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  1"מי שטע� טע� פמביות לא במהרה הוא פורש"

  2"עבדות אני נות
 לכ�? כ�כמדומי
 את� ששררה אני נות
 ל"

  3"אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר"

  רקע כללי 1.2
המחוקק העלה את זכות האזרח לקבל מידע מרשויות . 4עיד
 של חופש מידע, כיו� אנו מצויי� בעיד
 חדש .1

הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר "בציינו כי , 5ציבוריות עלי ספר
היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות של אדם בכל תחומי .  דמוקרטי

שלטון החוק וכיבוד , נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שיוויון.  החיים
וקרטיזציה של אנו עדים לדמ. 6"ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון, זכויות האדם

  .והחלת עקרון הפומביות על דיוני הרשויות הציבוריות תואם למגמה זו, 7ההליך המינהלי

מסקנה זו מתבקשת "וכי , ג� בית המשפט העליו
 פסק כי מידע בעל אופי ציבורי מובהק יש לחשו* לציבור .2
ה בה כלפי הציבור מחובת הנאמנות שהרשות חב, .)ל. א–חוק חופש המידע  (8מתכליתו האמורה של החוק

  9."ומהיותו של המידע המצוי בידיה קניינו של הציבור

                                                        
 2093' עמ) 1983, ירושלי�, מ"קרית ספר בע' הוצ (המלו� החדש, שוש�� ב�'  א� מצוטט בכפות קמח,  עגנו�1
 )עני� דקל: להל� (28) 1(ד מה"פ, שר האוצר' דקל נ 4566/90צ " מצוטט בבגב� א,  י,   הוריות2
 )עני� שליט: להל� (364, 353) 3(ד מד"פ, כ שמעו� פרס"ח' שליט נ 1601/90צ " בג3
מי מנוחי� ' י; )ס"תש(הזכות לדעת באור חוק חופש המידע סגל ' ז: ראה,  על חופש המידע וזכות הציבור לדעת4

; 95) ג"תשס( ג קרית המשפט" חופש המידע ובית המשפט"ברק ' א; )1999, הוצאת שתיל (?) דעמי(מפחד מחופש 
, הועדה הציבורית לעני� חופש המידע, מדינת ישראל; 27 ו המשפט" הדי� והמציאות: חוק חופש המידע", סומר' ה

 625) ה"תשמ('  ימשפטעיוני , "זכות האזרח לקבל מידע בענייני� ציבוריי�", סגל' ז; ה"תשנ, די� וחשבו�
:  לחוק1וראה סעי, , )חוק חופש המידע: להל� (226ח "ס, 1998 –ח "התשנ, חוק חופש המידע נחקק 1998 בשנת 5
 ."לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתא�  להוראות חוק זה"
 25.6.97 מיו� 2630הצעות חוק , 1977 –ז " הצעת חוק חופש המידע תשנ6
 369) א"תשס(כד עיוני משפט " האתגר הדמוקרטי של המשפט המינהלי"ארז �ברק'  ד7
עמותה ישראלית למאבק בתקיפה ) א"ת (200871/98הפ �אזר ב' השופט ע' ראו את דברי כב, לתכלית החוק 8

החוק מתפרשת תכלית : "ד" לפס3�4' בעמ) 25.5.2000נית� ביו�  ()משרד הבריאות(מדינת ישראל ' פסיכיאטרית נ
לבחו� את , לגבש עמדה כלפי, על רקע המשטר הדמוקרטי המחייב מת� מידע לע� כדי שיוכל לדעת את המדיניות

דעות , החלפה חופשית ולא מוכתבת מהשלטו� של מידע. לפקח עליה ולשנותה, לבקר אותה, פעילות הגשמתה
על ידי , טר דמוקרטי המבוסס על שלטונו של הע�והשקפות תו/ ניסיו� לשכנוע הדדי היא תנאי חיוני לקיומו של מש

 ."למע� הע�, הע�
 )עני� החברה לייזו": להל� (822, 817) 5(ד נו"פ, ליר�' מ נ"בע. א".פי.החברה לייזו" מיסודה של סי 6576/01א " ע9
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הרי הלכה למעשה חוק חופש , בעבודה זו יטע
 כי ללא החלת עקרו
 הפומביות על דיוני הרשויות הציבורית .3
, 10פומביות הדיו
 היא הפ
 המשלי� של זכות הציבור לדעת. המידע הופ- להיות אות מתה בספר החוקי�

  .יוצקת תוכ
 ומשמעות לזכות זווהגשמתו 

, נקבע כי ללא מידע מרשות ציבורית לא תיתכ
 ביקורת ציבורית, 11עוד לפני חקיקתו של חוק חופש המידע .4

יש להגשמת זכות הציבור לדעת , ביחסי� שבי
 הפרט לבי
 רשויות השלטו
: "כדברי בית המשפט העליו
ובקיומה של , ורת ציבורית על פעולות הרשויותבכ- תלוי עצ� קיומה של ביק. חשיבות ראשונה במעלה


  .12"ביקורת זו מותנה אמו
 הציבור ברשויות עצמ

א- חוק זה , 13יצר מנגנו
 מתאי� לבקשות לקבלת מידע מרשויות ציבוריות, אכ
 חוק חופש המידע .5
  לקבל מהרשותהאזרח היודע בבירור באיזה מידע הוא מעוניי�במתכונתו מתאי� א- ורק  לצרכיו של 

  . הציבורית

א- אי
 בידיו כל ידיעה אילו החלטות , המעוניי
 לקיי� ביקורת ציבורית על הרשות, כיצד יפעל אזרח
בו תתבקש , הא� על אותו אזרח להגיש מדי חודש בחודשו בקשה למידע ? 14קיבלה הרשות הציבורית

יבקש להיכנס לעובי על מנת שהאזרח , הרשות לציי
 בפני האזרח אילו החלטות קיבלה הרשות לאחרונה
ירצו ידווחו לו על , היו� אזרח המעוניי
 לבקר רשויות ציבוריות נתו
 לחסדיה
 ? 15הקורה של אות
 החלטות

                                                        
חשיפה . צרי/ תחילה לדעת באיזה מידע מעונייני�,  כדי לדרוש מידע מרשות ציבורית לצור/ ביקורת ציבורית10

נות� לציבור את הכיוו� המתאי� לדרוש המידע שעמד בבסיס , יזומה של הלי/ קבלת ההחלטות של הרשות הציבורית
 .אות� החלטות שהתקבלו

  5הערה לעיל  11
 )טרי�עני� צי: להל� (673, 661) 1(ד מח "פ, שר המשפטי"' ציטרי� נ 5771/93צ " בג12
, ) לחוק3סעי, (מחייב כל רשות ציבורית למנות ממונה על העמדת המידע לציבור ) 5הערה לעיל ( חוק חופש המידע 13

 7סעי, ( ימי� 30והרשות הציבורית תית� החלטתה בבקשה לקבלת מידע בתו/ , מבקש המידע יגיש בקשתו למידע
 ).לחוק

בהמש/ , )2204�2205, 2193' ד טו"פ, מדינת ישראל נגד האז 421/61א "ע( הלכה מימי� ימימה כי אי� חוקי סתר 14
' עפר� נ 4422/92צ "בג; 501) 3(ד מו"פ, אוסטפלד' אפרתי נ 5537/91צ "בג(נקבע כי אי� הנחיות פנימיות סודיות 

 לחוק חופש המידע 6סעי, ; 490�500) ו"תשנ (יותהנחיות מינהלדות� ' י; 853) 3(ד מז " פמינהל מקרקעי ישראל
 ?א/ מה דינ� של החלטות הרשות , ))5הערה לעיל (

,  די� וחשבו� על פעולותיהמחייב את הרשות הציבורית בפרסו�) 5הערה לעיל (לחוק חופש המידע ) א (5 אכ� סעי, 15
ח שמטבעו לא יכנס לרמת פירוט של כל החלטה והחלטה שהרשות "דו, ח המופק אחת לשנה בלבד"א/ מדובר בדו

 הקובעת 858ת "ק, 1999 –ט "התשנ, לתקנות חופש המידע) 6(6בפרט לאור הוראות תקנה , קיבלה במהל/ אותה שנה
 ".שות הציבורית בשנה החולפת פעילות הרעיקריסקירת "ח יכלול את "כי הדו
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אשר יתנו לו רמז , במקרה הטוב יזו
 האזרח מהדלפות של גורמי� פנימיי�, ירצו יתעלמו ממנו, החלטותיה
  .לכיווני ביקורת אפשריי�

מונעת מהאזרח כל אפשרות מעשית להעמיד , ת רשות ציבורית במועד קבלת
דווקא אי הידיעה על החלטו
 או של בית המשפט הגבוה לצדק 16אות
 החלטות לביקורת משפטית של בית המשפט לענייני� מינהליי�


אשר תקבל משנה תוק* כאשר הרשות , 17באשר תיטע
 כנגד האזרח טענת ס* של שיהוי, לפי העניי
  .18וצדדי� שלישיי� הסתמכו על אות
 החלטות, יישו� החלטותיההציבורית הוציאה כספי� ל

פטורות מלתת , שהיו� הרשויות הציבוריות פועלות הלכה למעשה במחשכי�, התוצאה הכאובה היא .6

ונהנות למעשה מצנזורה , 20פטורות מביקורת ציבורית בזמ
 אמת, 19לציבור די
 וחשבו
 מלא על החלטותיה


  .21שאיננה מגיעה לה
 כדי

נמצא שאות
 רשויות פועלות , 22א� נבח
 רשויות ציבוריות המחויבות לפעול בפומבי ובנוכחות הציבורג�  .7
 מבחינת הרשויות ג� החובה לידע איננה כוללת, באשר החובה לפעול בפומבי, הלכה למעשה בסודיות

  .כדי שיוכל לממש את זכותו להיות נוכח באות
 פעילויות, הציבור על קיו� אות
 פעילויות

                                                        
 לרשימת הנושאי� בה� ידו� בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענייני� מינהליי� כתחלי, לבית משפט 16

 וכ� את התוספת 190ח "ס, 2000 –ס "התש, לחוק בתי משפט לעניני" מינהליי" 5ראו סעי, , הגבוה לצדק
 .הראשונה לחוק

'  חיפה נ–הועדה המקומית לתכנו� ולבניה  �7142/01 "נא ראו עע, ענת השיהוי לשלושת היסודות המרכיבי� את ט17
 678�679, 673) 3(ד נו"פ, החברה להגנת הטבע

שהוציאה , ח" מליו� ש50התקבלה טענת שיהוי עקב הוצאות כספיות בס/ ) 680�681' עמ, ש" (�7142/01 "עע� ב18
עניי� לנו , שוכנעתי כי במקרה שלפנינו, אשר על כ�: "טכדברי בית המשפ, הרשות הציבורית בטר� הוגשה העתירה

ועל כ� אינה רצויה , בעתירה מאוחרת שקבלתה תוביל לבזבוז רב של כספי ציבור שהושקעו בביצוע הפרוייקט עד כה
 ."מבחינת האינטרס הציבורי

  15הערה לעיל  19
 1958 –ח "התשי, לחוק מבקר המדינה 9פופה לביקורתו של מבקר המדינה בהתא� לסעי,  כל רשות ציבורית כ20
וזאת לפי הוראות סעי, , א/ כאמור מבקר המדינה מפרס� די� וחשבו� אחת לשנה בלבד, 92ח "ס, )נוסח משולב(

יבורית חיצונית חופ, לביקורת צ,  לחוק10ואי� כל הכרח כי אופ� הביקורת הקבוע בסעי, , לחוק) ד(20 �ו) א(15
 .שעניינה שיקול הדעת של הרשות הציבורית

, 855) ע(' עמ, 2' תוס, 1945, 1442ר " ע1945, )שעת חירו"(לתקנות ההגנה ) 1(87 צנזורה בטחונית מעוגנת בתקנה 21
או עלול , הצנזור רשאי לאסור בצו בדרד כלל או במיוחד לפרס� חומר שפרסומו היה עשוי" ש� נקבע כי 1055) א(

  ."בהגנתה של ישראל או בשלומו של הציבור או בסדר הציבורי, לדעתו, לפגוע, להיות עשוי
אולפני הסרטה בישראל  243/62צ "בג(הלכה מימי� ימימה כי השימוש בצנזורה יעשה במקרי� נדירי� ביותר בלבד 

 ))עני� אולפני הסרטה: להל� (2425, 2415, 2407ד טז "פ, לוי גרי' מ נ"בע
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  השאלות המשפטיות 1.3
מקור , בעבודה סמינריונית זו ייבח
 הא� לציבור עומדת הזכות לפומביות דיוני הרשויות הציבוריות .8

א� , ועקרונות וזכויות בגינ� תיסוג זכות זו לאחור, השלכות אפשריות על הרשויות הציבוריות, הזכות
  .בכלל

 באה לידי ביטוי זכות האזרח לפומביות כיצד .א: במסגרת העבודה ינת
 מענה לשאלות המשפטיות הבאות .9

  ?   אילו זכויות ועקרונות מתנגשת זכות זו .ג?   מה
 מקורות הזכות .ב?  דיוני הרשויות הציבוריות 

  ? מהו האיזו
 הנדרש בי
 הזכות לפומביות דיוני הרשות הציבורית לבי
 זכויות ועקרונות נוגדי� .ד

  הגדרות בסיסיות 1.4
  ?מהו דיו�  1.4.1

10. 
וקבלת החלטות , בחינת חלופות, לצור- לימוד נושא שבתחו� אחריותו, תכנסות של גו* ציבוריהוא ה, דיו

  .אופרטיביות לגבי הנושא הנדו

המסגרת הפרוצדוראלית הנאותה המחייבת הלי- קבע בית המשפט העליו
 את , 1982נזכיר כי עוד בשנת  .11
בדיקת , 23 איסו* וסיכו� הנתוני��בהתבסס על שלושה שלבי� , קבלת החלטות ראוי של רשות ציבורית

תהלי- כגו
 זה "בציינו כי , 24לרבות תזות נוגדות וסיכו� ההחלטה המנומקת, המשמעויות של הנתוני�

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(
דיני מדינת , )נוסח חדש(פקודת העיריות  לתוספת השניה של 17מועצת עירייה מחויבת על פי סעי, ,  לדוגמא22

א/ אי� כל סעי, הקובע שעליה לפרס� את מועד ,  לנהל את ישיבותיה בפומבי197' עמ, )ד"התשכ, 8' ישראל מס
  .הישיבה וסדר יומה

קובע כי שמיעת התנגדויות ) ב"חוק התו: להל� (307 ח"ס, 1965 –ה "התשכ, לחוק התכנו� והבניה 107סעי, , לדוגמא
א/ אי� כל הוראה המחייבת את מוסד התכנו� , לתוכניות מתאר תהיה בפומבי ולדיו� יוזמנו המתנגד ומגיש התוכנית

 .להודיע לציבור בכללותו על קיומו של אותו דיו�
 את כלל האינטרסי� המשמשי� בזירה אי� בידי הרשות הציבורית לשקול ולשקלל,  ללא תשתית עובדתית ראויה23
מועצת עירית ' נ' נאות ואח, 4733/94צ "בג; 229, 220, )4(ד נד"פ, עיריית רחובות' אמנו� בלומנטל נ, 3638/99צ "בג(

עני� : להל� (49, 29) 3(ד לז"פ, שר הפני"' ברגר נ 297/82צ "בג; )עניי� נאות: להל� (129, 111) 5(ד מט"פ, 'חיפה ואח
ל "מפקד כוחות צה' נסמא� נ 802/89צ "בג; 279, 271) 1(ד מו"פ, שר הפני"' עיריית רמלה נ 2013/91צ "גב; )ברגר

 )606, 601) 2(ד מד"פ, בחבל עזה
על , )49�50' עמ, 23 הערה לעיל, עני� ברגרראה (של קבלת החלטות החל על רשויות מינהליות " הלי/ נאות" זהו 24
ועל הכנסת כאשר היא , )494 �493, 454) 5(ד נג"פ, ממשלת ישראל' קניאל נ 3975/95צ "ראה בג(משלת ישראל מ

�719, 698�697, 661) 1(ד מט"פ, כנסת ישראל' פנחסי נ 1843/93צ "ראה ג� בג(ממלאת תפקיד של גו, מעי� שיפוטי 
  ))עני� פנחסי: להל� (709
  )בעמוד הבאהמש) (
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וכי תגובש , כי תיעשה בחינה הוגנת של כל טענה, כי כל השיקולי� הענייניי� יובאו בחשבו
, מבטיח
  .25"יבוריתאותה נית
 להעביר בשבט הביקורת המשפטית והצ, החלטה

 הגו* המנהלאשר , אלא לאות� דיוני�, אשר רשות ציבורית מנהלת, אי
 הכוונה לכל דיו
, "דיו
"באומרנו  .12
  .26וזאת במטרה לקבל החלטות המחייבות הרשות הציבורית, את הרשות הציבורית מקיי�

 הממליצה על 27הדיו
 של ועדה מקומית לתכנו
 ולבני,  לדוגמא–זהו הדיו
 המהותי בעל החשיבות לציבור  .13
 הקובעת את המדיניות הקרקעית 29התכנסות של מועצת מקרקעי ישראל, לדוגמא. 28אישור תוכנית מתאר

  .אשר מנהל את קרקעות המדינה, שלפיה יפעל מנהל מקרקעי ישראל

  ?מהי רשות ציבורית  1.4.2
עיתי� אי
 די ל, 30או כיחידה של רשות ציבורית אחרת, ככלל רשות ציבורית היא כל גו* המוק� על פי חוק .14

אלא יש לכלול א* אות� ועדות שהגו* המנהל האציל מסמכויותיו , בגו* המנהל עצמו של הרשות הציבורית
  .31על מנת לקבל החלטות במקומו

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

באשר גישה זו היתה מטילה , על כנסת ישראל" הלי/ חקיקה נאות" של יצויי� כי בית המשפט סירב להחיל גישה
ארגו� מגדלי העופות בישראל  4885/03צ "בג(חובה משפטית על חברי כנסת להשתת, בצורה נאותה בהליכי חקיקה 

והיה גור� למעורבות יתר של בית , )) לא פורס� ('ממשלת ישראל ואח' נ' מ ואח"אגודה חקלאית שיתופית בע
המועצה  7610/03צ "בג(פט בהליכי חקיקה בניגוד לעקרו� הפרדת הרשויות המחייב ריסו� בהתערבות שיפוטית המש

ראש ועדת * יושב' לבנת נ 9070/00צ "בג; 4בפיסקה , )לא פורס� (שר הפני"' וחברי המועצה נ, ת'ג* המקומית יאנוח
, ועדת חוקה'  למע� איכות השלטו� בישראל נהתנועה 5160/99צ "בג; 815�810, 800) 4(ד נה"פ, חוק ומשפט, חוקה

, 117) 6(ד נו"פ, ועדת הכנסת' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 971/99צ "בג; 95, 92) 4(ד נג"פ, חוק ומשפט
ד "פ, ראש הכנסת*יושב' מיעארי נ 761/86צ "בג; 35, 26) 4(ד נב"פ, שר הפני"' אבו עראר נ 8238/96צ "בג; 140
 )276, 273) 2(ד לח"פ, מדינת ישראל' ישיבת תומכי תמימי" מרכזית נ 780/83צ "בג ; 873, 868) 4(מב
 49�50' עמ, 23 הערה לעיל, עני� ברגר 25
שלא  קדמו  לה  דיו�  והיוועצות בי� הגורמי� ,   כא� המקו� להעיר כי החלטה המבוססת על הכרעת רוב26

  22/89צ  "בג(דעת � לטה שלא קד� לה תהלי/ מסודר של איסו, ובדיקת נתוני� והפעלת שיקולכמוה כהח, המחליטי�
הבורסה לניירות  4275/94א "ע; 125' עמ, 23 הערה לעיל, עני� נאות; 597, 592) 2(ד  מג"פ,  מדינת  ישראל'  עזבה  נ
 )154�155, 145) 1(ד נא "פ, השר לענייני דתות' חביש נ 8378/96צ "בג; 513, 485) 5(ד נ "פ, א"ער+ בת

 )22 הערה לעיל(ב " לחוק התו18 מוקמת על פי סעי, )הועדה המקומית: להל�( ועדה מקומית לתכנו� ולבניה 27
או להמלי1 על ) 22הערה לעיל –ב "ק התוא לחו62סעי, ( לועדה המקומית סמכות לאשר תוכנית מתאר מקומית 28

 . סיימה הועדה המקומית את תפקידה–משעשתה כ� , )ב"לחוק התו) א(62סעי, (אישור תוכנית מתאר 
 57ח "ס, 1960+ "התש, חוק מינהל מקרקעי ישראל מועצת מקרקעי ישראל הוקמה על פי 29
מגדיר בצורה רחבה ומקיפה את הרשויות הציבורית החייבות במת� מידע , )5הערה לעיל (ידע  חוק חופש המ30

בתי , מבקר המדינה, הכנסת, לשכת נשיא המדינה, יחידות סמ/ שלה�, משרדי ממשלה, כגו� הממשלה, לציבור
חברת בת , חברה ממשלתית, תאגיד שהוק� על פי חוק, קומיתתאגיד של רשות מ, רשויות מקומיות, משפט

 .י מבקר המדינה"גו, הממלא תפקיד ציבורי המבוקר ע, ממשלתית
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  ?מהי פומביות הדיו�  1.4.3
 ידוע הציבור כיצד ועל יסוד .א: 33שנועדה להשיג המטרות הבאות, 32פתוח וחופשי לכל, פומביות משמע גלוי .15

 זכות נגדית של חברי הועדה כי הציבור יידע כיצד חברי הועדה .ב; נתקבלו החלטות שנתקבלואיזה מידע 
  .שיאפשר ביקורת ציבורית ומשפטית,  גילוי האמת.ג; מילאו את חובת�

  :פומביות הדיו
 מתחלקת למרכיבי� המרכזיי� המאפשרי� דיו
 פתוח וגלוי של רשות ציבורית .16

אשר רשות , במטרה לאפשר לציבור לדעת מראש מה� הנושאי� ,ידיעת סדר היו$ של הדיו�, ראשית
וכ- יוכל לחזות במו עיניו בתהלי- , נוכחות הציבור בדיו� עצמו, שנית; 34ציבורית עומדת להחליט בה�

 בענייני� הנוגעי� 35עיו
 ובירור מקי*, ולוודא כי הרשות הציבורית מקיימת שיקול, קבלת ההחלטות עצמו
; 36י הרשות הציבורית בדלתיי� פתוחות משמע ג� פרסו� תוכ
 ההליכי� לציבורהתנהלות דיונ. לציבור

  .ואת ההחלטות שהתקבלו, 38המשק* נכונה את הנאמר בדיו
, 37נגישות לפרוטוקול הדיו�, שלישית

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(
המאפשר למועצה הארצית לתכנו� ) 22 הערה לעיל(ב "לחוק התו) 3)(א(6 דוגמא נאה לכ/ אנו מוצאי� בסעי, 31

ב המאפשר סמכות דומה "ב לחוק התו11וכ� בסעי, , להקי� ועדות משנה ולהאציל אליה� מסמכויותיה, ולבניה
 .לועדה מחוזית לתכנו� ולבניה

   1 הערה לעיל, 2093' עמ, במילו� החדש" פומבי" הגדרת 32
 מדינת ישראל' מ� נ'תורג 5759/04פ "בש(ה בקרה שוטפת והשקיפות מבטיח, הפומביות מבטיחה שקיפות הליכי�

 )מ�'עני� תורג: להל�) (לא פורס�(
 תכליות אלו מבוססות על התכלית העומדת מאחורי חובת הרשות הציבורית לכתוב פרוטוקול שיתעד את דיוניה 33
 )37 הערה להל�על החובה לרישו� פרוטוקול ראה (

עשויה להוביל להסתמכות של צדדי� שלישיי� על ההחלטות ,  אי ידיעה על החלטות הרשות הציבורית מבעוד מועד34
ג� א� ההחלטות היו בלתי , על הוצאת תקציבי� ועל סירובו של בית המשפט להתערב בהחלטות עקב כ/, שהתקבלו

  .חוקיות
ש� נדונה , )עני� פורז: להל� (793) 2(ד מו"פ,  שר הבינוי והשיכו�'פורז נ 5023/91צ "בבגדוגמא לכ/ נית� למצוא 

 יחידות דיור הייתה בלתי חוקית אול� 2,300בית המשפט פסק כי הקצאת� של . הקצאת מקרקעי� לעמותות שונות
מכיוו� שהתחייבויות וציפיות כבר נוצרו וכ/ ג� הושקעו השקעות פרטיות הותיר בית המשפט על כנה הקצאה של 

 . יחידות מתוכ�1,450
 420' עמ, 1 הערה לעיל, במילו� החדש" דיו�" הגדרת 35
פירסו� הליכי� "ש� נפסק כי ,  נית� ללמוד זאת מהשוואה לדיוני� משפטיי� המתנהלי� בדלתיי� פתוחות36

מדינת ' יאנוס נ 5877/99פ "רע" ( פומביות הדיו�משפטיי� הנערכי� בדלתות פתוחות נלמד מאליו מתו/ עקרו�
 ))עני� יאנוס: להל� (17פיסקה ) לא פורס� ('ישראל ואח

צ "ראה בג(שקיפות פעילותו של המינהל  החובה לכתיבת פרוטוקול שורשיה במשפט המינהלי הכללי ובעקרו� 37
ראש לשכת ' שלמה כה� נ 954/97צ "בג; )ל�עני� אי: להל�) (לא פורס� ('עיריית תל אביב ואח' יוסי איל� נ 3751/03

  )206�208' עמ, 4 הערה לעיל, סגל; )עני� כה�: להל� (526, 486) 3(ד נב "פ, עורכי הדי�
  )בעמוד הבאהמש) (
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  מקור הזכות לפומביות דיוני הרשויות הציבוריות  � 2 פרק
  מבוא 2.1

מכא
 עולה השאלה . 39וריות יתנהלו בפומביבעבודה זו עולה הטענה כי לציבור הזכות שדיוני הרשויות הציב .17
? נשאל לאיזו תכלית נועדה פומביות הדיוני� , לש� כ-? אילו זכויות ועקרונות מהווי� תשתית לזכות זו 

א- . וזאת לצור- קבלת מידע על התנהלות השלטו
 ודר- קבלת החלטותיו, לכאורה פשוטה, התשובה
היכולת לבקר את . א: מושגות המטרות הנעלות הבאותאלא האמצעי דרכו , המידע עצמו איננו המטרה

 
  )הזכות לבחור(היכולת לבחור באופ
 מושכל את נציגי הציבור . ב; )הזכות לחופש הביטוי(מעשי השלטו

מניעת התנהגות . ד; )עקרו
 שיתו* הציבור(האפשרות להיות שות* לתהליכי� המשפיעי� על הציבור . ג 

  ;)עקרו
 נאמ
 הציבור(שמירת אמו
 הציבור בשלטו
 . ה; ) השקיפותעקרו
(אסורה המתנהלת במחשכי� 

  ).�Accountabilityעקרו
 ה(יצירת מנגנו
 של מת
 די
 וחשבו
 לציבור . ו

כותב עבודה זו סבור כי תנאי בלעדיו אי
 להגשמת המטרות שצויינו לעיל הוא מימוש זכות האזרח  .18
י פומביות הדיו
 איננה התנאי היחיד להגשמת המטרות אי
 ספק כ. לפומביות דיוני הרשויות הציבוריות

א- ייחודו של פומביות הדיו
 בהיותו אמצעי המאפשר , 40וישנ� אמצעי� נוספי� העוזרי� להגשמת�, ל"הנ
ואפשרות לקיי� שיח ציבורי על החלטותיה
 , חשיפת מידע בזמ
 אמת על התנהלות הרשויות הציבוריות


  .בעת קבלת
 ולא שני� לאחר מכ

ותחת , "העקרו� הדמוקרטי"האחת , מעלה כי נית
 לחלק
 לשתי קבוצות, ל"בחינת הזכויות והעקרונות הנ .19
, הזכות לבחור, הזכות לחופש הביטוי(כנפה ייכנסו הזכויות והעקרונות שנועדו להגשי� משטר דמוקרטי 

 התנהגות נאותה של  ותחת כנפה ייכנסו העקרונות שנועדו להבטיח"בעיית הנציג"השניה , )שיתו* הציבור
  ).עקרו
 מת
 די
 וחשבו
 לציבור, עקרו
 נאמ
 הציבור, עקרו
 השקיפות(נציגי ועובדי הציבור 

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

, 37 הערה לעיל, עני� איל�(העדרו של פרוטוקול מותיר ההחלטה של רשות ציבורית כהחלטה סתומה שדינה להתבטל 
 ) לפסק הדי�29פיסקה 

להיות  הוא חייב. השיקו, של המציאות יכול להיות מלא או מתומצת. לשיקו, המציאות הפרוטוקול הוא כלי"... 38
 ;527' עמ, 37 הערה לעיל, עני� כה�; 478, 474) 1(ד מז "פ, יפו*אביב*עיריית תל' מורדוב נ 990/92צ "בג" (.אמיתי

 )37 הערה לעיל, עני� איל�
 ראה –נוכחות הציבור בדיו� ונגישות לפרוטוקול הדיו� ,  המונח דיו� פומבי אוצר בתוכו סדר יו� ידוע לציבור מראש39

 .בעבודה זו" מהי פומביות הדיו� "1.4.3פרק 
, ביקורת של מבקר המדינה, חופש עיתונות,  משפט עצמאית ובלתי תלויה מערכת– נית� למנות על אמצעי� אלו 40

 .מת� מידע לציבור לפי חוק חופש המידע ועוד, צור/ במת� די� וחשבו� שנתי



  � 10 �  

  העיקרו� הדמוקרטי 2.2
 שהינו הגנה על 41עקרו
 זה הינו ש� כולל לזכויות ועקרונות שנועדו להגשי� את מהות המשטר דמוקרטי .20

אשר עבור
 נדרש , אלו ה
 זכויות).  שיתו* הציבור,הזכות לבחור, הזכות לחופש הביטוי (42זכויות הפרט
ויאפשר ,  אשר יאפשר הגשמת
43וכ- לספק לציבור מידע עכשווי, החלת פומביות הדיו
 על רשויות ציבוריות

ואילו מבקר , 45אשר הרשות השופטת מנועה מלבקר, מדובר בסוג של ביקורת. 44לציבור לבקר את נציגיו
  .46ביקורתו באופ
 זמי
 ותכו*המדינה איננו משת* את הציבור ב

                                                        
בנבכי לוריא ' י; 334�337) ד"תשנ ( פרשנות חוקתית*פרשנות במשפט ברק ' א: ראה,  על מהות הדמוקרטיה41

מדינה "כשר ' א; 25�34) 1990, באר שבע, גוריו��ב�' הוצאת אונ(וקרטי  יחיד וחברה במשטר דמ*הדמוקרטיה 
  729�733, 729) 1995( יט עיוני משפט"  סקיצה פילוסופית�יהודית ודמוקרטית 

 כ עיוני משפט" המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי"אורב/ �דיי�' א: ראה, על המודל הרפובליקאי של הדמוקרטיה
  395, 377) ז"תשנ(

 ,D. Miller Citizenship and National Identity (Polity Press, 2000) p. 3: ראה, קרטיה דליבראטיביתעל דמו

4, 8-23; J. Haskell Direct Democracy or Representative Government (Westview press, 2001) p. 50 

 rule�ה(ה רק דמוקרטיה פורמלית דמוקרטיה אינ. משטר דמוקרטי מעמיד בראש סול� ערכיו את זכויות האד�" 42

book conception( ,דמוקרטיה היא ג� דמוקרטיה מהותית . שבה ההחלטות נופלות על פי דעת הרוב)ה�right 

conception( ,שבה הרוב אינו רשאי לפגוע בזכויות אד�) "4(ד נא"פ, שר התחבורה' ליאור חורב נ 5016/96צ "בג (
  ))עני� חורב: להל� (45, 1
שכ� דמוקרטיה אינה רק שלטו� , ת שיפוטית על חוקתיות החוק היא חלק אינטגרלי של מהות הדמוקרטיהביקור"

דמוקרטיה היא איזו� עדי� . דמוקרטיה היא ג� שלטונ� של ערכי היסוד וזכויות האד� כפי שנתגבשו בחוקה. הרוב
" פורמלית"טיה אינה רק דמוקרטיה הדמוקר, אכ�. בי� שלטו� הרוב לבי� ערכי היסוד של החברה השולטי� על הרוב

שענינה הגנה על זכות האד� " (מהותית"דמוקרטיה היא ג� דמוקרטיה ). שענינה תהלי/ הבחירה בו שולט הרוב(
עני� בנק : להל� (423, 221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע)" (כפרט

  ))המזרחי
'  בעיוני משפט" �70המשפט בישראל בשנות ה", רובינשטיי�' א; 35) 1977  (רטיה בישראלהדמוק, שפירא' ראה ג� י

)1972 (271 ,274 
שכ� העני� הציבורי במקרה עלול , כי דחיית הפרסו� תסכל את הטע� בו, קיימת סכנה" בפרסו� מאוחר של מידע 43

דע אשר עשוי להיות חשוב לצור/ גיבוש עמדה מי, במועד הרלוונטי, קיי� חשש כי לציבור לא יובא, במצב כזה. לדעו/
) 1(ד נג"פ, מ"חברת החדשות הישראלית בע' ד נ"עו, ד� אבי יצחק 3614/97א "רע." (בענייני� ובסוגיות החשובי� לו

 ))עני� ד� אבי יצחק: להל� (91, 26
הפיקוח ... טיי� עצמ�בידי הכוחות הפולי, יצירתה ותיקונה של התרבות הפוליטית צרי/ שיהיו בראש ובראשונה" 44

בידי הציבור שהרשות , בראש וראשונה,  על יצירה זו ועל התנהגותה של הרשות הפוליטית צרי/ שיהאהצמוד
אבל , פעילותה של הרשות הציבורית היא אכ� בתחו� המשפט הציבורי. הפוליטית מייצגת אותו ופועלת בשמו

והאחרו� הוא שיבקר את , בתחו" משפט הציבור, בראש ובראשונה, הפיקוח על פעילות זו והשיפוט עליה ה"
" לפי מעשיה והתנהגותה, בבוא יו� די� הבחירות, אמונו בה בשעת הצור/ וידו� אותה�יביע אי, הרשות הפוליטית

 ))רזבסקי'עני� ז: להל� (764, 749) 1(ד מה"פ, ראש הממשלה' בסקי נ'רז'ז 1635/90צ "בג(
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ה� חלק אינטגרלי מ
  , דעת  קהל חופשית ומודעות הציבור לנעשה במערכות השלטו
"התפיסה היא כי 
משטר דמוקרטי בנוי על שיתו* מתמש- של  הציבור  במידע  על . המבנה  של  המשטר  הדמוקרטי

ברבי�  יש  בו  כדי לדלל את יכולתו של שלילתו של  יסוד  הגילוי  "וכי , 47."המתהווה בחיי� הציבוריי�
  .48"הציבור ליטול  חלק  בחיי�  הפוליטיי�

  
  חופש הביטוי

בכל , האפשרות להשמיע ולשמוע דעות בפומבי: דהיינו, מהות חופש הביטוי הוא שהינו זכות מסוג חירות .21
 על דרכיה �י חירות הדיבור והביטו"עליו נאמר . 49ללא התערבות השלטונות, שטחי החיי� ובכל אמצעי

ובלעדיה לא , היא היוצרת את החברה בה אנו חיי�,  היא הקשר בי
 אד� לאד��השונות והמגוונות 
 וכ
 שמירה על ההלי- 51ביסודו של חופש הביטוי עומדת הפילוסופיה של חשיפת האמת, 50."קמנו

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(
כמו האחריות ליעילות ולתבונה של ההחלטה , אתיקה של הרשות המינהליתבית המשפט עצמו ציי� כי האחריות ל 45

התנועה למע� איכות  2533/97צ "בג. (אינה מופקדת בידי בית המשפט, להבדיל מ� האחריות לחוקיות, המינהלית
מכא� ההלכה המושרשת , )699�698' עמ, 24 הערה לעיל, עני� פנחסי; 61, 46) 3(ד נא"פ, ממשלת ישראל' השלטו� נ

 1135/93, 465/93צ "בג." (לא יש� בית המשפט את שיקול הדעת שלו במקו� שיקול הדעת של הרשות המוסמכת"כי 
 )634�635, 622) 2(ד מח"פ, 'הועדה המקומית לתכנו� ולבניה הרצליה ואח' נ' חברה זרה ואח, .א.טריידט ס

, טוהר המדות, יבח� את חוקיות הפעולות" מבקר המדינה 30ח "ס, קר המדינהמב: לחוק יסוד) ב(2 על פי סעי, 46
מדובר למעשה בסמכות , ."וכל עני� אחר שיראה בו צור/, היעילות והחסכו� של הגופי� המבוקרי�, הניהול התקי�

בקר לחוק מ 16 � ו15סעיפי� (אבל הביקורת מדווחת לציבור ולכנסת אחת לשנה בלבד , ביקורת מקיפה ביותר
 ))נוסח משולב (1958 –ח "התשי, המדינה

 359�360' עמ, 3 הערה לעיל, עני� שליט 47
: להל� (238, 233) 3(י לח"פד, שר החינו+ והתרבות' קלופפר נ 372/84צ "בג; 360' עמ, 3 הערה לעיל, שליטעני�  48

 )עני� קלופפר
עני� דיו� נוס. : להל� (343, 337) 3(ד לב"פ, מ"בע" האר-"הוצאת עיתו� ' מ נ"חברת החשמל לישראל בע 9/77נ "ד 49

 )חברת החשמל
 )עני� קידו": להל� (25, 1) 2(ד מח"פ, רשות השידור' מ נ"בע) 1981(לות "קידו" יזמות ומו 606/93צ "בג 50
למע� תשכיל המדינה לשי� לפניה את . י/ של בירור האמתכל התהלי/ הנזכר אינו אלא תהל, ביסודו של דבר" 51

לש� , והנה. המטרה הנבונה ביותר ותדע לבחור את קו הפעולה העשוי להביא להגשמת מטרה זו בדר/ היעילה ביותר
הואיל ורק בדר/ של ליבו� כל ההשקפות , בירור אמת זו משמש העיקרו� של הזכות לחופש הביטוי אמצעי ומכשיר

, שר הפני"' מ נ"קול הע" בע"חברת  73, 87/53צ "בג" (להתבהר' אמת'הדעות עשויה אות ' כל'שית של והחלפה חופ
 )).עני� קול הע": להל� (877, 871ד ז "פ
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י
 כי חופש הביטוי למותר לצי. 52ואיזו
 בי
 רציפות לבי
 שינוי" אני"הגשמת ה, גילוי האמת, הדמוקרטי
  .53מבוסס ג� על עקרונות מורשת ישראל

וכי הוא , 54לכ
 קבעה הפסיקה כי חופש הביטוי ניצב בראש החירויות עליה
 מושתת משטרנו הדמוקרטי .22
בית המשפט העליו
 . 55תנאי הכרחי לקיומו של ההלי- הדמוקרטי ולשמירת
 של זכויות היסוד האחרות

 The matrix, the indispensable Condition, of nearly every other form "�ב הגדירו כ "בארה

56of freedom".  

, 58"עילאית"או " על"כזכות , 57מכא
 קצרה הדר- לקבוע את חופש הביטוי כזכות יסוד במדינת ישראל .23
, זכויות נוספות המאפשרות לאזרח לבטא את דעותיו"אשר להגשמתה דרושות , 59הנובעת מכבוד האד�

                                                        
 13' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני�  52
  )עני� סנש: להל� (828�829, 817) 3(ד נג"פ, רשות השידור' סנש נ 6126/94צ "בג 53
ומשמשי� כאב טיפוס לביקורת זועמת וחסרת פשרות המופנית כלפי השלטו�  נביאי ישראל ונבואותיה� שימשו"

' ניימ� נ 2/84ב "השופט אלו� בע" (וכלפי הציבור או היחיד המשחיתי� את דרכ�, בכוחו ובעצמתו ,המשתמש לרעה
  ))עני� ניימ�: להל� (294, 225) 2(לטד "פ, עשרה* יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת

 הרי �ההתגלמות הטיפוסית ביותר של חופש הדיבור בהיסטוריה הישראלית העתיקה איננה שלילית אלא חיובית "
 זכויות אד" במקרא ובתלמוד, כה�' ח" (קמו לנו נביאי� אשר נבואותיה� מגלמות את חופש הדיבור... היא הנבואה

 )69) ח"תשמ, הוצאה לאור –משרד הביטחו� , תל אביב(
 )עני� לוי: להל� (398, 393) 2(ד לח"פ, מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל' נ' לוי ואח 153/83צ "בג 54
עני� : להל� (674�675, 661) 5(ד נ"פ, המועצה לביקורת סרטי"' מ נ"חברת סטייש� פיל" בע 4804/94צ " בג55

צ "בג; )עני� שניצר: להל� (629�630, 617) 4(ד מב" פ הצבאי הראשיהצנזור' שניצר נ 680/88צ "בג; )סטייש� פיל"
, עני� קלופפר; )עני� כהנא: להל� (274, 255) 3(ד מא"פ, 'הוועד המנהל של רשות השידור ואח' נ' כהנא ואח 399/85

עני� קול ; )עני� ב� משה: להל� (435, 427) 2(כבד "פ, ב� משה' מדינת ישראל נ 255/68פ "ע; 238' עמ, 48 הערה לעיל
  876' עמ, 51 הערה לעיל, הע"

56 palko v. Connecticut 302 U.S. 319 (1937), 327 
, 55 הערה לעיל, סטייש� פיל"עני� ; 890, 887) 2(ד נו"פ, רשות השידור' גוש שלו" עמותה רשומה נ 7144/01צ "בג 57

 51 הערה לעיל, קול הע"עני� ; 55 הערה לעיל, כהנאעני� ; 50 הערה לעיל, קידו"עני� ; 674�675' עמ
עני� חברת : להל� (295, 281) 2(ד לא"פ, מ"חשמל לישראל בעחברת ה' מ נ"בע" האר-"הוצאת עיתו�  723/74א "ע 58

 878' עמ, 51 הערה לעיל, קול הע"עני� ; )החשמל
רק בשמירה על חופש הביטוי נית� להביא לידי הגשמתו העצמית של האד� המתבטא ושל  התפיסה הרווחת היא כי 59

א "ע. (וב של אד� עשויה להציב מכשולי� על דרכה של הגשמתו העצמיתפגיעה בשמו הט, אול�. האד� השומע
, צ"א ראשל"חברה קדישא גחש' שביט נ 6024/97א "ע; )עני� רינת: להל� (88, 72) 4(ד נו"פ, רו"' רינת נ 6871/99

; 518, 510) 5(ד נה"פ, אורנה יוס.' לימור אמר נ 4740/00א "רע; )2 * עני� שביט : להל� (651, 648, 600) 3(ד נג"פ
) 2(ד מח"פ, מפקד מחוז ירושלי"' דיי� נ 2481/93צ "בג; 265, 251) 1(ד מח"פ, חברת וולט דיסני' גבע נ 2687/92א "רע
, שירות בתי הסוהר' גול� נ 4463/94א "עע; 675' עמ, 55 הערה לעיל, סטייש� פיל"עני� ; )עני� דיי�: להל� (468, 456
  )בעמוד הבאהמש) (
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הזכות לחיסיו
 , 61כמו זכות הגישה לאמצעי התקשורת, 60" הופ- חופש הביטוי לאות מתהואשר בלעדיה
  .63זכות הציבור לדעת, 62עיתונאי

מסחרי או , אומנותי, בי
 א� הוא פוליטי, עוד נקבע כי זכות זו רחבת היק* היא ומשתרעת על כל ביטוי .24
 בחופש הביטוי והיצירה פוגעת בכל כאשר פגיעה לא ראויה, 65ובפרט חל על דעות מרגיזות ובוטות, 64אחר

ולכ
 חופש הביטוי מהווה את , 66ומערערת את האופי הדמוקרטי של המשטר, זכויות האד� האחרות
חלק " והינו 68"מקו� של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האד�"ויש לו , 67"ציפור נפשה של הדמוקרטיה"

ור נפש של הדמוקרטיה יש להג
 בכל על ציפ"�על כ
 נקבע ש. 69"בלתי נפרד מהאתוס המשפטי שלנו
   70"האמצעי� העומדי� לרשות הדמוקרטיה

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(
משפט " ההיק, וההגבלות: זכויות אד� מוגנות", ברק' א; 428�427' עמ, 41 הערה לעיל, ברק; 156�157, 136) 4(ד נ"פ

  )253) ג"תשנ( א וממשל
 על היקפה של � הזכויות הבלתי מנויות ", סומר'  ראו ה–לגישה החולקת על היות חופש הביטוי חלק מכבוד האד� 

 318�322, 257) ז"תשנ( כח משפטי"" הפכה החוקתיתהמ
 9' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני�  60
; 9' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני� ; )עני� כה�: להל� (542, 529) 2(ד מט"פ, לשכת עורכי הדי�' כה� נ 6218/93צ " בג61
 1/81צ "בג; 55 הערה לעיל, כהנאעני� ; 733, 729) 4(ד מ"פ, שר התחבורה' מ נ"שח. שירותי תעופה בע 355/86צ "בג

 )עני� שיר�: להל� (378, 365) 3(ד לה"פ, 'רשות השידור ואח' נ' שיר� ואח
ד מא "פ, 'אביב ואח*ורכי הדי� במחוז תלבית הדי� המשמעתי של לשכת ע' נ' ציטרי� ואח, 368/86, 298/86ש " ב62
 )עני� ציטרי�: להל� (357, 337) 2(

; 365' מע, 3 הערה לעיל, שליטעני� ; 541' עמ, 61 הערה לעיל, כה�עני� ; 673' עמ, 12 הערה לעיל, ציטרי�עני�  63
ד "פ, שר התקשורת' נ' ברנד ואח, 3472/92צ "בג; 353) 3(ד מז "פ, ממשלת ישראל' נ' סיעת צומת ואח, 1/93כ "תב
זכות האזרח לקבל מידע בענייני� ", סגל' ז; 276' עמ, 55 הערה לעיל, כהנאעני� ; )עני� ברנד: להל� (150, 143) 3(מז 

 625�626, 625) ה"תשמ('  יעיוני משפט, "ציבוריי�
עני� : להל� (22) 2(ד מג"פ, המועצה לביקורת סרטי" ומחזות' יוניברסל סיטי סטודיו אינק נ 806/88צ "בג 64

 55 הערה לעיל, סטייש� פיל"עני� ; )יוניברסל סיטי
 )לא פורס� (ד יור" שפטל"עו' יפו נ* א"� בתהוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי 1734/00ע " על65
 836 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני�  66
 משפטי", "המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה", ברק' ראו ג� א; 435 'עמ, 55 הערה לעיל, ב� משהעני�  67

 )1996 (223כז 
 398' עמ, 54 הערה לעיל, לויעני�  68
 )עני� רא" מהנדסי": להל� (201, 189) 5(ד מז"פ, עירית נצרת עילית' מ נ"רא" מהנדסי" קבלני" בע 105/92א "ע 69
 405' עמ, 54 הערה לעיל, לויעני�  70
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 ובנוגע לאישי� 72מקו� בו מדובר בהבעת דעה בענייני� ציבוריי�, 71חשיבותו של חופש הביטוי גוברת .25
 כי עליו חלי� במידה 74 זהו חופש הביטוי הפוליטי הזקוק להגנה מירבית73הנושאי� תפקידי� ציבוריי�

 דווקא בתחו� הציבורי חיוני לתת משקל"מכא
 נקבע כי , 75ל הרציונלי� לחופש הביטויהרבה ביותר כ

את כיוונה של  שכ
 בתחו� זה מעוצבת התפיסה החברתית והמדינית הקובעת, מרבי לחופש הביטוי
  77.מאשר זו המגבילה אותו מראש, ולכ
 אי
 הגבלה החריפה ביותר על חופש הביטוי, 76"החברה

                                                        
; 855�854 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני� ראה (פי סוג הביטוי שבו מדובר � עוצמתו של חופש הביטוי משתנה על71
 )28' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני� ; 80�78, 1) 3(ד נב"פ, קראוס' ידיעות אחרונות נ 7325/95א "דנ
ולא די שיש בפירסו� משו� ,  לפירסו� המביא עמו משו� תועלת לציבורמתייחס רק)ה... ('עני� ציבורי'המונח  "72

חברת החשמל  213/69א "ע" (שיש בו לעיתי� א/ כדי לספק מזו� לסקרני� או למלא יצר� של רכלני�, עני� לציבור
  ). 91, 87) 2(ד כג"פ, מ"מ נגד עתו� האר- בע"לישראל בע

וא� יש בו כדי לגרו� שיפור ,  לגיבוש דעתו בענייני� ציבוריי�פירסו� עשוי להביא תועלת לציבור א� תור� הוא"
הזכות לפרטיות למול הזכות ", סגל' ז; 826, 808) 3(ד מח"פ, ונטורה' מדינת ישראל נ 439/88א "ע" (אורחות חייו

, אביב�תל, גינוסר� הוצאת פרלשטיי�(דיני הגנת הפרטיות ד "עו, הל�' א; )196, 175) ג"תשמ('  טעיוני משפט" לדעת
2003 (232�233 

א "ע; )עני� אבנרי: להל� (863, 840) 3(ד מג"פ, שפירא' אבנרי נ 214/89א "ע; 88 'עמ, 59 הערה לעיל, עני� רינת 73
עני� דיו� נוס. ; 296�293 'עמ, 58 הערה לעיל, עני� חברת החשמל; 570, 555) 5(ד מו"פ, אלמוג' מיכאלי נ 334/89

' אפל נ 1104/00א "ע; 864, 843) 2(ד מט"פ, ידיעות אחרונות' קראוס נ 3199/93א "ע; 49 הערה לעיל, חברת החשמל
  29) ט"תשנ) (1( למשפטי"" הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת"בנבנישתי ' א; 607) 2(ד נו"פ, חסו�
 238�244' עמ, 72 הערה לעיל, ראה הל�,  היק, הזכות לפרטיות של אנשי ציבורעל
כיסוד מוסד , ה� משו� שנודעת לו חשיבות יתירה מבחינה חברתית, חופש הביטוי הפוליטי ראוי להגנה מירבית "74

צ "בג." (של ביטוי להתנכלות מצד השלטו�וה� משו� שהוא חשו, יותר מכל צורה אחרת , של המשטר הדמוקרטי
ראש ' מאיר אינדור נ 6226/01צ "בגראה ג� ; 303, 289) 3(ד נג"פ, ראש עיריית באר שבע' סימונה זקי� נ 6396/96

  )551' עמ, 61 הערה לעיל, עני� כה�; 1077) 1(2003על �תק, עיריית ירושלי"
ולא נרחיק לכת בהגנה על הפירסומת המסחרית א/ באשר אחיה ,  תהיה עוצמת ההגנהכעוצמת האינטרס כ�"

, מתרכזי� כל הגיונות חופש הדיבור והביטוי, למשל, בביקורת השלטו�. בכורה�ואחיותיה הבכירי� זוכי� בזכויות
  )28' עמ, 50 הערה לעיל, עני� קידו"." (והרי אנו בכיבשונו של הלב והמוח

, ר ועדת הבחירות המרכזית"יו' ניסי" זוילי נ 869/92צ "ראו בג, על המשמעות המיוחדת הקנויה לביטוי הפוליטי
' אבנרי נ 531/88א "לגישה החולקת על חשיבותו ראו רע. 239' עמ, 48 הערה לעיל, עני� קלופפר; 692, )2(ד מו"פ

 )28, 20) 4(מבד "פ, שפירא
 13' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני�  75
 864�863 'עמ, 73 הערה לעיל, עני� אבנרי 76
במשטר חוקתי המג� על חופש ... ההגבלה החריפה ביותר על חופש הביטוי היא כמוב� זו המגבילה אותו מראש "77

" את חופש הביטוי והנער/ על ידי גו, שאינו בית המשפט' מקפיא'להחמיר ע� הלי/ של מניעה מוקדמת ההביטוי יש 
 )35' עמ, 64 הערה לעיל, עני� יוניברסל סיטיוראו ג� ; 685, 676' עמ, 55 הערה לעיל, עני� סטייש� פיל"(
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  תזכות הציבור לדע

וחשיבות הזרמת המידע לציבור שבלעדיו , הדגישו את חשיבות זכות הציבור לדעת, 79 והספרות78הפסיקה .26
ובפרט את מטרתו המרכזית של , אי
 האזרח יכול לגבש לעצמו דעה מושכלת בענייני� בעלי אופי ציבורי

ה לקיומו של ערוב"כאשר , 81שהיא יצירת שקיפות לפעולות של הרשויות הציבוריות, 80חוק חופש המידע
על ממצאיה להיות גלויי� וחשופי� , וכדי שהביקורת תהיה יעילה, ממשל תקי
 היא בהעמדתו לביקורת

  82."לעיני הציבור ולביקורתו

נאמר כי היא , 83שמקורה בהיות המידע המצוי בידי הרשות הציבורית הוא קניינו של הציבור, על זכות זו .27
  .84אי להגשמתונגזרת מרכזית וחשובה של חופש הביטוי ותנ

                                                        
ועל חופש הביטוי וחופש העתונות (ר/ להכביר מלי� על החשיבות המרכזית של הגנה על זכות הציבור לדעת אי� צו "78

וחירות פוליטית , חירויות אזרח, בכל תפישה על דמוקרטיה) שה� האופ� היעיל ביותר להבטחת זכות הציבור לדעת
, 673) 2(ד לח" פמ  נגד  רשות  השידור" בע מרו�  ישראלי  למוצר  ולעסק  הנבחר * . �.ל.י.מ 259/84צ "בג" (בכלל
683(  

 כל עוד אי� בכ/ נזק לאינטרסי� חיוניי� של הכלל או של �כי חירותו של האזרח לקבל מידע ולהפיצו , אי� חולקי�"
ארנו� יונס נגד  509/80צ "בג" (שבלעדיה� לא ייכו�, ה� מעיקרי המשטר הדמוקרטי,  כמוה כחירות הביטוי�הפרט 

 )594, 589) 3(ד לה"פ, רד ראש הממשלהל מש"מנכ
. אי� למימוש מלא של חופש הביטוי�בלעדיו�הזרמת מידע ציבורי מהרשות הציבורית אל הפרט היא בבחינת תנאי "79

היא שיכולה לאפשר ליחיד לגבש לעצמו דעה מושכלת בענייני� בעלי אופי , באמצעות הספקת מידע, רק הרשות
ס " תש–הוצאה לאור של לשכת עורכי הדי� (,  הציבור לדעת באור חוק חופש המידעזכותסגל ' ז'  פרופ�." ציבורי
2000 (12 

  5 הערה לעיל 80
שמטרתו העיקרית והמרכזית היתה ליצור נגישות , ההיסטוריה החקיקתית של חוק חופש המידע מעידה על כ/ "81

ויות הציבוריות במגמה לאפשר לציבור בקרה והערכה מושכלת של דרכי פעולת הרשויות למידע המצוי בידי הרש
  .הציבוריות

, המשרתת את התכלית של החוק בחשיפת דרכי פעולת הרשויות הציבוריות, בעת שמדובר בבקשה לקבל מידע, כ/
שהיא ביסוד המשטר , כדי שתושג המטרה של שקיפות פעולת הממשל. ראוי להקנות לחופש המידע מעמד של בכורה

 187' עמ, 79 הערה לעיל,  סגל–" הדמוקרטי
 605, 577) 4(ד נז"פ, מבקרת עירית ירושלי"' אלוני נ 7805/00צ " בג82
צ "בג; )עני� הלל: להל� (89) 3(ד נ"פ,  ישראלמדינת' הלל נ 7528/95פ "ע; 9 הערה לעיל, החברה לייזו"עני�  83

 716, 694) 1( נחאלו. שאול מופז* רב, ראש המטה הכללי' אירית קלכמ� נ 585/01
  267 'עמ, 55 הערה  לעיל,כהנאעני� ; 365'  עמ, 3 הערה לעיל, שליטעני� ; 673' עמ, 12 הערה לעיל, ציטרי�עני�  84
והיא חשובה מאי� כמותה ) שלטו� החוק, שיוויו�, חופש הביטוי(זו זכות חוקית המגלמת בחובה ערכי� חוקתיי� "

, שר המשפטי"' לשכת עורכי הדי� נ 2060/99) א"ת. (א.ת." (כדי לאפשר בקרה ציבורית על תקינות פעולות השלטו�
 –מדינת ישראל ' מוטולה סיגל נ*דוידוב) א"ת (1171/01מ "עת; )עני� לשכת עורכי הדי�: להל� (385) 3(תשנח מ "פ

 ))לא פורס� ('משרד האוצר ואח
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 הנוגע למילוי 85זכות הציבור לדעת מקבלת משקל ניכר כאשר מדובר בהחלפה חופשית של מידע ציבורי .28
, זאת כי לאיש ציבור יש את הידע והנגישות לאמצעי התקשורת, 87 של אישיות ציבורית86התפקיד הציבורי

  88וביכולתו להג
 כראוי על שמו הטוב

  הזכות לבחור

ואי
 מוסדות נבחרי� ייצוגיי� ללא , י
 דמוקרטיה ללא מוסדות נבחרי� ייצוגיי�א"הכלל הבסיסי הוא כי  .29
אשר בלעדיה , 90מכא
 שהזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד בכל משטר דמוקרטי, 89"בחירות חופשיות

כ- ג� זכות הבחירה ברשויות המקומיות הוכרה , 91"מתערערת התשתית של כל זכויות היסוד האחרות"
  .92יסוד�ותבישראל כזכ

ומכא
 , חירות הביטוי וחופש ההתאגדות, בה באי� לידי ביטוי רעיו
 השוויו
"כי , על הזכות להיבחר נאמר .30
בסיסה הרעיוני העיקרי הוא "...וכי , 93"כי זכות זו היא מ
 הסממני� המובהקי� של חברה דמוקרטית

לכ
 פגיעה . 95 שוויו
 בנקודת המוצא,שוויו
 בתוצאות,  משמע שוויו
 בסיכויי�94"בעקרו
 השיוויו
 הפוליטי

כי ללא פומביות הדיו
 אי
 הציבור נחש* לכל מידע מהותי , 96בזכות להיבחר משמע פגיעה בעקרו
 השוויו

                                                        
 863 'עמ, 73 הערה לעיל, עני� אבנרי; 78' עמ, 43 הערה לעיל, ד� אבי יצחקעני�  85
בי� . פרסו� הנוגע במישרי� למילוי התפקיד הציבורי של נושא משרה ייחשב לפרסו� בעל חשיבות ציבורית רבה" 86

, ד� אבי יצחקעני� ." (ובי� שמיוחסת לו רשלנות מקצועית או שחיתות, שמדובר בהבעת עמדה על מדיניותו של האיש
 )57' עמ, 43 הערה לעיל

, כמו שרי ממשלה, נכנסי� מי שנושאי� במשרות בכירות במוסדות הציבור" אישיות ציבורית"למסגרת של  "87
 )79' עמ, 43 הערה לעיל, ד� אבי יצחקעני� " ('מנהלי� כלליי� של משרדי ממשלה וכו

 לעיל, ד� אבי יצחקעני� ; 2392, )2(94דיני� עליו� כר/ , רונ�' קליי� נ 4607/92א "ע; 73 הערה לעיל, עני� אבנרי 88
 78' עמ, 43הערה 

 241' עמ, 48 הערה לעיל, קלופפרעני�  89
) 5(ד מט"פ, ראש המטה הכללי' שמגר נ 6601/95צ "בג; 59, 45) 2(ד נ" פ,"ימי� ישראל"' יאסי� נ 7504/95א "רע 90

 1�2) 1996, חיפה, "תמר"הוצאת " ( הזכות לבחור ולהיבחר–בחירות "ד "עו, סעדיה' ר ש"ד; 243, 240
 25, 18) 2(ד נ"פ, שר הפני"' אלרואי נ 2757/96צ " בג91
שר ' נ' בורשטיי� ואח 753/87צ "בג ;)יצחק*עני� ב�: להל� (511, 505) 4(ב מ"פ, שר הפני"' ב� יצחק נ 233/86צ " בג92

 130, 126) 4(ד מז"פ, 'שר הפני" ואח'  משלב נ3791/93צ "בג; 474�473, 462) 4(ד מב"פ, 'הפני" ואח
 264' עמ, 53 הערה לעיל, ניימ�עני�  93
 262' עמ, 53 הערה לעיל, ניימ�עני�  94
 )עני� השלטו� המקומי: להל� (502, 485) 3(ד נ"פ, הכנסת' מרכז השלטו� המקומי נ 8195, 7111/95צ "בג 95
ד "פ, שר האוצר' ברגמ� נ 98/69צ "בג" (נשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו" על עקרו� השוויו� נאמר הוא 96
שר ' שדולת הנשי" בישראל נ 2671/98צ "בג" (רהבכל נימה ונימה של חיינו בחב" ומלווה הוא אותנו )698, 693) 1(כג

בו , הוא היה בראשית, עקרו� השוויו�"וכ� , ))עני� שדולת הנשי": להל� (650, 630) 3(ד נב"פ, העבודה והרווחה
ומכא� נפסק כי , )501' עמ, 95 הערה לעיל, עני� השלטו� המקומי" (ואיד/ אינו אלא פירוש והארה, תחילת התחילות

  )בעמוד הבאהמש) (
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המאפשר מצד אחד לבוחר לבחו
 את התנהלות נציגיו ועל פי זה לקבל החלטה מושכלת הא� לבחור באותו 
י כ- להשיג יתרו
 בבחירות כמי "את בוחריו וע" לתחמ
"ומצד שני מונע מנציג הציבור , נציג בבחירות

  .א- בפועל לא עושה כ
, שמקיי� הבטחותיו

ולכ
 רק , 97 מטרתו של השיוויו
 היא להבטיח כי הרשות הציבורית תנהג בהגינות ותעשה צדק ע� הציבור .31
יה� של  ה� אלו היוצרי� אמו
 בשיקוליה� והוראות98כללי� המבטיחי� שיוויו
 והעדר משוא פני�

  .99המופקדי� על המינהל הציבורי

  חופש העיתונות

המופעלת לצור- איסו* המידע שידיעתו ופרסומו חיוניי� , העיתונות היא ג� זרועו הארוכה של הציבור" .32
התקשורת ה� גורמי� �כלי... חרות ביטוי וממשל תקי
 , לצור- קיו� משטר חברתי מתוק
, לציבור

תו- ידיעה של המתהווה ותו- , ומאפשרי� לו שקילה ובחירה חפשיי�המסייעי� בעיצוב דעתו של האזרח 
  .100"כל הצעה וכל דבר ביקורת, יכולת להערי- טיבו וטבעו של כל אירוע

המאפשרת להביא לידיעת הציבור את , על חופש העיתונות נאמר כי היא זכות של כל אחד ואחד מאיתנו .33
  .101יותרהמוסמכת והמקיפה ב, המדוייקת, האינפורמציה הטובה

34. 
, ללא מימוש פומביות הדיו
 נבצר מהעיתונות למלא את תפקידה המהותי כגו* המבקר את רשויות השלטו
התוצאה היא עיתונות המרוקנת .  וכי שמהווה את זרועו הארוכה של הציבור המביאה לו מידע חיוני


  .ונאצלת להסתמ- על מידע פנימי והדלפות כדי למלא את תפקידה, מתוכ

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(
תחושת חוסר השוויו� . מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגי� בה� איפה ואיפה, אי� ל/ גור� הרסני יותר לחברה"

צ "בג" (היא פוגעת בזהותו העצמית של האד�. היא פוגעת בכוחות המאחדי� את החברה. היא מהקשה שבתחושות
  )).עני� פורז: להל� (332, 309) 2(ד מב"פ, ואביב יפ*ראש עיריית תל' פורז נ 1/88, 953/87

היוע- ' חצירה נ*אבו 507/81צ "בג; 612, 598ד יח "פ, הרב הראשי לישראל' שטרייט נ 301/64צ "ראה ג� בג
 585, 560) 4(ד לה"פ, המשפטי לממשלה

 502�501' עמ, 95 הערה לעיל, השלטו� המקומיעני�  97
 531/79צ "בגראה (ות� של בעלי תפקידי� ברשות ציבורית בניגוד ענייני� אישי או מוסדי יוצר משוא פני�  הימצא98

יחיאל ' רביבו נ 244/86צ "בג; 566) 2(ד לד"פ, מועצת עיריית פתח תקוה' תקוה נ*בעיריית פתח" הליכוד"סיעת 
המועצה המקומית ' יחיא נ' אליד צאדק חגו 333/74צ "בג; 183) 3(ד מב"פ, ראש המועצה המקומית אופקי", בנטוב
 )661) 1(ד נ"פ, שמעו� פרס' ב� דוד נ 1356/96צ "בג; 457) 1(ד כט"פ,  טייבה

 511, 505) 1(ד לא"פ, המועצה המקומית בית שמש' גוזל� נ 368/76צ "בג 99
 358' עמ, 62 הערה לעיל, ציטרי�עני�  100
 189ח "תשי, ספר השנה של העיתונאי", "חופש הביטוי וזכות הפרט"ו במאמר, כה�' ח 101
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  בורשיתו* הצי

 מדבר על שיתופ� של היחיד 103"הדמוקרטיזציה של ההלי- המינהלי" או עקרו
 102עקרו
 שיתו* הציבור .35
כי א� , בפרט כאשר היו� השיטה הדמוקרטית איננה דמוקרטיה ישירה, 104והכלל במעשי השלטו
 והמינהל

פו של הציבור יש וראוי למצוא דרכי� חלופיות לשיתו"על כ
 ,  דמוקרטיה של נציגי�–דמוקרטיה עקיפה 
יש א* הרואי� בעקרו
 . 105."בהליכי השלטו
 ובהחלטות המשפיעות במישרי
 ובעקיפי
 על היחיד ועל הכלל

  . בדומה לעקרו
 הפעולה בסמכות או עקרו
 ההגינות106זה כעקרו
 יסוד של המשפט המינהלי

כל אד� הזכות מימוש הרעיו
 הדמוקרטי לפי ל .א: 107עקרו
 שיתו* הציבור מבוסס על מספר רציונלי� .36

 העברת מידע לציבור בזמ
 אמת המאפשר לציבור .ב; להשתת* בעיצוב החלטות המשפיעות על רווחתו
להתוודע לתוכניות הרשויות הציבוריות ולשיקוליה
 תו- יצירת כלי פיקוח לא פורמלי המבטיח שהרשות 

 הציבורית כדי שימש חלק  מאפשר לציבור להעביר מידע לרשות.ג; הציבורית פועלת לטובת הציבור בכללו

 למת
 את ההטיה שישנה בהליכי� המינהליי� לטובת
 של קבוצות אינטרסי� .ד; מהלי- קבלת ההחלטות

  ;  יצירת לגיטימציה של הציבור להחלטות של הרשויות הציבוריות.ה; המייצגות בעלי עניי
 צר

ר באמצעות חיזוק תחושת  השתתפות ציבורית נאותה תקד� את חינו- הציבור לאזרחות טובה יות.ו
  .האחריות הציבורית

 110מת
 זכות התנגדות לתכניות בניה, 109 כמו קיו� היוועצויות108שיתו* הציבור יכול לשאת פני� רבות .37
 הגברת .ב; 112 גיוו
 מקורות המידע של הרשות הציבורית.א: 111י כ- יושגו המטרות הבאות"וע, ועוד

  . מעשי הרשות הציבורית והחלטותיההסולידריות החברתית והקלה על הפרט להזדהות ע�

                                                        
השתתפות סד� ' א�מ� ו'רצ'צ' ראה א,  על התשתית הרעיונית של שיתו, והשתתפות ומודלי� לשיתו, הציבור102

 )2003, אביב�תל, הוצאת הקיבו1 המאוחד(הדר+ של+ להשפיע 
מחוז , הוועדה המחוזית לתכנו� ולבניה' נת הסביבה נ אגודה ישראלית להג*אד" טבע ודי�  10112/02מ "עע 103

 )עני� אד" טבע ודי�: להל� (28פיסקה , 817) 2(ד נח"פ, ירושלי"
שר '  אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ* טבע ודי� , אד" 288/00צ "בג; 103 הערה לעיל, אד" טבע ודי�עני�  104

 418�419'  עמ, 41לעיל הערה , אורב/� דיי�' א; )2 –עני� אד" טבע ודי� : להל� (691, 673) 5(ד נה" פהפני"
 29פיסקה , 103 הערה לעיל, אד" טבע ודי�עני�  105
 �" שיתו, הציבור בהלי/ המינהלי"שגיא ' ג, בנבנשתי' א'  פרופ106

doc.shering/articals/benvenisti/members/law/il.ac.tau.www://http ,40' עמ 
 5�10' עמ, 106 הערה לעיל,  בנבנשתי107
, 199, )1986, אביב�תל (משפט מינהלי, ברכה' ב; 834�835, )'כר/ ב, 1996, ירושלי� (הסמכות המינהלית, זמיר' י 108
 106 הערה לעיל, בנבנשתי; 219
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  "בעיית הנציג" 2.3
 כי אנשי השלטו
 יפתחו אינטרסי� משל – חשש שההיסטוריה הוכיחה אותו לא פע� –קיי� חשש רציני " .38

  . זו תמציתה של בעיית הנציג– 113"עצמ� וישתמשו בעוצמה הרבה שהוענקה לה� שלא לטובת הכלל

 תדמית הרשויות הציבוריות בעיני .א: 114
 תקי
 במדינהישנ� שלושה תנאי� ההכרחיי� לקיומו של שלטו

 טוהר המידות של עובדי .ג; 116 אמו
 הציבור בתקינות פעולותיה� של הרשויות הציבוריות.ב; 115הציבור
כ- נדרוש ממנו להקפיד יותר על התנהגות , ככל שמעמדו של עובד הציבור בכיר יותרכאשר , 117הציבור

אמצעי פיקוח וביקורת המוטלי� על עובד , יבות� של מגבלותותגדל חש, 118הולמת במילוי תפקידו
  .119הציבור

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

ושיח בי� השילטו� �השלטו� מביאה א, לשיג�התייעצות ע� גופי� לבר"; )ז, אבות ב" (מרבה תבונה, מרבה עצה "109
ויש בה כדי לקרב בי� ,  נוטעת היא באזרח תחושה של שיתו, ושל שותפות בעשייה הציבורית;לבי� יחידי החברה

נשיא ' נ' פורו" היוצרי" הדוקומנטריי" ואח 5933/98צ "בג." (השררה והכוח�  בי� היחיד לבי� בעלי�רחוקי� 
 ))עני� פורו" היוצרי": להל� (512, 496) 3(ד נד"פ, 'המדינה ואח

,  מקנה הזכות להתנגד לתוכניות מתאר מקומיות307ח "ס, 1965 –ה "התשכ, נו� והבניהלחוק התכ 100 סעי, 110
  . לחוק מקנה הזכות להתנגד להקלה מהיתר בניה או לשימוש חורג149וסעי, 

' חוכרי" ביפו העתיקה נ*ועד אמני" 2962/97א "על חשיבותה הרבה של זכות ההתנגדות לתוכניות מתאר ראה בע
 379, 362) 2(ד נב" פאביב*ו� ובניה תלהועדה המקומית לתכנ

 29פיסקה , 103 הערה לעיל, אד" טבע ודי�עני�  111
 16, 11) 1(ד מח" פמדינת ישראל' מ נ"יקב הגליל יוס. גולד ובניו בע 3490/90פ "ע 112
 297, 253נז , דיני� עליו�, משרד האוצר' מ נ"קונטר" בע 164/97צ " בג113
 692, 663) 2(ד מה"פ, דרוויש' מדינת ישראל נ 121/88פ "ע 114
; )93, 87) 5(ד נב"פ, כתב' י נ"מ 5282/98מ "עש." (תדמית ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות "115

כאשר אחד ,  החלטות של רשויות ציבוריותלש� שמירה על תדמית הרשות הציבורית בית המשפט נאות לפסול
מ "זוהר חוצות בע 788/90צ "בג; 513 'עמ, 92 הערה לעיל, עני� ב� יצחק(בדעה קדומה ' נגוע'טות היה ממקבלי ההחל

 .מהטע� כי תפוח מקולקל יכול לפגוע בסל התפוחי� כולו) 849�848, 843) 3(ב מד"פ, עיריית רמלה' נ
כאשר הציבור מאבד . ושל המדינה, ובי� של הרשות השלטוניתאמו� הציבור ברשויות השלטו� הוא מנכסיה החש "116

יש לית� . הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס לחיי� משותפי�, את אמונו ברשויות השלטו�
כי משרתיו אינ� אדוניו וכי ה� עושי� את , לשמר ולפתח את תחושת הציבור, משקל נכבד לשיקולי� הבאי� לקיי�

טוהר השירות והשורות עומד בבסיס השירות הציבורי , אכ�. כפיי��מתו/ יושר ונקיו�, ציבורמלאכת� למע� ה
 266, 229) 2(ד מז "פ, 'שר הבינוי והשיכו� ואח' נ' אייזנברג ואח 6177, 6163/92צ "בג" (ובבסיס המבנה החברתי שלנו

 ))עני� אייזנברג: להל�(
לא  (שמעו� שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "דנ( עובד הציבור טוהר המידות משמעותו התנהגות הוגנת וישרה של 117

 )עני� שבס: להל�(ברק ' הנשיא א'  לפסק דינו של כב34סעי, , )פורס�
 191, 189) 5(ד מט"פ, מדינת ישראל' אור נ 4123/95מ "עש 118
 767, 757) 3(ד מא "פ, מדינת ישראל' מזל כרמלי נ 558/84א " ע119
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 עולה החשש כי אות� נציגי� המקבלי� 120בהיות הדמוקרטיה הישראלית מתנהלת באמצעות נציגי� .39
או יפעלו כנגד המצע על בסיסו , החלטות בתוק* תפקיד� ברשות הציבורית יעדיפו את טובת� האישית

או אולי יפעלו ברמה זו או , 121של מגזר צר מתו- קבוצת ההתייחסות שלה�או יעדיפו את טובתו , נבחרו
בעיית "החשש מפני אותה התרחשות מכונה על ידי . משוא פני� או ניגוד ענייני�, אחרת של שחיתות

  ".הנציג

40. 
לא היה המחוקק טורח להעלות על , כי לו כ- היה הדבר,  או סתמי122כי אי
 מדובר בחשש דמיוני, יצויי
כמו איסור עיסוק בנושאי� ,  סידרה של איסורי� פליליי� המופני� כלפי עובדי ציבור123חוקקי�ספר המ

איסור על , 125איסור על שימוש לרעה בכח המשרה, 124ציבוריי� כאשר יש זיקה פרטית לאות� נושאי�
על  ואיסור 127איסור על אי מילוי חובות המוטלות על פי די
, 126מילוי התפקיד תו- מרמה או הפרת אמוני�

הגבלות על עיסוק לאחר פרישה משירות , 129כל זאת בנוס* לאיסורי� על עבירות משמעת, 128קבלת שוחד
  .132 ואיסור על הימצאות בניגוד ענייני�131הגבלות על קבלת מתנות מהציבור עבור מילוי תפקיד�, 130ציבורי

                                                        
וייתכ� א, כי אות� נציגי� ימנו פקידי� , מועצת עירייה היא נציגת תושבי העיר, ע� כנסת ישראל היא נציגת ה120

 .אשר ינהלו מדיניות משל עצמ�
  13' עמ, 106 הערה לעיל,  בנבנשתי121
דברי היוע1 " (מאי פע�שהפכה לחסרת בושה ועכבות יותר , יש לחתור לשינוי התרבות השלטונית בישראל "122

על ; )w?/il.co.iol.news://http/=6200151/, 2.11.2004ביו� , פורס� בעיתו� האר1, המשפטי לממשלה מני מזוז
  org.globalcorruptionreport.www://httpמיקומה של ישראל במדד השחיתות העולמי ראה 

' סימ� ד, "פגיעות בסדרי השלטו� והמשפט "�המוקדש ל' פרק ט, 226ח "ס, 1977 –ז "התשל, חוק העונשי� ראה 123
 ". עבירות שוחד"�הד� ב' סימ� ה, "עבירות בשירות הציבור וכלפיו"� הד� ב

  123 הערה לעיל,  לחוק העונשי�278 סעי, 124
 123 הערה לעיל,  לחוק העונשי�280 סעי, 125
  123 הערה לעיל,  לחוק העונשי�284 סעי, 126

אלא ג� נכונות עובד ציבור לסטות מ� , בות הנאה מתפקידיש לציי� כי הפרת אמוני� אי� מקורה רק בהשגת טו
  )70, 67) 3(ד לו"פ, מדינת ישראל' פני- נ 645/81פ "ע(השורה כדי למלא את תפקידו 

 לעיל, שבסעני� ( פעולה בניגוד לכללי� ולהוראות החלות על פעולותיו של עובד הציבור הציבור � סטיה מ� השורה 
 )ברק' הנשיא א'  לפסק דינו של כב52סעי, , 117הערה 

 123 הערה לעיל,  לחוק העונשי�285 סעי, 127
 123 הערה לעיל,  לחוק העונשי�290 סעי, 128
מגדיר רשימה של עבירות משמעת כמו , 50ח "ס, 1963 * ג  "התשכ, )משמעת(לחוק שירות המדינה  17 סעי, 129

 .התנהגות בלתי הולמת במילוי תפקיד ואי קיו� הוראות הדי�, פגיעה בתדמית השירות הציבורי
 144ח "ס, 1969 –ט "התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור  130
 2ח "ס, 1979 –" "התש, )מתנות(חוק שירות הציבור  131
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המידות ברשויות ייתרה מזו המחוקק מצא לנכו
 לעודד עובדי ציבור לדווח על מקרי� של פגיעה בטוהר  .41
  .134וא* להג
 עליה� מפני התנכלות הממוני� כלפיה�, 133הציבוריות

42.  
 של נציגי 135הינו ש� כולל לאות� עקרונות שנועדו להבטיח התנהגות נאותה" בעיית הנציג"על כ
 עקרו
תו- הכרה כי התנהגות ) עקרו
 מת
 די
 וחשבו
 לציבור, עקרו
 נאמ
 הציבור, עקרו
 השקיפות(הציבור 

גורמת לזלזול ברשויות הציבוריות ומערערות את היציבות , ילית של נציגי ציבור פוגעת באמו
 הציבורשל
השקיפות והבקרה "על כ
 , 137כי בעיה זו קיימת מקדמת דנא, למותר לציי
, 136החברתית של המדינה

  138."חייבות להתלוות לכל המחזיקי� בסמכות שלטו
 ואכיפה במדינה שאיפיונה הוא מישטר פתוח

  נאמ� הציבור

וככזו פעולותיה צריכות להעשות בדר- העולה  139על פי ההלכה הפסוקה רשות ציבורית הינה נאמ
 הציבור .43
. משלה אי
 לה ולא כלו�. הרשות הציבורית היא נאמ
 של הציבור: "וכ- נקבע, 140בקנה אחד ע� נאמנות זו

נובעות מנאמנות זו או הוקנו לה או "כל זכויותיה וחובותיה ועל כ
 , 141"למע
 הציבור יש לה, כל שיש לה
  . 142"הוטלו עליה מכוח הוראות חקוקות

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

, לחוק התכנו� והבניהא 47א/ נית� למוצאו בחוקי� שוני� כמו סעי, , סור זה אינו מופיע כאיסור כללי אי132
, לחוק הקולנוע 9סעי, ; 454ח "ס, 2001 –א "התשס, לחוק תאגידי מי" וביוב 83סעי, ; 307ח "ס, 1965 –ה "התשכ
 90ח "ס, 1992 *ב"התשנ, לחוק בתי די� מינהליי" 9סעי, ; 53ח "ס, 1999 –ט "התשנ

 139ח "ס, 1992 –ב "התשנ, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור 133
 66ח "ס, 1997 –ז "התשנ, )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקי�(חוק הגנה על עובדי"  134
לחוק ) ב(2עי, של נציגי הציבור זכתה למעמד חוקתי כאשר עוגנה בס) ניהול תקי�, טוהר המידות( התנהגות נאותה 135

 30ח "ס, ח"התשמ, מבקר המדינה: יסוד
, מדינת ישראל' דרעי נ 3575/99פ "ע; 777, 749) 2(ד מח"פ, היוע- המשפטי לממשלה' סויסא נ 7074/93צ " בג136
 812, 720) 2(ד נד"פ

דברי� , +התנ" (לא תטה משפט לא תכיר פני� ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמי� ויסל, דברי צדיקי� "137
 )נג, ישעיה א, +"התנ" (שרי/ סוררי� וחברי גנבי� כולו אוהב שוחד ורוד, שלמוני�"; )יט, טז
 15פיסקה , 36 הערה לעיל, יאנוסעני�  138
 עורכי שפירא נגד הוועד המחוזי של לשכת 142/70צ "בג; 2115, 2101, ד טז" פפר- נגד כפר שמריהו 262/62צ " בג139

, ממשלת ישראל' מרכז הקבלני" והבוני" בישראל נ 840/79צ "בג; )עני� שפירא: להל� (331, 325) 1(ד כה"פ, הדי�
 24' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני� ; )עני� מרכז הקבלני": להל� (747�745, 723) 3(ד לד"פ

 36, 11' עמ, 38 הערה לעיל, סגל; 257' עמ, 116 הערה לעיל, אייזנברגעני�  140
 840' עמ, 44 הערה לעיל, רזבסקי'זעני�  141
 331' עמ, 139 הערה לעיל, שפיראעני�  142
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כ- . 143כיאה למי שעוסק ברכוש הזולת, על פי עקרו
 זה מוכתב לרשות הציבורית דרכי התנהגות מיוחדי� .44
ללא הפליה ולטובת , בשוויו
, בסבירות, ללא שיקולי� זרי�, 145ביושר,  מהרשות לפעול בהגינות144מצופה
 האינטרס �והחשוב מכל להשתמש בסמכויות והכוחות המופקדי� בידיה לצור- אחד בלבד , 146הציבור

  .147שהכח והסמכות באו להגשי�

  עקרו� השקיפות

, מי שפועל לטובת הציבור בהיותו שליח הציבור כ- נדרש מימי� ימימה מ148"ומישראל' והיית� נקיי� מה" .45
 מה עשה � לכלל הציבור �לגלות לשולחיו "ר  כלומ149וככזה חלה עליו החובה לתת די
 וחשבו
 על מעשיו

חייב הוא לגלות כל מעשי� ומחדלי� .  מדוע לא עשה�וכשלא עשה , מדוע עשה כ- ולא אחרת, ומה לא עשה
היא זו המבטיחה פיקוח , שקיפות פעילותיה והחלטותיה של הרשות הציבורית. 150."ונימוקיה� בציד�

                                                        
מיטראל  5871/92צ "בג;  34 הערה לעיל, פורזעני� ; 505) 2(ד  לז"פ, שר הבטחו�' מ נ"ישפאר בע 35/82צ " בג143
 521) 1(ד מז"פ, שר המסחר והתעשיה' מ נ"בע
 )841' עמ, 44 הערה לעיל, רזבסקי'זעני� (רשימה זו של עקרונות הנגזרי� ממעמד הנאמנות אינה רשימה סגורה  144
שבאי� נאמנות ויושר סופו של השירות , אי� לשירותו של עובד בשירות המדינה�נאמנות ויושר הינ� תנאי בלעדיו" 145

  ))לא פורס�( מדינת ישראל' אברה" ספיר נ 1827/02מ "עש (."אבדו� וכיליו�
אמו� הציבור בשירות . יהיו אנשי� אמיני� והגוני�, נוהפועלי� מטעמו ולמע, הציבור זכאי לכ/ שעובדי המדינה"

ד "פ, מדינת ישראל נגד אלקלעי 4411/99מ "עש." (תלויי� בכ/, ושיתו, הפעולה בי� הציבור לבי� השירות, המדינה
 )308, 302) 5(נג
 דינו של  לפסק24 פיסקה 817) 6(ד נז"פ, ראש הממשלה' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 1993/03צ " בג146
: להל� (426�423, 412) 5(ד מח"פ, שרת התקשורת' מ נ"בע) 1992(יורונט קווי זהב  987/94צ "בג ;חשי�' השופט מ' כב

נציב שירות ' קראו� נ 703/87צ "בג; 33' עמ, 2 הערה לעיל, עני� דקל; 116 הערה לעיל, אייזנברגעני� ; )עני� יורונט
 36' עמ, 108 הערה לעיל, זמיר; 745�746' עמ, 139 הערה לעיל, מרכז הקבלני"עני� ; 519, 512) 2(ד מה"פ, המדינה

 546, 529) 2(ד נא"פ, לב' מדינת ישראל נ 3954/94פ "ע; 416, 405) 1(ד לו"פ, גרוסמ�' מדינת ישראל נ 884/80פ "ע 147
  ב"פסוק כ, ב"במדבר ל, +"התנ 148

צומת מהנדסי" תכנו� תאו" ' רשות הנמלי" נ �7357/03 " ראה עע–על עקרו� השקיפות וחשיבותו במשפט העברי 
שלטו� החוק , רקובר' נ; רובינשטיי�' השופט א' לפסק דינו של כב' סעי, ט) לא פורס� (מ"וניהול פרוייקטי" בע

 91�93, )ט"תשמ, הוצאת מורשת המשפט בישראל (בישראל
,  קובעהאחד �לאמור ,   מהותו של מושג זה מסווג לפי שני עקרונות�  'Public Accountability' � זהו המונח הנרד, ל149

מ� הדי� , ותו ציבורשמטרתו לשרת ציבור כלשהו ושהאמצעי� לפעולתו מקור� בא, שכל גו,  ממלכתי או ציבורי
שאותו ,  קובעהשני. ידי מערכת שאינה תלויה בגו, זה ושאינה נהנית ממנו או מפעולותיו�שפעולותיו יבוקרו על

תלוי על ניצול� שלאמצעי� �יקבל דיווח מהימ� ובלתי, ציבור שעבורו ק� ופועל הגו, הנדו� שבאמצעיו הוא משתמש
אשר ". מאפייני הביקורת הציבורית בישראל", פרידברג' ראה א. (על המשאבי� שנצברו ועל דרכי ניהול�, אלו

 )148�162' עמ) 1987, אקדמו�' הוצ, ירושלי�. (ביקורת המדינה בישראל). עור/(פרידברג 
 .15פיסקה , 37 הערה לעיל, עני� איל� 150
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רשות ציבורית נאמנה תפעל בשקיפות מרבית ,  ועודזאת. 151ובקרה שהרשות הציבורית פועלת כראוי
  .152ותעמיד עצמה מרצונה לביקורת היחיד והכלל

: 154נועד להשיג המטרות הבאות, 153אשר הנו אחד מעקרונות היסוד של המשפט המנהלי, עקרו
 השקיפות .46
בור על אי
 אפשרות  לקיי�  את  אמו
 הצי"באשר ,  ידוע הציבור והכלל על פעילות הרשות הציבורית.א

 להבטיח באורח מיטבי את פעילותה .ג;  העמדת הרשות הציבורית לביקורת.ב; 155"יסוד הנסתר ממנו
, מחייבת היא את הרשות לשקול היטב את צעדיה מראש"כי השקיפות , התקינה של הרשות הציבורית

  156."ביודעה כי עומדת היא לדי
 הציבור ג� בעת העשייה ולא רק לאחריה

ש� נדרשות חברות בורסאיות לגלות , לוי לציבור נית
 ללמוד ג� מדיני ניירות ער-על תכלית חובת הגי .47
ושוב , תפיסת היסוד של דיני ניירות ער- היא גילוי"�חובת הגילוי הוסברה בכ- ש. מידע לציבור המשקיעי�

הרתעה  .ב; 159הספקת מידע נאות לצור- קבלת החלטות רציונליות .א 158 ומטרותיה157"גילוי ועוד גילוי

חיזוק אמו
 הציבור באר1 ובחו1 לאר1 בשוק  .ג; 160וכלי לעיצוב התנהגות ראויה של החברה ומנהליה
  .ניירות הער- הישראלי

מעקרו
 השקיפות נגזרות חובות משנה כמו מת
 פירסו� ופומביות למעשי הרשות הציבורית  .48
  .162חובת פירוט קריטריוני�, 161והחלטותיה

                                                        
 120' עמ, 38 הערה לעיל, סגל; ש" 151
 לביקורת � ובהכירה בחובה המוטלת עליה �רשות ראויה ונאמנה תפעל בשקיפות מירבית ותעמיד עצמה מרצונה " 152

 וכ/ חוש, הוא, בגלוי, שלטו� ראוי פועל לאור השמש"וג� ; )103 הערה לעיל, אד" טבע ודי�עני� " (היחיד והכלל
ד "פ, 'קליי� ואח' מדינת ישראל נ 1127/93פ "רע." (עצמו לביקורת מתמדת וממילא א, לתיקו� דרכי פעולה מעוותות

 )516, 485) 3(מח
 10פיסקה , )לא פורס� ('עיריית רחובות ואח' שירותי בריאות כללית נ 2262/03צ " דנג153
המפקחת על ' עיריית רעננה נ 10/00צ "בג; 691' עמ, 104  הערהלעיל, 2 *אד" טבע ודי� עני� ; 27 פיסקה ,ש" 154

 755�751, 739) 1(ד נו"פ, א והמרכז" מחוזות ת* התעבורה 
 359�360' עמ, 3 הערה לעיל, שליטעני�  155
 512' עמ, 109 הערה לעיל, פורו" היוצרי"עני�  156
 530, 521 דיני� עליו� נב מ"חברת השקעות דיסקונט בע' מ נ"ישקר בע 218/96א " ע157
 530�531' עמ, ש" 158
 831, 818) 2(ד מו" פרשות ניירות הער+' מ נ"צ ברנובי- נכסי" והשכרה בע.א 5320/90א " ע159
 186, 177) 3(טד מ" פמ"גיבור סברינה מפעלי טקסטיל בע' רשות ניירות ער+ נ 1928/93א " ע160
 649�648, 625) 4(ד נג"פ, הועדה המקומית לתכנו� ובניה הרצליה' נקר נ 3213/97א "ע 161
 698, 673) 3(ד נה" פ'שר הפני" ואח' נ' יקותיאלי ואח 6741/99צ "בג 162
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  פומביות הדיו� במערכת המשפט 2.4
כה גדולה . י בחינת יישומו במערכת המשפט"ע, מוד רבות על חשיבות הזכות לפומביות הדיו
נית
 לל .49

ע� רשימה , 164שהמחוקק ראה לנכו
 להגדיר את פומביות הדיו
 כחלק מחוק יסוד השפיטה, 163חשיבותו
  .166 הנעשית במשורה165סגורה של מקרי� בה� נית
 להגביל את פומביות דיוני בתי המשפט

הינו מרכיב וכי , 167אי
 לאמו
 שרוחש הציבור לרשות השופטת�בלעדיו�ה מהווה גור�נקבע כי עקרו
 ז .50
אחד העקרונות החוקתיי� המרכזיי� שביסוד שיטת המשפט "� ו168מרכזי במשטר הדמוקרטי הישראלי

הכרה בזכות הציבור לקבל מידע על דר- פעולת
 של  .א: וה�, והצידוקי� לעקרו
 פומביות הדיו
 169"שלנו
ובפרט בסוגיות בעלות חשיבות , הפומביות הינה אמצעי להזרמת מידע לציבורכאשר , ציבוריותהרשויות ה

                                                        
' עמ, 12רה  העלעיל, ציטרי�עני� ; )עני� וילנר: להל� (451�450, 444) 2(ד מה"פ, מדינת ישראל' וילנר נ 353/88פ "ע 163

ד� עני� ; )עני� מרו": להל� (343�340, 318) 1(ד מט"פ, רינה מרו"' היוע- המשפטי לממשלה נ 5185/93א "ע; 674
, מדינת ישראל' אלוני נ 2794/00פ "בש; 830 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני� ;  ואיל/45' עמ, 43 הערה לעיל, אבי יצחק

  32 הערה לעיל, מ�'תורגעני� ; 600, 592) 6(ד נו"פ, ארנו� מוזס' יואב יצחק נ 3007/02א "רע; 369, 363) 3(ד נד"פ
מקו� בו , יבות פומביות הדיו�מאיד/ ראוי להזכיר כי קיימת טענה כי יש לאסור פרסו� דיוני משפט על א, חש

היוע- ' יק נ'דיסנצ 126/62פ "ע: ראה, ")סוב יודיצה("פרסו� זה יש בו כדי להשפיע על מהל/ המשפט או תוצאותיו 
' עורכי� א( מאמרי" *ספר לנדוי מתו/ " בתי המשפט והתקשורת"ב� זאב ' מ; 183, 169ד יז "פ, המשפטי לממשלה

המשפט מדינה ' ב, רובינשטיי�' א; 595�615) כר/ שני, ה"תשנ, אביב�לת, הוצאת בורסי, מזוז' א, ברק
איסור פרסו� מטעמי "סגל ' ז; 1051�1058) ה"תשנ, אביב�תל, הוצאת שוק� (הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל

  105�166) ו"תשמ( ד מחקרי משפט" הצעה להיתר ולהסדר אלטרנטיבי": סוב יודיצה"
 –ד "התשמ, )נוסח משולב( לחוק בתי המשפט 71כפי שהופיע בסעי, , "סוב יודיצה"ור כי הלכה למעשה איס, יצויי�
והחוק משמש , וזאת בנימוק כי איסור זה אינו נאכ,, ב"אשר התקבל בשנת תשס,  לחוק32י תיקו� " בוטל ע1984

 –א "התשס, )�ביטול הגבלת הפרסו) (32' תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט (ככלי להתחמקות ממת� מידע לציבור 
 )672ח "הצ, 2001

לחוק  3סעי, ." (זולת א� נקבע אחרת בחוק או א� בית המשפט הורה אחרת לפי חוק, בית משפט ידו� בפומבי "164
 )78ח "ס, ד"התשמ, יסוד השפיטה

 מונה רשימה סגורה של מקרי� בה� 198ח "ס, 1984 –ד "התשמ, )נוסח משולב(לחוק בית המשפט ) ב (68 סעי, 165
פגיעה ביחסי החו1 ) 3(מניעת ) 2(; שמירה על בטחו� המדינה) 1: (להגביל את פומביות הדיו� בבית המשפט וה�נית� 

הגנה על עניינו של מתלונ� או נאש� בעבירת מי� ) 6(; הגנה על קטי� או חסר ישע) 5(; הגנה על המוסר) 4(; של המדינה
הגנה על ) 8(; לאפשר לעד להעיד עדות חופשית) 7(; 1998 –ח "התשנ, או בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית

 .סוד מסחרי
 150, 148) 5(ד מח"פ, מדינת ישראל' קד" נ 5223/94פ "ע 166
 23, 17' ד ו"פ, היוע- המשפטי  לממשלה' נ' טריפוס ואח 152/51פ "ע 167
 714) 3(ד נג" פגהל' ליפסו� נ 2800/97א " ע168
 451�450' עמ, 163 הערה לעיל, וילנרעני�  169
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בהיות בית המשפט בפעולתו חשו* לעיני , ערובה לאיכות ההחלטה הניתנת בסיו� ההלי- .ב; 170ציבורית

  . 172 ביצור אמו
 הציבור בבית המשפט.ג; 171הציבור ולשיפוטו

 

  חיסיו� מול פומביות  � 3 פרק
  י�אינטרסי� נוגד 3.1

וכי נית
 לפגוע בה
 כדי להגשי� אינטרסי� , 173כלל מקובל הוא כי רוב רוב
 של זכויות האד� ה
 יחסיות .51
�אינ
 זכויותיו של הפרט על אי"שזכויות האד� , הטע� לכ- הוא. 174הנתפסי� על ידי החברה כראויי�

ת קיומה של מדינה ה
 מניחו. ה
 עוסקות בפרט וביחסיו ע� זולתו. ה
 זכויות הפרט כחלק מחברה, בודד
, הרגישה לזכויות אד�, על כ
 מכירה כל חברה דמוקרטית. הצריכה להגשי� יעדי� חברתיי� ולאומיי�

  . 175"כדי לקיי� חברה השומרת על זכויות האד�, בצור- להגביל זכויות אד�

� קיו, כי בלי הגשמת אינטרסי� כמו בטחו
 הציבור ושלומו, 176מכא
 הצור- להתחשב באינטרס הציבור .52
 אי
 לקיי� משטר 178לכ
 נקבע כי ללא סדר ציבורי. 177המדינה וכדומה לא נית
 לקיי� את זכויות האד�

                                                        
 51, 45' עמ, 43 הערה לעיל, ד� אבי יצחקעני�  170
' עמ, 163 הערה לעיל, נרוילעני� ; 51' עמ, 43 הערה לעיל, ד� אבי יצחקעני�  ;15פיסקה , 36 הערה לעיל, יאנוסעני�  171

 832, 827) 1(ד לו"פ, מדינת ישראל' הגינזר נ 334/81פ "ע; 451�450
�451' עמ, 163 הערה לעיל, רוילנעני� ; 163 הערה לעיל, מרו"עני� ; 51, 47' עמ, 43 הערה לעיל, ד� אבי יצחקעני�  172

450 
עמ� , מעמדו  של  עקרו� יסוד נקבע תמיד ביחס לערכי� אחרי�.  משקלו של עקרו� חברתי הוא לעול� יחסי "173

 )205 'עמ, 69 הערה לעיל, רא" מהנדסי"עני� " (עשוי הוא  להתנגש
 473 'עמ, 59 הערה לעיל, דיי�עני� ; 221) 2(ד מב "פ, השר לענייני דתות' שקדיאל נ 153/87צ "בג 174
 39 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני�  175
 ומכא� ג" * ר הרחב אינטרסי" שלציבוהוא מקי, והוא כולל בחובו קשת נרחבת של  " אינטרס הציבור"הדיבור   "176

על כ� כלול בגדר האינטרס הציבורי הבטחו�  .  עניי� בה"* לחברה המאורגנת בדמות המדינה או  הרשות  המקומית  
הרשות  ,  )וחבריה(כגו�  הרשות  המחוקקת  ,  נכלל בו אמו� הציבור ברשויות הציבורכ� .  הציבורי  ושלו�  הציבור

האינטרס של  הציבור כי יוגשמו כ� כלול בו . )על שופטיה ועובדיה(השופטת והרשות  )  ושריה ופקידיה(המבצעת 
 )205 'עמ, 69 הערה לעיל, רא" מהנדסי"עני� ." (הזכויות של הפרט

 )832�833 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני� " (זכויות אד� אינ� במה לכליו� לאומי" 177
בקיו" בהקשר שלפנינו נכללי� בו  פגיעה  . שהגדרתו קשה ומשתנה  על פי ההקשר, סדר  ציבורי  הוא   מושג רחב" 178

בהבטחת הליכי , בשמו הטוב  של  האד�, ברגשות  הדת,  במוסר,  בשלו�  הציבור, במשטרה הדמוקרטי, המדינה
המועצה לביקורת סרטי" ' לאור נ 14/86צ "בג" (בוריוכיוצא  בה�  ענייני� הנוגעי� לסדר הצי, משפט הוגני�

 ))עני� לאור: להל� (430, 421) 1(ד מא"פ, ומחזות
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אי
 דמוקרטיה חייבת לאבד עצמה לדעת כדי . חופש אינו הפקרות. בלא סדר אי
 חירות"כי , 179דמוקרטי
פגוע בזכויות או א� יש בכ- כדי ל, לכ
 חברה דמוקרטית נכונה להגביל זכויות אד�. 180"להוכיח את חיותה

  . 181אינטרסי� חשובי� אחרי�

אות� אלו שייפגעו במידה , ל נדו
 באינטרסי� הנוגדי� את הזכות לפומביות הדיו
"על בסיס התפיסה הנ .53
  . ותמומש זכות הציבור לפומביות הדיו
 על דיוני הרשויות הציבוריות

נוכחות . ב; יבור של סדר היו�פרסו� מוקד� לצ. א: פומביות הדיו
 באה לידי מימוש בשלושה היבטי� .54

היבטי� אלו פוגעי� בשלושה אינטרסי� . נגישות לפרוטוקול הדיו
 ולהחלטות שהתקבלו. ג; הציבור בדיו

עקרו
 שמירה על תקציב , עקרו
 שמירה על תפקוד הרשות, וה
 עקרו
 היעילות, של רשויות ציבוריות
  .182הרשות

 184לפיה רשות ציבורית איננה חייבת, 183מחוק חופש המידענית
 ללמוד על קיומ� של אות� אינטרסי� א*  .55
מידע על מדיניות בשלבי עיצוב , למסור מידע אשר עלות לשבש את התפקוד התקי
 של הרשות הציבורית

  .ומידע על דיוני� פנימיי�

                                                        
 246, 225) 1(ד כה"פ, שר המשטרה' המוטרא� הקופטי האורתודוכסי בירושלי" נ 109/70צ "בג 179
 832�833 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני�  180
 א� הגשמת אות� � כגו� חופש הביטוי או הפולח� �רה דמוקרטית מוכנה להכיר בהגבלת� של זכויות חב" לדוגמא 181

 )45 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני� ." (זכויות תפגע בחייו של אד� או בגופו
 או הגבלה המצדיקי� חברתיי�יעדי� , נוחות מינהלית או חסכו� כספי אינ� לכשעצמ�" מ� הראוי לזכור כי 182

 ).526' עמ, 41 הערה לעיל, ברק( ."פגיעה בזכות אד�
מידע אשר גילויו עלול ) 1: (רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה"לחוק קובע כי ) ב(9 סעי, 183

מידע על אודות מדיניות ) 2(;  לבצע את תפקידיה או את יכולתהלשבש את התפקוד התקי� של הרשות הציבורית
תרשומות של התייעצויות פנימיות בי� עובדי , דיוני" פנימיי"מידע בדבר ) 4( ; …) 3(; הנמצאת בשלבי עיצוב

עצה או , טיוטה, וכ� חוות דעת, או של דברי� שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, חבריה� או יועציה�, רשויות ציבוריות
 ";למעט התייעצויות הקבועות בדי�, נו לצור/ קבלת החלטהשנית, המלצה

 אי� משמע מת� שיקול דעת מוחלט לרשות הציבורית שלא לית� מידע בטענה שהמידע המבוקש –" איננה חייבת "184
שכ� אז החלטתה תהיה בלתי סבירה בצורה מהותית באשר איננה נותנת , לחוק) ב(9נופל לחריגי� הקבועי� בסעי, 

ד " פרשות השידור' מ נ"דפי זהב בע 389/80צ "בג(לאינטרסי� חשובי� שעל הרשות הציבורית להתחשב משקל ראוי 
 ))עני� גנור: להל� (513, 485) 2(ד מד"פש "היועמ' גנור נ 935/89צ "בג; 436�437, 421) 1(לה 
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  עקרו� היעילות

56. 
די לשרת את כ, עקרו
 היעילות משמעו ניצול המשאבי� המוגבלי� של הרשות הציבורית ביעילות ובחסכו
וכי יהיו מצבי� בה� יסוג עקרו
 , מאיד- עקרו
 היעילות אינו חזות הכל. 185מירב הצרכי� של הציבור

  .186היעילות על מנת להבטיח ערכי� חברתיי� חשובי� אחרי�

משמע שאי
 היא , לרבות תוכנו של סדר היו�, כאשר רשות ציבורית נדרשת לפרס� את דבר דיוניה מראש .57
ועדכו
 סדר , וזאת כיוו
 שהיא כבולה למועד שנקבע ולאותו סדר יו�, שות מקסימליתיכולה לעבוד בגמי

מכא
 נפגעת יכולת הרשות הציבורית לעבוד ביעילות , היו� יחייב קביעת מועד חדש ופרסו� סדר יו� חדש
  .מקסימלית לטובת הציבור

ת הכרוכות בניהול כ- יתרבו העלויות המינהליו, ככל שההשתתפות הציבורית תהיה מקיפה ורחבה .58
י כ- ימנע מהרשות הציבורית לפעול "וע, 187ההליכי� שיהפכו להיות מסורבלי� וארוכי� יתר על המידה

  .באופ
 יעיל להגשמת מטרותיה

תיצור התנהגות מתגוננת למעלה , ישנו חשש שחשיפת מידע לציבור בנוגע לניהול ולחלוקת סיכוני� .59
ובעקבות לח1 ציבורי תסיט , ת הסיכוני� באופ
 רציונליכי הציבור הרחב לא ידע להערי- א, מהנדרש

 188הרשות הציבורית משאבי� מיותרי� למניעת סיכוני� שסכנת התממשות� קטנה מאשר סיכוני� אחרי�
  .בצורה לא יעילה, אשר אינ� בלתי מוגבלי�,  כתוצאה מכ- הרשות הציבורית תשקיע את משאביה–

דווקא . האד�� יתרו
 מקו� בו עומדת על הפרק פגיעה בזכויותיעילות אינה דווקא"כי , מ
 הראוי לזכור .60
מהווי� , והתנאתה של קבלת חוק בהשגת רוב בקרב נבחרי הע�, של פעולת החקיקה הראשית" סרבולה"

  189."יסוד לא ייפגעו אלא כאשר הדבר דרוש�ערובה מוסדית מסוימת לכ- שזכויות

                                                        
 80, 49) 2(ד נב "פ, 'שר הפני" ואח' נ' מואסי ואח 1913/97צ " דנג185
כ/ שהממשלה תוכל לחוקק חוקי� , ת אפשר לדוגמא לבטל את הפרדת הרשויות במדינה בש� עקרו� היעילו186

על א, החשיבות בהגשמה יעילה ומהירה של מדיניות הממשלה . כרצונה המקדמי� את המדיניות עבורה היא נבחרה
ח בידי הפרדת הרשויות היא הגברת החירות ומניעת ריכוז כו"נקבע במשטר דמוקרטי הפרדת רשויות מהטע� כי 
 512, 481) 5(ד נב"פ, שר הבטחו�' רובינשטיי� נ 3267/97צ "בג" (גור� שלטוני אחד באופ� העשוי לפגוע בחירות הפרט

 ))עני� רובינשטיי�: להל�(
  11' עמ, 106 הערה לעיל,  בנבנשתי187
 ש" 188
: להל� (684, 673) 4(ד נג"פ, התרבות והספורט, ל משרד החינו+"מנכ, � ציו� דלמר ב' ר אור� ל" נ"ד 5936/97צ " בג189

 )עני� ל"
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  עקרו� שמירה על תפקוד הרשות הציבורית

רכזי כנגד פומביות דיוני הרשות הציבורית הוא החשש להתבטא בחופשיות כאשר הציבור יכול הטיעו
 המ .61
אזי הדיו
 יהיה , א� עובד הציבור חושש להתבטא על נושאי� שעל סדר היו�. 190לצפות בעובדי הציבור

  . המשמעות פגיעה בתפקוד הרשות הציבורית–פגו� ולקוי 
  

  עקרו� שמירה על תקציב הרשות

עשוי לחייב את , ויצירת מנגנו
 המאפשר לציבור להיות נוכח פיזית בדיו
 עצמו,  הדיוני� לציבורפרסו� דבר .62
, )פרסו� הדיו
 עצמו(ובי
 שוטפת ) הקמת אול� דיוני�(הרשות הציבורית להוצאה כספית בי
 חד פעמית 

  .ומכא
 שמימוש פומביות הדיו
 עשוי להיות בעל השלכות על תקציבה של הרשות הציבורית

ואי
 היא יכולה לספק שירותי� ללא , מחד גיסא אי
 רשות ציבורית יכולה להתעל� משיקולי תקציב .63

  . 192מאיד- גיסא חברה המכבדת זכויות אד� צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה הכספית, 191חשבו

  

  ? הסמכה מכללא לפגוע בזכויות יסוד –רשות ציבורית  3.2
ו
 כי בהיעדר הוראה מפורשת של המחוקק הראשי היא הא� יכולה רשות ציבורית לטע: עולה השאלה .64

ולא ) 'בדלתיי� סגורות'(והיא יכולה לנהל את דיוניה בסודיות , פטורה מהחובה לנהל את דיוניה בפומבי
  .כפי שיוסבר להל
,  התשובה לכ- היא לאו רבתי–לגלות� לציבור 

                                                        
אינטרס הציבור הוא כי עובדי ציבור יוכלו להביע את דיעותיה� ומסקנותיה� בלי לחשוש כי הדברי� יגיעו לידי  "190

 ).44, 39) 3(ד נא "פ, פרקליטות המדינה' כ יהב נ"ח 2534, 2535, 2541/97צ "בג" (מערכתיי��גורמי� חו1
פי חוק הרשאית והיכולה להתעל� מאילוצי �אי� רשות הפועלת בחברה  על. אי� חברה שמשאביה בלתי מוגבלי�" 191

 לעיל, ברנדעני� (." ותהא חשיבות� של השירותי� רבה וחיונית ככל שתהא, תקציב ולספק שירותי� ללא חשבו�
 )63הערה 

  משקל�  היחסי  של השיקולי� � וכזה הוא המקרה שלפנינו  � יסוד �כשעל  הפרק  ניצבת תביעה למימוש זכות" 192
  ))עני� מילר: להל� (94) 4(ד מט"פ, שר הבטחו�' מילר נ 4541/94צ "בג(." התקציביי� אינו יכול להיות גדול

. יות אלו  בראש  סול� העדיפויות הלאומיהרטוריקה של זכויות אד� צריכה להיות מכוסה במציאות המעמידה זכו"
' א" (וחברה המכבדת  זכויות  אד�  צריכה  להיות נכונה לשאת במעמסה הכספית, הגנה על זכויות אד� עולה כס,

  )528' בעמ, )�1994ד"תשנ, פרשנות חוקתית, כר/ שלישי (פרשנות  במשפט, ברק
, אכ�'  אד� צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה הכספיתוחברה המכבדת זכויות, הגנה על זכויות אד� עולה כס,'"

, 192 הערה לעיל, מילרעני� " (כי אז נית� לומר שהחברה צריכה לשל� את המחיר, כאשר מדובר בשיקול כספי בלבד
השר לענייני ' עדאלה נ 1113/99צ "בג; 19) 1(ד נ"פ, רעות*מועצה מקומית מכבי"'  בוצר נ7081/93צ "בג; 113' עמ

 )164) 2(ד נד"פ, דתות
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 שותקי� לגבי דרכי הפעולה של ,עיו
 בחקיקה מלמד כי מרבית החוקי� המגדירי� גופי� סטטוטוריי� .65
בודדי� . 193ניהול� ובפרט לפומביות דיוניה�, ואינ� קובעי� כל התייחסות לדרכי התכנסות�, אות� גופי�

 של 195או לחילופי
 דרישה לפומביות הדיוני�, 194החוקי� בה� אנו מוצאי� כי דרישה לסודיות הדיוני�
  .196הדיוני� של הרשויות הציבורית יקבעו על יד�כאשר הכלל בחקיקה הוא כי סדרי , הרשויות הציבוריות

הרי , הא� יכולה רשות ציבורית לטעו
 כי בהעדרה של חקיקה מתאימה המחייבת את פומביות דיוניה .66
תו- ריקונה מתוכ
 של זכות הציבור לפומביות , רשאית לבחור בדר- הנוחה של חיסיו
 וסודיות דיוניה

 
טוי של אזרחי המדינה ומעניקה תשתית לאזרחי המדינה אותה זכות המגשימה את חופש הבי? הדיו
דיוני הועדה יתנהלו "הא� העדר� של הוראות כמו ? להעמיד הרשויות הציבוריות לביקורת הציבור 

                                                        
) ועדה מקומית, ועדה מחוזית, ועדה לתכנו� ולבניה של תשתיות לאומיות, מועצה ארצית(מוסדות תכנו� :  לדוגמא193

מועצת יד וש� ;  בהתאמה307ח "ס, 1965 –ה "התשכ, לחוק התכנו� והבניה 18 � ו7, א6, 2המוקמות על פי סעיפי� 
 .563ת "ק, 1969 –ט "התשכ, לתקנו� יד וש" 1לפי תקנה 

הועדה לזכויות מטפחי� לפי : אשר עבור� קיימת דרישה בחוק לקיו� דיוניה� בדלתיי� סגורות,  רשויות ציבוריות194
ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדי� ; 272ח "ס, 1973 –ד "התשל, לחוק זכות מטפחי" של זני צמחי") ד(49סעי, 

לחוק ) א(36ועדת משמעת לפי סעי, ; 58ח "ס, 1991 –א "התשנ, לחוק טיפול בחולי נפש) ד(26ונוער לפי סעי, 
ח "ס, 1967 –ז "התשכ, לחוק הפטנטי" 113ועדות לפי סעי, ; 152ח "ס, 1996 –ו "התשנ, העובדי" הסוציאליי"

לחוק  16ה לפי סעי, מועצה ומינהל; 158ח "ס, 1977 –ז "התשל, לחוק הפסיכולוגי" 40ועדת משמעת לפי סעי, ; 148
לחוק הפיקוח על  12ועדה מייעצת ומועצה מייעצת לפי סעי, ; 234ח "ס, 1959 –ט "התשי, לעידוד השקעות הו�

; 38ח "ס, 1991 –א "התשנ, לחוק היטלי סחר 9ועדה מייעצת לפי סעי, ; 208ח "ס, 1981 –א "התשמ, עסקי ביטוח
 13ועדת ערר לפי תקנה ; 307ח "ס, 1965 –ה "התשכ, כנו� והבניהלחוק הת 170ועדה למיתקני� בטחוניי� לפי סעי, 

 15ועדה לבחירת שופטי� לפי כלל ; 364ת "ק, 1965 –ו "התשכ, )סדרי הנוהל בועדות ערר(לתקנות שירותי הסעד 
 ;2370ת "ק, 1984 –ד "התשמ, )סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטי"(לכללי השפיטה 

ועדת חקירה לפי : אשר עבור� קיימת דרישה בחוק לפומביות דיוניה�,  רשויות שיפוטיותשאינ�,  רשויות ציבוריות195
, ח"התשי, הכנסת: לחוק יסוד 27כנסת ישראל לפי סעי, ; 28ח "ס, 1968 –ט "התשכ, לחוק ועדות חקירה 18סעי, 

מועצה אזורית לפי ; 178ת " ק,1950 –א "התשי, )א(לצו המועצות המקומיות  18מועצה מקומית לפי סעי, ; 69ח "ס
 17מועצת עירייה לפי סעי, ; 1256ת "ק, 1950 –ח "התשי, )מועצות אזוריות(לצו המועצות המקומיות  52סעי, 

לתקנות הטיס ) ו(56ועדת ערר לרישוי לפי תקנה ; 197ח " סד"התשכ, )נוסח חדש(לפקודת העיריות לתוספת השניה 
 .516 ת"ק, 1981 –א "התשמ, )רשיונות לעובדי טיס(

לחוק האפוטרופוס ) ב(10 סעי, –." במידה שלא נקבעו בתקנות, ועדת ההשקעות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה "196
, מועצת המוסד לבטיחות וגיהות, ועדת בטיחות: ובאופ� דומה על קצה המזלג, 61ח "ס, 1978 –ח "התשל, הכללי

מועצת ; 202ח "ס, 1954 –ד "התשי, יקוח על העבודהלחוק ארגו� הפ) ג(32, 31, )ד(13מינהלת המוסד לפי סעיפי� 
ועדה למינוי חוקרי ילדי� לפי סעי, ; 14ח "ס, 1955 –ו "התשט, לחוק הארכיוני") ב(א3ארכיוני� עליונה לפי סעי, 

לחוק להסדר ) ב(19ועדת ערעור לפי סעי, ; 96ח "ס, 1955 –ו "התשט, )הגנת ילדי"(לחוק לתיקו� דיני הראיות ) ה(3
, לחוק ההתגוננות האזרחית) ד(13ועדת ערר לפי סעי, ; 1ח "ס, 1949 –י "התש, חירו"*ת מקרקעי" בשעתתפיס
 –ג "התשל, לחוק זכות מטפחי" של זני צמחי") ז(10מועצת זכויות מטפחי� לפי סעי, ; 78ח "ס, 1951 –א "התשי
 272ח "ס, 1973
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לפיו תכלית החקיקה היא לאסור על הציבור לדעת כיצד פועלת הרשות , 197מעיד על הסדר שלילי" בפומבי
הא� בסמכות , או במילי� אחרות? תיה ובכלל מה
 החלטותיה כיצד היא מקבלת את החלטו, הציבורית

  ? האוסרת על פומביות דיוניה 198רשות ציבורית להוציא הנחיה מנהלית

 יכול –הטענה כי באי
 חובה חוקית לגלות רשאי אני לכסות ולא לגלות "נזכיר מושכלות ראשוני� כי  .67
  199."שות הממלאת תפקיד על פי די
 אבל אי
 היא נשמעת מפי ר…ותשמע מפי אד� או תאגיד פרטי 

דעתה רק במסגרת התכלית שלשמה חוקק החוק �כי רשות מינהלית רשאית להפעיל את שיקול, הלכה היא .68

וכי בעת מת
 פרשנות לחקיקה יש לבחור , 200המסמי- ולש� שמירת האינטרסי� שעליה� הוא בא להג

  .201המגשימה את תכלית החקיקה, באותה משמעות

. 202החירות והכבוד מונחי� ביסוד הסדר החברתי שלנו- הפרשני של החקיקה היא כי נקודת המוצא בהלי .69
וכי ההגנה והשמירה על חירותו של הפרט וכבודו הינו ער- יסוד הפרוש , 203ה� יסוד לכל שאר זכויות היסוד

  .204על כל דברי החקיקה כול�

כפי , 206א לנגוד לה� ול205תכליתו של דבר חקיקה היא להגשי� את ערכי היסוד של השיטה המשפטית .70
בהעדר הוראה מפורשת אי
 להניח כי המחוקק התכוו
 לחומרה ולסטייה מעקרונות שה� בחינת : "שנפסק

                                                        
. שתיקת החוק מדברת בכמה לשונות. 'ר שליליהסד'שתיקת החוק בסוגיה משפטית אינה מצביעה בהכרח על  "197

תו/ השארת , לעתי� השתיקה מהווה חוסר נקיטת עמדה בסוגיה משפטית; )לאקונה(לעתי� השתיקה מהווה חסר 
דבר זה יקרה . 'הסדר שלילי, לעתי� השתיקה מהווה. הסדרתה למערכות נורמאטיביות שמחו1 לחוק המתפרש

רק מקו� ששתיקת החוק , קיי� אפוא" הסדר שלילי. "דר משפטי מסוי�מקו� שתכלית החקיקה הינה לשלול הס
שתיקה ). 1549, 1545ד יד "פ, מ בפירוק"בע' ניב'. נ' פריצקר ואח'  י108/59א "השופט זוסמ� בע(' שתיקה מדעת'היא 
' י נפלונ 5154/91, 663,691/90ע "על." (מקו� שהגשמת תכלית החוק מחייבת הכרה בהסדר השלילי' מדעת'היא 

יצחק ' אמיתי נ, 4267/93, 4287/93צ "בג; 404, 397) 3(ד מז"פ, אביב יפו*הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי� תל
 605, 599) 1(ד ו"פ, פרי- פטרזילקה' יונה דעואל נ 73/50א "ע; )עני� אמיתי: להל� (456, 441) 5(ד מז"פ, ' אח*5רבי� ו
 )114�112) ג"תשנ, �כר/ שני ירושלי(, פרשנות במשפטברק ' וכ� א

, ברכה; 14 הערה לעיל, דות�; 18) ח"תשמ(לח הפרקליט " הנחיות מינהליות", זמיר'  על הנחיה מינהלית ראה י198
 125�144) ז"תשנ, ירושלי�, הוצאת שנהב ( הישראליהמשפט המינהליהר זהב ' ר; 30' עמ, 108 הערה לעיל

 331' עמ, 139 הערה לעיל, שפיראעני�  199
 745�744' עמ, 108 הערה לעיל, זמיר; 324' עמ, 96 הערה לעיל, פורזעני�  200
 736, 728) 3(ד מג"פ, המשפט לענייני" מקומיי"* בית' רשת כוללי האידרא נ 267/88צ "בג 201
 740, 721) 1(ד נד "פ, שר הביטחו�' פלוני" נ 7048/97פ " דנ202
, 410) 2(ד מג"פ, לב�' מדינת ישראל נ 335/89פ "בש; 713, 706) 1(ד מ"פ, אבי צור' מדינת ישראל נ 15/86ש " ב203

419�420 
 346) 3(ד נב"פ, ל"מפקד כוחות צה' אלמעמלה נ 2320/98 צ" בג204
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כאשר חוק נית
 לשני פרושי� יועד* הפירוש המקיי� את , מכא
 שבמקרי גבול. 207"מושכלות ראשוני�
וכי , 209סוד ולא לסתור אותהלכ
 יש לפרש דברי חקיקה כבאי� להגשי� את מטרת זכות הי; 208זכות היסוד

, כאשר תכלית ספציפית מבקשת לפגוע בזכויות אד�"ולכ
 , 210זכויות היסוד הינ
 חלק מ
 הדי
 המהותי
  .211"משמעית והברורה של דבר החקיקה עצמו�החד, עליה למצוא ביטויה בלשונו המפורשת

בע לגבי זכויות יסוד וכ- נק, 212כ- נקבע לגבי הזכות לחופש עיסוק עוד קוד� להיותו זכות חוקתית
  .214כמו הזכות לפנות לערכאות, 213הלכתיות אחרות

נדרש בדר- , אשר קבע כי במקו� שההסדר החקיקתי פוגע בחירותו של הפרט, בפסיקה התפתח קו ברור .71
מדובר בגישה בעלת . 215מפורשת וחד משמעית, כלל כי הסמכתו של המינהל בחקיקה הראשית תהא ברורה

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

לקיי� את שלטו� החוק והפרדת , אנו מפרשי� דבר חקיקה על רקע התפיסה כי הוא נועד להגשי� זכויות אד� "205
הממונה על מרש" ' אפרת נ 693/91צ "בג(." ולהג� על קיומה של המדינה ובטחונה, להבטיח צדק ומוסר, הרשויות

 ))עני� אפרת: להל� (769, 749) 1(ד מז"פ, משרד הפני"האוכלוסי� ב
 * " פרי העמק" 525/88, 524/88א "ע; 96 הערה לעיל, פורזעני� ; 205) 3(ד לט " פיפת' בורוכוב נ 697/83פ " ע206

תיישבות חקלאית  מושב עובדי" של הפועל המזרחי לה* שדה יעקב ' נ' מ ואח"אגודה חקלאית שיתופית בע
 )עני� פרי העמק: להל� (561, 529) 4(ד מה "פ, 'מ ואח"שיתופית בע

 1050, 1041' ד יב"פ , אביב*עירית תל' לובי�  נ 163/57צ " בג207
,  וא, על פי  כ�  רעיו�  זה, יסוד� של חוק' משוריי�'לא בחוקה כתובה וא, לא בסעי, , אצלנו אי� סעי, מפורש כזה" 208

, על כ�  מ�  הדי�  הוא  שבמקרי גבול דווקא. הוא מנשמת גופו של המשטר החוקתי שלנו כולו, ספרשאינו כתוב על 
נעדי,  אותו  פירוש  המקיי�  את  שוויו� הכל בפני החוק , כאשר הוראה  של  החוק  החרות ניתנת לשני פירושי�

  )698' עמ, 96 הערה לעיל, ברגמ�עני� " (ואינו ש� אותו לאל
, עלינו לבחור באותו פירוש המבטיח בצורה האופטימלית את השוויו�, בי� שני פירושי� אפשריי�: "ובאופ� דומה

 )274' עמ, 174 הערה לעיל, שקדיאלעני� ." (ועלינו לדחות אותו פירוש הנוגד את השוויו�
הוא העיקרו� של שוויו� הכל בפני , רה  חקיקתית לכל פעולות  הגו, המחוקקהמשמש  מט,  עקרו�   היסוד "209

כ "ח 507/81צ "בג." (כבאי�  להגשי�  מטרה  זו  ולא לסתור אותה,  על כ� יש להניח ולפרש דברי חקיקה... החוק
 ))חצירא*עני� אבו: להל� (585, 560) 4(ד לה"פ,  היוע- המשפטי לממשלה' חצירא נ*אבו
אלא , המנחות את רשויות השלטו� בפועל�, בחירויות היסוד אי� ביטויה רק בתפיסות יסוד מופשטותההכרה  "210

מהוות חלק מהותי , כשמ� וכייעוד�, כי חירויות היסוד, היא ג� טומנת בחובה את המסקנה הפורמאלית והמוחשית
 )260' עמ, 53 הערה לעיל, ניימ�עני� " (מ� הדי�

 267, 264ד יב "פ, שמש*המועצה המקומית בית' ברנשטיי� נ 200/57צ "בג; 769' עמ, 205 הערה לעיל, אפרתעני�  211
שר ' מיטרני נ 337/81צ "בג; 308, 294) 3(ד לד"פ, שירות בתי הסוהר' קטל� נ 355/79צ "בג; )עני� ברנשטיי�: להל�(

 )עני� מיטרני: להל� (358, 337) 3(ד לז"פ, התחבורה
מרגליות  338/87צ "בג; 7בפיסקה , 694) 1(ד מא"פ, ראש המועצה המקומית רמת השרו�' טרודלר נ 868/86צ " בג212
 114, 112) 1(ד מב"פ, שר המשפטי"' נ

, תמיר' אל נמדינת ישר 4/85א "ע; 645) 3(ד לה"פ, הועדה המקומית לתיכנו� ובניה רמת ג�' פייצר נ 377/79א " ע213
 5בפיסקה , 149) 4(ד מד"פ, שר הפני"' ב� ישראל נ 1468/90צ "בג; 6בפיסקה , 201) 3(ד לז"פ

 560, 549) 4(ד נ"פ, מנהל מס שבח מקרקעי� חיפה' ראוב� יעקב נ 3115/93א " ע214
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לרבות לעניי
 פגיעה , 216רה בו ההסמכה היא לפגיעה בחירויות יסוד של האד�החלה בכל מק, אופי כללי
  .218 ושוויו
217בחופש הביטוי

ג� הוראות חוק המסמיכות השר הממונה על החוק הרלבנטי לעשות את כל הדרוש לביצוע יעיל של  .72
ת כמקנה סמכו, 219אי
 די בכ- לש� הגשמתו של עקרו
 חוקיות המינהל, החוקי� ולהגשמת מטרותיה�

גלויה ומפורשת , סמכות ברורה"מפני שאי
 בהוראות אלו כדי לעמוד בדרישה של , לפגוע בזכויות יסוד
  220"לטפל בסוגיה האמורה בדר- ההגבלה או האיסור

אי
 באמור , ככלל. �221לחוק הפרשנות) א(17עזר לפי סעי* �הלכה דומה חלה לעניי
 היקפ
 של סמכויות
 משמעה ג� מת
 סמכויות עזר הדרושות לכ- במידה � לכפות עשייתו הסמכה לעשות דבר או"כי , בסעי* זה

  . 222האד��כדי להוות מקור לסמכות של רשות מינהלית לפגוע בזכויות, "המתקבלת על הדעת

73. 
 חל שינוי מהותי 224חופש העיסוק:  וחוק יסוד223כבוד האד� וחירותו: כי ע� חקיקת� של חוק יסוד, יצויי
רגישות זו "�מכא
 ש, 225חוקי�על�ה
 קיבלו מעמד חוקתי.  בחוקי� אלהבמעמד של זכויות האד� שעוגנו

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

ינ� שעני, וכאשר מדובר על נושאי�, חקיקת משנה שואבת כוחה א/ ורק מדבר ההסמכה של המחוקק הראשי "215
אלא א� הוקנתה לו על ידי , בתחו� האמור, לדעתי, אי� מחוקק המשנה מוסמ/ לפעול, הגבלת� של חירויות היסוד

עני� " (לפי העניי�, גלויה ומפורשת לטפל בסוגיה האמורה בדר/ ההגבלה או האיסור, המחוקק הראשי סמכות ברורה
  )359' מע, 211 הערה לעיל, מיטרני

ובלבד , פיה רואי� את הרשות המינהלית מוסמכת לפגוע בזכויות אד� א, בהיעדר קביעה מפורשת בחוק� לגישה על
  .326' עמ, 96 הערה לעיל, פורזעני�  ראה �שסמכות זאת נדרשת להשגת תכליתו הפרטיקולרית של החוק 

המתנה פגיעה בזכות אד� בכ/ שהפגיעה תהיה בחוק , זאת לנוכח פיסקת ההגבלהו, לטענה שגישה זו איננה חלה עוד
 .685' עמ, 189 הערה לעיל, ל"עני�  ראה �או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו 

צ "בג; 268' עמ, 211 הערה לעיל, עני� ברנשטיי�; 1531, 1524' ד ח"פ, ראש העיר' נ' אקסל ואח 122/54צ "  בג216
) 1(ד כז"פ, שר המשפטי"'  הליפי נ*ליפבסקי  144/72צ "בג; 513, 505) 1(ד כה"פ, רש" החברות' שמש נ 124/70

' עמ, 206 הערה לעיל, עני� פרי העמק; 600, 581) 4(ד מה"פ, שר העבודה והרווחה' אביאל נ 333/85צ "בג; 723, 719
561.( 
 359' עמ, 49 הערה לעיל, עני� דיו� נוס. חברת החשמל; 295 'עמ, 58 הערה לעיל, עני� חברת החשמל  217
 698' עמ, 96 הערה לעיל, ברגמ�עני� ; 585' עמ, 209 הערה לעיל, חצירא* אבועני�  218
עיקרו� חוקיות המינהל קובע כי רשות ציבורית רשאית לפעול א/ ורק על פי הסמכויות שהעניק לה הדי�  219

ר ועדת הבחירות המרכזית "וי' ירדור נ 1/65ב "ע; 331' עמ, 139 הערה לעיל, שפיראעני� צ "ראה בג(ובמסגרת� 
 27' עמ, 198 הערה לעיל, הר זהב ;365) 2(ד יט "פ, לכנסת השישית

 359' עמ, 211 הערה לעיל, מיטרניעני�  220
 302ח "ס, 1981 –א " תשמ221
 253, )ו"תשנ (הסמכות המינהלית, זמיר' י; 685' עמ, 189 הערה לעיל, ל"עני�  222
 150ח "ס, ב" התשנ223
 90ח "ס, ד" התשנ224
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, אפילו היא מקדמת את ערכיה של המדינה, לזכויות האד� מובילה למסקנה כי הפגיעה בזכויות האד�
 צריכה להיקבע בחוק הקובע את �ואפילו היא שלא מעבר למידה הדרושה , אפילו היא לתכלית ראויה

הנה כי .  להסתפק בהסמכתה הפורמלית של הרשות המבצעת למעשה חקיקהההסדרי� הראשוניי� ואי


 וחקיקת המשנה או הוראות המינהל 226הדרישה כי החקיקה הראשית תקבע את ההסדרי� הראשוניי�, כ
במשטר דמוקרטי יש לא פע� , אמת. יעסקו א- בהסדרי הביצוע מעוגנת בצור- להג
 על חירותו של הפרט

אפילו , דרישה היא כי פגיעה זו, ע� זאת.  בפגיעה בזכויות הפרט�טרס הכלל  למע
 הגשמת אינ–צור- 
  227."ולא תימסר לידיה של הרשות המבצעת עצמה, תיקבע בחקיקה הראשית, מוצדקת היא

. האד� לקבל גושפנקא של נבחרי הע��במדינה דמוקרטית נדרשות פגיעות בזכויות "�מכא
 המסקנה ש .74
, 228" מכוח הנחיה מינהלית אינה הולמת את ערכיה של מדינת ישראלהאד� א-�פגיעה בזכויות, ממילא

  . מדינה יהודית ודמוקרטית229א לחוק יסוד כבוד האד� וחירותו1שה� על פי סעי* 

הרי אי
 הרשות , משהגדרנו את הזכות לפומביות הדיו
 כזכות המגשימה זכויות יסוד של אזרחי המדינה .75
כמקנה לרשות שיקול דעת , ה המחייבת פומביות דיוני�הציבורית רשאית להיתפס להיעדרה של חקיק

  .שרירותי ומניעות שלא לקיי� דיוניה בפומבי ובשקיפות

  

  מול זכות קיימת חובה של הרשות 3.3
דהיינו רשאי (בכ- שאיננה מתערבת בחופש הביטוי של האזרח , הא� יוצאת הרשות הציבורית ידי חובתה .76

או שמא , )להפגי
, לכתוב באינטרנט, לשדר שידורי�, תוני�להוציא לאור עי, האזרח להתבטא ככל שיחפו1
מוטלת עליה חובת הפעולה הפוזיטיבית ליזו� פעולות שתאפשרה לאזרח לממש הלכה למעשה את חופש 

להיכנס , לעלות על הע1: החובה היא חובה פוזיטיבית"או שמא " תעשה�ואל�די בשב"הא� ? הביטוי שלו 
לא א- לעמוד על הקרקע ולהמתי
 שהפרי יפול בשל אל ; ִני� ולחפש אחר הפרילשלוח יד ְלָפ, בי
 הענפי��אל

  230?" חיק-

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

 521�522' עמ, 186 הערה לעיל, רובינשטיי�עני�  225
 515�517' עמ, 186 הערה לעיל, רובינשטיי�עני� נא ראו , הסדרי� ראשוניי� על 226
 513' עמ, 186 הערה לעיל, רובינשטיי�עני�  227
 686' עמ, 189 הערה לעיל, ל"עני�  228
 150ח "ס, ב" התשנ229
 670' עמ, 96 הערה לעיל, שדולת הנשי"עני�  230
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משמע כי הרשות הציבורית , הא� העדרו של חוק המחייב את הרשות הציבורית לקד� את פומביות דיוניה .77
או שמא כ
 יש  ? 231יצאה ידי חובתה באשר הקימה תשתית לקבלת מידע באמצעות ממונה על חופש המידע

, וחובה להגביר את אמו
 הציבור ברשות הציבורית, ה חובת הלכה להג
 על חופש הביטוי של האזרחעלי
לאפשר לציבור , חובות המשמיעות חובות משנה הולמות לפיה
 על הרשות הציבורית לפרס� דבר דיוניה

  .ולנהל פרוטוקולי� מתאימי�, להיות נוכח באות� דיוני�

על רשויות ציבוריות חובות פוזיטיביות על מנת לקד� ערכי יסוד של בית המשפט העליו
 לא היסס להטיל  .78
, כ- הוטלה על שר העבודה והרווחה החובה הפוזיטיבית לדאוג לייצוג הול� של נשי�, השיטה המשפטית


נקבע כי רשות ציבורית איננה יכולה ; 232ולא להשאיר את עקרו
 השוויו
 כמילה נשגבת וריקה מתוכ
נפסק ; 233"מעי
 מכרז"בעורכה , בינה� החובה לפעול בהגינות ובשיוויו
,  המכרזי�להשיל מעצמה את דיני

א� בידי המדינה מרוכזי� האמצעי� הבלעדיי� , שעל המדינה חלה החובה להשלי� צרכי דת של אזרחי�
  .234וללא עזרה פעילה לא נית
 יהיה לקיי� הדת ומצוותיה, לכ-

יכולה לצמוח מחירויות אחרות הנתונות , ציבוריתהמחייבת פעולה מטע� הרשות ה" אקטיבית"זכות  .79
כל אד� זכאי " הקובע כי 235 לחוק יסוד כבוד האד� וחירותו4וזאת לאור סעי* , כגו
 כבוד האד�, לפרט

כל רשות מרשויות השלטו
 חייבת לכבד " לחוק לפיו 11ולאור סעי* , 236"על גופו ועל כבודו, להגנה על חייו
  .".היסוד  ז�את הזכויות שלפי חוק

הרי ,  לחוק אינו חל לעניינינו4ולכ
 סעי* ', כבוד האד�'א* א� יטע
 הטוע
 כי אי
 חופש הביטוי נגזרת של  .80
באשר , שחופש הביטוי הופ- להיות הזכות לחופש הביטוי כאשר מדובר בביקורת על המדינה ורשויותיה

                                                        
על טיפול בבקשות , ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, מקרב עובדי הרשות, ראש רשות ציבורית ימנה" 231

 )226ח "ס, 1998 –ח "התשנ, לחוק חופש המידע 3סעי, ." (לקבלת מידע ועל יישו� הוראות חוק זה
 670' עמ, 96 הערה לעיל, שדולת הנשי"עני�  232
עני� : להל�( ואיל/ 767, 749) 3(ד מח"פ, מ"חברת החשמל לישראל בע' מ נ"מיספנות ישראל בע 6926/93א " ע233

 )מיספנות ישראל

 בחברה המודרנית כאשר בידי המדינה מרוכזי� אמצעי� ואפשרויות שבלעדיה� אי� אזרח יכול לקבל מילוי … "234
א" לכ� .  א, חובה פוזיטיבית להשלי� אות� צרכי�צרכיו הדתיי� ולתת חינו/ דתי לילדיו יש ועל המדינה רובצת

יש , או את החינו/ הדתי לבני העדה הדתית,  לא נית� לקיי� את הדת ואת מצוותיהללא עזרה פעילה של המדינה
גוש *פסטיבל למוזיקה אבו 175/71צ "בג." (לצפות מאת המדינה כי תעשה כל אשר לאל ידה כדי לאפשר זאת לאזרח

 )821) 2(ד כה"פ, שר החינו+ והתרבות' ה רשומה נאגוד, יערי"*קרית
 150ח "ס, ב" התשנ235
, ברק; 865, 863) 8(דיני� מחוזי לב, גיאסוב' מדינת ישראל נ) 'חי (343/00פ "ת; 692' עמ, 189 הערה לעיל, עני� ל" 236

 315'  עמ, 41 הערה לעיל
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ולפיכ- מול , 237ת על חשיפתוהיא השולטת בצורה מוחלט, המדינה היא מונופולי
 על המידע האצור בתוכה
  .239 ולספק לה� מידע238הזכות לחופש הביטוי עומדת חובת המדינה לסייע לאזרחיה לקיי� זכות זו

  

  :איזוני� בי� ערכי� מתנגשי� 3.4
  לפני חקיקת חוקי היסוד

על מנת לבחו
 את , 240נהג בית המשפט לאז
 בי
 ערכי� מתנגשי�, עד חקיקת� של חוקי היסוד המרכזיי� .81
  .עת החלטותיה פגעו בזכויות יסוד, ת של רשות ציבוריתשיקול הדע

ואינטרסי� ציבוריי� נוגדי� כמו , כאשר על כפות המאזניי� מונחות זכות היסוד לחופש הביטוי מצד אחד .82
ומה� הערכי� , היתה עולה השאלה כיצד לבצע האיזו
 ביניה�, שמירה על תפקוד הרשות הציבורית

, "אנכי"בערכי� הגוברי� זה על זה שאז האיזו
 שייער- ביניה� הוא הא� מדובר  ? 241הנאבקי� אלו באלו
שאז , כדי לאפשר את התקיימות� בצוותא, המוותרי� זה לזה, או שמא מדובר על ערכי� השווי� במשקל�

  .242"אופקי"האיזו
 הוא 

83. 
 בהתא� לחשיבותו היחסית במכלול 244 יש להעניק לכל אינטרס משקל ראוי243כדי למצוא את האיזו
. 'מוחלט'אי
 משקל ...) כגו
 חופש הביטוי(לעקרו
 חברתי ": כאשר הכלל הוא, 245כי� החברתיי�הער

                                                        
יתכנו מצבי� בה� חופש העיסוק הופ/ להיות הזכות " ש� נקבע כי 692' עמ, 189 הערה לעיל, ל"עני� � השווה ל 237

סירוב המדינה להעסיק כמוהו , במקרה זה. כאשר המדינה היא המקו� היחיד לעיסוק פלוני, למשל, זאת. לעיסוק
 יש לתרג� את חופש העיסוק לזכות � בה� השלטו� פועל כמונופול �ה במצב דברי� ז. כמניעת העיסוק עצמו

 ."לעיסוק
 393) 5(ד נו"פ, עירית תל אביב יפו' עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 4112/99צ "בג 238
 הוועד המנהל זכרוני נגד 243/82צ " בג� כנגד זכותו של היחיד לקבל מידע עומדת חובתו של השלטו� לספק מידע 239

 .757) 1(ד לז"פ, של רשות השידור
 148/79צ "בג" (ואיזו� בי� האינטרסי� השוני�' ת� וקח'יש . 'הכל או לא כלו�'בחייה המאורגני� של החברה אי� " 240

 ))עני� סער: להל� (178, 169) 2(ד לד"פ, שר הפני" והמשטרה' סער נ
חופש הביטוי "ברק ' א" ( על פי מהות� של הערכי� הנאבקי�,כי האיזו� משתנה מעניי� לעניי�, א/ טבעי הוא "241

 )14, 5) א"תשנ(מ הפרקליט " ומגבלותיו
, 793) 4(ד מח"פ, מפקד משטרת ירושלי"' ע" כלביא נ 6658/93צ "בג; 475�474 'עמ, 59 הערה לעיל, דיי�עני�  242

, 59 הערה לעיל, 2 *שביט עני� ; 38�37 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני� ; 96 'עמ, 83 הערה לעיל, הללעני� ; 797�796
 651 'עמ
 לעיל,  ברקנא ראה, ההבדל בי� שני סוגי ההתנגשות ובי� מעמד הערכי� המתנגשי� ועל אופ� האיזו� ביניה� על 243

 688�693' עמ, 197 הערה לעיל, ברק; 220 'עמ, 41הערה 
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, מעמדו של עקרו
 יסוד נקבע תמיד ביחס לערכי� אחרי�. משקלו של עקרו
 חברתי הוא לעול� יחסי
נה והמגי, 247וכי יש למצוא נוסחת איזו
 המכירה בחשיבותו של זכות האד�, 246"שעימ� עשוי הוא להתנגש

  .248באופ
 המרבי על כבוד האד�

, כי בהתנגשות בי
 זכות אד� לאינטרס ציבורי, הגישה המקובלת והכללית של המשפט הציבורי שלנו הינה .84
 
פומביות (כאשר אנו עוסקי� באיזו
 בי
 חופש הביטוי ונגזרותיו מכא
 , 249בי
 השניי�) אנכי(יש לערו- איזו


הרי , )תפקודה של הרשות הציבורית(� הציבור והסדר הציבורי אל מול אינטרסי� מתנגשי� של שלו) הדיו
 
שבו רק א� אות� אינטרסי� יפגעו בצורה ממשית במידת ודאות קרובה " אנכי"שאנו עוסקי� איזו

  .250אז יוגבל חופש הביטוי, לוודאי

ה מניע. ב; 251מי שקובע מה טוב לאזרח לדעת סופו שקובע ג� מה טוב לאזרח לחשוב. א: נקודת המוצא .85
המוגבלת רק למקרי� , 252כצורה החריפה ביותר של הגבלה על חופש הביטוי, מוקדמת של ביטויי� הוגדרה

דעות והשקפות היא תנאי חיוני לקיומו של משטר , החלפת חופשית של מידע. ג; 253חיוניי� ביותר
קיקה ח. ה; 255דמוקרטיה לא תג
 על חופש הביטוי מקו� בו הוא הופ- כלי לפגיעה בה. ד; 254דמוקרטי

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

" כי הוא תוא� את צרכיה של חברה דמוקרטית נאורה, לעניי� זה הוא המשקל שבית המשפט סבור' משקל ראוי' "244
 )438�493 'עמ, 178 הערה לעיל, עני� לאור(

עני� ; 434 'עמ, 178  הערהלעיל, לאורעני� ; 800, 797) 1(ד מב"פ, מ"הוצאת מודיעי� בע' ב� ציו� נ 348/85א "ע 245
 833 'עמ, 53 הערה לעיל, סנש עני�; 434' עמ, 116 הערה לעיל, אייזנברג

 205 'עמ, 69 הערה לעיל, רא" מהנדסי"עני�  246
 67 הערה לעיל, ברק; 7' עמ, 241 הערה לעיל, ברק; 771' עמ, 205 הערה לעיל, אפרתעני�  247
 91 'עמ, 59 הערה לעיל, רינתעני�  248
קהילת , סטנבאו"ק' קהילת ירושלי" נ"א "חברת קדישא גחש 294/91א "ע; 308' עמ, 53 הערה לעיל, ניימ�עני�  249

 הערה לעיל, חורבעני� ; 207 'עמ, 69 הערה לעיל, רא" מהנדסי"עני� ; 521, 464) 2(ד מו"פ, קסטנבאו"' ירושלי" נ
 37 'עמ, 42
 475�474 'עמ, 59 הערה לעיל, דיי�עני�  250
ואי� ; סופו שהוא קובע ג� מה טוב לאזרח לחשוב, שלטו� הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת" 251

 'עמ, 21 הערה לעיל, עני� אולפני הסרטה." (מלמעלה' מודרכת'שאינה , סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית
2416( 

 35' עמ, 64 הערה יללע, יוניברסל סיטיעני�  252
שמשו� חומרת� היתרה של הגבלות מסוג זה נוטה כל חברה דמוקרטית להגביל את השימוש בה� רק למקרי� " 253

 )200, 193) 5(ד נא"פ, ורדיו הרשות השנייה לטלוויזיה' נ' יעקב נוביק ואח 2888/97צ "בג" (החיוניי� ביותר
המבוסס על שלטונו של , דעות והשקפות היא תנאי חיוני לקיומו של משטר דמוקרטי,  של מידעהחלפה חופשית" 254

 )629 'עמ, 55 הערה לעיל, עני� שניצר ("למע� הע�, הע�
ומה נדרש קי, ולש� קיומה של חופש הביטוי בפרט, כי לש� הגשמת� של זכויות אד� בכלל, נקודת המוצא הנה "255

מחייבי� הגבלה על , שלומה של המדינה ושל הציבור שבה, ביטחונה, שלמותה, הבטחת קיומה.  של חברה מאורגנת
  )בעמוד הבאהמש) (
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שחקיקה , חופש הביטוי הוא ער- יסוד של השיטה. ו; 256המגבילה את חופש הביטוי תפורש באופ
 מצמצ�
  .257נועדה להגשימה

מת
 המידע ) 1: (259 לפגיעה בחופש הביטוי יבח
 על פי השלבי� הבאי�258שיקול דעת של רשות ציבורית .86
יקול הדעת יופעל על פי כללי תורת ש) 2(; 260רציני וחמור בהסתברות של וודאות קרובה, יגרו� לנזק קשה

מת
 משקל ראוי לשיקולי� הענייני� על רקע עקרונות היסוד ששימשו ) 3(; שיקול הדעת המינהלי
תשתית עובדתית לנזק המבוססת על ראיות ) 5(; מידת הפגיעה תיקבע על פי תכלית החוק) 4(; 261לגיבוש�
חר אמצעי מגביל הפוגע במידה הפחותה בזכות נב) 6(; 262שאינ
 מותירות מקו� לספק, משכנעות, מהימנות

  .263היסוד

קל חומר , על כ
, 264בעבר מבח
 הודאות הקרובה להגבלת חופש הביטוי יוש� בעת פגיעה בבטחו
 המדינה .87
לדעתי לאור העובדה כי משקלה של הזכות . שיש ליישמו בעת פגיעה באינטרסי� ציבוריי� פחותי� מכ-

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

מקו� .  כל עוד חופש הביטוי מג� על הדמוקרטיה,  המשטר הדמוקרטי נכו� להג� על חופש הביטוי…. חופש הביטוי
, ברק." (הדמוקרטיה תניח את צווארה לכורתאי� כל הצדקה ש, שחופש הביטוי הופ/ קרדו� לפגיעה בדמוקרטיה

 )692' עמ, 197 הערה לעיל
יתפרשו חוקי� המגבילי� את חופש הביטוי באופ� מצמצ� ותו/ מגמה , לאור מעמד בכורה זה של חופש הביטוי" 256

 ומעבר למה שמתחייב ברורות ומפורשות מדבר לתת לזכות האמורה קיו� מירבי ולא לסייגה כהוא זה מעל
איילו�  896/87צ "בג; 295 'עמ, 58 הערה לעיל, עני� חברת החשמל; 10' עמ, 50 הערה לעיל, עני� קידו"" ('המחוקק

 )701) 1(ד מג"פ, 'רשות השידור ואח' מ נ"חברה לביטוח בע
 )עני� אינדור: להל� (689' עמ, 683) 2(ד מה"פ, ראש עירית ירושלי"' אינדור נ 953/89צ " בג257
 1209ד טז "פ, כרדוש' רש" החברות נ 16/61נ "ד �שיקול הדעת המנהלי לעול� אינו מוחלט  258
, 257 הערה לעיל, עני� אינדור; 290�286' עמ, 55ה  הערלעיל, כהנאעני� ; 358' עמ, 211 הערה לעיל, מיטרניעני�  259
גבורות , " קולו של הע��' קול הע� '�הנשיא אגרנט ", ברק' א; 9�10' עמ, 50 הערה לעיל, קידו"עני� ; 691�689 'עמ

� ו"תשל( ז משפטי"" המשפט העליו��על חופש הביטוי בפסיקת בית", להב' פ; 140, 129) ז"תשמ (לשמעו� אגרנט
 693' עמ, 197 הערה לעיל, ברק; 403�402, 375) ז"תשל

 לעיל, עני� שיר�; 240 הערה לעיל, עני� סער; 21 הערה לעיל, עני� אולפני הסרטה; 51 הערה לעיל, קול הע"עני�  260
, לאורעני� ; 290�286' עמ, 55 הערה לעיל, כהנאעני� ; 358' עמ, 211 הערה לעיל, מיטרניעני� ; 378 'עמ, 61הערה 
; 691�689 'עמ, 257 הערה לעיל, עני� אינדור; 631 'עמ, 55 הערה לעיל, עני� שניצר; 438�493 'עמ, 178  הערהלעיל
�51 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני�  ;676' עמ, 55 הערה לעיל, סטייש� פיל"עני� ; 475 'עמ, 59 הערה לעיל, דיי�� עני
 403�402' עמ, 259 הערה לעיל, להב; 140' עמ, 259 הערה לעיל, ברק; 52
 197 הערה לעיל, עני� אמיתי; 116 הערה לעיל, אייזנברגעני� ; 514 'עמ, 184 הערה לעיל, עני� גנור 261
) 1(ד לט"פ, ל באזור רצועת עזה"מפקד כוחות צה' שאהי� נ 159/84צ "בג; 637 'עמ, 55 הערה לעיל, עני� שניצר 262
 692, 587) 2(ד לא"פ , ' שר המשטרה ואח'ברמ� ו 56/76צ "בג; 250�249' עמ, 53 הערה לעיל, ניימ�עני� ; 327, 309
 693' עמ, 197 הערה לעיל, ברק; 412' עמ, 54 הערה לעיל, לויעני�  263
 645 'עמ, 55 הערה לעיל, עני� שניצר 264
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יש מקו� להחיל מבח
 מחמיר יותר להגבלת חופש המידע , 265 המידעלקבל מידע עלה ע� חקיקת חוק חופש
מבח
 הסכנה הברורה " זהו 266עת התנגשו ע� אינטרסי� נוגדי מידע) אשר פומביות הדיו
 הינו מנגזרותיו(

מבח
 "ולא ,  המחייב שהפגיעה הקשה באינטרסי� נוגדי מידע תהיה מיידית מבחינת הזמ
267"והמיידית
  .שוי להתרחש בעתיד הרחוקאשר ע" הודאות הקרובה

  לאחר חקיקת חוקי היסוד

הכניס המחוקק , עלי ספר) חופש העיסוק, כבוד האד� וחירותו(ע� העלאת� של חוקי היסוד המרכזיי�  .88
לאות� חוקי יסוד את פסקת ההגבלה כאמצעי למזער הפגיעה בזכויות האד� עת אות
 זכויות מתנגשות 

י כל רשות "גבלה הוחל על פגיעות בזכויות יסוד של האד� עעיקרו
 פסקת הה. 268באינטרסי� ציבוריי�
א� שמירה על כל אינטרס ציבורי היה בכוחה לשלול ההגנה מחופש הביטוי "כי אחרת , 269ציבורית שהיא

עצ� האופי הדמוקרטי של המדינה היה נפגע . כי אז היו חירויות אלה נפגעות פגיעה אנושה, והיצירה
ג� חקיקה וכי ,  שתוארו לעיל271 כמקיימת את עקרונות האיזו
 האנכיפסקת ההגבלה נתפסה. 270."קשות

  .272יש לפרש ברוח הוראות חוק היסוד, שקדמה לחוק יסוד כבוד האד� וחירותו

                                                        
. חדשה ויש בה� כדי להשפיע על פירושו של חוק קוד�' סביבה'יוצרי� ,  היוצאי� מאת המחוקקחוקי� חדשי� "265

על פירושו מכוח עצ� קיומ�  בהשפעה של חוק קוד� אלא ,המשתמע או המפורש ,לנו עניי� כא� בביטולו אי�: ודוק
 )619, 506) 3(ד מ" פ'ממשלת ישראל ואח' נ' ברזילי  ואח 428/86צ "בג." (של החוקי� החדשי� והשוני�

 176�177'  עמ, 38 הערה לעיל,  סגל266
 –ו "תשנ (בי� מיתוס למציאות: חופש העיתונותסגל '  ראה ז– על מהותו של מבח� הסכנה הברורה והמיידית 267

 70�75' בעמ) מהדורה ראשונה, 1996
  חופש העיסוק: יסוד� לחוק4וחירותו ובסעי, כבוד האד� : יסוד� לחוק8 סעי, 268

 1514/01צ "בג(י מיזעור הפגיעה בה� בהתנגש� באינטרס ציבורי "תכלית פיסקת ההגבלה היא להג� על זכויות האד� ע
 )284, 267) 4(ד נה"פ, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו' גור אריה נ

, חורבעני� ; 87�86, 68) 4(ד מט"פ, שר האוצר' נוסייבה נ 4466/94צ "דנג; 138' עמ, 192 הערה לעיל, מילרעני�  269
 115' עמ, 108 הערה לעיל, זמיר; 41�42 'עמ, 42 הערה לעיל

 836 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני�  270
רק א� הפגיעה , לפיו נית� לפגוע בחופש הביטוי והיצירה, )האנכי(במסגרת האיזו� התשובה על שאלה זו ניתנת  "271

הפגיעה תהא תואמת את . היא לתכלית ראויה ואינה מעבר למידה הדרושה, תואמת את ערכיה של מדינת ישראל
ורק א� הפגיעה באינטרס הציבורי , חשותה היא קרובה לוודאירק א� ההסתברות להתר, ערכיה של מדינת ישראל

 )842 'עמ, 53 הערה לעיל, סנשעני� ." (רצינית וחמורה, היא קשה
, מילרעני� ; 653, 589) 4(ד מט "פ, מדינת ישראל'  גנימאת נ2316/95פ "דנ; 52�53 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני�  272

 138' עמ, 192 הערה לעיל
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פגיעה בזכות יסוד צריכה לקיי� שני ,  לחוק יסוד כבוד האד� וחירותו8על פי אמות המידה שנקבעו בסעי*  .89
 מתחלקת 275המידתיות. 274"מבח
 מידתיות הפגיעה"והשני , "מבח
 התכלית הראויה" האחד 273מבחני�

 התאמת האמצעי להשגת –" מבח
 הקשר הרציונלי"או " מבח
 ההתאמה) "1: (276לשלושה מבחני משנה
היסוד היא הפחותה �בבחירת האמצעי שמידת פגיעתו בזכות �" מבח
 הפגיעה הפחותה) "2(; התכלית
 הפגיעה בזכות מותרת רק א� קיי� יחס �" ות במוב
 הצרמבח
 המידתי"או " מבח
 היחסיות) "3(; ביותר

  .סביר או ראוי בי
 התועלת של ההחלטה הפוגענית בהגשמת התכלית לבי
 הפגיעה שהיא גורמת לפרט

משקל זה תלוי בטעמי� . יש למצוא את משקלה היחסי של הזכות הנפגעת" מבח
 המידתיות"לצור-  .90
שהגשמתו היא תכלית , היחסית של האינטרס המתנגש בזכותובמידת חשיבותו , שביסוד הזכות מצד אחד

  .277מצד שני, הפגיעה בה

                                                        
צ "בג(כאשר מדובר בפגיעה של מה בכ/ אי� צור/ וטע� להעביר הפגיעה בזכות החוקתית במבחני פסקת ההגבלה  273

 469�470' עמ, 41 הערה לעיל, ברק; 68, 57) 3(ד נ"פ, יושב ראש הכנסת' הופנונג נ 3434/96
 182, 178) 4(ד נד"פ, הרשות השניה לטלויזיה ורדיו' מ נ"יפאורה תבורי בע 4644/00צ " בג274
 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני� : נא ראה, זהו המבח� המקובל בישראל לבחינת שיקול הדעת המינהלי והחוקתי 275

* ב� 3477/95צ "בג; 146 הערה לעיל, יורונטעני�  ; 217) 1(ד מח"פ, שר הבטחו�' תורקמא� נ 5510/92צ "בג; 63�64
 ספר ברנזו�מתו/ " מידתיות"דורנר ' ד; )עטייה*עני� ב�: להל� (1) 5(ד מט"פ, שר החינו+ התרבות והספורט' עטייה נ

עילת העדר היחסיות ", סגל' ז; 281�293) ז"תשנ, ירושלי�, את נבוהוצ, ברנזו�' ח� ברק ו' עורכי� א(
)DISPROPORTIONALITY (לט הפרקליט, "במשפט המינהלי )המשפט המינהלי של ", זמיר' י; 507) א"התשנ

  109) 1994(ב  משפט וממשל , "ישראל בהשוואה למשפט המינהלי של גרמניה
ולא מעבר למה שנדרש לש� , צריכי� להתאי� להגשמת המטרהעילת המידתיות קובעת כי האמצעי� השלטוניי� "

הוא נועד למנוע פגיעה יתירה בחירותו של . עקרו� המידתיות נועד להג� על הפרט בפני השלטו�. הגשמתה של המטרה
בכ/ בא לידי . הוא קובע כי האמצעי השלטוני צרי/ להיגזר בקפידה כדי להלו� את הגשמתה של התכלית. היחיד

 )11' עמ, 275 הערה לעיל, עטייה*עני� ב�" (רו� שלטו� החוק וחוקיות השלטו�ביטוי עק
 4769/95צ "בג; 389�388, 386�385, 367) 4(ד נא"פ, שר האוצר' לשכת מנהלי השקעות בישראל נ 1715/97צ "בג 276

 לעיל, עטייה*עני� ב�; 63�64, 54 'עמ, 42 הערה  לעיל,חורבעני� ; 280�279, 235) 1(ד נז"פ, שר התחבורה' מנח" נ
 436�437' עמ, 42 הערה לעיל, עני� בנק המזרחי; 12, 'עמ, 275הערה 

 43 'עמ, 42 הערה לעיל, חורבעני� ; 141�138' עמ, 192 הערה לעיל, מילרעני�  277
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  המשפט המשווה  � 4 פרק
כי בעוד חופש המידע , בחינת התייחסות מדינות העול� לעניי
 פומביות דיוני הרשויות הציבוריות מעלה .91

 מלאה עקרו
 פומביות הדיו
 זוכה להכרה חקיקתית, 278 ממדינות העול�56 �ומיוש� ב, מקבל תאוצה
  .באנגליה ובאירלנד, א� בכלל, ומינימלית ביותר, ב בלבד"בארה

 OPENלקידו� הצעת חוק בש� "  Irish Council for Civil Liberties " פועל אירגו
 בש� באירלנד .92

MEETINGS (PUBLIC BODIES) ACT ,על רשויות ציבוריות 
  .279אשר תחיל את עקרו
 פומביות הדיו

 The Local Government (Access To Information) Actחוק בש�  1985 קיי� משנת באנגליה
  .280שהוא למעשה החוק היחידי באנגליה העוסק בפומביות דיוני�, הפותח את דיוני מועצת עיריות לציבור

 וזכות� של בני 281ב"על א* שהזכות לחופש הביטוי הינה זכות חוקתית המעוגנת בחוקת ארה, ב"בארה .93
שלא נית
 להסיק כי מזכות זו נגזרת זכות האזרח , חת התפיסה המשפטיתרוו, �282"האד� על פי האו

 284לעומת זאת בתחו� החקיקה המדינתית והחקיקה הפדראלית, 283לפומביות דיוני הרשויות הציבוריות
                                                        

  pdf.2004survey_global/survey/org.freedominfo.www://http: 2004 על פי סקר שנער/ בשנת 278
279 htm.proposal_81/info_free/constitution/ie.iccl.www://http 

280 Prof. Patrick Birkinshaw “Access, disclosure and regulation” New Law Journal (1990) Vol. 140, 
p. 1637 

  ):html.billofrights.constitution/constitution/edu.cornell.law.straylight://http(ב " התוספת הראשונה של חוקת ארה281
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the government for a redress of grievances.” 

  ):html.rights/Overview/org.un.www://http( להכרזה האוניברסלית של זכויות האד� 19 סעי, 282
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media 
and regardless of frontiers.” 
283 D.N. Brockett “Is the Right of Access to Trials an Instance of a First Amendment Right to Know?” 
42 Ohio St.L.J. 831-851 (1981); A.N. Taylor Schwing Open Meeting Laws 2d (Fathom Publishing, 
2000) p. 5 

 :כדלקמ�, ב בחשיבות זרימת מידע מרשות ציבורית לאזרח"מכירה הפסיקה בארה, ל פי כ�א, ע

“Effective self government cannot succeed unless the people are immersed in a steady, robust 
unimpeded and uncensored flow of opinion and reporting which are constantly subjected to critique 
rebuttak and re-examination.” (Brazburg v. Hayes 408 U.S. 665 (1972) p. 715) 

האחת המערכת הפדראלית המגדירה חוקי� הרלבנטיי� למשטר , ב קיימות שתי מערכות חוק ומשפט" בארה284
� רק על אותה ב מחוקקת חוקי� החלי"השניה מערכת חקיקה שבה כל אחת ממדינות ארה, ב"הפדראלי של ארה

על פי האופ� בו התקבל אותו חוק בכל ,  דבר הגור� לכ/ שחוק מסויי� עשוי להופיע בהרבה גירסאות–מדינה עצמה 
 .ב"מדינה ומדינה בארה
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, )כפי שיוצג להל
(הביע המחוקק במפורש את רצונו בפומביות דיוני הרשויות הציבוריות ושיתו* הציבור 
  .285ב שעיגנו גישה זאת בחוקת המדינה עצמה"ינות בארהוהיו א* מספר מד

 Openהיינו , OMA �החקיקה המדינתית מחילה את עקרו
 פומביות דיוני הרשות הציבורית באמצעות ה .94

Meeting Act286 ,והחקיקה הפדראלית באמצעות ה�Sunshine Laws ,שה� :Government In the Sunshine 

Act287 ,בגופי� 
שעוסק בפומבית , Federal Advisory Committee Act288 � פדרליי� ושעוסק בפומביות הדיו
  . הדיו
 של ועדות מייעצות

                                                        
285 Florida Constitution, Article 1, Section 24(b): 

“All meetings of any collegial public body of the executive branch of state government or of any 
collegial public body of a county, municipality, school district, or special district, at which 
official acts are to be taken or at which public business of such body is to be transacted or 
discussed, shall be open and noticed to the public and meetings of the legislature shall be open and 
noticed as provided in Article III, Section 4(e), except with respect to meetings exempted pursuant to 
this section or specifically closed by this Constitution.” 

Louisiana Const. Art. XII, sec 3: 

“No person shall be denied the right to observe the deliberations of public bodies and examine public 
documents, except in cases established by law.” 

 Montana Const. art. II sec. 9: 

“No person shall be deprived of the right to examine documents or to observe the deliberations of all 
public bodies or agencies of state government and its subdivisions, except in cases in which the 
demand of individual privacy clearly exceeds the merits of public disclosure” 

 New Hampshire – State constitution – Part 1 Bill of rights Art. 8 : 

“All power residing originally in, and being derived from, the people, all the magistrates and officers 
of government are their substitutes and agents, and at all times accountable to them. Government, 
therefore, should be open, accessible, accountable and responsive. To that end, the public's right of 
access to governmental proceedings and records shall not be unreasonably restricted.” 

 
 A.N. Taylor Schwing Open Meeting Laws 2d (Fathom Publishing, 2000) ראה בהרחבה 286
287 5 U.S.C. 552bה וראה בהרחב:  

A. C. Aman Jr., W. T. Mayton Administrative Law (West Publishing co., 1993) 614-616, 693-702; 
W. Wade, H. Ragnemalm, P.L. Strauss Administrative Law the Problem of Justice (Transnational 
Juris publications, Inc.) 726-727; J.L. Mashaw, R.A. Merril, P.M. Shane Administrative Law – The 
American Public Law System (Third Ed., West Publishing co.) 665-667; K.C. Davis, R.J. Pierce Jr. 
Administrative Law Treatise (Third Edition, Volume 1, Little Brown and Company, 1994) 219-221; 
Litigation Under the Federal Open Government Laws 2002 (Editors: Harry A. Hammitt, David L. 
Sobel, Mark S. Zaid, EPIC Publications, 2002) 345-360 

Randolph May, Recent Development:Reforming the Sunshine Act,49 Admin.L.Rev.421 (1997); 
Kathy Bradley, Note,Do You Feel the Sunshine? Government in the Sunshine Act:Its Objectives, 
Goals,and Effect on the FCC and You,49 Fed.Comm.L.J.473 (1997); Charles N.Davis et.al., 
Sunshine Laws and Judicial Discretion:A Proposal for Reform of State Sunshine Law Enforcement 

  )בעמוד הבאהמש) (
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 ) מעמוד קוד$המש)(

Provisions,28 Urb.Law .41 (1996); James T.O'Reilly, Applying Federal Open Government Laws to 
Congress: An Explorative Analysis and Proposal.(Special Congress Issue),31 Harv.J.on Legis.415 
(1994); Lisa A.Reilly,The Government in the Sunshine Act and the Privacy Act,55 Geo.Wash.L.Rev. 
955 (1987); Sidney L.Matthew, Note, Government in the Sunshine: Judicial Application and 
Suggestions for Reform,2 Fla.St.U.L.Rev.537 (1974); Susan T.Stephenson, Comment, Government in 
the Sunshine Act:Opening Federal Agency Meetings,26 Am.U.L.Rev.154 (1976); Maurice 
Baskin,Note, The Federal "Government in the Sunshine Act":A Public Access Com-promise, 29 
U.Fla.L.Rev.881 (1977); Michael P.Cox, A Walk Through Section 552 of the Administrative 
Procedure Act:The Freedom of Information Act;The Privacy Act;and the Government in the Sunshine 
Act,46 U.Cin.L.Rev.969 (1977); Note, The Government in the Sunshine Act -An Overview,1977 
Duke L.J.565; David M.Ivester, The Constitutional Right to Know,4 Hastings Const.L.Q.109 (1977); 
Peter C.Ward, Address, Public's Access to Government -Freedom of Information, Privacy and 
Sunshine Acts,70 L.Libr.J. 509 (1977); Larry W.Thomas, The Courts and the Implementation of the 
Government in the Sunshine Act, 37 Admin.L.Rev.259 (1985); David A.Barrett, Note, Facilitating 
Government Decision Making:Distinguishing Between Meetings and Nonmeetings Under the Federal 
Sunshine Act,66 Tex.L.Rev.1195 (1988). 

 :והופכת את הדיוני� לעקרי�, ישנ� מלומדי� הסבורי� כי פתיחות יתר פוגעת בתפקוד הרשות הציבורית, מאיד/

E. Gellhorn, R. M. Levin Administrative Law and Process – In a nutshell (Third Ed., West 
Publishing co., 1990) 157-158 

Robert W.Sloat, Statutory Comment, Government in the Sunshine Act:A Danger of Overexposure, 14 
Harv.J.Legis.620 (1977); Kathy Bradley, Do You Feel The Sunshine? Government In The Sunshine 
Act: Its Objectives, Goals, And Effect On The Fcc And You, 49 Fed. Comm. L.J. 473, 481-85 
(1997); Michael A. Lawrence, Finding Shade From The "Government In The Sunshine Act": A 
Proposal To Permit Private Informal Background Discussions At The United States International 
Trade Commission, 45 Cath. U. L. Rev. 1, 1-5, 9-15, (1995); Thomas H. Tucker, "Sunshine" -- The 
Dubious New God, 32 Admin. L. Rev. 537, 550 (1980)); David A. Barrett, Note, Facilitating 
Government Decision Making: Distinguishing Between Meetings and Nonmeetings Under The 
Federal Sunshine Act, 66 Tex. L. Rev. 1195, 1211 (1988); David M. Welborn, et al., Implementation 
and Effects of the Federal Government in the Sunshine Act, 1984 ADMIN. CONF. OF THE U.S. 
199, 228-51 (1984); James T. O'Reilly and Gracia M. Berg, Stealth Caused By Sunshine: How 
Sunshine Act Interpretation Results In Less Information For The Public About The Decision-Making 
Process Of The International Trade Commission, 36 Harv. Int'l L.J.  425, 457-59, 463 (1995); Stuart 
M. Statler, Let the Sunshine In?, 67 A.B.A. J. 573 (1981); Jim Rossi, Participation Run Amok: The 
Costs Of Mass Participation For Deliberative Agency Decisionmaking, 92 Nw. U. L. Rev. 173, 196-
241 (1997) 

288 5 U.S.C App.1 et seq. ,וראה בהרחבה:  
K.C. Davis, R.J. Pierce Jr. Administrative Law Treatise (Third Edition, Volume 1, Little Brown and 
Company, 1994) 222-223; Litigation Under the Federal Open Government Laws 2002 (Editors: 
Harry A. Hammitt, David L. Sobel, Mark S. Zaid, EPIC Publications, 2002) 361-378 

David Faure, The Federal Advisory Committee Act:Balanced Representation and Open Meetings in 
Conflict with Dispute Resolution,11 Ohio St.J.on Disp.Resol.489 (1996); Steven P.Croley, Practical 
Guidance on the Applicability of the Federal Advisory Committee Act, 10 Admin.L.J. Am.U.111 
(1996); David B.Marblestone,The Relationship Between the Government in the Sunshine Act and the 
Federal Advisory Committee Act,36 Fed.B.J.65 (1977); Michael H.Cardozo,The Federal Advisory 
Committee Act in Operation,33 Admin.L.Rev.1 (1981). 
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וליצור אמצעי לציבור להבי
 טוב יותר , תכלית החקיקה היא קביעת מחויבות למת
 די
 וחשבו
 לציבור .95
  289.ולעקוב אחר האופ
 בו מתקבלות החלטות אלו, נושאי� והחלטות אשר ה� עניינו של הציבור

קובעי� כי כל רשות או גו* מינהליי� חייבי� לקיי� את כל ישיבותיה� למ
 תחילת
 ועד סופ
 וקי� אלו ח .96
כגו
 דיוני� בענייני ( למעט במקרי� חריגי� בה� האינטרס הציבורי מחייב דלתיי� סגורות 290בפומבי

  .291)או ענייני� העלולי� לפגוע בפרטיות, סודות מסחריי�, ניהול מדיניות חו1, בטחו

                                                        
  : ראה לדוגמא בפסיקה289

“The purpose of the OMA is to promote governmental accountability by facilitating public access to 
official decision making, and to provide a means through which the general public may better 
understand issues and decisions of public concern.” 

Booth Newspapers Inc. v. Univ. of Michigan Bd. of Regents 444 Mich. 211- 223- 507 N.W.2d 422 
(1993) 

 :יורק�תכלית החוק במדינת ניו, ראה לדוגמא

NY PUBLIC OFFICERS LAW, ARTICLE 7 OPEN MEETINGS LAW  Section 100. 

§100. Legislative declaration.  

“It is essential to the maintenance of a democratic society that the public business be performed in an 
open and public manner and that the citizens of this state be fully aware of and able to observe the 
performance of public officials and attend and listen to the deliberations and decisions that go into the 
making of public policy. The people must be able to remain informed if they are to retain control over 
those who are their public servants. It is the only climate under which the commonweal will prosper 
and enable the governmental process to operate for the benefit of those who created it.” 

290 5 U.S.C. 552b(b)שלשונו :  
"Members shall not jointly conduct or dispose of agency business other than in accordance with this 
section. Except as provided in subsection (c), every portion of every meeting of an agency shall be 
open to public observation." 

291 5 U.S.C. 552b (c) (1)-(10) 
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  סיכו� ומסקנות  � 5 פרק
היא לטעו
 כי דיוני הרשויות הציבוריות ה� הלכה , שיטת המתנגדי� לפומביות דיוני הרשות הציבורית .97

לחוק חופש המידע לפיו הרשות ) 4)(ב(9אז נית
 לחסות תחת צילו של סעי* , "דיוני� פנימיי�"למעשה 
אינטרס הציבור הוא כי "טענה כי ב, 292הציבורית רשאית שלא לגלות לציבור מידע בדבר דיוני� פנימיי�

�עובדי ציבור יוכלו להביע את דיעותיה� ומסקנותיה� בלי לחשוש כי הדברי� יגיעו לידי גורמי� חו1
שחברי ועדות תכנו
 יוכלו להביע את עמדת� , אי
 ספק שקיי� אינטרס ציבורי חשוב"וכי , 293"מערכתיי�

או " מחיאות הכפיי�"אל " מפזילה"חצי� או לפי מיטב מצפונ� האישי והמקצועי כשה� משוחררי� מל
 
  294."של ההמו
" שריקות הבוז"לחילופי

למניעת שחיתויות , ללא ספק אמצעי חשוב"עומדת במלוא תפאורתה הפומביות שהיא , כנגד טענה זו .98
על בסיס , 295"הרחק מ
 הביקורת הציבורית" חדרי חדרי�"קנויות ועיוותי די
 העלולי� להירק� דווקא ב

של רשויות " פנימיי�"עיו
 בפרוטוקולי� , עוד בטר� חקיקתו של חוק חופש המידע, ותרתפיסה ה
  . 296ציבוריות

ככלי להערכת סבירות ההחלטה של הרשות , יכול ויהיה עניי
 ציבורי בגילוי הנאמר בדיו
 פנימי .99
  : 298סגל' ז' יפי� לעניינינו דבריו של פרופ. 297הציבורית
אי
 לבקרה ממשית ומושכלת על �בלעדיו�תנאי, א אחתל, גילוי מידע פנימי מהווה. 253"


המפירות את חובת , פעולת הרשויות ולמניעת פעולות המנוגדות לסדרי מינהל תקי
  .הנאמנות של נושאי תפקידי� ציבוריי� כלפי הציבור

                                                        
רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע : "226ח "ס, 1998 –ח "התשנ, לחוק חופש המידע) 4)(ב(9 לשו� סעי, 292

רשומות של התייעצויות פנימיות בי� עובדי רשויות ת, מידע בדבר דיוני� פנימיי�) 4 (…: שהוא אחד מאלה
, עצה או המלצה, טיוטה, וכ� חוות דעת, או של דברי� שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, חבריה� או יועציה�, ציבוריות

 ";למעט התייעצויות הקבועות בדי�, שניתנו לצור/ קבלת החלטה
 44, 39) 3(ד נא "פ, נהפרקליטות המדי' כ יהב נ"ח 2534, 2535, 2541/97צ " בג293
, מחוז חיפה, הוועדה המחוזית לתכנו� ובניה' מ נ"אגודת המי" השיתופית בכפר ברנדיס בע) י"ח (303/96 הפ 294

 611, 608) 5(כו , דיני� מחוזי
 ש" 295
 הותר העיו� בפרוטוקול 764, 757) 1(ד ל" פהמועצה לביקורת סרטי קולנוע' מ נ"חברת סרטי נוח בע 549/75צ "בג 296

הותר העיו� בפרוטוקול של ועדת , 233 הערה לעיל, עני� מיספנות ישראל�ב; של המועצה לביקורת סרטי� ומחזות
ח ועדה " הותר העיו� בדו524, 516) 2(ד מט"פ, גלעד' כר" נ*הסתדרות מדיצינית הדסה עי� 1412/94א "רע; מכרזי�

 .ח"רפואית פנימית של בי
 201' עמ, 38 הערה לעיל,  סגל297
 208' עמ, 38 הערה לעיל,  סגל298
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הכרה בחשיבות חשיפת מידע ציבורי להשבחת פעולת הרשויות ולמניעת שחיתות חייבת 
יפוטית שלא תמהר להכיר בסבירות החלטתה של רשות ציבורית לעמוד בבסיס גישה ש

  .שלא לגלות מידע
המתבסס על הצור- בחופש הבעת העמדה , "פנימי"הטיעו
 בדבר היות המידע בעל אופי 

יכול לחסות על טעמי� שדבר אי
 לה� ע� האינטרס , בדיוניה הפנימיי� של הרשות
  .הציבורי

מחסו� בעל חשיבות חיונית , בעיקרו של דבר, אשקיפות פעולת הרשויות הציבוריות הי
  ."במניעת השחתתו של הכח הציבורי

100. 
ונקבע כי , "מידע פנימי לציבור"נחש* ) לאחר חקיקתו של חוק חופש המידע (299בסדרה של פסקי די
גובר על , האינטרס הציבורי בחשיפת מידע על מנת שהציבור יוכל ללמוד על שיקול הדעת של חברי ועדות

  .י בית המשפט כנזק ספקולטיבי"נזק אשר נתפס ע, חופש ההתבטאות של חברי הועדותהנזק ל
אלא ישנה טענה החוזרת אצל רשויות הציבור , הגדרה ברורה אי
 בפסיקה? עולה השאלה מהו דיו
 פנימי  .101


 של עבודה והחלפת דיעות לקראת גיבוש שיקול הדעת ולצור- מת, תהלי- של חשיבה"הינו " דיו
 פנימי"כי 
�הופכת הלכה למעשה כל דיו
 המתקיי� אצל רשות ציבורית ל, הכרה גורפת בטענה מעי
 זו. 300"החלטה

לפי- יש לבחו
 את סמכות . ומעקרת לחלוטי
 את הזכות לפומביות דיוני הרשות הציבורית, "דיו
 פנימי"

ה זמנית או כל ש� ועד, ועדה קבועה, א� מדובר בהתכנסות של אנשי� בדר- של מועצה, הגו* המקיי� דיו

אלא , הרי אי
 מדובר כא
 בדיו
 פנימי, 302אשר החלטותיה� מחייבות את הרשות הציבורית, 301אחר

                                                        
הוצאת עתו�  295/01מ "עת; הערה הותר פרסו� דיוני ועדה מייעצת לשר המשפטי�לעיל , עני� לשכת עורכי הדי� 299

דיוני הותר פרסו� ) Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� (הממונה על חופש המידע במשרד הבריאות' מ נ"האר- בע
,  משרד הבריאות–מדינת ישראל ' א נ.ב. א* איגוד בתי אבות  334/01מ "עת; ועדה רפואית הקובעת את סל התרופות

יד וש" רשות ' רגב נ, 717/02מ "עת;  הותר פרסו� דיו� שהתקיי� במעמד שר הבריאות548) 4(כר/ לג, דיני� מחוזי
; דיוני ועדות הקובעות מיהו חסיד עול� הותר פרסו� )Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� (הזכרו� לשואה ולגבורה

הותר ) Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� (המועצה להשכלה גבוהה' מ נ"הוצאת עתו� האר- בע 924/02מ "עת
 הקובעת את דר/ חלוקת תקציבי האוניברסיטאות, להשכלה גבוההדיוני הועדות של המועצה פרסו� 

דיני� ,  חיפה–ב "ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתו' נ' ב� עמי צוקרמ� ואח) 'חי (155/00מ " עת300
, ועדת המשנה לעררי"' נ' ועד הישוב מוצא עלית ואח) �"י (1084/03מ "עת� ל33וראה ג� סעי, , 17) 8(מחוזי לב

עמותת ) �"י (489/04מ "עת� ל4סעי, ; )Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� ('המועצה הארצית לתכנו� ולבניה ואח
 )Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� ('המועצה להשכלה גבוהה ואח'  אגודה לקידו" החינו+ בישראל נ–שחר 

והגו, , מתקיי� אצל הועדה המייעצתא� למעשה הדיו� האמיתי ,  הדבר תק, ג� לועדות מייעצות לגו, המחליט301
 .המחליט משמש כחותמת גומי המאשר את המלצות הועדה
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וזאת על מנת שהציבור , בו מתקיימי� כל הרציונליי� לקיו� פומביות דיוניו, בהתכנסות הגו* המחליט
  .יהיה זכאי לראות ולבחו
 את הלי- קבלת ההחלטות אצל הרשות הציבורית

ולא , וכ- ג� דיוני מועצת עיר ומועצה מקומית, ה במש- שני� ארוכות מתנהלת כנסת ישראל בפומביהנ .102
וכי ה� חוששי� , נשמעת כל טענה כי חברי הכנסת או חברי המועצה אינ� יכולי� למלא את תפקיד� כראוי

  .להתבטא פ
 יבולע לה�
יני הציבור ולגופי� ולאנשי� הנושאי� הלכה היא כי יש לתת משקל מיוחד לחופש הביטוי בכל הנוגע לעני .103

, "ואז ייראו אלו מלדבר, שמא יידע הציבור את דברי נציגיו ועובדיו"ייתרה מזו טענת , 303משרות ציבוריות
  :304המובאי� כא
 במלוא�, חשי
' השופט מ' מפי כב, י בית המשפט העליו
"נידונה ונדחתה ע

חברת החשמל את טעמי שו� מה ולמה לא תגלה �בית משפט קמא מעלה טע� על"
ללא , ביעילות"דיוניה של ועדת המיכרזי� חייבי� שינוהלו : במיכרז�החלטתה  למשתתפי

וא� יידעו חברי הוועדה כי דבריה� יגיעו אל  מי  שיצא  מ
  , "מורא וללא משוא פני�
קיי� חשש ממשי כי יפעילו בהחלטת�  שיקולי�  אשר  ", המיכרז  וידו  על התחתונה

את דברי בית ; הציטוטי� ה� מדברי בית משפט קמא" (כרח ממי
 העניי
אינ�  בה
  ).  לעיל61המשפט במלוא� הבאתי בפיסקה 

וככל שהוספתי והרהרתי בה� כ
 נשתכנעתי , וקראתי בדברי� אלה וחזרתי, קראתי
 משרה במקו� שהמדובר הוא בבחירתו של אד� לתפוש. אוכל להסכי� לה� שלא והלכתי

הינ
 מ
  אופי�תכונות. בחירה�י להבי
 רצו
 וכוונה לחסות נימוקי� לאיאנ יכול ,פלונית
מהתבטא בחופשיות א�  אותו שבאד� עשויה למנוע�והבושה, הדברי� שאי
 לה� שיעור

טעמי� אלה . יידע שדבריו יקישו על אוזנו של המועמד שיצא מלפני הוועדה וידיו על ראשו
לחוק לתיקו
 סדרי ) 3(3יסוד הוראת סעי* היו ג� ב ,מניח כ- אני, וטעמי� בדומה לה�

אי
 חובת ההנמקה תופשת בסירוב  ולפיו ,1958 �ט "תשי ,)החלטות והנמקות(המינהל 
וראה עוד פרשת " (למשרה פלונית או להטיל עליו תפקיד פלוני המבקש למנות את"

                                                          
 ) מעמוד קוד$המש)(

הופכת את ועדת , בי� באופ� יזו� ובי� בדר/ של חקיקה, כי האצלת סמכות של גו, מחליט לועדת משנה,  יצויי�302
כנו� ולבניה רשאית  לדוגמא מועצה ארצית לת–שהחלטותיה מחייבות את הרשות הציבורית , המשנה לגו, המחליט

באופ� דומה , )307ח "ס, 1965 –ה "התשכ, לחוק התכנו� והבניה) 3)(א(6סעי, (לאצול מסמכויותיה לועדות משנה 
) ה(18סעי, (ועדה מקומית תקי� ועדת משנה , )ב לחוק11סעי, (רשאית לעשות כ� ועדה מחוזית לתכנו� ולבניה 

 ).לחוק
 73 הערה לעיל, עני� אבנרי 303
 233 הערה לעיל, עני� מיספנות ישראל� לפסק הדי� ב69 סעי, 304
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 � כולו וכל, אלה ולמיכרז שעניינו נושאי� טכניי� לכל מה ואול� ).332 ,ש� ,שפירא
 �המיכרזי$  ועדת חברי?  שאלות של ממו
 ומסחר וכדאיות כלכלית�על פניו , למיצער

 במשפט יסוד�ולעקרונות  חבי$ חובת$ לחברת החשמל� וכמות$ חברי הדירקטוריו� 

טרחתי ויגעתי . יירא ולא ייחת לא ,נאמנה מצפונו נקי ועשייתו, ומי שליבו טהור, הציבורי
 או על חברי הדירקטוריו
 �ליה� על חברי ועדת המיכרזי� ולא נמצא לי מה מורא יהל- ע

ג� לו אמרנו , ואול�. אשר ע� ליב� ודבריה� יגיעו עדי המפסיד במיכרז  א� יאמרו את–
 ייחת כדי�יירא ושמא�אז לא היה באותו שיקול של שמא� ג�� ולא אמרנו אחרת � אחרת

 על נוטל , משרת הציבורהנושא במשרה ציבורית והוא: ועל כ) נאמר. בדעתי להכריע

 �שלה �משרה וסיכונה משרה,  סיכוני$ הנלווי$ אל משרתו�סיכוני$ מסויימי$  עצמו
, סמכות ואחריות. הטוב ממנו יפנה נא את מקומו לחברו, וא$ לא יוכל לשאת בסיכו�

, בזה�ירדו לעול$ שלובי$ ואחוזי$ זה זוג מאלה�כל בני, זכות וחובה, סיכוי וסיכו�
  ."טוב�הטוב יקבל את הפחותוהמקבל את 

אי
 הרשות הציבורית יכולה להצביע על נזק קשה , 305"הודאות הקרובה"כי על פי מבח
 , עינינו הרואות .104
ניהול דיוני הרשות הציבורית תחת מעטה של סודיות . וחמור שייגר� לה במידה ודיוניה יתנהלו בפומביות

ופוגע פגיעה אנושה בחופש הביטוי של , ו מידתיבאשר פתרו
 זה אינ, 306א* איננו עומד במבח
 המידתיות
  .307ואיננו ממזער את הנזק הכבד שנגר� לזכות היסוד, תושבי המדינה

המונעת במכוו
 מ
 , 308הוא ש� אחר לצנזורה פוליטית, למעשה הטלת חיסיו
 על דיוני הרשות הציבורית .105
  . ות ולאחריוהאזרח מידע ובכ- מונעת מראש כל ביקורת ציבורית בעת הלי- קבלת ההחלט

                                                        
 ".:מתנגשי� ערכי� בי� איזוני� "3.4 בסעי, לעיל ,  ראה פירוט נרחב על מבח� זה305
  305הערה לעיל  ראה 306
, לרבות הצגת דעת מיעוט, לו היתה הרשות בוחרת לנמק בהרחבה את החלטותיה,  נית� להציע דר/ למזער נזק זו307

 דעתה למבח� הביקורת בדר/ זו יכולה הרשות הציבורית להעמיד את שיקול. כפי שבית המשפט מנמק פסקי די�
 .ניהול הדיוני� בפומבי הינו הכרח בל יגונה, א/ כל עוד לא תעשה הרשות כ�, הציבורית והשיפוטית

כאשר בכל צורותיה נועדה ,  צנזורה היא מדיניות הבאה להגביל מראש את ביטוי� הפומבי של רעיונות ודעות308
ביטחו� , סודיות" ,גור�' ראו ד(שקפתו של השלטו� הצנזורה הפוליטית לבודד את האזרח מכל דעה הנוגדת את ה

  )96�97' עמ) ו"תשל, ירושלי�, הוצאת מאגנס(, "וחופש העיתונות
“Behind claims they are safeguarding the commonwealth these groups are grasping for power 

to control the news that citizens hear; see and read, through a language of benevolent-

sounding hogwash that ultimately translates into old-fashioned censorship.” (“The New York 

  )בעמוד הבאהמש) (
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עומד , מול האינטרס של הרשות הציבורית של שמירה על תפקודה התקי
 כביכול של הרשות, לסיכו� .106

פומביות , אשר נועד להבטיח בקרה, במלוא הדרו האינטרס הציבורי של חופש המידע ופומביות הדיו

מחייב את הרשות ,  בהלי- קבלת ההחלטות309עני� ציבוריכל אלה יחד ע� קיומו של . ומניעת שחיתויות
 .הציבורית בניהול דיוניה בפומבי
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  פסיקה 6.3
  פסיקת בית המשפט העליו�

  599) 1(ד ו"פ, פרי- פטרזילקה' יונה דעואל נ 73/50א "ע )1(

  17' ד ו"פ, היוע- המשפטי  לממשלה' נ' טריפוס ואח 152/51פ "ע )2(

  871ד ז "פ, שר הפני"' מ נ"קול הע" בע"חברת  73, 87/53צ "בג )3(

  1524' ד ח"פ, ראש העיר' נ' אקסל ואח 122/54צ "בג )4(

  1041' ד יב"פ , אביב*עירית תל' ובי�  נל 163/57צ "בג )5(

  1209ד טז "פ, כרדוש' רש" החברות נ 16/61נ "ד )6(

  2193' ד טו"פ, מדינת ישראל נגד האז 421/61א "ע )7(

  169ד יז "פ, היוע- המשפטי לממשלה' יק נ'דיסנצ 126/62פ "ע )8(

  2407ד טז "פ, לוי גרי' מ נ"אולפני הסרטה בישראל בע 243/62צ "בג )9(

  2101, ד טז" פ- נגד כפר שמריהופר 262/62צ "בג )10(

  598ד יח "פ, הרב הראשי לישראל' שטרייט נ 301/64צ "בג )11(

  365) 2(ד יט "פ, ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית"יו' ירדור נ 1/65ב "ע )12(

  427) 2(ד כב"פ, ב� משה' מדינת ישראל נ 255/68פ "ע )13(

  693) 1(ד כג"פ, שר האוצר' ברגמ� נ 98/69צ "בג )14(

  87) 2(ד כג"פ, מ"מ נגד עתו� האר- בע"חברת החשמל לישראל בע 213/69א "ע )15(

  , 225) 1(ד כה"פ, שר המשטרה' המוטרא� הקופטי האורתודוכסי בירושלי" נ 109/70צ "בג )16(

  505) 1(ד כה"פ, רש" החברות' שמש נ 124/70צ "בג )17(

  325) 1(ד כה"פ, שפירא נגד הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי� 142/70צ "בג )18(

) 2(ד כה"פ, שר החינו+ והתרבות' אגודה רשומה נ, יערי"*גוש קרית*פסטיבל למוזיקה אבו 175/71צ "בג )19(
821  

  719) 1(ד כז"פ, שר המשפטי"'  הליפי נ*ליפבסקי  144/72צ "בג )20(
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  457) 1(ד כט"פ,  המועצה המקומית טייבה' יחיא נ' ואליד צאדק חג 333/74צ "בג )21(

  281) 2(ד לא"פ, מ"ברת החשמל לישראל בעח' מ נ"בע" האר-"הוצאת עיתו�  723/74א "ע )22(

  757) 1(ד ל" פהמועצה לביקורת סרטי קולנוע' מ נ"חברת סרטי נוח בע 549/75צ "בג )23(

  587) 2(ד לא"פ , 'שר המשטרה ואח' ברמ� ו 56/76צ "בג )24(

  505) 1(ד לא"פ, המועצה המקומית בית שמש' גוזל� נ 368/76צ "בג )25(

  337) 3(ד לב"פ, מ"בע" האר-"וצאת עיתו� ה' מ נ"חברת החשמל לישראל בע 9/77נ "ד )26(

  169) 2(ד לד"פ, שר הפני" והמשטרה' סער נ 148/79צ "בג )27(

  294) 3(ד לד"פ, שירות בתי הסוהר' קטל� נ 355/79צ "בג )28(

  645) 3(ד לה"פ, הועדה המקומית לתיכנו� ובניה רמת ג�' פייצר נ 377/79א "ע )29(

  566) 2(ד לד"פ, מועצת עיריית פתח תקוה' תקוה נ*בעיריית פתח" הליכוד"סיעת  531/79צ "בג )30(

  723) 3(ד לד"פ, ממשלת ישראל' מרכז הקבלני" והבוני" בישראל נ 840/79צ "בג )31(

  421) 1(ד לה " פרשות השידור' מ נ"דפי זהב בע 389/80צ "בג )32(

  560) 4(ד לה"פ, היוע- המשפטי לממשלה' חצירה נ* אבו 507/81צ "בג )33(

  589) 3(ד לה"פ, שרד ראש הממשלהל מ"ארנו� יונס נגד מנכ 509/80צ "בג )34(

  405) 1(ד לו"פ, גרוסמ�' מדינת ישראל נ 884/80פ "ע )35(

  365) 3(ד לה"פ, 'רשות השידור ואח' נ' שיר� ואח 1/81צ "בג )36(

  827) 1(ד לו"פ, מדינת ישראל' הגינזר נ 334/81פ "ע )37(

  67) 3(ד לו"פ, מדינת ישראל' פני- נ 645/81פ "ע )38(

  505) 2(ד  לז"פ, טחו�שר הב' מ נ"ישפאר בע 35/82צ "בג )39(

  757) 1(ד לז"פ, זכרוני נגד הוועד המנהל של רשות השידור 243/82צ "בג )40(

  29) 3(ד לז"פ, שר הפני"' ברגר נ 297/82צ "בג )41(

  393) 2(ד לח"פ, מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל' נ' לוי ואח 153/83צ "בג )42(

  205) 3(ד לט " פיפת' בורוכוב נ 697/83פ "ע )43(
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  273) 2(ד לח"פ, מדינת ישראל' יבת תומכי תמימי" מרכזית ניש 780/83צ "בג )44(

  225) 2(ד לט"פ, עשרה*יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת' ניימ� נ 2/84ב "ע )45(

  309) 1(ד לט"פ, ל באזור רצועת עזה"מפקד כוחות צה' שאהי� נ 159/84צ "בג )46(

  673) 2(ד לח" פמ  נגד  רשות  השידור"ר  בע מרו�  ישראלי  למוצר  ולעסק  הנבח*. �.ל.י.מ 259/84צ "בג )47(

  233) 3(י לח"פד, שר החינו+ והתרבות' קלופפר נ 372/84צ "בג )48(

  757) 3(ד מא "פ, מדינת ישראל' מזל כרמלי נ 558/84א "ע )49(

  201) 3(ד לז"פ, תמיר' מדינת ישראל נ 4/85א "ע )50(

  581) 4(ד מה"פ, שר העבודה והרווחה' אביאל נ 333/85צ "בג )51(

  797) 1(ד מב"פ, מ"הוצאת מודיעי� בע' ב� ציו� נ 348/85א "ע )52(

  255) 3(ד מא"פ, 'הוועד המנהל של רשות השידור ואח' נ' כהנא ואח 399/85צ "בג )53(

  421) 1(ד מא"פ, המועצה לביקורת סרטי" ומחזות' לאור נ 14/86צ "בג )54(

  706) 1(ד מ"פ, אבי צור' מדינת ישראל נ 15/86ש "ב )55(

  505) 4(ב מ"פ, ני"שר הפ' ב� יצחק נ 233/86צ "בג )56(

  183) 3(ד מב"פ, ראש המועצה המקומית אופקי", יחיאל בנטוב' רביבו נ 244/86צ "בג )57(

  729) 4(ד מ"פ, שר התחבורה' מ נ"שח. שירותי תעופה בע 355/86צ "בג )58(

  506) 3(ד מ" פ'ממשלת ישראל ואח' נ' ברזילי  ואח 428/86צ "בג )59(

  868) 4(בד מ"פ, ראש הכנסת*יושב' מיעארי נ 761/86צ "בג )60(

  694) 1(ד מא"פ, ראש המועצה המקומית רמת השרו�' טרודלר נ 868/86צ "בג )61(

  221) 2(ד מב "פ, השר לענייני דתות' שקדיאל נ 153/87צ "בג )62(

  112) 1(ד מב"פ, שר המשפטי"' מרגליות נ 338/87צ "בג )63(

  512) 2(ד מה"פ, נציב שירות המדינה' קראו� נ 703/87צ "בג )64(

  462) 4(ד מב"פ, 'שר הפני" ואח' נ' חבורשטיי� וא 753/87צ "בג )65(

  701) 1(ד מג"פ, 'רשות השידור ואח' מ נ"איילו� חברה לביטוח בע 896/87צ "בג )66(
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  309) 2(ד מב"פ, אביב יפו*ראש עיריית תל' פורז נ 1/88, 953/87צ "בג )67(

  663) 2(ד מה"פ, דרוויש' מדינת ישראל נ 121/88פ "ע )68(

  728) 3(ד מג"פ, שפט לענייני" מקומיי"המ*בית' רשת כוללי האידרא נ 267/88צ "בג )69(

  444) 2(ד מה"פ, מדינת ישראל' וילנר נ 353/88פ "ע )70(

  808) 3(ד מח"פ, ונטורה' מדינת ישראל נ 439/88א "ע )71(

 מושב עובדי" *שדה יעקב ' נ' מ ואח" אגודה חקלאית שיתופית בע* " פרי העמק" 525/88, 524/88א "ע )72(
  529) 4(ד מה "פ, 'מ ואח"ופית בעשל הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שית

  20) 4(ד מב"פ, שפירא' אבנרי נ 531/88א "רע )73(

  617) 4(ד מב" פהצנזור הצבאי הראשי' שניצר נ 680/88צ "בג )74(

   22) 2(ד מג"פ, המועצה לביקורת סרטי" ומחזות' יוניברסל סיטי סטודיו אינק נ 806/88צ "בג )75(

  592) 2(ד  מג"פ,  מדינת  ישראל'  עזבה  נ  22/89צ  "בג )76(

  555) 5(ד מו"פ, אלמוג' מיכאלי נ 334/89א "ע )77(

  410) 2(ד מג"פ, לב�' מדינת ישראל נ 335/89פ "בש )78(

  601) 2(ד מד"פ, ל בחבל עזה"מפקד כוחות צה' נסמא� נ 802/89צ "בג )79(

  485) 2(ד מד"פש "היועמ' גנור נ 935/89צ "בג )80(

  683) 2(ד מה"פ, ראש עירית ירושלי"' אינדור נ 953/89צ "בג )81(

  397) 3(ד מז"פ, אביב יפו*הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי� תל' פלוני נ 5154/91, 663,691/90ע "על )82(

  843) 3(ב מד"פ, עיריית רמלה' מ נ"זוהר חוצות בע 788/90צ "בג )83(

  149) 4(ד מד"פ, שר הפני"' ב� ישראל נ 1468/90צ "בג )84(

  353) 3(ד מד"פ, כ שמעו� פרס"ח' שליט נ 1601/90צ "בג )85(

  749) 1(ד מה"פ, ראש הממשלה' בסקי נ'רז'ז 1635/90צ "בג )86(

  11) 1(ד מח" פמדינת ישראל' מ נ"יקב הגליל יוס. גולד ובניו בע 3490/90פ "ע )87(

  28) 1(ד מה"פ, שר האוצר' דקל נ 4566/90צ "בג )88(

  818) 2(ד מו" פרשות ניירות הער+' מ נ"צ ברנובי- נכסי" והשכרה בע.א 5320/90א "ע )89(
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ד "פ, קסטנבאו"' קהילת ירושלי" נ, קסטנבאו"' קהילת ירושלי" נ"א "שחברת קדישא גח 294/91א "ע )90(
  464) 2(מו

  749) 1(ד מז"פ, הממונה על מרש" האוכלוסי� במשרד הפני"' אפרת נ 693/91צ "בג )91(

  793) 2(ד מו"פ, שר הבינוי והשיכו�' פורז נ 5023/91צ "בג )92(

  501) 3(ד מו"פ, אוסטפלד' אפרתי נ 5537/91צ "בג )93(

  189) 5(ד מז"פ, עירית נצרת עילית' מ נ"א" מהנדסי" קבלני" בער 105/92א "ע )94(

  692, )2(ד מו"פ, ר ועדת הבחירות המרכזית"יו' ניסי" זוילי נ 869/92צ "בג )95(

  474) 1(ד מז "פ, יפו*אביב*עיריית תל' מורדוב נ 990/92צ "בג )96(

  251) 1(ד מח"פ, חברת וולט דיסני' גבע נ 2687/92א "רע )97(

  143) 3(ד מז "פ, שר התקשורת' נ' חברנד וא, 3472/92צ "בג )98(

  853) 3(ד מז " פמינהל מקרקעי ישראל' עפר� נ 4422/92צ "בג )99(

  2392, )2(94דיני� עליו� כר/ , רונ�' קליי� נ 4607/92א "ע )100(

   217) 1(ד מח"פ, שר הבטחו�' תורקמא� נ 5510/92צ "בג )101(

  521) 1(ד מז"פ, שר המסחר והתעשיה' מ נ"מיטראל בע 5871/92צ "בג )102(

  229) 2(ד מז "פ, 'שר הבינוי והשיכו� ואח' נ' אייזנברג ואח 6177, 6163/92צ "בג )103(

  353) 3(ד מז "פ, ממשלת ישראל' נ' סיעת צומת ואח, 1/93כ "תב )104(

, 'הועדה המקומית לתכנו� ולבניה הרצליה ואח' נ' חברה זרה ואח, .א.טריידט ס 1135/93, 465/93צ "בג )105(
  622) 2(ד מח"פ

  1) 2(ד מח"פ, רשות השידור' מ נ"בע) 1981(לות "ות ומוקידו" יזמ 606/93צ "בג )106(

  485) 3(ד מח"פ, 'קליי� ואח' מדינת ישראל נ 1127/93פ "רע )107(

  661) 1(ד מט"פ, כנסת ישראל' פנחסי נ 1843/93צ "בג )108(

  177) 3(ד מט" פמ"גיבור סברינה מפעלי טקסטיל בע' רשות ניירות ער+ נ 1928/93א "ע )109(

  456) 2(ד מח"פ, חוז ירושלי"מפקד מ' דיי� נ 2481/93צ "בג )110(

  549) 4(ד נ"פ, מנהל מס שבח מקרקעי� חיפה' ראוב� יעקב נ 3115/93א "ע )111(
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  843) 2(ד מט"פ, ידיעות אחרונות' קראוס נ 3199/93א "ע )112(

  126) 4(ד מז"פ, 'שר הפני" ואח'  משלב נ3791/93צ "בג )113(

  441) 5(ד מז"פ, ' אח* 5יצחק רבי� ו' אמיתי נ, 4267/93, 4287/93צ "בג )114(

  318) 1(ד מט"פ, רינה מרו"' היוע- המשפטי לממשלה נ 5185/93א "ע )115(

  661) 1(ד מח "פ, שר המשפטי"' ציטרי� נ 5771/93צ "בג )116(

  793) 4(ד מח"פ, מפקד משטרת ירושלי"' ע" כלביא נ 6658/93צ "בג )117(

  529) 2(ד מט"פ, לשכת עורכי הדי�' כה� נ 6218/93צ "בג )118(

  221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי'  נמ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע )119(

  749) 3(ד מח"פ, מ"חברת החשמל לישראל בע' מ נ"מיספנות ישראל בע 6926/93א "ע )120(

  749) 2(ד מח"פ, היוע- המשפטי לממשלה' סויסא נ 7074/93צ "בג )121(

  19) 1(ד נ"פ, רעות*מועצה מקומית מכבי"'  בוצר נ7081/93צ "בג )122(

  412) 5(ד מח"פ, שרת התקשורת' מ נ" בע)1992(יורונט קווי זהב  987/94צ "בג )123(

  516) 2(ד מט"פ, גלעד' כר" נ* הסתדרות מדיצינית הדסה עי� 1412/94א "רע )124(

  529) 2(ד נא"פ, לב' מדינת ישראל נ 3954/94פ "ע )125(

  485) 5(ד נ "פ, א"הבורסה לניירות ער+ בת 4275/94א "ע )126(

  136) 4(ד נ"פ, שירות בתי הסוהר' גול� נ 4463/94א "עע )127(

  68) 4(ד מט"פ, שר האוצר' נוסייבה נ 4466/94צ "דנג )128(

  94) 4(ד מט"פ, שר הבטחו�' מילר נ 4541/94צ "בג )129(

  111) 5(ד מט"פ, 'מועצת עירית חיפה ואח' נ' נאות ואח, 4733/94צ "בג )130(

  661) 5(ד נ"פ, המועצה לביקורת סרטי"' מ נ"חברת סטייש� פיל" בע 4804/94צ "בג )131(

  148) 5(ד מח"פ, מדינת ישראל' קד" נ 5223/94פ "ע )132(

  817) 3(ד נג"פ, רשות השידור' סנש נ 6126/94צ "בג )133(

  589) 4(ד מט "פ, מדינת ישראל'  גנימאת נ2316/95פ "דנ )134(
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  1) 5(ד מט"פ, שר החינו+ התרבות והספורט' עטייה נ* ב� 3477/95צ "בג )135(

  454) 5(ד נג"פ, ממשלת ישראל' קניאל נ 3975/95צ "בג )136(

  189) 5(ד מט"פ, מדינת ישראל' אור נ 4123/95מ "עש )137(

  235) 1(ד נז"פ, שר התחבורה' מנח" נ 4769/95צ "בג )138(

  240) 5(ד מט"פ, ראש המטה הכללי' שמגר נ 6601/95צ "בג )139(

  485) 3(ד נ"פ, הכנסת' מרכז השלטו� המקומי נ 8195, 7111/95צ "בג )140(

  1) 3(ד נב"פ, קראוס' ידיעות אחרונות נ 7325/95א "דנ )141(

  45) 2(ד נ" פ,"ימי� ישראל"' יאסי� נ 7504/95א "רע )142(

  89) 3(ד נ"פ, מדינת ישראל' הלל נ 7528/95פ "ע )143(

  521 דיני� עליו� נב מ"חברת השקעות דיסקונט בע' מ נ"ישקר בע 218/96א "ע )144(

  661) 1(ד נ"פ, שמעו� פרס' ב� דוד נ 1356/96צ "בג )145(

  25, 18) 2(ד נ"פ, שר הפני"' אלרואי נ 2757/96צ "בג )146(

  57) 3(ד נ"פ, הכנסתיושב ראש ' הופנונג נ 3434/96צ "בג )147(

  289) 3(ד נג"פ, ראש עיריית באר שבע' סימונה זקי� נ 6396/96צ "בג )148(

  1) 4(ד נא"פ, שר התחבורה' ליאור חורב נ 5016/96צ "בג )149(

  26) 4(ד נב"פ, שר הפני"' אבו עראר נ 8238/96צ "בג )150(

  145) 1(ד נא "פ, השר לענייני דתות' חביש נ 8378/96צ "בג )151(

  253נז , דיני� עליו�, משרד האוצר' מ נ"קונטר" בע 164/97צ "בג )152(

  486) 3(ד נב "פ, ראש לשכת עורכי הדי�' שלמה כה� נ 954/97צ "בג )153(

  367) 4(ד נא"פ, שר האוצר' לשכת מנהלי השקעות בישראל נ 1715/97צ "בג )154(

  49) 2(ד נב "פ, 'שר הפני" ואח' נ' מואסי ואח 1913/97צ "דנג )155(

  46) 3(ד נא"פ, ממשלת ישראל'  נהתנועה למע� איכות השלטו� 2533/97צ "בג )156(

  39) 3(ד נא "פ, פרקליטות המדינה' כ יהב נ"ח 2534, 2535, 2541/97צ "בג )157(
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  714) 3(ד נג" פגהל' ליפסו� נ 2800/97א "ע )158(

  193) 5(ד נא"פ, ורדיו הרשות השנייה לטלוויזיה' נ' יעקב נוביק ואח 2888/97צ "בג )159(

  362) 2(ד נב" פאביב*  הועדה המקומית לתכנו� ובניה תל'חוכרי" ביפו העתיקה נ*ועד אמני" 2962/97א "ע )160(

  625) 4(ד נג"פ, הועדה המקומית לתכנו� ובניה הרצליה' נקר נ 3213/97א "ע )161(

  481) 5(ד נב"פ, שר הבטחו�' רובינשטיי� נ 3267/97צ "בג )162(

  26) 1(ד נג"פ, מ"חברת החדשות הישראלית בע' ד נ"עו, ד� אבי יצחק 3614/97א "רע )163(

  673) 4(ד נג"פ, התרבות והספורט, ל משרד החינו+"מנכ, מר ב� ציו� דל' ר אור� ל" נ"ד 5936/97צ "בג )164(

  600) 3(ד נג"פ, צ"א ראשל"חברה קדישא גחש' שביט נ 6024/97א "ע )165(

  721) 1(ד נד "פ, שר הביטחו�' פלוני" נ 7048/97פ "דנ )166(

  346) 3(ד נב"פ, ל"מפקד כוחות צה' אלמעמלה נ 2320/98צ "בג )167(

  630) 3(ד נב"פ, שר העבודה והרווחה' שדולת הנשי" בישראל נ 2671/98צ "בג )168(

  87) 5(ד נב"פ, כתב' י נ"מ 5282/98מ "עש )169(

  496) 3(ד נד"פ, 'נשיא המדינה ואח' נ' פורו" היוצרי" הדוקומנטריי" ואח 5933/98צ "בג )170(

  117) 6(ד נו"פ, ועדת הכנסת' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 971/99צ "בג )171(

  164) 2(ד נד"פ, השר לענייני דתות' עדאלה נ 1113/99צ "בג )172(

) 5(ד נו"פ, עירית תל אביב יפו' עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 4112/99צ "בג )173(
393  

  302) 5(ד נג"פ, מדינת ישראל נגד אלקלעי 4411/99מ "עש )174(

  720) 2(ד נד"פ, מדינת ישראל' דרעי נ 3575/99פ "ע )175(

  220, )4(ד נד"פ, עיריית רחובות' ו� בלומנטל נאמנ, 3638/99צ "בג )176(

  92) 4(ד נג"פ, חוק ומשפט, ועדת חוקה' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 5160/99צ "בג )177(

  ) לא פורס� ('מדינת ישראל ואח' יאנוס נ 5877/99פ "רע )178(

  673) 3(ד נה" פ'שר הפני" ואח' נ' יקותיאלי ואח 6741/99צ "בג )179(

  72) 4(ד נו"פ, רו"' רינת נ 6871/99א "ע )180(
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  739) 1(ד נו"פ, א והמרכז" מחוזות ת* המפקחת על התעבורה ' עיריית רעננה נ 10/00צ "בג )181(

   673) 5(ד נה" פשר הפני"'  אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ*טבע ודי� , אד" 288/00צ "בג )182(

  607) 2(ד נו"פ, חסו�' אפל נ 1104/00א "ע )183(

  )לא פורס� (ד יור" שפטל"עו' יפו נ*א"כי הדי� בתהוועד המחוזי של לשכת עור 1734/00ע "על )184(

  363) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל' אלוני נ 2794/00פ "בש )185(

  178) 4(ד נד"פ, הרשות השניה לטלויזיה ורדיו' מ נ"יפאורה תבורי בע 4644/00צ "בג )186(

  510) 5(ד נה"פ, אורנה יוס.' לימור אמר נ 4740/00א "רע )187(

  577) 4(ד נז"פ,  ירושלי"מבקרת עירית' אלוני נ 7805/00צ "בג )188(

  800) 4(ד נה"פ, חוק ומשפט, ראש ועדת חוקה*יושב' לבנת נ 9070/00צ "בג )189(

  694) 1( נחאלו. שאול מופז* רב, ראש המטה הכללי' אירית קלכמ� נ 585/01צ "בג )190(

  267) 4(ד נה"פ, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו' גור אריה נ 1514/01צ "בג )191(

  1077) 1(2003על �תק, ראש עיריית ירושלי"' נמאיר אינדור  6226/01צ "בג )192(

  817) 5(ד נו"פ, ליר�' מ נ"בע. א".פי.החברה לייזו" מיסודה של סי 6576/01א "ע )193(

  673) 3(ד נו"פ, החברה להגנת הטבע'  חיפה נ–הועדה המקומית לתכנו� ולבניה  �7142/01 "עע )194(

  887) 2(ד נו"פ, רשות השידור' גוש שלו" עמותה רשומה נ 7144/01צ "בג )195(

  )לא פורס�( מדינת ישראל' אברה" ספיר נ 1827/02מ "עש )196(

  592) 6(ד נו"פ, ארנו� מוזס' יואב יצחק נ 3007/02א "רע )197(

מחוז , הוועדה המחוזית לתכנו� ולבניה'  אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ* אד" טבע ודי�  10112/02מ "עע )198(
  817) 2(ד נח"פ, ירושלי"

  )לא פורס� (ו� שבסשמע' מדינת ישראל נ 1397/03פ "דנ )199(

   817) 6(ד נז"פ, ראש הממשלה' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 1993/03צ "בג )200(

  )לא פורס� ('עיריית רחובות ואח' שירותי בריאות כללית נ 2262/03צ "דנג )201(

  )לא פורס� ('עיריית תל אביב ואח' יוסי איל� נ 3751/03צ "בג )202(
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 'ממשלת ישראל ואח' נ' מ ואח"אגודה חקלאית שיתופית בעארגו� מגדלי העופות בישראל  4885/03צ "בג )203(
  )לא פורס�(

  ) לא פורס� (מ"צומת מהנדסי" תכנו� תאו" וניהול פרוייקטי" בע' רשות הנמלי" נ �7357/03 "עע )204(

  )לא פורס� (שר הפני"' וחברי המועצה נ, ת'ג*המועצה המקומית יאנוח 7610/03צ "בג )205(

  )לא פורס� (אלמדינת ישר' מ� נ'תורג 5759/04פ "בש )206(

  פסיקת בית המשפט המחוזי

מחוז , הוועדה המחוזית לתכנו� ובניה' מ נ"אגודת המי" השיתופית בכפר ברנדיס בע) י"ח (303/96הפ  )1(
  608) 5(כו , דיני� מחוזי, חיפה

  )משרד הבריאות(מדינת ישראל ' עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית נ) א"ת (200871/98הפ  )2(

  385) 3(מ תשנח "פ, שר המשפטי"' לשכת עורכי הדי� נ 2060/99) א"ת. (א.ת )3(

  863) 8(דיני� מחוזי לב, גיאסוב' מדינת ישראל נ) 'חי (343/00פ "ת )4(

,  חיפה–ב "ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתו' נ' ב� עמי צוקרמ� ואח) 'חי (155/00מ "עת )5(
  17) 8(דיני� מחוזי לב

מופיע , לא פורס� (הממונה על חופש המידע במשרד הבריאות' מ נ"ר- בעהוצאת עתו� הא 295/01מ "עת )6(

  ) Lawdataבמאגר 

   548) 4(כר/ לג, דיני� מחוזי,  משרד הבריאות–מדינת ישראל ' א נ.ב. א*איגוד בתי אבות  334/01מ "עת )7(

  )לא פורס� (' משרד האוצר ואח–מדינת ישראל ' מוטולה סיגל נ*דוידוב) א"ת (1171/01מ "עת )8(

  )Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� (יד וש" רשות הזכרו� לשואה ולגבורה' רגב נ, 717/02מ "תע )9(

  )Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� (המועצה להשכלה גבוהה' מ נ"הוצאת עתו� האר- בע 924/02מ "עת )10(

ו� המועצה הארצית לתכנ, ועדת המשנה לעררי"' נ' ועד הישוב מוצא עלית ואח) �"י (1084/03מ "עת )11(

  )Lawdataמופיע במאגר , לא פורס� ('ולבניה ואח

לא  ('המועצה להשכלה גבוהה ואח'  אגודה לקידו" החינו+ בישראל נ–עמותת שחר ) �"י (489/04מ "עת )12(

  )Lawdataמופיע במאגר , פורס�
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