 7בפברואר 2022
לכבוד
השר לביטחון פנים ,עומר ברלב
שלום רב,
הנדו ן :ב קשה להקמ ת ועדת חק ירה ממלכ תי ת בנ ושא פרש ת  ,NSOולקיי ם א ת די ונ יה
ב ד ל תיי ם פ תו ח ו ת ול פר ס ם א ת ה פר וט וק ול ים ש ל ה ל צ י ב ור ה ר ח ב

אני רוצה לברך אותך על החלטתך לחקור את סוגיית איסוף מודיעין על אזרחים )״פרשת
NSO״( ,ולבקש ממך להקים ועדת חקירה ממלכתית ,ולא ועדת בדיקה ממשלתית ,כפי
שפורסם בכלי התקשורת.
ועדת חקירה ממלכתית ,שדיוניה פומביים והפרוטוקולים שלה חשופים לציבור ,בפרשה
חמורה כל כך ,היא דרך המלך למניעת הסתרה של מידע חשוב וקריטי להשבת אמון
הציבור במערכת אכיפת החוק ובמשטרה ,והגנה על זכות הציבור לדעת.
יחד עם זאת ,במידה ותוקם ועדת בדיקה ממשלתית ,אני מבקשת להביא לידיעתך את
ההנחיות שלדעת מכון זולת ,חשוב להעביר לוועדת הבדיקה הממשלתית ,בנוגע
למחויבותה על פי דין בכל הקשור לעקרון פומביות הדיון .כפי שהדבר נקבע בפסיקתו של
בית המשפט העליון במסגרת העתירה שהגישה חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון ,והיום
נשיאת זולת לשוויון וזכויות אדם בבבג"ץ  ,258/07ח"כ זהבה גלאון נ' וועדת הבדיקה
הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון .2006
הפסיקה קבעה כי ועדת הבדיקה הממשלתית כפופה לנורמות החלות על ועדות חקירה
ממשלתיות על פי חוק ,בכל הנוגע לח ובתה לקיי ם את דיו ניה ב דלתי ים פ תוח ות ולפרס ם

את ה פרוטו קולים של הד יונ ים בזמ ן אמ ת ,במקרים בהם ניתנו לוועדת הבדיקה סמכויות
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מעין שיפוטיות ובמקרים בהם היא דנה בעניינים בעלי חשיבות ציבורית ,כפי המקרה
שלפנינו.
בנסיבות אלו מ תח ייב להח יל על וועדת הבד יקה את עקרו ן פו מביו ת הד יו ן וא ת נורמ ות

חופש ה מידע כא מור ,בשים לב למעמדו החוקתי הגבוה של עקרון הפומביות ועקרון גילוי
הממצאים הגולמיים ופרסומם )כפי שנקבע בפסקה  6לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה
בבג"ץ  258/07הנ"ל ,עליהם חזר בית המשפט ,מפי הנשיאה ביניש ,בעתירה הנוספת
שהגישה גלאון בנושא זה בבג"ץ  .(1999/07עמדה דומה לזו של בית המשפט כאמור ,נקטה
ועדת זיילר בדין וחשבון שהגישה )ראה שם בפסקה .(3
אני רוצה להדגיש שהלכה פסוקה זו הפכה למוסכמה בקביעת נוהלי עבודתן של ועדות
בדיקה ממשלתית )כפי שניתן למצוא בנוסח החלטת הממשלה מס'  ,1796מיום ,14.6.2010
על הקמת הוועדה לבדיקת האירוע הימי מיום  ,31.5.2010שכינויה "ועדת טירקל"(.
לאור האמור לעיל ,הבקשה של מכון זולת אליך היא לפעול להקמת ועדת חקירה
ממלכתית ,שדיוניה יתקיימו בדלתיים פתוחות ,ולהנחות על פרסום הפרוטוקולים של
הדיונים לציבור הרחב ,טרם הגשת מסקנות הוועדה הסופיות ,וככל שלא מתקיימים
החריגים כפי שנקבעו בפסיקה .במידה ויוחלט להקים ועדת בדיקה ממשלתית ,יש לדאוג
שזו תהיה כפופה לנורמות החלות על ועדות חקירה ממשלתיות על פי החוק ,שתאפשר
לממש את העיקרון של זכות הציבור לדעת.
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