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  שיביםהממטעם  614/21עיקרי טיעון במסגרת בג"ץ 
 

להחלטת בית  בהתאם, ו614/21בהתנגדות לצו על תנאי בבג"ץ  2.6.22הקבוע ליום לקראת הדיון 

במסגרת עיקרי  בית המשפט הנכבד למשיבים להתייחס)שבה התיר  15.2.22המשפט הנכבד מיום 

הטיעון מטעמם, לאסמכתאות שהגישו העותרים, בהתאם לבקשת הצירוף מטעם העותרים מיום 

להגיש עיקרי טיעון מטעמם,  ("המדינה")להלן גם:  614/21(, מתכבדים המשיבים בבג"ץ 6.2.22

 . כדלקמן

 

מצומצם יותר מזה  – תנאי-על-צוהוציא בית המשפט הנכבד  10.10.21ביום כזכור,  .1

מדוע לא " משיבים לתת טעםהבמסגרתו נדרשו ו – בעתירה כפי שהוגשה שהתבקש

בעניין סיווג תמלילי  ]...[ הממשלה תלתקנון לעבוד 71-ו 14תבוטלנה הוראות סעיפים 

ישיבות הממשלה וועדות השרים, כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות חוק יסוד: הממשלה, 

ומדוע לא יימסרו לעותרים תמלילים של ישיבות הממשלה וועדות השרים בקשר לניהול 

 .משבר הקורונה בישראל"

 

 21.12.21מיום  בכתב התשובה מטעמם האמור ללכלות יתכבדו להפנ המשיביםתחילה,  .2

 .כעיקרי טיעון במסגרת העתירה שבכותרת"(, כתב התשובה)להלן: "

 

נוסף על כך, יתייחסו המשיבים עתה לאסמכתאות אשר הגישו העותרים לבית המשפט  .3

 6.2.22, בהתאם לבקשת העותרים לצירוף ראיות / אסמכתאות מיום 15.2.22הנכבד ביום 

, תוך 15.2.22משפט הנכבד נעתר לה בהחלטתו מיום "(, אשר בית הבקשת הצירוף)להלן: "

 שהתיר למשיבים להתייחס לאסמכתאות אלה במסגרת עיקרי הטיעון, כאמור.

 

ם, לאורך השנים חלה : לטענתבבקשת הצירוף, היא ממוקדת העותרים טענתאם כן,  .4

 , מבחינת היקף הסודיות המוחלתעבודת הממשלהלתקנון ההוראות של כביכול "החמרה" 

עוד לטענת  .הממשלה יסוד:-אל מול הוראות הסודיות הקבועות בחוק מכוחן על מסמכים,

יסוד, גילה האשר בעבר הכפיף עצמו להוראות חוק  ,עבודת הממשלהלתקנון ההעותרים, 

לטענת המשיבים  –"עד שהגענו למצב בו כלשונם, במהלך השנים,  –"עצמאות נורמטיבית" 

 לבקשת הצירוף(. 7)ראו סעיף  ולא כפוף אליו"התקנון גובר על חוק היסוד  –

 

ונים שאותרו על ידם בארכיון לשם ביסוס טענותיהם אלו, נתלים העותרים במסמכים ש 

 שעיקרם נוגע לתקנוני עבודת הממשלה משנים עברו. ,המדינה

 

כפי שהסבירה עמדת המדינה לאחר בחינת הדברים היא כי אין ממש בטענות העותרים;  

עבודת הממשלה נקבעו מכוח לתקנון החבה בכתב התשובה מטעמה, הוראות המדינה בהר

ו על יסוד: הממשלה, ואין במסמכים הנוספים שצורפ-סמכותה של הממשלה על פי חוק

 .זו ידי העותרים, כדי לסתור עמדה

 

 נפרט. 
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עמ'  21.8.68מיום  540ס"ח תשכ"ח מס' ) 1968יסוד: הממשלה נחקק לראשונה בשנת -חוק .5

( )א35את הוראות הסודיות הנמצאות כיום בסעיף כלל בנוסחו דאז זה יסוד (. חוק 226

 . בנוסחו דאז )א(28בסעיף לחוק היסוד שבתוקף, ושנכללו 

 

 -)א( לחוק35יסוד: הממשלה בנוסחו דאז, וסעיף -)א( לחוק28סעיף  –נוסח שני הסעיפים 

שאינם רלוונטיים  למעט שינויים טכניים קלים) זהה יסוד: הממשלה בנוסחו דהיום, הוא

 :1968)א( לחוק היסוד בנוסחו משנת 28ן סעיף לשו . זולענייננו(

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

 סודיים וגילוים ופרסומם אסור; ואלה הענינים:

 ( בטחון המדינה;1)

 ( יחסי החוץ של המדינה;2)

ראתה את סודיותו כחיונית למדינה ( סוג ענינים אחר שהממשלה 3)

 בצו, לעניין סעיף זה; ,והכריזה עליו

ד, ובלבד שגילויו ופרסומו של ן שהממשלה החליטה לשמרו בסועני( 4)

 אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה. כזהן עני

)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"

 

 )א( לחוק היסוד בנוסחו דהיום:35לשון סעיף כזכור וזו  

 

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

 סודיים וגילוים ופרסומם אסור:

 ביטחון המדינה; (1)

 יחסי החוץ של המדינה; (2)

סוג ענינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה,  (3)

 והכריזה עליו בצו, לעניין סעיף זה;

ו ופרסומו של ענין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילוי (4)

 ענין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה.

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

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

 ".פי דין על דברים שפרסומם נדרש על

 

תוקן והותאם עבודת הממשלה לתקנון ההמסמכים שצירפו מוכיחים כי  ,לטענת העותרים .6

 )א( לחוק היסוד 28להוראות חוק היסוד, באופן שהוראות הסודיות שנקבעו בסעיף בזמנו 

" להחמיר" התכוונוהתקנון לא ני ימתקהממשלה, ולעבודת , הוכנסו לתקנון בנוסחו דאז

  .ביחס לסודיות המוחלת על מסמכים יותר מהוראות חוק היסוד
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 קדם אשר) 1966עבודת הממשלה משנת לכי בתקנון  מעיון במסמכים שצורפו ניתן להבחין .7

 נוסחו "סעיפי הסודיות" כדלהלן:לחקיקת חוק היסוד( 

 

 . ישיבות הממשלה הן סגורות וסודיות.8"

וכן החומר  . סדר היום לדיוני הממשלה וועדותיה, תוכן הדיונים, ההחלטות9

המוגש בקשר לדיונים אלה )כולל תזכירים והצעות חוק( סודיים הם בהחלט 

 . "ואסורים לפרסום

 

 התייחסות גם לתמליל המילולי של דיוני הממשלה מעלה 1966משנת המשך עיון בתקנון  .8

נקרא אז  אשר(, עתירה שבכותרתבקרי התמלילים שמסירתם מבוקשת  ,)ה"סטנוגרמות"

 מילולי של ישיבת הממשלה":"פרוטוקול 

 
. קצרן הממשלה ישלח לכל שר העתק מרישום דבריו בישיבת הממשלה 28"

להגהה )שאין בה משום שינוי תוכן דבריו בישיבה(. לא תיקן השר את נוסח 

 דבריו תוך שבוע מיום קבלו אותו ייחשב הנוסח כסופי.

הממשלה אחראי . הפרוטוקול המילולי מועתק בארבעה העתקים ומזכיר 29

 לגניזתם.

שר המבקש לעיין בפרוטוקול המילולי הגנוז, יודיע על כך למזכיר הממשלה 

 ."שיאפשר לשר לעיין בפרוטוקול במזכירות הממשלה

 4אהממשלה שקדם לחקיקת חוק הסוד סומנו על ידי העותרים לעבודת עמודים מתקנון 

 בראיות שצורפו בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד.

 .1מש/מצורף ומסומן  1966משנת עבודת הממשלה לתקנון הוחות, צילום לשם הנ

 

 לא כלל 1966עבודת הממשלה משנת ללתקנון  9סעיף אם כן, ניתן להיווכח כי אמנם  .9

 אשר קבע סודיות גורפתאולם מובן מתוכנו של הסעיף,  ,לתמליליםמפורשת התייחסות 

, זאת לצד הקביעה כי והחומרים המוגשיםביחס לתוכן הדיונים וההחלטות, סדר היום 

 . כי סודיות גורפת הוחלה על תמלילי ישיבות הממשלה, גם אז – מדובר בישיבות סגורות

 

קבע קטגורית כי ישיבות שקדם לחקיקת חוק היסוד, התקנון באותו מועד  ונבהיר:

סגורות )ובכלל . כמו כן הוא קבע כי הן ישיבות יהא נושאן אשר יהא -סודיות הן הממשלה 

, אשר בתקנון 13זמנו אליהן על ידי שר, כמופיע בסעיף וזה סגורות לעובדי ממשלה שלא ה

ם בסעיף מסוידיון יאשר עם ראש הממשלה או יו"ר הישיבה את הגעתם להשר גם דורש כי 

 בלבד(.  

 

סודיים הם בהחלט ואסורים בנוסף קבע התקנון כי תוכן הדיונים הוא בין הדברים אשר "

בות הוא מסמך תמלול כי המסמך המשקף יותר מכול את תוכן הישי אט, ופשי"לפרסום

קרי, תמלילי ישיבות הממשלה שאת תוכנם  – קים של כל אחד מן הנוכחיםדבריהם המדוי

 מבקשים העותרים לחשוף בענייננו.
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ניתן להניח כי אם סדר היום לדיוניה של הממשלה או סדר היום לוועדותיה,  ,אם לא די בכך

הרי  -ואם המסמכים הנלווים וחומרי העזר שהוצגו לשרים הוגדרו כ"סודיים בהחלט" 

 ,את תוכן הישיבה לאהמשקפות באופן מ ,גם מילותיהם של השרים עצמןשמקל וחומר, 

 לפרסום.היו אסורות 

 

גם פרוטוקול החלטות, אשר כלל  1966נערך על פי התקנון משנת  ,ן כי בנוסף לתמליליצוי

 21את שמות הנוכחים והנעדרים, ההחלטות שהתקבלו ומניין הקולות בכל החלטה )סעיף 

(. פרוטוקול ההחלטות, בשונה מהתמליל המילולי, הופץ לשרים, לסגני בנוסחו דאז לתקנון

לתקנון קבע כי אם נדונה  22סעיף  לתקנון(. 25השרים וליועץ המשפטי לממשלה )סעיף 

והתקבלה החלטה בעלת אופי "סודי במיוחד" )להבדיל מהחלטה שהיא אך סודית( הרי שזו 

שמר בנפרד יאלא ת ,בפרוטוקול החלטת הממשלה יחד עם שאר ההחלטות ללא תיכל

כי החלטות  -כך הגיונם של דברים  –לכלל השרים(. מנוסח זה ניתן להסיק ץ ופ)דהיינו לא ת

החלטה  אם היתה אולםו –ככאלו שאינן נתונות לעיון הציבור כולן נתפסו דאז, הממשלה 

הניתן את הנחשפים לה, או אז היה עליה אשר נדרש לצמצם ככל  ,בעלת סודיות מיוחדת

 בנפרד.  לקבל יחס מיוחד ולהישמר

 

מילולי הפרוטוקול גם נוסח הסעיף המטיל את האחריות על מזכיר הממשלה לגנוז את ה .10

כי לשר שמורה זכות עיון בתמלילים, בהודעה מראש,  קובע, ות הממשלהושל ישיב

)"סטנוגרמות"( היו  אלו תמליליםבמזכירות הממשלה, לא מתיישב כלל עם הנחה ש

לעיון הציבור. ונזכיר, פרוטוקול ההחלטות, למעט החלטות סודיות במיוחד, נשלח  פתוחים

היו רשאים השרים  -לאחר שכל שר הגיה את דבריו שלו עצמו  –מה לשרים, ואילו בסטנוגר

 לעיין בהודעה מראש ובמזכירות הממשלה כאמור בלבד.

 

בסעיפים  1966זהה לנוסח תקנון  1963תקנון עבודת הממשלה משנת של נוסחו ן כי יצוי .11

המילולי פרוטוקול בטיפול חלק העוסק בלמעט חלוקת סעיפים שונה ב שצוטטו לעיל, זאת

עדות עודי לסודיותן של ויזאת תקנון זה כלל סעיף סודיות י . עםשל ישיבות הממשלה

 השרים:

 

. ישיבות הוועדות הן סגורות וסודיות. ודינן מבחינת שמירת הסודיות 48"

 ."(8. )ראה תקנה "כדין ישיבות הממשלה

 .2מש/מצורף ומסומן  1963צילום תקנון עבודת הממשלה משנת 

 

צורף קטע מתוך ההסכם  26.6.1963עבודת הממשלה שאושר ביום לין כי לתקנון יצו .12

כי  תהסכם זה שיקף את ההסכמה התקדימיל 1; סעיף 2.11.61שנחתם ביום  יהקואליציונ

הרכבה יהיה  –תוקם בממשלה "ועדת שרים לעניני בטחון, בראשותו של שר הבטחון 

קובע כי "הוועדה תקפיד  ,לתקנון שאושרהסכם זה שצורף ל 2כמתכנת הממשלה"; סעיף 

כלומר בעוד שהתקנון קבע כי כל  הקפדה מעולה על סודיות סדר היום, דיוניה וסיכומיה".

של ועדת השרים לענייני  החודיי, עדות השרים הן סודיות וכל ישיבות הממשלה הן סודיותו

 כללית. ביטחון היה שעל חבריה הוטל להקפיד הקפדה "מעולה" על אותה סודיות

 

 – 8.6.1969ביום  –יסוד: הממשלה, ולאחר מכן -נחקק חוק 1968כאמור לעיל, בשנת  .13

 ..(1969תקנון )להלן גם:  העבודתחדש לאישרה הממשלה תקנון 
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 .3מש/מצורף ומסומן  1969עבודת הממשלה משנת לתקנון הצילום 

 

אך נוסח  ,תקנוןל 39בכותרת סעיף  בתקנון זה מופיעה לראשונה המילה "סטנוגרמה" .14

 הסעיף שומר על המינוח "פרוטוקול מילולי":

 

 מילולי של דיוני הממשלה. ל. )א( יירשם פרוטוקו39"

)ב( קצרן הממשלה ישלח לכל שר העתק מרישום דבריו בישיבת הממשלה 

להגהה שאין בה משום שינוי תוכן דבריו בישיבה; לא תיקן השר את נוסח 

 כסופי.הנוסח בוע מיום שהועבר אליו, ייחשב דבריו תוך ש

הפרוטוקול המילולי יועתק בארבעה העתקים ומזכיר הממשלה יהא  )ג(

 אחראי לגניזתם.

שר המבקש לעיין בפרוטוקול המילולי הגנוז, יודיע על כך למזכיר  )ד(

 ."הממשלה והוא יאפשר לשר לעיין בו במזכירות הממשלה
 

עבודת לח בתקנון מקביל לנוס -של התקנון שהותקן לאחר חקיקת חוק היסוד  –נוסח זה  .15

ועל כן ההיסק המפורט  -קרי, שהותקן בטרם חקיקת חוק היסוד  – 1966הממשלה משנת 

, לפיו אין בסיס להנחה שהסטנוגרמות היו פתוחות לעיון הציבור בטרם חקיקת חוק לעיל

היסוד, ואין בסיס להנחה שחלה "החמרה" בהקשר זה בתקנון שלאחר חקיקת חוק היסוד 

: העובדה ששר נדרש בזמנו לבקש 1969לגבי התקנון משנת  הדברן ועומד בעינו, ונכ –

כי  ת כלל עם הנחה שמתקיני התקנון סברוישב, לא מתיממזכיר הממשלה לעיין בתמליל

אשר  –הסטנוגרמות יהיו פתוחות לעיון הציבור. גם ההוראות לעניין פרוטוקול ההחלטות 

מופץ לשרים )למעט החלטה בעלת אופי סודי במיוחד( וההבחנה בינו לבין הסטנוגרמה 

 (.1969משנת  לתקנון 40נשמרו, באופן שהניתוח דלעיל רלוונטי גם לגבי תקנון זה )ראו סעיף 

 

שכותרתו "סודיות ומסירת ידיעות", הוא הפרק המרכזי הרלוונטי  1969פרק ח' בתקנון  .16

 יסוד: הממשלה, והוא קבע כדלקמן:-לענייננו שתוקן בעקבות חוק

 

 . )א( ישיבות הממשלה והועדות הן סגורות.47"

ולנספחים )ב( לא ינתן פרסום לסדר היום של ישיבת הממשלה ושל הועדות 

 המצורפים לסדר היום, אלא על־ידי מזכיר הממשלה.

שר רשאי, באישור ראש הממשלה או יושב ראש ועדה, לפי העניין, להזמין  )ג(

לישיבת הממשלה או הועדה עובד של משרדו או מומחה, שיהיה נוכח בשעת 

 הדיון בסעיף מסויים או בסעיפים מסויימים של סדר היום.

 

החלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניינים הדיונים וה . )א(48

 הבאים הם סודיים וגילוים או פרסומם אסור; ואלה הענינים:

 ( בטחון המדינה;1)

 ( יחסי חוץ של המדינה;2)
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כחיונית למדינה והכריזה  ם( סוג ענינים אחר שהממשלה ראתה בסודיות3)

 לחוק היסוד: הממשלה. 28עליו, בצו, לצורך סעיף 

שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, אולם גילויו ופרסמו של ענין כזה ( ענין 4)

 אינו אסור לפי חוק יסוד: הממשלה 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 

 שפרסומם נדרש על פי דין.על דברים 

 

. )א( מזכיר הממשלה מוסמך להתיר פרסום ענינים שפרסומם נאסר לפי 49

 לתקנון זה. 48לחוק יסוד: הממשלה, שתוכנו הובא בסעיף  28סעיף 

)ב( בקביעת הנושאים הניתנים לפרסום יפעל מזכיר הממשלה לפי הנחיות 

בדרך כלל או  של ראש הממשלה או של שר אחר שקבע לכך ראש המשלה,

 ."לעניין מסויים
 

 ,וסודיות סגורותשקבע שכל ישיבות הממשלה הן  1966בשונה מההוראות בתקנון  ,כלומר .17

נשמרה הקביעה בדבר היותן של הישיבות ישיבות סגורות, ולצד זאת הובאו  1969בתקנון 

וניתנה  (,1968-)שחוקק ב יסוד: הממשלה-באופן מלא וכלשונן הוראות הסודיות שבחוק

סמכות לפרסום ידיעות למזכיר הממשלה, בהתאם להנחיות ראש הממשלה, או שר אחר 

התייחסות מפורשת לכך  כאשר ביחס לסדר יומה של הממשלה קיימתשייקבע לכך, 

שקבע הוראת סודיות  1966שמזכיר הממשלה הוא שמוסמך לפרסמו, זאת בשונה מתקנון 

אולם, בכל הנוגע ואף ביחס להחלטות עצמן.  חומרי הרקעלגורפת גם ביחס לסדר היום ו

שינוי מהותי לעומת זה  1969לתמלילי הדיונים )ה"סטנוגרמות"( אין בהוראות תקנון 

שקדם לו, ועולה ממכלול הוראותיו בבירור, שבשונה מפרוטוקול ההחלטות שמופץ לכל 

ל לשרים, חברי הממשלה )למעט החלטות סודיות במיוחד(, התמליל נגנז והעיון בו מוגב

לא שינה את הפרקטיקה בכל הנוגע  1969תקנון נראה כי  ,כן אםבמזכירות הממשלה. 

 .לתמלילי הממשלה, והם נותרו סודיים

 

)קרי מעט יותר  21.2.1969ן כי במכתבו של מזכיר הממשלה אל שר המשפטים מיום יצוי .18

כותב מזכיר הממשלה במפורש כי  ,בממשלה( 1969תקנון משלושה חודשים בטרם אושר 

יסוד: -חוקהכנסת ו :יסוד-לתיקונים שאותם הוא מציג לפניו הוא חוק ותהמקוראחד 

כל שינויים מהותיים ועניינים אין התקנון החדש בא להכניס לדבריו " ,אולם ,הממשלה

 [.הח"מ – במקור ]ההדגשה אינה" יסודיים

 

  .4מש/מצורף ומסומן  .6921.2המשפטים מיום מכתבו של מזכיר הממשלה אל שר צילום 

 

שהוזכרו לעיל ביחס  מזכיר הממשלה דאז מצטרפת למסקנותאמירה זו של  ,אם כן

כי לא התחולל שינוי בפרקטיקה של  מסקנהל, ולסעיפים הנוספים המופיעים בתקנון

בניגוד לטענת העותרים, לא חלה בהקשר זה כל , כך שווג התמלילים והטיפול בהםיס

-"החמרה" בהוראות הסודיות שבתקנון הממשלה, ביחס למקור הסמכות המצוי בחוק

 .יסוד: הממשלה
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עבודת הממשלה משנת לתקנון הטענתם של העותרים היא כי כמתואר בבקשת הצירוף,  .19

", באופן שיצר הסדר שלילי שלפיו לא יכולה הכפיף את עצמו להוראות חוק היסוד" 1969

ורות בביטחון או הסטנוגרמות, להבדיל מהחלטות ממשלה שאינן קשהממשלה לקבוע כי 

 יסוד: הממשלה. -סודיות כפי שהיה טרם אישור בכנסת של חוק ביחסי חוץ, תישארנה

 

ובין  1969פרשנות זו של העותרים הגורסת הסדר שלילי כאמור, בין ביחס לתקנון משנת 

התשובה  ם פורטו בהרחבה בכתבוהדברי לתקנון הנוכחי, אינה מקובלת על המדינהביחס 

, הסירה את הסודיות 1969הממשלה, כבר בתקנונה בשנת  מכל מקום, .מטעם המדינה

אולם לצד  ,הגורפת ביחס לישיבותיה ובכלל זה החלטותיה והנושאים שעולים על סדר יומה

, שעצם עריכתם נגזרת גם היא מסמכותה של זאת שימרה את סודיותם של התמלילים

ראת הסודיות שנקבעה בחוק היסוד לא התייחסה לסוגי המסמכים השונים הממשלה. הו

יישום חוק היסוד באופן שהחלטות, צרת הממשלה על פי החלטותיה שלה; שמיי

הוא ואילו התמליל המילולי המלא אינם סודיים מצד אחד,  , ככלל,פרוטוקולים וסדרי יום

, נהפוך את הוראות חוק היסוד סותראינו  -כחומר ארכיוני בבוא היום סודי עד לחשיפתו 

, ועם סמכותה הרחבה של הממשלה מכוחו בקנה אחד עם הוראותיוהוא, הדברים עולים 

עבודת הממשלה "גילה עצמאות נורמטיבית" לתקנון הואין כל שחר לטענת העותרים כי 

 במעלה השנים.

 

כי במסגרת האסמכתאות שצירפו העותרים, מצוי גם מכתבו  עוד יצוין, בהערת סוגריים, .20

אל שר הפנים שעמד , 26.7.78מיום של היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרן ברק, 

לאסמכתאות  2ב)סימון העמוד  14.4.1969בראש הוועדה לעדכון תקנון הממשלה מיום 

לאסמכתאות  3בד , וכן הצעות לתיקון התקנון שצורפו למכתב )סימון העמוהעותרים(

אין כדי לתמוך  אלוגם בלעמדת המדינה , הרי שוהצרופה לו . למקרא המכתבהעותרים(

נהפוך הוא, העבודה הנרחבת שנעשתה ביחס לתקנון עבודת הממשלה  בטענות העותרים.

בתקופתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרן ברק, למעלה מעשור לאחר שנחקק 

מלמדת גם היא על  )כפי שהיא משתקפת במסמכים שלהלן( חוק יסוד: הממשלה

ההתייחסות לפרוטוקולים המילוליים )הסטנוגרמות( כאל מסמכים שנגנזים על ידי מזכיר 

 הממשלה, ושהעיון בהם מוגבל לעיני השרים בלבד, במזכירות הממשלה.

 

 ודהובו סיכום העב 26.7.78צילום מכתב היועץ המשפטי לממשלה לשר הפנים מיום  

 .5מש/ביחס לתקנון לעבודת הממשלה מצורף ומסומן  נעשתהש

 

צילום מכתב מזכיר הממשלה אל ראש הממשלה שכותרתו "התקנון לעבודת הממשלה"  

 .6מש/שאליו נלוותה הצעה לתקנון עבודת הממשלה מצורף ומסומן  3.8.81מיום 

 

 23.8.81מיום  צילום הצעה להחלטה בעניין תקנון לעבודת הממשלה לישיבת הממשלה 

 .7מש/מצורף ומסומן 

 

סמך מבמשרד המשפטים לשלמות התמונה יצוין כי במסגרת הכנת עיקרי טיעון אלו, אותר 

כיועץ מתקופת כהונתו מטעם פרופ' אהרן ברק  -להיות טיוטת מכתב בלתי חתומה  שנחזה
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", כדין מישיבות הממשלה לכלי התקשורת-הוצאת מידע שלאמשפטי לממשלה, שכותרתו "

, לשר המשפטים דאז, במענה למכתבו של האחרון מיום אשר מוען, או יועד להיות ממועןו

)ונכון לשעת כתיבת שורות אלו  ניכר כי למסמך זה, הנחזה להיות טיוטה כאמור. 10.1.78

זאת ועוד, הטיוטה האמורה . אמנם אין כל ערך ראייתי לענייננו, לא אותר נוסח סופי שלו(

יבטים הפליליים והיבטי צנזורה במקרה של הוצאת מידע שלא כדין, עוסקת בסוגיית הה

, המסכם את העבודה 26.7.78שאינה זהה לענייננו. נזכיר כי מסמך מאוחר יותר, מיום 

שנעשתה ביחס לתקנון לעבודת הממשלה בתקופתו של פרופ' ברק כיועץ המשפטי לממשלה 

 צורף לעיל.

, על רקע נסיבות העניין בלבדולמען הזהירות  מצורף כאן לשלמות התמונהעל כן המסמך 

באמור בו אין כדי לגרוע מהאפשרות  גם כל מקוםומהספציפיות, מבלי לגרוע מכל טענה, 

לממשלה בחוק הנתונה סמכות הלקבוע סודיות ביחס לתמלילי ישיבות הממשלה מכוח 

  היסוד.

ברק לשר פרופ' אהרן  המסמך מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז,טיוטת  צילום

 . 8מש/( ומסומן נספח 10.1.78מיום  המשפטים )במענה לפניה של שר המשפטים

 

אשר נתלים במסמכים מארכיון המדינה שמועדם מלפני עשרות  ,דומה כי העותרים :ודוק .21

השקיפות ביחס לעבודת הממשלה : הרחב התמונה בהקשרמתעלמים מן השנים, 

סדר היום המלא  מיםיום מתפרס, כאשר כהיוםועד  1969התרחבה לאין שיעור מאז שנת 

ועודנה הממשלה קבעה  ,כאז כן היום ,והחלטות הממשלה באופן יזום ומונגש, אך לצד זאת

ועל יסוד שיקולים  הדעת הרחב הנתון לה בעניינים מסוג זה-מכוח שיקולקובעת בתקנוניה, 

כי תמלילי , כבדי משקל שעניינם באינטרס הציבורי הרחב ביחס לדרכי עבודת הממשלה

. הדברים שמרו בסודיותיי –המשקפים באופן מילולי ומלא את כל הנאמר בדיון  –הדיונים 

ממשלות שקדמו לה,  10של הממשלה הנוכחית ושל בסדרת התקנונים משתקפים 

(. בתקנון הנוכחי, לכתב התשובה 25ראו סעיף בכתב התשובה )שקישורים אליה הובאו 

הדברים  צוינו, אף , בהמשך לדיון שהתקיים בעתירה שבכותרתשאלות שעלו בנושאלאור 

במפורש בגוף התקנון באופן שמבהיר כי הוראות התקנון נקבעו מכוח סמכותה של 

בעתירה  27.6.21 )ראו הודעת המדינה מיום הממשלה לפי חוק היסוד ולא בניגוד לה

 .שבכותרת(

 

הנגשה של המידע את שצוין בכתב התשובה מטעם המדינה: ראוי להזכיר בהקשר זה  

עם משבר הקורונה מתאפשרת בדרכים רבות ומגוונות הרלוונטי לציבור לצורך התמודדות 

 אינם חזות הכלהללו  –, קרי ואינה מתמצה בתמלילים של דיוני הממשלה וועדות השרים

בהיבטי שקיפות. בהקשר זה, יש לבחון את ההסדרים כמכלול, ולתת את הדעת לכך 

שהחלטות הממשלה וועדות השרים, סדרי היום של ישיבות הממשלה וועדותיה, הצעות 

דעת משפטיות(, הפרוטוקולים של -ההחלטה )הכוללות דברי הסבר וצרופות, לרבות חוות

ככלל אינם סודיים.  –יס החלטות הממשלה ישיבות הממשלה, וחומרי הרקע שעומדים בבס

כמו כן, חלק ניכר מהמידע האמור מפורסם באופן יזום באתר המרשתת של משרד ראש 

 הממשלה.
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בעניין החשיבות בהנגשת בכתב התשובה מטעם המדינה  את האמורגם נזכיר בהקשר זה,  

 (: 14)ראו סעיף המידע לציבור והפעולות הנעשות לצורך כך 

 
לאור זאת, הדגיש ראש הממשלה את עמדתו שלפיה אין מקום למסור "....

את תמלילי ישיבות הממשלה וישיבות ועדת השרים לענייני קורונה, 

מהטעמים שהוצגו עד כה על ידי המדינה. בתוך כך, עמד ראש הממשלה על 

הצורך בהבאת מידע על אודות עבודת הממשלה לידיעת הציבור, כדי להנגיש 

לטות הממשלה וטעמיהן ולחזק את אמון הציבור בתהליכי לציבור את הח

העבודה הממשלתיים. בהקשר זה נמסר ממזכיר הממשלה כי נערכת עבודה 

בשיתוף ראש מערך ההסברה הלאומי )שמונה זה מכבר(, על מנת להעשיר 

את המידע הנמסר לציבור באשר לנושאים שנדונים בישיבות הממשלה 

חה להשלים עבודה זו בהקדם ולפעול וועדות השרים. ראש הממשלה הנ

ליישומה כבר בישיבות הממשלה וועדות השרים הקרובות. במסגרת זו, 

מזכירות הממשלה פועלת בימים אלו, בין היתר, כדי להנגיש לציבור, בין 

היתר, מצגות שהוצגו בדיוני הממשלה וועדת השרים בענייני קורונה. בשלב 

גות שכבר נמסרו בעבר במסגרת זה, הועלו לאתר משרד ראש הממשלה מצ

הליכים קודמים לפי חוק חופש המידע )לאחר בדיקתן בתיאום עם המשרדים 

 הנוגעים בדבר(. ראו בקישור הבא:

... 

יובהר, כי בכוונתה של מזכירות הממשלה להמשיך לפרסם מצגות כאמור 

 ."באופן יזום, בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר

  

מידע עמוד מזכירות הממשלה באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה מתפרסם ב ואכן, 

קבינט הקורונה בנוגע למשבר ורלוונטי המונגש לציבור, בעניין החלטות הממשלה 

 הקורונה, וראו בהקשר זה הקישור שלהלן:

-landing-https://www.gov.il/he/departments/secretary/govil

%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%95%Dpage#:~:text=%D7%9E%D7%99%D7

7%A1%D7%A3,%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA%20%E2%80%

93%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%

 D7%95%D7%A0%D7%94 

   

וכן במצגות שהוצגו  ניתן לעיין בכל הצעות ההחלטה וסדרי היום של הישיבות הנ"ל בקישור 

הנגשת המצגות נוספה לאחרונה(, וזאת בנוסף כאשר ) בישיבות הנוגעות למשבר הקורונה

 לפרסום תדיר באתר של כל ההחלטות שהתקבלו בנושא.

 

 9מש/נוסף לכך, למען שלמות התמונה הניצבת בפני בית המשפט הנכבד, מצורף כנספח   

שהופצו בתום דיוני קבינט הקורונה, מאז שנכנס כל ההודעות לעיתונות מסמך המרכז את 

 במשרד ראש הממשלה.  נוכחילתפקידו ראש מערך ההסברה ה

10

https://www.gov.il/he/departments/secretary/govil-landing-page#:~:text=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3,%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/secretary/govil-landing-page#:~:text=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3,%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/secretary/govil-landing-page#:~:text=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3,%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/secretary/govil-landing-page#:~:text=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3,%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/secretary/govil-landing-page#:~:text=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3,%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
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הנה כי כן, לא רק שאין בסיס לטענת העותרים לפיה החלת הסודיות על תמלילי ישיבות  .22

אלא  –סותרת כביכול את הוראות חוק היסוד  –עבודת הממשלה לתקנון ההממשלה מכוח 

ולפיו תמלילים אלה אינם חזות הכל ואינם לשים דברים בהקשרם הנכון, לשוב ושראוי 

הדרך היחידה להנגיש לציבור מידע רלוונטי בדבר עבודת הממשלה, לרבות בקשר לניהול 

התקדמות עצומה מאז השנים  החל, ובהקשר רחב של היבטי השקיפות משבר הקורונה

ות התקדמות רבה בהנגשת המידע , לרבעוסקות האסמכתאות שצירפו העותרים ןשבה

 שחלה בעת האחרונה.

 

דומה שהפרשנות אשר נותנים העותרים לאסמכתאות אשר הוצגו נעיר כך: בטרם סיום,   .23

 35הן בהתאם לסעיף סמכותה הרחבה של הממשלה, על ידם, אינה נותנת משקל ראוי ל

המסמיך את יסוד: הממשלה, -)ו( לחוק31בהתאם לסעיף לחוק יסוד: הממשלה והן 

לקבוע את סדרי ישיבותיה ועבודתה, את דרכי דיוניה, ואת אופן קבלת הממשלה 

ת בבסיס ההחלטה לפיה העומד לתכליתכן ו הן לעניין מסוים, הן דרך קבע, –החלטותיה 

בהרחבה בכתב התשובה מטעם  התמלילי ישיבות הממשלה אינם גלויים, כפי שפורט

החשוב מובהק ורב חשיבות, שעניינו במניעת "אפקט רה באינטרס הציבורי , ושעיקהמדינה

בהקשר מצנן" אשר עלול להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות של חברי הממשלה ועל טיבו. 

 – רזה תפנה המדינה לפסיקה הנרחבת אשר הוצגה על ידה בכתב התשובה, וכן ראו בהקש

את דברי כב' השופט ע'  -בשינויים המחויבים ומבלי לגרוע מכלל האמור בכתב התשובה 

התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' הממונה על יישום חוק חופש  414/18פוגלמן בעע"מ 

( 4)ב()9ות סעיף נפרש)שם נדונה  (13.12.18)פורסם באר"ש;  המידע בהנהלת בתי המשפט

 :(לחוק חופש המידע

  
ויועציה, תכלית הסעיף היא לאפשר לעובדי הרשות הציבורית, חבריה . ...17"

לקיים דיון מקיף וממצה, שבגדרו יישמעו מכלול השיקולים ומגוון העמדות, 

ללא חשש שייחשפו ברבים. לסעיף זה נודע תפקיד מרכזי בהגנה על איכותן 

של החלטות המתקבלות על יסוד מסמכים ודיונים פנימיים, ועל 

; עע"ם 17גישה, פסקה  האפקטיביות של הליך קבלתן )עניין

 235, 217( 4המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ, פ"ד ס) 9135/03

 גישה: בעניין א' חיות ((. כדברי השופטת )כתוארה אז(2006)

  

( מבטא את אחד האינטרסים הציבוריים מפניהם נסוגה הזכות 4)ב()9"סעיף 

לקבלת מידע. בבסיסו ניצב הרצון למנוע את יצירתו של "אפקט מצנן" 

(Chilling effect דהיינו, רתיעה של חברי הרשות הציבורית ועובדיה מקיום ,)

דיאלוג פתוח וגלוי בשל חשש כי דברים שייאמרו על ידם בדיונים פנימיים 

או בחוות דעת פנימיות ייחשפו לעין כול. התכלית המרכזית שביסוד הסעיף 

היא, אפוא, הגנה על איכות החלטותיהן של רשויות הציבור ועל 

לחוות דעתה של השופטת  1" )שם, פסקה .ל תהליך קבלתןהאפקטיביות ש

 ."א' חיות( )כתוארה אז(
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בשינויים המחויבים ומבלי לגרוע מכלל  –, כאמור ודומה כי הדברים יפים אף לענייננו 

)יצוין כי בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין הנ"ל, נדחתה  האמור בכתב התשובה

 (.17.6.19, מיום 680/19נ"מ ארז בד-בהחלטתה של כב' השופטת ד' ברק

 

 שצירפו העותרים כדי לשנות אין במסמכיםלעיל, עמדת המדינה היא כי  האמורכלל לאור  .24

ולפיה דין הצו על תנאי במאומה מהמסקנה שפורטה בכתב התשובה מטעם המדינה, 

  . להידחות –להתבטל, ודין העתירה  –שהוצא 

  

 

 התשפ"ב באייר ו, ט"היום

 2022במאי  16          

 

 

 

 

 

 

 אבי מיליקובסקי, עו"ד

ממונה על ענייני בג"צים 

 בפרקליטות המדינה

12



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

15 צילום התקנון לעבודת הממשלה משנת 1966  מש/1

24 צילום תקנון עבודת הממשלה משנת 1963  מש/2

40 צילום התקנון לעבודת הממשלה משנת 1969 מש/3

58 צילום מכתבו של מזכיר הממשלה אל שר המשפטים מיום 21.2.69 מש/4

60 צילום מכתב היועץ המשפטי לממשלה לשר הפנים מיום 26.7.78  מש/5

94 צילום מכתב מזכיר הממשלה אל ראש הממשלה שכותרתו 
"התקנון לעבודת הממשלה" מיום 3.8.81 

מש/6

96 צילום הצעה להחלטה בעניין תקנון לעבודת הממשלה לישיבת 
הממשלה מיום 23.8.81

מש/7

130 צילום טיוטת המסמך מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' 
אהרן ברק לשר המשפטים (במענה לפניה של שר המשפטים מיום 

 (10.1.78

מש/8

134 מסמך המרכז את כל ההודעות לעיתונות שהופצו בתום דיוני 
קבינט הקורונה, מאז שנכנס לתפקידו ראש מערך ההסברה 

הנוכחי במשרד ראש הממשלה

מש/9

13



נספח מש/1

צילום התקנון לעבודת הממשלה 
משנת 1966 

עמ' 15

14



15



16



17



18



19



20



21



22



נספח מש/2

צילום תקנון עבודת הממשלה משנת 
 1963

עמ' 24

23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



נספח מש/3

צילום התקנון לעבודת הממשלה 
משנת 1969

עמ' 40

39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



נספח מש/4

צילום מכתבו של מזכיר הממשלה 
אל שר המשפטים מיום 21.2.69 

עמ' 58

57



58



נספח מש/5

צילום מכתב היועץ המשפטי 
לממשלה לשר הפנים מיום 26.7.78 

עמ' 60

59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73


