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 מנהלית עתירה
 [1998–]עפ"י חוק חופש המידע, התשנ"ח

 פתח דבר

 בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב למסור לידי העותרות את רשימת הזכאים לנסוע בנתיבי .1

הם הזכאים לעשות כן, הטעם שבגינו זכו  ם שלתחבורה ציבוריים )להלן: נת"צ(, וזאת בפירוט תפקיד

כל זאת  .)הזכאות לפטור, להלן: "הפטור" או "האישור"( פרטי מידע נוספים , וכןלאישור האמור

ידי ( והאחרת, על 2017ביוני  5)מיום  1כאמור בשתי בקשות מידע שהוגשו, האחת על ידי העותרת 

)להלן: "בקשת  1998–(, בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התנש"ח2017בינואר  4)מיום  2עותרת 

ובמכתבים מטעם העותרות לאחר מסירת המידע החלקי  " בהתאמה2" ו"בקשת העותרת 1העותרת 

 , בהתאמה, לעתירה זו(. מצורפות ומסומנות כנספח א' וכנספח ב', . שתיהן יחד, "הבקשות"לידיהן

המשיב למסור את חלקו הארי של המידע המבוקש, בהתאם לאמור  הימנעותתירה זו היא תוצאה של ע .2

, (לעתירה זו כנספח ג' נתומסומ פתמצור) 5.12.2017האחידה שנמסרה לעותרות ביום  התייחסותב

דבר שהובהר למשיב עובר להגשת , פסיקההכאשר סירוב זה לא נומק כראוי בהתאם להוראות הדין ו

 זאת אף שנראה שברור כי מדובר במידע בעל עניין ציבורי מובהק.כל  .כפי שיפורט בהמשךזו,  עתירה

)ד( לחוק, ולהורות על 17עשות שימוש בסמכותו לפי סעיף המשפט הנכבד ל לופין, מתבקש ביתילח .3

 ., בשים לב לטענות העותרות, כפי שימצא לנכוןשלא נמסר חלקים מהמידע המבוקשמסירת 

, לרבות שכר בהוצאות העותרות בגין הליך זה  המשיבלחייב את ש בית המשפט הנכבד , מתבקבנוסף .4

  טרחת עו"ד ומע"מ כדין. 

 המשפט המחוזי ירושלים בית
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 אור סדן עו"ד או /אלעד מן ו כ עו"דע"י ב"                                         
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 הצדדים לעתירה
 

וזאת במטרה לקדם את  2004היא עמותה אשר הוקמה בשנת , התנועה לחופש המידע )ע"ר(, 1 העותרת .5

מקדמת היא את ההכרה  אות מתה. מאז,להשימוש בחוק חופש המידע, שבאותה העת נדמה היה 

לקדם ערכים של דמוקרטיה וחופש ביטוי, הטמונים בעקרונותיו של  כדיבחשיבותה של השקיפות וזאת 

 ., משפטיים ושאינםחוק חופש המידע, בדרכים שונות

חרתה על דגלה את קידום )ע"ר(,  התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת – , הצלחה2העותרת  .6

ישראל ועידוד של רגולציה יעילה ומתקדמת בתחומי הכלכלה והחברה. בנוסף, האכיפה האזרחית ב

המבקשת היא אף אחד הגופים הפעילים ביותר בישראל בענייני תקשורת והסדרתה, חופש מידע 

 מגוון רב של רשויות ציבוריות ומשרדי ממשלה.בקשר לבמיוחד בנושאי כלכלה ורגולציה  –ושקיפות 

 שאחראית על הנושא הנדון בעתירה זו ומי שנתן את ההחלטה וא הרשות ה, התחבורהמשרד  ,המשיב .7

 מושא עתירה זו.

 הסמכות לדון בעתירה

 17סעיף והמקומית לדון בעתירה זו, וזאת בהתאם לאמור בזה הסמכות העניינית נכבד לבית משפט  .8

לתקנות  2תקנה ו לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מנהליים 2סעיף , לחוק חופש המידע

לפי אלה, על החלטה של רשות ציבורית  .2000–בתי משפט לענינים מנהליים )סדרי דין(, התשס"א

בהתאם לחוק חופש המידע יש לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים שבאזור שיפוטו ניתנה ההחלטה 

 .בירושליםמקום מושבו אשר  משרד התחבורה,ב . במקרה שלפנינו הרי שמדוברשל הרשות

 

 הנדרשות לעתירה והעובדות רקעה

, בהתאמה, 2-ו 1הבקשות על ידי העותרות , בהתאמה, הוגשו 17.1.2017-ו 5.6.2017-בתאריכים ה .9

 .א' וב' לעתירה( יםכנספחמצורפות ) ואשעניינן כאמור לעיל, אחד ה

משרד התחבורה  שמעניקהמידע המבוקש התמקד בפרטים הנוגעים לאישורים מסוגים שונים  .10

הלכה למעשה, לבעליהם ולבאים מאפשרים,  שונים. אישורים אלה  גופים ולנושאי תפקידים ,לאישים

בנתיבי תחבורה לעשות שימוש  הוראות תמרורים, ובפועל,לא לציית לשמכוחם )נהגיהם למשל( 

למסור התבקש המשיב  1העותרת בבקשת . בהתאם לסוג האישור וההיתר ברחבי המדינה ציבורית

 :בא, המובא כאן על מנת להעמיד דברים על דיוקםלידיה את המידע ה

 

 , אבקש לקבל את המידע הבא הנוגע לנתיבי1998–בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח"

 בישראל: (נת"צ)תחבורה ציבוריים 

דוגמת מד"א, משטרה, רכבי שרים אם בכלל )שמות הגופים המורשים לנסוע בנת"צ  .1

 ;(וכו'

ותפקידו, שניתנה לו הרשאה קבועה או זמנית לנסוע בנת"צ כל גורם אחר, בציון שמו  .2

 ובפירוט הבא: (בין אם זמנית שהופקה ובין אם קבועה) 2015שנת  מאז

 תאריך מתן האישור; .א

 הנת"צ שלגביהם ניתן האישור; .ב

 סיבת האישור; .ג

 סיבת הפסקת האישור, במקרה שפג תוקפו של האישור. .ד
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 רים מעין אלו;הגורם הממונה במשרד התחבורה על מתן אישו .3

 ."נהלים הנוגעים לאישור הגורמים השונים לנסיעה בנת"צ .4

 המידע כמפורט להלן: היא את, אז ביקשה לי הגישה את בקשתה בשלב מוקדם יותר כאמור 2העותרת  .11

"נבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הנוגעים לנושא שבנדון כמפורט להלן בפורמט 

  דיגיטלי בר חיפוש. 

והמפורטת נכון ליום מתן המענה לבקשה זו של מחזיקי אישורי  מת בעלי האישורים המלאהרשי

כך, נבקש לקבל את רשימת בעלי האישורים שכבר אינם בתוקף  כניסה לנת"צ, מת"צ ורת"צ ]...[

ושהנופקו בעבר. הפרטים המבוקשים הם נוגעים לזהות מחזיק האישור ופרטיו, מועד מתן 

אישור, הנימוקים והסיבות למתן האישור והיקף ומהות האישור והפטור. האישור, תוקפו של ה

 ".כמו כן, נבקש לקבל את העתקי האישורים/הפטורים כפי שהונפקו למחזיקיהם

 .2, ולאחר מכן זה של העותרת 1מהלך העניינים הנוגע לעותרת תחילה, יפורט  .12

)ב( לחוק, אז צוין שבשל 7ף אורכה בהתאם לסעי 1אל העותרת שלח המשיב  2017ביולי  5ביום  .13

 לעתירה זו(. 'דמצורף ומסומן כנספח מורכבות המידע, מסירת המידע תתעכב בשלושים יום )

 1, מעת שלא התקבל כל עדכון במשך כמעט חודשיים ימים, שלחה העותרת 2017באוגוסט  30ביום  .14

שתקופת האורכה תמה וכך גם תזכורת למשיב, ובה צוין כי חלף עבר לו זמן רב מעת הוגשה הבקשה 

 לעתירה זו(. 'הכנספח  נתומסומ פתמצור)

תלונה ליחידה הממשלתית  1גישה העותרת , משלא התקבל כל עדכון, ה2017בספטמבר  10ביום  .15

יום למחרת אישרה  לעתירה זו(. 'וכנספח  נתומסומ פתמצורלחופש המידע שבמשרד המשפטים )

 לעתירה זו(.  'זורף ומסומן כנספח מצהיחידה הממשלתית את תחילת הטיפול בבקשה )

כי ישנה בקשה זהה וכי  והתקבלה התייחסות מהמשיב, אז ציינה נציגת 2017באוקטובר  16ביום  .16

מצורף המשיב מודע לעיכוב במענה וכי "הנושא נמצא בהתייעצות ואנו מנסים לגבש עמדה בנושא זה" )

 לעתירה זו(. ומסומן כנספח ח'

 . 2017)נספח ב'( נמסרה לעותרות עוד בחודש ינואר)!(  2העותרת  , הרי שבקשת2אשר לעותרת  .17

 17ביום  רק, 2017לאחר תזכורות ושיחות טלפון שנערכו לאורך התקופה שבין ינואר לספטמבר  .18

המידע  טענו נציגי המשיב כימענה מהותי ראשוני, ובו  2התקבל אצל העותרת  2017בספטמבר 

וכי יש לפנות אל "אגף מערכות מידע" שם יש לבצע עיבוד המבוקש כלל לא נמצא "האגף המקצועי" 

לעתירה זו(. מבלי להיכנס אל עומקו של עניין  מצורף ומסומן כנספח ט'שלו נדרש תשלום כספי ייחודי )

הרי שלא ברור מניין הסמכות להפנות אל המערכת האמורה, וזאת במיוחד כשחוק חופש המידע אמנם 

, אך גם לא אוסר על כך, כפי שפסק בית המשפט העליון זה מכבר לא מחייב לעבד מידע עבור מבקש

 (.2013)פורסם בנבו, המשרד לבטחון פנים  –ג'ולאני נ' מדינת ישראל  1786/12עמ"ם ב

אל נציגת המשיב האחראית על הפקת מידע  2, כתב ב"כ העותרת 2017בספטמבר  17עוד באותו היום,  .19

, כדי לברר במה דברים אמורים תוך שהוא מבהיר כי אין כל ("נציגת מערכות מידעייחודי זה )להלן: "

 מצורפת ומסומנת כנספח י'הצדקה להפניה מעין זו וכי החוק מחייב למסור את המידע )ההתכתבות 

 לעתירה זו(.

בציינה כי הועברה הפניה  2התייחסה נציגת מערכות מידע לבקשת העותרת  2017לספטמבר  24ביום  .20

ורכבות המידע המבוקש. יש להזכיר שוב כי מדובר בבקשה שהוגשה עוד למחלקה המשפטית בשל מ

מצורפת ההתכתבות בחודש ינואר של אותה השנה, וההיוועצות נעשתה, לכאורה, רק בשלב זה )

 (.לעתירה זו 'אומסומנת כנספח י
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קבל בקש לדעת מה ניתן לכי הוא מחלף זמן רב ובמענה לאמור כי  2עוד באותו היום כתב ב"כ העותרת  .21

מצורפת ההתכתבות וכיצד, וכן כי ההפניה לייעוץ המשפטי צריכה הייתה להיעשות לפני זמן רב )

 (.לעתירה זו 'בומסומנת כנספח י

, ורק אז, הועבר על ידי נציגת מערכות המידע, ולא על ידי הממונה על יישום 2017 באוקטובר 3ביום  .22

ם האמורים. אז גם צוין כי הלשכה חוק חופש המידע אצל המשיב הנוהל העוסק במתן ההיתרי

המשפטית אישרה העברת מידע סטטיסטי בלבד, ולא שמי ובנוסף כי הנושא הועבר אל אגף הביטחון 

 (.לעתירה זומצורפת ומסומנת כנספח יג' ההתכתבות הכוללת את הנוהל )

המוזכר את עמדתו בנוגע למכתבה של נציגת מערכות מידע  2עוד באותו היום, העביר ב"כ העותרת  .23

עומדת על קבלת המידע המלא, בעוד שהובהר שטרם  2בסעיף הקודם. שם ציין הראשון כי העותרת 

 לעתירה זו(. 'דמצורף ומסומן כנספח יניתן מענה סופי שכן לא הועבר כל מסמך שהוא )

 ובחזרה אל העותרות שתיהן.  .24

וחודשים  ,1העותרת של  , למעלה מארבעה חודשים מעת שנשלחה הבקשה2017באוקטובר  17ביום  .25

שם  משיבמטעם הת ואצל העותרזהה התקבלה התייחסות  ,2רבים מאז נשלחה הבקשה של העותרת 

למותר  לעתירה זו(. 'טומצורף ומסומן כנספח )נכתב, בדומה לאמור בנספח ח', כי מתגבשת תשובה 

 לציין כי בשני המקרים חלפו כלל המועדים המוזכרים בחוק חופש המידע.

וכעבור עשרה  1, למעלה מחמישה חודשים לאחר שליחת הבקשה של העותרת 2017 בנובמבר 23ביום  .26

קבצי מידע זה כלל . לעתירה זוהמידע החלקי  , התקבל2חודשים ממועד הגשת הבקשה של העותרת 

מצורפים )אקסל המפרטים את שמות הארגונים/תפקידים הזכאים לאישור פטור מציות לתמרור, 

 2העותרת  לא הועברהעוסק במתן אישורים כאמור )נוהל זה  הנוהלוכן את  ;('טזומסומנים כנספח 

מצורף ומסומן  ביום מתן המענה החלקי, 1, ואילו אל העותרת 2017באוקטובר  3כמענה מוקדם ביום 

 . (לעתירה זו 'זיכנספח 

יש שאין מידע הנוגע לאישורי הנת"צים, ואולם "הושמט מידע רגהחלקי נמסר כאמור במסגרת המענה  .27

זאת, בעוד בשתי הבקשות הודגש כי העותרות מבקשות את  ., הא ותו לאלהעבירו עפ"י החוק"

גורם אחר שלו הרשאה זו או אחרת בפירוט הנוגע, בין  לכ ןהתפקידים הזכאים להיתר מעין זה, וכ

ונים על היתר, לסיבת מתן האישור, הנת"צ הרלוונטי ועוד. כך גם נשאלו שאלות הנוגעות לגורמים האמ

 כאמור, לא ניתן כל הסבר להשמטת המידע החסר, מלבד האמור לעיל. מתן אישור זה.

הוראות חוק בהמשיב לא עמד , מענה חלקי זה, הכולל בו מעין סירוב לקוניכבר עתה יוער כי בעצם  .28

משום וזאת  –נהלי היחידה הממשלתית לחופש המידע, לה כפוף המשיב, וכן לפסיקה ב, חופש המידע

ציון -לא רק בהיעדר הסבר הנוגע לשיקול הדעת שהפעיל, אלא גם באי –נימק המשיב את סירובו  שלא

בעצם כך, עד עצם היום הזה, כפי שגם  .שלא למסור את המידעהסעיף הרלוונטי שבגינו החליט המשיב 

 יובהר בהמשך, לא התקבל סירוב שממנו ניתן ללמוד על הטעם לו, כנדרש בחוק חופש המידע.

, המפרטות CSVטבלאות בפורמט לעותרות, בנפרד, , הועברו לעיל רת המידע שהתקבל, כאמורמסגב .29

ו/או את , את רשימת בעלי האישור המיוחד וזאת מבלי לציין את שמם 2016-ו 2015נכון לשנים 

יובהר כי מעיון בקבצים  .החסרמידע התבקש ה, אף ששלו ניתנים אישורים גוףאלא רק את התפקידם 

באופן  , ולעתים שם ארגון מופיע כמה פעמים,כי ישנם גופים רבים אשר מקבלים את האישור אלו עולה

בניגוד לנוהל שנמסר על ידי המשיב ניתנים  בחלק מן האישורים אף נראה כי הםושנדמה כלא סימטרי 

מה שמעלה  –במסמך שכותרתו "כללים מנחים למתן פטור מציות לתמרורים"  ,עצמו במענה לבקשות

 .('זי' וזטנספחים ) ולחילופין לאופן שבו אלה ניתנים היקפם ת הנוגעות לנחיצות האישורים,שאלו
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ובהיעדר נימוק ואף  מאוד,וחסר , מעת שהובן לעותרות כי הן קיבלו מענה זהה 2018בדצמבר  7ביום  .30

ציינו הן את שבו  למענה,משותף מסמך התייחסות  ןנשלח על יד לא הפניה לסעיף רלוונטי בחוק,

לא כלל התייחסות לסייגים הקבועים בחוק חופש המידע, הסירוב שאת העובדה מענה וכן חלקיות ה

וזאת בתקווה כי יוכלו הן לקבל תמונה ברורה יותר הנוגעת לשיקול הדעת שהרשות הפעילה עת דחתה 

ו חלקים מבקשות המידע. כך, למשל, ציינו העותרות במכתב זה כי לא פורטו שמות בעלי התפקיד שזכ

מצורף לא ניתן מידע הנוגע לטעם לאישורו של כל אחד מהגורמים )המכתב לאישור נסיעה מעין זה, וכן 

 לעתירה זו(. 'חיומסומן כנספח 

נשלח מכתב נוסף ובו ציינו העותרות כי אם לא תתקבל תשובה  2018 בינואר 15ביום משלא ניתן מענה,  .31

לעתירה זו(. כל זאת כדי  'טיומסומן כנספח  מצורףיפנו העותרות אל בית המשפט הנכבד ) בהקדם,

מפאת העובדה שהמענה החלקי לא כלל סירוב שניתן ללמוד , ובמיוחד להימנע מפנייה לבית המשפט

 .ממנו דבר, באופן שנוגד את החוק, הפסיקה והוראות היחידה הממשלתית לחופש המידע

מטעם , לעתירה זו( 'כסומן כנספח מצורף ומ) נשלח אישור על קבלת המכתב 2018בינואר  17-ביום ה .32

 המשיב. 

בין נציג שיחה  שנערכה אףוזאת , לפניות העותרות לא ניתן כל מענה עד ליום זהלצער העותרות,  .33

, חרף ניסיונותיה החוזרים לא נותרה בידי העותרות כל ברירהעל כן  .לנציגת המשיב 1העותרת 

 נימוק כל שהוא לסירוב הלקוני של המשיב מבלי שניתן כמתואר לעיל, אלא לפנות אל בית המשפט

 .ומפאת היעדר מענה מתאים

אף על וזאת,  ,משיבלנסות ולהידבר עם ההעותרות מבקשות עוד להבהיר כי עשו כל שלאל ידן כדי  .34

הזמן הרב שחלף )בניגוד להוראות חוק חופש המידע( מרגע הגשת הבקשות ועד למסירת המידע החלקי 

להבהיר כי במשך כל העת נערכו התכתבויות בין הצדדים וכן תרות מבקשות העוהרי שכמו כן, . בפועל

אין יש להבהיר כי אין מדובר במקרה שבו הזמן מהווה תפקיד, שכן עוד שיחות טלפון מרובות. 

בהמתנה זאת כדי לפגוע באינטרס זה או אחר של מי מהצדדים. כך גם הכירה הפסיקה בעובדה זו, בין 

ם( -)י "םעתב( וכן 6.9.2006לפסק הדין )פורסם בנבו,  10, פס' גבע נ' גרמן 7024/03היתר, בפרשת עע"ם 

 .(1.2.2018)פורסם בנבו, לפסק הדין  11, פס' בצלאל נ' כונס הנכסים הרשמי 33941-05-17

משכך, ולמען הזהירות, אם ימצא בית המשפט כי נכון היה להגיש את העתירה בשלב מוקדם יותר,  .35

תקנות בתי משפט לענינים )ג( ל3הארכה למועד הגשת העתירה בהתאם לתקנה מתבקש הוא ליתן 

לא היה שינוי לרעה שאשר לכך  , בשים לב לאמור בפסקה דלעיל2000-מינהליים )סדרי דין(, תשס"א

 .במצבו של אף אחד מהצדדים, לרבות צדדים העשויים להיות קשורים

 

 ציבוריהאינטרס על הו אישורי נת"ציםעל 

אין )א( לחוק חופש המידע קובע כי "7כי כידוע, סעיף  דגשיותובהר חשיבותו של המידע,  עוד בטרם .36

". היינו, מעת שמדובר על זכותו של כל אזרח למידע מרשות המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו

 לדעת את המידע. הוא לטעם שבגינו מבקש  משמעותהרי שאין כל  –ציבורית 

שאין כל טעם שלא למסור את המידע, וכפועל יוצא מכך ות כי לא רק עם זאת, העותרות יבקשו להרא .37

יש לציבור בכלל ולעותרות בפרט את הזכות המלאה לקבל את המידע, שהרי למידע כשלעצמו ישנה 

 חשיבות ציבורית רבה.

 'זי, בהתאם לנוהל המצורף בנספח הוא אישור שניתן במקרים שוניםלפטור מציות לתמרורים אישור  .38

פנויות יותר המיועדות  מאפשר לזכאים לו, הלכה למעשה, לנסוע בדרכיםזה אישור  .הנוהל"()להלן "
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מטרת  רב. לכלי רכב שהוגדרו כמועדפים לצרכי תחבורה ציבורית ורכבים המסיעים מספר נוסעים

שבריבוי הרכבים בכבישי ישראל על מי שבוחרים לעשות  שפעהההמניעת  –דרכים אלה ברורה היא 

 יעות "חסכוניות" מבחינת עומס על הכבישים, דוגמת תחבורה ציבורית. מכאן ברור מהושימוש בנס

ומטבע הדברים גם לבעלי נתיבים אלה בשימוש לעשות  לזכאיםשיש משמעותי היתרון ה

 עומסי ופקקיל על ריבוי וידוע לכ ה, שבתהנוכחי תעובדה זו רלוונטית עוד יותר בע. האישור/הפטור

, מה שמגביר את חשיבותה של תחבורה ציבורית הגדולותערים בבמיוחד וה, תנועה ברחבי המדינה

 . כפי שאף רשויות רבות פועלות לעודד שימוש בהן –ותחבורה רבת נוסעים 

, הרי שקיים אינטרס גדול ולבטלם הסמכות להעניק היתרים מבין אלוקיימת מאחר שלנציגי המשיב  .39

הבין וללמוד את האפשרות לאת כדי שתהיה לו  במיוחד לציבור לקבל את המידע המבוקש, וזאת

 . רק כך,בהתאם לו מתן אישורים אלההנוהל ושל ביצוע פקח אחר בו הם מוענקים בפועל וכן לשהאופן 

היתר מיוחד זה לפלוני לבחון את שיקול הדעת שביצע המשיב עת שהחליט הוא להעניק כל אזרח יוכל 

 , ההעדפה וההטבה, שהיתרון היחסינטרס הציבוריאיולאלמונית. זאת שכן יש להבטיח, בהתאם ל

ניתנה כדין ובאופן מוצדק ולאחר שיקול דעת ובחינה עניינית וכן לוודא כי  היתרלזכאים לשניתנה 

 . במקרים שבהם הדבר אכן נדרש בלבד אישורים אלו אינם מוענקים ביד רחבה בלבד אלא רק

שוויון בין בעלי האישור לבין -ללו הרי שנוצר איכי בעצם מתן האישורים ההיא  העותרותטענת היינו,  .40

ועל כן, הפיקוח הדרוש משמעותי במיוחד וזאת שכן יש לבחון אם הרשות  –מי שלהם אין אישור 

להבטיח שהציבור שלא זכאי לאישור לא נפגע ממתן האישור הרלוונטית מבצעת איזונים מספקים כדי 

לכל שיש מי שזקוקים לאישור מעין  ברוראת בעת שכל ז .באופן שעולה על הנצרך לקבוצות מסוימות

אפשרות לתת פטור מעין זה, אלא רק להבהיר עצם הזה, ולא עולה כל טענה מטעם העותרות בנוגע ל

 את זכותו של הציבור למידע הנוגע להענקת ההיתרים המדוברים.

אשר לנושא  ניתן ללמוד עוד מכתבה שפורסמה בעיתון יומי שבעניין זה על החשיבות הציבורית .41

כי ישנה עלייה משמעותית במתן  , בין היתר, בהסתמך על המידע שהועבר,ההיתרים, שם פורסם

וכן כי אלה ניתנו לנציגי רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, עמותות  2017-ל 2016בין השנים  ההיתרים

 לעתירה זו(. ' אכ מצורפת ומסומנת כנספח)הכתבה  וגם אזרחים מן המניין

בר באישור ייחודי מעין זה וכי זכאים לקבלו קבוצות אוכלוסייה שונות, גדל הצורך מעת שמדו .42

באפשרות לפיקוח ממשי על החלטות הוועדה האחראית על נושא זה וכן על הנהלים הרלוונטיים. רק 

 באמצעות חשיפת המידע המלא, יוכל הציבור לפקח על האמור ולהביע את דעתו בעניין.

 

 הטיעון המשפטי

 ועניינם של העותרת במידע תנאי הכרחי לפיקוח שלטוני ולמנהל תקין  –פש המידע חוק חו

"לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, הבהיר המחוקק כי לחוק  1סעיף ב .43

-ובכך הבטיח הוא כי לכל אזרח קיימת הזכות לקבל מידע, באופן בלתי – בהתאם להוראות חוק זה"

)א( לחוק, כאמור לעיל, 7לא רק זאת שהרי בסעיף  .ות המדינה השונות עליהן חל החוקאמצעי, מרשוי

הדגיש המחוקק כי אין כל צורך להסביר מדוע ישנו חשיבות במידע, מה שמבהיר כי רק במקרים 

 , ניתן יהיה לפגוע בזכותו של אדם למידע.נדירים

מאיר , השופט אזדהמשפט העליון  שיא ביתנכבוד  הדגיש ,לחקיקת החוקקודם שנים , 1982בשנת  .44

 :, את חשיבות המידע לדמוקרטיה, כהאי לישנאשמגר
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מוגבלת. שיטת -אינטרס הציבורי היא, כי תתאפשר החלפת דעות והשקפות בלתי"ה

תהיה זרימה שמן הציבור ואליו  –ואף תלויה בכך  –הממשל הדמוקרטית ניזונה מכך 

זיים, המשפיעים על חיי הכלל ועל חיי , אשר נסב על הנושאים המרכחופשית של מידע

מפתח לפעולתה של כן יש הרואים בזרימה החופשית של המידע מעין -הפרט. על

   ."המערכת הדמוקרטית כולה

 .(1981) לפסק הדין 9, פס' 365( 3, פ"ד לה)שירן נ' רשות השידור 1/81בג"ץ 

הדגיש  1993כאשר בשנת  חוק,בטרם נחקק הגם כן על חשיבות המידע כבוד השופט אליהו מצא עמד  .45

הגברת אמון הציבור את חשיבות המידע לצורך מתן ביקורת על הרשויות השונות ובתוך כך להוא 

 :ברשויות

"ביחסים שבין הפרט לבין רשויות השלטון יש להגשמת זכות הציבור לדעת חשיבות 

ל פעולת הרשויות, ראשונה במעלה. בכך תלוי עצם קיומה של ביקורת ציבורית ע

. הגשמת הזכות הזאת באה ובקיומה של ביקורת זו מותנה אמון הציבור ברשויות עצמן

לידי ביטוי בשניים: בהחלת עקרון הפומביות על תוכן החלטותיהן ופעולותיהן של 

רשויות הציבור ובכיבוד גישתם של אמצעי התקשורת למקורות המידע בנושאים שהם 

 מעניינו של הציבור".

 (.1993לפסק הדין ) 12פס'  ,661( 1, פ"ד מח)ציטרין נ' שר המשפטים 5771/93 ץג"בב

עם חקיקת חוק חופש המידע החלו פסקי דין לקבוע את גבולותיו, ואילו קבעו פסיקות אלה גם את  .46

העקרונות העומדים בבסיסו. אחד מעקרונות בסיסיים אלו כוללת את התפיסה שלפיה המידע לא שייך 

שכן מדובר בקניינו של  –לציבור, ואילו הראשון שומר לאחרון את המידע הזה כנאמן  לשלטון, אלא

 הציבור.

מידע שרשות הציבור מחזיקה בו אין הוא קניינה של הרשות. קניינו של הציבור הוא. "

וממילא  –עבור הציבור ולמען הציבור  –הרשות מחזיקה בו אך בנאמנות עבור הציבור 

 ."ך בעלים ָמָשל ירשה אותו מאבותיהאסורה היא לנהוג בו דר

, הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד מבקר המדינה 8282/02עע"ם 

 (.23.11.2003)פורסם בנבו,  6 פס'

הכרה מיוחדת עם חקיקת חופש המידע, ופסיקות מאוחרות יותר  החשיבותו של המידע לציבור קיבל .47

מימושה של . זכות אחת המאפשרת את ביטויע לחופש העמדו על הקשר הגורדי שבין הזכות למיד

תנאי בלעדיו אין. מתוך כך, ניתן ללמוד על ההכרה בזכות למידע כזכות לאחרת ובכך, הופכת ה הזכות

 :שופטת אסתר חיותכבוד הבמדינה דמוקרטית. וכך קבעה חוקתית 

ל חברה הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא מאבני היסוד ש"

 חירות הביטויחופשית. היא נוגעת לעצם קיומו של המשטר הדמוקרטי, היא מזינה את 

והיא משקפת את התפיסה המשפטית שלפיה הרשות כנאמן הציבור  ,וניזונה ממנה

שליט נ' פרס,  1601/90בבג"ץ ]...[  מחויבת לדאוג לציבור ולא לעצמה במילוי תפקידיה

חשיבותו של עקרון חופש המידע מהיבט נוסף והוא  הדגיש בית משפט זה את 361בעמ' 

העין הציבורית היא לא 'הפיקוח על תקינות פעולותיה של הרשות הציבורית, באומרו: 

 .'"רק ביטוי לזכות לדעת, אלא גם בבואה לזכות לפקח
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, פס' 217( 4, פ''ד ס)המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ 9135/03עע"מ 

  "(.המועצה להשכלה גבוהה)להלן: "פרשת  (2006לפסק הדין ) 8

רשימות מקבלי בענייננו, פרסום  ות למידע כזכות חוקתית,כובהמשך להכרה בז ומן הכלל אל הפרט, .48

לבקר את פעולותיו לציבור  לא רק יאפשר כאמור בבקשה, האישורים האמורים ומידע נוסף על אלה,

ויסייע לו לסנן  על הוא בצורה הנכונה ביותראלא גם יאפשר למשיב עצמו לבחון אם פשל המשיב 

. בפרסום המידע יש מלכתחילה בקשות שאינן עומדות באמות המידה הנחוצות לקבלת אישור על פניהן

עתי מסוים על מבקשים פוטנציאליים להימנע מבקשות לא ראויות מעין אלו, וכן רתהו תודעתי אפקט

גם את שורות אלה, אין אלא להזכיר נוכח . קול דעתםהבנה של נותני האישורים כי יש מי שבוחן את שי

 , בפרשת רשות החברות הממשלתית:ארבלשופטת עדנה כבוד השקבעה 

 למידע הזכות בין שיש ההדוק הקשר את גם לציין שלא ניתן לא זה "בהקשר

 גופים. המערערת של לידיה המידע במסירת התומך כטעם הביטוי חירות של למימושה

 ערובה הם, התקשורת וכלי עיתונאים גם-כמו, ת בענייננו[והעותרהמערערת ] דוגמת

 ולמימוש הביטוי חופש להגשמת חיוני אמצעי הם. מתוקנת חברה של לקיומה

 תרבות של לכינונה ולתרום השלטון פעולות על ביקורת למתוח הציבור של אפשרותו

 החברה לש פניה לעיצוב אלה מעין וגורמים גופים של תרומתם. נאותה שלטונית

 .למידע" הזכות את לממש ביכולתם רבה במידה מותנית

לפסק  36, פס' התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות 9341/05 "םעע

 .(19.5.2009)פורסם בנבו,  הדין

עדנה ארבל על חשיבות מתן אפשרות לציבור לבקר את השופטת כבוד קבעה עמדה בפרשה נוספת  .49

 פעולת הרשות:

יש להוסיף, כי הזכות למידע הינה אמצעי חשוב ומהותי ביכולתו של הציבור על אלה "

לפרסום  ..[.] להפעיל פיקוח ובקרה על רשויות הציבור ולקחת חלק בעשיה השלטונית

החלטות הרשות ומדיניותה יש חשיבות הן מאחר שלאורן יכול הפרט לתכנן התנהלותו 

ערך לידיעת הרשות כי ההחלטה או ולקבל החלטות מושכלות, הן מאחר שיש חשיבות ו

אפשרות ]...[ אלה משפיעים על תוכן ההחלטות  –המדיניות תיחשפנה לעיני כל 

הפעלתה של ביקורת של ממש לא רק על ידי גופים מקצועיים שמונו לכך אלא גם על 

ידי אזרחי המדינה ותושביה יש בה כדי לתרום לכינונה ולהווייתה של תרבות 

יזוק אמון הציבור במערכות השלטון שאינן מסתירות שלטונית נאותה ולח

 ."החלטותיהן ופעולתן מעין הציבור אלא פועלות בשקיפות מלאה בפניו

 (.6.9.2006)פורסם בנבו,  12, פס' גבע נ' גרמן 7024/03עע"ם 

על חשיבות האפשרות לפקח על הנעשה בשלטון, עמדה גם כב' השופטת נאוה בן אור, עת הדגישה את  .50

יו של בית המשפט העליון אשר להיות המידע משמעותי לצורכי פיקוח וכן כי המידע שייך פסיקות

דר יעוץ ניהול ותכנון  13803-05-15עת"מ שכן השלטון שומר בעבורו את המידע כנאמן ) –לציבור 

 (.2.8.2015לפסק הדין )פורסם בנבו,  9–8, פס' עירוני בע"מ ואח' נ' משרד הפנים ואח'

ם רשימות הכוללות שמות אנשים הנמנים על קבוצה ופרסעל  בעברית המשפט הורה יש לציין כי ב .51

ואף במקרים אלה, האינטרס שעמד בראש הוא האינטרס  –מסוימת בהקשר של בקשות חופש מידע 
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הציבורי שבאפשרות לפקח על הרשות הציבורית הרלוונטית, ולא פחות מכך, האפשרות של כל אזרח 

 לממש את זכותו באזרח. 

 398/07 "םעע) כך, פורסמו שמותיהם של מי שערכו כופר מס בהתאם להחלטת בית המשפט העליון .52

. בית המשפט העליון (2008) 284( 1סג) פ"ד ,רשות המיסים –התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל 

הורה גם לפרסם את שמותיהם של מי שהיו מועמדים למשרד דירקטור בחברות ממשלתיות 

 התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות 9341/05 "םע)ע התקבלה ומועמדותו לא

 . (19.5.2009)פורסם בנבו, 

התנועה לחופש  1275/04נגד משרד החוץ )עת"ם  1במקרה אחר, בעקבות עתירה שהגישה העותרת  .53

ת ( החליט המשיב שם, משרד החוץ, למסור את רשימ20.7.2005)פורסם בנבו, המידע נ' משרד החוץ 

, כמו גם בענייננו, האינטרס הציבורי ברור הוא –גם שם  –שמותיהם של מי שזכאים לדרכון דיפלומטי 

וכמו גם בענייננו מדובר על מי שזכאים לקבל אישור מסוים בהתאם לנוהל מסוים, ולא ברור מדוע 

 לא יפורסם.  –שהמידע המבוקש 

קיבלו אשרה מסוימת מטעם רשויות אין אלה הפעמים היחידות שבמסגרתן הועברו שמם של מי ש .54

הוראה בית המשפט הנכבד לכנסת ישראל  1ציבוריות אלה או אחרות. כך, בעקבות עתירת העותרת 

לפרסם את שמותיהם של בעלי האישורים הקבועים לכניסה למשכן כנסת ישראל. בית המשפט קבע אז 

זאת במיוחד כנגד האינטרס כי החשש הביטחוני הטמון בפרסום המידע הוא לא חשש מבוסס דיו, ו

האדיר הקיים בפרסום המידע, והגם שניתן לעשות כמה הבחנות בין המקרים, נראה האינטרס 

התנועה לחופש המידע נ'   46041-10-15ם( -)י "םעתהציבורי שבפרסום השמות קיים גם כאן וגם כאן )

 (.3.4.2016)פורסם בנבו,  כנסת ישראל

מידע הנוגע לבעלי היתר  2חרונה מסרה הנהלת בתי המשפט לעותרת נוסף על כן, במקרה אחר אך לא .55

מצורפת ומסומנת לעיון כללי בתיקי בתי המשפט )תשובת הרשות הכוללת את שמות בעלי ההיתרים 

לעתירה זו(. בעצם פרסום המידע ברור כי הרשות במקרה זה למדה על חשיבותו של המידע,  'בכנספח כ

שביצעה  ההליך האסדרקבלת המידע המלא יכול הציבור לבחון את תוך שמובן לכל כי רק באמצעות 

, הרשות, במקרה זה, במקרה שלפנינו ובמקרים נוספים שבהם לרשות ישנה הסמכה ליתן הטבה

 .אשר אינה קיימת לאחרים זו או אחרת למאן דהו הרשאה או זכות שימוש 

 יתב בות במידע גופו וכן במידע ככלל.מדוע ישנה חשיעולה באופן ברור, ניכר ומובהק לעיל, מהאמור  .56

הדגיש לא אחת לא רק את עצם העובדה כי המחוקק קבע את שקבע, אלא כי לחוק האמור  המשפט

חשיבות ציבורית רבה וכן חשיבות רבה לפיתוח הדמוקרטיה, תוך מתן אפשרות אמיתית לאזרח לבקר 

  קרטיה.הנעשה בקרב הרשויות. כלי בלעדיו נפגעת נשמת אפה של הדמואת 

 סירוב המשיב מנוגד להלכות בית המשפט העליון – נימוקהיעדר 

)א( לחוק קובע כי אין המבקש נדרש לציין טעם למידע שברצונו לקבל. 7כפי שצוין לעיל לא אחת, סעיף  .57

 ]שלפי אין לציין טעם לבקשה[ גישה זו": כי 7לסעיף בדברי ההסבר לחוק חופש המידע נקבע בנוגע 

 , אין חשיבות לשאלה מדוע נחוץנכס מנכסי הציבור, שכיוון שהמידע הוא למעשה נובעת מן ההכרה

מעת . (401, בעמ' 2630ח ", ה1997–דברי הסבר להצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז)"  המידע לבעליו

שמובהר כי המידע הוא "נכס מנכסי הציבור" הרי שעל הרשות לנמק מדוע, אין לחשוף את אותו הנכס 

 הקיימים בחוק.ר הוא, וזאת בהתאם לסייגים לכל מבקש באש
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)ו( לחוק מצוין כי: 7החובה המוטלת על הרשות לנמק את הסירוב קבועה אף היא בחוק, וכך, בסעיף  .58

תשלח למבקש הודעה בכתב החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, "

לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות חוק בתי , ותיידע את המבקש על זכותו שתפרט את נימוקי ההחלטה

  ."2000-משפט לענינים מינהליים, התש"ס

היינו, לא די בציון הסייג הרלוונטי, אלא שיש לנמק מדוע בחרה הרשות שלא למסור את המידע וזאת  .59

 בשים לב לסייגים הקבועים בחוק.

סדרי המינהל )החלטות חוק לתיקון מחוק חופש המידע, הוא ה יותר כללימוקדם וכך קובע גם חוק  .60

]משהתבקש  )א(2עובד הציבור שנתבקש כאמור בסעיף : "א לו2, שלפי סעיף 1958–תשי"טהוהנמקות(, 

וסירב לבקשה, יודיע למבקש בכתב את נימוקי  עובד ציבור להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דן[

  ."סירובו

ואה לסרב לבקשת מידע, והיא לא בעצם מילוי החובה המוטלת על רשות בב נגמרתמטרת ההנמקה לא  .61

להחלטה  יש, אלא שרק מבקשת להראות מדוע בחרה רשות למנוע מהציבור לממש את זכותו למידע

שקלה  לבית המשפט ללמוד על אודות האופן שבומתן האפשרות  –והיא  –ולסייג לה משמעות נוספת 

ה שמובילה בסופו של יום רשות את דעתה בעת שהחליטה למנוע מהציבור גישה למידע מסוים, מניע

 אל בית משפט זה.

בענייננו, כאמור, לא נתן המשיב כל נימוק הנוגע לסירוב ואף לא פירט לפי איזה סייג שבחוק טען הוא  .62

מונתה כבוד השופטת אסתר חיות )בטרם קבעה על חשיבות הנימוק לסירוב שאין למסור את המידע. 

 :לנשיאות(, בזו הלשון

ל הרשות מכוח הדין המינהלי בכל הנוגע לטיפול בבקשה חובה נוספת המוטלת ע"

 למסירת המידע לנמק את הסירובלמסירת מידע לפי חוק חופש המידע, היא החובה 

ההנמקה מקטינה את החשש מפני החלטות שרירותיות או   חובתשנתבקש ]...[ 

שגויות והיא תורמת לבניית האמון במערכת היחסים שבין הרשות לאזרח במדינה 

להסתפק בסירוב לקוני לבקשה למסירת  אינה רשאית. אכן, רשות ציבורית וקרטיתדמ

מידע ועליה לפרט את הטעמים לכך, על מנת לאפשר למבקש המידע לעמוד על טעמים 

פירוט הטעמים לסירוב מאפשר גם לבית המשפט לעמוד על אלה ולשקול את מהלכיו. 

, בהעבירו את לגביהם השיקולים ששקלה הרשות ועל האיזון הפנימי שערכה

 ההחלטה תחת שבט ביקורתו".

 .לפסק דינה של השופטת חיות 23פס'  ,המועצה להשכלה גבוההפרשת 

 נוהלמפסיקתו של בית המשפט העליון עולה החובה לנמק סירוב לבקשת מידע, כי אם גם רק  לאאך  .63

וזאת, תוך חובה  שפרסמה היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים מדגיש את חובה זו,

בלבד,  בעת מתן מענה לבקשת חופש מידע הדוחה את הבקשה או מקבלת אותה באופן חלקי"שלפיה: 

לדחות את  על המענה להיות מנומק ולשקף את מכלול השיקולים בגינם החליטה הרשות הציבורית

שת חופש "דרישות המענה בדחיית בק 3.1נהלי חופש המידע  ."בקשת חופש המידע, כולה או חלקה

 (. לעתירה זו' גכנספח כ( )נוהל דחיית הבקשה מצורף ומסומן 23.6.2013-מידע" )עודכן לאחרונה ב

  

יובהר כי את הסמכות לקבוע נהלים שיחייבו את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, קיבלה היחידה 

 "יישום חוק חופש המידע, 32-של הממשלה ה 2950ממשלה חלטת הממשלתית לחופש המידע בה

  .(6.3.2011: הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות" )1998–התשנ"ח
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ומן הכלל אל הפרט, כפי שצוין לעיל לא אחת, המשיב בחר, מטעמיו הוא, שלא לנמק את החלטתו. לא  .64

רק שלא ניתן נימוק המעמיד את הזכויות על כף המאזניים ומסביר מדוע אלה לא מעוינות, ועוד לטובת 

ר הוא על איזה סעיף בחוק חופש המידע הסתמך הוא, בבואו לסרב למסירת ההסתרה, שהרי לא הסבי

 המידע. 

אלא גם עולה מעורר לא מעט סימני שאלה, הבאים לידי ביטוי לא רק בעצם הסירוב  סירוב המשיב .65

שאלה מדוע לקח למשיב זמן כה רב למסור את המידע החלקי, ובתוך כך לסרב לזה האחר. יש להזכיר 

, כמעט שנה לפני שנמסר המידע החלקי וכן 2017הוגשה עוד בינואר  2מטעם העותרת כי בקשת המידע 

. ולא רק זאת, הרי שאף שנמסר המידע 1חודשים לערך לאחר שנשלחה בקשת המידע מטעם העותרת  5

לא רק שזה נמסר באופן חלקי, שהרי לא התקבל כל הסבר הנוגע לסייג שלפיו נקבע שאין למסור את 

ן התנהלותו של המשיב במהלך התקופה בה בחן את בקשות העותרות, מעלה תמיהות גם אופהמידע. 

הופנתה לשירותי עיבוד המידע של המשיב כדי לקבלו ורק לאחר  2וקשיים רבים. העובדה כי העותרת 

המשך התכתובות חזר המשיב וטיפל בבקשתה במסלול הטיפול בבקשות חופש מידע, מעוררת אי 

חשש כאילו המשיב מעוניין לעכב ולהערים קשיים שלא לצורך בנוגע למסירת נוחות רבה ומעלה את ה

 מידע זה ואין טיעונים או נימוקים כלשהם המצדיקים למעשה הימנעות ממסירתו על כל חלקיו. 

בפרשת גישה קבע כב' השופט יצחק עמית כי בעת שמסרבת רשות לבקשת מידע, הרי נוסף על כן,  .66

 שלבי:-שעליה לעבור הליך דו

תחילה יש להכריע האם אמנם מדובר במידע מהסוג המנוי בסעיף, כמו טיוטה, הצעה, "

חוות דעת וכיו"ב. ככל שהתשובה על כך היא שלילית, אזי דין הבקשה לגילוי המידע 

להתקבל )בהעדר תחולה לאחד מבין יתר הסייגים הקבועים בחוק(. ככל שהתשובה על 

היותו של המסמך בגדר טיוטה או חוות דעת, אי כך היא בחיוב, אזי יש לבחון האם חרף 

גילויו עולה בקנה אחד עם תכליתו של הסייג, תוך שאנו מביאים בחשבון את כלל 

  ."10השיקולים הרלוונטיים, לרבות השיקולים המפורטים בסעיף 

 .(5.9.2012)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' גישה 3300/11 "םעע

לשקול לחוק היא לא רשימה סגורה, ויש  10לים הקבועים בסעיף זה המקום לציין כי רשימת השיקו .67

 21עובר להחלטה על דחיית הבקשה. וכפי שנקבע בפסקה בסעיף שיקולים נוספים לאלה המוזכרים 

 לפסק הדין בפרשת המועצה להשכלה גבוהה:

[ אינם השיקולים היחידים הצריכים להדריך 10"השיקולים הנזכרים בסעיף זה ]סעיף 

ות בהפעלת סמכותה, אך אזכורם המפורש בסעיף זה יש בו משום הכוונה את הרש

חקיקתית המיועדת לסמן לרשות הציבורית כי עליה לייחס משקל ראוי לשיקולים אלה 

 בטרם תחליט לסרב למסור מידע".

תאר כי כל זמן שהאיזון לא בא לידי ביטוי בתשובת הרשות, הרי שאיזון זה, המתחייב בהתאם ניתן ל .68

, בין זכות הציבור לדעת, האינטרס הציבורי שבמידע והעובדה שהמידע מעניין את הציבור, 10ף לסעי

הרשות אם למסור את המידע המבוקש  לכל אינטרס אחר, כלל לא בוצע. כך גם נראה כי אף אם שקלה 

לחוק, נמסר מידע חלקי מדי שאינו הולם את עקרונות השקיפות של  11או את חלקו, בהתאם לסעיף 

 דינתנו.מ
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  חוסר היכולת לבקר את החלטת המשיב שלא למסור את המידע

החלטת המשיב שלפיה חלקים מהמידע לא יימסרו מעוררת קושי רב, וזאת כיוון שזו, בהיעדר סייג, לא  .69

מאפשרת לעותרות לטעון מדוע שגתה הרשות בהחלטתה. ניתן רק לשער כי סירוב זה נשען מחשש 

ו, ואולם, נראה כי ברור לכל שאין כל טעם שבגינו ניתן לומר שעשויה בפגיעה בפרטיותם של מאן דה

וזאת  –להיפגע פרטיותו של אדם שיפורסם לגביו כי הוא בעל אישור לנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית 

 במיוחד כשמדובר בדבר שנדרש לו אישור של ועדה מיוחדת.

לבין חוק  1981–תשמ"אהנת הפרטיות, חוק הגרק לאחרונה פסק בית המשפט העליון בנוגע למפגש בין  .70

 וכי יש לזכור כי מדובר על חקיקה מאוחרת  חופש המידע כי זה הראשון לא יגבור בנקל על זה האחרון

דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד  7678/16עעמ יותר ואף כי מדובר בדין מיוחד )

 . (דרוקר)להלן: פרשת  (7.8.2017)פורסם בנבו,  זלפסק דינו של השוט מנחם מזו 18, פס' ראש הממשלה

כך גם בענייננו, אף אם ישנה פגיעה כלשהי, הרי שמדובר בפגיעה קלה שבקלות, וזאת אל מול הפגיעה  .71

זכות חוקתית שיש לפגוע בה רק במקרי קיצון, כפי שנקבע  –האפשרית בזכותו של האזרח למידע 

 .בפסיקות רבות העוסקות באיזון בין זכויות

מעל הצורך בנקודת הזמן הזו יש לציין ולהדגיש כי ממילא מרבית האישורים )ומדובר, כעולה  .72

מהתשובה החלקית, כי מדובר באלפים( ניתנים אגב תפקיד הממלא מאן דהו ברשות פלונית, וממילא 

פנייה לרשות זו תניב את התוצאה המבוקשת. אך גם אם מדובר באישור שניתן לעובד בתאגיד שאינו 

 שות, או אף לאזרח, הרי שמדובר במידע שצריך להיות חשוף ואין כל חשש סביר מעצם חשיפתו. ר

לעתירה זו, רשויות המדינה העבירו לא אחת, בין אם בהוראת בית  55–52כפי שצוין לעיל, בסעיפים  .73

המשפט הנכבד אם לאו, רשימות של מקבלי היתרים אלו או אחרים. לא ניתן ללמוד על טעם שיש בו 

כדי לאיין את הצורך למסור מידע זה, ולא ניתן ללמוד על חשש כלשהו שיצדיק את הסתרת המידע 

 הוצאת עיתון 'הארץ'יתרה מכך, בפרשת ואת יכולתו של הציבור לפקח אחר הליך האסדרה המדובר. 

על כך שישנם מקרים שבהם חזקה על צדדים שלישיים שהם ארז -עמדה כבוד השופטת דפנה ברק

פגיעה בזכויותיהם של לפרסם מידע, וממילא, כי לא ייתכן שלא יימסר מידע תוך חשש ממסכימים 

וממילא  ,אלו, בשים לב לאיזון הראוי ולעצמת הפגיעה הנמוכה, אם קיימת פגיעה כזו בכללצדדים 

, אף ד לחוק חופש המידע17בשים לב לסמכותו של בית משפט נכבד זה בהתאם להוראות סעיף 

 . לה זו אינה נדרשת כלל במקרה שלפנינושכאמור נדמה ששא

היעדר הצדקות לחשיפת המידע עומדות באופן ברור לגמרי אל מול מי שמשרתים בתפקידים  .74

מפאת העובדה שאין מדובר במידע שיש בו משום חשש לפגיעה במאן דהו, ציבוריים, ונדמה כי ממילא 

התנועה לחופש המידע נ' כנסת ת אין כל הגנה השמורה גם לאזרחים הזכאים לאישור. בדומה לפרש

, אז פורסמו שמות כלל הזכאים להיכנס לכנסת ישראל, גם כאן, אין בעצם פרסום המידע כל ישראל

 חשש לפגיעה באדם זה או אחר המופיע בחוק חופש המידע או בחוקים אחרים שאליו חוק זה מפנה.

עתידיים שיגיעו בנוגע למסירת מפאת האמור, תבקשנה העותרות לשמור על זכותן להתייחס לטעמים ה

  המידע, אם יעלו כאלה, בהמשך הדיון בעתירה זו.
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 סיכום
 

העותרות הציגו את המסגרת שבגינה הוגשה העתירה, ואף הבהירו שחיכו זמן מה עד שהחליטו להפעיל  .75

 את האמצעי הקיצוני ביותר שמאפשר חוק חופש המידע, פנייה אל בית המשפט לעניינים מנהליים.

אף זאת, החליט המשיב שלא למסור את המידע שהתבקש וכן שלא לנמק את הטעם לכך, בניגוד על  .76

 לדין )החוק והנוהל המחייב( ולפסיקה. 

בית המשפט הנכבד להורות למשיבים למסור את המידע המבוקש, בהתאם להוראות משכך, מתבקש  .77

הורות על מתן המידע המבוקש, לחילופין, מתבקש בית המשפט הנכבד ל. , לידי העותרותלחוק 17סעיף 

  או חלקו בתנאים שימצא כראויים בנסיבות אלה.

, וזאת, בין היתר, כדי לקדם שקיפות בנעשה רווחכוונות הפועלת ללא  ותעמות העותרות שתיהן הן .78

ברשויות הציבוריות השונות, וכן כדי לאפשר לחברה בישראל להיות מעורבת יותר בנעשה כאן ולהציע 

  ורת אפקטיבית על הנעשה ברשויות השונות.כר פורה לביק

לרבות שכ"ט , זו עתירהב ותהמשיב בהוצאות העותראת המשפט לחייב  ביתמתבקש  לאור האמור, .79

, ובנוסף, להשית על המשיב הוצאות לדוגמה בגין המענה המאוחר לבקשת עו"ד בצירוף מע"מ כדין

 כול כמפורט לעיל.וה –המידע, המענה הלקוני לו והתעלמות ממכתבים מאוחרים 

 

 

_______________ _______________ 

 , עו"דאלעד מן אור סדן, עו"ד

 

 


