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 1 

  שופט עודד שחםה לפני כבוד
 ואח'   000488270 ת"ז רעיה רותם 1. עותריםה

 
 נגד

 
  משרד החוץ 1. משיביםה

  הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החוץ 2.
 2 

<#2#> 3 
 4 נוכחים:

 5 ב"כ העותרים: עו"ד איתי מק 

 6 ב"כ המשיבים: עו"ד יעקב פונקלשטיין

 7 הגב' תמר קפלן, הלשכה המשפטית

 8 מר יובל רותם, מנכ"ל משרד החוץ

 9 מר דור שפירא, משרד החוץ 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 התקיים דיון במעמד צד אחד. 

 14 

 15בדקתי מתברר שהתנאי היה תנאי מפורש וכך עלה מן החומר. למען הבהירות : בית המשפט

 16חה שהייתה התניה מפורשת. בנסיבות אלה נדמה לי שזה את הנושא. אני כרגע יוצא מהנ

 17משפיע על התוצאה הסופית במובן זה שגם אם אשים בצד את הראיות האחרות והטענות 

 18האחרות לי יש כרגע סיבה טובה לומר שהייתה סיבה. את זה אני כמובן צריך לאזן. לי נדמה 

 19תוצאה כנראה מובילה למסקנה שלא צריך למסור את המידע. זו לא שפעולה כזו של איזון ה

 20 הייתה התמונה שעמדה לפניי בסוף הדיון. 

 21 

 22אנו עומדים על העתירה. האינטרס הציבורי הוא לא דבר פשוט, הבקשה כאן : ב"כ העותרים

 23לא  ערטילאית. יכול להיות שאם אכתוב מחר בבוקר מכתב בפולין יכולים לתבוע אותי ויש 

 24משמעות בעתיד. חלק מההצהרה של יד ושם נאמר שם להצהרה זו ולאופן בו היא נעשתה  לזה

 25יש משמעות. לאור שידורי קשת, בין הזכות לשמור על חופש מקצועי וזכות המידע בנסיבות 

 26של המקרה האינטרס הציבורי צריך לגבור. בנוסף אני מניח שמאחר שכפי שבית המשפט אמר 

 27אחר מכן ניתן משהו אחר ההסכמה אם ניתנה לא ניתנה בכתב שבתחילה ניתן משהו אחד ול

 28ויכול  13ולכן יש שאלה אם המסלול הלא נכון הוא שיתאפשר להגיש עתירה ולפעול לפי סעיף 

 29 להיות שהם לא יעשו. 

 30הדברים נמסרו בכתב ובית המשפט לא שאל את האנשים האלה שאלות, זה נקודה שאני מעלה 

 31רי יש שאלה אם המדינה צריכה לנהל את העניין הזה עבור כי אני חושב שלאינטרס הציבו

 32 האנשים כן או לא. 
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 1המדבר על חשיפה חלקית ולכן אני  11, בכל מקרה יש את סעיף ככל שזה המקום שהגענו אליו

 2אם מדובר בישראלים או פולנים, בכמה אנשים מדובר. יש  –לא רואה סיבה למה שהמשיבים 

 3פ'  דינה פורת התייחסה לחלקים ממנה ולכן יש דברים לנו סיטואציה שבאופן פומבי פרו

 4שאפשר להגיד ואולי הוא יספק את האינטרס הציבורי. אם אני יודע שהתייעצו עם אדם או 

 5שניים אחד פולני אחד ישראלי אין לי דרך לדעת מי זה. אבל אם אני רוצה לערער את התשתית 

 6כי אנו מכירים אצל הציבור הדתי  של ההצהרה, אז יכול להיות שיש למידע הזה גם משמעות

 7הולכים לרב שיגיד את התשובה החיובית, העמדות של כל אדם ידועות פחות או יותר. מה 

 8 עמדה של אדם בסוגיה מסוימת ולכן אם נדע את המספר... 
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 11 החלטה

 12 

 13 פסק דין יישלח לצדדים באמצעות הדואר. 
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 16 במעמד הנוכחים. 31/05/2020, ח' סיוון תש"פניתנה והודעה היום 
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 שופט, שחם עודד
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 21 סיבוני  רוזי ידי על הוקלד


