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  עתירה מנהלית
  1998-, התשנ"חלפי חוק חופש המידע

 

 פתח דבר .א
 

"( החוק)"   1998-מנהלית לפי חוק חופש המידע, התשנ"חמונחת בזאת לפני בית המשפט הנכבד עתירה   .1

"( אשר הפרה את הוראות החוק הרשות" או "משיבהה)"המועצה הדתית ברחובות  של    בגין מחדלים

 . ואת החובות המנהליות המוטלות עליה מכוחו

זו מבוקש   .2 את כל ללא דיחוי    יםלעותר למסור    משיבהלהורות לבית המשפט הנכבד  מבמסגרת עתירה 

 .("הבקשהחוק )"השהוגשה לפי  דעישהתבקש בבקשת מ מידע ה
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 ות לדון בעתירה כהסמ . ב

בתי משפט לעניינים מנהליים  לתוספת הראשונה לחוק    2סעיף    ,לחוק חופש המידע  17בהתאם לסעיף   .3

לבית המשפט   ,"(התקנות)"  2000-תשס"אה  )סדרי דין(,  מנהליים  םלענייניבתי משפט    לתקנות  2ותקנה  

 הסמכות העניינית והמקומית לדון בעתירה זו. נתונה  הנכבד 

 

 הצדדים .ג

)ע"ר(היא    1ת  העותר .4 המידע  לחופש  בשנת  אשר    התנועה  שונות,   2004נוסדה  בדרכים  מאז,  ופועלת 

חוק, לקידום מטרותיו, לעידוד שקיפות ברשויות, ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל הלהבטחת יישומו של  

 (."התנועהאו " "העותרת)"

אזרח    2העותר   .5 אודותיו ישראל הינו  אישי  מידע  הינו  זו  עתירה  נשוא  בבקשה  המבוקש  המידע  אשר   י 

 . "(העותר)"

נוסדה בשנת    היא  3העותרת   .6 )ע"ר( אשר  חופשית"  "ישראל  שונות,   2009תנועת  בדרכים  ופועלת מאז, 

 "(. ישראל חופשית" או "3העותרת בישראל )" לקידום חופש דת וחיזוק הדמוקרטיה

אשר מחזיקה במידע לחוק,    2כהגדרתה בסעיף  , רשות ציבורית  המועצה הדתית ברחובותהינה    ה המשיב .7

 .המבוקש

 

 רקע לעתירה העובדות הדרושות כ . ד

הבקשה הייתה    .חוקהבהתאם להוראות  (  312322)סימוכין:    בקשת מידעלרשות    הוגשה  10.03.2022  ביום .8

 . לעותר עצמו באופן אישי וישירלקבל אך ורק מידע ששמור אצל הרשות ואשר נוגע 

 .לעתירה זו 1 כנספחהעתק הבקשה מצ"ב 

שורות בלבד, בו דחתה באופן גורף    4לבקשה באמצעות מכתב קצר בן  הרשות השיבה    12.04.2022ביום   .9

  .מדוע הם חלים במקרה דנן ללא כל הנמקה ,סעיפים מתוך החוקכמה , תוך שהיא מונה את הבקשה

 לעתירה זו. 2כנספח העתק תשובת הרשות לבקשה מצ"ב 

ונעדר תשתית משפטית לסמוך עליה, ובמידה רבה גם נעדר הסירוב הסתמי אינו עומד בדרישות הדין   .10

לאחר קבלת המענה,  בסמוך  קשר עובדתי בין הבקשה לסירובים שנמנו בתשובת הרשות. בנסיבות אלה,  

 שלחה ב"כ העותרים מכתב לרשות ובו פירטה באריכות את הפגמים שנפלו בתשובת הרשות והציעה כי

  האחרונה תשקול את תשובתה מחדש.

 לעתירה זו.  3כנספח  העתק מכתב ב"כ העותרים מצ"ב 

ז .11 יפנו העותרים לבית   הבמכתב  הודגש כי ככל שהרשות לא תשיב למכתב או שלא תשנה את עמדתה, 

אולם בפועל המתינו   ,02.05.2022העותרים ביקשו מהרשות להשיב עד ליום    .למיצוי זכויותיהם  המשפט

 .הגשת עתירה זואולם הרשות מילאה פיה מים עד למועד  – לקבלת התייחסות  שבועות נוספים שלושה

בסירובה  .12 לעמוד  הרשות  החלטת  את  מבטאת  הח"מ  ממכתב  הרשות  של  התעלמותה  למעשה  הלכה 

 . עתירה זוהראשוני ומשכך אין מנוס מהגשת 
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 המידע המבוקש שעל הרשות למסור .ה

 

 : המשיבה למסור במסגרת הבקשה שהוגשה לה השנתבקשזה המידע  .13

, ובכלל זה כל הסניפים  "יוחננוף "כל מסמך שהוחלף בין המועצה הדתית ברחובות לבין רשת   .13.1

 .הנוגע ליהדותו או לעניינו של העותרבעיר רחובות,  

 .הנוגע ליהדותו של העותרכל מסמך שיש בידי הרשות  .13.2

 , ובכלל כך:יהדותו של העותרכל מסמך הנוגע להליך בירור  .13.3

 . הדותו של העותרכל מסמך שעל יסודו הוחלט לבצע הליך לבירור י .13.3.1

 . יהדותו של העותרכל מסמך הנוגע לנימוקים אודות ההחלטה בעניין  .13.3.2

 . יהדותו של העותרכל מסמך הנוגע לקביעה אודות  .13.3.3

פרוטוקול,   .13.4 דברים,  סיכום  מכתב,  לרבות  הינה  ב"מסמך"  שהכוונה  הובהר  הבקשה  במסגרת 

 הודעות, תזכיר, הליך בדיקה, תרשומת שיחה, תכתובת בכל דרך לשימור נתונים וכיוצא באלה. 

ובעניינים הנוגעים לו    אך ורק אודות העותר המידע אשר התבקש מהרשות הינו  מהכתוב עולה במפורש ש .14

. מהרגילגבוה  הוכחה  כך שסירוב הרשות צריך היה להיות מנומק היטב ולעמוד ברף    וישיר  באופן אישי 

 הסירוב לא נומק כלל וכפועל יוצא מכך גם לא עמד ברף הגבוה הנדרש במקרים כאלה.  

אף    החוק  ,את הזכות למידע  בבצר ולהרחינועד לחוק חופש המידע אשר נחקק לפני למעלה משני עשורים   .15

הנורמה  על    להוסיףהרחבה זו באה    1לאזרחי המדינה. מהרשויות  את היקף המידע שיימסר    ,הרחיב בפועל 

והפסוקה החוק,  החקוקה  לחקיקת  עובר  לפי    שהייתה  אודותיו,  מידע  לאזרח  תמסורנה  רשויות  לפיה 

  2בקשתו.

 הכאשר יש לו אינטרס אישי מוצק לקבלו, הוכרבמיוחד  זכותו של אדם לקבל מהרשות מידע אודותיו,   .16

 :מספר דוגמאות לשם המחשה בלבדבסעיפי חוק ספציפיים מאז קום המדינה. ראה 

לחוק, על אף שהמרשם   3לפי סעיף    –  1981-חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א .16.1

 .במידע הנוגע אליוחסוי, כל אדם זכאי לעיין 

לכל אדם יימסר   75-ו  74לפי סעיפים    –  1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .16.2

מידע אודותיו לצורך ניהול הליך הוגן. סעיף זה אמנם עוסק בהליך פלילי של אדם, אולם  

משום   לענייננו,  ורלוונטי  תקף  בו  הקבוע  הרשות  הרציונל  אצל  המוחזק  דרוש  שהמידע 

 .וכפי שיפורט עוד בהמשך כמתואר לעיללעותר לצורך ניהול הליך משפטי הוגן 

יש למסור לאדם מידע לא רק   7לפי סעיף    –  1996-נ"ו לעובדת, התשחוק שכר שווה לעובד ו  .16.3

לעובדים   ביחס  שכרו  של  השוואתית  בדיקה  לצורך  אחרים  אודות  גם  אלא  עצמו  אודות 

ולא ביחס לאחרים ומשכך   מידע אודות עצמו בלבדהאחרים. יודגש, כי כאן העותר מבקש  

 הסירוב הגורף והבלתי מנומק של הרשות קורס.

 
 )א( לחוק חופש המידע. 7-ו  1ראה סעיפים  1
שאדם רשאי לעיין במסמכים שבידי   -התקפה גם היום   –ה ההלכה קבעבעניין פיטל  שם נ   בג"ץ פסיקתלעניין זה ראו את  2

הרשות הנוגעים להליך שיפוטי או מעין שיפוטי שהוא צד לו, ואין למנוע זאת ממנו אלא אם נאסר במפורש בחוק למסור את  
   .(15.01.1967נבו, ) ועדת השומה שליד עירית חולון' פיטל נ 337/66בג"צ   -, שבידיעתו יש לו עניין לגיטימיהמידע 
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ונדרשת   ,חריגים ביותרהינם בודדים ו מידע לאזרח אודות עצמו  רשאית לא למסור  ם רשות  המקרים בה .17

דוגמה בודדת   הנמקה טובה מצד הרשות מדוע לא יימסר לאדם מידע אודותיו כפי שהוא מוחזק ברשות.

לפיו לא יימסר לאדם מידע אודות   ,1996-לחוק עובדים סוציאליים, התשנ"ו  7שנמצאה לכך היא בסעיף  

 עצמו אם ברור שחשיפת מידע זה תוביל לפגיעה באותו אדם או באחר. 

ברור שבמקרה הנוכחי לא תיגרם כל פגיעה למי מהעותרים, גם לא למשיבה וגם לא לצדדים שלישיים,   .18

 .אי מסירת המידע היא שגורמת לפגיעה משמעותית בעותר  –הוא  ונהפוך

המצדיקים הסתרת מידע אודות לא מדובר באחד מאותם מקרי קיצון חריגים    קרה דנן,מ הנה כי כן, ב .19

 אדם מעצמו. 

הנמקה סירוב הרשות ניתן ללא  , אלא שהמבוקש  זו בלבד שאין הנמקה טובה להסתרת המידעויודגש: לא   .20

 מיד.. על העדר ההנמקה נפרט וממילא הסעיפים אליהם הפנתה המשיבה אינם מסייעים לטענתה כלל

מנהל הליך משפטי מול רשת "יוחננוף"    העותרכי  יובהר ביחס למידע המבוקש  למען שלמות התמונה   .21

הטיל ספק ביהדותו ,  מטעם המשיבהשפעל )או עדיין פועל(    כששרות  נאמןבבית הדין לעבודה, לאחר ש

 . ( 11245-12-20)סע"ש  והוביל בכך לפיטוריו שלא כדין

יהדותו של העותר, פרסמה ספק בבעקבות פרשה זו של פיטורין שלא כדין על רקע הטלת  עוד יצוין כי   .22

של    3העותרת   ההתנהלות  את  וגינתה  בעותר  התומכת  עמדתה  "יוחננוף את  האחרונה  "רשת  מנהלת . 

   .(40080-03-20)ת"א אלה בגין פרסומים והעומד בראשה  3העותרת בימים אלה תביעת לשון הרע נגד 

 

 ה המנהלית להנמקה חוב ההפרת  . ו

 לבקשת המידע הייתה זו: תשובת הרשות  .23

 

סעיף מהווה הפרה של  תשובה זו של הרשות אינה מהווה מענה כדין והפנייה סתמית לרשימת סעיפים   .24

באשר לדחייתה את הבקשה. יצוין, כי   הרשות למסור תשובה מנומקת ומפורטת)ו( לחוק המחייב את  7

גד  )ו( לחוק הופר גם במובן זה שהרשות לא הפנתה את העותר לכך שעומדת לו הזכות לעתור נ7סעיף  

תוך   זה  נכבד  משפט  לבית  מהותית   45ההחלטה  לפגיעה  לגרום  ייצוג(  )בהעדר  היה  שעלול  דבר  ימים, 

 בזכויותיו בניגוד לדין. 

היטב   .25 הושרשה  ההנמקה  חובת  כי  כלליים  יצוין  מנהליים  דין  שניםבפסקי  עשרות  זכתה לאורך  ואף   ,

, למשל,  ראו]להתייחסות מפורשת בכל הנוגע לחובת ההנמקה הכרוכה בסירובים לבקשות חופש מידע  

)נבו,   המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ  9135/03עע"מ  את פסיקת בית המשפט העליון ב

19.01.2006) .] 
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של היחידה הממשלתית לחופש    7נוהל  עוד יצוין, ואף הובא לידיעת הרשות בטרם הגשת עתירה זו, כי לפי   .26

 :"(הנוהל)" על הרשות לנמק את תשובתה 3מידע, 

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

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

 ]ההדגשה אינה במקור[. ". כולה או חלקהלדחות את בקשת חופש המידע, 

לנוהל .27 או חלקי,בהתאם  באופן מלא  מידע  ככל שהרשות מסרבת למסירת  לכלול  הרי שהיא    ,  מחויבת 

 את הפרטים הבאים: , בין היתר,בתשובתה

 פירוט העילה שבגינה המידע המבוקש תחת אותו חריג בחוק. .27.1

החלטתה )אינטרס אישי של המבקש, פירוט האינטרסים השונים שהרשות בחנה במסגרת   .27.2

 אינטרס ציבורי ואינטרס של צד שלישי אם ישנו(. 

 מדוע מועדף אינטרס מסוים על פני הגילוי בנסיבות הבקשה הנדונה.  הסבר .27.3

שעניינם מידתיות וסבירות, כמו גם אפשרות לתת מידע לחוק    11-ו  10התייחסות לסעיפים   .27.4

 חלקי או בתנאים.

 זכותו לעתור.יידוע המבקש על  .27.5

  המענה ששלחה אינו כדין. קרי, – ובכך הפרה את חובתה המנהליתדרישות אלה עמדה בהרשות לא  .28

 

 התייחסות לסעיפי הסירוב של הרשות  .ז

ללא  מענה זה  , העותרים לא ישאירו  למסור מידע  שהרשות לא נימקה את סירובהת  ות ולמרוען הזהירלמ .29

 . להלן את התייחסותם לסעיפי הסירובמענה ויציגו 

זה יובהר כי לא זו בלבד שנעדרת הנמקה מתשובת הרשות, אלא שממילא אין בסיס עובדתי במסגרת פרק   .30

ו/או משפטי לסירוב הרשות כך שגם בהינתן הנמקה בדיעבד, דין הסירוב להידחות ועל הרשות למסור  

 לעותרים את המידע במלואו.

 ( לחוק 3)א()9סעיף 

ללא ( לחוק, שעניינו חשש לפגיעה בפרטיות של אדם, וזאת  3)א()9כאמור לעיל, הרשות ציינה את סעיף   .31

מדוע היא גוברת    –אכן יש פגיעה  , וככל שהסבר או הנמקה מדוע הוא חל, פרטיותו של מי נפגעת ומדוע

 שבמסירת המידע.  והאישי על האינטרס הציבורי 

העותר , לא מתקיימת פגיעה בפרטיותו של  מתשובת הרשות  תמעת()המשבניגוד לטענה  כי  העותרים יטענו   .32

 .  לעתירה זו(  32 - 17בסעיפים  )ראה על כך  עצמוואודות   ומבקש את המידע עבור שהעותרלנוכח העובדה 

מידע שיכול לסייע בלא זו בלבד אלא שכבר נפסק בבתי המשפט בעבר שככל שרשות ציבורית מחזיקה   .33

כפי שתואר לעיל,   4לאדם בהליך משפטי, לרבות הליך משפטי נגד אותה רשות, יש לאפשר לו גישה אליו. 

 . הנזכרים לעיל עותרים בהליך משפטייםחלק מהלסייע ל המידע המבוקש בבקשה נשוא עתירה זו נועד 

 
3 1-3-https://www.gov.il/he/departments/policies/regulation  
לפסק דינה של השופטת מ' נאור    33, פס'  666(  3סד) ,משרד המשפטים נ' אליצור סגל   -מדינת ישראל   2398/08עע"מ    4
(2011 .) 

https://www.gov.il/he/departments/policies/regulation-3-1
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בנסיבות אלה ברור שלא ניתן לקבל טענה לפגיעה בפרטיותו של העותר שעה שהעותר מבקש מידע אודות  .34

 הנמקה שתצדיק את החלטת הרשות.עצמו, ואין כל 

הייתה בנוגע  לחוק בתשובתה  (  3)א()9באזכור סעיף  שכוונת הרשות  ככל  ן, כי  יצוילמען הזהירות בלבד   .35

הרי   "יוחננוף",  רשת  של  על  לפרטיותה  חל  לא  בפרטיות  הפגיעה  סייג  כי  בבירור  הפסיקה  מן  שעולה 

 ומשכך לא ניתן לקבל טענה לפגיעה בפרטיות רשת "יוחננוף" המהווה תאגיד.  5תאגיד,

יצוין, כי אף אם היה מדובר בצד שלישי שהינו אדם פרטי, הרי שטענת הפרטיות של למעלה מן הצורך   .36

הצד השלישי הייתה בוודאי נסוגה בפני פרטיותו של העותר. ודוק. העובדה שההתכתבות הינה אודות 

העותר וענייניו האישיים, מקימה לו זכות חזקה לקבל את המידע, זכות הגוברת על הפרטיות )אם בכלל  

 של הצד השלישי שהיה צד להתכתבות אודות העותר.ישנה( 

 ולחוק ואינה פונה לצד ג' לקבלת עמדת  13להחליט שאינה עושה שימוש בסעיף  יכולה  שאין הרשות  נזכיר   .37

 6. ו/או "יוחננוף" ולא של הרשות העותר הינה של הרלוונטית באשר לפגיעה בפרטיות, היות והפרטיות 

 ( לחוק 4)ב()9סעיף 

עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק בנוגע לסעיף  אינה  במסגרת תשובתה  לסעיף זה בחוק    הרשות  הפניית .38

 .  זה ואף אינה עומדת במבחני הפסיקה הרלוונטיים

עניינו של סעיף זה בשמירה על דיון פתוח אצל עובדי הרשות, שמירה על סודיות של טיוטות וחוות דעת  .39

קבלת ההחלטות מקצועי    הליךדהיינו תכליתו של הסעיף להבטיח    –של ישיבות הכנה    או פרוטוקולים

 ונטול השפעות חיצוניות. 

אינו   .40 ההחלטה  אל  בדרכה  הרשות  ששימש את  המידע  הרשות,  ידי  על  החלטות  שהתקבלו  יכול משעה 

יש לחשוף לציבור,    בעניין זה.ידי סייג זה, בוודאי במקרה שהאינטרס הציבורי גובר, כמו    -להיות מוגן על

 ומקל וחומר לאדם שההחלטה הינה בעניינו, את המידע שעומד בבסיס ההחלטה. 

 הרשות ובמסמכיםשקיבלה    בהחלטותאלא עניינו    ,של הרשות  "עניין פנימי "המידע המבוקש אינו  ודוק.   .41

יתרה   התנהלות פנימית בין עובדי הרשות.סירוב בטענה שמדובר באין כל מקום ל, ושעוסקים בעותר עצמו

זו  גורמים מחוץ לרשות, כך שלפחות חלק   מכך בקשה  עניינה בשיח שמתקיים בין הרשות עצמה לבין 

 היחשב כפנימי בהגדרתו.מהמידע המבוקש אינו יכול ל

 .בוודאי כאשר אינו מנומק זה אינו רלוונטי ויש לדחותולפי סעיף בנסיבות אלה סירוב  .42

 ( לחוק8)ב()9סעיף 

אשר עוסק באי מתן מידע שעלול לפגוע בהליכי חקירה   ,חוק( ל8)ב() 9סעיף  הרשות ביקשה להסתמך על   .43

הוגן להליך  של אדם  בזכותו  בעלת סמכות  או  אינה  רלוונטי משום שהרשות  אינו  הסעיף  של  הרישא   .

תשובת הרשות ומחזקת את העמדה לפיה  העותרים  מוכיח את טענות  חקירה והסיפא של הסעיף דווקא  

בהבטחת עוסק  ( לחוק, אליו הפנתה הרשות,  8)ב() 9כי סעיף    יצוין   למען הסר ספק  7. שגויה ודינה דחייה

בסייג  שניסתה הרשות לעשות  כך שנראה שהשימוש    –ולא בכדי נוסח החוק כפי שנוסח    -  הליך הוגן לאדם

 (. 7)ראה הערת שוליים  שגויהינו שימוש זה 

 
 (. 2012)  16, בעמוד 116( 1, סו)המוסד לביטוח לאומי נ' עו"ד יפית מנגל 7744/10עע"מ  5
עיריית חדרה נ' שנרום   1386/07. עע"מ  Nohal6.4.pdf (www.gov.il)  -6.4נוהל מספר    -היחידה הממשלתית לחופש המידע  6

 (.  16.07.2012)נבו  ' מלצרלפסק דינו של השופט ח 17, פס' ע'י מנהלה עמנואל דוידי  ,בע"מ
 . ( 08.11.2018)נבו קר שרותי רפואה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית מחוז דן   18-07-35783עת"מ )מינהליים ת"א(  7

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-6-3/he/Nohal6.4.pdf
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המידע מעבר להיותו ציבורי בהגדרתו,  משום ש  יינתן המידע המבוקש  אם לא  תיפגעהעותרים  ודוק. זכות   .44

 .  (לעיל בפרק העובדות)ראה   םם בעניינמישמתקיי הוגן של ההליכיםלשם ניהול יכול וצריך לשמש 

העותרים בקבלת המידע ואף דומה שיש מ  חלק  אין חולק שבנסיבות האלה גובר האינטרס האישי של .45

 בשים לב לטענות הקלושות של הרשות המסרבת לבקשה שלא כדין. אינטרס ציבורי חזק

למנוע גילוי מידע (  הרשות או צד שלישי)כוללת את זכותו של צד  אינה  הזכות להליך הוגן    ,יתרה מכך .46

 .  לצורך ניהול הליך הוגן, גם אם ההליך המדובר הינו נגד הרשות או אותו צד שלישי  שהמבקש זכאי לקבלו

 )ב( לחוק  9סעיף 

, ללא הפנייה באופן כללי )ב( לחוק  9לסעיף  גם  הרשות הפנתה בתשובתה  למען שלמות התמונה נציין כי   .47

לדחותה. על העדר ההנמקה אינה מהווה מענה על פי דין ומשכך יש .  הפנייה כללית זו תי הסעיפים בולת

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע.   7למכתב זה ובנוהל    3.1ואי חוקיות ההפניה הכללית ראה בסעיף  

 

 המבוקשים  הסעדים .ח

הרשות רצופה כשלים ומחדלים שיש לתקן על ידי מתן מספר   שתשובתברור    האמור לעילאשר על כל   .48

 בהתאם לדין ולתקנות, מבוקשים מבית המשפט הנכבד הסעדים שלהלן:  .יםסעדים לטובת העותר

 .ללא דיחוי וללא סייגים בבקשה את כל המידע המבוקש יםלעותרלמסור  משיבהלהורות ל .48.1

, וההתנהלות שקדמה לה  בגין הגשת עתירה זו  יםשל העותר  ריאליות  הוצאות  משיבהלהשית על ה .48.2

 וריבית כדין. מע"מ והוצאות והכל בצירוף   לרבות שכ"ט עו"ד, החזר אגרה

אפשרות לטעון לעניין להם מבית המשפט הנכבד כי תינתן מבקשים  יםהעותרלעניין זה  .48.2.1

 ההוצאות בנפרד וללא תלות בתוצאות ההליך וזאת במועד שייקבע בית המשפט הנכבד. 

ש .48.2.2 יצוין  הזהירות  לבמסגרת  למען  ההוצאות,  הבקשה  העותרים  הטלת  מבית  יבקשו 

וכן להתחשב שתוארה לעיל  כפי    משיבההמשקל ראוי להתנהלות  המשפט הנכבד ליתן  

 מנת לקבל את המידע טרם פניה לערכאות משפטיות. עלשעשו העותרים בניסיונות 

 

 סוף דבר  .ט

של כל אחת מהטענות שבעתירה זו וקל וחומר שממשקלן המצטבר, מתבקש בית המשפט הנכבד   מכוחן .49

  .לעיל אשר פורטו  הסעדיםעל מתן כל  להורות

 זה מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש בעתירה זו. יהיה .50

 לעתירה זו. 4ח כנספמצ"ב  ,בשם כל העותרים, לוגביננקויורי מר של  ותצהיר .51

 

 

 ___________________ 

 שליט, עו"ד - יערה וינקלר

 ים רב"כ העות     2022במאי   24הוגש ביום 
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יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies

وحدة مسجل الجمعيات والشركات للمنفعة العامة

*בכל פניה אלינו, נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה: אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם, אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה 

דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם, ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה, אף לאחר מתן אישור ניהול תקין. ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור, עלולים להביא 

לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.

בנוסף, ניתן, לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר, וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור 
Moked- .*5601 :רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים.  9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001.  טלפון 

amutot@justice.gov.il

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" 
בכתובת: kolzchut.org.il/justice כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

כ"ב חשון תשפ"ב
28/10/2021

לכבוד
התנועה לחופש המידע (ע"ר)

רחוב סעדיה גאון מספר בית 26 
תל אביב - יפו מיקוד 6713521

____________________________________________________

אישור ניהול תקין לשנתיים
בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,

לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים 2022, 2023.
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.

____________________________________________________

הנדון: אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה: התנועה לחופש המידע (ע"ר) , 580425700

בהתאם לבקשתכם, בנוגע למתן אישור לשנת 2022, אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק 

העמותות, התש''ם-1980 בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.

אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.

אישור זה תקף מיום 01/01/2022 ועד ליום 31/12/2022.

לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך 10/05/2004. 

בכבוד רב,

קארן שוורץ, עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות

בוצע על ידי אורטל בן שטרית , רו"ח 

pdf.אישור ניהול תקין 2022 - התנועה לחופש המידע (ע-ר)
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 לכבוד

 שרה יוסיפובגברת 

 mdr089362665@gmail.com באמצעות דוא"ל                         הממונה על העמדת המידע לציבור

 המועצה הדתית רחובות

08-9362681 

 
 שלום רב,

 1998-התשנ"חבקשה לפי חוק חופש המידע, הנדון: 

עניינו רת מסמכים הנוגעים לאבקשך להעב 1998-המידע, התשנ"ח חוק חופשבהתאם להוראות 

 כדלהלן: ועד ליום המענה בפועל  01.01.2020 מיוםהחל הח"מ,  "(יורי)להלן: " לוגביננקויורי  מר של

ובכלל זה הסניפים בעיר  ,רשת יוחננוף לביןשהוחלף בין המועצה הדתית ברחובות מסמך כל  .1

 הנוגע ליהדותו או לעניינו של יורי.  ,רחובות

 .של יורי יהדותוהנוגע ל ברחובות המועצה הדתיתבידי מסמך כל  .2

 כל מסמך הנוגע להליך בירור יהדותו של יורי, ובכלל כך: .3

 של יורי.  לבירור יהדותושעל יסודו הוחלט לבצע הליך מסמך  לכ .3.1

כל מסמך הנוגע יהדותו של יורי, ו החלטה בענייןאודות ה לנימוקים מסמך הנוגעכל  .3.2

 .של יורייהדותו אודות  לקביעה

 תרשומת שיחה,הליך הבדיקה,  הודעות, תזכיר,, מכתב, סיכום דברים, פרוטוקוללרבות  -"מסמך"

או ככזה המהווה  בירור יהדותו של יורימסמך אחר הנוגע לתכתובת בכל דרך לשימור נתונים, וכן כל 

 .אינטרס ציבורי ככלל

שהתנועה לחופש המידע  יצוין, 1999-)ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט6בהתאם לסעיף 

שהציגה אישור ניהול תקין ומ, 1980-היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם

העמותה , שנדרשל היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככ –ופועלת לקידום מטרה ציבורית 

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום  153לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  מתחייבת

 להמשך הטיפול בבקשה. הח"מ גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמת

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

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

  הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,

   אופק דרורי                                                              שליט -ו"ד יערה וינקלרע                                        יורי לוגביננקו  

            winkler.yaara@gmail.com                Ofekdrori1@gmail.com 0544770616 
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24.04.2022

 לכבוד 

 יוסיפוב שרהגברת 

   הממונה על העמדת המידע לציבור

mdr089362665@gmail.comבאמצעות דוא"ל     המועצה הדתית רחובות

שלום רב, 

משפטיים התראה לפני נקיטת הליכים הנדון: 

יוריהריני לפנות   שבנדון בדברים  ופש המידע )ע"ר( בעניין  והתנועה לח   לוגביננקו   אליכם בשם מרשיי, מר 

 כדלקמן: 

- , התשנ"חמידעה  פי חוק חופשה לבקש"(  הרשות")המועצה הדתית  אל  נשלחה    10.03.2022ביום   .1

. "(הבקשה)"  312322של הבקשה באתר היחידה הממשלתית הינו  סימוכין  המספר    "(;החוק)"  1998

הבקשההרשות    12.04.2022ביום   .2 את  כדין.  מרשיי  ולשיטת    דחתה  שאינה  בדחייה  כן,  מדובר  על 

לשקול מחדש את המענה מכם    בטרם נפנה לערכאות שיפוטיות למיצוי זכויותינו על פי דין, נבקש

, הכל כפי שיפורט להלן. לבקשה

 מהכלל אל הפרט: תפורט לתשובתכם למען הנוחות, התייחסותנו  .3

ירוב  ססגרת  במ  עיפי החוק, לא מספיק לציין את סעל ידי בתי המשפט  בעברכפי שנפסק   .3.1

משכך   -  נדוןבמקרה ה  , אלא על הרשות לנמק כל סעיף ולהסביר מדוע הוא חלת מידעלבקש

 1אינו כדין. קה,מהווה למעשה "רשימת" סעיפים ללא הנמאשר  כםכתבבמהסירוב 

כללי,לחוק  )ב(  9לסעיף  הפנייתכם    -  לחוק  )ב(9סעיף   .3.2 מתתי  ללא    באופן  לאחד  הפנייה 

בו,   לדחותהאינה  הסעיפים  יש  ומשכך  דין  פי  על  מענה  ואי    .מהווה  ההנמקה  העדר  על 

זה  3.1חוקיות ההפניה הכללית ראה בסעיף   שלתית  של היחידה הממ  7ובנוהל    למכתב 

 .דעלחופש המי

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation- 7נוהל מספר  -היחידה הממשלתית לחופש המידע 1
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ללא הסבר או הנמקה מדוע  הנ"ל  את סעיף החוק  לעיל, ציינת    כאמור   –   לחוק  ( 3)א()9סעיף   .3.3

מדוע    –  גם אם אכן יש פגיעה   -; כמו כן לא פירטתם  הוא חל, פרטיותו של מי נפגעת ומדוע

 .  שבמסירת המידע היא גוברת על האינטרס הציבורי

ר  מלא מתקיימת פגיעה בפרטיותו של  עת(,  , כי בניגוד לטענתכם )המשתמריםמרשיי סבו .3.4

 לנוכח העובדה שהוא מבקש את המידע עבור עצמו.  לוגביננקו  יורי  

לא זו בלבד שהוא המבקש, אלא שכבר נפסק בבתי המשפט בעבר שככל שרשות ציבורית   .3.5

נגד אותה רשות,   , לרבות הליך משפטימחזיקה מידע שיכול לסייע לאדם בהליך משפטי

 2. יש לאפשר לו גישה אליו

אין  הרי ש,  "יוחננוף"בנוגע לפרטיותה של רשת  ( הייתה  3)א()9עיף  ככל שכוונתכם באזכור ס .3.6

 לקבלת עמדת נה לצד ג'  פו  לחוק ואינה  13עושה שימוש בסעיף    בידי הרשות להחליט שאינה 

 3. היות והפגיעה בפרטיות הינה של צד ג' ולא של הרשות ,לפגיעה בפרטיותבאשר   התאגיד

לא חל  סייג הפגיעה בפרטיות  בבירור כי  עולה מן הפסיקה  למען הסדר הטוב נציין ונזכיר ש .3.7

ניתן  ממילא  ומשכך    4, על תאגיד בפרטיות רשת  יהיה לקבל טענה  לא   " יוחננוף"לפגיעה 

 המהווה תאגיד.  

הפנייתכם לסעיף זה בחוק אינה מקובלת עלינו ובמלוא הזהירות    -  לחוק  (4)ב()9סעיף   .3.8

עניין פנימי של הרשות  כי ספק רב אם תתקבל בבית המשפט. המידע המבוקש אינו    יצוין

ובמסמכים ת הרשות  ובהחלט בעיקר( עניינה    3-ו  2עיקר הבקשה )סעיפים  לנוכח העובדה ש

בנסיבות אלה סירוב זה אינו  .  עובדי הרשותבטיוטות או התנהלות פנימית בין  ולא  סופיים,  

, כמו שאר הסעיפים במענכם, יישקל  נציע לרשות שסעיף זה  .לגמרירלוונטי ויש לדחותו  

 .בטרם נפנה לערכאות מחדש

הפנייתכם לסעיף זה בחוק אשר עוסק באי מתן מידע שעלול לפגוע    -  לחוק  (8)ב()9סעיף   .3.9

ומחזקת   מרשיימוכיחה דווקא את טענות    –בהליכי חקירה או בזכותו של אדם להליך הוגן  

 העמדה לפיה תשובתכם אינה כדין.   את

 
 (.2011לפסק דינה של השופטת מ' נאור ) 33, פס' 666( 3סד) ,משרד המשפטים נ' אליצור סגל - מדינת ישראל  2398/08עע"מ  2
עיריית חדרה נ' שנרום   1386/07. עע"מ w.gov.il)Nohal6.4.pdf (ww -6.4נוהל מספר  -היחידה הממשלתית לחופש המידע 3

 (. 16.07.2012נבו ) דינו של השופט ח' מלצר לפסק  17, פס' ע'י מנהלה עמנואל דוידי ,בע"מ
 סו)1( 116, בעמוד 16 )2012(.  עע"מ 7744/10 המוסד לביטוח לאומי נ' עו"ד יפית מנגל,4
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של  ודוק.   .3.10 המידעית (  המידע  מבקש)לוגביננקו  רי  יומר  זכותו  יינתן  אילולא  משום   פגע 

וצריך לשמש אותו בקיומו של   יכול  ציבורי בהגדרתו,  שהמידע המבוקש, מעבר להיותו 

  . הליך הוגן שמתקיים בעניינו

שהמבקש   , הזכות להליך הוגן לא כוללת את זכותו של צד למנוע גילוי מידע יתרה מכך .3.11

   זכאי לקבלו.

יצוין עוד למען הסר ספק, כי הסעיף עוסק בהבטחת הליך הוגן לאדם ולא לתאגיד ולא   .3.12

 .שימוש שעשיתם בסייג זה שגוישנראה שהכך    –  לרשות, ולא בכדי נוסח החוק כפי שנוסח

למסור  שתמצאו לנכון  בתקווה  התייחסותכם לכל הנטען לעיל  לקבל את    בקשא,  בנסיבות המתוארות .4

שאם לא כן לא תהיה בידינו ברירה אלא לפנות    ,מבוססות בדיןשאין לסגת מטענותיכם  ו   את המידע

 . לערכאות למיצוי זכויותינו על פי דין

י את שתיקת הרשות  י מרשו  , יירא01.05.2022לא נקבל את תשובתכם המעודכנת עד ליום  ככל ש .5

את תשובתה הקודמת וביום זה    לשנותניתנה תשובה לפיה הרשות מסרבת    02.05.2022כאילו ביום  

 .  נגד הרשות חוק לצורך הגשת עתירה מנהלית פי יחל מניין הימים על 

על פי כל דין ואין    םהעומדת לזכות  ייתור על טענה כלשהי של מרשיאין באמור במכתבי זה משום ו .6

האמור במכתב זה ממצה את טענותיו אשר תוצגנה במלואן בבית המשפט, ככל שהרשות לא תיעתר  

 למבוקש כמפורט לעיל. 

 
 
 

 בברכה,
 

 ___________________ 
 שליט, עו"ד -יערה וינקלר
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