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 20בהתאם לפרט ₪,  2,014עם הגשת העתירה שולמה אגרה בסך  אגרה:

 .2007–לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז

  

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

 

-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 17על פי סעיף  מוגשת בזאת עתירה לבית המשפט הנכבד .1

להורות  בית המשפט מתבקש במסגרתה, ("חוק חופש המידע", "החוק" –להלן ) 1998

קבלת מידע מיום ה לבקשאת המידע שהתבקש ב העותרתלהעביר לידי למשיבה 

בהתאם להוראות והכל , ולתכתובות בין העותרת למשיבה בהמשך לבקשה זו 12/10/2021

 .חוקה

המידע נשוא העתירה נוגע להיקף הסכמי הפשרה שהמשיבה היא צד להם, להליכי אישורם  .2

נושא בעל חשיבות ציבורית שיש עניין כי תהא בו בקרה ושקיפות הן על ידי  –ולתוכנם 

 הרשות הציבורית עצמה והן על ידי גורמים מהציבור.

  .בהוצאות משפט הבית המשפט הנכבד מתבקש אף לחייב את המשיב .3

אינה מאפשרת שקיפות בתחום הסכמי הפשרה הנחתמים בין  של המשיבה תנהלותהה .4

העותרת נדרשה להגיש עתירה זו . המשיבה לגורמים שונים, באופן הקיים ברשויות אחרות

ולפנות לערכאות משפטיות, וזאת לאחר שעשתה כל שביכולתה על מנת לקבל את המידע 

 מהרשות. 

 הכל כמפורט בעתירה זו להלן. .5
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 –לה נימוקי העתירה וא

 הצדדים

ופועלת מאז, בדרכים שונות,  2004נוסדה בשנת  )ע"ר(, העותרת, התנועה לחופש המידע .6

להבטחת יישומו של חוק חופש המידע, לקידום מטרותיו, לעידוד שקיפות ברשויות, 

 .("העותרת" –להלן ) ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל

( להגדרת 6"רשות מקומית" שחוק חופש המידע חל עליה בהתאם לס"ק )היא  המשיבה .7

 והמידע מצוי ברשותה. "המשיבה"( –)להלן  לחוק חופש המידע 2"רשות ציבורית" בסעיף 

 

 פירוט הנימוקים שבעובדה

)א( לחוק שהוגשה על ידי 7עניינה של עתירה זו הוא בבקשה לקבלת מידע בהתאם לסעיף  .8

בעיריית ( "הממונה" –להלן ממונה על העמדת מידע לציבור )ה לונשלחה א תהעותר

 (."הבקשה" –להלן ) 12/10/2021ביום ירושלים 

 '.ת מצ"ב כנספח אהבקשה של העותר העתק

  –את המידע כדלקמן לקבל  תהעותר הבמסגרת הבקשה, ביקש .9

-59132הסכם הפשרה שנחתם על ידי עיריית ירושלים במסגרת הליך הפשרה בת"א  .א

 ;)להלן "הסכם הפשרה"( בלומברג נ עיריית ירושלים ואח' 10-20

 –להלן ) ולחתימה על הסכם הפשרהלהליך דנן געות חוות דעת כלכליות ומשפטיות הנו .ב

 ;(""חוות הדעת

)עד ליום מתן המענה  2021 – 2019מספר הליכי הפשרה עליהם חתמה העירייה בשנים  .ג

"המידע  –להלן ) עתירותלבקשה(, בחלוקה לסוג ההליך ונושא התביעות או ה

 .(הסטטיסטי"

בלומברג, עו"ד חגי קלעי  פרופ'צורפה עמדתו של בא כחה של שהוגשה למשיבה לבקשה  .10

, אליה הוא מרשתו עם העירייה המצוי בהסכם הפשרה שלאשר ציין את חובת הסודיות 

אין כל "עמדתם היא כי לתובעת ככל שיתבקש גילוי המידע כדבריו, . עם זאת, מחויב

 ."התנגדות לפרסום מידע זה על ידי מי מהצדדים להליך, מרצונם או מכח החלטה שיפוטית

 .וכד'( XSL ,WORDהמידע נתבקש בפורמט פתוח ) .11

אימג' פלוס "החלטה של עיריית ירושלים וחברת הפקה פרטית ברקע הבקשה למידע,  .12

, אשר הוזמנה להרצות בכנס , להגיע להסכם פשרה עם פרופ' אילנה בלומברג"הפקות

בהפרדה בין נשים  2019ביולי הכנס נערך  .טיפול בהפרעות קשב בבני נוערמקצועי בנושא 

פרסום ופרופ' בלומברג לא הורשתה להרצות אלא בפני קהל של נשים. על פי לגברים, 

עיריית ירושלים וחברת הפקה ישלמו לאישה שתבעה על הפרדה מגדרית בעיתון "הארץ" )"

(, מדובר בהסדר פשרה ראשון מסוגו בה רשות 2019 בספטמבר 26", אור קשתי בכנס בעיר

מכאן כי בבסיס הבקשה  על אפליה מגדרית. נהמקומית מסכימה להעביר תשלום בגין טע

 עמד אינטרס ציבורי משמעותי, כפי שיורחב בהמשך.

להלן ) , הודיעה המשיבה על דחיית הבקשה למידע מהטעמים הבאים2021בנובמבר  8ביום  .13

  – ( "המענה הראשון" –

https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.10240679
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בית המשפט בהחלטתו הסכם הפשרה וחוות הדעת נמסר כי "ביחס לבקשה לקבלת  .א

על כן חלקים אלו בבקשתך  ון משפטי על חומרי התיק.בפסק הדין שניתן, הטיל חיסי

לחוק חופש המידע, שכן מסירת  ר.ד[  –]כך במקור  )א()ג(9נדחים בהתאם לסעיף 

 ".המידע אסורה על פי דין

, נמסר כי המידע אינו מצוי באופן מרוכז או שניתן לשליפה למידע הסטטיסטיביחס  .ב

דנית של כלל התיקים שנפתחו בקלות. המשיבה העריכה את משך הזמן לבדיקה י

הקצאת בשעות עבודה. לשיטת המשיבה מדובר  170-תיקים(, ב 1000-בשנים אלו )כ

היות והיא תפגע באופן משמעותי לחוק ( 1)8כאמור בסעיף משאבים בלתי סבירה 

 בעבודת הרשות.

 העתק המענה הראשון של המשיבה מצ"ב כנספח ב'.

לממונה של המשיבה מטעם ב"כ של מכתב מיצוי הליכים  הועבר 2021בנובמבר  25יום ב .14

  –("מכתב מיצוי הליכים" –להלן )העותרת בה נטענו הדברים הבאים 

בניגוד לאמור בתשובת המשיבה, עיון בתיק בית , וולחוות הדעתביחס להסכם הפשרה  .א

. לפיכך נתבקשה המשיבה אין החלטה שיפוטית לחיסוי החומריםהמשפט גילה כי 

העותרת ביקשה (. 4)א()9על בסיסה נדחתה הבקשה מכח סעיף  להוראת הדיןלהפנות 

 סכםונטי בהמסתמכת על הסכמות הצדדים, יועבר הסעיף הרלו שאם תשובת העירייה

הקובע את ה"חיסיון" הן על ההסכם והן על חוות הדעת המשפטיות  הפשרה

דעתה על עמדתו של עו"ד קלעי  והכלכליות. כמו כן ביקשה העותרת כי המשיבה תתן

 בשם מרשתו, שאינה מתנגדת למסירת המידע.

סטטיסטיים, הצביעה העותרת על החישוב שנעשה על ידי המשיבה לעניין הנתונים ה .ב

באותן שנים.  שנסגרובשנים המבוקשות, ולא ביחס לתיקים  שנפתחו ביחס לתיקים

ת ירושלים היתה נתבעת או בהליכים בהן עיריי של חברת "נבו" מידעהבמאגר  מעיון

פסקי דין בלבד. העותרת הצביעה על כך כי גם אם המספר יוכפל או  59משיבה, נתגלו 

ישולש, עדין מדובר בהיקפים נמוכים באופן משמעותי מההיקפים עליה הצביעה 

המשיבה בתשובתה, והערכת המשיבה נראית מוגזמת. בנוסף, ביקשה העותרת לבחון 

מגזברות העירייה אליה מגיעות הדרישות לתשלום ע, ולו חלקי, אם לא ניתן לקבל מיד

 , או אצל הגורם או הגורמים המוסמכים לאשר הסכמי פשרה.בעקבות הסדר הפשרה

לאינטרס הציבורי בחשיפת המידע העותרת אף הצביעה על כך שלא ניתן משקל ראוי  .ג

 .לחוק 10המבוקש, כמתחייב מסעיף 

 העותרת מצ"ב כנספח ג'.העתק מכתב מיצוי ההליכים של 

 שני , לאחר הארכה עליה הודיע הממונה, המשיבה העבירה מענה2022בינואר  9ביום  .15

  –. בין היתר טענה המשיבה כדלקמן ("המענה השני" –להלן ) לעותרת על השגותיה

לחוק  20סעיף  בנוגע להסכם הפשרה הודיעה המשיבה כי היא דוחה את הבקשה מכח .א

חופש המידע, וזאת בהתבסס על תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון בתיקים(, 

(. לשיטת המשיבה על העותרת לפנות לבית "תקנות העיון" –להלן ) 2003-תשנ"ג

המשפט כאמור בתקנות העיון בבקשה לקבלת הסכם פשרה שרשות ציבורית לפי חוק 

 חופש המידע היא צד לו.



 

 

היקף החיסיון שהוגדר ושניתן לו תוקף על ידי ביהמ"ש )כחלק "נה המשיבה כי עוד ציי .ב

." לפיכך, ממתן התוקף להסכם כולו( הינו בהסכמת הצדדים והיה תנאי מפורש בו

נות בלהסכם למסור את המידע נוגד את ההסכמות והההסכמת הצד  ,לשיטת המשיבה

ר.ד[.  –נו מתנגד למסירת המידע כי אי הודיע רקבין הצדדים ]יש להעיר כי הצד האמור 

כל הסבר או נימוק שמתבקש על ידכם, יהיה בו משום פגיעה לשיטת המשיבה "

בחיסיון, לרבות אם יימסר מסמך על יסודות נכרת ההסכם ובפרט המידע המבוקש על 

 ר.ד[ –." ]ההדגשות אינן במקור שהוא או חלקו קיים בידי העירייהאם וככל ידכם, 

( לחוק חופש המידע, ובשל 4)ב()9, חל סעיף חוות הדעתוציינה כי על הוסיפה המשיבה  .ג

 ר.ד[. –)א()ד( ]כך במקור 9אף סעיף בתיק נשוא הסכם הפשרה, החיסיון 

, נטען כי למעט התיקים הנדונים בוועדת הפשרות העליונה הסטטיסטיביחס למידע  .ד

בזמן המוערך  בסכומים של חצי מיליון שקל ומעלה, לגביהם ניתן לבחון את המידע

בשעתיים עבודה, יתר המידע אודות הסכמי פשרה, נדון באופן מבוזר במספר מחלקות. 

לאחר בחינה נוספת הודיעה המשיבה כי מענה לבקשת המידע אודות הסכמי פשרה 

 שעות. 440-ידרוש כ₪ שסכומם נמוך מחצי מיליון 

 העתק המענה השני של המשיבה מצ"ב כנספח ד'.

והפנתה את  ,2022בינואר  18בתאריך י, פנתה ב"כ העותרת למשיבה בעקבות המענה השנ .16

 – "מכתב מיצוי ההליכים השני"( –להלן תשומת לב המשיבה לנושאים הבאים )

כי מידע אודות ראוי לאינטרס הציבורי  לבמענה שניתן על ידי המשיבה, לא ניתן משק .א

מתקבלות פשרות היקף הסכמי הפשרה עליהם חותמת העירייה, וסוג ההליכים בהם 

. לעניין זה צוין כי בידי העותרת בקשות דומות שנענו על ידי רשויות אלו יפורסם

ציבוריות אחרות, וכי תמוה כי אין בידי עיריית ירושלים מידע מרוכז המאפשר ביצוע 

 על תחום זה. –בתוך הרשות ומחוצה לה  –בקרה ופיקוח 

קש על ידי העותרת במכתב מיצוי במענה השני לא ניתנה התייחסות של המשיבה למבו .ב

ההליכים לקבל מידע, גם אם חלקי, מגזברות העירייה אודות היקף הדרישות לתשלום 

 בעקבות הסדרי פשרה.

וועדת הפשרה העליונה אודות היקף כמו כן, ביקשה העותרת לקבל לידיה את המידע מ .ג

שיש בו כדי  , וכן כל מידע אחרהסכמי הפשרה, לפי סוג ההליך המשפטי וסכום הפשרה

להציג בשקיפות את היקף הפעילות של המשיבה בתחום הליכי הפשרה, וזאת במטרה 

 לייתר הליך משפטי בעניין זה.

 העתק מכתב מיצוי ההליכים השני של העותרת מצ"ב כנספח ה'.

, בעקבות מכתב מיצוי ההליכים השני, העבירה המשיבה מענה 2022בפברואר,  6ביום  .17

  –(. במענה זה "המענה השלישי" – להלןלפניית העותרת )

היקף התיקים שאושרו בוועדת הפשרות העליונה, בסכומים העולים אודות מידע  נמסר .א

 על חצי מיליון שקל, בחלוקה לתחומים.

 הבקשה לעיין בסכומי הפשרה לא נענתה מהטעם שלא התבקשה בבקשה המקורית.  .ב

לעניין איתור מידע אגב הרישום במערכת ניהול הכספים של המשיבה, נמסר לעותרת  .ג

  פשרה.כי במערכות המידע אין סיווג של המידע באם נתקבל בעקבות פסק דין או 



 

 

גם במענה זה, ועל אף האמירות הברורות של העותרות במכתבה למיצוי הליכים, לא  .ד

או בתנאים, נוכח האינטרס הציבורי  נימקה המשיבה מדוע לא יימסר מידע, ולו חלקי

 עליו הצביעה העותרת בפניותיה. 

 העתק המענה השלישי של המשיבה מצ"ב כנספח ו'

שגתה בפרשנות שניתנה ן, המשיבה להציג בהרחבה לת תכפי שהעותרלאור האמור לעיל, ו .18

  –בעניינים הבאים  חוקעל ידה להוראות ה

לחוק לתקנות העיון, הן  20הן בהקשר ליחס בין סעיף שגתה המשיבה בפרשנותה  .א

 במיוחדבהקשר ליחס בין הוראות חוק חופש המידע לסעיפי חיסיון בהסכמי פשרה, 

 מהאינטרס בהתעלמות והן, להסכם מתנגד אינו, ציבורית רשות ושאינ הגורם כאשר

 ;לה צד ציבורית שרשות פשרה הסכמי היקף בחשיפת הציבורי

שגתה המשיבה עת לא הציעה לעותרת מידע חלופי שיש בו כדי לאפשר בקרה ופיקוח  .ב

הטעם )פנימי וחיצוני( על היקף הסכמי הפשרה עליהם חותמת המשיבה. ונדגיש, 

להיקף המשאבים הנדרש למתן מענה לבקשת העותרת מקורו ברשלנות, לכל הפחות, 

 הרשות הציבורית;במערכות המידע של של המשיבה בניהול מידע חשוב זה 

ועת לא נתנה משקל ראוי  לחוק 11-ו 10תה לסעיפים עשגתה המשיבה עת לא נתנה ד .ג

ולא שקלה מסירת מידע  לאינטרס הציבורי החשוב במסירת המידע המבוקש,

 מצומצם יותר.

 

 זכות מעין חוקתית –הזכות למידע  .א

ות "מעין זכהזכות לקבלת מידע מאת רשויות ציבוריות, עליה נכתב רבות, הוכרה כ .19

הנהלת בתי המשפט נ' דה  – 3908/11מ "עעחוקתית" במשפט הישראלי כפי שנקבע ב

  – (22/09/2014) 12851(, 3)2014על -תק מרקר,

 

התכליות אותן משרתת חירות הביטוי מחייבות הכרה בזכות רחבה לדעת, "

ולפיכך גם בזכות גישה רחבה למידע. העובדה שחופש הביטוי מונח בבסיס 

הזכות למידע וכרוך בה הביאה להכרה בה כזכות בעלת אופי חוקתי, הגם 

ותו )עע"מ שאין היא מעוגנת מפורשות בחוק יסוד: כבוד האדם וחיר

רשות ההגבלים  -התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  11120/08

 " (17.11.2010וההפניות שם ) 9העסקיים, פסקה 

 

עוד על הזכות למידע כזכות מעין חוקתית, ועל התכליות בבסיס החוק, ב"חוק חופש המידע 

( 2021): מדריך למשתמש", עו"ד רבקי דב"ש, בהוצאת עמותת הצלחה 1998-התשנ"ח

 (.מדריך חופש המידע"" –להלן )

חשיפת פעולות הרשויות הציבוריות לעין הציבור, בצד הנגישות למידע, מסייעת בקידום  .20

 מהשלטון. )ראו: עע"השוויון, שלטון החוק וזכויות האדם, ומאפשרת בקרה על מעשי 

( 2008)פורסם בנבו( ) רשות המיסים -התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  398/07

 (.17בעמוד )
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ל כל אזרח או תושב, לקבל מידע מאת רשות ציבורית את זכותו שעיגן  ,חוק חופש המידע .21

 )א( לחוק(.7לחוק( מבלי צורך לנמק בקשתו לקבלת המידע )סעיף  1)סעיף 

למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר "ודיע להעל הרשות הציבורית בהוראות החוק נקבע כי  .22

 )ב( לחוק(. 7" )סעיף על החלטתה בבקשתו ימים מקבלת הבקשה 30-מ

באם הרשות סבורה כי יש מקום לדחות את הבקשה, על הרשות לבסס ולנמק את החלטתה  .23

המועצה להשכלה גבוהה  - 9135/03מ "עעבדבר אי מסירת המידע המבוקש כפי שנקבע ב

ס"ד פ –להלן ) (19/01/2006) 697(, 1)2006על -, תקואח' נ' הוצאת עיתון הארץ ואח'

 -(המל"ג"

לחוק  9-ו 8מידע מכוח סעיפים  ובענייננו, על מנת שהחלטה לסרב למסירת"
השיקולים  תעמוד במבחן הסבירות, על הרשות לאתר ולבחון את מכלול

ולאזן ביניהם, בין היתר, תוך הסתייעות בכלי העזר הצריכים לעניין 
 ".לחוק חופש המידע 11-ו 10לרשותה לצורך כך בסעיפים  שהועמדו

למעלה מן הנדרש, ועל אף שהוראות החוק לא מחייבות את המבקש לנמק בקשתו )סעיף  .24

ציבורי המונח בבסיס הבקשה, במטרה את האינטרס ה תהעותר ה)א( לחוק(, נימק7

 לחוק. 10תפעיל את שיקול דעתה כנדרש מסעיף שהרשות 

, 11-ו 10מקום בו הרשות אינה בוחנת את התקיימות הסייגים בחוק אל מול סעיפים  .25

מובילה לכך שהחלטת הרשות אינה עומדת במבחן הסבירות והמידתיות כמתחייב 

 (.פס"ד המל"גמהוראות החוק )ראו 

 

 לתקנות העיון 20היחס בין סעיף  .ב

חוק חופש המידע, ומכאן כי בהתקיים  ספציפי על פני לחיקוקקדימות  מעניק 20סעיף  .26

המעוגן בחקיקה, ההסדר האמור יגבר. יודגש כי חוק חופש המידע משפיע הסדר ספציפי 

, לטובת מסירת מידע בפרשנותו גם על הסדרים ספציפיים הגוברים על ההסדר המצוי בחוק

 .(195-196, עמ' מדריך חופש המידעראו ) על פני הסתרתו

 להוסיףהוראות תקנות אלה באות )ב( כי "7תקנה תקנות העיון אליהן מפנה המשיבה, נקבע בב .27

מכאן כי לשון החקיקה קובעת במפורש כי התקנות " .על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן

, וזאת בשונה, לדוגמא, מהוראות חוק זכויות החולה, , ולא לגרועלהוסיףבאות האמורות 

 1994-חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, תשנ"ד, או הוראות 1996-התשנ"ו

היוצרים הסדר ספציפי הגובר על הוראות חוק חופש המידע, כפי שנקבע בפסיקה )ראו 

 (.197-198, עמ' חופש המידעמדריך 

 (16/8/2017)ורטון ואח' נ' ניר ברקת ואח'  15-08-35927כך גם נקבע בעת"מ )ירושלים(  .28

כי מכיוון קבע בית המשפט בעניין זה . א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[140ביחס לסעיף 

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות א)ד( נוקטת בנוסח "140שלשון החקיקה בסעיף 

על חוק  גם", אין לצמצם את זכותו של חבר מועצה, בהקשר שנדון שם, מלהסתמך  אחרות

  חופש המידע בבקשה לקבלת מידע מהעירייה.

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/03/350/091/V07&fileName=03091350_V07.txt&type=4
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על כל חיקוק, להוסיף נוסף על לשון החיקוק הקובעת במפורש כי הוראות התקנות באות  .29

 ולא לגרוע ממנו, הפרשנות המוצעת על ידי המשיבה אינה סבירה או הגיונית.

  –תוביל לשתי תוצאות לא סבירות קבלת פרשנותה של המשיבה  .30

את גם התקנות גוברות על הוראות חוק חופש המידע, מחייבים קביעה כי הוראות  .א

. פועל יוצא הוא, שבמקום בו הוגשו מסמכים בהקשרים נוספים הרשות הציבורית

לבית המשפט בהליך משפטי, אף הרשות תהיה מנועה מלעשות שימוש במסמכים אלו, 

אלא ברשות בית המשפט. להווי ידוע לנו כי רשויות ציבוריות נוהגות לפרסם מידע 

מסוג זה )כגון כתבי אישום באמצעות הדוברות(, וזאת משיקוליהן שלהם. פרשנות 

ובל אף את מסמך שהוגש לבית המשפט, כ כלפטית המכילה את תקנות העיון על מש

 הרשויות הציבוריות ואוסר עליהן למסור מידע כאמור ללא החלטה שיפוטית.

לפתחו של בית המשפט הרשות הציבורית מכינה מסמכים רבים שעשויים להתגלגל  .ב

בדבר השפעה של  ת פנימית, נהלים של הרשות, הערכות כלכליותרוכגון: דוח ביק

חתימה על הסכמי פשרה ועוד. קבלת הפרשנות המוצעת של המשיבה משמעותה היא 

מרגע  –ללא קשר לרקע להכנת המסמך ולמטרתו  –כי כל מסמך שנערך על ידי הרשות 

שיוכנס על ידי מי מהצדדים להליך משפטי, ייגזר עליו סוג של "חיסוי" אלא אם בית 

 .המשפט יחליט אחרת

האמור, החלטתה של הרשות יש בה להכביד, שלא כדין, על העותרת ועל בקשות נוסף על  .31

לחוק, אינה להקשות על מבקש מידע  20מטרתו של חוק חופש המידע, ושל סעיף מסוג זה. 

היא, לאפשר ודאות משפטית  20ולהפנות אותו הלוך ושוב בין רשויות. מטרתו של סעיף 

המדריך לחופש ציפית לחוק חופש המידע )ראו מקום בו לא הוסדרו פערים בין חקיקה ספ

החלטתה של המשיבה, ופרשנותה להוראות תקנות העיון אל מול  .(195-196, עמ' המידע

  של הכבדה על מבקשי מידע ושל חוסר ודאות משפטית. –, מביאות לתוצאה הפוכה 20סעיף 

לחוק  20לסעיף לאור האמור סבורה העותרת כי שגתה המשיבה בפרשנות שניתנה על ידה  .32

ובשל כך היא מנועה  חופש המידע, ולהחלטתה כי תקנות העיון גוברות על הוראות החוק

 .ממסירת הסכם הפשרה

 

 (4)א()9סעיף  .ג

אין לגלות את במקום בו  הוראות חוק חופש המידע לא יחולו ( לחוק קובע כי4)א()9סעיף  .33

 המידע על פי כל דין.

ה וחוות הדעת חוסות תחת סעיף זה. עם זאת, המשיבה קבעה בהחלטותיה כי הסכם הפשר .34

סירבה המשיבה להשיב לשאלת העותרת מהו "הדין" האוסר על מסירת המידע המבוקש. 

למען הסר ספק יודגש כי המשיבה לא חלקה על טענתה של העותרת כי לא קיימת החלטה 

 שיפוטית בתיק הקובעת חיסוי של ההליך.

כאמור, ככל שקיים )וזאת  "חיסוי"הקובע לבקשת העותרת לחשוף את הסעיף בהסכם  .35

 3מבלי לקבל את הטענה המשפטית כי סעיף כאמור עשוי להוות "דין" כהגדרתו בסעיף 

ברי כי כל הסבר או נימוק שמתבקש (, ענתה המשיבה כי " 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א

 ".על ידכם, יהיה בו משום פגיעה בחיסיון



 

 

 אתלחשוף בכל הכבוד הראוי, אין להסכים להתנהלות כאמור של המשיבה, המסרבת  .36

 . המידע למסירת לסירוב לטענתה עוגן המהווה החוקי הבסיס

על ידי הרשות  הכלל הוא מסירת המידעהוראות חוק חופש המידע קובעות כי ונזכיר,  .37

נטל ם בחוק הציבורית. במקום בו הרשות סבורה כי מתקיים אחד החריגים הקיימי

 27-26עמ'  מדריך חופש המידעלבסס התקיימותו של הסייג הנטען. )ראו  ההוכחה עליה

. במקרה נשוא העתירה, המשיבה לא הרימה את הנטל האמור, ולא ביססה מהו (225ועמ' 

 אותו "דין" על בסיסו החליטה שלא למסור את המידע המבוקש.

כולל גם את  הקיים לכאורה בהסכם הפשרה," החיסוי"כי טוענת נוסיף ונאמר כי המשיבה  .38

)ונעיר כי אנו עוסקים בעניין זה בהוראות סודיות ולא  עצמה "חיסוי"אי גילוי הוראת ה

אין בידנו כל מידע, כאמור, לדעת מהו נוסח סעיף הסודיות בהסכם. . בהוראות חיסיונות(

ף סודיות על ידי . ניסוח של סעיהיא מרחיקת לכת , ככל שהיא נכונה,טענה כאמוראולם 

מאפשר בקרה  ו, אינסעיף הסודיות עצמואת רשות ציבורית, הכולל איסור לפרסום אפילו 

הן לעניין היקף "החיסוי" שהוסכם עליו, והן  מינימלית על דרך פעילותה של רשות ציבורית

לעניין השאלה המשפטית האם הרשות רשאית להתנות על הוראות החוק במסגרת הסכם 

 .פשרה

( לחוק, 4)א()9המשיבה לא הצליחה לבסס את התקיימות הסייג הקבוע בסעיף  לפיכך .39

 ולא הוכיחה קיומו של "דין" האוסר עליה את גילוי הסכם הפשרה וחוות הדעת

 .שנתבקשו

  

 חיסוי הסכמי פשרה על ידי רשות ציבורית .ד

 הכספים המשולמים על ידי הרשות הציבוריתפועלת כנאמן של הציבור.  ציבורית רשות .40

ככאלה, מן הראוי כי מידת  במסגרת הסכמי פשרה, הם כספים היוצאים מתקציב ציבורי.

 השקיפות לגבי הסכמים אלו, תהיה שקיפות מרבית.

לפיכך, במקום בו הרשות הציבורית מתנגדת למסירת הסכמי פשרה שנעשו על ידה בשם  .41

במיוחד , עליה לנמק מדוע חיסוי כאמור ראוי, של הציבור הציבורי ומכספו סהאינטר

במקום בו נחזה כי הדרישה לחיסוי לא הגיע מהאזרחית התובעת, אלא מהרשות 

 הציבורית עצמה.

יש לציין כי חתימה על הסדר פשרה הכולל סעיף סודיות, אף פוגע בעקרון פומביות הדיון.  .42

יעו עשוי להתנגש עם אינטרס אינטרס זה של הצדדים לשמור בסודיות את ההסדר שאליו הג"

." )י' הציבור, במיוחד כאשר מדובר בגופים גדולים, כמו חברות ביטוח, או בתובענות ייצוגיות

הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי" )הוצאת  –עמית "חסיונות ואינטרסים מוגנים 

נקרטית לעניין הצדקה משמעותית וקו לתתמכאן כי המשיבה נדרשת  .(424(, עמ' 2021נבו, 

הנדון, בכדי להצדיק את העמידה על קיום סעיף הסודיות בהסכם פשרה שהיא צד לו, 

 .עומד על קיומובמיוחד כאשר הצד שכנגד אינו 

"הנחייה בעניין סעיפי סודיות  הנחיית המשנה לפרקליט המדינהעמדה זו משתקפת גם ב .43

של משרד  באתר האינטרנט( 2022בינואר  19)לאחרונה  ורסמהפש י, כפבהסכמי פשרה"

 . המשפטים

 –בהנחייה האמורה נקבע כי  .44

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/prkfiles2/he/S.A.%20Guidlines_Secrecy_Paragraphes_.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/prkfiles2/he/S.A.%20Guidlines_Secrecy_Paragraphes_.pdf


 

 

רבה טרם אישורם, אם בכלל, של סעיפי סודיות בהסכמי פשרה,  מתחייבת זהירות"

 לנוכח ההיבטים הציבוריים של סעיף סודיות וחשש מהפליה.....

מכל מקום, הסכמה לסעיף סודיות פירושה שהמדינה לא תחשוף באופן יזום הסכמים 

אלו. עם זאת, נראה כי הסכם סודיות אינו יכול בהכרח להוות בסיס משפטי לסירוב 

מדינה לגלותו, אם תוגש בקשה לעיון בהסכם מכוח חוק חופש המידע או בהתבסס ה

 ." על החובה הציבורית לשקיפות

 

על אף שהמשיבה אינה כפופה להנחיות משרד המשפטים, יש בהנחייה זו כדי להעיד על  .45

במקום בו  הכוללים סעיפי סודיות, הפרשנות הראויה בבחינת חשיפת הסכמי פשרה

לאור העקרונות שהוצגו על ידי גם פרשנות זו מתחזקת  ק חופש המידע.נתבקשו מכח חו

 של כתב טענות זה. 42עמית, כאמור בסעיף 

 של פרופ'עמדתו של ב"כ לעניין זה סבורה העותרת כי שגתה המשיבה עת לא נתנה דעתה ל .46

לא הפרה את  ' בלומברגפרופבלומברג, שהסירה התנגדותה מחשיפת הסכם הפשרה. 

ההסכמות אליהם הגיעה אל מול הרשות הציבורית, אלא אך הביעה דעתה כי ככל שהדבר 

נוגע לה, אין לה התנגדות למסירת המידע. מכאן, שככל שנטען כי חיסוי הסכמי פשרה נועדו 

להגן על האזרח התובע אל מול הרשות הציבורית, טיעון זה אינו מתקיים במקרה דנן. 

 שתמע כי האינטרס לחיסוי המידע הגיע מאת המשיבה, וכעת היא מציגהלהפך, ייתכן ומ

מצג כאילו היא שבויה בהחלטתה שלה לנסות להחריג את הסכם הפשרה  בפני העותרת

 .חופש המידע ות חוקאמהור זהוהמסמכים על בסיסם התקבל הסכם 

סודיות בהסכם פשרה גובר בהכרח על חוק חופש  קבלת עמדתה של המשיבה כי תניית .47

המידע, אינה מתקבלת על הדעת. קבלת פרשנות זו תאפשר לרשות ציבורית שאינה 

כאמור. על מעוניינת בחשיפת מידע בהסכם שהיא צד לו, להכניס סעיפי סודיות בכל הסכם 

שיקולים בית המשפט יהיה כבול לסעיף זה ללא יכולת לשקול  ,פי פרשנותה של המשיבה

ובהם האינטרס הציבורי בחשיפת המידע, סכום הפשרה, היות הסכם הפשרה חריג בתוכנו 

  ועוד.העמדה של הצד להסכם הפשרה, או בהליך קבלתו, 

לעניין זה נזכיר כי בית המשפט העליון כבר קבע כי אין להתנות הסדרי עיון המעוגנים  .48

ינת האיזון במקרים כאמור, בית בחקיקה, בהתניית סודיות בחוזה שהרשות צד לו. בבח

המשפט יידרש לאופי ההסכם, זהות הצדדים, האינטרס הציבורי בגילוי המידע והשלכות 

 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז 06/448הרוחב ממסירת המידע. ראו בג"ץ 

(14/5/2008 .) 

לפיכך שגתה המשיבה עת סברה כי קיומו של סעיף סודיות בהסכם גובר על הוראות  .49

החוק, ושלא הפעילה את שיקול דעתה בבחינת מסירת המבוקש לאור תפקידה של 

שר הסירה את התנגדותה הרשות הציבורית בהסכמי פשרה, ועמדתה של הצד להסכם א

 ממסירתו.

 

 (4()ב)9סעיף  .ה

  .( לחוק חופש המידע4)ב()9על חוות הדעת חל סעיף המשיבה טענה במענה השני כי  .50
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, לחוק (4)ב()9העובדה שמידע המתבקש לפי חוק חופש המידע, הוא מסמך פנימי לפי סעיף  .51

אין בו כשלעצמו לבסס את עילת דחיית הבקשה. על רשות ציבורית המבקשת לדחות בקשה 

 קיים האינטרס המצוי בבסיס הסעיףהאם מת בהתבסס על סעיף זה, לבחון כל מקרה לגופו

 (. 140-141, עמ' מדריך חופש המידע)ראו 

הפנימית של המשיבה לא ביססה קיומו של האינטרס שנועד להגן על פעילותה במקרה דנן  .52

 הרשות.

העותרת,  עה לציין האם קיימים מסמכי חוות דעת שהן בגדר המבוקש על ידינהמשיבה נמ .53

עתה של פט, אינם יכולים לבחון את שיקול ד. בשל כך העותרת, ובית המשומה טיבם

( 4)ב()9המשיבה, ולבחון האם חוות הדעת הם אכן "מסמכים פנימיים" כמשמעותם בסעיף 

מקיימים את כל התנאים הנדרשים בסעיף זה כדי להכריע שאין למסור , והאם הם לחוק

 .את המסמכים המבוקשים

לדוגמא, במקום בו היו מעורבים בהכנת המסמכים גורמים מחוץ לרשות, כגון החברה  .54

הפרטית השותפה להסכם הפשרה, לא ניתן לראות במסמכים אלו מסמכים החוסים תחת 

ן, ככל שהמסמכים האמורים כוללים נתונים שאינם בגדר . כמו כ( לחוק4)ב()9בסעיף סייג ה

הבעת דעה, מדובר במידע שנהוג למסור אותו. כך גם לגבי מידע שמקורו בליקוט מידע 

 (.146-147, עמ' חופש המידעמדריך שמחוץ לרשות )ראו 

כאשר לא פירטה מה הם המסמכים המצויים בידה העונים על בקשת לפיכך שגתה המשיבה  .55

לקבל חוות דעת שהוכנו לצורך הסכם הפשרה, ומהו האינטרס הספציפי בגינו לא העותרת 

( 4)ב()9כמו כן, שגתה המשיבה בכך שהתייחסה לסעיף  ניתן למסור את המידע לעותרת.

, או לכל הפחות מסירת מידע חלקי לחוק, כסייג מוחלט שאינה דורש הפעלת שיקול דעת

 לחוק.  11בהתאם להוראות סעיף 

ור המשיבה לא עמדה בחובתה לבסס את הנטל כי מתקיים הסייג בסעיף לאור האמ .56

 ( המצדיק את אי מסירת המידע.4)ב()9

 

 (1)8סעיף  .ו

, למעט ביחס למסירת המידע הסטטיסטי, טענה המשיבה להקצאת משאבים בלתי סבירה .57

. מידע זה נמסר לעותרת רק לאחר שני ביחס לתיקים בהן דנה ועדת הפשרות העליונה

 לאחר קבלת המענה הראשון. למשיבה, יצוי ההליכים שהעבירה העותרת מכתבי מ

 PDFבקובץ והוא נמסר  מספר התיקים על פי חלוקה לתחומיםהמידע שנמסר התייחס ל .58

וללא חלוקה לשנים. ביחס לסכום שהתפשרה עליו המשיבה, סירבה המשיבה למסור את 

א נוסף בהליך מיצוי נתן שהמידע לא נתבקש בבקשה הראשונה אליהמידע האמור בה

 ההליכים.

במסלולים שונים היא שנפתחו במענה הראשון, עת המשיבה בחנה את מספר התיקים  .59

-תיקים ומכאן העריכה את שעות העבודה להנגשת המידע בכ 1000-העריכה כי מדובר בכ

שעות. במענה, השני, לאחר שהעותרת הפנתה את תשומת לב המשיבה כי התיקים  170

 2642-באותן שנים, העריכה המשיבה את מספר התיקים בכשנסגרו אלו  הרלוונטיים הם

 שעות עבודה. 440-כוב



 

 

בכל הכבוד הראוי, אין לקבל את פרשנות המשיבה לסעיף הקצאת המשאבים, ואת אופן  .60

 יישום הסייג על ידי המשיבה במקרה זה, כמפורט להלן.

חלופי שיכול היה לתת שגתה המשיבה עת לא בחנה חלופות למסירת מידע מצומצם או  .61

 (19/6/2011) משרד המשפטים נ' אליצור סגל 2398/08עע"מ ב מענה לעותרת, כפי שנקבע

–  

של המדינה, כפי שבאה לידי ביטוי בתשובת  המקורית החלטתה"

את הבקשה לפי חוק חופש המידע, אינה מקיימת את אמות  הדוחה הממונה

( לחוק. ודוק: כשמוגשת 1)8פי סעיף -המידה בשיקול הדעת המינהלי על

לרשות בקשה "מכבידה", וכשאין עילה אחרת לסרב לבקשה, על הרשות 

קשה באופן חלקי, שאין עמו הקצאת לשקול, ביוזמתה, אם ניתן להיענות לב

  ."משאבים בלתי סבירה

גזברות ניסיונה של העותרת לקבל את המידע בדרכים שונות, כגון דרך לא זו אף זו,  .62

המשיבה )בשל כך גם נתבקשו הסכומים(, לא צלחה. יתרה מכך, לא ניכר כי המשיבה נתנה 

בשל הקצאת משאבים רבה  דעתה לחשיבות פרסומו של המידע, ולעובדה כי פרסומו דורש

ביחס לניהול הליכים בבתי משפט, המידע  ושמירתרשלנותה של הרשות באופן ארגון 

 ופשרות מוסכמות לתשלום כספי ציבור על ידי המשיבה.

לעניין זה חשוב להזכיר את הפסיקה בעניין חובתה של הרשות לדאוג למחשוב של מידע  .63

שהמידע המבוקש הוא בעל חשיבות  ככלהנדרש לה לצורך ניהול עבודתה השוטפת. 

-ציבורית רבה יותר, הציפייה לנגישות המדע בתוך הרשות ומחוצה לה, גוברת. טענות לאי

מחשוב מידע חיוני כעילה לדחיית בקשות מידע מטעמים של הקצאת משאבים, אינם 

עע"מ מתקבלים בקלות בבתי המשפט, בוודאי כאשר אלו נמשכים על פני זמן רב )ראו 

 1417/19עע"מ ו 33, פסקה (20/11/2013)ג'ולאני נ' המשרד לבטחון פנים ואח'  1786/12

 . 53, פסקה (11/7/2021)התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה ואח' 

  –נקבע כי בעניין התנועה לחופש המידע  .64

יצוין כי דחיית הבקשה לחופש מידע בנימוק של הקצאת משאבים בלתי סבירה " 

עלולה גם ליצור מערך תמריצים שלילי ושגוי עבור רשויות המינהל. המשיבים 

בענייננו נסמכו, בין היתר, על טענה טכנית, לפיה רק חלק קטן מהחשבוניות סרוק 

יזית בארכיב. קבלה ללא באופן מלא ובסריקה מיטבית, וכי יש צורך לאתר אותן פ

סייג של טענות מסוג זה עלולה למעשה לתמרץ את הרשות שלא לייעל את אופן 

ניהול המידע שלה, את סריקתו, ואת אופן הטיפול בבקשות חופש מידע בכלל. כך, 

ככל שישמרו מסמכים רבים יותר שאינם סרוקים, או שאינם סרוקים באופן מיטבי, 

ב יארך זמן רב יותר, תיטה הרשות המינהלית לסרב או ככל שמאמץ מציאתם בארכי

לבקשות חופש מידע, בנימוק לפיו הקצאת המשאבים לצורך כך הינה בלתי סבירה. 

לכן, ראיתי לנכון להבהיר כי לא מדובר בהכרח במצב של "הכל או כלום", 

ובמקרים מסוימים שבהם מסירת כלל המידע דורשת הקצאת משאבים בלתי 

אוי יהיה לאפשר למבקשים לתחום את גדרי הבקשה כך שלכל סבירה, ייתכן שר

הפחות יתקבל מידע חלקי. יתרה מכך, מצופה מהרשות המינהלית כי על פני ציר 
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הזמן היא תתייעל בארכוב המידע באופן ממוחשב באופן שיאפשר סריקה ואחזור 

וכן בטיפול בבקשות מעין אלה, כך שבשנים הבאות הדבר משך הטיפול בבקשות 

 " .כאלו אף יוכל להתקצרש

 

. בעניין האמור נתבקש מידע על היקף דולב קרןנזכיר גם את הכרעת בית המשפט בעניין  .65

הקבילות המטופלות במשרד הבריאות. הבקשה נדחתה בטענה להקצאת משאבים בלתי 

סבירה. בית המשפט קיבל את עמדת העותרת ביחס לחובה של רשות לנהל מידע הרלוונטי 

לותה השוטפת באופן ראוי, וכי טענת "הקצאת משאבים" לא תשמע בבקשות והנדרש לפעי

קרן דולב לצדק  900/07עת"מ )ירושלים( מסוג זה. כפי שקבע בית המשפט באותו עניין )

  –( (02/11/2008) רפואי נ' נציבת הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מחייבת את קיום  לעומת זאת, כאשר התנהלות תקינה של הרשות הציבורית"

המידע במתכונת המבוקשת, והמידע אמור באופן סביר ורגיל להימצא בידיה, 

לא ניתן לפטור את הרשות הציבורית מלהתיר את העיון במידע בטענה שהמידע 

איננו מצוי אצלה במתכונת המבוקשת או שהדבר מצריך משאבים בלתי 

 ".סבירים

 ופות למסירת מידע מצומצם יותר שיש בניכר כי המשיבה לא רק שלא נתנה דעתה לחלו .66

כדי לאפשר שקיפות וביקורת ציבורית בנושא הוצאת כספים מהקופה הציבורית במסגרת 

הסכמי פשרה, אלא אף לא ראתה כל פגם במצב ניהול המידע האמור במשרדי המשיבה, 

תחייבה לפעול להכניס שיפורים בדרך ניהול המידע האמור באופן שיאפשר בעתיד הולא 

טען כך על ידי הרשות, ייתכן נפיקוח פנימי וחיצוני על פעולת הרשות בתחום זה. לו היה 

10-42441-עת"מ )ירושלים( וניתן היה לקבל גם את טענת הקצאת המשאבים כפי שנפסק ב

שם קיבל בית המשפט את טענות  (22/3/2016) עתים נ' הרבנות הראשית לישראל ואח' 15

ל המידע המבוקש, המשיבה בין היתר בשל העובדה כי המשיבה היתה בהליכי מחשוב ש

 .יתן מענה לבקשות עתידיותדבר שאמור היה ל

לאור האמור המשיבה עשתה שימוש בטענה להקצאת משאבים בלתי סבירה, על אף  .67

 ולו באופן מצומצם יותר –חשיבות המידע ותרומתה שלה לחוסר היכולת למסור מידע זה 

 שלא בהתאם להוראות החוק והפסיקה. וזאת –

 

 האינטרס הציבורי .ז

 האינטרס הציבורי בהסכם הפשרה וחוות הדעת 1ז.

גדרית במרחב הציבורי, מעורר עניין ציבורי רב. ישנו אינטרס ציבורי נושא ההפרדה המ .68

בחשיפת התנהלות הרשויות בנושאים אלו, ובמקום בו הן פעלו שלא כראוי, יש חשיבות 

 לפעול בשקיפות על מנת לחשוף מקרים אלו, ולהבטיח שלא יישנו.

ם לשולחנו של שאלת ההפרדה המגדרית של אירועים במימון רשויות מקומיות, הגיעה ג .69

יצא סיכום  2019באוגוסט  18-ב .הכנס האמור קיוםהיועץ המשפטי, בין היתר בעקבות 

 ."רשויות מקומיותהפרדה מגדרית באירועי תרבות במעורבות דיון מטעמו בנושא "

ה נקבע כי ככלל רשות מקומית אינה רשאית לערוך אירוע שיש בה הפרדה מגדרית סיכום זב

 כופה. בסיכום אף מוזכרים קווים מנחים לחריגים לכלל האמור.

https://תולעת-המשפט.קום/%D7%AA%D7%99%D7%A7/42441-10-15/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94/0
https://תולעת-המשפט.קום/%D7%AA%D7%99%D7%A7/42441-10-15/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94/0
https://תולעת-המשפט.קום/%D7%AA%D7%99%D7%A7/42441-10-15/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94/0
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/legal-opinions-01/he/legal-opinions_lo-ag-22-8-2021.pdf


 

 

בית המשפט לפתחו של סוגיית ההפרדה המגדרית במסלולי לימוד אקדמאיים אף הגיעה  .70

הותר לקיים מסלולי לימוד נפרדים, אין להתיר העליון אשר פסק כי גם במקרים בהם 

הפרדה מגדרית של המרצים, במובן זה שלא ייאסר על מרצה אישה להרצות בפני קהל של 

 (.2021ביולי  12נפסק ביום  ברזון נ' מדינת ישראל 8010/16גברים ולהפך )בג"צ 

 .מידעהאינטרס הציבורי המצוי בבסיס הבקשה לקבלת החשיבות מ להפחיתמכאן כי קשה  .71

 אינטרס זה מתחדד לאור המסכת העובדתית שנפרסה על ידי המשיבה, המעיד כי אין אצל .72

פיקוח ראוי על הדרך בה מתקבלות החלטות ה הליך עבודה סדור, המבטיח בקרה והמשיב

הרשות פועלת כשלוחה של  -לעניין זה נזכיר את המובן מאליו  לחתימה על הסכמי פשרה.

כאשר מדובר בכספים הניתנים מהקופה הציבורית. במקרה לגביו נתבקש  בוודאיהציבור 

 ה לכאורה בחסות הרשות המקומית.כדי לכסות על אפלי -ההסכם וחוות הדעת 

 

 האינטרס הציבורי במסירת הנתונים הסטטיסטיים 2ז.

לפקודת העיריות ]נוסח חדש[  203המשיבה הודיעה לעותרת כי מלבד הוראות סעיף  .73

, אין למשיבה נהלים 1959-תקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים(, תש"ךול

מענה פנימיים המתווים את אופן הטיפול בהסדרי פשרה. מצב הדברים הוא, כמפורט ב

השני של המשיבה, היא כי גורמים רבים מקבלים החלטות אודות הסכמי פשרה מרובים, 

מבלי שלמשיבה יש ידיעה אודות היקף ההסדרים האמורים, היקף העלות לציבור 

ולמשיבה, ושיקול הדעת המנחה את עובדי הרשות בכל מקרה. מצב דברים זה, וחוסר 

מול האינטרס הציבורי בפיקוח על הרשות,  הסדר והפיקוח של המשיבה בנושא הנדון אל

 מטה את הכף למסירת המידע המבוקש על ידי העותרת.

העותרת ביקשה לבחון את הסדרי הפשרה ואת האופן בו פועלת המשיבה בנושא זה.  .74

לא היה בידה להצביע אלא שאף להפתעת העותרת המשיבה לא רק שדחתה את בקשתה, 

לת הרשות בתחום זה. מתשובת הרשות ניכר כי לא על מידע חלופי שיכול לאפשר את פעו

רק שלא ניתן למסור מידע לציבור אודות היקף הליכי הפשרה שהרשות מסכימה להם, 

בחתכים שונים, אלא אף ממנה עצמה ניטלת האפשרות לבצע בקרה ראויה בתחום שזכה 

ינה, דגם לביקורת של מבקר המדינה ביחס לפרוצדורה לאישור הסכמי פשרה על ידי המ

משרד האוצר )" בים בניהול התחום כיום במשרדי הממשלהביקורת שהובילה לשינויים ר

, עמ' 2015-א, תשע"ו66שני  ", דוחאישור הסכמי פשרה בדרישות ובהליכים משפטיים -

183 – 205). 

וחוות הדעת  כך עולה, כי נוסף על חשיבות חשיפת הסכם הפשרה הספציפי המבוקש .75

חשיפת ההתנהלות הכללית לחשיבות נודעת שהובילו את המשיבה לחתום על הסכם זה, 

היא שאין בידה של המשיבה בביצוע הליכי פשרה. התמונה העולה מתשובות המשיבה 

את היקף הפשרות, סוג אחר, לבחון רם וגכל לרשות עצמה או לנתונים המאפשרים 

. ההליכים בהם מתקבלים הסדרים כאמור, והסכומים עליהם הרשות מסכימה להתפשר

ביותר. העותרת סבורה כי  המטרידעובדה זה אינה התנהלות תקינה של רשות ציבורית, ו

 האינטרס הציבורי בחשיפת המידע האמור מדבר בעד עצמו.

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/16/100/080/k61&fileName=16080100.K61&type=4
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_358/225bc89d-b9b0-41c6-9c99-0d83d92b0335/66A-204-peshara-ver-2.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_358/225bc89d-b9b0-41c6-9c99-0d83d92b0335/66A-204-peshara-ver-2.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_358/225bc89d-b9b0-41c6-9c99-0d83d92b0335/66A-204-peshara-ver-2.pdf


 

 

לחוק מחייב את הרשות להפעיל את שיקול דעתה בהתייחס לאינטרס  10סעיף נזכיר כי  .76

משרד הביטחון נ' עמותת  3300/11, כפי שנקבע בעע"מ הציבורי המצוי בבסיס הבקשה

  – (5/9/2012) גישה

עניינו במידתיות. סעיפים  11עניינו בסבירות וסעיף  10ניתן לומר כי סעיף "

אלה באים לומר לנו כי לא די בכך שהמידע המבוקש נכנס בגדר אחד הסייגים 

 8-9לוי המידע. תחולתם של הסייגים בסעיפים על מנת לפטור את הרשות מגי

והמלאכה לעולם תהא מלאכת שקילה ואיזונים. מכאן, כי , אינה מוחלטת

לחוק, ממנו עולה כי  א()9למרות הלשון הקטגורית בה נוקט המחוקק בסעיף 

 11-ו 10, עולה מסעיפים (תמסור מידע" "לא) הרשות מנועה מלמסור מידע

ניתן למסור גם מידע הנופל  –לחוק  ))ד17גם מסעיף וכפי שנראה להלן  –לחוק 

 -לחוק כקובעות חסיון יחסי 9 לגדרו של סעיף זה. ניתן לראות את הוראות סעיף

סטטוטורי שבית המשפט רשאי להסירו לאחר שבחן אותו באספקלריה של 

יצחק עמית "קבילות, סודיות, חסיון ואינטרסים מוגנים )לחוק  10-11סעיפים 

 ,247נסיון להשלטת סדר" ספר אורי קיטאי  –בהליכי גילוי במשפט האזרחי 

עם זאת, נוכח הלשון המתונה בה נוקט (. 2007בועז סנג'רו עורך, ( 264

, נראה כי מרחב שיקול ("אינה חייבת למסור") לחוק (ב)9 המחוקק בסעיף

עניין (הוא רחב יותר )ב(  דע הנופל באחד הסייגים של ס"קהדעת לגבי מי

 (."235המועצה להשכלה גבוהה, עמ' 

 

ככל שהאינטרס שבבסיס הבקשה מצביע על חשיבות עקרונית ומהותית יותר לאינטרס  .77

הציבורי שהוא מגלם בבקשתו, כך יגברו הסיכויים שהמבוקש יגיע לידיו, חרף הסייגים 

  .((6/1/2005) האבות )א.ב.א(-משרד הבריאות נ' איגוד בתי 1825/02עע"מ )ראו  בחוק

המבקש ביסס קיומו במקום בו הרשות ביססה את קיומו של התנאי, אולם  נזכיר עוד כי .78

של אינטרס ציבורי או אישי, הנטל עובר שנית לרשות להוכיח כי איזנה בין הזכויות 

משרד התחבורה נ' חברת  6013/04ראו עע"מ השונים בטרם קיבלה החלטה )והאינטרסים 

 ((.2/1/2006) החדשות 

האינטרס הציבורי המצוי בבסיס הבקשה, וזאת על במקרה דנן ניכר כי הרשות התעלמה מ .79

על חשיבות האינטרס הציבורי ועל היעדר ביצוע איזון כנדרש בין  הצביעהאף שהעותרת 

 הסייגים בחוק לאינטרס הציבורי המשמעותי המצוי בבסיס הבקשה.

לפיכך שגתה המשיבה בכך שלא נתנה משקל ראוי לאינטרס הציבורי בבסיס הבקשה,  .80

פעילה את שיקול דעת באופן סביר, כנדרש מרשות ציבורית על פי הוראות לא השובכך 

 החוק.

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/11033000/he/verdict_11033000_e12.pdf
https://bit.ly/3axLMjS
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/04/130/060/P05&fileName=04060130_P05.txt&type=4


 

 

 סוף דבר

להורות לקבל את העתירה ובית המשפט הנכבד  , מתבקשמכל הטעמים המפורטים לעיל

 30בתוך  ה, בהקדם האפשרי, את המידע שהתבקש על ידתלמשיבה להעביר לידי העותר

  –יום 

-59132גרת הליך הפשרה בת"א עיריית ירושלים במס הסכם הפשרה שנחתם על ידי .א

10-20; 

 געות לתיק ולחתימה על הסכם הפשרה;חוות דעת כלכליות ומשפטיות הנו .ב

)עד ליום מתן המענה  2021 – 2019מספר הליכי הפשרה עליהם חתמה העירייה בשנים  .ג

, או כל חלופה שתוצע על לבקשה(, בחלוקה לסוג ההליך ונושא התביעות או העתירות

פיקוח בנושא שיש בה כדי לאפשר בקרה וידי המשיבה ותהיה מקובלת על העותרת, 

 .זה

יבקשו העותרים מבית המשפט עם קבלת העתירה, בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה,  .ד

 לטעון לפסיקת הוצאות.הנכבד הזדמנות נאותה 

במשאבים  תרווח אשר פועלכבר עתה יצוין כי העותרת הינה עמותה רשומה ללא כוונת  .ה

מוגבלים ומשכך ההוצאות שתפסקנה בתום ההליך צריכות לשקף את ההוצאות 

 הריאליות, לרבות שכ"ט עו"ד, החזר אגרה ומע"מ כדין. 

 יהיה זה מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש בעתירה זו. .ו

    ז' כנספחתצהירה של עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, מצ"ב  .ז

 לעתירה זו.

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספחים

 

 תאריך כותרת 

 12/10/2021 הבקשה לקבלת מידע נספח א'

 8/11/2021 המענה הראשון לבקשה נספח ב'

 25/11/2021 מכתב מיצוי הליכים נספח ג'

 9/1/2022 המענה השני של הרשות נספח ד'

 18/1/2022 מכתב מיצוי ההליכים השני נספח ה'

 6/2/2022 המענה השלישי של הרשות נספח ו'

תצהיר מנכ"לית התנועה לחופש  נספח ז'

 המידע

9/3/2022 

 

 

  



 

 

 

 

  –נספח א' 

הבקשה לקבלת מידע מיום 

12/1/2021 



 

 

 12/10/2021                                                                            לכבוד                                                       

 שמואל אנגל 

    הממונה על חוק חופש המידע

 באמצעות טופס מקווןהוגש              עיריית ירושלים  

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

 שלום רב, 

בעקבות    ( עליו חתמה עיריית ירושלים"ההסכם"פשרה )להלן:  הבהמשך לפרסומים אודות הסכם  

בהתאם להוראות  ו   1נגד עיריית ירושלים  אילנה בלומברג   פרופ' תביעה האזרחית אותה הגישה  ה

פריטי המידע הבאים הנוגעים ת  "( נבקש לקבל אהחוק)להלן: "  1998- חוק חופש המידע, התשנ"ח

 : להסכם

: בלומברג נ' עירית ירושלים  59132-10-20שנחתם על ידי העירייה בתיק ת"א  הפשרה  הסכם   .1

 ואח'; 

 ;חתימה על הסכם הפשרהחוות הדעת המשפטיות והכלכליות הנוגעות לתיק ול  .2

)עד ליום המענה על בקשה    2019-2021  מספר הסכמי הפשרה עליהם חתמה העירייה בשנים  .3

 לסוג ההליך ונושא התביעות/עתירות. , בחלוקה זו(

כוחה של התובעת בתיק, לשם קבלת   חגי קלעי, בא  לעו"ד  פנתה התנועה  זו  טרם הגשת בקשה 

זו. בקשה  בעניין  להלן  ב   עמדתה  המצורפת  כי  ציין  תשובתו  התובעת  כוח  בהתאם  בא  התובעת, 

אין  "כי לתובעת    צייןלהסכם, חבה בחובת סודיות ביחס לסכום ההסדר הכספי שגובש, אך הוסיף ו

ידי מי מהצדדים האחרים להליך, מרצונם או מכוח החלטה   על  זה  כל התנגדות לפרסום מידע 

 .  "שיפוטית

יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות    נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע.   3.1החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל 

את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים  

(XLS, XLSX, CSV .)וכדומה 

עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים    להזכירכם, על פי חוק חופש המידע

א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים  6יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 אורי סולד 

 רכז פרויקטים 

 
 ( 17.08.2021)לא פורסם,  : בלומברג נ' עירית ירושלים ואח'20-10-59132 )בית המשפט השלום בירושלים(  ת"א 1



 

 

 

 



 

 

 

  –נספח ב' 

 המענה הראשון לבקשה

 8/11/2021מיום 







 

 

 

  –' גנספח 

 מכתב מיצוי הליכים

 25/11/2022מיום 



 

 

 "א כסלו, תשפ"בכ

 2021   נובמבר   25

 לכבוד

 שמואל אנגלמר 

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 עיריית ירושלים 

 (media@jerusalem.muni.ilHofesh_)באמצעות דוא"ל 

 

 סירוב להעברת מידע לתנועה לחופש המידע בעניין הסכם פשרה הנדון: 

 

 רקע

סירוב למסירת מידע בבקשה אני פונה אליך בשם מרשתי, התנועה לחופש המידע, ביחס ל .1

 .2021באוקטובר  12בתאריך  החוק( –)להלן  1998-שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 בבקשה נתבקש המידע הבא: .2

-59132הסכם הפשרה שנחתם על ידי עיריית ירושלים במסגרת הליך הפשרה בת"א  2.1

של עו"ד חגי . לבקשה צורפה הסרת התנגדותו בלומברג נ עיריית ירושלים ואח' 10-20

 קלעי, בא כוחה של גב' בלומברג, ממסירת הסכם הפשרה לעיון התנועה.

 חוות דעת כלכליות ומשפטיות הנוגעות לתיק ולחתימה על הסכם הפשרה. 2.2

)עד ליום מתן המענה  2021 – 2019מספר הליכי הפשרה עליהם חתמה העירייה בשנים  2.3

 רות.לבקשה(, בחלוקה לסוג ההליך ונושא התביעות או העתי

, הועבר למרשתי מכתב סירוב על בקשתה זו. הסירוב נשען, 2021בנובמבר  8בתאריך  .3

  –בקצרה על הטעמים הבאים 

הטיל חיסיון כי בית המשפט " נכתב בתשובהביחס להסכם הפשרה ולחוות הדעת  3.1

)א()ג( לחוק 9ק. על כן חלקים אלו בבקשתך נדחים בהתאם לסעיף משפטי על חומרי התי

( 4)א()9מניחה כי הכוונה לסעיף ." ]שכן מסירת המידע אסורה על פי דין חופש המידע,

  [ר.ד – לחוק

צורך בבדיקה ידנית של כל  נכתב כי ישנוביחס לנתונים אודות מספר הסכמי הפשרה  3.2

בשנים אלו נגד עיריית ירושלים(, והזמן המוערך  שנפתחותיקים )כלל התיקים  1000

 ( לחוק.1)8כך הבקשה נדחתה בהתאם לסעיף לפי שעות. 170-לטיפול עומד על כ

  מכאן פנייתי אליך, ביחס לתשובתכם זו.  .4
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 הסכם הפשרה וחוות הדעת

על "חיסיון משפטי" שהוטל על תיק בית המשפט. עם  נשעניםהנכם  בסירובכם בעניין זה, .5

זאת, לא צירפתם לתשובתכם את החלטת החיסיון שקבע בית המשפט בתיק זה. מעיון 

 בפסק דינה של כי התיק אינו מסווג כ"חסוי". כמו כן, " עולה נט המשפט"במערכת 

, נקבע כי "הסכמות הצדדים בגישור" מקבלות תוקף 2021וגוסט בא 17השופטת פורר מיום 

 .עם זאת, אין קביעה פוזטיבית בדבר חיסוי החומרים בתיקשל פסק דין. 

, על בסיסה נדחתה הבקשה מכח סעיף הדיןלהוראת לפיכך, נבקש כי עיריית ירושלים תפנה  .6

 (.4)א()9

"הסכמות הצדדים", ב "חיסיון" מקורה שההסתמכות עללמען הסר ספק נציין כי ככל  .7

"חיסיון" על ההסכם ועל חוות  הקובענבקש כי יועבר לעיוננו הסעיף הרלוונטי בהסכם, 

 הדעת המשפטיות והכלכליות.

עתכם לעמדתו של עו"ד קלעי, אשר צורפה בסירובכם לתת את הסכם הפשרה, לא נתתם ד .8

 למסירת ההסכם המבוקש. תתנגדמסר בשם מרשתו כי אינה מלבקשת המידע, ש

 

 נתונים סטטיסטיים

 הדרך היחידהמתשובתכם ביחס להסכמי פשרה בעתירות או תביעות נגד העירייה, עולה כי  .9

היא באיתור היקף הסכמי הפשרה שנחתמו בשלוש השנים האחרונות, לקבלת מידע אודות 

 באותם שנים, ומכאן מדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה. שנפתחוידני של כל התיקים 

  –בעניין תשובתכם עולה אי בהירות  .10

בשנים אלו? הקבוצה הרלוונטית  שנפתחומדוע נדרש לעיין בכל התיקים  10.1

בתקופה  שנסגרוהיא הליכים משפטיים המידע למתן מענה לבקשת התנועה לחופש 

המבוקשת. מביצוע שאילתא במערכת נבו על פסקי הדין שניתנו בתקופה המבוקשת, 

פסקי דין. גם אם השאילתא לא  59בהם עיריית ירושלים היתה נתבעת או משיבה, עלו 

כללה את כלל ההליכים המשפטיים שנסתיימו, ויש להכפיל או לשלש את המספר, 

כי ההערכה של הקצאת המשאבים לה נדרשת העירייה לצורך מתן מענה, נדמה 

 .מוגזמת

בהנתן שמדובר בהסכמי פשרה, האם לא ניתן לקבל מידע, גם אם חלקי,  10.2

מגזברות העירייה אליה מגיעות הדרישות לתשלום בעקבות הסדר הפשרה? האם לא 

 נכתב בדרישת התשלום כי מדובר בסכום ששולם במסגרת הליך פשרה?

עיריית ירושלים לא פרסמה באתר האינטרנט של העירייה הנחייה מינהלית  10.3

קול הדעת של הרשות בהחלטה על חתימת הסכם פשרה. עם זאת, יהמתווה את ש

 פשרה שיש גורם או מספר גורמים ברשות האמונים על מתן אישור להסכם בהנחה

בקרה על בטרם ייחתם, ניתן לבדוק אצל אותם גורמים כיצד מתבצע הרישום וה

 ., ולקבל את הנתונים מידםההחלטה באם לחתום על הסכמי פשרה

לא ניתן משקל ראוי לאינטרס הציבורי בחשיפת בעניין זה, במענה שניתן על ידכם בנוסף,  .11

ליהם כי מידע אודות היקף הסכמי הפשרה עהמידע המבוקש. ישנה חשיבות ציבורית 



 

 

. מכאן כי נדרש על ידכם ות אלובהם מתקבלות פשרהליכים , וסוג החותמת העירייה

  לחוק. 10סעיף סירוב למסור את המידע, כמתחייב ב להפעיל את שיקול דעתכם בטרם

 

 סיכוםל

אינו עומד למסור את המידע שביקשה התנועה לחופש המידע  עיריית ירושליםסירובה של  .12

את הוראת ניכר כי הרשות לא העבירה לידי המבקשת . בקנה אחד עם הוראות החוק והפסיקה

ולא נתנה דעתה לעמדתו של בא  הדין על בסיסה נדחתה בקשתה לקבלת ההסכם וחוות הדעת

קיומם של הסכמי פשרה אינה , וכי הערכת המשאבים לבחינת כח הצד עמו נערך הסכם הפשרה

בשים גם מבוססת על היקף התיקים הרלוונטי וכי לא נבחנה חלופה למתן מענה לבקשה, וזאת 

 . יבורי בחשיפת היקף הסכמי הפשרה אליהם מגיעה העירייהלב לאינטרס הצ

תשקול לאור האמור לעיל, ובטרם פנייה לערכאות השיפוטיות, אנו שבים ומבקשים כי הרשות  .13

 יום ממועד פנייה זו. 30את המידע המבוקש תוך  מרשתי לידי שנית את החלטתה, ותמסור

 ערכאות משפטיות. לפנייה  נשקול, 25/12/2021ככל שלא נקבל התייחסותכם בכתב עד ליום  .14

 

 בכבוד רב,

 

 עו"ד רבקי דב"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע



 

 

 

  –' דנספח 

 המענה השני של הרשות

 9/1/2022מיום 









 

 

 

  –' הנספח 

 מכתב מיצוי ההליכים השני

 18/1/2022מיום 



 

 

 תשפ"ב  ,שבט ' זט

 2022בינואר,    18

 לכבוד

 שמואל אנגלמר 

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 עיריית ירושלים 

 (Hofesh_media@jerusalem.muni.il)באמצעות דוא"ל 

 

 – סירוב להעברת מידע לתנועה לחופש המידע בעניין הסכם פשרההנדון: 

 התייחסות שניה

   .9/1/2022 וםישלכם מ; 25/11/2021שלי מיום 

 

סירוב למסירת מידע בשם מרשתי, התנועה לחופש המידע, ביחס למשיבה לך בשנית אני  .1

 12בתאריך  החוק( –)להלן  1998-בבקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 .)להלן המענה( 2022בינואר  9מענה המשלים שניתן מטעמכם ביום ה, ו2021באוקטובר 

פרטני, ומידע אודות היקף הליכי הליך פשרה  –זכיר כי במוקד הבקשה שניים א בקצרה .2

 הפשרה אליהם הגיעה העירייה בחלוקה לסוג ההליך ונושא התביעות או העתירות. 

החשיבות הציבורית בביצוע פיקוח אודות היקף הליכי הפשרה, בוודאי ברשות מקומית  .3

כעיריית ירושלים, מדבר בעד עצמו. נדמה כי גם עתה לא ניתן משקל ראוי לאינטרס 

חשיבות ציבורית כי מידע אודות היקף , ולא ניתן מעמד לבחשיפת המידע המבוקשהציבורי 

 הסכמי הפשרה עליהם חותמת העירייה, וסוג ההליכים בהם מתקבלות פשרות אלו

 . יפורסם

ציין, כי בידי מרשתי בקשות שנענו מרשויות ציבוריות אחרות המאפשרות שקיפות א .4

ה לפיכך תמו ., כמצופה מרשות ציבוריתורי הפשרה ועלותם לציבובקרה על היקף הליכ

אין בידי עיריית ירושלים מידע מרוכז שיש בו בעיניניו מצב הדברים העולה ממכתבך לפיו 

נדמה כי ברור שמידע  בתחום ההסכמה להליכי פשרה.כדי לשפוך אור על פעילות הרשות 

 כאמור נדרש וצריך שיהיה לצרכי בקרה פנימיים וחיצוניים.

 

 הפרט מן הכלל את

מבלי לפגוע בזכויות מרשתי ביחס לכלל סעיפי בקשתה, כמשתקף מבקשת המידע וממכתבי אשר 

 בסימוכין, הרינו לבקש את הדברים הבאים:
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עדת הפשרה העליונה הערכת העבודה של העברת ולמענה ציינתם כי ביחס לו 7בסעיף  .1

עומדת על  הפשרההנתונים אודות היקף הסכמי הפשרה, לפי סוג ההליך המשפטי וסכום 

 לאור האמור, מבקשת מרשתי מידע זה. .שעתיים

"בהנתן שמדובר בהסכמי פשרה, האם  10.2סעיף במענה לפנייתי לא השבתם על האמור ב .2

לא ניתן לקבל מידע, גם אם חלקי, מגזברות העירייה אליה מגיעות הדרישות לתשלום 

ר בסכום ששולם במסגרת בעקבות הסדר הפשרה? האם לא נכתב בדרישת התשלום כי מדוב

 נבקש תשובה ישירה על שאלה זו. הליך פשרה?"

ככל שיש בידי עיריית ירושלים מידע אחר שיש בו כדי להציג בשקיפות את היקף פעילות  .3

העירייה בתחום הליכי הפשרה, נבקש כי תבחנו העברתו למרשתי כדי לייתר הליך משפטי 

 בעניין זה.

באמור במכתב זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל זכות, טענה למען הסר ספק, אציין כי אין 

, במיוחד בדבר עמדתכם אודות היחס בין תקנות בתי י על פי דיןתו/או סעד העומדים לרשות מרש

 .2003-המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון בתיקים(, התשס"ג

 

 

 בכבוד רב,

 

 עו"ד רבקי דב"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 מנכ"לית התנועה לחופש המידעעו"ד רחלי אדרי, 



 

 

 

  –' ונספח 

 המענה השלישי של הרשות

 6/2/2022מיום 





 

 

 

  –' זנספח 

תצהיר מנכ"לית התנועה לחופש 

 המידע

 9/3/2022מיום 




