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 פסק די�

  1 

 2"), המעניק לכל החוק(להל�: " 1998�עתירה זו בבקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"חעניינה של 

 3לחוק, ללא צור� במת�  2אזרח ותושב את הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות, כהגדרת� בסעי# 

 4  לחוק).  1הסבר לאות� רשויות (סעי# 

  5 

 6הנוגע לקשר הביטחוני ע מיד להמציא לידיה�במסגרת העתירה העותרי� מבקשי� להורות למשיבי� 

 7  ").המידע המבוקש(להל�: " 2002�2011והדיפלומטי בי� מדינת ישראל לסרי לנקה בי� השני� 

  8 
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 1"בקשה לפי חוק חופש מידע לקבלת מידע בנוגע לקשר  5�ו 4העותרי� הגישו למשיבי�   .1

 2,  14.6.18". בבקשה, מיו� 2002�2011הביטחוני והדיפלומטי בי� מדינת ישראל לסרי לנקה בי� השני� 

 3  פורטו הרקע הכללי להגשת הבקשה והמידע המבוקש.    

  4 

 5, העותרי� קיבלו ליד� מקב+ של 4יבה המשלאחר די� ודברי� בי� ב"כ העותרי� לבי�   .2

 6פעימה ראשונה; נספח ג'  –טז לעתירה 8מסמכי� הנוגעי� למידע המבוקש בשתי פעימות (נספח נ/

 7לא נמסר לעותרי�  4המשיבה פעימה שנייה). מידע נוס# שאותר על ידי  –לכתב התשובה של המשיבי� 

 8גיעה בביטחו� המדינה וביחסי החו* שכ� בגילוי יש חשש לפ) לחוק "1(א)(9בהתא� להוראת סעי# 

 9  ). 25.5.17" (הודעה מיו� שלה

  10 

 11 5מהמשיב בתו� תכתובת חוזרת ונשנית, בקשת� של העותרי� לקבלת המידע המבוקש    .3

 12) לחוק, מהטע� שהיק# המידע המבוקש, ללא צמצומו, 1(8נדחתה על ידי האחרו�, בהתא� לסעי# 

 13א# הבהיר בהודעתו, כי הוא  5). המשיב 14.2.17יו� מצרי� הקצאת משאבי� בלתי סבירה (הודעה מ

 14  שומר על טענותיו בנוגע לאי גילוי המידע המבוקש בהתא� לטעמי� המנויי� בחוק.  

  15 

 16  מכא� העתירה שלפנינו. 

  17 

 18, בה נידונה העתירה, הציע בית המשפט לצמצ� את היק# הבקשה, 29.5.18במהל� ישיבת יו�   .4

 19ובכ� לייתר  2009למאי  2005") לתקופה שבי� נובמבר משרד החו*"(להל�:  5�ו 3שהופנתה למשיבי� 

 20) לחוק. 1(8את הדיו� בטענת משרד החו+ בדבר הצור� בהקצאת משאבי� בלתי סבירה בהתא� לסעי# 

 21ב"כ העותרי� הסכי� להצעה. בתו� ארכה שהתבקשה על ידי משרד החו+ הודיע האחרו�, כי הוא 

 22בחו� את החומר המצוי אצלו, מתו� המידע שהתבקש בעתירה, מסכי� להצעה לפיה הוא יפעל לאתר ול

 23ביחס לתקופה המצומצמת האמורה, ויבח� אותו על פי חוק חופש המידע. את תשובתו ימסור לב"כ 

 24  ). 14.6.18העותרי� (הודעה מיו� 

  25 

 26 )1(א)(9נוכח הודעה זו כל שנותר הוא להידרש להודעת הדחייה בדבר גילוי המידע המבוקש מכוח סעי# 

 27יינת� פסק די� כמבוקש בעתירה בהתייחס  – 5�ו 3. אשר למשיבי� 4�ו 2, 1לחוק, בהתייחס למשיבי� 

 28  .  2009למאי  2005לתקופה שבי� נובמבר 

  29 
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 1התרחשו בסרי לנקה פשעי� נגד האנושות, פשעי  2002�2011לטענת העותרי�, בי� השני�   .5

 2במהל� התקופה האמורה קיימה מדינת  מלחמה והפרות חמורות של זכויות אד� (פרק ב' לעתירה);

 3ישראל, בגלוי, קשר דיפלומטי וביטחוני ע� המשטר בסרי לנקה (פרק ג' לעתירה); במסגרת הקשרי� 

 4הללו סיפקה מדינת ישראל למשטר בסרי לנקה ציוד ביטחוני רב אשר סייע בידי המשטר לדכא את 

 5מה ובפשעי� נגד האנושות שבוצעו מתנגדיו; בכ�, מילאה מדינת ישראל תפקיד מרכזי בפשעי המלח

 6ש�; בהתנהלותה כאמור הפרה מדינת ישראל את החוק האנושי ואת המוסר האנושי; הייצוא 

 7הביטחוני מישראל לסרי לנקה בתקופה האמורה, כמו ג� התמיכה הדיפלומטית שהעניקה המדינה 

 8ומ� של הקשרי� למשטר באותה מדינה, הינו מ� המפורסמות: בכירי המשטר בסרי לנקה הודו בקי

 9הדיפלומטיי� והביטחוניי�, א# בייצוא הביטחוני המשמעותי שקיבלו, ופרסומי� רבי� בעיתוני� 

 10ובדו"חות האו"� דיווחו על כ�; קיי� אינטרס ציבורי עצו� בגילוי המידע המבוקש לצור� קיו� דיו� 

 11א הביטחוני ומיצוי ציבורי, חקר האמת וביסוס דרישה לחקירה פנימית של הגורמי� האחראיי� לייצו

 12נועד למנוע את הדיו�  –מעבר למה שנמסר  –לגילוי המידע  4�ו 2, 1הדי� עמ�; סירוב המשיבי� 

 13הציבורי שיתקיי� לאחר הגילוי ולטייח את התמיכה שהעניקו הגורמי� הרשמיי� בישראל, ישירות 

 �14, יש לדחות את ובאמצעות סוחרי נשק ישראליי�, למשטר הרצחני בסרי לנקה. לפיכ�, כ� העותרי

 15), ולמצער לקבוע, כי על א# הוראת סעי# 1(א)(9להתקיימות הסייג שבסעי#  4�ו 2, 1טענת המשיבי� 

 16(ד) לחוק) זאת במיוחד 17זה, 'העניי� הציבורי' בגילוי המידע עדי# וגובר על הטע� שבאי גילויו (סעי# 

 �17 הפרסומי� והיקפ� מצד לנוכח חולשת הטיעו� של פגיעה ביחסי החו+ וביטחו� המדינה בהינת

 18  ממשלת סרי לנקה ובכירי� מכוחות הביטחו� שלה ויתר הפרסומי� בנושא.   

  19 

 20  דיו� והכרעה

  21 

 22נ' שר ציטרי�  5771/93בג"+ זכות הציבור לדעת מהווה חלק מחופש הביטוי ותנאי להגשמתו (  .6

 23לאפשר לציבור בקרה על מעשי השלטו� ועל ). זכות זו נועדה ")1993( 672, 661) 1, פ"ד מח(המשפטי�

 24מחדליו. זאת, בהסתמ+ על מידע על אודות פעולותיו, שרק בו יש כדי לבסס תשתית להערכה 

 25, פ"ד ��פריד נ' משטרת ישראל מחוז י 10271/02בג"+ " (מושכלת של פעולת הרשויות הציבוריות

 26לאפשר ביקורת אפקטיבית על פעולות הרשות ולהביא ); "102, בעמ' סגל; )2006( 136, 106) 1סב(

 27המידע המצוי בידי הרשות "; לקד� את התפיסה, כי "לשיפור פעולתה וקידו� השלטו� הדמוקרטי

 28ו קניינו של הציבור, ומכא� שהרשות המשמשת א+ כנאמ� הציבור, אינה יכולה לנהוג הציבורית הינ

 29רשות ההגבלי�  �התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  11120/08עע"מ " (בו כאילו היה קניינה

 30; ההדגשה שלי ש' ש'); )17.11.2010נה של השופטת ארבל (פורס� בנבו, לפסק די 7, פסקה העיסקיי�

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-1-661-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-1-661-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02102710-i13-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02102710-i13-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08111200-b06.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08111200-b06.htm
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 1לית� מידע לפרט על מנת לקיי� ולקד� את הדמוקרטיה ובגדריה מת� מידע לציבור שיאפשר בחירה "

 2תביא לפיקוח ובקרה על הרשות הציבורית. תכלית החוק היא להג� על חופש  –מושכלת, אשר 

 3ברק " (א' ידי הרשות הציבורית מוחזק על ידה כנאמ� הציבור כולוהביטוי, מתו+ הכרה, כי הידע שב

 4  (תשס"ג)).  95ג  קרית המשפט המשפט"�"חופש המידע ובית

  5 

 6כל אזרח ישראלי או תושב, החוק מעג� את זכות הציבור לדעת וקובע כנקודת מוצא, כי ל"  .7

 7אינו לחוק). החידוש שבחוק " 1" (סעי# בל מידע מרשות ציבורית, בהתא� להוראות חוק זההזכות לק

 8בעצ� הכרתו בזכות לקבל מידע... החידוש שבחוק, הפותח עיד� חדש במשפט הציבורי של מדינת 

 9ישראל, הוא בהכרתו בזכותו של אזרח ישראלי או של תושב לקבל מהרשות הציבורית מידע בעל 

 10אי� לו בו עניי� אישי מיוחד. ייחוד החוק הוא בהכרת הזכות לקבל מידע בעל אופי אופי ציבורי, ש

 11החברה  6576/01ע"א ." (כללי מרשות ציבורית, כאשר המבקש אינו חייב לציי� את הטע� לבקשתו

 12הזכות לדעת ; זאב סגל )2002( 821�822, 817) 5, פ"ד נו(נ' ליר� לייזו� מיסודה של סי.פי.א�. בע"מ

 13  "]). סגל) [להל�: "2000(ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדי�,  11 באור חוק חופש המידע

  14 

 15ע� זאת, ג� זכות הציבור לדעת, בדומה לזכויות חוקתיות אחרות, חשובות ככל שתהיינה,   .8

 16צריכה היא לסגת מפני זכויות " ר במקרי� מתאימי�אינה זכות מוחלטת אלא זכות יחסית, אש

 17אחרות הראויות א� ה� להגנה, כגו� הזכות לפרטיות, לכבוד, לקניי� ולש� טוב, וכ� מפני אינטרסי� 

 18" ציבוריי� חשובי� כגו� ביטחו� המדינה, יחסי החו* שלה או תפקודה התקי� של הרשות הציבורית

 19 9135/03עע"מ (תשס"ג);  99�102, 95ג  קרית המשפט המשפט"�ברק "חופש המידע ובית(ראו א' 

 20ראש אג� אורו� נ'  4928/15; עע"מ 236, 217) 4, פ"ד ס(המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתו� האר*

 21; אורו� נ' ראש אג� הפיקוח על ייצוא ביטחוני 615/15; עע"מ 10.11.2016; הפיקוח על ייצוא ביטחוני

 22"). עניי� לנו, אפוא, באיזו� הנדרש, בי� זכות הציבור לדעת לבי� פרשת אורו�(להל�: " 11.04.2016

 23  האינטרס המוג�. 

 24 

 25  לחוק מסדירי� את האיזו� האמור במקרי� הפרטניי� השוני� המנויי� בה�.  9�ו 8סעיפי� 

  26 

 27  ) לחוק: 1(א)(9לענייננו, רלבנטי הסייג הקבוע בסעי#   .9

  28 

 29  רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:  (א)  .9"

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12882
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12882
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0106576.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0106576.htm
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12882
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
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 1הציבור או  מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחו� המדינה, ביחסי החו* שלה, בבטחו�  )1(

 2  "    בבטחונו או בשלומו של אד�.

  3 

 4) לחוק מורה, אפוא, כי רשות ציבורית לא תמסור מידע שגילויו עלול לגרו� לפגיעה 1(א)(9סעי# 

 5  בביטחו� המדינה או ביחסי החו+ שלה. 

  6 

 7האיזו� הראוי בי� האינטרסי� המתנגשי�, ליישומה של הוראה זו בא לידי ביטוי במבח�   .10

 8  "): פרשת שני(להל�: " 05.02.2012; שני נ' המשרד להגנת הסביבה 2007/11בג"+ שנקבע ב"החשש" 

  9 

 10בהתקיי� חשש שגילוי המידע יוביל לפגיעה בביטחו� המדינה או ביחסי החו+ שלה, חל איסור לגלותו. 

 11לפגיעה בביטחו� המדינה או ביחסי  אפשרות רחוקהאי� להסתפק א� בקיומה של לקיומו של חשש 

 12החו+ שלה, א� ג� אי� לדרוש קיומו של חשש ב'מבח� הוודאות הקרובה'. ובלשו� בית המשפט בפרשה 

 13  זו: 

 14..אכ�, אי� זה מבח� העולה לכדי 'ודאות קרובה'....אול� אי� זה ג� מבח� המסתפק באפשרות ".

 15אורו� נ' ראש אג� הפיקוח  4928/15." (ראו בהקשר זה ג� עע"מ רחוקה, לפגיעה כאמור כלשהי, ולו ג�

 16 06.06.2016; הוצאת עיתו� 'האר*' נ' משרד החו* 2975/15וכ� עע"מ  10.11.2016; על ייצוא ביטחוני

 17") המחיל את מבח� החשש, ככל שהיה ספק בכ�, ה� בהתייחס לפגיעה פרשת עיתו� האר*(להל�: "

 18  המדינה ה� לפגיעה ביחסי החו+ שלה).  בביטחו�

  19 

 20בפועל, מדובר במבח� הנדרש לתוחלת הפגיעה בביטחו� המדינה או ביטחו� הציבור, ולאחר פרשת 

 21עיתו� האר+ ג� בפגיעה ביחסי החו+ שלה. א# נוסחה אריתמטית נקבעה: מכפלת עוצמת הסיכו� 

 22  ). עיתו� האר* פרשת שני ופרשתבהסתברות למימושו מצביעה על תוחלת הפגיעה (

  23 

 24מבח� 'החשש' אינו מבח� פשוט ליישו�. יישומו של המבח� הינו תלוי התחו� שבו מתבקש   .11

 25הפטור ונראה, כי מקרי� שבה� טועני� לתחולתו של הפטור, ייבחנו אלה בהתא� למכלול הנסיבות 

 26  תו� הימנעות מהחלטות גורפות. 

  27 

 28נדרש בית המשפט העליו� ליישומו של מבח� 'החשש' בהקשר לטענה, כי פרסו�  פרשת עיתו� האר*ב

 29זהות� של האזרחי� שהשתתפו בארוחת חג בביתו של שגריר ישראל במדינה זרה עלול לפגוע ביחסי 

 30  החו+ של המדינה. בית המשפט ער� עיו� השוואתי והגיע למסקנות הבאות: 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11020070-p03.htm
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  1 

 2שעלול לפגוע ביחסי החו+ של המדינה היא ההכרה בפטור או חסינות מגילוי מידע    א.

 3  סטנדרט מקובל בחקיקה בתחו� זה. 

  4 

 5מידע סודי  –המצבי� שבה� הוחל פטור זה היו מצבי� "גרעיניי�" של יחסי החו+   ב.

 6  שהתקבל ממדינה זרה, עסקאות ע� גורמי חו+, קשרי� סודיי� ועוד. 

  7 

 8ו של דבר במצבי� הנמצאי� הניסיו� המצטבר מעלה, כי חריג יחסי החו+ מוחל בעיקר  ג.

 9בליבת התחו� של יחסי החו+, כגו�: מידע הנוגע לשיתופי פעולה ע� מדינות זרות 

 10  בנושאי� מודיעיניי� או ביטחוניי�. 

  11 

 12   –ולסיכו� 

  13 

 14הפטור שעניינו הגנה על יחסי חו* הוא פטור מקובל בדיני חופש המידע. אול�, נית� להתרש� כי "

 15מבוסס על הצדקה עניינית ונקודתית המתייחסת באופ� קונקרטי  פטור מעיו� במידע אמור להיות

 16לנזק שעלול להיגר� כתוצאה מגילויו. בחשש גרידא אי� די. יישומ� של הפטורי� בתחו� זה מבוסס 

 17על בחינה של טיב המידע, הנסיבות שבה� הוא התקבל, טיב היחסי� בי� המדינות שבה� מדובר, 

 18  ." בה ושיקולי� מסוג זה אופייה של מדינת החו* שהמידע קשור

  19 

 20  כללי� אלה יפי� ג� בכל הנוגע לפגיעה בביטחו� המדינה. 

  21 

 22בית המשפט העליו� מוסי# ומנחה, כי נקודת המוצא להכרעה צריכה להיות בחינה של כל בקשה לגילוי 

 23מידע לגופה ללא חסינות מוקדמת לעניי� שנטע� לגביו כי הוא קשור ביחסי חו+, א� כי תו� נקיטת 

 24גישה זהירה במקרי� שבה� מועלית טענה קונקרטית של הגנה על יחסי חו+. נקודת המוצא היא של 

 25גילוי ועל הרשות לבחו� הא� במקרה הקונקרטי טמו� חשש ממשי לפגיעה ביחסי החו+ של המדינה 

 26  ). 44, פסקה ש�(

  27 

 28  אינו סו# פסוק.  9בר�, סעי# 

  29 
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 1לאורכו מולי�  –) 615/15(עע"מ  בפרשת אורו� לשו� בית המשפט העליו� –"בתרשי� הזרימה"   .12

 2אותנו החוק, הקובע, כאמור, כנקודת מוצא את הזכות לקבל מידע, יש לפנות, לאחר בחינת הסייגי� 

 3לחוק) למסננת הסבירות והמידתיות בה הרשות אמורה לעשות שימוש טר� מת�  8�9לזכות (סעיפי� 

 4(ד) לחוק) המכוונת 17קול הדעת השיפוטי (סעי# לחוק) ולבסו# למסננת שי 10�11החלטתה (סעיפי� 

 5  את בית המשפט לקבוע את נקודת האיזו� בי� הערכי� והאינטרסי� המתנגשי�.

   6 

 7, אשר מבוססת, לטענת�, על שיקולי� מקצועיי� ועל הערכות של 4�ו 2, 1לעמדת המשיבי�   .13

 8המידע שכבר נמסר  גורמי ביטחו� וגורמי� מקצועיי� מוסמכי�, מסירת המידע שאותר, למעט

 9מדיניי� שלה, ומכא� הסירוב. לגישת�, �לעותרי�, עלול לפגוע בביטחו� המדינה וביחסי� הביטחוניי�

 10ההחלטה שהתקבלה, בהיותה מבוססת על הערכות וחוות דעת מקצועיות, נמצאת במתח� הסבירות 

 #11 לא זו שבסעי# לחוק א 10�11ואי� מקו� להתערבות בית משפט זה לא במסגרת המסננת של סעיפי� 

 12  (ד) לחוק. 17

  13 

 14על בית המשפט לבחו� תחילה א� אמנ� גילוי המידע המבוקש עלול  –העולה מ� המקוב+    .14

 15) לחוק. במסגרת בחינה זו, על מנת 1(א)(9לפגוע בביטחו� המדינה או ביחסי החו+ שלה כאמור בסעי# 

 16ובחנה את מכלול השיקולי� שהחלטת הרשות תעמוד במבח� הסבירות, יש לבחו� א� הרשות איתרה 

17 10�11הצריכי� לעניי� ואיזנה ביניה�, בי� היתר בהסתייעות בכלי העזר שהועמדו לרשותה בסעיפי�  

 18לחוק. עמדה ההחלטה במבח� הסבירות, על בית המשפט להוסי# ולבחו� הא� חר# זאת יש מקו� 

 19  (ד) לחוק. 17להורות על מסירת המידע מכוח סעי# 

  20 

 21מור, בהסכמת הצדדי� ומכוח סמכות שהוענקה לבית המשפט המינהלי לצור� בחינה כא  .15

 22  (ב) לחוק, קיימתי דיו� בדלתיי� סגורות וללא נוכחות מי מהעותרי�. 17בסעי# 

  23 

 24מדיני במשרד הביטחו�; �במהל� הדיו� האמור, הונחו לעיוני חוות דעת מקצועיות של האג# הביטחוני

 25מטע� משרד ראש הממשלה,  –תמיכה של המוסד חוות דעת של מלמ"ב ושל משרד החו+; מכתב 

 26והמסמכי� שגילויי� מתבקש, כשה� מתויקי� בקלסר לפי נושאי�. מעיו� במסמכי� למדתי, כי רוב� 

 27תעשיות הביטחוניות המעורבות הו ולות הצבאיות של צבא הגנה לישראלככול� עוסקי� ביכ

 28 ; יש בה� פרטי שיחות פנימיותבעסקאות השונות וקשרי� של אלה ע� תעשיות צבאיות בסרי לנקה

 29כמו ג� שיחות וסיכומי� בי� בכירי� במערכת הביטחו�  בי� בכירי� במערכת הביטחו� בנוגע לנושא

 30; פירוט השיקולי� בתהליכי גיבוש המדיניות הביטחונית; כ�ירי� בממשלת סרי לנקה בנוגע לע� בכ
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 1י� ונתוני� בדבר העסקאות שנחתמו נוהלי עבודה ותהליכי� פנימיי� במשרד הביטחו�; ביקורי� הדדי

 2ועוד. עוד צוי�, כי קיי� הסכ� סודיות  ,והיקפי הייצוא הביטחוני תו� פירוט אמל"ח מסוגי� שוני�

 3ע� סרי לנקה והפרתו על ידי ישראל תיצור תקדי� בעייתי שיקרי� על היחסי� ע� מדינות אחרות, 

 4בהקשר זה  קשרי� ביטחוניי� חדשי�.תפגע בהסכמי� ביטחוניי� קיימי� ותרתיע מדינות מלקשור 

 5לנקה הפרה התחייבותה על פי ההסכ� ופרסמה מידע מסוי� ונקודתי, אי� זה  נטע�, כי ג� א� סרי

 6   ת ישראל להסכ�. גורע מהמחויבות של מדינ

  7 

 8העיו� שביצעתי בחומר שהוצג והתשובות שניתנו לשאלותיי ביחס אליו מניחי� את דעתי, כי   .16

 9) 1(א)(9המבוקש אכ� עלול לפגוע בביטחו� המדינה או ביחסי החו+ שלה כאמור בסעי#  גילויו של המידע

 10לחוק בי� על פי מבח� ה'וודאות הקרובה' ובוודאי על פי 'מבח� החשש', אליו נדרשתי לעיל. החלטתי 

 11פרטי  ינוגעת למידע שהוצג לפניי בכללותו, שכ� אינני סבור שנית� לבודד מתו� החומר שהונח לפני

 12מידע מסוימי� ולהורות על גילויי� תו� השמטת פרטי�, ביצוע שינויי� ו/או התנאת תנאי� כאמור 

 13לחוק; לא מצאתי ממש בטענות העותרי�, כי שיקולי� זרי� ה� אלה שהניעו את המשיבי�  11בסעי# 

 14הרלבנטי  לסרב לגילוי המידע (מעבר למה שנמסר), וכי השיקול שעמד לעיניה� היה השיקול 4�ו 2, 1

 15אוסי# ואומר שג� אלמלא קיומו של הסכ� סודיות, מסקנתי זו הייתה ) לחוק. 1(א)(9שבבסיס סעי# 

 16  נשארת בעינה. 

  17 

 18  בהחלטתי האמורה אי� כל חדש.   .17

  19 

 20  לפני בית המשפט העליו� עמדו להכרעה שני מקרי� דומי�. 

  21 

 22סלביה לשעבר בעת המלחמה האחד בבקשה לפי החוק למסירת מידע בדבר ייצוא ביטחוני לשטח יוגו

 23בבוסניה במהלכה בוצעו פשעי מלחמה חמורי�, והשני בבקשה לפי החוק למסירת מידע בדבר ייצוא 

 24ביטחוני לרואנדה עת בוצע ש� רצח ע� בבני המיעוט הטוטסי. בית המשפט העליו�, בשני המקרי� 

 25אורו�  615/15; עע"מ 10.11.2016; אורו� נ' ראש אג� הפיקוח על ייצוא ביטחוני 4928/15הללו (עע"מ 

 26, בהתאמה), אישר את פסקי הדי� שניתנו בבתי 11.04.2016; נ' ראש אג� הפיקוח על ייצוא ביטחוני

 27המשפט לענייני� מינהליי� שדחו את העתירות משו� הסייג האמור וא# מצאו, כי אי� מקו� לקבוע 

 28  (ד) לחוק.  17אחרת מכוח סעי# 

  29 
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 1של שני פסקי די� אלה, כמו ג� לפסק די� נוס# שנית� בעת"מ ב"כ העותרי� מודע לקיומ�   .18

56304�10� 2(בו נדחתה עתירה דומה לגילוי  18.2.18; טראובמ� ואח' נ' ראש האג� לייצוא ביטחוני 15

 3מידע בנוגע לקשר הדיפלומטי והביטחוני בי� מדינת ישראל לבי� משטר פינושה בצ'ילה בי� השני� 

1998� 4רי� ובא כוח� בשני המקרי�. ע� זאת, מבקש הוא לאבח� בינ� לבי� ), בהיותו אחד העות1970

 5  המקרה שלפנינו. 

  6 

 7לטענתו, להבדיל מבקשות קודמות שהגיש העותר (שפורטו לעיל), מדובר בפע� הראשונה ואולי 

 8המקרה המוכר היחיד שבו המדינה הזרה ובכיריה פרסמו מיוזמת�, בזמ� ביצוע פשעי המלחמה 

 9פרטי� על מהות ההיק# והשימוש שעשו בייצוא הביטחוני שקיבלו ממדינת  ובסמו� לתו� המלחמה,

 10ישראל; קיומ� של דו"חות מטע� האו"� המאשרי� שימוש מסיבי של כוחות הביטחו� בסרי לנקה 

 11בנשק ישראלי; המשיבי� לא הכחישו את עצ� קיומ� של הקשרי� הנטעני� ו/או את הייצוא 

 12" רלבנטיי� שה� מחזיקי� ברשות� אות או אלפי מסמכי�מהביטחוני, שכ� ה� הודו בקיומ� של "

 13ההודאה של המשיבי� בקיו� הייצוא, התיעוד  �וג� חשפו חלק מה�. בנסיבות אלה, כ� ב"כ העותרי� 

 14לו בדו"חות האו"�, וההודאה של ממשלת סרי לנקה במרכזיותו של הייצוא הביטחוני הישראלי 

 15הפרטני של המסמכי� שברשות המשיבי� בעניי� יכול הטענה, כי גילוי התוכ�  �בתקופה הרלבנטית 

 16לפגוע בביטחו� המדינה וביחסי החו+ שלה, אינו במקומו, בוודאי שעה שאי� הסכ� בי� ישראל לסרי 

 17  לנקה המחייב את הצדדי� לו לשמור על סוגיות הקשרי� בי� שתי המדינות. 

  18 

 19יות העתירה שלפנינו נגד בעיקרי הטיעו� מטעמו חזר ב"כ העותרי� והדגיש את ייחוד    .19

 20ועתה מלפניי, משו� האבחנה שער�, לקבל את העתירה ולא להחיל את הסייג:  5�ו 2, 1המשיבי� 

 21לאור העובדה שבאופ� חריג ביותר ממשלת סרי לנקה ובכירי� מטעמה חזרו והצהירו במסמכי� "

 22י הישראלי, רשמיי� ובראיונות לתקשורת, בזמ� המלחמה ולאחריה פרטי� על הייצוא הביטחונ

 23היקפו והשימוש המסיבי שנעשה בו כדי להכריע את המלחמה, וכ� לאור התיעוד שנאס� ופורס� 

 24בדו"חות האו"� על השימוש במלחמה בייצוא הביטחוני הישראלי, אשר למעשה חוזר על המידע 

 25 למסור את המידע מלמד על התעלמות� 5�ו 2, 1". לדבריו, סירוב המשיבי� שנחש� כבר בסרי לנקה

 26מהנסיבות הספציפיות של העתירה העוסקת בייצוא ביטחוני בזמ� רצח ע� ופשעי� נגד האנושות 

 27ומהעובדה, כי ממילא קיימות ראיות פומביות רבות לשימוש בייצוא הביטחוני הישראלי בפשעי� 

 28  החמורי� שנעשו בסרי לנקה, מה שמלמד שהחלטת הסירוב הייתה בלתי סבירה. 

  29 
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 1לפסק דינו של כב' השופט עמית  30שער� הפנה ב"כ העותרי� לפסקה  בתמיכה לעתירתו ולאבחנה

 2  ").פרשת גישה(להל�: " 5.9.12; משרד הביטחו� נ' גישה –מדינת ישראל  3300/11בעע"מ 

  3 

 4מלמד, כי העובדה שהיו פרסומי� שוני� במהל� השני�  בפרשות אורו�עיו� בשני פסקי הדי�   .20

 5ני לרואנדה, כמו ג� העובדה שקיומ� של יחסי החו+ בי� בישראל ובחו"ל אודות הייצוא הביטחו

 6לא היוו שיקול בידי בית המשפט  –עובדות אלה  –ישראל לסרביה בשני� הרלבנטיות לבקשה היה ידוע 

 7  המינהלי או בית המשפט העליו� לקבל את העתירות. 

  8 

 9ל ממשלת סרי לנקה כ� ג� בענייננו, חר# המימד הנוס# עליו מצביע ב"כ העותרי�, בדמות 'הודאה' ש

 10בקשרי� בינה ובי� ישראל ובייצוא הביטחוני שהגיע אליה שיש בה ממילא משו� 'הפללה' של ישראל 

 11  עצמה. 

  12 

 13נדרש בית המשפט העליו�, כב' השופט עמית, לגילוי של מסמ� מסוי� שתוכנו,  בפרשת גישה  .21

 14" ובמסה במסגרת כתב או למצער חלקי� ממנו, התפרסמו בכתבת תחקיר עיתונאית בעיתו� "האר+

 15עת לספרות ולמחשבה רדיקלית. אכ� לעצ� הפרסו� יש חשיבות במסגרת האיזו� בי� האינטרסי� 

 16והערכי� הנוגדי�. כ� ג� קובע כב' השופט עמית בפסק דינו. ע� זאת, דרגת החשיבות המוקנית 

 17ע 'שאי� למסרו' לחוק מבחי� בי� מיד 9לפרסו� תלויה בעוצמת האינטרס עליו בא הסייג להג�. סעי# 

 18) 4(ב)(9כוונו לסייג שבסעי#  בפרשת גישהלבי� מידע 'שאי� חובה למסרו'. דבריו של השופט עמית 

 19לחוק העוסק במידע בדבר דיוני� פנימיי�, תרשומות של התייעצויות פנימיות בי� עובדי רשויות 

 20מידע  –ו המלצה...וכו' ציבוריות...או דברי� שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, חוות דעת, טיוטה, עצה א

 21שהרי אי� חובה למסור א�  –'שאי� חובה למסרו'. הוראה זו קובעת מעי� הוראת חיסיו� יחסית 

 22חיסיו� ופרסו� ה� תרתי דסתרי, ברצותה הרשות רשאית היא למסור. לפיכ�, קובע השופט עמית, "

 23במסגרת איזו� ", וכאשר הפרסו� נעשה כדי�, לא נית� להתעל� מכ� ואינ� דרי� בכפיפה אחת

 24האינטרסי� ויש בפרסו� כדי להקהות את עוקצה של הפגיעה הטמונה בגילוי המידע. השופט עמית 

 25) 4(ב)(9ממשי� ומבהיר, כי אי� הוא מתיימר לקבוע כלל גור# לפיו כל פרסו� מאיי� את הוראת סעי# 

 26היק# הפרסו� לחוק אלא יש לבחו� בכל מקרה ומקרה את כלל השיקולי� הצריכי� לעניי�, לרבות 

 27מול המידע או המסמ� המלא. רוצה לומר, ייתכנו מקרי� בה� למרות הפרסו�, הג� שיש בו כדי 

 28לגרוע ממשקל האינטרס שבבסיס סעי# זה, האינטרס האמור מוסי# להתקיי� (ראו בהקשר זה ג� 

 29  ).    2.1.16; משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ�מדינת ישראל 6013/14עע"מ 

  30 
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 1מידע אשר בגילויו יש  לא תמסור) לחוק הקובע, כי הרשות 1(א)(9בענייננו, אנו עוסקי� בסייג שבסעי# 

 2חשש לפגיעה בביטחו� המדינה...וגו'. לא מדובר בחיסיו� יחסי אלא בחיסיו� מוחלט שאינו מקנה 

 3בוהה לרשות שיקול דעת למסור המידע בהתקיי� החשש האמור. עוצמת האינטרס המוג� בסעי# זה ג

 4) לחוק, ואי� בפרסו� האמור כדי לגרוע ממשקל 4(ב)(9לאי� ערו� מעוצמת האינטרס המוג� שבסעי# 

 5האינטרס של ביטחו� המדינה וג� א� כ�, הרי שעוצמת הגריעה שבפרסו� אי� בה כדי לאיי� את אותו 

 6  אינטרס. 

  7 

 8ישראל ולזרועות לא אחת נחשפי� אנו לפעולות כאלה ואחרות המיוחסות בפרסומי� זרי� למדינת 

 9הביטחו� שבה. מדינת ישראל, במקרי� רבי�, בוחרת שלא להתייחס לפרסומי� אלה ולהותיר� תחת 

 10מעטה עמימות, דבר המשרת את האינטרסי� הביטחוניי� שלה. העובדה שממשלת סרי לנקה פרסמה 

 11בהקשר  פרטי� אודות הקשר הדיפלומטי והביטחוני ע� מדינת ישראל; העובדה שהיו פרסומי� זרי�

 12זה ודו"חות של האו"� אינה מחייבת את המדינה לאשר קיומ� של קשרי� אלה ו/או את היקפ�. 

 13הינה במתח� הסבירות ובית המשפט לא יחלי# את שיקול  4�ו 2, 1ההחלטה בהקשר זה של המשיבי� 

 14דעתו בשיקול דעת� בוודאי שעה שהחלטת� נסמכה על חוות דעת מקצועיות של גורמי� מקצועיי� 

 15, 754) 4(נח ד"פ, דור עי�' נ ישראל מדינת 3186/03 מ"בר( מוני� על הנושא שלשמו ניתנו חוות הדעתהא

767�766 )2004( .(   16 

  17 

 18לנגד עיניי, אינו לאחר כל אלה, סבורני, כי העניי� הציבורי בגילוי המידע המבוקש, אשר נחש#   .22

 19סבירה ונכו�  4�ו 2, 1) לחוק, וכי החלטת המשיבי� 1(א)(9עדי# ואינו גובר על האינטרס המוג� שבסעי# 

 20להותירה על כנה. בחינת החומר שהונח לפניי, על רקע חוות הדעת המקצועיות שהוגשו לעיוני, מלמדת, 

 21מדינת ישראל וסרי לנקה בתקופה כי המידע שגילויו מבוקש נמצא בליבת יחסי החו+ והביטחו� של 

 22האמורה. מדובר במידע רגיש, כפי שפורט לעיל, ועוצמתו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע, שאי� 

 23(סעי#  להמעיט מחשיבותו, אינו עולה על הפגיעה באינטרס המוג� של ביטחו� המדינה ויחסי החו+ שלה

 24  . (ד) לחוק)17

  25 

 26ו את בקשת העותרי� לגופה ומסרו את אשר מצאו לנכו� למסור בדק 4�ו 2, 1וזאת יש לזכור, המשיבי� 

 27בשתי פעימות. לא מדובר בסירוב גור# אלא בסירוב ענייני המתייחס למידע נוס# שהתבקש, לאחר 

 28  שהושקעה עבודה באיתורו ושלגביו התקבלה החלטת הסירוב. 

  29 

 30  סו� דבר
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  1 

 2  נדחית.  4�ו 2, 1נגד המשיבי�  העתירה  .23

 3בכל הנוגע  ,מתקבלת מכוח הסכמת הצדדי� שפורטה לעיל 5�ו 3המשיבי� העתירה נגד 

 4לאתר ולבחו� את החומר  5�ו 3) לחוק. נית�, אפוא, צו המורה למשיבי� 1(8לתחולת סעי# 

 5, 2009למאי  2005, ביחס לתקופה שבי� נובמבר מתו� המידע שהתבקש בעתירה צוי אצל�המ

 6   תשובת� לב"כ העותרי�. למסורבהתא� לחוק ו

 7  בנסיבות העניי� אינני עושה צו להוצאות.   

  8 

 9 , בהעדר הצדדי�.2018ספטמבר  04, כ"ד אלול תשע"חנית� היו�, 

    10 

 11 

  12 

 

  שאול שוחט, שופט, סג"נ
 




