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 בית המשפט המחוזי ירושלים

 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 _____-02-20עת"ם 

 

 

 (580425700התנועה לחופש המידע )ע"ר( )מס'  :העותרת

 רחלי אדריו/או  אור סדןו/או  איה מרקביץ'ע"י עוה"ד  

 יפו-אביב-, תל26רחוב סעדיה גאון 

 03-9560359; פקס: 03-9560146טל': 

  office@meida.org.ilדוא"ל: 

 
 -נגד    - 

 
 ראש הממשלהמשרד  המשיב:

 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי( 

 , מעלות דפנה, ירושלים7רח' מח"ל 

 02-6705642פקס: ; 02-5419555טלפון: 

 

 עתירה מינהלית
 [1998-המידע, התשנ"ח]על פי חוק חופש 

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב למסור לעותרת את המידע שביקשה לפי חוק חופש המידע,  .1

בתזכורות ששלחה אליו בכתב ביום כן , ו2.9.2019)להלן: "החוק"( בפנייתה אליו מיום  1998-התשנ"ח

, 23.12.2019-ו  15.12.2019,  1.12.2019  בפניותיה הטלפוניות מיום  ,27.11.2019-ו,  13.11.2019,  1.11.2019

 .1.1.2020ביום  למשיב ובמכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ששלחה

 .1ע/מצ"ב ומסומנים  , תרשומות שיחות הטלפון ומכתב ההתראהתו, התזכורהבקשההעתקי 

ימים מיום  30-לחוק, על המשיב ליתן החלטתו בבקשה ללא שיהוי, ולא יאוחר מ 7לפי הוראות סעיף  .2

 קבלת הבקשה. חרף חלוף הזמן וריבוי פניותיה של העותרת בנושא, הבקשה לא נענתה.

, עו"ד ומע"מ כדין שכ"טלחייב את המשיב בהוצאות בגין הליך זה, לרבות  מתבקשבית המשפט הנכבד  .3

הצורך  יתייתרובכך  ,לבקשות מידע במסגרת המועדים הקבועים בחוק ישיבו רשויותשבעתיד  על מנת

  בפנייה לבית המשפט לצורך קבלת מידע מסוג זה.

לתוספת )"חופש המידע"(  2 פרטבהתאם ללבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בעתירה  .4

בהתאם  המקומית לדון בה, וכן הסמכות 2000-, התש"סהראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים

שירושלים היא מקום והיות    ,2000-לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים )סדרי דין(, התשס"א  2תקנה  ל

 אצל המשיב.חוק חופש המידע יישום מושבה של הממונה על 

שלא  במקרהלהוסיף ולטעון לגופו של עניין בהתאם למענה שייתן המשיב, על זכותה  שומרתהעותרת  .5

 צורך.יימסר המידע ויהיה בכך 

 .2ע/ומסומן תצהיר לתמיכה בעתירה מטעם מנכ"לית התנועה לחופש המידע מצורף  .6

_______________ _______________ 
, עו"דאיה מרקביץ'  , עו"דאור סדן   

mailto:office@meida.org.il


רשימת נספחים

עמודשם הנספח מספר

1ע/

4בקשת העותרת 

1.11.20196תזכורת מיום 

13.11.20197תזכורת מיום 

27.11.20198תזכורת מיום 

9 רת לממונה אצל המשיב שיחות הטלפון בין ב"כ העותות רשומת

10 מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

12תצהיר לתמיכה בעתירה 2ע/
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 1ע/

 מכתבי התזכורת, בקשת העותרת,  

 תרשומות שיחות הטלפון  

 ומכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים
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 2019 ספטמברב 2

 לכבוד: 

 הממונה על חוק חופש המידע 

 משרד ראש הממשלה

 שלום רב, 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון:  

מיום) אבקשכם להעביר אלינו מידע על אודות ארכיון המדינה  "החוק"(להלן:    1998-חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות  

 והכל בהתאם לפירוט הבא:   5/6/2019ובהמשך לבקשה קודמת ומענה שנמסר בה ביום  31/8/2019ועד ליום   1/1/2018

 הזמנת תיקים:  )1

 .1/2/2019מספר התיקים שהוזמנו במערכת ההזמנות שבאתר האינטרנט בחלוקה חודשית מיום  )1

בחלוקה 1/1/2018במערכת ההזמנות שבאתר האינטרנט בחלוקה חודשית מיום  שלאמספר התיקים שהוזמנו  )2

חודשית. נבהיר כי בקשה קודמת נדחתה בעניין זה בטענה כי המידע אינו מצוי ברשות. יחד עם זאת, מעיון 

המידע הארגוניות וברור  , ניכר שהמידע מנוהל במערכות  הקודםבמסמכי הרשות ובכלל זה דוח סיכום של הגנז  

כי תהליך החשיפה מתבצע על גבי מערכות אלה ולפיכך חייב בתיעוד.  

 חשיפת תיקים:  )2

 בחלוקה חודשית.  1/2/2019מספר התיקים הלא חסויים שנחשפו מיום  )1

 בחלוקה חודשית. 1/2/2019מספר התיקים החסויים שנחשפו מיום  )2

בפילוח בין תיקים חסויים וגלויים ובין תיקים  ת, בחלוקה חודשי 1/1/2018מספר התיקים שנחשפו מיום  )3

לעיל, מדובר   2שנחשפו ביוזמת הארכיון לבין תיקים שנחשפו בעקבות פניות אזרחים. שוב, כאמור בסעיף 

דו"חבמידע שהתבקש בבקשת המידע הקודמת וסורב בטענה כי המידע אינו מצוי ברשות. גם בעניין זה, עיון ב

 בל תשובה זו ולפיכך נבקש כי תשקל בשנית. מעלה קושי לק ,הקודם הגנז

בחלוקה חודשית. גם עניין זה התבקש ונדחה  1/1/2018זהות הגורם אשר ביצע את החשיפה בפועל מיום  )4

בטענה שהוא נוגע לניהול פנימי של הרשות ואין לו חשיבות לציבור. נציין כי המידע בעל חשיבות לציבור שכן 

רשות והקצאת המשאב המרכזי, כח אדם, לטובת המשימות. עוד יצוין כי קצב הוא עוסק בליבת שאלת מדיניות ה

החשיפה של ארכיון המדינה אינו ממלא אחר הביקוש ומשך החשיפה במקרים רבים, ארוך במיוחד. לפיכך יש  

 לציבור עניין בהבנת הקצאת המשאבים במסגרת שיוך העובדים האמונים על הטיפול בבקשות החשיפה. 

בחלוקה בין חשיפה בלמ"סית וחשיפה של חומר    2019עובדי הארכיון על פי הפירוט הבא נכון לחודש אוגוסט  מספר   )3

 מסווג: 

 עובדים מן המניין  )1
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 פנסיונרים  )2

 סטודנטים  )3

 בני שירות אזרחי  )4

בני שירות אזרחי. מעיון   3עולה כי נכון לאותו מועד היו רק  5/6/2019בתשובת הרשות מיום  –בני שירות אזרחי  )4

לעומת זאת, נאמר שיש שיש  עובדי שירות אזרחי. 3, עולה כי גם באותם ימים היו רק הקודםוח סיכום של הגנז בד

לפיכך נודה על קבלת התכתבויות ותוכניות שנערכו, ככל שנערכו  אפשרות ותקציב להעסיק עשרות בני שירות.

 ד למועד מסירת המידע. בנושא קידום איוש תקני בני השירות האזרחי מאז דוח הסיכום כאמור וע

 תוכנית העבודה של ארכיון המדינה נכון ליום זה.  )5

, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת  1999-(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט6בהתאם לסעיף 

, שהציגה אישור  1980-התש"םהבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות,  

היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול    – ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית  

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול   150והפקה עד לסכום של 

 בבקשה. 

חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו.  להזכירכם, על פי 

א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול  6כמו כן, לפי סעיף 

 והפקה. 

 

 

 

 בברכה, 

 גיא זומר 
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 170101
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 1 November 2019 at 13:38
To: ענת רביבו <foi@pmo.gov.il>

שקד שלום,

אודה על קבלת עדכון בדבר מסירת המידע לבקשה זו. 

בברכה,
גיא זומר

[Quoted text hidden]
-- 

גיא זומר

התנועה לחופש המידע

טלפון: 054-7650202

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל אביב

Look at our Website כנסו לאתר שלנו

Like our Facebook page הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו

___________________________

אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

hofeshmeyda@justice.gov.il_170101.pdf
392K
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 170101
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 13 November 2019 at 14:27
To: ענת רביבו <foi@pmo.gov.il>

שקד שלום,

אודה על קבלת עדכון בהקדם (12383)

בברכה,
גיא זומר

[Quoted text hidden]
-- 

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 170101
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 27 November 2019 at 13:34
To: ענת רביבו <foi@pmo.gov.il>

שלום רב,

נעים מאד, שמי איה מרקביץ', יועצת משפטית חדשה בתנועה לחופש המידע.

לגופו של עניין, נודה לקבלת עדכון בהקדם בנוגע לסטטוס הטיפול בבקשה שבנדון (מספרנו 12383). 

בברכה,
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

 On Wed, 13 Nov 2019 at 14:27, התנועה לחופש המידע    <foi@meida.org.il> wrote: 
שקד שלום,

אודה על קבלת עדכון בהקדם (12383)

בברכה,
גיא זומר

 On Fri, 1 Nov 2019 at 13:38, התנועה לחופש המידע    <foi@meida.org.il> wrote: 
שקד שלום,

אודה על קבלת עדכון בדבר מסירת המידע לבקשה זו. 

בברכה,
גיא זומר

---------- Forwarded message ---------
From: <DoNotReply@cio.gov.il>
Date: Mon, 2 Sep 2019 at 09:06
 Subject: 170101 :בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין 
To: <foi@meida.org.il>

פנייתך לקבלת מידע הועברה לטיפול של יואב הורוביץ' הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה. 
מספר פנייתך 170101

לבירור מצב הטיפול בבקשתך, ניתן לפנות לממונה במייל foi@pmo.gov.il או בטלפון 02-6706177
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בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 170101
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 1 January 2020 at 08:00
To: ענת רביבו <foi@pmo.gov.il>

שקד שלום,

אני שבה ופונה אלייך בהמשך לתכתובתנו הרצ"ב וכן לשיחות הטלפון שקיימנו בנושא ביום 1.12.2019, 15.12.2019 ו-23.12.2019. 

כזכור, הבקשה שבנדון הוגשה ביום 2.9.2019 וטרם נענתה. בחלוף 120 ימים מיום הגשת הבקשה, אנו עומדים על קבלת המענה המבוקש.

בהיעדר התייחסותכם עד ליום 15.1.2020, בכוונתנו לעתור לערכאה הרלוונטית.

בתודה ובברכה,
איה

--
איה מרקביץ', עו"ד 

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

[Quoted text hidden]
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 2ע/

תצהיר לתמיכה בעתירה 
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בית המשפט המחוזי ירושלים

 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

עת"ם 02-20-_____

(580425700התנועה לחופש המידע )ע"ר( )מס'  :העותרת

 -נגד    -

ראש הממשלהמשרד  המשיב:

ת תצהיר העותר

עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה , לאחר שהוזהרתי כי  029989548ת.ז.  רחלי אדרי    ,"מאני הח

 אמור:כבזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר היכן אהיה צפו

"(, העותרת" להלן:) 580425700הנני מכהנת כמנכ"לית התנועה לחופש המידע )ע"ר(  .1

.ומוסמכת ליתן  תצהירי זה מתוקף תפקידי

, 1998-חופש המידע, התשנ"חהריני עושה תצהירי זה בתמיכה לעתירה מינהלית לפי חוק  .2

המוגשת על ידי העותרת נגד משרד החינוך לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית 

 משפט לעניינים מינהליים.

שבעתירה הוא בידיעתי האישית. 6-5, 3, 1 האמור בסעיפים .3

שבעתירה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי  4-ו 2 האמור בסעיפים .4

 .שקיבלתי מיועציי המשפטיים וכן השכלתי המשפטית ונתי הוא ייעוץ משפטיולאמ

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  האני מצהיר .5

, עו"דרחלי אדרי  

רחלי אדרי י בפני ההופיע 30.1.2020 כי ביום אתבז תמאשר, איה מרקביץ'עו"ד מטה,  םאני החתו

 היהתלומר את האמת וכי  הכי עלי ההרתי, ולאחר שהז029989548ת.ז. , נושאת לי אישית תהמוכר

.יעליה בפני  המדלעיל וחת  הנכונות הצהרת  העשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם לא    הויצפ

, עו"דאיה מרקביץ'          

75726מ.ר.    
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