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  מתוקנת עתירה מנהלית

 1988-"חהתשנ, המידע חופש חוק לפי

 : )עם הגשת העתירה המתוקנת( הערה מקדימה

 מוגשת בזאת עתירה מתוקנת. 1.4.2020בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

העתירה דנן מגוללת סיפור חריג, סיפור שאינו נגמר, של השתמטות ממילוי חובת הדין מצד מי שתפקידו הוא 

יכולה היתה להסתיים . היא כמעט שנה אל כלל משרדי הממשלהמידע הוגשה לפני האכיפת הדין. בקשת 

)היועץ המשפטי לממשלה( זכתה  29במענה ענייני בתוך ימים או שבועות ספורים, אולם בהוראת המשיב 

דחיות נוספות )בתחילה במסגרת החוק, ולבסוף בחריגה ממנה(, עוד התעלמויות, לטיפול מיוחד: דחיות, 

, והכל תחת הוראה כוללת של מועד מבית המשפט גם לאחר שהוגשה העתירה דחיות ועוד בקשות לדחיית

 .לכל יתר המשיבים להפר את החוק 29המשיב 

למעלה משמונה חודשים )!!( עברו עד שהואילו בטובם המשיבים לגבש את ה"מדיניות" שלהם באשר למתן 

הזמן הזה ינם הפרטי הוא. ולאחר המידע המבוקש, כאילו אין חוק ואין בו לוחות זמנים וכאילו המידע קני

-תיאור אבסטרקטי –גם המעט שהואילו להעביר  .לסרב למסור את המידע –ראו זה פלא  –החליטו המשיבים 

 טרם העבירו ואף לא טרחו להודיע על לוחות זמנים למסירתו. –סטטיסטי וחסר ערך 

ביקש באופן גורף להעביר את המידע ש, לאחר שהעותרים סירבו 20.11.2019העתירה המקורית הוגשה ביום 

"החלטות ספציפיות לאשר או למנוע פעולה של המשרד, יחידותיו או יחידות סמך, לרבות  – העותר לפי חוק

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

הוגשה גם ביחס לחלקה הראשון  מקוריתהעתירה ה .במשרדו""ש של המשרד או גורם כלשהו היועמעל ידי 

שנקבעו בעניין זה )להבדיל מהחלטות ספציפיות(, משום שרבים מן  בנהלים ובכלליםשל בקשת המידע, שעסק 

לא מסרו אף את המידע הזה. במהלך החודשים שלאחר הגשת או שהגיבו אך וט לא הגיבו לבקשה שהמשיבים פ

הודיע העותר  19.3.2020יום בהמשיבים את המידע המבוקש בחלק הראשון, ולפיכך  העתירה מסרו )כמעט( כל

אולם עומד גם עומד על תשלום הוצאותיו גם ביחס ו עומד עוד על חלק זה של העתירה )כי אינלבית המשפט 

 .(אליה

מגבלות על בר , שכן מדובזו סוגיה קונסטיטוציונית ראשונה במעלההעניין הציבורי במידע המבוקש ברור לכל: 

ליהם מכוח פסיקת בית המשפט העליון ופרשנותה בידי ע, שנאסרות ושריה פעולות שבסמכות משרדי הממשלה

-זואולם היועצים המשפטים לממשלה ולמשרדיה. הסוגיה מעוררת עניין ודילמות נכבדות בכל תקופת בחירות, 

החשיבות הציבורית של  – כשהתארכה תקופת הבחירות במשך כמעט שנה וחצי: במיוחדהפעם יש בה עניין רב 

המידע עצומה, שכן ההחלטות המתקבלות משליכות על תפקוד המנגנון הממשלתי או קפאונו במשך תקופת זמן 

. ראוי שיהיה ידוע אילו פעולות נמנעו ואילו אושרו ומה היו ההנמקות להחלטות הללו. הדיון ארוכה מאד

 נושא זה חייב להתבסס על מידע, והמידע צריך להיות נחלתו של הציבור. הציבורי ב
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הוגשה לאחר שחלפו כל מועדי  המקורית . העתירה2.7.19בקשת המידע הוגשה לפני קרוב לשנה )!(, ביום 

 ההארכה והמידע לא התקבל.

רה ובה לראשונה סוף המשיבים תגובה מקדמית לעתי-מועד, הגישו סוף-, לאחר מספר הארכות15.3.20ביום 

התייחסותם לבקשה. ההחלטה היתה לסרב למסור את המידע המבוקש, ולהסתפק ב"מתווה", הביעו את 

 חלוקתן לפי טיב ההחלטה.שעיקרו מסירת מידע סטטיסטי אודות מספר ההחלטות שהתקבלו בעניין תוך 

, כפי לחוק ולפסיקה העתירה המתוקנת, מוגשת מחמת הסירוב, העומד בניגוד גם-, כמומקוריתהעתירה ה

 .שיוסבר להלן

הוגשה ביחס למידע שהיה קיים  מקורית. העתירה המועדי המידע המבוקשנוגע לתיקון נוסף שבעתירה דנן 

נשלחה אל כלל  16.1.2020במועדים ההם, בעת שהוגשה. מאז התקיימו עוד שתי מערכות בחירות. ביום 

המשיבים הודעת הבהרה, ובה נכתב כי "היקף המידע המבוקש במסגרת הבקשה... כולל את כל ההנחיות, חוות 

ועד למועד מסירת המידע על ידיכם או  26.12.18ום בי 20-הדעת וההחלטות... מיום החוק לפיזור הכנסת ה

. יודגש, כי אנו מבקשים לקבל את המידע העדכני ביותר המצוי בידיכם". כפי הקמת ממשלה חדשה בישראל

ומטעמי יעילות, היגיון וסדר שנכתב בהודעה, היא נמסרה בין היתר "כדי לחסוך הדיינות משפטית מיותרת"; 

 תאם לכך, והמידע המבוקש הוא המידע העדכני ביום מסירתו.טוב, מתוקנת גם העתירה בה

 .1מצורף כנספח א 16.1.2020רה מיום ההעתק הודעת ההב

העתירה המקורית תיארה את התנהלות המשיבים בחודשים שמאז הבקשה ועד להגשת העתירה, תוך תיאור 

ת המידע ובחוק. יש לדברים בבקש –מי יותר ומי פחות  –ההתעלמויות והאופן המזלזל שבו נהגו המשיבים 

תתמקד חשיבות רבה גם כעת, לשם פסיקת הוצאות. אולם הואיל וכעת ניתנה כבר עמדת המשיבים באופן גורף, 

  העתירה המתוקנת במצב הנוכחי.

את פנה לחלקים בעתירה המקורית המתארים את התנהגות המשיבים וועם זאת, בית המשפט הנכבד שב ומ

 .הפרות החוק שביצעו

 

 מבוא

 ,ללא דיחוי העותר ל ידיהמידע אשר התבקש עכל למסור את למשיבים בית המשפט הנכבד מתבקש להורות  .1

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

 

 כדלהלן: המידע המבוקש כעת הוא

לאשר או למנוע פעולה של הממשלה, של שר, של  אצל המשיביםכל ההחלטות הספציפיות שהתקבלו 

או חקיקת משנה, משרד ספציפי, יחידותיו ויחידות הסמך שלו, לרבות יוזמות חקיקה ותיקוני חקיקה 

 לממשלה או היועמ"ש "שהיועמ, שהתקבלו על ידי ת בחירותהמגבלות על סמכויות הממשלה בתקופלאור 
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ועד ליום מסירת המידע או יום הקמת  26.12.2018ם ; והכל מיושל המשרד או גורם כלשהו במשרדו

 .35-הממשלה ה

, באופן שייתן ביטוי להפרת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לעותרכן יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק 

החוק המתמשכת שאפיינה את התנהלות המשיבים בתיק דנן, לרבות התנהלותם ביחס לחלקה הראשון 

 .של הבקשה המקורית

 

 שהעותרלאחר את המידע כפי שמורה החוק. העתירה המקורית הוגשה לאחר שהמשיבים נמנעו מלמסור  .2

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

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

בשל פחו תוהמשפטיות שהלכו  הוצאותיולו לפי חוק וכן לקבל את  שהוא זכאיאת המידע  לידיולקבל 

 חדלונם של המשיבים.

של המידע חשיבותו  .חשיבות ציבורית רבההמידע המבוקש הוא מידע אלמנטרי מצד אחד, אך בעל 

 , המתארכתשמדינת ישראל מצויה בהלאור תקופת ממשלת המעבר , במיוחד והשפעתו על הציבור רבה

 באופן חסר תקדים. 

 

 , כדי שהמידע יהיה חשוף תוך כדי תקופת ממשלת המעבר. עבה במסירת המידהיתה דחיפות ר .3

לחמוק מן הדין ו"לצלוח" את תקופת ממשלות המעבר ללא חשיפת כעת, למרבה הצער, הצליחו המשיבים 

, הסבור כפי הנראה כי 29יו חסרות הסמכות של המשיב והכל תחת הוראות המידע וללא פיקוח ציבורי;

 הוראותיו להשהות את מסירת המידע כי טרם גיבש מדיניות גוברות על החוק החקוק.

חשוב אפוא להדגיש גם כעת: הצורך במידע עומד על כנו, בדיוק כפי שהיה בעת הגשת הבקשה ואף יותר 

לדחות את הקץ  –משרדי הממשלה המפירים את הוראות החוק  –מכך, למרות שעלה בידי המשיבים 

 ולחמוק מפיקוח ציבורי עוד תוך תקופת ממשלת המעבר.

 

חצי שנה; , לפני כ20.11.19נשוב ונדגיש כי העתירה הוגשה ביום  –מבחינת לוחות הזמנים לניהול העתירה  .4

ומתן הסעד. עמדת המשיבים כבר ובקשת המידע לפני כמעט שנה. אין להמשיך ולדחות את בירור העתירה 

בלוחות זמנים בית המשפט מתבקש להאיץ את בירור העתירה ניתנה במסגרת תגובתם המקדמית. 

 זה עתה.אך כאילו הוגשה  ולא לקבוע לה מועדיםמינימליים, 

 

 א. העותר

 מדיניות ציבוריתמשפט ציבורי, בתחומי העוסקת בחקר סוגיות עמותה ציבורית  הוא ,פורום קהלתהעותר,  .5

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

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

 י בתחומי עיסוקו.איש-כלכלינתמך על ידי ישות מדינתית כלשהי ולא על ידי בעלי עניין 
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 ב. המשיבים

במועד כלשהו  , הפועלת כיחידה של משרד המשפטים.היחידה הממשלתית לחופש המידעא יה 1 ההמשיב .6

או חלקם, לעכב את  כולם, 2-28למשיבים  1לאחר הגשת בקשת חופש המידע על ידו, הורתה המשיבה 

, היועץ המשפטי 29ידי המשיב עד לבחינת הבקשה על המבוקש בחלק השני של הבקשה מסירת המידע 

 . לממשלה

 

 )להלן: 1998-התשנ"חהכפופים להוראות חוק חופש המידע, הן משרדי הממשלה השונים,  2-28 המשיבים .7

 (. "המידע חופש"חוק  או"החוק" 

 

 היתה שהגיש העותר מצויהבקשת חופש המידע . כאמור לעיל הוא היועץ המשפטי לממשלה 29המשיב  .8

חלוף המועד החוקי לאחר הגשת הבקשה, ועד למועד הגשת העתירה, אף לאחר  כלשהומועד בבחינתו, מ

, נמסר לעותר כי ההימנעות 29המשיב אף שהמידע לא התבקש מ. , ועד לגיבוש ה"מתווה"למסירת המידע

 ממסירת המידע מקורה בו, ולפיכך, לשם הזהירות, צורף אף הוא כמשיב.

 

 תמצית הרקע העובדתי  ג.

וקו של העותר במערכת היחסים שבין הרשויות, חוקר הפורום את שאלת המגבלות המוטלות במסגרת עיס .9

העותר . 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 

 לממשלה.המשפטי 

גבלות על פעילות הההשפעתן של  קיבל עניין זה חשיבות יתירה: לאור התארכות תקופת ממשלת המעבר

 לציבור. ים, וראוי שהיקפן, תוכנן והשלכותיהן יהיו גלויהלכה והעמיקהגופי הממשלה 

 

)להלן:  לפי חוק חופש המידע מידע לקבלתבקשה  2-28 למשיביםהגיש העותר  2.7.19לאור האמור, ביום  .10

  כללה שני חלקים: בקשה זהה לכלל המשיבים הנ"ל, – בקשתו(. "הבקשה"

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

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

 ; "(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: " "רם כלשהו במשרדושל המשרד או גו "שהיועמשהתקבלו על ידי 

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

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

  ואילך(. 31.5.19) 22-הועד להתכנסות הכנסת  21

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

  .('ב כנספח רףצו; העתק אישור קבלת הבקשה בהודעת דוא"ל כנספח א' רף לעתירה המקוריתצו
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 מבוקש המידע.הוארכה התקופה שלגביה  (1)נספח אכאמור לעיל, במכתב נוסף 

 –אלו שהעבירו מידע חלקי, אלו שנמנעו מלהגיב, אלו שהאריכו את המועדים  –תגובות המשיבים השונים 

. הן רלוונטיות לצורך פסיקת 19.3.2020בהודעה המעדכנת מטעם העותר מיום ו הוצגו בעתירה המקורית

הנחתה את כלל  1משיבה ה –ככלל, ביחס למידע שהתבקש בחלק השני ומבוקש לעיין שם. ההוצאות, 

)העתק הודעה על  2בחינת הבקשה על ידי גורמים אצל המשיבה לאחר המשיבים שלא למסור את המידע עד 

 (.'דכנספח תירה המקורית לעצורף כדוגמה , 6הארכת תקופת הטיפול ששלחה המשיבה 

 

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. 

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

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

, אך איננה כוללת יוזמות חקיקה וחקיקת משנהלטות לגבי החגם הממשלתי. עוד הובהר כי הבקשה כוללת 

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

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

 

ים אף הם בעתירה המקורית. עיקרו של דבר, המשך ההתנהלות וההימנעות ממסירת המידע, מפורט .12

, מכתבי התראה העתירה המקורית הוגשה לאחר שאף לא משיב אחד מסר את מלוא המידע, לאחר שנשלחו

 .לשם סיוע בקבלת המידע המבוקש 1פנה למשיבה לאחר שהעותר ו

 

אליהן משום לאחר הגשת העתירה ולאחר שורה של בקשות דחייה מצד המשיבים )שהעותר נאלץ להתנגד  .13

תגובה מקדמית מטעם המשיבים לבית  15.3.2020שהאריכו את הפרת החוק הנמשכת(, נמסרה ביום 

 למסירת המידע. סירוב , הלכה למעשה,המשפט, ובה

 

 15.03.2020ד. "המתווה" שהציגו המשיבים בתגובה מקדמית מתאריך 

עם הגורמים הנוגעים "מודיעים המשיבים כי לאחר התייעצויות  15.03.2020בתגובתם המקדמית מתאריך  .14

טיבי בלבד". בטבלה יפורטו ג, הוחלט על מסירת המידע דרך "מתווה" בדמות טבלה ובה "מידע אגר"בדבר

וג וסיווגן לפי "סוגי הפעולות" שבעניינן התבקשה חוות דעת מטעם הייעוץ המשפטי, מספר הפניות לפי ס

 עמדת הייעוץ המשפטי בנוגע לפעולה. 

על פי ה"מתווה" המוצע המידע שיימסר בדבר החלטות או פעולות הממשלה יסווג לקטגוריות בצורה 

התקנת תקנות" וכיוצא באלו. המידע שיימסר  –"החלטות ממשלה" או "חקיקת משנה  –הכללית ביותר 

 כן גם יינתןשנעשו בכל קטגוריה. בכל קטגוריה  הפניות כמותעל  מספרי בלבדבכל קטגוריה יהיה מידע 

בהם היה שהמקרים  כמותעל "אופן הסיווג" של הייעוץ המשפטי בנוגע לפעולות, משמע,  בלבד מידע מספרי

 או מניעה משפטית לביצוע הפעולה. ,ביצועקשיים משפטיים ללא מניעה ל, היעדר מניעה משפטית
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 (ויה בתיק בית המשפט הנכבדמצ 15.03.2020 מתאריך שיביםתשובת המ)

 

מוטב היה לומר דברים כהווייתם: "המתווה" שהוצע על ידי המשיבים אינו אלא סירוב העברת המידע  .15

 המבוקש. 

, כי אם מידע הכולל את הבקשות מספר עלמידע כמותי  אינוהמידע שהתבקש )בחלקה השני של הבקשה( 

, כפי שנתקבלו בנוגע לפעולות המשרדים לאור הגבלות על הממשלה בתקופת בחירות עצמן ההחלטות

לא  פרזה;או ההחלטות, גם לא בפריימסר לא" המתווה. לפי "שהובהר גם בשיחה הטלפונית שצויינה לעיל

בביצוע הפעולה; ולא שה"קשיים"  ההחלטות; אף לא תיאור של עסקו שבהם יםהנושאיימסרו אפילו 

 , לדחות או לעכב פעולה. בהחלטה לאשרהנימוקים הסופיים 

 המשפטית העמדהמן הטבלה על  ללמוד ניתן לאהמשיבים הבהירו זאת במפורש בתגובה המקדמית: "

מן הפעולות  אילוהמלאה שניתנה לעניין פעולה או החלטה מסוימת. כן יודגש כי לא ניתן ללמוד מן הטבלה 

  ".פעולה ואלו לא לכדיבשילו וה קודמו

עקר, חסר פשר או משמעות ולא ניתן טיבי הוא מידע סטטיסטי חסר ערך. זהו מידע גהמידע העמום והאגר

ברור שהוא אינו מקיים אף לא אחת מן  1.כנדרש ציבוריים או דיון ביקורת ,פיקוח, מחקרלקיים באמצעותו 

 התכליות של החוק. המידע שיימסר אינו המידע שהתבקש, ולפיכך מדובר בסירוב הלכה למעשה.

. את המשך ניסיון ההסתרה וההתחמקות של משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי משקף "מתווה"הכך 

המגבלות המוטלות על של  ןטיבן והיקפלהסתיר מן הציבור את  מבקשים המשיבים מה-שום-לעאין ידוע 

 .. דין הוא, וראוי שיהיה גלוי לציבורתפקוד משרדי הממשלה בתקופת הבחירות

 

. כלומר, המשיבים סבורים כי כלל ההחלטות שניתנו בנוגע ומכליל סירוב גורףסירוב יש כאן, אלא  סתםלא  .16

הן החלטות שאין  – הכללכולן ללא יוצא מן  –לגבולות המותר והאסור בהפעלת סמכות בתקופת בחירות 

 למוסרן לעותר וכי חשיפתן לציבור תפגע באינטרסים שחוק חופש המידע מכיר כמוגנים.

די בכלליות ההחלטה וביחס הגורף לכלל ההחלטות כדי להבין כי מדובר בהחלטה שרירותית שאינה יכולה 

 .; נפרט על כך להלןבתי המשפט פירשוהולהלום את חוק חופש המידע והדרך שבה 

 

סותרים  "המתווה" המוצע, כלומר הסירוב להעביר את המידע, יחד עם ההנמקות שצורפו לו בכתב התגובה, .17

אפקט "הן הטענה כי מדובר בייעוץ פנימי בלבד, הן הטענה של חשש ל .את הדין הראוי ואףאת הדין המצוי 

ראשם בית בבתי המשפט ובמשקפות את החוק ואת דרך יישומו כפי שהותוותה טענות אלו אינן  – "מצנן

  המשפט העליון. כך בכלל, וכך בפרט בנסיבות העניין דנן.

                                                        
על מנת "לצד זאת יילקחו בחשבון, בין היתר, האינטרס שבשקיפות פעולות הרשות לעיני הציבור  :מרקר-עיתון דהעניין או למשל ר 1

מדינת ישראל הנהלת בתי  3908/11)עע"מ  " ...ביקורת ציבורית אפקטיבית וראויה על הרשותשיהא בידו לקיים דיון מושכל ולאפשר 

 (.)ההדגשה לא במקור( (22.9.2014) 47, 33מרקר עיתון הארץ בע"מ, -המשפט נ' עיתון דה
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 המשפטית ד. המסגרת

 המועדים למתן החלטה ולמסירת המידע לפי חוק חופש המידע

 כל מידע המצוי"לחוק(; מידע הוא  1)סעיף  לקבל מידע מרשות ציבוריתזכאי ישראל בכל אזרח או תושב  .18

 .(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 .19

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. 

 לאחר הארכות מנומקות.  

 

, הכל כמפורט בעתירה המקורית: התעלמו לחלוטין, ש כפי דרכואת  החוק, איש איהפרו דנן  המשיביםכלל  .20

חרגו ממועדים, הודיעו על הארכה אך לבסוף לא מסרו את המידע, וכולם נמנעו מהעברת המידע שבחלקה 

 השני של הבקשה. 

להימנע מהעברת המידע  29או המשיב  1נשוב ונזכיר כי אין כל משמעות חוקית להוראה מטעם המשיב 

, ואין חריג לטובת מי שממתין ברצונם להורות למוסרו. לוחות הזמנים נקבעו בידי המחוקקעד שיעלה 

, וגם לא היועץ המשפטי לממשלה, מוסמכים להורות לחרוג 1. לא המשיב להוראה מטעם היועמ"ש

 שלטון החוק. מלוחות הזמנים שקבע.

 

  בפסיקת ההוצאות. גם כאמור, אין להקל בכך ראש, ויש ליתן לכך ביטוי 

 

 וחשיבות המידע המבוקש תכליות חוק חופש המידע

זכות הציבור לדעת העומדים בבסיס בבאינטרס הציבורי בחשיפת המידע ו מסירת המידע פוגעתההימנעות מ .21

עמד על תכליות החוק וקבע כי הן כוללות את הגשמת חופש העליון החוק לחופש המידע. בית המשפט 

וכן  שלטוןרשויות הב הציבור אמון של שימורו, על השלטון יםאפקטיבי וביקורתבפיקוח  הצורךהביטוי, 

  .קניינו של הציבור ואה ציבורית רשות בידי הנמצא שמידעהעובדה 

רביב דרוקר נ' הממונה על יישום  7678/16מ "עעראו, להרחבה, למשל: הדברים ידועים ולא נאריך לשווא. 

"...דומה כי דברים תמציתיים : (דרוקר)להלן: עניין  (07/08/17, )הממשלה חוק חופש המידע במשרד ראש

אלה מדברי ההסבר להצעת החוק משקפים את התורה כולה על רגל אחת באשר לתכליותיו החשובות של 

חוק חופש המידע. מבין תכליות אלה דומה כי התכלית המרכזית של החוק היא מתן כלים לאזרח לקיים 

מדינת ישראל הנהלת  3908/11עע"מ בנוסף: ראו,  ;השלטון ועל מעשיהן ומחדליהן..."בקרה על רשויות 
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 7024/03מ "; עע(מרקר דה)להלן: עניין  (22.9.2014) 33, מרקר עיתון הארץ בע"מ-בתי המשפט נ' עיתון דה

להשכלה גבוהה נ' המועצה  9135/03; עע"מ (אריה גבע)להלן: עניין ( 06.09.06) עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמן 

  (.גבוההלהשכלה  המועצה)להלן: עניין  (2006) 217( 4, פ''ד ס)הוצאת עיתון הארץ

ככל . המידע, כך עולה משקלו של האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת חשיבותככל שניתן להצביע על 

 2.כך גוברת החובה להעביר את המידע ,שהאינטרס נשוא הבקשה הוא בעל חשיבות עקרונית ומהותית יותר

  

חוקר את יחסי  בין היתרבחקר סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ו והוא עוסקציבורית  הוא עמותההעותר  .22

 מידעמבקש  העותרבענייננו,  .ובנושאים הנוגעים לפעילות יםמפיק מחקר העותר. רשויות השלטון בישראל

 השלטון של הבסיסי העיקרון שבין מתחב המצויהבעלת חשיבות חוקתית ודמוקרטית,  וגיהלס הנוגע

מטעמים שקבע בית המשפט  ת מעברלממשלהגבלת מרחב הפעולה הנתון  לביןלפי חוק  ורציפותו הייצוגי

ההחלטות שהתבקשו על ידי העותר מתקבלות, הלכה למעשה, בשל מגבלות פרי פסיקת בתי . העליון

יחד  מפורסמות בקרב הציבור הרחב. אין הןככלל . הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ואף בשל המשפט

ערך ציבורי קריטי, השלכות רחבות על פעילותם של משרדי הממשלה, והוא בעל זה יש  מידעלעם זאת, 

נחוץ ביותר לצורך קיומו של שיח  הואבייחוד לאור התארכות תקופת ממשלת המעבר שאנו מצויים בה. 

  .ואופן פעולתם מוסדותיה, הישראלית הדמוקרטיה של מאפייניה אודות על ציבורי ודיון

עידוד  כגוןחוק חופש המידע,  בבסיס העומדותאחד עם התכליות  בקנהמובהק  באופן עולותאלו  מטרות

, ועובדת היותו והשפעה לציבור הרחבהנגשת מידע בעל ערך , בישראל השלטון רשויותהפיקוח האזרחי על 

 .של המידע שייך לציבור

 

. לקבלת מידע לצרכי מחקר החובה להיענות לבקשהתכלית העומדת ביסוד  יאהבטחת חופש הביטוי ה גם .23

עמד על חשיבות היכולת לדעת על מנת לממש את חופש הביטוי, ועל תפקידו של חוק העליון בית המשפט 

  3ו.חופש המידע בהגשמת מטרה ז

 

 את התכליותהוגשה בהתאם לדרישות החוק, והיא תואמת ומגשימה  תירההע התמונה ברורה אפוא: .24

מגבירה את משקלה של החובה ואת רבה, והיא החשיבות הציבורית שבמסירת המידע . העומדות בבסיסו

  הדחיפות לקיימה במלואה ובמועדים שהחוק מחייב.

 כבד עד מאד. –הנטל על כתפי מי שמבקש להסתיר את המידע 

 

  נוגד את החוק והפסיקה –הסירוב כלומר  – "ה. "המתווה

 , הקובעים כזאת:חופש המידע ( לחוק4)ב()9-ו( 2)ב()9סעיפים את סירובם תולים המשיבים בחריגים שב .25

 "רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:

                                                        
רשות ( )להלן: עניין 17.11.10)ניתן ביום רשות ההגבלים העיסקיים  –מדינת ישראל  נ' התנועה לחופש המידע 1120/08עע"מ  2

איגוד ( )להלן: עניין 6.1.05) 738, א.ב.א-משרד הבריאות נ' איגוד בתי אבות -מדינת ישראל  1825/02(; עע"מ להגבלים העיסקיים

 (.א.ב.א. -בתי אבות
 (.2.1.2006)ניתן ביום  חברת החדשות נ' משרד התחבורה 6013/04עע"מ   3
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 על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב;מידע    (2)

]...[ 

ידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי מ   (4)

רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר 

פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט 

 "התייעצויות הקבועות בדין;

 

על קבלת החלטות לשמור  – שרדממקצועי ב-להגן על השיח הפנימיהמשיבים טוענים כי החלטתם נועדה  .26

כי דברים אלו נכונים במיוחד בנוגע לחוות דעת טוענים המשיבים  .מצנן יצירת אפקטלהגן מפני ואיכותית 

  שניתנות על ידי הייעוץ המשפטי.

, )נושא ההחלטה, פרטי ההחלטה, השיקולים בהחלטה להחלטות בנוגע ממשימידע כל  ,המשיבים לטענת

עצמן  ההחלטותו הסופיות( ובכלל זאת חוות הדעת) שהתגבשו הדעת ותחו, (האם התקבלה ההחלטה

דעת  חוות"ו "משרדי-פנים דיון"חריגים בחוק חופש המידע בעניין ה מוגנים תחת – אלו כל –שהתקבלו 

 . אשר הרשות אינה מחויבת למוסרן "משפטיות

( היא ותיקה וברורה, 4)-( ו2)ב()9חרגה שבסעיף הברם, פסיקת בתי המשפט באשר לאופן יישום סעיפי ה

  .לפסיקה זו ולפיכך אינה יכולה לעמודעמדת המשיבים מנוגדת ו

 

 כללי – לחוק )ב(9בסייגי סעיף  שימושה

 בהתקיים רשות ציבורית שלא למסור את המידע רשאיתבהם ש חריגיםמקרים ההקובע את לחוק  )ב(9 יףסע .27

והסירוב הוא  הרשות בידי שנמצא המידע מסירת היא המידע חופש בחוק המוצא נקודת .תספציפיונסיבות 

 :שהבהיר בית המשפט העליון לא פעםכפי  .החריג

זו תתנהל במידה  צריך המקבל על עצמו משרה ציבורית להביא בחשבון מראש כי פעילותו במסגרת משרה"

עליו להביא בחשבון כי חשיפת המידע היא הכלל הנובע מעקרון השקיפות ומזכות הציבור ... 'חלון ראווה'רבה ב

 (.25פסקה , המועצה להשכלה גבוהה)עניין  ."..לדעת, ואילו חיסוי המידע הוא היוצא מן הכלל

 

-יש להשתמש במתינות, ולשקול היטב)ב( 9 יףבסעשסייגים ב כי הדגיש אף העליוןביהמ"ש לא זו בלבד,  .28

 4.היטב האם וכיצד להסתמך עליהם

  5."והם אך בגדר תנאי הכרחי אך לא תנאי מספיק הפסוק סוף םאינ" ()ב9 יףסע תחת הסייגים המעוגנים

 

 .לחוק 10-11 בכפוף לסעיפים 9בסייגי סעיף יש לבחון את השימוש חוק חופש המידע קובע כי  .29

בין היתר, חייבת הרשות לתת דעתה " 9בבד עם ההסתמכות על חריגי סעיף -קובע כי בדלחוק  10סעיף 

לענינו של המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו, וכן לענין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על 

 מוסיף וקובע כי גם אם תחליט 11"; סעיף בריאות הציבור או בטיחותו, או שמירה על איכות הסביבה

                                                        
 .11, פסקה השכלה גבוהההמועצה לעניין  4
 .10, פיסקה גישהעניין  5
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, עליה לבחון היטב האם ניתן לגלות את המידע תוך השמטת 9הרשות שלא למסור את המידע מכוח סעיף 

הוא היוצא מן הכלל,  9פרטים. בית המשפט העליון חזר והבהיר ושנה ושילש כי השימוש בחריגי סעיף 

, ובו בלבד, כדי (4)ב()9אין הרשות יכולה להיתלות בסעיף " :11-ו 10וייעשה רק בכפוף להוראות סעיפים 

לחוק  11-ו 10עליה ליתן דעתה גם על השיקולים המנויים בסעיפים  הלדחות בקשה לגילוי מידע, ושומ

 6".ועל הוראותיהם

 

 בכולם  – האפקט המצנןבעניין  ראוי בהחלט לציין כי פסקי הדין שאליהם הפנו המשיבים בהנמקה לעמדתם .30

 נסקור בקצרה: . המידע את לפרסםדווקא הורה  העליון"ש ביהמ

 יףסעשבמוגנים תחת החריג פנימיים של משרד הביטחון  שמסמכיםלמרות  כיביהמ"ש קבע  גישה בעניין

במלואם  לפרסם "שביהמ הורה גבע אריה בענייןגם . 10 הוראות סעיף לאור המידע את למסור יש ,)ב(9

 ןאפקט מצנלהימנע מהחשש של וכדי  ,הארנונה נטל בנושא בדיקה ועדת של פנימיים דיונים של ליםופרוטוק

הפעילה  לא הרשות כי"ש ביהמ קבע גבוהה להשכלה המועצה; ובעניין הורה על השמטת שמות הדוברים

נון ותקצוב פנימיים של ועדות תכ של הדיונים הפרוטוקולים את לפרסם והורהבסירובה  סביר דעת-יקולש

 .ובקשות רישיון

 

שמירה על ו פנים משוא ללא חופשיתבצורה דעות  הבעת, משרדי-הפנים הדיון שחופ חשיבות על חולק אין .31

מפרה וכוללנית כפי שנעשתה במתווה המוצע  תפגור החלה, הכבוד בכל אך. בעבודת הרשות שיח חופשי

 .בנושא וענפהמהתשתית החוקית הקיימת וממסורת פסיקה ברורה  גה רבתייחרחורגת את החוק ו

 

 

 )ב(9שימוש לקוי בסעיף  –טענת ה"אפקט המצנן" שבפי המשיבים 

דחה לא מכבר טענה דומה של  –במותב אחר )כב' השופט א' דראל(  –בית משפט זה ראשית חכמה,  .32

 הדעת חוות לפרסםהורה עת משפטית. בית משפט זה ד-המשיבים בעניין "אפקט מצנן" על גילוייה של חוות

 :משרדי ללא השחרה או צנזור חלק מהמידע-הפנימי הדיון בסוף שהתגבשו

, אף שספק אם הוכחה 'אפקט מצנן'"אוסיף בקצרה כי לא מצאתי כי חשיפת חוות הדעת תביא ל

המסמך כאמור הוא חוות דעת  ..קונקרטית של אפקט כזה נדרשת, אלא חשש בעל גוון כללי .

ע לדיונים שיתקיימו שלמה ומוגמרת, אין בפרסומה כדי לפגום במעמדה ובתוכנה או להפרי

  7."אודות יישומה על רקע עמדתם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר או גורמים אחרים

 

כפי שציינו סתמך על הגנה מפני אפקט מצנן. מ בבקשהסירוב המשיבים להעביר את המידע והנה שוב,  .33

כאן פסיקת בית המשפט גם להגן ממצב של אפקט מצנן. עם זאת, בין היתר )ב( אכן מבקש 9 יףסע ,המשיבים

                                                        
חני בריגע נ' המועצה  2416/18(; ראו  בנוסף )עע"מ 35( פיסקה 9.1205.0) משרד הביטחון נ' גישה –מדינת ישראל  3300/11))עע"מ   6

 (.המועצה להשכלה גבוהה(; עניין 12.02.19) המקומית ירוחם
)ניתן ביום  3, פס' חופש דת ושוויון נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד המשפטיםל - חדו"ש  71-02-43828ם( -עת"מ )י   7

 (. זהבה גלאון(; ראה בנוסף עניין 01.10.17
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ובאופן  של אפקט מצנן מיצירת מצב ערטילאיחשש מפני גן העליון סייגה את הסייג: הסעיף לא נועד לה

המעוגן בנסיבות הספציפיות של המקרה חשש מתקיים שבו אך ורק במקום גן מבקש לההחוק . גורף כל כך

 8.ונתוניו הקונקרטיים הנדון

 

 םה. והבקשה מיצירת מצב של אפקט מצנן מתקיים בנסיבות המקרה החששלא הסבירו מדוע  המשיבים .34

 . כך, למשל, ציינו אתןהחשש מהאפקט המצנעצם על  כלליתוהסתפקו במסירת הנמקה ערטילאית 

 7פסקה ) "משפטיות סוגיות מספר של מעמיקה בחינה חייבה אשר משפטית מבחינה הנושא"מורכבות 

לשיח המתקיים בין היועץ המשפטי לממשלה... לבין הדרג הפוליטי , וכי "בכל הנוגע לתגובה המקדמית(

וגורמי המקצוע במשרדי הממשלה, נודעת חשיבות מיוחדת להגנה על חופשיות הדיון הפנימי..." )פיסקה 

17).  

דעת -ניסה כבר לקבל הגנה גורפת מפני מסירת חוות 29אלא שכאמור לעיל ניסיון זה כבר נדחה. המשיב 

. מדוע לשוב ונדחה –ון זה )כמובן, למעט במצבים שהוא מחליט שמסירתן רצויה בעיניו( משפטיות בטיע

 כי מותב אחר יהיה נוח יותר? "שיטת מצליח"? 29ולבקש? שמא סבור המשיב 

 

 כי:  אריה גבעעניין כבר הדגיש במפורש ב הלא בית המשפט העליון

על הגורמים הרלוונטיים ברשות די אין משמעם של דברים כי עצם החשש הערטילאי מפני השפעה "

המועצה ; וראו גם עניין 15פסקה ..." )בו כדי לפטור את הרשות מחובתה הרחבה למסור המידע

 .(20, פיסקה להשכלה גבוהה

 

 .שלנו מקרה בנסיבותאופן הוא מתקיים  ובאיזה מצנן מאפקט חששבענייננו  מתקיים מדועאפוא  ברור לא .35

כלל לא ברור איזה חשש או מורא יוטל על יועצים משפטיים אם יוודע כי בעניין מסויים חיוו דעתם שהוא 

; זאת כשאפילו אין מבוקש כי נותני חוות הדעת בסמכותו או לא בסמכותו של המשרד בתקופת בחירות

  יחשפו בשמם.

 

ה זאת מעל כל גבעה רמה. כך אדרבה, כשהיועץ המשפטי לממשלה מעוניין לתת פומבי לעמדתו הוא עוש .36

 מיום 4868 החלטההפלאשמורה )היה בהחלטת הממשלה בעניין הקמת ועדת בדיקה למח"ש והעלאת בני 

(. היועץ המשפטי לממשלה התנגד בכל תוקף להחלטה, מחמת תקופת בחירות, והתנגדותו 9.2.2020

פרש היועץ  –ה עתירה בכל כלי תקשורת ואף בהודעת דוברות מטעמו; ולכשהוגש –ביוזמתו  –פורסמה 

 המשפטי לממשלה את עמדתו בצד להליך בבג"ץ.

איך אחר כל זאת יכול היועץ המשפטי לממשלה לטעון כי עצותיו בעניין זה נתונות תחת חשש של אפקט 

יש  –בעניין מסויים המצב המשפטי  מהואדרבה, אם הוכרע מצנן? כמה חוסר תום לב יש בטענה זו!  

 להודיעו ולפרסמו ברבים!

  הנטענת מן השפה ולחוץ.היא אפוא טענה ריקה  , בכל הכבוד,םהמשיבי טענת

 

                                                        
 .20, פיסקה המועצה להשכלה גבוההעניין  8
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ל אפקט מצנן ספציפי, לא ניתן היה להסתמך עליו עבור כלל ההחלטות עיתירה מכך, גם אילו היו מצביעים  .37

  י שהוצע ב"מתווה". אין כל דרך להצדיק את הסתרת המידע באופן כה גורף וכוללני כפ באופן גורף.

 

במחיקת שמות העובדים או במחיקת  יםהמשיב מסתפקים היו לו היה דיגם אם ישנו אפקט מצנן,  –ועוד  .38

  9.; כך פסקו בתי המשפט בעניינים דומיםהחשש מתקיים להם בנוגע אשר וימיםפרטים מס

 

ליבו של -העוסק בלבולבסוף, כפי שהובא לעיל בהרחבה, יש משנה תוקף לדברים הואיל ומדובר במידע  .39

ובעל עניין ואינטרס ציבורי גבוהים וחשובים מאוד, כל שכן בעת של הגבלות לאור  המשטר הדמוקרטי

 לקבל הסיכויים יגברו כך יותר ומהותית עקרונית חשיבות בעל הוא שהאינטרס כלתקופת בחירות. כמו כן, כ

 ובכלל זאת גם בחשש מאפקט המצנן: העתירה את

בענייננו, אין חולק, כי לנוכח החשיבות הציבורית של דיוני הוועדה והמלצותיה, בנושאים בעלי "

חשיבות עיקרית, רבה ומכרעת, לכלכלת המדינה ולחברה, ולאור השלכות המלצות הוועדה על הליכי 

-וכן הדיונים הפנימיים, הגובר עלתמעלה בפרסום -בראינטרס קיים  –החקיקה שבאו בעקבותיהן 

 (.18, פס' זהבה גלאון..." )עניין פני האינטרס הכללי בחיסוי הדברים מחמת החשש מ"אפקט הצינון"

 לעיל(. 34הפניות נוספות בפס' )ראו 

 

והפסיקה,  , ההסתמכות על חשש האפקט המצנן אינה יכולה לעמוד למשיבים, לאור החוקסיכומו של דבר .40

 :טעמים רביםחמת מ

 , אין די בחשש ערטילאי;החשש וטיבויש להצביע על  .א

אין הגנת 'אפקט מצנן' על כל  – יש להצביע על החשש ולהסבירו ביחס לכל החלטה, ולא באופן כוללני .ב

 ;חוות דעת משפטית באשר היא

 תרה כללית.השחרת שמות הדוברים וכדומה, ולא בהס –גם אם יש חשש, יש לנקוט במידתיות  .ג

אין לקבל את הטענה שעה שהיועץ המשפטי לממשלה מחליט לפי שיקוליו מתי לפרסם את עמדתו ומתי  .ד

 לא. הדבר מוכיח כי אין כל חשש לאפקט מצנן.

 חשש לאפקט מצנן מאבד ממשקלו.גם כשמדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית רבה,  .ה

 

 סירוב מחמת טיעון מדיניות בשלבי עיצוב 9)ב()2(

אין מדובר במדיניות בענייננו ספק אם אמנם עומדים המשיבים מאחורי טענה זו, שנשמעה בשפה רפה.  .41

הנ"ל( דחה טענה  חדו"ש. בית משפט זה )בעניין בהחלטות שהתקבלו והן נחלת העברבשלבי עיצוב כי אם 

ו המשיבים כי דומה של המשיבים ביחס לחוות דעת משפטית. העניין שם היה אפילו קל יותר, שכן שם טענ

השלכות חוות הדעת עודן בבחינה ובתיקון. בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי מדובר בחוות דעת גמורה; 

הדברים עולים  קל וחומר לענייננו, כשברור שהבקשה נוגעת לאירועים שלגביהם התקבלה כבר ההתחלה.

                                                        
; (עיתון הארץ( )להלן: עניין 2004) 11, פס' 150( 5, פ''ד נח)הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' משרד המשפטים 7759/01עניין ע"א  או)ר 9

( )להלן: 08.11.18)פורסם בנבו,  קר שרותי רפואה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית מחוז דן  35783-07-18; עתמ )ת"א( זהבה גלאון

 ((.קר שרותי רפואהעניין 
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יצוב", היינו שלב "מלאכה חצי באופן מובהק גם מפסיקת בית המשפט העליון בעניין זה לעניין "שלבי ע

 10גמורה", "הבעת עמדות", "הצעות חצי אפויות".

 

ר , בסמוך לאח2-ו 1כפי שהודגש בפרק העובדתי, הדברים הובהרו בשיחת טלפון בין הח"מ ונציגי המשיבים  .42

הובהר כי לא התבקשו התייעצויות ודיונים פנימיים בין גורמי הייעוץ המשפטי והמשיבים.  הגשת הבקשה.

 במשרדי גורמים, כלליות ופרטניות, שהתקבלו על ידי החלטות אופרטיביות סופיותכל שנתבקש הן 

, וכן פעילותן בעת המשיבות את מחייבות ואשר, , לרבות הייעוץ המשפטי המשרדי או הממשלתיהממשלה

 שניתנו להן.  נמקותהה

 

 , וחסיונה של חוות דעת משפטית(4)ב()9סירוב מחמת טיעון הדיונים הפנימיים )

 :כאן יש להשתמש בחריג במשורה ובמתינות בדומה לטיעון האפקט המצנן, גם .43

קיומו של חשש כללי מפני הפעלת ברם, אין להפוך שיקול זה לחסם מוחלט מפני גילוי המידע. "...

( 4)ב()9חיצוניים לא די בו על מנת שהרשות תוכל לעשות שימוש בעילת החיסיון של סעיף לחצים 

יש לבחון חשש זה על רקע נסיבות העניין ואופיו של הנושא הנדון, כאשר ברקע הדברים הציפיה . לחוק

חריג כי מי שנוטל חלק בעשייה הציבורית יידע כי הכלל הינו כלל של גילוי ואילו חיסיון המידע הוא ה

 ור(.( )הדגשה אינה במק22 'פס, גבעאריה " )עניין .לו, כי הוא יעמוד בלחצים ויפעל באופן מקצועי וענייני

 

לא כל חוות דעת חוסות תחת החריג אך  ()ב9שבסעיף לחסות תחת החריג  עשויותחוות דעת משפטיות  .44

כך גם פסק בית משפט זה )השופט  .גם בעניינן של חוות דעת, נקודת המוצא היא שיש למוסרן .)ב(9 יףבסע

  11דראל( כמובא לעיל.

 

או במהלך הדיונים מדיניות עיצוב הלמנוע פרסום של מידע בשלבי היא ( 4)ב()9מטרת הסייג בסעיף  .45

 . בו ההחלטות שנקבעו או הדיוןתוצאות  על המידע מסירת אתלמנוע  ההכוונ אין אך ,הפנימיים

במלך הדיונים הפנימיים לבין תוצריו הסופיים שאותם שהתגבשו ביהמ"ש העליון הבחין בין הצעות שונות 

 יש לפרסם: 

משנתקבלה הצעה ונתגבשה לכלל מדיניות או להחלטה אופרטיבית, הרי שבמצב הדברים "...

מלצות, זאת, להבדיל מהצעות, טיוטות, התייעצויות, ה. הרגיל, על הרשות לחשוף את מדיניותה

 12."דיונים, מזכרים ומכתבים פנימיים שהועלו והוחלפו במהלך גיבוש המדיניות או ההחלטה

העותרת ביקשה בדיוק זאת: מדיניות והחלטות אופרטיביות. העותרת לא ביקשה הצעות, טיוטות, 

 התייעצויות, המלצות ודיונים.

                                                        
 .200( 2000)דעת באור חוק חופש המידע זכות הציבור ל; ז' סגל 19, פיסקה גישה; עניין 16-15, פסקאות גבעראו עניין  10
 (.1.10.17) לחופש דת ושוויון נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד המשפטים -חדו"ש   17-02-43828ם( -עת"מ )י 11
יוסף   18-01-65713((; ראו עת"מ )ב"ש( 2000) 200הזכות לדעת באור חוק חופש המידע ; וראו גם זאב סגל 19, פיסקה גישהעניין   12

לחופש דת ושוויון נ' הממונה על העמדת מידע לציבור  -חדו"ש   43828-02-17ם( -(; עת"מ )י21.06.18), בוקובזה נ' מדינת ישראל 

 .19(, פסקה 1.10.17) במשרד המשפטים
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על  עמד"ש ביהמ ,)ב(9 סעיף של בסייגים שימושל הנסיבות החריגות מתקיימות בהםשהנדירים  במקרים .46

 . בלבד לפגוע בעבודת הרשות יםשעלול הפרטיםה של השמט תוך המידע פרסום את לבחון שישכך 

שעניינו בהגשת כתבי אשר המשיבים בתשובתם הפנו אל דעת המיעוט שבו,  ,עיתון הארץבעניין  גםכך 

 פורסםרקליטת המדינה אשר פהדעת של -זה התבקשה חוות דין-. בפסקאישום נגד ראש הממשלה המכהן

בוקשת הוגדרה המ הדעת-ותלמרות שחו .של היועץ המשפטי לממשלה הדעת-ותכי היא סותרת את חו

 כתובלץ המשפטי לממשלה כי יש להורות ליוע הורה ת המשפטבי כ"נייר עבודה" ולא כחוות הדעת הסופית,

 . ולפרסם אותם בקצרה אך באורח ממצה את הנימוקים שעליהם סמכה פרקליטת המדינה את עמדתה

 

אינה יכולה לסייע להם.  13החותרים קיבוץבשולי הדברים נציין כי הסתמכותם של המשיבים על פסק הדין  .47

ושא לגופו עניין חופש המידע נדון שם בקצרה כנושא אגבי ושולי. מוטב להסתמך על פסקי דין שעסקו בנ

 ולעמקו. 

התייתר  בית המשפט במפורש כישם קבע  תמוה אף יותר. 14רז חנההניסיון להסתמך על פסק הדין בעניין 

פני הפגיעה מלאור חשש ממשי )א( 9מכוח סע'  נאסר(, מכיוון שפרסום המידע 4)ב()9הצורך לדון בסייג תחת 

 (. הדין קלפס 13 הק)פס ביחסי החוץ של המדינה

 

 המשאביםטענת הקצאת 

 במסגרת המתווה טוענים המשיבים כי יישומו כפוף לסוגיית הקצאת המשאבים. זו טענה תמוהה.  .48

חלטות שניתנו . מדובר בה20-הבקשה התייחסה להחלטות שניתנו מאז חקיקת החוק לפיזור הכנסת ה

במקום כראוי כי התקבלו במסגרת הליך מנהלי תקין, תועדו  חזקהבמהלך השנה וחצי האחרונות, אשר 

 . נגיש וניתן לאתרן ללא קושי רב

העותר מתקשה להעלות על דעתו שהחלטות בעניינים כה נכבדים, בסוגיה הנוגעת ליסודות משטרנו, אינן 

 מתועדות כשורה ויש קושי לאתרן.

 

אחדים מהם אף הודיעו כי המידע מצוי בידם  עוד יודגש כי המידע התבקש מכל אחד מן המשיבים לחוד. .49

אין עומס מיוחד על כל משרד לרכז ולבחון את ההחלטות  למוסרו. 29שור מטעם המשיב ומחכה לאי

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

 משאבים רבים איננו משקף לא את המציאות ולא את המצב המשפטי.

 

 סיכום

מגבלות על הנוגעות לאת כלל ההחלטות, הכלליות והפרטניות, : ואלמנטריביקש מידע מוגדר העותר  .50

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

                                                        
  (.2001) 639( 5, פ"ד נה)נ' מינהל מקרקעי ישראלקיבוץ החותרים אגודה שיתופית חקלאית רשומה  6268/00בג"ץ  13
 (.24.07.2019) חנה רז בורר נ' משרד החוץ 5958/18עע"מ  14
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לבקשתו של העותר במלואה. שלל הפניות  יבשה המשיביםמן  אחדאף לא או עד למסירת המידע.  35-ה

לבסוף באופן תמוה ללא קץ.  הינת הבקשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה נמשכבחשנשלחו לא הועילו. 

 ערך שלו בלבד.-אור סטטיסטי חסריהחליט שלא למסור את המידע, אלא ת

 

שאלת המגבלות המוטלות על הממשלה ועל הכנסת  –שיבות ציבורית וחוקתית רבה למידע המבוקש ח .51

 .וחצי החולפותבפרט לנוכח המצב הייחודי המתמשך שמדינת ישראל נתונה בו בשנה  – בתקופת בחירות

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

 למשיבים זכות למנוע מן הציבור את המידע הזה.

 

, לפניית העותרבמתן מענה  המשיביםאת  אין מנוס מצו שיפוטי המחייב ,המשיביםכלל של  םלאור התנהלות .52

 . ידוהמידע שנתבקש על  מלוא ובמסירת

 

, לדחות את שיקול דעתם של המשיבים הנתלים בסעיפי )ד(17נזכיר כי בית משפט זה רשאי, לפי סעיף  .53

ה. אין ספק כי זה המצב כאן, ובית הבקש )ב(, אם רואה שהעניין הציבורי עדיף וגובר על הטעם לדחיית9

 לעשות שימוש גם בסמכותו זו. –ככל שיראה צורך  –המשפט מתבקש 

 

 . , כמפורט במבוא לעתירה מתוקנת זוהורות כןהאמור, 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

 

המתוקנת אין כל עובדות חדשות, לבד ממסמכים, ולפיכך היא נסמכת על התצהיר שצורף בעתירה ** 

 לעתירה המקורית.

ף"ון תשבסי 'ד  
2020במאי  27  

 ירושלים

  

 מאיר בוחניק, עו"ד אפרת סונא, עו"ד
 

 אריאל ארליך, עו"ד

 עותרכח ה-באי
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 "ףתש בטבתט "י
 2020 בינואר 16

 לכבוד:
 (48737-11-19בעת"מ  28-2)המשיבים  משרדי הממשלה

 בעת"מ הנ"ל( 1)המשיבה היחידה הממשלתית לחופש המידע 
 

 שלום רב,
 

 - בתקופת בחירות ממשלההסמכויות  בעניין הגבלת חופש המידעת בקשהנדון: 
 הודעת הבהרה 

 

במסגרתה ביקשנו לקבל את ו,  1966-התשנ"ו  הוגשה מטעמנו בקשה לפי חוק חופש המידע,  2.7.19ביום    .1

 המידע שלהלן:

כלל הנחיות היועמ"ש, ההוראות, הנהלים והמכתבים שיצאו מטעם היועץ המשפטי של המשרד  .א

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

 חירות;ב

החלטות ספציפיות לאשר או למנוע פעולה של המשרד, יחידותיו או יחידות סמך, לרבות יוזמות  .ב

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

 .שהתקבלו על ידי היועמ"ש של המשרד או גורם כלשהו במשרדו

 

 20.11.19ביום הגשנו , וחלוף המועדים הקבועים בחוק בוקשהמהמידע בעקבות סירובכם למסירת  .2

 (.48737-11-19)עת"מ  המידע המבוקש עתירה לבית המשפט לקבלת

 

חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת התקבל  )לאחר הגשת העתירה(    11.12.19ביום  ,  כידוע,   .3

, הממשלה המכהנת מכך כתוצאהוהוכרז על קיום מערכת בחירות נוספת. , 2019–הבחירות, התש"ף

  .הנוגע לבקשהכעת מוסיפה לתפקד כממשלת מעבר, על כלל המשמעויות הנגזרות מכך לעניין 

 

למען הסר ,  סירובכם להיענות לבקשתנו  מחמתהנגרם    לאור האמור, בשל העיכוב הניכר במסירת המידע .4

בקשת היקף המידע המבוקש במסגרת כי להבהיר , נבקש וכדי לחסוך הדיינות משפטית מיותרת ספק

חלטות הדעת וההנחיות, חוות  ההכולל את כלל    (העתירהבמסגרת  גם    לפיכךו)  2.7.19מיום  חופש המידע  

ד ועד למוע, 26.12.18ביום  20-, מיום החוק לפיזור הכנסת הבעניין סמכויות ממשלה בתקופת בחירות

יודגש, כי אנו מבקשים לקבל את המידע  .או הקמת ממשלה חדשה בישראל כםמסירת המידע על יד

 העדכני ביותר המצוי בידיכם. 
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   2 מתוך 2 עמוד

 

 

 7הבהרה זו בקשה לפי סעיף ביש לראות , לשם הזהירות בלבדוככל שתעמדו על כך למעלה מן הצורך,  .5

המצורפת , כשאנו שבים ומתחייבים לעמוד בכל תשלום בהתאם להתחייבותנו לחוק חופש המידע

  .2.7.19 בקשה מיוםל

 

 

 ראש מחלקת ליטיגציה
 פורום קהלת

 

 

 העתק: עו"ד אחוה ברמן, פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(


