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  התנועה לחופש המידע 1.  עותרי�ה 

  נוער כהלכה 2.
  

  נגד

 

  משרד החינו�  משיבה
#>2<#  1 

  2 

 3  נוכחי�:

 4  ב"כ העותרי� עו"ד יואב ללו� ועו"ד רחלי אדרי

 5  ב"כ המשיב עו"ד נחמה ברוק

  6 

  7 

 8 פרוטוקול

  9 

 10בית המשפט: מאחר ועל פני הדברי� החלטת המשיב מושא העתירה איננה רלבנטית יותר והמשיב 

 11למי  13עצמו מסכי� שיש לדו' בבקשה בניואנסי� שתיאר בכתב העתירה, לרבות פנייה לפי סעי$ 

 12שיכול להיפגע ממסירת המידע, נראה שאי' מנוס מקבלת העתירה, ביטול החלטת המשיב וקבלת 

 13  ל ידו, והשאלה הנותרת היא שאלת ההוצאות. החלטה חדשה ע

  14 

 15לאור הצעת ביהמ"ש ולאור הנאמר בדיו' הקוד� והפער בי' הבקשה לעתירה, וכדי שלא : עו"ד ללו�

 16  ירוצו מספר עתירות יחד, אנו מבקשי� שיתאפשר לנו להגיש בקשה מתוקנת. 

  17 

 18) ואמרנו שננקוט 3(ב)(16: למרות הניסיו' להרחיב את הבקשה, הרי היא רק לפי סעי$ עו"ד ברוק

 19. ניסינו להסביר את הדברי� ג� בכתב התגובה המקדמי וג� בדיו' הקוד� וניסיתי 13בהלי- לפי סעי$ 

 20לומר לחבריי שהמחלוקת מצומצמת ממה שנכתב. לפיכ-, נית' היה לייתר את הדיו'. אפשר בהחלט 

 21יב ולסיי� קוד�, וככל שיש ניסיו' להרחיב מעבר לבקשה הקודמת, משו� שהבנו שזה מה היה להקש

 22שעושי�, פרטנו הרבה מעבר לנדרש כבר בתגובה ובתשובה, וחבריי יעשו כל שה� מביני� והדבר ייעל 

 23כל בקשה עתידית. לאור ההתנהלות בעתירה וכתב התשובה, לדעתי אי' מקו� לבקשה לפסיקת 

 24  ירה הייתה רחבה כאמור. הוצאות כאשר העת

  25 

 26אכ' אינה רלבנטית עוד, א- כאשר בוחני� אותה צרי- לזכור שהבקשה הוגשה  22.7.15ההחלטה מיו� 

 27על ידי עור- די' בצורה מאוד רחבה ולא ברורה ולא ממוקדת. לכ' אנו חושבי� שבמצב דברי� זה, 

 28  � למחיקת העתירה. לאחר שהרשות הודיעה על עדכו' העמדה בהחלטה לגבי בקשה זו, יש מקו

  29 
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 1באשר לאופ' הגשת הבקשה, חשוב להבי' כי כאשר אנו מגישי� בקשה, אני או חברי איננו : עו"ד אדרי

 2יודעי� מהו המידע אותו אנו מבקשי�, אנו לא יודעי� מה קיי� במגירות ומדובר באיסו$ מידע קשה 

 3למה אנו מתכווני� ולהראות  א בדברי� ע� הרשות ולהסבירולכ' אנו נמנעי� מכ- לעתי�. ניסינו לבו

 4דוגמאות של מקרי� דומי�, והרשות בחרה שלא להשיב לבקשה ולכ' נאלצנו לעתור. א$ א� הבקשה 

 5רחבה, הדבר יכול היה להסתיי� בטלפו'. הייתה במקרה זה פנייה בכתב והסברנו לרשות מה בדיוק 

 6  אנו מבקשי�.

 7יר לי מהו שיקול הדעת הפרטני שיפעיל לעניי' תשובת הממונה, ג� בכתב התשובה של המשיב לא נה

 8לכ', אני עומדת על כ- שהעתירה לא תימחק. חוק  הממונה. חשוב לי שהמשיב יסביר מהו השיקול.

 9חופש המידע קובע כי על המשיב לקבל החלטה עקרונית, הא� הוא מוסר א� לאו, ובהתא� לכ- 

 10  לפנות. 

 11מטעמנו כמו ג� לעניי' השיהוי, הקשור  לעניי' ההוצאות, אבקש לחזור על האמור בעיקרי הטיעו'

 12  להוצאות. 

  13 

 14לעניי' ההוצאות ישנה רלבנטיות לעובדה שהעתירה רחבה בהרבה מהבקשה. אנו כבר  :עו"ד ברוק

 15בתגובה התייחסנו ג� לחלקי� בעתירה החורגי� מהבקשה וניסינו להסביר לגו$ העניי' כדי למנוע 

 16ה ולא עלה בידינו. היה עלינו לכתוב כתב תשובה המש- ההתדיינות וג� אחרי הדיו' הקוד� זה נעש

 17ולהגיע לדיו' נוס$, וההשתלשלות מלמדת כי באופ' אמיתי זה לא נכו' שנית' היה לפתור את העניי' 

 18בשיחת טלפו', כיוו' שא� במהל- דיו' לא הצלחנו להבהיר את הדברי�, לדעתי בשל כ- שורש הבעיה 

 19  את החלוקה בי' המקרי� וההתייחסות לכל אחד מה�.  קשה היה להסביר בדיוקהוא בניסוח הבקשה. 

  20 

 21להציג את הבקשה כבקשת עור- די' אי' זה מדויק, שהרי הבקשה הוגשה בכתב ידי בכובעי : עו"ד ללו�

 22כי המשיב מבקש שאעבוד בהתנדבות ללא שכר.  כמנכ"ל עמותה, ואני עושה זאת בהתנדבות ואני מבי'

 23סמ- המידע שהצטבר בעמותה אצל המתנדבי�, וזאת כדי מבחינתי הבקשה הוגשה כפי שהוגשה על 

 24לקבל הבנה מה יש ש� ובהתא� לפעול. בנוס$, ההתעסקות שלנו מול משרד החינו- בעניי' חופש 

 25המידע הנה היחידה שהגיעה לפתחו של ביהמ"ש. יש התעסקויות נוספות וש� חוזרת הבעייתיות, ולכ' 

 26 למה שיש משקל.   חשוב להסתכל על מה שיש בתיק ושביהמ"ש יית'

 27 

  28 

  29 

  30 

  31 
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  1 

 2  לאחר הפסקה ובהיעדר הצדדי�

  3 
#>8<#  4 

 5  פסק די�

  6 

 7, שכ' הוברר אינה רלוונטית יותר 22.7.15כעולה מפרוטוקול הדיו' שלעיל, החלטת המשיב מיו� 

 8שתמונת המצב בקשר לשימועי� מורכבת ויש צור- בקבלת החלטה חדשה ומפורטת שתתייחס לכל 

 9המבוקש אודותיו או להנמקה פרטנית מדוע אינו נית', כמו ג� אחד מהשימועי� (למסירת המידע 

 10  לחוק). 13צור- לבחו' את עמדת מי שיכול להיפגע ממסירת המידע לפי סעי$ 

  11 

 12על רקע זה דומה כי אי' מחלוקת על כ- שעל המשיב לקבל החלטה חדשה וההחלטה מושא העתירה 

 13יע עוד בדיו' המוקד�, הרי שאי' ספק שוב אינה רלוונטית. א$ שלכאורה למסקנה זו נית' היה להג

 14שהגשת העתירה על ידי העותרות הייתה מוצדקת ג� א� האחריות להמש- ההלי- לאחר הגשתה אינה 

 15  תוצאה של התנהלות המשיב לבדו.

  16 

 17הצדדי� חלוקי� באשר לשאלה הא� העתירה תתקבל או תימחק. א$ שספק א� יש לכ- חשיבות 

 18הרי שיש לקבל את העתירה במוב'  ,ה שניתנה הייתה חסרהמעשית עמדתי היא כי מקו� בו ההחלט

 19  תבוטל.  , כפי שניתנה,זה שההחלטה

  20 

 21מכא' לשאלת ההוצאות. לאחר שבחנתי את עמדות הצדדי� הגעתי לכלל מסקנה כי יש לזכות את 

 22העותרות בהוצאות משפט ושכר טרחת עור- די' ואול� יש להביא בחשבו' ג� את הקושי שנפל בהגשת 

 23חרגה מגדר  העתירה –פי שהוגשה. כעולה מפרוטוקול הדיו' המוקד� ומכתב העתירה העתירה כ

 24בקשה. על רקע זה נאל0 מה שהתבקש בהבקשה ורק בדיו' המוקד� הוברר כי העתירה תמוקד ל

 25  . וכ' כתב תשובה המשיב להגיש תגובה מקדמית רחבה בהרבה מזו שנדרש להגישה בהינת' הבקשה

  26 

 27ובה המקדמית כי תמונת המצב שונה מהמתואר בהחלטה שהתקבלה, מהתגמ' הצד האחר, הוברר 

 28 13והיא מורכבת יותר באופ' שמצרי- קבלת החלטה חדשה, מפורטת יותר ונקיטת הלי- לפי סעי$ 

 29אשר לחלק אחר ממילא ייתכ' והמידע יימסר ולחלק נוס$ הוצגו  לחוק, לפחות לגבי חלק מהשימועי�.

 30  .נימוקי� אחרי� לדחיית הבקשה

  31 
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 1מבוטלת ועל  22.7.15ור כל האמור, העתירה מתקבלת באופ' חלקי במוב' זה שההחלטה מיו� לא

 2  המשיב לתת החלטה חדשה. 

  3 

 4או להגיש בקשה נוספת יעשו כ' ואינני סבור כי נדרשת  ככל שהעותרות מבקשות לתק' את הבקשה

 5  עזרה של בית המשפט בעניי' זה. 

  6 

 7וכ' ישיב  1 3,500ות שכר טרחת עור- די' בסכו� של המשיב ישל� לעותרבהתחשב בנימוקי� שלעיל, 

 8 לה' את האגרה ששילמו בעת פתיחת ההלי-.

 9 

  10 
#>12<#  11 

  12 

 13  .היעדר הצדדי�ב 08/05/2016, ל' ניס� תשע"והיו�  �נית

 14  המזכירות תעביר את הפרוטוקול ואת פסק הדי� לבאי כוח הצדדי�.

  15 

  16 

 

  
  שופט, דראל ארנו�

  17 

  18 

  19 

  20 

   21 

 22 זכאי אתי ידי על הוקלד




