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העותרי

.1פרופ' יאיר אורו ו  29אח'
ע"י ב"כ עו"ד יאיר מק )העותר (30
נגד

המשיב

משרד החו
ע"י ב"כ עו"ד שני רוזנבליט שמעונובי
מפרקליטות מחוז ירושלי )אזרחי(

פסק די
 .1במסגרת העתירה ,המבוססת על הוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח ) 1998להל':
החוק( מבקשי העותרי שהמשיב יעביר ליד העתק מארבעה מסמכי שהמשיב
טע' כי ה העוסקי ביחסי החו בי' מדינת ישראל לטורקיה ואזרבייג'' ובהתנגדות
שתי מדינות אלה "להכרה בג'נוסייד הארמני" שבוצע בשנת .1915
 .2להגשת העתירה קדמה בקשת מידע שנשלחה מטע העותרי ביו  ,21.12.17ובה
דרישה למסור מידע על כל תיעוד בנוגע להסכמי או התחייבויות ע טורקיה או
אזרבייג'' בעניי' השאלה בהכרה בג'נוסייד הארמני ,תכתובת בעניי' זה ,תיעוד
לפגישות ומגעי ע נציגי מדינות אלה לצור דיו' בסוגיה והחלטות ומסמכי עמדה
של משרד החו בסוגיה .במכתב המענה מטע המשיב )מיו  (13.6.18נאמר שלא ידוע
למשרד החו על כל הסכ או התחייבות של מדינת ישראל כלפי טורקיה או אזרבייג''
בשאלה ולא אותרה התכתבות רשמית ע

נציגי מדינות אלה בסוגיה .עוד נאמר

במכתב כי לקראת דיו' במר  2018הוכנה במשרד החו סקירה לקראת דיו' ,וכ'
אותרו שלושה מסמכי אחרי העוסקי בסוגיה .לטענת המשיב אי' למסור את
הסקירות מאחר וה' תכתובות פנימיות החוסות תחת כנפי הוראת סעי)9 .ב() (4לחוק;
ואי' לחשו .א .לא אחד מארבעת המסמכי בשל החשש "לפגיעה ביחסי החו של
ישראל" ולנוכח הוראת סעי)9 .א() (1לחוק.
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בכתב התשובה מסר המשיב כי עלה בידו לאתר מסמ סקירה נוס .העוסק בסוגיה.
ג לגביו הועלתה הטענה לפיה אי' למוסרו בשל החשש לפגיעה ביחסי החו של מדינת
ישראל ולנוכח תחולת הוראת סעי)9 .א() (1לחוק בעניינו.
 .3לטענת העותרי לא מתקיימי במקרה זה התכליות שבבסיס הוראת סעי)9 .ב()(4
לחוק ,בפרט לנוכח עמדת לפיה ה מוכני להסתפק באות קטעי מהמסמכי
העוסקי

ביחסי המדינות הנזכרות לעיל ובהתנגדות טורקיה ואזרבייג'' להכרה

בג'נוסייד בע

הארמני .אשר לטענות בעניי' תחולת סעי)9 .א() (1לחוק ,טועני

העותרי שאלה נטענו באופ' כללי ובעלמא; המידע או חלקו כבר פורסמו ויש בכ
משו שיקול להתיר את פרסו יתר המידע; והאיזו' שעל בית המשפט לבצע על יסוד
הוראת סעי)17 .ד( לחוק מעדי .את האינטרס הציבורי הגלו בטיעוני מבקשי המידע
על פני האינטרסי המוגני בסעי)9 .א() (1לחוק.
 .4בדיו' שהתקיי

היו

הוצגו – במהל דיו' במעמד צד אחד

שבמחלוקת )הארבעה שנכללו במענה שקיבלו העותרי

חמשת המסמכי

והחמישי שנזכר בכתב

התשובה( ,וניתנו הסברי מקיפי אודות החשש לפגיעה במדיניות החו של ישראל
מחשיפת תוכנ  .לאחר עיו' במסמכי אלה ובנאמר בה  ,הוצע לעותרי להסתפק
בפראפרזה ,שעל פי ניסוח המשיבי תכלול אמירה לפיה "חיסיו' המסמכי הנוגעי
לדיוני הפנימיי במשרד החו על שאלת ההכרה בטרגדיה הארמנית נובע משיקולי
מדיניי הכרוכי  ,בי' היתר ,ביחסיה של ישראל ע טורקיה ,אזרבייג'' וארמניה".
העותרי סירבו להסתפק באמירה זו ועמדו על העתירה.
 .5אי' צור להכביר מילי בנוגע לחשיבותו של חוק חופש המידע ובעניי' התכליות
העומדות בבסיסו .תכליות אלה ,ה' בפ' של "הטע הדמוקרטי" וה' בפ' של "טע
הבעלות" ,נדונו באריכות בפסיקה הסובבת את הוראות החוק .הובהר שבי' מטרות
החוק נית' למצוא בקרה ופיקוח אפקטיביי על מעשי השלטו' ,שיפור איכותה של
פעולת הרשות ,חיזוק "ההיגיינה הציבורית" ,גיבוש סדר היו הציבורי וחיזוק אמו'
הציבור עקב שקיפות הלי קבלת ההחלטות על ידי הרשות )ראו בהרחבה עע"מ
 3300/11מ"י משרד הביטחו נ' גישה מרכז לשמירה על הזכות לנוע ,מיו ,5.9.12
בפסקה  6לפסק דינו של כבוד השופט עמית ,להל' :הלכת גישה; עע"מ 5089/16
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התנועה למע איכות השלטו בישראל נ' בנק ישראל ,מיו

 ,30.5.18בפסקה 10

לפסק הדי'; להל' :הלכת התנועה למע איכות השלטו בישראל(.
אי' עוד חולק כי סעי 9 .לחוק מבחי' בי' מידע שרשות ציבורית לא תמסור )על פי
הוראות סעי)9 .א( לחוק( לבי' מידע שהרשות הציבורית אינה חייבת למוסרו )סעי.
)9ב( לחוק( .שעה שמדובר במידע לגביו קבע החוק כי "רשות ציבורית לא תמסור"
אותו )כמצוות סעי)9 .א( לחוק( ,מתעוררת השאלה ,שנראה שטר זכתה למענה נחר ,
א לרשות שיקול דעת לסטות מהוראות הסעי .או שמא סמכות זו מוקנית א ורק
לבית המשפט ,הרשאי לפעול מכח הוראת סעי)17 .ד( לחוק )לסקירת הדעות השונות
ראו הלכת התנועה למע איכות השלטו בישראל ,בפסקה  11לפסק הדי'(.
 .6כאמור ,במקרה דנא נטע' שחשיפת המסמכי תביא לפגיעה ביחסי החו של המדינה.
סעי)9 .א() (1לחוק קובע כי רשות ציבורית לא תמסור מידע "אשר בגילויו יש חשש
לפגיעה בבטחו' המדינה ,ביחסי החו שלה ,בבטחו' הציבור או בבטחונו או בשלומו
של אד " .לעניי' הוראת סעי .זה נקבע כי המבח' החל הוא "מבח' החשש" ,המרוכ
ממבח' "הוודאות הקרובה" החל בגדרי הוראת סעי)9 .ב( לחוק .על פי מבח' זה ,די
בחשש לפגיעה בביטחו' המדינה או לפגיעה ביחסי החו שלה כדי להחיל את הוראת
הסעי) .לטיבו של ה"חשש" ראו עע"מ  2975/15הוצאת עיתו האר נ' משרד החו ,
מיו  ,6.6.16בפסקה  26לפסק הדי'; עע"מ  4928/15פרופ' אורו נ' ראש אג& הפיקוח
על ייצוא בטחוני ,מיו  ,10.11.16בפסקה  6לפסק הדי' ,להל' :הלכת אורו (.
 .7לאחר בחינת החומר החסוי וקבלת ההסברי הנוגעי לו ,הגעתי לכלל מסקנה לפיה
יש בחשיפת מסמכי אלה כדי להקי את יסודות "מבח' החשש" האמור ,בשל החשש
לפגיעה ביחסי החו של המדינה .במקרה דנא קיי קושי לפרט את השיקולי
המדוייקי שבבסיס קביעה זו ,שכ' יהא בה כדי לחשו .את טיב המידע והאמור בו.
די א אומר שבנסיבות שפורטו הגעתי למסקנה לפיה ההחלטה שלא למסור לעותרי
את המסמכי התבססה על שיקולי ענייניי  ,שעיקר בטעמי הנוגעי ליחסי החו
של מדינת ישראל ,ואי' להתערב בה )השוו :הלכת אורו  ,בפסקה  9לפסק הדי'; עע"מ
 1998/18פרופ' אורו נ' רשות אג& הפיקוח על ייצוא בטחוני ,מיו  ,29.11.18בפסקה
 12לפסק הדי'(.
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 .8לנוכח כל האמור לעיל אני מורה על דחיית העתירה .בנסיבות העניי' לא אעשה צו
להוצאות.
המזכירות תשלח העתק מפסק הדי לב"כ הצדדי ותשמור את החומר החסוי במעטפה
בכספת בית המשפט .המזכירות תודיע לב"כ המשיב על הימצאות החומר החסוי בכספת,
על מנת שזו תבוא ותיטול את המסמכי .
נית היו ,

י' בטבת התשע"ט 18 ,בדצמבר ,2018

בהעדר.
ר וינוגרד ,שופט
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