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 ,ללא דיחוי העותר ל ידיהמידע אשר התבקש עכל למסור את למשיבים בית המשפט הנכבד מתבקש להורות 

 .1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח 7בהתאם להוראות סעיף 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. לעותרכן יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק 

פנה  שהעותרלאחר סרים את המידע כפי שמורה החוק. כי המשיבים אינם מוכמפורט להלן, עתירה זו מוגשת 

סוף ימלאו -דחה את הגשת העתירה כדי למצות את האפשרות שאולי סוףו רוח-באורך ןשוב ושוב, המתי

אלא להגיש עתירה זו, כדי  לא נותרה ברירה בידי העותר המשיבים את חובתם לפי חוק. משכלו כל הקיצים

שהלכו וטפחו בשל חדלונם המשפטיות  הוצאותיולו לפי חוק וכן לקבל את  שהוא זכאיאת המידע  לידיולקבל 

 של המשיבים.

מצד שני: המשיבים התבקשו  חשיבות ציבורית רבההמידע המבוקש הוא מידע אלמנטרי מצד אחד, אך בעל 

משרדי הממשלה מחמת תקופת שבסמכות  ותלמסור את כלל ההחלטות שהתקבלו לאשר או למנוע פעול

של המידע חשיבותו  כלליים שהוצאו בעניין זה.ממשלת מעבר, לצד נהלים והנחיות הבחירות וכיהונה של 

באופן  , המתארכתשמדינת ישראל מצויה בהלאור תקופת ממשלת המעבר  ,במיוחד הציבור רבהעל והשפעתו 

 . חסר תקדים

 הדחיפות בקביעת דיון בעתירה.לכך גם הדחיפות במסירת המידע, ובהתאמה מכאן 

ליתר  1נגרמת, בין היתר, בשל הנחייה כללית שהוציאה המשיבה  2-28 המשיביםהפרת החוק על ידי כי  יצוין

המשיב  היועץ המשפטי לממשלה, עד לסיום בחינת הבקשה על ידילעותר המידע  ממסירתלהימנע , יםהמשיב

זה  המועד החוקי למסירת המידע חלף עבר, למעלה מארבעה חודשיםהזמן חולף, הבחינה נמשכת אולם  .29

מסתפקים בשיגור וממסגרת הזמנים הברורה שקובע החוק,  חורגים המשיבים. המידע מבושש לבאו, מכבר

נוהגים  מטעם לא ברור. אינן רלוונטיותלעמדת העותר כלל ש , עילותמסירת המידע-עילות לאיעל  רמזים

 בקשת העותר. פטורים הם מהוראות החוק ביחס ל המשיבים כאילו

 רהעותא. 

 מדיניות ציבוריתמשפט ציבורי, בתחומי העוסקת בחקר סוגיות עמותה ציבורית  הוא ,פורום קהלתהעותר,  .1

לקידום תפיסה יחסי רשויות השלטון בישראל, ופועל בהעותר, בין היתר,  סקעווכלכלה. במסגרת פעילותו 

אינו  העותר. שלטונית ולהגדלת השקיפות-דמוקרטית של מושג שלטון החוק, לעידוד אחריות משפטית

 קו.אישי בתחומי עיסו-כלכלינתמך על ידי ישות מדינתית כלשהי ולא על ידי בעלי עניין 

 

 ב. המשיבים

וקמה ה יחידה של משרד המשפטים. היחידהכ הפועלת, היחידה הממשלתית לחופש המידעא יה 1 ההמשיב .2

-יישום חוק חופש המידע, התשנ"ח, תחת הכותרת "06.03.2011מיום  2950 'מכוח החלטת ממשלה מס

 הממשלתי, מטרת היחידה היאעל פי אתר השירותים והמידע  ". : הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות1998
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, באמצעות הנחיה, הדרכה ובקרה, וכן להגביר 1998-לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח"

של העותר, במועד כלשהו לאחר ידיעתו למיטב ". את כמות ואיכות המידע שיפורסם לציבור באופן ייזום

לעכב את מסירת או חלקם,  כולם, 2-28למשיבים  1, הורתה המשיבה והגשת בקשת חופש המידע על יד

 . , היועץ המשפטי לממשלה29עד לבחינת הבקשה על ידי המשיב המבוקש בחלק השני של הבקשה המידע 

 

 )להלן: 1998-התשנ"חהכפופים להוראות חוק חופש המידע, הן משרדי הממשלה השונים,  2-28 המשיבים .3

 (. "המידע חופש"חוק  או"החוק" 

 

, בחינתוב מצויהשהגיש העותר בקשת חופש המידע כאמור לעיל  .הוא היועץ המשפטי לממשלה 29המשיב  .4

חלוף המועד החוקי למסירת ועד למועד הגשת העתירה, אף לאחר לאחר הגשת הבקשה,  מועד כלשהומ

מקורה בו, ולפיכך, לשם  שהמידע לא התבקש ממנו, נמסר לעותר כי ההימנעות ממסירת המידעאף המידע. 

 כמשיב.הזהירות, צורף אף הוא 

 

 תמצית הרקע העובדתי  ג.

רום את שאלת המגבלות המוטלות במסגרת עיסוקו של העותר במערכת היחסים שבין הרשויות, חוקר הפו .5

עותר ה. קודם הבחירות ולאחריהן, עד להשבעת הממשלה – על הממשלה ועל הכנסת בתקופת בחירות

מתעניין במגבלות הנובעות מחוקי היסוד, מפסיקת בית המשפט העליון ומהנחיות והחלטות של הייעוץ 

 המשפטי לממשלה.

לאור התארכות תקופת ממשלת  מיום ליום,ציבורית כבר כעת כי עניין זה הולך ומקבל חשיבות יודגש 

, וראוי שהיקפן, תוכנן הולכת ומעמיקהגבלות על פעילות גופי הממשלה הההשפעתן של  .המעבר

 השלכותיהן יהיו גלויות לציבור.ו

 

לפי  מידע לקבלתבקשה באמצעות דואר אלקטרוני  2-28 למשיביםהגיש העותר  2.7.19לאור האמור, ביום  .6

  כללה שני חלקים: בקשה זהה לכלל המשיבים הנ"ל, – בקשתו(. "הבקשה")להלן:  חוק חופש המידע

הנחיות היועמ"ש, ההוראות, הנהלים והמכתבים שיצאו מטעם היועץ המשפטי כלל "לקבל את , הראשון

לגבי התנהלותם בתקופה זו מבחינת המגבלות הנובעות מתקופת  של המשרד המנחים את גורמי המשרד

 ; "(החלק הראשון)להלן: " "בחירות

החלטות ספציפיות לאשר או למנוע פעולה של המשרד, יחידותיו או יחידות סמך, לרבות " , לקבלהשני

יוזמות חקיקה ותיקוני חקיקה או חקיקת משנה, לאור המגבלות על סמכויות הממשלה בתקופה זו, 

התבקש . המידע "(החלק השני)להלן: " "של המשרד או גורם כלשהו במשרדו "שהיועמשהתקבלו על ידי 

(; 30.4.19-26.12.18) 21-ועד להתכנסות הכנסת ה 20-לפי תקופות: מחקיקת החוק לפיזור הכנסת הבחלוקה 

-(; ומחקיקת החוק לפיזור הכנסת ה1.5.19 -30.5.19ועד חקיקת החוק לפיזורה ) 21-מהתכנסות הכנסת ה

  ואילך(. 31.5.19) 22-ועד להתכנסות הכנסת ה 21

, 2למשיבה  שנשלחה בקשה העתק)או כמעט זהה ו באופן זהה נוסח 2-28 למשיביםכלל הבקשות שנשלחו 

  .('ב כנספחומסומן ; העתק אישור קבלת הבקשה בהודעת דוא"ל מצורף פח א'כנס ןמסוממצורף כדוגמה ו
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 העותרלבקשת השונות  יםהמשיב תותגוביוצגו , והקיצור ולשם הנוחות דנן לעתירה המשיביםנוכח ריבוי  .7

 :, ובלי להכביר בפרטיםהתגובהלאופן ה לקבוצות, בהתאם בחלוקלהלן 

 

הבקשה, במועדים נוגע לחלק הראשון של בלבד, המידע חלקי  התקבל 27-ו 25, 14-16 ,12, 9מטעם משיבות  .8

 לושים ימים מיום הגשת הבקשה. שונים בתוך ש

 

מיום בקשת העותר. משחלפו  ,חוק כמתחייב על פי מענה התקבל לא 28, 24-22, 19 ,11, 5-3 משיביםמטעם  .9

, מכתב( 19)למעט משיב אלה  למשיביםשלח העותר  2.9.19 יוםבממועד הגשת הבקשה, יום  30-למעלה מ

ח כנספמצורף כדוגמה ומסומן  22 למשיב)העתק מכתב ההתראה שנשלח  על היעדר מענה כחוק תריעה ובו

התקבל מידע חלקי בלבד, הנוגע לחלק הראשון  22, 5, 3 ,11בעקבות מכתב ההתראה, מטעם משיבים (. 'ג

לא התקבל כל מענה אף לאחר משלוח מכתב  28, 24-23 ,19 ,4 משיביםמטעם  , במועדים שונים.של הבקשה

 . זו העתירההתראה, ועד למועד הגשת 

 

הודעות על הארכת תקופת הטיפול  התקבלו 27, 25, 20, 18-17, 15-14, 13-12, 8-6, 2 המשיביםמטעם  .10

באישור  הארכה נוספתבהמשך, נשלחו הודעות על  )ב( לחוק.7בשלושים ימים, בהתאם להוראת סעיף 

התברר לעותר כי , המשיביםמרבית ששלחו  מהודעות אלה)ג(. 7, בהתאם להוראת סעיף יםהמשרד ימנכ"ל

למסור את המורה רוחבית ביחס לבקשת העותר,  הנחיה המשיביםלכלל  1המשיבה  העבירה 24.7.19ביום 

אכן הועבר  כאמורמידע . כלליותת חיונ, הנוגע להבלבד המידע המבוקש ביחס לחלק הראשון של הבקשה

אף המידע האמור לא התקבל  20-, ו17 ,2מטעם המשיבים במועדים שונים.  18 ,13, 8 ,7 ,6מטעם המשיבים 

  לאחר תום מועד ההארכות, עד למועד הגשת העתירה.

 

משיבים )ב( לחוק. 7מכוח סעיף ראשונה בלבד, על הארכה התקבלה הודעה  26, 21 ,10  המשיביםמטעם 

  , ואף לא העבירו כל מידע עד למועד הגשת העתירה.כמתחייב על פי חוק ,הארכה נוספתאלה לא הודיעו על 

 

הנחתה שלא  1, עלה כי המשיבה פרטניותשל הבקשה, הנוגע להחלטות  בחלק השניביחס למידע שהתבקש 

)העתק הודעה על  2בחינת הבקשה על ידי גורמים אצל המשיבה  עד לאחרלמסור את המידע בשלב זה, 

 (.'דכנספח , מצורף כדוגמה ומסומן 6הארכת תקופת הטיפול ששלחה המשיבה 

 

ביום  – זה מכבר עברו )ג( חלפו7מכוח סעיף  יםהמשיב שביקשוההארכה  תותקופ כלל :תחתונהורה ש

של , ובפרט חלקו השני תוך הפרת הוראות החוקו מבלי שהועבר לידי העותר המידע המבוקשו  – 4.11.19

  .ןסרוכלל המשיבים נמענו מלמש – הספציפיותההחלטות  –המידע שהתבקש 

 

היחידה מ"מ ראש ) 1ה המשיב הדוייק אינו ידוע( יצרמכשלושה שבועות לאחר שליחת הבקשות )המועד ה .11

( קשר טלפוני עם הח"מ, כדי להבהיר היבטים מסויימים באשר במשרד המשפטים לחופש מידעהממשלתית 

לגבי פעולות בשיחה הובהר כי הכוונה לכלל ההחלטות שהתקבלו אצל המשיבים לסוג המידע המבוקש. 
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לדיון השאלה אם מותר או אסור לבצען מחמת תקופת  גדר סמכותם של המשיבים, לאחר שעלתהשב

, בין אם הוחלט על הנמקותיהן הבחירות וכהונתה של ממשלת מעבר. הובהר כי מדובר בכלל ההחלטות

התקבלו בידי גורמים במשרדי הממשלה לרבות הייעוץ המשפטי המשרדי או לאסור ובין אם להתיר, ש

, אך איננה כוללת יוזמות חקיקה וחקיקת משנההחלטות לגבי גם הממשלתי. עוד הובהר כי הבקשה כוללת 

החלטות לגבי פעולות הקשורות בפעילות פוליטית ישירה, כגון שימוש במשאבי המשרד הממשלתי או 

  רות, שימוש בחיילים לצרכי תעמולה ועניינים כיוצא באלו. בעובדיו לצורך מסע בחי

 

המועד למסירת המידע חלף מבלי  המשיביםעבור מרבית לאחר ש. השבועות נקפו והמידע לא התקבל .12

מכתב  2.10.19ביום  שלח העותר חוק,בומבלי שנתקבלו הודעות הארכה כנדרש  ,המבוקש שנתקבל המידע

, ולאור 1כי לאור הנחיית המשיבה  1למשיבה  העותר הודיע. במסגרת המכתב, 1משיבה התראה אל ה

את הוראות  יםמפר המשיבים רוב, בעניינו קבלת החלטההיעדר בבחינת בקשת העותר והמתמשך העיכוב 

 1. בשל כך, דרש העותר כי המשיבה ביסוס בחוק לאי מסירת מידע או דחיית מסירתו וכי אין כלהחוק, 

 1העותר למשיבה  כתבמלמסור את המידע המבוקש במלואו, בטרם יפנה לערכאות ) המשיביםתורה לכלל 

 . ('הכנספח מצורף ומסומן  2.10.19מיום 

 

 בה נכתב כלהלן:עו"ד שלומי בילבסקי, , 1המשיבה  ו של מ"מ ראשהתקבלה תשובת 23.10.19ביום  .13

 

שהוגשה על ידכם היא בקשה רחבה וכוללנית, המייצגת אינטרס ציבורי ראוי מחד, ומאידך מצריכה "בקשת המידע 

הכרעה הן לגופו של עניין בהתחשב באינטרסים אחרים שחוק חופש המידע מגן עליהם, כגון התייעצויות פנימיות מכוח 

בהתחשב במסמכים הרבים הקיימים (, והן לעניין הקצאת המשאבים שניתן להקצות לצורך המענה לה, 4)ב()9סעיף 

 בנושא זה, מטבע הדברים.

לאור האמור לעיל התקיימו מספר התייעצויות במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, על מנת לגבש מתווה שיאזן 

כראוי בין האינטרסים השונים, ויספק מחד את האינטרס הציבורי, ויתחשב, מאידך, באינטרסים אחרים. בין לבין, 

 היחידה הממשלתית לחופש המידע את משרדי הממשלה לבצע הארכת מנכ"ל, לאור מורכבות המידע המבוקש.  הנחתה

ההתייעצות בנושא זה נמצאת עדיין בעיצומה, ובסופה תובא לאישור היועץ המשפטי לממשלה. היחידה עוקבת מקרוב 

 אחרי נושא זה על מנת לוודא שתינתן תשובה לבקשה בהקדם האפשרי."

 

 ('וכנספח מצורף ומסומן  23.10.19מיום  1העתק תשובת המשיבה )

 

. שהודיעו על הארכת מנכ"ל המשרדאותם משיבים  אף עבורהמועד למסירת המידע חלף  2.11.19ביום  .14

, ואף לא פנה כדי להודיע על עיכוב נוסף העביר את מלוא המידע שהתבקש המשיביםמן  אחדאף לא  ,ועדיין

 . ת המידערבמסי

 

הכולל התקבל מידע חלקי,  27 ,25 ,22, 18, 16-14, 31-11, 9-8, 7-5, 3 המשיבים: מטעם דברים מם שלסיכו .15

 של הבקשה. חלק השניב שהתבקששהתבקש בחלק הראשון של הבקשה בלבד. לא התקבל כל מידע  מידע

 לא התקבל כל מידע שהוא.  28, 26, 24-23,  21-19, 17, 10, 4, 2 משיביםמטעם 
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העביר את מלוא המידע שהתבקש במסגרת  המשיביםמתוך כלל  לא משיב אחדהלכה למעשה, אף 

מרשויות  הנדרשתהתנהלות דרך להברורה, ובניגוד  החוקלהוראות , בניגוד הבקשה, על שני חלקיה

 ציבוריות. 

 

 לשם סיוע בקבלת 1פנה למשיבה ; לאחר ששלח מכתבי התראה: לאור השתלשלות האירועים האמורה .16

תושלם בחינת הבקשה מתוך תקווה שבמהלכו  ,ואף המתין פרק זמן נוסף לאחר כל אלה; המידע המבוקש

 המידע, אך ללא הועיל, נאלץ העותר לפנות אל בית המשפט הנכבד בעתירה זו.  ויועבר

 

 תהמשפטי ד. המסגרת

 מסירת המידע לפי חוק חופש המידעמתן החלטה ולמועדים לה

 כל מידע המצוי"לחוק(; מידע הוא  1)סעיף  לקבל מידע מרשות ציבוריתזכאי ישראל בכל אזרח או תושב  .17

 .(2)סעיף  "ממוחשב או מצולם, מוסרט, מוקלט, כתוב והוא, ציבורית ברשות

 

; בבקשה החלטתה על להודיע הרשות על יום 30 בתוך(: 7)סעיף  בחוק קבועים החוק לפי לפעולה המועדים .18

ראש הרשות עצמו רשאי יום נוספים, אגב הנמקה;  30-רשאי להאריך ב מטעמו שמוסמך מי או הרשות ראש

ימים נוספים, בהחלטה מנומקת, כאשר היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש מצדיקים  60-להאריך ב

יום קבע המחוקק, לכל היותר ובמקרים מיוחדים בלבד,  120זאת; וזו תהא ההארכה האחרונה המותרת. 

 מקות.  לאחר הארכות מנו

 

לא השיבו כל מענה, מאז הגיש העותר את יש ש: דנן מפירים את  החוק, איש איש כפי דרכו המשיביםכלל  .19

 3)משיבה  )א(7סעיף או שהשיבו תוך חריגה מן המועד הנקוב ב, , למשל(4)משיבה  ועד ליום זה בקשתו

הודיעו על יש ש; (הבקשהמיום הגשת ימים  61נשלחה לעותר רק בחלוף  הראשוניתלמשל, אשר תשובתה 

 גם כשתמה הארכה)ג(, אך לא מסרו כל מידע 7-)ב( ו7הארכת מועדי טיפול בבקשה, בהתאם להוראות סעיף 

או שהודיעו )א(, 7השיבו לבקשה בתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף יש בין המשיבים שו; , לדוגמה(20)משיבה 

לא העבירו ואך מסרו מידע חלקי בלבד, )ג(, 7-)ב( ו7על הארכת מועדי טיפול בבקשה, בהתאם להוראות סעיף 

 ., לדוגמה(12)משיבה  עד ליום זה את המידע שהתבקש במלואו

את מלוא המידע שהתבקש במסגרת הבקשה, על שני  העביר המשיבים מבין אחד לאאף : שניתב יוזכר

 . דין לפי כנדרש, חלקיה

 העילות לאי מסירת מידע לפי חוק חופש המידע

ומשרדי "הממשלה (, שהיא, בין היתר, 1)סעיף  מרשות ציבוריתלקבל מידע שקובע החוק היא הזכות   .20

 .(2)סעיף  ויחידות הסמך שלהם" הממשלה, לרבות יחידותיהם

 

בהם רשות ציבורית רשאית שלא להיעתר לבקשה למסירת מידע. שחוק חופש המידע מונה מצבים ל 8סעיף  .21

כפי שמעידה כותרת ((. 1)8הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה )סעיף  כאשרכך, למשל, 
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אם היא רשימה סגורה. רק  המחוקק שקבערשימת המצבים "(, מסוימיםהסעיף )"דחיית בקשות במקרים 

 שלא למסור מידע.  רשות ציבורית רשאיתחוק, מצבים שנקבעו בה מןאחד מתקיים 

 

תלו את אי מסירת המידע בהנחייתה של  םאשר ראו לנכון להשיב לבקשת העותר, מרבית המשיביםמבין  .22

שלא למסור את מלוא המידע שהתבקש, עד להשלמתו של הליך בחינת הבקשה על ידי הגורמים  1המשיבה 

 להימנע ממסירתכי אין כל סעיף המאפשר לרשות ציבורית עינינו רואות אולם, . 2הרלוונטיים אצל המשיבה 

 בשל המתנה להנחיות של גורם כלשהו ביחס לטיפול בבקשה.בתוך מסגרת הזמנים הנקובה בחוק מידע 

 בניגוד לדין. פוא אנעשית על נימוק זה, שלא בא זכרו בחוק,  המשיביםשל  םהישענות

 

עלה כי הסיבה לאי מסירת המידע בשלב זה היא גיבוש מתווה  23.10.19מיום  1אף ממכתבה של המשיבה  .23

שלא  המשיביםאת יתר  1הנחתה המשיבה  בעניין בקשת העותר על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בשל כך

 . עד להשלמת הבחינה למסור את מלוא  המידע המבוקש לעותר

 

לחוק  2, כהגדרתה בסעיף "רשות ציבורית"מהווה , ו2פועלת כיחידה ממשלתית תחת המשיבה  1המשיבה  .24

החלטת הממשלה מס' סעיף ב' להוגדרו ב 1תפקידיה של המשיבה  .להוראות החוקהכפופה חופש המידע, 

: הגברת 1998-יישום חוק חופש המידע, התשנ"חהכותרת "שהורתה על הקמתה, תחת , 6.3.2011מיום  2950

  ".השקיפות ברשויות ציבוריות

שיספקו הדרכה למשרדי  היחידה נועדה להתוות עקרונות כלליים להפעלת החוק להת הממשהחלטלפי 

לבקר ; הממשלה כדי שאלה, בתורם, יוכלו ליישם את הוראות החוק על הבקשות השוטפות המוגשות להם

אולם ברור שאין ליווי וסיוע לממונים על חופש המידע ביישום החוק. את החלטות הרשויות בדיעבד; וכן 

להימנע באשר למועדי העברת המידע, או להפר את הוראות החוק סמכות להורות לרשויות  1בידי המשיבה 

 ממסירת המידע שעליו הן מופקדות.

 

שטרחו  למשיבים, אף לאחר שתם המועד החוקי למתן מענה )ואף תמו כלל הארכותיו, ביחס בענייננו

ולהימנע  להמתין 1של המשיבה  הנחייתהמשיבים להסתמך על ה הוסיפו(, החוק שדורש כפי האריכול

 מסירת אי מתיר אינו, כזכור, החוק אולם. לממשלה המשפטי היועץ להחלטת עד לעותר המידע ממסירת

  . שלישי גורם להחלטת המתנה של הטעם מחמת מידע

 

מצריכה כי בקשת העותר "...  בהנכתב : 23.10.19מיום לעותר  1המשיבה  הביניים של-תלגופה של תשוב .25

הכרעה הן לגופו של עניין בהתחשב באינטרסים אחרים שחוק חופש המידע מגן עליהם, כגון התייעצויות 

בים שניתן להקצות לצורך המענה לה, בהתחשב א(, והן לעניין הקצאת המש4)ב()9פנימיות מכוח סעיף 

כפי  טרם ניתנה תשובה לבקשת המידע. , ולפיכך"במסמכים הרבים הקיימים בנושא זה, מטבע הדברים

יעצויות ודיונים פנימיים התי תבקשוהלא במסגרת הבקשה השיחה הטלפונית,  במהלך 1שהובהר למשיבה 

, ופרטניות, כלליות סופיות אופרטיביותהחלטות  תבקש הןנ. כל שוהמשיבים בין גורמי הייעוץ המשפטי

 תמחייבו אשרו ,, לרבות הייעוץ המשפטי המשרדי או הממשלתיהממשלה במשרדי גורמיםהתקבלו על ידי ש
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 1ברור, אם כך, מדוע ראתה לנכון המשיבה לא  .שניתנו להן ההנמקותוכן , פעילותן בעת המשיבות את

 להתייעצויות פנימיות.  , המאפשר לחסות מידע הנוגע(4)ב()9להזכיר את החריג הקבוע בסעיף 

 

הבקשה יודגש כי הנזכרת בתשובה, קצאת המשאבים הנדרשים לטיפול בבקשת העותר, צורך בהלעניין ה .26

מדובר בהחלטות שניתנו במהלך השנה . 20-מאז חקיקת החוק לפיזור הכנסת ה התייחסה להחלטות שניתנו

וניתן לאתרן ללא קושי  כי התקבלו במסגרת הליך מנהלי תקין, תועדו במקום נגיש חזקההחולפת, אשר 

רב העניין הציבורי במידע אכן כה רבות, דומה כי ההחלטות הנוגעות לבקשת העותר , אם דרבהא. רב

  המבוקש.

את ולבחון ז עומס מיוחד על כל משרד לרכאין יודגש כי המידע התבקש מכל אחד מן המשיבים לחוד. עוד 

לכרוך את כל הבקשות יחדיו כדי להציגן  1של המשיבה ניסיונה ההחלטות שהתקבלו אצלו ובענייננו. 

 .ף לא את המציאות ולא את המצב המשפטימשק וכמצריכות משאבים רבים איננ

 

עיכוב הרב בבחינת המידע ומסירתו, הנמשך למעלה מארבעה ל הצדקה ניכר כי אין כלאור האמור, ל .27

 .המחוקקבניגוד גמור למסגרת הזמנים הברורה שהגדיר , ו1תוך גיבויה של המשיבה חודשים, 

 וחשיבות המידע המבוקש תכליות חוק חופש המידע

יתרה . חוק הפרת ,בראש ובראשונהמהווה, לקבלת המידע,  בקשת העותרל המשיביםשל  חוסר היענותן .28

אינטרס הציבורי בחשיפת המידע וזכות הציבור ב אי מסירת המידע שהתבקש על ידי העותר פוגעת ,מכך

וקבע כי הן כוללות החוק עמד על תכליות העליון בית המשפט לדעת העומדים בבסיס החוק לחופש המידע. 

כן את הגשמת חופש הביטוי, הצורך בפיקוח אפקטיבי על השלטון, שימורו של אמון הציבור בשלטון ו

תכליות  קניינו של הציבור. ככל שניתן להצביע על הגשמת אומידע הנמצא בידי רשות ציבורית השהעובדה 

מ "עערבות יותר על ידי העברת המידע, כך עולה משקלו של האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת )

 . ((17.11.10)ניתן ביום  רשות ההגבלים העיסקיים –מדינת ישראל  נ' התנועה לחופש המידע 1120/08

 

מתחום המשפט הציבורי, בחקר סוגיות  הוא עוסקוציבורית  הוא עמותההעותר , שצוין בפתח הדבריםכפי  .29

 .ובנושאים הנוגעים לפעילות יםמפיק מחקר העותר. את יחסי רשויות השלטון בישראל חוקר ין היתרבו

 שבין מתחב המצויהבעלת חשיבות חוקתית ודמוקרטית,  וגייהלס הנוגע מידעמבקש  העותרבענייננו, 

 ת מעברלממשלהגבלת מרחב הפעולה הנתון  לביןלפי חוק  ורציפותו הייצוגי השלטון של הבסיסי העיקרון

, הלכה למעשה, בשל מגבלות פרי ההחלטות שהתבקשו על ידי העותר מתקבלות. בטעמים של 'סבירות'

אשר ככלל לא מפורסמות בקרב הציבור , היועץ המשפטי לממשלה הנחיות, ואף בשל פסיקת בתי המשפט

ערך ציבורי על פעילותם של משרדי הממשלה, והוא בעל  השלכות רחבותזה יש  מידעליחד עם זאת,  הרחב.

נחוץ ביותר לצורך קיומו של  הוא. בייחוד לאור התארכות תקופת ממשלת המעבר שאנו מצויים בהקריטי, 

 באופן עולותאלו  מטרות .ומוסדותיה הישראלית הדמוקרטיה של מאפייניה אודות על ציבורי ודיוןשיח 

 רשויותעידוד הפיקוח האזרחי על  כגוןחוק חופש המידע,  בבסיס העומדותאחד עם התכליות  בקנהמובהק 

 .והנגשת מידע בעל ערך והשפעה לציבור הרחב בישראל השלטון
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תכלית  איאף הבטחת חופש הביטוי ההרי שמחקר, לקבלת מידע לצרכי  הכאשר עסקינן בבקש בהמשך לכך, .30

עמד על חשיבות היכולת לדעת על מנת העליון בקשה. בית המשפט ל החובה להיענות לבקשההעומדת ביסוד 

משרד  6013/04עע"מ ידע בהגשמת מטרה זו )לממש את חופש הביטוי, ועל תפקידו של חוק חופש המ

 ((. 2.1.2006 )פורסם בנבו, ניתן ביום חברת החדשות נ' התחבורה

 

 את התכליותהעותר הוגשה בהתאם לדרישות החוק, והיא תואמת ומגשימה  כי בקשת מכל האמור עולה .31

 עומדת בניגוד מוחלט לחובה המוטלת עליהם לפי החוק. המשיביםשל  םשהתנהלותהעומדות בבסיסו, בעוד 

מלואה ב חשיבות הציבורית שבמסירת המידע מגבירה את משקלה של החובה ואת הדחיפות לקיימהה

 מחייב. מועדים שהחוקוב

 סיכום

מגבלות על הנוגעות לאת כלל ההחלטות, הכלליות והפרטניות, : ביקש מידע מוגדר ואלמנטריהעותר  .32

ועד להתכנסות הכנסת  20-תקופת בחירות, מיום חקיקת החוק לפיזור הכנסת המחמת ם המשיבי התנהלות

בחינת לבקשתו של העותר במלואה. שלל הפניות שנשלחו לא הועילו.  יבשה המשיביםמן  אחדאף לא . 22-ה

 באופן תמוה ללא קץ. הזמנים שהחוק קובע חלפו זה מכבר.הבקשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה נמשכת 

 . מגבה את המחדללאזרחים,  , שתפקידה לסייע בהנגשת המידע הציבורי1גם המשיבה 

 

שאלת המגבלות המוטלות על הממשלה ועל הכנסת  –וחוקתית רבה  שיבות ציבוריתלמידע המבוקש ח .33

זכותו  בפרט לנוכח המצב הייחודי המתמשך שמדינת ישראל נתונה בו בשנה החולפת. – בתקופת בחירות

 הממשלה בתקופת בחירות, ואיך הם נקבעים. של הציבור לדעת מהם גבולות הפעולה של

 

, לפניית העותרבמתן מענה  המשיביםאין מנוס מצו שיפוטי המחייב את  ,המשיביםכלל של  םלאור התנהלות .34

 . ידוהמידע שנתבקש על  מלוא ובמסירת

 

 הורות כן. האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד ל לאור

, אשר ייתנו ביטוי הולם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לעותר לפסוק הנכבד המשפט בית מתבקש, כן כמו

 המשיביםוריאלי למאמצים ולהוצאות שהיה עליו להשקיע כדי לקבל מידע בסיסי אשר מצוי במלואו בידי 

 .החוקית םמכוח חובת

 

 , ירושלים2019בנובמבר  20פ, "ב בחשון תש"כ

 

 

 מאיר בוחניק, עו"ד
 

 אריאל ארליך, עו"ד

 ותרעהכח -באי


