בבית משפט המחוזי ירושלים
בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
לפני כבוד השופט עודד שחם

עת'"מ 15104-06-19

 1.הוצאת עתון הארץ בע'"מ ,ח.פ510015449.

עייי בייכ עוייד טלליבליך ואחי
משרדליבליך-מוזר עורכי דין
מרחי הנמל  40תל אביב
תייד  300תל אביב 61007

 03-5442370,פקס03-5442375 :
טלי:

 2.הצלחה

-

התנועה

הצרכניתלקידום

חברה כלכלית הוגנת

עייי בייכ עוייד אלעד מן
מרחי מנחם בגין ( 7קומה) 13רמת גן 52681
תייד 49333
 03-6114486,פקס03-6114486 :
טלי:

העותרות
-

בג ד

-

 1.משרד ראש הממשלה
 2.הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה
אזרחי
עיייפרקליטות מחוז ירושלים
מרחי מחייל  7,ירושלים 9149301
-

תייד 49333
 073-3920000,פקס02-6468053 :
טלי:

 3.מר בנימין נתניהו

עייי בייכ עוהייד יוסי כהן
מרחי דרך מנחם בגין  144תל אביב 649102
 03-5168484,פקס03-5166066 :
03-5166066
טלי03-5168484 :

בקשה מטעם

ה

משיבים

המשיבים  1-2לדחיית מועד ביצוע פסק הדין

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את מועד

ביצועו של פסק הדין,שנקבע ליום12.9.21,ולקבוע

כי המידע

שיועבר לעותרות ביחס ליומני ראש הממשלה לשעבר מר בנימין נתניהו לשנים 2016-2018,כפי שנקבע
בפסק הדין ,יימסר בתום פרק זמן של  45ימים לאחר שהמשיב  3ישיב את היומנים למשרד עם ציון

ההשחרות/השמטות שיש לבצע בהם(לשיטתו).

וזאת

מחמת הנימוקים שיפורטולהלן.

ואלה נימוקי הבקשה:
11

22

בהתאם לפניית משרד ראש הממשלה(להלן :המשרד) ,ועל דעתפרקליטת המחוז ,מוגשתבקשה

זו.

ביום  11.5.2020ניתן פסק הדין בעתירה שבכותרת ובמסגרתו הורה בית המשפט הנכבד למשיבים
למסור מידע כמפורט בפסקאות  25 18,ו 28 -בפסק הדין .המדובר במסירת יומני ראש הממשלה

לשנים  2016-7018בהתאםלקביעות פסק הדין ; במסמך שמרוכז הכולל היקף שעות שהקדיש ראש

המשלה נתניהו לפגישות

בתקופה
עד ליום 17.9.21.

עם עורכי דינו בנים

שבה כיהן כשר במשרד

 2015-2018ויומנו של השר לשעבר מר איוב קרא

ראשהממשלה,

בין חודשים ינואר-מאי .7102נקבע שהמידע יימסר

23

בהתאם לעמדת המדינה ,ולהלכה כפישנקבעה בפסק הדין,
לעלות כדי פגיעה בפרטיות ,וכן השחרות נוספות הנוגעות
לשיקולים של בטחון המדינה ויחסי החו*

44

החל מעת מתן פסק הדין נערך משרד ראש הממשלה ליישום ההוראות שניתנו והעברת היומנים למר
לשעבר,לקבלת התייחסותו בהיבטי הפרטיות .בהקשר זה מהמשרד
בנימין נתניהו ,ראש הממשלה

מהיומנים יש להשחיר פרטים שעשויים

שלה .כאמור בפסק הדין.

המסר כי פסק הדין

הועבר ללשכת ראש הממשלה דאז כבר

ביום 13.5.21,ונשלחה תזכורתבמהלך

חודש יוני.

5.
5

משיחה שהתקיימה ביום  17.6.21בין הלשכה המשפטית ללשכת ראש הממשלה דאז ,במטרהלבחון

את מצב הדברים הנוכחי ביחס להכנת היומנים ,התברר כי בשל חילופי הממשלה וסיום תפקידו של
מר נתניהו כראשהממשלה ,הגישה ליומניו של מר נתניהו נחסמה במערכות המשרד ,ועל כן ,נוצר

קושי ללשכת ראש הממשלה דאז,להכין את היומנים למסירה כנדרש בפסק הדין.
66

על
1

כן ,לאחר בירור האפשרות הטכנית של ייצוא

היומנים ממערכות משרד

בוצעה פניה מהלשכה המשפטית במשרד לבא-כוחו של מר נתניהו ,על מנת לעדכנו בדבר

היערכות המשרד למסירת היומנים ואפשרותו של מר

77

ראשהממשלה,

ביום

נתניהולבחון

אותם כאמור.

ביום  25.7.21השיב בא כוחו של מר נתניהו למשרד כי מר נתניהו מבקשלקבל את היומנים לידיו,
עוד טרם הכנת היומנים על ידי המשרד .לאחר תיאום בין גורמי הביטחון הרלוונטיים במשרדלבין
לשכתו של מר נתניהו בכנסת,פעל המשרדלצורך העברת היומנים ,שמסווגים בסיווג ייסודי ביותר"',

ללשכתו של מר נתניהו בכנסת כמבוקש ,ואף עדכן בכך את בא כוחו של מר נתניהו במכתב מיום

 1.לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים של גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד להעביר
ללשכתו של מר נתניהו בכנסת ,בסופו של דבר הועברו יומניו של מר נתניהו לשנים 2016-7018
את היומנים

ללשכתו של מר נתניהו בכנסת,לצורך עיון בהם והסרת מידע פרטי

המופיע בהם ,ביום8.8.21,

זאת

על מנת שיוכל להשחיר במידת הצורך פגישות פרטיותופוליטיות ,וזאת בטרם יעבור היומן בדיקה
של גורמי הביטחון.
88

ביום  29.8.21וביום  1.9.21נשלחו לבא כוחו של מר נתניהו תזכורות לביצוע בחינת היומנים על

מר נתניהו ובקשהלקבלם בהקדם האפשרי וללא דיחוי נוסף.
היומנים לאחר הבדיקה האמורה.

ידי

עד לכתיבת שורות אלה טרם הושבו

2

-9

לאחר בחינת

היומנים על-ידי מר נתניהו ,יהיה על

הגורמים הרלוונטיים במשרד ראש

כאמור,
שלישיים.
צדדים
של
בהיבטי
היומנים
את
הממשלה
ופרטיותם
יחסי
נבקשלציין
חו
ביטחון,
לבחון
כי בחינת היומנים על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד ובראשם גורמי הביטחון היא מלאכה
מורכבת ועתירת משאבים ,ומכוון שהיומנים טרם הושבו למשרד בעת הזו ,אין מנוס מהגשת בקשה
ו.

10
10

בכל הנוגע ליומנו של מר קרא ,בכוונת המשרד למסור לבאי-כוח העותרות את יומנו של מר קרא
הממשלה ,בחודשים ינואר-מאי2017,במקביל להגשת הודעה זו
בתקופה שכיהן כשר במשרד ראש
לבית המשפט הנכבד .יצוין כי ביומן הושחר מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיותו של מר קרא
ובפרטיותם של צדדים שלישיים נוספים ,וזאת בהתאםלסעיףל(א))3לחוק חופש המידע .בהקשר

זה ,יודגש כי לאור העובדה שמר קרא עצמו נמנע מלהתייחס לפניות המשרד אליולצורך הכנת היומן
ומסירתו ,וכן לאורחלוף הזמן מעת ניהול היומן המבוקש(בשנת 2017),בצירוף העובדה שגם עובדי

לשכתו שלמר קרא שסייעו לו בזמנו בניהול יומנו אינם מכהניםבתפקידם זה מכבר ,היה קושימעשי
לוהותבחלק מהמקרים האם המידע המופיע הוא מידע פרטי ,ובפרט מידע שכולל היבטי פרטיות
של צדדים שלישיים .בשל כך ,המשרדפעל בעניין זה בגישה זהירה על מנת להימנע
בפרטיות וביצע במקרים הרלוונטיים השחרות של מידע הנחזה להיות פרטי ,ובפרט כזה הנוגע
מפגיעה אפשרית

לצדדים שלישיים שגילויו עשוי להיות כרוך בהשקעת משאבים נוספת ,לרבות פניה לצדדים

שלישיים,שלעיתים גם קיים קושילאתרם,

וזאת

בהתאםלסעיפיםל(א)( )3ו)8(1-לחוק.

משכך מודגש כי בקשה זו אינה עוסקת ביומנו של מר קרא.
11.
11

212

בשים לב למפורטלעיל,
ליומני ראש הממשלהלשעבר,
קבלתו במשרד כאמור לעיל.

המדינה תבקש כי מועד ביצוע פסק הדין יידחה וייקבע כי המידע ביחס

מר בנימין נתניהו,

יוכר לבאי-כוח העותרות בתוך  45ימים לאחר

המדינה מודעת היטבלחרך הצרשנקבע בפסיקה להגשת בקשות לדחיית מועד ביצוע פסק דין של

))14.11.7016
בית המשפט הנכבד (ראו,למשל ,בגיי  9949/08חמאד נ' משרד הביטחון (פורסם בנבו,
ולנסיבות החריגות שבהן תותר דחיית מועד הביצוע .לעמדת המדינה ,הטעמים שצוינו מצדיקים את

הדחייההמבוקשת.
3.
13

שכן,מהלך בחינת החומר המתואר לעיל
שיטה זוהתקבלה על-ידי בית המשפט הנכבד
-

שגם נעשהבמהלך הדיונים בעתירה והלכהלמעשה

כפי

מקיים את הצורך ,כפי שגם קבוע בדין בחוק
המידע ולמעשה גם נקבע כך בפסק הדין ,להבטיח הגנה על פרטיותו של מר נתניהו ,על צדדים
שלישיים וכן ביחסלבטחון המדינה ויחסי החו* שלה.
-

חופש

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא הבקשה דנן.
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מורן

ירושלים,

בראון,

פרקליטות מחוז ירושלים
בייכ מדינת ישראל

-

אזרחי

גי בתשרי תשפייב
ל בספטמבר 2021

1

