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 תגובה מטעם העותר לכתב התשובה מטעם המשיבים
 

 מבוא

 להגיב לכתב התשובה. מתכבד העותר 18.1.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

פרש העותר את מלוא היריעה  27.5.2020בכתב העתירה המתוקן מיום . טענותיו בעתירהעל  העותר עומד

במלוא תוקפו גם  הטיעון המשפטי המפורט שם עומד ובית המשפט מופנה שוב לכל האמור בה.המשפטית, 

 רק נחדד ונרחיב קמעה היכן שהדבר נחוץ.תגובה זו ב .לאחר תשובת המשיבים

 

למען הנוחות את גדר המידע המבוקש, בהתאם להוראות בית המשפט. הבהיר העותר  25.11.2020 בהודעה מיום

י פב'נט המשפט' מופיע מסמך ההבהרה באופן חסר(, להלן המידע המבוקש כלפי בדיקת הח"מ ם שו)וכן מש

 שנוסח במסמך ההבהרה הנ"ל:

 

ע דעת או עמדה משפטית שנוצר או התקבל אצל המשיבים, שעניינו לאשר או למנו-כל מסמך של חוות

פעולה של הממשלה, של שר, של משרד  –ת בחירות לאור המגבלות על סמכויות הממשלה בתקופ –

 ספציפי, יחידותיו ויחידות הסמך שלו.

או כל פעולה אחרת  או חקיקת משנהלרבות יוזמות חקיקה ותיקוני חקיקה  –לעניין זה "פעולה" 

ו סמכות שיורית; אולם למעט פעולות שבסמכות הממשלה, השר, משרדו ויחידותיו, סמכות מכוח חוק א

שאינן קשורות בפעילות השגרתית של המשרד אלא בפעילות פוליטית ישירה, כגון שימוש במשאבי 
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המשרד הממשלתי או בעובדיו לצורך מסע בחירות, שימוש בחיילים לצרכי תעמולה ועניינים כיוצא 

 באלו.  

שהן מוכתרות כך באופן פורמלי ובין שאינן, בין  –הבקשה מתייחסת לחוות דעת או עמדות משפטיות 

בין שנכתבו כהודעת דוא"ל, מכתב, סיכום דיון, מזכר או התייחסות, בין בתמצית ובין בפירוט; ובלבד 

שמדובר בעמדה הכוללת בחינה משפטית של שאלה מוגדרת על רקע נסיבות עובדתיות והכרעה בה 

 לאיסור או להיתר או לקביעת תנאים. 

לממשלה ועורכי הדין שבמשרדו, או  "שהיועמ ידי-חסת למסמכים כאלה שנכתבו עלהבקשה מתיי

 35-ועד ליום הקמת הממשלה ה 26.12.2018ועורכי הדין שבמשרדו; והכל מיום של המשרד  היועמ"ש

)תוך שהעותרים שומרים לעצמם זכות לבקש לתקן את העתירה ולעדכן את המועד אם קודם שיסתיים 

 בחירות(.ההליך יוכרזו שוב 

אם כלול במידע המבוקש גם מידע שהמשיבים אינם רשאים או אינם חייבים למוסרו, תתבקש הרשות 

 .1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח 11להעבירו באופן חלקי או תחת תנאים כאמור בסעיף 

 

 

ורית כל פרי-חוזרים המשיבים על העמדה שהביעו בתגובתם המקדמית ובדיון בעל פה, ולפיה א כתב התשובהב

(, משום שמדובר בהתייעצויות 4)ב()9( או 2)ב()9המידע שהתבקשו משרדי הממשלה למסור חוסה תחת סעיף 

 . המידע המבוקש, לשיטתם, כזה הוא "בהגדרה". פנימיות או במדיניות בשלבי עיצוב

ד למוסרן, כדי לבדוק האם וכיצ אין כל הצדקה לבחון את חוות הדעת המשפטיות לגופןכי  טוענים המשיבים

ליתר המשיבים לנהוג. די  29ותחת זאת קבעו המשיבים כי המידע באופן גורף לא יימסר. כך הורה המשיב 

לשיטת המשיבים ב"מתווה" הגורף שהוצג בתגובתם המקדמית, לפיו יימסר מידע סטטיסטי בלבד בחלוקה 

 לצרכיו של העותר. לשיטתם הדבר ייתן מענה .לסוגי הנושאים וסוג ההתייחסות המשפטית שניתנה

עוד סבורים המשיבים כי המידע המבוקש יטיל על המשיבים נטל שמשמעותו הקצאת משאבים בלתי סבירה, 

 משום שיש צורך בעבודת ליקוט רבה.

 

העותר סבור כי עמדתם של המשיבים אינה הולמת את החוק ולא את האופן שבו פורש בפסיקת בית המשפט 

תשובת המשיבים איננה נסמכת על אסמכתאות מפסיקת בית המשפט העליון או ערכאות אחרות, ולא  העליון.

הדרך הברורה שבה פירשה פסיקת בית המשפט  אודותיריעה רחבה  בכתב העתירה המתוקן העותר פרש בכדי.

ול ה"אפקט מהי נקודת המוצא ומהו החריג, כיצד יש לקחת בחשבון את שיק – )ב(9סעיף  העליון את חריגי

וכיוצא באלו. בית המשפט מתבקש לעיין  11-ו 10המצנן", מהי מדיניות בשלבי עיצוב, כיצד ליישם את סעיפי 

להלן נציג תמצית שבתמצית, ונרחיב קמעה היכן שכתב התשובה  לכתב העתירה המתוקן. 10-15בעמודים 

 מצריך תגובה.

 

 מסירה –נקודת המוצא 

 המשיבים הופכים את היוצרות. 

גורמי הרשות, ולפיכך קבע את החריגים בין אכן, המחוקק הכיר בחשיבות קיומו של שיח פנימי חופשי ופתוח 

יכולתן של רשויות הממשל לתפקד לשל חריגים אלו  (. העותר אינו חולק על חשיבותם4)-( ו2)ב()9שבסעיפים 

, כך קבע בית המשפט 11-ו 10פים החריגים הם החריגים, והכלל הוא כלל המסירה. כך מורים סעילא ש. אכדבעי

 העליון בפסיקות רבות.



3 
 

. טעות בידם. בית (לכתב התשובה 6פיסקה ) "לעבוד בתוך אקווריום"כי אין הם מתבקשים  טועניםהמשיבים 

"צריך המקבל על עצמו משרה ציבורית להביא בחשבון מראש המשפט העליון הבהיר בלשון ציורית לא פחות, כי 

  1."בה ב'חלון ראווה'הל במידה רנכי פעילותו במסגרת משרה זו תת

"אינם סוף הפסוק והם אך )ב( 9הסייגים המעוגנים בסעיף לאור נקודת מוצא זו הבהיר בית המשפט העליון כי 

האינטרס שבגילוי  –דורש לשקול שיקולים של סבירות  10סעיף  2.בגדר תנאי הכרחי אך לא תנאי מספיק"

 דרוש להפעיל מידתיות בסינון המידע גם אם הוחלט להשתמש בעילות הפטור. 11לעומת העילות לפטור, וסעיף 

עליה ליתן דעתה  ה(, ובו בלבד, כדי לדחות בקשה לגילוי מידע, ושומ4)ב()9אין הרשות יכולה להיתלות בסעיף "

 הדברים ידועים. 3."על הוראותיהםלחוק ו 11-ו 10גם על השיקולים המנויים בסעיפים 

 

סעיפי החריג לא נועדו אפוא להקים מסך שמאחוריו יכולה הרשות לפעול בלי צורך למסור מידע. הנטל על 

אולם באיזו מידה ניתן להפעילם. תקיימים החריגים, מה עומד מולם, האם מ בכל עניין וענייןהרשות לבדוק 

"בהגדרה כל המידע המבוקש בסעיף ב' ם בכתב התשובה: המשיבים סבורים אחרת. כך כותבים המשיבי

לבקשה חוסה תחת הסייג של התייעצויות פנימיות במלוא עוצמתו. עד כדי כך שאין משמעות להבדלים בין 

מסמכי ההתייעצויות הפנימיות השונות מבחינת עוצמת תחולת הסייג, כיוון שכולם דומים במהותם מעצם 

"גם אם תיאורטית ייתכנו מקרים שבהם   (. ועוד כותבים המשיבים כי14)פיסקה הגדרת המידע המבוקש" 

מסירת ההתייעצות המשפטית הקונקרטית לא תביא לאפקט מצנן, סביר להניח כי מדובר במקרים ספורים 

. זהו היפוך ההנחה, )שם(" ונדירים, שאינם מצדיקים את הקצאת המשאבים הנדרשת לצורך בחינה פרטנית

את פסיקת בית המשפט העליון. היא אינה תואמת גם את פסיקתו  ע. זו גישה שאינה תואמתהיפוך נטל השכנו

 4של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, במותב אחר, כפי שהראנו בעתירה.

 

 אפקט מצנן

כל מסירת מידע מידע שנוצר אצל הרשות. בקשה לטיעון "האפקט המצנן" יכול לכאורה לעלות כמעט בגין כל 

צנן את המוטיבציה לאיסופו ושמירתו, בוודאי לעלולה  –ר למה שפירסמה הרשות מראש מיוזמתה מעב

בית המשפט העליון וצמצם וסייג את טרח לפיכך כשמדובר בדברים שעלולים לעורר דיון ציבורי או ביקורת. 

ערטילאי מיצירת מצב הסעיף לא נועד להגן מפני חשש  (.4)ב()9השימוש בו ואת מקומו בפרשנות ויישום סעיף 

של אפקט מצנן ובאופן גורף כל כך. החוק מבקש להגן אך ורק במקום שבו מתקיים חשש המעוגן בנסיבות 

  5הספציפיות של המקרה הנדון ונתוניו הקונקרטיים.

כאן יש להרחיב קמעה: בכל הכבוד, הרושם הוא כי טענת האפקט המצנן נטענת כאן מן השפה ולחוץ. הרי חוות 

שפטיות מתפרסמות לעיתים קרובות, ביוזמת גורמי הייעוץ המשפטי. כך קורה מדי שבוע לקראת ישיבת דעת מ

כתב כי ישנם נדעת אלו לעיתים -והרי גם בחוותזהו הכלל.  –אין זהו יוצא מהכלל המעיד על הכלל  6.הממשלה

ינים שלא הגיעו לכדי ילגבי ענ"קשיים". מדוע אפוא שלא ידע הציבור מה הן ההנמקות והשיקולים המשפטיים 

החלטת ממשלה? לגבי עניינים שאין צורך לקבלם דווקא בהחלטת ממשלה? דברים שלא הגיעו לממשלה כי נקבע 

                                                        
  1 עע"מ 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ, פ"ד ס)4( 217 )2006(, פיסקה 25.

 .10פיסקה ( 05.09.12) משרד הביטחון נ' גישה – מדינת ישראל 3300/11עע"מ  2
 .המועצה להשכלה גבוהה(; עניין 12.02.19) חני בריגע נ' המועצה המקומית ירוחם 2416/18עע"מ סף ; ראו  בנו35פיסקה  גישהעניין   3
 .(1.10.17) לחופש דת ושוויון נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד המשפטים –חדו"ש   17-02-43828ם( -עת"מ )י 4
 .20, פיסקה המועצה להשכלה גבוההעניין  5
 לכתב התשובה. 1ראו ה"ש   6
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עוד קודם לכן שהם אסורים בתקופת בחירות? מדוע שלא ידע הציבור את השיקולים המשפטיים הנשקלים 

 ?ו נקבעו בהנחיות ואף לא בחוקשגדרי בעניין החשוב הזה,

במקרים אחרים יוזם היועץ המשפטי לממשלה את פרסום חוות הדעת בראש חוצות, כאשר הוא צופה חילוקי 

טיעון החשש מ"צינון" הבאנו בכתב העתירה דוגמה לכך. דעות בינו ובין הממשלה או לאחר שהתברר שישנם. 

, כשהפרסום משרת אינטרס מעת לעתרסום פומבי יזום של חילוקי דעות פבבד עם נוהג של -אינו יכול להישמע בד

 .אחר

 

עמוד השדרה האישי  מקצועית ישנו-ים חוות דעת משפטיתכותביתירה מכך; יש להניח כי ליועצים משפטיים ה

בעת  והמקצועי לעמוד מאחריה, והידיעה כי היא עשויה להתפרסם אין בה כדי להשפיע או לשנות את דעתם.

בתקופת בחירות, אין שום סיבה לחשוש  לבצע פעולה שבסמכותלא ניתן  ניתוח משפטי של השאלה האם ניתן או

גם שהעותר אינו  נזכיר כי דווקא העין הציבורית היא שתגרום לחששות שיפגעו בשיקול דעתו של יועץ משפטי.

 . גרידא מבקש את שמות כותבי חוות הדעת, כי אם את העמדה עצמה

מחשש לפרסום חוות הדעת, הרי שזה בא על פתרונו בחובה ולהיוועץ ו לפנות מעטבאשר לחשש כי בעלי הסמכות י

 .13י שמורה סעיף הקיימת ממילא על מוסר מידע לפנות עובר למסירתו לצד שלישי שעלול להיפגע ממסירתו, כפ

צפויים להיות שותפים באיסוף הנועצים הבקשות דנן הופנו למשרדי הממשלה, כך שממילא גורמי המשרד 

 גם כאן המשיבים לא הצביעו על בסיס ריאלי לחששם.  במלואו או תוך חיסויו החלקי.  –המידע והעברתו 

 

, ההסתמכות על חשש האפקט המצנן אינה יכולה לעמוד למשיבים, לאור החוק והפסיקה, מחמת סיכומו של דבר

טעמים רבים: יש להצביע על החשש וטיבו, אין די בחשש ערטילאי; יש להצביע על החשש ולהסבירו ביחס לכל 

אם יש חשש, יש אין הגנת 'אפקט מצנן' על כל חוות דעת משפטית באשר היא; גם  –, ולא באופן כוללני ידעמ

השחרת שמות הדוברים וכדומה, ולא בהסתרה כללית; אין לקבל את הטענה שעה שהיועץ  –לנקוט במידתיות 

דבר מוכיח כי אין כל חשש , שהרי ההמשפטי לממשלה מחליט לפי שיקוליו מתי לפרסם את עמדתו ומתי לא

 קט מצנן מאבד ממשקלו.לאפקט מצנן; כשמדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית רבה, גם חשש לאפ

 

 "התייעצות"

המשיבים עצמם אלא ש. וטעמם עמם, המשיבים מקפידים לכנות את חוות הדעת המבוקשות "התייעצויות"

 דעתו של יועץ-חוותרואים בחוות הדעת המשפטיות משום עמדה מכרעת. בית המשפט הנכבד ציין בצדק כי 

 . אולםלא בידי הייעוץ נתונה אלא בידי הדרג המוסמךשהרי סמכות ההחלטה "החלטה",  משפטי לעולם איננה

 . עצמו רואה את הדברים אחרת, וכך מנחה את הכפופים לוהיועץ המשפטי לממשלה 

מסמך שגובש אצל בכירי מערך הייעוץ המשפטי  –כך למשל במסמך "מדריך פנימי לעבודת ייעוץ וחקיקה" 

מובהר כי אם יועץ משפטי מגיע למסקנה בדבר  – 7קהמחלקת ייעוץ וחקילממשלה ומהווה מדריך עבור עובדי 

את הפעולה או  לא ניתן לבצע"משמעה כי  –ע פעולה מסויימת, לרבות הצעת חקיקה וצי"מניעה משפטית" לב

, המורה האם ניתן )כך במקור( לקבל את ההחלטה המבוקשת". היועץ המשפטי רואה עצמו כמחזיק ב"רמזור"

 מה.-ניתן לבצע דברא לאו 

                                                        
7   https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/Documents/LegislationGuide.pdf ואילך. 14; עמוד 

https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/Documents/LegislationGuide.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/Documents/LegislationGuide.pdf
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כשהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז  התפרסמה בעת האחרונה, אות לכך יש לא מעט, ואחת מהןדוגמ

קמיניץ הודיע לשר יעקב אביטן כי מינויים שמינה בטלים: "אין מנוס מלקבוע כי החלטתו של השר לשירותי דת 

בטלות ההחלטה, יש להורות על (. לנוכח האמור ולאור voidנעשתה בניגוד לדין ועל כן דינה בטלות מעיקרא )

גם היועץ המשפטי לממשלה עצמו ציין בהופעה בפני ועדת חוק חוקה ומשפט של  8החזרת המצב לקדמותו".

הכנסת כי לעיתים הוא מציף בפני הממשלה "קשיים משפטיים", ולעיתים קובע כי ישנה "מניעה משפטית": 

ג המדיני, ואם צריך, לשקף גם לציבור שזאת עמדתי, כשאני מגלה מניעה משפטית אני חייב לשקף את זה לדר"

המאמץ לכנות את המסמכים "התייעצויות" לא נועד אפוא  9."והמשמעות היא שלא ניתן לקדם את הדבר הזה

 אלא לצרכי עתירה זו, כדי שלא למסור לעותר את המידע שהוא זכאי לו.

 

 מסמכים פנימיים

)ב( לחוק כפי שפורש 9שהוחרג מחובת הגילוי לפי סעיף כך או כך, אין מדובר במסמכים פנימיים מן הסוג 

למנוע פרסום של מידע בשלבי היא ( 4)ב()9( ו2)ב()9מטרתן של ההגנות שבסעיף  .בית המשפט העליון בפסיקת

 על המידע מסירת אתלמנוע  הכוונה אין אך – "חצי מלאכה" – יניות או במהלך הדיונים הפנימייםעיצוב המד

משנתקבלה הצעה ונתגבשה לכלל מדיניות או להחלטה "... :ההחלטות שנקבעו בו או הדיוןתוצאות 

זאת, להבדיל מהצעות, טיוטות, . אופרטיבית, הרי שבמצב הדברים הרגיל, על הרשות לחשוף את מדיניותה

במהלך גיבוש המדיניות או התייעצויות, המלצות, דיונים, מזכרים ומכתבים פנימיים שהועלו והוחלפו 

העותר אפויה. -לא ביקש הצעה חציהעותר  העותר לא ביקש הצעות, טיוטות, המלצות או דיונים.  10."ההחלטה

 שניתנו מטעם היועצים המשפטיים שאצל המשיבים. ביקש את חוות הדעת הסופיות

ולפיכך אין מבוקש לחשוף את ההתכתבויות שבין  וכך ראוי שיהיה. נועדו לאפשר דיון פתוחאכן הסייגים שבחוק 

עץ ונועץ בשלבי גיבוש המדיניות, בשלבי הבירור, בשלבי השיח. אולם הסייגים לא נועדו לחסום מסמכים יו

מסמכים בעלי חשיבות מוסמך,  המשקפים את חוות הדעת המגובשת, עמדה משפטית מטעם גורם משפטי

 ציבורית כבירה כפי שהבהרנו בכתב התביעה. 

 

 החשש מבקשת כלל חוות הדעת המשפטיות

המשיבים שבים ונתלים בטיעון כי מסירת חוות הדעת הנוגעות לתקופת בחירות סופה שתביא לבקשת כל חוות 

אין כל הבדל מהותי בין ה"התייעצויות" מושא  –טוענים המשיבים  –הדעת המשפטיות שניתנו בכל עניין. הרי 

משרדי הממשלה לבין גורמי העתירה לבין כלל ה"התייעצויות" שמתקיימות בין הדרג הפוליטי והמקצועי ב

 הייעוץ המשפטי לממשלה בכל נושא או תקופה אחרת. 

                                                        
 ; זמין כאן27.12.2020מכתב מיום  8
 -https://www.93fm.co.il/wp
-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-D7%A9%D7%9C%D7%90%
-A2%D7%A6%D7%95%D7%AAD7%91%D7%9E%D7%95%D7%%

1.pdf-D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA% 
 .2016ביולי  18, 237ועדת חוק, חוקה ומשפט, פרוטוקול   9

יוסף   18-01-65713((; ראו עת"מ )ב"ש( 2000) 200הזכות לדעת באור חוק חופש המידע ; וראו גם זאב סגל 19, פיסקה גישהעניין   10
לחופש דת ושוויון נ' הממונה על העמדת מידע לציבור  –חדו"ש   43828-02-17ם( -(; עת"מ )י21.06.18)בוקובזה נ' מדינת ישראל 

 .19(, פסקה 1.10.17) במשרד המשפטים

https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf
https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf
https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf
https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf
https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf
https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf
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ראשית יש לומר כי העותר אינו שותף להנחה כי בקשה לקבל את כל חוות הדעת המשפטיות בכל נושא שבעולם 

אולם  –. ייתכן כי בקשה כזו תלקה בהעמסת נטל בלתי סביר, או שתהיה כוללנית מדיי פריורית-א דינה להידחות

 אין סיבה להניח כי היא בהכרח תחסה תחת החריגים שהמשיבים טוענים להם.

הטלת המגבלות על פעולות  .אמץ לרגע את נקודת ההנחה של המשיבים, אין הנידון דומה לראיהאם נאולם אף 

משרדי הממשלה בתקופת בחירות היא פעולה בעלת מאפיינים ייחודיים: מצד אחד, השלכותיה הציבורית 

מצד שני, אין מחלוקת כי  , הקפאת ניהול המדינה.הענקת דוושת בלםוקתיות כבירות. משמעותה היא והח

. לפעול כרגיל, ואין אלו כי אם מגבלות שנקבעו בפסיקה וגדרן עמוםמבחינה חוקתית הסמכות נתונה לממשלה 

, בתקופה רגישה מדובר אפוא בתחום יוצא דופן של חוות דעת משפטיות המגלמות עוצמה ורגישות ייחודיים

 .. מכאן החשיבות הרבה שבחשיפתן לעיני הציבורוייחודית

ככל שחוות הדעת כוללות גם התייחסויות להיבטים אחרים, משפטיים או שאינם, שאינם נוגעים לשאלת 

 הרי שלעותר אין חפץ במידע זה וניתן להשחירו. –המגבלות בתקופת בחירות 

 

 מאזניים ומשקולות

ומר אחיד המשיבים טוענים כי אין מקום לבחון את המידע המבוקש באופן פרטני, משום שמעמדו של כלל הח

"אין למעשה שיקולים 'נעלמים' שניתן לאתר בבחינה פרטנית של עמדה משפטית מבוקשת,  וברור: לשיטתם

במידע  [העותר]שיכולים לסייע לעותרת ולהטות את כף המאזניים לעבר מסירת המידע... האינטרס שלה 

פיסקה )לה באותה מידה"  קבוע ולא משתנה, ללא כל תלות בתוכנו הספציפי של מסמך... כל המידע מבוקש

אכן, העותר עצמו אינו יודע מה יש ומה אין בחוות הדעת שטרם קיבל. אולם הוא סבור כי  לכתב העתירה(. 17

מדובר במידע בעל חשיבות ציבורית כבירה, וחשיבות זו בעלת משקל מיוחד. מדובר הרי בכפתור אדום שיש בידי 

האחרונות  הייעוץ המשפטי לכיבוי כל פעולה ממשלתית במשך תקופה בת כחמישה חודשים, ובשלוש השנים

למעשה במשך רוב הזמן. אינטרס ציבורי ראשון במעלה הוא לדעת מהם השיקולים, מתי יילחץ הכפתור ומתי 

 לא. 

מדוע במדויק אך מעבר לכך, ובכל הכבוד, זו טענה משונה. הרי למעשה גם הרשות עצמה לעולם אינה יודעת 

ידע שיקבל. האם זו סיבה שלא לבחון את ולמה ועד כמה חשוב המידע למי שמבקשו, ומה תועלת תהיה לו במ

המידע המבוקש לגופו, ולראות האם ועד כמה מתקיימים לגביו האינטרסים המצדיקים את תחולת החריגים 

 שבחוק?

 

 בקשה גורפת וכוללנית

המשיבים טוענים חזור וטעון כי מדובר בבקשה כוללנית. יש בכך, בכל הכבוד, כמעט הטעיה. העותר פנה בבקשה 

נפרדת, מכתב נפרד, לכל אחד ממשרדי הממשלה. המשיבים הם אשר הפכו את הבקשה לבקשה אחת וכוללנית, 

. הם אשר הפכו את הבקשה לנוגעת לאולי 'מאות' 29המשיב  יבבהכפיפם את כל המשיבים למשטר אחיד שמכת

כל היותר עשרות מסמכים, כאשר המשיבים פנו לכל משרד לחוד ומשמעות בקשתם היתה מסמכים אחדים או ל

, לקבוע מדיניות אחידה ומתווה אחיד לכלל המידע 29של המשיב  החלטתו. במשרדים הגדולים בודדות

שהתבקש, וזאת אפילו מבלי לבדוק מסמך אחד לגופו, היא שאילצה את העותר לעתור בעתירה אחת נגד כלל 

 .המשיבים, והיא שעשתה את הבקשה ל'כוללנית' לכאורה

שעליו להפעיל בשקילת מסירת המידע הם שיקוליו השיקולים בעל המידע הוא כל משרד לעצמו.  :מכךיתירה 

כלל הבקשות תחת מטריה אחת משמעותה נטילת בעלות על המידע ד איחושלו, לפי היכרותו את פעילות המשרד. 
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לסוגיית ומכאן ים זרים, שיקולים חיצוניים, שאינם רלוונטיים. בידי מי שאיננו בעליו, והכתבת עמדה משיקול

 כבילת שיקול הדעת.

 

 הדעת כבילת שיקול

"תיאור המתווה כעמדה שגובשה במשרד המשפטים ונכפתה על הממונים במשרדים  המשיביםלטענת 

)נספח ו'  1(. דא עקא, מכתבו של המשיב 19)פיסקה  השונים, תוך כבילת שיקול דעתם, רחוק מהמציאות"

יחד  1יית המשיב וכיח כי ההנחיה לכלל המשיבים שלא למסור מידע עד לגיבוש מתווה מקורה בהנחמלעתירה( 

. דומה שלא היתה על כך מחלוקת. ואכן, מידע לא נמסר במועדים שקובע החוק, ולא נמסר עד 29עם המשיב 

 . 29לפי הנחיית המשיב  1עצם היום הזה, והכל בהוראה מרוכזת מטעם המשיב 

ואינו מוריד. הדבר אינו מעלה  –גם אם גיבוש 'המתווה' נעשה בשיתוף כלל המשרדים ותוך היוועצות עמם 

נקבע מטעם  –פרטנית של המידע כפי שמחייב החוק -בדיקה-דעת ושולל-שיקול-מתווה אחיד, מחייב, שולל

באופן גורף על כלל המידע וכלל המשיבים. זאת בניגוד לכללי המשפט המינהלי ובניגוד לדיני חופש  29המשיב 

 המידע בישראל.

 

 טענת הקצאת המשאבים

מידע שהרשות צריכה לשומרו  .היא גם טענה נורמטיביתטענת הקצאת המשאבים אינה רק טענה עובדתית, 

 :ה כי עליה להשקיע משאבים בליקוטולא תוכל להסתתר מאחרי הטענ –במהלך עניינים רגיל ולא עשתה כן 

הדעת נותנת כי מהפיכת המיחשוב תביא את הרשויות לאחסן מידע גם בצורה שליפה ונגישה, באופן "

שיטתי, העשוי אף להקטין את הצורך בהקצאת משאבים בעתיד. אכן, ראוי כי הרשות המינהלית תעשה כן 

... מידו לעיון הציבורתוך שימוש בטכנולוגיות מיחשוב לאיחסון מידע כך שניתן יהיה לאתרו בקלות ולהע

באיתור מידע וסינונו  חלוף הזמן עשוי אפוא להביא לשינוי נקודת האיזון בשל כך שקשיים הקיימים היום

  11."יהפכו לנחלת העבר

ור ט, ובכך לפלאפשר להתחבא מאחריהןאין בהודעות אימייל לעולם ניתן להעלות. בדבר הקושי לחפש טענות 

 את הרשויות מתיוק ומיון אלמנטרי של מידע הנוצר במהלך הרגיל של עבודתן.

מסודרים בתיקיות ומתועדים. הלא  כי הנושאים הנבחנים ונידונים אצל יועצים משפטיים ניחמאכן העותר  

הדבר נחוץ גם לצרכים פנימיים, לצרכי מעקב מדובר בסך הכל בחוות דעת, מסמכי טקסט הדנים בנושא מסויים. 

זיכרון 'שכן היא משמרת טכנולוגיה שכזו משרתת גם את הרשות עצמה לצרכיה, " ריה ואחידות ושימור הידע.

עותר רוצה גם להניח כי בכל מחלקה משפטית ישנו ה 12."שיש בו כדי לסייע בתהליך קבלת ההחלטות 'מינהלי

 רפרנט האחראי על תקופת בחירות, המרכז אצלו את החומר.

ות בתי משפט לתקנ 11בקשה לפרטים נוספים בעניין זה הועברה היום למשיבים בהתאם לתקנה               

  לעניינים מינהליים )סדרי דין(.

, שומה 19-, קודם הבחירות לכנסת ה2019אז ביולי -וודאי שלאחר שהוגשה בקשת העותר לקבלת המידע, אי

יואילו המשיבים ללקט את המידע בנושא  –כן היה על המשיבים לשים לבם לדבר הזה מכאן ולהבא. ואם לא 

חשוב זה, ומכאן להבא לייחס לו חשיבות. נזכיר כי הבקשה איננה נוגעת לכל איזכור אגבי של תקופת בחירות, 

 נבט ונדחה בשיחת מסדרון, כי אם לעמדות משפטיות כמוגדר לעיל. רק לכל רעיון ש

                                                        
  .(2011) לפסק דינה של הנשיאה בייניש 42, פס' 666( 3סד) ד", פלסג אליצורנ' משפטים המשרד  –ת ישראל מדינ 2398/08מ "עע  11
 שם. 12
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שעולה מתצהירי התמונה אולם ת היקף העבודה בליקוט המידע. טרחו ועמלו והגישו תצהירי הערכהמשיבים 

שהערכות הזמנים שונות באופן מהותי זו  ולו מפני ,בעליל שכנעתמ לתיבהמשרדים השונים נראית, בכל הכבוד, 

כשמנין עורכי הדין  גםואינו מושתת על סטנדרטים אחידים אלא על תחושות. הזמנים אינו אחיד אומדן מזו. 

 במשרד זהה, ההערכה לפרק הזמן הנדרש לבחינת המידע שונה לחלוטין. 

החקלאות והגנת הסביבה י משרד ל."דקות לכל דוא 10עד  5החוץ והאנרגיה טוענים שחיפוש פרטני יגזול משרדי 

היועצת  צלאכלל החומר מסווג לפי תיקיות  מעיד שאצלו החקלאותמשרד  :יותר הציגו תכנית עבודה מסודרת

המשרד  שעות. 200רך אכלל ההתעסקות בבדיקות החומר באופן פרטני ת , ובכל זאתהמשפטית של המשרד

 ום זו בעיניתארך יום אחד, וגלבדיקה, סבור שבדיקה פרטנית  , שגם הוא מציג לוח זמניםלאיכות הסביבה

 3בדיקת המסמכים המסוננים תארך  :פסימיים יותרבמשרד לביטחון פנים הקצאת משאבים בלתי סבירה. 

לך, שאר המשרדים בכתב התשובה אינם נוקבים אף בלוחות זמנים אלא עוסקים איחודשים שלמים. מכאן ו

 ינות הטיעון.מאמעיב על רט נדעדר הסטה על היקף עבודה בלתי סביר. בלבד בהשערות

אילו את רבים השקיעו המשיבים כדי לבסס את טענתם כי מענה לעתירה ידרוש משאבים רבים.  שאביםמ

המאמצים שהושקעו בדחיית הבקשה ובהסתרת המידע היו המשיבים ממירים בליקוטו, היו חוסכים משאבים. 

זו שמורה לכל משרד כך או כך, לא ברורה תכלית הצגת הדברים כעת, כשהמשיבים מוסיפים ומצהירים כי טענה 

 ."המתווה"לאחר שיידחה 

 

 :בקשה לתיקון כתב העתירה

 מבוקש בזאתהפכה ממשלת מעבר,  35-והממשלה ה 23-התקבל חוק לפיזור הכנסת ה 23.12.2020הואיל וביום 

או עד סיום  36-עד יום הקמת הממשלה ה –לתקן את העתירה ולעדכן את משך התקופה שלגביה מבוקש המידע 

 .29.12.2020המוקדם ביניהם. העותר פנה בעניין זה למשיבים ביום הליך זה, 

 .1מצורף נספח ת 29.12.2020מכתבו של העותר אל המשיבים מיום 

 .2מצורפת נספח ת 20.1.2021תשובה מטעם ב"כ המשיבים אל העותר מיום 

 

 

)ראו, למשל,  המתוקנתובעתירה , העותר מפנה לאמור בעתירה דבאשר לפסיקת הוצאות משפט ושכ"ט עו"

חור במסירת ההתייחסות הראשונית, ולכך י, תוך הפניית תשומת הלב לאלעתירה המתוקנת( 20-ו 10סעיפים 

לא קיבל העותר מענה חודשים ארוכים עד  –הנהלים והכללים  –שגם לחלקו הראשון של המידע שהתבקש 

 שהגיש את העתירה.

 

25.1.2021תשפ"א, "ב בשבט הי, ירושלים  

 ארליך, עו"דאריאל   מאיר בוחניק, עו"ד                  

 עותרכח ה-יבא



 

 

 

 

 

 

 

 

 -מחלקת ליטיגציה  -

 

 

 

 

 

 

 (                 ר"ע) קהלת פורום

            ירושלים 8 ועולמו עם

   026312720 משרד
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 פ"אתש בטבת די"
 2020 בדצמבר 29

 לכבוד:
 (48737-11-19בעת"מ  28-2)המשיבים  משרדי הממשלהכלל 

 בעת"מ הנ"ל( 1)המשיבה היחידה הממשלתית לחופש המידע 
 

 שלום רב,
 

  בתקופת בחירות ממשלההסמכויות  בעניין הגבלת חופש המידעת בקשהנדון: 
 הודעת הבהרה –

 14.1.2020עניין מיום  סמך: הודעת הבהרה מטעמנו באותו

 
סגרתה ביקשנו לקבל את במו, 1966-התשנ"ו הוגשה מטעמנו בקשה לפי חוק חופש המידע, 2.7.19ביום  .1

 המידע שלהלן:

כלל הנחיות היועמ"ש, ההוראות, הנהלים והמכתבים שיצאו מטעם היועץ המשפטי של המשרד  .א

המגבלות הנובעות מתקופת המנחים את גורמי המשרד לגבי התנהלותם בתקופה זו מבחינת 

 בחירות;

החלטות ספציפיות לאשר או למנוע פעולה של המשרד, יחידותיו או יחידות סמך, לרבות יוזמות  .ב

חקיקה ותיקוני חקיקה או חקיקת משנה, לאור המגבלות על סמכויות הממשלה בתקופה זו, 

 .שהתקבלו על ידי היועמ"ש של המשרד או גורם כלשהו במשרדו

 20.11.19ביום הגשנו , וחלוף המועדים הקבועים בחוק בוקשהמהמידע בכם למסירת בעקבות סירו .2

 .(48737-11-19)עת"מ  המידע המבוקש עתירה לבית המשפט לקבלת

 .23-הבהרנו כי הבקשה תוארך גם ביחס לתקופת הבחירות של הכנסת ה 14.1.2020במכתבנו מיום  .3

 .7.9.2020דיון בעתירה התקיים ביום  .4

הדיון, ובהתאם להוראת בית המשפט, הודענו לבית המשפט כי גדר המידע המבוקש הוא בעקבות  .5

 כדלהלן:

עת או עמדה משפטית שנוצר או התקבל אצל המשיבים, שעניינו לאשר או ד-כל מסמך של חוות

פעולה של הממשלה, של שר,  –ת בחירות לאור המגבלות על סמכויות הממשלה בתקופ –למנוע 

 של משרד ספציפי, יחידותיו ויחידות הסמך שלו.

או כל פעולה אחרת  או חקיקת משנהלרבות יוזמות חקיקה ותיקוני חקיקה  –לעניין זה "פעולה" 

שבסמכות הממשלה, השר, משרדו ויחידותיו, סמכות מכוח חוק או סמכות שיורית; אולם למעט 

לות השגרתית של המשרד אלא בפעילות פוליטית ישירה, כגון שימוש פעולות שאינן קשורות בפעי

במשאבי המשרד הממשלתי או בעובדיו לצורך מסע בחירות, שימוש בחיילים לצרכי תעמולה 

 ועניינים כיוצא באלו.  
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  2 מתוך 2 עמוד

בין שהן מוכתרות כך באופן פורמלי ובין  –הבקשה מתייחסת לחוות דעת או עמדות משפטיות 

כהודעת דוא"ל, מכתב, סיכום דיון, מזכר או התייחסות, בין בתמצית ובין  שאינן, בין שנכתבו

בפירוט; ובלבד שמדובר בעמדה הכוללת בחינה משפטית של שאלה מוגדרת על רקע נסיבות 

 עובדתיות והכרעה בה לאיסור או להיתר או לקביעת תנאים. 

לממשלה ועורכי הדין שבמשרדו,  "שיועמה ידי-הבקשה מתייחסת למסמכים כאלה שנכתבו על

ועד ליום הקמת הממשלה  26.12.2018ועורכי הדין שבמשרדו; והכל מיום של המשרד  או היועמ"ש

תרים שומרים לעצמם זכות לבקש לתקן את העתירה ולעדכן את המועד אם קודם )תוך שהעו 35-ה

 שיסתיים ההליך יוכרזו שוב בחירות(.

שהמשיבים אינם רשאים או אינם חייבים למוסרו, תתבקש אם כלול במידע המבוקש גם מידע 

 .1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח 11הרשות להעבירו באופן חלקי או תחת תנאים כאמור בסעיף 

מילא, התקופה שמפיזורה ואילך אף היא תקופת מ .23-התפזרה הכנסת ה 23.12.2020כידוע, ביום  .6

 בחירות, והמידע שהתבקש נוגע גם אליה.

 למען הסר ספק, סירובכם להיענות לבקשתנו מחמתהעובדה שטרם נמסר לנו המידע המבוקש לאור  .7

בקשת חופש היקף המידע המבוקש במסגרת כי להבהיר , נבקש וכדי לחסוך הדיינות משפטית מיותרת

מיום החוק לפיזור המידע כמוגדר לעיל  כולל את כלל (העתירהבמסגרת גם  לפיכךו) 2.7.19מיום המידע 

 או הקמת ממשלה חדשה בישראל כםמידע על ידהמסירת ועד למועד , 26.12.18ביום  20-הכנסת ה

 .24-לאחר הבחירות לכנסת ה

 יודגש, כי אנו מבקשים לקבל את המידע העדכני ביותר המצוי בידיכם. 

 7זו בקשה לפי סעיף הבהרה ביש לראות , לשם הזהירות בלבדוככל שתעמדו על כך למעלה מן הצורך,  .8

המצורפת , כשאנו שבים ומתחייבים לעמוד בכל תשלום בהתאם להתחייבותנו לחוק חופש המידע

  .2.7.19 בקשה מיוםל

לכלל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ובמשרד המשפטים, כי בהקדם עוד נבקשכם להבהיר  .9

די שניתן יהיה למוסרו בהתאם עליהם לתעד ולשמור כראוי כל מסמך כנ"ל, בהתאם למוגדר לעיל, כ

. משרדי לתוצאות ההליך. לא תישמע טענה כי איתור מסמכים אלו דורש משאבים בלתי סבירים

מלטעון זאת, שכן כעת ידוע לכם וכלל היועצים  הממשלה וכלל מערך הייעוץ המשפטי יהיו מושתקים

 באופן נגיש.ויש לתעדו ולשומרו רב מדובר במידע שיש בו עניין ציבורי שהמשפטיים 

 

 

 ראש מחלקת ליטיגציה       
 פורום קהלת            

 
 העתק:

 (משפט ציבורי וחוקתי)רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד 
 משרד המשפטים ייעוץ וחקיקה, עידית נחמן,ד "עו
 אחוה ברמן, פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(ד "עו



 
 משרד

 המשפטים

 
 פרקליטות המדינה

 פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 

 

   www.justice.gov.il, ירושלים  7פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(, רח' מח"ל 
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 ' שבט, תשפ"אז: תאריך        

  2021ינואר,  20

 לכבוד:

 עו"ד אריאל ארליך

 ראש מחלקת ליטיגציה

 )ע"ר(קהלת  םפורו

 באמצעות דוא"ל

                                        

 שלום רב,

 
 )ע"ר( נ' היחידה הממשלתית לחופש המידע ואח' פורום קהלת 19-11-48737עת"מ : הנדון

 29.12.20סימוכין: מכתבך מיום 

 הריני לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין. 

על ידיכם ביחס לתקופת , הריני להשיבכם לבקשת המידע שהוגשה לעתירה בתיאום עם המשיבים

 הבחירות הנוכחית, כדלקמן:

חלק א' של הבקשה, שאינו במחלוקת, יטופל כבר עתה על ידי הממונים במשרדים, כבקשה  .1

 חדשה.

יתפרשו גם על החלטות שבכותרת כי תוצאות ההליך באשר לחלק ב' של הבקשה, מוסכם  .2

לבד שלא יהיה בכך כדי לוותר על כל ספציפיות הנוגעות לתקופת הבחירות הנוכחית, וב

ביחס לחלק זה של הבקשה, ובכלל זה טענת הקצאת העומדת למשיבים טענה רלוונטית 

 משאבים בלתי סבירה.

אשר לטענתכם לפיה על הייעוץ המשפטי לארגן את חוות הדעת המשפטיות באופן נגיש וכי  .3

דע לטענת הקצאת המשאבים הבלתי סבירה, נבהיר כי חוק חופש המיביחס השתק  קיים

מדובר סדר את אופן עבודתה. ללא מקנה זכות למבקש להורות לממשלה כיצד עליה לארגן ו

דרישה לא סבירה ביחס לכל בקשת מידע. עצם העניין של גורם מהציבור בסוג של מידע, ב

אינו מחייב את הממשלה לפעול לסידור המידע באופן שישרת את מבקש המידע, במקום 

עיקריות של הרשות. בייחוד כאשר מדובר במידע שיש באופן שמשרת את מילוי מטרותיה ה

 נימוקים נוספים לאי מסירתו )מידע פנימי(.

 בברכה,                

 

 עו"ד אחוה ברמן,                 

 ות מחוז ירושלים )אזרחי(פרקליט                
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 משרד

 המשפטים

 
 פרקליטות המדינה

 פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(
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 העתק: 

 ץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי חוקתי(המשנה ליועעו"ד רז נזרי, 

 עו"ד עדית נחמן, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

 היחידה הממשלתית לחופש המידע

 הממונים על חופש המידע במשרדי הממשלה

 




