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, שבמסגרתו יתבקש בית לעתירה תשובהמתכבד המשיב להגיש  3.1.21 מיוםבהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד 

  . והכול כפי שיפורט להלן לדחות את העתירה,המשפט הנכבד 

 פתח דבר

העותרת כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב למסור את המידע שהתבקש במסגרת  , מבקשתדנן במסגרת העתירה .1

 –)להלן מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון  ,ים, אם עושיםשעניינו השימוש שעוש ,מידע שהגישההבקשת 

  .בטכנולוגיה לזיהוי פניםבאזור  והפועלות מכוח והרשויות( ש או האזור"אוי

 -)להלן טכנולוגיה הנזכרתלביקשה העותרת מידע בקשר  בהם סעיפים 17 בקשת המידע שהגישה העותרת כוללת .2

 . (הבקשה

את בקשת העותרת , שניתנה בשם רשויות האזור, הדוחה 9.7.20המשיב מיום הודעת העתירה תוקפת למעשה את  .3

( צה"ל - מידע, מחמת שמסירתו עלולה לחשוף שיטות פעולה מבצעיות של צבא ההגנה לישראל )להלןלקבלת 

 - )להלן 1998-( לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1)א()9ולהוביל לפגיעה בביטחון המדינה, וזאת ברוח הוראות סעיף 

( לצו חופש המידע )נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם(, 4)2וסעיף  ,(חוק חופש המידעאו  החוק

 (.        צו חופש המידע או הצו - )להלן 1999-תשנ"ט

במענה מיום  תכפי שכבר נמסר לעותר ,כבר כאן בתמצית יצוין .להידחות העתירה דין כי היא המשיב עמדת .4

מפקד  - אזור יהודה והשומרון )להלןכוחות צה"ל ב מפקדכי הוראותיו של חוק חופש המידע אינן חלות על  ,9.7.20

מכפיף עצמו לעקרונות היסוד של המשפט  מפקד האזור. בצד זאת, באזור הפועלות מכוחוהרשויות ( והאזור

בחינה האם לחשוף כך, ה תוךב .נהליתחופש המידע, כעניין של סבירות מ המנהלי הישראלי, ובכללם עקרונות חוק

 באזור השוררים הייחודיים הביטחוניים לצרכים לב בשים אך, המנחים וקווירוח החוק וללבהתאם  נעשית מידע

  .וב שחל הייחודי הדינים למארגו
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כי המענה לפניית העותרת  ,כבר בפתח הדבריםיצוין  .5 .מודיעין גופיהמוחזק על ידי  למידעמחייב התייחסות 

אזי היה המידע המבוקש מוחרג מגדרו בהתאם , וזהו כאמור אינו המצבמשכך, אפילו היה החוק מוחל באיו"ש, 

שהטעמים הרי ע, מפקד האזור מכפיף עצמו לעקרונות חוק חופש המיד ,בו. מאחר וכאמור 14להוראת סעיף 

 ועל כן ,לענייננו אף יים המחויביםלהחרגת מידע המוחזק על ידי מערך המודיעין של צה"ל מגדרי החוק יפים בשינו

 . אינו עניין לבית המשפט הנכבד לענות בו כלל לעמדת המשיב המידע המבוקש

ידי -על המידע שהתבקש לכ כיימשיך המשיב ויטען עוד  ,ואך בבחינת למעלה מן הצורך ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל .6

 תחשוףו ,יטחון האזורבוב המדינה בביטחון תפגע חשיפתו אשר מידע לאיסוף מתייחס, שהוא קיים, ככל העותרת

לא ניתן  ,חופש המידע ( לצו4)2וסעיף  בחוק( 1)א()9 סעיף הוראת ברוח, על כן ."לצה של מבצעיות פעולה שיטות

   . הידחותל העתירה דיןאף מטעם זה ו למסירת המידע להיעתר לבקשת העותרת

 המסגרת הנורמטיבית

 

 יהודה ושומרוןחוק חופש המידע באזור העדר תחולה ל

ידי מדינת ישראל בדרך של "תפיסה לוחמתית". -על ראזוהמוחזק , 1967החל מכניסת כוחות צה"ל לאיו"ש בשנת  .7

המסגרת . משמעותה של תפיסה זו הינה, כי המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל אינם חלים באזור

, הדין המקומי שהיה בתוקף לאומי-ןהוראות המשפט הביממספר נדבכים:  הנורמטיבית החלה באזור מורכבת

עקרונות היסוד של המשפט מידי כוחות צה"ל, תחיקת הביטחון של המפקד הצבאי ו-תפיסת האזור עלטרם 

פ"ד  ,נ' ממשלת ישראל סוריקהכפר בית  מועצת 2056/04בג"ץ ב 23-24פס' בעניין זה  הישראלי )ראה המינהלי

 ((. 30.6.04 )ניתן ביום  807 (5נח)

שהוא חוק ישראלי החל בגבולות מדינת  ,הוראותיו של חוק חופש המידעכי הינה  אם כן, ,ןנקודת המוצא לדיו .8

דבריו של בית המשפט העליון לעניין זה המשיב יפנה ב. חלות על הרשויות באזור יהודה ושומרון אינן, ישראל

בין יתר  ,נדונה ושב( 3.1.17)ניתן ביום:  רגבים נ' ראש המנהל האזרחי 6870/14 ץבמסגרת פסק הדין שניתן בבג"

  כדלקמן: ,יהודה ושומרון הדברים,  סוגיית תחולתו של חוק חופש המידע באזור

בשולי הדברים ראינו להידרש לסוגיה נוספת שהתעוררה אגב הדיון בעתירה . 19"

ם לדון בעתירה לפי חוק חופש והיא סמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליי

המידע המוגשת נגד המינהל האזרחי באזור. בעקבות הערותינו במהלך הדיון התבקש 

הגיש המשיב הודעתו  28.12.2016המשיב להגיש הודעה מעדכנת בעניין. ביום 

בשתי  2006שבמסגרתה הובאה לעיוננו עמדת היועץ המשפטי לממשלה משנת 

ננו: האחת, סמכותם של בתי המשפט לעניינים סוגיות כרוכות הנוגעות לעניי

והשנייה תחולתו של חוק חופש המידע מינהליים לדון בהחלטות המינהל האזרחי, 

ביחס לשאלה הראשונה קבע היועץ המשפטי לממשלה כי בית המשפט  באזור.

לעניינים מינהליים אינו מוסמך לדון בעתירות נגד המינהל האזרחי שכן בפועלו 

על כזרועו של הממשל הצבאי שם, ולא כ"רשות" מרשויות המדינה באזור הוא פו

חוק  )להלן: 2000-לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס 2שבה מדבר סעיף 

בתי משפט לעניינים מינהליים(; ואשר בעתירות נגד החלטותיהן מוסמך בית המשפט 

 לעניינים מינהליים לדון.

בנוגע לשאלה השנייה קבע היועץ המשפטי לממשלה כי בהיעדר הוראה  .20

טריטוריאלית של חוק חופש המידע, הרי שחוק -מפורשת בדבר תחולתו האקס

אינו  –שהוא חוק ישראלי החל בגבולותיה הריבוניים של מדינת ישראל  –זה 

חל על פעולת המינהל האזרחי באזור. כידוע, זו כפופה אך לדין המקומי, 

תחיקת הביטחון, ולהוראות המשפט הבינלאומי הפומבי. זאת, מבלי לגרוע ל
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המשפט המינהלי הישראלי על המינהל  מתחולתם של עקרונות היסוד של 

האזרחי. בצד האמור נקבע כי בבקשה לפי חוק חופש המידע של אזרחי ותושבי 

ישראל, "אין נפקא מינה למעמדו של המנהל האזרחי, שכן ]...[ המידע 

וקש נדרש מהמינהל האזרחי כזרוע של משרד הביטחון, ולא כמפעיל המב

ומכך נגזרת תחולתו של חוק חופש המידע על בקשות  סמכות ריבון באיו"ש,

להודעת העדכון מטעם המשיב מיום  5ע' פ'( )סעיף  –)ההדגשה הוספה  "אלה

28.12.2016.) 

... 

שונה לחוק בתי משפט חוק חופש המידע נמנה על העניינים המנויים בתוספת הרא

לעניינים מינהליים אשר מטעם זה דן בעתירות נגד החלטות של רשויות המדינה לפי 

הוא חוק ישראלי החל  –חוק זה. ואולם, המשיב אינו טוען כי חוק חופש המידע 

חל על פעולותיו במישרין. די בכך שהחלטת המינהל  –בגבולות מדינת ישראל 

ופש המידע כדי להוציאה מגדר ההחלטות שבהן חוק ח לפי האזרחי אינה החלטה

מוסמך בית המשפט לעניינים מינהליים לדון על פי החוק. לפיכך, אין הכרח להידרש 

לחוק בתי משפט  2לשאלה אם המשיב נופל בגדרה של הגדרת "רשות" בסעיף 

לעניינים מינהליים. הפועל היוצא מן האמור הוא כי בית משפט זה הוא הערכאה 

 לקיים ביקורת שיפוטית על החלטות המינהל האזרחי בענייני חופש מידע.המוסמכת 

  

למותר לציין כי אין בהכרעתנו זו בדבר הערכאה המוסמכת כדי לגרוע מתחולת 

של המינהל האזרחי,  הישראלי על פעולתועקרונות היסוד של המשפט המינהלי 

ג'מעית  393/82)והשוו לבג"ץ  לרבות מעקרונות חופש המידע במובנם הרחב

אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסואליה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה 

 " ((.1983) 793-792, 785( 4ושומרון, פ"ד לז)

 במקור, הח"מ( אינן)ההדגשות, 

 

את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה חוק חופש המידע  ץבדברים אלה קיבל בית המשפט העליון בשבתו כבג" .9

  .הוא חוק ישראלי, החל בגבולותיה הריבוניים של מדינת ישראל

משפט בית ה הוסמך, 2000-, תש"סנים מינהלייםבתי המשפט לעני לחוק 117כי במסגרת תיקון  ,בהקשר זהיצוין  .10

 רשות של החלטהעתירה נגד ב, הדברים יתרלדון, בין ( 1א)א()5במסגרת סעיף בירושלים  נהלייםילעניינים מ

 , כבענייננו. המופנה אליה מידע לקבלת בבקשה באזור הפועלת

הגם שחוק חופש המידע לא הוחל במישרין באזור, המפקד הצבאי באזור מכפיף עצמו לעקרונות ו ,האמורבצד  .11

כעניין של סבירות מינהלית, תוך בחינה  היסוד של המשפט המנהלי הישראלי, ובכללם עקרונות חוק חופש המידע,

ת "משמעה התכנסות לדל המנחים. הכפפה זו לנורמות מנהליות אין וקווירוח החוק ולהאם לחשוף מידע בהתאם ל

אמות החקיקה הנוגעת בדבר, על שלל הוראותיה, מועדיה וסייגיה, אלא עמידה מודעת ועקבית ברוח העקרונות 

תוך יצירת האיזון הנדרש בין תכלית זו, מת תכליתו העקרונית של החוק. זאת, הכלליים של החקיקה, לצורך הגש

"ש, ובתוך כך הצורך בשימור היציבות באיוכוחות הביטחון הפועלים  של רבים והמשתניםרכי הביטחון הוצ לבין

 במצב והסלמה הידרדרות מצבי עם להתמודדות המוכנות שימורוכן טרור, פעילות הביטחונית באזור, מניעת 

   .הביטחוני

בראי  בבקשת המידע העומדת במוקד העתירה דנן זאת, ההחלטה לבחינת עתה לעיל, נפנה לכל המפורטבשים לב  .12

  הקבועים בו. הרלוונטיים סייגיםוה ההחרגות חוק חופש המידע על הוראות
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 כללי - הוראות חוק חופש המידע

 בפרק זה נסקור בצורה כללית את ההוראות הרלוונטיות לענייננו מתוך חוק חופש המידע.  .13

שנוצר,  מידע ובאופן מפורש מגדרי תחולת מחריגאשר  ,חוקל( 1)א()14סעיף חשוב להזכיר בראשית הדברים את  .14

 . "לצה של המודיעין מערךאו שמוחזק בידי  שנאסף

הטעם הביטחוני הברור שעומד בבסיס ההחרגה שבסעיף זה, כפי שהוצג לעיל, בא לידי ביטוי בדברי ההסבר שניתנו  .15

 יפורטו להלן:שלהם אף לענייננו, , אשר מפאת הרלוונטיות 2523, ה"ח 1996-להצעת חוק חופש המידע, התשנ"ו

 ועל במדינה תהציבוריו הרשויות כל על יחול המוצע החוק כי, ראוי היה"תיאורטית 

מכך שבפני מדינת ישראל עדיין ניצבות  להתעלם אין, זאת עם. שבידיהן המידע כל

סכנות בטחוניות של ממש מצד גורמים עוינים, אשר עלולים לנסות לעשות שימוש 

 בחוק המוצע לצרכים העלולים לפגוע במדינה.

.... 

לאכיפת החוק, קיים חשש, לגבי מידע בענינים בטחוניים שונים או בענינים הנוגעים 

כי עצם מתן מענה למבקש מידע לפיו המידע המבוקש על ידו חסוי, מסגיר את 

העובדה שאכן קיים מידע, ובכך עלול להיגרם נזק לענין חיוני ביותר. על כן יש 

הכרח להוציא גופים מסויימים מתחולת החוק, בכדי להבטיח למידע שבידם יתר 

 הגנה."

 

גדרי תחולתו של מ (1)א()14ם של הגופים המנויים בסעיף בית המשפט העליון כי החרגתקבע אף על רקע האמור,  .16

כלל לא מתעורר הצורך לבחון  , נקבע כיבהתאם .מוחלטתהינה  -כאמור בטעם הביטחוני  הנעוצה החרגה  -החוק 

והמסננות הקבועים בסעיפי זונים יאלאורם של ה (1)א()14מן הגופים המנויים בסעיף  את הבקשה לקבלת מידע

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד  4349/14דברי בית המשפט העליון בדונו בעע"מ  בעניין זה החוק. ראה

(, שנסוב על פסק דינו של בית המשפט הנכבד בעניין עתירת חופש מידע בקשר לבקשה 3.11.15)ניתן ביום  רה"מ

 רה"מ בפרק זמן מסוים, כדלקמן:    משרד האזנות הסתר על ידי ל ההיתרים שניתנולקבלת נתונים בדבר מספר 

. יפים לענייננו דברים חופש המידעחוק ל 14וסעיף  9סעיף  בין יש להבחין       .16"

 המוסד לביטוח לאומי: בעניין שנאמרו

)להלן: חוק חופש המידע או החוק( משול  1998-, התשנ"חחוק חופש המידע"

על  למכונה שבעורקיה זורם המידע בצינור ראשי. מידע שנוצר, נאסף או מוחזק

לחוק לא נכנס כלל למכונה ואיננו עוסקים בו,  14בסעיף  ים המנוייםידי הגופ

אך כל מידע אחר מוזרם אל תוך  מאחר שהוצא לחלוטין מגדר תחולתו של החוק,

משם  לחוק, 9-ו 8סעיפים  הצינור, חלקו נעצר על ידי מסננות מיוחדות בדמות

מכאן מוזרם לחוק, ו 17-ו 11-10סעיפים  המידע עובר למסננות נוספות בדמות

המידע לאחר "טיהור" במלואו או בחלקו אל הצינור הראשי, או שמוחזר אחר כבוד 

לפסק  14שם הוא נעצר )ראו תרשים הזרימה בסעיף  9-8סעיפים  אל המסננות של

מרכז לשמירה על  -משרד הביטחון נ' גישה  -מדינת ישראל  3300/11עע"מ ב דיני

 1ע'ב'( )שם, פסקה -((." )ההדגשות הוספו5.9.2012) ]פורסם בנבו[ הזכות לנוע

דעת מיעוט, אך לא  כי הדברים הובאו במסגרת יוער י' עמית. לפסק דינו של השופט

 לעניין זה(.

   

http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/14
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/case/5887675
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קובע אפוא כי הגופים המנויים בו  המידע חוק חופש ל )א(14סעיף          

חוק  יוחרגו באופן מוחלט מחוק חופש המידע. בהתאם לדברי ההסבר להצעת

ת סכנות "אין להתעלם מכך שבפני מדינת ישראל עדיין ניצבו חופש המידע

גורמים עוינים, אשר עלולים לנסות לעשות שימוש  בטחוניות של ממש מצד

בחוק המוצע לצרכים העלולים לפגוע במדינה" )דברי ההסבר להצעת חוק חופש 

(. כפי שקבע גם בית המשפט המחוזי, תכלית ההחרגה המוחלטת 406המידע, 

ם כל התייחסות היא ביטחונית. החוק אינו קובע סייגים להחרגה זו, ואין ג

ג'ולאני, פסקה  ; עניין235-234הזכות לדעת,  –)סגל לתוכנו של המידע המבוקש 

)יוער כי הדברים הובאו במסגרת דעת יחיד, אך לא  נ' הנדל לפסק דינו של השופט 4

 המוסד לביטוח לאומי, שם(. לעניין זה(; עניין

  

צל השב"כ, בהתאם לכך, ומשנקבע כי המידע המבוקש מצוי א           

החוק לא חל עליו, ולא חלה על  – חוק חופש המידעל (2)א()14סעיף  לנוכח

המשיב חובה מכוח חוק חופש המידע לחשוף את היקף ההיתרים שניתנו על ידי 

להאזנות סתר ביטחוניות. משכך, על אף שהמשיב עודנו עומד  ראש הממשלה

סעיפים  כאמור על טענתו כי לא ניתן לגלות את המידע המבוקש אף משום

אין כלל מקום להידרש, ובית המשפט  – חוק חופש המידעל 4)א(9-ו 1)א(9

סעיף  המחוזי ממילא גם לא נדרש, לשאלת תחולתו של חיסיון המידע מכוח

לחוק, ובכלל זה לשאלות הנוגעות לעמידה בנטל הוכחה כפי שטענה  9

 ".מערערתה
 )ההדגשות אינן במקור, הח"מ(

 

 למידע כאמור נוגעת אינההנה כי כן, כל בחינה של יתר סעיפי החוק יפה היא רק ביחס למידע שנכנס בגדריו והיא  .17

 כעת נעבור לסקירת יתר הוראות החוק הרלוונטיות לענייננו. . ממנו שהוחרג

  חוק.ההזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות  ,לכל אזרח ישראלי או תושבקובע כי  חוקל 1סעיף  .18

אינה זכות מוחלטת אלא יחסית, והחוק מסייגה, בין היתר נוכח  , ככל זכות,הזכות למידע , גםיחד עם האמור .19

האיזון שמתווה החוק בין הזכות לחופש המידע ובין זכויות  חוק.ב 2בה שניתנה למונח "מידע" בסעיף ההגדרה הרח

 )ד( לחוק17, וכן בנוסחת האיזון המופיעה בסעיף חוקב 14עד  8בסעיפים ם אחרים בא לידי ביטוי בעיקר ואינטרסי

 ((.5.9.12)ניתן ביום:  משרד הביטחון נ' גישה -מדינת ישראל 3300/11בעע"מ  ר' דיון בעניין זה)

כך, הוראת סעיף . מידע למסור רשאית אינהציבורית  רשותבהם שמקרים את רשימת החוק מונה ל)א( 9סעיף  .20

אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי רשות ציבורית לא תמסור מידע... חוק קובעת כי "ל( 1)א()9

  .החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם"

מידע בנושאים ששר הבטחון, מטעמים של שמירה על ( לחוק קובע, כי רשות לא תמסור "2א)9זאת ועוד, סעיף  .21

רשות ( לצו חופש המידע קובע כי "4)2בהתאם, סעיף בטחון המדינה, קבע אותם בצו, באישור הועדה המשותפת". 

 פעולה: ....שיטות להלן המפורטים בנושאים מידע ציבורית לא תמסור, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה,

 ".קיומם ועצם"ל צה של והאימונים התרגילים אופי ,לחימה ותורת מבצעיות

, מסירת המידע אסורה באופן מפורש. ראה למשל דברי בית המשפט העליון )א( לחוק9, על פי הוראת סעיף ודוק .22

לפסק  9 -8בפס' , (בורר-עניין רז -)להלן (24.7.19)פורסם בנבו, מיום  חנה רז בורר נ' משרד החוץ 5958/18עע"מ ב

 :הדין

http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891/14.a
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891/14.a.2
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.1
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.1
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.1
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.4
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
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. יחסית אלא, מוחלטת זכות איננה, אחרת  זכות ככל, מידע לחופש הזכות" 

 ואינטרסים שזכויות מקום, מסוימים במצבים מימושה את להגביל וצריך אפשר

 קבע, בכך הכרה מתוך. נגדה הכף את מטים המאזניים לשון על לעומתה הנשקלים

 אלו מגבלות. מסוימות בנסיבות, הזכות את לממש האפשרות על מגבלות המחוקק

 סעיף הוא ראשון. בענייננו שנדונו הסעיפים בשני, היתר בין, ביטוי לידי באות

 בגילויו אשר]...[  מידע תמסור לא ציבורית רשות" כי הקובע, לחוק (1()א)9

 בבטחונו או הציבור בבטחון, שלה החוץ ביחסי, המדינה בבטחון לפגיעה חשש יש

 ".אדם של בשלומו או

 מקים שגילויו מידע ממסירת מנועה ציבורית רשות, הסעיף מצוות לפי .9

 לשיקול המסורה בסמכות מדובר אין. המדינה של החוץ ביחסי לפגיעה חשש

 לתחולתו תנאי, בפסיקה שנקבע כפי. מפורש באיסור אם כי, הרשות של דעתה

, ממשי חשש של קיומו –' החשש מבחן' של התקיימותו הוא זה איסור של

 או חשש בכל די לא, כך לשם. המוגן באינטרס לפגיעה, הקונקרטי במקרה

' קרובה ודאות' של בקיומה גם צורך אין זאת עם יחד אך, לפגיעה רחוקה אפשרות

 והסתברות הסיכון לעוצמת יחסי באופן נאמד החשש. הפגיעה להתממשות

 בעלי מחששות להבדיל, קונקרטיים בטעמים לבססו הרשות ועל, התממשותו

[ בנבו פורסם] הסביבה להגנת המשרד' נ שני 2007/11 ץ"בג ראו) כללי אופי

[ בנבו פורסם, ]החוץ משרד' נ' הארץ' עיתון הוצאת 2975/15 מ"עע(; 5.2.2012)

 ((. 6.6.2016) 44, 26 פסקאות

 "מ(הח, במקור אינן)ההדגשות       
 

רבות נכתב על חשיבות השמירה על ערך בטחון המדינה, המהווה ערך בסיס בשיטתנו המשפטית, שכן ללא  –ודוק  .23

בטחון אין קיום למדינה, וממילא לא תוכל להתקיים ההסכמה החברתית שעליה היא בנויה. וכך הוטעם בעניין זה 

( 6.2.07: )ניתן ביום כה בלבנוןגלאון נ' וועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המער 258/07במסגרת בג"ץ 

  :8בפס' 

בטחון המדינה מזה ופומביות הדיון וזכות הציבור לדעת  -שני הערכים הנדונים ..."

הינם ערכים בסיסיים בשיטתנו המשפטית. "ללא ביטחון אין קיום למדינה,  -מזה 

ואין קיום להסכמה החברתית עליה היא בנויה. ממילא אין קיום לחירויות היחיד 

שהמדינה נועדה להגשימן. מכאן מרכזיותם של ערכי הביטחון במכלול ערכיה של 

שניצר ואח' נ' הצנזור הצבאי  680/88"ץ בגשיטת המשפט" )דברי השופט ברק ב

 (. מנגד, ללא פומביות הדיון ומימוש זכות629, 617( 4)הראשי ואח', פ"ד מב

הציבור לדעת, עלול להיפגע אופיו של משטרנו הדמוקרטי, המבוסס על החלפת דעות 

לעיל(.  6חופשית ועל אמון הציבור ברשויות המדינה ובתקינות פעולתן )ראו: פיסקה 

לפיכך, נדרש איזון הולם בין שני הערכים האמורים במצב של התנגשות "חזיתית" 

הערך בדבר בטחון המדינה, אך בה בעת ביניהם. נוסחת האיזון חייבת להגשים את 

לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בעקרון פומביות הדיון ובחופש המידע המהווים 

  "..ערכים חשובים בשיטתנו המשפטית.

נאסר לחוק עם רשימת האינטרסים שבשמם  9נמנה בסעיף  ,בהתאם, האינטרס של שמירה על ביטחון המדינה .24

רשאית שלא למסור להבדיל מרשימת האינטרסים שבגינם הרשות  וזאת )המופיעים בסעיף קטן )א((, גילוי המידע

לפיכך אף נקבע כי נכונותו של בית המשפט להתערב בהחלטות הרשות . )המופיעים בסעיף קטן )ב(( את המידע

http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.1
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a.1
http://www.nevo.co.il/case/5806166
http://www.nevo.co.il/case/20291303
http://www.nevo.co.il/case/5718924
http://www.nevo.co.il/case/5718924
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י סעיף מצומצמת וזהירה בדונו בהחלטות שהתקבלו על פ במסגרת איזון אינטרסים, תהא מלכתחילה 

 כדלקמן:   10בורר, פס' -דברי בית המשפט העליון בעניין רז )א( בחוק. ראה לעניין זה את9

, 9 סעיף בסיס על מידע למסור שאין קבעה שהרשות מקום גם, האמור לצד"

 הוראות אף על" כי, קובע לחוק (ד)17 סעיף. פסוק סוף בבחינת איננה ההחלטה

 העניין לדעתו אם]...[  מבוקש מידע מתן על להורות המשפט בית רשאי, 9 סעיף

 לבית מקנה הסעיף". הבקשה לדחיית הטעם על וגובר עדיף, המידע בגילוי הציבורי

 עומדת שההחלטה מקום גם, הרשות בהחלטת התערבל דופן יוצאת סמכות המשפט

, חריג באופן, מאפשר הוא. המינהל רשויות מעשי על לביקורת המקובלות בעילות

, ג"המל עניין ראו) המשפט בית של בזה הרשות של דעתה שיקול את להמיר

 על הממונה' נ דרוקר 7678/16 מ"עע; 12 פסקה, גישה עניין; 248-247 בעמודים

 בהפעלת((. 7.8.2017) 25-23 פסקאות[ בנבו פורסם, ]המידע חופש חוק יישום

 לבין, מזה המידע שבגילוי הציבורי העניין בין לאזן המשפט בית על, זה דעת שיקול

 כי, נפסק זה בהקשר. הגילוי-אי לצד המושכים, מזה 9 בסעיף המנויים האינטרסים

, (א) קטן בסעיף המנויים האינטרסים בין – 9 סעיף בגדרי הקיימת החלוקה

 אין שבגינם, (ב) קטן בסעיף המנויים אלו לבין, המידע גילוי נאסר שבשמם

 של ובמשקלם בחשיבותם הבדלים על מעידה – המידע את למסור חובה

 סעיף מכוח מידע מסירת-באי להתערב הנכונות, לפיכך. ריםהאמו האינטרסים

 אגף ראש' נ אורון 615/15 מ"עע ראו) מלכתחילה יותר מצומצמת תהא (א)9

 ((."11.4.2016[ )בנבו פורסם] ביטחוני ייצוא על הפיקוח

 
ינאי  2007/11בג"ץ בהיא "מבחן החשש".  (1)א()9 אמת המידה ההסתברותית שנקבעה בפסיקה בכל הנוגע לסעיף .25

 נקבע לעניין זה כי:  (5.2.2012)ניתן ביום:  שני נ' המשרד להגנת הסביבה ואח'

מבחן ( לחוק חופש המידע הוא 1)א()9"המבחן ההסתברותי שקבע המחוקק בסעיף 

שבהתקיימו חל איסור לגלות מידע שעלול לפגוע בבטחון המדינה או  – החשש

אין זה מבחן העולה לכלל "ודאות קרובה" דוגמת זה בבטחון הציבור. אכן, 

שניצר נ'  680/88)בג"ץ  המשמש כסייג לפגיעה בחופש הביטוי מכוח צנזורה

מבחן המסתפק ((, אולם אין זה גם 1989) 617( 4, פ"ד מב)הצנזור הצבאי הראשי

. בפועל, מדובר במבחן הנדרש באפשרות כלשהי, ולו גם רחוקה, לפגיעה כאמור

לתוחלת הפגיעה בבטחון הציבור או בשלומו. מכפלת עוצמת הסיכון בהסתברותו 

 258/07)השוו: בג"ץ  מצביעה על תוחלת הסיכון לשלום הציבור או לבטחונו

)לא  2006י המערכה בלבנון גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירוע

 לפסק הדין(. 4)פסקה  , מפי הנשיאה ד' ביניש(."2007פורסם( 
 

חוק מוסיף וקובע כי אף מידע שהרשות רשאית או חייבת שלא למסרו, יש לגלותו אם ניתן לעשות כן תוך ב 11סעיף  .26

 השמטת פרטים, התניית תנאים בדבר השימוש במידע וכיו"ב. 

 שנתן לאחר אלא, שלישי צד בזכויות לפגוע העלול מידע מסירת על יורה לא המשפט בית כי קובע( לחוק ג)17סעיף  .27

 .  טענותיו את להשמיע הזדמנות השלישי

נוסחת איזון, לפיה רשאי בית המשפט הדן בעתירה על החלטת רשות לפי החוק להורות על  )ד( לחוק קובע17סעיף  .28

לחוק, אם לדעתו העניין הציבורי בגילוי המידע עדיף וגובר על הטעם לדחיית  9גילוי מידע מהסוג הנזכר בסעיף 

 הבקשה. 

http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/17.d
http://www.nevo.co.il/case/21482099
http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.b
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a
http://www.nevo.co.il/law/71891/9.a
http://www.nevo.co.il/case/20003015
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 מדת המשיבע

העותרת, נעשה שימוש  סבורהוי פנים שבה, מידע הקשור לטכנולוגיה לזיהבקשה לקבל העתירה שלפנינו עוסקת ב .29

שממנו והלאה נעשה שימוש  המועד :בעניין מידע זה ובכלל, יהודה ושומרון אזור בשטחיידי כוחות צה"ל  על

בטכנולוגיה באזור; האזורים שבהם נעשה שימוש בטכנולוגיה; מספר המצלמות בעלות התאמה לטכנולוגיה לזיהוי 

( המותקנות בכבישים ובצמתים באזור; המחסומים בהם מותקנות המצלמות ומספרן; המצלמות -תווי פנים )להלן

"ש בהם מותקנות באיוהיישובים הפלסטינים בהם מותקנות המצלמות ומספרן; הישובים הישראליים והמאחזים 

 להפעלת הנהלים מן העתק; באזור ספר בתי או חולים בתי בסביבת מצלמות של קיומן המצלמות ומספרן;

 התמונות מאגר מקור ;למצלמות הטכנולוגיה ספק מול התקשרות הסכם העתק ;והתקנתם פנים לזיהוי טכנולוגיה

הגורם המנהל את  זהות ;פנים זיהוי טכנולוגיית באמצעות שצולם אדם של זהותו מאומתת שמולו הסרטונים או

ת מידע מהמאגר או מהטכנולוגיה מאגר התמונות; זהות הרשויות שלהן קיימת גישה למאגר התמונות או המקבלו

הקיימת; משך הזמן בו נשמרת תמונה במאגר התמונות; שמירת תמונות של קטינים במאגר; משך הזמן לשמירת 

תמונות קטינים במאגר התמונות; איזה מידע נשמר במאגר התמונות פרט לשם המצולם ופירוט אמצעי אבטחת 

על בסיס  2019נתונים אודות צעדי אכיפה שננקטו בשנת ות; המידע הננקטים; למי קיימת גישה למאגר התמונו

  .טכנולוגיית זיהוי פנים

 אלא, באזור במקרה דנן במישריןהוראותיו של חוק חופש המידע אינן חלות נקודת המוצא לדיון היא כי כאמור,  .30

 עריכת תוך, מנהלית סבירות של כעניין, החוק עקרונות בראי נעשה של מסירת מידע בהקשר הדעת ששיקול

 המציאות רקע על, האזור של הייחודיותמבצעיות -הביטחוניות מהנסיבות כתוצאה הנדרשים האיזונים

  .בו השוררת המורכבת הביטחונית

לא למותר לציין, כי באזור יהודה ושומרון קיים מזה שנים רבות מצב ביטחוני מורכב, המתאפיין בתופעות רחבות  .31

היקף של ביצוע פעולות טרור מסכנות חיים נגד אזרחי מדינת ישראל ונגד ביטחון מדינת ישראל והאזור, המבוצעות 

ם". דומה כי במצב דברים זה, הצורך בהגנה על בידי ארגוני טרור, התארגנויות מקומיות, וכן "מפגעים בודדי

שמפעיל מפקד האזור בבואו לבחון בקשה למסירת מידע בנושאים האינטרס הביטחוני, במסגרת שיקול הדעת 

מקבל משנה תוקף  –מודיעינית של כוחות צה"ל הפועלים באזור -מבצעית-הנוגעים לליבת הפעילות הביטחונית

 וחשיבות.  

לפניית העותרת מחייב  מענה ,בנושא מידע של להעדרו או לקיומו להתייחס ומבלי, יללכל האמור לע בהתאם .32

ואין אלו פני הדברים היה החוק מוחל באיו"ש, גם אם . משכך, גופי מודיעיןהתייחסות למידע המוחזק על ידי 

 . בו 14אזי היה המידע המבוקש מוחרג מגדרו בהתאם להוראת סעיף , כאמור

 כעניין ,המידע חופש חוק עקרונות ובכללם המנהלי המשפט של היסוד לעקרונות עצמו מכפיף האזור מפקד ,כאמור .33

הרי שהטעמים להחרגת מידע המוחזק על ידי מערך המודיעין של צה"ל מגדרי החוק,  מכאן .מנהלית סבירות של

וחד משמעית של כל חומר שנוצר או נאסף על  מוחלטתכי מדובר בהחרגה  . ויוזכר,ואף ביתר שאתבענייננו,  יפים

המידע המבוקש כלל אינו עניין לבית המשפט הנכבד לענות  ,לעמדת המשיב ,ועל כן ידי מערך המודיעין של צה"ל

 בו. 

ידי -ימשיך המשיב ויטען עוד כי כל המידע שהתבקש על ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל ואך בבחינת למעלה מן הצורך .34

ישנו, מתייחס לאיסוף מידע אשר חשיפתו תפגע בביטחון המדינה וביטחון האזור ותחשוף שיטות העותרת, ככל ש

( לצו חופש המידע הקובע כי לא 4)2חוק וסעיף ל( 1)א()9פעולה מבצעיות של צה"ל. על כן, אף ברוח הוראת סעיף 

 דין זה מטעם ואף המידע למסירת העותרת לבקשת להיעתר ניתן לא, יימסר מידע בנוגע לשיטות פעולה מבצעיות

 .להידחות העתירה

ככל שיהיה צורך להרחיב אודות הסיכון הביטחוני והצורך להימנע מחשיפת שיטות פעולה מבצעיות של צה"ל,  .35

)ב( 17)ר' סעיף  בעניין מקצועית דעת חוות להציג ואף, סגורות ובדלתיים אחד צד במעמדיבקש המשיב לעשות זאת 

 .((3.11.2014) בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' משרד התקשורת 6019-08-14ם( -מ )י"עתלחוק; וכן, 
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כפי שהודגש, עסקינן בהחלטה שנשענת על שיקולים  .36 יטה שלא בית המשפטביטחוניים ברורים, מן הסוג ש

 במסגרת הרשות בהחלטת להתערב המשפט בית של כונותו"נ. כפי שניסח זאת בית המשפט העליון: םבהלהתערב 

 מ"עע) "עסקינן)א( 9 סעיף פי על בהחלטות כאשר יותר ומצומצמת זהירה מלכתחילה תהא, האינטרסים איזון

 ((11.4.2016) ביטחוני ייצוא על הפיקוח אגף ראש' נ אורון 615/15

באזור ומהות המידע המבוקש, ההחלטה שלא למסור  המציאות והצרכים הביטחונייםלאור כלל האמור, ועל רקע  .37

את המידע הינה סבירה בהחלט ואף למעלה מכך, מתבקשת והיא אינה מקימה עילה להתערבותו של בית המשפט 

 הנכבד.             

ומבלי שיהא בכך כדי לאשר או לשלול קיומו של מידע  המידע בבקשת 9' ס במסגרת שהתבקש למידע ביחס, ועוד .38

יוער כי מהאופן בו נוסחה הבקשה עולה כי העותרת מניחה שקיים הסכם התקשרות עם "ספק  -כאמור 

כי לא ניתן ליתן פסק  קובע)ג( לחוק ה17טכנולוגיה". על כן, ראוי להפנות בעניין זה את בית המשפט הנכבד לסעיף 

 לפנידין המורה על מסירת מידע העלול לפגוע בזכויות צד ג', אלא לאחר שניתנה לו האפשרות להשמיע את טענותיו 

      ((.10.2.16)ניתן ביום:  דרוקר' נ רגב 49/16בית המשפט )ר' בעניין זה עע"מ 

אין לה  מטעם זה אףולעמדת המשיב,  שאלון",בצורת " נוסחה למעשה רובה ככולה, ,כי בקשת המידעיצוין לבסוף  .39

-לפסק נפנה בעניין זהמנת ליצור מסלול להגשת "שאלונים" לרשות מינהלית. -מקום. חוק חופש המידע לא נועד על

 :(29.6.2008) ירושלים עיריית' נ קורדובה משה 1084/07( ם-י) מ"בעת סולברג השופט' כב של דינו

 בסעיפים לפרוטות נפרטה, לחוק 1 בסעיף נס על המורמת, מידע לקבל "הזכות

 והוא, ציבורית ברשות המצוי מידע כל" הוא, בחוק הגדרתו פי-על', מידע. 'שלאחריו

 לרבות, "החוק קובע' מידע קבלת' ולגבי", ממוחשב או מצולם, מוסרט, מוקלט, כתוב

 דרך בכל מידע קבלת או מחשב פלט קבלת, צילום, העתקה, האזנה, צפיה, עיון

 לשון הסעיף נוקט, נוסחו פי-על". החזקתו וצורת המידע לסוג בהתאם אחרת

 בו שאין ממה גם להתעלם אין אולם. למעט ולא לרבות בא הוא לכאורה. מרחיבה

 הוא בו הפורמט ויהא, קיים למידע ורק אך מתייחס שהוא לכך לב לשים יש. בסעיף

 צריך הוא הצגתו ולשם, הרשות של בידיה קיים שאינו מידע. יהא כאשר שמור

 יועמד המידע: "מלתתו הרשות את לחוק( ה)7 סעיף פוטר, והפקה עיבוד לעבור

 את לעבד חייבת הרשות ואין הציבורית הרשות בידי מצוי שהוא כפי המבקש לרשות

 - ישראל מדינת 1825/02 ם"בעע, כך על נאמר כבר". המבקש של לצרכיו המידע

, לטעמי, שנורה מקום אין" כי, 726(, 3)נט ד"פ, אבות בתי איגוד' נ הבריאות משרד

 גבי על נעשו אם בין, המקוריים שהחישובים בהנחה, חישובים' לייצר' למערערת

 בנמצא". עוד אינם, אחר באופן נעשו אם ובין אקסל תוכנת

 מסירת עם הסבר דברי לצרף הרשות מן לצפות מקום יהיה לעיתים כי אמנם ייתכן

 כאמצעי, טיבו על פרטים למסור הרשות מן לצפות גם סביר. ברשותה שיש מידע

 להוראת שגם ודומני, זו בסוגיה מסמרות לקבוע בא אינני; החוק הוראות להגשמת

 על להטיל בא לא החוק, ככלל אולם. עליה השפעה נודעת להיות עשויה( 1)8 סעיף

 בנבכי האצור המידע את למסור ובכך, לשאלונים להשיב החובה את הרשות

 כוללת איננה מידע לקבל האזרח של זכותו, החוק פי-על. פקידיה של מוחותיהם

 לייצר מהם ולדרוש, מחקר עבודות לערוך הרשות לפקידי להורות הזכות את

 ההיגיון עם גם היטב מתיישבת זו שמסקנה דומני. קיימים שאינם מסמכים

 הרשות פקידי על להטיל צפויה לאזרח כזו זכות הענקת שהרי, החיים וניסיון

  ".סופי-אין עומס

 )ההדגשה אינה במקור, הח"מ(

http://www.nevo.co.il/case/20003015
http://www.nevo.co.il/case/20003015
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 בית המשפט הנכבד ימצא לנכוןשמעבר לכל האמור לעיל, לא יוכל המשיב להוסיף ולהרחיב. המשיב יבקש, כי ככל  .40

 צד במעמד נוספים הסברים להשמיע לו יתאפשר, אזי )ב( לחוק17לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח סעיף 

החריג לפיה במקרה דנן חלים  ,נימוקים מפורטים לעמדהחוות דעת מקצועית ו, ולהציג סגורות ובדלתיים אחד

( לצו. בנסיבות העניין, בית המשפט 4)2( לחוק ובסעיף 1)א()9סעיף  הסייגים ברוח( לחוק ו1)א()14ברוח סעיף 

ומר נוסף ככל ונדרש וזאת בהתאם ן בחימוסמך לקיים דיון במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות, ובכלל זאת לעי

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' משרד  6019-08-14ם( -מ )י"עת)ב( לחוק )ראו: 17להוראות סעיף 

 . ((3.11.2014) התקשורת

לאור כל המפורט לעיל, לעמדת המשיב, בדין סורבה בקשת העותרת. לפיכך, בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות  .41

 ת העותרת בהוצאות המשיב ובשכ"ט עו"ד. את העתירה ולחייב א

 

 

______________________________ 

 נגה קידר, עו"ד 

 אזרחי -בפרקליטות מחוז ירושלים 

 ב"כ מדינת ישראל
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