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 5 בוחניק  ועו"ד מאיר ארליך אריאלב"כ העותרת עו"ד 

 6 ב"כ המשיבים עו"ד אחווה ברמן 
 7  חופש מידע במחלקת ייעוץ וחקיקהרפרנטית  – מטעם משרד המשפטיםהגב' אידית נחמן 

 8 
 9 

 10 פרוטוקול

 11 

 12לגבי המילה  בכתב העתירה 42-ו 11 אות: לבקשת בית המשפט אני מתבונן בפסקב"כ העותרת

 13"לרבות" אני משיב שאנחנו כתבנו את זה כי זה היה בשיחה. לבקשת בית המשפט אני מתבונן בנספח 

 14א' הבקשה לפי חוק חופש המידע ואני מסכים ששם ביקשנו עמדות של ייעוץ משפטי לממשלה ויועצים 

 15 משפטיים ואני מסכים לכך שזה גדר העתירה. 

 16בשים לב לכך שאנחנו בבקשה  יהמשפט במישור הטרמינולוגאני שומע את שאלתו הנוספת של בית 

 17לחופש מידע עשינו שימוש במונח ה"החלטות" ולפי שיטת בית המשפט לא ברור אם אנחנו מצמצמים 

 18את בקשת חופש המידע רק לעמדות משפטיות שהן עצמן הפכו להחלטה אופרטיבית  או שהבקשה 

 19קודמת להחלטה ע"י גורם מוסמך, שכך הבינה  חלה על כל עמדה משפטית וחוות דעת משפטית שהיא

 20אני משיב שבאמת המונח הזה יש מאחוריו מהות והמהות היא שקו הגבול בין  -את זה המדינה  

 21החלטה לבין מסמך או עמדה מייעצת הוא לא תמיד מוגדר ולא תמיד ברור, והיינו כבר עדים גם בבית 



 
 משפט לעניינים מנהליים-בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלים 

 -פורום קהלת נ' מדינת ישראל 48737-11-19 עת"מ
 היחידה הממשלתית לחופש המידע ואח'

 2020ספטמבר  07 

 

 3 

 1באמת מה שהמשיבים עשו, זה בכוונת מכוון, משפט זה. אנחנו לא מתייחסים להכל, אני חושב שזה 

 2הם הציגו את זה כאילו אנחנו מבקשים כל מה שיועץ משפטי כתב גם במייל, הם הציגו את זה בכוונה 

 3אנחנו מבקשים עמדה שניתנה הוא כל חוות דעת מגובשת. באופן הרבה יותר רחב. היקף הבקשה שלנו 

 4. אנחנו מבקשים לחלק את זה חד משמעית מטעם גורם משפטי שיש בה אמירה עם שורה תחתונה

 5 ת דעת כתובות. לחוו

 6 

 7נניח שישנה סיטואציה שבה גורם מקצועי או פוליטי פונה במייל ליועץ המשפטי של : בית המשפט

 8אותו משרד ושואל אותו אם מותר לו לעשות פעולה כזאת או אחרת שקשורה לסמכויות בתקופת 

 9בה קצרה והיא "כן מותר או לא אסור". האם דוגמא בחירות, והיועץ המשפטי עונה במייל תשו

 10השאלה עולה כי בין היתר שכן ייעוץ  היפותטית כזאת נכנסת לגדר היקף בקשת המידע שהגשתם?

 11 המשפטי תפקידו המרכזי לייעץ ולא להחליט ולכן יש קושיי שורשי עם השימוש בטרמינולוגי

 12 בהחלטות ייעוץ משפטי.

 13 

 14אני באמת חושב שהשאלה הזאת טוב שבית המשפט  –שלא. ואסביר :  אני נוטה לומר ב"כ העותרת

 15לפתוח אותה. כי מצד אחד, המשיבים הרחיבו לכל מה שיכול להיחשב בפריפריה בנושא לנכון ראה 

 16 הזה. ומצד שני, לא כל החלטה שניתנה היא באמת החלטה של היועץ המשפטי לממשלה. 

 17אנחנו מסכימים לחלוטין שגם אם אנחנו  אז –מבחינת עומק גודל המשרה של סוגי המסמכים 

 18דעת שוות. יש חוות דעת עם תשובה אחת במייל וזה מתחת למה  מבקשים חוות דעת לא כל החוות

 19 נשקלו לגביו היבטים לכאן או לכאן, היבטים משפטייםשאנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים נושא שנדון ו

 20 ושניתנה עמדה בכתב מגובשת ומנומקת. 

 21אדרבא גם אנחנו חושבים שברוב המקרים לכל הפחות, חוות דעת  של ייעוץ  -טה"  לגבי המילה "החל

 22אני מסכים להחליף את משפטי הם לא בגדר החלטה. המשמעות והתוקף זה ברבים זה מסמך ציבורי. 

 23" או "עמדה משפטית". גם מבחינת סוגי תמשפטי חוות דעתמונח "המילה "החלטות" ב

 24ץ יש כמובן מדרג יש חוות דעת ראשית שמוגדרת ככזאת בכותרת שבין היועץ ונוע תהאינטראקציו

 25כרשמית ויש מסמכים שיכולים להיות מוכתרים "סיכום דיון" או "התייחסות משפטית" וזה גם נכלל. 

 26אבל אני מקבל  "החלטה"לכן מלכתחילה חששנו להשתמש במילה "חוות דעת" ועשינו שימוש במילה 

 27 שזה לא מדויק מבחינה משפטית. 

 28 

 29רוב המיילים אם קיימים, הם מנומקים ולכן ממילא הם יכנסו לגדר הבקשה גם לפי : ב"כ המשיבים

 30 המונחים שחברי עכשיו הבהיר אותם. 

 31 

 32בקשות נפרדות ואנחנו פטורים מאגרה, שכן אנחנו  27לשאלת בית המשפט, אכן הגשנו : ב"כ העותרת

 33 עמותה עם אישור ניהול תקין, הגשנו לכל משרד את האישור כל מה שנדרש בנפרד. 

 34אם אנחנו בפס"ד  –סיפא לתגובה המקדמית, אני משיב  54לשאלת בית המשפט, מה תגובתי לפסקה 

 35זה מספרים, או שאנחנו בכלל בדיון מקדמי יכול להיות שהייתי שאומרים שהדבר האחרון שנקבל 

 36מבקש את המספרים. אני לא מוותר על המספרים אבל אני מדגיש שזה לא המידע שביקשנו. למספרים 
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 1יכול להיות ערך מסייע כדי לעקוב אחרי המידע שביקשנו ואחרי היקפו וסיווגו אבל הוא עצמו לא 

 2 . ימידע תוכני לצורך מחקר איכותנ המידע שביקשנו כי אנחנו ביקשנו

 3 

 4 : אעבור למס' שאלות לב"כ המשיבים.  בית המשפט

 5דע טרם נאסף ע"י משרדי הממשלה שונים וע"י היועץ המשפטי לממשלה ישהמ האם אני מבינה נכון

 6 ולכן המתווה גובש לפני עיון ובחינה קונקרטית? 

 7 

 8וה גובש בהתייעצות יף ב' לבקשה. המתו: אמת. כמובן אנחנו מדברים על המידע בסעב"כ המשיבים

 9ותוך שמיעת היועצים המשפטים של המשרדים השונים שבחרו להביע את עמדתם וחזקה עליהם שהם 

 10 מכירים את חוות הדעת או העמדות שהם נותנים. 

 11 

 12 לתגובה המקדמית. 25: מה המשמעות העמודה "הערות" במתווה בפסקה בית המשפט

 13 

 14זה רק אם יש משהו להוסיף או להבהיר על העמדות האחרות. זה לא :  אני משיבה שב"כ המשיבים

 15נועד להתייחסות לגופו של המידע או להיבט אחר של בחינת המידע אלא למקרה שבו עורך הטבלה 

 16 זה עניין בעיקר טכני. רוצה להוסיף על העמדות הקיימות. 

 17 

 18ט: לשיטת המדינה כאשר הממונים על חופש המידע במשרד הממשלה השונים ימלאו את בית המשפ

 19האם הם יבחנו את אפשרות מסירת המידע גופו לפני מבחני חוק חופש המידע )למשל  -הטבלה במתווה

 20לחוק(, או שיהיה עליהם למלא בטבלה נתונים מספריים כמותיים בלבד )בכפוף לסייג  11-ו 10סעיפים 

 21 בים בלתי סבירה אליו התייחסה התגובה המקדמית באופן מפורש(? השקעת משא

 22 

 23: מאחר שהבקשה היא בהיקף רחב, גם המענה שלנו הוא עקרוני, הממונים יפעלו ב"כ המשיבים

 24בהתאם למתווה, כלומר ימסרו מידע כמותי מספרי מצרפי בלבד. כמו שאמרנו וכבר כתבתנו את זה 

 25מבקשת חוות דעת ספציפית נוכל לבחון ולאדן בין האינטרס שלנו, ככל שהעותרת  בתגובה המקדמית

 26האינטרסים שיעמדו על הפרק. אבל זה איזון שלא ניתן לעשות אותו באופן שתגיד העותרת לבין שאר 

 27כאן אינטרס כללי העותרת מציגה, הוא לא אינטרס שאני יכולה לערוך לפיו איזון  , מאחר שישגורף

 28 . 2ב9סעיפי חוק שמאפשרים לי לא למסור את המידע, שזה סעיף לגבי כל עמדה ועמדה. יש לי כאן 

 29 

 30חופש המידע בכל ם על : האם אין כאן כבילה מראש של שיקול דעת מנהלי של הממוניבית המשפט

 31 וכיצד הדבר עומד עם החוק? ? האיזונים בחוק משרד ומשרד לבדוק את החומר לגופו ולהשיב לפי 

 32 

 33המידע המבוקש בסעיף ב' לבקשה, ואני מדגישה את ההבדל בין  סעיף א' לסעיף ב'  :ב"כ המשיבים

 34לבקשה. סעיף א' הוא הסעיף שמדבר על הנחיות מנהליים. סעיף ב' הוא שיעורי בין כל היתר. ברגע 

 35לא נוכל להתייחס בשלב זה לסוגיית הקצאת שהדברים הם יותר פורמליים זה כבר נמסר אין מחלוקת. 

 36אנחנו אומרים שהמידע בכללותו חזקה  כן  החומר טרם נבדק. הטענה שלנו היא עקרוניתהמשאבים ש
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 1עליו שהוא מידע פנימי, הפרקטיקה וייעוץ בתקופת בחירות היא פרקטיקה דינמית, של אור ירוק אור 

 2 עקרונית כללית ולא מוגבלת בזמן. במהות זה מידע פנימי. , זה לא חוות דעת אור כתום אדום

 3 

 4מלכתחילה העותרת פנתה לכל משרד ממשלתי בבקשה נפרדת וכך עשתה לכל : טבית המשפ

 5משרד המשרדים הממשלתיים. נניח באופן היפותטי שהעותרת הייתה פונה באותה בקשה בדיוק ל

 6ממשלתי אחד בלבד. האם גם אז היה נדרש המשרד הממשלתי ע"י מחלקת ייעוץ וחקיקה למסור רק 

 7 מידע מספרי מצרפי? 

 8 

 9התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות חבריהם או יועציהם וכן חוות דעת  :המשיביםב"כ 

 10( לחוק(. לכן שרפרנט בלשכה משפטית של אותו משרד עונה במייל 4)ב()9שניתנו לצורך החלטה )סעיף 

 11תר לשר ולא משנה איזה שר, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה זה אסור על פי חוק. זה מידע שחו

 12הרי גם אם היו פונים עם אותה בקשה  ( לחוק. מאחר שהבקשה היא בקשה גורפת4)ב()9מתחת לסעיף 

 13רק למשרד אחד ולא מתמקדים בעניין נקודתי שמאפשר לי לשקול את השיקולים הנוגעים לאותו עניין 

 14חוות נקודתי התשובה שלי היא עקרונית, המידע הזה הוא מידע פנימי. אם היו אומרים שהם רוצים 

 15דעת מסוימת דווקא כי ... היינו עונים נקודתית מאחר והבקשה היא כללית אז ענינו כללית. לא הובא 

 16 בפניי כל טיעון נקודתי מדוע יש למסור את המידע מעבר לצורך. 

 17בכל הכבוד אינני סבורה שזה נכון להציג את הדברים כאילו עצרנו  –אני משיבה  –להערת בית המשפט 

 18(. בהחלט עברנו גם לאיזון לפי סעיף 11-ו 10ולא המשכנו ליתר האיזונים בחוק )למשל ( 4)ב()9בסעיף 

 19לחוק, שני הדברים הללו בהחלט נשקלו ולכן לא נכון להגיד שעצרנו בסעיף  11והמשכנו לסעיף  10

 20לחוק שהוא איזון בין עניינו של המבקש  10(. כשאנחנו מבקשים לערוך את האיזון על פי סעיף 4)ב()9

 21דע והעניין הציבורי לבין יתר הערכים הציבוריים זה לא עניין של הרשות אלא של הציבור כולו. במי

 22)ב(, שערכנו את האיזון הזה סברנו שהערך 9לסעיף  2-ו 4שבמקרה זה מגולמים בסעיפים קטנים 

 23הציבורי בקיום מערך ייעוץ משפטי תקין לתפקד ולא מורתע הוא ערך שגובר על הצורך של העותרת 

 24שאומר מידע שהרשות לא רשאית  11ריכת מחקר איכותני. כאמור לא עצרנו שם והמשכנו לסעיף בע

 25למוסרו או שלא רשאית למוסרו עליה לבחון אם למסור את המידע בתנאים בהשמטת פרטים ולכן 

 26 את המתווה לפיו יימסר מידע באופן כמותי ולא תוכנן של התייעצויות הפנימיות עצמן.גיבשנו 

 27מבלי לבדוק את המידע הקונקרטי  11-ו 10המשפט, כיצד ניתן לבצע איזונים לפי סעיף לשאלת בית 

 28שהרי בתוך העמדות המשפטיות שנכללות בבקשה יכולות להיות גם עמדות שלא מובילות לתוצאה 

 29אני עונה שזה לא המקרה שלפנינו, אלא המקרה שלפנינו הוא בקשה לקיום  - של מידע מספרי בלבד

 30ינטרס של העותרת במידע הוא אינטרס כללי עקרוני ומשום כך גם אנחנו כלומר האמחקר איכותני, 

 31 רת אינטרס כללי. תשערכנו את האיזון אנחנו לא יכולים ליצור לעו

 32גם אם יהיה לי לצורך הדוגמא, במידע יהיה גם מידע פרטי של צד שלישי כלשהו, אני לא צריכה להגיע 

 33לא יכול  המשפטי הטענה היא שהייעוץובשלב זה מספיק,  לזה כבר כעת כי יש לי טענה שהיא חזקה

 34 להיות באקווריום. 

 35 

 36 בית המשפט מעיר את הערויותיו מחוץ לפרוטוקל בהסמכת הצדדים. 
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 1: אני רוצה לומר שאני חושבת שזה לא נכון להשקיף על הבקשה הזאת באותם םיב"כ המשיב

 2לקבלת מידע נקודתי. יש לנו כאן משקפיים שבאמצעותם אנחנו משקיפים על בקשות קונקרטיות, 

 3יש לנו את האינטרס של  –, על כף אחת של המאוזנים 10שתי כפות של המאוזנים באיזון של סעיף 

 4העותרת במידע, כידוע כאן מדובר על רצון לקדם מידע, והוא לא ישתנה בין אם זו בקשה לחוות דעת 

 5לות שמונחות על כף אחת  הן ידועות כבר ומהמשק 100%ספציפית או בין אם זו הבקשה הנוכחית. 

 6יש לנו את מה שמכונה בטעות "אינטרסים של הרשות" שלמעשה הם  –עתה וקבועות. על הכף השניה 

 7אינטרסים של הציבור. בכף הזאת, יש לנו משקולת אחת מאוד כבדה והיא מכנה משותף לכל 

 8מטיבם של אותם  נובע המסמכים שחוסים תחת סעיף ב' לבקשת העותרת. המכנה המשותף הזה

 9( כפי שהסברנו. גם המשקולת הזאת היא קבועה 2) -( ו4)ב()9מסמכים. ולגביהם חלים סעיפים הקטנים 

 10ולא משתנה, היא נכונה תמיד ביחס לכל המסמכים שחוסים תחת סעיף ב' לבקשה. חוץ ממנה, יכולות 

 11 . לחוק 9-ו 8להיות במקרה נקודתי לגבי מסמך מסוים, סייגים נוספים למשל 

 12ניות ילשאלת בית המשפט ומה אם יתגלה בבחינה פרטנית של המידע שמסמך מסוים הפך למד

 13-, של השופט דראל. אני עונה  ש"דוי( לפי פסקי הדין בפרשת ח4)ב()9שהתגבשה ולכן יצא מגדר סעיף 

 14פט משהשגם חוות הדעת של דינה זילבר שנדונה בפרשת חידו"ש, היא הייתה התייעצות פנימית. בית 

 15 מחוזי לא קיבל את עמדתנו, ולא ערערנו. אבל זו לא הלכה.ה

 16 זו טעות להסתכל על המסמכים האלה כמסמכי מדיניות. 

 17לעמדתנו המשקולת הזאת של המכנה המשותף היא משקולת קבועה והיא נכונה תמיד מאחר 

 18שמטיבם של המסמכים תמיד זה לא קביעת מדיניות. גם בפס"ד של חידו"ש נפלה טעות בדבר הזה. 

 19. לכן קונקרטיתיועץ משפטי לא קובע החלטות או מידניות הוא מיישם את החוק על מערכת נסיבות 

 20מרת שלשיטתי כל המסמכים האלה הם של התייעצויות פנימיות. וטעות לסבור שאולי אני חוזרת ואו

 21הכף הזו של המאוזנים שהיא לכאורה האינטרסים של כן, לעמדתנו, אחד מהם הוא מדיניות. ועל 

 22ועוד מבלי להידרש ליתר המשקולות שיכולות להיות שהם יעמדו ממילא  הרשות כבדה יותר בהכרח

 23, אני עונה שהמאוזנים עצמם הוא יישום 11-ו 10משפט, איפה נכנסים סעיפים . לשאלת בית הלרשות

 24, המאוזנים זה איזון שאני עושה בין אינטרסים שעומדים על כף אחד לבין אינטרסים 10סעיף 

 25הוא שלב לאחר מכן, לאחר שסיימתי את האיזון במאוזנים, ויישמנו  11שעומדים על הכף השניה. סעיף 

 26 סמכנו לתת מידע כמותי מפורט.אותו על ידי כך שה

 27 זו עמדתי, כמובן שמעתי את דברי בית המשפט ואני אעביר את זה הלאה.  אז

 28 

 29מבחינת סיווג המסמכים כמובן שאנחנו מסכימים  –אחדד כמה נקודות בקצרה : ב"כ העותרת

 30שהמסמכים המבוקשים הא לא מדיניות בהכרח אבל לא ניתן לשלול זאת מראש מבלי שהחומר נבדק 

 31פרטני קודם כל ע"י המשיבים. ואנחנו הופתענו מהשלילה הגורפת של המדינה. שיערנו שבחלק מחוות 

 32הדעת של חלק מהמשרדים תהיה מחלוקת נצטרך לבדוק אבל לא שיערנו חסימה גורפת של המידע 

 33 האיכותני. 

 34(. הבדיקה הזאת 4()ב)9אני חושב שרצוי שהפעם בהתייחסות יבוא לידי ביטוי  ההתייחסות של סעיף 

 35(, ומהווה ייעוץ משפטי פנימי 4)ב()9גם מסמך שהוא כן תחת סעיף צריכה לבדוק את כל ההיבטים. 

 36אני חושב שחשוב להדגיש שלא נכון שמדובר במסמך רק של יישום החוק, זה קשור לטענה כללית 
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 1דות משפטיות כאילו ביקשנו פה את כל חוות הדעת זו לא הנקודה, יש פה מאפיין מיוחד של עמ

 2שמתייחסות ליכולת לקבל החלטות מתקופת בחירות. ההסדר המשפטי בתחום הזה הוא לא קבוע 

 3בחוק, הוא נקבע בפסיקת בית משפט העליון הלא רבה שיש בעניין הזה, והוא מושתת על הפיתוח 

 4ים. לכן, בנושא שהוא סופר קריטי קשה יוהיישום ע"י היועץ המשפטי לממשלה ויועצים המשרד

 5, זה לגבי הכינוי בצורה ציבורית לכן כל חוות דעת כזאת היא בעלת משמעות רבה חשיבתוהפריד את ל

 6שחברתי נתנה למשקולת על כף אחת. תאוריית המאוזנים הזו היא גם מאוד לא מדויקת מכיוון שלפי 

 7יש )ב( 9-)א( הנטל לקבל את המידע הוא על המבקש, שאנחנו ב9-פסקת בית המשפט העליון שאנחנו ב

 8את נטל השכנוע שהוא מוטל על המדינה, ואין פה מאוזנים, ישנה נקודת מוצא שמאוד ברורה שבית 

 9 המשפט העליון כתב עליה מספר פסקי דין. 

 10למעשה מי שהפך את הבקשה לכוללנית זה יועץ המשפטי לממשלה או  –לגבי הכוללניות של הבקשה 

 11רד מתוך השערה שחלק אנחנו עדיין משערים, היחידה הממשלתית לחופש המידע, אנחנו פנינו לכל מש

 12שלחלק מהמשרדים יש החלטות בודדות וחלק אולי הרבה. היחידה הממשלתית של חופש המידע 

 13הורתה לכולם לעצור ולא להתקדם, שמה את כולם בתוך שק אחד, וחוץ נזה הרחיבה כל שיחת מסדרון 

 14שה לבאמת מאוד כוללנית, זאת לא או טלפון או מייל, כולל מייל לא מנומק ובכך הפכה את הבק

 15 הכוונה.  

 16שבית  –שלא ניתחנו אותו פה, אולי כי זה מוקדם מידי, לכן אגיד בקצרה ממש  –לגבי האפקט המצנן 

 17המשפט העליון התייחס באופן מפורש ומפורט לטיעונים אלה, גם ביחס לפרוטוקולים של דיונים שלא 

 18מדברים על חוות דעת משפטיות של עובדי ציבור בכירים ם, של נציגי ציבור. שאנחנו שמים אפילו פרטי

 19או רפרנט של עובדים כאלה, הציפייה וההנחה שיש להם עמוד שדרה מקצועי, וגם בית משפט העליון 

 20 מדבר על זה בפס"ד דומה. 

 21אני אפנה לכך, שיש פסקה מיחסי משקל מאוד מוגבל לגבי האפקט המצנן תוך קרדיט, גם הדבר הזה 

 22 פוף. אמור להיות כ

 23 בית המשפט העליון מדבר על זה, האפקט המצנן זה לא מילת קסם. 

 24חברתי אומרת שהאיזון המשקל, אינו ברור ביחס למה שהוא נשקל מבלי שהחומר נבדק מבלי 

 25 שהמשרדים בכלל אספו את החומר. 

 26 גם החוק וגם הפסקה חובת שיקול דעת פרטנית על כל מקרה ואם הייתה צריכה לצאת הנחיה מהיועץ

 27המשפטי היה צריך לומר לכל משרדי הממשלה שיש נושא רגיש, לאור כל ההיבטים, בוודאי שמדובר 

 28בגוף מחקרי עם חופש מחקר וביטוי החשיבות הציבורית של חשיפת חוות הדעת הללו היא רבה אנא 

 29מכם שיקלו כל מה שאפשר להעביר אם למעט יש מגבלה חריגה שמונעת, ויש להוסיף את הנקודה הזו 

 30, אם יש מיילים אישיים נסתפק בפרפרזה ללא 11שיש מגבלות של השחרה או פרפרזה לפי סעיף  –

 31 דוברים וללא דרגים רק כדי לדעת על מה התבקש הנושא שנבין איך מתקבלות ההחלטות בתחום הזה. 

 32 

 33חברי אמר כמה דברים  –: לאחר ששמעתי את חברי עלו לי שאלתו לגבי הבקשה עצמה ב"כ המשיבים

 34האם ניתן אז אני תוהה  –מצטטת "כיאלו ביקשנו כל מייל" ועוד משפט "החלטות של בכירים" ואני 

 35מהחומר הוא יהיה מיילים, לא מדובר בקלסר של חוות דעת  95%לייתר את המחלוקת הזאת.  בכלל

 36 מסודרות, אני אקח אחריות על המילה שאמרתי "
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 1זה מיילים. לשאלת בית המשפט איך זה ידוע אם החומר טרם  99%-: אני אומרת שנחמןאידית הגב' 

 2נאסף, אני עונה שכשהבקשה נבחנה היא נבחנה עם הצוותים שמלווים את ייעוץ תקופת הבחירות 

 3במשרד המשפטים והיועצים המשפטים במשרדים שתיארנו לנו בדיוק איך מתבצע הייעוץ בזמן אמת 

 4ל הייעוץ המשפטי הוא ייעוץ יום יומי שוטף שנעשה במיילים בכל הדרגים, והם אמרו לנו, שקודם כ

 5אין דבר כזה מיילים לא מנומקים. מצד שני כמעט ואין דבר כזה חוות דעת מסודרות בכתב עם כותרת 

 6כמו של שהיועץ המשפטי לממשלה או כמו אותה חוות דעת של דינה זילבר שהוזכרה קודם, אולי יש 

 7שרדי הממשלה. כשאנחנו קיבלנו את הבקשה, התבקשנו להבהיר כל עמדה בודדים כאלה בכל מ

 8 -זה התכתבויות במייל  עם כל הדרגים. לגבי אותם חוות דעת בודדות   95%-משפטית מנומקת ש

 9א' אבל מדובר אם בכלל -ב' ולא ל-ייתכן שיש כאלה שבגלל שהן ספציפיות ולא עקרוניות הן נכנסות ל

 10 במקרים ספורים. 

 11 

 12: אם מה שחשוב לעותרת זה חוות דעת רשמיות ודרגים בכירים אז זו בקשה אחרת המשיביםב"כ 

 13 שאולי ניתן להיענות לה ביותר קלות, כי אז היא כבר לא גורפת. 

 14 

 15, גם אם זה על נושאים נקודתיים אני מופתע שיש חוות דעת בודדות רשמיותקודם כל : ב"כ העותרת

 16 שלא קיבלתי אותם בסעד א'. 

 17 לא ביקשתי רק של בכירים או רק רשמיות, אני עומד על הבקשה כפי שהובהר בתחילת הדיון. בנוסף, 

 18 

 19נשמע שמה שחשוב לעותרת זה חוות דעת מפורטות : יש כאן התעקשות שלא לצורך. ב"כ המשיבים

 20ולא מיילים. אם העותרת הייתה ממקדת את הבקשה לחוות דעת כאלה ולגורמים בכירים יותר אז 

 21 לא הייתה תשובה גורפת.  התשובה שלנו

 22 

 23קשים חצי שורה במלא : אנחנו חוזרים להתחלה. אנחנו חידדנו את זה עד הסוף. אנחנו ב"כ העותרת

 24 נראה בעייתי. זה במייל ש

 25 

 26אנחנו אמרנו  רוצים את כל תיבות הדואר של כל המשפטנים. המשמעות היא שהם :הגב' נחמן

 27 י. למשרדים לבצע בדיקה. המתווה כולו הוא המיפו

 28 

 29 יום לשקול את דברי בית המשפט 21: לאחר ששמעתי את דברי בית המשפט, אני אבקש ב"כ המשיבים

 30 עוד בטרם תינתן החלטה על כתב תשובה. 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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<#4#> 1 

 2 החלטה

 3 

 4בעקבות הדיון היום ובטרם החלטה על מתן כתב תשובה,  על מנת לאפשר למשיבים לשקול עמדתם

 5 . 30.9.2020ב"כ המשיבים תגיש הודעת עדכון עד יום 

 6 

 7 .1.10.2020עיון פנימי: 

 8 
<#3#> 9 

 10 

 11 במעמד הנוכחים. 07/09/2020, י"ח אלול תש"פניתנה והודעה היום 

 12 

 13 

 
 

 שופטת, לקח-כהן דנה

 14 

 15 תמים ליאל ידי על הוקלד


