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 ד  ג  נ

  
 חברת החשמל .1

 ירושלים 44רח' המלמד 
 

 רשות החשמל .2
 ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, 

 , ירושלים 7רח' מחל 
 02-5419660; פקס: 02-5419634/629טל:  

 
   

 תוהמשיב

  עתירה מנהלית

 1988-"חהתשנ, המידע חופש חוק לפי

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

 .("חוק חופש המידע"או  "החוק" –להלן ) 1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח 7ת סעיף בהתאם להוראו

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

שוב ושוב, העותר פנה את המידע כפי שמורה החוק.  ותמוסר ןאינ ותכמפורט להלן, עתירה זו מוגשת כי המשיב

ות את סוף ימלאו המשיב-רוח ודחה את הגשת העתירה כדי למצות את האפשרות שאולי סוף-המתין באורך

  ואין חובה למסור מידע. נוהגת כאילו אין חוק 1המשיבה אולם לפי חוק.  חובתן

 ., למרבה הצער, אף היא מנסה לחמוק מחובתה2המשיבה 

 

החלטה ה ידע בנוגע לתשתית העובדתית שעמדה בבסיסמ – רבה ציבורית חשיבותבעל הוא המידע המבוקש 

, הכרה החשמלשל חברת ₪( מיליון  669יליוני שקלים )רשות החשמל להכיר בחריגה בגובה מאות משל 

 . , כפי שיבואר להלןשמשמעותה הטלת העלות על הציבור דרך תעריף החשמל
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 א. העותר

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

לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, לקידום חירות הפרט ועידוד יישום הפורום פועל ציבורית וכלכלה. 

אינו נתמך על ידי ישות מדינתית כלשהי ולא על ידי בעלי עניין  פורוםה .עקרונות השוק החופשי בישראל

 אישי בתחומי עיסוקו.-כלכלי

 

בתחום  ;האנרגיה בישראל עיסוקו של הפורום בהסדרת משקמעניינו של הפורום בנושא הנידון נובע 

. לצד הרשויות הסטטוטוריות מצדבפיקוח ו ;החברות הממשלתיות ן שלפעילותכלל ב ;תאגידי החשמל

של גופי השלטון במדינת ישראל וזכותו של שקיפותם בחתירה ל אלו, עניינו של הפורום במידע יסודו גם

לציבור  הפורוםהעבודה של  וצריתהנגשת הכל לשם  .המצוי בידי רשויות השלטוןהציבור לקבל מידע 

 מקבלי ההחלטות.לו

 

 ותהמשיבב. 

חברת החשמל היא חברה חברת החשמל(.  –חברת החשמל לישראל בע"מ ) להלן  היא 1המשיבה  .2

ממשלתית ציבורית. חברת החשמל היא מונופול מוכרז, ופעילותה כוללת, בין היתר, ייצור חשמל, הולכתו, 

 .הספקה, מנייה )הפעלת מונים( ועוד. כיום היא פועלת גם כמנהל מערכת החשמל

 

כיום מוכרת רשות החשמל כפי שהיא  .(או רשות החשמל הרשות –)להלן  היא רשות החשמל 2המשיבה  .3

לחוק משק  13עם מינהל החשמל בהתאם לתיקון דאז , כשאוחדה רשות החשמל 2015הוקמה בשנת 

 .1996-ו", התשנהחשמל

לרשות החשמל שני כובעים: בכובעה האחד היא רגולטור עצמאי, האחראי בין היתר באופן בלעדי על 

קד על עצמאותו והפרדתו ממשרד האנרגיה. בין סמכויותיה קביעת תעריף החשמל, ואשר המחוקק ש

את תעריף החשמל. בכובעה האחר היא  ובהתאם להוראות החוקהמרכזיות לקבוע לפי שיקול דעתה 

 .מייעצת לשר האנרגיה

 

גוף מאסדר וגוף  –, אף שברור כי מדובר בגופים נפרדים במאוחד המשיבות שתי נגדעתירה זו מוגשת  .4

אחד הוא. מידע כמעט זהה התבקש משתי  –המידע המבוקש  –מאוסדר. זאת משום שנושא העתירה 

 גהנה, כשכל  משיבה לזולתה מאחת האחריות העברת תוךהמשיבות, כפי שיובהר להלן, והללו לא מסרוהו 

העברת האחריות מרשות ת עצור אבדרכה שלה. כדי לחסוך זמן שיפוטי יקר, כדי לייעל את ההליך וכדי ל

 לכל משיבה.  ביחסלהלן יפורטו הטענות השונות . נגד שתיהן במאוחדאחת לחברתה, הוגשה העתירה 
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 ג. תמצית הרקע העובדתי 

 החלטת רשות החשמל להכיר בעלויות פרויקט להכרה ולהתקנה של מתקנים להפחתת פליטות

 אין מנוס מהקדמת רקע קצר.  , וכדי שעניינו של המידע המבוקש יהיה מובן,כדי שהתמונה תהיה ברורה .5

 

, בבוא רשות החשמל לקבוע את תעריף החשמל היא 1996-לחוק משק החשמל, תשנ"ו 31בהתאם לסעיף  .6

 .רשאית להביא בחשבון הוצאות שהוציאה חברת החשמל לצורך ייצור החשמל

פרויקט להקמה ולהתקנה של מתקנים להפחתת "ההחליטה רשות החשמל להכיר בעלויות  זובמסגרת 

כפי , ₪מיליארד   5.5" של חברת החשמל. סכום ההכרה עמד על יחידות ייצור חשמל פחמיות 6-פליטות ב

 780-שההכרה בחריגות שהסתכמו ב נקבעעוד . 25.11.2015 של רשות החשמל מיום 479שנקבע בישיבה 

 תבוצע במסגרת בקרת העלויות.₪ מיליון 

 

מהעלות  ₪ מיליארד 1.6 בסך של לאותו הזמןעד חרגה כי דיווחה חברת החשמל  2016 כבר בחודש מרץ .7

לא כולל ריבית בזמן , ₪ מיליארד  7.1 שקבעה רשות החשמל, כך שעלות הפרויקט עמדה באותו הזמן על

על הקמה. בעקבות זאת ולקראת ישיבה בנושא ביצעה רשות החשמל בקרת עלויות נוספת שנשענה 

כלכלי, ספרות מקצועית וכן ניתוח הנדסי  חברת ייעוץ ( באמצעותבנצ'מרק)השוואת עלויות בינלאומית 

 .על ידי חברת הנדסה בינלאומיתעשה נש

 

ו נקבע "נוהל חדש" שמטרתו למנוע את יבעקבותותחקיר להפקת לקחים קיימה חברת החשמל מצידה  .8

: קביעת אומדני עלויות שונים שהשפיעו על עלויות הפרויקטכשלים  והישנות הכשלים. בתחקיר נמצא

פרויקט מורכב ללא ניסיון ניסה לכמתכנון הפרויקט היה מוכן;  20%בו שתחילת עבודה בשלב נמוכים; 

 . אילוצים משקיים שהיו בזמן ביצוע הפרויקטוקודם וללא ליווי של צוות בינלאומי; 

 

, 23.9.19תאריך מ 563מסגרת ישיבה הצעת החלטה לשימוע ב פרסמה רשות החשמל אתמכן לאחר  .9

  "(. 563 החלטה)להלן: "  עלות המתקנים להפחתת פליטותהוא  שעניינה

 6,089בין  הנעה לפרויקט עלות נורמטיבית ר הציעושא)בנצ'מרק( נסקרו מבחני העלויות  563החלטה ב

רשות החשמל  שהזמינה ח"וד הוצג בנוסף,. לא כולל ריבית בזמן הקמה ₪,מיליון  6,514 לבין ₪מיליון 

זמן  שהוזמן ע"י חברת החשמל שקבע דו"חלעומת  זאת חודשים. 35-40 שלקבע זמן ההקמה הנורמטיבי ש

 חודשים. 66הקמה נורמטיבי של 

 

מיליון  1,360+  ₪מיליון  6,858 הפרויקט בגובה של להכיר בעלות הקמה של הרשות ההציע 563החלטה ב .10

כמו כן, הרשות הציעה להכיר באורך חיים (. 2019)מחירי  ₪מיליון  8,218סך הכל  –ריבית בזמן הקמה₪ 

  .דו"ח חברת החשמל עצמהמ אפילו יותר, זמן הארוך חודשים 70שנה למתקנים ובזמן הקמה של  25של 

   , ₪מיליון  669  - באותו הזמן של חברת החשמל הוצע להכיר בחצי מגובה החריגה 635 החלטה, בכלומר

 .בהסתמך על הנימוקים של חברת החשמל שהובאו לעילכל זאת 

 



4 
 

 6,915עלות הקמה של הפרויקט בגובה של ב בה הכירהו החלטה סופית קיבלה הרשות .20206.1ום בי .11

באורך  הרשותהכירה כמו כן, . ₪מיליון  8,326סך הכל  – (ריבית בשעת הקמה)₪ מיליון  1,412+  ₪מיליון 

של רשות החשמל  58103החלטה כל זאת במסגרת  חודשים, 70הקמה של חודשים וזמן  25חיים של 

  .1.6.2020מתאריך 

 

של  הסופיתבעלות הכרה ובין ה₪(  מיליארד 5.5של הפרויקט )בין העלות הראשונית למעשה, הפער 

על כתפי הציבור  בפועל סכום אסטרונומי שיוטל ,₪ליארד מי 1.34עומד על   -₪( מיליארד  6.8הפרויקט )

 .דרך תעריף החשמל

 3.386חשוב להדגיש, החריגה של חברת החשמל מהעלות הראשונית של הפרויקט עומדת על 

 .₪מיליארד

 

 המידע שהתבקש הוא מידע עובדתי הנוגע להליך המתואר, והכל כפי שיפורט להלן. .12

הואיל  של רשות החשמל. 58103החלטה למסמכי  93-88סעיפים בפרק זה משקף את  כל האמורכי נעיר 

נסתפק בהפניה  שבגינן הוגשה העתירה, המשפטיות והדברים מובאים כרקע בלבד, ואינם נוגעים לעילות

 .להחלטה זו הזמינה ברשת ולא נרחיב עוד

 ההליכים שקדמו לעתירה

בקשה לקבלת  ,באמצעות דואר אלקטרוני, 2-ו 1 הגיש העותר למשיבות 30.10.2019לאור האמור, ביום  .13

 שלושהכללה  –ותהמשיב יתלשבקשה זהה  –(. בקשתו "הבקשה")להלן:  מידע לפי חוק חופש המידע

  חלקים:

אשר נועד למנוע את  נוהל העבודה החדש", הכולל: "בפרויקט העבודה נהלימידע בנוגע ללקבל ", הראשון

 ". לנוהל העבודה החדש אשר קדמוהעבודה  נהלי" ו"הכשליםהישנות 

שעות העבודה בפרויקט; על ", הכולל: מידע ודו"חות פרויקטביצוע העבודה בל בנוגע מידעלקבל ", השני

מידע שימוש בקבלני משנה. המקור של העובדים; מידע על ומקומות ומחוזות מידע בנוגע לשעות הנסיעה 

 הפערים בין התכנון והביצוע, בהיבטי זמן ועלות.זה עשוי לשפוך אור על 

לוחות הזמנים  הדחייה שלת ", הכולל: בקשומידע בנוגע להחלטת ההכרה בעלות, לקבל "השלישי

וההחלטות של הרשות שהתקבלו בהתאם; מידע בדבר ה"אילוצים המשקיים"  הגישה חברת החשמלש

בגינה ששבגינם הוכרה החריגה על ידי הרשות; מידע בנוגע לפרקטיקה המתוארת שמסמכי השימוע 

על  הניתן להסיק כי עלות הפרויקט הוצאה במלואשממנו מוכנות; המידע  20%התחיל בפרויקט כשהוא ב

מידע העומד חודשי הקמה ו 70זמן נורמטיבי של בידי חברת החשמל; מידע העומד בבסיס ההחלטה להכיר 

  החריגה. יעורשחצית מבבסיס ההחלטה להכיר ב

 

 ., והן מצורפות כנספחים לעתירה זונוסחו באופן זהה או כמעט זהה ותהבקשות שנשלחו למשיב

 ; כנספח א'מסומן ומצורף  1העתק בקשה שנשלחה למשיבה **

 ;'ב כנספחמצורף ומסומן  2**העתק הבקשה שנשלחה למשיבה 

  .'ג כנספחהעתק אישור קבלת הבקשה בהודעת דוא"ל מצורף ומסומן **
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 (1 ה)המשיב חברת החשמל –השתלשלות האירועים 

 שלא כדיןדחיית הבקשה 

 30של ובקשת הארכה נוספת  1.12.19תאריך תקבלה בה של שלושים יום נוספיםראשונה בקשת הארכה  .14

  .1.1.2020בתאריך יום מטעם המנכ"ל 

 תמדובר בבקשה כוללני בטענה כי כולה בקשת המידעאת  1דחתה המשיבה  ,11.2.2020 וםיב ,ןלאחריה

במיוחד לאור השימוע הקרוב שמקיימת רשות  ,הטיפול מצריך הקצאת משאבים "בלתי סבירה"שו

בנוגע  ולעניינים עסקיים ומסחריים של החברההעובדים  בנוסף נטען לפגיעה בפרטיות החשמל בנושא.

 .לחלק מהמידע

 

הדחייה משוללת יסוד והמשיבה כי בה הבהיר ו את תגובתו 23.2.2020ביום  בעקבות הדחייה שלח העותר .15

 דבריו: אלו. פועלת בניגוד לחוק 1

 

, וזמן רב לאחר שפג מועד ההארכה שאתם התייחסותכם נתנה למעלה משלושה חודשים לאחר בקשתנו. 1"

 ."(. עילת ההארכה היתה, כזכור, "מורכבות והיקף המידע הנדרש1.12.19עצמכם קבעתם )במכתבך מיום 

בהתייחסותכם שבסמך, דחיתם לחלוטין את בקשתנו ללא יוצא מן הכלל, מה שמעלה את התמיהה . לבסוף, 2

 .על שום מה נתנה ההארכה

אין כל בסיס לטענתכם כי מדובר בבקשה "כוללנית, רחבה, וגורפת". מדובר . משוללת יסודעילת הדחייה . 3

ראו שוב את בקשתנו, אולי קסעיפים. אנא -תתי 11, הכוללת שלושה סעיפים ובהם בבקשה מפורטת וממוקדת

 . נפלה אצלכם שגגה

שאינם "כוללניים, רחבים לכל הפחות, מתבקש כי תעבירו את המידע המבוקש בסעיפים שברור לחלוטין . 4

וגורפים", כגון המידע הממוקד הנוגע לנהלי עבודה וסטנדרטים שנקבעו; מידע בנוגע לשעות העבודה שבפרוייקט, 

 שעות נסיעה, בקשות דחייה שהגישה חברת החשמל לרשות החשמל וכיוצא באלו.

 .מטות מחובתכם החוקיתאיננה אלא השת. מכל האמור נובע כי דחייתכם הגורפת את בקשתנו המפורטת 5

. הנני מפציר בכם לשקול שוב את העברת המידע, לכל הפחות זה שאינו יכול להיות במחלוקת, קודם שנאלץ 6

 .)הדגשה לא במקור( יום נוספים." 14לפנות לערכאות. לשם כך אמתין 

 ."את ההתייחסות "תעביר כי  הוהגיבבאותו היום,  את קבלת המכתב אישרה 1 ההמשיב

.'ד כנספח נתומסומ תכתובת הדוא"ל מצורפתוהמכתבים העתק **  

 

 ה החוקיתוהשתמטות מהחוב סחבת המענה

נעתר והעותר   של שבועייםנוספת הארכה  1ביקשה המשיבה  ,12.3.2020 שבועות, בתאריך השלושלאחר כ .16

, מעל לשלושה חודשים 23.3.2020לקראת תום תקופת ההארכה הנוספת בתאריך  .באותו היוםעוד לה 

על עיכוב נוסף במתן התשובה עקב משבר  1 ההמשיב ההודיעבו  נוסףנתקבל מכתב  משליחת הבקשה,

 .הקורונה

 

 : בהודעת דוא"ל הבאה 4.6.2020 וםילאחר שכלו כל הקיצים ובכדי למנוע פנייה לערכאות, פנה העותר ב .17

איננו חוששים לפנות לערכאות  בוקש, כולו, עד יום ג' הבא.אבקש את המידע המ סבלנותנו קרובה לפקיעה."

 ". .במקרה הצורך. אנא, חסוך זאת מכולנו
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 : באותו היום 1 ההמשיב הבתגובה לכך השיב

כאמור, עקב תקופת הקורונה הנושאים התעכבו, ורק לאחרונה . תודה על פנייתך, אנו מטפלים במרץ רב בעניין"

לאור הנ"ל, מצטער על העיכוב, כאמור אנו בוחנים את פנייתך במרץ רב, נפעל להשיבך . חזרנו ל"שגרת קורונה"

 .. ".בהקדם

.'ה כנספח נתומסומ תכתובת הדוא"ל מצורפתהעתק **  

 

 .1ן המשיבה מ שום מידעלא התקבל חודשים לאחר בקשת המידע,  8מעל  נכון להיום,אולם  .18

 

 (2רשות החשמל )המשיב  –השתלשלות האירועים 

דחתה  ,2.1.2020 ,בתאריך וכחודשיים לאחר מכן .את קבלת הבקשה 2אישרה המשיבה  3.11.2019 יוםב .19

להוראות חוק חופש המידע, ( 5)8בכפוף לסעיף  בטענה שהמידע נוצר על ידי רשות אחרת את הבקשה כולה

 .בנושא 1 ההמשיב והמליצה לפנות אל

 

נוצר  חלק מהמידע לכל הפחותכי  ,.202012.1בתגובתו מתאריך  ,בעקבות הדחייה הכוללת, הבהיר העותר .20

( בבקשתנו, לכל 6ג)-( ו5. סעיפים ג)א –במענה אליה, אני מבקש להבהיר " :אצל הרשות וחלה עליה החובה למוסרו

ב. המידע המבוקש מתייחס  טה אצלה.לת החלבהפחות, מתייחסים למידע המצוי אצל רשות החשמל ונוצר אצלה לצורך ק

הקשורים לבחינה מחדש של פרוייקטים שכבר נדונו והוחלט לגביהם, או נהלים  ,גם לנהלים או קריטריונים שיש לרשות

 ."אחרים רלוונטיים, ככל שיש לרשות

 

שלח העותר הודעה , 23.2.2020בתאריך  ,2מצידה של המשיבה  התעלמות מוחלטת של כחודשייםלאחר  .21

הרשות הגיבה  ."אל נא תאלצונו לפנות לערכאותן. וטורית, מצופה מכם לנהוג לפי הדיכרשות סט": עיקרהזה שנוספת 

 ".בטיפול"הנושא  כי  24.2.2020למחרת, ביום 

 .'ו כנספח נתומסומ תכתובת הדוא"ל מצורפתהעתק **

 

התקבלה  ,1.6.2020בתאריך לתגובה כלשהי של הרשות,  של כשלושה חודשים נוספתלאחר המתנה  .22

 : (כ במכתב רשמי"ל, אח"בתחילה בהודעת דוא) תגובה פרטנית בנוגע לסעיפים הבאים

 :הרשות זמן הקמה, נכתב כיהכרה בבשעניינו  לבקשה 5בנוגע לסעיף ג.

 3מקבלת את טענת חברת הייעוץ מטעם חברת החשמל לגבי הארכת זמן ההקמה בשל התקנה במקביל של "

א חודשים ול 70-אמצעים להפחתת פליטות ובשל העובדה שהיו אילוצים משקיים, הוצע במסמך השימוע להכיר ב

 ". וה בהרבה כפי שביקשה החברהבזמן ההקמה הגב

 2בבסיס ההחלטה להכיר בחצי מוגבה החריגה, הפנתה המשיבה עומד ה מידע שעניינו 6בנוגע לסעיף ג.

בבסיס ההכרה: שעמדו  שיקולים מוצגים בסעיפים אלושאלא . מסמך השימועמ 47-45לסעיפים 

דע מיה פרויקט ייחודי; אילוצי זמן; למידת הכשלים והסקת מסקנות; עלות הפרויקט הוצאה במלואה.

 המשיבה הוסיפה כי אין בידה מידע נוסף.  המבוקש אינו כלול בהם.

 .'ז כנספחמצורף  10.6.2020מיום  2מכתבה של המשיבה  העתק**

 .כנספח ח'בתשובתה מצורף  2מסמך השימוע שאליו הפנתה המשיבה **
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העותר היתה לקבל את המידע שעמד לפני בקשת לא העבירה מידע כמבוקש.  2של דבר, המשיבה עיקרו 

את העותר  2לחה המשיבה שהרשות בעת שקיבלה את החלטותיה כפי שהוצגו במסמך השימוע, ובמענה 

 לעיין במסמך השימוע עצמו.

 לסיכום

  .המידע המבוקש לא התקבל .23

  לא מסרה כל מידע. 1משיבה ה

דחתה את חובתה באשר לרובו של המידע, קיבלה לכאורה את החובה למסור את מיעוטו,  2משיבה ה

  א מסרה גם אותו.בסוף לאולם ל

המשיבות אל הבקשה  שליחתלאחר  שמונה חודשיםכ ,מזמןהחוק עברו  מאפשרשההארכה  תקופות כלל

 המידע כמתחייב בחוק.הועבר  לא

 בניגוד להוראות החוק, ובניגוד לדרך התנהלות הנדרשת מרשויות ציבוריות. כל זאת 

 

 המשפטית ד. המסגרת

 חובתה של רשות למסור מידע הנמצא ברשותה

לכל אזרח ישראלי או  לחוק(: " 1דע מרשות ציבורית )סעיף יכל אזרח או תושב בישראל זכאי לקבל מ .24

חובה על כל רשות למסור  יוצרת זו" )ציטוט אינו במקור(. זכות הזכות לקבל מידע מרשות ציבוריתתושב, 

 בהתאם להוראות החוק.  את המידע

 

, מוקלט, כתוב והוא, ציבורית ברשות כל מידע המצויהוא "זכאי לקבלו  האזרח או התושבש מידעה .25

 .(2" )סעיף ממוחשב או מצולם, מוסרט

ומשרדי הממשלה, הממשלה " (, שהיא, בין היתר,1)סעיף  רשות ציבורית כל חלה עלשקובע החוק הזכות 

 בת ממשלתית-חברה ממשלתית וחברה"-( ו1)2" )סעיף לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם

 . ((9)2" )סעיף ..1975-כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה

 

 ראש; בבקשה החלטתה על להודיע הרשות על יום 30 בתוך(: 7)סעיף  בחוק קבועים לפעולה המועדים .26

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

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

 

הארכות חוזרות ונשנות אך לא קיבל לדין -לפנים משורת תרנעהעותר הגיש בקשת חופש מידע לפי חוק,  .27

 .את בקשת המידע שלא כדין והן מפרות את החוקלמעשה המשיבות דנן דחו  את המענה המגיע לפי חוק.
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המשיבות דנן מזלזלות  כנדרש לפי דין. והמידע לא נמסרחודשים(  8-ימים )כ 250עברו מעל  נכון להיום,

 )ג(7בסעיף כפי שנקבע  הארכות המנכ"ל לבקש אפילו לא טרחה 2והמשיבה  ,המלצההיה כאילו בחוק 

  החוק.

 

 העילות לאי מסירת מידע לפי חוק חופש המידע

רק במקרה והסירוב הוא  הרשות בידי שנמצא המידע מסירת היא המידע חופש בחוק המוצא נקודת .28

 . כפי שהבהיר בית המשפט העליון לא פעם:החריג

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

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

המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון  9135/03עע"מ ) ."..א היוצא מן הכלללדעת, ואילו חיסוי המידע הו

 .((2006) 217( 4פ''ד ס) ,25פס'  ,הארץ

 

בחצי מגובה  להכיר רשות החשמלביקשה המידע שמכוחו : העותר ביקש מידע מוגדר, מפורט ואלמנטרי .29

 של הרשות 58103 החלטהשלפי הכרה  ₪.יון מיל 669 -יקט התקנת מסננים החריגה של חברת החשמל בפרו

 מסכום הפרויקט המקורי שקבעה הרשות. ₪ מיליארד  1.34בפועל חריגה של מגלמת 

 באמצעות תעריף החשמל. הכללישמימונו ייפול על כתפי הציבור  אסטרונומיסכום 

וב שלא כדין והפרה ובעל חשיבות ציבורית שכזה מהווה סירשל המשיבות למסור מידע אלמנטרי  ןסירוב

 . 23.2.2020בתגובתו מתאריך  1למשיבה  בפירוט זאת כפי שהבהיר העותרשל החוק, 

 

קיים בידי הרשויות כפי שעולה ממסמכי כבר המידע  רובו שלבקשת המידע הוגשה מפורטת וממוקדת, 

 אדם. ו שלשיכול לפגוע בפרטיותכלשהו ואין במידע היבט  563החלטה 

 

רה של העותר המכתב ההבמתגובתה ל די הצורך: מצד אחדאיננו ברורה  1הנוכחית של המשיבה עמדתה  .30

 מחובתה להשתמט המשיכה במעשיהאך  ,הבקשה מדחיית בה שחזרה משתמע 23.2.2020מתאריך 

 .החוק את הפרהו הבקשה את דחתה ובכך להעביר את המידע החוקית

 

 תייחסותה הוסיפהחזרה בה ו בהמשךו ,לחוק (5)8 סעיף מכוח כולה הבקשה אתדחתה בתחילה  2 המשיבה .31

 שהתבקש המידע אולם .המאפשרים לה לכאורה שלא למסור את המידע סעיפים-תתי לשני נקודתית

 . מלמוסרווהיא אינה פטורה  2 המשיבה אצל שנוצר מידע בוודאי הואהמידע  לבקשת( 2ג)-( ו1ג) בסעיפיםב

ת המידע בנוגע אלקבל  ביקשהעותר לבקשה לוקה בחסר.  5בעניין סעיף ג. 2של המשיבה  תגובתה

. כמו כן, העותר עומד על שעשתהכפי  רוךא בזמן הקמה 2בגינם הכירה המשיבה ש "אילוצים המשקיים"ל

, ולא רק שהוביל לזמן ההכרה הגבוה כפי שנקבע, ככל שישנו תחשיב שכזה לתחשיבקבלת מידע בנוגע 

 .לשיקולים
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 כלשהומסבירה מדוע הוחלט להכיר בסכום  2יבה משה. 2ה של המשיבה תתגוב חסרה 6לסעיף ג.ביחס  גם

. חצי מגובה החריגה שהואסכום ההכרה המסוים שהוביל ל התחשיבמהחריגה. אך המידע המבוקש הוא 

 לפיכך בקשת העותר עומדת בעינה.

כי היא פטורה מלמסור את המידע  (רשות החשמל) 2כי העותר דוחה את עמדתה של המשיבה יודגש 

מערכת יחסים אנכית ולא אופקית בין שני הגופים, המידע כולו במדובר משום שנוצר אצל רשות אחרת. 

 וחברת החשמל מסרבת למוסרונמסר או היה צריך להימסר לידי רשות החשמל מטעם חברת החשמל, 

 .(ההפנייה אליה מכבידה על העותרכלומר ) ומתעלמת מן החוק

לא יכול לעמוד לצד הרשות מעת שחברת החשמל מכבידה ולא מעבירה את המידע,  (5)8החריג שבסעיף 

 .ואין להחילו כאשר מדובר במערכת יחסים אנכית בין הרשויות מצוםמה גם שממילא יש לפרשו בצ

 

 וחשיבות המידע המבוקש תכליות חוק חופש המידע

. יתרה חוק הפרתמהווה, בראש ובראשונה,  לבקשת העותר לקבלת המידע ותוסר היענותן של המשיבח .32

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

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

וכן  שימורו של אמון הציבור בשלטון, הצורך בפיקוח אפקטיבי על השלטון, הביטויהגשמת חופש את 

. ככל שניתן להצביע על הגשמת העובדה שמידע הנמצא בידי רשות ציבורית הוא קניינו של הציבור

תכליות רבות יותר על ידי העברת המידע, כך עולה משקלו של האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת 

; (07/08/17, )רביב דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה 7678/16מ "עע)

)ניתן ביום  שות ההגבלים העיסקייםר –מדינת ישראל  נ' התנועה לחופש המידע 1120/08מ "עע

17.11.10 .)) 

 

והוא עוסק בחקר סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ציבורית כפי שצוין בפתח הדברים, העותר הוא עמותה  .33

מפיק מחקרים  העותר. בישראל ומפקח על החברות הממשלתיות ותאגידי החשמלובין היתר חוקר 

 תכלכליו ציבוריתבעלת חשיבות  יהלסוג הנוגע מידעמבקש  העותרבענייננו,  .בנושאים הנוגעים לפעילותו

תעריף דרך  עלויות החריגה של חברת החשמל על הציבור הכלליהקופה הציבורית והכפפת  כספי –

 החשמל.

לאפשר מחקר ובקרה על פעילות  בעל ערך ציבורי רב כדיהוא עותר ל המשיבות להעבירשהתבקשו  המידע

 הואהרשויות, במיוחד כאשר מדובר בסכומי עתק כאלו שנגרמו בעקבות חריגה של חברה ממשלתית. 

אחד עם  בקנהמובהק  באופן עולותאלו  מטרות .בנושא ציבורי ודיוןנחוץ ביותר לצורך קיומו של שיח 

 בישראל השלטון רשויותעידוד הפיקוח האזרחי על  כגוןחוק חופש המידע,  בבסיס העומדותהתכליות 

 .והנגשת מידע בעל ערך והשפעה לציבור הרחב

 

בבקשה לקבלת מידע לצרכי מחקר, הרי שאף הבטחת חופש הביטוי היא תכלית  כשמדוברבהמשך לכך,  .34

העומדת ביסוד החובה להיענות לבקשה. בית המשפט העליון עמד על חשיבות היכולת לדעת על מנת לממש 

 משרד התחבורה 6013/04עע"מ את חופש הביטוי, ועל תפקידו של חוק חופש המידע בהגשמת מטרה זו )

 ((. 2.1.2006 )פורסם בנבו, ניתן ביום חברת החדשות נ'
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 את התכליותתואמת ומגשימה  הוגשה בהתאם לדרישות החוקשהעותר  מכל האמור עולה כי בקשת .35

לפי  ןעליהבניגוד מוחלט לחובה המוטלת  עומדתן של המשיבות העומדות בבסיסו, בעוד שהתנהלות

במסירת המידע מגבירה את משקלה של החובה ואת הדחיפות לקיימה החוק. החשיבות הציבורית ש

 במלואה ובמועדים שהחוק מחייב.

 

 יכוםס

בחצי מגובה החריגה  ל להכיררשות החשמביקשה ההמידע שמכוחו העותר ביקש מידע מוגדר ואלמנטרי:  .36

הכרה שלפי זו . שהוטל על הציבור ₪מיליון  669 סך של – של חברת החשמל בפרויקט התקנת מסננים

מעלות הפרויקט המקורית שקבעה ₪ מיליארד  1.34בפועל חריגה של מגלמת החלטתה הסופית של הרשות 

 1ה המשיב .יפול על כתפי הציבור הרחב באמצעות תעריף החשמלסכום עצום שמימונו ימדובר ב הרשות.

 התחמקה מלמסור מידע והסתפקה בנימוקים.  2המשיבה פשוט לא מסרה כלום. 

 

פיקוח על ההוצאות של רשויות הממשלה והחברות  –רבה  וכלכליתשיבות ציבורית למידע המבוקש ח .37

 זכותו. העובדה כי החריגה מגולמת ישירות על הציבור הרחב בתעריף החשמלבפרט לנוכח  – הממשלתיות

 .בסכומים אסטרונומיים ממשלתיות חברות של חריגות מכספו לממן עליו מדועשל הציבור לדעת 

 

 במסירת מלוא המידע שנתבקש על ידו.  יבןייחש, אין מנוס מצו שיפוטי ותהמשיבשל  ןלאור התנהלות .38

 

 הורות כן. האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד ל לאור

 

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

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

 .למוסרו לפי דין ןוהיה עליה

 

 ל פורום קהלת."ד מאיר רובין, מנכ"עוזו נתמכת בתצהירו של עתירה 

 13.05.2020מיום  39-20ת א התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית

 .שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ"ש ככל שיתבקש מ"ידי החבו

 
 
 תש"פ,  באב 'כ

 ,2020 באוגוסט  10
 ירושלים

 

 

 

 מאיר בוחניק, עו"ד
 

 אריאל ארליך, עו"ד

 עותרכח ה-באי                                             


