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  המשיב                  

  

  

   עתירה למתן צו על תאי
  

מדוע לא למק  למשיבשיורה  ,צו על תאי בית המשפט הכבד יתבקש להוציא מלפיו

להמציא לעותרת בהתאם  ודי העותרת את עותק סחי הטאבו אותם היה עלילי ורימס

לעייים מהליים  ש"בביהמי כבוד השופט יגאל מרזל "ע 27.6.13ביום שיתן , הדיןלפסק 

    .)"העתירה המהלית": להלן( 32725-05-12מ "בעת בירושלים

  

  'כספח אב "מצ, 32725-05-12מ "בעת ד"פסה

  

  :ירהואלה ימוקי העת

 

  הצדדים לעתירה  .א

  

אשר שמה לה למטרה לפעול לשמירה על אדמות וכסי  ציבוריתתועה  אהיהעותרת  .1

לבקר את ו, למוע השתלטות בלתי חוקית על משאבי הקרקע הלאומיים, מדיהה

לכללי מהל ו לחוק ת הרשויות המהליות בטיפולן בושא כך שיפעלו בהתאםופעול

  .תקין

 

אשר לו סמכויות היהול של , מהל האזרחי ביהודה ושומרוןהמשיב היו ראש ה .2

  .מתוקף תפקידו אמון המשיב על מרשם המקרקעין באזור. החיים האזרחיים באזור
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  רקע לעתירה  .ב

  

שילמה אגרה כדרש , חוק חופש המידעמכוח  שיבלמ עותרתפתה ה 21.3.12ביום  .3

 .וך ובצמוד ליישוב פסגותהמצויות בת, וביקשה לקבל עותק סחי טאבו של חלקות

  

מבדיקה שערכה בין גורמי המיהל עולה כי אין ברשות : "בתגובה הודיע המשיב .4

בעלים או מיופה כוח של אחד מהשיים לקבל סחי רישום , אדם שאיו ממוה

 ".זכויות על אדמות

  

 ,באותה העת שהיה קיים במיהל, כי תשובה זו סמכה על והל פימי ,בדיעבד התברר .5

בע כי סחי רישום הוהל ק. )הוהל": להלן( סדיר את זכות העיון בסחי רישוםוה

כאשר צד וגע בדבר מוגדר כצד לעסקה או שלוחו וכן למי , יימסרו לעיון צד וגע בדבר

 .ט מקרקעין שהוא בעל זיקה למקרקעין"שהיח את דעתו של קמ

  

 במקביל .לתגובה אותו ףלא צירולא הזכיר את קיומו של הוהל  המשיב בתגובתו .6

את זכות העיון גם  כאמור עיקההמ, הסיפא של הוהלהושמטה מהתגובה הוראת 

 .לבעל זיקה למקרקעין

  

כי חוק חופש המידע איו מאפשר לרשות , והבהירהמשיב שבה ופתה ל עותרתה .7

למסור את המידע  משיבומשכך על הלעצמה קריטריוים להעברת המידע  לקבוע

לשלול את זכות  מכוח אלו ימוקים הקבועים בחוק הוא מבקשר ולחלופין להבהי

הקודמת  התגובהבצורה לקוית על  חזר המשיבבתגובה לפיה זו . עותרתהעיון מה

 .המהלית העתירה דבר שהוביל להגשת העותרתמבלי להתייחס עייית לטעות 

  

  ו של קיומעובדת  התבררה בפעם הראשוה המהלית עתירהבתגובת המשיב לרק  .8

המידע המבוקש כס בגדר  כי ,בתגובתו י המשיב"טען ע לגופו של עיין. הוהל

חופש המידע ולכן הוא איו חייב  לחוק 1ב9ו  3א9, 1א9החריגים הקבועים בסעיפים 

 .למוסרו לעותרת

  

לאחר חילופי דברים קצרים ביקש . המהלית התקיים דיון בעתירה 15.11.12ביום  .9

העותרת . בבקשה לקבל את המידע העותרתיטרס בגיו פתה ש לברר את הא"ביהמ

חלקן בתוך גדר היישוב , כי מדובר בחלקות המצאות באזור היישוב פסגות ,הבהירה

וכי הבקשה הוגשה עבור היישוב במטרה לבחון את האפשרות , וחלקן מחוץ לגדר

 . לרכוש חלקות שיסייעו לפתח ולהרחיב את היישוב

  

לבחון מחדש את  ועל הסכמת המשיב ת בית המשפט הודיעלאור האמור ובהמלצ .10

אות של "תצ שיבלמ עותרתבמקביל העבירה ה". בלב פתוח ובפש חפצה"הבקשה 

 .המבהירות את מיקום החלקות ביחס ליישוב פסגות ,הרלווטיות החלקות
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לשוב ולדחות את הבקשה  וש על החלטת"לביהמ המשיבהודיע  27.12.12ביום  .11

 לחוק 1ב9ו  3א9, 1א9לאור הוראות סעיפים אבו שתבקשו וזאת למסירת סחי הט

 .תבקשה העותרת להגיש עתירה מתוקתבהמשך להודעה זו . חופש המידע

  

שכן המשיבה  ,כי הבקשה עומדת בוהל ,טעה העותרתבמסגרת העתירה המתוקת  .12

 כי עצם קיומו של הוהל סותר את עותרתכן טעה ה. הצביעה על זיקה למקרקעין

הוראות חוק חופש המידע ודיו בטלות וכי אין בסיס לחריגים הקובעים בחוק מכוחם 

העותרת טעה גם לחוסר תום לב  .את קבלת המידע קש המשיב למוע מהעותרתבי

שאים בעלי , והצביעה על שי מקרים ספציפיים בהם מסר המידע לצדדים שלישיים

 .הקרקע או צד לעסקה

  

בתוקף  לאחר שהמשיב סירב. יון וסף בעתירה המהליתדהתקיים  24.6.13ביום  .13

בשל  במקרה פרטי זה למסור את המידעש קמא "להצעותיו החוזרות ושות של ביהמ

 אלא להכריע בעתירה ,ש קמא"לא ותר לביהמ ,השכות הברורה לחלקות זיקת

 .המהלית

  

בדיקה שפרשות מתאימה של הוהל מחייבת  ,קבעש קמא "בפסק דיו של בימ .14

פרטית של הזיקה הטעת ושל סיבות העיין הספציפיות ולא יתן לקבל מיעה 

זאת בשים לב ללשון . גורפת ומוחלטת של כל מסירת מידע למי שאיו צד לעסקה

לעובדה שבראש הוהל קבעו איזוים בהם יתן להימע ממסירת מידע , הוהל

או בביטחון האזור וכן לאור  במקרים של חשש קוקרטי לפגיעה בשלומו של אדם

לכון ליתן במקרים מסוימים פרשות  המשיב עצמו מוצאהעובדה שהוכחה לפיה גם 

 .מרחיבה לוהל

  

זה לא בע  קוקרטי ידע במקרהמהו להעביר את כי סירוב ,שיב הבהירהיות והמ .15

 ,ובכך ליצור תקדים למקרים אחרים "להפר את הוהל"אלא מחשש  ,ספציפימחשש 

בכפוף להיעדר מיעה אחרת ( למסור את המידע המבוקש על המשיבכי  ,ש"ביהמהורה 

 .)בדין לקבלו

  
ד בעתירה "ביצוע פסה את בוביקש לעכש לעייים מהליים "ביהמל פההמשיב  .16

כחודשיים וחצי לאחר , 12.9.13ביום רק בפועל שהוגש , המהלית עד להכרעה בערעור

לבקשת המשיב יתן ביום . )"הערעור": לןלה – 6234/13מ "עע( ד"מועד מתן פסה

 .28.8.13שהפך לקבוע בהחלטת כבוד השופט מרזל מיום , עיכוב ביצוע ארעי 18.8.13

  
   'כספח בב "מצ, 28.8.13מיום  לעיכוב ביצוע החלטת כבוד השופט מרזל

  
הצדדים הגישו . 8759/11ץ "ש הכבד אוחד הדיון בערעור עם הדיון בבג"ביוזמת ביהמ .17

  .23.4.14מים בכתב והדיון בערעור קבע ליום סיכו

  



 4 

כי  ,שיבהודיע המ, ובעיצומה של פגרת הפסח בערעורשבוע לפי הדיון , 16.4.14ביום  .18

שהמפקד לאחר  באזור שוה המצב המשפטי, 13.4.14ביום , שלושה ימים קודם לכן

הצו ": להלן( 2014ד "התשע) עיון במרשמים(צו בדבר מקרקעין  ,חדש הוציא צו הצבאי

לא  המשיב, עם זאת. באזור המטיל חיסיון על מרשם המקרקעין, )"הצו"או  "החדש

  .  של הודעה זו ,ולשיטת ,מה הגזרת האופרטיבית ש"תו לביהמבהודע ןציי

  

   'גכספח ב "מצ, 2014ד "התשע) עיון במרשמים(הצו בדבר מקרקעין 

  

שאלה מה בקשתם ב המשיבכ "ש לב"ה ביהמפ 23.4.14יום בערעור בבפתח הדיון  .19

כי לשיטתם הדין החדש חל על גם על בקשת חופש מידע  ,טעןהאופרטיבית ובתגובה 

סור את ד למ"כי וכח ההוראה האופרטיבית בפסה ,המשיב טען. שוא הליך זה

עומד המשיב על הודעת הערעור  ,אשר עומדת בסתירה לדין החדש באזור ,הסחים

  .בעתירה המהלית ד"פסה לבטל את מבקשו

  

, ד אף יתן"ופסה, המידע תבקשלדחות את הערעור בטעה שביקשה  עותרתה .20

 העותרת רכשהלמסור את המידע ומכאן ש משיבבמציאות משפטית אשר חייבה את ה

אשר חקק למעלה משתיים  שאיה יתת לאיון בצו החדש, זכות לקבלת המידע

ד שהורה "ידע וכשה לאחר שיתן פסהלאחר המצאת הבקשה לפי חוק חופש המ

כי בצו החדש אין הוראה המחילה אותו  ,הבהירה עותרתה. למשיב למסור את המידע

  .באופן רטרואקטיבי

  

 27.4.14ביום הגישה העותרת , דיה הובהרה בפועל רק בדיון עצמוהיות ועמדת המ .21

" פרשותצו בדבר "ל 2)ב(13' סעהוראות בדבר ההשלכה של בקשה להוספת טיעון 

, תחיקת בטחון המבטלת דין או תחיקת בטחון: "ל קבע כי"בסעיף ה. לעיין הדון

אין כוחו של הביטול יפה להשפיע על זכות או על זכות יתר שרכשה או שולדה לפי 

על חבות או על אחריות , טחון המבוטלים או על התחייבותיהדין או לפי תחיקת הב

 ". שחלו על פיהם

 

 :כדלקמן ד קבע"בפסה. הערעור ש הכבד על מחיקת"הורה ביהמ 11.5.14ביום  .22
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   'דכספח ב "מצ, 6234/13 מ"עעד ב"פסה

  

  

  העובדות הרלווטיות לעתירה זו  .ג

  

 

פתה העותרת למשיב בבקשה לקבלת המידע וזאת לאור הימוקים כפי  9.6.14ביום  .23

  :כדלקמן, שפורטו בבקשה

  

. ש העליון אשר הורה על מחיקת הערעור"יתן פסק דיו של ביהמ 11.5.14ביום "
כי וכח השיוי במצב המשפטי לאחר חקיקת הצו החדש יש לבחון , ש קבע"ביהמ

להוראות הצו , שוב את זכויות מרשתי לקבלת המידע בשים לב לקביעה בפסק הדין
, המשפט ציין בית. לצו בדבר פרשות 13' החדש ולטעות מרשתי לעיין הוראות סע

 .כי אין הוא מביע עמדה בשאלות אלו לגופו של עיין

  

ד ובהתאם להחיית בית המשפט העליון "לאור המצב המשפטי שוצר בעקבות פסה
ש "פוה אליך מרשתי בבקשה לקבל את המידע כפי שקבע בפסק דיו של ביהמ

 :לעייים מהליים וזאת בגין הימוקים המפורטים להלן

 

כי חקיקת הצו החדש איה משפיעה על , פרשות קובע בצורה ברורה הצו בדבר •
זכותה של מרשתי לקבל את , במקרה הדון. זכות שרכשה או ולדה לפי חקיקתו

יום  30או לחלופין תוך  21.3.12המידע ולדה עם הגשת הבקשה לקבלת המידע ביום 
ש "ו של ביהממועד מתן פסק די, 27.6.13ממועד הגשת הבקשה ולמצער ביום 

אין לצו החדש , אשר על כן ועל יסוד האמור בצו בדבר פרשות. לעייים מהליים
  .השפעה על זכויות מרשתי לקבלת המידע כפי שעוגו בפסק הדין

  

כי לא יכולה להיות מחלוקת שלאחר מועד מתן פסק הדין , בעיין זה יש להדגיש •
ככל (מרשתי לקבל את המידע הייתה זכאית  –וטרם להגשת הבקשה לעיכוב ביצוע 

אך , אמם לאחר הגשת הערעור יתן צו עיכוב ביצוע). שאין מיעה אחרת בדין לקבלו
מכאן עולה בצורה . אלא רק עיכב את מימושה, צו העיכוב לא איין את הזכות למפרע

מובהקת שהזכות לקבלת המידע ולדה לפי המועד בו חקק הצו החדש ועל כן הצו 
  . עליה בהתאם להוראות הצו בדבר פרשות החדש איו חל
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כ המדיה בהליך בפי "הצהירה ב, כי מבחיה מהותית, על כך יש להוסיף •
כ "ב. כי אין מיעה עייית למסור את המידע שתבקש, ש לעייים מהליים"ביהמ

כי המיהל האזרחי מסרב , ש"המדיה הבהירה פעם אחר פעם במעה לפיות ביהמ
ידע לאור השלכות הרוחב שיהיו לכך על מדייותו שבאה לידי ביטוי למסור את המ

. י המיהל עובר לחקיקת הצו החדש"בוהל מסירת המידע כפי שהיה קיים ופורש ע
כי לאחר חקיקת הצו החדש פג החשש מהשלכות רוחב ובטל הטעם , למותר לציין

 .שמע את מסירת המידע במקרה ספציפי זה, המהותי

  
הערעור מחק ועל , כי במציאות המשפטית שוצרה, יש להוסיףעל כל האמור  •

פרשות . ש לעייים מהליים"המיהל האזרחי לפעול בהתאם לפסק הדין של ביהמ
יתן בזה הסעד המבוקש "ד מחייבת את המסקה לפיה במשפט "סבירה של פסה

חי ש לאפשר למיהל האזר"לא תכוון ביהמ)" בהיעדר מיעה אחרת בדין לקבלו(
אלא לסייג מסירת מידע בדבר סח ספציפי אשר , להימע ממתן הסעד בכללותו

ימוק זה איו בא ). לדוגמא מטעמים ביטחויים(קיימת מיעה אחרת בדין לקבלו 
לגרוע מהטעה שהובהרה לעיל לפיה הצו החדש איו חל על בקשת חופש המידע 

  .   21.3.12מיום 

  

הל האזרחי למסור בידי מרשתי את המידע שוא מתבקש המי, על יסוד האמור לעיל
ככל שהמידע לא יימסר תיאלץ מרשתי לשוב . 21.3.12בקשת חופש המידע מיום 

 ."ש כגד ההחלטה"ולעתור לביהמ

  

   'הכספח ב "מצ, 9.6.14פיית העותרת למשיב מיום 

  

 

 :בתגובה טען כדלקמן. תקבלה תגובת המשיב לפייה 1.7.14ביום  .24
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   'וכספח ב "מצ, 1.7.14תגובת המשיב מיום 

  

כי אין בתגובה שהוצגה , תוך שהיא מטעימה 2.7.14העותרת שבה ופתה למשיב ביום  .25

 :שהוצג בפיה, התייחסות ישירה לתורף הטיעון

  

קראתי בעיון את תגובתך ולא מצאתי בה התייחסות לתורף הטעה עליה סמכה  .1
  .פייתי

 

הזכות לקבלת המידע קמה לכל המאוחר במועד מתן פסק , פייהכפי שהובהר ב .2
דיו של בית המשפט המחוזי אשר הורה על העברת סחי הטאבו בכפוף למגבלות 

  .שהיה קיים באותה עת, הדין

 

ד לא אייה את הזכות "כי ההחלטה על עיכוב ביצוע פסהלעיין זה יש להדגיש  .3
  .ש הזכות עד להכרעה בערעוראלא רק עיכבה את מימו, לקבלת סחי הטאבו

 

תחיקת בטחון : "קובע כי, "צו בדבר פרשות"ל 2)ב(13' סע, כפי שהובהר בפייה .4
אין כוחו של הביטול יפה להשפיע על זכות או על , המבטלת דין או תחיקת בטחון

זכות יתר שרכשה או שולדה לפי הדין או לפי תחיקת הביטחון המבוטלים או על 
  ".  ת או על אחריות שחלו על פיהםעל חבו, התחייבות

 

לא היה בכוחו של שיוי החקיקה כדי להשפיע , לאור הוראות הצו בדבר פרשות .5
זכות שקמה כאמור זמן רב לפי , על זכותה של מרשתי לקבל את סחי הטאבו

  .מועד השיוי בדין החל

 

י טעה כי אין הוא מביע כל עמדה לגב, בית המשפט העליון קבע בפסק דיו, ודוק .6
כפופה לטעה זו כי המיעה להעברת המידע מכוח השיוי בצו , זו ואף הבהיר

 .ומשמעויותיה ביחס למקרה קוקרטי זה

  

, אשר על כן ובשים לב לכך שאין במקרה זה כל מיעה מהותית להעברת המידע .7
 .הך מתבקש לבחון שוב את עמדתך ולהעביר את סחי הטאבו
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   'זכספח ב "מצ, 2.7.14יום וספת למשיב מפיה 

 

 :כדלקמן, תקבלה תשובת המשיב לפיה הוספת 14.7.14ביום  .26

  

  
  

   'חכספח ב "מצ, 14.7.14תשובת המשיב מיום 

 

לתורף הטעה לפיה כפי שיתן להיווכח המשיב מע גם בפעם זו מלהתייחס עייית  .27

מתן פסק הדין ומשכך הזכות לקבלת סחי הטאבו עמדה לעותרת לכל המאוחר עם 

 מחד אין בהוראת הצו המאוחר כדי לאיין אותה לאור הוראות הצו בדבר פרשות

 .מאידך והיעדר התייחסות רטרואקטיבית בצו עצמו

 

הממוה על , חי אופק' לגב" קדם עתירה"ב 20.7.14פתה העותרת ביום , לאור האמור .28

 :כדלקמן, יב בערעורצים בפרקליטות המדיה ומי שייצגה את המש"עייי בג

  
ד "ולפסה) י כבוד השופט יגאל מרזל"ע( 32725-05-12מ "ד בעת"בהמשך לפסה .1

פתה מרשתי ללשכה המשפטית , אשר הורה על מחיקת הערעור 6234/13ם "בעע
סחי  -של המיהל האזרחי בבקשה מומקת לקבלת המידע שוא הליכים אלו 

 .הטאבו באזור היישוב פסגות

 

הזכות לקבלת המידע קמה לכל המאוחר במועד מתן פסק , ייהכפי שהובהר בפ .2
דיו של בית המשפט המחוזי אשר הורה על העברת סחי הטאבו בכפוף למגבלות 

  .שהיה קיים באותה עת, הדין
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ד לא אייה את הזכות "כי ההחלטה על עיכוב ביצוע פסהלעיין זה יש להדגיש  .3
  .הזכות עד להכרעה בערעור אלא רק עיכבה את מימוש, לקבלת סחי הטאבו

 

תחיקת בטחון : "קובע כי, "צו בדבר פרשות"ל 2)ב(13' סע, כפי שהובהר בפייה .4
אין כוחו של הביטול יפה להשפיע על זכות או על , המבטלת דין או תחיקת בטחון

זכות יתר שרכשה או שולדה לפי הדין או לפי תחיקת הביטחון המבוטלים או על 
  ".  או על אחריות שחלו על פיהם על חבות, התחייבות

 

לא היה בכוחו של שיוי החקיקה כדי להשפיע , לאור הוראות הצו בדבר פרשות .5
זכות שקמה כאמור זמן רב לפי , על זכותה של מרשתי לקבל את סחי הטאבו

  .מועד השיוי בדין החל

 

א כי אין הו, כי בית המשפט העליון קבע בפסק דיו, מרשתי הבהירה בפייתה .6
כי המיעה להעברת המידע , ש אף הבהיר"מביע כל עמדה לגבי טעה זו וביהמ

 .כפופה לטעה זו ומשמעויותיה ביחס למקרה קוקרטי זהמכוח השיוי בצו 

 

, אשר על כן ובשים לב לכך שאין במקרה זה כל מיעה מהותית להעברת המידע .7
 .ביקשה מרשתי לקבל את סחי הטאבו לעיוה

  
ש "ה חלופת המכתבים בין מרשתי ובין סרן אלון פלד מיועמב למכתבי ז"מצ .8

 . ש"איו

  
המיהל האזרחי מתבצר בעמדתו שלא למסור את המידע , כפי שיתן להיווכח .9

לצו בדבר פרשות על זכותה  2)ב(13ומסרב לבחון את המשמעות של סעיף 
של מרשתי לקבל לעיוה את המידע וזאת למרות ההחיה הברורה 

 .תה בעיין זה בפסק דיו של בית המשפט העליוןוהמפורשת שי

  
ש העליון "כמי שייצגה את המיהל האזרחי בעיין זה בהליכים בפי ביהמ .10

אבקשך לבחון בצורה עייית את טעות מרשתי ולהורות למיהל האזרחי להעביר 
 .את המידע כמבוקש

  

   'טכספח  ב"מצ, 20.7.14יום בצים "למחלקת בגקדם העתירה 

  

 

 :כדלקמן, חי אופק' תקבלה תגובת הגב 12.8.14ביום  .29

  

  
  

   'יכספח ב "מצ, 12.8.14צים לקדם עתירה מיום "תגובת מחלקת בג
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שכן העותרת פתה פעמיים , צים לקדם עתירה העלתה תמיהה"תגובת מחלקת בג .30

תה ולמצער ש ולא זכתה לקבלת מעה עייי לתורף טע"ש איו"למשיב באמצעות יועמ

בדיוק  ,כך דמה ,מתכות קדם העתירה ועדה). לשיטתה(לא קיבלה מעה מספק 

צים לבחון את סבירות החלטת הגורם "הייו לאפשר למחלקת בג, למקרים מסוג זה

מטעם זה דומה כי . ץ על המשמעויות הכרוכות בכך"המהלי בטרם תוגש עתירה לבג

 ש "ש איו"וספת להתייחסות יועמלא היה מקום להעביר את קדם העתירה פעם

במיוחד כאשר עסקין בשאלה משפטית טהורה וכאשר כל העובדות הרלווטיות 

 .צים אשר טיפלה בערעור מטעם המשיב"מחלקת בגמוכרות היטב ל

 

צים להעביר את קדם העתירה להתייחסות "וכח החלטת מחלקת בג, על כל פים .31

מטעמו ורק משלא הועברה כל לקבלת מעה  העותרת המתיה ,ש"ש איו"יועמ

   .ש בגדרי עתירה זו"אלצת העותרת לפות לביהמ, התייחסות וספת

  

  הטיעון המשפטי  .ד

  

  הצו איו חל על זכות שרכשה לפי חקיקתו

  

, עומדת ביגוד לדין לעותרתהמידע כי החלטת המשיב שלא למסור את , העותרת תטען .32

מצביעה על כך , באמצעות באי כוחו, בכי התהלות המשיו ואיה צודקת איה סבירה

שהמשיב מודע לפגם שפל בהחלטתו שלא למסור את המידע ועל כן הוא מע 

 .מלהתייחס עייית לתורף טעות העותרת בעיין זה

  
הזכות לקבלת המידע קמה לה לכל המאוחר במועד כי , לגופו של עיין תטען העותרת .33

החל (את המידע בכפוף למגבלות הדין  מתן פסק הדין אשר הורה למשיב למסור לה

 ).באותה עת

  
לא אייה למפרע את זכותה כי ההחלטה לעכב את ביצוע פסק הדין , העותרת תטען .34

 . אלא רק עיכבה את מימושה של זכות זו, של העותרת לקבל את המידע

  
שחקק , בכוחו של צו איןלצו בדבר פרשות  2ב13כי בהתאם לסעיף , העותרת תטען .35

כדי להשפיע על זכות שולדה לפי מועד , פקד הצבאי מכוח תחיקת הביטחוןי המ"ע

  .ומכאן זכותה של העותרת בדין לקבלת המידע חקיקת הצו

  
ש "כי המשיב הבהיר בפי ביהמ, העותרת תוסיף ותטעןבבחית למעלה מן הצורך  .36

למסור והסירוב  אין מיעה עייית למסור את המידע שתבקשכי , לעייים מהליים

שבאה לידי ביטוי בוהל כפי שלכות הרוחב שיהיו לכך על מדייותו מה אותו ובע

, לאחר חקיקת הצו החדש בטל הטעם המהותי. שהיה קיים עובר לחקיקת הצו החדש

כך שגם מטעם זה מן הדין ומן הצדק  ,שמע את מסירת המידע במקרה ספציפי זה

 .להעביר לידיה את המידע המבוקש
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ובמטרה  סק הדין בעתירה המהליתכי הצו החדש חקק בעקבות פ ,עותרתכן תטען ה .37

המפקד הצבאי היה מודע . לקעקע את השלכות הרוחב שוצרו מהקביעות בפסק הדין

וחרף זאת אין בצו התייחסות , לחקיקת הצו זרזשהיה ה, היטב להליך הערעור

עברת המידע כי המפקד הצבאי לא ביקש למוע את ה ,רטרואקטיבית דבר המבהיר

אלא למוע את השלכות הרוחב העתידיות של פסק הדין בעתירה , הספציפי במקרה זה

 .המהלית

  

  המציאות המשפטית מחייבת את העברת המידע מכוח פסק הדין

 

בעקבות  כי במציאות המשפטית שוצרה ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל תטען העותרת .38

 בעתירה המהליתהחלוט ד "על המשיב לפעול בהתאם לפסהמחיקת הערעור 

 . ולמסור את המידע וזאת ללא תלות בשאלת תחולתו של הצו

 

בעתירה המהלית ד "סבירה של פסהאמיתית ו, כוהפרשות כי , העותרת תטען .39

בהיעדר מיעה אחרת (יתן בזה הסעד המבוקש "מחייבת את המסקה לפיה במשפט 

אלא , מע ממתן הסעד בכללותולהי למשיבש לאפשר "לא תכוון ביהמ )"בדין לקבלו

בדין לקבלו  קוקרטיתאשר קיימת מיעה  סח ספציפילסייג מסירת מידע בדבר 

 ). לדוגמא מטעמים ביטחויים(

  
שאם לא כן בידי המשיב היה לרוקן את , פרשות זו מתחייבת מהגיום של דברים .40

שיב הייתה עמדת המהן . גם לפי שחקק הצו החדשמתוכן  בעתירה המהלית ד"פסה

חזקה על . ועודה כי גם ללא הצו החדש קיימת מיעה בדין למסור את המידע שתבקש

לא תכוון לאפשר למשיב לשלול " בהיעדר מיעה אחרת בדין"ש קמא שבדיבר "בימ

אלא למוע העברת סח רישום , לחלוטין את הסעד שיתן לעותרת בעתירה המהלית

מיעה "את הדיבר  .להעברתובדין עה קוקרטית ככל שיש מי, כזה או אחר, ספציפי

השוללת  זו המושתת על עמדהמחרת למיעה איש לפרש בהכרח כמתייחס " אחרת

 .יהא הימוק לכך אשר יהא, את העברת כלל הסחים

  
כפי . עם ההיגיון עליו עומד פסק הדין בעתירה המהלית היטבפרשות זו מתיישבת  .41

הפרשות הקטגורית והמוחלטת שיתה לוהל  ש יצא כגד"ביהמ, ד"שעולה מפסה

והסירוב העיקש לבחון באופן קוקרטי את המידע שתבקש בהתאם לרציואלים 

 .בבסיס הוהל, לשיטת המשיב עצמו, שעמדו

  

פרש בצורה אין מקום ל, העומד מצד עצמו ובהיעדר ימוק עייי מהותי, גם מטעם זה .42

לול את הוראות הצו אשר חקק רק לאחר כך שיכ" מיעה אחרת"מרחיבה את הדיבר 

 אחרתאיו בגדר מיעה בהיותו קטגורי ובעקבות פסק הדין בעתירה המהלית ו

  .בפסק הדין ש לעייים מהליים במיוח זה"בהתאם לכוות ביהמ
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  סיכום  .ה

  

  .רכז העותרת, עובד ארדמר העתירה סמכת על תצהירו של  .1

 

ולאחר קבלת תגובת המשיב , צו על תאי כמבוקשלהוציא הכבד יתבקש בית המשפט  .2

 .להופכו למוחלט, ושמיעת טיעון בעל פה

  

בוסף יתבקש בית המשפט הכבד לחייב את המשיב בהוצאות העותרים ובשכר טרחת  .3

 .מ כחוק"עורך דין בתוספת מע

  
  

_________________  
  ד"עו, עמיר פישר     
  רתכ העות"ב       

  
  

                                      2014 אוקטובר__ ,  היום, ירושלים

fisher
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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 //1;97:ץ  "בג

 83261/2ם  "עע

 
 גרוניס' כבוד הנשיא א  :פניל
 נאור' כבוד המשָנה לנשיא מ 
 מלצר' כבוד השופט ח 
 

 :8759/11ץ "בבג העותר
 

 :6234/13ם "המערערים בעע

 יוסף מימון
 
 ל מוטי אלמוז"תא, ראש המינהל האזרחי. 1
גיא , הממונה על חופש המידע במינהל האזרחי .2

 ענבר 
מ בר "סג, קצין פניות ציבור במינהל האזרחי. 3

 אקוקא

  

 ד  ג  נ 

         

 מפקד פיקוד המרכז. 1 :8759/11ץ "בבג המשיבים
 
 

 :6234/13ם "המשיבה בעע

 ש"נהל האזרחי באיויראש המ. 2
 

 תנועת רגבים 
  

 צו על תנאי וצו בינייםעתירה למתן  :118759/ץ "בג
 

דינו של בית המשפט -ערעור על פסק :136234/ם "עע
 מ"בעת 27.6.2013לענינים מינהליים בירושלים מיום 

 מרזל' יר "שניתן על ידי כבוד השופט ד 32725-05-12
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ן-פסק  די

 
 :גרוניס' א הנשיא

 

שני ההליכים שלפנינו עוסקים בשאלה באילו מקרים קמה זכות לעיון וקבלת  .1

 . י יהודה ושומרוןמידע הנוגע לזכויות במקרקעין בשטח

 

 –להלן ) 2-1מבקש העותר כי נורה למשיבים  8759/11ץ "במסגרת בג .2

ל אשר נכנסו בהיתר לחלקות 'למסור את שמותיהם של תושבי הכפר סנג( משיביםה

מבקש העותר למנוע את , בנוסף. ואשר הוצא לגביהן צו סגירה, בחזקתו, לטענתו, שהיו

ברקע הדברים לעתירה זו . עד למסירת המידע כניסתם של אותם תושבים למקרקעין

המינהל האזרחי באזור , 2כי בעקבות תלונות של תושבים מן הכפר למשיב , נציין

התקיים הליך בירור והכרעה בין טענות , (נהל האזרחייהמ –להלן )יהודה ושומרון 

הכרעת המינהל . בהתאם לנוהל לטיפול בסכסוכי קרקעות במקרקעין פרטיים, הצדדים

, "(מאליה)"על רישום של נסחי מס רכוש , בין השאר, האזרחי בדבר הזכויות התבססה

בעקבות הבירור . והשוואתם לרישומים בספרי המס המצויים ברשות המינהל האזרחי

הוצא צו סגירה לאזור והתאפשרה , כי תושבי הכפר הם בעלי הזכויות בקרקע, נקבע

העותר כי נורה , כאמור, מבקש, רהבמסגרת העתי. גישתם של תושבי הכפר לחלקות

על מנת לאפשר לו להגיש תביעה אזרחית , למסור לו את שמותיהם של התושבים

המשיבים טוענים כי הרישומים הנוגעים לזכויות . להוכחת זכויותיו הקנייניות בקרקע

זכות העיון ברישומים מוגבלת , ועל פי נוהל פנימי, במקרקעין באזור אינם פומביים

העותר , לדבריהם. כיח שיש לו זיקה לרישום במקרקעין והוא בעל עניין בהםלמי שהו

רשאי להשיג על צו הסגירה בפני הערכאות המתאימות ולבסס את זכויותיו בקרקע 

 .במסגרת הליכים אלה

 

ראש  –להלן )מערער ראש המינהל האזרחי ביהודה ושומרון  6234/13ם "בעע .3

 ר"דכבוד השופט )ט לעניינים מינהליים בירושלים על פסק דינו של בית המשפ( המינהל

ונקבע כי היא רשאית לקבל לידיה נסחי רישום , בו התקבלה עתירת המשיבה, (מרזל' י

, יצויין. בירה-לגבי עשרות חלקות מקרקעין באזור הכפר אל( הטאבו)מספרי הזכויות 

בתחום  כי המשיבה הגישה בקשה לעיין בנסחי הרישום בטענה כי מדובר בחלקות

בפסק הדין נקבע כי המשיבה . אותן היא מעוניינת לרכוש מבעליהן, היישוב פסגות

חוק חופש  –להלן ) 1998-ח"התשנ, זכאית לעיין ברישום מכוח חוק חופש המידע

החלטת בית המשפט לעניינים )ביצוע פסק הדין עוכב עד להכרעה בערעור זה (. המידע



 
 

 

3 

ערעור חוזר ראש המינהל על טענותיו כי העיון במסגרת ה(. 28.8.2013מינהליים מיום 

ומוסיף כי יש להתאים את תחולתו של חוק חופש , ברישומי המקרקעין אינו פומבי

 . המידע לנסיבות הייחודיות המתקיימות באזור יהודה ושומרון

 

' אוהשופטים , נאור' מה לנשיא המשנ  )קבע בית משפט זה  16.9.2013ביום  .4

ביום . יאוחד –ץ והערעור "העתירה לבג –כי הדיון בהליכים ( מלצר' חו חיות

עדכנה פרקליטות המדינה , ערב הדיון. התקיים לפנינו דיון משותף בשניהם 23.4.2014

איזור ( )עיון במרשמים)חתם המפקד הצבאי על צו בדבר מקרקעין  13.4.2014כי ביום 

הצו מעגן את (. הצואו , מיםעיון במרשהצו  –להלן ) 2014-ד"התשע, (יהודה ושומרון

וקובע כי מי שאינו בעל , מדיניות המינהל האזרחי בכל הנוגע לעיון ברישומי מקרקעין

הצו מקנה לראש המינהל האזרחי סמכות . זיקה למקרקעין לא יוכל לעיין ברישומים

הביעה פרקליטות המדינה את דעתה , לאור זאת. להתיר או למנוע עיון במקרים חריגים

אולם הדגישה כי היא עומדת על כך שאין להעביר את , ירה והערעור התייתרוכי העת

על פי מה שנקבע בפסק דינו של בית  6234/13ם "המידע המבוקש לידי המשיבה בעע

, ובפרט עתה, הן לאור המצב המשפטי עובר לחתימת הצו, המשפט לענינים מינהליים

בקשה  6234/13ם "משיבה בעעהגישה ה ,28.4.2014ביום , לאחר הדיון. עם חתימתו

היא ביקשה כי נאפשר לה לטעון לעניין תחולתו של צו העיון . למתן זכות טיעון

 .במרשמים באופן רטרואקטיבי על בקשתה לקבל מידע

 

כי חתימתו של הצו הובילה לכאורה לשינוי במצב המשפטי או , אנו סבורים .5

שינוי זה . ון במרשמים השוניםבבסיס המשפטי בכל הנוגע לזכותם של בעלי הדין לעי

או למצער את פרשנותו ותחולתו של הצו , מחייב לבחון בתקיפה ישירה את הצו החדש

מטבע הדברים . 6234/13ם "והמשיבה בעע 8759/11ץ "בעניינם של העותר בבג

ואף לא נתלבנו בפסיקתו של בית המשפט , שאלות אלה לא הועלו במסגרת העתירהש

, לפיכך. אשר כמובן הכריע בהתאם למצב המשפטי הקודם, לעניינים מינהליים

. אינם האכסניה המתאימה לבירור הסוגיות הנזכרות עתהההליכים הנדונים בפנינו 

להשלמת  6234/13 ם"אף לא מצאנו לנכון להיעתר לבקשת המשיבה בעע, לאור זאת

 . טענות בשלב זה

 

 ם"והערעור בעע 8759/11ץ "אנו מורים על מחיקת העתירה בבג, לפיכך .6

כי פסק דינו של בית , יצויין. כאשר טענות בעלי הדין שמורות להם במלואן, 6234/13

המשפט לעניינים מינהליים קבע כי המשיבה תהיה זכאית לקבל את המידע המבוקש 

לאור השינוי במצב המשפטי או בבסיס ". כפוף להיעדר מניעה אחרת בדין לקבלו"

מניעה להעביר את , על פני הדברים ובלא להכריע, קיימת, המשפטי עם חתימת הצו



 
 

 

4 

זאת בכפוף לטענותיה בכל , המידע הנוגע לרישום הבעלות בקרקע לעיון המשיבה

ברי כי איננו . ככל שהיא סבורה שהצו אינו חל, הנוגע לתוקף הצו ותחולתו בעניינה

ע תוקפו של הצו ואף בנוג, מביעים עמדה בדבר המצב המשפטי שקדם לחתימת הצו

 . לא ייעשה צו להוצאות בשני ההליכים. לתחולתו בזמן בכל הנוגע לבעלי הדין
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  ' הספח 

9.6.14פיית העותרת למשיב מיום 



  
 

 9.6.14  

            לכבוד

       ל דוד מחם"תא

  ראש המיהל האזרחי

  מבלי לפגוע בזכויות                      

  

          

  ,שלום רב

   לקבלת סחי טאבו לפי פסק דין בקשה  :הדון

    

) החלטות והמקות(לחוק לתיקון סדרי מהל  2וד הוראות סעיף ועל יס, תועת רגבים, יתבשם מרש
  :כדלקמן ךהריי לפות אלי, 1985 –ט "התשי

  

י "ע( 32725-05-12מ "ש לעייים מהליים בירושלים בעת"יתן פסק דיו של ביהמ 27.6.13ביום  .1
ת סחי במסגרתו קבע כי על המיהל האזרחי למסור לידי מרשתי א) כבוד השופט יגאל מרזל

להיעדר מיעה וזאת בכפוף  21.3.12הטאבו שתבקשו במסגרת פייה לפי חוק חופש המידע מיום 
 .המבוקשאת המידע אחרת בדין לקבל 

ובמקביל ביקש וקיבל צו  )6234/13ם "עע(ש העליון "לביהמד "המיהל האזרחי ערער על פסה .2
 .ד עד להחלטה בערעור"לעיכוב ביצוע פסה

ש כי "הודיע המיהל האזרחי לביהמ, 23.4.14שקבע ליום , ע לפי הדיון בערעורשבו, 16.4.14ביום  .3
המטיל , 2014ד "תשע) אזור יהודה ושומרון) (עיון במרשמים(חתם צו בדבר מקרקעין  13.4.14ביום 

כי , בעקבות הודעה זו טען המיהל האזרחי. )"הצו החדש": להלן( חיסיון על מרשם המקרקעין
ש לעייים "צב המשפטי יש לקבל את הערעור ולבטל את פסק הדין של ביהמלאור השיוי במ

 .מהליים

בהמשך לעמדה זו כפי שהובעה בדיון ביקשה מרשתי להוסיף ולטעון לעיין אי תחולתו של הצו על  .4
, "צו בדבר פרשות"ל 2)ב(13' וזאת לאור סע 21.3.12הבקשה הספציפית לפי חוק חופש המידע מיום 

אין כוחו של הביטול יפה להשפיע על , תחיקת בטחון המבטלת דין או תחיקת בטחון": הקובע כי
טחון המבוטלים או על יזכות או על זכות יתר שרכשה או שולדה לפי הדין או לפי תחיקת הב

   ".על חבות או על אחריות שחלו על פיהם, התחייבות

כי  ,ש קבע"ביהמ. על מחיקת הערעוראשר הורה  ש העליון"יתן פסק דיו של ביהמ 11.5.14ביום  .5
וכח השיוי במצב המשפטי לאחר חקיקת הצו החדש יש לבחון שוב את זכויות מרשתי לקבלת 

 13' להוראות הצו החדש ולטעות מרשתי לעיין הוראות סע, המידע בשים לב לקביעה בפסק הדין
 .לגופו של עיין אלוכי אין הוא מביע עמדה בשאלות  ,בית המשפט ציין .לצו בדבר פרשות



  

 2

ד ובהתאם להחיית בית המשפט העליון פוה אליך "לאור המצב המשפטי שוצר בעקבות פסה .6
ין גוזאת בש לעייים מהליים "של ביהמ בפסק דיומרשתי בבקשה לקבל את המידע כפי שקבע 

 :הימוקים המפורטים להלן

 

החדש איה משפיעה על זכות  כי חקיקת הצו ,בצורה ברורההצו בדבר פרשות קובע   6.1
זכותה של מרשתי לקבל את המידע  ,הדוןבמקרה . שרכשה או ולדה לפי חקיקתו

יום ממועד  30או לחלופין תוך  21.3.12ולדה עם הגשת הבקשה לקבלת המידע ביום 
. ש לעייים מהליים"מועד מתן פסק דיו של ביהמ, 27.6.13יום ב ולמצערהגשת הבקשה 

אין לצו החדש השפעה על זכויות מרשתי , האמור בצו בדבר פרשות ועל יסודאשר על כן 
  .לקבלת המידע כפי שעוגו בפסק הדין

  

כי לא יכולה להיות מחלוקת שלאחר מועד מתן פסק הדין וטרם  ,בעיין זה יש להדגיש
מיעה ככל שאין (הייתה זכאית מרשתי לקבל את המידע  –להגשת הבקשה לעיכוב ביצוע 

אך צו העיכוב לא , אמם לאחר הגשת הערעור יתן צו עיכוב ביצוע). אחרת בדין לקבלו
מכאן עולה בצורה מובהקת שהזכות . מימושהאלא רק עיכב את , למפרע איין את הזכות

ועל כן הצו החדש איו חל עליה  לקבלת המידע ולדה לפי המועד בו חקק הצו החדש
  . רשותבהתאם להוראות הצו בדבר פ

  

ש "כ המדיה בהליך בפי ביהמ"הצהירה ב, כי מבחיה מהותית ,על כך יש להוסיף  6.2
כ המדיה "ב. כי אין מיעה עייית למסור את המידע שתבקש ,לעייים מהליים

כי המיהל האזרחי מסרב למסור את , ש"הבהירה פעם אחר פעם במעה לפיות ביהמ
ו לכך על מדייותו שבאה לידי ביטוי בוהל מסירת המידע לאור השלכות הרוחב שיהי

כי  ,למותר לציין. י המיהל עובר לחקיקת הצו החדש"המידע כפי שהיה קיים ופורש ע
שמע את , ובטל הטעם המהותיהשלכות רוחב החשש מ פגלאחר חקיקת הצו החדש 

  .מסירת המידע במקרה ספציפי זה

  

הערעור מחק ועל המיהל , שוצרההמשפטית כי במציאות  ,על כל האמור יש להוסיף  6.3
פרשות סבירה של . ש לעייים מהליים"האזרחי לפעול בהתאם לפסק הדין של ביהמ

בהיעדר מיעה (יתן בזה הסעד המבוקש "ד מחייבת את המסקה לפיה במשפט "פסה
הסעד  לאפשר למיהל האזרחי להימע ממתןש "לא תכוון ביהמ)" אחרת בדין לקבלו

בדין  אחרתאשר קיימת מיעה  ספציפיסח אלא לסייג מסירת מידע בדבר  ,ללותובכ
ימוק זה איו בא לגרוע מהטעה שהובהרה לעיל ). לדוגמא מטעמים ביטחויים(לקבלו 

   . 21.3.12לפיה הצו החדש איו חל על בקשת חופש המידע מיום 

 

שוא בקשת חופש  רשתי את המידעמתבקש המיהל האזרחי למסור בידי מ, על יסוד האמור לעיל .7
ש כגד "ככל שהמידע לא יימסר תיאלץ מרשתי לשוב ולעתור לביהמ. 21.3.12המידע מיום 

 .ההחלטה

  

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

  פרקליטות המדיה, צים"מחלקת בג, חי אופק' הגב: העתק



  ' וספח 

1.7.14תגובת המשיב מיום 







  ' זספח 

2.7.14יום וספת למשיב מפיה 



  
 

  2014יולי  02   , ד"תמוז תשע' ד  

               לכבוד

  סרן אלון פלד

    ש"ש איו"לשכת יועמ

  9977326בפקס 

  

          

  ,שלום רב

   לקבלת סחי טאבו לפי פסק דין בקשה  :הדון

  1.7.14תגובתך מיום , 9.6.14פייתי מיום         

  

  :הריי לשוב ולפות אליך כדלקמן, תועת רגבים, יתבשם מרש

  

  .לתורף הטעה עליה סמכה פייתי ולא מצאתי בה התייחסותקראתי בעיון את תגובתך  .1

  

כל המאוחר במועד מתן פסק דיו של בית המשפט קמה להזכות לקבלת המידע , כפי שהובהר בפייה .2
  .שהיה קיים באותה עת ,מגבלות הדיןבכפוף ל סחי הטאבוהמחוזי אשר הורה על העברת 

  

 ,ד לא אייה את הזכות לקבלת סחי הטאבו"כי ההחלטה על עיכוב ביצוע פסהלהדגיש יש לעיין זה  .3
  .עיכבה את מימוש הזכות עד להכרעה בערעור רק אלא

  

תחיקת בטחון המבטלת דין או ": קובע כי, "צו בדבר פרשות"ל 2)ב(13 'סע ,כפי שהובהר בפייה .4
אין כוחו של הביטול יפה להשפיע על זכות או על זכות יתר שרכשה או שולדה לפי , תחיקת בטחון

    ".על חבות או על אחריות שחלו על פיהם, טחון המבוטלים או על התחייבותיהדין או לפי תחיקת הב

  

ותה של מרשתי לא היה בכוחו של שיוי החקיקה כדי להשפיע על זכ, לאור הוראות הצו בדבר פרשות .5
  .בדין החל זכות שקמה כאמור זמן רב לפי מועד השיוי, לקבל את סחי הטאבו

  

כי  ,אף הבהירמביע כל עמדה לגבי טעה זו וכי אין הוא  ,קבע בפסק דיוט העליון בית המשפ, ודוק .6
  .ביחס למקרה קוקרטי זה ותיהומשמעויה זו כפופה לטעי בצו מיעה להעברת המידע מכוח השיוה
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הך מתבקש לבחון , מיעה מהותית להעברת המידעכל בשים לב לכך שאין במקרה זה ועל כן אשר  .7
 .ולהעביר את סחי הטאבו מדתךעשוב את 

 

יום לכל המאוחר כדי שמרשתי תוכל  14בתוך  לאמור לעילהעייית לקבל את התייחסותך אבקש  .8
  .ה בהתאםלכלכל צעדי

  

  

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

  

  פרקליטות המדיה, צים"מחלקת בג, חי אופק' הגב: העתק

fisher
Stamp



  ' חספח 

14.7.14תשובת המשיב מיום 





  ' טספח 
20.7.14יום בצים "למחלקת בגקדם העתירה 



  

 

  

  2014יולי  20 , ד"ב תמוז תשע"כ 

          לכבוד

  ד"עו, חני אופק' גב

  צים"מחלקת בג

  מבלי לפגוע בזכויות    במייל

  

  ,נ"ח

  טאבו פסגותנסחי בקשה לקבלת  –קדם עתירה   :הנדון

    

  :הריני לפנות אליך כדלקמן, תנועת רגבים, יתבשם מרש

  

אשר  6234/13ם "בעעד "ולפסה )י כבוד השופט יגאל מרזל"ע( 32725-05-12מ "בעתד "בהמשך לפסה .1
מנומקת מינהל האזרחי בבקשה לשכה המשפטית של הפנתה מרשתי ל, הערעורהורה על מחיקת 

 .באזור היישוב פסגות נסחי הטאבו -המידע נשוא הליכים אלו לקבלת 

 

הזכות לקבלת המידע קמה לכל המאוחר במועד מתן פסק דינו של בית המשפט , כפי שהובהר בפנייה .2
  .שהיה קיים באותה עת, ות הדיןהמחוזי אשר הורה על העברת נסחי הטאבו בכפוף למגבל

  

, ד לא איינה את הזכות לקבלת נסחי הטאבו"כי ההחלטה על עיכוב ביצוע פסהלעניין זה יש להדגיש  .3
  .עיכבה את מימוש הזכות עד להכרעה בערעור רק אלא

  

תחיקת בטחון המבטלת דין או ": קובע כי, "צו בדבר פרשנות"ל 2)ב(13' סע ,כפי שהובהר בפנייה .4
אין כוחו של הביטול יפה להשפיע על זכות או על זכות יתר שנרכשה או שנולדה לפי , טחוןתחיקת ב

    ".על חבות או על אחריות שחלו על פיהם, טחון המבוטלים או על התחייבותיהדין או לפי תחיקת הב

  

ותה של מרשתי לא היה בכוחו של שינוי החקיקה כדי להשפיע על זכ, לאור הוראות הצו בדבר פרשנות .5
  .בדין החל זכות שקמה כאמור זמן רב לפני מועד השינוי, לקבל את נסחי הטאבו
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כי אין הוא מביע כל עמדה לגבי  ,בית המשפט העליון קבע בפסק דינו כי ,הבהירה בפנייתהרשתי מ .6
כפופה לטענה זו כי המניעה להעברת המידע מכוח השינוי בצו  ,אף הבהירש "ביהמטענה זו ו

 .הומשמעויותיה ביחס למקרה קונקרטי ז

  

 קבלל שתיביקשה מר, מניעה מהותית להעברת המידעכל אשר על כן ובשים לב לכך שאין במקרה זה  .7
 .לעיונה את נסחי הטאבו

  

  .ש"ש איו"מיועמים בין מרשתי ובין סרן אלון פלד ב למכתבי זה חלופת המכתב"צמ .8

  

מסרב ו ידעשלא למסור את המינהל האזרחי מתבצר בעמדתו המ, פי שניתן להיווכחכ .9
ל זכותה של מרשתי לקבל לצו בדבר פרשנות ע 2)ב(13המשמעות של סעיף לבחון את 

בפסק עניין זה בשניתנה  יה הברורה והמפורשתהנחה זאת למרותו לעיונה את המידע
 .בית המשפט העליון דינו של

  

בצורה ן העליון אבקשך לבחו ש"האזרחי בעניין זה בהליכים בפני ביהמהמינהל  שייצגה אתמי כ .10
 .להעביר את המידע כמבוקשולהורות למינהל האזרחי את טענות מרשתי עניינית 

  

 .בכדי לייתר את המשך ההליכים המשפטיים בענייןיום  14ייחסותך בתוך קבלת התעל אודה  .11

 

 

 

  ,ח"ובב בכבוד רב               
  

  ד"עו, עמיר פישר                
  

  

  היועץ המשפטי לממשלה, ד יהודה ויינשטיין"וע :העתק

  

 דדיםחלופת התכתובות בין הצ :וטהל



  ' יספח 
  12.8.14צים לקדם עתירה מיום "תגובת מחלקת בג
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  ת צ ה י ר
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא  060403391ז .ת, עובדיה ארד, מ"אי הח

:מצהיר בזאת כדלקמן, אעשה כן אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק  

 

על ראש המיהל היה  סחי הטאבו אותםבעיין לעתירה אי עושה תצהירי זה בתמיכה  .1

י כבוד השופט יגאל "ע 27.6.13שיתן ביום , להמציא לעותרת בהתאם לפסק הדין האזרחי

  .32725-05-12מ "ש לעייים מהליים בירושלים בעת"מרזל בביהמ

 

מתוקף תפקידי בעמותת רגבים אי מצהיר כי כל העובדות המפורטות בעתירה ידועות לי  .2

  .או על סמך מסמכים שברשותי או שהוצגו לי בידיעתי האישית והן כוות

 

כל שאר הטעות הכלולות בעתירה זו כוות למיטב ידיעתי ומתבססות על ייעוץ משפטי  .3

  .שקיבלתי

 

.זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת, הריי לאשר כי זהו שמי  

 

 

______________ 

ארד יהעובד  

 

 

במשרדי , __________ד "עו, התייצב בפי______הריי לאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי , המוכר לי באופן אישי, ארד יהעובדמר , ______________________שב

מסר תצהירו זה , עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעושים הקבועים בחוק

  .וחתם עליו בפי

 

 

_________________ 
  ד"עו,                                                                                      


