 -חדשות המחלקה המנהלית -

בית המשפט קבע כי אין לגלות את זהותם של חופרים ארכיאולוגיים בשטחי
יהודה ושומרון בשל חשש מפני חרם אקדמי
עת"מ (י-ם) " 37527-07-14יש דין" ארגון מתנדבים לזכויות אדם נ' המינהל האזרחי איו"ש ()21.11.2016

 15בדצמבר2016 ,

בית המשפט המחוזי בירושלים ,בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ,קבע כי המינהל האזרחי
באזור יהודה ושומרון (להלן" :המינהל") ,אינו חייב למסור מידע הנוגע לזהותם של חופרים ,אשר
קיבלו רישיונות לביצוע חפירות ארכיאולוגיות בשטחי יהודה ושומרון ,בשל חשש לקיומו של 'חרם
אקדמי' עליהם.
הבקשה לקבלת מידע הנוגע ,בין היתר ,לזהות החופרים המבצעים חפירות ארכיאולוגיות בשטחי
יהודה ושומרון ,הוגשה מטעמם של הארגונים "יש דין" ו"עמק שווה"  -ארכיאולוגיה בצל הסכסוך,
בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח( 1998-להלן" :חוק חופש המידע").
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בפסק-דינו ,קבע כב' השופט ד"ר יגאל מרזל ,כי בשל החשש המשמעותי הקיים לעתידם האקדמי של
החופרים ,אשר התנגדו למסירת זהותם ,הרי שאין מקום לחייב את המינהל למסור מידע הנוגע
לזהותם של מי מבין החופרים ,שלא הביעו הסכמתם לכך במפורש.
קביעה זו ,הסתמכה על סעיף (9ב)( )6לחוק חופש המידע ,הקובע כי רשות ציבורית אינה חייבת
למסור "מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי ,שפרסומו עלול לפגוע
פגיעה ממשית בערכו ,וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם,
שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי ,מסחרי או כלכלי".
בית המשפט קיבל את עמדתם של המינהל ושל חלק מהחופרים ,וקבע כי עלה חשש ברור ואמיתי
לפגיעה ממשית באינטרס מקצועי ,ואף כלכלי ,של החופרים ,שהינו בעל השלכות על יכולתם
להתקדם בעולם האקדמי .בתוך כך ,התייחס בית המשפט לפגיעה אפשרית ביכולתם לפרסם בכתבי
עת מובילים בעולם ,בשיתופי פעולה מקצועיים עם עמיתים מחו"ל ובקבלה למוסדות אקדמיים
בחו"ל – פגיעות שהינן בליבת העיסוק האקדמי והמוניטין המקצועי של החופרים.
עוד קבע בית המשפט בהקשר זה ,כי פגיעה זו אינה נוגעת לחופרים בלבד ,כי אם גם למוסדות
שאליהם הם משתייכים.
בצד זאת ,ועל אף שהדבר הותר ב"צריך עיון" ,הביע בית המשפט את עמדתו ביחס לטענה לפיה
מסירת מידע בנוגע לזהות החוקרים מהווה אף פגיעה בפרטיותם ,וציין כי ככל שהכרעה בסוגיה זו
היתה נדרשת ,לא היה מקום לקבל טענה זו ,תחת נסיבות העניין הייחודיות.
נשמח לעמו ד לרשותכם בכל שאלה בעניין זה.
בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

