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ירש.1
ר"זלצברגרעעלושהר"דשלמיסודההפרטלהגנתהמוקי,2

'ואחבלוםעידוד"עוכ"בבמופצעות
רתועה6276317-02;'פקס;2ס-6283555!טלפון

דג3

והשוקרתיהודאלאיזוףהצמאיהמפקד
המדינהפרקליטותבאמצעות

49029ד"ת,29דין"אצמאו'רח

ירושליט
בשימה6467011-02:'פקס;6466194-02:טלפון

המדינהמטעפמשלימהתגובה

,המדינהמטעםמשלימהתגובהבזהמוגשת,2011.2.7מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאם

.ל"לחויציאתואתלהדגיר(העותר;להלן)1העותרבבקשת,העתירהשלעניינה.1

העונירהדיןכיסבורהמשיב,2010.2,25מיום,המקדמיתהמשיבבתגובתשנכרנבכפי.2
מודיעיניוזומרעלנסמכהלחויילהשתךיציאתאתלהתירשלאההלטתושכן,להידהות

האיסלאמייהאד'הגבארשןבכירהינוהעוהרכיהמלמד,בעניינותקייםסודי
.האזורבטחוןאתפסלול"לחויציאתיוכיהפלשתינאי

החומרעלכסיוןתעודתשתוצאכךעלהעותריםעמדו,2.ג.2011מיוסבבקשתם.3

גפנילהציגחובההמשיבעלמוטלתכי,הינההעותריםטענת,בתמצית.הסודיהמודיעיני
,העתירהנשואלהחלטההרלוונטיתהתשתיתבלאתהנכבדהמשפטביתובפניהעותריט

,כחסויהחומראתלראותהעותריםיסכימואםרק,לטענתם,חסודיהחומראתובכללה
מהצגתלהימנערשאיהמשיביהיה,הסודיהחומרעלחסיוןתעודתתצאלחלופיןאו

46-44סעיפיםמכוחוואוג,העותריםובפניהנכבדכמשפטביתבפניהסודיההומר

,(הראיותפקודת!להלן)ג197-התשלייא,[הדשננוסחהראיותלפקודיו

כיוון.להתנגדותההרקעאתבזאתלהסבירומתכבדוג,זולבקשהמתנגבתהמדינה.4

תעודהבתוצאתהצורךלשאלתבעיקרלהלןנתייחס,עלשתנאיצויצאלאזהשבהליר
,והראשונידיונינשלבחסיון
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ץ"בגבפניהדיתבהציפיתפקורהנוהג

נוהגשלתקפוונועללהשיגלמעשהמבקשיםהעוהריםכי,להזכירהמשיבמבקש,ראשית5

מוגשתכאשר,זהלנוהגבהתאם,זהנכבדמשפטביתבפניבדיוניםהמקובלשניםארוך

המשפטבית,סודיחומרעלשהתבססההחלטהנגדלצדקהגבוההמשפטלביתעתירה

ומחליט,סגורותובדלתייםאחדצדבמעמד-העותרבהסכמת-הסודיהחומראתבוחן

,הזדמנותבאותה,וסבירהחוקיתהחלטההיאעליוהנשענתהמינהליתההחלטהתאם
אתלעומריםלגליתהמינהליתלרשותלהורותמקוםישאםגסהנכבדהמשפטביתבוחן

להחליטהרשותרשאיתואז,לגביופרפראזהלתתאו,חלקואתאו,כולוהסודיההומני
בהלחזויואו,הענייןלפיהפרפראוהןאתאוהסודיהחומראתלגלותברצוננואם

.עליומההסתמכות

נוהגעל,שנהגבלעתירותשליעותבמאית"הנכבוהמשפטביתאתכיוסמשמשזהנווזג.6

פדאור,הממשלתיתהעיתונותלשכת'נסרי02/9614ץ"בדנגהנכבדהמשפטביתאמרוה

המשפת-בית,העותובמנחותשלאחסויותצואיותעיוןשלזהנוהג":(03-2-41720031

שלביסודוהעומדההיגיון".עליולערערעודאיןשכיוסודורי...ובהדשניטבומחזיק

,הפניםשר'נדאהר85/448ץ"בבגהנכבדהמשפטביתשלדעובפסקהיטבהוסברהנוהג

:(4$19)נ0ץ(מג2י"פד

,מאתנוניקשזהכאשר,לעותרלהיענותעלינוכי,בידיספקהיהלא"
באבאמצעות

-

.המשיבשלבתשובתוהוזכראשר,החסויבתומרשנעיין,כוחו-וחוכ

אזכי,חומרבאותועיינולולאשכן,נבונההייתההעותרשלזובקשתו
פעלשהמשיב,כלשהיראיהבהעדר.להתקבללעתירהסיכויהיהלאבוודאי
אתשביססהמשיבומשהצהיר,זריםשיקוליםומתוןלג*בתוםשלאזהבעניין

יכולנושלאהרי,יודעיםהיינולאטיבושאת,חסוימידעעלבנדוןהחלטתו
עלרעתנו.כדיןשלאגיתןהאמורשהצו,המסקנהאללהגיעאופןבשום
היינוחייביםשכן,זהבמקרהמשנההייתהלאהגלויהחומרשלמשקלו
מספקתתשתיתהיווהאכןהתסויהחומרכי,לסתורראיהבהעדר,להניח
תצוףלמתן

החומרלהגדרתהמנימוומעולם?מאשהעותריםכךעלמבוססוהנוהג,העותריםלטענת.?

,כסודילהיחשביכולהחומראיןהסכמתםובהיעדר,"וזסוי"כ

המשיביבקשכעתכבראולם,בידםשטעותסבורשהמשיבלכךהסיבותיפורטובהמשך

אלהסב
בניגודעומדתהעותריםשלשטענתכן,לכךהנכבדהמשפטביוןשללבותשומתנ"

."עליולערערעודאיןכיום"כי,כאמורנאמרעליו,לעילשהווכרנוהגלאותו

המינהליתחהחלסהבבסייתשמדהחומרשלסייועו



56276317DEF~RRTMENTק.84 TO817-קחח-33:132811ח0קקח21זח8ח

43-

המשפטביתעמדווהבחנהעל.סודיותלביןחסיוןביןברורההבחנהבוויןקיימת,כידוע,8'-

!כדלהלן,(2009)09-33-352פדאור,מלקוט'ניוחנןגיא06/8943א"ברעהנכבד

דיןלבעלכאשר,ומשפטחקירהבהליניתפקידמשחקהחיסיון-חיסיון"
רלוונטיתשהיאלמרותהראיהאתמלגלותפטורהוא,חיסיוןטענתעומדת
*למשפט

**
חובת,החקיקהשלולרותבתלאורכהפזורותסודיותהוראוה-סודיות
למנועותכליתההמשפטיybnnלמסגרתמחוץאדםעלמוטלתהסודיות
היאהסודרות,שלישייםצדדיםגפניאוהציבורבפניסודימידעשלחשיפתו

הכופההויןדיוניאירפיעלראיההגשתנדרשתשבהתזמןלנקודתעד
בציטוטההדגשות]...לחודוחיסיוןלחודשסודיותמכאן...הסתרותאתמבסל

I,עג-הוספו,שבהמשןבציטוטיםגםכמו,זה ~s .p
להוציאהמשיבחייבהאס!החסיוןלשאלתנוגעונהמשיבלביןהעותריםביןהמחלוקת.9

להחלטהתשתיתששימשחומרשלבסודיותוכופריםהעותריםכאשרחסיוןתעודונ

.הסודיותבשאלתמחלוקנוכלשאין,היאהמשיביםעמדת,ץ"בגבפניהנתקפתמינהלית
בעניינוהמיגהליווההחלטהבבסיסהעומדהחומרכדוגמת,מודיעיניחומרשלסודיותו

.זהחומרשלסודיותועלהמורותרבותחקיקההוראותעלנשענת,העותרשל

,(כ"השבחוקילהלן)2002-ב"וותשס,הכלליהביטחוןשירותלחוק29סעיף,למשל,כך
2כדלקמןקובע

עונשיוסופות.19"
עובדיוזהיתהשירותגוהליהשירווההוראות.כלליס(ו)(א)

פרטיםוכןבהווהיאובעבר,מטעמווהפועליםהשירות
חסוייםהם,בתקנותשייקבעולשירותבנוגעאחרים
.אסורפרסומםאווגילוים

,היתרבלאזהחוקלפיחסוימידעהמפרסםאוהמגלה(ו)(ב)
לפרסוםאולגילויאדםהביא;שניםשלושמאסר-דינו

.שנהמאסר-דינו,ברשלנותכאמור
-ו44סעיפיםלפישדמסמכותלגרועכדיזהבסעיףאין(ו)(ג)

או,ד197"א"ההשל,חדשןזגוסתהראיותלפקודה45
,(חירוםשעת)ההגנהתקנותלפיהצנזורמסמכויות

דיהכללפיפרסוםלמביעתאחרתסמכותמכלאו,1945
פרקהוראותמתחולתלגרועכדיזהסעיףבהוראותאין(2)

1977ן-ז"התשל,העונשיןלחוק'בבחלק'ז

אתריסלפרטינוהכלליהביטחוןשירותלתקנות2תקנההותקנה,כ,השבילחוקבהתאם
,2004-ד"התשס,(לפרסוםהאסורמידעלפרסוםוהיתרחסוייסהםאשרלשירותבנוגע

2כדלהלןהקובעת
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,אמורפרסומםאווגילויםחסוייםהםלהלןהמפורטיםבנושאיםפרטים"
:אלהלתקנותאולחוקבהתאםלפרסוםאולגילויהיתרניתןכןאםאלא

***
וחכמותפעולהדרכי,יכולות,משימותלחשוףכדיבהםשישפרטים(3)

;השירותיחידותשלמסווגיםואמצעיםמבצעיתכגמירותחשאיותיפעולה
;לזיהויםלהביאשעלולפרטוכלהעפרותשלמידעמקורות(4)
.ביטחוניסיווגלגביונקבעואשרבשירותשמקורואחרמידע(5)

הוגדרבו,העונשיחחוק!להלן)1977"ו"התשלהעונשיךלחוק113מסעיףעולהאףכך,10

נקבעוכן,"בסודלשמרהמחייבהמדינהבטחוןאשרידיעה"כ"סודיתידיעה"המונח

שמי

)קבלתהנסיבותאומקורה,החזקתהסדרי,צורתה,תוכנהאשרידיעה"

מחייגהמדינהביטחוןכי,היאוזזקה,בסודלשמרההחובהעלמעידים
חוכתכןאםאלא,גמודלשמרה

אתרתי

נכנסותעסקיכןשבהןשהידיעותכיוון
תידיעותכיברי,לעילשפורטוהחוקהוראות"לגדי

עלנעמודלהלן.שוטיותהינןהעותרשלבענייההמינהליתהההלטהבתשתיתהשמצית

חובההמדינהעלקמההעותריםלבקשתהאם,קרי-העותריםמעורריםשאותההשאלה

חסיוןהשדתלהוציאממשיבנדריוהאם,ץ"לבגעתירהבמסגרתאלהידיעותלגלות
.ץ"בבגהליךבמסגרתמגילוייןלהימנעכדיהידיעונןבעניין

הפליליבהעידחסיוןותעודנהחסיתעל

ועראיותסוגיבין.הראיותפקודתשלהשלישיבפרקמעוגןההסויותהראיותנושא.11

עדות,ס"עועדות;פסיכולוגעדות;רופאעדות,עונדאדותפרקבאותוהמנויותהחסויות

המדינהלטובתבחסיון44"46סעיפיםעוסקים,(עצמיתהפללהמפניחסיון;דתכהן

ראשכאשרנוצריםאלהחסיונותכי,קובעתהראיותפקודת.הציבורלטובתובחסיון

בתעודה-דעתומביע,הענייןלפי,השריטאחדאוהחוץשר,הביטחוןשר,הממשלה

אושלההחוץביחסי,המדינהבביטחוןלפגועעלולהמסויימתראיהמסירתכי-חתומה

.הענייןלפי,השובציבוריבעניין

בהתאם,זהמסוגבחסיוןלהלןנתמקד,המדינהלטובתבחסיוןוובעתירהשענייננוביולך,12

.הראיותלפקודת44לסעיף

אין"(1):כפולההובאההראיותפקודתקובעת,חסיוןתעודתתחתתחומותראיותלגבי.13

אפואהופכתווראיה,אותה"יקבללאהמשפטיבית(2))אותה"למסורחייבאום

לצדלממשחהויהאיןגםאייצא,פותחיקבללאהמשפטבית.קבילה-בלתילראיה

שפנגי
_
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יחידדןבפנימתקייםהמדינהטובתשלמטעמיםחסויהראיהלגילויעתירהשלהליך.14
עליורהבעתידהשדןהמשפטבית,הראיותפקודתשמורהכפי.העליוןהמשפטבבית

."לגלותהלאשישהענייןמןעדיףצדקעשייתלשםלגלותההצורך"אםהראיהגילוי

איננהחסיוןשקודת,העותריםשלמבקשתםהעולהלרושםבניגודכי,להזכירהשוב.15

לצזלהציגםמבלי,בלבדהמשפטלפיתמסמכיםלהצגתפלילייםבהליכיםמשמשת

החומרשלהפיכתופירושו-פליליהליךבמסגרתמסויםונומרעלחסיוןהטלת,השני

.אותויקבללאהמשפטביתמשכךכיקובעתהראיותופקודת,קביל-לבלתיעצמו

תעודתמהוצאתלחלוטיןשוגהמינהליבהליךחסיוןתעודתהוצאת,זהבהקשר;ויופגש.16

44סעיףלפיחסילןתעודתשהוצאהלאחר,פלילייםבהליכים.פלילינהליךחסית

לעשותשניתןככל,הנותרותהראיותסמךעלבהליךהמשפטביתדן,הראיותלפקודת תמשלטבזת.את,
ליקודת44סעיףלסיחחסהאסיאבתעלממתמדאעוהאלינחלי

,מינהליבתליך,ואתלעומת,פיהןעלהנאשםאתמרשיעואינובהןמעייןאינו,הראיות
בחומדהנכבדהמשפטביתיעייןלאאם-ומכוחה,המינהלתקינותחזקתלרשותעומדת

לאהנראהככל-סבירההייתהלאתמשיבשהחלטתלכךאינדיקציותובהיערך,הסודי

'צוזכוחוונמפקד'נמטור88/792ץ"בג;ראו)העתירהמדחייתמנוסיהא
בגהת,ל!

המ

"
,(מטוועניין:להלן;(1989)542(מגננר"פ,רבית

המינהליבהליךסודייםראינה

מידעעללהתבססרשאיתמינהליתרשות,המינהליבמשפטהמושרשיםהכלליםפיעל".17

(2)2006על-חק,קרלסון'נהפניםמשרד05/5237ם"ליר"החלטתהלצורךחסוימודיעיני

חומרעלהנשענתהחלטהמקבלתהמינהליתהרשותשכאשר,לחלוטיןברור.((2006)792

שעמדהסודיהחומראתזהלאדםלהעבירמחוייבתאינההיא,אדםשלבעניינוסודי

המינהלסדרילתיקוןלחוק3סעיףביניהם,רביםבחוקיםנקבעוהכלל.ההחלטהביסוד
,המידעתופשלחוק9סעיף,(ההנמקותחוק:ולהלן1958-ט"התשי,(והנמקותהחלטות)

.לפיווהתקטתכ"השבלחוק9נוסעיף;המידיחופשחוק:להלן)1998-ח"התשנ

שאינםרקלאהמינהליתהרשותפקידי,דלעילמההוראותמהלקשעולהכפי,למעשה.18

לאאםכןלשיותושאיםאייםאףהםאלא,תליוהנוגעסודי*חומולאדטלהציגחייבים

,כ"השבלהוק19ובסעיףהמידעחופשבחוקבמפורשנקבעוהאיסור.לכךהוסמכו
סודיתידועהשמסרמי"!הקובע,העונשיןלחוק113אבסעיףגםכמו,לעילשצוטט
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-סודיתידיעההגדרתזהלעניין,,שנימעשרהחמשמאסר-דינו,לכךמוסמךכשאינו

:כדלהלןהיא-113אסעיףעלאףהחלה,השנשיןלחוק113לסעיףבתתאט

לסוגהנוגעתידיעהאו,בסודלשמרהמחייבהמדינהבטחוןאשרידיעה(ו)"
,הכריזה,הכנסתשלוהבטחוןהחוץועדתבאישור,שהממשלהעניגיס
ברשומותשפורטםבצו

סודיים5עניניםהםכי*
,קבלתהנסיבותאומקויה,החזקתהסדרי,צורתה,תויגהאשרידיעה(2)

מחייבהמדינהביטחוןכי,היאחזקה,בסודלשמרההחובהעלמעידים
אחרתןהוכחכןאםאלא,בטורלשמרה

?

L

רהבותפרפראוותהמינהליותהרשויותמציגות,הסודיהחומרהצגתשחלף,לצייןראוי*
מתן.בסודיותלמנועמבלילעותרלגלותניתןאותן,סודיחומרלאותוביחסשניתןככל

לביןהנמקהולקבלתהוגןלהליךהאדםשלוכותוביןראויאייוןמהווההפרפראזה

.בציבורשלוסועלהמדינהבטחוןעלשמירהשלהחשוביםהאינטרסים

החלטהנגדלצדקהגבוההמשפטלביתעתירהמוגשתכאשר,דברינובתחילתכאמור.20

החומראתהמשפטביתבוחןלפיושניםאבוךנוהגקיים,סודיחומרעלהמתבססה

ההחלטההאםומחליט,השתרבהסכמת,סגורותובדלתייםאחדצדכמעמדהעודי
ממנוחלקלגלותלמשיבלהורותישוהאם,וסבירהחוקיההיאעליוהנשענתהמינהלית

העומדתהתשתיתאתלכהוןהמשפטביתיכול,ווביירך,עליולהסתמכותבתנאילעותר

ואתהחלטהאותהשלחוקיותהאתלברצן-כךומתוך,המינהליתההחלטהברקע

המינהליההליךונקינותחוקתלמדינהקמה,לכךמסכיםלאהעוהראם.סבירותה

.החלטתהאתכדבעימבססהסודיהחומרכיחזקההמקימה

חסיוןתעודתלהוציאהמשיבאתלחייבאיך

חסיוןונעורתלהוציאאותויחייבןהנכבדמשפטשביתמקוםאיןגיהינוןהמשיבעמדת.21

.לכךהסיבותיפורטולהלן.ההליךשלזהדיוניבשלב

לעותרסתוייםחומליםלהציגבבמהבהליךחובהאיו

שלהדיתיתוכותואתהמסדירותספציפיותהוראותקיימות,כיצוע,אורהייסבהליכים,22

:ראו)בידיוהמצוייםונתוניםמסמכיםגילויהשנימהצדלדרושהמשפטילהליךצד

הדיןסדרתקנות:לגזלן;984נ-התשמיד,האזרחיהדיןסדרלהקנות118-112תקנות

,(האזרחי

החקירהבחומרלעייןהנאשםשלזכותואתבמפורשהחוקקובע,פליליבהליךאף

לאפשרהמדיגהעלמקבילהחובהקיימתוממילא,לאישוםהנוגעיםהחומריםוברשימת
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,[משולבננוסחהפליליהדיןסדרלחוק81-74סעיפים:ראו)אלובחומריםלעייןלו
.(1982-התשמייב

הוראותרקעעללקרואיש,חסויותבראיותהעוסקיםהראיותפקודתסעיפישאת,מובן.23

במסמכיםלעליןאפשרותהמשפטילהליךהשגילצדלתתתמחייבלת,אלחקונקרטיות

אלהדיוניותגילויחובותשלקיומןבשל.להליךהנוגעיםובראיות
~

-dbyצורךגסהיה,דין

.סוזימידעעלחסיוןתעודתלהוצאתאפשרותבהסדרת

המסיכיםבהלעייןלעותילאפשרהמשיבעלחובהאין,ץ"בבגהדיןלסדריבהמאס.24
תקנותפי-עלהמסמכיםגילוילהליךמקבילהליךאיןואף,להחלטתוגייסששיפשף

חייבאינוהמשיב,תנאי-עלצולמתןבקשהשלהדיונישבשלבבוודאי.האורחיהדיןסדר

ביתכךעלעמד,לעתירההכתובהבתגובתילאמורמעברלעותרכלשהומידעלהעביר

;לדוגמאראו-פעמיםמספרהנכבדהמשפט

על-תק,הביטחוןשר'נגיער09/7139ץ"בבגמלצרחשופט'כבהחלטת

ו009א)8053(4)2009

על"תק,הבטחוןמשרד'נשלוםבן00/1970בביץוולטיהרשם'כבהחלטת

1(סס20)1877(2)2000

,דתותלענייניהשר'נהו-אבו7603/ן9ץ"בבגאגמוןהרשמת'כבהחלטת
1(י300199(3)99על-תק

על-תק,ישראלמדינה'נאלוני03/10368ץ"בבגשחםהרשם'כבהחלטת

2004(1)225720044);

מקרקעןמנהל'נאלסנע05/2908ץ"בבגליבוביךהרשמת'כבהחלטת

.(28%200ג(2005נ4תקטול,ישראל

המשפטבבתיהןלצדקהגבונוהמשפטבביתהן,מינהליותבעתירותהדיןסדרןועודזאת.25

,פשוטיםדיונייםהליכיםקיוםשמאפשרדיןכסדיימלכתחילהנקבע,מינהלייםלעניינים

הציונייםהבינייםהליכישללעלויתורתוך,ויעילמהירסעדמתןלאפשרבמטרה

משפטבתילחוק(2)13סעיףהוראתזוזלענייןראו.האזרחיהדיןבסדרהקיימים

דומהיהיהמינהלייםלענייניםהמשפטבבתיהדיןשסדרהקובעת,מינהלייםלעניינים

2כדלקמן,,ץ"בבגהדיןלסדר

לרבות!מינהליתובתובענהמינהליבערעור,מינהליתבעתירההדיןסדרי"
למתןערובהוקביעתבינייםצו,אחריםמועדים,עתיוהלהגשתהמועדלענין
הדיןלנודרידומהבמתכונתיהיומינהליתבעתירההדיןסדרי;בינייםצו

בשינויים,לצדקגבוהמשפטכביתבשבתוהעליוןהמשפטבביתהנהוגים
וימהירסעדסהבנרחובאופן,המשפטיםשרשיקבע

-

לאייםאפשרותתוך5ל
".דרוששהדברככלעובדתיבירור

בביתמינהליותבעתירלתהדיןלסדרהאזרחיהדיןסדרביןההבחנהתכלית,כידוע
"הדיוןהחשת"בהרצוןהוא,לצדקוזגבוההמשפטובביתמינהלייםלענייניםהמשפט
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,זהלעניין,האורחיהדיןבסדרהנהוגיםבינייםהליכיעלויתורתוךהמינהלייםבהליניס
בנק'נלצייןראשוןעיריית06/9682ם"בעענאורהשופטת'כבשלדינובפסקראו

,008ק)496(3)2008על-חק,הפועליך

אופיובשל"מיוחדיםדיןסדרינקבעולצדקהגבוההמשפטבבית"

ובמינימוםיחסיתבמהירותהדיוןאתלקייםוהצורךההליךשלהמיוחד
ביניימיהליכישל

לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרזהב-הררענן)

251(
11991י

לתכנוןהמקומיתהוועדה'3ויטנר541?/01ם"בבששהםוגרשם'כבההלטתראלוכן

המהותיהמינהליהדיןלענייןראווכן;(2002)881(1)2002על-תק,"שרונים"ובנייה

הנשיא'כבשלדינופסקאתמינהלייםלענייניםהמשפטובבתיץ"בבגהמיוחדוהדיוני

.(2004)411(6)נטר"פ,הפניםמשרד,נסורגיי04/10811בעעייםברק

צושניתןבטרם,הראשוןהדיוניבשלבכברחסיוןתעודותלהוציאהמשיבשחיוב,מכאן

בבסיסשעומד,ומהיריעילסעדמתןשלהרציונאלעםאחדבקנהעומדתאינה,תגאי-על

-לצדקהגבנההמשפטבביתהדיןסדר

סדרי)מינהלייםלעניניםמשפטבתילתקנות13לתקנהבהתאםכי,יצוייןמוסגרבמאמר.26

רשאימינהלייםלענייניםמשפטכביתבשבתותמחוויהמשפטבית,2000-א"התשס,(דין

הסכמתלכךשניתנובלאאףסגורותובדלתייםאחדצדבמעמדסודיבהוסרלעיין

,באאמורלענייניסמשפטבתילחוק(2)13לסעיףבהתאם,לעילשכאמורכיוון,הצדדים

עיגנה,ץ"בבגהדיןסדראתלשקףאמורמינהלייםלענייניסהמשפטבבתיהדיןסדר

,הנכבדהמשפטבביתזהלענייןהנוהגיםהויןסדריאת13תקנה

,ץ"בבגהוויןסכוילביןופלילייםאזרחייםבהליכיםהזייןסדרביןווברורההבחנהנוכח,27
לאמורמעברומסמכיטמידעמהמשיבלקבלהעותרשלהדיוניתזנותוהיעדרונוכח

תויתבהוצאתצווךכלשאיןברוי,תנאי-עלצןלמתןלעתירההמשיבבתגובת
~

*eaעל

רקעעללקרואישהראיותפקודתהוראותאת,'כאמוו.זהיעניהשלבסורייםחיברים

נוסףומידעמסמכיםלקבלצדשלופלילייםאזרחייםבהליכיםכקיימתהדיונית)הוכוו

כלאין,הראשוןהדיוניבשלב,דיןפי-עלזכותבהיעדר,ץ"בבגבהליכים.השנימהצד

המינהליתההחלטהבבסיסהעומדהסודיהחומרעלחסיוןתעודתלהוצאתמקום

תעודת.לעתירההמשיביםלתגובתמצורףאינושממילאחומר-העתירההוגשהשבגינה

וכותבהיעדראולםיבחסעיודלאפשרחובהשקיימתבמסמכיםעיוןלמנוענועדהחסיון

אותםלמסורחובהאיןגס,הראשוןהדיוניבשלבוהמידעהמסמכיםאונלבקשלעותר

.שכיוחובהשלביצועהשתמנעבתעודהצורךגםשאיןומובן,לעותר

,להידחותהבקשהדיןכי,המדינתסבורה,וומטיבה,28
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"נוספיםפרטים"לולמטורמהמשיבלדרושהעותררשאיתנאי-עלצוהוצאתלאחר,אכן,29

!להלן;1984-ד"התשמ,לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרלתקנות11תקנה!ראו)

חומרלקבללדרושהעותררשאיוובמסגרתאםספק,ואתעם.(ץ"בבגחציןסדרתקנות

פדאור,האוצרשר'נמהדרק94/4101בשגען!ראו)לושנמסרהלפרפראזהמעברסודי
לשלבהנוספיםהפרטיםהליךשלצמצומושעצםברור,מקרהבכל.1994א)94-3-54

ניתןבטרם,אשון,חוהדיונישבשלבהעובדהאתמדגישרק,תנאי-עלצוהוצאתשלאחר

בתמכהשפורטולאלהמעברמהמשיבומסמכיםמידעלקבלזכותאיןשותר,תנאי-עלצו

שללעיונונוספיםומסמכיםמידעלהעבירדיוניתחונהאיןגםהמשיבועל,לעתירה

,סודימידעשלאובוודאי,העותר

לבקשתחסיוןתעודותהוצאושבהםמקריםהיוהרחוקשבעברכיוון,מקוםמכל.30

תעודותלהוציאכיוםגםלהמשיךכוונהיש,תנאי-עלצוהוצאתשלאחרבשלבהעוונריט

שייוצאבטרם,לעילכאמור,ואתעם.שכאלהבנסיבותתנאי-שצוהוצאתלאחרחסיון
חסיוןתעודתלתוצאתהעותרים)לתבעהמשפנהיסודכלשאיןבוודאי,תנאי-עלצו

.להידחותהבקשהדיןכיהמשיבסבור"כאמור-כןועל,ליניםהחומרלאהתעברתכתנאי

החטויהחומראתמציגיםאינםשהמשיביםהעובדהעצםכי,יודגש.31
~
מלבטטתיו

לשכנעהעותךעלשכן,בעתירהתנאי-עלצוהוצאתכוחואינההמינהליתהההלטה

המקרשלברובשרובנו,המינהליתבהחלטהלכאורהפגםשנפלתחילההמשפטביתאת

-

ם

הנכבדהמשפטשביתללאונאת,הדבריםעלשפנישכוהפגםעללהצביעיכולאישהעותר

,מטורעניין:ראו,כדעל.העוהרבהסכמת,החסוילחומרלבןקודםנדרש

חייקייםכילקצועראוי

-

הסודייםהחומריםעל

הדיוניבשלבכברלעותריםומסמכיםמידעלהעבירדיוניתחובההמשיבעלהייתהלואף.32
חסוייםהינםהסודייםהמודיעינייםשהחומריםלקבועהיהראויכינראה,הראשון

.לעותריםהעברתםאתלחייבאיןוכי,ץ"בבגבהליכים

,סודיותלביןחסיוןביןברורההבחנהוקיימת,"לחודוחסיוןלחודסודיות",לעילכאמור.33

סודיותהוראתבחוקקיימתכאשרכי,מספרמעמיסקבעהנכבדהמשפטנים,ואתעם

רעלגסכמשתרעתלפרשהלעיתיםניתן,מפורשת

-
הרציונאליםכאשרוזאת,מיון

ןלדוגמאראו)משפטייםבהליכיםחסיוןהחלתגםמחייביםהסודיותבבסיסהעומדים

.(אהגויבנקעניין:להלן;(1995)54(4)מטי"פד,אזולאי'נאיגודבנק94/6546א"רע

עללהגןנועדוהעונשיןובחוקכ"השבבחוקהקבועותהסודיותהוראות,בענייננו.34

גורמילהערכת,הציבורושלוםהמדינהביטחון-ביותרחיונייםציבורייםאינטרסים
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עלולהעותרשלבעניינוהמינהליתההחלטהבבסיסהשמדהמידעפרטינישי,הניטתון-'
דומיושפגיעהברור,הביטחוןגורמיבפעילותונמורבאופןולשגועהמזוינהבביטחוןלפגוע
במסגרתיתגלההואאםוביןמשפטיהליךבמסגרתשלאיתגלהזהמידעאםביןתיגרם

,משפטיהליד

המקובלהנוהגבאמצעותסיפוקהעללבואעשויתהוגןלהליךהעותריםשלזכותם,מנגד

אחדצדבמעמדהעותריםבהסכמתהסודיבחומרעיוןשל,רבותשניםמזהץ"בבג

חוקיותאונלבחוןהמשפטביתיובלזובמסגרת,לעילכאמור.סגורותובדלתיים

הסודיההומרבילויכילמשיבלהורותיוכלהואוכן,סבירותהואתחמינהליתהההלטה

,המינהליתבהחלטהעליולהסתמכותתנאייהאחלקואו

לביןבמעמרלעייןהעותריםשלרצונםשביןבאיזוןכי,המשיבסבור,והענייניםבמצב.35
עלהאחרוניםיד,הציבורושלוםהמדינהבטחוןשלהמשקלכבדיהציבורייםהאינטרסים

ונכבדרםשיקול"בתוארלזכותאלומעלה-רמימאעטרסיסראוייםשאיןדומה.העליונה

במסגרתהנכבדהמשפטביתידיעלחסיוןהחלתהמצדיקשהוא,"הכללשבטובתיותר

להחלטהבסיסוהיווה,טיבומעצם"סודי"שהואחומרעלץ"לבגעתירהשלהליך

עניין!להלן,(2008)08-16-79פדאור,עוז'נחיפהאוניברסיטת06/844ץ"בג)המינהלית
.איגודבנקהלכתלהחלתהמתאימיםמהמקריםאחדהואזהמקרה,(חיפהא31ילוסיסת

,,חמשפסביתבפניהסודיהחומראתלהציגהמשיביםשלבנכונותםבא20במיוחדואת
.יעילהשיפוטיותביקורתלאפשרכדיסגורותובדלתייםאחדצדבמעמדהנכבד

יכול,הסיוןתעודתללאגם,הנכבדהמשפטביתשכן,יחסיבחסיוןמדוברגטממילא
.חלקואוכולו,לעותרהסודיהמידעגילויעללהורות

בעניינוהמידעפרטיעלהחלוההסודיותהוראותאתלפרשיש,המשיבשללטעמו,לכן.36
להורותאיןוממילא,ץ"בבגמשפטיבחליךחסיוןעלגסהיתרביןכמורותהעותרשל

הצגת-לאיכתנאיונסיוןתעודתלהוציאלולהורותאו,אלהמידעפרטילגלותלמשיב

.העותרבפניחמיות

שויימידעעלחלהאיננההיא,מידעלגילויחובהישאםאף

לעתירהבתגובהשפורטלזחמעברנוסףמידעלגירושלעותרדיוגיונזכותהייתהלואף.37

.סודימידעעלחלההייתהלאזווכות,תנאי-עלצולמתן



96276317EAGAק.12

TZIM

DEPRRTMENT

OT

17-קחח-34:132811חרק

9119

לקנייניםהמשפטובציתץ"בבגבהליכיםשימעיטגילויטלהייואין,כאמור.38
אין-אורחייסבהליכים-מסמכיםגילוישלהליךקייםשבובמקוםאףאולם.מינהליים

שיטת"כיבעברהנכבדהמשפטביתקבעכבר.מסמךכלשלגילויולתבוערשאיאדם

מהירבכלצדקועשייתהאמתחשיפתשלטוטאליבכללדוגלתאינההישראליתהמשפט

pereatבבחינת

uw

ndus*טllfiat

uj

stic

ia

ממשפטביתכדברי9(רשיפהאוניברסיטתמיניין

.חברהובגלמשפטשיטתבכלמרכזיערךהואהאמתגילוי",איגודבנקבענייןהנכבד
עליהםגםאשר,אחריםערכיםקיימיםלצדו.בלעדיערךהואאין,זאתעם,איןבלעדיו

עלולותיסודחירויותבהןוכיוצאפרטיותו,חירותו,האדטכבוד,להגןהחברהצריכה

-עללהיפגעעלולהציבורובשלוםבביטחוןהציבוריהאינטרס,האמתגילויידי-עללהיפגע

~
gdrח...האמתגילוי

~
:"המתנגשיםהערכיםביןלאוןצורך

בגילויהמבקששלהאינטרסביןאיווןלערוךישכיהנכבדהמשפטביתקבע,זאתלאור.39

א"רע:ראו)שלישייםצדפיםשלפרטיותםכגון-שוניםאינטרסיםלביןהמסמכים
למשיבלגרוםשלאמרצון,((2006)06-42-467פדאור,צרפתי'נמודיעיןעיריית1942ג/05

פרטיותואףאו((1998)98-1-3פדאור,טבעחברונ'נרכאח97/6297א"רע)יתרההכבדה

.((כוחו)09-30-20פדאור,לויןמירב'נאחרונותידיעות06/8019א"רע)עצמוהמשיבשל
שלהאינטרסיםלביןהמסמכיםבגילויהעותריםשלהאינטרסביןלאוןישאפואבענייננו

זהבאיזוןהמאזנייםכףכי,סבורהמשיב.הציבורשלוםועלהמדינהבטחוןעלהשמירה

ביןהולטאיזוךלהשיגניתןכאשרבפרטזאת,האחרוגיסהאינטרסיםלכיווןנוטה

לעייןהננברהמשפטלביתמתיריםהעותריםשבוהנוהגבאמצעותהמתנגשיסהערכים

מכןלאחרמוסמךהמשפטשביתתוך,סגורותובדלתייסאחדצדבמעמנו,הסודיבחומר

.לגביופרפראזהלתתאו,חלקואוכולו,המידעאתלגלותלמשיבלהורות

,ישראלמדינתגיבמות96/8297ץ"בבגהנכבדהמשפטביתשלדבריויוזכרו,זהלעניין
:לצדקהגבוההמשפטביתבפניבהליךמסמכיםלגילויבנוגע,(1998)98-1-423פדאור

,היטבהידועאת,תחילהלומרישמסמכיםלגילויהעותרתשלהבקשהלגוף"
כוללותאינן,7984-ד"התשמ,לצדקהגבוההמשפטבביתהדיןסדרשהקנות
לצדקהגבוההמשפטביתאיןעקרוניבאופן,אכן.מסמכיםגילויבדברהוראה
בציתהדיןסדרלתקנות(ב)20תקנהשכן,מסמכיםגילויעלמלהורותמנוע

ראהאס,דעתושיקוללפי",המשמטביתאתמסמיכהלצדקהגבוההמשפט
,'מחוזומשפטביתלפניבמשפטשנוהגיםכדרךלנהוג,ערקלעשייתבכךצורך
הנשיאאמרזאתאפשרותעלאולם.מסמכיםגילויעללהורותגםזהובכלל
שלהכלליהמצהל'נמ"בעאינטרנשיונלקונסורטיוםג76/54ץ'בבלזוממן
כסהועד,ביותרנדיריםיהיואלהמקרים":כך(כורסםלא)התקשורתמשרד

".'ברנהגנובומקוםאין,מגעתשידיעתי

-חסיוןתעודהבהיעדר-לגלותלמשיבלהורותמקוםאיןכיהמשיבסבו41,בענייננואף.40

.לעותריםהסודיההומראת
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חנטי
ואששיטילהראשההציונימשעבחשייהשיתלהסמאשחישהרב
הנפתיהמשפטוביתהביטחוןגורמי,הביטחוןשר,הממשלה

הנוכריבהליךחסיוןתעודתשהוצאתהמשיבסבורשבגללן,לעילשפורטולסיבותמעבר,41

חסיוןונעורותשהוצאתלכךהלבתשומתאתלהסבהמשיבמבקש,בלתהנצרכתהיא

-עלצוליחןמקוםישכילמסקנההנכבדהמשפטביתהגיעבטרם,הראשוןהדיוניבשלב

גורמי,הביטחוןשר,הממשלהראשעל-צורךכלבושאין-כבדנטלתטיל,בעתירהתנאי

.תנכבדהמנשפטוביתהביטחון

התוקפותעתירותמאותזהנכבדמשפטלביתמוגשותשנהבכלכי,יוזכר-ראשית.42

נמחקאלהמעתירותניכרחלק.סודיחומרעלגסהמבוססותמינהליותהחלטות

צוהוצאתללאונדחההננברהמשפטביתבפנינידוןוחלקן,היגיוןבטרםעודבהסכמה

הוצאבטרםאף,העותרלבקשת,חסיוןתעודתלהוציאהמשיבעלחובההטלת,תנאי-על

היחידיםשהם,הביטחוןושרהממשלהראשעלמאודגדולהלהכבדהתגרום,תנאי-עלצו
בטחוןשלמטעמיםחסיוןתעודותלהוציאהראיותלפקודת44סעיףפיעלהמוסמכים

ואת.אלהתעודותלהוצאותבקשותלהכיןשיצטרכוהביטחוןגורמיעלוכן,המדינה

להסרתעתירהא"להגרשאיםהעותריםיהיו,הסיוןסעודתבושתצאהליךבכל;ועוד

ביתבפניהמתנהליםההליכיםמספרשלמשמעותישידוללהביאעלולוהדבר,ההסיון

ביתבפניהמתנהליםההליכיםכלללהתמשכותגםיגרוסשהדבר,כמובן.הנכבדהמשפט
גורמיעל,המינהללותהרשויותעלממילאהמלטלהעומסולהגדלתהנכברממשפט

,המדינהפרקליטותועלהנכבדהמשפטביתשופטיעל,הביטחון

לעותריםתסייעלאחסיוןתעודתשהוצאתהעובדהלאורתוקףמשנהמקבלתווטענה.43

"המשפטביתיכולונסיוןתעודתשתצאמבליגם,תועלתשוםבהתהאולאבדבר

ולבקרסודיותושבשמיותההצחקהאתלבחון,הסודיבחומרלעיין-העותריםבהסכמיי

לעיוןתמידמסכימהמצדההמדינהשכן,בסיסועלשהתקבלההמינהליתההחלטהאת

דווקא"כימטורבענייןקבעהנכבדהמשפטביתכייווצר.הסודיבחומרהמשפטבית

המשפטביתלשופטיההזדמנותלמתן"חשיבותנודעת,"העותרשלהאינטרסמבחינת

."כוחו-באאוהעותרבנוכחותשלאאף,החסויבחומרלעיין

אשר,החומרשלסודיוונושבהגדרתההצדקהאתגםלבחוןהמשפטביתיכולוובמסגרת.44

ונהליךפניעל,המינהליההליךמטויתאתתשרתלאחסווןתעודתשהוצאתנראה,כןעל

בדלוגייטהסודיבחומריעייןהנכבדהמשפטשביתלכךהסכמהשלוהשכיחהשגור

-אחדצדובמעמדרותסגו

ביתשלדבריויוזכרו,חסיוןתעודתמהוצאתלעותריםשתהאהתועלתהיעדרלעניין,45

ץ"בבג-חסיוןתעודתלהוציאבחרההמדינהשבובמקרהשנאמרו-הנכבדהמשפט
:(1989)227(2)מגי"פד,ל"צהכוחותמפקד'נלבדי88/672



144"
(''17,982763EGPaRTMENT TOחB

~
GATZ

I

11ש42אחה35:13אמחק
~

נ17

"3נ"

ביטוילידיבאהאשרההפכפכההדיוניתהדרןלנונראיתאיננהכללבדרן"
חסויבחומרלעיוןמתייחסתאכןחדשגנוסח]הראיותפקודת:דנןבמקרה
דיןשבעל,לומרצריךואיז,עצמובתיקדןשאינושופטידי-עלביטחוןמטעמי
אתשידומעההרכבידי-עלהעית,ייעשהשכךדיןפי-עלזכותועללעמודרשאי
לצורךאםוביןהראיותהיסויבדברההחלטהבחינתלצורןאםגין,הודק

בהסכמתרקלהיקהלותיכול,יחדגםהמסרותלשתיאוהחומרמןההתרשמות

בדרךלהסוציןנגצחךובנך
~
החסויותיבראיותהכזיוןשלתהליך.ל

יבריגף

ביתלפיההעותריםבקשתאתלדהותישכיסבורהמשיב,לעילהאמורכלולאורלסיכום.46

ההחלטהנשענתשעליוהחומר.חסיוןתעודתלהוציאלמשיביורההנכבדהמשפט

המוסמכיםהגורמיםלקביעתבהתאם,סודיחומרהינוהעותרשלבעניינוהמינהלית

,העונשיןוחוקכ"השבהזקלהורותובמתאםמביטחוןברשויות

הוצאבסרסודאי,זהנכבדמשפטבביתהמקובלולנוסגץ"בבגהדיןסדרלתקנותהתאם

ידו-עלשפורטלזהמעברמסףמידעמהמשיבלבקשוכותאיןלעותרים,עלדתנאיצו

.המקדמיתבתגובונו

הסודיבהוסריעייןהמבדהמשפטשביתמסכימיםהםהאםאפואלבחורהעותריםעל

בני.שךמוכניםאינםהםשמאאו,סגורותבדלתיים)אחדצדבמעמדהמשיביטשבידי

הנזומראתבלבדהנכבדהמשפטביתשללעיונולהציג,ימימהכמימים,מסכיםהמשיבכי

יוכלחנכבדהמשפטשביתכדיוזאת,העותרשלבעניינוההחלטהמבוססתשעליוהסודי
שלסבירותהאתוכן,המודיעיניהחומרשלסודיותושבקביעתההצדקתאתלבחון

,החומרמןחלקלעותרלגלותניתךאםלקבועיוכלוכן,שהתקבלההמינהליתההחלטה
.ראיהלגילויעתירהבהגשתצורךללאנםונאה

אתלעותריםלתציגאותוהמחייבתבחוקחובהכלאין,לעילכאמור,המשיבשללטעמו.47

חסיוךתעודתבתוצאתצורךכלאיןוממילא,ההליךשלהנוכחיחריוניבשלבההומר

הסודישהחומרלקבועהיהראוי,שכווהזבההייתהלוגם,מוויתירה,ווחובהשתסייג

שבמסגרתהפחותלכלאולעילןשפורטומהסיבותץ"לבגעתירתשלבהליךחסויהינו

לקבלעיש,מסמכיםלגילויבקשהבבחינתהנערךהאיזוןמעין,להיערךשצריךהאיוון

.בגילויוהעותריםשלהאינטרסעלגובריםהחומרגילוי-שבאישהאינטרסים

עללהטילעלולזההליךמעיןבהליכיםחסיוןתעודותלהוציאהמדינהחיובןועודואת.48

,כבדעומסזהנכבדמשפטביתועלהביטחוןגורמיעל,הביטחוךשרעל,הממשלהראש



96276317FRק.15,
~

M BQGATZ

IM

DEP

~

RTMENT TO35:132811-ד1-אחח

מ

-14.

שביתלכךהסכמהשלהמקובלההליךפניעללעותריםתועלתכלבכךתהאלאובמקביל

,כמובן,בנוסףזאת.סגורותובדלתייםאחדצדבמעמדהסודיבחומריעייןהמשפט
בשלבחסיוןתעודתלהוצאתחובההיעדרעלהמלמדת,לעילשפורטההמשפטיתלעמדה

.העותריםלבקשת,הנוכחיהדיוני

הבקשחשלדינהאףוכי,להידחותהעתירהדיןביהמשיבסבור,דלעילהסיבותמכל.49

.המשיבשלבהוצאותיוהעותריםחיובתוך,להידחותשבפנים

גםהוגשהחסיוןתעודתלהוצאתדומהבקשהכי,הטובהסדרלמען,לעדכןנבקשלסיום.50
זומשלימהבתגובההמפורטתהמדינהעמדת,10/1003-ו09/747ץ"בגהעתירותבמסגרת

גסבהמשךעליהלהודיעכוונהויש,09/747ץ"בבגההליכיםבמסגרתגם,במקביל,מוגשת

.0/1003גץ"בבגההליכיםבמסגרת

אתלקבועהמשפטביתאפואמתבקש11,2,7מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאם.51
ן

,הנכבדהמותבישיבההדיוןלהמשךהעתירה
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