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 לכבוד 

 היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט 

 באמצעות המייל:  

 

 שלום רב 

 

בקשה להורות לוועדת סטרשנוב לקיים את דיוניה בדלתיים פתוחות  הנדון:

בג"צ   ת כמתחייב מפסיק הפרוטוקולים של דיוניה לציבור הרחבלפרסם את ו

הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה  ח"כ זהבה גלאון נ' וועדת )  258/07

 ( 2006בלבנון 

 

, בו הודעת כי הנך עומד להעביר את ההנחיות  29.11.20במסגרת מכתבך מיום 

הנדרשות בקשר לוועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת הליכי הרכש של ספינות המגן  

ן  והצוללות, הריני פונה אליך בזאת בכדי להדגיש בפניך את ההנחיות אות   6סער 

מתחייב להעביר לוועדת הבדיקה הממשלתית, בנוגע למחויבותה על פי דין בכל  

הקשור לעקרון פומביות הדיון, כפי שנקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון  

, ח"כ זהבה גלאון נ' וועדת הבדיקה  258/07במסגרת העתירה שהגשתי בבג"ץ  

 . 2006הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

  

הפסיקה קבעה כי ועדת הבדיקה הממשלתית כפופה לנורמות החלות על וועדות  

לחובתה לקיים את דיוניה בדלתיים   חקירה ממשלתיות על פי חוק, בכל הנוגע 

, במקרים בהם ניתנו  פתוחות ולפרסם את הפרוטוקולים של הדיונים בזמן אמת

בעניינים בעלי  לוועדת הבדיקה סמכויות מעין שיפוטיות ובמקרים בהם היא דנה 

 חשיבות ציבורית, כפי המקרה שלפנינו. 

  

מתחייב להחיל על וועדת הבדיקה את עקרון פומביות הדיון ואת  בנסיבות אלו 

, וזאת תוך איזון האינטרסים בינם לבין צרכים נורמות חופש המידע כאמור
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ציבוריים חיוניים וכבדי משקל בתחום הביטחון ויחסי החוץ, תוך שגם איזון זה  

מחויב כי ייעשה לפי דרישת התכלית הראויה ומבחני המידתיות בשים לב למעמדו  

החוקתי הגבוה של עקרון הפומביות ועקרון גילוי הממצאים הגולמיים ופרסומם  

הנ"ל,    258/07לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ    6)כפי שנקבע בפסקה 

פת שהגשתי בנושא זה  עליהם חזר בית המשפט, מפי הנשיאה ביניש, בעתירה הנוס

 (.1999/07בבג"ץ  

  

עמדה דומה לזו של בית המשפט כאמור, נקטה ועדת זיילר בדין וחשבון שהגישה  

 (. 3)ראה שם בפסקה 

  

יודגש כי הלכה פסוקה זו הפכה למוסכמה בקביעת נוהלי עבודתן של ועדות בדיקה  

,  14.6.2010, מיום 1796ממשלתית )כפי שניתן למצוא בנוסח החלטת הממשלה מס' 

 , שכינויה "ועדת טירקל"(. 31.5.2010על הקמת הועדה לבדיקת האירוע הימי מיום 

  

י וועדת הבדיקה הממשלתית  לאור האמור, הנך מתבקש להורות על קיום דיונ 

שבנדון בדלתיים פתוחות ועל פרסום הפרוטוקולים של דיוניה לציבור הרחב, ככל  

 שלא מתקיימים החריגים כפי שנקבעו בפסיקה. 

 

 

 בברכה 

 זהבה גלאון 

 נשיאת זולת 

  

 


