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  העתירה

 של להחלטותיה בנוגע, �1998 ח"התשנ, המידע חופש חוק בעניי& מינהלית עתירה לפניי  .1

 נתיבי� לחוק ד2 סעי# לפי" ממונה רשות"כ מונתה אשר, מ"בע ישראל חוצה כביש, 1 משיבה

 1 משיבה קיבלה, העתירה נושא בהחלטות". המהיר הנתיב" פרויקט על, �2000ס"התש, מהירי�

, 3 ומשיבה, מ"בע תנועה והנדסת טכנולוגיות טרפיטק, 2 משיבה שהגישו בקשות חלקי באופ&

 המהיר הנתיב, 1 עותרת ע� המדינה התקשרות אודות מידע לחשיפת, המידע לחופש התנועה

 המהיר הנתיב – העותרות". המהיר הנתיב" מיז� של ותפעול להקמה זיכיו& חוזה במסגרת, מ"בע

 שפיר חברת, 2 עותרת, שלה הא� וחברת", המהיר הנתיב" ותפעול להפעלת הזיכיו& בעלת, מ"בע

 בסודותיה& פגיעה משו� יש האמור המידע בחשיפת כי, טוענות – מ"בע וימית אזרחית הנדסה

 צו נית&, העותרות של בקשת& יסוד�ועל, העתירה הגשת ע�. פרסומו אסור כ&� ועל, המסחריי�

 הגיעו בעתירה הדיו& במהל*, אול�. שבמחלוקת המידע את למסור 1 משיבה על האוסר ארעי

 למניעת העתירה על עומדות ה& וכיו�, התנגדות& את העותרות צמצמו שבגדרה, להסכמה הצדדי�
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 של בהתקשרותה הקשורי� בלבד בודדי� מסמכי� מתו* מועטי� לסעיפי� בנוגע – המידע חשיפת

  . 1 משיבה ע� 1 עותרת

  

   העובדתי הרקע

 נתיב" מיז� והפעלת להקמת מכרז האוצר במשרד הכללי החשב אג# ִפרס� 2005 בשנת  .2

 במקביל –) מהירי� נתיבי� חוק – להל&( �2000ס"התש, מהירי� נתיבי� בחוק כהגדרתו –" מהיר

 של והפעלתו הקמתו מטרת). המכרז – להל&( אביב�לתל בכניסה, למערב ממזרח, 1 מספר לכביש

 היא) המהיר הנתיב מיז� או המהיר הנתיב פרויקט – להל&( המכרז נושא" המהיר הנתיב" מיז�

 המהיר בנתיב לנסיעה עדיפות מת& באמצעות אביב תל לעיר בכניסה התנועה עומסי הפחתת

 רכבי� לנסיעת נועדה המהיר הנתיב קיבולת יתרת כאשר; תפוסה�רבי ולרכבי� ציבורית לתחבורה

 במכרז. המהיר בנתיב התנועה לגודש בהתא� המשתנה בסכו�, אגרה לתשלו� בתמורה פרטיי�

 – קרי), BOT )Built, Operate, Transfer במתכונת יתבצע המהיר הנתיב פרויקט כי, נקבע האמור

, הזיכיו& תקופת כל במש* אותו ויתחזק יפעיל, הפרויקט את ויממ& יקי� במכרז יזכה אשר הזכיי&

  . למדינה הזיכיו& את יעביר – האמורה התקופה ובתו�, שני� �30ל במכרז שנקבעה

  

 וימית אזרחית הנדסה שפיר, 2 עותרת הקימה, תנאיו פי�ועל במכרז התמודדות לצור*  .3

 זכתה 2007 אוגוסט בחודש אשר – מ"בע המהיר הנתיב, 1 עותרת את), שפיר – ג� להל&( מ"בע

 עותרת לבי& המדינה בי& נחת� למכרז בהתא�). הזיכיו� בעלת או הזכיי� – ג� להל&( ל"הנ במכרז

 להל&( הצדדי� בי& פשרה הסכמי בעניינו נחתמו וא# תיקוני� בו הוספו לימי� אשר, זיכיו& חוזה 1

 לחוזה צד" ולפיה, סודיות הוראת נכללה הזיכיו& בחוזה כי, עתה כבר יודגש). הזיכיו� חוזה –

 מטעמו מי ידי על או ידו על שנתקבל ומסמ� מידע כל מלאה בסודיות לשמור מתחייב הזיכיו�

 קיו� למטרת למעט, שהיא דר� בכל כאמור המסמ� או המידע את לגלות ולא למיז� הקשור

  ).  הסודיות תניית או הסודיות סעי� – להל&" (הזיכיו� חוזה
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 טרפיטק, 2 ומשיבה; 1 עותרת מטע� ההקמה כקבל& שימשה, שפיר, 2 עותרת  

 שפיר של המשנה מקבלני כאחד שימשה), טרפיטק – ג� להל&( מ"בע תנועה והנדסת טכנולוגיות

" ממונה רשות"ל, מ"בע ישראל חוצה כביש חברת, 1 משיבה מונתה 5.1.11 ביו�. זו במסגרת

 על לפקח, השאר�בי&, הוא שתפקידה; מהירי� נתיבי� לחוק ד2 סעי# לפי, המהיר הנתיב לפרויקט

 או הממונה הרשות – ג� להל&( המהיר הנתיב והפעלת להקמת הזיכיו& כבעלת, 1 עותרת

  ). הממונה

  

 חוק לפי הממונה לרשות בקשה, המידע לחופש התנועה, 3 משיבה הגישה 29.4.12 ביו�  .4

 מחוזה העתק לקבלת), החוק או המידע חופש חוק – להל&( �1998ח"התשנ, המידע חופש

 לקבלת ל"הנ החוק לפי בבקשה לממונה טרפיטק פנתה, 6.5.12 ביו�, זה למועד בסמו*. הזיכיו&

 שהגישה תביעה לצור* זאת; המדינה לבי& 1 עותרת שבי& בהתקשרות הקשורי� שוני� מסמכי�

 שהתנהלה תובענה של בגדרה הוגשו אשר די&�בי כתבי – טרפיטק ביקשה אלו בכלל. שפיר נגד

 הסכמי�; אלו בהליכי� שנתקבלו החלטות וכ&, בוררות של בדר* 1 עותרת לבי& המדינה בי&

 בי& שהועברו שוני� מסמכי� וכ&, המהיר הנתיב לפרויקט בקשר המדינה ע� 1 עותרת שכרתה

 מקוריי� תכנוני� זה ובכלל – הפרויקט תכניות"; התחשבנות" מסמכי לרבות, זה בעניי& הצדדי�

 חופש לחוק 13 לסעי# בהתא�. הנדו& בעניי& שהוצאו עבודה הפסקת וצווי; שבוצעו ושינויי�

 העותרות עמדת את הממונה ביקשה וכ&, ל"הנ לפניות העותרות של תגובת& נתבקשה, המידע

  . הזיכיו& חוזה את שלה האינטרנט באתר לפרס� לכוונתה ביחס

  

 לאפשרות וכ&, המידע לגילוי האמורות הבקשות לשתי העותרות התנגדו, בתגובותיה&  .5

 מרבית תחת חוסה שהתבקש המידע כי וטענו; הממונה של האינטרנט באתר הזיכיו& חוזה ִפרסו�
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 זה בכלל. המידע חופש לחוק 9 בסעי# הקבועות, מידע מפרסו� להימנע יש שבעטיי& העילות

 בסודות מדובר כי; הזיכיו& בחוזה הסודיות סעי# נוכח המבוקש המידע את לחשו# אי& כי, נטע&

 עוולות חוק – להל&( �1999 ט"התשנ, מסחריות עוולות חוק לפי לחשפ� שאי& מסחריי�

 �1981 א"התשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות לנוכח ג� המידע מגילוי להימנע יש כי); מסחריות

 בי& הבוררות הליכי ניהול בהמש* לפגוע עלולה המידע חשיפת כי); הפרטיות הגנת חוק – להל&(

 התייעצויות של תרשומות, פנימיי� בדיוני� קשור מהמידע חלק לפחות וכי; למדינה העותרות

  . המדינה ע� ומת& משא בדבר מידע או פנימיות

  

 מהמידע חלק לחשו#, טרפיטק של בבקשתה החלטה הרשות קיבלה 25.6.12 ביו�  .6

 ומת& הזכיי& ע� המדינה התקשרות שעניינו מידע בי& להבחי& יש כי, צוי& בהחלטה. המבוקש

 גו# שִהנו, הזכיי& של העסקית והתנהלותו לפעילותו הנוגע מידע לבי&, ידו� על לציבור השירות

 לפגוע עשויה אשר, שלישיי� לצדדי� האחרו& מהסוג מידע מחשיפת להימנע ראוי כי; פרטי

 חוק שמטרת לכ* לב בשי�, עתידיי� במכרזי� מלהתמודד מסחריי� גופי� להרתיע וא# בזכיי&

 בדבר החלטה קבלת בעת, מקו� מכל וכי; ציבורית מרשות מידע חשיפת היא המידע חופש

 ההשלכות כלל את ולבחו& הרלבנטיי� השיקולי� מכלול את בחשבו& להביא יש, המידע חשיפת

 של בקשותיה מרבית את הממונה דחתה, ל"הנ בהחלטה. המבוקש המידע בהעברת הכרוכות

 ולא כללי ניסוח; ברשותה קיי� אינו המידע כי העובדה – ובכלל�, שוני� משיקולי�, טרפיטק

 ומיונו איסופו, שהתבקש מהמידע חלק של איתורו כי העובדה; הבקשה מסעיפי חלק של מפורט

 לחסות ראוי שבעטיו, ועומד תלוי בוררות הלי* של וקיומו; סבירה בלתי משאבי� בהקצאת כרו*

 המדינה בי& שנחת� הזיכיו& חוזה את לחשו# הרשות החליטה, זאת בצד. שהתבקש מהמידע חלק

 שה� מימוניי� מסחריי� נתוני�" המהווי� בחוזה פרטי� מגילוי הימנעות תו*, זאת; העותרת לבי&

 הממונה ציינה הסודיות לתניית בנוגע העותרות לטענות באשר". הזכיי& של מסחרי סוד
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 לחוזה צד הייתה המדינה שכ&, עצמו הזיכיו& לחוזה מתייחסת אינה הסודיות חובת כי, בהחלטתה

 12.6.12 מיו� בהחלטה, בדומה. הממונה אצל או אצלה שהתקבל מסמ* או במידע מדובר ואי&, זה

 של טיעוניה& ייתדח תו*, שלה האינטרנט באתר הזיכיו& חוזה את לפרס� הממונה החליטה

 ביו� ידה� על נתקבלה דומה והחלטה; החוזה מתו* מסוימי� נתוני� להסתרת בכפו# א*, העותרות

  . 3 משיבה של בבקשתה, 5.9.12

  

, כאמור הזיכיו& חוזה את לפרס�, 5.9.12 ומיו� 25.6.12 מיו� הממונה של החלטותיה נגד  .7

 לחשיפת התנגדות& את צמצמו כי, העותרות הודיעו בה הדיו& במהל* אול�; העתירה הוגשה

. מסמכי� בשלושה שסומנו בודדי� לפרטי� ביחס א* ההתנגדות עומדת זה בשלב וכי, המידע

 כתוצאה 1 לעותרת הצפויות בהכנסות העוסק, הזיכיו� לחוזה ח"כ נספח ִהנו הראשו� המסמ�

 ע� הוסכ� שעליו במנגנו& וכ&; צפוי שנתי פדיו& – קרי, המהיר הנתיב במסגרת האגרות מגביית

 הזכיי& ישל� – המצופה מהפדיו& גבוה יהא בפועל השנתי שהפדיו& ככל, לפיו אשר, המדינה

 המפורטי� נתוני� לחסות העותרת מבקשות, זה במסמ*. ולהפ*, מהפער מסוי� אחוז למדינה

 – קרי, המהיר הנתיב של" ההפעלה משנות אחת בכל לייחוס השנתי הפדיו�" בדבר בטבלה

 השני המסמ�. המהיר הנתיב של הפעלה שנת בכל, שייגבו מהאגרות 1 לעותרת הצפויות ההכנסות

, בו וכלולי�, הצדדי� בי& בוררות בעקבות 1 עותרת לבי& המדינה בי& שנחת� פשרה הסכ� ִהנו

 להסתיר העותרות מבקשות זה במסמ*. ל"הנ ח"כ לנספח ביחס והשלמות תיקוני�, השאר�בי&

 בהתקיי�, לזכיי& תשל� שהמדינה מקסימאליי� סכומי� –" שבהערכה סכו�" המבטאי� נתוני�

, האגרה מערכת בדבר, הזיכיו� לחוזה ב"י נספח הוא השלישי המסמ�. ש� הקבועי� התנאי�

 מבקשות זה מסמ* מתו*. המהיר הנתיב במסגרת התנועה בקרת ומערכת המתחל# השילוט מערכת

 פועלות מטעמה המערכות שבו האופ& על המלמדי�, שוני� מספריי� נתוני� לחסות העותרות
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 לפרטי� ביחס. בפועל הדברי� למצב בהתא�, נתו& בזמ& לגבות שיש האגרה סכו� את ומחשבות

  . שלפניי הדיו& נסב כ* ועל; עתירת& על העותרות עומדות, כאמור, אלו

  

 משפט� לבית העותרות שהגישו נוספת עתירה התנהלה, דנ& לעתירה במקביל כי, יודגש  .8

 תוספת גילוי בדבר; דנ& העתירה הגשת לאחר שנתקבלה, הממונה של אחרת החלטה נגד, זה

 שנתגלעו נוספות מחלוקות של לסיומ& והביאה, 2013 ספטמבר בחודש שנחתמה, הזיכיו& לחוזה

 והצדדי�, האמור המסמ* פרסו� את למנוע בבקשה המשפט�לבית פנו העותרות. הצדדי� בי&

' כב( המשפט�בית דחה יו� של בסופו. דנ& בעתירה שנפרשו לאלו דומי� נימוקי� השמיעו

 על או עצמו הזיכיו& חוזה על חלה אינה הסודיות תניית כי בקובעו, העתירה את) אור�ב& השופטת

 הוא המבוקש המידע כי; למדינה הזכיי& שמסר מסמ* או מידע בבחינת אינ� ה� שכ&, לו התוספות

 ולאור, המהיר בנתיב המשתמשי� ציבור על השלכתו בשל היתר�בי&, מובהק ציבורי אופי בעל

 שמדובר המלמד באופ&, מהירי� נתיבי� בחוק מראש קבוע הזיכיו& הסכ� של שתוכנו העובדה

 את המצדיקות נסיבות להוכיח הנטל את הרימו לא העותרות וכי; בכללותו לציבור הנוגע במידע

 העותרות ידי�על שנוצר כזה או, מסחרי סוד המהווה במידע מדובר אי& שכ&, המסמכי� הסתרת

); 4.5.14( 'ואח מ"בע ישראל חוצה כביש' נ' ואח מ"בע המהיר הנתיב 16864�03�14 מ"עת(

  ). המאוחרת העתירה – להל&

   

  הצדדי� טיעוני

 ִהנה במחלוקת כיו� המצויי� הפרטיי� את לחשו# הממונה החלטת כי, טוענות העותרות  .9

 המצדיק ציבורי אינטרס על הצביעו לא המשיבות – גיסא מחד שכ&; העניי& בנסיבות סבירה בלתי

 משמעותיות הצדקות קיימות – גיסא ומאיד*; לחוק 10 סעי# לפי כנדרש, המידע חשיפת את

 גורסות, ראשית. ל"הנ לחוק 9 בסעי# הקבועות עילות מספר יסוד� על, המידע מחשיפת להימנעות
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 לב בשי� זאת; המבוקש המידע את לחשו# אי&, הזיכיו& בחוזה הסודיות תניית לנוכח כי, העותרות

� אי ואשר ציבורית לרשות שהגיע מידע לגלות אי& שלפיו, המידע חופש לחוק) 7)(ב(9 לסעי#

 מאופי כמתחייב – למדינה רב מידע מסרו כי, מוסיפות ה& זה בהקשר. למסירתו תנאי היה גילויו

 הסודיות תניית וכי; הסודיות תניית על הסתמכות תו* – המכרז נושא המורכבת ההתקשרות

 המצוי המידע, העותרות לשיטת, ובעיקר, שנית. זה בעניי& הצדדי� של דעת� אומד על מלמדת

 זה בהקשר. ל"הנ לחוק) 6)(ב(9 סעי# לפי, גילויו את למנוע שיש מסחרי סוד כדי עולה במחלוקת

 ובקרת התנועה בקרת, האגרה מערכות שעניינו, ב"י נספח מתו* המספריי� הנתוני� גילוי כי, נטע&

 שבמחלוקת הנתוני� פרסו� כי; 1 עותרת של העבודה שיטת לחשיפת יביא, המתחל# השילוט

 הנתיב פרויקט מהפעלת 1 עותרת של ההכנסות את יחשו#, הפדיו& ביעד העוסק ח"כ נספח מתו*

 אותו לשמור הזכות את יש פרטית חברה שלכל, ועסקי מסחרי במידע שמדובר בעוד – המהיר

 לחשיפת א# יביא שגילויי�, הפשרה הסכ� מתו* המספריי� הנתוני� לגבי ג� וכ*; בסודיות

 יסב אלו מסמכי� מתו* האמורי� הפרטי� גילוי כי, גורסות העותרות. 1 עותרת של הפיננסי המודל

, בכלל – לציבור, בגילויו חייבת פרטית שחברה במידע מדובר אי& וכי; הפי* בלתי נזק לה&

 בסתירה תעמוד א# המידע חשיפת כי, העותרות מוסיפות האמור יסוד�על. בפרט – ולמתחריה

, בעליו בהסכמת שלא מסחרי בסוד שימוש על האוסר, מסחריות עוולות לחוק) 2)(ב(6 לסעי#

 לאור המידע ממסירת להימנע יש א# אלו ובנסיבות; חוזי לחיוב בהתא� נעשה השימוש כאשר

 עוד. די& כל פי על לגלותו שאי& מידע של גילויו על האוסר, המידע חופש לחוק) 4)(א(9 סעי#

 מספקי� מנגנוני� קיימי� מכוחו שהותקנו ובתקנות מהירי� נתיבי� בחוק כי, העותרות טוענות

  . הציבור ידי�על נוספת בבקרה צור* ואי&, והפעלתו המהיר הנתיב מיז� על לפיקוח

  

 חופש חוק לפי לדיו& המוצא נקודת, העותרות לעמדת בניגוד כי, גורסת הממונה הרשות  .10

 המידע מבקש, ככלל, ולפיכ*, יסוד זכות – ציבורית מרשות למידע הזכות של היותה היא, המידע
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 קיומו להוכחת הנטל וכי; במידע כלשהו אישי עניי& או אינטרס של קיומו על להצביע צרי* אינו

 הרשות לגישת, בענייננו. זה לחריג הטוע& של לפתחו מוטל, האמור" הגילוי כלל"ל חריג של

 מדובר כי נפסק וכבר, פרטי גו# לבי& המדינה שבי& בהתקשרות עוסק המבוקש המידע, הממונה

 את למנוע העותרות על והנטל, בו לעיי& זכאי אד� כל אשר, מובהק ציבורי אופי בעל במידע

 ביתר בענייננו חלה האמורה ההלכה, לשיטתה. מיוחדי� טעמי� ודורש, מוגבר ִהנו – חשיפתו

, ארוכה תקופה להימש* צפויה המדינה לבי& 1 עותרת בי& שההתקשרות לעובדה לב בשי�, שאת

 בהתחשב וכ&; משאבי� עתיר פרויקט הפעלת באמצעות לציבור שירות 1 עותרת תעניק שבמהלכה

 ההשלכות בדבר, הרחב הציבור על ממשית השפעה בעלות הוראות כולל הזיכיו& חוזהש, בכ*

 לעמדת. המהיר בנתיב שימוש בגי& אגרה לתשלו� הנוגע בכל וכ& הפרויקט של התקציביות

 היא זה ובכלל, כאמור המידע גילוי בדבר לכלל חריג להוכחת בנטל עמדו לא העותרות, הממונה

 הפגיעה את להבהיר ומבלי פירוט כל ללא, לסודיות וכללית סתמית טענה מעלות ה& כי  – גורסת

 נושא בהחלטות כי; לחוק) 6)(ב(9 סעי# לפי כנדרש – המידע מחשיפת כתוצאה לה& שתוסב

 חשיבותו לנוכח לחשפו שיש מידע בי&, הנוהגת להלכה בהתא�, הבחנה נערכה העתירה

 של העסקית והתנהלותו פעילותו על הגנה לש� מגילויו להימנע שיש מידע לבי&, הציבורית

 של מובהק עסקי מידע על להג& כדי, השני מהסוג מידע חשיפת נמנעה בענייננו כי; הזכיי&

 באופ& למדינה יד&� על נמסר לא במחלוקת המצוי המידע, העותרות לעמדת בניגוד וכי; העותרות

 שנקבע לתוכ& בנוגע, לניסוח� צד הייתה שהמדינה מסמכי� מתו* בפרטי� שמדובר אלא, בלבדי

 יסוד�על. ציבורי אופי הנושא במידע שמדובר ומכא&, במכרז וה& מהירי� נתיבי� בחוק ה& מראש

. שבמחלוקת המידע על חלה אינה הסודיות תניית כי גורסת א# הממונה הרשות, האחרו& הטע�

 מערכות שעניינו, ב"י נספח כי, הממונה מציינת פרטני באופ& במחלוקת המצוי למידע בהתייחס

 הזכיי& של ספציפיות פעולה שיטות מכיל אינו – המתחל# השילוט ובקרת התנועה בקרת, האגרה

 נספח כי; במכרז פורסמו ואשר המדינה שהציבה דרישות כולל אלא, שלו קונקרטיי� נתוני� או
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 אלא, העותרות אודות חשבונאי גולמי נתו& כל חוש# אינו, כאמור השנתי בפדיו& העוסק, ח"כ

 שצוי& הפשרה הסכ� וכי; המכרז במסגרת ופורסמו המדינה ידי�על שנמסרו בנתוני� שמדובר

, הסכומי� ללא, השנתי הפדיו& להשלמת בנוגע, הצדדי� בי&" התחשבנות מנגנו&" רק מתאר, לעיל

 י�נכלל לא וממילא, לחסות הממונה החליטה – 1 עותרת לגבי בו הקונקרטיי� הנתוני� את כאשר

  . מסחריי� סודות בו

  

 את לדחות יש כי ה& א# סוברות, המידע לחופש התנועה, 3 ומשיבה, טרפיטק, 2 משיבה  

  .הממונה הרשות של לאלו דומי� טעמי� יסוד� על, העתירה

  

  הנורמטיבית המסגרת

, מעג& את זכות� של אזרחי המדינה 1998שנחקק בשנת  המידע חופש חוק  .11

מרשויות הציבור. שורשיה של זכות זו עוגנו בפסיקה מקדמת דנא, ותושביה לקבל מידע 

אול� החוק הרחיב את זכות� של אזרחי המדינה ותושביה לקבל מהרשויות מידע א# 

 זכות ביצירת הוא שבחוק החידוש עיקר" כי, נפסק וכבר; בנושא שאי& לה� נגיעה ישירה בו

 את לפניו תפתח ציבורית רשות כי – בדבר נוגע הוא אי� א� ג� – ותושב אזרח לכל הקנויה

 מ"עע" (בחוק ובמפורט במפורש המצויני� לחריגי� בכפיפות והוא, ציבוריי� בנושאי� תיֶקיה

, 465) 1(נח ד"פ, המדינה מבקר משרד, ישראל מדינת' נ מ"בע" האר#" עיתו� הוצאת 8282/02

 אמצעי היותה –ובכלל� בבסיסה של הזכות לקבלת מידע מספר רציונאליי�, )). 2003( 472

 ִתפקוד& הבטחת לש� הרשויות על ויעילי� ראויי� וביקורת פיקוח להפעלת הציבור בידי חיוני

 ִהנו ידה�על הנאס# המידע אשר, הציבור כנאמ& משמשת הציבורית הרשות כי העובדה וכ&; התקי&

: ראו וכ&); 6.9.06( 'ואח גרמ� יעל' נ גבע אריה ד"עו 7024/03 מ"עע( מיחידיו אחד כל לטובת

 גבוהה להשכלה המועצה 9135/03 מ"עע; לעיל, "האר#" עיתו� הוצאת בעניי& 8282/02 מ"עע
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 חברת' נ התחבורה משרד – ישראל מדינת 6013/04 מ"ועע); 19.1.06( "האר#" עיתו� הוצאת' נ

  )). 1.2.06( מ"בע הישראלית החדשות

  

, תושב או ישראלי אזרח לכל" שלפיה, לחוק 1 בסעי# הקבועה מידע לקבלת הזכות  .12

 בהוראות מסייגה והחוק, יחסית אלא מוחלטת אינה", ציבורית מרשות מידע לקבל הזכות

 לא הציבורית הרשות כי קטגורית שנקבע במידע עוסק לחוק) א(9 סעי#. �9ו 8 בסעיפי� שנקבעו

 סוגי רשימת מונה לחוק) ב(9 וסעי#; חיוניי� ציבוריי� באינטרסי� פגיעה מחמת זאת, תמסרו

 בסודות העוסק, לחוק) 6)(ב(9 סעי#, בעיקר, רלבנטי לענייננו. למסרו חייבת הרשות שאי& מידע

 חייבת אינה מינהלית רשות כי וקובע; מקצועיי� או מסחריי� לענייני� הנוגע ובמידע, מסחריי�

 עלול שפרסומו, כלכלי ער� בעל שהוא או מקצועי סוד או מסחרי סוד שהוא מידע" למסור

 הקשורי� מקצועיי� או מסחריי� לעניני� הנוגע מידע וכ�, בערכו ממשית פגיעה לפגוע

". כלכלי או מסחרי, מקצועי באינטרס ממשית פגיעה לפגוע עלול שגילויו, אד� של לעסקיו

 חופש בחוק הוגדרו לא" מקצועיי� או מסחריי� ענייני�"ו" מקצועי סוד", "מסחרי סוד" המושגי�

 הקבוע" מסחרי סוד" למונח להעניק יש הא�, לשאלה באשר שונות דעות נשמעו בפסיקה. המידע

 מדובר שמא או, מסחריות עוולות בחוק לו שניתנה המשמעות את – המידע חופש בחוק

 אשר, רחבה לשו& נוקט) 6)(ב(9 שסעי#, נקבע מקו� מכל אול�; יותר מצומצמת במשמעות

 סוד"ל מסחריות עוולות בחוק הקבועה ההגדרה תחת חוסי� שאינ� ומידע מסמכי� על ג� חולשת

); 11.11.08( ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות' נ מ"בע קשת שידורי 10845/06 מ"עע" (מסחרי

 העיסקיי� ההגבלי� רשות – ישראל מדינת' נ המידע לחופש התנועה 11120/08 מ"ועע

 מינהלית הרשות בבוא כי, נפסק), לעיל( קשת שידורי בעניי& 10845/06 מ"בעע)). 17.11.10(

 עליה – לחוק) 6)(ב(9 שבסעי# ההגדרה בגדר בא אשר – מידע חשיפת בדבר החלטה לקבל

 הציבור זכות, המידע שבחשיפת הציבורי האינטרס בדבר לשיקולי�, היתר�בי&, משקל להעניק
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 בצד. המידע מחשיפת כתוצאה הצפויה הפגיעה ומידת המידע מבקש של האישי העניי&, לדעת

 לקחת ציבורית רשות ע� המתקשר פרטי גו� על, ככלל כי בחשבו� להביא יש" כי, צוי& זאת

 לכ* לב בשי� זאת א*"; ...הציבור של לעיונו פתוח בהתקשרותו הכרו� המידע כי בחשבו�

 א� אלא, בידיה מצוי אודותיו שמידע או לרשות מידע שמסר במי לפגוע נועד לא" שהחוק

 גו# של להתקשרות הנוגע מידע חשיפת בעניי&, נפסק עוד". ...בגילוי מובהק ציבורי עניי� ישנו

 בתנאי המדובר הלוא: "מובהק ציבורי אופי בעל במידע מדובר כי, ציבורית רשות ע� פרטי

 הגור� שהעביר התשלומי� ובפרטי פרטי%עסקי גור� לבי� ציבורית רשות בי� חוזית התקשרות

, הציבור של כשלוחתו הרשות פועלת כזה חוזה על בחתימתה. החוזה מכוח לרשות העסקי

 אחד כל וזכאי – הציבור זכאי אחרת מסקנה להצדיק שבכוח� מיוחדי� טעמי� ובהיעדר

 מתכליתו מתבקשת זו מסקנה. מבוצעי� הללו וכיצד ההתקשרות תנאי ה� מה לדעת – מיחידיו

 המידע של ומהיותו הציבור כלפי בה חבה שהרשות הנאמנות מחובת, החוק של האמורה

 כיודע בו רואי� הרשות ע� להתקשר הבוחר עסקי גו�. הציבור של קניינו בידיה המצוי

 של לעיונו פתוח בהתקשרותו הכרו� המידע – בחוק הקבועי� לסייגי� בכפו� – כי ומסכי�

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

 והאינטרסי� הזכויות בי& איזו& העניי& בנסיבות לערו* יש כי, נקבע מקו� מכל)). 2002( 822

 11120/08 מ"עע: והשוו ראו( המידע מחשיפת כתוצאה שיוסב הנזק למידת לב בשי�, המתחרי�

  ). לעיל, העיסקיי� ההגבלי� רשות %  ישראל מדינת' נ המידע לחופש התנועה

  

 א� להחלטה נדרשת זו כאשר הציבורית הרשות בשיקולי ד& לחוק 10 סעי#, זה בהקשר

 מכוח... מידע למסור סירוב לשקול בבואה" כי ומורה; לגלותו חייבת שאינה מידע לחשו#

, במידע המבקש של לעניינו, היתר בי�, דעתה הציבורית הרשות תית�, %9ו 8 סעיפי� הוראות

 בריאות על שמירה של מטעמי� המידע שבגילוי הציבורי לעניי� וכ�, בבקשתו זאת ציי� א�

  ". הסביבה איכות על שמירה או, בטיחותו או הציבור



  
        מנהליי�מנהליי�מנהליי�מנהליי�משפט לענייני� משפט לענייני� משפט לענייני� משפט לענייני� ����בית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כבית

        לפני כב' השופט י' נוע�לפני כב' השופט י' נוע�לפני כב' השופט י' נוע�לפני כב' השופט י' נוע�
  הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'    49820498204982049820����09090909����12121212    עת"מעת"מעת"מעת"מ  

        

   

 12

   

  הפרט אל הכלל מ�

  . להידחות העתירה די& כי מסקנה לכלל הגעתי, הצדדי� טענות את ששקלתי לאחר  .13

  

 שבעטיי� המסמכי� כלל את לחשו# העותרות של הסכמת& לנוכח כי, יוער לכל ראש

 הייתה הא�, בשאלה לדו& הצור* מתייתר – מתוכ� ספציפיי� פרטי� למעט, העתירה הוגשה

. הזיכיו& שבחוזה הסודיות תניית לנוכח הללו המסמכי� את מלחשו# מנועה הממונה הרשות

 אינה זו תנייה לפיה הממונה של בהחלטתה פג� מצאתי לא ממילא כי, אעיר הצור* מ& למעלה

 שנכללה הסודיות תניית, כזכור. מתוכ� פרטי� על – יוצא וכפועל, האמורי� המסמכי� על חלה

 ומסמ� מידע כל מלאה בסודיות לשמור מתחייב הזיכיו� לחוזה צד" כי, קובעת הזיכיו& בחוזה

 כאמור המסמ� או המידע את לגלות ולא למיז� הקשור מטעמו מי ידי על או ידו על שנתקבל

 הרשות שציינה כפי). הוספה ההדגשה" (הזיכיו� חוזה קיו� למטרת למעט, שהיא דר� בכל

 א# היא הדברי� ומטבע, ומיוזמתה המדינה ידי�על נוסחו לו והנספחי� הזיכיו& חוזה, הממונה

 מהווי� אינ� האמורי� המסמכי� כי, נהיר אלו בנסיבות. הפשרה הסכ� לניסוח ג� צד הייתה

 צד הייתה המדינה שכ&, מהעותרות הממונה הרשות או המדינה ידי�על" שנתקבל מסמ* או מידע"

 פרטי� על או עליה� חלה אינה הסודיות תניית ולפיכ*; נכתבו ה� יסוד&�שעל ולהסכמות לניסוח�

 למסקנה כי, אעיר. המסמכי� תוכ& של מהותית מבחינה וה&, התנייה נוסח מבחינת ה& – מתוכ�

, 16864�03�14 מ"עת( המאוחרת בעתירה ג�) אור ב� השופטת' כב( זה המשפט� בית הגיע דומה

 העותרות בטענת לדו& הצור* א# מתייתר האמור לאור כי, הדברי� בשולי יודגש עוד). כאמור

מידע " שעניינו, לחוק) 7)(א(9 סעי# לפי ג� העניי& בנסיבות המידע גילוי את לאסור יש לפיה

 זה בעניי& טענותיה& שכ&..."; למסירתוגילויו היה תנאי �שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאי

  . הסודיות תניית על נסמכות ממילא
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 בהחלטות להתערב עילה קמה לא כי סבורני, העותרות טענות ביתר שעיינתי לאחר ג�  .14

  .לחסות העותרות שמבקשות הפרטי� את לחשו#, הממונה

  

 אד� של זכותו עוגנה המידע חופש חוק חקיקת ע�, שלעיל הנורמטיבית בסקירה כאמור  

 ולפיכ*; המבוקשי� בפרטי� אישי עניי& להראות צור* ללא ג� ציבורית מרשות מידע לקבלת

 בכפו#, ציבורית רשות ביד המצוי מידע חשיפת היא, זה חוק לפי בבקשות לדיו& המוצא נקודת

 אינטרס בבקשותיה& לפרט �3ו 2 ממשיבות נדרש בהכרח לא, דהיינו. בחוק הקבועי� לחריגי�

 ממסירת להימנע הרשות שוקלת כאשר רק עולה זה לטע� משקל להעניק הצור* שכ&, במידע אישי

 היא המחדל ברירת כאשר; ל"הנ לחוק 10 סעי# לפי, המידע חופש חוק מעילות אחת בגי& מידע

  . כאמור, המידע חשיפת

  

 השיקול, בענייננו שאירע כפי, המידע לחשיפת התנגדות מתעוררת כאשר ג�: ויודגש  

 שעל השיקולי� ממכלול אחד טע� ומהווה, בלבדי אינו – אישי עניי& של היעדרו או קיומו בדבר

�על מידע למסירת לבקשה לסרב הא� דעתה שיקול הפעלת במסגרת, חשבו& בכלל להביא הרשות

 לעניי�" ג� משקל להעניק א# הרשות על, האמור הטע� בצד. בחוק הקבועות העילות אחת יסוד

 על שמירה או, בטיחותו או הציבור בריאות על שמירה של מטעמי� המידע שבגילוי הציבורי

 מקצועי סוד בגי& מידע מחשיפת להימנעות הנוגע ובכל; ל"הנ 10 בסעי# כאמור" הסביבה איכות

 קיומו, לדעת הציבור זכות כגו& לשיקולי� א# להתייחס יש –) 6)(ב(9 סעי# לפי מסחרי מידע או

 ג��כמו, המסחרי הסוד של בערכו הפגיעה מידת, הנדו& בעניי& ציבורי פיקוח של היעדרו או

 שעליו), לעיל( קשת שידורי בעניי& 10845/06 מ"בעע כאמור – הסוד בבעל הפגיעה מידת

 כמה עד השאלה: "האמור הדי&�בפסק הודגש א# האחרו& בעניי&. בטיעוניה& העותרות נסמכות
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. לעסקיו המסחרי הסוד של מרכזיותו במידת, היתר בי�, תלויה הסוד בבעל המידע גילוי יפגע

 יותר יפגע המידע גילוי כי ברור כ�, המסחרי הסוד בעל של עסקיו ללב נוגע שהמידע ככל

 או בהשגתו המידע בעל שהשקיע ההשקעה מידת מה, השאלה נשאלת כ�. ולהפ�, בעסקיו

 נית& שלא, הרלבנטיי� השיקולי� כלל איזו& לאחר, יימצא א� רק". המסחרי הסוד של בפיתוחו

 עדיפות תינת& – המסחרי הסוד על ההגנה או המידע חופש – גובר השיקולי� מבי& איזה לקבוע

  ). 83 בפסקה, ש�( האחרו& לשיקול

  

, נהיר, הרלבנטיי� השיקולי� כלל בי& הממונה הרשות שערכה האיזו& במסגרת, בענייננו  .15

, פרטי גו# ִהנה 1 עותרת, אמנ�. המבוקש המידע בחשיפת ציבורי אינטרס שקיי�, גיסא מחד

 חשיפת� מתבקשת בענייננו אול�; הכספיי� חות"והדו הכנסותיו בחשיפת חייב אינו ככלל אשר

, המדינה ע� – פרטי כזכיי&, 1 עותרת בי& שנחת� פשרה והסכ� זיכיו& חוזה מתו* פרטי� של

, ועוד זאת. המידע בשקיפות רבה חשיבות שיש ומכא&, ציבורי משאב אודות פומבי מכרז בעקבות

 מפרויקט הזיכיו& בעל של הכנסותיו בדבר במידע שיש הציבורית בחשיבות הכיר המחוקק א#

 תוכנו את ציבוריי� נתיבי� לחוק ב2 בסעי# קבע כ&�ועל; האמורות הנסיבות לאור, המהיר הנתיב

הסכומי� שישולמו  את, היתר� בי&, יכלול אשר – הזכיי& לבי& המדינה בי& שייכרת זיכיו& חוזה של

ידי המדינה, המועדי� לתשלומ� �ידי בעל הזיכיו& או שישולמו לבעל הזיכיו& על�למדינה על

אופ& החיוב באגרה וקביעת הדרכי� לגבייתה, לרבות באמצעות  את וכ&, ואופ& ביצוע התשלומי�

 צוי& א# זה סעי# לחקיקת ההסבר בדברי. מערכת המופעלת באופ& אלקטרוני או באופ& אחר

 אי� ולכ�, המהיר בנתיב וזכויותיו הציבור חובות על המשפיעי� ה� אלה נושאי�" כי, במפורש

) שעה הוראת) (אגרה נתיבי( ציבורי לרכב מהירי� נתיבי� חוק הצעת" (חוזי בהסדר להסתפק

 הציבורית החשיבות על מלמד בחקיקה אלו הוראות עיגו&). 181 ח"ה, �2005ה"התשס), תיקו&(

 ונגיש חשו# והיותו, לציבור זה מידע שבגילוי החשיבות על להקיש נית& ומכא&, הנושא שבהסדרת

 הפסיקה, מכ* יתרה. לעיל שנסקרו, המידע חופש חוק בבסיס העומדי� הרציונאלי� לאור זאת –
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 שכ&, לעיל רכאמו, המדינה ע� פרטיי� גורמי� של חוזי� שבחשיפת הציבורי באינטרס הכירה כבר

 התשלומי� ובפרטי פרטי%עסקי גור� לבי� ציבורית רשות בי� חוזית התקשרות בתנאי מדובר"

 של כשלוחתו הרשות פועלת כזה חוזה על בחתימתה ...לרשות העסקי הגור� שהעביר

 כל וזכאי – הציבור זכאי אחרת מסקנה להצדיק שבכוח� מיוחדי� טעמי� ובהיעדר, הציבור

 החברה 6576/01 א"ע" (מבוצעי� הללו וכיצד ההתקשרות תנאי ה� מה לדעת – מיחידיו אחד

  .לענייננו ג� יפי� והדברי�); לעיל, .א�.פי.סי של מיסודה לייזו�

  

 במידע או מקצועיי� בסודות פגיעה בדבר העותרות של טענותיה& עומדות, גיסא מאיד�  .16

 הועלו זה בעניי& העותרות טענות כי, בהחלטותיה הממונה הרשות קבעה זה בעניי&. מקצועי

. בה& לפגוע יכולה מסירתו וכיצד מסחרי סוד המהווי� הנתוני� אודות לפרט מבלי, גור# באופ&

 האמורי� הפרטי� רק כי טוענות ה& וכיו�, התנגדות& את העותרות צמצמו בעתירה הדיו& במהל*

מקצועי או שהוא בעל ער* מידע שהוא סוד מסחרי או סוד " כדי העולה מידע מהווי� שבמחלוקת

כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכ& מידע הנוגע לענייני� מסחריי� או 

מקצועיי� הקשורי� לעסקיו של אד�, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, 

 הדיו& *ובמהל, דנ& בעתירה ג�. המידע חופש לחוק) 6)(ב(9 סעי# כהגדרת", מסחרי או כלכלי

 או מסחרי סוד כי עולי� מתבקשת חשיפת� שמניעת הפרטי� מדוע העותרות הבהירו לא, שלפניי

 חברה של הכנסותיה אודות במידע מדובר כי היו זה בעניי& טענותיה& ועיקר; עליו להג& שיש מידע

 מערכות בדבר, ב"י נספח מתו* לפרטי� באשר ג�, כ*. בפרסומ& חייבת אינה היא אשר, פרטית

: בעתירה הדיו& במהל* העותרות כ"ב ציי& זה בעניי&. התנועה ובקרת המתחל# השילוט, האגרה

 שלי שהמערכות יודעי� א�. שלנו הפעולה שיטות את יבי& הוא האלה הנתוני� את שיראה מי"

 את ומבי& בתחו� שנמצא מי אז, מסוימי� יציאה ומספרי מסוימי� כניסה מספרי ע� להיות צריכות

 לשאלות במענה: "הוסי# בהמש*". פועלות שלי המערכות אי* להבי& יכול הוא, האלה הדברי�
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 זאת". שלנו המערכות תיחשפנה כיצד שאמרתי לדברי� מעבר להסביר בכוחי אי&, המשפט� בית

, פומבי מכרז במסגרת המדינה ע� 1 עותרת התקשרות של יוצא פועל ִהנו האמור המידע, ועוד

 נלמדי� ממילא, לחסות מבקשות שהעותרות הפרטי� מרבית – הממונה הרשות שהבהירה וכפי

 שידורי בעניי&, 10845/06 מ"בעע הדי& פסק� על זה בעניי& נסמכות העותרות. המכרז מהוראות

 השונות העובדתיות הנסיבות בשל ול2, דנ& למקרה זה מעניי& להקיש נית& לא אול�), לעיל( קשת

 במידע מדובר אי&, קשת שידורי בעניי& העובדתית למסכת ובניגוד, בענייננו. המקרי� שבי&

 בנתוני� שעסקינ& אלא, העסקית פעילות& של ִלבה� לב את המהווה, לבד& יצרו שהעותרות

 בנוגע המדינה ע� מהתקשרותה כתוצאה 1 עותרת של הכנסותיה בדבר, וכלכליי� מספריי�

 פורטו ואשר; פומבי ובמכרז בחקיקה שפורסמו והוראות להנחיות בהתא�, ציבורי למשאב

 כי, הטענה נשענת סמ*�על ברור לא, כ&�על. לניסוח� צד הייתה שהמדינה הסכמי� במסגרת

 כי, הדיו& לצור* אניח א� ג�, זאת ע�". מקצועי  סוד" או", מסחרי סוד" כדי העולה במידע מדובר

 עולה שהוא כ*, המידע חופש לחוק) 6)(ב(9 בסעי# המופיעה הרחבה ההגדרה תחת חוסה המידע

מידע הנוגע לענייני� מסחריי� או מקצועיי�" הקשורי� " או", כלכלי ער* בעל מידע" כדי

 מחשיפת כתוצאה לה& שתוסב הפגיעה מהי הבהירו לא כלל העותרות שממילא הרי – לעותרות

 באינטרס ממשית פגיעה" או המידע של" בערכו ממשית פגיעה" שכ& כל לא, האמור המידע

, העותרות טענו זה בעניי&. המידע לגלות סירוב להצדיק כדי האמור בסעי# כנדרש", מקצועי

, המשפט�בית של התערבותו ראויה שבעטיו" הפי* בלתי נזק" לה& יוסב כי, הזדמנויות במספר

 פגיעה משו� המידע בחשיפת יש מדוע הבהירו לא, כלשהו נזק אודות פירוט כל מסרו לא אול�

 שלא וסתמית כללית טענה זה בעניי& טענו ולמעשה, מקצועי באינטרס או עצמו במידע כלשהי

 התנאי� מתקיימי� כי להראות בנטל העותרות עמדו שלא נהיר, אלו בנסיבות. ועיקר כלל בוססה

  . ש� המפורטי� מהטעמי�, מידע למסור לסרב כדי) 6)(ב(9 בסעי# הנדרשי�
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 הנתוני� שבגילוי הציבורי האינטרס שבי& באיזו&, העניי& בנסיבות, האמור לאור  .17

 לפי להגנה הראוי מקצועי או מסחרי מידע הנתוני� היות בדבר העותרי� טענת לבי&, שבמחלוקת

 בסיס כל בהיעדר, העליונה על הראשו& השיקול של ידו – המידע חופש לחוק) 6)(ב(9 סעי#

  . העותרות לטענות

  

 הטענה את ביססו לא ממילא א# העותרות, לעיל האמור לנוכח כי, אוסי# הדברי� בשולי  

 עילה קמה לא ולפיכ*, מסחריות עוולות בחוק כהגדרתו" מסחרי סוד" מהווה האמור המידע לפיה

מידע אשר אי& לגלותו " שעניינו, המידע חופש לחוק) 4)(א(9 סעי# לפי המידע מחשיפת להימנע

  ". על פי כל די&

  

  התוצאה

 תחולתו ואשר 25.9.12 יו�מ הביניי� צו. נדחית העתירה, לעיל האמורכל  על אשר  .18

 צוה ביטול. מבוטל – שבמחלוקת המידע פרסו� על האוסר, 20.2.14 מיו� בהחלטתי צומצמה

  . 3 30,000 של בסכו� מהמשיבות אחת כל בהוצאת תישאנה העותרות .10.7.14 ביו� לתוק# יכנס

  

, באמצעות , ותחזיר לידי העותרותהדי&�מפסק עותקי� הצדדי� כ"לב תמציא המזכירות  

המידע שבעניי& פרסומו התמקדה את  וללכיד&, אשר �כל המסמכי� שהוגשו עלאת  כוח&,� בא

  .המחלוקת

  

        , בהיעדר הצדדי�. , בהיעדר הצדדי�. , בהיעדר הצדדי�. , בהיעדר הצדדי�. 2014201420142014ביוני ביוני ביוני ביוני     12121212נית& היו�, י"ד בסיוו& התשע"ד, נית& היו�, י"ד בסיוו& התשע"ד, נית& היו�, י"ד בסיוו& התשע"ד, נית& היו�, י"ד בסיוו& התשע"ד,         

 

 יור� נוע�, שופטיור� נוע�, שופטיור� נוע�, שופטיור� נוע�, שופט



  
        מנהליי�מנהליי�מנהליי�מנהליי�משפט לענייני� משפט לענייני� משפט לענייני� משפט לענייני� ����בית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כבית

        לפני כב' השופט י' נוע�לפני כב' השופט י' נוע�לפני כב' השופט י' נוע�לפני כב' השופט י' נוע�
  הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'הנתיב המהיר בע"מ ואח' נ' כביש חוצה ישראל בע"מ ואח'    49820498204982049820����09090909����12121212    עת"מעת"מעת"מעת"מ  
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