
1 
 

 _______/22עת"מ  בירושליםבית המשפט לעניינים מנהליים 
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 אזור יהודה והשומרון;ב אזרחיהמנהל ה .1 :המשיבים

 האזרחי המנהלהממונה על העמדת מידע לציבור,  .2
 ביהודה ושומרון
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 מעלות דפנה ירושלים, 7מרח' מח"ל 

 5419581-02; פקס': 5419555-02טל': 
  

 

 המשיבים 

  

 

 עתירה מנהלית
 1998-לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים למסור את המידע אשר התבקש על ידי העותר 

 .1998-"חתשנהלחוק חופש המידע,  7ללא דיחוי, בהתאם להוראות סעיף 

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

 

 א. העותר

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

, הריבונות מדיניות ציבורית וכלכלה. הפורום פועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית

עקרונות השוק החופשי בישראל. הפורום אינו  , לקידום חירות הפרט ועידוד יישוםוהמשילות

 אישי בתחומי עיסוקו.-נתמך על ידי ישות מדינתית כלשהי ולא על ידי בעלי עניין כלכלי

יחסים המחקר היבטים שונים של ב מעיסוקו, בין היתר, דון נובעשא הנעניינו של הפורום בנו

, עניינו של זהלצד . ואזרחיה לבין הרשות הפלסטינית יהורשויותישראל בין אזרחי הכלכליים 
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במדינת ישראל. הכל לשם  הרשויות השונותשל  ןלשקיפותהפורום במידע יסודו גם בחתירה 

 הנגשת תוצרי העבודה של הפורום לציבור ולמקבלי ההחלטות.

 

 ב. המשיבים

על יישום המנהל האזרחי באזור יהודה והשומרון, והוא הגוף האחראי הוא  1המשיב  .2

  .המדיניות האזרחית והביצועית באזור זה

 

על העמדת מידע לרשות הציבור, ועל טיפול בבקשות  1א הממונה אצל המשיב וה 2 המשיב .3

או "החוק"  )להלן: 1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 3לקבלת מידע, בהתאם לסעיף 

 (. "חוק חופש המידע"

 

 

  ג. תמצית הרקע העובדתי

ו (. בקשת"הבקשה"למסירת מידע )להלן: בקשה  2הגיש העותר למשיב  9.6.2021 ביום .4

 השנים בשלוש פלסטיניים חייבים נגד שהופעלו הגבייה אמצעי בדבר נתוניםהיתה לקבל 

לפי סיווג החוב ולפי סיווג הסנקציה שננקטה כי המידע יפולח . העותר ביקש האחרונות

תוך שבה יוכל המשיב למסור את המידע, כאמצעי גבייה. לשם הנוחות הציע העותר טבלה 

כי מדובר בהצעה בלבד, וכי הוא מבקש לקבל את המידע בכל דרך שהוא מצוי אצל  הדגשה

  .המשיב, ובלבד שיימסר כל המידע הרלוונטי

, כי פניית העותר הועברה 1התקבלה הודעת דוא"ל מטעם המשיב  2021ביוני  13ביום 

 . 2לטיפולו של המשיב 

 

; אישור קבלת הבקשה בהודעת דוא"ל נספח א'כ ןק הבקשה, המסוממצורף עות

  .כנספח ב'מצורף 

 

מכתב בדואר  2שיב למ העותר יום ממועד הבקשה, שלח 30משחלפו מעל  ,21.7.2021 ביום .5

מכתב ובו  2שלח המשיב  26.7.2021ביום אלקטרוני אשר התריע על היעדר מענה כחוק. 

בים פלסטינים לישראלים מטופל על ידי הממונה על כתב כי נושא גביית החובות של תוש

 .העזרה המשפטית בישראל, והפנה את העותר אליו

 

 . נספח ד'מצורף ומסומן כ 2המשיב  מכתב ,נספח ג'מכתב העותר מצורף ומסומן כ

 

כתב כי  ה, ובפתנוס הודעת דוא"ל 2שלח המשיב  18.8.2021כחודש לאחר מכן, ביום  .6

נו הגורם הבלעדי נמבדיקה נוספת עלה כי הממונה על העזרה המשפטית בישראל אי

ימים  60-, בחלוף כ31.8.2021הוא מגבש מענה לפנייה. ביום משכך המחזיק בנתונים, ו
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בהתאם לסעיף "ימים נוספים,  60הארכה של  על 2המשיב הודיע ממועד קבלת הבקשה, 

  .כלשונו, ")ג( לחוק חופש המידע7

 

 .נספח ה'תכתובת המיילים מצורפת ומסומנת כ

 

מתום תקופת ההארכה, שלח העותר מכתב  כשלושה שבועות , בחלוף22.10.2021ביום  .7

כי יעביר לו את המידע  2ובו ביקש מהמשיב  שני במספר, התראה לפני הגשת עתירה,

רגע לפני שפנתה , 21.12.21ביום כחודשיים לאחר מכן,  המבוקש בתוך שבועיים ימים.

מכתב שכותרתו "התייחסות מנהא"ז איו"ש"  2שלח המשיב הח"מ בעתירה לבית המשפט, 

מספר אזהרות המניעה מניעות כניסה לישראל: נתונים בדבר  ציגהלבקשת המידע. במכתבו 

כי  2. עוד ציין המשיב 2018-2020יתנו בכל אחת מן השנים שנומספר מניעות הכניסה 

התושבים, לכן ייתכנו  ספר האזהרות והמניעות אך לא למספרלמ הנתונים מתייחסים

  מקרים בהם הוזנו לתושב מסוים יותר מאזהרה או מניעה אחת בגין חובות.

 

, התייחסות המשיבים מצורפת ומסומנת נספח ו'מכתב ההתראה מצורף ומסומן כ

 .'ז נספחכ

 

הגשת עתירה. במכתבו  במכתב התראה סופית לפני 2השיב העותר למשיב  26.12.21ביום  .8

המשיבים חרגו חריגה לא מבוטלת מסד הזמנים שמתווה גם לאחר שהבהיר העותר כי 

העותר חידד כי הוא מבקש . שהתבקש המידע את תואם אינו שסיפקו המידע – החוק

מידע בדבר סוגי החובות , ולא רק מניעת כניסה. כן ביקש הגבייה אמצעי כללנתונים בדבר 

, המכתב חלפו מאז כחודשיים וקה שציין בבקשת המידע המקורית.השונים, לפי החל

 ותגובה טרם התקבלה.

 

 .נספח ח'מכתב העותר מצורף ומסומן כ            

 

אלה מיהו הגוף המחזיק במידע, , בשל העמימות בשתחילהלהשלמת התמונה יצוין כי ב .9

לאחר שזה לא גם למתאם פעולות הממשלה בשטחים. במקביל העותר את הבקשה  שלח

השיב כי לא קיבל את  מתאם פעולות הממשלההשיב, שלח גם לו העותר מכתב התראה, ו

 אשר מטפל בבקשה והוא 1כי המשיב  נענהאת הבקשה, ולו הבקשה למידע. העותר שלח 

 . הישיב ל

 

  .'טספח נדוא"ל מצורפת ומסומנת כהתכתובת 
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 ד. המסגרת המשפטית

 המידע לפי חוק חופש המידע המועדים למתן החלטה ולמסירת

: לחוק חופש המידע 1סעיף כל אזרח או תושב זכאי לקבל מידע מרשות ציבורית. כך על פי  .10

". זכות זו יוצרת חובה לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית"

 על כל רשות למסור את המידע בהתאם להוראות החוק. 

ברשות ציבורית, והוא כתוב,  כל מידע המצוי"לקבלו הוא המידע שהאזרח או התושב זכאי  .11

 .(לחוק 2)סעיף  "מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב

ימים על הרשות להודיע על החלטתה  30ועדים לפעולה: בתוך קובע את המלחוק  7סעיף  .12

ים, תוך ימים נוספ 30-בבקשה; ראש הרשות או מי שהוסמך מטעמו רשאי להאריך ב

ים, בהחלטה מנומקת, כאשר ימים נוספ 60-ות עצמו רשאי להאריך בהנמקה; ראש הרש

היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש מצדיקים זאת, וזו תהא ההארכה האחרונה 

יום קבע המחוקק, לכל היותר ובמקרים מיוחדים בלבד, לאחר הארכות  120המותרת. 

 מנומקות.

המידע, זכה להארכה המתין לקבלת העותר הגיש בקשת חופש מידע לפי חוק,  .13

 קיבל מידע חלקי וחסר.  ברה לה הואע-המקסימלית המותרת בחוק, ולאחר שזו חלפה

, תקבלטרם ה שהתבקש מידעחודשים, וה שמונהמאז הגשת הבקשה חלפו למעלה מ

 כנדרש בחוק.

 

 בענייננו

חוק האמנם הוראותיו של עומדת בניגוד לדין. בקשת העותר היענותם של המשיבים לחוסר  .14

כדי לגרוע מתחולת בכך אין  כידוע ינן חלות על רשויות באזור יהודה והשומרון, אךא

 1המשפט המנהלי הישראלי, לרבות עקרונות חופש המידע, על פעולתן של רשויות האזור.

את מנו לפי החוק אינם חלים במדויק על המשיבים, בוודאי ניתן לשאוב מ םמועדיה אף כי

על המינהל החל  ,הכללי המשפט המנהלי לפיאף  למענה.הגודל של פרק זמן סביר -יסדר

רואים עצמם בהמשיבים לא זו אף זו,  תוך פרק זמן סביר.בלרשות חובת תשובה  ,האזרחי

כפועלים באופן מקביל לחוק.  כל הפחותאת עצמם ככפופים לחוק חופש המידע, או ל

)ג( בחוק 7לסעיף בהתאם ימים " 60הארכה של  2ביקש המשיב  31.8.2022, ביום לראיה

הזמנים שקובע החוק אינם פרוצדורליים בלבד, אלא הם ליבת  ", כדבריו.חופש המידע

בלא עמידה בזמני החוק, מרוקנות מתוכן למעשה זכות האזרח  הגשמת הזכות למידע:

חוק אינם מועדי הת של המשיבה כאילו שתמעאין להסכין עם טענתה המוחובת הרשות. 

חלפו חודשים  אין ספק כיוח החוק והן לפי כללי המשפט המנהלי, הן לפי ר .נוגעים אליה

 להעביר את המידע. הרבים מאז שהיה על המשיב

                                                           
 .(03.01.2017)נבו  רגבים נ' ראש המינהל האזרחי 6870/14בג"ץ ר'  1
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זכות הציבור בבאינטרס הציבורי בחשיפת המידע ו אי מסירת המידע פוגעתכך, יתרה מ .15

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

הגשמת חופש הביטוי, הצורך בפיקוח אפקטיבי על השלטון, שימורו של הן כוללות את 

העובדה שמידע הנמצא בידי רשות ציבורית הינו קניינו של וכן  אמון הציבור בשלטון

ביע על הגשמת תכליות רבות יותר על ידי העברת המידע, כך עולה . ככל שניתן להצהציבור

דרוקר נ' הממונה על  7678/16עע"מ משקלו של האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת )

התנועה לחופש  1120/08עע"מ (; 7.8.2017) יישום חופש המידע במשרד ראש הממשלה

  ((.17.11.10ביום )ניתן סקיים רשות ההגבלים הע –מדינת ישראל  נ' המידע

, ובעשייה ציבורית חקרמב העוסקתצוין בפתח הדברים, העותר הוא עמותה ציבורית כפי ש .16

בנוגע  . המידע המבוקש צפוי לשפוך אורה מחקרים בנושאים הנוגעים לפעילותהמפיקו

הבדלים בין מערכת איתור למדיניות גביית החובות של חייבים פלסטיניים; לסייע ב

גביית ת המאפיינים של פלסטינית לבין זו הישראלית; ולתרום להבנההוצאה לפועל ה

; ולסייע בהצעות מדיניות חובות של רשויות ישראליות עומתחובות של אזרחים פרטיים ל

 .לשיפור המצב בתחום זה

לגבות  המבקש אזרח יוםכ. זמין לכלאמור להיות ש ר במידע פשוט ושימושימדובבנוסף,  .17

הבין מהן ל הבפני שוקת שבורה, ומתקש פלסטינית עומדתושב הרשות המ ואת חוב

. המידע המבוקש צפוי להביא לבהירות ולוודאות בנוגע למצב והאפשרויות העומדות בפני

מטרות אלו עולות בקנה אחד עם  האם ישנו צורך בשינוי. כן יאפשר לבחוןהקיים כיום, ו

  זרחי על השלטון בישראל.התכליות שבבסיס חוק חופש המידע וביניהן עידוד הפיקוח הא

הרי שאף הבטחת חופש מדובר בבקשה לקבלת מידע לצרכי מחקר, בהמשך לכך, כאשר  .18

עמד על  העליון לבקשה. בית המשפט החובה להיענותהביטוי הינה תכלית העומדת ביסוד 

חשיבות היכולת לדעת על מנת לממש את חופש הביטוי, ועל תפקידו של חוק חופש המידע 

)פורסם בנבו, ניתן  חברת החדשות נ' משרד התחבורה 6013/04בהגשמת מטרה זו )עע"מ 

   ((.2.1.2006ביום 

. הוא מצומצם רחוק מלהיות מספק ורחוק מלהוות מענה ראוי לבקשההמידע שניתן  .19

מניעת כניסה לישראל; ואינו מבחין בין סוגי חובות שונים,  –לאמצעי גבייה יחיד ומתייחס 

כך שלא ניתן להבין מי בעלי החוב שעושים שימוש באמצעי גביה זה. כאמור, העותר ביקש 

 .26.12.21מידע רחב הרבה יותר, והוא אף ציין זאת במענהו למשיב מיום 

אם לדרישות החוק תואמת ומגשימה הוגשה בהתשמכל האמור עולה כי בקשת העותר  .20

ד מוחלט עומדת בניגו שהתנהלותם של המשיביםאת התכליות העומדות בבסיסו, בעוד 

החשיבות הציבורית שבמסירת המידע מגבירה את  חוק.על פי הלחובה המוטלת עליהם 

 משקלה של החובה.
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 סיכום

המשיבים במתן מענה לאור התנהלותם של המשיבים אין מנוס מצו שיפוטי המחייב את 

  לפניותיה, ובמסירת המידע שנתבקש על ידה.

  לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כן.

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

למאמצים ולהוצאות שהיה עליו להשקיע כדי לקבל מידע בסיסי  ביטוי הולם וריאליייתנו 

; וכן ייתנו ביטוי עונשי למחדלה צוי במלואו בידי המשיבים מכוח חובתם החוקיתאשר מ

 .של רשות אשר אינה מצייתת לחוק

 

 ., סמנכ"ל העותרתיושפט-רן ברהמצורף של  והעובדות שבעתירה זו נתמכות בתצהיר

 

 22.2.2022 התשפ"ב באדר א' אכ" היום,

 ירושלים

       _________________ 

 סונאעו"ד אפרת 

 קהלת פורום    

 


