
 

 

 5.4.22תאריך מתן ההחלטה: 
 12.5.22המועד האחרון להגשת המסמך: 

 12.5.22תאריך חתימת המסמך: 
      

 התנועה לחופש המידע 
   עוה"ד רבקי דב"ש ו/או רחלי אדריע"י ב"כ                   

 ו/או אור סדן                             
 , תל אביב26מרח' סעדיה גאון       

 office@meida.co.ilדוא"ל:    ;050-6217710טל:                                            
 

 ת העותר                     
 נ ג ד 
 

 עיריית ירושלים
 באמצעות מינהל היועץ המשפטי לעירייה        
 סגיר   -ע"י ב"כ עוה"ד אשר עמרם  ו/או מור חסון        
   אורית אגלר בלולוו/או רועי אבישר ו/או        

 רבקה בנימיני ו/או דניאל חסין ו/או     
 , ירושלים 8כיכר ספרא        
 02-6296460; פקס: 02-6296499/7312טל:        

 המשיבה        
 

 ובה גכתב ת
 

 ובה לעתירה. גהמשיבה מתכבדת להגיש כתב ת

 

 מבוא

 

נדחתה    ןטעת  ההמשיב .1 ובצדק  בדין  לפי חוק חופש    באופן חלקיכי,  בקשת העותרת לקבלת מידע 

"(, והוא הדין  הבקשה "( נשוא העתירה )להלן: "חוק חופש המידע)להלן: "  1998  -המידע, תשנ"ח  

   גם ביחס לעתירה.

 

ביותרמן הטעם הפשוט שלעתירה    על הסףדין העתירה להידחות   .2 צורף משיב ראוי  הנתבע   –  לא 

שברי כי הוא    "( תיק בלומברג)להלן: "  יית ירושלים ואח'בלומברג נ' עיר  59132-10-20הנוסף בת"א  

להציג   מנת  על  נדרש  גם שהוא  ומה  בעתירה,  אליו  המתייחסת  להיפגע אם תתקבל החלטה  עלול 

היתה   – "(הסכם הפשרהבהסכם הפשרה בתיק בלומברג )להלן: " ית הסודיות שנכרתה יתנ  עמדתו.

  נתבעשל הוהסכמתו  רצונו  על פי  לא רק בהסכמתה המלאה של התובעת בתיק בלומברג, אלא גם  

 הנוסף.  

 

המשיבה מבקשת להביע תרעומת על כך שחרף ההסכמה שנתנה התובעת בתיק בלומברג לחיסיון   .3

מסתמכת על  , תוך שהיא על החיסיון תוותר   משיבה)החלקי( על הסכם הפשרה, העותרת מצפה כי ה

ובוודאי אינטרס לחשוף    הוויתור מצד התובעת בתיק בלומברג, שלה אינטרס נוגד לזה של המשיבה

 . ברור כי אם כך היו הדברים, ייתכן והסכם הפשרה לא היה בא אל העולם. את המידע

 

 

 

 בבית המשפט המחוזי בירושלים 
 בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים 

 22-03-27708עת"מ  
 יורם נועםבפני כב' הש' 

 9:30בשעה  ,2.6.22ליום מוקדם קבוע לדיון 



 

 

ככזו המסתירה מידע. המשיבה מסרה לידי העותרת מידע שהצליחה    , שלא בצדק,המשיבה מוצגת .4

זמן רב )ומבלי ששולם בגין כך אגרת  מאמצים ולאחר השקעת  ולהכין במיוחד עבור העותרת,  לאסוף  

טיפול חרף שכנראה הושקעו שעות עבודה רבות מעבר למכסת הפטור(, ולמרות זאת העותרת בוחרת  

 ת באופן בלתי שקוף.להשתלח במשיבה ולהציג אותה כפועל

 

ידה.   .5 על  שנכתב  מדריך  על  להתבסס  מבקשות  המידע,  חופש  לדיני  ופרשנותה  העותרת  טענות 

,  או לספרות אובייקטיבית  במקומות רבים בכתב העתירה העותרת מפנה למקור זה, ולא לפסיקה

  השונה בתכלית מזוזאת לא בכדי. כפי שיוצג להלן, אין יסוד לפרשנות ולגישתה של העותרת, והדין 

שהוצג על ידה. יישום נסיבות העניין על הדין מוביל למסקנה ברורה כי הבקשה טופלה ונענתה באופן  

 ולא בפרט.    כלל. לא ב, וחלקי המידע שלא נמסרו אין חובה למסור אותםובמסגרות הדין הולם

 

ניהול תיקים משפטיים במשיבה .6 וברשויות    המבקשת גם מתיימרת לשים עצמה מבקרת על דרכי 

שביהמ"ש שדן בתיק  ככל  .  זהו תפקידוידוע כי בתי המשפט הם הגורם שד ש ציבוריות בכלל, בעו

.  בהתאם  מחליטלאשרו, או שלא לאשר את תניית הסודיות שבו, היה  שאין  היה מוצא    בלומברג

 .  ביהמ"ש אישר את הסכם הפשרה ואת תניית הסודיות ובכך נסתם הגולל על כל טענה מצד מאן דהו

 

 גם בכל הנוגע לכל הסכמי הפשרה שהעירייה היא צד להם.   הדברים הנ"ל נכונים .7

 

כוללני   .8 מידע  קבלת  באמצעות  להפעיל  ברצונה  בדיוק  ביקורת  איזו  מסבירה  אינה  גם  העותרת 

)סטטיסטי( על מספר הסכמי הפשרה שהעירייה היא צד להם. הצגת טיעון עמום על רצון או צורך  

ות העירייה, בלי שיש הסבר כלשהו בצדו, אינו סיבה בגינה המשיבה תצטרך  לערוך ביקורת על התנהל

 להשקיע היקף אסטרונומי של שעות עבודה על חשבון עבודתה השוטפת. 

 

טענות העותרת על כוונת הסתרה מצד המשיבה על היקף הסכמי הפשרה שהיא צד להם, אינה עולה   .9

המידע שמקובץ אצלה כמתחייב בדין, דהיינו על  בקנה אחד עם כך שהמשיבה מסרה לעותרת את  

 ₪(.    500,000הסכמים שנדונים בוועדת הפשרות העליונה )במקרים של הסכמים על סכומים של מעל  

 

ביחס לכלל הסכמי הפשרה שהעירייה היא צד להם,    ה כפי שהוצג לעותרת בהרחבה, מתן מענה לבקש .10

 על פי המתכונת שהתבקשה, דורשת הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד המשיבה, באופן מובהק.  

 

המשיבה פעלה מעל ומעבר כדי למסור למשיבה את המידע שיש ביכולתה למסור, לאחר שמספר רב   .11

גורמים   לעבוד  מזמנם   השקיעושל  השוטפתתהמיועד  אינה    ם  העותרת  המידע.  את  לאסוף  כדי 

 פרק זמן בלתי סביר כאמור.  .שעות 440 -כ שקיעכי המשיבה תמסתפקת בכך, ומצפה 

 

 אי צירוף משיב ראוי - טענת סף

 

הנתבע הנוסף בתיק בלומברג, ומשלא  כי, היה על העותרת לצרף כמשיב לעתירה את    ןטע ת  ה המשיב .12

 עשתה כן, דין העתירה להידחות על הסף. 

 



 

 

)להלן:    2000  –)א( לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים )סדרי דין( תשס"א  6כידוע, בהתאם לתקנה   .13

 יהיו כל רשות הנוגעת בדבר וכן כל מי שעלול להיפגע מקבלת העתירה. לעתירה  ( משיבים  "התקנות"

 

  6881/07על העותר מוטל לצרף כמשיבים לעתירה את כלל הגורמים הרלוונטיים. כך נקבע בעע"מ   .14

 (:14.06.2010)פורסם בנבו,  שמשון ברגר נ' המועצה האיזורית עמק חפר

 

"כלל הוא כי על עותר לצרף כמשיבים בעתירתו את כל הנוגעים בדבר: הרשות שנגד  

החלטתה או מעשיה מכוונת עתירתו, כל רשות אחרת הנוגעת בדבר וכל צד שלישי  

א לפגוע בצד שעתיד להיפגע שעלול להיפגע מן העתירה... הבסיס לכלל זה כפול: של

המשפט   בית  לפני  עניינו  את  להציג  האפשרות  לו  שניתנה  בלא  בעתירה  מהחלטה 

שהנתונים   הגורמים  בידי  המשפט  בית  לפני  המלאה  העובדתית  התמונה  ופריסת 

   הרלבנטיים נמצאים בידיהם...".

 

נ' שר התחבורה   353/67כך גם מקדמת דנא, יפים דבריו של כבוד השופט כהן בבג"ץ   אגד בע"מ 

 (: 1968) 332( 1פ"ד כב)ואח', 

 

משפט זה מימים ימימה הוא שלא להיזקק לעתירה אשר בה  -"מנהגו הקבוע של בית

מבקשים סעד העלול לפגוע בזכויות צד שלישי, אלא אם אותו צד שלישי צורף כמשיב  

 לפחות קיבל את המסמכים לידיעתו". או 

 

 הטיעון המשפטי לגופו של עניין

 

 לחוק חופש המידע  20 -( ו4)א()9 פיםסעי  – בתיק בלומברג הסכם הפשרה

 

הסכם הפשרה בתיק בלומברג נכרת במסגרת ההליך האזרחי שהתקיים. במו"מ שקיימו הצדדים   .15

את   להגדיר  לצדדים  שאסור  הוטעם  ואף  לפרסום,  ואסור  חסוי  יהיה  שההסכם  ביניהם  הוסכם 

 הסכמה זו עוגנה בהסכם הפשרה. ההסדר הכספי שבו כ"פיצוי". 

 

אשרר את האמור לעיל, אך באופן חסר תום לב  העותרת פנתה לב"כ התובעת בתיק בלומברג, אשר   .16

הפשרה,   הסכם  על  חיסיון  הושת  שבגינו  ולרציונל  הצדדים  להסכמות  חזיתית  בסתירה  ושעומד 

כדעת  )שלא  הפשרה  הסכם  לפרסום  התנגדות  לה  אין  כי  כוחה,  בא  באמצעות  התובעת  הודיעה 

קל הכובד עובר אל המשיבה  היעדר התנגדות שקול להתנערות מהחיסיון, שכן כעת כל מש  –העותרת  

 המוצגת כמתנגדת לחשיפת ההסכם בניגוד לתובעת(. 

 

כאן   .17 לב. העותרת  תום  חוסר  כדי  ועולה  אינה מקובלת  אפוא,  בלומברג,  בתיק  התובעת  התנהלות 

את ההסכמות שהתקבלו על ידי הצדדים    ומבטלת לצדה    בתיק בלומברג  מצדה רותמת את התובעת

 עובר לכריתת ההסכם.  

 



 

 

את   .18 להודיע  או  )למעשה(,  מההסכמות  להתנער  העותרת  של  זו  כוונתה  על  המשיבה  ידעה  אילו 

 שהודיעה לעותרת, ייתכן והצדדים לא היו מגיעים להסכם הפשרה. 

 

בבחינת דין, והחיסיון עליו הוסכם ושקיבל    ןהמשמעות היא שהסכמות הצדדים, שעוגנו בהסכם, ה .19

( לחוק חופש המידע  4)א()9שבגינו אין למסור את המידע, לפי סעיף    הוא הדין  –תוקף של פסק דין  

 ידע אשר אין לגלותו על פי כל דין."(.מ( 4שות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:... ) ר)"

 

תקנות   .20 לפי  בקשה  להגיש  העותרת  את  הפנתה  )עיון  המשיבה  לעבודה  הדין  ובתי  המשפט  בית 

"(, אשר מסדירות את מסגרת הדין וסדרי הדין בכל  תקנות העיון)להלן: "  2003  –בתיקים(, תשנ"ג  

 הנוגע לעיון במידע שבתיקים שהתנהלו בערכאות משפטיות.

 

על סוגים מסוימים של  חוק חופש המידע ל   20סעיף   .21 , מותיר מקום לתחולתם של הסדרים שונים 

 : , בקובעו בזו הלשוןמידע

 
המתיר,   המחייב,  חיקוק  של  מתוקפו  לגרוע  כדי  זה  חוק  בהוראות  "אין 

אחר   באופן  המסדיר  או  רשות  האוסר  שבידי  מידע  של  מסירה  או  גילוי 
 ציבורית". 

   

, ביחס למסירה של  חוק חופש המידעכאשר קבוע בחוק אחר הסדר השונה מזה שב  - מילים אחרות  

על חוק  הגובר   lex specialisמידע שבידי רשות ציבורית, הרי שהחוק האחר, הספציפי, הוא בבחינת  

   .חופש המידע הכללי

 

)פורסם    משה הר שמש נ' הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים בישראל  2894/14עע"מ  ב .22

והוגדר היטב מהותו ומעמדו של סעיף  בנבו( הוסבר  ביחס לדברי חקיקה    20,  חופש המידע  לחוק 

 נקבע: אחרים. כך 

 

הוראת  "  את  להחיל  יש  כי  למדים  אנו  כן,  כי  דבר    לכלביחס    חוקל   20סעיף  הנה 

בהתאם לסעיף, יהיה מועד כניסתו לתוקף אשר יהיה. להשלמת התמונה יש    חיקוק

מופיע   אשר  "חיקוק",  המונח:  כי  מוגדר    20בסעיף  לציין  חוק  ל   3בסעיף  הנ"ל, 

 כ"חוק או תקנה".   1981-, תשמ"אהפרשנות

   

איננו נועד לגרוע מכל חיקוק ספציפי    חוק חופש המידעמכל האמור לעיל עולה כי  

תקנות(,   או  מידע   שמסדיר )חוק,  של  מסירתו  או  גילויו,  אופן  אחרת   את  .  בדרך 

בין  משמעו  התנגשות  קיימת  שבהם  שבמקרים  היא  הדבר  או  חוק חופש המידעת   ,

באופן    המסדירהמחייב, המתיר, האוסר או  תקנות מכוחו, לבין דבר חיקוק פרטני " 

  – (  ח"מ  – "  )ההדגשה שלי  אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבורית 

, או תקנות  חוק חופש המידעאת הוראותיו של החיקוק הפרטני על פני    להעדיףיש  

מכוחו. המסקנה האמורה אף עולה בקנה אחד עם הכלל לפיו הוראת דין ספציפית  

)ראו:   דין כללית  תשתית ציוד ובינוי בע"מ נ' עו"ד    62070/0ע"א  גוברת על הוראת 

גרינוולד   נכסים  -יעקב  בנבו[  ,  כונס  השופטת    31פיסקה  ]פורסם  של  דינה  ד' לפסק 
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  551  תורת הפרשנות הכללית   - ברק פרשנות במשפט  (; אהרון 09.09.2008)  ברלינר

 (1992 .)) " 

    

 . ההדגשות במקור.8וד שם, בעמ

 

"הפרשנות" המוצגת ע"י העותרת, אשר כאמור מבקשת להתבסס על מדריך שכתבה היא עצמה, ולא   .23

על לשון החוק כמות שהוא, ולא כל שכן על הפסיקה הברורה, הינה משוללת יסוד ואינה הגיונית.  

 לאות מתה., והופכת אותו 20הפרשנות הזו מבטלת, למעשה, את משמעותו של סעיף  

 

אם  מה הטעם והצורך בדברי חקיקה אחרים אשר מגדירים מסירת מידע בנושאים שבהם חוקקו,   .24

 בכל מקרה כל בקשה לקבלת מידע מקומה להתברר תחת כנפיו של חוק חופש המידע. 

 

  חוק חופש המידע המשיבה סבורה כי כמו בעניין משה הר שמש הנ"ל, המסקנה המתבקשת היא, ש .25

, אלא שקיימת התנגשות  שתחולתם עומדת בפני עצמה  שני מסלולים מקבילים  ותקנות העיון אינם

הנתיב היחיד    –   כמצוטט לעיל  המידע   חופש  חוקל  20לסעיף  לאור הפרשנות  , וכי  אלו  שני מסלוליםבין  

 העיון. המחייב במקרה שלפנינו, הוא זה שמוגדר בתקנות 

 

יקים רבים אחרים, ישנם צדדים  עמדת המשיבה מתחזקת לנוכח העובדה שבתיק בלומברג, כמו בת .26

נוספים שעמדתם נדרשת. הרשות אינה יכולה להכריע לבדה האם לוותר על חיסיון כזה או אחר, או  

לפגוע באינטרסים של צדדים נוספים. הרשות לא נדרשת לערוך בדיקה מול אותם צדדים, מאחר  

מסרו את המידע לבית    והיא לא הגורם אשר המידע הגיע אליו ישירות מהם, אלא שהצדדים כולם

 המשפט שדן בתיק, ואשר נתן תוקף לחיסיון.  

 

 בדיוק למצבים מסוג זה נועדו תקנות העיון. .27

 

להגיש בקשה בפני ביהמ"ש שדן  לא  כאן המקום להביע תמיהה על עצם התעקשותה של העותרת   .28

העותרת כי היא זכאית למידע  בתיק בלומברג, והעדפתה לנקוט בהגשת עתירה מינהלית. אם סבורה  

וכי יש ממש בטענותיה, היתה פונה בבקשה לפי תקנות העיון, ועל פי גישתה של העותרת המידע היה  

ממש   שאין  סבורה  שהעותרת  למסקנה  מוביל  כאמור  מלפעול  העותרת  של  חששה  לה.  נמסר 

לעקוף את הדין  בטענותיה, וכי הפנייה באמצעות אפיק חוק חופש המידע הוא ניסיון חסר תוחלת  

 ואת הסכמות הצדדים שקיבלו, כאמור, תוקף של פסק דין.

 

    לחוק חופש המידע( 4)א()9 - ( ו4)ב()9סעיפים  –בהקשר תיק בלומברג  המידע הפנימי

 

המשיבה הודיעה לעותרת )המבקשת( כי, כל מסמך ששימש את העירייה עובר להחלטה לחתום על   .29

בבחינת   הינו  הפשרה,  בסעיף  הסכם  כהגדרתם  פנימיים  ומסמכים  התייעצות  דעת,  חוות  תכתובת, 

בנסיבות החיסיון, כפי שהוסבר לעיל בעניין  .  ( לחוק חופש המידע, ולכן אין חובה למסור אותם4)ב()9

( לחוק חופש המידע, לפיו למעשה   4)א()9מעמדו של ההסכם והתוקף של פסק דין שקיבל, חל גם סעיף  

 י דין.מסירת המידע אסורה לפ
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הסכם  התכתבויות  ,כי  ןטעת  ההמשיב .30 לכריתת  קודם  שהוחלפו  ודומיהן  פנימיות  התייעצויות   ,

ציבוריות,    הפשרה, רשויות  עובדי  בין  פנימיות  התייעצויות  של  "תרשומות  ההגדרה  תחת  חוסות 

"דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או  חבריהן או יועציהן" ו/או  

לצורך קבלת החלטה",   שניתנו  אינה  4)ב() 9שבסעיף  המלצה,  לכן, המשיבה  חופש המידע.  לחוק   )

 תם, גם, ואולי במיוחד, בנסיבות העניין. מחויבת בהעבר

 

" )ההוצאה לאור של לשכת  הזכות לדעת באור חוק חופש המידעכפי שהבהיר פרופ' ז' סגל בספרו " .31

 : (2000עורכי הדין, התש"ס,  

 

(, למסור מידע בעל אופי פנימי, כל  4)ב() 9"רשות ציבורית אינה חייבת מכח סעיף  

כאמור, את קיומה של חובת היוועצות שנקבעה בדין.  עוד אין מדובר בחומר המשקף,  

הסמכת המחוקק את הרשויות הציבוריות שלא למסור מידע פנימי משתרעת על מידע  

רשויות   עובדי  בין  פנימיות  התייעצויות  של  תרשומות  פנימיים,  "דיונים  בדבר 

חוות    ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן

המקובל  הטעם  החלטה...".  קבלת  לצורך  שניתנו  המלצה,  או  עצה  טיוטה,  דעת, 

להוראה זו הוא במתן אפשרות לעובדי ציבור לקיים ביניהם דיאלוג פנימי פתוח וגלוי,  

 בלא חשש מחשיפה לגורמי חוץ."

 

מסירת המידע המבוקש תפגע בתפקודה התקין, שכן    ,נמק כית ו  ןטעת  הלמעלה מן הצורך, המשיב  .32

היא תתקשה להחליף דעות באופן חופשי, משוחרר מלחצים, בין חבריה ויועציה, ובמיוחד עת היא  

 . שוקלת לכרות הסכמי פשרה במסגרת הליכים משפטיים ובכלל

 

ב  .33 העומד  הטעם  הינו  החלטות  קבלת  תהליך  לקראת  הדיון  איכות  תיפגע  לפיו  הנ"ל,  יסוד  הטעם 

סעיף   ב4)ב()9הוראת  העליון  המשפט  בית  של  ובלשונו  לחוק,  להשכלה    9135/03עע"מ  (  המועצה 

 )פורסם בתקדין(:  גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ

 

( לחוק,  4)ב()9  "הטעם המרכזי להצדקת הסייג למסירת מידע מן הסוג הנזכר בסעיף

(, המתבטא ברתיעתם של חברי  chilling effectנעוץ בחשש מן "האפקט המצנן" )

הרשות הציבורית ועובדיה לקיים דיונים כנים מקום בו לא מובטח מעטה מסוים של  

לעובדי   אפשרות  מתן  החלטות.  קבלת  תהליך  במסגרת  המוחלפות  לדעות  חיסיון 

וגל פתוח  דיאלוג  ביניהם  לקיים  ידם  הרשות  על  שנאמרו  שדברים  חשש  בלא  וי, 

בדיונים פנימיים או בחוות דעת פנימיות ייחשפו לעין כל, נועד אפוא להגן על איכות  

החלטותיהן של רשויות הציבור ועל האפקטיביות של תהליך קבלתן וזוהי התכלית  

 המרכזית שביסוד הסייג".  

 

המשך הדברים שנאמרו ע"י בית המשפט העליון    הלמען ההגינות יובהר, כי לא נעלם מעיניי המשיב .34

הכללי   האינטרס  על  אך  להישען  רשאית  הרשות  אין  לפיהם  גבוהה,  להשכלה  המועצה  בפס"ד 

המתואר לעיל כנימוק לסירוב לחשוף מידע, ועליה לבחון את הנתונים הקונקרטיים של כל מקרה,  

 ולאזן בין מכלול השיקולים הצריכים לעניין.  
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, כי שיקול הדעת של הרשות בבואה לשקול סירוב למסור מידע,  הלם גם מעיני המשיבבוודאי שלא נע 

 .לחוק 10מודרך על ידי הוראת סעיף 

 

במידע והאינטרס  שהוצג על ידי העותרת  כלל השיקולים ובכלל זה "האינטרס"    ,כי  ןטע ת  ההמשיב .35

ורה כי הן אינטרס  המשיבה סבהציבורי נשקלו על ידה בטרם קיבלה החלטתה, וכפי שפורט לעיל,  

והן האינטרסים   הנוסף,  לכריתת הסכם הפשרה, הן האינטרס של הנתבע  עובר  ההסתמכות שלה 

,  המידע הפנימיאין לגלות את  מטים לכך ש( לחוק חופש המידע שהוצגו לעיל,  4)ב()9שביסוד סעיף  

אל עבר    "נימוק כבד המשקל, המטה את כפות המאזניים - עומד במבחן ה  אינטרס העותרת אינו וכי  

 .מסירת המידע" שנקבע בפסיקה

 

בביהמ"ש העליון,    7023/13ראוי לציין את עמדת היועץ המשפטי לממשלה שהובאה במסגרת עע"מ   .36

 ]פורסם בנבו[: עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמן

 

דיונים   של  חיסיונם  על  שמירה  של  האינטרס  על  בהגנה  רבה  חשיבות  קיימת   ..."

פנימיים על מנת לאפשר הליך קבלת החלטות ענייני ונטול לחצים ועל מנת לאפשר  

לרשות לבצע פעולותיה באופן תקין ואחראי, ומוסיף כי אין כל הלכה לפיה אין חיסיון  

 לדיונים פנימיים.  

  

סבור, על בסיס פסיקה קודמת בנושא, כי השיקולים שיש    היועץ המשפטי לממשלה

הנושא   של  הציבורית  חשיבותו  הם  האינטרסים  איזון  עריכת  בעת  בחשבון  להביא 

הקונקרטי עליו נסב הדיון, האינטרס הפרטי שיש למבקש בקבלת המידע, עוצמתו של  

ות  האינטרס הכללי לחסות את המידע לצורך הגנה על קיומו של הליך קבלת החלט

אפקטיבי ברשות, זכותו של כל אזרח לקבלת מידע וכן אינטרסים נוספים העשויים  

להצדיק סירוב בנושא הקונקרטי. כמו כן הוא סבור כי ניתן להביא בחשבון שיקולים  

כאופי הדיונים, מידת הפנימיות שלהם, האם מדובר בגוף סטטוטורי או בגוף אחר,  

האם התקבלו החלטות בעקבות הדיונים,  האם מדובר בדיונים פורמאליים אם לאו,  

 . 7-8שם, בעמ'  האם מדובר בדעות או עובדות ועוד."

 

   ( לחוק חופש המידע1) 8סעיף   – הסטטיסטי על הסכמי פשרה שהעירייה היא צד להםהמידע  

 

המשיבה הודיעה    – באשר לבקשה לקבלת מידע סטטיסטי אודות הליכי פשרה שהעירייה צד להם   .37

נדרשתש   לעותרת בבקשה  זה  בדיקה פרטנית של מאות    על מנת להפיק את המידע האמור בחלק 

עררים   מינהליות,  עתירות  שונים,  מסוגים  אזרחיים  תיקים  ומגוונים:  שונים  מתחומים  תיקים 

ון והבנייה, דיני עבודה ועוד.  בכל התיקים יש לאתר באופן ידני את פסקי  בתחום הארנונה והתכנ 

 הדין שנתנו, ולבחון אם הם היו במסגרת הסכם פשרה. 

 

 

 



 

 

תיקים בלבד, הינה שגויה מיסודה. התיקים    150  -כי מדובר בכ  הסבור  העותרתהאינדיקציה שעל פיה   .38

המפורסמים באתר "נבו" הינם חלק מזערי מכלל התיקים שבהם העירייה צד, ולרוב הינם תיקים  

מנהלי המאגר  אזרחיים ועתירות מינהליות בעלי משמעות מיוחדת או שמפורסמים על פי שיקול דעת  

 . המשפטי

 

עיריות ]נוסח חדש[ ותקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים(,  לפקודת ה 203סעיף  בהתאם ל .39

שתיבעיריי   פועלות,  1959-תש"ך הליכים    ה  של  במסגרתם  הנערכים  פשרה  הסדרי  לאישור  ועדות 

 ועדת פשרות רגילה או תחתונה וועדת פשרות עליונה.   –משפטיים 

 

של   .40 רגילהסמכותה  פשרות  הינהתחתונאו    ועדת  בסכום  ה  בפשרה  עד    לדון  כיום  .  ₪  565,600של 

כאשר בפועל ההיקף הכספי שבו דנה הוועדה הוא  ₪,    626,700  - הסכום בתקנות התעדכן ועומד על כ

.  ₪  565,600לדון בכל פשרה בסכום העולה על  הינו    ועדת פשרות עליונה₪. סמכותה של   500,000עד  

יקף הכספי שבו דנה הוועדה  כאשר בפועל הה ₪,    626,700  - כיום הסכום בתקנות התעדכן ועומד על כ

 ₪. 500,000הוא מסכום של 

 

והם   .41 יותר,  הנמוך  והמשפטי  המקצועי  בדרג  הינם  התחתונה  הפשרות  בוועדת  המתקיים  הדיונים 

נערכים באופן נפרד לכל תחום ותחום. הדיונים בוועדת הפשרות העליונה מתקיימים באופן מרוכז  

 לכלל הנושאים, על ידי צוות שאמון על כך.  

 

כי,   .42 לעותרת  הודיעה  המבוקהמשיבה  המידע  את  לאסוף  הנוגע  ניתן  בכל  הבקשה,  נוסח  פי  על  ש 

לפשרות שנדונו בוועדת הפשרות העליונה בלבד, בעוד שיתר הפשרות שנדונו טעונות בדיקה פרטנית  

של התיקים בכל אחד מהתחומים, כפי שיופרט בהמשך )כאשר חלקה חופף לפשרות שנדונו בוועדת  

  ת העליונה מוערך בכשעתיים.הפשרות העליונה(. היקף הטיפול בכל הנוגע לפשרות בוועדת הפשרו

בהתאם לכך, ועל פי בקשתה המאוחרת של העותרת, מידע  מלא בעניין זה נמסר לה. ללמדנו כי אין  

 ולא קיימת כל כוונת הסתרה מצד המשיבה. להיפך. 

 

ועם גורמי    במינהל היועמ"ש  פרטנית עם ראשי הצוותים הרלבנטיים  יקה בד לעותרת,    נאמר כפי ש .43

את  של  המקצוע,   להפיק  מנת  על  להשקיע  שיש  הטיפול  והיקף  התיקים  כמות  של  המדויק  היקף 

 הובילה למסקנות הבאות: המידע המבוקש,  

 

דק'. סך הטיפול בתחום זה מוערך    10-15-תיקים. בדיקת תיק מוערכת בכ  300-כ  –תיקי נזיקין   א. 

ול על מנת לבחון תיקים המנוהלים ע"י עורכי  שעות טיפ  3בנוסף נדרשות    שעות טיפול.  62.5  -ב

 דין חיצוניים בליווי הצוות הייעודי. 

 

דקות. סך הטיפול בתחום זה    15  -תיקים. בדיקת תיק מוערכת בכ  140  - כ  –תחום דיני עבודה   ב.

את הצוות  שנה הראשונה ניהלה היות ובשעות. יצוין כי זוהי הערכה על הצד הנמוך   35 -מוערך ב

 ולכן בדיקת התיקים מתקופתה תארך זמן רב יותר. אחרת עורכת דין 

 



 

 

טיפול מוערך  הזמן  תיקים בסה"כ.    900  - תיקים בשנה ו  300  -כ  –בדרג המקצועי    –תחום הארנונה   ג. 

 שעות.  150  -סך הטיפול בתחום זה מוערך בכ .דקות לכל תיק 10 -כ

 

תיקי ערר בפני    1050  -ינהליים וכ ערעורים מ  66  -כ  –בדרג המשפטי    –תחום הארנונה וההיטלים   . ד

סך הטיפול בתחום זה מוערך  .  דקות לתיק  10עד    5  -בכ  זמן טיפול מוערך הוועדה לענייני ארנונה.  

 שעות.  186 -בכ

 

האזרחי   .ה והבנייה  התכנון  כולל    186  -כ  -בתחום  לא  )דהיינו,  המשפט  בבית  שהתנהלו  תיקים 

סך    .לכל תיק דקות 15עד  10 - טיפול מוערך כהזמן הליכים בפני ועדות ערר והמועצה הארצית(. 

 שעות.  39 -הטיפול בתחום זה מוערך בכ 

 

מדובר בהקצאת משאבים    ומשכך,שעות,    440.5  -כ  היקף הטיפול המוערך המצטבר, הוא, אפוא, .44

 . באופן מובהקבלתי סבירה 

 

 ( לחוק חופש המידע: 1) 8לפי סעיף  .45

 

 ..."רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה: 

 הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה;"

 

)פורסם    מדינת ישראל נ' אליצור סגל  2398/09בעע"ם    בהלכה שנקבעה במסגרת פסק הדין שניתן .46

סעיף  (19.6.2011)  בנבו( לפי  בלתי סבירה  השאלה מהי הקצאת משאבים  נדונה  חופש  1) 8,  לחוק   )

( לחוק, מצוי ב"קיומה של הכבדה ממשית על  1) 8המידע. המבחן שנקבע ל"סף הסבירות" בסעיף  

 לפסק הדין(.   28הרשות שהיא בעלת זיקה להקצאת המשאבים הנתונה אצל הרשות" )סעיף  

 

( לחוק, די בהוכחה "כי  1)8בהמשך לכך נקבע, כי במסגרת חוסר הסבירות הנדרש להוכחה בסעיף  

גילוי המידע הביא להסטה של משאב קיים באופן היוצר הכבדה ממשית על הרשות במילוי משימתה  

 לפסק הדין(.   29העיקרית" )סעיף 

 

 . נסיבות אלו מתקיימות באופן ברור בעניינינו .47

 

העתירה אינה אפוא בקשה למסירת מידע קיים, אלא דרישה מהרשות "לייצר"    בקשת המידע נשוא .48

את המידע במובן זה שהרשות נדרשת לחלץ את המידע המבוקש ולגבש אותו לכדי נתונים מעובדים  

 ומדויקים מתוך חומר גולמי. 

 

ה  אינה סבירה. משמעות לצורך גיבוש המענה היא שלעצמה  זאת ועוד, הפקדתם של מספר עובדים   .49

תפקידו   בגדר  שאינה  אחרת,  לפעילות  מופקד,  הוא  עליה  השוטפת  הפעילות  מן  אדם  כח  הסטת 

 . לפרשת אליצור סגל(  29-30)ראה לעניין זה פסקאות העיקרי 

 



 

 

לאופן   .50 מעבר  נוספות,  מערכות  באמצעות  לנהל  או  להקים  חובה  כל  עליה  אין  כי  תטען  המשיבה 

תיקייה   מנוהלים  שבו  המידע  אחרת  ולמערכות  ניהול  דרך  או  מיוחד  מאגר  לעיל(,  שתואר  )כפי 

שבאמצעותה ייאסף וינוהל המידע על פי דרישותיה המיוחדות של העותרת. פסק הדין בעניין דולב  

ונסיבותיו, אינם מתאימים לנסיבות דנן, מכיוון שאין  מדובר במקרה בו ישנה חובה חוקית או אחרת  

 ידע באופן אחר.המחייבת קיומו של מאגר או לנהל את המ 

 

המידע מנוהל בידי המשיבה באופן שבו קיימת ביקורת פרטנית של עורכי הדין והממונים עליהם   .51

לעיל, פשרות בסכומים   הדין שתואר  פי  על  וסוגי התיקים.  פי תחומי המשפט  על  ברמה הצוותית 

 גבוהים נבדקות ונבחנות בפני הוועדה הייעודית, והמידע נאסף ומנוהל כדבעי וכדין.  

 

ל טענותיה וטרוניותיה של העותרת, לא הוסבר מהו הצורך או היתרון באיסוף המידע  כאמור, בכל של  .52

וקיבוצו באופן המיוחד שהעותרת מבקשת בשונה  מהאופן שהוא מנוהל. טענותיה של העותרת הן  

על    כוללניות וכלליות, וכנראה שכל מטרתן להפיץ את המידע ברבים ולהשחיר את פניה של המשיבה 

 ותו לא.  – בלי הסבר בצדםנים דרך של הצגת נתו

 

ויודגש, כי פתוחה תמיד באפשרותה של העותרת לשוב ולפנות בבקשה ממוקדת ותכליתית   .53 יוזכר 

תוך השקעת   בו  לטפל  ניתן  ויהיה  שייתכן  תובענות מסוים,  סוג  ולגבי  זמנים  בטווח  מידע  לקבלת 

צוי במערכות הפתוחות  משאבים סבירה. כמו כן, ביחס לכל תיק מסוים )שמידע מצומצם לגביו מ

לעיון הציבור כגון "נט המשפט"(, באפשרותה של העותרת לפנות בבקשה לפי תקנות העיון, וככל  

 .האכך י  –שהיא סבורה שעיון יינתן לה ע"י ביהמ"ש שדן בתיק ואישר את הסכם הפשרה 

 

 סיכום

 

חוק חופש המידע מעגן את זכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מידע מן הרשויות. עם זאת   .54

כמרבית הזכויות, גם הזכות לקבלת מידע אינה זכות מוחלטת, כי אם זכות יחסית, שאיזונה אל מול  

 מתחייב. –אינטרסים אחרים 

 

בדין ניתנה ההחלטה על    -המידע  , כי בהתאם להוראות חוק חופש  ההמשיב  ןטעתמכל המקובץ לעיל   .55

 הבקשה. ה החלקית שלדחיית 

 

   .היועמ"ש לעירייה במשיבה ממינהל  –שובל  חי "ד בועז  ובה מצורף תצהיר תמיכה, מאת עוג לכתב הת .56

 

 מתבקש כב' ביהמ"ש לדחות את העתירה, ולחייב את העותרת בהוצאות ובשכ"ט עו"ד.  – אשר על כן  .57

 

 

 

 

 , עו"ד אשר עמרם  

 המשיבה ב"כ 




