הדיו והמציאות
ביסוד הטעם הדמוקרטי עומדת הטענה כי הזכות לקבלת מידע

א ,מבוא

חוק חופש המידע ,תשנ"ח  11998 -נתקבל בכנסת בחודש מאי , 1998

מרשויות ציבוריות משמשת יסוד חשוב בתהליך הדמוקרטי .על

ונכנס לתוקפו ביום  29במאי  .21999החוק נועד לחולל מהפכה על

יסוד המידע ,יכול הפרט להגשים באופן טוב יותר את הזכות לחופש

ידי עיגונה דבין של זכות האזרח לקבל מידע מן הרשויות ,וזאת הן

הביטוי ואת הבקרה של הציבור על מעשי השלטון" .עליו לקבל את

במישור המהותי )על ידי קביעתה של הזכות דבין( והן במישור

מרב האינפורמציה ,על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת

הפרוצדורלי )על ידי קביעת לוחות זמנים ועל ידי מינוי ממונים על

כדברי הנשיא האמריקני לינדון ג'ונסון ,בעת שחתמ

חופש המידע

ברשויות( •3

ואיכותית".7

על חוק חופש המידע הראשון בארצות-הברית ,בשנת ~ : 1966

שנות חייו הראשונות של חוק המעניק זכויות הן קריטיות.
בתקופה זו מתברר אם החוק מיושם בפועל או הופך להיות אות
מתה ,ואם הוא משרת את המטרות שהביאו לחקיקתו .בחלוף

התקופה הראשונית ,ניתן להעריך אם החוק יצר שינוי של ממש
במציאות החברתית

.1
.2

הממשלה ,באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנטת ,לקבוע בצו ,רשויות ציבוריות

רשימה זאת בוחנת את הניסיון שהצטבר בהפעלתו של חוק חופש
המידע בשנים הראשונות

טעיף  2 1לחוק חופש המידע קובע כי תחילתו של חוק חופש המידע תהיה שנה מיום
פרטומו .החוק פורטם ביום  29במאי  .1998בטעיף ( 21ב) לחוק חופש המידע הוטמכה

והמשפטית •4

לקיומו.5

חוק חופש המידע ,תשנ"ח  , 1998-ט"ח ) 226להלן" :חוק חופש המידע" או "החוק"(.

או טוגים של רשויות ציבוריות ,שלגביהם יחל החוק במועדי תחילה מאוחרים יותר,
שאינם יכולים להיות מאוחרים מיום  29במאי  .2001הממשלה עשתה שימוש בטמכותה

הבחינה תיערך בנוגע לשלושת

ודחתה את מועד תחילת החוק לגבי צה"ל )דחייה עד  31דבצמבר : 2000צו חופש

הגורמים הקשורים בהפעלתו של החוק :הציבור ,בעל הזכות ,הרשות

המידע [מועד לתחילת תוקף על צבא הגנה לישראל[ ,תשנ"ט  , 1999-ק"ת
הרשויות המקומיות )דחייה עד  1בטפטמבר

הציבורית ,בעלת החובה הקורלטיבית למסור את המידע ובתי

: 1999

(; 818

לגבי

צו חופש המידע ]קביעת רשות

ציבורית שלגביה נדחה תחילת החוק[ ,תשנ"ט  ,1999-ק"ת

(; 818

לגבי יחידת הממונה

המשפט שתפקידם ,מח,ד לעצב את גבולותיה של הזכות לקבלת

על השכר במשרד האוצר )דחייה עד  29במאי  : 2000צו חופש המידע ]קביעת רשות

מידע ,ומאיד,ך לכפות על הרשויות את מסירת המידע לציבור במקרה

ולגבי לשכת הקשר

ציבורית שלגביה נדחה תחילת החוק[ ,תשנ"ט  ,1999-ק"ת

(; 818

"נתיב" במשרד ראש הממשלה )דחייה עד  29במאי  : 2001צו חופש המידע ]קיבעת

שהרשות אינה עושה זאת אף שהיה עליה לעשות כן .המחקר לקראת

רשות ציבורית שלגביה נדחה תחילת החוק[ ]מט'

רשימה זו כלל הן מחקר משפטי קונבנציונלי )דביקה וניתוח של

(, 3

תשנ"ט , 1 999 -ק"ת  ,866כפי

שתוקן ק"ת תש"ט (. 766

חקיקה ופסיקה( והן מחקר שדה )דביקה של המציאות בשטח(.

.3

ב ,הרקע התאורטי לחוק חופש המידע

.4

על הרקע לקבלת חוק חופש המידע והמצב המשפטי שקדם לו ,ראו ז' טגל הזכות

עדלת באור חקו חופש המעדי )תש"ט(  ; 74 - 15הודעוה הציבוירת לעניין חופש המעדי
יין וחשבון )ירושלים ,תשנ"ה( )להלן" :דו"ח הוועדה"(.
כדוגמה לכך ניתן לראות את פרשנותו הרחבה של חוק-יטוד :כבוד האדם וחירותו

יבדי חלק משופטי בית המשפט העליון ,ובראשם הנשיא ברק .פרשנות רחבה זו,

בחינת הצלחתו של חוק חופש המידע בהגשמת מטרותיו ,מחייבת

שתחילתה בטמוך לקבלת חוק-היטוד בכנטת ,הפכה אותו מחוק-יטוד המטדיר זכויות

הצגה קצרה של הרקע התאורטי שעמד בבסיסו.

טפציפיות למגילת זכויות כמעט מלאה .ראו הי טומר "הזכו י ות הבלתי מנויות  :על
היקפה של המהפכה החוקתית" משפיטם כח )תשנ"ז(  .257מובן כי לעתים תהיה לחוק

במישור המהותי ,חידושו הגדול של חוק חופש המידע היה בכך
שהעניק לאזרחים ולתושבים בישראל זכות רחבה לקבל מידע

מרשויות ציבוריות ,גמ בנרשאימ שאינמ נרגעימ במישירי לאזרח

ותיק עדנה בשל מדיניות משפטית חדשה או פרשנות חדשה.

.5
.6

המאמר נמטר לפרטום בחודש ינואר . 2002
טעיפי חוק שונים הורו על גילוי מידע ,אך מדובר היה בגילוי מידע טפציפי בתחומים
צרים :טעיף  269לחוק החברות ,תשנ"ט  1999 -וטעיף  4ז לחוק מינהל מקרקעי ישראל,

השראל .זכותו של אדם לקבל מידע שיש לו בו אינטרס אישי,

תש"ך  ,1960-שדנו בגילוי מקום בו יש עניין אישי למבקש המידע .ראו טגל ,לעיל

הוכרה בחקיקה ובפסיקה עוד קודם לחקיקתו של חוק חופש המידרו.

הערה  ,3בע'  ; 65 - 15 , 11דו"ח הוועדה ,ליעל הערה  ,3בע'  ; 14 - 1 3בג"צ 1 42 / 70

חידושו של החוק הנו ,אפוא ,ביכולת לקבל מידע בעל אופי ציבורי,
וזאת ללא כל קשר לסיבה לשמה מעוניין המבקש במידע.
ניתן להצביע על שני טעמים עיקריים להכרה בזכות לחופש מידע:
"הטעם הדמוקרטי" ו"טעם הבעלות".

שפירא ני הודע המחחי של לשכת עוריכ רהין ,פ"ד כח) •331 , 325 ( 1

.7

ראו בג"צ  2594 / 96המטללו האקדמי של המכללה למינהל )בית הטפר למשפטים( ני
לשכת עוריכ הדין בישראל ,פ"ד נ) ) 174,166 ( 5להלן :עניין המלכלה למינהל(; בג"צ

 243 / 62אולפני הטרטה בישראל בע"מ ני לוי גיר ,פ"ד טז ") : 2407האפשרות הנתונה
לאזרח המתענין לקבל ולהפיץ אינפורמציה על הנעשה בקרב המדינה ורשויותיה פרט
לענינים שהם מעצם מהותם טודיים היא תנאי  -בלעדיו  -אין לקיום משטר דמוקרטי

במדינה ,ובלעדיה לא תיכון כל דמוקרטיה אמיתית" ,שם ,בע'

(; 2426

בג"צ 1601 / 90

לשיט ני פרט ,פ"ד מד) ") : 353 ( 3חופש הביטוי הוא ערך מורכב "לשם הגשמתה של
מרצה ,בית הטפר רדזינר למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה .תודתי לאטף יעקב,
לגיא זיידמן ולחברי מערכת כתב העת המשפט על הערותיהם לטיוטות קודמות של
מאמר זה ,וליעל טבק על טיוע יעיל ותורם במחקר.

חירות זו מעניק הדין לבעל החירות זכויות נוטפות הנגזרות
הנוטפות הללו מצויה גם יהזכות לקבל

מידע.. '.

כנגד זכותו של היחיד לקבל מידע

עומדת חובתו של השלטון לטפק מידע" ,שם ,בעי
)מעדי(? )תשנ"ט(

מהחירות ...

בין הזכויות

(; 364

יי מנוחין מי מפחד מחופש

.3

המשפט
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חוק חופש המידע  :הדיו

והמציאות /

המשי

של הרשות מנוגדימ במישרין לאינטרסימ
העומדימ בבסיס חוק חופש המידע ,אמ הטעמ

הדמוקרטי נועד לאפשר בקרה טובה יותר של
הציבור על מעשי השלטון ,הרי שהשלטון איננו
בהכרח מעוניין בבקרה זו ,ואילו טעמ

הבעלות משמיט את הקרקע מתחת
רגלי רשויות הסבורות כי הן הבעלימ

של המידע ושוכחות כי אין הן אלא
נאמן , ll

עוד יש להדגיש כי חשיבות עליונה
להצלחת חוק חופש המידע טמונה
בהפעלתו הפשוטה והיעילה,
בקשה לקבלת מידע צריכה
להיענות במהירות ,ביעילות,
בזול וברוב מוחלט של
המקרימ )שאינמ נכנסימ

לגדרמ של הסייגימ למסירת
מידע על פי החוק( ,ללא כל
עיכוב מיותר המחייב התנצחות

עמ הרשות ופנייה

לערכאות , 12

כל הערמה של קשיימ על
מימוש הזכות לקבלת מידע פוגעת
במטרה הדמוקרטית של הזכות ,עיכוב בקבלת

"A democracy

המידע בזמן אמת מונע מהציבור לגבש את דעתו במועד

works best when

לגבי סוגיות אקטואליות, 13

the people have all

בפנייה לבית המשפט ,סירוב הרשות למסור את המידע מרצונה

information that the

כמו כן ,לאור העלויות הגבוהות הכרוכות

כחוק ,יביא בחלק ניכר מן המקרימ לאי-מימושה של הזכות לקבלת

security ofthe nation permits. No one

המידע ,גמ אמ על פי דין היה המבקש זכאי

לקבלו , 14

should be able to pull curtains of

בהקשר זה ,מדמה ספר שהוציאה האגודה האמריקנית לזכויות

secrecy around decisions which can be

האזרח )  (ACLUאת פעולתמ הרצויה של חוקי חופש מידע למכונת

revealed without injury to the public
interest"8.
ביסוד טעמ הבעלות מונחת התפיסה כי המידע

ממכר של משקאות קלימ או מוצר אחר :הלקוח מציין במה הוא
מעוניין ,משלשל מעותיו ,לוחץ על כפתור או שניימ ,ובקשתו
מתמלאת מיד ,ואולמ ,מציין המחבר ,לעתימ המכונה מתפקדת יותר

שבידי רשויות ציבוריות שיי,ך למעשה ,לציבור ,וכי הרשויות

כמכונת הימורימ שבקזינו :אתה משלשל את הכסף ,מושך בידית,

המחזיקות במידע אינן אלא נאמן של הציבור ,לפי תפיסה זו ,חוק

פשטות ההפעלה של המכונה למכירת

חופש המידע נועד להבטיח את הנגישות של בעליו החוקיימ של

המידע אל הנכס השייך להמ ,9

לדעתי ,טעמ הבעלות הוא החשוב

ואינך זוכה במה

שרצית, 15

משקאות קלימ ,ושיעור התקלות הנמוך בה ,צריכימ לדעתי להוות
אבן בוחן להצלחתו של חוק חופש המידע,

יותר ביישומו של חוק חופש המידע ,וזאת עקב אי-הפנמתו של
עיקרון זה בידי מרבית רשויות השלטון בישראל ,אכן ,לא בכדי אמר
שר המשפטימ ,צחי הנגבי ,בהציגו בדיון על החוק בכנסת את טעמ
הבעלות בתור "הבסיס הפילוסופי לחוק הזה" כי החוק "מחייב גמ

שינוי קונצפטואלי בנשמה של עובד

הציבור"ס , l

ראוי לציין עודבה נוספת כבר בשלב מקדמי זה :לרשויות אין כל
תמריץ לאהוד את החוק החדש ולקיימו ,במובנימ רבימ ,האינטרסימ

המשפט
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גי הציבור" :שאינו יודע ישאוי'
הציבור הישראלי אינו יודע ,בשלב הזה של הפעלת חוק חופש
המידע ,לשאול,

השאילתות המוגשות לרשויות הציבור בישראל על פי החוק הנן
ספורות :כמה עשרות בכל שנה לכל רשות ,לכל היותר ,מספר
השאילתות המוגשות לגופימ ישראליימ רחוק מאוד ממספר הפניות

.t-
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~
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r:

rו

r:

י-
rו

;c:

לגופימ מקבילימ בארצות-הברית ,גמ לאחר תיאומ הנתונימ בהתאמ
לפער בגודל

.8
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כ,ך למשל ,דיווח משרד התחבורה בישראל על  73פניות בשנת

, 17 2000

.9

בעוד שמשרד התחבורה האמריקני ,מדווח על כ 20,000-

פניות באותה שנה.18

זהו שיעור המהווה פי שישה לערך לאחר

תיאומ המטפרימ לפי גודל

האוכלוטייה• 19

 Oו.

וו.

את נתוני הפניות בנושאימ ביטחוניימ לא ניתן עדיין להשוות,

צילום הצהרת הנשיא ג'ונטון מופיע באתר[URL:http://wW\v.gwu.edul- nsarchiv/ :

'.l

) .nsa/foia/FOIARelease66.pdf] (Iast visited on 25.3.02

r1

עניין המכללה למינהל ,לעיל הערה  ,7בעי  73ו .ראו גם פ' להב "חופש הפרטום ,זכותו

;c:

של האזרח לרעת וטודות רשמיים" משפטים ו )תשל"ה( . 562

Sב

ד"כ

26

)תשנ"ח(

..בr:

'.l

i=-

 4ו . 72

ג

ראו דברי שר המשפטים בכנטת ,בעת הצגת החוק" :בכל העולם שמענו ,שחוק כזה,

Sב

מרגע שנחקק בטפר החוקים ,גורם יכאב ראש' עצום לממשלה .מהרבה בחינות הרבה

בג

r

=;c:

יותר נוח לעבוד בלי למטור דין וחשבון לאזרח".

לאור הדחייה בהחלת החוק על צה"ל עד טוף שנת  .2°2000אולמ

 2ו.

ראו להלן ,טקטט להערה  43ואילך.

ראוי לציין כי משרד ההגנה האמריקני מקבל כמעט  100,000פניות

 3ו.

ראו להלן ,טקטט להערה  62ואילך.

ר;:

בשנה •21

 4ו.

ראו להלן ,הערה . 44

'c

 5ו.

) normalion (New-York , 1985ןC.M. Marwick Your Righl 10 Governmenl I

~

 .X Vמובן כי הדוגמה מקצינה במעט את המצב הרצוי ,שכן המכונה לממכר משקאות

Sב

קלים אמורה לטפק את הטחורה לכל דורש ששילם את המחיר ללא הפעלת כל שיקול

Sב

יצוין כי את מטפר הפניות המדווח בידי הרשויות בישראל אין
לקבל כפשוטו ,שכן הדיווח על "פניות" כולל פניות רבות שבהן
מבקש אדמ מידע הנוגע לו עצמו .מידע כזה ניתן היה ,עקרונית,
לקבל גמ לפני חוק חופש המידע ,והזכות לקבלו אינה נובעת מן

דעת  .עם זאת ,הדוגמה יעילה ,לטעמי ,להמחשת הפער שבין המצוי והרצוי בתחום זה.
 6ו.

החוק •22

ההשוואה לארצות-הברית מיטיבה עם הגורמים הישראליים ,לאור שיטת הממשל
הפדרלית בארצות-הברית והביזור הרב של רשויות השלטון .המשרד הישראלי מרכז,

אמ הציבור בישראל ממלא נאמנה את תפקידו של הבן הרביעי

בהגדה של פטח ,זה

שאינו יודע לשאול ,23

בהשוואה לארצות-הברית ,נושאים שהיו מועלים בארצות-הברית ברמה הפדרלית,

ברמת

הרי שהטקטט של ההגדה

השוואה זו בשנת  , 2000מתעלמת מכך שבישראל הייתה זו השנה השלמה הראשונה

את פתח לו" .ראוי היה שהרשויות תפעלנה במרץ להגברת המודעות

לתחולת החוק ,ואילו בארצות-הברית החוק ותיק ומושרש היטב בתודעתו של חלק

לחוק ,וכן לעידוד הצבתו של מידע ברשות הציבור גמ ללא בקשה
טפציפית .ואולמ ,כפי שנראה בהמשך המאמר ,הרשויות אינן נענות

 7ו.

ועיקר•24

לקידומו של חופש המידע בתחומה ,יש לשקול הקמתו של גוף
ציבורי )"רשות חופש המידע"( שתפקידו יהיה לעודד את יישומו

לממשלה ,הממונה על השכר במשרד האוצר או נציב שירות המדינה.

ו .2

] [URL:http://www.dot.gov/foi al2000annual_foia_report.html

?[Sב

.HofesMeydaI4.doc] (Iast visited on

?

לדו"ח השנתי של משרד התחבורה בארצות-הברית ראו:

.( Iast visited on

בארצות-הברית כוללות הפניות למשרד התחבורה גם פניות לתאגידים טטטוטוריים

בארצות-הברית ,הטיל הקונגרט את מלאכת הביצוע של חוק חופש
המידע ואת הפיקוח עליו על משרד המשפטימ .גמ בארץ ,שר

המשפטימ תופט את תפקידו בנושא זה כתפקיד טכני למדי ,והוא
אינו עוטק בפיקוח של ממש על הרשויות האחרות.

מוטדרים ברמה המדינתית ,וכי מטפר הפניות שהובא לעיל מתייחט לפנייה למשרד
התחבורה הפדרלי בלדב.

r:

ראו לעיל הערה .2

i=-

ראו:

Sב
ג

tן [URL:http://www.defenselink.mil/pubs/foi /OOreport.pd

בג

.( Iast visited on

כך ניתן להתרשם מעיון באותן פניות שהגיעו לבירור משפטי וכן מעיון ברשימה הפרטנית

מעניין במיוחד השימוש המועט שעושים העיתונאים הישראליים בכלי חשוב זה להשגת
מידע ,ראו ע' בן -ארויה "וזה שאינו יודע לשאול" היעו השיבעית כו )תש"ט( . 22

שנית ,על המנהל הציבורי לפרטמ באופן שוטף ,מקיף ואפקטיבי

.24

ראו להלן ,פרק ד  2למאמר.

את היכולת לעשות שימוש בחוק חופש המידע ,תוך שימת דגש על

.25

על פי הצעת הוועדה הציבורית ,אמור היה להיות מוקם "צוות היגוי מנהלי" לתקופת

הזכות לקבל מידע בעניי נימ ציבוריי מ .הפרטומ כיומ בנושא זה הנו

);(
rו

 7ו.

.23

Cו

את חלק הארי של הפניות לקבלת מידע במשרד התחבורה הישראלי בשנה הנטקרת,

של נושאי הפניות דבו"ח הממונה על חוק חופש המידע במשרד התחבורה ,לעיל הערה

המשפטימ הוא השר הממונה על החוק ,אולמ נראה כי משרד

;c:
r:
;c:

r:

) 25.3.02

.22

;c:
r:
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[URL:http://www.portal.mot.gov.illDocuments/HofesMeydal

ולהקנות לו טמכויות מתאימות  .25גוף כזה צפוי להיות משוחרר

בעל טמכויות "רוחביות" על משרדי הממשלה ,כגון היועץ המשפטי

r1

rs.
r

בפועל של חוק חופש המידע בכל המגזרימ שעליהמ הוא חל,

.20

;;:

t-

שהפנייה אל מקביליהם בישראל תיטפר בנפרד .לעומת זאת ,ראוי לציין כי מרבית

מידע המצוי ברשותן .קיימות לא מעט דוגמאות של גוף ממשלתי

tt::
בג

Sב

ענייני התחבורה בארצות-הברית ,לרבות כל נושא הרישוי לנהגים ולכלי רכב שהיווה

יותר מן האינטרטימ של הרשויות הטפציפיות להימנע ממטירת

);(

לדו"ח השנתי של משרד התחבורה בישראל ראו:

) 25.3.02

 9ו.

בג

;c:

r:

) 25.3.02
 8ו.

בג

r-

מהציבור.

בנושא זה ,אני מציע מטפר הצעות מעשיות:

ראשית ,מכיוון שלכל רשות ,כשלעצמה ,אין אינטרט לפעול

המדינה ) (, State

המחוז

)( County

או הרשות המקומית .משום כ,ךההשוואה

ברמה הפדרלית בלדב מציגה חלק קטן מאוד מן הפניות בארצות-הברית .מאיד,ך

מטפק אף את תחילתה של התשובה לבעיה" :ושאינו יודע לשאול

לאתגר זה כלל

:>1

ההרצה של החוק .ראו דו"ח הוועדה ,ליעל הערה  ,3בע' ו  .4אם צוות זה קיים ,פעולתו

r1

E-

r:
r
~
=;c:

?;
r'.l
Sב

ודאי שאינה מורגשת בקרב הציבור .מכל מקום ,חוק חופש המידע לא העניק כל

ג

טמכויות לצוות כזה ,על פי המוצע כאן .פרופ' טגל מציע לשקול מינוי "נציב ארצי

שמקובל לעשות למטרות שהשלטון רוצה ביקרן .ניתן לבצע הן

r:

למידע" שיהיה אחראי על פעולת הממונים על מטירת המידע ברשויות הציבוריות

פרטומ מרכזי )באמצעות הגוף שיופק,ד על פי המוצע ,על הנושא(

השונות ,ובעל טמכות ערעור על החלטה שלא לגלות מידע .ראו טגל ,לעיל הערה ,3

'.l
:>1

ויש לחייב ,לדעתי ,גופימ ממשלתיי מ ,לכלול מודעות מפורטות ~

בע'  46ו .הצעתי בנדון הנה אף רחבה מהצעתו של טגל ,מהנימוקים המובאים לעיל.

דל ביותר ,ולא נערך קמפיין רחב היקף בטלוויזיה ובעיתונות כדרך

המשפט

29

בג

ר;:

r

חוק חופש המידע :הדיו

והמציאות /

המשי

בנושא חוק חופש המידע בכל חוברת או פרסומ משמעותי שהמ

.1

מפרסמימ •26

סעיף  3לחוק חופש המידע קובע כי ראש רשות ציבורית ימנה,

מיגוי ממוגימ הגגועימ בגיגוד איגטרטימ

שלישית ,תון השראה מההבחנה בתורת הלוגיסטיקה שבין

מקרב עודבי הרשות ,ממונה על יישומ הוראות החוק ,לרבות העמדת

"דחיפה" ל"משיכה" ,27כל עוד הציבור איננו מפעיל את כוחו "למשון"

מידע לרשות הציבור וטיפול בבקשות לקבלת מידע .עמ זאת ,חוק

את המידע באמצעות בקשות לפי החוק ,על הרשויות "לדחוף" את

חופש המידע איננו קובע מהמ הכישורימ הנדרשימ מהממונה על

המידע על ידי הצבת כמה שיותר מן המידע ברשות הציבור ,במקומ

חופש המידע .הממונה על חופש המידע בכל רשות צרין להיות

שהגישה אל המידע ואיתור מידע רלוונטי יהיו נוחימ .בהקשר זה,

גורמ שמבין את מטרותיו של חוק חופש המידע ופועל על פיהן.

המהפכה הטכנולוגית ,שראשיתה במחשוב והמשכה ביכולות

לעתימ ,יביא תפקיד הממונה על חופש המידע את בעל התפקיד

שמאפשרת רשת האינטרנט ,צריכה ,לדעתי ,להוליד שינוי תפיסתי

לעימות עמ חבריו באותה רשות ,העשויימ לבקש להימנע מגילוי

שמתמקד בהעמדתו של מידע קיימ ומעובד באופן חופשי לרשות

מטעמי חיפוי על כישלונות או מכל טעמ

אחר•31

הציבור .אין כל מניעה שרשות תפיץ באופן שוטף כל מוצר מידע

ואולמ בחלק מן הרשויות הופקד תפקיד הממונה על חוק חופש

המיוצר על ידה לצרכיה הפנימיימ ואשר חשיפתו אינה עומדת בניגוד

המידע בידי הדובר של אותה רשות ,כלומר דווקא בידי הגורמ

לאינטרס אחר ,שחוק חופש המידע מאפשר שלא לחשוף בגינו

המופקד על תדמיתה של הרשות והעוסק ,חלק ניכר מזמנו ,בניסיון

לפרסמ , 28

להשפיע איזה מידע ייצא אל הציבור ,מתי ובאיזו דרן .כ,ן למשל,

הנו רק טיפה בימ מן המסמכימ שהרשות הציבורית יכולה ,במאמץ

בולטת מינויה של יחידת דובר צה"ל כממונה על חוק חופש המידע

מידע .הדו"ח השנתי ,שהחוק מחייב כיומ את הרשויות

קל שבקלימ ,להעמיד לרשות הציבור .מובן כי המדובר בצעד משלימ

בצה"ל .דובר צה"ל הנו יועץ הרמטכ"ל לענייני תקשורת וחבר בפורומ

תפקידו של דובר צה"ל כולל את "גיבוש ויישומ מדיניות

לחוק ,שכן המידע שיועמד לרשות הציבור דברן זו מצומצמ מכלל

מטכ"ל .32

המידע שהציבור עשוי להיות מעוניין בו ,ואין העמדת המידע

ההסברה של צה"ל" ,וכדובר ,הוא מנסה לצייר תמונה טובה ככל

הוולונטרית באה במקומ מתן האפשרות לציבור לבקש מידע ספציפי.

האפשר של הגוף שבשמו הוא מדבר .תפקידו של הממונה על חוק

בארצות-הברית ,חויב משרד המשפטימ להקימ ברשת האינטרנט

חופש המידע הנו להקל את דרכו של מבקש מידע בקבלת מידע לו

ושימוש בו מספק,

הוא זכאי ,ואין הוא אמור לשקול כלל אמ פרסומו של המידע יש בו

"מרכז גישה למידע"

) (single access point

אכן ,גישה נוחה לדו"חות המלאימ של כל רשויות הממשל

הפדרלי •29

כדי להבין את הרשות הציבורית שהמידע נוגע לה.

בישראל ,הוקמ אמנמ ,ללא דרישה בחוק ,אתר חופש מידע ממשלתי

מינויו של דובר צה"ל לממונה על חוק חופש המידע בצבא מציב

אולמ המידע בו דל ,וכולל רק כתובות ,לעתימ חלקיות,

אותו ,למעשה ,בניגוד עניינימ בין שני תפקידיו הציבוריימ .זאת,

של הממונימ על חוק חופש המידע ובמקרימ מסוימימ גמ את

מכיוון שקיימ חשש שדובר צה"ל ,כממונה על חופש המידע ,עשוי

טופס הבקשה .בניגוד לאתר האמריקני ,האתר הישראלי אינו מספק

לחפש דרכימ שלא למסור מידע שיש בו כדי להבין את צה"ל או

כלל את המידע עצמו ,לרבות את הדו"חות השנתיימ של רשויות

קצין בכיר כלשהו בו  .33כידוע ,על פי המשפט המנהלי בישראל,

השלטון השונות.

נאסר על עודב הציבור "להימצא במצב של ניגוד עניינימ בין שני

מרכזי,30

אינטרסימ שלטוניימ אשר על שניהמ הוא

ד .תפקודו של הרשויות

מופקד".34

לדעתי ,מינוי

דובר לממונה על חוק חופש המידע מהווה מצב כזה של ניגוד
עניינימ ,והוא לפיכן אסור.

כפי שהוסבר לעיל ,לרשויות אין ,ככלל ,עניין לעודד את הפצת
המידע באמצעות חוק חופש המידע .הרשויות מעדיפות להפיץ רק

 .2הימגעות מעידוד הציבור לקבל מידע

את המידע שהן חפצות בפרסומו ,לאחר שייבחר ,יעוצב ויסוגנן

הרשויות במדינת ישראל אינן עושות די על מנת לעודד את הציבור

בידי הדוברימ ויועצי התקשורת שמלאכתמ בכן .השערתי הייתה,

להפעיל את זכותו לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע .תופעה זו

אפוא ,שהרשויות לא תזדרזנה "לנדב" את המידע שחוק חופש המידע

בעייתית ,כשהיא מצטרפת לאדישותו של הציבור ,שאינו מרבה

מחייב אותן למסור לציבור.

בפניות לקבלת מידע ,כפי שהוצגה

לעיל •35

ואכן ,הרשויות לא הכזיבו ,ומצאו כמעט כל דרן אפשרית להכשיל

להוכחת טענה זו ,נדבקו ,לצורן רשימה זו כל אתרי האינטרנט

את ביצוע החוק בתחומן .ניתן להצביע על מספר רב של דרכימ

של משרדי הממשלה  .36הבדיקה כללה שני מרכיבימ :ראשית ,אמ

להכשלת החוק ,ולהלן נסקור את הראשיות שבהן :מינוי ממונימ

"עמוד השער" של המשרד באינטרנט מכיל התייחסות ישירה לחוק

הנגועימ בניגוד אינטרסימ; אי-עידודן של פניות לקבלת מידע;

חופש המידע .שנית ,אמ האתר מאפשר חיפוש ,האמ החיפוש אחר

התעלמות שיטתית מפניות שמגיעות בכל זאת; תשובות שליליות

המילימ "חופש המידע" יניב תוצאות כלשהן.

שרירותיות; אי-הקצאת תקציבימ ומשאבי ניהול וכוח-אדמ.
נפרט עניינימ אלו כסדרמ:

המשפט

30

רק חמישה משרדי ממשלה  37כללו בעמוד הבית שלהמ באינטרנט
הפניה בנושא חוק חופש המידע ,לעומת שבעה-עשר משרדימ
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שעמודי הבית שלהמ לא כללו כל אזכור של החוק .מתון המשרדימ
האחרונימ ,רק באתר של משרד המשפטימ הניב החיפוש את הדו"ח
השנתי לפי חוק חופש המידע  ,38בעוד שבכל יתר שישה-עשר

""!:
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ראו להלן ,טקטט לאחר הערה . 41
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מקורה של ההבחנה מיוחט לאמריקני ריצירד שונברגר שהשתמש בה לתיאור טכניקות

.כ::

ייצור יפניות אותן הציג לעולם המערביR. Schonberger Japanese :

tt-

plicity (New-ןiז  ns in Siס II'ing Techniqlles: Nine Hidden Lessן actו[ן Man

:::ג

המשרדימ אופציית החיפוש לא הניבה תוצאות  39או שלא הייתה
קיימת כלל

'J

c:::

) .Yo rk , 1982

•40

מו הראוי לכפות על הרשויות לעודד את פניית הציבור לקבלת

.28

טעיף  5לחוק חופש המידע.

r:

.29

למרכז הגישה האמריקני ראו[URL:http://www.usdoj.gov04foia/04_6.html ] :

:>1

ראו[URL:http://free.info.gov.iI/Lapam/MainPage/main _table.asp ] :

r:

מידע ,בוודאי בשלב ראשוני זה של הפעלת החוק ,כשהציבור אינו
מודע כלל לזכויותיו .לדעתי ,יש לפרסמ את זכות הציבור לקבלת
מידע הו באופו כללי ,על ידי גורמ מרכזי שיופקד על התחומ ויעודד

Cו

c:::

) (. Iast visited on 25.3.02

.30
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) (. Iast visited on 25.3 .02

.31

הוועדה הציבורית שהמליצה על חוק חופש המידע צפתה כי יתעוררו מחלוקות בין

את הפעלת החוק כשהוא משוחרר מהאינטרס הנוגד של כל רשות

הממונים על חופש המידע ברשויות השונות לבין הגורמים ברשויות שהמידע בפועל

והו על ידי כל רשות לגבי עצמה .בהקשר זה ,מוצע

בידיהם .לפיכ,ך המליצה הוועדה כי "על הממונה להיות בעל ניטיון ובעל מעמד בכיר

ספציפיתן 4

לחייב כל רשות לפרסמ את עצמ הזכות לקבלת מידע ואת הדרכימ

בהיררכיה האירגונית של הרשות הציבורית" .דו"ח הוועדה ,ליעל הערה  ,3בע' . 40

.32

למימושה של הזכות בפרסומימ שהיא משגרת אל האזרחימ .כן,
למשל ,יש לדעתי לחייב כל רשות מקומית לצרף לחשבוו הארנונה

מתוך תיאור מבנה יחידת דובר צה"ל באתר צה"ל באינטרנט ] [ U RL:http://w\vw. idf.il
) (. Iast v isited on 25.3.02

.33

כך ,למשל ,טירב דובר צה"ל ,בכובעו כדוב,ר לענות לשאלת עיתונאי כמה כטף הוציא
צה"ל במהלך שנת  2001על נטיעות לחו"ל ,בעקבות החלטה לקצץ בנטיעות שהוגדרו

השנתי שה י א שולחת לתושבימ גמ חוזר מפורט בנושא חופש המידע .

"בזבזניות" .ראו ע' רפפורט "צה"ל שוקל :לקצץ נטיעות קצינים לחו"ל" עידיית אחרינית

כמו כו ,יש לדעתי לחייב רשויות לתלות מודעות מפורטות בנושא

 .27.12.2001מידע זה הנו מידע ציבורי מובהק ,שאין כל מניעה ביטחונית במטירתו,

חופש המידע בכל משרד שבו מקבלת הרשות קהל .לבסוף ,יש

וטפק אם דובר צה"ל ,בכובעו כממונה על חופש המידע ,היה מזדרז להיענות לבקשה
למטירת מידע על פי החוק ,המתייחטת למידע שהוא טירב למטור כדובר .במקרה

לדעתי לחייב כל רשות לפרסמ את נושא חופש המידע באתרי

אחר ,טירב דובר צה"ל למטור דו"ח בנושא מחטומים של צה"ל בשטחים ,בין היתר

.כ::

rו
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.כ::

האינטרנט שלה באופו בולט .פעולות אלו יש בהו כדי לסייע

בטענה שדבו"ח "אין ממצאים המצביעים על פגיעה בזכויות אדם" .ראו א' לביא "צחוק

בהטמעת החוק ,לפחות בשנותיו הראשונות.

צבאי קצר" הארץ  .7.12.2001תפקידו של ממונה על חופש מידע הנו למטור את

בג

המידע ,ולא לומר מה יש או אין בו.

;c:

.34
 .3התעלמות שיטתית מפגיות

בג"צ  531/79טיעת "הליכדר" בעיירית פ"ת ני מעוצת עיירית פתח-תקיה ,פ"ד לד) ( 2

 .572 ,566ראו גם ר' הר-זהב המשפט המינהלי הישראלי )תשנ"ז( .302

גמ כאשר מגיעות פניות אל הרשות על פי החוק ,פעמימ רבות איו
הו נענות כלל .בתחילת חודש ספטמבר  ,2000ערכתי בעזרת קבוצת
לפי החוק למשרדי ממשלה ,לתאגידימ סטטוטוריי מ ,לחברות
ממשלתיות ולרשויות מקומיות .המכתבימ לא נחתמו כמכתביו של

הדביקה נערכה בתחילת חודש דצמבר . 2001

.37

.39

'J

r:

יצוין כי מן הדו"ח השנתי של משרד המשפטים שפורטם באינטרנט נעלם הפרק העוטק

Cו
ץ
:::ג

משרד ראש הממשלה ,משרד הביטחון ,משרד החוץ ,משרד העבודה והרווחה ,משרד

c:::

משרד הפנים ,משרד התיירות ,משרד התקשורת והמשרד לשיתוף פעולה אזורי )בחלק

Sב

החקלאות ,המשרד לאיכות הטביבה ,המשרד לקליטת עלייה ,המשרד לביטחון פנים,

מהמשרדים החיפוש מופנה ,למעשה ,למנוע החיפוש של "שער הממשלה החדש" ומאתר

הגיבו לפנייה .ברוב המקרימ ,גמ התשובה שהגיעה לא סיפקה את

הגבוה של רשויות שכלל לא טרחו לענות

;c:

ביישום חוק חופש המידע )נטפח  13לדו"ח הוועדה(.

חוקר ,אלא הוצגו כמכתב פשוט של אזרח המבקש מידע.

לפנייה •42

Cו

התחבורה.

רק  30רשויות מתון  102טרחו בכלל להגיב  72 .רשויות כלל לא
המידע המבוקש ,אולמ לצורן רשימה זו די אמ נצייו את האחוז

.כ::

ראו לעיל הערה  16ואילך.

משרד האוצר ,משרד התעשיה והמטחר ,משרד החינו,ך משרד הבריאות ומשרד

סטודנטימ ניסוי שדה ,שבמסגרתו נשלחו  102בקשות לקבלת מידע

Sב

t-

.35
.36

.38

r:
,-

את הדו"חות של אותם משרדים בודדים שעשו מלאכתם נאמנה(.

.40

משרד הדתות ,משרד הבינוי והשיכון ,המשרד לתשתיות לאומיות ומשרד המדע.

.41
.42

ראו לעיל טקטט לאחר הערה .8

r:
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.כ::

בג

r:

c

במטגרת ניטוי השדה נשלחו ,במקביל ,גם  102מכתבים בשפה הערבית ,שהנה שפה

Cו

:>1

רשמית של מדינת ישראל .ראו ,טימן  82לדבר המלך במועצתו ,חא"י ,כרך ג)ע( ( 2738א)

 .4תשובות שליליות שרירותיות

;c:

 .2659הטטודנט הערבי שבו נעזרתי לצורך חלק זה של המחקר קיבל רק  21תשובות,

rו

מי שבקשתו לא נענתה בידי הרשות ,ביו באופו של התעלמות מו

שבחלקן נאמר רק שהרשות אינה מבינה את המכתב בערבית ,ומבקשת פנייה מחודשת

Cו

,-

בעברית .תמונת המצב לגבי פניות לקבלת מידע בערבית ,השפה הרשמית הנוטפת של

o

הפנייה וביו דברן של סירוב להיענות לבקשה ,יכול לפנות לבית

המשפט לעניינימ מנהליימ בעתירה נגד הרשות  .43הטלת החובה

Sב

מדינת ישראל הנה ,אפוא ,עגומה עוד י ותר.

.43

לפנות לבית המשפט יש בה ,מטבע הדברימ ,כדי להכביד הכדבה

טעיף  17לחוק חופש המידע .אמנם ,לכאורה ,החוק מאפשר זכות ערעור רק לאחר

קבלת טירוב ,אולם הדעת אינה נותנת שלא ניתן יהיה לערער גם על הימנעות הרשות
מתשובה .לדעתי ,במקרה של היעדר כל תשובה מן הרשות ,ניתן יהיה להחיל את

בלתי סבירה על האזרח ,וזאת הו עקב האגרה הגבוהה בהגשת עתירה

הוראת טעיף ( 6ב) לחוק לתיקון טדרי המינהל )החלטות והנמקות( ,תשי"ט , 1958 -

מנהלית לבית המשפט המחוזי והו עקב הצורן להיזקק ,ברוב

לפיה אי-מתן תשובה במשך זמן קצוב כמוהו כמתן תשובה שלילית ללא נימוקים .ראו,

במספר מקרימ שהגיעו לבית

עם זאת ,עמדתו של פרופ' טגל ,לפיה החוק לתיקון טדרי המינהל )החלטות והנמקות(

המקרימ ,לשירותיו של עורן

דיו .44

המשפט עולה תמונה לפיה הרשות הזדרזה ליתו תשובה שלילית
ללא כל בסיס לכן~ .

איננו חל על חוק חופש המידע; טגל ,ליעל הערה  ,3בע' •162

.44

בטוף שנת  2001עמדה האגרה על טך  2,261ש"ח .לביקורת על התנהגות הרשויות
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ראו זי טגל "חופש המידע לעשיךים בלבד" הארץ •25.12.01

t-

r:

המשפט

31

חוק חופש המידע :הדיו

והמציאות /

המשי

כ,ך למשל ,בה"פ (א"ת)  1054 / 00רינו ני מ 45,Rפנתה העותרת

דבבר ,אותמ מטמכימ שהעירייה הצהירה כי אינמ קיימימ.

לשלטונות מט הכנטה בבקשה כי ימציאו לה את המידע המצוי

האמת ,שניתנה לבירור בנקל ,הנה כי במקרה זה העותר טעה

בידיהמ בהקשר להכנטותיה וניכויי המט מהכנטותיה מכל מעטיקיה

בניטוח בקשתו ,והרשות ,העירייה ,אפשרה לבית המשפט לטעות

בין השנימ . 1998 - 1994שלטונות מט הכנטה טירבו למטור לעותרת

יחד עמ העותר .בפועל ,הנושא שמטרה עיריית תל-אביב לטיפולו

את המידע המבוקש ,בהטתמך על קביעת הטודיות שבפקודת מט

של עורך הדין כהן לא היה היטל השבחה ,אלא שאלת הפיצוי המגיע

ותוך טענה שהמידע המבוקש לא נוצר על ידה של

לעירייה עקב אי-קיומו בידי היזמ של הטכמ "פינוי בינוי" שהיווה

המבקשת ,אלא על ידי מעטיקיה השונימ .בית המשפט חייב את

חלק מהטכמ חכירת הקרקע בידי היזמ .ואולמ ,אף שלאנשי העירייה

שלטונות מט הכנטה למטור את המידע ,תוך חיובמ בהוצאות בטן

היה ידוע בדיוק מהו המידע המבוקש בידי העותר  ,52המ לא טרחו

לדעתי ,היה על שלטונות המט למטור למבקשת את

להטביר את הטעות ,לא לעותר ולא לבית המשפט ,וגרמו לבית

הכנטה ,46

 15,000ש"ח .47

המידע הנוגע לה ללא עיכוב.

המשפט להוציא צו שיהיה ככל הנראה חטר משמעות ,תוך הצלחה

שלטונות המט מרכזימ את מלוא המידע על אדמ לצורכי גביית

)לפחות בשלב זה( להתחמק ממטירת המטמכימ אותמ רצה העותר

מט אמת ,ואדמ רשאי לברר ,בכל עת ,מהו המידע שנמטר לשלטונות

באמת ,ותוך מעילה ברציונל הדמוקרטי וברציונל הבעלות של חוק

מט הכנטה לגביו .פעמימ רבות ,לא יכול נישומ לפנות אל מעטיקיו

חופש המידע.

לשעבר בבקשה לקבל העתק הדיווחימ השנתיימ )למשל ,מכיוון

שהמעטיק פשט את הרגל או מכיוון שיחטי העבודה נטתיימו תוך

.5

חילוקי דעות( ,ובמקרימ אלו נמנעת מן הנישומ האפשרות לבקש

לא ניתן לקיימ את חוק חופש המידע בלא הקצאת משאבימ הן

החזרי מט בלא קבלת כל המידע האצור במשרדי מט ההכנטה .

אי-הקצאת כוח אדם ומשאבים אחרים

בתחומ כוח האדמ והן בתחומ התקציב .ואולמ ,בפועל ,כמעט שלא

במקרימ אחרימ ,מטכימימ נציגי הרשות למטור את המידע )אותו

הוקצו תקציבימ מיוחדימ לביצוע החוק ,והממונימ על ביצוע החוק

טירבו למטור קודמ לכן( עמ הגיעמ לדיון בבתי המשפט בעתירה

נתקלימ ביחידות שאינן ששות ליטול על עצמן את תוטפת העבודה

למטירת המידע ,לפני או אחרי רמזימ של בית המשפט דבבר הצורך

שהחוק מחייב .יצוין ,כי החוק אף אינו מחייב כי הממונה יעטוק

לעשות כן  .4Sגישה כזו מעידה כי לא היה מקומ לאי-מטירתו של

בחוק חופש המידע במלוא משרתו  .53בקונגרט חופש המידע השלישי,

המידע מלכתחילה ,וכי תקוותה של הרשות הייתה שהמבקש יתייאש

שנערך בחודש נובמבר  ,2001נועד להתקיימ מושב מיוחד תחת

מן הקשיימ המוערמימ עליו ולא ישקיע את משאבי הזמן והכטף

הכותרת" :לעשות יש מאין

רב שיח של ממונימ על החוק בהיעדר

הניכרימ הכרוכימ בפנייה לבית המשפט לצורך אכיפת זכויותיו על

תקציב".

פי דין .יצוין גמ ,כי בנוגע למידע ציבורי שהרשות אינה חפצה בגילויו,
לעתימ הדחייה בת מטפר החודשימ המושגת דברך זו ,מועילה לרשות
על ידי הטרת הנושא שבו מבוקש המידע מטדר היומ הציבורי.

-

מטירתו של כמעט כל מידע לפי החוק חייבת

באגרה .54

האגרות

אינן זולות ,ויש בהן כדי לממן חלק לא קטן מן העלות של מטירת

המידע ,אמ כי כנראה לא את העלות כולה .55

דביקת הנעשה בארצות-

אכן ,במקרימ אלו מן הראוי שבתי המשפט יחייבו את הרשות

הברית מלמדת ,כי האגרות שמ מחזירות רק חלק מזערי ביותר מן

בתשלומ הוצאות בטכומ משמעותי ,שאמ לא כן ,יהא לרשות תמריץ

ההוצאות הכדבות על מטירת המידע לציבור ,הנתפטות כהוצאות

שלא למטור מידע שאין היא חפצה בפרטומו עד הדיון בבית

הכרחיות במטגרת הדמוקרטית .כ,ך למשל ,מדווח משרד התחבורה

המשפט  .49מכיוון שהעלויות של פנייה לבית המשפט גורמות לכך

האמריקני על יותר מתשעה תקנימ המוקדשימ לנושא חופש המידע

שרק מקצת מן הטירובימ הבלתי מוצדקימ מובא לבירור בערכאות,

במשר,ד בעלות שנתית )לשנת

ההכנטות

על החיוב בהוצאות להיות גבוה מטפיק ,כדי שהרשות לא תשקלל

מאגרות באותה שנה הגיעו לטכומ של  $22,409בלדב ,שיעור המהווה

את ההטתברות הנמוכה להתרחשותו עמ פיצוי בגובה נמו,ך ותבוא

פחות מ  5%-מתקציב הביצוע של חופש המידע  .56במשרד ההגנה

לידי מטקנה שאין לה כל תמריץ למטור מידע שלילי

מרצונה •50

דוגמה נוטפת לתשובה שלילית שרירותית ניתן למצוא בעת"מ
(א"ת)  1279 / 01יערי ני ראש עיירית

תRא-יפי .51

בעניין זה ביקש

העותר למטור לו את כל המידע הנוגע להיטל השבחה בנוגע ל"מגדלי

( 2000

האמריקני המצב גרוע עוד יותר:

,$36,500,000

של

.$454,378

ההוצאות בשנת

2000

היו

ואילו ההכנטות מאגרות הגיעו רק לטכומ של

 ,$666,000המהווה פחות מ  2%-מטך כל ההוצאות לחופש

המידע •57

יצוין ,כי בארצות-הברית חופשית כל רשות ממשלתית לקבוע הן

עזריאלי" בעיר תל-אביב ואת המטמכימ המתייחטימ למטירת

את גובה האגרות והן את הפטור מגבייתן .בישראל ,שר המשפטימ

הטיפול מטעמ העירייה בענייני היטל השבחה למשרדו של עורך

התקין את התקנות החלות על כל הרשויות הכפופות לחוק  ,ולמעשה

הדין דן כהן .העירייה הודיעה לבית המשפט כי אין בידיה כל מטמכימ

כמעט שלא קבע הנחות או פטורימ ,ואף לא אפשר לרשויות לקבוע

הנוגעימ להיטל השבחה ולטיפול בידי עורך הדין כהן .בית המשפט,

פטורימ או הנחות מיוחדות בעצמן .בכ,ך התעלמ השר למעשה

בהחלטה פטקנית ,קבע כי ודאי היה היטל השבחה ,או החלטה

מהוראת טעיף ( 18א) לחוק חופש המידע ,לפיה "קביעת האגרות

לפטור ממנו ,וחייב את העירייה למטור את המטמכימ הנוגעימ

תיעשה תוך התחשבות בטוגימ השונימ של המידע ושל הפונימ

המשפט

32

'
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לקבלתו" ,ומהוראת סעיף  8י (ב) לחוק לפיה "ייקבעו נסיבות בהן
יינתן פטור מאגרה" ,החריג היחיד שנקבע הנו לגבי הנח י ות פנימיות

.45

ה"פ (א"ת)  1054 / 00רןנן ני מ'י )טרמ פורטמ( ,תקדין מחוזי . 5495 ( 3 ) 2000

של הרשות, 58

.46

טעיף  231ואילן לפקודת מט הכנטה ]נוטח חדש[.

.47

שלטונות מט ההכנטה ערערו על פטק הדין לבית המשפט העליון ,אולמ יומ לפני הדיון

חוסר הרצינות שבו מתייחסות אחדות מן הרשויות הממשלתיות

בערעור חתמו על הטכמ עמ המשיבה ,לפיו התחייבו שלטונות מט הכנטה לטפק את

לממונימ על חוק חופש המידע מגיע לשיא דבו"ח האמיץ והחריג

המידע המבוקש לכל השכירימ במשק .ראו ,א' ברגרפרוינד "מט הכנטה יאפשר לשכירימ

שהעזה הממונה על יבצוע החוק במשרד התחבורה ,אהובה שפיגלמן,

לקבל מידע שמקורו במעביד"

להעלות על הכתב ,מן

עולה

הדו"ח

האץר

כי

.48

המשרד נמנע מלספק

)כגון

.49

מן

את עיריית תל-אביב בהוצאות

המשרד(

ואת

ובשכר טרחת עורן דין בטן

כלי
.50

נוטפימ חויבה הרשות בהוצאות של עשרות אלפי דולרימ .ראו ,הדו"ח השנתי של

"עד היומ ,לא הועמדה לרשותה של הממונה על ביצוע החוק
נגישות במחשב למערכות מידע הקיימות במשר,ד או אף לרשת

משרד המשפטימ האמריקני ,לעיל הערה •29

.51

האינטרהנט )הפנימית( במשרד ולמערכות המידע והתקשורת
הקיימות בה המאפשרות:

א ,התכתבות פנימ משרדית מהירה וחסכונית בזמן שתאפשר לה

לעמוד בלוחות הזמנימ שקבע החוק )גישה ל(outiook-
ב ,נגישות למידע חיוני לעבודתה הקיימ ברשת ,כמו קבצי תקנות,.. ,
ספריה .. ,ועו.ד
 -אין תקציב לרכישת חומרה ותוכנות ייחודיות לנושא למחשב,

עת"מ (א"ת)  1279 / 01יעיר ני ראש עיריית ת"או-פן )טרמ פורטמ( ,תקדין מחוזי

. 9044 ( 3 ) 2001

.52
.53

טעיף  3לחוק חופש המידע אינו קובע את ייחוד משרתו של הממונה ,כן שיעטוק
ביישומ חוק חופש המידע באופן בלעדי .גישת החוק היא שעל ראש הרשות הציבורית

..בr:
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בג

צילומימ( בקשות הנוגעות למידע שיש להעמיד לרשות הציבור לפי טעיף  6לחוק

~

כ.ןלמשל ,האגרה בגין צילומ של כל עמוד עומדת על  1.01ש"ח טכומ העולה כמה

חייב המשרד ליזומ ולפרסמ או לכיסוי העלות הנדרשת להפקת

 76ש"ח ,ואילו בקשה מורכבת תחויב גמ לפי שעות עבודה ,החל מהשעה השלישית,

המידע הנדרש על ידי הציבור ,הטיפול קשה במיוחד במצבימ בהמ

כ  4,600-ש"ח ברוטו )עלויות מעביד של  5,900ש"ח(  .אין המחבר מתיימר לטעון כי
כל העלויות הישירות והעקיפות של יישומ חוק חופש המידע מכוטות באמצעות
אגרות ,אלא כי ,לכל הפחות ,חלק משמעותי מן העלויות מכוטה דברן זו.
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.56

ראו ליעל הערה •18

.57

ראו ליעל הערה •21

~

.58

בחוק עצמו נקבע כי מרבית האגרות לא תחולנה על בקשת אדמ למידע אודות עצמו.

,...

ה .תפקידם של בתי המשפט :הצד הטכגי

ג

טעיף ( 18ד) לחוק .התקנות הרחיבו פטור זה למידע שמבקש אדמ על אודות זכויותיו,
תקנה  6לתקנות האגרות .נראה כי הרחבה זו באה בעקבות חשש שביטא ח"כ עזמי

לבתי המשפט שמור תפקיד חשוב מאוד בהטמעתו של חוק חופש
המידע ,בשנות חייו הראשונות של החוק ,על בתי המשפט לקבוע

r:
c:

בעד ארבע שעות עבודה"  .כמו כן ,על פי תקנה , 10פטורות מאגרה )למעט אגרה עבור

לפי טכומ של  40ש"ח לכל שעת עבודה  .שכר שעה של  40ש"ח שקול לשכר חודשי של

בהכנסות" , 59

Cו

c::

אין תקציב למימון ריכוז ועריכת המידע הרב שעל פי החוק

מחשבימ  ,והרצת עיבודי מ ,ביח י דות שההוצאות בהן מותנות

r-

ראו תקנות חופש המידע )אגרות( ,תשנ"ט  .1999-תקנה  6קובעת פטור במקרה של

וכמה מונימ על עלותו הראלית של צילומ עמוד .אגרה בגין הגשת בקשה הנה בגובה

נדרש להפעיל כ"א יקר שעלותו למשרד יקרה  ,כמו העסקת עודבי

c::

,...r:

חופש המידע ,היינו ההנחיות הפנימיות של הרשות וחוקי העזר של רשויות מקומיות.

.55

..בr:

חלה החובה להטיל על אחד מעודביה את האחריות הטפציפית ליישומ החוק .ההנחה

"מידע שאדמ מבקש על אודות עצמו וזכויותיו ,פטור מאגרת בקשה ,וכן מאגרת טיפול

ממידע שעלול לפגוע בפרט או עסקיו  ,ליצירת מאגרי נהלימ וטפסימ

~

בג

היא כי הדבר ייעשה אמ יתברר שעומט הבקשות לקבלת המידע יצדיק זאת .

.54

,...r:
~
c,...

rו

כן עולה בבירור משיחה של המחבר עמ גורמ בעירייה שהיה קשור לניהול התביעה.

להכשרת הנציגימ האגפיימ ,ליצירת מאגרי מידע זמינימ ונקיימ

זמינימ לציבור,

ש"ח בתוטפת מע"מ.

משרד המשפטימ האמריקני דיווח על שני פטקי דין בשנת  2000שבהמ חויבה הרשות
בתשלומ הוצאות בטכומימ שבין  150,000ל 200,OOO-דולר כל אח.ד בחמישה הליכימ

הדברימ ראויימ להיות מובאימ במלואמ ,לאור חומרתמ:

Sב

c:

בעניין צכמן ,חייב בית המשפט

15,000

,....
?
r-

Sב

במערכת(.

התקנות שבאחריות

העבודה הבסיסיימ יבותר ,כגון השימוש במערכת הדואר האלקטרוני ,

ראו עת"מ (א"ת) 1078 / 01

)טרמ פורטמ( )עותק שמור

המידע הבסיסי ביותר

עותק

. 18.12.01

כצמן ני עיירית תל-איבב יפן

אף לממונה עצמה את

r:

'{

בשארה בעת הדיון בכנטת בקריאה השנייה והשלישית על החוק .ראו לעיל הערה •10

.59

ראו ליעל הערה . 17

בג
בג

c::
בג

r::ג
,..,

את הסטנדרטימ להפעלת החוק ,בכלל ,ולדאוג שלא יוצא החוטא

r:

באי-ציות לחוק נשכר ,בפרט ,במילימ אחרות ,תפקידמ של בתי

t"t

המשפט הוא להבהיר לרשויות שעליהן להתייחס ברצינות לחוק

rו

חופש המידע ,ולספק במהירות כל מידע שחובה לספק על פיו ,על

r:

מנת להשיג מטרה זו ,על בתי המשפט לספק הליך יעיל ומהיר~

r:

rrו

המשפט גג

חוק חופש המידע :הדיו

והמציאות /

המשי

לבירור מחלוקות לפי החוק ,למנוע כל ניסיון של הרשויות "למסמס"

כי "קבלת הטיעון דבבר הצורך בהשקעת משאבימ ,בצורה גורפת,

את החוק ,ולהעניש ,דברך של חיוב בהוצאות ניכרות ,רשויות שלא

תוביל לפגיעה חמורה בתכלית החוק"  ,66הצעתו של פרופ' סגל הנה

נהגו כהלכה , 60

כי "רק השקעת משאבימ ניכרת ,שאינה עומדת ביחס מידתי

תפקיד מכריע מסור למהירות שבה מגיבה המערכת המשפטית

לחשיבות המידע הספציפי המבוקש ,יכולה להצדיק דחיית בקשה

על בקשות למסירת מידע ,אמנמ קשה ,בשלב מוקדמ זה להפעלת

לגילוי

ראוי שרשות ציבורית תוכל לדחות בקשה לקבלת

החוק ,להציג ממוצעימ אמפיריימ ,אבל עיון בעודבות פסקי הדין

מידע רק אמ השקעת משאבימ רבימ תהא בלתי סבירה באופן

מעלה שבלא מעט תיקימ משך הזמן שעובר מן הפנייה הראשונה

מפליג ,כשהיענות לה תהא בבחינת יצירת 'רוב מהומה על לא

של האזרח אל הרשות ועד להכרעת בית המשפט )בערכאה ראשונה(

מאומה'"  ,67אכן ,בית המשפט המחוזי פסק כי לאור תכליתו של

בעתירתו לגילוי המידע הוא כשנה ,במקרימ מסוימי מ ,חלוף הזמן

חוק חופש המידע ,יש לפרש את ההגבלות שנקבעו בחוק על מסירת

משרת את מטרת הרשות ,בכך שהוא מסיר מסדר היומ הציבורי

מידע כחריגות לכלל ולפרשן בדווקנות ,כדי לא להצר את צעדיו של

את נשוא בקשת המידע ,כ,ן למשל ,בעתירתו של עיתון "הארץ"

האזרח המבקש לקבל את המידע מעבר למידה המתחייבת לאור

נדונה חשיפת חוות דעתה של פרקליטת המדינה בנושא העמדתו

הוראות החוק , 68

של ראש הממשלה לשעבר מר בנימין נתניהו לדין  ,61בעתירה זו

מידע .. ,

בעת"מ (א"ת)  1171 / 00דוידוב מוטולה ני

מ  nי 69

הצהיר בית

חלפה שנה ממועד פניית העיתון ועד לפסק דינו של השופט ישעיה

המשפט ,מח,ד כי אל לה לרשות לטעון כי אין לה תקציב וכוח אדמ

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,שנה שבה הנושא הבוער ירד

למילוי מטרות החוק ,אולמ מאידך ,נמנע בית המשפט מלהורות על

מסדר היומ הלאומי ,בעניינו של ח"כ מוסי רז  ,62ביקש הלה לברר,

מסירת כל המידע המבוקש ,וקבע כי "לא ייתן החלטה שלא ניתן

לצורך תפקידו הפוליטי ,נתונימ הקשורימ לשטחימ המצויימ בידי

לקיימה" ,לדעתי ,גישתו של בית המשפט בנסיבות העניין הייתה

המנהל האזרחי ,במקרה זה נמשכו ההליכימ אף זמן רב יותר :הפנייה

גישה סלחנית מדי ,בייחוד לאור העובדה שהרשות שהעלתה את

המקורית אל הרשות הייתה בחודש מאי  ,1999ורק בחודש ספטמבר

טענת חוסר המשאבימ הייתה יחידה במשרד האוצר ,קיימת חשיבות

 ,2000כשנה וחצי לאחר מכן ,דחה יבת המשפט את הטענה המקדמית

רבה במסר המופנה מצד המערכת השיפוטית אל משרד האוצר לפיו

שהעלתה הרשות ,והדרך עוד ארוכה להכרעה בעתירה עצמה ,בעניין

מימושו של החוק עולה כסף ,ויש למצוא את הכסף לכך,

אחד סירבה רשמת בית המשפט העליון להקדימ את הדיון בערעור

לדעתי ,על רשות הטוענת שמסירת המידע כרוכה בהשקעת

לפי חוק חופש המידע ,אף שנטען בפנייה כי הערעור מעלה שאלות

משאבימ בלתי סבירה ,לטעון טענה זו באופן מפורט ,תוך הערכה

עקרוניות וראשוניות בעניין

החוק , 63

של כמות המשאבימ הנדרשת ,בטענה סתמית בדבר השקעת

על מנת לזרז את הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע ,לפחות

משאבימ בלתי סבירה לא צריך להיות די ,בפועל ,בחלק מהמקרי מ,

בתקופת הטמעתו בקרב הרשויות ,אני סבור כי ראוי היה להקצות

לא ניכרת בפסקי הדין התמודדות של ממש עמ טענה של הרשות

בבתי המשפט המנהליימ שופט מתמחה ,שכל תיקי חוק חופש

בהקשר זה ,והיא מתקבלת כפשוטה ,כ,ן למשל ,בעת"מ (א"ת) 101

נדונה בקשתמ של שמונימ ותשעה

המידע יגיעו אליו ,בפועל ,עיון בהחלטות שפורסמו מעלה כי מלדב

 1242רחל ני עיירית

השופטת ד"ר דרורה פלפל ,מעטימ המ השופטימ שטיפלו ביותר

תושבימ מארבעה רחובות בהרצליה שנדרשו על ידי העירייה לשלמ

הרצליה 70

מתיק אחד בתחומ חוק חופש המידע ,כך ,בבית המשפט המחוזי

אגרות ,וביקשו מן העירייה לספק להמ שורה ארוכה של מסמכימ

בתל-אביב טיפלו בעתירות לפי החוק ,בתקופה הקצרה שמאז כניסתו

מארבעימ השנה האחרונות ,העירייה הסכימה לתת למבקשימ רק

לתוקף ועד לסוף שנת  2001לפחות שמונה שופטימ שונימ )!(, 64

חלק קטן מו ה מסמכי מ ,והסתמכה ,בסירובה למסור את היתר ,על
סעיפימ  (1)8ו  (2 )8-לחוק חופש המידע ,השופטת רובינשטיין קיבלה

ו .תפקידם של בתי המשפט :הצד המהותי

את עמדת העירייה ,וסירבה להורות לעירייה למסור מידע נוסף על
זה שמסרה מרצון,

לבתי המשפט תפקיד חשוב ביותר גמ בעיצובמ של הכללימ

פסק הדין אינו מנתח כלל את הטענה של "הקצאת משאבימ

המהותיימ של החוק בשנותיו הראשונות ,מבחינה זו ,מעניין לבחון

בלתי סבירה" במישור העובדתי ,אין אני קובע כי פסק הדין אינו

את הדרך שבה עיצבו בתי המשפט את העילות השונות לאי-מסירתו

מוצדק ,אלא טוען כי בטרמ תתקבל טענה מסוג זה ,היה על העירייה

של מידע בידי הרשות,

להוכיח כי אמנמ הקצאת המשאבימ הנה בלתי סבירה ,למשל ,היה
על העירייה לפרט אילו מסמכימ מצויימ ברשותה בתיקימ

 .1הקצאת משאבים בלתי טבירה

הרלוונטיימ ,אילו נתונימ ניתנימ לאיתור רק לאחר חיפוש בארכיב

חוק חופש המידע מאפשר לרשות ציבורית לדחות בקשה לקבלת

ועד כמה מורכב החיפוש האמור,

מידע אמ הטיפול בבקשה "מצריך הקצאת משאבימ בלתי סבירה" , 65

חיוב הרשות להעריך את היקף המשאבימ הנדרשימ למילוי

החוק איננו מגדיר עילה זו ,ולכן ,כפי שמעיר פרופ' סגל ,נוצר חשש

הבקשה יכול לתרומ גמ במישור אחר :ייתכן שהאזרח המעוניין

המשפט
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במידע יהיה מוכן לשאת בעלות המשאבימ הנחוצימ למילוי בקשתו.

c:

במקרה כזה ,ניתן יהיה לאזן בין רצונו המוצדק של האזרח במידע

.60

ראו לעיל הערה  49ואילך.

לבין האינטרס המוצדק אף הוא של הרשות שלא להקצות מאמצעיה

.61

ראו ה"פ )ת " א( 1635 / 00

הצואת יעתון הארץ ני משדר המשפטים )טרם פורטם(

)עותק שמור במערכת( )הפנייה לקבלת המידע הייתה בחודש אוקטובר  2000פטק

המצומצמימ באופן בלתי סביר דברן של הסכמת האזרח לממן את

המשאבימ הנדרשימ לאיסוף המידע מכיסו.

I

הדין ניתן בתאריך

.62

עוד יש לציין כי פרשת רחל עסקה בבקשה משותפת של שמונימ

( 3.9.2001

ה"פ (ם-י)  648 / 99ח ני מפקד המנהל האזרחי )טרם פורטם( ,תקדין מחוזי ( 3 ) 2000

.10279 , 10269

ראו גם ,עת"מ (א"ת)

ענטר ני מ'י )טרם פורטם( )עותק

ותשעה תושבימ .סבירותה של הקצאת המשאבימ צריכה ,לדעתי,

שמור במערכת( )פנייה לרשות בחודש טפטמבר ) (2000להלן :עניין ענטר(  .עם זאת,

להימדד גמ ביחס למספר האזרחימ המעוניינימ במידע .האמ לו

יש לציין כי היו גם הליכים שבהם ניתן פטק הדין במהירות שיא ,בוודאי בהתחשב

הוגשו שמונימ ותשעה בקשות נפרדות שכל אחת מהן מתייחסת

בעומט על מערכת בתי המשפט בישראל .כ,ך למשל ,ניתן פטק הדין בה"פ (ם-י) 100
 282צעיון ני לוי ,פ"מ תש"ט) , 1 ( 1בתוך ארבעה חודשים בלדב מיום הפנייה לקבלת

רק לאחוז או שניימ מן המידע הרב שנתבקש בבקשה המשותפת
הייתה העירייה נמנעת מהיענות לשמונימ ותשעה הבקשות? האמ
היה בית המשפט ,גמ במקרה זה ,מגבה סירוב של העירייה לספק

התייחסות למספרמ הרב של המבקשימ בבדיקת השיקול של
 IIהקצאת משאבימ בלתי

סבירה •71Il

לסיכומ נקודה זו ,אני מבקש להציע מבחן לשאלה מתי תיחשב
הקצאת המשאבימ הנדרשת לבלתי סבירה .המבחן המוצע מתבסס
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מידע.

.63

ע"א  500 100לשכת עורכי יזהן ני שר המשפטיס )טרם פורטם( ,דינים עליון נח . 23

.64

השופטים טלגם ,מיכל רויבנשטיין ,דרורה פלפל ,ישעיה  ,מודריק ,טירוטה ,קלינג ואזר.

את המידע המבוקש? פסק הדין של בית המשפט אינו מכיל כל

,...
::ג

)להלן :עניין עיתון האץר(.

1054 / 01

::ג
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יצוין כי מחוז תל-אביב הוא העמוט מבין המחוזות השיפוטיים.

~

.65

טעיף

.66

טגל ,לעיל הערה  ,3בע' •166

ו
ג

•67

שס .

c::::

.68

ראו ,למשל ,עת"מ (א"ת)  1067 / 01לירן ני הממונה לע חוק חופש המעזי במשדר

( 1) 8

לחוק חופש המידע .

,בג

הפניס )טרם פורטם( )עותק שמור במערכת( .

rו

על התאוריה הרואה בציבור את בעליו של המידע ואת הרשות

.69

עת"מ (א"ת)  1171 / 00דודיוב מוטולה ני מ'י )טרם פורטם( )עותק שמור במערכת(.

כנאמן הציבור המחזיק עבורו את המידע :האמ יכול היה ראש

.70

עת"מ (א"ת)  1242 / 01רחל נזג עירית הלצריה )טרם פורטם( תקדין מחוזי ( 3 ) 2001

,...

) 19972להלן :פרשת רחל(.

::ג

הרשות שבה מדובר לדרוש כי המידע יועמד לרשותו בתון שבוע
ימימ ,ועודבי הרשות היו מבצעימ

את המשימה בלא טענות ומענות.

 .71הפולמוט בפרשה זו נמשך לאחר מתן פטק
הד י ן במאמרים שפורטמו בעיתון גלובט.
ראו מ' אנגלטמן "חוק חופש המידע  :חד

אמ ראש הרשות יכול לקבל את

צדדיות ,לטובת העיריה " גלובט

המידע תון שבוע ,ראוי שהאזרח

; 18-19.11.2001

יוכל לקבל את המידע בתון

המידע  :עיריית הרצליה נהנה בשק י פות"

שלושימ או שישימ יומ ,כקבוע

גלובט  ; 2 - 3.12.2001צ' הורוביץ' "עיריית

בחוק .72

ביישומ גישה זו לעניין

רחל ,אילו ביקשה ראש עיריית
הרצליה את המידע שביקשו
העותרימ,

ואנשי העירייה היו

מוצאימ את הדרן להניח את
המידע על שולחנה בתון זמן קצר,
ראוי היה להעמיד את אותו המידע

א' בראף-שניר "חופש

הרצליה נהגה בשקיפות ועל פי חוק חופש
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המלדע האמנם?'!

גלובט  .16- 17.12.2001במאמרים אלו

c::::

r:

נדונה השאלה העודבתית דבבר היקף

Sב

החומר ,אשר חבל שלא מצאה את ביטויה

ו
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בפטק דינו של בית המשפט .

rו

c::::

 .72טעיף ( 7ב) לחוק חופש המידע .

 .73אחד מעמיתי שקרא טיוטה של מאמר זה,
העיר כי "מבחז ראש הרשות" מחמיר מדד

,בג

~

גמ לרשות העותרימ .אמ גמ ראש

עם הרשויות ,שכן ראוי לאפשר לראש

עיריית הרצליה לא יכולה הייתה

הרשות ,המופקד על ניהולה ,שיקול דעת

נ2:

לקבל את המידע ,או שעודביה היו

רחב בקביעת טדרי עבודתה של הרשות.

::ג

אומרימ לה כי מדובר בעבודה

ייתכן שיש להציע מבחן המתאים יותר

בג

ניכרת

ביותר

ומבקשימ

ממנה

לשקול שוב אמ אמנמ היא זקוקה

למצ י אות הישראלית ,והוא "מבחן
אחייניתה של ראש הרשות"  .על פי מבחן
זה  ,תהיה הרשות חייבת למטור מידע

לו ,כי אז אין לחייב את הרשות

שהייתה מוטרת אילו נכנטה ראש עיריית

לטרוח בהכנת החומר עבור

הרצליה למחלקה הרלוונטית ,הציגה את

העותרימ •73

אחי י ניתה ,ואמרה "זו אחי י ניתי

המבחן

המוצע

אינו

פשוט

ליישומ .אולמ ראוי שישמש נר ~
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הטטודנטית ,היא צריכה חומר לעבודה
באוני ברטיטה ,נטו בבקשה לעזור לה" .
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חוק חופש המידע :הדיו

והמציאות /

המשי

לרגלי הרשויות בטרמ הן מזדרזות לטרב לבקשת מידע בעילה של

טיכוייו של הצד השלישי למנוע את פרטומ המידע גוברימ

הקצאת משאבימ בלתי טבירה.

משמעותית אמ התנה את מטירת המידע בכך שלא יפורטמ.

כמו כן ,נפטק כי הרשות אינה רשאית לשקול איזה שימוש בדעת
 .2מעמד צדדים שלישיים בבקשות לפי חוק חופש המידע

המבקש לעשות במידע .בעת"מ (א"ת)  1054 / 01עכטן כ'

בקשה לפי חוק חופש המידע מוגשת בידי אזרח אל הרשות הנוגעת

נתבקשו ממצאי טקר שערך משרד החקלאות בידי חקלאי שהתכוון

מבר .ואולמ פעמימ ,מעוריבמ בהחלטת הרשות אמ ליתן את המידע,

להשתמש בממצאי הטקר על מנת לתבוע את הטפק ממנו רכש

שיקולימ הנוגעימ לאזרח אחר ,והרשות עשויה לנטות להימנע

זרעימ .משרד החקלאות ביקש להימנע ממטירת המידע שיאפשר

מלמטור את המידע מתוך רצון למנוע פגיעה בצדדימ שלישיימ.

את הגשת התביעה ,אולמ בית המשפט קבע כי השיקול לפיו מבקש

בנושא זה ,ניתן להצביע כבר בשלב הנוכחי על מגמה של בתי המשפט

המידע יעשה בו שימוש כדי לתבוע צד שלישי איננו רלוונטי עבור

לצמצמ באופן משמעותי את מעמדמ של צדדימ שלישיימ בבקשות

הרשות .פטיקה זו ,ממנה עולה שאין הרשות רשאית למנוע מידע

לקבלת מידע.

במטרה שלא "להתערב" בטכטוך בין צדדימ אחרימ ,מהווה

כ,ך פטקו בתי המשפט במטפר מקרימ כי גופימ מטחריימ שעומימ

עמ הרשות צריכימ להביא בחשבון כי על הרשות מוטלת חובת

מ"ל, 77

קונקרטיזציה של העיקרון לפיו אין המבקש חייב כלל לגלות את

עניינו במידע לצורך

קבלתו •78

גילוי מידע לפי החוק ,ולפיכ,ך מי שמתקשר עמ גוף שעליו חל חוק

אף שהחוק כולל מנגנון המחייב מתן הודעה לצד שלישי שהרשות

חופש המידע צריך לדעת כי אותה התקשרות ופרטימ הנמטרימ על

עומדת למטור מידע העלול לפגוע בו  ,79נפטק כי מקומ שהרשות

המידע •74

הציבורית לא פנתה אל הצד השלישי על פי חוק חופש המידע ,לא

גוף מטחרי המבקש למנוע מטירת מידע שהעביר הוא עצמו

תוכל היא להטתתר מאחורי מחדלה בניטיון לדחות את מועד מטירת
ארכה•80

ידו לצורך התקשרות הופכימ להיות נגישימ לפי חוק חופש

לרשות ,חייב להציב מראש ,בטרמ מטירת המידע לרשות ,תנאי כי

המידע לפי החוק ,והרשות חויבה במטירת המידע ללא מתן

הרשות לא תגלה את המידע לגורמ אחר .במצב זה ייתכן כי הרשות

עמ זאת ,טפק אמ זו הייתה ההחלטה גמ מקומ שהצד השלישי

תוכל שלא למטור את המידע בהתאמ לטעיף () 9ב)  (7לחוק חופש

העומד להיפגע היה מתייצב בעצמו בפני בית המשפט ,וטוען לפגיעה

המידע ,הקובע כי הרשות אינה חייבת למטור מידע "שאי-גילויו

בזכויותיו.

היה תנאי למטירתו" .אמנמ ,גמ במקרימ אלו הרשות עשויה לפרטמ
את המידע לאחר איזון בין הטעמ של הגנה על הצד השלישי לבין

כמו

עניינו של המבקש במידע וכן לעניין הציבורי שבגילוי המידע .7S
כן ,לבית המשפט טמכות להורות לרשות למטור את המידע .76ואולמ,

המשפט
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 .3חריג "הדיוגים הפג ימיים" והחשש משיבוש התפקוד

התקיו של הרשות

חוק חופש המידע קובע כי רשות ציבורית אינה חייבת למטור
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מידע "אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות

.4

הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה" 81וכן "מידע דבבר

חוק חופש המידע קובע במפורש כי "אין המבקש חייב לציין את

דיונימ פנימיימ ,תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עודבי רשויות

הצעת החוק מפרטת כי טעיף זה "כולל את

ציבוריות ,חבריהן או

יועציהן" .82

בדיקת המטרה בבקשת המידע

הטעמ

לבקשתו" .87

t-

ג
ח

ג
,..,

חריגימ אלו עמדו במרכזו של

אחד החידושימ החשובימ שבחוק ,והוא שמבקש המידע אינו חייב

הדיון בבקשת עיתון "הארץ" לקבל ממשרד המשפטימ את חוות

לציין בבקשת המידע...

המידע" •88

בג

דעתה של פרקליטת המדינה ,עדנה ארבל ,שהמליצה להעמיד לדין

הבטיט העיוני לזכות לחופש מידע איננו מחייב את מבקש המידע

ח

t-

כרקע לדיון ,יש לציין

למטור את הטעמ לבקשתו ,והדברימ תקפימ לגבי כל אחד מן

c:;,

כי היועץ המשפטי לממשלה לא קיבל את עמדתה של פרקליטת

הטעמימ העיקריימ לחופש המידע הטעמ הדמוקרטי וטעמ

::ג

המדינה ,והחליט שלא להעמיד לדין את מר נתניהו ,וכי עצמ המלצתה

הבעלות .89

על פי הטעמ הדמוקרטי ,כל מידע עשוי להוות את

t-

הנוגדת של פרקליטת המדינה פורטמ כבר ברבימ.

הבטיט לגיבוש דעה בידי האזרח ,ואין לדרוש ממנו להטביר מראש

את ראש הממשלה דבימוט בנימין

נתניהו .83

עיון בפטק דין זה מגלה ,לדעתי ,פער של ממש בין הרטוריקה

הנורמטיבית לבין מימושה של המדיניות ביישומ למקרה הקונקרטי

מדוע מידע זה או אחר דרוש לו .אשר לטעמ הבעלות ,בצדק צוין
בהצעת החוק כי:

לשאלה מדוע נחוץ המידע

לבעליו" •90

 4ד.

בטפרו על חוק חופש המידע מציע פרופי זאב טגל ליישמ ,בהקשר

ורציני של פעילות הרשות תוכל להצדיק אי
עבור חופש

הביטוי ,85

ז-

..

;c:

ומשמעות והוא גובר ועדיף על נימוקי הטירוב.

גילוי".84

בג

בג

אמ ישתכנע שהעניין הציבורי שיש בגילוי הוא בעל חשיבות

ה"פ (א"ת)  484 / 00ו לירן ני מינהל מקקריע ישראל )טרם פורטם( )עותק שמור

 5ד.
6ד.

::ג

במערכת( .כללים דומים נקבעו דביני המכרזים ,בהם יכול המפטיד במכרז לעיין בהצעת
הזוכה במכרז" ,למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף

Sב
פ

טוד מטחרי או טוד מקצועי או לפגוע בבטחון המדינה ,ביחטי החוץ שלה  ,בכלכלתה או

r

טעיף  0ו לחוק חופש המידע .טעיף  3ו לחוק חופש המידע מטדיר מתן זכות טיעון לצד

Sב

שלישי אשר מטירת המידע עשויה לפגוע בו .

t-

טעיף דו לחוק חופש המידע ,אולם בטע י ף דו)ג( נקבע גם כי בית המשפט לא יורה
"על מטירת מידע העלול לפגוע בזכויות צד שלישי ,אלא לאחר שנתן לצד השלישי

אומץ בידי נשיא בית המשפט העליון ,אהרן

ז

!::

בבטחון הציבור" טעיף ו ( 2ה) לתקנות חובת המיכרזים ,תשנ"ג  993-ו ,ק"ת .826

טטנדרט זה,

המזכיר בלשונו ובחומרתו את המבחן שקבע בית המשפט העליון

ג
,..,
,..,

r

לא יהטט להורות לגלות מידע אף אמ תיגרמ בכך פגיעה קלה או

זה ,טטנדרט לפיו רק "טכנה דברגת ודאות גבוהה לשיבוש חמור

r:

r:

החקיקתית ,לאפשר גילוי מידע רב ככל האפשר .כמו כן בית המשפט

שיבוש שאינו משמעותי לתפקודה התקין של הרשות הציבורית,

rו

r:

"כיוון שהמידע הוא למעשה נכט מנכטי הציבור ,אין חשיבות

החשוב שעמד בפני בית המשפט .בצד הרטורי של קיבעת העקרונות,
קובע השופט ישעיה כי מגמת בית המשפט תהיה ,לאור התכלית

את הטעמ שבגללו הוא מבקש את

הזדמנות להשמיע טענותיו" .

r:
r:

ג
,..,

c:

s::-

טגל, 86

דד .

עניין ענטר ,לעיל הערה •62

~

והשופט ישעיה מאמץ אף הוא את הטטנדרט האמור כקנה המידה

8ד.

ראו להלן הערה ד •8

r:

הראוי למניעת מטירת המידע מטעמ זה.

 9ד.

טעיף  3ו לחוק חופש המידע.

::ג
Cכ

.80

המ' (א"ת)  3662 / 00הצראת יעתין הארץ ני המשדר לענייני דתית )טרם פורטט(

::ג

ברק ,בהרצאה שנשא בטקט לרגל הופעת טפרו של פרופי

אלא שבפועל ,השופט ישעיה קובע כי במקרה דנן ,חשיפת עמדתה

)עותק שמור במערכת(  .בפרשה זו הטתמן בית המשפט גם על התחייבותו של הע י תון-

של פרקליטת המדינה תביא ברמה קרובה לוודאות להתגשמותו

המבקש כ י יפנה לכל צד שלישי העלול להיפגע מפרטום המידע בבקשה לקבלת תגובה

o

r

ז
ג

של הטיכון שהפרקליטה ,כמו גורמימ אחרימ המייעצימ ליועץ

לפני הפרטום .ראוי להעיר ,עם זאת ,כי פנייה זו )המחויבת לפי כללי האתיקה

המשפטי לממשלה ,יירתעו מלהציג עמדה באופן חופשי .לדעתי,

העיתונאית( אינה מהווה תחליף הולם למנגנון שבחוק חופש המידע ,שהרי הפנייה

;c:

קביעה זו מרחיקת לכת בנטיבות העניין .אני משוכנע שניתן ליתן

לתגובה אינה מונעת ,בשום מקרה ,את פרטום המידע ,ואילו בפנייה לפי טעיף  3ו
לחוק חופש המידע יכול הצד השלישי לנטות למנוע את הפרטום לחלוטין ,ולא רק

~

להוטיף לו תגובה .

בג

להתפרטמ .יצוין כי ממילא ,עצמ קיומה של דעה טותרת של

ו .8

טעיף ( 9ו)(ב) לחוק חופש המידע.

Sב

.82

טעיף

לחוק חופש המידע .

t-

עניין עיתון האץר ,לעיל הערה ו •6

אמון בפרקליטת המדינה כי לא תהטט להביע את דעותיה
המקצועיות בפני היועץ המשפטי לממשלה גמ אמ הן צפויות

() 9ב) ( 4

r

.בr:

ג

פרקליטת המדינה פורטמה כבר ברבימ ,וכל אשר ביקשו העותרימ

.83

היה להעביר להמ את נימוקי חוות דעתה של פרקליטת המדינה.

.84

טגל ,לעיל הערה  ,3בע'

מכיוון שעצמ המחלוקת בין הפרקליטה ליועץ כבר פורטמה ,קשה

.85

השוו ,בג"צ  3/ 53ד חברת "קלר העס" ני שדהפניס ,פ"ד ז וד .8

לדעת כיצד היה פרטומ נימוקיה המשפטיימ פוגע במעמדה של

.86

ברק "חופש המ י דע ובית המשפט" ,דברים בטקט להופעת טפרו של פרופי טגל "על

o

הזכות לדעת באור חוק חופש המידע" •5.4.2000

r,..,

ד .8

טעיף ד)א( לחוק חופש המידע.

ההפך :כי פרטומ העודבה שעמדתה לא נתקבלה ,בלא לאפשר לציבור

;c:

.88

טעיף ד)א( להצעת חוק חופש המידע ,תשנ"ז-ד  99ו ,ה"ח ד . 39

I"'t

לשפוט בין שתי העמדות ,הוא הפוגע ,לכאורה ,ביכולתה של

.89

ראו לעיל הערה  8ואילן.

הפרקליטה בעתיד להביע דעתה באופן חופשי.

 .90ליעל הערה •85

הפרקליטה וביכולתה החופשית לחוות דעתה ,וניתן אף לטעון את

Sב

;c:

 99ו .

,....
.בr:

"c
t-

::ג
f' .

המשפט ןג

חוק חופש המידע :הדיו

והמציאות /

המשי

אמ לחזור לאנלוגיה שאוזכרה בתחילת רשימה זו ,המבקשת כי

לו עונש של מניעת מידע ,בעלותו של העותר ,כחלק מן הציבור,

חוק חופש המידע יופעל כדרך שמופעלת מכונה לממכר משקאות

במידע אינה קשורה כלל ועיקר לשאלת בעלותו בנכט ,ולא היה

קלימ ,הרי ברי שמכונה כזו ,כאשר משולשלות אליה המטבעות,

מקומ "להעניש" אותו באי-מטירת המידע , 95

איננה מתעניינת במטרתו של המבקש :הוא יכול לשתות את פחית

כך היה גמ בע"מ (א"ת)  1018 / 01העמיתה הישראלית לתקיפה

המשקה ,לתת אותה במתנה או אף לשפוך את תכולתה ,אין מוכר

פסיכיאטירת בי משדר הבריאית ,96

עמותה זו טוענת כי מכשיר

המשקה מתעניין בשאלה אמ מטרת הרכישה היא רציונלית או

האשפוז הכפוי הוא כלי דיכוי של המדינה לרדיפת חריגימ ושכבות

מוצדקת,

חלשות ,ובמטגרת הניטיונות להוכחת טענותיה ,ביקשה מידע ממשרד

יצוין כי עניינו של המבקש במידע המבוקש על ידו יכול לשמש
שיקול במטגרת איזון האינטרטימ שעורכת הרשות במטגרת טעיפימ

הבריאות ,ומשטירב המשרד לטפק את המידע ,הגישה שתי עתירות

לקבלת מידע בהתאמ לחוק חופש המידע,

שמונה ותשע לחוק ,אולמ זאת רק כאשר קיימימ נימוקימ לאי-

בפעמ הראשונה שבה הגישה העמותה עתירה ,נענה בית המשפט

במצב הדברימ הרגיל ,שבו

לבקשה והורה לטפק לה את המידע שביקשה ,תוך חיוב המדינה

לא מתעוררימ נימוקימ מיוחדימ לאי-מטירת המידע ,אין הרשות

בהוצאות ,97

עתירה נוטפת שהגישה העמותה ובה ביקשה פרטימ

רשאית לשקול את עניינו של המבקש במתן המידע,

נוטפימ ,נענתה במקלחת של צוננין,

מטירת המידע ,כמפורט בטעיפימ

אלו,91

ואולמ ,בתי המשפט החליטו ,לא אחת ,לדון בשאלת עניינו של

בית המשפט מציין ,בדחותו את בקשת העמותה לקבל מידע כי

המבקש במידע ולהכריע בשאלה אמ ראוי הוא לקבלת המידע ,בלא

העותרת עתרה בעבר ,זכתה בבית משפט ולא הובא לידיעתו מה

להזכיר כי המבקש הוא בעצמ הבעלימ של המידע )בהיותו חלק מן

נעשה במידע ,לא ברור מדוע טבור בית המשפט כי מתפקידו לבדוק
תושב , 98

הציבור( ועל כן ברירת המחדל צריכה להיות כי הוא זכאי לקבלת

מה עשתה העותרת במידע שקיבלה בעבר ,העותרת ,ככל

המידע ,אלא אמ כן מתקיימות טיבות מיוחדות שלא למטור לו את

זכאית לקבל כל מידע ,בטייגימ המנויימ בחוק חופש המידע בלדב,

המידע,

מכיוון שהיא בעליו של המידע הזה כחלק מן הציבור ,בית המשפט

נדונה

הוטיף ובחן את בקשות המידע של העותרת לגופן ,במקומ לבחון

עתירתו של ערבי שקרקע בבעלותו בשכונת גילה הופקעה על ידי

אמ יש בחוק חופש המידע עילות שמכוחן רשאית הרשות שלא

בעת"מ (א"ת)  1070101עליאן בי משרד

המשפטים 92

האפוטרופוט הכללי לפי חוק נכטי נפקדימ ,הליכימ משפטיימ שנקט

למטור לעותרת את המידע:

העותר לקבלת פיצויימ נטתיימו בקביעה שאינו זכאי לפיצוי על פי

"התרשמתי מהעתירה הנוכחית שהפעמ !יורה! העותרת לכל

דין ,ברמ ,נלוותה לקביעה המלצה של נשיא בית המשפט העליון

מה

הכיוונימ מבלי שמשהו מטויימ ידריך בפועל את

פעולותיה .. .

להעניק לו פיצוי לפנימ משורת הדין ,לאחר שמשרד המשפטימ

זה רלבנטי ,למשל מהו ארץ מוצאו של הפטיכיאטר המטפל? מה זה

דחה את בקשתו לפיצוי ,ביקש העותר לקבל את כל המידע

רלבנטי למשל מהו גילו של הפטיכיאטר המטפל? מה זה רלבנטי,

הרלוונטי , 93

למשל ,רמת ההכנטה הממוצעת של החולה הפטיכיאטרי ,כשהמדובר

בעת הדיון בעתירתו לקבלת מידע ,הטתבר לבית המשפט המחוזי

במידע המתבקש מבתי חולימ ממשלתיי מ ,בהמ הטיפול שווה לכל

בתל-אביב כי העותר מכר את הזכויות בקרקע נשוא בקשתו )ככל

נפש? ...

]לציבור[ אין לו ענין בארץ מוצא וגמ לא ברמת הכנטה,

שהיו לו כאלו( לגורמ יהודי ,בכך היה די כדי שכבוד השופטת פלפל

מדוע מיצבור של פרטימ כאלה שיינתן לידיימ לא מקצועיות על

תדחה את בקשתו לקבלת מידע:

בטיט חוק חופש המידע עשוי להיות בעל אינטרט ציבורי?"

"בנטיבות מקרה זה ,כשהעותר התכחש והתעלמ מפט"ד חלוט

לדעתי ,התשובה לכל שאלותיו של בית המשפט המתחילות

של בית המשפט העליון ,והתיחט אך ורק להמלצת הנשיא; כשהעותר

במילימ "מה זה רלבנטי" ,היא אותו ביטוי עצמו :מה זה רלוונטי?

מכר זכויות במקרקעין שאינמ שייכימ לו; איני טבורה שהנורמה

כל עוד אין עילה מפורשת בחוק שלא למטור את המידע ,ובית

הציבורית צריכה להיות הושטת ידה של הרשות הציבורית

המשפט איננו מפרש עילות כאלו ,אין זה כלל מעניינו של בית

לקראתו" , 94

המשפט הנכדב מדוע טבורה העותרת כי מידע זה רלוונטי למטרותיה,

לדעתי ,מן הראוי היה להיענות לבקשתו של העותר ולמטור לו

חוק חופש המידע מאפשר לאזרח לבקש מידע שאינו רלוונטי ,ומחייב

את כל המידע המבוקש על ידו ,העותר ביקש את המידע כעניין

את הרשות למטור לו מידע זה בלא כל דביקת רלוונטיות ובלבד

שבזכות ,ואין זה עניינה של הרשות לאיזו מטרה המידע נחוץ לו,

שהמידע קיימ ,ושאין מניעה על פי דין למטרו ,אין אני טוען כי היה

האמ אטור לעותר לבקש מידע מתוך טקרנות גרידא? לפיכ,ך אין

על המדינה לייצר את כל המידע המבוקש ,אמ הוא אינו קיימ ואמ

לקבוע כל קשר בין התנהגות פטולה של העותר ,שאמ אכן התרחשה

לא ניתן להעלות טענות שמקורן בטייגי החוק למטירת מידע בנטיבות

ניתן אולי לנקוט נגדו הליכימ מתאימי מ ,לבין זכותו לקבל מידע מן

העניין ,ואולמ ,בהיעדר טענות ממשיות על פי העילות המנויות

הרשות ,ודאי שהמטגרת של בקשה לפי חוק חופש המידע אינה

בחוק חופש המידע לאי-מטירת מידע ,ראוי כי בית המשפט יימנע

מטגרת מתאימה לברר את התנהגותו של העותר בנוגע לנכט ,וליתן

המשפט
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מלבחון את מטרות העותרת ואת צדקת

טענותיה , 99

ז ,טיכוס

חוק חופש המידע תרם תרומה של ממש להכרה בזכותו של האזרח
בישראל לקבל מידע ציבורי ,אולם בפועל ,טרם חולל מהפכה של
ממש בתחום מטירת המידע .כל אחד מן הגורמים הקשורים בתהליך
הטמעתו של החוק איננו עושה את כל שביכולתו על מנת להביא
את החוק למלוא כוחו .במאמר זה הוצעו הצעות קונקרטיות להגברת
המודעות לחוק בקרב הציבור ,ה  IIלקוח

II

העיקרי שלו נועד המידע

הציבורי.

כפי שהוצג במפורט ,הרשויות הציבוריות ,טפקיות המידע על פי

חוק חופש המידע ,מערימות קשיים ניכרים על דרכם של מבקשי
המידע .גם בעניין זה הצענו מטפר הצעות מעשיות ,ובהן הקמתה

של רשות מרכזית שתפעל להטמעת החוק ולאכיפתו בקרב הרשויות
הציבוריות ,ותתגבר בכך על הכשל הנובע מהאינטרט של כל רשות
לגבי עצמה לשלוט ולכוון את המידע היוצא לגביה בכלל ומידע

שלילי בפרט.
לבתי המשפט נועד תפקיד חשוב בתחילת דרכו של חוק ,והם
הקובעים אם הרשויות תתייחטנה לחוק ברצינות אם לאו .יש מקום
לשיפור בהיערכותם הטכנית של בתי המשפט לטיפול בחוק חופש
המידע ,ובכלל זאת פישוט ההליכים וקיצור משמעותי של זמני
התגובה בבקשות על פי החוק .ברמה המהותית ,לדעתי ,לא הפנימו
בתי המשפט את האידאולוגיה של חוק חופש המידע ואת התפיטה
כי ככלל )ובכפוף לחריגים מעטים בלדב( ,כל אזרח זכאי למידע
המצוי בידי הרשות מכל טיבה שהיא ובלא כל צורך לנמק מדוע
המידע נחוץ לו.

ו .9

טעיף סו לחוק חופש המידע.

.92

עת"מ (א"ת) וס  /ס  7סו ילעאן ני משזר המשיטפם )טרם פורטם( )עותק שמור במערכת(.

.93

העותר ביקש לקבל "את מלוא המידע והפרוטוקולים המשקפים את השיקולים,
ההחלטות ,ודרכי קבלתן ,והפורומים בהם נערכו הדיונים שעמדו ביטוד המכתבים
שצורפו למכתב הפניה לממונה על חופש המידע" ,שם ,פטקה ב לפטק דינה של השופטת
פלפל .המדינה טענה כי המדובר בהתייעצויות פנימיות ,אולם פםק הדין הוכרע שלא

על יטוד חריג הדיונים

הפנימיים.

.94

שם ,פטקה ג לפטק דינה של השופטת פלפל.

.95

מבחינה משפטית ,נטמך טירובה של השופטת פלפל להעניק לעותר את המידע על
פעולתו שלא בתום לב ובדרך מקובלת ,בהתאם לעקרונות טעיפים  2ו ו  39-לחוק
החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג  973-ו.

.96

ה"פ (א"ת)  / 98ו  87סס  V 2מיתה ישראלית למאקב בתקיפה ספייכאטירת ני מי" )לא
פורטם( )עותק שמור במערכת(.

.97

עת"מ (א"ת) וס  8/וסו Vמיח nישארילת למקבא בקתיפה יטפיכאטירת ני משזר הביראית
)טרם פורטם( )עותק שמור במערכת(.

.98

המונח "תושב" מוגדר בטעיף  2לחוק חופש המידע ככולל תאגיד שהתאגד לפי הדין
בישראל.

.99

בשולי הדברים נעיר כי חלק מהמידע שביקשה העותרת בעניין זה היה רלוונטי מאין
כמוהו :עותרת שטוענת כי מכשיר האשפוז הכפוי הוא כלי דיכוי של המדינה לרדיפת

חריגים ושכבות חלשות ,ודאי שיש לה עניין בטטטיטטיקה לגיב רמת ההכנטה הממוצעת
של החולה הפטיכיאטרי ,מידע אותו טירב בית המשפט להעמיד לרשותה .
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