 .פסק הדין ישלח לצדדים

 

 , בהעדר הצדדים.2020יולי  28, ז' אב תש"פהיום,  נהנית
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 9נספח 

   כתב התגובה המקדמית
 לעתירת אוקטובר של המשיבים
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 משפט המחוזי ירושליםהבבית 

 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 

 בפני כב' השופט א' אברבנאל 

 54264-10-20 עת"מ                       
  

 

 בעניין שבין:
   

 580425700ע"ר לחופש המידע התנועה  .1 העותרים:
 שליט ואח'-ע"י ב"כ עו"ד יערה וינקלר  
 6713521יפו -, תל אביב26מרח' סעדיה גאון   
 03-9560359, פקס: 052-8279555טל':   

 

 ,  נעה לנדאו .2 
 510015449, ח.פ. הוצאת עיתון הארץ בע"מ .3 
 ,תומר גנון .4 
 510103922ח.פ.  מ,"ידיעות אחרונות בע -כלכליסט  .5 
 ,  שאול אמסטרדמסקי .6 
 500501952, ח.פ. תאגיד השידור הישראלי .7 

 ע"י ב"כ עו"ד טל ליבליך ואח'  2-7העותרים   

   גליק עו"ד –משרד ליבליך  מוזר  

 6350671יפו -, בית יואל, תל אביב40מרח' הנמל  
 03-5442375, פקס: 03-5442370טל':  

 
 ,  שחר בן מאירעו"ד . 8 
   עו"ד יצחק אבירם, .9 

  8באמצעות העותר  8-9העותרים   

 5250606, רמת גן 12מרח' אבא הלל  
 03-6127979, פקס: 03-6127878טל':   

 
  ,  חן מענית .10

 ,  רטל שנייד .11
 510989940, ח.פ. ( בע"מ1983גלובס פבלישר עתונות ) .12                                        

 ע"י ב"כ עו"ד יורם מושקט ואח' 10-12 העותרים  
 65796יפו -, תל אביב85מרח' יהודה הלוי   
 03-5609882, פקס: 03-5661404טל':   

 

 51-611203-4ח.פ. מרכז לתקשורת ודמוקרטיה )חל"צ(  –שומרים . 13                                      
 שליט ואח'-ע"י ב"כ עו"ד יערה וינקלר 
 יפו -, תל אביב7שור מרח'   
 r.yaara@gmail.comWinkle 
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 -נ  ג  ד    -

   
 משרד ראש הממשלה. 1 המשיבים:

 . הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה2

 . היועץ המשפטי לממשלה3

 . מזכיר הממשלה4

 . ממשלת ישראל5
 אזרחי -"י פרקליטות מחוז ירושלים ע  
 9149301, ירושלים 49333, ת"ד 7מח"ל   
 02-6468053, פקס: 073-3920000טל':   

 

 
  - 

 ה

 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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3

 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)

355



4

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_

358



7

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
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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 
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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
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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 
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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 
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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
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents


 

25 
 

 (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 
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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
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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. 

 

 

 

 אחוה ברמן, עו"ד

 סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 ' כסלו, תשפ"אב

 2020נובמבר,  18
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 10נספח 

כתב התשובה של המשיבים 
 לעתירת אוקטובר
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 משפט המחוזי ירושליםהבבית 

 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 

 בפני כב' השופט א' אברבנאל 

 54264-10-20 עת"מ                       
  

 

 בעניין שבין:
   

 580425700ע"ר לחופש המידע התנועה  .1 העותרים:
 שליט ואח'-ע"י ב"כ עו"ד יערה וינקלר  
 6713521יפו -, תל אביב26מרח' סעדיה גאון   
 03-9560359, פקס: 052-8279555טל':   

 

 ,  נעה לנדאו .2 
 510015449, ח.פ. הוצאת עיתון הארץ בע"מ .3 
 ,  תומר גנון .4 
 510103922ח.פ.  מ,"ידיעות אחרונות בע -כלכליסט  .5 
 , שאול אמסטרדמסקי .6 
 500501952, ח.פ. תאגיד השידור הישראלי .7 

 ע"י ב"כ עו"ד טל ליבליך ואח'  2-7העותרים   

   גליק עו"ד –משרד ליבליך  מוזר  

 6350671יפו -, בית יואל, תל אביב40מרח' הנמל  
 03-5442375, פקס: 03-5442370טל':  

 
 ,  שחר בן מאירעו"ד . 8 
   עו"ד יצחק אבירם, .9 

  8באמצעות העותר  8-9העותרים   

 5250606, רמת גן 12מרח' אבא הלל  
 03-6127979, פקס: 03-6127878טל':   

 
  ,  חן מענית .10

 ,  טל שניידר .11
 510989940, ח.פ. ( בע"מ1983גלובס פבלישר עתונות ) .12                                        

 ע"י ב"כ עו"ד יורם מושקט ואח' 10-12העותרים   
 65796יפו -, תל אביב85מרח' יהודה הלוי   
 03-5609882, פקס: 03-5661404טל':   

 

 51-611203-4ח.פ. מרכז לתקשורת ודמוקרטיה )חל"צ(  –שומרים . 13                                      
 שליט ואח'-ע"י ב"כ עו"ד יערה וינקלר 
 יפו -, תל אביב7מרח' שור   
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 -נ  ג  ד    -

   
 משרד ראש הממשלה. 1 המשיבים:

 . הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה2

 . היועץ המשפטי לממשלה3

 . מזכיר הממשלה4

 ישראל. ממשלת 5
 אזרחי -ע"י פרקליטות מחוז ירושלים   
 9149301, ירושלים 49333, ת"ד 7מח"ל   
 02-6468053, פקס: 073-3920000טל':   

 

 
  - 

 ה

 כתב תשובה

כתב תשובה , מתכבדים המשיבים להגיש 19.11.20בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

 . בעניין חלקה של העתירה הנוגע למסירת חומרי הרקע לדיוני הממשלה בנושא הקורונה

 מבוא

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

, שהוגשה למשרד ראש (חוק חופש המידעאו  החוק –)להלן  1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 לקבל מידע כדלקמן:  (,המשרד –הממשלה )להלן 

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

ישראל עם משבר נגיף הקורונה, לרבות התקנת תקנות חירום וכל חקיקה אחרת 

 ;)חלק זה של הבקשה אינו נוגע לכתב התשובה( שהותקנה בקשר לכך

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

 . (חומרי הרקע –)להלן  הקורונה

שהצעות שיבים על כך עמדו המ 18.11.20שהוגשה מטעם המשיבים ביום בתגובה המקדמית  .2

ההחלטה וכן דברי ההסבר להן והחומרים המצורפים אליהם, מפורסמים בפומבי באופן יזום 

בימים אלו הושלם שבאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. עוד עמדו המשיבים על כך 

חומרי הרקע בשיתוף עם ם הפרטנית של תלאחר שתסתיים בחינהליך ריכוז חומרי הרקע, וכי 

לעדכן את ליתן החלטה בעניינם ו 2-ו 1משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין, בכוונת המשיבים 

כמו כן, בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד . בית המשפט והעותרים ביחס להחלטתם

 הועברו לעיונו חומרי הרקע, במעמד צד אחד. 
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בשעה  24.11.20תו של בית המשפט הנכבד, לפיה ככל שעד יום ניתנה החלט 19.11.20ביום  .3

או תומצא להם החלטה מנומקת מדוע אין למוסרם, לא יימסרו לעותרים חומרי הרקע  14:00

יגישו המשיבים עד המועד האמור כתב תשובה בעניין חלק זה של העתירה, ובגדרו "ינמקו בין 

 כה לפניית העותרים בעניין זה."מהו המקור בדין המתיר להם לא להשיב עד היתר 

ו כי ערכו את מיטב המאמצים על מנת ליתן החלטה בעניין חומרי הרקע. יחד המשיבים יטענ .4

עם זאת, נוכח מורכבות הטיפול בבקשה, בין היתר על רקע היקפו של המידע, הצורך בתיאום 

ל המידע, ובקבלת עמדות גורמים בכירים בעניין בחינתו הפרטנית ש מול משרדים שונים

ומחלוקות עקרוניות שהתגלעו בעניין, טרם התקבלה החלטה. המשיבים עושים כל מאמץ על 

 בעניין חומרי הרקע בימים הקרובים. מנת ליתן החלטה 

 עמדת המשיבים

, ואשר הממשלה בנושא הקורונהמתקבלות החלטות  בסיסן שעלכאמור הצעות ההחלטה  .5

 הנתונים הרלוונטיים שבבסיסה של כל החלטה, כוללות את דברי ההסבר ועל פי העניין את

שהוכנו המבוקשים הם מצגות, שקפים וכיו"ב חומרי הרקע מתפרסמות באופן שוטף ויזום. יתר 

על ידי משרדי הממשלה השונים ושהוחזקו במזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני 

ר שימשו את אש ,הממשלה וועדת השרים בעניין ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה

כפי שיובהר להחלטות הממשלה וועדת השרים בנושא. במובנה הרחב,  ,התשתית העובדתית

מאחר שקיים קושי לשחזר אילו מחומרי הרקע שהוחזקו במזכירות הממשלה הוצגו להלן, 

 המידע סךבפועל במהלך הדיונים ואם הוצגו באופן חלקי או מלא, פעלו המשיבים לאתר את 

, כאשר חלק מהשקפים האמוריםדיונים הלך לקראת ובמה הממשלהמזכירות ב וחזקשה

 נפרט את הדברים.  וחומרי הרקע לא הוצגו בסופו של דבר או הוצגו באופן חלקי.

חזקים והממשלה בעותק דיגיטלי אלא בעותקי נייר, המבמזכירות חומרי הרקע אינם מצויים  .6

 בפועל הוצגו רקע חומרי אילו לאתר הקושי בשלגם  כמוזו,  עובדהבשל בעשרות קלסרים. 

לקבל מהם את  כדיהמשרד אל משרדי הממשלה שיצרו את המסמכים,  פנה ,הדיונים במהלך

 בקבצים דיגיטליים. ואשר ניתן היה להניח כי נשמרו בידיהם חומרי הרקע שהוצגו בדיונים 

במהלך משרדים קיים קושי בשחזור אילו חומרי רקע הוצגו בפועל מרבית הכי לאו אז התברר,  .7

 הדיונים ובאיתורם.

שהגיעו לידיה עד ליום נוכח האמור, עמלה מזכירות הממשלה על סריקת כלל חומרי הרקע  .8

  מספר ימים. עבודה שנמשכה , 8.11.2020

ייבחנו באופן כדי שהשונים שיצרו אותם, למשרדים העביר המשרד את חומרי הרקע  לאחר מכן .9

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ובפרט בהתאם לסייגים על  ,מסמך ומסמךפרטני כל 

 לחוק.  9מסירת מידע הקבועים בסעיף 
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משרדים. יחד עם זאת, טרם התקבלו ממרבית הבימים האחרונים התקבלו עמדות פרטניות  .10

עמדות כלל הגורמים הרלוונטיים, וזאת, בין היתר, על רקע הצורך בקבלת עמדתם של גורמים 

 בכירים ביחס לבחינה הפרטנית של המידע. 

 מזכיר הממשלה. ת חומרי הרקע הובאה לבחינתו של רבנוסף לכך, השאלה העקרונית של מסי .11

ככל שהיא נוגעת לחומרי הרקע האמורים  נית בעניין הבקשהעקרו בימים אלו התגלעה מחלוקת .12

  המצריכה את מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה.  ,המוחזקים בידי מזכירות ממשלה

המשיבים ערים לכך שחלף המועד למתן החלטתם  זהו הרקע לעיכוב במתן ההחלטה עד כה. .13

ם על מנת לתת החלטה בהתאם לחוק חופש המידע, וכאמור הם עורכים את מיטב המאמצי

 בימים הקרובים. 

נזכיר בהקשר זה, כי על פי החוק נדרשת הרשות לבחון את המידע המבוקש באופן פרטני, על  .14

)א( לחוק )שעניינו, בין היתר, מידע שגילויו 9מנת לוודא שמסירתו אינה אסורה בהתאם לסעיף 

מידע שגילויו עלול לפגוע עלול לפגוע בביטחון המדינה או בשלומו או ביטחונו של אדם, 

בפרטיות ומידע שגילויו אסור על פי כל דין(, וכן שמסירתו אינה עומדת בניגוד לאינטרסים 

)ב( לחוק )לדוגמה, מידע 9ציבוריים הפוטרים את הרשות מהחובה למסור מידע, בהתאם לסעיף 

יים, מידע על על אודות מדיניות בשלבי עיצוב או דיונים פנימיים, מידע הכולל סודות מסחר

 משא ומתן עם גוף מחוץ לרשות וכיו"ב(. 

מכל מקום, ואף זאת בהתאם להוראות חוק חופש המידע, לא ניתן למסור את חומרי הרקע  .15

המחוקק לא קבע סנקציה של מסירת יוטעם, כי ללא בחינה פרטנית שלהם, כמפורט לעיל. 

למתן המענה לבקשה. הסנקציה המידע באופן אוטומטי למבקש, אשר תופעל עם חלוף התקופה 

בעד הטיפול הוא כי הרשות לא תוכל לגבות אגרות  ,שנקבעה בדין לאי מתן מענה לבקשה במועד

למותר (. 1999-תקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"טא ל6בבקשה ובעד הפקת המידע תקנה 

ם צד לציין כי מסירת המידע ללא בחינתו הפרטנית עלולה לפגוע בצדדים שלישיים, שאינ

כי מסירת מידע שאין מקום שקיימים צדדים שלישיים שהמידע נוגע אליהם, ולהליך, ככל 

לאינטרסים מוגנים של המדינה או של צדדים גרום נזק בלתי הפיך למוסרו לפי החוק, עלולה ל

  שלישיים. 

ימים. בכך  10יבקשו המשיבים ליתן החלטה בעניין מסירת חומרי הרקע בתוך  אמור,לאור ה .16

 וא על סיפוקו חלק זה של העתירה. יב

 ., מזכיר הממשלהמר יצחק ברוורמןכתב התשובה נתמך בתצהירו של  .17

 

 

 אחוה ברמן, עו"ד

 סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 ' כסלו, תשפ"אח

 2020נובמבר,  24
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 11נספח 

 פרוטוקול הדיון  

 26.11.2020מיום 
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 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 

 

 1 

  אלשופט אלי אברבנה לפני כבוד  

 
 עותריםה

 
 התנועה לחופש המידע )ע"ר( 1.
    נעה לנדאו 2.
 הוצאת עתון הארץ בע"מ 3.
    תומר גנון 4.
  ידיעות אחרונות בע"מ 5.
  שאול אמסטרדמסקי 6.
 תאגיד השידור "כאן" 7.
   שחר בן מאיר 8.
   יצחק אבירם 9.

   חן מענית 10.

   טל שניידר 11.

 ( בע"מ1983גלובס פבלישר עתונות ) 12.
 מרכז לתקשורת ודמוקרטיה –. שומרים 13

 
 נגד

 
 משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי 1. משיביםה

 הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה 2.

  היועץ המשפטי לממשלה 3.

 מזכיר הממשלה 4.

  ממשלת ישראל 5.
<#2#> 1 

 2 
 3 שליט ועו"ד איה מרקביץ'-לריערה וינק עו"ד 13-10, 1ים ב"כ העותר  :נוכחים

 4 שחר בן מאיר עו"ד 8-9ב"כ העותרים   
 5 טל ליבליך ועו"ד רעות פריידנרייך עו"ד 2-7 ב"כ העותרים  
 6 וה"מעו"ד יעל כהן מהלשכה המשפטית משרד ר, אחוה ברמןב"כ המשיבים עו"ד   
 7 ועו"ד נטע קניגשטיין ממשרד המשפטים  

 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11, 4: לשאלת בית המשפט האם ס"ק לחוק היסוד חלים כאן, אני משיבה כי מדובר בס"ק אעו"ד אחוה

 12 ו.31אנו מדברים על עניין. הסמכות היא גם מכח סעיף 

 13לשאלת בית המשפט האם ממשלת ישראל החליטה לשמור את העניין הזה בסוד, אני  משיבה שכן, זה 

 14 לתקנון.  14-ו 71מופיע בסעיף 

 15 , הממשלה החליטה לשמור בסוד את כל הדיונים והתמלילים של הישיבות האלה.ת המשפטלשאלת בי

 16ההחלטה היא שכלל התמלילים יישארו בסוד. כמובן שיש גם את הסמכות להטיל חריגה מהכלל, אך 

 17( שמסמיך את מזכיר הממשלה להתיר לעובד 2)ד71)ב( וגם לפי סעיף 35הכלל בעינו עומד והיא על פי 

 18 לעיין בנסיבות חריגות בתמלילים.ציבור 
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 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 

 

 2 

 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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 10 

 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 
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 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 

 14 

 
 

 שופט, אברבנאל אלי

 15 
 16 

 17 
 18 

  19 

  20 

 21 

    22 

 23 ביבי נורית ידי על הוקלד
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כל סעיפי התקנון הזמני 
 לעבודת הממשלה  
 הנזכרים בערעור
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 פרק ב': ישיבות הממשלה

 ומקומן הישיבות מועד .12

הממשלה  באולם ישיבותבכל יום א' בשבוע  םשל הממשלה תתקיי ישיבה רגילה (א)

 בירושלים.

ראש הממשלה רשאי לכנס ישיבה של הממשלה על אף האמור בסעיף )א( לעיל,  (ב)

 הודעה על כך תימסר לשרים. במקום ובמועדים אחרים.

 הישיבות  ניהול .13

בהיעדר ראש הממשלה מן הישיבה, יישב  .ראש הממשלה יישב בראש ישיבת הממשלה

ין ניהול הישיבה, הסמכויות ילו יהיו, לענובראש הישיבה השר שיקבע ראש הממשלה, 

 ראש הישיבה.-הנתונות לראש הממשלה כיושב

 .)י( לתקנון70ראה סעיף  -היעדר ראש הממשלה מן הארץ לעניין 

 השתתפות בישיבות הממשלה .14

 ישיבות הממשלה הן סגורות. (א)
היום, -ת הממשלה ולנספחים המצורפים לסדרוהיום של ישיב-לא יינתן פרסום לסדר (ב)

; אין באמור כדי לגרוע מסמכותו של ולפי שיקול דעתו ידי מזכיר הממשלה-אלא על

 לפרסם נושאים שהם בתחום אחריותו.שר 
עובד של  ה, להזמין לישיבהממשלה מזכירהממשלה או -שר רשאי, באישור ראש (ג)

משרדו או מומחה, שיהיה נוכח בשעת הדיון בנושא מסוים או בנושאים מסוימים 

 שעל סדר היום.

. הממשלה רשאי להזמין לישיבה מוזמנים נוספים אם ראה שנוכחותם חיונית ראש (ד)

הדיון הפנימי בין במקרה זה ישמיעו המוזמנים את דבריהם, אך לא יהיו נוכחים בעת 

 .ההצבעההשרים ובעת 

 לדיון הנושאים .15

סדר היום, כמפורט לוח לכן על  בישיבת הממשלה יידונו אך ורק נושאים שהועמדו קודם

ר את סדר היום, לא יידון, אלא אם ראש הממשלה אישלוח נושא שלא הועמד על  .בפרק א'

 הצורך לדון בו באותה ישיבה.
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 סודיות  ומסירת  ידיעות   :פרק י'

 סודיות .73

 לחוק יסוד: הממשלה, קובע: 35סעיף 

 ינים  הבאים הם יונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדת שרים בענהדי")א( 

 ינים:יפרסומם אסור; ואלה הענסודיים וגילויים או 

 ביטחון המדינה; (1
 חסי חוץ של המדינה;י (2

ינים אחר שהממשלה ראתה בסודיותם כחיונית למדינה יסוג ענ (3

 לחוק יסוד: הממשלה. 35והכריזה עליהם, בצו, לצורך סעיף 
ין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו ינע (4

יסוד:   הממשלה אלא על מי -חוקין כאמור אינו אסור לפי ישל ענ

 שידע על ההחלטה.

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

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

 "פי דין.-או על דברים שפרסומם נדרש על

 הודעה בדבר סודיות הישיבה .74

 יודיע, כאמור סודיים עניינים נדונים בה אשר שרים ועדת וא ממשלה ישיבת של בראשיתה

 הוראות ההחלטותעל ו הדיון על חלות כי, הוועדה אשרשב יו עם בתיאום ,הממשלה מזכיר

 .סודיות בדבר, הממשלה: יסוד לחוק 35 סעיף

 הממשלה מזכיר ידי-על פרסום .75

 3.לתקנון 73נים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף יכיר הממשלה מוסמך לפרסם ענימז (א)

הנחיות של ראש  יפעל מזכיר הממשלה לפי ,קביעת הנושאים הניתנים לפרסוםב (ב)

ראש ועדות השרים, או של שר אחר שקבע לכך ראש -יושבי הממשלה, או של

 ין מסוים.ילה, דרך כלל או לענהממש

 ברבים וםפרס .76

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

 ושל ועדות השרים אשר קיבלו תוקף של החלטות ממשלה.

                       
 602י"פ התשכ"ט , עמ'  –ראה הסמכת מזכיר הממשלה  3
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 ידי המשרדים -פרסום על-אי .77

 ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או של ועדות השרים וחומר לסדר היום (א)

לחוק יסוד:  35אף אם גילויים ופרסומם לא נאסרו כאמור בסעיף  שהוגש לקראתם,

, לא יפרסמו שרים ולא יגלו בעצמם או באמצעות דוברי משרדיהם, אלא הממשלה

או מזכיר  ראש ועדת השרים-אם הסמיך לכך בכל מקרה ראש הממשלה, או יושב

)ב( לחוק יסוד: 35ן, או שניתן לכך היתר אחר לפי סעיף י, לפי העניהממשלה

 .הממשלה

כדי לגרוע מסמכותו של שר לגלות או לפרסם מידע  לעיל, אין באמור בסעיף )א( (ב)

שהוכן במשרדו בתחום אחריותו של המשרד רק מן הטעם שהוגש כחומר לסדר היום 

 של הממשלה.

הממשלה או של ועדת  רשאי שר להסביר החלטה שללעיל, על אף האמור בסעיף )א(  (ג)

שלא יחלוק על החלטת הממשלה וכן שלא ימסור פרטים על הדיונים  שרים, ובלבד

 שקדמו לאותה החלטה, אלא באישור ראש הממשלה.

 פניות מהציבור .78

יטופלו בהתאם לחוק חופש וחומר אחר  ין החלטות ממשלהיבכתב מהציבור בענ פניות

 ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 1998-המידע, התשנ"ח
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 החלטות בית המשפט קמא

  02.11.2020מהימים  

 19.11.2020-ו
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 משפט לעניינים מנהליים-ת המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כביתבי

 

 ידי השופטעל מה ונוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החת, ה**** בכל מקרה
 

- 1 - 

 

 

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

 

  אלי אברבנאל שופטבפני כב' ה

 

 

 

 2020נובמבר  02העתק החלטת בית משפט מיום 

 

 

יגישו המשיבים כתב תגובה לעתירה, וכן ימציאו באמצעות המזכירות לעיון בית  16.11.2020עד יום 

 לעתירה. 53המשפט בלבד את המידע השנוי במחלוקת המפורט בסעיף 

 עד שלושה ימים לאחר קבלת תגובת המשיבים יגיבו לה העותרים.

 

 13:00בשעה  26.11.2020דיון מוקדם בעתירה יתקיים ביום 
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 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

 

 ידי השופטעל מה ונוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החת, המקרה**** בכל 
 

- 1 - 

 

 

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

 

  אלי אברבנאל שופטבפני כב' ה

 

 

 

 2020נובמבר  19העתק החלטת בית משפט מיום 

 

 

 יגישו העותרים תגובה, ולו תמציתית, לכתב התגובה. 14:00בשעה  24.11.2020. עד יום 1

"התשתית העובדתית  -. ככל שעד המועד האמור המשיבים לא יימסרו לעותרים את חומרי הרקע 2

, או תומצא להם החלטה מנומקת 17.6.2020לבקשתם מיום  2להחלטות הממשלה" כאמור בסעיף 

יגישו המשיבים כתב תשובה בעניין חלק זה של העתירה, ובגדרו ינמקו בין היתר  מדוע אין למוסרם,

 מהו המקור בדין המתיר להם לא להשיב עד כה לפניית העותרים בעניין זה.

 

 המזכירות תמציא את ההחלטה בדחיפות לב"כ הצדדים.
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 14נספח 

 שנתנו המערעריםייפויי כוח 
 לבאי כוחם
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 יפוי כח 

שליט, מ.ר.  -ב"כ עוה"ד יערה וינקלר ממנה בזה את  ,  58-042570-0ע.ר.  ,  התנועה לחופש המידע )ע"ר(  אני הח"מ
בכל  חי וכ  יהיות באל  75759ור סדן, מ.ר. ו/או א  75726ו/או איה מרקביץ', מ.ר.  64835ו/או רחלי אדרי מ.ר.   69711

 . וכל הקשור באלהעתירה ולערעור מנהלי, לבית המשפט המחוזי והעליון, הנוגע ל

המינוי הנ"ל יהיה בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן   מבלי לפגוע בכלליות
 ן הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:יומקצתן, הכל בקשר לעני 

לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער,   .1
או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך  אישור תובענה ייצוגי,  או בקשה ל ערעור, הודעה, טענה, תובענה  

 הנ"ל ללא יוצא מן הכלל, ומבלי לפגוע באמור גם להודות ו/או לכפור בשמי במשפטים פליליים. 

משפטי,   .2 גוף  פרוק  או  רגל,  פשיטת  הכרזת  לדרוש  אחרות,  או  נוטריוניות  התראות  לשלוח  ו/או  על  לחתום 
 ין הנ"ל.י הפעולות הקשורות והנובעות מהענולעשות את כל  

הן   .3 אחרים,  מוסדות  או  למיניהם  דין  בתי  המשפט,  בתי  כל  בפני  הנ"ל  מהפעולות  אחת  לכל  בקשר  להופיע 
 ממשלתיים והן אחרים, עד לדרגה אחרונה. 

  להגיש בשמי בקשה למתן צו ירושה, לברר מידע, לקבל מסמכים אצל הרשם לענייני ירושה ולבצע כל פעולה .4
 הקשורה בכך. 

כל   .5 מה  ענייןלמסור  לנכון    ענייןהנובע  ימצא  כחי  שבא  כפי  בוררין  שטר  על  ולחתום  לבוררות  לעיל  האמור 
 ולמועיל. 

הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה    ענייןלהתפשר בכל   .6
 כזו בביהמ"ש או מחוצה לו. 

מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת    ענייןכל סכום אחר בכל    לגבות את סכום התביעה או  .7
 עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים. 

הפעולות   .8 כל  לעשות  מאסר,  פקודות  או  מכירה  צווי  לדרוש  צו,  או  החלטה  או  פס"ד  כל  לפועל  להוציא 
 אה לפועל. המותרות עפ"י חוק ההוצ

  עניין לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב, בלי יוצא מן הכלל, אשר בא כחי ימצא לנכון בכל   .9
 הנ"ל.  ענייןהנובע מה

בשמי   .10 לחתום  השיתופיות,  האגודות  ורשם  השותפויות  רשם  החברות,  רשם  בפני  בשמי  ולהופיע  ליצגני 
גוף   לרשום  בקשר  אחר  מסמך  או  בקשה  כל  על  גוף  ובמקומי  כל  של  מחיקתו  או  ברישומו  לטפל  משפטי, 

 משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי. 

להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות   .11
שות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל  אחרים במקומם, ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לע

זה   כח  יפוי  בתוקף  או מעשי ממלאי המקום  מעשיו  והנני מאשר את  הנ"ל  עניני  עם  או  עם המשפט  בקשר 
 מראש.

 
 כל האמור בלשון יחיד יכלול את הרבים, ולהיפך. 

 
 2021ינואר  לחודש  18ולראיה באתי על החתום, היום יום 

 

   חתימה:        
 התנועה לחופש המידע )ע"ר(

 
 

 : הנ"ל תיהנני מאשר את חתימת מרש 
  ___________________________ 

 דין -עורך 
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