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בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (כב' השופטת נאוה בן אור) ,דחה עתירה
שהגישה התנועה למען איכות השלטון ,ובה נתבקש להורות לרשות לנירות ערך למסור
לעותרת חוות דעת משפטית פנימית שנערכה ברשות .בית המשפט קבע כי מדובר במידע
אשר הרשות אינה מחויבת למסור ,לפי הוראות חוק חופש המידע.
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מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

במסגרת העתירה ,טענה התנועה למען איכות השלטון כי סעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע,
המסייג את חובת הרשות למסור מידע שעניינו ,בין היתר ,מידע בדבר דיונים פנימיים
וחוות דעת שניתנו לצורך קבלת החלטה ,אינו חל ביחס לחוות דעת משפטית אשר הונחה
בפני הרשות ,ואשר עליה התבססה הרשות .נטען כי חוות הדעת המשפטית ,אשר הונחה
בפני הרשות לנירות ערך ,מהווה תוצר סופי של עבודת הרשות ,ואינה בגדר מסמך פנימי.
עוד נטען ,כי עצם אזכור חוות הדעת המשפטית במהלך דיונים בכנסת ,הפך את חוות
הדעת המשפטית למידע בעל ערך ציבורי מובהק ,שהציבור רשאי לעיין בו במסגרת חוק
חופש המידע.
בפסק-דינו ,דחה בית המשפט את הטענה כי חוות דעת משפטית "מאבדת" מאופייה
כמסמך פנימי ,כל אימת שמתקבלת לאחריה החלטה ומתגבשת מדיניות ,וקבע כי לשון
חוק חופש המידע בעניין זה הינה ברורה ,ולפיה חוות דעת שהונחה בפני הרשות לצורך
קבלת החלטה נכנסת לגדריו של הסייג הקבוע בו.
את הכרעתו ,ביסס בין המשפט גם על החשש מפני יצירת 'אפקט מצנן' ,אשר עלול להרתיע
גורמים ברשות מעריכת דיון ענייני וגלוי  -תוך הפיכת הדיון לדיון 'מתגונן'  -כפועל יוצא
מידיעת אותם גורמים כי דעותיהם יגולו לעין כל.
כמו כן ,הדגיש בית המשפט כי העמדה המשפטית הכלולה בחוות הדעת ,ואופן הנמקת
כותבהּ ,אינם נושאים לדיון ,ומשעה שעיקריה של חוות הדעת והטעמים לקבלת החלטתה
של הרשות פורטו באופן מלא במסמכים שונים של הרשות ,אשר הועמדו לעיון העותרת
והציבור ,אין מקום להיעתר למבוקש בעתירה.
בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

