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 עתירה מנהלית

 החוק) –(להלן  1998-פי חוק חופש המידע, התשנ"חל

הדו"ח שהוכן במשרד האוצר בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב למסור לידי העותרת את  .1
 המו"מואשר מתאר את הפגיעה הכלכלית הצפויה במדינת ישראל ובאזרחי ישראל כתוצאה מכישלון 

 .)"שהמידע המבוקאו " "דו"ח המחקר(להלן: " הפלסטיניםעם 

לבקשת המידע לא עומדת בהוראות  ואשר תשובת, כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב .2
 .בהגשת עתירה זושכר טרחת עורכי דינה בבהוצאות העותרת ו ,החוק והפסיקה

 

 בקליפת האגוז

שר האוצר חשף, בשלושה נאומים שונים, כי הוכן במשרדו ולבקשתו דו"ח מחקרי, המתאר את  .3
על מצבה הכלכלי של ישראל ועל מצבו  הח"מ] –[עם הפלסטינים  יהיו מכשלון השיחותההשלכות ש"

 ".הכלכלי של כל אזרח ישראלי

שום דבר " בכלכלת ישראל ועל תוצאות שהן "נסיגה דרמטיתשר האוצר, הדו"ח מתריע מפני " לדברי .4
 " לרווחת אזרחי ישראל, היה וייכשל המו"מ עם הפלסטינים. רסניותפחות מה

הסוגיה המרכזית והחשובה ביותר שעל ר חומרת הדברים וחשיבות המידע לסוגיה שהיא ללא ספק לאו .5
 , ביקשה העותרת לגלות את הדו"ח לפי חוק חופש המידע. סדר היום הציבורי בישראל
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 : סעיפים בחוק חופש המידע-לבקשת המידע בהסתמך על שלושה תתי ירבסהמשיב  .6

אינה יכולה לעמוד מכמה הסיבות, בראש  משיבטענה זו של ה :) (פגיעה ביחסי החוץ)1(א)(9סעיף   .א
כל הנתונים הכלכליים מכיוון שלדברי שר האוצר, הדו"ח אינו מבוסס על מידע סודי (" ובראשונה

כולם יודעים והמסקנות המתוארות בו ידועות לכל העולם (" ")נמצאים על אותה רשת גלובלית
 "). זקה שלנובדיוק מי אנחנו ומה נקודות החולשה והחו

אינה יכולה לעמוד ביחס לדו"ח עובדתי  משיב: טענה זו של ה) (מידע על מדיניות)2(ב)(9סעיף   .ב
", אינו נופל תחת לצורך גיבוש מדיניותומקצועי, שכן הפסיקה קבעה שדו"ח כזה, אפילו הוכן "

 תחולת הסייג שבסעיף האמור. 

לה לעמוד כיוון שבחינת השיקולים שקבעו הדין : טענה זו אינה יכו) (חוות דעת פנימית)4(ב)(9סעיף   .ג
גילוי המידע והפסיקה ביחס לשימוש בסייג זה נוטה לטובת גילוי המידע בצורה חד משמעית. 

זכות הציבור למידע, לפיקוח על הרשות, לבריאותו של הציבור ולבטיחותו, כמו גם ישרת את 
הדו"ח גילוי  ,מנגד בעו לטובת גילוי.כל אלה שיקולים שנק – העובדה שהוא ידוע לצדדים שלישיים

. המשמעות היא שמאזן השיקולים שנקבע בפסיקה מצדיק את 'אפקט מצנן'-אינו מקים כל חשש ל
והעולם יאמין  -עלינו להכיר בכך שאם השיחות יכשלו כדברי שר האוצר, "גילוי דו"ח המחקר, או 

הנסיון להעמיד פנים ... הזה יהיה לזה מחיר, וכדאי שנדע מהו המחיר -שהן נכשלו בגללנו 
 ". שהמציאות אינה מתרחשת באמת הוא אף פעם לא רעיון טוב

לבקשת המידע שהעותרת שלחה כדין אינה עומדת בחובות הנימוק  נוסף על כל האמור, תגובת המשיב .7
, ועל כן יש ממנולחוק חופש המידע) הנדרשות  11(ו) לחוק חופש המידע) והמידתיות (סעיף 7(סעיף 

 וק לטובת העותרת את הוצאות עתירה זו, ללא תלות בתוצאתה. לפס

 נפנה לפירוט האמור, דבר דבור על אופניו. .8

 

 המידע המבוקש וחשיבותו הציבורית

נשא שר האוצר נאום בוועידת "גלובס" לעסקים, ובו תחזית קודרת באשר לנזקים  8.12.13ביום  .9
ישראל כתוצאה מכשלון המו"מ עם  הכלכליים הצפויים למשק כולו ולכל אחד ואחד מאזרחי

כי מדובר בהערכות המבוססות על דו"ח שהוכן על ידי מחלקת המחקר  הבהירהפלסטינים. שר האוצר 
 במשרד האוצר.

, מצ"ב 8.12.13", הארץ, לפיד מאיים: בלי התקדמות במו"מ עם הפלסטינים הממשלה תהיה בסכנה"
 .1כנספח 

ונחרצות בנאום שנשא בכנס של המכון למחקרי ביתר פירוט  שר האוצר על הדבריםחזר  29.1.14ביום  .10
 ביטחון לאומי:

, בחודשים האחרונים באגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר דו"ח מחקר מיוחד שהוכן לבקשתי"
מוכיח שאם המשא ומתן עם הפלסטינים יתקע או יתפוצץ ונכנס למציאות של חרם אירופי, אפילו 

תיסוג אחורה, כל אזרח ישראלי יפגע ישירות בכיסו, יוקר המחיה חלקי מאוד, הכלכלה הישראלית 
 .יעלה, תקציבי החינוך, הבריאות הרווחה והבטחון יקוצצו, שווקים בינלאומיים רבים יסגרו בפנינו

[...] 

וכדאי יהיה לזה מחיר,  -והעולם יאמין שהן נכשלו בגללנו  -שאם השיחות יכשלו  עלינו להכיר בכך
 .הזהשנדע מהו המחיר 
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הטיוטה הראשונה של דו"ח הכלכלן הראשי הושלמה לפני כמה ימים והשורה התחתונה שלה ברורה 
ישראל היא מדינה מוטת יצוא, ולפיכך פגיעה במיוחד ללחצים מבחוץ. אם לא יהיה הסדר מדיני,  –

 [...] .שתפגע באופן ממשי בכיסו של כל ישראלי נסיגה דרמטיתכלכלת ישראל עומדת בפני 

ה אומר לישראלים 'חרם אירופי', הם חושבים שהכוונה היא שהשנה הקממבר לא יגיע בזמן. כשאת
מהסחר הישראלי הוא עם האיחוד  33%זה לא המצב. אירופה היא שוק הסחר העיקרי שלנו. 

שבו יש פגיעה של  -ויש חמורים ממנו  -האירופי. אם לא יהיה הסדר מדיני ונכנס לתסריט הסביר 
הייצוא  - FDI-ה -א לאיחוד האירופי וייפסקו ההשקעות הזרות הישירות מהאיחוד בלבד בייצו 20%

מיליארד שקל בשנה,  11-מיליארד שקל בשנה, הפגיעה בתוצר תהיה כ 20-, בכ2013יפגע, בערכים של 
 .עובדים יפוטרו באופן מיידי 9,800-ו

גורם ליוזמי החרם לחשוב  , כי זהשעדיף שלא נדבר על הנושאאני מכיר כמובן את הטענה האומרת  
זוהי טענה שהלחץ עובד עלינו, ובכך אנחנו מזמינים על עצמנו לחצים נוספים. עם כל הכבוד, 

של מי שאינו מכיר בכך שאנחנו חיים בעולם חדש, שקוף וחשוף, שבו הכל ידוע וכל  מיושנת
והבנק  OECD-הנתונים הכלכליים נמצאים על אותה רשת גלובלית. האירופים והאמריקאים וה

העולמי וחברות הדירוג, כולם יודעים בדיוק מי אנחנו ומה נקודות החולשה והחוזקה שלנו, בין אם 
הנסיון להעמיד פנים שהמציאות אינה מתרחשת באמת הוא אף פעם לא נדבר על זה ובין אם לאו. 

 ". רעיון טוב

, מצ"ב 29.1.14לכליסט, ", כתתעכב רזה לא שהקממב -לפיד: "חרם אירופי יפגע בכיס של כולם "
 .2כנספח 

 דבריו בשלישית, הפעם בוועידת הנשיאים:זר שר האוצר על , ח17.2.14ביום  .11

מחלקת  .המשא ומתן ההשלכות הכלכליות שיהיו לכשלון כשר האוצר זהו גם תפקידי להבהיר את"
המחקר של משרדי בחנה לבקשתי תסריטים שונים של ההשלכות שיהיו מכשלון השיחות על מצבה 

. לא אפרט פה את סוג הסנקציות שלמולן הכלכלי של ישראל ועל מצבו הכלכלי של כל אזרח ישראלי
ו הפרטית לרווחת שום דבר פחות מהרסניותעלולה ישראל לעמוד, אבל התוצאות עלולות להיות 

 .של כל אזרח ישראלי

הייצוא הוא המרכיב המרכזי בהצלחתה של ישראל, והייצוא שלנו תלוי לחלוטין ביחסינו עם שאר 
טק -שהוצג לממשלה הישראלית לפני כחודשיים מדבר על תעשיית ההיי  OECD-העולם. דו"ח ה

גם הם יודעים שזה הופך הישראלית כעל מנוע הצמיחה העיקרי שלנו, אבל גם אויבינו יודעים זאת. 
 ".את הכלכלה שלנו לפגיעה במיוחד למול כל סוג של חרמות וסנקציות בינלאומיות

 . 3כנספח , מצ"ב 17.2.14", כלכליסט, לפיד: "הסכם עם הפלסטינים ייצר כלכלה טובה ויציבה לישראל"

ולא יכול להיות ין עליהן אהבאות, עובדות הדבריו של שר האוצר היו בהירים וברורים, ומהם עולות  .12
 :חולק

המפרט את ההשלכות הכלכליות על מדינת ישראל  מקצועידו"ח  1לבקשת שר האוצר הוכן במשיב   .א
 ;וצאה מכשלון המו"מ עם הפלסטינאיםואזרחי ישראל כת

 לכלכלת ישראל כתוצאה מכשלון המו"מ;לעיל)  )2נספח " נסיגה דרמטיתדו"ח המחקר צופה "  .ב

לרווחתו הפרטית של כל  לעיל) )3נספח  "הרסניותפחות מ שום דברדו"ח המחקר צופה תוצאות "  .ג
 אזרח ישראלי כתוצאה מכשלון המו"מ.

 

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3622998,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3622998,00.html
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 והפיכתו לחלק מהדיון הציבורי המידע חשיבות

ה על סדר היום הציבורי במדינתנו: אין חולק כי יחסי ישראל עם הפלסטינים הוא הנושא הראשון במעל .13
בכל מערכת  תהמרכזי המו"מ עם הפלסטינים הוא הסוגיה ;םממשלות קמו ונפלו על יחסן לפלסטיני

מלחמות פרצו,  ;א צפוי להפוך למשני בעתיד הנראה לעיןוועד היום, ולא נראה שה 1992-בחירות מ
טרוריסטים  ;עם הפלסטינים המו"מ בקשר עם ומהומותהסכמים נחתמו, התקיימו הפגנות, עצרות 

עם ירבו פקודות, עסקים הוחרמו או החרימו, והכל בקשר קיבלו חנינות, עיתונים נמכרו, חיילים ס
פיגועים  ;ראש ממשלה בישראל נרצח בשל המו"מ עם הפלסטינים ;המו"מ של ישראל עם הפלסטינים

 .קשר איתויצאו לפועל ב

 . לחלק מהדיון הציבורי המידע אודותיה הפיכתגוזרת את חשיבות של הסוגיה האדירה חשיבותה  .14

שנה, אלא כזה  20-יבורי שהוא לא רק החשוב ביותר המתנהל בישראל מזה יותר מבדיון צאנו עוסקים  .15
 על זהות האנשים הנבחרים להנהיג את המדינה בכל מערכת בחירות.  וראשיתהמשפיע בצורה ישירה 

בין פיסות המידע אודות השלכות כשלונו של המו"מ עם הפלסטינים הוא  שמחקראין כל הגזמה בטענה  .16
לכל דיון ציבורי העוסק במו"מ זה, שכן יש בו כדי להשפיע על מידת הצורך בניהול  החיוניות ביותר
 .האופן בו יש לנהל אותו עלהמו"מ כמו גם 

מדובר במידע שהוא לא פחות מחיוני לצורך הדיון הציבורי בסוגיה המרכזית משמעות הדברים ברורה:  .17
שהסתרתו פוגעת בצורה ישירה  חקרבדו"ח מ. ככזה, מדובר ביותר שעל סדר יומה של מדינת ישראל

 של כל אזרחי מדינת ישראל. בחופש הביטויומהותית 

עלינו להכיר בכך שאם שר האוצר הצליח, בדרכו המיוחדת עם מילים, לתמצת עמדה זו במשפט " .18
 ". מהו המחיר הזה וכדאי שנדעיהיה לזה מחיר,  -והעולם יאמין שהן נכשלו בגללנו  -השיחות יכשלו 

מהווה פגיעה מהותית בריבונותו של העם, ביכולתו לבחור את ההנהגה  דו"ח המחקר תרתבנוסף, הס .19
האם פעולות ההנהגה הנבחרת תואמות את ערכיו  לפקח ולבקרהטובה ביותר למדינה, ובאפשרותו 

 והאינטרסים שלו. 

" דרמטית נסיגהבעניין קל ערך: שר האוצר היה ברור כשמש כשתיאר כי הדו"ח צופה "מדובר ודוק, אין  .20
תוצאה מכשלון המו"מ עם הפלסטינים. " לרווחת אזרחי ישראל כהרסניותבכלכלת ישראל והשלכות "

כלכליות של כשלון -מה צפויות להיות ההשלכות המאקרו והמיקרוהריבון, זכאי לדעת הוא העם, 
די המו"מ, שכן אחרת אין באפשרותו לבקר ולהעריך האם ההנהגה המדינית עושה את מה שנדרש בכ

 להבטיח את עתידו הכלכלי, כיחידים וכעם. 

הנסיון להעמיד פנים שהמציאות אינה שוב, נראה כי שר האוצר הסכים עם עמדה זו כשנאם כי " .21
 ". מתרחשת באמת הוא אף פעם לא רעיון טוב

לבסוף, מדובר במידע אודות כספי הציבור (הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית), שנאסף והוכן  .22
 בור ואשר יש בו כדי לאפשר לציבור לתכנן את עתידו הכלכלי, כעם וכיחידים, כראוי. בכספי הצי

, של הציבור בזכות הקניין" הרסנית"-" ודרמטיתמניעת דו"ח המחקר מהציבור כמוהו כמתן יד לפגיעה " .23
  ".מהו המחיר הזהוכדאי שנדע יהיה לזה מחיר, במילותיו של שר האוצר: "או 

ו"ח המחקר הוא לא פחות מחיוני, וזאת לאור שלושה רציונלים, שלא במפתיע המשמעות היא שגילוי ד .24
(עע"ם  חופש הביטוי, פיקוח ובקרה וזכות הקניין :זהים לאלה שעומדים ביסוד דיני חופש המידע

 ., פורסם בנבו])17.11.10[ התנועה לחופש המידע נ' רשות ההגבלים העסקיים 11120/08
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 יכיםומיצוי הל להליך רקע עובדתי

העותרת היא עמותה רשומה, הפועלת למען קידום ערכים של שקיפות ודמוקרטיה ואשר מטרותיה  .25
העיקריות הנן, בין השאר, הגשמת החזון והפוטנציאל הטמון בחוק חופש המידע וקבלת מידע מרשויות 

 בעניינים ציבוריים.

הגב' אנט ( 1מידע במשיב היא הממונה על יישום חוק חופש ה 2. המשיבה האוצרהוא משרד  1המשיב  .26
 ).קליימן

בבקשת מידע לפי חוק חופש המידע, המבקשת את המידע  2פנתה העותרת למשיבה  22.1.14ביום  .27
 .")בקשת המידע(להלן: " המבוקש בעתירה זו

 .4כנספח מצ"ב  22.1.14בקשת המידע מיום 

 כי דו"ח המחקר לא הושלם.  טען המשיבבתחילה  .28

לדברי שר האוצר הסותרים טענה זו מפורשות, ולאחר  המשיבמת לב לאחר שהעותרת הסבה את תשו .29
לבקשת המידע בהסתמך על ) 19.5.14(ביום  סירב המשיב(בכתב ובע"פ) של העותרת, מספר תזכורות 

) (מידע 4(ב)(9-) (מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב), ו2(ב)(9) (חשש לפגיעה ביחסי החוץ), 1(א)(9סעיפים 
יידונו ויידחו  . טענות המשיב")הודעת הסירוב(להלן: " מיים) לחוק חופש המידעבדבר דיונים פני

 בהמשך.

 .5כנספח מצ"ב והודעת הסירוב תכתובות הצדדים 

ומכאן , לעותרת כל ברירה מלבד פניה לערכאה משפטית למימוש זכויותיה ההותירלא  הודעת הסירוב .30
 עתירה זו.

 

 וקשלעותרת זכות למידע המב -הטיעון המשפטי 

 לחוק חופש המידע. 2הוא "רשות ציבורית", כהגדרתה בסעיף  אין חולק שהמשיב .31

 לחוק חופש המידע. 2אין חולק שהמידע המבוקש הוא "מידע" כהגדרתו בסעיף  .32

 לחוק חופש המידע. 7אין חולק שבקשת המידע עומדת בהוראות סעיף  .33

לחוק חופש  8-9דע כדין בסעיפים חוק חופש המידע קובע באילו עילות הרשות רשאית לסרב לבקשת מי .34
 המידע. 

בשורה הנטל להוכיח את עמידת הרשות באחד הסייגים המנויים בחוק מוטל כולו על הרשות: "יוזכר כי  .35
דין נפסק כי הנטל להוכחת קיומו של הסייג מוטל על הרשות הטוענת לחיסיון -נכבדה של פסקי

, פורסם 11.11.02[ הרב רגב נ' יד ושם 717/02ם) -עת"מ (י( ומבקשת שלא לחשוף את המידע שברשותה"
, פורסם בנבו]; עת"מ 27.6.13[ רגבים נ' ראש המנהל האזרחי 32725-05-12ם) -: עת"מ (יכן ראובנבו]; 

 , פורסם בנבו]).29.1.02[ א.ב.א. נ' משרד הבריאות 344/01ם) -(י

) לחוק 4(ב)(9-) ו2(ב)(9), 1(א)(9 לפי סעיפים, לתחולתם של שלושה סייגים, כאמור המשיב טעןבענייננו,  .36
 חופש המידע. 
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בחובת הנימוק  לא עמד המשיבבטרם נבחן סייגים אלה ונראה כי אינם מתקיימים בענייננו, יש לציין כי  .37
את הוצאות העותרת בהגשת עתירה זו,  והמוטלת על רשות בסירוב לבקשת מידע, ולכן יש להטיל עלי

 .ך, כפי שיפורט בהמשללא קשר לתוצאתה

 

 ) (פגיעה ביחסי חוץ) בענייננו1(א)(9אין תחולה לסעיף 

) אשר דן ביחסי החוץ של מדינת ישראל 1(א)(9הרינו להפנותכם לסעיף בהודעת הסירוב כי " המשיב טען .38
 לעיל). ) "5נספח ומסמך זה רלוונטי לנושא זה ועוסק בנגזרות ממנו ומדיניות הממשלה בו

בבטחון פורשות כי גילוי דו"ח המחקר מקים 'חשש לפגיעה מ ןלא טע שהמשיבראשית, יש לציין  .39
  .) לחוק)1(א)(9' (לשון סעיף שלה החוץ ביחסיהמדינה או 

, את אי גילויו מכוח ו, בפני עצמבכדי להצדיקשהדו"ח דן ביחסי החוץ של מדינת ישראל  אין די בכך .40
ק, מהו החשש לפגיעה בביטחון היה לכל הפחות לטעון, לא כל שכן לנמ משיב), ועל ה1(א)(9אותו סעיף 

חוק חופש ) ל1(א)(9המבחן ההסתברותי שקבע המחוקק בסעיף המדינה או ביחסי החוץ שלה: "
שבהתקיימו חל איסור לגלות מידע שעלול לפגוע בבטחון המדינה או  –הוא מבחן החשש  המידע

טחון הציבור. אכן, אין זה מבחן העולה לכלל 'ודאות קרובה' דוגמת זה המשמש כסייג לפגיעה בחופש בב
)) אולם אין זה 1989( 617) 4(שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב 680/88בג"ץ הביטוי מכוח צנזורה (

שני נ' המשרד  2007/11" (בג"צ מבחן המסתפק באפשרות כלשהי, ולו גם רחוקה, לפגיעה כאמור גם
  , פורסם בנבו]).5.2.12[ להגנת הסביבה

, כי זה שעדיף שלא נדבר על הנושאאני מכיר כמובן את הטענה האומרת שנית, כדברי שר האוצר, " .41
מזמינים על עצמנו לחצים נוספים. עם כל  גורם ליוזמי החרם לחשוב שהלחץ עובד עלינו, ובכך אנחנו

של מי שאינו מכיר בכך שאנחנו חיים בעולם חדש, שקוף וחשוף, שבו הכל  זוהי טענה מיושנתהכבוד, 
והבנק  OECD-ידוע וכל הנתונים הכלכליים נמצאים על אותה רשת גלובלית. האירופים והאמריקאים וה

אנחנו ומה נקודות החולשה והחוזקה שלנו, בין אם  העולמי וחברות הדירוג, כולם יודעים בדיוק מי
הנסיון להעמיד פנים שהמציאות אינה מתרחשת באמת הוא אף פעם לא נדבר על זה ובין אם לאו. 

 לעיל). ) "2נספח רעיון טוב

בענייננו, אין מדובר בדו"ח מחקר שנעשה על יסוד מידע מסווג. זהו דו"ח כלומר, שר האוצר מבהיר ש .42
אנחנו חיים בעולם חדש, שקוף וחשוף, שבו הכל ידוע "ל יסוד דו"חות כלכליים גלויים: ע מחקר שנעשה

והבנק  OECD-וכל הנתונים הכלכליים נמצאים על אותה רשת גלובלית. האירופים והאמריקאים וה
(שר " ומה נקודות החולשה והחוזקה שלנוהעולמי וחברות הדירוג, כולם יודעים בדיוק מי אנחנו 

 . )ל, לעיהאוצר

על כן, כל ארגון, ממשלה או גורם, עוין, ניטראלי או ידידותי, המעוניין לקבל את המידע שבדו"ח  .43
אינו  1המחקר, נדרש רק להעסיק את המומחים המתאימים ולבצע את המחקר בעצמו. משהמשיב 

ללא קושי מעסיק זוכי פרס נובל, הרי שניתן למצוא מומחים בקליבר דומה לאלה המועסקים אצלו 
 . ניכר

המשמעות היא שכל גורם שהמידע שבדו"ח המחקר מעניין אותו או שעלול לפגוע במדינת ישראל יכול,  .44
כולם יודעים בדיוק בקלות יחסית, לבצע מחקר דומה ולהגיע למסקנות דומות לאלו שמצויות בדו"ח: "

 .), לעיל(שר האוצר "מי אנחנו ומה נקודות החולשה והחוזקה שלנו

 ע, כאמור, שר האוצר שמכיר את הדו"ח, תכניו והאופן בו הוכן על בוריים. לאותה מסקנה הגי .45

טענה (" כדי 'חשש לפגיעה בבטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה' דו"ח המחקרלפיכך, אין בגילוי  .46
 . לגביו ) לחוק אינו מתקיים1(א)(9, והסייג שבסעיף ), לעיל", שר האוצרמיושנת

http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/case/5718924
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 ע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב) בענייננו) (מיד2(ב)(9אין תחולה לסעיף 

) הרי שהמסמך הינו טיוטה שהועברה לשר לצורך 2(ב)(9אף לפי סעיף כי " טען המשיבבהודעת הסירוב  .47
 לעיל).  ) "5נספח מדיניותאותה גיבוש 

) לחוק): 2(ב)(9(לשון סעיף  "על אודות מדיניות"שדו"ח המחקר הוא מידע  טוען המשיבכאן, שוב, לא  .48
יכול לכלול כל סוג מידע ), אשר משיב' (לשון הלצורך גיבוש מדיניות' שהוכןבין מסמך  מהותי הבדל יש

 מדיניות (דרישת חוק חופש המידע).  "על אודות"רלוונטי, לבין מידע 

ההשלכות שיהיו מכשלון לחלוטין. כותרת דו"ח המחקר, " ומקצועיבענייננו, מדובר בדו"ח עובדתי  .49
" (שר האוצר, לעיל), השיחות על מצבה הכלכלי של ישראל ועל מצבו הכלכלי של כל אזרח ישראלי

והוא אינו מניח, חוזה , מלמדת שאין בו כל מידע אודות המדיניות המתגבשת של מדינת ישראל בנושא
 אם'. כולו נתונים וסברות מקצועיות על 'מה יקרה. או מודיע על כשלון צפוי

, אפילו הם משפיעים על עיצוב המדיניות (כפי שראוי ומקצועיים כמו דו"ח המחקרדו"חות עובדתיים  .50
מידע על "), אינם מהווים משיב" (לשון תשובת המדיניותאותה לצורך גיבוש שישפיעו) ואף אם הוכנו "

 : ) לחוק חופש המידע2(ב)(9ואינם נכנסים לגדר הסייג שבסעיף  "אודות מדיניות

שנאסף  מידע עובדתי) על 2(ב)(9את הסייג שבסעיף  אין להחילכפי שציינתי, מקובל עליי כי ככלל "  .א
 גבע נ' גרמן 7024/03" (עע"מ , והדברים ראויים במקרה זהלצורך גיבוש מדיניותעל ידי הרשות 

 , פורסם בנבו]); 6.9.06[
 

תחויב לגלות "חצי מלאכה" ) נועד לאפשר לרשות לעצב מדיניות ציבורית, בלי ש2(ב)(9סעיף "  .ב
 מידע עובדתי ומקצועיאין המשיבה יכולה להסתתר תחת סעיף זה, מאחר שהדו"ח מכיל . לציבור

שבת נ' עיריית  2151/07עת"מ (ת"א) " (באשר למצוק, ועליו אין להחיל את הסייג הקבוע בסעיף זה
 , פורסם בנבו]); ]11.6.08נתניה

 
ידי רשות -ה רשות שלא לגלות מידע עובדתי, שנאסף עלההוראה אינה צריכה להתפרש כמסמיכ"  .ג

. חשיפתו של מידע עובדתי, בטרם גיבוש מדיניות, תוכל להועיל, לעיתים, לצורך גיבוש מדיניותה
הזכות לדעת באור חוק חופש " (ז' סגל, למניעת עיצוב מדיניות על סמך מידע עובדתי בלתי מדויק

 ). 200], 2000[ המידע

לגלות את דו"ח  ו) לחוק חופש המידע בסירוב2(ב)(9להסתמך על סעיך  יב אינו יכולהמש, לאור האמור .51
המחקר העובדתי והמקצועי. זאת, אפילו אם דו"ח המחקר הוכן 'לצורך גיבוש מדיניות', שהרי אלה 
בדיוק המילים בהם משתמש בית המשפט העליון בקובעו שהסעיף לא יחול על בקשות לגילוי מידע 

 .עובדתי

) 2(ב)(9דו"ח המחקר אינו עולה כדי 'מידע על אודות מדיניות בשלבי עיצוב' והסייג שבסעיף  משכך, .52
 .לגביו לחוק אינו מתקיים

 

 ) (חוות דעת שניתנה לצורך החלטה) בענייננו4(ב)(9אין תחולה לסעיף 

מדובר במסמך אשר הועבר לשר האוצר כמסמך פנימי לצורך קבלת כי " טען המשיבבהודעת הסירוב  .53
" חלטה ומדובר בנושא שבו המדיניות והדיונים בסוגיה זו טרם נסתיימו וההחלטות טרם נתקבלוה

 לעיל).  )5נספח 
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חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו ) לחוק חופש המידע, הוא "4(ב)(9הרכיב הרלוונטי בסעיף  .54
 ". לצורך קבלת החלטה

אין כל החלטה ששר האוצר של שר האוצר, והמו"מ עם הפלסטינים אינו מצוי בתחום אחריותו אלא ש .55
ההשלכות שיהיו מכשלון השיחות על מצבה יכול לקבל, שלטובתה הוא נדרש לדו"ח מחקר שכותרתו "

כלומר, השאלה האם " (שר האוצר, לעיל). הכלכלי של ישראל ועל מצבו הכלכלי של כל אזרח ישראלי
אוצר, ולכן דו"ח המחקר המפרט מה יהיו לנהל מו"מ עם הפלסטינים אינה מסורה להחלטתו של שר ה

לצורך קבלת "), לא ניתן 4(ב)(9ההשלכות מכשלון המו"מ, אפילו הוא מהווה 'חוות דעת' לעניין סעיף 
 ."החלטה

 משיבממילא החלטת ה, ) לחוק מתקיים לגבי המידע המבוקש4(9, ואפילו אם הסייג שבסעיף בנוסף .56
כאמור, המסקנה לחוק חופש המידע: " 10בחני סעיף במ נדרשת לעמודשלא לגלות את דו"ח המחקר 

לחוק, אינה סוף הדרך. הוראה זו אינה אוסרת על הרשות  )4(ב)(9סעיף  אליה הגענו בדבר תחולת הוראת
ות כן. בבוא הרשות לשקול לסרב למסור את למסור את המידע המבוקש, אלא אינה מחייבת אותה לעש

החשש מפני "אפקט  -המידע עליה לוודא כי הדבר עולה בקנה אחד עם תכלית החריג (ובמקרה דנן 
חוק. המלאכה, ל 10סעיף מצנן"), לצד התחשבות ביתר השיקולים הרלוונטיים, לרבות אלה המנויים ב

כפי שאמרנו, היא מלאכת שקילה ואיזונים, והוראות החוק הן בבחינת "נוסחת איזון גמישה שיש לבנות 
" )249המועצה להשכלה גבוהה, בעמ'  וליישם בהתחשב בנתוניו ובנסיבותיו של כל מקרה ומקרה" (עניין

 .)], פורסם בנבו5.9.12[ מדינת ישראל נ' גישה 3300/11(עע"מ 

אינו מאפשר לחוק חופש המידע (כמו גם חובות כלליות מתחום המשפט המנהלי)  10קיומו של סעיף  .57
שניתנה לצורך קבלת החלטה,  דו"ח המחקר חוות דעתמידע ולו בשל היותו הלסרב לבקשת  למשיב

 במילים אחרות, הרשות אינה: "10היה להפעיל שיקול דעת בהתאם לשיקולים המנויים בסעיף  וועלי
יכולה לסרב למסירת המידע שנתבקש תוך הישענות בלעדית על האינטרס הציבורי הכללי הקיים 
בשמירה על כנות הדיונים ועל האפקטיביות שלהם. סירוב כזה הופך בפועל את הסייגים דוגמת 

לסייגים מוחלטים שאינם מאפשרים הפעלת שיקול דעת בכל  חוק חופש המידעל (4(ב)(9שבסעיף  הסייג
מקרה נתון, והדבר אינו מתיישב עם לשונם של ההסדרים הסטטוטוריים שנסקרו. וחשוב מכך, הדבר 

הסדרים אלה החותרים להגשים את עקרון חופש המידע אינו מתיישב עם התכלית הכללית שביסוד 
 המועצה להשכלה גבוהה נ' עיתון "הארץ" 9135/03" (עע"מ בכל הנוגע לפעילותן של רשויות ציבוריות

 , פורסם בנבו]).19.1.06[

 

 לחוק חופש המידע 10לפי סעיף  השיקוליםבחינת 

סור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות בבואה לשקול סירוב למלחוק חופש המידע קובע כי " 10סעיף  .58
, תיתן הרשות הציבורית דעתה, בין היתר, לענינו של המבקש במידע, אם ציין זאת 9-ו 8סעיפים 

בבקשתו, וכן לענין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, או 
 ". שמירה על איכות הסביבה

דו"ח ורי חזק ביותר מטעמים של שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו: "בענייננו, קיים אינטרס ציב .59
, מוכיח שאם בחודשים האחרונים באגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר מחקר מיוחד שהוכן לבקשתי

המשא ומתן עם הפלסטינים יתקע או יתפוצץ ונכנס למציאות של חרם אירופי, אפילו חלקי מאוד, 
 תקציבירה, כל אזרח ישראלי יפגע ישירות בכיסו, יוקר המחיה יעלה, הכלכלה הישראלית תיסוג אחו

 " (שר האוצר, לעיל)., שווקים בינלאומיים רבים יסגרו בפנינווהבטחון יקוצצוהרווחה  הבריאותהחינוך, 

אלא הם בגדר הכוונה  אינם רשימה סגורה 10בסע'  השיקולים המנוייםנקבע בפסיקה, כי מעבר לכך, " .60
להשכלה גבוהה נ'  המועצה 9135/03עע"ם  לפסה"ד, 66או: פרשת שידורי קשת, סע' ר חקיקתית בלבד

עע"ם  לפסק הדין; 21), סעיף 19.1.2006מיום [פורסם בנבו],  (לא פורסם, הוצאת עיתון הארץ
לפסק הדין.  18), סעיף 6.9.2006מיום  [פורסם בנבו] (לא פורסם גבע נ' ראש העירייה הרצליה 7024/03

http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/9.b.4
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/10
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/9.b.4
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/9.b.4
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/10
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/10
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/case/6045196
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/case/6093349
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/case/6093349
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/case/6093349
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ת האינטרס הציבורי שבחשיפת פעולשהוזכרו בפסיקה שעל ביהמ"ש לשקול הם:  השיקולים הנוספים
האם המידע , זכות הציבור לדעת , העניין האישי של מבקש המידע,הרשויות הציבוריות בפני הציבור

, מידת הפגיעה בערכו של הסוד המסחרי ומידת הפגיעה בבעל פיקוח ציבורי, גולה לצדדים שלישיים
 , פורסם בנבו]). ]12.6.14נאור נ' משרד החקלאות 44945-10-13(עת"מ (ת"א) " הסוד

בענייננו, מדובר בדו"ח מחקר שגילויו, כאמור לעיל, הוא לא פחות מחיוני למימוש זכותו של הציבור  .61
לחופש ביטוי ולפיקוח הציבורי על האופן בו הממשלה מתנהלת, בתחום המרכזי והחשוב ביותר בחיים 

 הציבוריים בישראל. 

עים בדיוק מי אנחנו ומה נקודות החולשה והחוזקה שלנו, בין כולם יודבנוסף, כדברי שר האוצר (לעיל) " .62
". כלומר, מדובר במידע שידוע היטב לצדדים שלישיים, כולל כאלה אם נדבר על זה ובין אם לאו

 העוינים את מדינת ישראל, ומשך יש אינטרס חזק לציבור בגילויו. 

חופש בריאות, בטיחות,  -קה שהוכרו בפסי, לפי החוק וקיימים אינטרסים חזקיםהמשמעות היא ש .63
,והכל בנושא החשוב ביותר על סדר היום הציבורי הביטוי, גילוי לצדדים שלישיים ופיקוח ציבורי

 לטובת גילוי דו"ח המחקר.  – במדינת ישראל

הרי שר האוצר סבר שמדובר בדו"ח מחקר כה חשוב, שעליו לשאת שלושה נאומים שונים אודותיו  .64
 וזאת בכדי להבטיח שהציבור מודע לקיומו ולתכניו.  בשלוש הזדמנויות שונות,

הטעם : ") לחוק4(ב)(9על יסוד סעיף  יש לשקול את השיקולים שכנגד גילוי דו"ח המחקרכמובן שמנגד,  .65
) לחוק נעוץ בחשש מן 'האפקט 4(ב)(9המרכזי להצדקת הסייג למסירת מידע מן הסוג הנזכר בסעיף 

רתיעתם של חברי הרשות הציבורית ועובדיה לקיים דיונים כנים המתבטא ב (Chilling effect)' המצנן
עע"מ ( מקום שאין מובטח בו מעטה מסוים של חיסיון לדעות המוחלפות בתהליך קבלת ההחלטות"

 , פורסם בנבו]).5.9.12[ מדינת ישראל נ' גישה 3300/11

 לוליםשעו סכנה אחרת אכל 'אפקט מצנן'  והמשיבה לא הצביעה על בענייננו העותרת לא מעלה בדעתה .66
 בחובת הנימוק ידובר בהמשך).  משיבה (לעניין אי עמידתמחקר לצמוח מחשיפת דו"ח ה

והנחיות  10המשמעות היא שמאזן השיקולים נוטה בצורה חזקה לטובת העותרת, ולפי הוראות סעיף  .67
חופש המידע, ) לחוק 4(ב)(9מכוח סעיף  ת המידעלסרב לבקש המשיב אינו יכולהפסיקה שפורטו לעיל, 

   .  לעיל)  ,5נספח הודעת הסירוב" (במסמך פנימי לצורך קבלת החלטהוזאת אף אם אכן מדובר "

 

 (ד) לחוק חופש המידע (סמכות כללית)17יש לגלות את דו"ח המחקר גם מכוח סעיף 

 , רשאי בית המשפט להורות על מתן9על אף הוראות סעיף (ד) לחוק חופש המידע קובע כי "17סעיף   .68
מידע מבוקש, כולו או חלקו ובתנאים שיקבע, אם לדעתו הענין הציבורי בגילוי המידע, עדיף וגובר על 

 ". הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי דין

(ד) לחוק חופש 17כלומר, בית המשפט הנכבד רשאי להתערב ולהחליט על גילוי המידע מכוח סעיף  .69
(ד) לחוק מהווה 17 סעיףהנה כי כן, לחוק: " 9ש יסוד לסירוב הרשות מכוח סעיף המידע, וזאת גם אם י

נדבך נוסף בהליך הביקורת על החלטת הרשות לסרב לגלות מידע, באופן אשר יש בו כדי להפוך אותה 
האם סירובה של הרשות לבקשה לגילוי המידע נכנס  בית המשפט וחןשלבית: תחילה ב-לביקורת דו

ואם הוא עולה בקנה אחד עם כללי המשפט המינהלי. אלא שגם אם  8-9בגדר אחד הסייגים בסעיפים 
שההחלטה נתקבלה על פי אמות המידה המקובלות של סבירות ומידתיות, לא נסתם  בית המשפט מצא

הסמכות לברר  בית המשפט גילויו של המידע, ועדיין מסורה בידי בכך הגולל על האפשרות להורות על
המועצה להשכלה  את השאלה בעצמו, כאשר שיקול דעתו יגבר על שיקול דעתה של הרשות (עניין

 , פורסם בנבו]). 5.9.12[ מדינת ישראל נ' גישה 3300/11" (עע"מ )250גבוהה, בעמ' 

http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71891/17.d
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 י בגילוי המידע, לא פחות. בענייננו, העותרת הציגה אינטרס ציבורי חיונ .70

 העותרת לא מעלה על דעתה כל סיבה בגינה אין זה ראוי שדו"ח המחקר יהפוך גלוי.  .71

לתחולתו של אחד או יותר מהסייגים הקבועים  משיבהמשמעות היא שאף אם תתקבלנה טענות ה .72
ת סמכותו מכוח לחוק, הרי שעדיין יהיה זה מן הדין ומן הצדק, לו יפעיל בית המשפט הנכבד א 9בסעיף 

  (ד) ויורה על גילוי המידע. 17סעיף 

 

 ומידתיות בשל היעדר נימוק בתוצאת העתירהללא תלות בהוצאות  משיבהלחייב את יש 

 : (שיפורטו מיד) לא עומדת בהוראות חוק חופש המידע, משתי סיבות משיבהודעת הסירוב של ה .73

, דבר המקים חשש כי הרשות לא שקלה את (ו) לחוק)7(לפי סעיף  , כיוון שהיא נעדרת נימוקראשית
 ; לבחון ולשקול את שיקולי הרשות לפי הדין משיבשיקוליה כראוי ועומד בניגוד לחובות ה

 11(לפי סעיף  את האפשרות של מסירת המידע באופן חלקי שהמשיב לא בחןוחשוב מכך, כיוון  שנית
 משיבאת הפגיעה (במידה וקיימת כזו) ב, במידה אשר תקיים את זכות הציבור למידע מחד ותמנע לחוק)

 כתוצאה מהגילוי. 

מתן הודעת סירוב נעדרת נימוק ונעדרת חלופה מידתית אינה מותירה לעותרת כל ברירה מלבד פניה  .74
לבית המשפט הנכבד למימוש זכותה, אם לא למידע, לתשובה כדין שתסביר מדוע הוחלט על סירוב 

 מוחלט לבקשה. 

בהוצאות עתירה זו, תהא תוצאתה  שהמשיב יישאירה, מן הדין ומן הצדק משלא הותירו לעותרת בר .75
 אשר תהא.

 

 חובת הנימוק 

רק מקום בו תשובתה מאפשרת למבקש המידע (ו) לחוק 7הקבועה בסעיף הרשות תעמוד בחובת הנימוק  .76
חובה אחרת המוטלת על  "לבחון ולבקר את שיקולי הרשות, כפי שנאמר על ידי בית המשפט העליון:

, היא חוק חופש המידע הרשות מכוח הדין המינהלי בכל הנוגע לטיפול בבקשה למסירת מידע לפי
החובה לנמק את הסירוב למסירת המידע שנתבקש, כולו או חלקו, ככל שכך החליטה. חובת ההנמקה 

ינה את החשש מפני החלטות שרירותיות או שגויות והיא תורמת לבניית האמון במערכת היחסים מקט
שבין הרשות לאזרח במדינה דמוקרטית (על חשיבותה של חובת ההנמקה ועל היותה אחת מחובות 

). אכן, 898-897בעמ'  ],34[ (כרך ב) זמיר הסמכות המינהלית היסוד המוטלות על רשות מינהלית ראו י'
רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את הטעמים 

ת מהלכיו. פירוט הטעמים לסירוב כדי לאפשר למבקש המידע לעמוד על טעמים אלה ולשקול אלכך 
, מאפשר גם לבית המשפט לעמוד על השיקולים ששקלה הרשות ועל האיזון הפנימי שערכה ביניהם

 המועצה להשכלה גבוהה נ' עיתון "הארץ" 9135/03עע"מ ( "בהעבירו את ההחלטה תחת שבט ביקורתו
 )., פורסם בנבו]19.1.06[

חיית בקשת חופש מידע? זאת ניתן ללמוד מהוראות משרד מה, אם כן, צריך לכלול נימוק ראוי לד .77
הוקמה היחידה ליישום חוק חופש המידע  6.3.11המשפטים, בו הוקמה יחידה ייעודית לנושא. ביום 

 10.7.12. ביום 2950") בהחלטת ממשלה מס' היחידה לחופש המידעבמשרד המשפטים (להלן: "
דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע" (שעודכן : 3פירסמה היחידה לחופש המידע את "נוהל מס' 

 כדלקמן לעניינו: 6"), הקובע בעמ' 3.1נוהל , להלן: "23.6.13ביום 

http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/links/books/?link=%E4%F1%EE%EB%E5%FA%20%E4%EE%E9%F0%E4%EC%E9%FA
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   אופן כתיבת החלטה מנומקת לדחיית בקשה לפי חוק חופש המידע -סיכום  "

על הרשות לפרט בהחלטתה הדוחה את הבקשה לקבלת מידע בין אם באופן מלא לאור האמור לעיל, 
 – בין אם באופן חלקי, את הדברים הבאיםו

 ציון הסעיף בגינו נדחתה הבקשה או חלקים ממנה; .1

 פירוט העילה בגינה המידע המבוקש חוסה תחת החריג שצוין; .2

 –פירוט האינטרסים השונים שהרשות בחנה ואיזנה טרם קבלת החלטתה, וביניהם   .3

 ת נסיבות בקשתו;האינטרס האישי של המבקש, ככל שהוא פירט א 3.1

 מתוך הבקשה ובין אם עלה מנסיבות האינטרס הציבורי לחשיפת המידע בין אם עלה 3.2
 העניין;

 אינטרס מוגן של צד ג', ככל שקיים; 3.3

לעיל),  םהבהרת ההחלטה מדוע במכלול השיקולים (הערך המוגן בחוק והאינטרסים המפורטי .4
 ל פני חשיפתו;החליטה הרשות להעדיף את אי גילוי המידע ע

 מנהוק על הרשות להבהיר מדוע נבצר מחל 9ילה לדחיית הבקשה מעוגנת בסעיף ככל שהע .5
 "להעביר לידי המבקש את המידע באופן חלקי או בתנאים.

 ).7כנספח , מצ"ב 6.3.11מיום  2950החלטת ממשלה ; 6כנספח , מצ"ב 23.6.13מיום  )3.1נוהל 

 בחובת הנימוק המוטלת עליהם.  עמדלא  משיבה שהבחינה מהירה של הודעת הסירוב מגל .78

הודעת הסירוב נוקבת בטיעונים סתמיים ומציינת מספרי סעיפים כאילו די בכך לדחות בקשת חופש  .79
 .מידע

כפי שניתן לראות לעיל, אין בידי העותרת לעמוד כראוי על שיקוליהם, לא כל שכן לשקול אותם או  .80
 להציגם לבית המשפט הנכבד. 

את בקשת המידע בשרירותיות, ופוגע באמון  שהמשיב דחהיעדר הנימוק מקים חשש של ממש בנוסף, ה .81
 הציבור.

, שהוגשה בשל הודעת סירוב לעמוד בהוצאות העותרת בהגשת עתירה זו משיבדי בכך לקבוע שעל ה .82
 . שאינה עומדת בהוראות הדין

 

 חובת המידתיות 

חובה לבחון את מסירת דו"ח המחקר באופן  היתה משיבלחוק חופש המידע קובע כי על ה 11סעיף  .83
היה המידע המבוקש מידע אשר הרשות הציבורית רשאית או חייבת שלא למסרו חלקי או בתנאים: "

, וניתן לגלות את המידע, ללא הקצאת משאבים בלתי סבירה או הכבדה ניכרת על 9כאמור בסעיף 
או תוך התניית תנאים בדבר דרך קבלת פעולתה של הרשות, תוך השמטת פרטים, תוך עריכת שינויים 

המידע והשימוש בו, תמסור הרשות את המידע בהשמטות, בשינויים או בתנאים המחויבים, לפי 
 ".הענין

 של היחידה לחופש המידע, חובה זו מקימה גם בצדה חובת נימוק:  3.1כאמור בנוהל  .84

 ביסוס החלטה לדחות בקשת חופש מידע"

כי קיימת עילה מספקת שלא למסור את המידע המבוקש עליה לבחון  [...] מקום בו הרשות סבורה
  –) את הדברים הבאים ובהמשך לנמק(

 [...] 



 
12 

לעיל)  2לחוק, וככל שנבחנו האיזונים (כאמור בסעיף  9. ככל שהאינטרס המוגן חוסה תחת סעיף 3
יה והרשות עדיין סבורה שיש לחסות את המידע המבוקש, בטרם קבלת ההחלטה הסופית על

  -לחוק  11לבחון את אפשרויות המסירה המנויות בסעיף 
 ניתן למסור את המידע המבוקש בחלקו; 3.1
 ניתן למסור את המידע המבוקש בתנאים. 3.2

באופן כאשר הרשות מוסרת מידע חלקי או בתנאים, עליה לעשות שימוש בהגבלות אלה 
 לעיל).  )6נספח  ככל שניתן" ,המצומצם ביותר על מנת להקטין את הפגיעה בעקרון השקיפות

כלל האם ניתן למסור את המידע באופן חלקי  המשיב לא בחןבחינה מהירה של הודעת הסירוב מגלה כי  .85
 או בתנאים, וככל שבחנו, לא נימקו מדוע דחו אפשרות זו.

לעמוד בהוצאות העותרת בהגשת עתירה זו, שהוגשה בשל הודעת סירוב  משיבדי בכך לקבוע שעל ה .86
 עומדת בהוראות הדין. שאינה

 

 סיכום 

לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים,  2לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים ותקנה  17סעיף מכוח  .87
 לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בעתירה זו.

 לעתירה זו מצורף תצהיר מנכ"לית התנועה לחופש המידע.  .88

 .ועתירה זמן הדין ומן הצדק להיעתר ל .89

 

 

__________________ 

 אוריה ירקוניעו"ד 

 .2014אוגוסט,  19היום, 
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לפיד  מאיים:  בלי  התקדמות  במו"מ  עם

הפלסטינים  הממשלה  תהיה  בסכנה

שר  האוצר  רמז  לפרישה  אפשרית  של  "הבית  היהודי"  מהממשלה  והצטרפות

של  מפלגת  העבודה  במקומה.  "עכשיו  הגיע  הזמן  להעלות  הילוך"

שר  האוצר  ויו"ר  מפלגת  "יש  עתיד",  יאיר  לפיד,  אמר  היום

(ראשון)  בצהריים  בנאומו  בוועידת  "גלובס"  לעסקים  כי  אם

לא  תהיה  "התקדמות  ממשית  במשא  ומתן  עם  הפלסטינים,

יסכן  הדבר  את  יציבותה  של  הממשלה".  לפיד  הבהיר  כי  לא

מדובר  באולטימטום,  אולם  מדבריו  השתמע  איום  ברור  על

עתיד  הקואליציה.  

לפיד  ציין  כי  "זוהי  ממשלת  עשייה,  והממשלה  הנכונה

למדינת  ישראל  בעת  הזו  וגם  בשנים  הקרובות",  אך  הוסיף

בה  בעת  כי  ייתכן  ש"התקדמות  המשא  ומתן  תחייב  שינויים

קואליציוניים  כאלה  או  אחרים".  לפיד  רמז  בדבריו  לפרישה  אפשרית  של  "הבית  היהודי"

מהממשלה  והצטרפות  של  מפלגת  העבודה  במקומה.

שר  האוצר  הוסיף  עוד  כי  בארבעת  החודשים  הראשונים  של  המו"מ  עם  הפלסטינים

"היה  צריך  לנהל  את  המשא  ומתן  מתחת  לראדר  התקשורתי  והציבורי".  עם  זאת  לפיד

הבהיר  כי  הוא  אינו  שבע  רצון  מקצב  ההתקדמות  האיטי  של  שיחות  השלום.  "רצינו  לתת

הזדמנות  הוגנת  לתהליך  למצות  את  עצמו,  אבל  עכשיו  הגיע  הזמן  להעלות  הילוך",  אמר.

"הגענו  לשלב  שבו  ממשלת  ישראל  צריכה  לענות  לעצמה  על  השאלה  האם  היא  מנהלת  את

התהליך  המדיני  מתוך  נסיון  אמיתי  להגיע  להסכם  שלום".  שר  האוצר  הוסיף:  "אני  אעשה  הכל

–  כל  דבר!  -  כדי  למנוע  את  כישלון  המשא  ומתן.  לא  אתן  לאיש  למוסס  את  התהליך  המדיני".

לפיד  ציין  כי  דבריו  על  הסכנה  ליציבות  הממשלה  לא  נועדו  להחליש  את  הקואליציה  אלא  כדי

להבהיר  שהשרים  וחברי  הכנסת  של  "יש  עתיד"  יתמכו  בכל  התקדמות  בתהליך  השלום.

"ראשי  ממשלות  שעומדים  בפני  צעדים  היסטוריים,  עוסקים  תמיד  גם  במלאכה  הפוליטית  של

ספירת  אצבעות  בממשלה  ובכנסת",  אמר  לפיד.  "אני  מאמין  –  ואעשה  הכל  כדי  להבטיח

זאת  –  שמרגע  שיושג  הסכם  יהיה  לו  רוב  בממשלה,  יהיה  לו  רוב  בכנסת  ויהיה  לו  רוב

במשאל  עם".

עוד  כתבות  בנושא

שר  האוצר  הוסיף  כי  ניתן  להגיע  להסכם  שלום  עם  הפלסטינים  למרות  שהדבר  יהיה  קשה

וכרוך  בוויתורים  מצדה  של  ישראל.  "אנחנו  לא  יכולים  להמשיך  לחמוק  מן  העובדה  שלשלום

יש  מחיר  -  מחיר  כואב,  מחיר  לאומי,  מחיר  פוליטי  לא  קל  שישלם  כל  אחד  מהחותמים  על

ההסכם",  אמר.  "ראש  הממשלה  הצהיר  שהוא  מכיר  במחיר  הזה...  אני  מאמין  ומקווה  שיש

בו  את  האומץ  ההיסטורי  הדרוש  כדי  לשלם  את  המחיר.  זה  מה  שהוא  התחייב  לו  בעת

הכתבות  הנקראות  באתר

המשך  הכתבות  הנקראות

11.8.201415:25ג'וזף  הלר  (הביא  לדפוס:  אמיר  אורן)

מלכוד  14  או:  יוסאריאן  בעזה  

18אורי  משגב

מה  קרה  בשלב  ב'  של  נוהל  חניבעל  האימתני  

81רוני  לינדר-גנץ,  רויטל  חובל

העדות  שעשויה  לשנות  את  תיק  הרצח  של  תאיר  ראדה,

ומי  מצנזר  את  הפתולוג  הראשי  של  ישראל

11.8.201414:039"הארץ"

זיכרונות  מגיל  12:  כך  ה-CIA  חטף  ומסר  אותי

לקדאפי  

27עודה  בשאראת

בוז'י,  שלי,  מיכאלי:  משת"פים  במשרה  מלאה  

12עמוס  הראל

נחמות  קטנות,  דאגות  גדולות  ||  העולם  עסוק  בעיראק,

ישראל  נותרה  עם  עזה  

37ברק  רביד

לא  קראו  את  וינוגרד  ||  שרים:  לא  היה  דיון  רציני  בקבינט

על  מטרות  המבצע  והמו"מ  עם  חמאס  

58רז  סמולסקי

כך  הפסיד  משה  דץ  11  מיליון  שקל

נושאים

יאיר  לפיד תהליך  השלום,  

המהדורות  הדיגיטליות  של  הארץ  -  באתר  בסמרטפון  ובאייפד  -  חודש  ראשון  ב-4.90  ₪  בלבד

חפש  באתר

התחברותהרשמה Haaretz.comהארץTheMarkerעכבר  העירTheMarker  Café

יום  שני  ט״ו  אב  תשע״ד,  11.08.2014

דעות

השמאל  האשכנזי  שתק

וכעת  הוא  משלם  על  זה  

נדל"ן

כך  הפסיד  משה  דץ  11

מיליון  שקל  

31°תל  אביבבלוגיםקפטן  אינטרנטספריםסוף  שבועספורטגלריהדעותחדשות -24° 15:42

http://www.haaretz.co.il/promotions-page
http://www.haaretz.co.il/misc/search-results?searchType=textSearch&text=%D7%A6%D7%95%D7%A7+%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.3975
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.3656
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.2397723
http://www.haaretz.co.il/news/picoftheday/1.2402741
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2399706
https://plus.google.com/100883851361980606872
http://shop.themarker.com/items/315079-%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%90-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-Slicer
http://shop.themarker.com/16408-%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.haaretz.co.il/personal-area/newsletter
http://www.haaretz.co.il/promotions-page
http://www.sale.haaretz.co.il/haaretzyomi-digital
http://www.haaretz.co.il/st/inter/Global/dailyedition/today/
http://www.haaretz.co.il/news
http://www.haaretz.co.il/news/politi
http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.639
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2185027#
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2185027#
http://itunes.apple.com/us/app/id521559643
https://market.android.com/details?id=com.haaretz
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.2185027
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-4e070aa0436239b3
http://twitter.com/haaretz
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-4e070aa0436239b3
http://twitter.com/haaretz
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.4482
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.681880
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.1864213
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2403014
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2403014
http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.1617711
http://www.haaretz.co.il/blogs/misgav/.premium-1.2402935#article_comments
http://www.haaretz.co.il/blogs/misgav/.premium-1.2402935
http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.681421
http://www.themarker.com/misc/writers/1.511
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402524#article_comments
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402524
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.2402713
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.2402713#article_comments
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.2402713
http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.1479843
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2402198#article_comments
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2402198
http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.850
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2402632#article_comments
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2402632
http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.639
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2402635#article_comments
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2402635
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402428
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402428#article_comments
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402428
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.4482
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.681880
http://www.facebook.com/haaretz
https://twitter.com/haaretz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haaretz
https://itunes.apple.com/us/app/id521559643
https://plus.google.com/100883851361980606872/posts
http://www.haaretz.co.il/misc/contact-us
http://www.haaretz.co.il/misc/redemail
http://www.haaretz.co.il/misc/rss
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2403014
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.2402713
http://www.haaretz.com/
http://www.themarker.com/
http://www.mouse.co.il/
http://cafe.themarker.com/
http://www.haaretz.co.il/
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2402187
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2402187
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402428
http://www.haaretz.co.il/tm/1.2402428
http://www.haaretz.co.il/news
http://www.haaretz.co.il/opinions
http://www.haaretz.co.il/gallery
http://www.haaretz.co.il/sport
http://www.haaretz.co.il/magazine
http://www.haaretz.co.il/literature
http://www.haaretz.co.il/captain
http://www.haaretz.co.il/blogs


8/11/2014 לפיד מאיים: בלי התקדמות במו"מ עם הפלסטינים הממשלה תהיה בסכנה - פוליטי - הארץ

http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2185027 2/5

לפיד  ונתניהו  בכנסת,  ארכיון.  צילום:  אמיל  סלמן

הוספת  תגובה

להוספת  תגובה  מזוהה  לחץ  כאןשם:

נושא:

תגובה:

  

הצג  לפי  פופולריותהצג  לפי  דירוגמהאחרונה  לראשונהמהראשונה  לאחרונה

הצג  את  כל  התגובות  פתוחות

שהקמנו  את  הממשלה,  זה  מה  שאמר  ביום  הקמת  הממשלה  ומעל  בימת  הכנסת  ואיני  מעלה

בדעתי  לרגע  שהוא  לא  התכוון  לכל  מילה".

לפיד  הזהיר  מפני  השלכות  חמורות  שיהיו  לכישלון  המו"מ,  במיוחד  בתחום  הכלכלי.  הוא  חשף

שמחלקת  המחקר  של  משרד  האוצר  הגישה  לו  מסמך  שבדק  תסריטים  שונים  של  ההשלכות

שיהיו  לכשלון  כזה  על  מצבה  הכלכלי  של  ישראל.  "לא  אפרט  פה  את  סוג  הסנקציות  שלמולן

עלולה  ישראל  לעמוד,  כי  אני  לא  רוצה  לתת  רעיונות  לאויבי  ישראל,  אבל  התוצאות  עלולות

להיות  הרסניות  לכיסו  הפרטי  של  כל  אזרח  ישראלי",  הדגיש  לפיד.

לדבריו,  הסכם  שלום  עם  הפלסטינים  ישפר  את  מצבה  הכלכלי  של  ישראל,  יעלה  את  התל"ג,

יאפשר  הסטת  משאבים  לחינוך,  בריאות  ורווחה  וייתן  לישראל  גישה  לשווקים  רבים  בעולם

שעד  היום  היו  חסומים  בפניה.  "השלום  הפך  להיות  בשיח  הישראלי  למילה  נרדפת  לוותרנות

וחולשה",  אמר  לפיד.  "אני  מסרב  לקבל  זאת.  השלום  אינו  איום,  הוא  תקווה.  הוא  ההבדל  בין

חיים  של  מצור  ולחץ  בינלאומי  שכבר  מתחיל  לתת  את  אותותיו,  לחיים  במדינה

משגשגת...השלום  הוא  גם  האופציה  האסטרטגית  הטובה  יותר  שתבטיח  בטחון  אישי  לכל

אחד  מאתנו".    

שרת  המשפטים  ציפי  לבני,  הממונה  על  התהליך  המדיני  מטעם  הממשלה,  בירכה  על  נאומו

של  לפיד  ואמרה  כי  היא  שמחה  ששר  האוצר  הצטרף  למחנה  התומכים  בתהליך  השלום

בקואליציה".

״לפיד  בדבריו  היום  מבין  שפתרון  שתי  מדינות  לאום  צריך  להיות  בראש  סדר  העדיפויות  של

ישראל  וחיוני  לעתידנו  כמדינה  יהודית  ודמוקרטית",  אמרה  לבני.  "אני  שמחה  שלפיד  הבין

שההכרעות  שבפתח  הן  גדולות  וקריטיות  לישראל  ובעיקר  שהמציאות  המדינית  הזו  גוברת

על  בריתות  פולטיות  שלא  היו  צריכות  לקום  מלכתחילה״.

  

בשליחת  תגובה  זו  הנני  מצהיר  שאני  מסכים  עם  תנאי  השימוש  של  אתר  הארץ

הפוסט  החם  בבלוגים
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לפיד:  "חרם  אירופי  יפגע  בכיס  של  כולם  -  זה  לא
שהקממבר  תתעכב"

שר  האוצר  דחה  בכנס  של  המכון  למחקרי  ביטחון  לאומי  את  דברי  השר  בנט
כי  "מדינה  פלסטינית  תרסק  את  הכלכלה  הישראלית"  וקבע  כי  "הגעה
להסכם  תביא  לחיסכון  של  כ-20  מיליארד  שקל  בשנה  בתקציב  המדינה"

רוני  זינגר
19:57  ,29.01.14

16  תגובות

שתף  כתבה|שלחו  כתבה|הדפסת  כתבה|תגובה  לכתבה|המייל  האדום

"דו"ח  מחקר  מיוחד  שהוכן  לבקשתי  בחודשים  האחרונים  באגף  הכלכלן  הראשי  של  משרד

האוצר,  מוכיח  שאם  המשא  ומתן  עם  הפלסטינים  יתקע  או  יתפוצץ  ונכנס  למציאות  של  חרם

אירופי,  אפילו  חלקי  מאוד,  הכלכלה  הישראלית  תיסוג  אחורה,  כל  אזרח  ישראלי  יפגע

ישירות  בכיסו,  יוקר  המחיה  יעלה,  תקציבי  החינוך,  הבריאות  הרווחה  והבטחון  יקוצצו,

שווקים  בינלאומיים  רבים  יסגרו  בפנינו",  כך  אמר  הערב  שר  האוצר  יאיר  לפיד  בכנס  של

המכון  למחקרי  ביטחון  לאומי  בתל  אביב.

קראו  עוד  בכלכליסט:
הכלכלה  הפלסטינית:  חבית  חומר  הנפץ  של  אבטלת  הצעירים

בעיות  העוני  והרעב  בעזה  רק  מחמירות
בוגי  יעלון:  "חרם  אירופי  עדיף  מרקטות  על  נתב"ג"

"אנחנו  יכולים  להחליט  שאנחנו  מתעלמים  מזה,  אבל  אנחנו  יכולים  גם  לא  להתעלם  מזה,

אלא  להילחם  בזה.  בעיני  זו  אפשרות  טובה  יותר,  מפני  שאסור  לנו  לקבל  את  אופציית

החרם  בחיבוק  ידיים  ועלינו  לצאת  למתקפת  הסברה  משלנו,  אבל  בואו  לא  נרמה  את  עצמנו

–  העולם  מקשיב  לנו  פחות  ופחות.  עלינו  להכיר  בכך  שאם  השיחות  יכשלו  –  והעולם  יאמין

שהן  נכשלו  בגללנו  -  יהיה  לזה  מחיר,  וכדאי  שנדע  מהו  המחיר  הזה.

  

"הטיוטה  הראשונה  של  דו"ח  הכלכלן  הראשי  הושלמה  לפני  כמה  ימים  והשורה  התחתונה

שלה  ברורה  –  ישראל  היא  מדינה  מוטת  יצוא,  ולפיכך  פגיעה  במיוחד  ללחצים  מבחוץ.  אם

לא  יהיה  הסדר  מדיני,  כלכלת  ישראל  עומדת  בפני  נסיגה  דרמטית  שתפגע  באופן  ממשי

בכיסו  של  כל  ישראלי",  אמר  שר  האוצר.

  

לפיד  מנה  שורה  של  חרמות  מצד  המדינות  השונות  נגד  ישראל  החל  מוועידת  דרבן  2001

וציין  בין  השאר  כי  יצוא  הירקות  מהבקעה  לאיחוד  האירופי  ירד  השנה  ב-14%  בגלל

סנקציות  מקומיות.
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ספריית  כלכליסט

RSS

צילום:  נמרוד  גליקמןלפיד.  "דברי  בנט  ויעלון  לא  נכונים"

  

"התהליך  הזה  הוא  לא  איזוטרי  ולא  שייך  רק  לארגונים  חוץ-ממשלתיים,  הוא  כבר  עמוק

בתוך  הזרם  המרכזי,  מטפס  מהאזרחים  אל  הממשלות",  אמר  לפיד.  "העובדה  שהמניעים

של  החרם  המתגלגל  הזה  מעורפלים  במקצת,  ומורכבים  בחלקם  הגדול  מצדקנות  מאוהבת

בעצמה  ומתפיסה  מעוותת  של  הסכסוך  וסיבותיו,  לא  מפחיתה  במאומה  מעוצמתו  של

התהליך.  מדובר  בתהליך  אמיתי,  שיש  לו  אפקט  כלכלי  אמיתי".

  

"כשאתה  אומר  לישראלים  'חרם  אירופי',  הם  חושבים  שהכוונה  היא  שהשנה  הקממבר  לא

יגיע  בזמן.  זה  לא  המצב.  אירופה  היא  שוק  הסחר  העיקרי  שלנו.  33%  מהסחר  הישראלי

הוא  עם  האיחוד  האירופי.  אם  לא  יהיה  הסדר  מדיני  ונכנס  לתסריט  הסביר  –  ויש  חמורים

ממנו  -  שבו  יש  פגיעה  של  20%  בלבד  בייצוא  לאיחוד  האירופי  וייפסקו  ההשקעות  הזרות

הישירות  מהאיחוד  –  ה-FDI  -  הייצוא  יפגע,  בערכים  של  2013,  בכ-20  מיליארד  שקל

בשנה,  הפגיעה  בתוצר  תהיה  כ-11  מיליארד  שקל  בשנה,  ו-9,800  עובדים  יפוטרו  באופן

מיידי.

  

"אני  מכיר  כמובן  את  הטענה  האומרת  שעדיף  שלא  נדבר  על  הנושא,  כי  זה  גורם  ליוזמי

החרם  לחשוב  שהלחץ  עובד  עלינו,  ובכך  אנחנו  מזמינים  על  עצמנו  לחצים  נוספים.  עם  כל

הכבוד,  זוהי  טענה  מיושנת  של  מי  שאינו  מכיר  בכך  שאנחנו  חיים  בעולם  חדש,  שקוף

וחשוף,  שבו  הכל  ידוע  וכל  הנתונים  הכלכליים  נמצאים  על  אותה  רשת  גלובלית.  האירופים

והאמריקאים  וה-OECD  והבנק  העולמי  וחברות  הדירוג,  כולם  יודעים  בדיוק  מי  אנחנו  ומה

נקודות  החולשה  והחוזקה  שלנו,  בין  אם  נדבר  על  זה  ובין  אם  לאו.  הנסיון  להעמיד  פנים

שהמציאות  אינה  מתרחשת  באמת  הוא  אף  פעם  לא  רעיון  טוב".

  

בהתיחסו  לדבריו  האחרונים  של  השר  נפתלי

בנט  אמר  לפיד:  אמירתו  של  השר  בנט,  לפיה

'מדינה  פלסטינית  תרסק  את  הכלכלה  הישראלית',  אינה  עומדת  בשום  מבחן  מקצועי

שערכנו.  למעשה,  לפי  הנתונים  שלנו  הגעה  להסכם  תביא  לחסכון  של  כ-20  מיליארד  שקל

בשנה  בתקציב  המדינה  ובגידול  פוטנציאלי  של  כ-16  מיליארד  שקל  בשנה  בייצוא

הסחורות  והשירותים.  הסכומים  האלה  לא  כוללים  השפעות  עקיפות  דרמטיות  על  הפעילות

הכלכלית  כמו  למשל  גידול  בפיריון,  וההשפעה  של  גידול  כזה  על  גביית  המסים".

  

שר  האוצר  התייחס  גם  לאמירותיו  של  שר  הביטחון  בוגי  יעלון  ואמר  כי  "אמירתו  של  יעלון,

לפיה  'האלטרנטיבה  לחרם  אירופי  היא  רקטות  משכם,  מג'נין  ומרמאללה,  על  העורף

האיסטרטגי  שלנו,  על  נמל  תעופה  בן  גוריון",  אינה  עומדת  במבחן  העובדות.  אם  לא  נגיע

להסדר  מדיני  בגלל  התנהלותה  של  ישראל,  יהיו  לנו  גם  חרם  אירופי,  גם  משבר  כלכלי

חמור,  גם  נסיגה  למשק  מבודד  ומסוגר  עם  בריחת  מוחות  מסיבית  של  צעירים  משכילים

ופיטורים  של  עשרות  אלפי  עובדים  כולל  בתעשיות  החדשנות  –  וגם  רקטות  משכם,  ג'נין

ורמאללה  על  נמל  התעופה  בן  גוריון".

  

  

לחצו  להורדת  אפליקציית  חדשות  כלכלה  לאייפד
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לפיד:  "הסכם  עם  הפלסטינים  ייצר  כלכלה  טובה
ויציבה  לישראל"

בנאום  בפני  ועידת  הנשיאים,  אמר  שר  האוצר  כי  "השלום  אינו  איום,  הוא
תקווה.  הוא  ההבדל  בין  חיים  תחת  מצור,  סיכונים  ביטחוניים  שהולכים

וגוברים  ולחץ  בינלאומי  שכבר  מתחיל  לתת  את  אותותיו  –  או  חיים  במדינה
משגשגת,  עם  תל"ג  גבוה"

כלכליסט

16:47  ,17.02.14

18  תגובות

שתף  כתבה|שלחו  כתבה|הדפסת  כתבה|תגובה  לכתבה|המייל  האדום

"אנחנו  צריכים  לעשות  כל  מאמץ  להגיע  להסדר  עם  הפלסטינים,  מפני  שהמצב  הנוכחי  מסכן

את  עתידה  של  מדינת  ישראל.  הוא  מסכן  אותנו  מפני  שמדינת  ישראל  לא  יכולה  ואסור  לה

לבלוע  אל  קירבה  4  מיליון  פלסטינים.  הוא  מסכן  אותנו  מפני  שהוא  גורם  נזק  הולך  וגובר  -

כלכלי  ופוליטי  -  ליחסינו  עם  ארה"ב  ועם  העולם",  כך  אמר  שר  האוצר  יאיר  לפיד  בוועידת

הנשיאים  המתקיימת  בירושלים.

קראו  עוד  בכלכליסט:
לפיד:  "מתנגד  להשקעה  בתשתיות  חדשות  מחוץ  לגושי  היישובים"

השרים  מתווכחים  והחרם  העולמי  על  ישראל  מתעצם
לפיד:  "חרם  אירופי  יפגע  בכיס  של  כולם  -  זה  לא  שהקממבר  תתעכב"

"השלום  אינו  איום,  הוא  תקווה.  הוא  ההבדל  בין  חיים  תחת  מצור,  סיכונים  ביטחוניים

שהולכים  וגוברים  ולחץ  בינלאומי  שכבר  מתחיל  לתת  את  אותותיו  –  או  חיים  במדינה

משגשגת,  עם  תל"ג  גבוה  שמתבטא  בחינוך  טוב  יותר,  במערכות  בריאות  ורווחה  חזקות

יותר,  ומגישה  לשווקים  בינלאומיים  שהיום  חסומים  בפנינו.

"חתימה  על  הסכם  תמשוך  הנה  השקעות  זרות,  תפתח  שווקי  יצוא  חדשים  כולל  מדינות

ערב,  ותייצר  כלכלה  טובה  ויציבה  יותר  שכל  אזרח  ישראלי  יהנה  ממנה.  והשלום,  בסופו  של

דבר,  הוא  גם  האופציה  האיסטרטגית  הטובה  יותר  שתבטיח  בטחון  אישי  לכל  אחד  מאתנו.

  

"כשר  האוצר  זהו  גם  תפקידי  להבהיר  את  ההשלכות  הכלכליות  שיהיו  לכשלון  המשא  ומתן.

מחלקת  המחקר  של  משרדי  בחנה  לבקשתי  תסריטים  שונים  של  ההשלכות  שיהיו  מכשלון

השיחות  על  מצבה  הכלכלי  של  ישראל  ועל  מצבו  הכלכלי  של  כל  אזרח  ישראלי.  לא  אפרט

פה  את  סוג  הסנקציות  שלמולן  עלולה  ישראל  לעמוד,  אבל  התוצאות  עלולות  להיות  שום

דבר  פחות  מהרסניות  לרווחתו  הפרטית  של  כל  אזרח  ישראלי.

  

שערי  המניות  שנצפו  לאחרונה
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צילום:  אלכס  קומולויסקייאיר  לפיד.  ברקע  ראש  הממשלה  בנימין  נתניהו

  

"הייצוא  הוא  המרכיב  המרכזי  בהצלחתה  של  ישראל,  והייצוא  שלנו  תלוי  לחלוטין  ביחסינו  עם

שאר  העולם.  דו"ח  ה-OECD  שהוצג  לממשלה  הישראלית  לפני  כחודשיים  מדבר  על

תעשיית  ההיי-טק  הישראלית  כעל  מנוע  הצמיחה  העיקרי  שלנו,  אבל  גם  אויבינו  יודעים  זאת.

גם  הם  יודעים  שזה  הופך  את  הכלכלה  שלנו  לפגיעה  במיוחד  למול  כל  סוג  של  חרמות

וסנקציות  בינלאומיות.

  

"נהוג  לדבר  על  חלום  השלום.  השלום  אינו  חלום.  השלום  הוא  האופציה  המעשית  היחידה

שתבטיח  לנו  חיים  במדינה  יהודית,  בגבולות  מוגדרים,  שכלכלתה  משגשגת,  שאומות

העולם  רוצות  ביקרה  וילדיה  גדלים  בידיעה  שהוריהם  -  אנחנו  -  עשו  כמיטב  יכולתם  כדי

להבטיח  את  עתידם  וביטחונם.  זה  לא  יהיה  קל,  אבל  על  כך  בדיוק  אמר  נלסון  מנדלה

המנוח,  'זה  תמיד  נראה  בלתי  אפשרי,  עד  שזה  נעשה'.  זוהי  הסיבה  שפתחתי  ואסיים

באותה  הצהרה:  שלא  אתן  לאיש  למוסס  את  התהליך  המדיני.  מפני  שזה  אפשרי,  ועלינו

לעשות  את  זה",  סיכם  לפיד.

  

לחצו  להורדת  אפליקציית  חדשות  כלכלה  לאייפד
  

  

  ניוזלטר   iPad     פייסבוק     מנוי  לעיתון  

18  תגובות  ל  ”לפיד:  "הסכם  עם  הפלסטינים  ייצר  כלכלה  טובה  ויציבה
לישראל"  “

0אנונימי  יפה,  חולון  (23.02.14) תנו  ציון  לתגובה  זו:

0מומחה  בלוגיקה,  (18.02.14) תנו  ציון  לתגובה  זו:

לפי  ציון  גולשים | מהסוף  להתחלה | מההתחלה  לסוף סדר  את  התגובות:

19.  יאיר  לפיד  תחשוב  שוב  על  בטחונה  של  מדינת  ישראל.....
אם  יאיר  לפיד  יתן  לפלסטינים  את  יהודה  ושומרון  כ  "  הסדר  עם  הפלסטינים"  אז  ירו  עלינו  טילים

גם  משם  והפעם  על  תל  אביב  חולון  ,  ראשון  לציון  וכמעט  כל  עיר  במרכז  המדינה,  אז  שהאידיוט

בשם  יאיר  לפיד  יחשוב  שוב.  

18.  3  הנחות  יסוד  שגויות  של  לפיד
1.  מי  אמר  שבשביל  כסף  כדאי  לתת  שטחים?  האם  גם  את  המשפחה  שלנו  נמכור  בשביל  כסף?

את  הבית  בשביל  אחוז  בבורסה?  את  ירושלים  ומערת  המכפלה  בשביל  חצי  אחוז  צמיחה?  

  

המצאה  חדשה

בכל  יום!

השטותריקים  2

רקטה  התפוצצה

בתוך  יישוב

באשכול

דיווח:  טורקיה

הציעה  להפעיל
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 מטרת הנוהל

 קובע כי במקום בו החליטה רשות ,החוק) –(להלן  1998-(ו) לחוק חופש המידע, התשנ"ח7סעיף 
לדחות בקשה על פי החוק, עליה לנמק את החלטתה וליידע את העותר על זכותו לעתור  ציבורית

 לעניינים מינהליים.  פטהמשת כנגד החלטתה לבי

בהתבסס על  ,קה בעת דחיית בקשה לקבלת מידעמהו אופן ההנמהיא להבהיר  זה מטרת נוהל
לגביהן על הרשות  1, תוך התייחסות לנקודות המרכזיותלחוק 9-ו 8החריגים הקבועים בסעיפים 

 . לתת דעתה בעת דחיית בקשה כאמור

 הקדמה

מקבלת משנה תוקף חשיבות רבה בכלל, וכתיבתה של החלטה מינהלית באופן מנומק הינה בעלת 
  –נה לבקשת חופש מידע בהתייחס למתן מע

חובה נוספת המוטלת על הרשות מכוח הדין המינהלי בכל הנוגע לטיפול בבקשה "
למסירת מידע לפי חוק חופש המידע, היא החובה לנמק את הסירוב למסירת המידע 
שנתבקש, כולו או חלקו, ככל שכך החליטה. חובת ההנמקה מקטינה את החשש מפני 

ת והיא תורמת לבניית האמון במערכת היחסים שבין החלטות שרירותיות או שגויו
. אכן, רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק ...הרשות לאזרח במדינה דמוקרטית 

בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את הטעמים לכך, על מנת לאפשר 
למבקש המידע לעמוד על טעמים אלה ולשקול את מהלכיו. פירוט הטעמים לסירוב 

שר גם לבית המשפט לעמוד על השיקולים ששקלה הרשות ועל האיזון הפנימי מאפ
" (ביהמ"ש העליון בפסק שערכה לגביהם, בהעבירו את ההחלטה תחת שבט ביקורתו. 

 23, סעיף המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ 9135/03עע"מ דינו בעניין 
  לפסק הדין).

 

או מקבלת אותה באופן חלקי  ידע הדוחה את הבקשהמתן מענה לבקשת חופש מלפיכך, בעת 
השיקולים בגינם החליטה הרשות הציבורית מכלול לשקף את על המענה להיות מנומק ו ,בלבד

 ., כולה או חלקהלדחות את בקשת חופש המידע

 

                                                           
1
 עבר לנקודות המפורטות בנוהל זהמיותר לציין כי ניתן להרחיב את ההנמקה מ 
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 ביסוס החלטה לדחות בקשת חופש מידע

קבע כי הכלל שינחה את  תת לקבל מידע מאת רשויות ציבוריוחוק חופש המידע המעגן את הזכו
הרשויות בטיפול בבקשת חופש מידע הוא עקרון השקיפות. עם זאת, עקרון זה אינו מוחלט, והוא 

 2לחוק 9-ו 8עשוי להידחות בשל אינטרסים מוגנים אחרים המוצאים ביטויים, בין היתר, בסעיפים 
 הסייגים). –(להלן 

מסור את המידע המבוקש עליה לבחון סבורה כי קיימת עילה מספקת שלא למקום בו הרשות 
  –(ובהמשך לנמק) את הדברים הבאים  

 הקבועים בחוק; סייגיםהאם עילת הסירוב מנויה ב .1

האם עומדים לנגד עיני הרשות אינטרסים אחרים שיש לאזן ביניהם ובין סייגים  .2
אינטרס של מבקש המידע (ככל שפירט את הטעמים לבקשה) או  -הקבועים בחוק 

אשר יטו את הכף לטובת מסירת  –העומד בבסיס הבקשה משמעותי בורי אינטרס צי
, מהם אותם אינטרסים אחרים, והאם הם מטים את 3לחוק) 10(סעיף המידע המבוקש 

 הכף או לאו, ומדוע;

 2, וככל שנבחנו האיזונים (כאמור בסעיף לחוק 9ככל שהאינטרס המוגן חוסה תחת סעיף  .3
לחסות את המידע המבוקש, בטרם קבלת ההחלטה לעיל) והרשות עדיין סבורה שיש 

 –לחוק  11הסופית עליה לבחון את אפשרויות המסירה המנויות בסעיף 

 ;ניתן למסור את המידע המבוקש בחלקו 3.1

 .בתנאים המידע המבוקש למסור אתניתן  3.2

כאשר הרשות מוסרת מידע חלקי או בתנאים, עליה לעשות שימוש בהגבלות אלו באופן 
 על מנת להקטין את הפגיעה בעקרון השקיפות, ככל שניתן. המצומצם ביותר
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 10(א), עם זאת, לעניין סעיפים 9(ב) רחב מהמרחב המוקנה לה בסעיף 9מרחב שיקול הדעת המוקנה לרשות בסעיף  
 לחוק, אין אבחנה בין שני הסעיפים הקטנים. 11-ו
3

, אך יש בהם דיתה רשימה ממצה או בלעאינ 10בסעיף  תהשיקולים הנזכררשימת בשורה של פסקי דין נקבע כי  
הכוונה לרשות בעת ביצוע איזון בין עקרון השקיפות אל מול אינטרסים מוגנים אחרים (לעניין זה ראו עע"מ 

 .לפסק הדין המפנה גם לפסיקה קודמת בעניין זה) 66, סעיף קשת ואח' נ' הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו 10845/06
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  לחוק חופש המידע 9-ו 8 סעיפים

 8-9בהתייחס לדרישת ההנמקה המוטלת על הרשות בבואה לבחון את הסייגים המנויים בסעיפים 
  –לחוק, נחלקם לשלושה סוגים 

קיומו של ס בס. על מנת ללקיומו )ביסוס אמפיריהערכה מבוססת כמותית (סייג הדורש  .1
 הטיפול בבקשה נכנסהחליטה כי  םבגינ ניםהתנאי, על הרשות להביא בהחלטתה את הנתו

 – ונפרטהסייג האמור. תחת 

בנוגע לבקשה אליה לפרט על הרשות  – 4קצאת משאבים בלתי סבירהה - )1(8סעיף  1.1
  –הרשות התייחסה כבלתי סבירה 

ים והן לכח כלכלים יש להתייחס הן למשאבי – מהו טיב המשאבים הדרושים 1.1.1
טיפול האדם הנדרש לטיפול בבקשה, תוך פירוט הדרג המקצועי הנדרש ל

 נושא;ב

בהתייחס לסוג הטיפול  לטיפול בבקשה תהמשוערמהי כמות המשאבים  1.1.2
 .המידע, בחינת המידע המבוקש וכד' איתורכגון: הנדרש 

(כגון  הקטנה מתוך הבקש לגזור יחידת טיפול מוצעככל שהיקף הבקשה רחב מאוד 
הטיפול וטיב  כמותכד'), לבחון בפועל את תיק אחד מתוך הרבים, חודש מתוך השנה ו

 ולהכפיל אותה על פי היקף הבקשה המלא. ה,יחיד באותה

ככל שהרשות סברה כי היענות לבקשה במלואה תחייב הקצאת משאבים בלתי 
 תוכלת היקף הבקשה לגביה הרשוצמצום ציע, ככל שהדבר ניתן, לה יהעל, סבירה

ההצעה לבחינת בקשה מצומצמת יכולה לבדוק את המבוקש במשאבים סבירים. 
 ה הבקשה, היקף החומר שנתקבל וכד';להיות תוך צמצום משך הזמן לגביו התבקש
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שפט העליון כי די להוכיח ש"גילוי המידע הביא להסטה של לעניין הקצאת משאבים בלתי סבירה קבע בית המ
סגל נ' משרד  2398/08משאב קיים באופן היוצר הכבדה ממשית על הרשות במילוי משימתה העיקרית" (עע"מ 

 ).המשפטים ואח' (ההדגשה במקור)
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"המידע נוצר או נתקבל בידה למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה  - )2(8סעיף  1.2
ת להסתפק בקביעה כי הרשות איננה רשאי – "ואיתורו כרוך בקושי של ממש

לפרט מדוע קיים יה להוסיף ועלהמידע נוצר או נתקבל לפני למעלה משבע שנים. 
על הרשות לפרט באיתורו של המידע. לעניין סייג זה של ממש קושי כיום 

 ;כדי לאתר את המידע שנתבקש וצעואת הפעולות שבבהחלטתה 

ה לאתר את המידע הרשות "נקטה אמצעים סבירים", אך לא הצליח –) 3(8סעיף  1.3
בהם מהם האמצעים הסבירים שנקטה בהחלטתה על הרשות לפרט  –המבוקש 

 ; על מנת לאתר את המידע המבוקש

 5ככל שיש חשש או עלולה להיות פגיעה(בטחון, סוד מסחרי וכד') מוכר סייג המגן על אינטרס  2
ת מחשיפת הצפויויש להתייחס לתוצאות  ,בהנמקה ,על כן אם יימסר המידע המבוקש. בו

לשון הסעיף המסוים. נבהיר את בהתייחס לרמת הודאות הנדרשת לפגיעה כעולה מ גם המידע
  –בהתייחס לסעיפים הרלוונטים הדברים 

בביטחון המדינה, ביחסי  יש חשש לפגיעהמידע אשר בגילויו " - )1(א)(9סעיף  2.1
הגנה על לעניין  – החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם"

אין צורך בהוכחת "ודאות אחד הערכים המנויים בסעיף (בטחון, יחסי חוץ וכד'), 
ינאי שני נ' המשרד  2007/11העליון בבג"ץ . לדברי בית המשפט קרובה" לפגיעה

לבחון את לצורך ביסוס התקיימותו של הסייג על הרשות  להגנת הסביבה ואח'
(תוחלת הסיכון)  "ת הסיכון בהסתברותו"מכפלת עוצמהחשש לפגיעה בהתייחס ל

ברמת הסתברות נמוכה  ניתן להסתפקכך שככל שעוצמת הסיכון גבוהה יותר, 
, וככל המוגןכדי להקים חשש לפגיעה באינטרס  יותר להתרחשות הסיכון

כדי  שעוצמת הסיכון נמוכה, יש צורך ברמת הסתברות גבוהה להתרחשות הסיכון
 ;מוגןהלהקים חשש לפגיעה באינטרס 

"מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות  - )1(ב)(9סעיף  2.2
לבסס "הסתברות על הרשות  – הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה"

המגולם  "ציבורי אינטרס באותו ממשית לפגיעה -' ודאות קרובהלרוב ' –ראויה 
ד התחבורה נ' חברת משר 6013/04עע"מ ) (בית המשפט העליון ב1(ב)(9בסעיף 

 ;)החדשות

מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי " - )6(ב)(9סעיף  2.3
, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או בערכו שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית

 שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשיתמקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, 
מהי אותה  פרט בהחלטתהעל הרשות ל – או כלכלי..." באינטרס מקצועי, מסחרי
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 .סעיף ההוכחה לפגיעה הצפויה על פי לשונו של כל שונות ברמת קיימת 
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טיעון לדחיית . מיותר לציין כי עלול לגרום להפגיעה ממשית שגילוי המידע 
), מחייב את הרשות לבחון כי המידע אינו חוסה תחת 6(ב)(9בקשה מכח סעיף 

 ;(ב) לחוק-)(א)6(ב)(9החריג לסייג למסירת מידע המעוגנים בסעיפים 

שגילויו עלול או ...  מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית" - )7(ב)(9סעיף סייפא  2.4
מדוע לדעתה גילוי פרט בהחלטתה לעל הרשות  – "לפגוע בהמשך קבלת המידע

 ;המידע עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע על ידה

הבקשה לגילוי הרשות אינה יכולה לבסס את ההחלטה לדחות את  - )8(ב)(9סעיף  2.5
שיטות עבודה ונהלים של רשות ציבורית נוגע ל"מידע שההמידע רק על העובדה 

העוסקת באכיפת החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות 
". על מנת להכנס לגדר הסייג על הרשות לבסס את החלטתה על כך על פי דין

), עלול לגרום לאחד 8(ב)(9שגילוי המידע המבוקש, המקיים את הרישא של סעיף 
   - ברים הבאיםמהד

 פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של הרשות;    (א)"

 פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן;    (ב)

 "גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;    (ג)

הערכה מבוססת אינם דורשים שים אינטרסנים על מגיתר הסייגים הקבועים בחוק  .3
רשות לקיומם או הוכחת פגיעה מסתברת בשל חשיפת המידע.  )ביסוס אמפיריכמותית (

המידע חוסה תחת  אםצריכה לבחון  ,המבקשת לדחות בקשה בהתבסס על סעיפים אלו
הפניה למקום בהתאם ליסוד העובדתי המפורט באותו סעיף, לדוגמא:  הסייג הקונקרטי

)) 4(ב)(9(סעיף  פנימימסמך המידע היות )), הנמקה אודות 4(8ע לרבים (סעיף פרסום המיד
 .'דוכ
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 אופן כתיבת החלטה מנומקת לדחיית בקשה לפי חוק חופש המידע -סיכום 

בין אם באופן  לאור האמור לעיל, על הרשות לפרט בהחלטתה הדוחה את הבקשה לקבלת מידע
  –אים , את הדברים הבמלא ובין אם באופן חלקי

 ;או חלקים ממנה ציון הסעיף בגינו נדחתה הבקשה .1

 פירוט העילה בגינה המידע המבוקש חוסה תחת החריג שצוין; .2

  –טרם קבלת החלטתה, וביניהם ואיזנה האינטרסים השונים שהרשות בחנה  פירוט .3

 האינטרס האישי של המבקש, ככל שהוא פירט את נסיבות בקשתו; 3.1

ע בין אם עלה מתוך הבקשה ובין אם עלה מנסיבות האינטרס הציבורי לחשיפת המיד 3.2
 העניין;

 אינטרס מוגן של צד ג', ככל שקיים; 3.3

הבהרת ההחלטה מדוע במכלול השיקולים (הערך המוגן בחוק והאינטרסים המפורטים  .4
 לעיל), החליטה הרשות להעדיף את אי גילוי המידע על פני חשיפתו;

 מנהמדוע נבצר מחוק על הרשות להבהיר ל 9ככל שהעילה לדחיית הבקשה מעוגנת בסעיף  .5
. כמו כן, ככל שהרשות מחקה ש את המידע באופן חלקי או בתנאיםלהעביר לידי המבק

חלק מהמידע שנמסר או מסרה את המידע בתנאים, עליה לנמק את החלטתה זו על פי 
 ;האמור לעיל

יש לצרף  ם.יו 45יידוע העותר על זכותו לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים תוך  .6
 במענה את מיקום בית המשפט לו הסמכות המקומית לדון בעתירה.
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 טבלת עדכונים

 תאריך מהות התיקון גרסה

לבקשת הפרקליטות על מנת להבהיר את  –לסיכום  6סעיף  3.1
 הסמכות המקומית בעתירת חופש המידע. 

23/6/2013 
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נושא  ההחלטה
יישום  חוק  חופש  המידע,  התשנ"ח-1998:  הגברת  השקיפות  ברשויות  ציבוריות

מחליטים
א.    להטיל  על  שר  המשפטים  להקים  במשרדו  יחידה  ליישום  חוק      חופש    המידע,    התשנ"ח-1998    

(להלן-החוק)  ברשויות  ציבוריות  (להלן-היחידה  לחופש  המידע).

ב.    אלו  יהיו  תפקידי  היחידה  לחופש  המידע:

1.    הקמת      אתר    אינטרנט    מרכזי    לחופש      המידע  וניהולו.  האתר  שיוקם  יכלול,  בין  היתר:

(א)    רשימת    הרשויות    הציבוריות    עליהן    חל  החוק;;

(ב)    ריכוז  פרטי  התקשרות  עם  ממונים  על  חופש  המידע  ברשויות  הציבוריות;;

(ג)    הפנייה    לדו"חות    המתפרסמים    באינטרנט  בידי  רשויות  ציבוריות;;

(ד)    טפסים  לבקשה  לקבלת  מידע;;

(ה)    הדו"ח    השנתי  שיפרסם,  כמפורט  בסעיף    ג  להחלטה  זו.

2.    הכנת    רשימת  הרשויות  הציבוריות,  אשר  תכלול,  בין    היתר,    מידע  תמציתי  על  תפקידיה  של    כל  רשות  
ציבורית    וכן    על  דרכי    ההתקשרות    עם  הממונה    ועל  דרכים  נוספות  לקבלת  מידע  שבידי  הרשות,  כנהוג

באותה  רשות;;

3.    קביעת    קווים  מנחים  לפרסום  מידע  באופן  יזום  בידי  משרדי  הממשלה  ויחידות  הסמך  (בהחלטה  זו  -  
משרדי    הממשלה),  הן  המידע    המתחייב    לפי  החוק  והן  מידע  נוסף.  אלו  יתייחסו  הן  לעניין  היקף      המידע  

שיפורסם,    והן    לעניין    אופן  פרסומו,  תוך  האחדה  של  צורת  הפרסום;;

4.    קביעת    תבניות  אחידות  למשרדי  הממשלה  לפרסום  דו"חות  שנתיים,  דו"חות  של  ממוני  חופש  מידע,  וטפסים
לבקשה  לקבלת  מידע;;

5.    קביעת    נוהל    לתהליך  הטיפול    בבקשות    לקבלת  מידע    לפי  החוק  במשרדי  הממשלה,  ובכלל  זה    -  אופן  
ההנמקה    של  מענה  לבקשות    לקבלת    מידע  ואופן    העברת    בקשה  ממשרד  לטיפולו  של    משרד  אחר;;

6.    מעקב    אחר    אופן    יישומו    של    החוק    ואיסוף  נתונים  סטטיסטיים  הדרושים  לשם  כך;;

7.    בירור    תלונות    נגד  משרדי    הממשלה    הנוגעות  ליישום  החוק  בעניינים  הבאים:

(א)  אי-פרסום  דו"חות  שנתיים  ודו"חות  ממונים  במועד;;

(ב)  אי-פרסום  הנחיות  מינהליות  ומידע  סביבתי  ללא    נימוק    המבוסס  על  הוראות    סעיף    9  לחוק;;

(ג)  אי  מתן  מענה  במועד  לבקשה  למסירת  מידע;;

(ד)  דחיית  בקשה  לקבלת  מידע  ללא  נימוק;;

(ה)  דרך    חישוב    האגרות,  למעט    לעניין    מתן  פטור  מאגרה.

8.    מתן    הנחיות    למשרדי  הממשלה,    לאחר    שנשמעה  עמדתם,  לתיקון  ליקויים  שעלו  בפעילותם  בנוגע  ליישום  
הוראות    החוק,    בהתאם    ללוח    זמנים  שתקבע  היחידה  לחופש  המידע;;

9.    ריכוז  מידע  אודות  עתירות  בעניין  חופש  מידע;;

10.  ריכוז    ידע  מקצועי  בתחום  חופש  המידע,    סיוע  לממונים    על  חופש  המידע  ולרשויות    ציבוריות  ביישום    
החוק      ובמסירת    מידע    של      הרשות  הציבורית  לפי  כל  דין,  הדרכת  הממונים,  עריכת  השתלמויות    בעניין  

חופש  מידע    לממונים    על  חופש    המידע    וכן  עריכת    השתלמויות    בעניין  יישום    מדיניות    חופש  מידע  לעובדים  
במשרדי  ממשלה,  ועריכת  פרסומים  בענייני  חופש  המידע;;

11.  קיום      פעילות      ציבורית    להגברת      המודעות  לזכויות  הציבור  לפי  החוק.
  

ג.    ראש    היחידה  לחופש  המידע  ידווח  לממשלה,  באמצעות  שר    המשפטים,    על    יישום  החוק    במשרדי  
הממשלה,  ובכלל  זה  ימסור  לממשלה  דו"ח  שנתי  על  יישום  החוק  ועל  פעילות  היחידה  לחופש  המידע.  כן  יכלול

הדו"ח  את    תוכנית  העבודה  של  היחידה  לחופש  המידע    לשנה  העוקבת.

החלטות  חודשים  אחרונים
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הדו"ח  את    תוכנית  העבודה  של  היחידה  לחופש  המידע    לשנה  העוקבת.

ד.    משרדי      הממשלה    יעבירו    ליחידה    לחופש    המידע,  לבקשתה,    נתונים  סטטיסטיים  הנוגעים  ליישום  החוק
על    ידן.    פרקליטות  המדינה  תעביר  ליחידה    לחופש  המידע  מידע  אודות  הליכים  הנמצאים  בטיפולה  בתחום

חופש  המידע.

ה.    משרד    המשפטים  ינקוט  הליכים,  בהתאם  לחוק    שירות  המדינה    (מינויים),  התשי"ט-1959,  לענין    מינויו
של  ראש  היחידה  לחופש  המידע.

ו.    עד    תום    שנתיים    לפעילות    היחידה,    יבחן    משרד  המשפטים    כיצד    ראוי  להמשיך  את  פעילות    היחידה,
וישקול  תיקוני  חקיקה  נדרשים."  

הנוסח  המחייב  של  החלטות  הממשלה  הינו  הנוסח  השמור  במזכירות  הממשלה.  הנוסח  המחייב  של
הצעות  חוק  ודברי  חקיקה  הנזכרים  בהחלטות  הינו  הנוסח  המתפרסם  ברשומות.  החלטות  תקציביות

כפופות  לחוק  התקציב  השנתי.  הנוסח  המחייב  של  הצעות  חוק  ודברי  חקיקה  הנזכרים  בהחלטות  הינו
הנוסח  המתפרסם  ברשומות.

החלטות  תקציביות  כפופות  לחוק  התקציב  השנתי.

לראש  הדף

        שלח  לחבר    גרסת  הדפסה

      

תנאי  השימוש  באתר האתר  הוקם  ומתארח  ביחידת  ממשל  זמין מפת  אתר צור  קשר חוק  חופש  המידע


