בג"ץ 614/21

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
 .1התנועה לחופש המידע
על-ידי ב"כ עוה"ד יערה וינקלר-שליט
רח' סעדיה גאון  ,26תל-אביב-יפו 6713521
טל' ;03-9560146 :פקס03-9560359 :
דוא"לoffice@meida.org.il :
 .2נעה לנדאו ,עיתונאית – עיתון 'הארץ'
 .3הוצאת עיתון 'הארץ' בע"מ
 .4תומר גנון ,עיתונאי
' .5כלכליסט'  -ידיעות אחרונות בע"מ
 .6שאול אמסטרדמסקי ,עיתונאי
 .7תאגיד השידור הציבורי
על-ידי ב"כ עוה"ד ט' ליבליך
משרד ליבליך – מוזר – גליק עו"ד
רח' נמל תל-אביב  ,40בית יואל
טל' ;03-5442370 :פקס03-5442375 :
 .8שחר בן מאיר ,עו"ד
 .9יצחק אבירם ,עו"ד
בעצמם
רח' אבא הלל  12רמת גן
טל' ;03-6127878 :פקס03-6127979 :
 .10חן מענית ,עיתונאי
 .11טל שניידר ,עיתונאית
 .12גלובס פבלישר עתונות ( )1983בע"מ
על-ידי ב"כ עוה"ד יורם מושקט
רח' יהודה הלוי  ,85תל-אביב
טל' ;03-5662038 :פקס03-5609882 :
 .13שומרים – מרכז לתקשורת ודמוקרטיה (חל"צ)
על-ידי ב"כ עוה"ד שחר בן מאיר
רח' שור  ,7תל-אביב
טל'0528-279555 :

העותרים

נ ג ד
 .1משרד ראש הממשלה
 .2הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה
 .3היועץ המשפטי לממשלה
 .4מזכיר הממשלה
 .5ממשלת ישראל
על-ידי פרקליטות המדינה
משרד המשפטים ,ירושלים
טל' ;073-3925370 :פקס02-6467011 :
המשיבים

תגובה מקדמית מטעם המשיבים

2
בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד ,מוגשת בזאת תגובה מקדמית מטעם המשיבים (להלן גם:
המדינה).

א .פתח דבר
.1

במסגרת העתירה שבכותרת מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנמק כדלקמן:
"מדוע לא ימסרו לעותרים ו/או יפורסמו לציבור כל החומרים המבוקשים על ידם בנוגע
לניהול משבר הקורונה בישראל ,קרי העתקים של כלל התמלילים (סטנוגרמות) של ישיבות
הממשלה וועדות השרים בזמן ובקשר למשבר הקורונה" (להלן :הסעד הראשון);
"מדוע לא תבוטלנה או תנוסחנה מחדש הוראות  14ו 71-לתקנון עבודת הממשלה ה35-
(תקנון זמני) כך שיעמדו בכפיפות ובהתאמה עם הוראות החוק המסמיך ,הוא חוק יסוד:
הממשלה ,ובכל אופן שלא תסתורנה הוראות תקנון זה את הוראות חוק היסוד" (להלן:
הסעד השני);
"מדוע לא יקבע כי מזכיר הממשלה פעל שלא כדין כשנמנע מלהפעיל את הסמכות שניתנה
לו בהוראות סעיף  71לתקנון הממשלה לקבוע שהתמלילים מישיבות הממשלה וועדות
השרים בנושא מגפת הקורונה יסווגו בסיווג שאינו 'סודי ביותר'" (להלן :הסעד השלישי);
לחלופין ,מבקשים העותרים מבית המשפט הנכבד לקבוע כי "מזכיר הממשלה פעל שלא
כדין בכך שלא הפעיל את סמכותו לפי סעיף (35ב) לחוק יסוד :הממשלה ,סעיף המצוי גם
בהוראה  73לתקנון" (להלן :הסעד הרביעי);
נוסף על כך" ,מתבקשים המשיבים להבהיר מדוע לא יקבלו החלטה אשר תכלול את
ההנמקות לקביעה לפיה דיוני הממשלה בעת הקורונה ,או חלקם ,הינם עניין שיש לשמור
בסוד ,ובכלל זה מדוע לא תכלול ההחלטה התייחסות גם לעניין הפקדת המידע בארכיונים"
(להלן :הסעד החמישי).
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עמדת המשיבים היא כי העתירה שבכותרת אינה מקימה כל עילה להתערבות שיפוטית
ודינה להידחות ,על כל סעדיה.
בטרם נפנה להתייחסות מפורטת לסעדים השונים ,יוזכר כי ההליך שבכותרת הוא חוליה
נוספת בשרשרת הליכים דיונית שתחילתה לפני קרוב לשנה ,ובהמשך התגובה היא תתואר
ביתר פירוט.
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אשר לסעד הראשון ,יצוין כי העותרים ביקשו לקבל את התמלילים מושא העתירה
במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח .1998-בקשה זו נדחתה בהתאם להוראות
סעיפים (9א)( )4ו(9-ב)( )4לחוק האמור ,במסגרת החלטה של הממונה על יישום חוק חופש
המידע במשרד ראש הממשלה (להלן :הממונה) .עתירה מינהלית שהגישו העותרים בעניין
זה – נדחתה (עת"מ  54264-10-20התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה (ניתן
ביום  ;)7.12.20וערעור נגד פסק הדין תלוי ועומד בבית המשפט הנכבד (עע"מ .)452/21
במישור הדיוני ,טענות העותרים בעניין זה צריכות להתברר במסגרת הערעור שהוגש
(העותרים ביקשו להורות על איחוד הדיון בערעור ובעתירה שבכותרת; והמשיבים נתנו את
הסכמתם לכך במסגרת הודעתם מיום .)28.2.21
במישור המהותי ,המשיבים סבורים כי אין כל עילה להתערבות בהחלטת הממונה ,אשר
דחתה את בקשת העותרים לפי חוק חופש המידע ,בשים לב לסעיף (35א)( )4לחוק-יסוד:
הממשלה אשר קובע חובת סודיות על הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים
בעניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד (ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין כאמור אינו
אסור אלא על מי שידע על ההחלטה) .בהתאם לכך ,ומכוח סמכותה לפי סעיף (31ו) לחוק-
יסוד :הממשלה לקבוע את סדרי ישיבותיה ועבודתה ,דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה,
אם דרך קבע ואם לעניין מסוים ,החליטה הממשלה לאשר תקנון לעבודת הממשלה ה35-
(תקנון זמני) ,הזהה במהותו בהקשרנו לתקנוני ממשלות קודמות .סעיף  14לתקנון קובע כי
ישיבות הממשלה הן סגורות ,וסעיף  71לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי ישיבות
הממשלה הוא "סודי ביותר" ,וקובע איסור בדבר עיון בתמלילים אלה למעט לגורמים
המפורטים בסעיף ובנסיבות האמורות בו .לנוכח האיסור האמור על העיון בתמלילים ,בדין
דחתה הממונה דאז את בקשת העותרים לפי סעיף (9א)( )4לחוק.
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אשר לסעד השני ,יצוין כי לשיטת המשיבים ,אין עילה להתערבות שיפוטית בהוראות סעיף
 14או סעיף  71לתקנון לעבודת הממשלה ,שכן כפי שיפורט בהמשך ,הוראות אלו שעיקריהן
תוארו לעיל עולות בקנה אחד עם סעיף (31ו) ועם סעיף (35א) לחוק-יסוד :הממשלה.
כפי שיפורט ,סעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה קובע באופן קטגורי כי דיונים והחלטות של
הממשלה ושל ועדות השרים בנושאי ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה הם סודיים;
ומסמיך את הממשלה לקבוע סודיות ביחס לעניינים נוספים ,כאמור בפסקאות ( )3ו)4(-
של סעיף קטן (א).
בהתאם לכך ,ובמסגרת סמכותה לפי סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה לקבוע את סדרי
ישיבותיה ועבודתה ,דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה ,החליטה הממשלה לאשר תקנון
לעבודת הממשלה ה( 35-תקנון זמני) .כאמור ,סעיף  14לתקנון קובע כי ישיבות הממשלה
הן סגורות ,וסעיף  71לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי ישיבות הממשלה הוא "סודי
ביותר" ,וקובע איסור בדבר עיון בתמלילים אלו למעט לחברי הממשלה.
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ודוק :מדובר בסיווג הנוגע לכלל תמלילי ישיבות הממשלה ("הסטנוגרמות") ,כפי שנעשה
ביחס לכך מימים ימימה גם בתקנוני ממשלות קודמות; ואין ענייננו ,כפי שעלול להשתמע
מן הסעדים המבוקשים ,בכלל ספציפי שנקבע לעניין ישיבות הממשלה שעסקו במשבר
הקורונה.
בהקשר זה יצוין ,כי הגם שאין חולק על חשיבותה של הזכות לקבל מידע ,לא מדובר ,כידוע,
בזכות מוחלטת אלא בזכות יחסית (כיתר הזכויות) .לפיכך ,יש לאזנה מול שיקולים
מתחרים כבדי משקל ,שקיבלו אף הם עיגון בחוק חופש המידע ,ובכללם החשש מפני
"האפקט המצנן" אשר עלול להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל
טיבו (יוער כי חשש זה גם עמד בבסיס חקיקת הסייג הקבוע בסעיף (9ב)( )4לחוק חופש
המידע) .במסגרת האיזון האמור ,החליטה הממשלה במסגרת התקנון שלה ,לשמור בסוד
את תמלילי דיוניה.
יובהר ויודגש כבר בפתח הדברים ,על רקע הרושם שעלול להתקבל מקריאת העתירה בעניין
זה ,כי הנגשה של המידע הרלבנטי לציבור לצורך התמודדות עם משבר הקורונה מתאפשרת
בדרכים רבות ומגוונות ואינה מתמצה בתמלילים של דיוני הממשלה וועדות השרים.
בהקשר זה ,יש לבחון את ההסדרים כמכלול ,ולתת את הדעת לכך שהחלטות הממשלה
וועדות השרים ,סדרי היום של ישיבות הממשלה וועדותיה ,הצעות ההחלטה (הכוללות
דברי הסבר וצרופות ,לרבות חוות-דעת משפטיות) ,הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה
וועדותיה כהגדרתם בתקנון הממשלה ,הודעות מזכיר הממשלה בתום ישיבות הממשלה,
וחומרי הרקע שעומדים בבסיס החלטות הממשלה – ככלל אינם סודיים .כמו כן ,חלק ניכר
מהמידע האמור מפורסם באופן יזום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה.
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אשר לסעד השלישי ולסעד הרביעי ,עמדת המשיבים היא כי אין עילה שבדין לחייב את
מזכיר הממשלה לשנות את רמת הסיווג של התמלילים מושא העתירה ולהתיר את
פרסומם .לשיטת המשיבים ,מזכיר הממשלה פעל בענייננו כדין ,בהתאם לסמכות הנתונה
לו בתקנון הממשלה ,ובאופן המיישם את הוראות חוק-יסוד :הממשלה כנדרש .אף במישור
סבירות הפעלת שיקול הדעת ,לו אמרנו שמזכיר הממשלה היה מוסמך להיענות לבקשת
העותרים ,הרי שלא נפל כל פגם בהחלטותיו של מזכיר הממשלה לגופן ,ונראה להלן כי אי-
פרסומם של תמלילי ישיבות הממשלה ,לצד פרסומם של חומרי רקע וחומרים רבים נוספים
הנוגעים להחלטות הממשלה בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה ,מאזנים כראוי בין
אינטרסים של שקיפות וחופש מידע ,לבין חשיבות קיומו של דיון פתוח וענייני בישיבות
הממשלה ,נטול "אפקט מצנן" .איזון זה ,בוודאי אינו חורג ממתחם הסבירות ואינו מהווה
עילה להתערבות שיפוטית .ראוי אף להוסיף כי שעה שמאז פרוץ משבר הקורונה ,עסקו
מרבית ישיבות הממשלה בהיבטים אלו ואחרים של משבר זה ,הרי שהיענות לדרישת
העותרים משמעה פרסום כמעט גורף של תמלילי ישיבות הממשלה מן השנה האחרונה,
נוסף על פרסום גורף של תמלילי ישיבות קבינט הקורונה .עניין זה בוודאי חורג מגדר שיקול
דעת נקודתי שעל מזכיר ה ממשלה ,לשיטת העותרים ,להפעיל במקרה זה או אחר בהתאם
לנוסחו הנוכחי של תקנון הממשלה; והוא מחייב שינוי בהסדרים הקבועים בתקנון הנוכחי
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(כפי שיצוין להלן) .זאת ועוד ,כפי שנראה להלן ,תקנון הממשלה ה ,35-שאמנם נקבע
בתחילה כתקנון זמני אך עודנו תקף גם בעת הזו ,בהוראותיו הנוגעות לענייננו דומה
להוראות תקנוני הממשלה הקודמים ,שהיו בתוקף בעת כהונתן של ממשלות קודמות,
במשך שנים ארוכות; והמדיניות הנוגעת ,בהיבטי חשיפה ,לתמלילי ישיבות הממשלה
העוסקות במשבר הקורונה ,היא זהה למדיניות הנוגעת לתמלילי ישיבות ממשלה לאורך
השנים ,בהן אף ישיבות ממשלה שעסקו גם הן במשברים ובאירועים הרי גורל .לשיטת
המשיבים ,הצורך הנזכר לעיל להגן על דיון ענייני וחופשי ,ללא האילוצים העשויים להיות
מושפעים מפרסום הדיון ,חל בענייננו על קירבו ועל כרעיו; ואין כל מקום במקרה דנן לחרוג
מהכלל בעניין זה .עמדה זו של המשיבים נטועה היטב בדין ,ואין כל מקום להתערבות
שיפוטית בה ,לרבות לא על רקע המקרה הקונקרטי שלפנינו.
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אשר לסעד החמישי ,יצוין ,כאמור ,כי סעיף (35א)( )4לחוק-יסוד :הממשלה ,קובע חובת
סודיות על הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בין היתר בעניין שהממשלה
החליטה לשמרו בסוד (ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע
על ההחלטה) .בהתאם לכך ,ומכוח סמכותה לפי סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה לקבוע
את סדרי ישיבותיה ועבודתה ,דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה  -החליטה הממשלה
לאשר תקנון לעבודת הממשלה ה( 35-תקנון זמני) .סעיף  14לתקנון קובע כי ישיבות
הממשלה הן סגורות ,וסעיף  71לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי ישיבות הממשלה הוא
"סודי ביותר" ,וקובע איסור בדבר עיון בתמלילים אלה למעט לחברי הממשלה .הטעמים
לעניין זה נוגעים לצורך החיוני בשיח ענייני וחופשי במסגרת ישיבות הממשלה ,ללא חשש
לאפקט מצנן הנלווה לפרסום של התמלילים .טעמים אלה רלבנטיים בעוצמה רבה גם ביחס
לדיונים שמתקיימים בנוגע לניהול משבר הקורונה ,ולפיכך אין מקום להחריג דיונים אלה
מהכלל הנוהג בעניין זה .בהינתן האמור ,המשיבים סבורים כי מתייתר הצורך ליתן צו
שיפוטי שיורה להם "להבהיר מדוע לא יקבלו החלטה אשר תכלול את ההנמקות לקביעה
לפיה דיוני הממשלה בעת הקורונה ,או חלקם ,הינם עניין שיש לשמור בסוד" (ס' 1.5
לעתירה).
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משאלה הם פני הדברים ,עמדת המשיבים היא כי דין העתירה שבכותרת להידחות ,בהיעדר
עילה להתערבות שיפוטית.
יצוין ,לשלמות התמונה ,כי בהמשך תגובה זו ,תובא עמדתו של ראש הממשלה החלופי,
ממנה עולה ,בתמצית ,כי קיימת מחלוקת שבמדיניות בין חברי הממשלה ביחס לצורך
לשמור על חיסיון הדיונים לעומת הרצון לשיתוף הציבור בנתונים ובשיקולים שעמדו
בבסיס קבלת ההחלטות השונות ,ולפיכך ביקש ראש הממשלה החלופי להביא את הנושא
לדיון בממשלה .עם זאת ,יצוין כבר עתה ,כי אף מעמדה זו כפי שתוצג להלן ,עולה שדרך
המלך לפרסום תמלילי ישיבות הממשלה ,בניגוד לאמור בתקנון הנוכחי ובניגוד למדיניות
הנוהגת לפיו ,היא באמצעות החלטת ממשלה ,שתהווה תיקון של תקנון הממשלה ,עניין
המצוי בגדרי סמכותה של הממשלה ,ככל שתחפוץ בכך לפי שיקול-דעתה ,קרי אם תחליט
כי יש במקרה זה מקום לשנות מן האיזון שעל בסיסו פועלת הממשלה מימים ימימה באשר
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לתמליליה .לפיכך ,עמדת המשיבים היא כי כל עוד עומדות ההוראות הרלוונטיות בתקנון
הממשלה הנוכחי בתוקפן ,קרי בהתאם להסדרים הקיימים – אין כל מקום להתערבות
שיפוטית בענייננו.
הכול ,כפי שיפורט להלן.

ב .תמצית הרקע הנורמטיבי
ב .1.חוק-יסוד :הממשלה והתקנון לעבודת הממשלה
.8

סעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה קובע באופן קטגורי כי דיונים והחלטות של הממשלה ושל
ועדות השרים בנושאי ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה הם סודיים; ומסמיך את הממשלה
לקבוע סודיות ביחס לדיונים והחלטות כאמור בעניינים נוספים ,כאמור בפסקאות ( )3ו)4(-
של סעיף קטן (א):
"(א) הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניינים אלה הם
סודיים וגילויים ופרסומם אסור:
( )1ביטחון המדינה;
( )2יחסי החוץ של המדינה;
( )3סוג עניינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה ,והכריזה
עליו בצו ,לעניין סעיף זה;
( )4עניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד ,ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין
כאמור אינו אסור אלא על מי 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 ,או על
דברים שפרסומם נדרש על-פי דין".
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סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה קובע כי "הממשלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה,
דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה אם דרך קבע ואם לעניין מסוים".
מכוחו של סעיף זה נקבע התקנון לעבודת הממשלה ,המתווה את סדרי ישיבותיה ודרכי
עבודתה של הממשלה ובכלל זאת גם ועדות השרים הפועלות מטעמה.
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התקנון לפיו פועלת הממשלה הנוכחית ,הוא התקנון הזמני לעבודת הממשלה ה( 35-להלן:
"תקנון הממשלה" או "התקנון") .התקנון אושר במסגרת החלטת הממשלה מס'  11מיום
 , 24.5.20במסגרתה אימצה הממשלה ,באופן זמני ,את התקנון שנקבע בהחלטת ממשלה
מס'  29מיום  26.5.15לתקופת כהונתה של הממשלה ה( 34-בסייג אחד הנוגע לצורך
בהסכמה מראש של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי בנוגע לקביעת סדר היום
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לעבודת הממשלה ודיוניה) .כפי שיפורט בהמשך ,הוראות התקנון עולות בקנה אחד עם
הסמכות המוקנית לממשלה בהוראות סעיפים (31ו) ו 35-לחוק היסוד .יצוין כי בהחלטת
ממשלה מס'  11הנ"ל נקבע כי בתוך שבועיים יובא לאישור הממשלה נוסח מעודכן לתקנון
לעבודת הממשלה ה ,35-אולם נוסח מעודכן כאמור לא הובא לפניה ומשכך ממשיכה
הממשלה לפעול בהתאם לתקנון כפי שאושר בהחלטה מס' .11
צילום העמודים הרלבנטיים מתקנון הממשלה ה 34-צורף לעתירה כנספח 11
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סעיף  14לתקנון הממשלה מורה כי "ישיבות הממשלה הן סגורות"; וכי "לא יינתן פרסום
לסדר-היום של ישיבות הממשלה ולנספחים המצורפים לסדר-היום ,אלא על-ידי מזכיר
הממשלה ולפי שיקול דעתו".
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פרק ט' לתקנון הממשלה עוסק באופן תיעוד דיוני הממשלה והחלטותיה; ופרק י' לתקנון
עוסק בסודיות ומסירת ידיעות.
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תקנון הממשלה מבחין בין "תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים" (ס'  71לתקנון) אשר
כולל תיעוד מלא של כל הנאמר בישיבה; לבין "פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה
ושל ועדות השרים" (ס'  72לתקנון).
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ביחס לתמלילים ("סטנוגרמות") ,מורה התקנון כי ככלל יתועדו דיוני הממשלה וועדות
השרים בהקלטה ,וכי ייערך תמליל כפי שיורה מזכיר הממשלה .הסעיף מוסיף ומורה ,כי
התמלילים יסווגו "סודי ביותר" ויופקדו על-ידי מזכיר הממשלה בגנזך המדינה; וכי העיון
בהם יהיה אפשרי לאחר שלושים שנה ובעניינים ביטחוניים – לאחר חמישים שנה ,בהתאם
למגבלות העיון הקבועות בתקנה  8לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד
בגנזך) ,התש"ע( 2010-להלן :תקנות הארכיונים) ובתוספת הראשונה לתקנות אלו .כן מורה
התקנון כי חברי הממשלה לא יקבלו עותק מן התמליל אולם יוכלו לעיין בו ,ועיון עובד
ציבור בתמליל טעון אישור מזכיר הממשלה אשר יינתן בנסיבות מיוחדות .למען הסדר
הטוב ,יובא להלן סעיף  71לתקנון כלשונו:
" .71תמליל של דיוני הממשלה וועדות השרים
(א) תמליל של דיוני הממשלה וכן של ועדות שרים יירשם כפי שיקבע מזכיר
הממשלה (להלן " -תמליל") .ככלל יתועדו הדיונים גם בהקלטה.
התמלילים יישמרו במזכירות הממשלה ולא יועברו לגורמים אחרים לרבות
לשרים.
מזכיר הממשלה אחראי להפקדת התמלילים בגנזך המדינה.
(ב) תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן יסווג "סודי ביותר".
התמלילים הינם חומר סודי וחשאי לתקופה הקבועה בתקנות הארכיונים (עיון
בחומר ארכיוני המופקד בגנזך) ,התש״ע.2010-
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(ג) מזכיר הממשלה רשאי ,על אף האמור בסעיף (ב) לעיל ,לסווג תמליל או חלק
ממנו בכל סיווג.
אולם ,תמליל של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים בדיוניהן בעניינים
המפורטים בסעיף  35לחוק יסוד :הממשלה ,יסווגו "סודי ביותר" ויחולו עליהם
הוראות סעיף  72לתקנון זה בשינויים המחויבים.
לעניין פרוטוקול החלטות ותמליל של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ,ראה
סעיף  51לתקנון.
(ד) ( )1העיון בתמלילים כמפורט לעיל אסור ,למעט לחברי הממשלה.
( )2על אף האמור בסעיף ( )1לעיל ,מזכיר הממשלה רשאי ,בנסיבות מיוחדות,
לאשר לעובד ציבור לעיין בתמליל של ישיבת ממשלה או ועדת שרים ,וזאת
לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור.
( )3המבקש לעיין בתמליל יודיע על כך למזכיר הממשלה והוא יעמיד את התמליל
לעיונו של המבקש במזכירות הממשלה.
( )4מזכיר הממשלה יתיר למי שנשא דברים בישיבת ממשלה או בוועדת שרים
לעיין בדבריו כפי שנרשמו בתמליל ,וזאת במתכונת שיקבע מזכיר הממשלה"
[ההדגשות לעיל ,וכן ההדגשות שלהלן – הוספו על-ידי הח"מ ,אלא אם צוין
אחרת].
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המדיניות לפיה התמלילים אינם מפורסמים הוכרה כעומדת בהוראות הדין גם במסגרת
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  3.1002בנושא "מסירת מידע מישיבות הממשלה –
פניות מן הציבור" (הנחיה מיום  ;7.5.97עודכנה בחודש מרץ  .)2003במסגרת הנחיה זו
נכללה התייחסות לצורך להגן על דיון ענייני ופתוח בממשלה ובוועדות השרים ,ללא
האילוצים הכרוכים בפרסום הדיון ,ברוח הוראותיו של סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע
(עליו נרחיב להלן) .יוער כי המונח פרוטוקולים על פי ההנחיה מכוון לסטנוגרמות (כאמור
בפתח ההנחיה):
"המדיניות ,לפיה ,ככלל ,אין לגלות או לפרסם פרוטוקולים של דיוני הממשלה
ודיוני ועדות שרים ,להבדיל מהחלטות ,על-מנת שלא לפגוע באפשרות של דיון
ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים ושאר המשתתפים ,ללא שיקולים
ואילוצים הכרוכים בפרסום הדברים בדין יסודה .שיקולים אלה הוכרו בחוק
חופש המידע כמצדיקים סירוב למסירת מידע אודות דיונים וחוות דעת פנימיות
(סעיף (9ב)( )4לחוק) .עם זאת ,בידי מזכיר הממשלה קיימת הסמכות להתיר עיון
או צילום סטנוגרמות בשל נסיבות מיוחדות ,אם כי רצוי שהדבר ייעשה
במשורה".
צילום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  3.1002צורף לעתירה כנספח .12
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ביחס לפרוטוקולים ,סעיף  72לתקנון הממשלה מורה על עריכת פרוטוקול לדיוני הממשלה
וועדות השרים שלה ,אשר בשונה מן התמליל וההקלטה ,יכלול מידע תמציתי ביחס לדיון
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כמפורט בסעיף .בהתאם לסעיף (72ד) לתקנון ,הפרוטוקולים נשלחים לבעלי תפקידים
דוגמת נשיא המדינה ,היועץ המשפטי לממשלה והשרים .להלן נוסחו של סעיף  72לתקנון:
" .72פרוטוקול הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים
(א) מזכיר הממשלה ,או מי שהוסמך על ידו ,יערוך פרוטוקול של הדיונים
וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים.
(ב) בפרוטוקול יירשמו שמות הנוכחים בישיבה ,שמות הנעדרים ,סיכום הדיון,
הנחיות ראש הממשלה ,או יושב ראש הוועדה ,ההחלטות  -אם נתקבלו ,ואם
נערכה הצבעה לגבי החלטה באותה ישיבה  -גם מניין הקולות בהצבעה.
(ג) על-פי החלטה של ראש הממשלה או של יושב-ראש ועדת שרים ,לפי העניין,
לא תיכלל בפרוטוקול החלטה סודית ונוסחה יישמר בנפרד אצל מזכיר הממשלה,
ובפרוטוקול יצוין "ההחלטה שמורה במזכירות הממשלה".
(ד) העתקי הפרוטוקולים ,למעט פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון
לאומי ,וועדות שרים מסווגות אחרות ,יופצו לנשיא המדינה ,לשרים ,ליועץ
המשפטי לממשלה הממשלה ולבעלי תפקידים אחרים ,כפי שקבע מזכיר
הממשלה.
(ה) מזכירות הממשלה תעביר החלטות של הממשלה ושל ועדות השרים לשר
המופקד על ביצוען ,ולגורמים אחרים הנוגעים לעניין".
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הנה כי כן ,בהתאם לתקנון הממשלה ,ברוב רובם של הנושאים הנדונים בממשלה,
ההחלטות וכן מהלך הדיון כפי שמשתקף בפרוטוקול ההחלטות אינם סודיים; ורק
התמליל המילולי המלא הוא סודי.
יצוין כי חלק מהמידע (ההחלטות; וסדר היום ,הכולל את הצעות ההחלטה על צרופותיהן)
אף מתפרסם כיום בשגרה בפרסום יזום מטעם מזכירות הממשלה באתר המרשתת של
משרד ראש הממשלה.
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הוראות התקנון הנוכחי בעניינים אלה דומות במהותן להוראות שנקבעו על-ידי ממשלות
ישראל במשך שנים ארוכות; והן משקפות סדרי עבודה מושרשים לפיהן פועלת הממשלה
לאורך שנים ארוכות מימים ימימה ,בהתאם לתקנונים שאישרה.
למען הנוחות ,להלן קישור לתקנון עבודת הממשלה הנוכחית ולתקנוני עבר של 10
הממשלות שקדמו לה (יוער ,כי מספרי הסעיפים הרלוונטיים לענייננו השתנו לאורך
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
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https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov30/he/takanonGOV30.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov29/he/takanonGOV29.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov28/he/takanon28.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov27/he/gov27.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov26/he/gov26.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov25/he/gov25taknon.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/gov24/he/gov24taknon.pdf
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פרק י' לתקנון הממשלה עוסק בסודיות ומסירת ידיעות .בפתחו של פרק זה ,בסעיף 73
לתקנון ,מובא במלואו סעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה אשר צוטט לעיל .סעיף  75לתקנון
מתייחס לסמכות של מזכיר הממשלה "לפרסם ענינים שפרסומם נאסר כאמור בסעיף 73
לתקנון" (ראו הסמכת הממשלה למזכיר הממשלה בהתאם לסעיף (35ב) לחוק-יסוד:
הממשלה ,להתיר פרסום החלטותיה ודיוניה אשר פרסומם אסור בהתאם לסעיף  35לחוק
היסוד (י"פ ה'תשכ"ט  ,1498בעמ' .)602

.20

הפרסום לציבור מוסדר בסעיף  76לתקנון ,ומכוחו מפרסם מזכיר הממשלה את סדר היום
לדיוני הממשלה ולדיוני ועדות השרים ,ואת החלטות הממשלה והחלטות ועדות השרים
אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה:
" .76פרסום ברבים
מזכיר הממשלה רשאי להתיר פרסום סדרי היום ,הצעות להחלטה והחלטות של
הממשלה ושל ועדות השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה".

.21

בצד ההוראות המסדירות פרסום לציבור על-ידי מזכיר הממשלה ,קובע סעיף  77לתקנון
כי השרים מנועים מלפרסם ידיעות על דיונים והחלטות של הממשלה או ועדות שרים,
לרבות החומר שהוגש לסדר היום לקראת הדיון ,אלא אם קיבלו הסמכה מאת ראש
הממשלה ,או יושב-ראש ועדת השרים או מזכיר הממשלה (יוער כי הוראה זו מדגישה את
החשיבות שרואה הממשלה בשמירת סודיות הדיונים) .בצד זאת הובהר ,כי שר לא יהא
מנוע מפרסום חומר שהוכן במשרדו של השר והוא בתחום אחריותו של המשרד ,אך משום
שהוגש כחומר לסדר היום .כן נקבע ,כי שר רשאי להסביר את החלטת הממשלה או הוועדה,
ובלבד שלא יחלוק על ההחלטה ולא ימסור פרטים על הדיונים שקדמו לה אלא באישור
ראש הממשלה.

.22

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

.23

לסיכום תת-פרק זה ,בהתאם לתקנון הממשלה ,שנקבע על-ידי הממשלה מכוח סמכותה
לפי חוק-יסוד :הממשלה ,דיוני הממשלה מוקלטים ונערכים תמלילים סודיים ,שאפשרות
העיון בהם היא מצומצמת ביותר ,כמפורט בסעיף  71לתקנון הממשלה .חשיפתם של
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התמלילים מתאפשרת בשלב מאוחר יותר ,כחומר ארכיוני העומד לעיון הציבור על-ידי
ארכיון המדינה ,בהתאם לתקנות הארכיונים.
בשונה ,פרוטוקולים של החלטות אשר נערכים בהתאם לסעיף  72לתקנון ,כוללים רשימה
סגורה של פרטי מידע ,ובכללה שמות הנוכחים והנעדרים ,סיכום הדיון ,הנחיות ראש
הממשלה ,ההחלטות – אם התקבלו ,ואם נערכה הצבעה לגבי החלטה באותה ישיבה – גם
מניין הקולות בעד ונגד או ציון שההחלטה התקבלה פה אחד .פרוטוקולים אלה אינם
מסווגים כסודיים; והם מופצים אחרי הדיון לבעלי התפקידים המפורטים בסעיף (72ד)
לתקנון .כמו כן ,פניות לקבלת פרוטוקול ההחלטות במסגרת בקשות לפי חוק חופש המידע,
בהתאם לסעיף  78לתקנון ,נבחנות פרטנית ונענות בהתאם לעניין.
נוסף על כך ,מזכיר הממשלה מפרסם באופן יזום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה
את סדרי היום של הממשלה ושל ועדות השרים (למעט בעניינים סודיים) ובכלל זה את
הצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה בישיבותיה; את החלטות הממשלה והחלטות
ועדת השרים אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה; ואת הודעות מזכיר הממשלה בתום
ישיבות הממשלה הכוללות את סיכום ישיבת הממשלה  -התייחסות להחלטות שהתקבלו
(למעט החלטות בעניינים סודיים) ,לדברים שנאמרו בפתח ישיבת הממשלה (הצהרות
שבימי שגרה ניתנות בנוכחות אמצעי התקשורת) ,לסקירות שהוצגו בישיבה או נושאים
שנדונו גם אם לא התקבלה לגביהם החלטה .יצוין כי בדרך כלל פרסום ההחלטות נעשה
על-ידי מזכירות הממשלה במרוכז אחת לשבוע ,ביום חמישי ,ביחס לכלל ההחלטות
שהתקבלו בשבוע החולף.
כמו כן מתפרסמות הצעות החלטה שמובאות לאישור הממשלה או ועדת שרים בדרך של
משאל בכתב (לפי סעיף (19ב) או סעיף (38ב) לתקנון) .חומרים אלה מתפרסמים באתר
המרשתת של משרד ראש הממשלה ,לאחר שהופצו תחילה לחברי הממשלה באתר
האינטרה-נט הפנים ממשלתי ,הידוע כ"אתר המעטפה" .פרסום החומרים כאמור נעשה
מכוח הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה לפי סעיפים  14ו 76-לתקנון עבודת הממשלה
שנזכרו לעיל.
צילום המכתב שנשלח ממזכירות הממשלה לשרים בעניין חומרים המתפרסמים באופן
יזום לציבור ,אשר משקף את הנוהג בעניין זה מצורף ומסומן מש1/
.24

יצוין כי התקנון מאפשר קבלת החלטות גם במשאל טלפוני לפי סעיף (19א) או סעיף (38א)
לתקנון וזאת כאשר יש צורך בקבלת החלטה דחופה .במצב כזה מופצת לשרים הצעת
החלטה שעליה הם מתבקשים להצביע ,בלי שמתקיים דיון בין השרים (אם מי מהשרים
מבקש כי הנושא יידון בישיבת הממשלה ,לא יוכרע בו על-פי המשאל בעל-פה ,אלא אם
החליט ראש הממשלה כי מן ההכרח להכריע בדרך של משאל כאמור ,כמפורט בסעיף (19א)
לתקנון).
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בימי שגרה הצעות החלטה המופצות במשאל טלפוני אינן מתפרסמות באופן יזום באתר
המרשתת של משרד ראש הממשלה ,משום שממילא בתוך פרק זמן קצר ביותר כבר קיימת
החלטה בתוקף והיא מתפרסמת לעיון הציבור ,בציון העובדה כי היא התקבלה לפי סעיף
(19א) או סעיף (38א) לתקנון כאמור.

.26

עם זאת ,לנוכח הנסיבות המיוחדות המאפיינות את העת הנוכחית ,אשר בעטיין נוצר הצורך
לקבל החלטות דחופות רבות בדרך של משאל טלפוני ,פעלה מזכירות הממשלה לפרסם
באופן יזום גם הצעות החלטה המתקבלות בדרך של משאל טלפוני .הצעות ההחלטה
בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה שהתקבלו לפי סעיף (19א) או סעיף (38א) פורסמו
באתר משרד ראש הממשלה ,והצעות החלטה חדשות מתפרסמות באתר המשרד מדי שבוע.
יובהר כי האמור מתייחס להחלטות הממשלה הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה
בלבד ,ובשונה מדרך הפעולה הרגילה ביחס להצעות החלטה אלו.

.27

יצוין ,למען שלמות התמונה ,כי ביחס להחלטות המתקבלות במשאל לפי סעיף  19או 38
לתקנון עבודת הממשלה מטבע הדברים אין תמליל והפרוטוקול מתעד רק את עצם קבלת
ההחלטה ומניין הקולות במידת הצורך.

ב .2.חוק חופש המידע
.28

סעיף  1לחוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לקבל מידע
מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק .סעיף  12לחוק מרחיב את תחולתו גם ביחס
למבקש מידע שאינו אזרח או תושב ישראל ,ביחס למידע בדבר זכויותיו בישראל.

.29

בפסיקה נקבע ,כי הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא "מאבני היסוד
של חברה חופשית .היא נוגעת לעצם קיומו של המשטר הדמוקרטי ,היא מזינה את חירות
הביטוי וניזונה ממנה ,והיא משקפת את התפיסה המשפטית שלפיה הרשות כנאמן הציבור
מחויבת לדאוג לציבור ולא לעצמה במילוי תפקידיה" (עע"ם  9135/03המועצה להשכלה
גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ ,פ''ד ס( ;)2006( 233 ,217 )4וכן ראו הצעת חוק חופש המידע,
תשנ"ז ,1997-ה"ח  2630בעמ' .)397

.30

בצד זאת יובהר ,כי כמו יתר הזכויות ,גם הזכות למידע אינה זכות מוחלטת אלא יחסית,
והחוק מסייגה ,בין היתר לנוכח ההגדרה הרחבה שניתנה למונח "מידע" בסעיף  2לחוק:
"כל מידע המצוי ברשות ציבורית ,והוא כתוב ,מוקלט ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב" .האיזון
שמתווה החוק בין הזכות לחופש המידע לבין זכויות ואינטרסים אחרים בא לידי ביטוי
בעיקר בסעיפים  8ו 9-לחוק.
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סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע
.31

סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע מורה כי רשות ציבורית לא תמסור "מידע אשר אין לגלותו
על פי כל דין".

.32

בהצעת חוק חופש המידע ,תשנ"ז 1997-הובהרה תכליתו של הסעיף ,כך:
"מידע המוגן על ידי חיקוק אחר – במדינת ישראל קיימים חיקוקים רבים
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"
(ה"ח  ,397 ,2630בעמ' .)404
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יוטעם ,כי על-פי סעיף (9א)( )4לחוק אין הרשות רשאית למסור את המידע המבוקש ,והדבר
אינו נתון לשיקול דעתה " -לפי מצוות הסעיף ,רשות ציבורית מנועה ממסירת מידע שגילויו
מקים חשש לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה .אין מדובר בסמכות המסורה לשיקול דעתה
של הרשות ,כי אם באיסור מפורש" (עע"ם  5958/18בורר נ' משרד החוץ (פורסם באר"ש,
 ,)24.7.19בפסקה  9לפסק הדין) .הדברים אמנם נאמרו בעניין סעיף (9א)( )1לחוק ,אולם
נכונים ביחס לכל תתי-סעיף (9א) ,שכן עניינם בפרשנות התיבה "לא תמסור" שבראש סעיף
(9א).

.34

בהקשר זה יש לציין את פסק הדין בעע"ם  5089/16התנועה למען איכות השלטון נ' בנק
ישראל (פורסם באר"ש ,)30.5.18 ,במסגרתו נדרש בית המשפט הנכבד להכריע בשאלה
בדבר התנגשות בין הוראת סודיות בחוק ספציפי לבין חוק חופש המידע .נקבע" ,כי קשה
להלום ,כי באמצעות חוק חופש המידע [ ]...ביקש המחוקק להכפיף ,במחי דבר חקיקה כללי,
את כל הוראות הסודיות בחוקים ספציפיים ובתחומים ספציפיים למערכת של איזונים
ושיקולים שמחוץ לגדרו של החוק הספציפי בו נכללה הוראת סודיות" (פסקה  13לחוות
דעתו של כב' השופט עמית).

.35

אמנם ,בהתאם לסעיף (17ד) לחוק חופש המידע ,בית המשפט מוסמך להתערב בהחלטת
הרשות ,ולהמיר ,באופן חריג ,את שיקול דעתה של הרשות בזה של בית המשפט .אולם ,אף
בית המשפט הדן בעתירה על החלטת רשות אינו מוסמך להתעלם מהוראות כל דין
האוסרות על גילוי המידע ,שהרי לפי סעיף (17ד) סיפא לחוק ,סמכותו של בית המשפט
להורות על גילוי המידע מוגבלת בתנאי "שגילוי המידע אינו אסור על פי דין" (עניין בורר,
בפסקה  10לפסק הדין).

.36

כפי שנקבע בעע"ם  398/07התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  -רשות המיסים
(פורסם באר"ש" – )23.9.08 ,תנאי ראשון למסירתו של מידע המבוקש מרשות ציבורית
הינו כי אין מדובר במידע שקיים איסור בדין לגלותו .ביחס למידע שקיים איסור בדין
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לגלותו ,אף לבית המשפט במסגרת סמכותו בסעיף  ,17אין סמכות להורות על גילויו"
(פסקה  30לפסק הדין).
סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע – תרשומות ומסמכים פנימיים
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סעיף (9ב)( )4לחוק מורה כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור "מידע בדבר דיונים פנימיים,
תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות ,חבריהן או יועציהן ,או של
דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי ,וכן חוות דעת ,טיוטה ,עצה או המלצה ,שניתנו
לצורך קבלת החלטה ,למעט התייעצויות הקבועות בדין".
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תכלית הפטור הקבוע בסעיף (9ב)( )4לחוק היא ליצור מרחב שיח מוגן בו יוכלו עובדי הרשות
המתדיינים להחליף דעות באופן חופשי ויצירתי ,לעמוד על מכלול ההיבטים והמורכבות
של הסוגיה הנבחנת ולומר את כל אשר על ליבם ,ללא כחל ושרק .המוגנות של השיח הפנימי
היא ערובה ליכולתם של עובדי הרשות הציבורית לבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר;
והיא נועדה להבטיח כי האינטרס הציבורי בדבר קבלת החלטות איכותיות יוגשם באופן
מיטבי.
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כך למשל ,בדברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע צוין כי "לשם ביצוע תפקידיה מקיימת
רשות ציבורית דיונים פנימיים ועובדיה מכינים חוות דעת שונות ,החיוניות לשם גיבוש
מדיניות וקבלת החלטות .חלק מחוות הדעת מבשילות לכדי מדיניות מחייבת וחלקן נגנזות.
הערכה מקובלת היא ,כי לא ניתן לקיים דיונים כנים במסגרת פעילותה של הרשות ,אלא
אם כן יובטח מעטה מסוים של חיסיון לתהליך גיבוש שיקול הדעת של הרשות ולתהליך
הביקורת הפנימית של הרשות" (ה"ח  ,397 ,2630בעמ' .)404
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אם כן ,הסייג הקבוע בסעיף (9ב)( )4לחוק נובע מההכרה בחשיבותם של הדיונים הפנימיים
ברשות ציבורית ,אגב החלפת עמדות וחיווי דעות בשיג ושיח פנימי חופשי ,לקראת עיצוב
מדיניות וקבלת החלטות .סייג זה מבוסס על ההנחה כי הליך קבלת ההחלטות ברשות,
שחיוני לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה ,מחייב
חילופי דעות ,העלאת רעיונות ,תהיות ומחשבות בין הגורמים הרלוונטיים ברשות .ביסודו
עומד החשש כי לא ניתן לקיים דיון כן ורציני לטובת האינטרס הציבורי ב"אקווריום" .יהיו
מקרים בהם מתן פומבי לדיוניה הפנימיים של הרשות עלול להניא את חברי הרשות
מלהתבטא בחופשיות ומלבחון את כלל הנושאים ,העמדות והנתונים כדבעי ,וכפועל יוצא
מכך  -לפגום בתהליך גיבוש ההחלטות ולהסב נזק ממשי לאינטרס הציבורי.

.41

בית המשפט הנכבד עמד על הרציונל שביסוד הפטור המעוגן בסעיף (9ב)( )4לחוק:
"הסייג המעוגן בסעיף (9ב)( )4לחוק משקף הכרה של המחוקק בכך
שחשיפת תוכנו של דיון פנימי ,עלולה להכביד על המשתתפים בו
להתבטא בפתיחות ובחופשיות ,ללא משוא פנים וללא מורא בעניינים
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הטעונים החלטה .החשש של חברי פורום פנימי כי השיח והשיג ביניהם
עשוי להיחשף עלול להניא אותם מלהעלות רעיונות ומלבחון דרכי
פעולה אלטרנטיביות ,וכפועל יוצא ,עלול גם "לשבש את התפקוד
התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה" כאמור
בסייג של סעיף (9ב)( )1לחוק (ראו עניין גבע ,סעיפים  17-15לפסק הדין).
על התכלית הניצבת בבסיסו של הסייג ,עמדה השופטת חיות בסקירתה
המקיפה בעניין המועצה להשכלה גבוהה' :הטעם המרכזי להצדקת
הסייג למסירת מידע מן הסוג הנזכר בסעיף (9ב)( )4לחוק נעוץ בחשש
מן 'האפקט המצנן' ( ,)Chilling effectהמתבטא ברתיעתם של חברי
הרשות הציבורית ועובדיה לקיים דיונים כנים מקום שאין מובטח בו
מעטה מסוים של חיסיון לדעות המוחלפות בתהליך קבלת ההחלטות.
מתן אפשרות לעובדי הרשות לקיים ביניהם דיאלוג פתוח וגלוי ,בלא
חשש כי דברים שייאמרו על ידיהם בדיונים פנימיים או בחוות דעת
פנימיות ייחשפו לעין כול ,נועד אפוא להגן על איכות החלטותיהן של
רשויות הציבור ועל האפקטיביות של תהליך קבלתן ,וזוהי התכלית
המרכזית שביסוד הסייג' (שם ,בעמ'  .235וראו הסקירה במלואה בעמ'
( ")243-235עע"ם  3300/11מדינת ישראל  -משרד הביטחון נ' גישה -
מרכז לשמירה על הזכות לנוע ,בפסקה  17לפסק הדין (פורסם באר"ש,
.))5.9.12
.42

ודוק :הרציונל העומד ביסוד הסעיף ,הימנעות מאפקט מצנן ,חל גם במקום שבו הסתיים
הדיון בסוגיה והתקבלה החלטה אופרטיבית:
"איני רואה לקבל את פרשנות המשיבה לפיה הרציונאל של אפקט מצנן
לא חל מקום בו הסתיים הדיון בסוגיה והתקבלה החלטה אופרטיבית...
לטעמי ,סעיף (9ב)( )4חל הן על שלבים בהליכי עיצוב מדיניות או גיבוש
החלטה ,מבלי שהרשות תחויב לגלות 'חצי מלאכה' כפי שמתחייב
מסעיף (9ב)(( )2סגל ,עמ'  ,)200והן על הצעות ורעיונות שנגנזו ולא היוו
תשתית לקבלת ההחלטה או המדיניות שננקטה לבסוף .מטבע הדברים,
במהלך דיון פנימי ,מועלות הצעות מהצעות שונות והמחוקק הכיר בכך
שעל מנת לקיים דיון כן ואפקטיבי ,יש לאפשר למשתתפים להביע
עמדתם בחופשיות ,מבלי לחשוש שמא כל רעיון והצעה שהעלו ,עלולים
להחשף לציבור אם וככל שלא יתקבלו בסופו של יום" (עניין גישה,
בפסקה  19לפסק הדין).
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ג .תמצית הרקע העובדתי
ג .1.החלטות הממשלה בתקופת הקורונה
.43

כידוע ,נגיף קורונה המכונה  SARS-CoV-2גורם למחלה ( COVID-19להלן" :המגפה",
"הנגיף" או "הקורונה") ,שהתפרצה במהלך חודש דצמבר  .2019המחלה מתבטאת על-פי
רוב כמחלת חום חולפת המלווה בשיעול ,קשיי נשימה ,אובדן חוש הטעם והריח ועוד .רבים
מן הנדבקים אינם מפתחים תסמינים כלל ,ומיעוטם מפתחים סיבוכים ,בהם כשל נשימתי
עם צורך בהעשרת חמצן ובהנשמה ,ולעיתים גם מוות.

.44

ביום  30.1.20הכריז ארגון הבריאות העולמי ) )World Health Organizationעל התפרצות
הנגיף כאירוע חירום בבריאות הציבור ( )PHEICבעל השלכות בינלאומיות .ביום 28.2.20
העלה ארגון הבריאות העולמי את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות המגפה לרמה
גבוהה מאוד .ביום  11.3.20הכריז ארגון הבריאות העולמי על  COVID-19כפנדמיה.

.45

ביום  27.1.20הוסיף שר הבריאות את מחלת הקורונה לרשימת המחלות המדבקות
שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם ,1940 ,וכן הכריז עליה כמחלה מדבקת מסוכנת
לפי סעיף  )1(20לפקודה זו .בהמשך ,הוצאו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צווים שונים
מכוח סעיף  20לפקודת בריאות העם ,ובהם :צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד
בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף ;2020-צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות
מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה) ,התש"ף 2020-ועוד.

.46

בחודשים שלאחר התפרצות הנגיף התרקם מארג שלם של תקנות שעת חרום והנחיות
מינהל שונות ,אשר הטילו מגבלות שונות על הציבור בניסיון להתמודד עם התפשטות נגיף
הקורונה (רבות מהן נדונו לפני בית המשפט הנכבד במסגרת הליכים שונים) .בהמשך ,נמצא
כי יש צורך בחקיקה ראשית שתעגן את סמכות הממשלה לנקוט באמצעים המתאימים
להתמודדות עם הנגיף .ביום  23.7.20אושר בכנסת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן :חוק הסמכויות המיוחדות) .חוק
הסמכויות המיוחדות נועד להעניק סמכויות ביצוע דינמיות לצורך המשך ההתמודדות עם
נגיף הקורונה והתפשטותו.

.47

בכלל זה ,חוק הסמכויות המיוחדות מסמיך את הממשלה (או לפי העניין ועדת שרים
מטעמה) להכריז על קיומו של מצב חירום בשל נגיף הקורונה החדש ולהאריכו ,להתקין
תקנות במכלול תחומים ,להכריז על אזורים מוגבלים ועוד .בחוק הסמכויות המיוחדות
נקבעו גם הוראות המאפשרות לכנסת לפקח בדרך מסוימת על התקנת התקנות והפעלת
הסמכויות מכוחו ,אם מראש ואם בדיעבד .יוער ,כי הדיונים בוועדות הכנסת ,בשונה מדיוני
הממשלה ,הם במהותם דיונים פומביים שבמהלכם מציגים נציגי הממשלה בהרחבה את
ההסדרים המתעדכנים מעת לעת ואת התשתית העובדתית והמקצועית העומדת בבסיסם.
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.48

ההכרזות וכן התקנות המותקנות מכוח חוק הסמכויות המיוחדות כולן קצובות לפרקי זמן
מרביים המוגדרים בחוק ,ובפועל התקנות מכוח חוק זה משתנות ומתעדכנות באופן תדיר
הכול בהתאם לנדרש לצורך ניהול מדיניות בריאותית דינמית ומותאמת לנסיבות
המשתנות.

.49

על רקע האמור ,החלטות הממשלה בתקופה זו מתקבלות בלוח זמנים דחוף ביותר
ובתדירות גבוהה .מאז פרוץ המגיפה ,החלטות רבות התקבלו בדרך של משאל טלפוני לפי
סעיף (19א) או סעיף (38א) לתקנון עבודת הממשלה ,והחלטות אחרות התקבלו בישיבות
ממשלה שנוהלו בתחילה בדרך של ועידה טלפונית ובהמשך בדרך של היוועדות חזותית.
שיחות ועידה או היוועדות חזותית כאמור מאפשרות דיון בין השרים ,בדומה לנעשה
בישיבות ממשלה.

.50

בסמוך לאחר כינון הממשלה ה 35-אישרה הממשלה ,בהחלטה מס'  13מיום  ,24.5.20את
הקמתה של ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו ,אשר נועדה
לשמש מסגרת תיאום עליונה בין כלל הגורמים הממשלתיים העוסקים בטיפול במשבר
הקורונה על -מנת לטייב את פעולותיה של הממשלה בכל הנוגע להשלכות המשבר על
התחום הבריאותי ,החברתי והכלכלי.

.51

בסמוך לאחר חקיקת חוק הסמכויות המיוחדות ,בהחלטת ממשלה מס'  264מיום ,26.7.20
הוקמה מחדש ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו (להלן:
קבינט הקורונה) ,בהרכב אשר עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף  46לחוק הסמכויות
המיוחדות ,ואשר אפשר להסמיך את הוועדה להתקין ,על דעת הממשלה ,תקנות לפי פרקים
ג' וד' לחוק הסמכויות המיוחדות ,למעט תקנות לפי סעיפים (7א)( )1ו(-ב) ו7-א(א)( )1לחוק
וכן לעניינים נוספים.

.52

בחודשים האחרונים קבינט הקורונה מתכנס בתדירות גבוהה .נוסף על כך ,מתקיימים
דיונים בנושאים הנוגעים להתמודדות עם הקורונה במליאת הממשלה ,על-פי העניין ,וכן
בוועדת שרים להכרזה על אזורים מוגבלים .לצד הדיונים הרבים ,ולנוכח הדינמיות
והמהירות שבה נדרשת קבלת ההחלטה ,מתקבלות גם החלטות במשאל טלפוני (לפי סעיף
(19א) לתקנון עבודת הממשלה או לפי סעיף (38א) לתקנון עבודת הממשלה ,כאשר מדובר
בהחלטות של ועדת שרים).

.53

סדר היום לישיבות הממשלה וועדות השרים שדנו בנושאים הקשורים להתמודדות עם
הקורונה הופץ פעמים רבות זמן קצר מאד לפני תחילת הדיון בהן ,בשים לב לנסיבות
המיוחדות וללוח הזמנים הקצר העומד לרשות כלל הנוגעים בדבר לשם גיבוש הצעות
ההחלטה.
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.54

בנסיבות אלו ,בהן סדר יום הממשלה הופץ לשרים זמן קצר לפני תחילת הישיבה ,לא הייתה
שהות להפיץ את סדרי היום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה לאחר פרסומו
באתר המעטפה ולפני הישיבות כפי שמקובל בדרך כלל .בצד זאת יובהר ,כי כלל סדרי היום
פורסמו בדיעבד ,וכיום הם מפורסמים מדי שבוע (למעט חריגים שקשורים לנסיבות דחופות
– אשר מפורסמים בדיעבד) .בכוונת מזכירות הממשלה להמשיך לפעול לפרסום סדרי היום
גם בהמשך בהקדם ככל הניתן ,וככל שהדבר יתאפשר בשים לב לאילוצים הנובעים
מהנסיבות המיוחדות כעת ,עובר לקיום הישיבה ,ואם הדבר לא יתאפשר אז לאחריה .כמו
כן יצוין ,כי סדרי היום בעת הזו שהופצו בלוחות זמנים קצרים נשלחו בזמן אמת לאגף
התקשורת במשרד ראש הממשלה לשם הפצתם לאמצעי תקשורת.

.55

הפרסום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה ,מביא למצב בו עומדים לעיון הציבור
כלל סדרי היום ,הצעות ההחלטה ודברי ההסבר בנושאים הנוגעים להתמודדות עם נגיף
הקורונה ,אשר הופצו לחברי הממשלה על-ידי מזכירות הממשלה בעת הזו .מסמכים אלה
מהווים נדבך מרכזי בחומרי הרקע העומדים לפני הממשלה בעת קבלת החלטותיה.

.56

יצוין ,ברקע הדברים ,כי בהתאם לקביעת ראש הממשלה ,המטה לביטחון לאומי (להלן גם:
המל"ל) מתכלל ומוביל את ההתמודדות עם מגפת הקורונה ברמה הלאומית .על תפקידו
של המל"ל במסגרת עבודת הממשלה למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה ,ראו בהרחבה:
תגובת המשיבים לעתירה הקודמת שהוגשה לבית המשפט הנכבד בענייננו (בג"ץ ,)2414/20
אשר צורפה כנספח  2לעתירה שבכותרת.
כידוע ,עסקינן באירוע רב-מערכתי ועצום ממדים ,שהתשתית העובדתית הנבחנת במסגרתו
על-ידי גורמי הממשלה השונים ,על-מנת לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות ,היא עצומה
בהיקפה .תשתית זו במלואה חורגת בוודאי מגדרה של העתירה שבכותרת; ונראה כי מוקד
עניינם של העותרים בהליך שבכותרת וכן במסגרת הערעור שהוגש במקביל לו ,מצוי
בתמלילי ישיבות הממשלה.

.57

בטרם סיומו של פרק זה יצוין לשלמות התמונה ,על רקע טענת העותרים בדבר החשיבות
הכרוכה בהצגת תשתית עובדתית רלוונטית לציבור ,כי לצורך הנגשת המידע בעניין נגיף
הקורונה החדש ,יצר משרד הבריאות עמוד ייעודי ,המרכז מידע רב בעניין נגיף הקורונה
וההתמודדות אתו ,בכתובת .https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-main-sub
בין השאר ,עמוד זה מציג תמונת מצב ,המתעדכנת תדיר ,של מספר החולים (בחלוקה לפי
מצב רפואי) ,מספר הנפטרים ,מספר המחלימים ומספר המאושפזים (בחלוקה לפי מקום
אשפוז) .כמו כן ,העמוד מאפשר דיווח על בידוד בית ,מנגיש את האפשרות לדיווח על הפרת
חובת בידוד בית ,מציע הסבר לגבי מי נדרש לבידוד בית; וכן כולל הנחיות לקיום בידוד
בית ומחשבון בידוד ,הנחיות להתמודדות ושגרת בריאות ,חומרי הסברה ,שאלות ותשובות
בנושא הנגיף ועוד .נוסף על אלו  ,העמוד מפנה לעמוד נוסף ובו כלל ההנחיות ,הנהלים
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והמידע לצוותים מקצועיים של היחידות השונות במשרד ,לרבות שירותי בריאות הציבור
וחטיבת הרפואה1.
כמו כן ,ישנו קישור באתר ,לדף בנושא חיסונים המכיל את המידע הרלוונטי בנושא זה,
כולל מידע בנוגע להנפקת תעודת מחלים וקבלת אישור "תו ירוק" .באתר ניתן למצוא גם
קישור לאתר ה"רמזור" ,המכיל הנחיות לציבור לפי ציוני הרמזור ברשויות המקומיות,
המתעדכנים ומפורסמים באופן שוטף .נוסף על כך ,ישנו קישור לדף המכיל מידע בכל הנוגע
לתעופה בזמן הקורונה ,המתעדכן בהתאם להנחיות .באתר ניתן למצוא גם קישור לעמוד
ה"-דשבורד קורונה" -עמוד המציג נתונים כמותיים המתעדכנים באופן שוטף לגבי נתוני
התחלואה ,מאומתים חדשים ,חולים פעילים ,חולים במצב קשה ,נפטרים ,אחוזי בדיקות,
תמונת מצב לגבי מתחסנים ועוד .מידע נוסף ניתן למצוא גם באתר מרכז המידע הלאומי
למערכה בקורונה ,אשר כולל דוחות יומיים לגבי התפשטות הנגיף ונתונים מחקריים
וסטטיסטיים; וכן באתר "מגן ישראל" ,התכנית הלאומית למאבק בנגיף הקורונה.
מעבר לכך ,ישנם אתרים של משרדי ממשלה נוספים ,אשר מנגישים מידע רלבנטי בעניין
הקורונה .ראו לשם דוגמא בלבד:
משרד ראש הממשלה https://www.gov.il/he/Departments/General/corona_pmo -
משרד האוצר https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance -
המוסד לביטוח לאומי – https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/default.aspx
משרד המשפטים https://www.gov.il/he/departments/alerts/1-corona-virus -

ג .2.תמצית ההליכים הקודמים
.58

למען הסדר הטוב ,נסקור להלן בתמצית את השתלשלות העניינים הרלבנטיים – במישור
הדיוני.

.59

ביום  6.4.20הגישו העותרים עתירה לבית המשפט הנכבד (בג"ץ  ,)2414/20במסגרתה
התבקשו מספר סעדים ובהם – הנגשה לציבור של התמלילים והפרוטוקולים של ישיבות
הממשלה הנוגעים להתמודדות עם משבר הקורונה; הנגשה לציבור של בסיס המידע
והתשתית העובדתית שעל בסיסם התקבלו החלטות הממשלה; ביטול הוראות תקנון
הממשלה ה 34-שעוסקות בסודיות מוחלטת ומלאה של תמלילי הממשלה; קביעה כי כל
התמלילים (למעט חריגים) שעוסקים בהתמודדות עם משבר הקורונה אינם סודיים;

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/medical-guidelines- 1
./corona
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וביטול של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר מסירת מידע מישיבות הממשלה – פניות
הציבור (הנחייה מס' .)3.1002
צילום העתירה בבג"ץ  2414/20צורף לעתירה כנספח 1
.60

ביום  23.4.20הוגשה תגובת המשיבים לעתירה ,במסגרתה פורטה עמדת המשיבים לפיה
אין מקום להושטת סעד שיפוטי ביחס לכל אחד מהסעדים שהתבקשו בעתירה.
צילום תגובת המשיבים בבג"ץ  2414/20צורף לעתירה כנספח 2
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ביום  11.6.20התקיים דיון בבית המשפט הנכבד ,ובסיומו ניתן פסק דין שבמסגרתו נקבע
כי "לאחר שיח ושיג ,מקובל על הצדדים כי הבירור צריך להיערך בגדרו של ההליך שמתווה
חוק חופש המידע ,התשנ"ח .1998-בנתון לאמור העתירה נמחקת אפוא ,תוך שטענות
הצדדים שמורות להם .אין צו להוצאות".
צילום פסק הדין בבג"ץ  2414/20צורף לעתירה כנספח 3

.62

בו ביום ( ,)11.6.20פנו העותרים לפרקליטות המדינה ומסרו כי בכוונתם להגיש עתירה לבית
המשפט לעניינים מינהליים בגין בקשת מידע שנשלחה ולא נענתה לפי חוק חופש המידע.
צילום פניית העותרים מיום  11.6.20מצורף ומסומן מש.2/
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ביום  16.6.20השיבה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה לפניית העותרים,
והבהירה להם כי בהעדר פנייה לגורם הרלבנטי ,דהיינו – הממונה על יישום חוק חופש
המיד ע במשרד ראש הממשלה ,בהתאם למנגנון הקבוע בחוק חופש המידע – אין הצדקה
להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף  17לחוק חופש המידע.
צילום המענה מיום  16.6.20צורף לעתירה כנספח 4
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לאחר חלופת מכתבים נוספת ,הגישו העותרים ביום  21.7.20עתירה מינהלית לבית המשפט
לעניינים מינהליים – בהעדר מענה לפנייתם מיום  17.6.20לפי חוק חופש המידע (עת"מ
 .)47784-07-20עוד ביום  ,21.7.20וללא קשר להגשתה של העתירה המינהלית ,הודיעו
המשיבים לעותרים כי הם האריכו את התקופה למענה לפנייה ,בהתאם לסעיף (7ב) לחוק.
בהינתן האמור ,בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת העתירה.

.65

ביום  22.7.20השיבה הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה לעותרים
כי אין בידי המשרד למסור את התמלילים או ההקלטות של דיוני הממשלה וועדות השרים
בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו .זאת ,בהתאם לסעיפים (9א)( )4ו-
(9ב)( )4לחוק חופש המידע .לצד זאת ,נמסרו לידי העותרים הפרוטוקולים של אותן

21
הישיבות ,שנערכו לפי הוראות סעיף  72לתקנון עבודת הממשלה .בכל הנוגע לבקשת
העותרים לקבלת התשתית העובדתית להחלטות הממשלה השיבה הממונה כי הצעות
ההחלטה ,על צרופותיהן וכן ההחלטות עצמן מתפרסמות באופן יזום באתר המרשתת של
משרד ראש הממשלה .לצד זאת נמסר כי נבחנת האפשרות למסירת חומרי רקע נוספים
שהוצגו לפני הממשלה בדיוניה ,מעבר להחלטות הממשלה עצמן ,אולם בשל הצורך בהמשך
בחינת הנושא בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים לעניין אשר מכינים ומציגים את
חומרי הרקע כאמור ,הבחינה בנושא האמור טרם הושלמה באותו מועד.
.66

בחודש אוקטובר  2020הגישו העותרים עתירה מינהלית נוספת (עת"מ ,)54264-10-20
במסגרתה התבקש בית המשפט לעניינים מינהליים להורות למשיבים למסור לעותרים את
התמלילים המלאים של כל ישיבות הממשלה וועדות השרים בדיונים שעניינם בהתמודדות
עם נגיף הקורונה .עוד התבקש בית המשפט לעניינים מינהליים להורות למשיבים למסור
לעותרים את כל חומרי הרקע ששימשו יסוד להחלטות שהתקבלו בממשלה בנושא משבר
הקורונה.
צילום כתב העתירה בעת"מ  54264-10-20צורף לעתירה דנן כנספח 5

.67

ביום  18.11.20הוגשה תגובה מקדמית לעתירה המינהלית ,במסגרתה הובאה עמדת
המשיבים לפיה העתירה אינה מבססת עילה להתערבות שיפוטית.
אשר לתמלילים שהתבקשו ,הובהר כי סירוב המשיבים למסור אותם עולה בקנה אחד עם
הוראותיו של חוק-יסוד :הממשלה ועם תקנון הממשלה אשר הותקן מכוחו .בנסיבות אלו,
הובהר כי אי-מסירת התמלילים מתיישבת עם סעיף (9א)( )4ועם סעיף (9ב)( )4לחוק חופש
המידע .מעבר לכך ,המשיבים טענו כי הביקורת השיפוטית בעניין חשיפת התמלילים
משמעה למעשה ביקורת על החלטת הממשלה לחסות את התמלילים ,כפי שבאה לידי
ביטוי בסעיפים  14ו 71-להוראות תקנון עבודת הממשלה; וכי עניין זה חורג מסמכותו של
בית המשפט לעניינים מינהליים הדן בעתירה לפי חוק חופש המידע.
אשר לחומרי הרקע שהתבקשו ,ציינו המשיבים בתגובתם המקדמית כי העניין עודנו
בבחינה.
צילום התגובה המקדמית לעת"מ  54264-10-20צורף לעתירה כנספח 6
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ביום  ,24.11.20הגישו המשיבים כתב תשובה בעניין חומרי הרקע שהתבקשו במסגרת
העתירה המינהלית הנ"ל; וציינו כי הם עושים כל מאמץ על-מנת ליתן החלטה בעניין חומרי
הרקע בתוך מספר ימים.
צילום כתב התשובה מיום  24.11.20צורף לעתירה כנספח 7
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ביום  7.12.20ניתן פסק דין בעתירה המינהלית ,במסגרתו נקבע כי בשים לב לסעיף (35א)()4
לחוק-יסוד :הממשלה; ולסעיפים  14ו 71-לתקנון הממשלה – "חל בעניין האיסור המוטל
על המשיבים לפי סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע למסור 'מידע אשר אין לגלותו על פי
דין'" (פס'  22לפסק הדין).
על רקע טענת העותרים לפיה היה על המשיבים להתיר באופן חריג את העיון בתמלילים
בהתאם לסמכותם לפי סעיף (35ב) לחוק-יסוד :הממשלה ,נקבע כי בית המשפט לעניינים
מינהליים אינו מוסמך לדון בהחלטה לפי הסעיף האמור (פס'  25לפסק הדין).
גם בטענות העותרים בעניין חוקיות החלטת הממשלה שעל-פיה נקבע תקנון עבודתה ,קבע
בית המשפט לעניינים מינהליים כי הוא אינו מוסמך לדון (פס'  26לפסק הדין).
יובהר ,כי המשיבים אינם נדרשים בגדרי תגובה זו לכלל היבטיה של סוגיית הסמכות
העניינית במקרה הנדון ,החורגים מהנדרש לענייננו.
אשר לדרישת העותרים לקבל את חומרי הרקע שעמדו לפני הממשלה לצורך קבלת
החלטותיה ,נקבע כי על הממונה למסור לעותרים את החלטתה בעניין זה עד ליום .21.12.20
צילום פסק הדין בעת"מ  54264-10-20צורף לעתירה כנספח 9
בהמשך לפסק הדין ,ביום  8.12.20נמסר לעותרים מהיחידה לחופש המידע במשרד ראש
הממשלה ,כי המשרד החליט למסור להם את המידע המבוקש על-ידם" ,הכולל את המצגות
שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת דיוני הממשלה וועדת השרים האמור בעניין
ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ,מיום  18.3.2020ועד למועד מתן המענה ,זאת
בכפוף ל'השחרות' ספציפיות במידע האמור מטעמים הקבועים בסעיף  9לחוק ,ובפרט
סעיפים (9ב)( )2ו(9-ב)( )4לו" .עוד נמסר לעותרים ,כי "בהתאם לסעיף (7ד) לחוק ,ובשל
הצורך בהשלמת הבחינה הפרטנית של המצגות ,המידע יימסר בתוך  15יום ממועד מתן
תשובתנו זו" .בהמשך לכך ,ביום  24.12.20נשלחו לעותרים "כלל חומרי הרקע שהוגשו
למזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני הממשלה וועדות השרים בעניין ההתמודדות עם
התפרצות נגיף הקורונה ,מעבר להצעות ההחלטה שכבר התפרסמו בפומבי באופן יזום".
צילום המכתב שנשלח לעותרים ביום  8.12.20מטעם היחידה לחופש המידע במשרד ראש
הממשלה מצורף ומסומן מש.3/
צילום המכתב שנשלח לעותרים ביום  24.12.20מטעם היחידה לחופש המידע במשרד ראש
הממשלה מצורף ומסומן מש.4/
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ביום  8.12.20פנו העותרים לממונה ,בבקשה לקבל "עותק של הנוהל או כל הנחיה כתובה
אחרת ,המדריכים את מזכיר הממשלה בעת הפעלת סמכותו לפי סעיף (71ג) לתקנון הזמני
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לעבודת הממשלה ה ."35-לפי הנמסר ממשרד ראש הממשלה ,פנייה זו תיענה בימים
הקרובים.
צילום הפנייה מיום  8.12.20צורף לעתירה כנספח (10א)
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ביום  10.12.20פנו העותרים בדרישה ,בין היתר ,לביטול סעיפים (71א) ו(71-ד) לתקנון
הממשלה .עוד דרשו העותרים כי המשיבים ינמקו מדוע סווגו דיוני הממשלה בשנת 2020
בקשר למשבר הקורונה כסודיים ביותר; ומדוע לא הופעלה הסמכות הקבועה בסעיף (71ג)
לתקנון הממשלה לעניין זה.
פנייה זו נענתה ביום  .4.1.21במסגרת המענה המפורט והמנומק ,הבהירה היועצת
המשפטית של משרד ראש הממשלה ,בין היתר ,כי מסעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה עולה
בבירור שהוא אינו מכוון אך ורק לסודיות הנובעת מטעמים של ביטחון; ושהוא מקנה
לממשלה סמכות לקבוע הוראות סודיות בהקשרים נוספים .עוד הובהר במענה ,כי
המדיניות שלפיה אין מוסרים את התמלילים של ישיבות הממשלה נועדה שלא לפגוע
באפשרות של דיון ענייני ופתוח ולאפשר התבטאות חופשית של השרים ושל שאר
המשתתפים ,ללא שיקולים ואילוצים הכרוכים בפרסום הדברים .נוסף על כך ,הובהר כי
בשונה מעניינים ביטחוניים ומענייני יחסי החוץ של המדינה – הדיונים וההחלטות של
הממשלה וועדותיה בנושאים אחרים ,ובהם ההתמודדות עם נגיף הקורונה ,אינם חוסים
תחת הוראת סודיות גורפת .בהקשר זה התייחסה היועצת המשפטית של משרד ראש
הממשלה לכך שמועדי הישיבות ,סדר היום שלהן ,ההצעות המועלות במסגרתן וההחלטות
שמתקבלות מהווים מידע פומבי שמתפרסם באופן יזום על-ידי הממשלה .כמו כן,
הפרוטוקולים של ההחלטות ,כהגדרתם בסעיף  72לתקנון הממשלה – נמסרים כדבר
שבשגרה במענים לבקשות חופש מידע .נוסף על כך ,הוזכר לעותרים כי במענה לבקשת
חופש מידע שהגישו ,נמסרו להם חומרי הרקע הנרחבים שהוצגו בישיבות הממשלה וועדות
השרים בעניין הקורונה.
צילום המענה מיום  4.1.21מצורף ומסומן מש.5/
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לנוכח העובדה שפסק הדין של בית המשפט המחוזי דחה חלק מטענות העותרים לגופן,
וחלק מהן בשל העדר סמכות עניינית לדון בהן ,הגישו העותרים לבית המשפט הנכבד הן
ערעור והן עתירה (ביום  21.1.21הוגש הערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בעת"מ
 ,54264-10-20במסגרת עע"מ  ;614/21וביום  27.1.21הוגשה העתירה שבכותרת).
העותרים ביקשו מבית המשפט הנכבד לאחד את שני ההליכים ,וכאמור ,המשיבים נתנו
את הסכמתם לכך ,במסגרת ההודעה והבקשה שהגישו ביום .28.2.21

24
.73

בטרם סיומו של פרק זה ,יצוין כי לאחר הגשת העתירה ,ביום  ,11.2.21הגישו העותרים
"בקשה לצירוף אסמכתא משפטית וראיות חדשות" (בהיעדר התנגדות של המשיבים).
במסגרת זו ביקשו העותרים לצרף מכתב ששלח היועץ המשפטי לממשלה אל מזכיר
הממשלה  ;7.2.21מכתב ששלח ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון אל ראש הממשלה
ביום  ;8.2.21ומכתב ששלח מזכיר הממשלה אל ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון ביום
.9.2.21
הבקשה אושרה בהחלטת בית המשפט הנכבד מאותו יום (.)11.2.21
בהמשך לדברים אלה ,על רקע ההליך שבכותרת ,פנה ראש הממשלה החלופי אל היועץ
המשפטי לממשלה ,וביקשו להביא את עמדתו בפני בית המשפט הנכבד במסגרת תגובה זו,
כדלקמן:
"התפרצות נגיף הקורונה היא נושא מרכזי וראשון במעלה בסדר יומה של ממשלת
ישראל ,ולשם ניהול המשבר הבריאותי נדרש שיתוף פעולה ציבורי מלא .חשיפות
תמלילי הדיונים במסגרת הממשלה וועדת השרים לעניין הקורונה עומדת בקנה
אחד עם האינטרס הציבורי ויש ערך רב לשיתוף הציבור במלוא הנתונים המקצועיים
והשיקולים שעומדים לנגד עיננו בבואנו לקבל החלטות קשות ביחס לניהול
המגיפה ,הכלכלה ושגרת החיים בישראל.
לצד זאת ,בשבועות האחרונים נחשף הציבור למידע חלקי ומגמתי המוקלט ומודלף
מישיבות הממשלה .עובדה זו ,משפיעה באופן שלילי על האמון הציבורי באופן
עבודת הממשלה ובנבחריו שרק חשיפה מלאה של תמלילי הדיונים תוכל לסייע
בהשבתו .שקיפות שלטונית הינה הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם פגיעה באמון
הציבור ,כל שכן בעת משבר זה.
לאור זאת דרשתי לחשוף את תמלילי דיוני הממשלה בנושא התפרצות נגיף הקורונה
לציבור ולקיים דיון בנושא בממשלה טרם הגשת העמדה לבג"ץ .זאת בהתבסס על
העובדה ,כי מדובר בממשלה פריטטית ,שבה שני גושים הקובעים את עמדתה.
בגלל המחלוקת הקיימת בין חברי הממשלה ביחס לצורך לשמור על חיסיון הדיונים
לעומת הרצון לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות ,ולאור בקשתי להביא את
הנושא לדיון בממשלה ,אבקשך להציג את עמדתי כאמור בפני בית המשפט".
כן נמסר מטעמו של ראש הממשלה החלופי ,כי על אף דרישתו להביא את הנושא לדיון
בממשלה ,עד שעת כתיבת שורות אלו לא התקיים דיון כאמור בממשלה.
מהעמדה המובאת לעיל ,עולה כי קיימת מחלוקת שבמדיניות בין חברי הממשלה ביחס
לצורך לשמור על חיסיון הדיונים בנושא הקורונה לעומת הרצון לשיתוף הציבור בנתונים
ובשיקולים שעמדו בבסיס קבלת ההחלטות השונות ,ולפיכך ביקש ראש הממשלה החלופי
כאמור להביא את הנושא לדיון בממשלה .עם זאת ,יצוין כבר עתה כי אף מהעמדה המובאת
לעיל ,עולה שדרך המלך לפרסום תמלילי ישיבות הממשלה ,בניגוד לאמור בתקנון הנוכחי
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ובניגוד למדיניות הנוהגת לפיו ,היא באמצעות החלטת ממשלה ,שתהווה תיקון של תקנון
הממשלה ,עניין המצוי בגדרי סמכותה של הממשלה ,ככל שתחפוץ בכך לפי שיקול-דעתה;
קרי  -אם תחליט כי יש במקרה זה מקום לשנות מן האיזון שעל בסיסו פועלת הממשלה
מימים ימימה באשר לתמליליה .לפיכך ,עמדת המדינה היא כי כל עוד ההסדרים הקיימים
עומדים בתוקפם  -אין כל מקום להתערבות שיפוטית בענייננו.
על רקע כלל האמור לעיל ,תפורט להלן עמדת המשיבים.

ד .עמדת המשיבים – העתירה אינה מצדיקה התערבות שיפוטית
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כפי שיפורט להלן ,עמדת המשיבים היא כי אין מקום להושטה של סעד שיפוטי במסגרת
העתירה שבכותרת .העותרים מבקשים מספר סעדים ,במישורים שונים .נתייחס אפוא
להלן לחומרים השונים ולדין החל בעניינם ,ולמען הנוחות ,נעשה כן בהתאם לסדר הסעדים
המבוקשים בעתירה ,ראשון ראשון ואחרון אחרון.

ד .1.התייחסות לסעד הראשון – דחיית בקשת העותרים לעיון בתמלילים לפי חוק
חופש המידע עולה בקנה אחד עם הוראות החוק
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במסגרת הסעד הראשון ,העותרים מבקשים כי יימסרו להם או יפורסמו בציבור העתקים
של כלל התמלילים ("הסטנוגרמות") של ישיבות הממשלה וועדות השרים בזמן ובקשר
למשבר הקורונה.
במישור הדיוני יוער ,כי על אף שסעד זה נכלל גם במסגרת העתירה שבכותרת ,קרי בהליך
בג"ץ ,מדובר למעשה בעניין שצריך להתברר בהתאם למסלול המותווה בחוק חופש המידע
(כפי שעולה מפסק-דינו של בית המשפט הנכבד בעתירה הראשונה) ,קרי במסגרת הערעור
שהגישו העותרים (עע"מ  .)452/21ואכן ,בעניין זה התקבלה החלטה מפורטת ומנומקת של
הממונה; והוא גם נדון לגופו על-ידי בית המשפט לעניינים מינהליים במסגרת העתירה
המינהלית .בהינתן האמור ,לא היה מקום לבקש סעד זה במסגרת העתירה ,שעה שלפני
בית המשפט הנכבד מונח גם הליך הערעור.
במישור המהותי ,כפי שיפורט להלן ,עמדת המשיבים היא כי לא נפל פגם בהחלטת הממונה
לדחות את בקשת העותרים לקבלת התמלילים ,בהתאם לסעיפים (9א)( )4ו(9-ב)( )4לחוק
חופש המידע .יובהר ,כי ההפניה לסייג הקבוע בסעיף (9ב)( )4לחוק נעשתה באופן משלים
ובבחינת למעלה מן הצורך ,שכן לעמדת המשיבים ממילא חל איסור על מסירת המידע
המבוקש בהתאם לסעיף (9א)( )4לחוק.
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כמפורט לעיל ,בענייננו חלים סעיפים  14ו 71-לתקנון הממשלה ,שנקבעו מכוח סמכותה של
הממשלה בסעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה .לעניין סעיף  71לתקנון ,רלוונטית אף
ההוראה המסמיכה הקבועה בסעיף (35א)( )4לחוק-יסוד :הממשלה ,אשר קובע חובת
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סודיות על הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניין שהממשלה החליטה
לשמרו בסוד (ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על
ההחלטה) .בהתאם לכך ,ומכוח סמכותה לפי סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה לקבוע את
סדרי ישיבותיה ועבודתה ,דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה ,החליטה הממשלה לאשר
תקנון לעבודת הממשלה ה( 35-תקנון זמני) .סעיף  14לתקנון קובע כי ישיבות הממשלה הן
סגורות ,וסעיף  71לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי ישיבות הממשלה הוא "סודי ביותר",
וקובע איסור בדבר עיון בתמלילים אלו למעט חריגים מצומצמים .לנוכח האיסור האמור
על העיון בתמלילים למעט לגורמים המנויים בסעיף ובנסיבות האמורות בו ,בדין נדחתה
בקשת העותרים לפי סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע.
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הנה כי כן ,ברירת המחדל הקבועה בסעיף  71לתקנון הממשלה היא סיווג התמלילים
כ"סודי ביותר" ואיסור פרסום שלהם ,ואף איסור על העיון בהם ,זולת על-ידי חברי
הממשלה עצמם .חריג מצומצם לאיסור העיון מתקיים רק באותם המקרים החריגים בהם
החליט מזכיר הממשלה ,באופן אקטיבי ובנסיבות מיוחדות ,לאשר לעובד ציבור לעיין
בתמליל של ישיבת ממשלה או ועדת שרים ,וזאת לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע
לעיסוקו של עובד הציבור .חריג נוסף נוגע לסמכותו של מזכיר הממשלה להתיר למי שנשא
דברים בישיבת ממשלה או ועדת שרים לעיין בדבריו כפי שנרשמו בתמליל ,במתכונת
שיקבע מזכיר הממשלה .כלומר ,בהוראת הסודיות לא נקבע חריג המאפשר פרסום
התמלילים לציבור כולו .במקרה זה לא ניתן היתר כאמור ,וממילא העותרים אינם באים
בגדרי החריגים המצומצמים המאפשרים עיון בתמלילים .לפיכך התמלילים הם מידע אשר
גילויו אסור על-פי דין בהתאם לסעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע.
ודוק :העותרים לא מצביעים בעתירתם ,ולא בכדי ,על מקרה תקדימי שבו הוחרגו תמלילי
ישיבות ממשלה כלשהן ,ופורסמו לעיון הציבור כולו (שלא במסגרת חשיפתם כחומר
ארכיוני לפי חוק הארכיונים ותקנותיו) ,לא בעת כהונתה של הממשלה הנוכחית ולא בעת
כהונתן של ממשלות קודמות .בפועל השימוש בסמכות לגלות מידע מתוך התמלילים שלא
במסגרת חשיפתם כחומר ארכיוני ,נעשה במשורה ובצמצום ,וזאת לעיתים רחוקות
ובהתייחס לציטוטים נקודתיים מתוך התמלילים ,להבדיל מחשיפת תמלילים במלואם
(כדוגמת חשיפת מקבץ ציטוטים מדבריו של ראש ממשלה שנפטר לרגל יום אזכרתו ,או
משלוח מקבץ ציטוטים שנאמרו לעובד ציבור שפרש במהלך ישיבת ממשלה שבה נפרדה
ממנו הממשלה) .לאור זאת ,ראוי להדגיש – מעיון בסעדים המבוקשים בעתירה עלול
להשתמע כאילו ענייננו בהסדר חסיון ייחודי שנקבע לעניין תמלילי ישיבות הממשלה
העוסקות במשבר הקורונה; אלא שהדרך בה צעד מזכיר הממשלה בענייננו היא הדרך
הרגילה בה פועלים מזכירי הממשלה מימים ימימה ,מכוח סמכותם ,גם בעניינם של
תמלילי ישיבות ממשלה מכריעות והרות גורל שעניינן במשברים שונים שפקדו את מדינת
ישראל עוד בטרם פרוץ מגפת הקורונה או בעניינים אחרים שנודעה להם חשיבות ציבורית
גדולה .אין בדרך פעולתו הנוכחית של מזכיר הממשלה כל ייחוד מבחינה זו.
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בעע"ם  5089/16הנזכר לעיל ,נקבע ביחס להוראת הסודיות שבפקודת הבנקאות ,1941 ,כי
מאחר שהיא קיימת בדין ,וחריגיה נקבעו גם הם בדין ,חל עליה סעיף (9א)( )4לחוק .אמנם
בית המשפט הנכבד הדגיש שהוא אינו קובע מסמרות לכלל הוראות הסודיות הקבועות
בחקיקה; אולם לשיטת המשיבים ,הדברים שנקבעו שם בכל הנוגע לתחולתו של סעיף
(9א)( )4לחוק חופש המידע – רלבנטיים גם להוראת הסודיות שבתקנון הממשלה ,שנקבעה
על-ידי הממשלה מכוח הסמכות שהוקנתה לה בחוק-יסוד :הממשלה.
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ראו בהקשר זה דברים שנפסקו בעת"מ  12695-11-17גישה נ' משרד ראש הממשלה (ניתן
ביום  .) 3.10.18באותו עניין התבקש ,בין היתר ,מידע על אודות דיוני ועדת השרים לענייני
בטחון לאומי (הקבינט) .הבקשה נדחתה מכוח סעיף (9א)( )4לחוק ,על יסוד הוראת
הסודיות הקבועה בסעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה .בית המשפט המחוזי דחה את
העתירות ,וקבע כי "החלטת הממונים על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה
ובמשרד הביטחון ,שנשענות על הוראת סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע בשילוב עם סעיף
 35לחוק יסוד :הממשלה ,הן מתבקשות מאליהן .אכן ,סעיף (35ב) לחוק יסוד :הממשלה
מ תיר לראש הממשלה ,לממשלה או למי שהסמיכו כדין להתיר פרסום עליו חלה הוראת
החיסיון .אך לא זו העתירה המופנית כלפי משרד ראש הממשלה .העתירה שבפני והסמכות
שנתונה בידי מקיפה רק בחינה של פעולת הממונה שלא להותיר את הפרסום לפי החוק
לחופש מידע .הממונה על יישום חוק חופש המידע אינו הכתובת לטענות לגבי סמכות
הממשלה וראש הממשלה להתיר פרסום .ככל שהעותרת טוענת כי היה מקום להתיר פרסום
לגבי מידע כזה או אחר מישיבות הקבינט נדרשת הייתה פנייה לראש הממשלה ,לממשלה
או למי שהוסמך כדי שיתירו את הפרסום .הממונה על יישום חוק חופש המידע אינו יכול
לעקוף את הוראת החיסיון הקבועה בחוק יסוד :הממשלה ולהתיר את הפרסום על דעת
עצמו .כך גם איני סבור כי במסגרת תפקידו על הממונה לפנות לראש הממשלה או לממשלה
להסרת החיסיון אלא הנטל לכך מוטל על מי שמבקש את המידע" (פסקאות  39-38לפסק
הדין).
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העותרים טוענים כי הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה לסווג תמליל או חלק ממנו בסיווג
שאיננו "סודי ביותר" ,מלמדת כי הוראת הסודיות הקבועה בתקנון הממשלה אינה
מוחלטת ,אלא מהווה עניין שבשיקול דעת .המשיבים יטענו ,כי הסמכויות המוקנות
בהקשר זה למזכיר הממשלה ,לממשלה ,ולראש הממשלה – אינן מקנות שיקול דעת
לממונה בעניין מסירת המידע במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע ,בנסיבות בהן מזכיר
הממשלה ,הממשלה ,וראש הממשלה – לא הפעילו את סמכויותיהן האמורות.

.80

ברירת המחדל בתקנון היא כי התמלילים סודיים ,וכל עוד כך הדבר ,פרסומם לציבור אינו
עניין שבשיקול דעת הממונה על חופש המידע .חובת הסודיות מעוגנת בסעיף (71ד)()1
לתקנון ,הקובע כי "העיון בתמלילים כמפורט לעיל אסור ,למעט לחברי הממשלה" .לאיסור
זה נקבע חריג בסעיף (71ד)( )2לתקנון ,ולפיו "על אף האמור בסעיף ( )1לעיל ,מזכיר
הממשלה רשאי ,בנסיבות מיוחדות ,לאשר לעובד ציבור לעיין בתמליל של ישיבת ממשלה
או ועדת שרים ,וזאת לצורך עבודתו השוטפת ובתחום הנוגע לעיסוקו של עובד הציבור";

28
וחריג נוסף הנוגע למי שנשא דברים בישיבת ממשלה או בוועדת שרים ומבקש לעיין בדבריו
כפי שנרשמו בתמליל.
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כאמור לעיל ,מדובר בסמכות להתיר לעובד ציבור ,בנסיבות מיוחדות וכאשר הדבר דרוש
לשם 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 .זכות העיון האמורה מתקיימת בכל מקרה בתחומי מזכירות הממשלה
בלבד ,וגם חברי הממשלה הרשאים לעיין בתמלילים עושים זאת במזכירות הממשלה בלבד
ואינם מקבלים העתק ממנה.
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לפיכך ,אין שחר לטענת העותרים כי סעיף  71לתקנון הממשלה מקנה לרשות שיקול דעת
אם לחרוג מחובת הסו דיות הקבועה בו .ודוק ,הסמכות הנתונה למזכיר הממשלה לסווג
תמליל או חלק ממנו בסיווג שאינו סודי ביותר (סעיף (71ג) לתקנון) היא סמכות נקודתית
לעניין הסיווג שיינתן לתמלילים .אין היא מאיינת את איסור הפרסום הקבוע בסעיף
(71ד)( )1לתקנון ,שאינו מותנה בסיווג התמלילים.

.83

אכן ,מזכיר הממשלה הוסמך ,מכוח סעיף (35ב) לחוק-יסוד :הממשלה ,להתיר את פרסומם
של דברים שפרסומם נאסר ,וזאת בהנחיית ראש הממשלה ,יו"ר ועדות השרים או שרים
שייקבעו על-ידי ראש הממשלה .יובהר ,כי מדובר בעניין החורג מהשאלה שיש לבחון
במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע; ולפיכך ,עמדת המשיבים לגביו תוצג במסגרת
התייחסותם לסעד השלישי ולסעד הרביעי ,בהמשך תגובה זו.
ודוק :סמכות זו להתיר פרסום תמלילים במקרים חריגים ונדירים אינה הופכת את חובת
הסודיות לכזו היוצאת מגדרי האיסור הקבוע בסעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע .כפי שעולה
מהמפורט לעיל ,חובת הסודיות בענייננו נוסחה באופן גורף ,לא הוכפפה להוראות חוק
חופש המידע ,ונועדה לאפשר דיון ענייני ופתוח והתבטאות חופשית של השרים ויתר
המשתתפים בישיבות הממשלה וועדותיה ,באופן שעולה בקנה אחד עם העיקרון שנקבע אף
הוא בתקנון עבודת הממשלה ,לפיו דיוני הממשלה יתקיימו בדלתיים סגורות; וכן עם
עקרון האחריות המשותפת ,המעוגן בסעיף  4לחוק-יסוד :הממשלה .פרשנות לפיה עצם
קיומה של הסמכה לסטות מחובת הסודיות במקרים חריגים הופכת את הוראת הסודיות
לעניין שבשיקול דעת ,חותרת תחת הפרשנות הברורה לאיסור הפרסום ולחובת הסודיות,
ולמעשה הופכת את סעיף (9א)( )4לחוק לתיבה ריקה מתוכן כמעט; שכן ככלל ,איסורים
שמוטלים בדין על פרסום מידע ,כוללים חריגים.
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כאמור ,עמדת המשיבים בנוגע לפרשנות הנכונה של סעיפים  31ו 35-לחוק-יסוד :הממשלה,
עולה בקנה אחד גם עם סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע ,אשר מורה כי רשות ציבורית אינה
חייבת למסור "מידע בדבר דיונים פנימיים ,תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי
רשויות ציבוריות ,חבריהן או יועציהן ,או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי ,וכן
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חוות דעת ,טיוטה ,עצה או המלצה ,שניתנו לצורך קבלת החלטה ,למעט התייעצויות
הקבועות בדין".
כמו כן ,עמדת המשיבים בענייננו עולה בקנה אחד עם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה
מס'  3.1002שהוזכרה לעיל.
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לסיכום חלק זה ,עמדת המשיבים היא כי גדר הביקורת השיפוטית ביחס לסעד הראשון
מתמצה בבחינת החלטת הממונה שלא להתיר את הפרסום לפי חוק חופש המידע .הממונה
אינה הכתובת לטענות לגבי סמכות הממשלה ומזכיר הממשלה להתיר פרסום או להעניק
סיווג לתמלילים .היא אינה יכולה להתיר פרסום על דעת עצמה ואין זה מתפקידה לפנות
לגורמים המוסמכים כדי שיעשו כן.
יתר על כן ,ביקורת שיפוטית בעניין חשיפת התמלילים משמעה למעשה ביקורת על החלטת
הממשלה לחסות את התמלילים ,כפי שבאה לידי ביטוי בסעיפים  14ו 71-להוראות תקנון
עבודת הממשלה ,ועניין זה חורג מהיבטים הנבחנים בהתאם להוראות חוק חופש המידע.

ד .2.התייחסות לסעד השני – תקנון הממשלה עולה בקנה אחד עם חוק-יסוד
הממשלה
.79

במסגרת הסעד השני ,העותרים מבקשים כי "תבוטלנה או תנוסחנה מחדש הוראות  14ו-
 71לתקנון עבודת הממשלה ה( 35-תקנון זמני) כך שיעמדו בכפיפות ובהתאמה עם הוראות
החוק המסמיך ,הוא חוק יסוד :הממשלה ,ובכל אופן שלא תסתורנה הוראות תקנון זה את
הוראות חוק היסוד" (ס'  1.2לעתירה).

.86

העותרים טוענים ,כי סעיף (71ב) לתקנון הממשלה ,לפיו התמלילים הם ברמת סיווג "סודי
ביותר" ,סותר כביכול את סעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה ,המחיל חובת סודיות בעניינים
ספציפיים שסודיותם נקבעה במפורש .עמדת המשיבים היא כי דין טענה זו להידחות.
ראשית ,יצוין כי ההוראה הנוגעת לענייננו בתקנון הממשלה הנוכחי (הזמני) מופיעה באופן
דומה בתקנוני הממשלות הקודמות ,מזה שנים ארוכות ,מימים ימימה ,כך שדומה כי
תקיפת הוראה זו אך בעת הזו ואגב ההקשר הנוכחי כרוכה על פניה בשיהוי ניכר.

.87

לגופם של דברים :כפי שעולה מהמפורט לעיל ,סעיף  71לתקנון הממשלה קובע כי סיווגם
של התמלילים מושא העתירה הוא "סודי ביותר" ,ומחיל איסור בדבר עיון בתמלילים אלה
למעט לחברי הממשלה (וחריגים מצומצמים נוספים ,באישור מזכיר הממשלה) .הוראות
אלו עולות בקנה אחד עם סעיף (31ו) ועם סעיף (35א) לחוק-יסוד :הממשלה; ועם עקרונות
היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל .עקרון השקיפות ,שאין להפריז בחשיבותו לענייננו,
אינו ניצב לבדו ויש לאזנו מול שיקולים מתחרים כבדי משקל ,ובראשם עקרון האחריות
המשותפת של חברי הממשלה והחשש מפני "האפקט המצנן" אשר עלול להשפיע על תהליך
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קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו .בהינתן מלאכת איזון זו ,ועל בסיס הוראות
הדין ,עמדת המשיבים היא כי אין כל מקום לחשיפת התמלילים המבוקשת ,וכי בענייננו
תקף הכלל של איסור עיון בתמלילים אלו.
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יודגש ,כי טענת העותרים לפיה סעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה מונה "רשימה סגורה של
עניינים שהדיוניים בהם סודיים ואין לפרסמם" (ראו סעיף  75לעתירה; ההדגשה במקור) -
אינה מבוססת .עמדת המשיבים היא ,כי סעיף (35א) לחוק-יסוד :הממשלה קובע חובת
סודיות ,כמפורט בסעיפי משנה ( ,)4(-)1אך הוא אינו יוצר הסדר שלילי לפיו כל מה שאינו
נכלל בסעיפים אלה – חייב כביכול להיות מפורסם לציבור.

.89

מכל מקום ,כפי שיוסבר להלן ,הסודיות של תמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים
נקבעה מכוח סמכותה המפורשת של הממשלה לפי חוק-יסוד :הממשלה.
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כאמור ,סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה ,מסמיך את הממשלה לקבוע את סדרי ישיבותיה
ועבודתה ,דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה ,אם דרך קבע ואם לעניין מסוים.

.91

סעיף (35א)( )4לחוק-יסוד :הממשלה ,מסמיך כזכור את הממשלה לקבוע עניינים נוספים
(מעבר לעניינים הנוגעים לביטחון המדינה וליחסי החוץ שלה) שלגביהם הדיונים
וההחלטות של הממשלה יוגדרו כ"סודיים" .הממשלה בחרה לקבוע בתקנונה ,מכוח
סמכותה האמורה ,כי תמלילי הדיונים במליאתה ובישיבות ועדות השרים שלה הם סודיים
ואסורים לפרסום לשנים ארוכות.
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העותרים טוענים כי "אם תתקבל עמדת המשיבים כי לממשלה מוקנית סמכות להחליט
שכל דיוניה סודיים – ללא כל הבחנה ביניהם ,הרי שסעיפי משנה (35א)( )1ו(35א)()2
מיותרים לחלוטין ,וברור שלא לכך התכוון המחוקק-המכונן" (ס'  72לעתירה) .אולם,
סעיפים (35א)( )1ו(35-א)( )2קובעים באופן קטגורי כי דיונים והחלטות של הממשלה ושל
ועדות השרים בנושאי ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה הם סודיים (בנושאים אלה – לא
רק התמלילים הם סודיים ,אלא גם ההחלטות ,הצעות ההחלטה ,ובמקרים הרלבנטיים גם
עצם קיום הישיבה); וסעיפים (35א)( )3ו(35-א)( )4מסמיכים את הממשלה לקבוע סודיות
ביחס לעניינים נוספים.

.93

הנה כי כן ,סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה אינו עומד לבדו בנוגע לסמכותה החוקתית של
הממשלה לקבוע כי ישיבותיה יהיו סגורות ,כך שלא ניתן יהיה לעיין בתמלילים שנערכו
למשך שנים ארוכות.

.94

בהתאם לכך ,יש לקרוא את סעיף (31ו) לחוק היסוד ,המקנה לממשלה סמכות לקבוע את
סדרי דיוניה ,במשולב עם הסמכות שבסעיף (35א)( )4לחוק היסוד ,המקנה לממשלה,
במישור החוקתי ,את הסמכות להחליט בנוגע לסודיות דיוניה ולסודיות דיוני ועדות השרים
שהקימה.
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בהקשר זה ,הקביעה אם יתנהלו דיוני הממשלה בדלתיים סגורות או פתוחות – וזו
המשמעות של עיון בתמלילים של הדיונים – יונקת את חיותה משורש סמכותה החוקתית
של הממשלה לקבוע את סדרי דיוניה לפי סעיף (31ו) לחוק היסוד – ואף ניתן לומר שהיא
אחד מהעניינים המהותיים ביותר בה.

.96

עמדת המשיבים היא שהכנסת ,בכובעה כ"רשות המכוננת" ,החליטה להותיר לשיקול
דעתה הרחב מאד של הממשלה את כל הקשור לסודיות דיוניה והחלטותיה (למעט בעניינים
הנוגעים לביטחון המדינה וליחסי החוץ שלה – שלגביהם נקבעה באופן קטגורי הוראת
סודיות) .המשיבים סבורים כי הרשות המכוננת חיוותה את דעתה ,למעשה ,כי עניין סודיות
דיוני הממשלה והחלטותיה נתון לקביעת הממשלה (הכרוך גם באפשרות הממשלה לקבוע
כי עניין מסוים יותר לפרסום); וכי ההחלטה לפיה דיוני הממשלה לא יהיו פתוחים לציבור
– לא בזמן אמת ולא בדרך של אפשרות לעיין בתמלילים של הדיונים שנים ארוכות ,יוצרת
הסדר ראוי ,העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל ומעוגן
היטב בדין .יוזכר ויודגש ,כי הסודיות של ישיבות הממשלה וועדות השרים בנושאים שאינם
מנויים בסעיף (35א)( )2(-)1לחוק-יסוד :הממשלה או בנושאים אחרים הנקבעים מכוח
סעיף (35א) ,מתייחסת ,בהתאם לסעיף (35א)( )4לחוק היסוד ולסעיף  71לתקנון הממשלה
– לתמלילים (שאין חובה פוזיטיבית בדין לעצם עריכתם ,והעיגון לעריכתם מצוי בתקנון).
בהקשר זה ,יש לבחון את ההסדרים כמכלול ,ולתת את הדעת לכך שהחלטות הממשלה
וועדות השרים ,סדרי היום של ישיבות הממשלה וועדותיה ,הצעות ההחלטה (הכוללות
דברי הסבר וצרופות) ,הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה וועדותיה כהגדרתם בתקנון
הממשלה ,הודעות מזכיר הממשלה בתום ישיבות הממשלה ,וחומרי הרקע שעומדים
בבסיס החלטות הממשלה – ככלל אינם סודיים ,וכן כי חלק ניכר מהמידע האמור מפורסם
באופן יזום באתר המרשתת של משרד ראש הממשלה.

.97

בהמשך לכך ,הוראות תקנונה של הממשלה ,המתייחסות לכך שתמלילי דיוניה אסורים
לפרסום למשך שנים ארוכות ,יונקות את חיותן משורש הסמכות החוקתית המוקנית
לממשלה ,לפי סעיפים (31ו) ו(35-א) לחוק היסוד.
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הנה כי כן ,המשיבים סבורים ,כי פרשנות המחייבת מסירת תמלילים של דיוני ממשלה
בניגוד להחלטתה כפי שמופיעה בסעיפים  14ו 71-לתקנון הממשלה ,יהיה בה כדי לפגוע
בסמכות שהוקנתה לה לפי סעיף (35א)( )4לחוק-יסוד :הממשלה ,ואולי אף לאיין את
סמכותה של הממשלה לקבוע כי ישיבותיה סגורות לציבור הרחב ,בהתאם לסמכותה לפי
סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה.
יוזכר ,כי הפרשנות של המשיבים לסעיפים  31ו 35-לחוק-יסוד :הממשלה ,עולה בקנה אחד
גם עם סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע ,אשר מורה כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור
"מידע בדבר דיונים פנימיים ,תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות
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ציבוריות ,חבריהן או יועציהן ,או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי ,וכן חוות דעת,
טיוטה ,עצה או המלצה ,שניתנו לצורך קבלת החלטה ,למעט התייעצויות הקבועות בדין".
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נבקש להוסיף ,מעבר לדברים שנכתבו לעיל ,כי הרשות המכוננת נתנה בידי הממשלה
סמכות לקבוע את סדרי עבודתה והחלטותיה וניהול ועדותיה ,ובפרט בסוגיית פנימיות
הדיונים ואי-פרסומם ,והממשלה עשתה כן בתקנון מפורט .בהתאם לפסיקה ,יש הבדל בין
היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מעין שיפוטיות ,שהיא ביקורת "רגילה" ,לבין
ביקורת על החלטות הנוגעות לקביעת נהליה הפנימיים וסדרי עבודתה של הכנסת ,ועל
מעשי החקיקה ,שהיא ביקורת מצומצמת ביותר .במסגרת פסק הדין בבג"ץ 1993/03
התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה פ"ד נז( ,)2003( 817 ,)6נקבע כי יש להניח
שכללי צמצום דומים ינהגו אף בביקורת על סדרי עבודת הממשלה וועדותיה ,בהיותו נושא
פנימי ולנוכח המטען הפוליטי הכרוך בו:
"במישור אחר :ניתן להניח ,כי בבוא בית המשפט לבחון שאלה הנוגעת לסדרי
עבודתן של הממשלה וועדותיה ,ינהג הוא לפי כללים הדומים לאלה המופעלים
לגבי הליכים פנים-פרלמנטריים של הכנסת (לעניין סדרי עבודתה של הממשלה
ראו סעיף (31ה)(,ו) לחוק היסוד וכן רובינשטיין ,בספרו הנ"ל ,בעמ' .)724 --720
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".

ד .3.התייחסות לסעד השלישי ולסעד הרביעי – אין הצדקה לחייב את מזכיר
הממשלה לסווג את התמלילים מושא העתירה בסיווג שאינו "סודי ביותר" ואין
הצדקה לחייב את פרסום התמלילים
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בתת הפרק הקודם הובהרו הטעמים שעומדים בבסיס ההוראות שקובעות את סודיות
התמלילים של ישיבות הממשלה וועדות השרים .טעמים אלה ,מבססים גם את עמדת
המשיבים לפיה אין הצדקה לחייב את מזכיר הממשלה להפעיל את סמכותו לפי סעיף (71ג)
לתקנון הממשלה ולסווג את התמלילים מושא העתירה בסיווג שאינו "סודי ביותר" .כמו
כן ,בהינתן הטעמים האמורים ,מובן מדוע המשיבים סבורים כי אין הצדקה שמזכיר
הממשלה יפעיל את סמכותו לפי סעיף (35ב) לחוק-יסוד :הממשלה (המצוי גם בסעיף 73
לתקנון) ויתיר את פרסומם של התמלילים מושא העתירה.
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בהקשר זה ,עמדת המשיבים היא כי גם אם תקנון הממשלה מאפשר במקרים מסוימים
למזכיר הממשלה להתיר פרסום עניינים שפרסומם נאסר מכוח סעיף  35לחוק-יסוד:
הממשלה ,על-פי הסמכה שניתנה לו בהתאם להנחיה שקיבל (ראו סעיף  75לתקנון) ,הרי
שחריגה מהכלל באופן גורף ורוחבי ביחס לכלל דיוני הממשלה וועדותיה בנוגע להתמודדות
עם הקורונה ,מטעמים של הצורך בשקיפות ,חורגת מהסמכות הקונקרטית של מזכיר
הממשלה להתיר עיון או פרסום ספציפי ,ומשמעה התערבות בשיקול דעת הממשלה
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ובהוראות שנקבעו בתקנון עצמו ,המהווה החלטת ממשלה .אכן ,עיון בסעיפים  71ו75-
לתקנון ,על רקע מכלול ההסדרים בענייננו ,מעלה כי מתן אפשרות עיון בתמלילי ישיבות
ממשלה יצריך הפעלת שיקול דעת של הממשלה עצמה (ולא רק של מזכיר הממשלה) ,וכך
הוא גם הגיונם של דברים שעה שהחשיפה המבוקשת נוגעת לעיון בדברי השרים עצמם.
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לשיטת המשיבים ,הסמכות לפרסם תמלילים של ישיבות הממשלה תופעל במקרים חריגים
ונדירים ביותר .הכלל שקבעה הממשלה ,לפיו התמלילים של ישיבותיה הם סודיים ,כהסדר
בסיסי לפי סעיפים (31ו) ו(35-א) לחוק-יסוד :הממשלה ,הוא שחל במקרים הרגילים .כלל
זה מבוסס על התפיסה כי אי-פרסום התמלילים וההצבעה האישית של כל שר יכולים
לאפשר דיון ענייני והתבטאות חופשית של השרים ,ללא אפקט מצנן שעלול להיות נלווה
לפרסום התמלילים .הדיון הפנימי מאפשר לשרים להציג את העמדה הראויה בעיניהם בכל
ענין קונקרטי באופן חופשי ומשוחרר מלחצים .בדומה ,מאפשר דיון זה לגורמי המקצוע
הרלוונטיים לעניין אשר משתתפים בדיון ,להציג באופן חופשי ומלא את התשתית
המקצועית הנדרשת לצורך קבלת ההחלטה העומדת על הפרק על-ידי השרים .תכלית זו
נועדה להבטיח את איכותו של הליבון הפנים-ממשלתי ולסייע לממשלה לקדם את
מדיניותה.
ודוק :המשיבים אינם מקלים ראש בחשיבות של דיוני הממשלה שנערכו בנוגע
להתמודדות עם מגפת הקורונה ,נהפוך הוא; אלא שחשיבות זו משליכה גם על הקושי
שבחשיפת התמלילים ,בשים לב לרציונלים שפורטו לעיל בנוגע לסודיותם .לפיכך,
המשיבים סבורים כי אין הצדקה להתיר דווקא בענייננו חריגה מהכלל שקבעה הממשלה,
כלל שנועד כאמור להגן על אינטרס חיוני מהמעלה הראשונה .לשון אחר :בענייננו
מתקיימים במלוא עוזם הרציונליים ליישום הכלל ,ולא לחריגה ממנו.
כך ,מתן פומבי לדיונים הפנימיים עלול לפגום ביכולתם של הגורמים הממשלתיים הנוגעים
בדבר להתבטא בחופשיות ולבחון את כלל הנושאים ,העמדות והנתונים כדבעי ,וכפועל יוצא
מכך  -לפגום בתהליך גיבוש ההחלטות ולהסב נזק ממשי לאינטרס הציבורי .מטבע
הדברים ,בדיונים מעין אלה ,בהם נקבעת מדיניות בנוגע לגיבוש כללים ,נערכים חילופי
דעות ורעיונות ,בין היתר רעיונות המועלים באופן ראשוני ודעות הנותרות כעמדות מיעוט.
לא ניתן לגבש מדיניות כזו בלי שתובטח היכולת להחליף עמדות בחופשיות ולהעלות
רעיונות יצירתיים ,שאינם בהכרח הרעיונות הצפויים והמקובלים ,ואשר עלולים להיות
מעוררי מחלוקת.
לפיכך ,המשיבים סבורים כי אין מקום לחרוג בענייננו מהכלל הקבוע בעניין זה בסעיף 71
לתקנון הממשלה ,בהתחשב בכלל נסיבות העניין.
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כאמור לעיל ,בקשתם של העותרים לחשוף את התמלילים של דיוני הממשלה ,מבוססת על
עקרון הפומביות .אולם ,כמפורט לעיל ,אל מול יתרונות השקיפות ,שהמשיבים אינם
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מקלים בהם ראש ,משַ רת חסיונם של דיוני הממשלה וועדותיה אינטרס ציבורי בעל משקל
רב.
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בהקשר זה נבקש להפנות לדברים שנקבעו בפסק הדין שניתן בעע"ם  7024/03עו"ד אריה
גבע נ' יעל גרמן (פורסם באר"ש )6.9.06 ,אשר יפים גם לענייננו ,בשינויים המחויבים:
"הסייג השני קבוע בסעיף (9ב)( )4לחוק ומתיר לרשות שלא למסור מידע בעל אופי
פנימי .דברי ההסבר לחוק מציינים בהתייחס לסעיף זה את הערכת המחוקק כי
"לא ניתן לקיים דיונים כנים במסגרת פעילותה של הרשות ,אלא אם כן יובטח
מעטה מסוים של חיסיון לתהליך גיבוש שיקול הדעת של הרשות ולתהליך
הביקורת הפנימית של הרשות" (הצעת חוק חופש המידע ,התשנ"ז –  ,1997ה"ח
 .)2630סייג זה נוצר מתוך ההנחה כי הליך קבלת ההחלטות ברשות ,שחיוני הוא
לצורך תפקוד הרשות ומילוי התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה ,מחייב
חילופי דעות ,העלאת רעיונות ,תהיות ,ומחשבות בין הגורמים הרלוונטיים
ברשות .מקום בו ידוע לחברי ועדה או פורום פנימי אחר כי הדברים המוחלפים
ביניהם עשויים להימסר לידיים חיצוניות לרשות ,מתעורר החשש כי הדבר יניאם
מלהתבטא בחופשיות ומלבחון את כלל הנושאים ,העמדות והנתונים כדבעי (עניין
יהב ,בעמ'  ;44עניין המועצה להשכלה גבוהה; ע"א  7759/01הוצאת עיתון הארץ
בע"מ נ' משרד המשפטים ,פ"ד נח( ;159 – 158 ,150 )5סגל ,בעמ'  .)202 - 201במצב
דברים זה הופך תהליך קבלת ההחלטות ברשות חסר ודל ,יכולתה של הרשות
למלא את תפקידה באופן אפקטיבי נפגעת וסופם של דברים בפגיעה בציבור .על
רקע זה הכיר המחוקק ,לצדו של אינטרס השקיפות בפעולת הרשות ,גם בקיומו
של האינטרס הציבורי במתן אפשרות לעובדי הציבור לקיים ביניהם שיג ושיח
פנימי בחופשיות ,מתוך הידיעה כי ההחלטה עצמה תיחשף לציבור ותהא חשופה
לביקורתו [.]...
 ]...[ .23כשלעצמי אני סבורה כי במקרים רבים תהא הצדקה לחיסיונם של דיונים
פנימיים מכל הטעמים עליהם עמדתי .אני רואה חשיבות רבה בכך שדיונים
יתקיימו תוך שיח חופשי וענייני בין המשתתפים היודעים כי באפשרותם להביע
עמדותיהם המקצועיות במסגרת הפורום הפנימי בו הם משתתפים .עם זאת,
כאמור ,ההכרעה בכל מקרה נעשית על פי נסיבותיו".
כמו כן ,ראו והשוו :בג"ץ  2283/07פורום משפטי למען ארץ-ישראל נ' הוועדה לבחירת
שופטים (פורסם באר"ש.)5.5.08 ,
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כמובן ,קיימות הבחנות בין סוגי החומרים שהתבקשו במסגרת ההליכים הנזכרים לעיל
לבין התמלילים של ישיבות הממשלה שמתבקשים במסגרת ההליך דנן .הבחנות אלו נותנות
אותותיהן בהיבטים שונים אשר נוגעים לסודיות החומר ,למידת העניין הציבורי בו ,להיבטי
הגנת הפרטיות וכיו"ב .עם זאת ,בסיכומם של דברים ובהינתן העובדה שבענייננו החלטות
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הממשלה ,הצעות ההחלטה ,סדרי היום והפרוטוקולים מפורסמים או שניתן לבקש את
קבלתם ,לפי העניין ,הרי שבענייננו ,לעמדת המשיבים ,האינטרסים שבאי-חשיפת
התמלילים גוברים על העניין הציבורי שבחשיפתם .למצער – ההחלטה להעדיף את
האינטרסים האמורים אינה חורגת ממתחם הסבירות; ואינה מקימה כל עילה להתערבות
של בית המשפט הנכבד.
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כנזכר לעיל ,הימנעות ממסירת התמלילים הולמת גם את עקרון האחריות המשותפת,
עקרון יסוד במשטרנו החוקתי .סעיף  4לחוק-יסוד :הממשלה מורה כי "הממשלה אחראית
בפני הכנסת אחריות משותפת" .הממשלה נושאת באחריות לפני הכנסת כגוף אחד ,ולפיכך
כל החלטה שהיא מקבלת מחייבת את כל חבריה במנותק מאופן ההצבעה של השרים .על
הממשלה להשמיע קול אחד בכנסת ,ולכן העמדה הגלויה היא זו עליה החליטה הממשלה,
ועמדתו של כל שר בממשלה היא עמדה פנימית ,בדרך לגיבוש ההחלטה.
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בהתאם לעקרון האחריות המשותפת ,מורה סעיף  87לתקנון הממשלה כי "לא יחלוק שר
או סגן שר בעת הופעתו במליאת הכנסת או בוועדה מוועדותיה על החלטה של הממשלה,
לא יסתייג ממנה ולא יבקר אותה" .כן ראו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1000
בעניין "מחויבות שרים וסגני שרים להחלטות הממשלה" ,במסגרתה צוין כי "האחריות
המשותפת של שרי הממשלה וסגני השרים ומחויבותם להחלטות הממשלה הן מעקרונות
היסוד של המבנה החוקתי של מדינת ישראל".
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כללו של דבר ,הצורך בדיון פנימי חופשי וענייני ,בשילוב עם העובדה שממילא ההחלטה
שתתקבל היא אחת והיא תחייב את השרים כולם באחריות משותפת ,עומדים ביסוד
הוראות סודיות הדיונים ,אשר קבעה הממשלה בתקנונה ,מכוח הסמכויות שנתן בידה
המחוקק בחוק-יסוד :הממשלה .בהקשר זה ,נבקש להפנות לפסק הדין שניתן בעע"ם
 3300/11הנזכר לעיל ,במסגרתו נקבע כי "לציבור עניין בעיקר במידע הנוגע להחלטה או
למדיניות שננקטה בפועל ,בתוצר הסופי ,להבדיל מהצעות "חצי-אפויות" שנגנזו לבסוף
(השוו לעניין גבע ,בסעיף  16לפסק הדין) .משנתקבלה הצעה ונתגבשה לכלל מדיניות או
להחלטה אופרטיבית ,הרי שבמצב הדברים הרגיל ,על הרשות לחשוף את מדיניותה .זאת,
להבדיל מהצעות ,טיוטות ,התייעצויות ,המלצות ,דיונים ,מזכרים ומכתבים פנימיים
שהועלו והוחלפו במהלך גיבוש המדיניות או ההחלטה" (פס' .)19
כמו כן ,כפי שהובהר לעיל ,יש לבחון את ההסדרים כמכלול ,ולתת את הדעת לכך
שההחלטות ,הצעות ההחלטה ,הפרוטוקולים ,סדרי היום ,סיכומי הישיבות וחומרי הרקע
– אינם סודיים ככלל .גם בהקשר זה נבקש להפנות לפסק הדין שניתן בעע"ם 3300/11
הנזכר לעיל ,במסגרתו הובהר כי "ניתן להסיק מכך שהמערערת הפעילה את שיקול דעתה
במידתיות ,וחלף סירוב גורף לגלות מידע ומסמכים ,מסרה את אותם המסמכים שעמדו
בבסיס המדיניות שננקטה [ .]...במסירת מסמכים אלה הוגשם האינטרס הציבורי בהבטחת
שקיפות פעולות השלטון לגבי המדיניות שננקטה הלכה למעשה ,להבדיל ממסמך המצגת,
שהרציונאל הניצב בבסיס הפטור הקבוע בסעיף (9ב)) (4תקף לגביו" (פס' .)24
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העותרים טוענים כי "כלל הסודיות הגורף שהמשיבים מבקשים ללמוד מסעיף (71ב) לתקנון
אינו סביר בהתחשב באינטרסים שאותם נועדו לשרת ,וגזירת הסודיות שהטילו המשיבים
אינה עומדת במבחן הסבירות" (ס'  95לעתירה) .בהקשר זה מצטטים העותרים מתוך דעת
מיעוט של כב' השופט גולדברג בהחלטה בבקשת עיון שניתנה במסגרת בג"ץ  2534/97יהב
נ' פרקליטות המדינה ,פ"ד נא(( )1997( 39 )3ראו ס'  96לעתירה) .יובהר ,כי לשיטת
המשיבים ,העובדה שמתפרסמות בתקשורת מעת לעת ידיעות על הנאמר בדיוני הממשלה
אינה מלמדת על כך ש"הרשות עצמה מתייחסת ביוזמתה לחילוקי הדעות במסגרת הדיונים
הפנימיים" (כדבריו של כב' השופט גולדברג בהחלטה הנזכרת לעיל בעניין יהב ,בעמ' .)44
בהקשר זה ,ברי כי יש הבדל מהותי וחד בין פרסומים רשמיים מטעם הרשות של כלל
התמלילים ,לבין פרסומים נקודתיים כאלה או אחרים באמצעי תקשורת שונים (הבדל זה
קיבל ביטוי מפורש גם בפסיקה של בית המשפט הנכבד; ראו להלן בסעיף .)112
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כמו כן ,העותרים מפנים לפסק הדין שניתן בע"א  7759/01הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ'
משרד המשפטים ,פ"ד נח(( )2004( 150 )5ראו סעיף  97לעתירה) ,אך יש לציין כי באותו
עניין נקבעו הדברים הבאים:
"מניעת חשיפתם האישית של עובדי הציבור בגדר פרסום תוכנם של דיוניה
הפנימיים של הרשות שבה הם פועלים אינה רק מעניינו האישי-הפרטי של כל
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".
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נוסף על כך ,העותרים מפנים לפסק הדין שניתן בעע"ם  7024/03הנזכר לעיל ,אולם גם
במסגרתו נקבע כי "הליך קבלת ההחלטות ברשות ,שחיוני הוא לצורך תפקוד הרשות ומילוי
התפקידים והמשימות שעל ביצועם הופקדה ,מחייב חילופי דעות ,העלאת רעיונות ,תהיות,
ומחשבות בין הגורמים הרלוונטיים ברשות .מקום בו ידוע לחברי ועדה או פורום פנימי
אחר כי הדברים המוחלפים ביניהם עשויים להימסר לידיים חיצוניות לרשות ,מתעורר
החשש כי הדבר יניאם מלהתבטא בחופשיות ומלבחון את כלל הנושאים ,העמדות והנתונים
כדבעי".
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העותרים מפנים גם לפסק הדין שניתן בעע"ם  3300/11הנזכר לעיל ,אולם גם עיון בפסק
דין זה מלמד כי הוא אינו מבסס את עמדת העותרים.
ראשית ,כב' השופט עמית התייחס בחוות דעתו לתכליתו של הסייג המעוגן בסעיף (9ב)()4
לחוק חופש המידע ועמד על כך שהוא "משקף הכרה של המחוקק בכך שחשיפת תוכנו של
דיון פנימי ,עלולה להכביד על המשתתפים בו להתבטא בפתיחות ובחופשיות ,ללא משוא
פנים וללא מורא בעניינים הטעונים החלטה .החשש של חברי פורום פנימי כי השיח והשיג
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ביניהם עשוי להיחשף עלול להניא אותם מלהעלות רעיונות ומלבחון דרכי פעולה
אלטרנטיביות ,וכפועל יוצא ,עלול גם 'לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או
את יכולתה לבצע את תפקידיה' כאמור בסייג של סעיף (9ב)( )1לחוק" (פס' .)17
בהמשך לכך ,קבע כב' השופט עמית כי הוא אינו רואה לקבל "את פרשנות המשיבה לפיה
הרציונאל של אפקט מצנן לא חל מקום בו הסתיים הדיון בסוגיה והתקבלה החלטה
אופרטיבית" (פס' .)19
עוד קבע כב' השופט עמית כך" :איני בא לאמר כי הפרסום כשלעצמו מאיין את
הוראות סעיף  9לחוק ,שהרי לא דומה פרסום רשמי מטעם הרשות כפרסום לא רשמי
שיסודו בהדלפה" .אמנם ,בשורה התחתונה ,כב' השופט עמית הורה על מסירת המידע
מושא ההליך שם; אולם מסקנתו התבססה על הקביעה לפיה "הנזק ,אם בכלל ,שעשוי
להיגרם בגין חשיפת המסמך ,אינו עולה על הנזק שנגרם וייגרם אם יוסיף המסמך וישהה
באפילת החיסיון ,לאחר שתוכנו או חלקים ממנו כבר פורסמו" (פס' .)30
בסיום פסק-דינו ,הדגיש כב' השופט עמית כי "הרציונאל הניצב בבסיס סעיף (9ב)(– )4
החשש מקיומו של "אפקט מצנן" – הוא ,מעצם טיבו וטבעו ,חשש בעל גוון כללי .הטלת
נטל על הרשות להצביע על קיומו של חשש קונקרטי לקיומו של "אפקט מצנן" ,כל אימת
שתוגש לפתחה בקשה לעיין בטיוטות או בחוות דעת שהוגשו לצורך כך ,עלולה לרוקן
במידה רבה את הסייג מתוכנו" (פס' .)34
גם חוות דעתה של כב' השופטת חיות ,אינה תומכת בטענות העותרים .כך ,השופטת חיות
מציינת כי לשיטתה ,אפילו אם המידע המבוקש מהרשות פורסם כדין ,לא מדובר בהכרח
בשיקול המכריע את הכף .בהמשך לכך ,נקבע ש"בהנחה כי הפרסום במקרה דנן מקורו
ב"הדלפה" של המסמך לתקשורת (להבדיל ,למשל ,ממקרה בו המידע או חלקו פורסם על
ידי הרשות עצמה .השוו :עניין הארץ; בג"ץ  2534/97ח"כ יונה יהב נ' פרקליטת המדינה ,פ"ד
נא( ,))1997( 44 ,39 )3מתן משקל מכריע לאותו הפרסום על דרך של אישור המידע הכלול
בו ,בדיעבד ,אין לו מקום בעיניי משום שהוא מעודד "הדלפות" וחותר למעשה תחת המנגנון
שהוסדר בחוק לגילוי מידע על כל האיזונים הקבועים בו" (פס' .)4
כמו כן ,עיון בחוות דעתו של כב' השופט ג'ובראן ,מחזק אף הוא את עמדת המשיבים
בענייננו .כך ,כב' השופט ג'ובראן קבע ש"ברי ,כי ככל שהמצגת נוטה יותר לכיוון של חילופי
דעות ,תטה הכף לכיוון אי פרסומה .זאת ,הן כדי שלא לפגוע בתקינות פעולת המנהל וכדי
לא ליצור "אפקט מצנן" להבעת דעה ,והן מאחר שממילא ,אין מדובר במסד ידע המהווה
חלק אינטגראלי מההחלטה הסופית ,והיכולת של מבקשי המידע להשתמש בו היא מוגבלת
למדי" (פס'  .)13בהמשך לכך ,מסקנתו של כב' השופט ג'ובראן לפיה יש להורות על מסירת
המידע ,התבססה על הקביעה כי הנתונים שהתבקשו במסגרת ההליך שם "אינם חושפים
ולו במקצת את עמדתם של מי מעובדי הרשות לעניין מדיניותה של ישראל ,ואין בחשיפתם
כדי ליצור 'אפקט מצנן' להבעת עמדות" (פס' .)14
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הנה כי כן ,עיון בפסקי הדין שהוזכרו על-ידי העותרים מלמד כי בית המשפט הנכבד מכיר
באינטרס הציבורי החשוב של שמירה על סודיות מסמכים אשר כוללים עמדות שונות של
עובדי ציבור שהושמעו במסגרת דיונים פנימיים של הרשות .כמו כן ,בית המשפט הנכבד
מכיר בחשיבות של מניעת 'אפקט מצנן' ,גם במקרה שבו המידע המבוקש מתייחס לסוגיה
שהדיון בעניינה הסתיים; ומדגיש כי העניין העיקרי לציבור הוא במידע שמתייחס לתוצר
הסופי של הרשות ,להבדיל מהצעות שנדונו ולא הבשילו להחלטות של הרשות (ובהקשר זה
יוזכר כי מידע הנוגע להחלטות הממשלה עצמן ,ולחומרי הרקע שעמדו בבסיסן – נגיש
לציבור ,כמפורט לעיל) .כמו כן ,אין בפרסום של המידע ,בעקבות הדלפות של גורמים
שונים ,כדי להצדיק את מסירתו על-ידי הרשות ,תוך התעלמות מהאיזונים השונים
הצריכים לעניין.
לשלמות התמונה בעניין זה ,נבקש להפנות לפסק הדין שניתן ברע"פ  2783/19קרא נ' מדינת
ישראל ( ,)2.1.20במסגרתו עמד בית המשפט הנכבד על הצורך למנוע "אפקט מצנן" וקבע
כי "הידיעה על כך שיש 'אוזניים לכותל' ,המקשיבות לכלל השיחות היוצאות והנכנסות אל
קווי הטלפון של הרמטכ"ל ,כמו גם הקלטה רציפה של המתרחש בתוך כותלי הלשכה ,לצד
חשש מפני שהחומרים יודלפו לצדדים שלישיים ויפורסמו לרשות הרבים – עלולה ליצור
אפקט מצנן משמעותי; וזאת ידע כל אדם המצוי תחת מעקב" (פס'  21לפסק-דינו של כב'
השופט סולברג) .גם כב' השופט מינץ עמד על עניין זה וקבע כי "קשה להלום מצב שבו אחד
מבעלי התפקידים החשובים ביותר במדינה והדמות החשובה ביותר בצבא ,אינו יכול לדבר
בחופשיות בד' אמותיו הכמוסים ביותר – בתוך לשכתו .כך לא ניתן לנהל מערכת בכלל
ומערכת חשובה מעין כמותה כמו הצבא בפרט ,באופן שהרמטכ"ל יוגבל בדיבורו מתוך
חשש שמא דבריו יוצאו מבין קירות לשכתו .הדבר יעמיד בסכנה את עצם תפקודו של הצבא
ויעמיד את הציבור כולו בסכנה .להשקפתי דבר זה עלול להוביל לא רק לאפקט "מצנן",
אלא לאפקט "מקפיא" (והשוו :דנ"א  2121/12פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך
( ;)18.9.2014רע"א  5296/13אנטורג נ' שטבינסקי ( ;)24.12.2013ע"א  9313/08אופנברג נ'
הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו ( .")7.9.2011יצוין ,כי בקשה לדיון נוסף
שהוגשה בנוגע לפסק הדין – נדחתה (דנ"פ ( 464/20פורסם באר"ש .))6.4.20 ,הדברים יפים
לענייננו ,בשינויים המחויבים.
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העותרים מוסיפים וטוענים כי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  ,3.1002שכותרתה
"מסירת מידע מישיבות הממשלה – פניות מן הציבור" ,אינה עומדת במבחן הזמן
והפסיקה.
צילום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  3.1002צורף לעתירה כנספח 12
ראשית ,יוזכר כי הנחיית היועץ האמורה מצויה בתוקף מאז שנת  1997ועודכנה לאחרונה
בשנת  ,2003כך שתקיפתה לראשונה בעת הזו לוקה על פניה בשיהוי ניכר.
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על -פי ההנחיה ,ככלל אין לגלות או לפרסם סטנוגרמות של דיוני הממשלה וועדות שרים,
להבדיל מהחלטות .זאת ,בשל הצורך להגן על דיון ענייני וחופשי בממשלה ובוועדות
השרים ,ללא האילוצים העשויים להיות מושפעים מפרסום הדיון .לעמדת המשיבים,
קביעה זו תואמת את הוראות סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע ואת תכליתו ,כפי שנקבעה
בפסיקה.
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יצוין ,כי בשנת  2017הוגשה עתירה בבג"ץ  2555/17אביטל נ' ממשלת ישראל ,שעסקה
בפומביות דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה .העתירה שם נמחקה בסופו של דבר ,לאחר
דיון שהתקיים בה ,אשר בסיומו משכו העותרים את עתירתם בהמלצת בית המשפט הנכבד
(ראו פסק דין מיום  .)18.12.17עוד יצוין ,כי במסגרת ההתכתבויות המקדימות בין
המשיבים לבין ב"כ העותרים באותה עתירה ,נשלח אליהם מכתבה מיום  30.1.2017של
היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה ,העוסק גם ברציונליים לחסות חלקים
משמעותיים מהמידע הנוגע לדיוני הממשלה .לשלמות התמונה ,מכתב זה מצורף ומסומן
מש.6/
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הנה כי כן ,האיסור בדבר עיון בתמלילים של דיוני הממשלה בענייננו – בדין יסודו ,והוא
אינו מקים כל עילה להתערבות שיפוטית .לפיכך ,יש לדחות את דרישות העותרים כי
יתאפשר להם לעיין בתמלילים של דיוני הממשלה.

התייחסות למשפט משווה
.117

בטרם סיומו של תת-פרק זה ,נתייחס בקצרה להסדרים הנהוגים במדינות אחרות בנוגע
לפרסום דיוני הממשלה.
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על פני הדברים ,ובלי למצות ,נראה שהדין בישראל דומה לדין הקיים במדינות בהן קיימות
שיטות משפט דומות בהקשרנו ,קרי  -שגם בהן יש גוף ממשלתי הדומה במהותו לממשלה
בישראל .מדינות אלו – בדומה לישראל – בוחרות לחסות חלקים משמעותיים מהמידע
הנוגע לדיוני ממשלותיהן.
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כך ,באוסטרליה קיימת סודיות כמעט מוחלטת של מסמכים והליכים בקבינט'' .ספר
הקבינט'' ( )Cabinet Handbookשנכתב על-ידי משרד ראש הממשלה ,תפקידו להבטיח
שהקבינט יישם את המוסכמות והעקרונות כדי להגשים את מטרתו המרכזית  -קבלת
החלטות מושכלות .המהדורה ה 14-של הספר מ 2020-מציינת בשלל סעיפים את חובת
הסודיות הנדרשת מחברי הקבינט ,לרבות החיסיון על תמלילי הקבינט ,למען שמירה על
עקרון האחריות הקולקטיבית2.

https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/cabinet-handbook-14th-edition.pdf 2
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בסעיף  143נכתב כי תיעוד מהקבינט יהיה נגיש לציבור דרך הארכיון הלאומי של
אוסטרליה רק לאחר שפג תוקף החיסיון הסטטוטורי אשר נע בין  20ל 30-שנה .הסדר זה
נועד לאזן בין הפרטיות ,הביטחון והסודיות של הקבינט ,לבין השאיפה למקסם את הגישה
הציבורית למידע שבידי הרשויות .ואכן ,סעיף  34לחוק חופש המידע האוסטרלי מחריג ,בין
היתר ,את החובה לפרסם כל תיעוד רשמי מהקבינט (.)An official record of the cabinet
.120

גם בקנדה קיימת חובת סודיות בנוגע למסמכי הקבינט .סעיף  69לחוק חופש המידע הקנדי
( ,)ATIAמחריג מתוכו את חובת הפרסום של מסמכים מהקבינט ,לרבות פרוטוקולים של
הדיונים הפנימיים ותהליך קבלת ההחלטות בקבינט ,ולמעט מסמכי הרקע ששימשו
לקבלת ההחלטות בו 3.זאת ועוד :סעיף  39של חוק הראיות הקנדי ( )CEAשולל ,ברמה
הפדרלית ,את הסמכות של בתי המשפט לצוות על פרסום מסמכים אם נציג הקבינט דורש
לחסותם מחמת סודיותם ,בלי שבתי המשפט עצמם רשאים לעיין בחומרים 4.חיסיון זה פג,
על-פי שני החוקים – רק כעבור  20שנה.
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באנגליה קובע חוק חופש המידע הבריטי ((the Freedom of Information Act 2000
מספר חריגים לחובת הממשלה לאפשר לציבור גישה למידע שברשותה 5.קיימת הבחנה בין
פטור מוחלט ( )absolute exemptionsלבין פטור מסויג ( .)qualified exemptionsהפטור
המסויג קובע כי המבחן אם מסמך מסוים שנכנס בגדר הפטור חייב בפרסום נעוץ בשאלה
אם האינטרס הציבורי של פרסום המידע עולה על האינטרס הציבורי שבשמירת המידע.
סעיף  )1(35עוסק בפטור מסויג:
“Information held by a government department is exempt
information if it relates to
(a) the formulation or development of government policy
… (b) Ministerial communications

.122

נציב המידע ( )the information commissionerהבריטי קבע במספר הזדמנויות כי תמלילי
הקבינט הם אכן מסמכים שנכללים בסעיפים קטנים  aו ,b-כפי שנקבע מפורשות גם בחוק
חופש המידע עצמו 6.מכאן שלממשלה הבריטית יש שיקול דעת אם לפרסם מסמכים אלה
או לא .על החלטת הממשלה ניתן לערער בפני נציב המידע ,ועל החלטותיו ניתן לערער לפני
גוף שיפוטי בשם ''טריבונל המידע'' .אולם ,סעיף  )2(53מאפשר לגורם הממשלתי הממונה

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/page-12.html#h-955 3
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-5/page-9.html#docCont 4
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents 5
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes- 6
ministerial-veto.pdf
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להטיל ''וטו'' על החלטת הטריבונל לפיה יש לחשוף מידע שנכלל בגדר הפטור ,אם יש לו
יסוד סביר למסקנה שאין בשמירת המידע אצל הממשלה כדי לסתור את הוראות חוק
חופש המידע .במקרה כזה ,הנציב יכול לעתור לבית המשפט האנגלי בדרישה כי יערוך
ביקורת שיפוטית על החלטת הוטו ,אולם סיכויי עתירה כזו להתקבל אינם גבוהים7.
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מסמך ה ''Cabinet manual''-הממשלתי 8,שמהווה מדריך לחוקים ולכללים החלים על
פעולת הממשלה ,מתייחס לסעיף  )1(35האמור בחוק חופש המידע ,ובסעיף  11.18נטען בו
כי במסגרת מבחן האיזונים שיש לערוך בכל מקרה לגופו ,בין האינטרס הציבורי בחשיפת
הפרוטוקולים לבין האינטרס הציבורי בשמירת המידע  -הנחת היסוד הממשלתית היא
שהאינטרס לשמירת המידע גובר ,לאור חשיבות השמירה על עקרון האחריות הקולקטיבית
והיכולת של השרים לדון ולפתח מדיניות בצורה כנה וחופשית.
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בניו זילנד ,מסמך ה ''Cabinet manual''-הממשלתי קובע בסעיף  5.23כי דיונים בקבינט
ובוועדות הקבינט הם סודיים 9.השרים לא רשאים לחשוף או לתעד דיונים בקבינט או את
השקפותיהם של שרים ופקידים שמובאים בפגישות הקבינט .למעשה ,הדיונים בקבינט
ובוועדותיו כלל לא מתומללים או מתועדים באופן פורמלי.
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בבלגיה ,מועצת השרים היא הגוף המינהלי העליון בממשלה הבלגית ,שמתפקד כמו קבינט.
באתר הרשמי של ראש הממשלה הבלגי 10מצוין כי כל המסמכים הפנימיים של המועצה
הם סודיים ,וישיבותיה מסוכמות במסמכים קצרים המכונים ,notifications :ומועברים
לעיון חברי הממשלה וגורמים נוספים .מעבר לסיכומים אלה לא נערכים פרוטוקולים של
הדיונים עצמם בפגישות המועצה.
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בנורבגיה ,הפגישות של מועצת המדינה פתוחות לציבור ובמקרים מסוימים אף מועברים
בשידור חי באינטרנט 11.עם זאת ,סעיפים  14ו 15-לחוק חופש המידע הנורבגי 12מחריגים
מחובת הפרסום מסמכים ששימשו רשות מנהלית במסגרת טיפולה באירוע מסוים ,כולל
פרוטוקולים של פגישות בין שרים ,למעט ההחלטה הסופית שהתקבלה אותה יש לפרסם.
נוסף על כך ,יש חובה לפרסם את הקווים המנחים הכלליים שעמדו בבסיס תהליך קבלת

https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042382/ico-report-on-iraq-minutes- 7
 – annex 1 ,ministerial-veto.pdfחוות דעת משפטית שהוגשה לבקשת נציב המידע
8
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
60641/cabinet-manual.pdf
https://dpmc.govt.nz/our-business-units/cabinet-office/supporting-work-cabinet/cabinet- 9
manual/5-cabinet-decision-making-3
https://www.premier.be/en/council-ministers 10
 11על פי ספר מ 2019-בשם Meeting Ethnography - Meetings as Key Technologies of Contemporary
 Governance, Development, and Resistanceבהוצאת  ,Routlageאנגליה
https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20060519-016-eng.pdf 12
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ההחלטה .עוד יש לציין כי המלך רשאי להורות שפטור זה לא יחול על מסמכים מסוימים
באירועים מסוימים.
.127

הנה כי כן ,נראה כי חובת הסודיות הקבועה במשפטנו בנוגע לתמלילי ישיבות הממשלה
וועדו ת השרים ,אינה חריגה ביחס להסדרים משפטיים מקבילים בעולם .יש להניח כי
מדינות שונות מתמודדות עם השאלה איזה מידע לפרסם בנוגע לאופן התמודדותן עם
משבר הקורונה .מכל מקום ,בענייננו  -מידע רב מפורסם כבר כעת על-ידי הגופים השונים
הנוגעים בדבר ובתוך כך ,כאמור ,פרוטוקולי ההחלטות וחומרי הרקע  -נמסרו לעותרים.
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בשולי תת-פרק זה ,יוער כי העותרים מציינים בעתירתם ש"בעתירה הקודמת לבג"ץ הציגו
המשיבים מסמך המפנה ,לכאורה למצב המשפט השורר במדינות אחרות .אלא שלצד
העובדה שהמדינות שנבחרו אין בהכרח דומות באופיין למדינת ישראל ,הודגש שאותו
מסמך אינו מעודכן ושבמדינות רבות החוק עודכן" (ס'  66לעתירה) .בכל הכבוד ,טענות אלו
הועלו בסתמיות רבה ובאופן כוללני ביותר ,ודומה כי העותרים אף לא התיימרו לבססן.
מעבר לאמור ,יוזכר כי במדינות שנסקרו לעיל קיימות שיטות משפט דומות בהקשרנו ,קרי
ג ם בהן יש גוף ממשלתי הדומה במהותו לממשלה בישראל .כמו כן ,בשים לב לסתמיות
הטענה של העותרים בדבר עדכניות החוק במדינות הנזכרות לעיל ,יש קושי להתייחס אליה
בפירוט .מכל מקום ,יובהר כי הסקירה שלעיל מבוססת על חוות דעת משנת  ,2013אשר
תוקפה בזמנו לקראת הגשת תגובת המשיבים לעתירה בבג"ץ  ;2414/20ותוקפה פעם
נוספת ,באופן ראשוני ,ובכפוף למגבלות הזמן ,גם לפני הגשתה של תגובה זו ,ואולם בשל
מגבלות הזמן כאמור ברי כי אין לראות בתיקוף זה בבחינת תיקוף ממצה של חוות הדעת
משנת .2013

ד .4.התייחסות לסעד החמישי – הממשלה החליטה על סודיות התמלילים במסגרת
התקנון שאושר על-ידה; ומן הטעמים שפורטו לעיל
.129

העותרים טוענים כי "לשם 'הפעלת' הסמכות שבסעיף (31ו) ובעיקר זו שבסעיף (35א)( )4על
הממשלה לקבל החלטה מסודרת ורשמית כי עניין מסוים יישמר בסוד" (ס'  62לעתירה).
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כפי שפורט לעיל ,סעיף (35א)( )4לחוק-יסוד :הממשלה קובע חובת סודיות על הדיונים
וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד
(ובלבד שגילויו ופרסומו של עניין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה) .בהתאם
לכך ,ומכוח סמכותה לפי סעיף (31ו) לחוק-יסוד :הממשלה לקבוע את סדרי ישיבותיה
ועבודתה ,דרכי דיוניה ואופן קבלת החלטותיה  -החליטה הממשלה לאשר תקנון לעבודת
הממשלה ה( 35-תקנון זמני) .סעיף  14לתקנון קובע כי ישיבות הממשלה הן סגורות ,וסעיף
 71לתקנון קובע כי סיווגם של תמלילי ישיבות הממשלה הוא "סודי ביותר" ,וקובע איסור
בדבר עיון בתמלילים אלו למעט חריגים מצומצמים.
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הטעמים להחלטה זו של הממשלה פורטו לעיל בהרחבה ,וממילא אין כל עילה או נימוק
שלא לראות בה משום "החלטה מסודרת ורשמית" כנדרש לטענת העותרים .מדובר
בהחלטת ממשלה רשמית ומחייבת לכל דבר ועניין ,שכמתואר לעיל עולה בקנה אחד עם
יתר הוראות הדין.
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אשר לדרישת העותרים כי החלטת ממשלה בנוגע לסודיות התמלילים תכלול "התייחסות
גם לעניין הפקדת המידע בארכיונים" (ס'  1לעתירה) ,יוזכר כי בהתאם לסעיף  71לתקנון
הממשלה ,התמלילים של ישיבות הממשלה וועדות שרים נשמרים במזכירות הממשלה;
ומזכיר הממשלה אחראי להפקדתם בגנזך המדינה .חוק הארכיונים קובע הסדר לעיונו של
הקהל בחומר הארכיוני .סעיף (10א) לחוק הארכיונים קובע כי "כל אדם רשאי לעיין בחומר
הארכיוני המופקד בגנזך ,אך אפשר להגביל זכות זו בתקנות ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו
של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה מזמן היווצרו".

.132

בהתאם לסמכות לפי סעיף (10א) לחוק הארכיונים הותקנו תקנות הארכיונים .תקנה 8
לתקנות הארכיונים קובעת כי חומר מוגבל לפי הסוג שצוין בתוספת הראשונה לא יימסר
לעיון הקהל אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בתוספת (אלא אם המפקיד,
בהתייעצות עם הגנז ,החליט לקצר את התקופה) .התוספת לתקנות הארכיונים קובעת ,בין
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
 15שנה .עוד נקבע בתוספת ,כי סטנוגרמות של ישיבות ממשלה ,בנושאים שלא חל עליהם
סעיף  35לחוק-יסוד :הממשלה ,תימסרנה רק אחרי תום  30שנה מיום היווצרותן.
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לפיכך ,המשיבים סבורים כי אין לקבל את טענות העותרים גם במסגרת הסעד החמישי
המבוקש בעתירה זו.

ד 5.התייחסות תמציתית למסמכים שצירפו העותרים לעתירתם לאחר הגשתה
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כמתואר לעיל ,ביום  11.2.21הגישו העותרים לצרף "בקשה לצירוף אסמכתא משפטית
וראיות חדשות" בטענה כי יש במסמכים אלה כדי לתמוך לכאורה בעמדתם של העותרים.
כזכור ,המשיבים לא התנגדו לעצם צירוף המסמכים ,אך להלן תוצג עמדתם לגבי
המשמעות של מסמכים אלה ביחס לגורלה של העתירה.
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אשר ל"אסמכתא המשפטית" (מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה אל מזכיר הממשלה
מיום  ,)7.2.21העותרים טוענים כי "למעשה ,עמדת היועץ המשפטי במכתב מבטאת היטב
את עמדת העותרים ,ואת המובן מאליו ,שבהתנגדות בין נורמה חוקתית לבין תקנון
הממשלה ,גוברת הנורמה החוקתית" (ס'  5לבקשת העותרים).
לעמדת המשיבים ,אין במכתב זה ,אשר מתייחס לסעיף 13א(ד)( )1לחוק-יסוד :הממשלה,
כדי לסייע לטענות העותרים כלל וכלל .הטענה לפיה "בהתנגדות בין נורמה חוקתית לבין
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תקנון הממשלה ,גוברת הנורמה החוקתית" היא אכן מובנת מאליה .אלא שבענייננו עמדת
המשיבים ,כפי שהוצגה לעיל בהרחבה ,היא שלא רק שתקנון הממשלה אינו סותר את
הוראות חוק-יסוד :הממשלה ,אלא שהוראות הסודיות שבו והותרת שיקול הדעת בידי
הממשלה כקבוע בו ,נובעות מחוק היסוד ,ועולות בקנה אחד עם הוראותיו.
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אשר ל"ראיות" החדשות שצורפו – גם בהן אין כדי לסייע לעותרים .הראיות מתארות
התכתבות בין מזכיר הממשלה לבין שר הביטחון וראש הממשלה החלופי .כעולה
מהמכתבים ,עמדתו של ראש הממשלה החלופי היא כי "יש לפעול באופן מיידי לפרסום
תמלילי ישיבות הממשלה בנושא התפרצות נגיף הקורונה ותמלילי דיוני ועדת השרים
לענייני הקורונה לציבור ,על דרך של תיקון תקנון עבודת הממשלה ,או בכל דרך אפשרית
אחרת" כמו כן ,ראש הממשלה החלופי קרא "לפעול לאלתר לתיקון תקנון הממשלה
כנדרש ,ולפרסם את תמלילי ישיבות הממשלה בנושא ההתמודדות עם התפרצות נגיף
הקורונה וועדת השרים לעניין הקורונה ממועד הקמת הממשלה ה ."35-נוסף על כך ,כמצוין
לעיל ,ראש הממשלה החלופי ביקש להביא את הנושא לדיון בממשלה .מכל אלו עולה כי
בהתאם למצב הנורמטיבי הקיים ,אין מקום להתערבות שיפוטית בענייננו; וכי דרך המלך
לפרסום תמלילי ישיבות הממשלה ,בניגוד לאמור בתקנון הנוכחי ובניגוד למדיניות הנוהגת
לפיו ,היא באמצעות החלטת ממשלה ,שתהווה תיקון של תקנון הממשלה ,עניין המצוי
בגדרי סמכותה של הממשלה ,ככל שתחפוץ בכך לפי שיקול-דעתה ,קרי אם תחליט כי יש
במקרה זה מקום לשנות מן האיזון שעל בסיסו פועלת הממשלה מימים ימימה באשר
לתמליליה .נוסיף ,למען הסדר הטוב ,כי מכתבו של ראש הממשלה החלופי מתייחס
לפרסום תמלילי ישיבות הממשלה ממועד הקמתה של הממשלה ה ,35-ואילו דרישת
העותרים היא לפרסם את תמלילי ישיבות הממשלה הרלוונטיות מפרוץ משבר הקורונה,
קרי עוד קודם למועד תחילת כהונתה של הממשלה ה.35-
יוצא מכל אלו ,כי גם האסמכתא והראיות שצורפו בידי העותרים – אין בהן כדי לתמוך
בטענותיהם בדבר הצורך בהתערבות שיפוטית במקרה דנן.

.136

סוף דבר :לנוכח כלל האמור לעיל ,עמדת המשיבים היא כי העתירה אינה מגלה כל עילה
להתערבות שיפוטית ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות על דחייתה.
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.137

העובדות המפורטות בתגובת המשיבים נתמכות בתצהירו של מר יצחק-צחי ברוורמן,
מזכיר הממשלה.

היום,
 15במרץ 2021
ב' בניסן התשפ"א

אבי מיליקובסקי ,עו"ד
ממונה על ענייני בג"צים (בפועל)
בפרקליטות המדינה

שי כהן ,עו"ד
סגן במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

תוכן עניינים
מס'

שם הנספח

עמ'

מש1/

מכתב מזכיר הממשלה מיום 16.8.2017

3

מש2/

פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה מיום 11.6.2020

5

מש3/

מענה היחידה לחופש מידע מיום 8.12.2020

7

מש4/

מענה היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיום 24.12.2020

10

מש5/

מענה היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיום 4.1.2021

12

מש6/

מכתב היועצת משפטית למשרד ראש הממשלה מיום 30.1.2017

17

1

נספח מש1/
מכתב מזכיר הממשלה מיום
16.8.2017

עמ' 3

עמוד  2מתוך 315
3

נספח מש2/
פנייה מוקדמת לפני הגשת
עתירה מיום 11.6.2020

עמ' 5

Avi Milikovsky
יום חמישי  11יוני 14:38 2020
yaara winkler
;Shai Cohen; Reut Freidenreich; Orian Eshkoli Yahalom
Rachely Edri, CEO; Shachar Ben Meir; tlieb; Dana Peleg
)(Praklitut
פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה  -בעקבות בג"צ RE: 2414/20

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:

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 :פקס02-6467011 :
אימיילAviMi@justice.gov.il :
From: yaara winkler
Sent: Thursday, June 11, 2020 10:10 AM
To: Avi Milikovsky
Cc: Reut Freidenreich ; Orian Eshkoli Yahalom ; Rachely Edri, CEO ; Shachar Ben Meir ; tlieb
פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה  -בעקבות בג"צ Subject: 2414/20

לכבוד
ד"אבי מיליקובסקי ,עו
,שלום רב
צ  2414/20ולאור פסק הדין שניתן ,הריני לעדכנך בשם "בהמשך לדיון שהתקיים היום 11.06.2020 ,בבג
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
ל ,ואנו נראה בכך את תשובת "צ הנ"לעתירה שתוגש תצורף התגובה המקדמית אותה הגישה המדינה לבג
.המדינה ,אלא אם תודיענו אחרת
,בברכה

5

נספח מש3/
מענה היחידה לחופש מידע
מיום 8.12.2020

עמ' 7

Prime Minister’s Office

משרד ראש הממשלה

ديوان رئيس الحكومة

היחידה לחופש המידע

Freedom of Information Unit

ירושלים ,כ"ב בכסלו ,התשפ"א
 8בדצמבר 0202

לכבוד
עו"ד איה מרקביץ'
עו"ד שחר בן מאיר
עו"ד יצחק אבירם
גב' נעה לנדאו
התנועה לחופש המידע

שלום רב,
הנדון :בקשה לקבלת מידע בעניין דיוני הממשלה בדבר התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה
סימוכין :בקשתכם מיום  ,0262.60202החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד מיום 0062602

במענה לבקשתכם שבסימוכין לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח – ( 0998להלן:
"החוק") ,בעניין דיוני הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה מיום  086160202ועד
ליום מתן המענה לבקשה ,וכן התשתית העובדתית שהונחה בפני הממשלה לקראת הדיונים
ובמהלכם ,ובהמשך למענה שנשלח ביום  ,0062602להלן השלמת המענה ביחס לסעיף  0לבקשתכם
המתייחס לתשתית העובדתית לקבלת החלטות הממשלה בנושא ההתמודדות עם נגיף הקורונה:
 60בהחלטתנו מיום  0062602הובהר כי הצעות ההחלטה שהונחו לפני הממשלה על צרופותיהן,
וכן ההחלטות שהתקבלו על ידי הממשלה ,לרבות בנושא ההתמודדות עם התפרצות נגיף
הקורונה ,מתפרסמות על ידי מזכירות הממשלה באופן יזום באתר האינטרנט של משרד
ראש הממשלה6
 60כמו כן ,עודכנתם כי נבחנת האפשרות למסירת חומרי רקע נוספים שהוצגו לפני הממשלה
וועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו בדיוניהן ,ואולם יש צורך
בהמשך בחינת הנושא ,בשיתוף משרדי ממשלה נוספים הרלוונטיים לעניין אשר הכינו
והציגו את חומרי הרקע כאמור6
 61לאחר השלמת בחינת הנושא וקבלת עמדותיהם של מרבית משרדי הממשלה הרלוונטיים
לעניין והשלמת הליבון המשפטי ,ובשים לב גם למאפיינים המיוחדים של הנושא הנדון,
הרינו לעדכנכם כי המשרד החליט למסור לכם את המידע המבוקש על ידכם ,הכולל את
המצגות שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת דיוני הממשלה וועדת השרים האמורה בעניין
ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ,מיום  086160202ועד למועד מתן המענה ,זאת
רח' קפלן  ,3הקריה ,ירושלים  ,0105919טל ,90-6996199 :פקס90-6993900 :
3 Kaplan St. Jerusalem 9105919, Tel: +972 (2) 6706199, Fax: +972 (2) 6993900

شارع كبالن  ,3هكريا اورشليم القدس  ,0105919هاتف ,20-6996199 :فاكس20-6993900 :
foi@pmo.gov.il
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Prime Minister’s Office

משרד ראש הממשלה

ديوان رئيس الحكومة

היחידה לחופש המידע

Freedom of Information Unit

בכפוף ל"השחרות" ספציפיות במידע האמור מטעמים הקבועים בסעיף  9לחוק ,ובפרט
סעיפים (9ב)( )0ו(9-ב)( )4לו6
 64בהתאם לסעיף (2ד) לחוק ,ובשל הצורך בהשלמת הבחינה הפרטנית של המצגות ,המידע
יימסר בתוך  01ימים ממועד מתן תשובתנו זו6

בברכה,
היחידה לחופש המידע
משרד ראש הממשלה

רח' קפלן  ,3הקריה ,ירושלים  ,0105919טל ,90-6996199 :פקס90-6993900 :
3 Kaplan St. Jerusalem 9105919, Tel: +972 (2) 6706199, Fax: +972 (2) 6993900

شارع كبالن  ,3هكريا اورشليم القدس  ,0105919هاتف ,20-6996199 :فاكس20-6993900 :
foi@pmo.gov.il
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נספח מש4/
מענה היועצת המשפטית
למשרד ראש הממשלה מיום
24.12.2020

עמ' 10

10Prime
 Minister’s Officeה

משרד ראש הממשלה

היועצת המשפטית

לכבוד
עו"ד שחר בן מאיר
עו"ד יערה וינקלר-שליט
עו"ד טל ליבליך
עו"ד אוריין אשכולי

ירושלים ,ט' בטבת התשפ"א
 24בדצמבר 2020
סימוכין5547609541 :

שלום רב,
הנדון :פנייתכם בנושא הוראות תקנון עבודת הממשלה ויישומו בכל הנוגע לתמלילי הממשלה
סימוכין :פנייתכם מיום 10.12.20

 .1ביום  7.12.20ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בעתירה מנהלית ,עת"מ 54264-10-20
התנועה לחופש המידע ואח' נ' משרד ראש הממשלה ואח' ,שעניינה בבקשה לקבלת מידע על אודות דיוני
הממשלה בדבר ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה.
במסגרת פסק הדין כאמור ,נדחתה עתירתכם בכל הנוגע לעיון בתמלילי ישיבות הממשלה וישיבות השרים.
באשר לחומרי הרקע שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני הממשלה בעניין ההתמודדות עם
התפרצות נגיף הקורונה  -העתירה התקבלה ,במובן שבית המשפט הורה למשרד ראש הממשלה ליתן
החלטה מנהלית ביחס למידע המבוקש .מאז ,ניתנה ההחלטה המנהלית וחומרי הרקע נמסרו לידיכם
כמפורט במכתב היחידה ליישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה מהיום.
 .2ביום  10.12.20שלחתם אלינו את מכתבכם שבנדון ,במסגרת מיצוי הליכים ,לפני נקיטת הליכים נוספים
מצד מרשכם.
 .3הריני להשיבכם כי פנייתכם התקבלה וכי אנו עושים מאמצים רבים ,בשיתוף עם גורמים נוספים רלוונטיים
לעניין ,על מנת להשיב לפניה זו בלוח זמנים קצר ככל האפשר .תשובתנו לגופם של דברים תינתן בהקדם
האפשרי.

העתק:
מר יצחק ברוורמן ,מזכיר הממשלה ומנכ"ל המשרד ראש הממשלה (בפועל)
ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
רח' קפלן  ,3הקריה ,ירושלים  ,91919טל ,02-6705463 :פקס02-5605008 :
3 Kaplan St. Jerusalem 91919, Tel: +972 (2) 6705463, Fax: +972 (2) 5605008
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