
 ____/21עת"מ  בירושליםבית המשפט לעניינים מנהליים 

  

 1998-פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-עתירה על  :בעניין
 

 

  פורום קהלת  
 (580553915 )ע"ר

  86098, מ.ר סונאע"י ב"כ עו"ד אפרת 
 68609, מ.ר מאיר בוחניקאו עו"ד 

 39847, מ.ר. או עו"ד אריאל ארליך
 , ירושלים8מרח' עם ועולמו 

 02-6312724פקס: ; 02-6312720טל': 
 054-7444525נייד: 

 esuna@kohelet.org.il :דוא"ל

 

 העותר 

 
 ד  ג  נ

 

 משרד הבריאות; .1 

 הממונה על חופש מידע במשרד הבריאות .2
 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

 , מעלות דפנה ירושלים7מרח' מח"ל 
 02-5419581; פקס': 02-5419555טל': 

  

 

 המשיבים 

 
 

 :אגרה

 
 

לתוספת  20לפי פרט  ₪ 2,014עם הגשת העתירה שולמה אגרה בסך 
 .2007-לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז

 

  

 
 עתירה מנהלית

 

 [1998-]על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 

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

 .)להלן: החוק( 1998-תשנ"חהלחוק חופש המידע,  7ללא דיחוי, בהתאם להוראות סעיף 

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

 

  



 תקציר:

על פי חוק  מידע בנוגע לרישוי ואכיפה של ייבוא מזון לישראל ה לקבלבקשב למשיבים פנה העותר

ימים  30, אולם בחלוף המשיבים ביקשו הארכה בת שלושים יום לבחינת הבקשה .חופש המידע

)!( לא הועבר כל מידע או כל התייחסות מצד המשיבים וזאת נוספיםאלו ובחלוף ארבעה חודשים 

 פניות חוזרות ונשנות מצד העותר. חרף

וזאת על אף שהמידע המבוקש ממלא רציונאלים  ,את החוק המשיבים מפירים בהתנהלותם זו

בשל כך מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  רבים העומדים בבסיס הזכות לקבל מידע.

המשיבים להעביר את המידע באופן מיידי תוך חיוב המשיבים בשכ"ט והוצאות אשר גם ישקפו 

 מחדלם ואת זלזולם המופגן כלפי החוק.את 

 

 

 :ואלו טעמי העתירה

 

 לעתירה הצדדים

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

, הריבונות וכלכלה. הפורום פועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראליתמדיניות ציבורית 

, לקידום חירות הפרט ועידוד יישום עקרונות השוק החופשי בישראל. הפורום והמשילות

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

היקפיה, : במחקר על רגולציה ו, בין היתר,עניינו של הפורום בנושא הנדון נובע מעיסוק

לצד זה, עניינו של הפורום במידע יסודו גם  וכדומה. נחיצותהעלויותיה, תועלותיה, מידת 

במדינת ישראל. הכל לשם הנגשת תוצרי העבודה  הרשויות השונותשל  ןבחתירה לשקיפות

 של הפורום לציבור ולמקבלי ההחלטות.

שירות המזון הארצי, הגוף הוא המשרד שבמסגרתו פועל משרד הבריאות,  – 1המשיב  .2

 יבוא המזון.ל ה בכל הנוגערישוי ואכיפ הפיקוח על המזון בישראל ובכלל זה עלהמופקד 

לחוק  3על טיפול בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לסעיף  1משיב ב הממונה – 2  ההמשיב .3

 (. לפי מיטב ידיעתהמידע""חוק חופש או "החוק"  )להלן: 1998-חופש המידע, התשנ"ח

 למית בלנק. ועו"ד ש כיום נתבתפקיד זה מכה העותר,

 

  מצית הרקע העובדתית

מידע לקבלת הגישה תרצה אטיה, ראש מחלקת רגולציה בפורום, בקשה  21.7.2021 ביום .4

רישוי ופיקוח על יבוא  "(. בקשתה היתה לקבל מידע בענייןהבקשה)להלן: " 2מהמשיבה 



רישום יבואני מזון, מבנה הפיקוח על יבוא מזון, ביקשה מידע בנוגע ל בין היתר .המזון

יבוא מזון בפועל, דחיות והגבלות יבוא ושחרור, הפרות אמון וערבויות, נתונים אודות 

ביום  .ם משמעתיים ופליליים נגד יבואניםקנסות ועיצומים בשל הפרות חוק, והליכי

שלמת בדיקת הבקשה, ולשם כך זקוקה כי היא פועלת לה 2השיבה המשיבה  15.8.2021

 ימים נוספים, בהתאם לחוק. 30לפרק זמן נוסף של 

 

 המשיבה של מכתבה; נספח א'כ ןמסומו מצורף עותק הבקשה

 נספח ב'ומסומן מצורף  2

 

 ומשלא נתקבלו כל מידע או ארבעים יום ממועד תום ההארכה,, משחלפו 31.10.2021 ביום .5

מכתב בדואר אלקטרוני אשר התריע  2 ההעותר למשיבשלח  שיביםמטעם המהתייחסות, 

שלח העותר מכתב  23.11.2021, ביום לא התקבלה תגובהלאחר שעל היעדר מענה כחוק. 

 נוסף ובו ציין כי זוהי ההתראה האחרונה לפני הגשת עתירה. גם מכתב זה לא זכה למענה.

 

 מכתב'; גנספח כמסומן ומכתב העותר הראשון מצורף 

  'ד נספח ומסומן ףמצור ההתראה

  

 

 המסגרת המשפטית

 המועדים למתן החלטה ולמסירת המידע לפי חוק חופש המידע

: לחוק חופש המידע 1סעיף כל אזרח או תושב זכאי לקבל מידע מרשות ציבורית. כך על פי  .6

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

המידע שהאזרח או התושב זכאי   למסור את המידע בהתאם להוראות החוק.על כל רשות 

ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או  כל מידע המצוי"לקבלו הוא 

 1".ממוחשב

המחוקק לא הסתפק בקביעת הזכות לקבלת המידע, וקבע לרשות סד זמנים מחייב לקבלת  .7

ימים על הרשות להודיע על החלטתה  30בתוך  2:החלטה בנוגע לבקשות חופש מידע

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

ימים נוספים, בהחלטה מנומקת, כאשר  60-הנמקה; ראש הרשות עצמו רשאי להאריך ב

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

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

 מנומקות.

                                                           
 .לחוק 2סעיף  1
 .לחוק 7סעיף  2



המשיבה אומנם הודיעה העותר הגיש בקשת חופש מידע לפי חוק, המתין לקבלת המידע,  .8

ם ואיתם למעלה מחמישה חודשים, לה ועבר-וחלפאך אלו , יום 30בת  אחת על הארכה

 .והמידע בושש לבוא

 

 בענייננו

כך, יתרה מ. הפרת חוקבקשת העותר היא בראש ובראשונה היענותם של המשיבים ל חוסר .9

זכות הציבור לדעת העומדים בבאינטרס הציבורי בחשיפת המידע ו אי מסירת המידע פוגעת

בבסיס החוק לחופש המידע. בית המשפט עמד על תכליות החוק וקבע כי הן כוללות את 

אפקטיבי על השלטון, שימורו של אמון הציבור הגשמת חופש הביטוי, הצורך בפיקוח 

. ככל העובדה שמידע הנמצא בידי רשות ציבורית הינו קניינו של הציבורוכן  בשלטון

על הגשמת תכליות רבות יותר על ידי העברת המידע, כך עולה משקלו של שניתן להצביע 

ם רובם המוחלט של תכליות בעייננו מתקיימי 3האינטרס הציבורי וזכות הציבור לדעת.

 אלו:

 היבואנים מספרנתונים בדבר  – מדובר במידע פשוט ושימושיפיקוח ציבורי ואמון הציבור: 

זמינים לציבור  ראוי ונכון שיהיו ואכיפתו הרישוי מנגנון והפעלת, לישראל מזון המייבאים

בנוגע יבואנים העוסקים וה בקרב המידע המבוקש צפוי להביא לבהירות ולוודאות .הרחב

חשיפת המידע  .במדיניות למצב הקיים כיום, וכן יאפשר לבחון האם ישנו צורך בשינוי

  4.וחיזוק האמון הציבורי בו בישראל הפיקוח האזרחי על השלטון והנגשתו נדרשים לטובת

הרי שאף הבטחת חופש מדובר בבקשה לקבלת מידע לצרכי מחקר, כאשר  :הביטוי חופש

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 

   5.בהגשמת מטרה זו

צוין בפתח הדברים, העותר הוא עמותה ציבורית העוסקת בתחומי כפי ש: אקדמי חופש

. המידע , ומבצעת ומפרסמת מחקרים בנושאים אלומשפט, מדיניות ציבורית וכלכלהה

המשרד בנוגע לרישוי יבואני מזון ולאופן שבו אור בנוגע למדיניות  לשפוךהמבוקש צפוי 

לחופש הביטוי המשרד מפקח ומבקר עליהם כדי להבטיח את בריאותו של ציבור הצרכנים. 

מידע  הפצתנוספת של תכלית הגשמת חשיבות ציבורית, בהיותו מוביל להאקדמי נודעה 

אודות  סייע למחקרהנתונים שהתבקשו צפויים ל 6.העברת ביקורת על הרשותוידע לרבים ו

 .על יבוא מזוןבפועל הרגולציה החלה 

תואמת  היאש אלא, הוגשה בהתאם לדרישות החוקש רק לאבקשת העותר  ,כן אם .10

 המשיבים של התנהלותםעל רקע זה  .התכליות העומדות בבסיסו מירב ומגשימה את

                                                           
  .(7.8.2017)ניתן ביום  דרוקר נ' הממונה על יישום חופש המידע במשרד ראש הממשלה 7678/16עע"מ  3
 .(22.09.2014 יתן ביום)נ מ"בע הארץ עיתון מרקר דה עיתון' נ המשפט בתי הנהלת ישראל מדינת 3908/11עע"מ  4
 (2.1.2006)פורסם בנבו, ניתן ביום  חברת החדשות נ' משרד התחבורה 6013/04עע"מ  5
 .).201017.11)ניתן ביום סקיים רשות ההגבלים הע –מדינת ישראל  נ' התנועה לחופש המידע 1120/08עע"מ  6



עומדת בניגוד מוחלט לחובה המוטלת עליהם לא די שהיא  מקוממת אף יותר. התנהלות זו 

  .ובכלל זאת בחופש הביטוי עצמן החוק פוגעת בתכליות אלא שהיא גם, חוקפי  על

עד  ותמהמהירשויות ש עולה החשש , שכן בלעדיולא לחינם קבע החוק סד זמנים ברור .11

תקוותם של  ולעותר לא נותר אלא לחשוש כי ז את החוק מתוכנו. ירוקנואין קץ ובכך 

טורחים להשיב ולעדכן האם בכוונתם  אינםאף ודין לעצמם,  עושיםאשר  המשיבים

  .אין להסכין ולשיטה ז שהעותר יתייאש ויוותר על בקשתו.: המידע את העבירל

 

 סמכות

לתוספת הראשונה לחוק בתי  2בית המשפט הנכבד סמכות עניינית לדון בעתירה זו מכוח פרט ל

 משפט לעניינים מנהליים; ומקומית בהינתן מקום מושבם של המשיבים.

 

 סיכום

בית ו ,למסור את המידע באופן מיידיאת המשיבים חייב שיאין מנוס מצו שיפוטי כי  נראה .12

  להורות כן.מתבקש המשפט הנכבד 

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 של רשות אשר אינה בידי המשיביםאשר מצוי במלואו 

 .מצייתת לחוק

 .תרצה אטיההמצורף של  עובדות שבעתירה זו נתמכות בתצהירהה

 

 17.1.2022 התשפ"ב בשבט "וט היום,

 ירושלים

_________________ 

 סונאעו"ד אפרת 

 פורום קהלתב"כ    

 

 

 

 

 


