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  2 

1.   
 3   –אפתח לגופו של עניי

  4 

 5, לאחר הדיו
 שהתנהל במעמד צד אחד, 29.5.18בפרוטוקול הדיו
 בעתירה, מיו�   .א

 6 הוכתבו 

 7  לפרוטוקול, על ידי הח"מ, הדברי� הבאי�: 

  8 

 9מוצג בפניי קלסר שמחולק לתאי� כשבכל תא יש חומרי� שנוגעי� למערכת היחסי� בי� "

 10מדינת ישראל לבי� סרילנקה בתחו� הביטחוני שחלק מה� ה� דיווחי� פנימיי�, ביקורי� 

 11ומפגשי� בי� בכירי� בי� שתי הממשלות, היבטי� של מדיניות חו+ של מדינת ישראל כלפי 
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 1סקאות וכיוצא בזה, פירוט של קשרי� בי� תעשיות ועוד שאני סרילנקה, נתוני� של ייצוא וע

 2  בבחינת פראפראזה של החומר שהוצג לפניי.  &לפרוט הדיו
)  26&29ש'  8." (עמ' לא יכול לפרט

  3 

 4לאחר הכתבת דברי� אלה לפרוטוקול נשאלה ב"כ המשיבי� א� זה כל החומר והשיבה 

 5דומה למה שיש בכל תא ותא. א� יש דיווח בשלילה תו� שהיא מציינת שג� החומר הנוס* "

 6שמה שנאמר על פגישה כזאת, יכול להיות שהייתה עוד פגישה, א. הרעיו� הוא אותו רעיו�, 

� 7לפרוט הדיו
). בהמש� הדברי�, לפני התייחסות  32&30ש'  8." (עמ' בפגישה אי אפשר לחשו

 �8 בפניי חוו"ד של האג� הוצגו גב"כ המשיבי� לדברי� ותגובת ב"כ העותרי�, ציינתי, כי "

 9 3&4ש'  9" (עמ' הביטחוני מדיני; עמדת יחידת הסמ"כ וחו"ד מלמ"ב וחוו"ד משרד החו+.

 .(
 10  לפרוט הדיו

  11 

 
 12הדברי� שהוכתבו על ידי לפרוטוקול, כמו ג� חילופי הדברי� שבאו בעקבותיה�, נאמרו בדיו

 13קשה לסייג� בדר� פתוח. ב"כ המשיבי� לא הביעה כל התנגדות לדברי� שפורטו ולא בי

 14  כלשהי. לא זו א* זו, ב"כ המשיבי� בדבריה שלה ציינה: 

  15 

 16נבחנו על ידי הגורמי� שציי� אדוני.  2002�11המסמכי� שהוצגו לעיו� בימ"ש עבור השני� "

 17המידע שעולה חוש� את מערכת היחסי� הביטחונית והמדינית בי� מדינת ישראל לבי� 

 18מסמכי�. ע� המסמכי� קיי� פירוט ותיעוד של  סרילנקה בצורה מפורטת ביותר שכוללת:

 19מגעי�, הליכי מו"מ ועסקאות למכירת אמל"ח מסוגי� שוני�, חשיפה של תעשיות 

 20ביטחוניות המעורבות בעסקאות השונות, פירוט ותיעוד של ביקורי גורמי� בכירי� מישראל 

 21יו
), והכל מפי לפרוט הד 6&10ש'  9" (עמ' בסרילנקה ולהיפ. והרבה מאוד תכתובות פנימיות

 22עלול לפגוע בביטחו� המדינה על כל  הפרסו� של הדברי�ב"כ המשיבי� אשר מוסיפה "

 23המשמעויות שיש בכ. ובהיבטי� שוני� ביטחוניי� מדיניי� בי� גורמי� שוני� באר+ 

 24  לפרוט הדיו
).            11&12ש'  9." (עמ' ובחו"ל

  25 

 26ומנע, כבקשת ב"כ המשיבי�, את  , אשר דחה את העתירה4.9.18בפסק דיני, מיו�   ב.

 27 – 15פרסו� "מה שנאמר", התייחסתי לדיו
 שהתקיי� במעמד צד אחד והפניתי בסעי* 

 28לחוו"ד הדעת שהונחו לפניי מטע� גורמי� מקצועיי� שוני� אשר  –בשורה שחסיונה מבוקש 

 29 מכתב תמיכה שלציינו את הפגיעה שתיגר� לביטחו
 המדינה וליחסי החו. שלה, ביניה� "

 30". גור� זה, אותו בחרתי לציי
 בשמו, הינו אותה יחידת מטע� ראש הממשלה –המוסד 



  

משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 
  מנהליי�

    

  'ואח ביטחוני ייצוא על ראשת אג� הפיקוח' נ' ואח בית� 13756�06�17 מ"עת

  

 5מתו�  3

 1סמ"כ, אותה ציינתי בדבריי בפרוטוקול הפתוח, והכל מבלי לציי
 את הנימוקי� שפורטו 

 
 2במכתב מטעמה. ציו
 "הש� המפורש" (להבדיל) של אותה יחידת סמ"כ נעשה במסגרת ציו

 3שחוות דעת� הונחה לפניי, לרבות חוו"ד של האג*  שמותיה� של הגורמי� המקצועיי�

 4הביטחוני מדיני וחוו"ד מלמ"ב ואיני רואה, בכל הכבוד, כיצד יש ב"חשיפתו" של גור� 

 5  מקצועי שנת
 חוות דעת כדי לפגוע בביטחו
 המדינה ויחסי החו. שלה.  

  6 

 7ו של לפסק הדי
 המציינות קיומ 8בבקשה מתבקש אני ג� לחסות שורות מספר בעמ'   ג.

 8הסכ� סודיות, עובדה לה נחשפתי בדיו
 שהתקיי� במעמד צד אחד, והבעייתיות בהפרתו. 

 9קיומו או אי קיומו של הסכ� סודיות מהווה שיקול במסגרת מכלול השיקולי� שעל המשיבי� 

 10ועל בית המשפט לשקול במסגרת קבלת החלטת�. חובת ההנמקה החלה על בית המשפט 

 11 –, את החובה הבסיסית ה
 כלפי העותרי� ה
 כלפי הציבור טומנת בחובה, בראש ובראשונה

 12להעמיד לעי
 כל את הנימוקי� שהביאו  –בוודאי עת להלי� המשפטי יש חשיבות ציבורית 

 13אותו לפסוק כ� או אחרת, ה
 בהיבט העובדתי ה
 בהיבט המשפטי, לא כל שכ
 שעה שבמסגרת 

 14רילנקה הפרה התחייבותה על פי הטיעוני� לפניי נטע
 על ידי המשיבי�, כי העובדה שס

 15ההסכ� ופרסמה מידע מסוי� ונקודתי, אי
 זה גורע מהמחויבות של מדינת ישראל לו. מדובר 

 16בטענת "הגנה", המבוססת על קיומו של אותו הסכ� סודיות, מה שחייב את בית המשפט 

 17  להתייחס אליה במסגרת פסק דינו.   

  18 

 19לגופה, מה ג� שאי
 אני רואה בציו
 לפיכ�, מוצא אני לנכו
 לדחות את הבקשה   ד.

 
 20הדברי� שחסיונ� מתבקש בפסק הדי
, משו� חריגה מהדברי� שצוינו בפרוטוקול הדיו

 21הפתוח שהתקיי� לאחר הדיו
 במעמד צד אחד, בוודאי לא חריגה בעוצמה כזו המחייבת את 

 22יבות בעתירה בעלת חש –חסיונ� של הדברי� שכל שיש בה� הוא להבהיר לעותרי� ולציבור 

 23את הנימוקי� העובדתיי� והמשפטיי� שהביאו את בית המשפט להכריע כפי  –ציבורית 

 24  שהכריע. 

  25 

 26  על כל אלה אוסי* ואומר:   .2

  27 

 28המשיבי� קיבלו את מבוקש�. העתירה נדחתה. כעת מבקשי� ה� למנוע מהציבור לדעת את 

 29הדברי� הנימוקי� שעמדו בבסיס פסק הדי
 שדחה את העתירה. לאחר שפסק הדי
, על 

 30שחסיונ� מבוקש, כבר פורס� (עיתוי בעייתי כשלעצמו כ� על פי הפסיקה הנוהגת בהקשר זה), 



  

משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 
  מנהליי�

    

  'ואח ביטחוני ייצוא על ראשת אג� הפיקוח' נ' ואח בית� 13756�06�17 מ"עת

  

 5מתו�  4

 1מדובר בפגיעה נוספת בזכות הציבור לדעת שאי
 להיעתר לה. הבקשה שהוגשה הוגשה כלאחר 

 2מדוע יש בדברי� שחסיונ� מבוקש כדי לפגוע בביטחו
 המדינה  –כלל  –יד, ללא הנמקה 

 3א*  –ה. בתמיכה לבקשה לא הוגש תצהיר וכל שצור* לה הינו מכתב וביחסי החו. של

 4מטע� ראש היחידה לאבטחת מידע במלמ"ב שמחווה דעתה, ללא  –שמתקרא חוות דעת 

 5  הנמקה כאמור, בדבר הפגיעה הצפויה. 

  6 

  7 

 8בכל הכבוד, אי
 זהות בי
 קיו� הלי� בדלתיי� סגורות לבי
 איסור פרסו�. דומה שהבקשה, 

 9ללא הנמקה, סבורה אחרת. איסור הפרסו� עומד כשלעצמו, ואי
 הוא פועל כפי שנוסחה, 

 10קובעת  30.9.02; מיו� יצחק נ' מוזס 3007/02של סגירת הדלתות. ברע"א  –אוטומטי  –יוצא 

 11השופטת דורנר את חוסר הזהות האמור ומבהירה, כי שיקול הדעת לאסור הפרסו�, המוענק 

 12י המשפט, מאפשר להביא לידיעת הציבור את אשר (א) לחוק בת70לבית המשפט מכוח סעי* 

 13נסתר ממנו בשל סגירת הדלתיי�. בכ� משקפת הוראת סעי* זו את האינטרס הציבורי כבד 

 14המשקל בפומביות הדיו
. בענייננו, נכתבו הדברי� בפסק הדי
 במודע ולא מתו� היסח הדעת 

 15, הרי שזו אינה וג� כיו�, לאחר הבקשה, בהעמידי את המטרה שלשמה נסגרו הדלתיי�

 16  עומדת בעינה ועקרו
 פומביות הדיו
 גובר. 

  17 

 18  עוד אפרט ואבאר מסקנתי זו.   .3

  19 

 20לחוק בתי  68יסוד: השפיטה ובסעי* &לחוק 3כידוע, עקרו
 פומביות הדיו
 מעוג
 בסעי* 

 21ומהווה כלל יסוד בעל מעמד חוקתי בשיטת המשפט  1984&המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד

 22); 1995( 340&341, 318) 1, פ"ד מט(היוע+ המשפטי לממשלה נ' מרו� 5185/93שלנו (ע"א 

" :
 23"). נקודת המוצא היא, אפוא, כי בהעדר עילה מפורשת בחוק או הוראה פרשת מרו�להל

 24 1659/11עקרו
 פומביות הדיו
 יגבר על האינטרס המוג
 העומד מנגד (בש"פ  –שיפוטית מכוחה 

 25)). 26.04.2011לטתו של השופט עמית (פורס� בנבו, להח 13, פסקה שטנגר נ' מדינת ישראל

 26) לחוק בתי 1(ב)(68כעת, מבקשת ב"כ המשיבי� לעשות שימוש בעילה המצוינת בסעי* 

 27, שעניינה שמירה על ביטחו
 המדינה, ואול� 1984&המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד

 28צד ייגר� מהבקשה, כמו ג� ממכתבה של ראש היחידה לאבטחת מידע במלמ"ב, לא פורט כי

 29נזק לביטחו
 המדינה בא� פסק הדי
, במתכונתו המקורית, יהא גלוי לעי
 כל. יתרה מזו, 

 30חריגה מעקרו
 פומביות הדיו
 תיעשה במשורה, לאחר שקילה זהירה ועל דר� הצמצו� (ראו 
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 1, 658) 6, פ"ד נח(תורג'מ� נ' מדינת ישראל 5759/04; בש"פ 341, עמ' פרשת מרו�בהקשר זה: 

 2)). בהקשר זה, משב"כ המשיבי� לא סיפקה לבית משפט זה הסבר המניח את הדעת 2004( 663

 3להטלת חסיו
 על השורות המבוקשות מתו� פסק הדי
, סבור אני, כי בנסיבות העניי
 יש 

" 
 4ולעול� תיטה הכ� אל עבר להטות את הכ* לטובת פומביות הדיו
 כדברי השופט חשי

 5  .  )341, עמ' פרשת מרו�" (פומביות הדיו�

  6 

 7לסיכו�: מבחינה משפטית אי
 בפסק הדי
, ג� לא בדברי� שחסיונ� מבוקש, מידע החורג   .4

 8מחילופי הדברי� שנאמרו בדיו
 הפתוח שהתקיי� לפני סגירת הדלתות ולאחריה, באשר 

 
 9הדברי� הופיעו בתמצות בפרוטוקול ונכתבו בנוכחות המשיבי� ובאת כוח�, למעט ציו

 10כ� סודיות שלא הוסבר מדוע בגילוי עובדת קיומו יש כדי פגיעה העובדה בדבר קיומו של הס

 11  כאמור. 

  12 

 13  הבקשה נדחית אפוא.   .5

 14  .  , לציבורנוכח החלטתי זו הצו הארעי מבוטל בזאת ופסק הדי
 יפורס�, במתכונתו המקורית

 15  .       4 5,000המבקשי� ישלמו למשיבי� הוצאות הבקשה בס�   

  16 

 17  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  07ניתנה היו�, כ"ח תשרי תשע"ט, 

       18 

  19 

 

  שאול שוחט, שופט, סג"נ
 

 20 

 21 

  22 


