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 לתיק  חדשיםלצירוף מסמכים חשובה בקשה  

 
ויודגש   -מתכבדים לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה חשובה מאוד לצרף מסמכים לתיק העתירה  העותרים  

  -   לאחר הדיון בעתירהו  בימים האחרונים רק  שנמסרו לעותרים  או  \שפורסמו לציבור ומסמכים  מדובר בש

 אשר יש בכוחם להשפיע משמעותית על ההליך דנן וההכרעה בו. 

 . ונפרט

העותרים כי הסיכומים התקציביים שחשיפתם מבוקשת הינם מסמכים בעלי    טענוכזכור, בעתירה דנן   .1

הסכמות בין משרד האוצר למשרדי הממשלה )סעיפים  את כלל ה מעמד משפטי מחייב אשר משקפים  

 לעתירה(.   30 -24

בכירים לשעבר במשרדי הממשלה   טענת העותרים .2 ועם  על שיחות מקדימות עם אנשי מקצוע  נשענה 

ד לסיכום התקציבי של משרד התחבורה, שנחשף -סעיפים ג  , 1על העובדה הפשוטה שבעמוד  וכן    השונים 

)נספח   "  2לציבור  הקטנה:  בתך  ברחל  כתוב  התחבורה  לעתירה(  בתקציב    מתחייבתשרת  לתמוך 

... לא 2022-2021לדרישות משרד התחבורה לשנת    סופי ומוחלטהמדינה... סיכום זה מהווה מענה  

 ".כניותתהיינה למשרד התחבורה דרישות נוספות בתקופת הת

( טען המשיב כי מדובר במסמכים שאינם 12-ו  8בכתב התשובה לעתירה )סעיפים  על אף לשון מפורשת זו,   .3

 סופיים, שאינם מחייבים ואשר מהווים טיוטה או מדיניות בשלבי עיצוב. 

חזר   .4 זו  עמדה  המשיבעל  מיום    ב"כ  עמ'  35ש'    17עמ'  )  31.10.2022בדיון    : ( 8ש'    20ועמ'    9ש'    18, 

ם רעיונות ראשוניים ושל כיוונים ראשונים של התפתחות המסמכים האלה זה הכר הפורה שבו באי"

של רפורמות.. כותבים אותם בעבודה השוטפת... אופי המסמך הזה הוא אופי פנימי, שוטף.. הוא בין  

 ". היתר תרשומת פנימית. הוא גם מדבר על מדיניות בשלבי עיצוב..
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לדעת   .5 בבקשה  התחבורה  למשרד  העותרים  פנו  הדיון  לאחר  בסמוך  אלה,  וכיצד בנסיבות  הוא   האם 

וזאת במטרה לבחון האם אמנם מדובר בטיוטה או מסמך    ואת הסיכום התקציבי שנחתם מולמיישם  

 . שאינו מחייב או שאינו סופי 

נתבקשו   .6 ובמסגרתה  המידע  חופש  חוק  לפי  מידע  בקשת  הוגשה  התחבורה  אודות למשרד  על  נתונים 

; העתק הבקשה למשרד לעתירה  2שצורף כנספח    יישומם של מספר סעיפים מתוך הסיכום התקציבי

 לבקשה זו. 1כנספח התחבורה מצ"ב 

על הסיכום התקציבי ורואה בו   מסתמךמענה משרד התחבורה מלמד כי לא זו בלבד שמשרד התחבורה   .7

לפי מה שנקבע בסיכום;   מדויקופרויקטים שונים בוצעו באופן    אלא שבפועל תכניות  -  מחייבמסמך  

 לבקשה זו.  2כנספח  מצ"ב   15.02.2023תשובת משרד התחבורה מיום 

  סעיפי   יישוםלבקשה התבקש משרד התחבורה למסור נתונים על    5בסעיף  למען הנוחות יוצג כאן כי   .8

לסיכום התקציבי. מתשובת משרד התחבורה עולה שסעיפי הסיכום  14  -  13התקציב השונים בעמודים 

 :ככתבם וכלשונם ובמועד שנקבע מויוש

 
 
  



3 

 

של משרדי   הסתמכותישנה  ש  לא רק  בהתאם לעמדת העותרים,  ,תשובת משרד התחבורה מלמדת כי .9

 . שנכתבובדיוק כפי  בפועלמיושמים אלא שהם הממשלה על הסיכומים התקציביים 

בבואו וליתן להם משקל הולם  למסמכים שלעיל  לקבל את  מבוקש מבית המשפט הנכבד  בנסיבות אלה   .10

בעתירה דנן ובעיקר ביחס לטענת המשיב כאילו שהסיכום התקציבי אינו סופי או שהלה  החלטה  לקבל  

 מהווה מדיניות בשלבי עיצוב, שכן מהכתוב לעיל עולה שההפך הוא הנכון. 

נערך לפני מספר את מכתב שר האוצר, מר בצלאל סמוטריץ', אשר  לתיק עתירה זו  לצרף    בנוסף מבוקש  .11

". בפרסום זה נודע כי בעיתון "כלכליסטימים    מספרלפני    פורסםוח"כ באופוזיציה(    וחודשים )בהיות

הינה שהסיכומים התקציביים צריכים להיחשף לציבור, אחרת ההצבעה על תקציב   מר סמוטריץעמדת  

 לבקשה זו.  3כנספח , כך לשון מכתבו המצ"ב "הצבעה על תקציב פיקטיבי"הממשלה הינה למעשה  

על שינויים בסיכום   להסכים ביחדהעובדה שהצדדים יכולים במרוצת הזמן  בהקשר זה יש להבהיר כי   .12

 .  חוק חופש המידעהוראות לפי   ,סופי ומהימן בעת פרסומומהיותו מסמך  התקציבי, אינה גורעת

תחליש משמעותית   שהסיכום החתום אינו סופי רק בשל ההיתכנות שישונה בעתיד,  ,קבלת טענת המשיב .13

זו תוביל לתוצאה לא רצויה  טענה  קבלת  חוק.  הגם תפגע בתכליות של    רבהמידה  בו  השקיפותאת עקרון  

גם אם   -שניתן להסתיר תחת "טיוטה" או "שלבי עיצוב מדיניות" כל מסמך שיכול להשתנות בעתיד  

המסמך חתום, גם אם בלשונו הוא "מעיד על עצמו" שהוא סופי וגם אם הוא מבוצע בפועל. ברור שמדובר 

 וק. ( לח4)ב()9באבסורד ולא לכך התכוון המחוקק בהתקינו את סעיף 

)נספח   .14 כי מתשובת משרד התחבורה  נבהיר  כולל את סך    2עוד  עולה שהסיכום התקציבי  זו(  לבקשה 

, ואין רלוונטיות לשאלה ושעל יסודן פועל המשרד  ההסכמות אליהן הגיע המשיב עם משרדי הממשלה

 .או בכל דרך אחרת\או הצעות מחליטים ו\יושמו באמצעות העברות בחוק התקציב והאם סעיפים אלה  

כן  מדובר   .15 עליהן  אם  הפוטנציאליות  ההעברות  כל  את  דרכו  לבחון  לציבור  שמאפשר  היחיד  במסמך 

  , בנקודת זמן נתונה   ,להשיב האם  יםיכול  -עצמו  המשיב    ממשלתי, לרבותכאשר כל משרד    -הוסכם  

 ., ובאיזו דרךסעיפים מסוימים בסיכום התקציבי בוצעו או לאו

משמשים המחייבים  הינם מסמכים  המסמכים שצירופם מבוקש כאן מלמדים שהסיכומים התקציביים   .16

ולא בכדי ששרי הממשלה מתחייבים   -את משרדי הממשלה כבסיס ליישום פרויקטים וקבלת כספים  

 . כך שעמדת המשיב מוקשית עוד יותר   -  לתמוך בתקציב המדינה על יסוד האמור בסיכומים התקציביים

מחזקים משמעותית את עמדת העותרים   החדשיםנראה כי המסמכים    ,שהתקיים דיון בעתירהעל אף   .17

לשם עשיית צדק וקבלת ולכל הפחות מוצדק להכלילם בתיק ולהתייחס אליהם בעת הכרעת המחלוקות  

 . הכרעה שתשקף את התמונה העובדתית המלאה

וליתן החלטה   לתיק העתירהשלעיל  מבוקש מבית המשפט הנכבד לצרף את המסמכים  אשר על כל אלה   .18

  29-30ושורות    15-16, שורות  16)עמ'    בבקשה לצרף לתיק גם את עמדת היועצת המשפטית לממשלה

, וזאת מתוך ההבנה כי אגף התקציבים מייצג את עמדת אגף התקציבים ולא את כל לפרוטוקול הדיון(

לפתחו של   הים לסוגיה החשובה שהגיעיהקיימים במשרד האוצר ובמשרדים האחרים ורלוונטהקולות  

 . בית המשפט הנכבד

 
 ___________________   ___________________ 

 חולתא, עו"ד -רחלי אדרי   שליט, עו"ד - יערה וינקלר
     ב"כ העותרים 

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hkwepw9aj


 16/01/2023       לכבוד        

 אפרת קילשטוק 

 הממונה על חוק חופש המידע

 באמצעות טופס מקוון הוגש   בדרכיםמשרד התחבורה והבטיחות  

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

של משרד האוצר    2022-2021הסיכום התקציב לשנת  בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ועל פי  

 "), נבקש לקבל את הנתונים הבאים והכל כמפורט בבקשה זו: הסיכום(להלן: " ומשרד התחבורה

לב .1 זו ב   2סעיף  התאם  לבקשה  א'  כנספח  המצורף  הסכומים    סיכום  פירוט  את  לקבל  נבקש 

ו אחר \ששולמו  גורם  או  התחבורה  למשרד  הועברו  התקציבי    או  בסיכום  לאמור  (בהתאם 

ו  המועדלרבות    )המצורף הפרויקטים  ביצוע  לטובת  סכום  כל  עבר  ו\בו  המשימות  או\או 

 : כדלקמן השירותים שלהלן

 ;האדום של הרכבת הקלה בתל אביבתפעול הקו  .1.1

 ; הארכת הקו האדום בירושליםעבור  .1.2

 ; סים, בעקבות הכבדה הנובעת מעבודת המתבצעות ברכבת הקלהותפעול אוטוב .1.3

 ;הסברה לתכנית החומשפעולות  .1.4

 . שיפור התחבורה במגזר הערביפרויקטים ומשימות ל .1.5

ל .2 זו,  ב  3סעיף  בהתאם  לבקשה  א'  כנספח  המצורף  לקבל אסיכום  פירוט הסכומים  נבקש  ת 

הכשרת נהגים נוספים לתחבורה  עבור    או הועברו למשרד התחבורה או גורם אחר\ששולמו ו

 בו עבר כל סכום.  המועד, לרבות  הציבורית ושימור נהגים קיימים

ל .3 זו,  ב  4סעיף  בהתאם  לבקשה  א'  כנספח  המצורף  התקציבי  פירוט  סיכום  את  לקבל  נבקש 

או \לחברות יעוץ ו ד התחבורה עבור תשלומים ששולמולמשר  או הועברו\הסכומים ששולמו ו

הציבורית  \יועצים   התחבורה  הפעלת  בתחום  של  מומחים  המכרזים  שיטת  בחינת  לטובת 

 ., לרבות המועד בו עבר כל סכוםאשכולות התחבורה הציבורית

זו,  ב  10סעיף  בהתאם ל .4 נבקש לקבל את פירוט הסכומים  סיכום המצורף כנספח א' לבקשה 

ו התחבורה\ששולמו  למשרד  הועברו  אחר   או  גורם  ביחס    המועדואת    או  סכום  כל  עבר  בו 

שילוט אלקטרוני להצבת סככות ושילוט אלקטרוני וכן תחזוקת  לפרויקטים או משימות של  

 . השילוט

pdf.סיכומיים תקציביים - משרד התחבורה - קובץ קטן

 נספח 1



 

 

לסיכום) נבקש   13המופיעים תחת הכותרת "המשרד הראשי" (עמוד    4  -1סעיפים  בהתאם ל .5

פירוט   ולקבל את  ואת    או הועברו\הסכומים ששולמו  כל    המועדלמשרד התחבורה  עבר  בו 

 :  2022או הסעיפים שלהלן, הכל ביחס לשנת \סכום ביחס לפרויקטים ו

 ; שכר עידוד .5.1

 ; שעות העסקה לסטודנטים .5.2

 ;לי שיטשעות העסקה לבודקי כ .5.3

 ; פרויקטים בתחום הסייבר, פיתוח השירות, מחשוב וטכוגרף דיגיטלי .5.4

 תחת סעיף "תקציב הקניות"; תוספות חד פעמיות .5.5

 . באוכלוסיות מיעוטשל הרלב"ד תכנית הסברה  .5.6

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

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

בקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים  נאת המידע המבוקש לעיל  

)XLS, XLSX, CSV  (מס'    וכדומה נוהל  להנחיות  לחופש    7בהתאם  הממשלתית  היחידה  של 

 . המידע שעניינו "נוהל צורת מסירת המידע"

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

), חריגה מהמועדים  א לתקנות חופש המידע (אגרות6יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,        

 אורי סולד 
 רכז פרויקטים 
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