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 בית המשפט המחוזי ירושלים

 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 

 _____ -11-21עת"ם   

 

 

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

 69711ט, מ.ר. ו/או יערה וינקלר שלי  64835, מ.ר. רחלי אדריע"י עוה"ד  

 יפו -אביב-, תל26סעדיה גאון  'רח

 03-9560359; פקס:  052-8279555ו/או   03-9560146טל': 

  office@meida.org.ilדוא"ל: כתובת 

 
 - נגד    - 

 
 להגנת הסביבה  משרד ה המשיב: 

 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(  

 , מעלות דפנה, ירושלים 7רח' מח"ל 

 02-6705642פקס: ; 02-5419555טלפון: 

 jer@justice.gov.il-ezכתובת דוא"ל: 

 

לתוספת לתקנות בתי המשפט   ₪20, בהתאם לפרט   1,969הגשת העתירה שולמה אגרה בסך    עם - אגרה

 .2007– )אגרות(, התשס"ז

 עם הגשת העתירה, הומצא עותק מלא הימנה לב"כ המשיב.  – המצאה

 

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

 

 פתח דבר .א

למשיב .1 להורות  מתבקש  הנכבד  המשפט  הסביבהמשרד  ה,  בית  מענה  להגנת  למסור  מידע  ,  לבקשת 

ואשר לא נענתה עד  ,  "(החוק)להלן: "  1998–בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"חשהוגשה לו  

 .  עתירההליום הגשת 

  7המועדים הקבועים בסעיף  חרג מהמשיב  ש  הרי,  הבקשה ועד עתהחלוף הזמן ממועד הגשת  ל  בשים לב .2

מידע  לחוק, בבקשת  למסירת החלטה  הזמנים  בזכות.  שם קבועה מסגרת  המשיב  פגע  העותרת    בכך, 

 מעוגנת בחוק.  , כפי שזו למידע  )והציבור(

במסגרת עתירה זו מבוקש מבית המשפט הנכבד להורות למשיב על מסירה לאלתר של מתן מענה מלא   .3

ומנומק לבקשת המידע ולחייב את המשיב בהוצאות העותרת שישקפו את המשאבים הרבים שנדרשו  

 ונדרשים ממנה, וזאת עד ליום קבלת המענה בפועל.

וק לטובת העותרת הוצאות שכ"ט עו"ד והחזר אגרה, לרבות  כמו כן מבוקש שבית המשפט הנכבד יפס  .4

 מע"מ וריבית כדין. 
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 הסמכות לדון בעתירה .ב

לדון בעתירה   .5 נכבד זה הסמכות העניינית  לתוספת הראשונה לחוק בתי    2  פרטבהתאם ללבית משפט 

לתקנות    2תקנה  , וכן הסמכות המקומית לדון בה בהתאם ל2000–, התש"סמשפט לעניינים מנהליים

 , שכן מקום מושבו של המשיב הוא ירושלים. 2000– בתי משפט לעניינים מנהליים )סדרי דין(, התשס"א

 

 הצדדים להליך  .ג

.  2004העותרת היא התנועה לחופש המידע, עמותה רשומה הפועלת לקידום שקיפות שלטונית משנת   .6

 העותרת היא שהגישה את בקשת המידע נשוא עתירה זו. 

מענה   .7 לקבל  במטרה  העותרת  פנתה  שאליה  הציבורית  הרשות  הוא  הסביבה,  להגנת  המשרד  המשיב, 

 לבקשת המידע; המשיב הוא שחרג מהמועדים הקבועים בחוק והביא במחדלו להכרח שבעתירה זו. 

 

 הדרושות לעתירה  העובדות .ד

לצווים שניתנו ולפעולות  הוגשה למשיב בקשה לפי החוק שעניינה קבלת מידע בנוגע    24.06.2021ביום   .8

ועד ליום מתן    01.01.2020אכיפה ופיקוח שנקט המשיב כלפי חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ מיום  

 המענה לבקשה. 

 . 1כנספח בקשת המידע מצורפת לעתירה זו, ומסומנת 

)ב(  7ימים, בהתאם לסעיף    30המשיב שלח אל העותרת הודעה על נטילת ארכה בת    27.07.2021ביום   .9

ימים,   60שלח הודעה על נטילת ארכה נוספת, של  22.08.2021ביום  "(.הארכה הראשונה)להלן: " לחוק 

 "(.השנייה הארכה )להלן: " )ג( לחוק7וזאת בהתאם לסעיף 

 . 3-ו 2כנספחים הודעות המשיב הנ"ל מצורפות לעתירה זו ומסומנות 

המשיב לא מסר לעותרת את החלטתו ואף לא  אולם    24.10.2021תקופת הארכה השנייה הסתיימה ביום   .10

 עדכן בדבר מצב הטיפול בבקשה.

והתריעה כי אם לא תימסר החלטה לאלתר,    02.11.2021בנסיבות אלה פנתה העותרת אל המשיב ביום   .11

 תפנה העותרת למיצוי זכויותיה בדין באמצעות בית המשפט הנכבד. 

 . 4כנספח סומנת מצורפת לעתירה זו ומ  02.11.2021הודעת העותרת מיום 

ביום הגשת עתירה זו הוסיף המשיב ונותר במחדלו, תוך שהוא פוגע בעותרת ומפר את הוראות  והנה כי כן   .12

 החוק. 

.  החלטתו בבקשהלא מסר המשיב את  עדיין  ,  הוגשה הבקשהימים מאז    120- בחלוף למעלה מודוק,   .13

שהמשיב בלבד  זו  לא  כי  היא  הדבר  בסעיף  מהמועדים  חרג    משמעות  בזכות    לחוק  7הקבועים  ופגע 

 .למענההבקשה לא תזכה  ,עתירה זותנוהל   אלמלא עתה כי ברור העותרת למידע, אלא ש
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 על המועדים הקבועים בחוק  .ה

כי על רשות ציבורית להשיב לבקשת מידע בפרק זמן שלא יעלה   לחוק חופש המידע קובע 7סעיף  , ידועכ .14

ימים. עם זאת, המחוקק אפשר לרשות ציבורית, כהגדרתה בחוק, להאריך את מועד המענה בפרק    30על  

של מקסימלי  נוספים  90  עד  זמן  פעימות:    ימים  המידע(60+    30)בשתי  מבקש  עדכון  תוך  וקבלת    , 

 (. , בהתאמה)ג( לחוק7-)ב( ו7)סעיפים אישורים של הגורמים הרלוונטיים 

 .  ומענה לא התקבל, חרף תזכורת הימים הקבועים בחוק 120-חלפו למעלה מוכאמור לעיל  בצר לעותרת .15

יובהר כי המועדים הקבועים בחוק חופש המידע לא נקבעו סתם, ואלה מאזנים בין החובה לממש את   .16

 הצורך לאפשר לה להכין מענה לבקשת מידע. זכויותיו של מבקש המידע אל מול האינטרס של הרשות ו 

לחוק הם רחבים דיים, כדי להבטיח פרק זמן המאפשר איתור מידע ואת    7המועדים שנקבעו בסעיף   .17

 .  בחינתו, עד לרגע המסירה. בתי המשפט הבהירו זה מכבר כי למועדים הקבועים בחוק חשיבות רבה

 אביב כהאי לישנא:  -, קבע בית המשפט לעניינים מנהליים בתלשטנגרמסגרת פרשת ב כך, למשל,

"יש חשיבות כי הרשויות יקפידו על המועדים שבחוק חופש המידע ולא יתישו את המבקשים  

   .באמצעות 'סחבת' במתן תשובות"

 (. 25.2.2014)נבו   שטנגר נ' לשכת עורכי הדין 36541-12-12עת"ם )מנהליים ת"א( ראה 

-כך גם בספרות הובהר כי אין לראות במועדים הקבועים בחוק עניין "טכני" כי אם עניין מהותי, שאי .18

על כך הרחיב ד"ר הלל סומר  מידה בו, עשויה במובנים מסוימים לרוקן את התוכן מהוראות החוק  ע

 באומרו כלהלן:

וברוב   בזול  ביעילות,  במהירות,  להיענות  צריכה  מידע  המקרים  "בקשה לקבלת  של  מוחלט 

על פי החוק(, ללא כל עיכוב מיותר המחייב התנצחות    ]....  )שאינם נכנסים לגדרם של הסייגים

ה של קשיים על מימוש הזכות לקבלת מידע פוגעת מ  ר  ע  כל ה  עם הרשות ופנייה לערכאות.  

במטרה הדמוקרטית של הזכות. עיכוב בקבלת המידע בזמן אמת מונע מהציבור לגבש את  

. כמו כן, לאור העלויות הגבוהות הכרוכות בפנייה לבית  דעתו במועד לגבי סוגיות אקטואליות

-המשפט, סירוב הרשות למסור את המידע מרצונה כחוק, יביא בחלק ניכר מן המקרים לאי

במקרים    [...]  מימושה של הזכות לקבלת המידע, גם אם על פי דין היה המבקש זכאי לקבלו

עם הגיעם לדיון בבתי המשפט בעתירה    ...י הרשות למסור את המידערבים, מסכימים נציג

גישה כזו מעידה כי לא היה מקום לאי־מסירתו של המידע מלכתחילה,    [...]  למסירת המידע

וכי תקוותה של הרשות הייתה שהמבקש יתייאש מן הקשיים המוערמים עליו ולא ישקיע את  

 פט".בית המשמשאבי הזמן והכסף הניכרים הכרוכים בפנייה ל

 )תשס"ג(. 446–445-ו  438,  435 ח המשפטהלל סומר "חוק חופש המידע: הדין והמציאות" 

השיהוי הרב במתן מענה לבקשה חותר תחת מימושה של התכלית העיקרית של חוק  עוד יוער כי   .19

 . חופש המידע, שהיא לאפשר בקרה ציבורית על מעשי השלטון

 

, פס'  284(  1, פ"ד סג)התנועה לחופש המידע נ' רשות המיסים  398/07עע"ם    ,למשל  ה לעניין זה,אר

47  ,52  ( ארבל  השופט  של  דינה  משרד    1245/12עע"ם  ;  (2008לפסק  נ'  המידע  לחופש  התנועה 

יש דין נ' המינהל    10014/16עע"ם  ;  (23.8.2012, פסק דינה של השופטת ארבל )פורסם בנבו,  החינוך

 (. (16.5.2019לפסק דינה של השופטת ברון )דעת מיעוט( )פורסם בנבו,  9, פס'  האזרחי איו"ש
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 סוף דבר  .ו

  ו לבקשת המידע תהחלט ולמסור את    ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב להפסיק את מחדל .20

 .  ( חודשים5שהגישה העותרת לפני כחמישה )

עו"ד ומע"מ    שכ"טלחייב את המשיב בהוצאות בגין הליך זה, לרבות    מתבקשבית המשפט הנכבד  כמו כן,   .21

 לשפות ולפצות את העותרת על הוצאותיה בגין הליך זה.   על מנת, כדין

את מורת רוחו של בית המשפט הנכבד מכך שהרשות הותירה את הבקשה  ראוי שהוצאות אלה ישקפו   .22

שלא הייתה ברירה אלא לערב את בית  , עד  מסגרת המועדים הקבועים בחוקללא מענה תוך חריגה מ

   .המשפט הנכבד

, ראוי יהיה ליישם את  2018- לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט  152בנסיבות אלה ובהישען על תקנה   .23

מהסכומים   תפחתנה  לא  אלה  שהוצאות  וראוי  משפטי,  בהליך  הוצאות  לפסוק  יש  כי  הקובע  הכלל 

 . 2000- תעריף המינימלי המומלץ( התש"סהמינימליים הנקובים בכללי לשכת עורכי הדין )ה

לפנות לבית המשפט   .24 עוד יש לציין כי בשים לב למחדל המתמשך של הרשות אשר אילץ את העותרת 

הנכבד, ראוי שההוצאות שיפסקו נגד המשיב לא תהיינה מינימליות אלא כאלה שמשקפות את העלויות  

 שנדרשו מהעותרת בפועל. 

מסירה  הנ"ל  , בין אם תכלול ההחלטה  ת החלטתו בבקשת המידעשימסור המשיב  אלאחר  אשר על כן,   .25

למסרו, מבוקש מבית המשפט לאפשר  מלא  מלאה או חלקית של המידע המבוקש או שיוחלט על סירוב  

 לעותרת לטעון באופן נפרד לעניין ההוצאות שיש לחייב בהן את המשיב. 

 מטעם מנכ"לית התנועה לחופש המידע.  ת האמור בה,תצהיר לתמיכלעתירה זו מצורף 

 

  _______________ 
, עו"ד שליט-יערה וינקלר   

 



 

 

                                                                                                   2021יוני   24                                                                            לכבוד

                                                           יןהגב' מיכל ריבל

                                                               העמדת מידע לציבורהממונה על 

באמצעות טופס בקשה מקוון                                                                           המשרד להגנת הסביבה 

                                                         

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

 שלום רב, 

מתן  נוגע למידע ה  )להלן: "החוק"(, נבקש לקבל  1998-התשנ"חבהתאם להוראות חוק חופש המידע,  

ו ופיקוח  צווים  אכיפה  כלפי    שנקטפעולות  אמשרדכם  אילת  צינור  קו  בע"מחברת  )להלן:    שקלון 

 אלה: לבקשה זו, לרבות  ועד ליום מתן המענה 1.1.2000למן יום  ("החברה"

 חברה בתקופה האמורה.כלל הצווים שנתן המשרד להגנת הסביבה ל העתקים של  .1

בסעיף  הצווים  רשימה של   .2 ו הוא עוסק  , הנושא שבתאריך מתן הצולעיל, הכוללת    1כאמור 

 ומקור הסמכות שמכוחו ניתן )חיקוק וסעיף(. 

מירב המידע  , לרבות  הליכי פיקוח ואכיפה שנקט המשרד להגנת הסביבה נגד החברה  פירוט של .3

ה מההליכים  אחד  כל  לגבי  למסור  גם  שניתן  זה  ובכלל  ואמורים,  ההליךמועד  מקור  סוג   ,

   ( וכיו"ב. טיבהתוצאות ההליך )למשל, הטלת סנקציה ו,  הסמכות שמכוחו ננקט )חיקוק וסעיף(

מהגדרת  , נזכיר כי המידע המבוקש בבקשה זו עוסק בצווים ובהליכים שהוחרגו במפורש  למען הסר ספק

 . 2016-צו העונשין )הכרזה על עניין סודי( )הוראת שעה(, התשע"ז "עניין סודי" ב

זו  לחוק )ב(7לסעיף  בהתאם    כידוע, לבקשה  להשיב  עליכם  שיהוי,  מ  ללא  יאוחר  מעת    30-ולא  יום 

)ב(  6בהתאם לתקנה    מתשלום אגרת בקשה  ה פטורהתנועה לחופש המידע )ע"ר(,    המבקשת,.  הקבלת

, לשלם אגרת טיפול והפקה  לכך תידרשאם ומתחייבת,   ,1999- לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט

ל גבו  ₪.  150  של  סך עד  בסכום  לתשלום  דרישה  של  נדרשת הסכמת  במקרה  מזה,    מראש   התנועה ה 

חריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות  א לתקנות אלה,  6בהתאם לתקנה  לביצועו.  

 ת טיפול והפקה. ולגבות אגר

 

 בתודה ובברכה,     

 

 איה מרקביץ', עו"ד   

 התנועה לחופש המידע 

 

 

1 חפסנ

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_489.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_489.htm
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/non_profit_organization


 
 
 

 פניות ציבור וחוק חופש המידע     

 

 91340ירושלים, מיקוד  34033, גבעת שאול, ת"ד 5כנפי נשרים 
 pniot@sviva.gov.ilדואר אלקטרוני:  6495892-02, פקס' 6495803/4-02טל' 

  
 

                                                         
   

 
 

 י"ח אב תשפ"א תאריך 
 2021יולי  27  
 2021-0190 מספר פנייה: 

 
 

 לכבוד
 איה מרקוביץעו"ד 

foi@meida.org.il 

 

 

 
 שלום רב,

 
 צווים והליכי אכיפה ופיקוח נגד קצא"א הישנה – בקשה לקבלת מידע הנדון:

 

 
משך , הריני להודיעך על הארכת 1998 -לחוק חופש המידע, התשנ"ח )א(7בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 בשל הצורך באיתור ובדיקת המידע המבוקש.  24.8.21 קרי, עד ליום נוספים, ימים 30-ב תךהטיפול בבקש

 

 

 
 

 בברכה,     
 
 

 מיכל ריבלין       
 ראש תחום פניות ציבור

 וחופש המידע
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 1מתוך   1עמוד  

 מדינת ישראל
 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המנכ"לית

 

 י"ד אלול תשפ"א 

2021–08–22 

 2021-0190פנייה 

 

 

 לכבוד

 התנועה לחופש המידע 

foi@meida.org.il 

 

 שלום רב, 

 

 צווים והליכי אכיפה ופיקוח נגד קצא"א הישנה בקשת מידע,  הנדון:

 

 

 בקשתך מטופלת במשרדנו. 

 

בשל בדיקות נוספות בתוך המשרד, בנוגע למידע המבוקש, עליי להאריך את משך הטיפול בבקשתך  

 24.10.21קרי, עד ליום  ימים נוספים, 60-ב

 

 

 בברכה, 

 

 גלית כהן   

 מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה 

 

 העתקים:

 להגנת הסביבה  ה, השרתמר זנדברג גב'

 , ראש תחום פניות ציבור וחופש המידע  מיכל ריבליןגב' 
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5:53 ,8.11.2021 Gmail - Fwd: בקשת מידע, צווים והליכי אכיפה ופיקוח נגד קצא"א הישנה

e.com/mail/u/1/?ik=e11815155f&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar1519453896843627257&simpl=msg-a%3Ar1519453896843627257… 1/1

<ceohofeshmeida@gmail.com>   mankal edri hofesh meida

Fwd: בקשת מידע, צווים והליכי אכיפה ופיקוח נגד קצא"א הישנה 
<rachely@meida.org.il>   Rachely Edri, CEO11:49 2 בנובמבר 2021 בשעה

meyda@sviva.gov.il :אל
 <winkler.yaara@gmail.com>  "(Yaara Winkler (Gmail" , <office@meida.org.il>  noa shalit :עותק

שלום מיכל,
ביום 24.10.2021, הסתיימו 120 הימים המנויים בחוק למתן מענה לבקשת המידע שלנו.

ככל שלא תתקבל תשובתכם עד ליום ראשון, 7.11.2021, אנו נהיה חופשיים לפנות אל ערכאות משפטיות.

בברכה,
רחלי אדרי, עו"ד

התנועה לחופש המידע
[טקסט מצוטט מוסתר]
[טקסט מצוטט מוסתר]
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 תצהיר  

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

 : דלקמןכ בזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  היכן אהיה צפו 

עושה תצהיר זה לתמיכה  ו  ,שת כמנכ"לית התנועה לחופש המידע, היא העותרתמשמ  הח"מ .1

ב כל  ולאימות   נגד המשרהאמור  להלן:  )   להגנת הסביבה  דעתירת התנועה לחופש המידע 

 . "(העתירה"

 והן אמת למיטב ידעתי.  בידיעתי האישיתהן  המפורטות בעתירה העובדות  .2

המקור לידיעתי  ו  ,לפי מיטב ידיעתי ואמונתי  נכונים הםשבעתירה  טיעונים המשפטיים  ה .3

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה    האני מצהיר .4

 אמת.

         

 ד , עו"רחלי אדרי   

 

 

 

 אישור

 

עו"ד   הח"מ,  וינקלראני  מאשרשליט-יערה  ביום    ת,  כי  רחלי,  הגב'   08.11.2021בזה   אדרי 

  השהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי אם לא תעשה כן תהיה צפוי , לאחר  029989548ת.ז.  

 לעונשים הקבועים בחוק, חתמה על התצהיר דלעיל. 

 

 

  ____________________ 

 חתימה  

 


