
והמציאותהדיו

מבואא,

 , 1998מאיבחודשבכנסתנתקבל 11998-תשנ"חהמידע,חופשחוק

עלמהפכהלחוללנועדהחוק . 21999במאי 29ביוםלתוקפוונכנס

הןוזאתהרשויות,מןמידעלקבלהאזרחזכותשלדביןעיגונהידי

במישורוהןדבין)הזכותשלקביעתהידי(עלהמהותיבמישור

עלממוניםמינויידיועלזמניםלוחותקביעתידי(עלהפרוצדורלי

 • 3ברשויות)המידעחופש

קריטיות.הןזכויותהמעניקחוקשלהראשונותחייושנות

אותלהיותהופךאובפועלמיושםהחוקאםמתבררזובתקופה

בחלוףלחקיקתו.שהביאוהמטרותאתמשרתהואואםמתה,

ממששלשינוייצרהחוקאםלהעריךניתןהראשונית,התקופה

 • 4והמשפטיתהחברתיתבמציאות

חופשחוקשלבהפעלתושהצטברהניסיוןאתבוחנתזאתרשימה

לשלושתבנוגעתיערךהבחינה . 5לקיומוהראשונותבשניםהמידע

הרשותהזכות,בעלהציבור,החוק:שלבהפעלתוהקשוריםהגורמים

ובתיהמידעאתלמסורהקורלטיביתהחובהבעלתהציבורית,

לקבלתהזכותשלגבולותיהאתלעצבמח,דשתפקידם,המשפט

במקרהלציבורהמידעמסירתאתהרשויותעללכפותומאיד,ךמידע,

לקראתהמחקרכן.לעשותעליהשהיהאףזאתעושהאינהשהרשות

שלוניתוח(דביקהקונבנציונלימשפטימחקרהןכללזורשימה

בשטח).המציאותשל(דביקהשדהמחקרוהןופסיקה)חקיקה

המידעחופשלחוקהתאורטיהרקעב,

מחייבתמטרותיו,בהגשמתהמידעחופשחוקשלהצלחתובחינת

בבסיסו.שעמדהתאורטיהרקעשלקצרההצגה

בכךהיההמידעחופשחוקשלהגדולחידושוהמהותי,במישור

מידעלקבלרחבהזכותבישראלולתושביםלאזרחיםשהעניק

לאזרחבמישירינרגעימשאינמבנרשאימגמציבוריות,מרשויות

אישי,אינטרסבולושישמידעלקבלאדםשלזכותוהשראל.

המידרו.חופשחוקשללחקיקתוקודםעודובפסיקהבחקיקההוכרה

ציבורי,אופיבעלמידעלקבלביכולתאפוא,הנו,החוקשלחידושו

במידע.המבקשמעונייןלשמהלסיבהקשרכלללאוזאת

מידע:לחופשבזכותלהכרהעיקרייםטעמיםשניעללהצביעניתן

הבעלות".ו"טעםהדמוקרטי""הטעם

יעקב,לאטףתודתיהרצליה.הבינתחומיהמרכזלמשפטים,רדזינרהטפרביתמרצה,

שלקודמותלטיוטותהערותיהםעלהמשפטהעתכתבמערכתולחבריזיידמןלגיא

במחקר.ותורםיעילטיועעלטבקוליעלזה,מאמר

מידעלקבלתהזכותכיהטענהעומדתהדמוקרטיהטעםביסוד

עלהדמוקרטי.בתהליךחשוביסודמשמשתציבוריותמרשויות

לחופשהזכותאתיותרטובבאופןלהגשיםהפרטיכולהמידע,יסוד

אתלקבל"עליוהשלטון.מעשיעלהציבורשלהבקרהואתהביטוי

מושכלתהחלטהלקבלשיוכלמנתעלהאינפורמציה,מרב

שחתמבעתג'ונסון,לינדוןהאמריקניהנשיאכדברי . 7ואיכותית"

 ~ : 1966בשנתבארצות-הברית,הראשוןהמידעחופשחוקעל

"החוק").אוהמידע"חופש"חוק(להלן: 226ט"ח ,-1998תשנ"חהמידע,חופשחוק . 1

מיוםשנהתהיההמידעחופשחוקשלתחילתוכיקובעהמידעחופשלחוק 2 1טעיף . 2

הוטמכההמידעחופשלחוק )ב( 21בטעיף . 1998במאי 29ביוםפורטםהחוקפרטומו.

ציבוריותרשויותבצו,לקבועהכנטת,שלומשפטחוקחוקהועדתבאישורהממשלה,

יותר,מאוחריםתחילהבמועדיהחוקיחלשלגביהםציבוריות,רשויותשלטוגיםאו

בטמכותהשימושעשתההממשלה . 2001במאי 29מיוםמאוחריםלהיותיכוליםשאינם

חופש:צו 2000דבצמבר 31עד(דחייהצה"ללגביהחוקתחילתמועדאתודחתה

לגבי ;) 818ק"ת ,-1999תשנ"טלישראל],הגנהצבאעלתוקףלתחילת]מועדהמידע

רשות[קביעתהמידעחופשצו : 1999בטפטמבר 1עד(דחייההמקומיותהרשויות

הממונהיחידתלגבי ;) 818ק"ת ,-1999תשנ"טהחוק],תחילתנדחהשלגביהציבורית

רשות[קביעתהמידעחופשצו : 2000במאי 29עד(דחייההאוצרבמשרדהשכרעל

הקשרלשכתולגבי ;) 818ק"ת ,-1999תשנ"טהחוק],תחילתנדחהשלגביהציבורית

[קיבעתהמידעחופשצו : 2001במאי 29עד(דחייההממשלהראשבמשרד"נתיב"

כפי , 866,ק"ת 1 999-תשנ"ט ,) 3[מט'החוק]תחילתנדחהשלגביהציבוריתרשות

 .) 766תש"טק"תשתוקן

הזכותטגלז'ראולו,שקדםהמשפטיוהמצבהמידעחופשחוקלקבלתהרקעעל . 3

המעדיחופשלענייןהציבוירתהודעוה ; 74- 15(תש"ט)המעדיחופשחקובאורעדלת

הוועדה")."דו"ח(להלן:תשנ"ה)(ירושלים,וחשבוןיין

וחירותוהאדםכבודחוק-יטוד:שלהרחבהפרשנותואתלראותניתןלכךכדוגמה . 4

זו,רחבהפרשנותברק.הנשיאובראשםהעליון,המשפטביתמשופטיחלקיבדי

זכויותהמטדירמחוק-יטודאותוהפכהבכנטת,חוק-היטודלקבלתבטמוךשתחילתה

על :מנויותהבלתיותי"הזכוטומרהיראומלאה.כמעטזכויותלמגילתטפציפיות

לחוקתהיהלעתיםכימובן . 257(תשנ"ז)כחמשפיטםהחוקתית"המהפכהשלהיקפה

חדשה.פרשנותאוחדשהמשפטיתמדיניותבשלעדנהותיק

 . 2002ינוארבחודשלפרטוםנמטרהמאמר . 5

בתחומיםטפציפימידעבגילויהיהמדובראךמידע,גילויעלהורושוניםחוקטעיפי . 6

ישראל,מקרקעימינהללחוקז 4וטעיף 1999-תשנ"טהחברות,לחוק 269טעיףצרים:

לעילטגל,ראוהמידע.למבקשאישיענייןישבומקוםבגילוישדנו ,-1960תש"ך

42בג"צ ; 1 4- 1 3בע' , 3הערהליעלהוועדה,דו"ח ; 65- 15 , 11בע' , 3הערה / 70 1 

 • 331 , 325 ) 1כח(פ"דרהין,עוריכלשכתשלהמחחיהודענישפירא

2594בג"צראו . 7 / נילמשפטים)הטפר(ביתלמינהלהמכללהשלהאקדמיהמטללו 96

בג"צלמינהל);המלכלהעניין(להלן: 174,166 ) 5נ(פ"דבישראל,הדיןעוריכלשכת

243 / הנתונה("האפשרות : 2407טזפ"דגיר,לויניבע"מבישראלהטרטהאולפני 62

פרטורשויותיההמדינהבקרבהנעשהעלאינפורמציהולהפיץלקבלהמתעניןלאזרח

דמוקרטימשטרלקיוםאין-בלעדיו-תנאיהיאטודייםמהותםמעצםשהםלענינים

1601בג"צ ;) 2426בע'שם,אמיתית",דמוקרטיהכלתיכוןלאובלעדיהבמדינה, / 90 

שלהגשמתה"לשםמורכבערךהואהביטוי("חופש : 353 ) 3מד(פ"דפרט,נילשיט

הזכויותבין ...מהחירותהנגזרותנוטפותזכויותהחירותלבעלהדיןמעניקזוחירות

מידעלקבלהיחידשלזכותוכנגד ..מידע.'לקבליהזכותגםמצויההללוהנוטפות

מחופשמפחדמימנוחיןיי ;) 364בעישם,מידע",לטפקהשלטוןשלחובתועומדת

 . 3(תשנ"ט)(מעדי)?

 27המשפט



המשי /והמציאותהדיו :המידעחופשחוק

"A democracy 

works best when 

the people have all 

information that the 

security ofthe nation permits. No one 

should be able to pull curtains of 

secrecy around decisions which can be 

revealed without injury to the public 

interest"8 . 

לאינטרסימבמישריןמנוגדימהרשותשל

הטעמאמהמידע,חופשחוקבבסיסהעומדימ

שליותרטובהבקרהלאפשרנועדהדמוקרטי

איננושהשלטוןהריהשלטון,מעשיעלהציבור

טעמואילוזו,בבקרהמעונייןבהכרח

מתחתהקרקעאתמשמיטהבעלות

הבעלימהןכיהסבורותרשויותרגלי

אלאהןאיןכיושוכחותהמידעשל

 , llנאמן

עליונהחשיבותכילהדגישישעוד

טמונההמידעחופשחוקלהצלחת

והיעילה,הפשוטהבהפעלתו

צריכהמידעלקבלתבקשה

ביעילות,במהירות,להיענות

שלמוחלטוברובבזול

נכנסימ(שאינמהמקרימ

למסירתהסייגימשללגדרמ

כלללאהחוק),פיעלמידע

התנצחותהמחייבמיותרעיכוב

 , 12לערכאותופנייההרשותעמ

עלקשיימשלהערמהכל

פוגעתמידעלקבלתהזכותמימוש

בקבלתעיכובהזכות,שלהדמוקרטיתבמטרה

במועדדעתואתלגבשמהציבורמונעאמתבזמןהמידע

הכרוכותהגבוהותהעלויותלאורכן,כמו , 13אקטואליותסוגיותלגבי

מרצונההמידעאתלמסורהרשותסירובהמשפט,לביתבפנייה

לקבלתהזכותשללאי-מימושההמקריממןניכרבחלקיביאכחוק,

 , 14לקבלוזכאיהמבקשהיהדיןפיעלאמגמהמידע,

לזכויותהאמריקניתהאגודהשהוציאהספרמדמהזה,בהקשר

למכונתמידעחופשחוקישלהרצויהפעולתמאת ) ACLU (האזרח

הואבמהמצייןהלקוחאחר:מוצראוקליממשקאותשלממכר

ובקשתושניימ,אוכפתורעללוחץמעותיו,משלשלמעוניין,

יותרמתפקדתהמכונהלעתימהמחבר,מצייןואולמ,מיד,מתמלאת

בידית,מושךהכסף,אתמשלשלאתהשבקזינו:הימורימכמכונת

למכירתהמכונהשלההפעלהפשטות , 15שרציתבמהזוכהואינך

להוותלדעתיצריכימבה,הנמוךהתקלותושיעורקלימ,משקאות

המידע,חופשחוקשללהצלחתובוחןאבן

המידעכיהתפיסהמונחתהבעלותטעמביסוד

הרשויותוכילציבור,למעשה,שיי,ךציבוריותרשויותשבידי

חוקזו,תפיסהלפיהציבור,שלנאמןאלאאינןבמידעהמחזיקות

שלהחוקיימבעליושלהנגישותאתלהבטיחנועדהמידעחופש

החשובהואהבעלותטעמלדעתי, , 9להמהשייךהנכסאלהמידע

שלאי-הפנמתועקבוזאתהמידע,חופשחוקשלביישומויותר

אמרבכדילאאכן,בישראל,השלטוןרשויותמרביתבידיזהעיקרון

טעמאתבכנסתהחוקעלבדיוןבהציגוהנגבי,צחיהמשפטימ,שר

גמ"מחייבהחוקכיהזה"לחוקהפילוסופי"הבסיסבתורהבעלות

 , lהציבור"סעובדשלבנשמהקונצפטואלישינוי

כלאיןלרשויותזה:מקדמיבשלבכברנוספתעודבהלצייןראוי

האינטרסימרבימ,במובנימולקיימו,החדשהחוקאתלאהודתמריץ

ישאוי'יודע"שאינוהציבור:גי
חופשחוקהפעלתשלהזהבשלביודע,אינוהישראליהציבור

לשאול,המידע,

הנןהחוקפיעלבישראלהציבורלרשויותהמוגשותהשאילתות

מספרהיותר,לכלרשות,לכלשנהבכלעשרותכמהספורות:

הפניותממספרמאודרחוקישראליימלגופימהמוגשותהשאילתות

 28המשפט



בהתאמהנתונימתיאומלאחרגמבארצות-הברית,מקבילימלגופימ

 • 16האוכלוטייהבגודללפער

בשנתפניות 73עלבישראלהתחבורהמשרדדיווחלמשל,כ,ך
-20,000כעלמדווחהאמריקני,התחבורהשמשרדבעוד , 172000

לאחרלערךשישהפיהמהווהשיעורזהו . 18שנהבאותהפניות

 • 19האוכלוטייהגודללפיהמטפרימתיאומ

להשוות,עדייןניתןלאביטחוניימבנושאימהפניותנתוניאת

אולמ . 2°2000שנתטוףעדצה"לעלהחוקבהחלתהדחייהלאור

פניות 100,000כמעטמקבלהאמריקניההגנהמשרדכילצייןראוי

 • 21בשנה

איןבישראלהרשויותבידיהמדווחהפניותמטפראתכייצוין

שבהןרבותפניותכולל"פניות"עלהדיווחשכןכפשוטו,לקבל

עקרונית,היה,ניתןכזהמידעעצמו.לוהנוגעמידעאדממבקש

מןנובעתאינהלקבלווהזכותהמידע,חופשחוקלפניגמלקבל

 • 22החוק

הרביעיהבןשלתפקידואתנאמנהממלאבישראלהציבוראמ

ההגדהשלשהטקטטהרי , 23לשאוליודעשאינוזהפטח,שלבהגדה

לשאוליודע"ושאינולבעיה:התשובהשלתחילתהאתאףמטפק

המודעותלהגברתבמרץתפעלנהשהרשויותהיהראוילו".פתחאת

בקשהללאגמהציבורברשותמידעשלהצבתולעידודוכןלחוק,

נענותאינןהרשויותהמאמר,בהמשךשנראהכפיואולמ,טפציפית.

 • 24ועיקרכללזהלאתגר

מעשיות:הצעותמטפרמציעאניזה,בנושא

לפעולאינטרטאיןכשלעצמה,רשות,שלכלמכיווןראשית,

גוףשלהקמתולשקולישבתחומה,המידעחופששללקידומו

יישומואתלעודדיהיהשתפקידוהמידע")חופש("רשותציבורי

חל,הואשעליהמהמגזרימבכלהמידעחופשחוקשלבפועל

משוחררלהיותצפויכזהגוף . 25מתאימותטמכויותלוולהקנות

ממטירתלהימנעהטפציפיותהרשויותשלהאינטרטיממןיותר

ממשלתיגוףשלדוגמאותמעטלאקיימותברשותן.המצוימידע

המשפטיהיועץכגוןהממשלה,משרדיעל"רוחביות"טמכויותבעל

המדינה.שירותנציבאוהאוצרבמשרדהשכרעלהממונהלממשלה,

חופשחוקשלהביצועמלאכתאתהקונגרטהטילבארצות-הברית,

שרבארץ,גמהמשפטימ.משרדעלעליוהפיקוחואתהמידע

משרדכינראהאולמהחוק,עלהממונההשרהואהמשפטימ

והואלמדי,טכניכתפקידזהבנושאתפקידואתתופטהמשפטימ

האחרות.הרשויותעלממששלבפיקוחעוטקאינו

ואפקטיבימקיףשוטף,באופןלפרטמהציבוריהמנהלעלשנית,

עלדגששימתתוךהמידע,חופשבחוקשימושלעשותהיכולתאת

הנוזהבנושאכיומהפרטוממ.ציבוריינימבעניימידעלקבלהזכות

כדרךובעיתונותבטלוויזיההיקףרחבקמפייןנערךולאביותר,דל

הןלבצעניתןביקרן.רוצהשהשלטוןלמטרותלעשותשמקובל

הנושא)עלהמוצע,פיעלשיופק,דהגוף(באמצעותמרכזיפרטומ

 ~מפורטותמודעותלכלולמ,ממשלתייגופימלדעתי,לחייב,ויש
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:URL:http /באתר:מופיעג'ונטוןהנשיאהצהרתצילום . 8 //wW\v.gwu.edul- nsarchiv [ 

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

זכותוהפרטום,"חופשלהבפ'גםראוו. 73בעי , 7הערהלעיללמינהל,המכללהעניין . 9

 . 562(תשל"ה)ומשפטיםרשמיים"וטודותלרעתהאזרחשל

O .72ו 4(תשנ"ח) 26ד"כו . 

כזה,שחוקשמענו,העולם"בכלהחוק:הצגתבעתבכנטת,המשפטיםשרדבריראווו.

הרבהבחינותמהרבהלממשלה.עצוםראש'יכאבגורםהחוקים,בטפרשנחקקמרגע

לאזרח".וחשבוןדיןלמטורבלילעבודנוחיותר

ואילך. 43להערהטקטטלהלן,ראו .ו 2

ואילך. 62להערהטקטטלהלן,ראו .ו 3

 . 44הערהלהלן,ראו .ו 4

 nC.M. Marwick Your Righl 10 Governmenl Iן ormalion (New-York , 1985 (ו. 5

XV . משקאותלממכרהמכונהשכןהרצוי,המצבאתבמעטמקצינההדוגמהכימובן

שיקולכלהפעלתללאהמחיראתששילםדורשלכלהטחורהאתלטפקאמורהקלים

זה.בתחוםוהרצויהמצוישביןהפערלהמחשתלטעמי,יעילה,הדוגמהזאת,עם .דעת

הממשלשיטתלאורהישראליים,הגורמיםעםמיטיבהלארצות-הבריתההשוואהו. 6

מרכז,הישראליהמשרדהשלטון.רשויותשלהרבוהביזורבארצות-הבריתהפדרלית

הפדרלית,ברמהבארצות-הבריתמועליםשהיונושאיםלארצות-הברית,בהשוואה

כ,ךההשוואהמשוםהמקומית.הרשותאו ) County (המחוז ,) State (המדינהברמת

מאיד,ךבארצות-הברית.הפניותמןמאודקטןחלקמציגהבלדבהפדרליתברמה

הראשונההשלמההשנהזוהייתהשבישראלמכךמתעלמת , 2000בשנתזוהשוואה

חלקשלבתודעתוהיטבומושרשותיקהחוקבארצות-הבריתואילוהחוק,לתחולת
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מהציבור.

ראו:בישראלהתחבורהמשרדשלהשנתילדו"חו. 7

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

) 25.3.02 HofesMeydaI4.doc] (Iast visited on . 

ראו:בארצות-הבריתהתחבורהמשרדשלהשנתילדו"חו. 8

] URL:http://www.dot.gov/foial2000annual_foia_report.html [ 

) 25.3.02 Iast visited on (. 

טטטוטורייםלתאגידיםפניותגםהתחבורהלמשרדהפניותכוללותבארצות-הברית .ו 9

מרביתכילצייןראויזאת,לעומתבנפרד.תיטפרבישראלמקביליהםאלשהפנייה

שהיווהרכבולכלילנהגיםהרישוינושאכללרבותבארצות-הברית,התחבורהענייני

הנטקרת,בשנההישראליהתחבורהבמשרדמידעלקבלתהפניותשלהאריחלקאת

למשרדלפנייהמתייחטלעילשהובאהפניותמטפרוכיהמדינתית,ברמהמוטדרים

בלדב.הפדרליהתחבורה

 . 2הערהלעילראו . 20

tURL:http://www.defenselink.mil/pubs/foiןראו: . 2ו /OOreport.pd [ 

) 25.3.02 Iast visited on (. 

הפרטניתברשימהמעיוןוכןמשפטילבירורשהגיעופניותבאותןמעיוןלהתרשםניתןכך . 22

הערהלעילהתחבורה,במשרדהמידעחופשחוקעלהממונהדבו"חהפניותנושאישל

 .ו 7

להשגתזהחשובבכליהישראלייםהעיתונאיםשעושיםהמועטהשימושבמיוחדמעניין . 23

 . 22(תש"ט)כוהשיבעיתהיעולשאול"יודעשאינו"וזהארויהבן-ע'ראומידע,

למאמר. 2דפרקלהלן,ראו . 24

לתקופתמנהלי"היגוי"צוותמוקםלהיותהיהאמורהציבורית,הוועדההצעתפיעל . 25

פעולתוקיים,זהצוותאם . 4ובע' , 3הערהליעלהוועדה,דו"חראוהחוק.שלההרצה

כלהעניקלאהמידעחופשחוקמקום,מכלהציבור.בקרבמורגשתשאינהודאי

ארצי"נציבמינוילשקולמציעטגלפרופ'כאן.המוצעפיעלכזה,לצוותטמכויות

הציבוריותברשויותהמידעמטירתעלהממוניםפעולתעלאחראישיהיהלמידע"

 , 3הערהלעילטגל,ראומידע.לגלותשלאהחלטהעלערעורטמכותובעלהשונות,

לעיל.המובאיםמהנימוקיםטגל,שלמהצעתורחבהאףהנהבנדון.הצעתיו 46בע'
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 29המשפט



המשי /והמציאותהדיוהמידע:חופשחוק

שהממשמעותיפרסומאוחוברתבכלהמידעחופשחוקבנושא

 • 26מפרסמימ

שביןהלוגיסטיקהבתורתמההבחנההשראהתוןשלישית,

"למשון"כוחואתמפעילאיננוהציבורעודכל , 27ל"משיכה""דחיפה"

את"לדחוף"הרשויותעלהחוק,לפיבקשותבאמצעותהמידעאת

במקומהציבור,ברשותהמידעמןשיותרכמההצבתידיעלהמידע

זה,בהקשרנוחימ.יהיורלוונטימידעואיתורהמידעאלשהגישה

ביכולותוהמשכהבמחשובשראשיתההטכנולוגית,המהפכה

תפיסתישינוילהולידלדעתי,צריכה,האינטרנט,רשתשמאפשרת

לרשותחופשיבאופןומעובדקייממידעשלבהעמדתושמתמקד

מידעמוצרכלשוטףבאופןתפיץשרשותמניעהכלאיןהציבור.

בניגודעומדתאינהחשיפתוואשרהפנימיימלצרכיהידהעלהמיוצר

בגינולחשוףשלאמאפשרהמידעחופששחוקאחר,לאינטרס

 , 28לפרסמהרשויותאתכיוממחייבשהחוקהשנתי,הדו"חמידע.

במאמץיכולה,הציבוריתשהרשותהמסמכיממןבימטיפהרקהנו

משלימבצעדהמדוברכימובןהציבור.לרשותלהעמידשבקלימ,קל

מכללמצומצמזודברןהציבורלרשותשיועמדהמידעשכןלחוק,

המידעהעמדתואיןבו,מעונייןלהיותעשוישהציבורהמידע

ספציפי.מידעלבקשלציבורהאפשרותמתןבמקומבאההוולונטרית

האינטרנטברשתלהקימהמשפטיממשרדחויבבארצות-הברית,

מספק,בוושימוש ) single access point (למידע"גישה"מרכז

 • 29הפדרליהממשלרשויותכלשלהמלאימלדו"חותנוחהגישהאכן,

ממשלתימידעחופשאתרבחוק,דרישהללאאמנמ,הוקמבישראל,

חלקיות,לעתימכתובות,רקוכוללדל,בוהמידעאולמ , 30מרכזי

אתגממסוימימובמקרימהמידעחופשחוקעלהממונימשל

מספקאינוהישראליהאתרהאמריקני,לאתרבניגודהבקשה.טופס

רשויותשלהשנתיימהדו"חותאתלרבותעצמו,המידעאתכלל

השונות.השלטון

הרשויותשלתפקודו .ד

הפצתאתלעודדענייןככלל,אין,לרשויותלעיל,שהוסברכפי

רקלהפיץמעדיפותהרשויותהמידע.חופשחוקבאמצעותהמידע

ויסוגנןיעוצבשייבחר,לאחרבפרסומו,חפצותשהןהמידעאת

הייתה,השערתיבכן.שמלאכתמהתקשורתויועציהדוברימבידי

המידעחופששחוקהמידעאת"לנדב"תזדרזנהלאשהרשויותאפוא,

לציבור.למסוראותןמחייב

להכשילאפשריתדרןכלכמעטומצאוהכזיבו,לאהרשויותואכן,

דרכימשלרבמספרעללהצביעניתןבתחומן.החוקביצועאת

ממוניממינוישבהן:הראשיותאתנסקורולהלןהחוק,להכשלת

מידע;לקבלתפניותשלאי-עידודןאינטרסימ;בניגודהנגועימ

שליליותתשובותזאת;בכלשמגיעותמפניותשיטתיתהתעלמות

וכוח-אדמ.ניהולומשאביתקציבימאי-הקצאתשרירותיות;

כסדרמ:אלועניינימנפרט

 30המשפט

איגטרטימבגיגודהגגועימממוגיממיגוי . 1

ימנה,ציבוריתרשותראשכיקובעהמידעחופשלחוק 3סעיף

העמדתלרבותהחוק,הוראותיישומעלממונההרשות,עודבימקרב

חוקזאת,עממידע.לקבלתבבקשותוטיפולהציבורלרשותמידע

עלמהממונההנדרשימהכישוריממהמקובעאיננוהמידעחופש

להיותצריןרשותבכלהמידעחופשעלהממונההמידע.חופש

פיהן.עלופועלהמידעחופשחוקשלמטרותיואתשמביןגורמ

התפקידבעלאתהמידעחופשעלהממונהתפקידיביאלעתימ,

מגילוילהימנעלבקשהעשויימרשות,באותהחבריועמלעימות

 • 31אחרטעממכלאוכישלונותעלחיפוימטעמי

חופשחוקעלהממונהתפקידהופקדהרשויותמןבחלקואולמ

הגורמבידידווקאכלומררשות,אותהשלהדוברבידיהמידע

בניסיוןמזמנו,ניכרחלקוהעוסק,הרשותשלתדמיתהעלהמופקד

למשל,כ,ןדרן.ובאיזומתיהציבור,אלייצאמידעאיזהלהשפיע

המידעחופשחוקעלכממונהצה"לדובריחידתשלמינויהבולטת

בפורומוחברתקשורתלענייניהרמטכ"ליועץהנוצה"לדוברבצה"ל.

מדיניותויישומ"גיבושאתכוללצה"לדוברשלתפקידו . 32מטכ"ל

ככלטובהתמונהלציירמנסההואוכדובר,צה"ל",שלההסברה

חוקעלהממונהשלתפקידומדבר.הואשבשמוהגוףשלהאפשר

לומידעבקבלתמידעמבקששלדרכואתלהקלהנוהמידעחופש

בוישהמידעשלפרסומואמכלללשקולאמורהואואיןזכאי,הוא

לה.נוגעשהמידעהציבוריתהרשותאתלהביןכדי

מציבבצבאהמידעחופשחוקעללממונהצה"לדוברשלמינויו

זאת,הציבוריימ.תפקידיושניביןעניינימבניגודלמעשה,אותו,

עשויהמידע,חופשעלכממונהצה"ל,שדוברחשששקייממכיוון

אוצה"לאתלהביןכדיבושישמידעלמסורשלאדרכימלחפש

בישראל,המנהליהמשפטפיעלכידוע, . 33בוכלשהובכירקצין

שניביןעניינימניגודשלבמצב"להימצאהציבורעודבעלנאסר

מינוילדעתי, . 34מופקד"הואשניהמעלאשרשלטוניימאינטרסימ

ניגודשלכזהמצבמהווההמידעחופשחוקעללממונהדובר

אסור.לפיכןוהואעניינימ,

מידעלקבלהציבורמעידודהימגעות . 2

הציבוראתלעודדמנתעלדיעושותאינןישראלבמדינתהרשויות

זותופעההמידע.חופשחוקפיעלמידעלקבלתזכותואתלהפעיל

מרבהשאינוהציבור,שללאדישותומצטרפתכשהיאבעייתית,

 • 35לעילשהוצגהכפימידע,לקבלתבפניות

האינטרנטאתריכלזורשימהלצורןנדבקו,זו,טענהלהוכחת

אמראשית,מרכיבימ:שניכללההבדיקה . 36הממשלהמשרדישל

לחוקישירההתייחסותמכילבאינטרנטהמשרדשלהשער""עמוד

אחרהחיפושהאמחיפוש,מאפשרהאתראמשנית,המידע.חופש

כלשהן.תוצאותיניבהמידע""חופשהמילימ

באינטרנטשלהמהביתבעמודכללו 37ממשלהמשרדיחמישהרק

משרדימשבעה-עשרלעומתהמידע,חופשחוקבנושאהפניה



המשרדיממתוןהחוק.שלאזכורכלכללולאשלהמהביתשעמודי

הדו"חאתהחיפושהניבהמשפטיממשרדשלבאתררקהאחרונימ,

שישה-עשריתרשבכלבעוד , 38המידעחופשחוקלפיהשנתי

הייתהשלאאו 39תוצאותהניבהלאהחיפושאופצייתהמשרדימ

 • 40כללקיימת

לקבלתהציבורפנייתאתלעודדהרשויותעללכפותהראוימו

אינוכשהציבורהחוק,הפעלתשלזהראשוניבשלבבוודאימידע,

לקבלתהציבורזכותאתלפרסמישלדעתי,לזכויותיו.כללמודע

ויעודדהתחומעלשיופקדמרכזיגורמידיעלכללי,באופוהומידע

רשותכלשלהנוגדמהאינטרסמשוחררכשהואהחוקהפעלתאת

מוצעזה,בהקשרעצמה.לגבירשותכלידיעלוהו 4ספציפיתן

הדרכימואתמידעלקבלתהזכותעצמאתלפרסמרשותכללחייב

כן,האזרחימ.אלמשגרתשהיאבפרסומימהזכותשללמימושה

הארנונהלחשבוולצרףמקומיתרשותכללחייבלדעתיישלמשל,

 .המידעחופשבנושאמפורטחוזרגמלתושבימשולחתאישההשנתי

בנושאמפורטותמודעותלתלותרשויותלחייבלדעתיישכו,כמו

ישלבסוף,קהל.הרשותמקבלתשבומשרדבכלהמידעחופש

באתריהמידעחופשנושאאתלפרסמרשותכללחייבלדעתי

לסייעכדיבהוישאלופעולותבולט.באופושלההאינטרנט

הראשונות.בשנותיולפחותהחוק,בהטמעת

מפגיותשיטתיתהתעלמות . 3

איורבותפעמימהחוק,פיעלהרשותאלפניותמגיעותכאשרגמ

קבוצתבעזרתערכתי , 2000ספטמברחודשבתחילתכלל.נענותהו

מידעלקבלתבקשות 102נשלחושבמסגרתושדה,ניסויסטודנטימ

לחברותמ,סטטוטוריילתאגידימממשלה,למשרדיהחוקלפי

שלכמכתביונחתמולאהמכתביממקומיות.ולרשויותממשלתיות

מידע.המבקשאזרחשלפשוטכמכתבהוצגואלאחוקר,

לאכללרשויות 72 .להגיבבכללטרחו 102מתוןרשויות 30רק

אתסיפקהלאשהגיעההתשובהגמהמקרימ,ברובלפנייה.הגיבו

האחוזאתנצייואמדיזורשימהלצורןאולמהמבוקש,המידע

 • 42לפנייהלענותטרחולאשכללרשויותשלהגבוה

שרירותיותשליליותתשובות . 4

מוהתעלמותשלבאופוביוהרשות,בידינענתהלאשבקשתומי

לביתלפנותיכוללבקשה,להיענותסירובשלדברןוביוהפנייה

החובההטלת . 43הרשותנגדבעתירהמנהליימלעניינימהמשפט

הכדבהלהכבידכדיהדברימ,מטבעבה,ישהמשפטלביתלפנות

עתירהבהגשתהגבוהההאגרהעקבהווזאתהאזרח,עלסבירהבלתי

ברובלהיזקק,הצורןעקבוהוהמחוזיהמשפטלביתמנהלית

לביתשהגיעומקרימבמספר . 44דיועורןשללשירותיוהמקרימ,

שליליתתשובהליתוהזדרזההרשותלפיהתמונהעולההמשפט
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 . 41הערהלאחרטקטטלהלן,ראו . 26

טכניקותלתיאורבהשהשתמששונברגרריצירדלאמריקנימיוחטההבחנהשלמקורה . 27

 R. Schonberger Japaneseהמערבי:לעולםהציגאותןיפניותייצור

-plicity (New זiןns in Si סII'ing Techniqlles: Nine Hidden Less ןact ו]ןMan 

) 1982 , York . 

המידע.חופשלחוק 5טעיף . 28

 ] URL:http://www.usdoj.gov04foia/04_6.html [ראו:האמריקניהגישהלמרכז . 29

) 25.3.02 Iast visited on (. 

 ] URL:http://free.info.gov.iI/Lapam/MainPage/main _table.asp [ראו: . 30

) 25.3 .02 Iast visited on (. 

ביןמחלוקותיתעוררוכיצפתההמידעחופשחוקעלשהמליצההציבוריתהוועדה . 31

בפועלשהמידעברשויותהגורמיםלביןהשונותברשויותהמידעחופשעלהממונים

בכירמעמדובעלניטיוןבעללהיותהממונה"עלכיהוועדההמליצהלפיכ,ךבידיהם.

 . 40בע' , 3הערהליעלהוועדה,דו"חהציבורית".הרשותשלהאירגוניתבהיררכיה

 ] URL:http://w\vw.idf.il [באינטרנטצה"לבאתרצה"לדובריחידתמבנהתיאורמתוך . 32

) 25.3.02 Iast v isited on (. 

הוציאכטףכמהעיתונאילשאלתלענותכדוב,רבכובעוצה"ל,דוברטירבלמשל,כך, . 33

שהוגדרובנטיעותלקצץהחלטהבעקבותלחו"ל,נטיעותעל 2001שנתבמהלךצה"ל

אחריניתעידייתלחו"ל"קציניםנטיעותלקצץשוקל:"צה"לרפפורטע'ראו"בזבזניות".

במטירתו,ביטחוניתמניעהכלשאיןמובהק,ציבורימידעהנוזהמידע . 27.12.2001

לבקשהלהיענותמזדרזהיההמידע,חופשעלכממונהבכובעוצה"ל,דובראםוטפק

במקרהכדובר.למטורטירבשהואלמידעהמתייחטתהחוק,פיעלמידעלמטירת

היתרביןבשטחים,צה"לשלמחטומיםבנושאדו"חלמטורצה"לדוברטירבאחר,

"צחוקלביאא'ראואדם".בזכויותפגיעהעלהמצביעיםממצאים"איןשדבו"חבטענה

אתלמטורהנומידעחופשעלממונהשלתפקידו . 7.12.2001הארץקצר"צבאי

בו.איןאוישמהלומרולאהמידע,

 ) 2לד(פ"דפתח-תקיה,עייריתמעוצתניפ"תבעיירית"הליכדר"טיעת 531/79בג"צ . 34

 . 302(תשנ"ז)הישראליהמינהליהמשפטהר-זהבר'גםראו . 572 , 566

ואילך. 16הערהלעילראו . 35

 . 2001דצמברחודשבתחילתנערכההדביקה . 36

ומשרדהבריאותמשרדהחינו,ךמשרדוהמטחר,התעשיהמשרדהאוצר,משרד . 37

התחבורה.

העוטקהפרקנעלםבאינטרנטשפורטםהמשפטיםמשרדשלהשנתיהדו"חמןכייצוין . 38

הוועדה).לדו"ח 1 3(נטפחהמידעחופשחוקביישום

משרדוהרווחה,העבודהמשרדהחוץ,משרדהביטחון,משרדהממשלה,ראשמשרד . 39

פנים,לביטחוןהמשרדעלייה,לקליטתהמשרדהטביבה,לאיכותהמשרדהחקלאות,

(בחלקאזוריפעולהלשיתוףוהמשרדהתקשורתמשרדהתיירות,משרדהפנים,משרד

ומאתרהחדש"הממשלה"שערשלהחיפושלמנועלמעשה,מופנה,החיפושמהמשרדים

נאמנה).מלאכתםשעשובודדיםמשרדיםאותםשלהדו"חותאת

המדע.ומשרדלאומיותלתשתיותהמשרדוהשיכון,הבינוימשרדהדתות,משרד . 40

 . 8הערהלאחרטקטטלעילראו . 41

שפהשהנההערבית,בשפהמכתבים 102גםבמקביל,נשלחו,השדהניטויבמטגרת . 42

 )א( 2738ג(ע)כרךחא"י,במועצתו,המלךלדבר 82טימןראו,ישראל.מדינתשלרשמית

תשובות, 21רקקיבלהמחקרשלזהחלקלצורךנעזרתישבוהערביהטטודנט . 2659

מחודשתפנייהומבקשתבערבית,המכתבאתמבינהאינהשהרשותרקנאמרשבחלקן

שלהנוטפתהרשמיתהשפהבערבית,מידעלקבלתפניותלגביהמצבתמונתבעברית.

ותר.יעודעגומהאפוא,הנה,ישראלמדינת

לאחררקערעורזכותמאפשרהחוקלכאורה,אמנם,המידע.חופשלחוק 17טעיף . 43

הרשותהימנעותעלגםלערעריהיהניתןשלאנותנתאינההדעתאולםטירוב,קבלת

אתלהחיליהיהניתןהרשות,מןתשובהכלהיעדרשלבמקרהלדעתי,מתשובה.

 , 1958-תשי"טוהנמקות),(החלטותהמינהלטדרילתיקוןלחוק )ב( 6טעיףהוראת

ראו,נימוקים.ללאשליליתתשובהכמתןכמוהוקצובזמןבמשךתשובהאי-מתןלפיה

והנמקות)(החלטותהמינהלטדרילתיקוןהחוקלפיהטגל,פרופ'שלעמדתוזאת,עם

 • 162בע' , 3הערהליעלטגל,המידע;חופשחוקעלחלאיננו

הרשויותהתנהגותעללביקורתש"ח. 2,261טךעלהאגרהעמדה 2001שנתבטוף . 44

 • 25.12.01הארץבלבד"לעשיךיםהמידע"חופשטגלזיראו
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 31המשפט



המשי /והמציאותהדיוהמידע:חופשחוק

1054 )א"ת(בה"פלמשל,כ,ך / העותרתפנתה R,45מנירינו 00

המצויהמידעאתלהימציאוכיבבקשההכנטהמטלשלטונות

מעטיקיהמכלמהכנטותיההמטוניכויילהכנטותיהבהקשרבידיהמ

לעותרתלמטורטירבוהכנטהמט.שלטונות 1998- 1994השנימבין

מטשבפקודתהטודיותקביעתעלבהטתמךהמבוקש,המידעאת

שלידהעלנוצרלאהמבוקששהמידעטענהותוך , 46הכנטה

אתחייבהמשפטביתהשונימ.מעטיקיהידיעלאלאהמבקשת,

בטןבהוצאותחיובמתוךהמידע,אתלמטורהכנטהמטשלטונות

אתלמבקשתלמטורהמטשלטונותעלהיהלדעתי, . 47ש"ח 15,000

עיכוב.ללאלההנוגעהמידע

גבייתלצורכיאדמעלהמידעמלואאתמרכזימהמטשלטונות

לשלטונותשנמטרהמידעמהועת,בכללברר,רשאיואדמאמת,מט

מעטיקיואללפנותנישומיכוללארבות,פעמימלגביו.הכנטהמט

מכיוון(למשל,השנתיימהדיווחימהעתקלקבלבבקשהלשעבר

תוךנטתיימוהעבודהשיחטימכיווןאוהרגלאתפשטשהמעטיק

לבקשהאפשרותהנישוממןנמנעתאלוובמקרימדעות),חילוקי

 .ההכנטהמטבמשרדיהאצורהמידעכלקבלתבלאמטהחזרי

(אותוהמידעאתלמטורהרשותנציגימטכימימאחרימ,במקרימ

בעתירההמשפטבבתילדיוןהגיעמעמלכן)קודמלמטורטירבו

הצורךדבברהמשפטביתשלרמזימאחריאולפניהמידע,למטירת

שללאי-מטירתומקומהיהלאכימעידהכזוגישה . 4Sכןלעשות

יתייאששהמבקשהייתההרשותשלתקוותהוכימלכתחילה,המידע

והכטףהזמןמשאביאתישקיעולאעליוהמוערמימהקשייממן

עלזכויותיואכיפתלצורךהמשפטלביתבפנייההכרוכימהניכרימ

בגילויו,חפצהאינהשהרשותציבורילמידעבנוגעכיגמ,יצויןדין.פי

לרשותמועילהזו,דברךהמושגתהחודשיממטפרבתהדחייהלעתימ

הציבורי.היוממטדרהמידעמבוקששבוהנושאהטרתידיעל

הרשותאתיחייבוהמשפטשבתיהראוימןאלובמקרימאכן,

תמריץלרשותיהאכן,לאשאממשמעותי,בטכומהוצאותבתשלומ

בביתהדיוןעדבפרטומוחפצההיאשאיןמידעלמטורשלא

לכךגורמותהמשפטלביתפנייהשלשהעלויותמכיוון . 49המשפט

בערכאות,לבירורמובאמוצדקימהבלתיהטירוביממןמקצתשרק

תשקלללאשהרשותכדימטפיק,גבוהלהיותבהוצאותהחיובעל

ותבואנמו,ךבגובהפיצויעמלהתרחשותוהנמוכהההטתברותאת

 • 50מרצונהשלילימידעלמטורתמריץכללהשאיןמטקנהלידי

בעת"מלמצואניתןשרירותיתשליליתלתשובהנוטפתדוגמה

1279 )א"ת( / ביקשזהבעניין . 51א-יפי Rתעייריתראשנייערי 01

ל"מגדליבנוגעהשבחהלהיטלהנוגעהמידעכלאתלולמטורהעותר

למטירתהמתייחטימהמטמכימואתתל-אביבבעירעזריאלי"

עורךשללמשרדוהשבחההיטלבענייניהעירייהמטעמהטיפול

מטמכימכלבידיהאיןכיהמשפטלביתהודיעההעירייהכהן.דןהדין

המשפט,ביתכהן.הדיןעורךבידיולטיפולהשבחהלהיטלהנוגעימ

החלטהאוהשבחה,היטלהיהודאיכיקבעפטקנית,בהחלטה

הנוגעימהמטמכימאתלמטורהעירייהאתוחייבממנו,לפטור

 32המשפט

קיימימ.אינמכיהצהירהשהעירייהמטמכימאותמדבבר,

טעההעותרזהבמקרהכיהנהבנקל,לבירורשניתנההאמת,

לטעותהמשפטלביתאפשרההעירייה,והרשות,בקשתו,בניטוח

לטיפולותל-אביבעירייתשמטרההנושאבפועל,העותר.עמיחד

המגיעהפיצוישאלתאלאהשבחה,היטלהיהלאכהןהדיןעורךשל

שהיווהבינוי""פינויהטכמשלהיזמבידיאי-קיומועקבלעירייה

העירייהשלאנשיאףואולמ,היזמ.בידיהקרקעחכירתמהטכמחלק

טרחולאהמ , 52העותרבידיהמבוקשהמידעמהובדיוקידועהיה

לביתוגרמוהמשפט,לביתולאלעותרלאהטעות,אתלהטביר

הצלחהתוךמשמעות,חטרהנראהככלשיהיהצולהוציאהמשפט

העותררצהאותמהמטמכימממטירתלהתחמקזה)בשלב(לפחות

חוקשלהבעלותוברציונלהדמוקרטיברציונלמעילהותוךבאמת,

המידע.חופש

אחריםומשאביםאדםכוחאי-הקצאת . 5

הןמשאבימהקצאתבלאהמידעחופשחוקאתלקיימניתןלא

שלאכמעטבפועל,ואולמ,התקציב.בתחומוהןהאדמכוחבתחומ

החוקביצועעלוהממונימהחוק,לביצועמיוחדימתקציבימהוקצו

העבודהתוטפתאתעצמןעלליטולששותשאינןביחידותנתקלימ

יעטוקהממונהכימחייבאינואףהחוקכייצוין,מחייב.שהחוק

השלישי,המידעחופשבקונגרט . 53משרתובמלואהמידעחופשבחוק

תחתמיוחדמושבלהתקיימנועד , 2001נובמברבחודששנערך

בהיעדרהחוקעלממונימשלשיחרב-מאיןיש"לעשותהכותרת:

תקציב".

האגרות . 54באגרהחייבתהחוקלפימידעכלכמעטשלמטירתו

מטירתשלהעלותמןקטןלאחלקלממןכדיבהןוישזולות,אינן

בארצות-הנעשהדביקת . 55כולההעלותאתלאכנראהכיאמהמידע,

מןביותרמזעריחלקרקמחזירותשמהאגרותכימלמדת,הברית

כהוצאותהנתפטותלציבור,המידעמטירתעלהכדבותההוצאות

התחבורהמשרדמדווחלמשל,כ,ךהדמוקרטית.במטגרתהכרחיות

המידעחופשלנושאהמוקדשימתקניממתשעהיותרעלהאמריקני

ההכנטות . $454,378של ) 2000(לשנתשנתיתבעלותבמשר,ד

המהווהשיעורבלדב, $22,409שללטכומהגיעושנהבאותהמאגרות

ההגנהבמשרד . 56המידעחופששלהביצועמתקציב-5%מפחות

היו 2000בשנתההוצאותיותר:עודגרועהמצבהאמריקני

שללטכומרקהגיעומאגרותההכנטותואילו , $36,500,000

 • 57המידעלחופשההוצאותכלמטך-2%מפחותהמהווה , $666,000

הןלקבועממשלתיתרשותכלחופשיתבארצות-הבריתכייצוין,

המשפטימשרבישראל,מגבייתן.הפטוראתוהןהאגרותגובהאת

ולמעשה ,לחוקהכפופותהרשויותכלעלהחלותהתקנותאתהתקין

לקבועלרשויותאפשרלאואףפטורימ,אוהנחותקבעשלאכמעט

למעשההשרהתעלמבכ,ךבעצמן.מיוחדותהנחותאופטורימ

האגרות"קביעתלפיההמידע,חופשלחוק )א( 18טעיףמהוראת

הפונימושלהמידעשלהשונימבטוגימהתחשבותתוךתיעשה



בהןנסיבות"ייקבעולפיהלחוק )ב(י 8סעיףומהוראתלקבלתו",

פנימיותותיהנחלגביהנושנקבעהיחידהחריגמאגרה",פטוריינתן

 , 58הרשותשל

הממשלתיותהרשויותמןאחדותמתייחסותשבוהרצינותחוסר

והחריגהאמיץדבו"חלשיאמגיעהמידעחופשחוקעללממונימ

שפיגלמן,אהובההתחבורה,במשרדהחוקיבצועעלהממונהשהעזה

מןהכתב,עללהעלות

כיעולההדו"ח

מלספקנמנעהמשרד

אתעצמהלממונהאף

ביותרהבסיסיהמידע

מןעותק(כגון

שבאחריותהתקנות

כליואתהמשרד)

 ,האלקטרוניהדוארבמערכתהשימושכגוןיבותר,הבסיסיימהעבודה

חומרתמ:לאורבמלואמ,מובאימלהיותראויימהדברימ

החוקביצועעלהממונהשללרשותההועמדהלאהיומ,"עד

לרשתאףאובמשר,דהקיימותמידעלמערכותבמחשבנגישות

והתקשורתהמידעולמערכותבמשרד(הפנימית)האינטרהנט

המאפשרות:בההקיימות

להשתאפשרבזמןוחסכוניתמהירהמשרדיתפנימהתכתבותא,

 ) outiookל-(גישההחוקשקבעהזמנימבלוחותלעמוד

 , ..תקנות,קבציכמוברשת,הקיימלעבודתהחיונילמידענגישותב,

ועו.ד ..ספריה,

למחשב,לנושאייחודיותותוכנותחומרהלרכישתתקציבאין-

ונקיימזמיניממידעמאגריליצירתהאגפיימ,הנציגימלהכשרת

וטפסימנהליממאגריליצירת ,עסקיואובפרטלפגועשעלולממידע

לציבור,זמינימ

החוקפישעלהרבהמידעועריכתריכוזלמימוןתקציבאין

להפקתהנדרשתהעלותלכיסויאוולפרסמליזומהמשרדחייב

בהמבמצבימבמיוחדקשההטיפולהציבור,ידיעלהנדרשהמידע

עודביהעסקתכמו ,יקרהלמשרדשעלותויקרכ"אלהפעילנדרש

מותנותבהןשההוצאותדותיביחמ,עיבודיוהרצת ,מחשבימ

 , 59בהכנסות"

הטכגיהצדהמשפט:בתישלתפקידםה.

חופשחוקשלבהטמעתומאודחשובתפקידשמורהמשפטלבתי

לקבועהמשפטבתיעלהחוק,שלהראשונותחייובשנותהמידע,

החוטאיוצאשלאולדאוגבכלל,החוק,להפעלתהסטנדרטימאת

בתישלתפקידמאחרות,במילימבפרט,נשכר,לחוקבאי-ציות

לחוקברצינותלהתייחסשעליהןלרשויותלהבהירהואהמשפט

עלפיו,עללספקשחובהמידעכלבמהירותולספקהמידע,חופש

ומהיר~יעילהליךלספקהמשפטבתיעלזו,מטרהלהשיגמנת
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1054 )א"ת(ה"פ . 45 /  . 5495 ) 3 ( 2000מחוזיתקדיןפורטמ),(טרממ'ינירןנן 00

חדש].[נוטחהכנטהמטלפקודתואילן 231טעיף . 46

הדיוןלפנייומאולמהעליון,המשפטלביתהדיןפטקעלערערוההכנטהמטשלטונות . 47

אתלטפקהכנטהמטשלטונותהתחייבולפיוהמשיבה,עמהטכמעלחתמובערעור

לשכירימיאפשרהכנטה"מטברגרפרוינדא'ראו,במשק.השכירימלכלהמבוקשהמידע

במעביד"שמקורומידעלקבל

 . 18.12.01האץר

/1078 )א"ת(עת"מראו . 48 01 

יפןתל-איבבעייריתניכצמן

שמור(עותקפורטמ)(טרמ

במערכת).

המשפטביתחייבצכמן,בעניין . 49

בהוצאותתל-אביבעירייתאת

בטןדיןעורןטרחתובשכר

מע"מ.בתוטפתש"ח 15,000

הרשותחויבהשבהמ 2000בשנתדיןפטקישניעלדיווחהאמריקניהמשפטיממשרד . 50

הליכימבחמישהאח.דכלדולר OOO,200ל- 150,000שביןבטכומימהוצאותבתשלומ

שלהשנתיהדו"חראו,דולרימ.אלפיעשרותשלבהוצאותהרשותחויבהנוטפימ

 • 29הערהלעילהאמריקני,המשפטיממשרד

1279 )א"ת(עת"מ . 51 / מחוזיתקדיןפורטמ),(טרמת"או-פןעירייתראשנייעיר 01

2001 ) 3 ( 9044 . 
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התביעה.לניהולקשורשהיהבעירייהגורמעמהמחברשלמשיחהבבירורעולהכן . 52

שיעטוקכןהממונה,שלמשרתוייחודאתקובעאינוהמידעחופשלחוק 3טעיף . 53

הציבוריתהרשותראששעלהיאהחוקגישתבלעדי.באופןהמידעחופשחוקביישומ

ההנחההחוק.ליישומהטפציפיתהאחריותאתמעודביהאחדעללהטילהחובהחלה

 .זאתיצדיקהמידעלקבלתהבקשותשעומטיתברראמייעשההדברכיהיא

שלבמקרהפטורקובעת 6תקנה .-1999תשנ"ט(אגרות),המידעחופשתקנותראו . 54

טיפולמאגרתוכןבקשה,מאגרתפטורוזכויותיו,עצמואודותעלמבקששאדמ"מידע

עבוראגרה(למעטמאגרה,פטורות 10תקנהפיעלכן,כמו .עבודה"שעותארבעבעד

לחוק 6טעיףלפיהציבורלרשותלהעמידשישלמידעהנוגעותבקשותצילומימ)

מקומיות.רשויותשלהעזרוחוקיהרשותשלהפנימיותההנחיותהיינוהמידע,חופש

כמההעולהטכומש"ח 1.01עלעומדתעמודכלשלצילומבגיןהאגרהכ.ןלמשל, . 55

בגובההנהבקשההגשתבגיןאגרהעמוד.צילומשלהראליתעלותועלמונימוכמה

השלישית,מהשעההחלעבודה,שעותלפיגמתחויבמורכבתבקשהואילוש"ח, 76

שלחודשילשכרשקולש"ח 40שלשעהשכר .עבודהשעתלכלש"ח 40שלטכומלפי

כילטעוןמתיימרהמחבראין .ש"ח) 5,900שלמעביד(עלויותברוטוש"ח-4,600כ

באמצעותמכוטותהמידעחופשחוקיישומשלוהעקיפותהישירותהעלויותכל

זו.דברןמכוטההעלויותמןמשמעותיחלקהפחות,לכלכי,אלאאגרות,

 • 18הערהליעלראו . 56

 • 21הערהליעלראו . 57

עצמו.אודותלמידעאדמבקשתעלתחולנהלאהאגרותמרביתכינקבעעצמובחוק . 58

זכויותיו,אודותעלאדמשמבקשלמידעזהפטורהרחיבוהתקנותלחוק. )ד( 18טעיף

עזמיח"כשביטאחששבעקבותבאהזוהרחבהכינראההאגרות.לתקנות 6תקנה

 • 1 0הערהלעילראוהחוק.עלוהשלישיתהשנייהבקריאהבכנטתהדיוןבעתבשארה

 . 17הערהליעלראו . 59
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המשי /והמציאותהדיוהמידע:חופשחוק

"למסמס"הרשויותשלניסיוןכללמנועהחוק,לפימחלוקותלבירור

שלארשויותניכרות,בהוצאותחיובשלדברךולהעניש,החוק,את

 , 60כהלכהנהגו

המשפטיתהמערכתמגיבהשבהלמהירותמסורמכריעתפקיד

להפעלתזהמוקדמבשלבקשה,אמנממידע,למסירתבקשותעל

הדיןפסקיבעודבותעיוןאבלאמפיריימ,ממוצעימלהציגהחוק,

הראשונההפנייהמןשעוברהזמןמשךתיקיממעטשבלאמעלה

ראשונה)(בערכאההמשפטביתלהכרעתועדהרשותאלהאזרחשל

הזמןחלוףמ,מסוימיבמקרימכשנה,הואהמידעלגילויבעתירתו

הציבוריהיוממסדרמסירשהואבכךהרשות,מטרתאתמשרת

"הארץ"עיתוןשלבעתירתולמשל,כ,ןהמידע,בקשתנשואאת

העמדתובנושאהמדינהפרקליטתשלדעתהחוותחשיפתנדונה

זובעתירה , 61לדיןנתניהובנימיןמרלשעברהממשלהראששל

ישעיההשופטשלדינולפסקועדהעיתוןפנייתממועדשנהחלפה

ירדהבוערהנושאשבהשנהבתל-אביב,המחוזיהמשפטבבית

לברר,הלהביקש , 62רזמוסיח"כשלבעניינוהלאומי,היוממסדר

בידיהמצויימלשטחימהקשורימנתונימהפוליטי,תפקידולצורך

הפנייהיותר:רבזמןאףההליכימנמשכוזהבמקרההאזרחי,המנהל

ספטמברבחודשורק , 1999מאיבחודשהייתההרשותאלהמקורית

המקדמיתהטענהאתהמשפטיבתדחהמכן,לאחרוחציכשנה , 2000

בענייןעצמה,בעתירהלהכרעהארוכהעודוהדרךהרשות,שהעלתה

בערעורהדיוןאתלהקדימהעליוןהמשפטביתרשמתסירבהאחד

שאלותמעלההערעורכיבפנייהשנטעןאףהמידע,חופשחוקלפי

 , 63החוקבענייןוראשוניותעקרוניות

לפחותהמידע,חופשחוקלפיבבקשותהטיפולאתלזרזמנתעל

להקצותהיהראויכיסבוראניהרשויות,בקרבהטמעתובתקופת

חופשחוקתיקישכלמתמחה,שופטהמנהליימהמשפטבבתי

מלדבכימעלהשפורסמובהחלטותעיוןבפועל,אליו,יגיעוהמידע

ביותרשטיפלוהשופטימהממעטימפלפל,דרורהד"רהשופטת

המחוזיהמשפטבביתכך,המידע,חופשחוקבתחומאחדמתיק

כניסתושמאזהקצרהבתקופההחוק,לפיבעתירותטיפלובתל-אביב

 ,)!( 64שונימשופטימשמונהלפחות 2001שנתלסוףועדלתוקף

המהותיהצדהמשפט:בתישלתפקידםו.

הכללימשלבעיצובמגמביותרחשובתפקידהמשפטלבתי

לבחוןמענייןזו,מבחינההראשונות,בשנותיוהחוקשלהמהותיימ

לאי-מסירתוהשונותהעילותאתהמשפטבתיעיצבושבההדרךאת

הרשות,בידימידעשל

טבירהבלתימשאביםהקצאת . 1

לקבלתבקשהלדחותציבוריתלרשותמאפשרהמידעחופשחוק

 , 65סבירה"בלתימשאבימהקצאת"מצריךבבקשההטיפולאממידע

חששנוצרסגל,פרופ'שמעירכפיולכן,זו,עילהמגדיראיננוהחוק

 34המשפט

גורפת,בצורהמשאבימ,בהשקעתהצורךדבברהטיעון"קבלתכי

הנהסגלפרופ'שלהצעתו , 66החוק"בתכליתחמורהלפגיעהתוביל

מידתיביחסעומדתשאינהניכרת,משאבימהשקעת"רקכי

בקשהדחייתלהצדיקיכולההמבוקש,הספציפיהמידעלחשיבות

לקבלתבקשהלדחותתוכלציבוריתשרשותראוי .. ,מידעלגילוי

באופןסבירהבלתיתהארביממשאבימהשקעתאמרקמידע

לאעלמהומה'רוביצירתבבחינתתהאלהכשהיענותמפליג,

שלתכליתולאורכיפסקהמחוזיהמשפטביתאכן, , 67מאומה'"

מסירתעלבחוקשנקבעוההגבלותאתלפרשישהמידע,חופשחוק

שלצעדיואתלהצרלאכדיבדווקנות,ולפרשןלכללכחריגותמידע

לאורהמתחייבתלמידהמעברהמידעאתלקבלהמבקשהאזרח

 , 68החוקהוראות

1171 )א"ת(בעת"מ / ביתהצהיר 69י nמנימוטולהדוידוב 00

אדמוכוחתקציבלהאיןכילטעוןלרשותלהאלכימח,דהמשפט,

עלמלהורותהמשפטביתנמנעמאידך,אולמהחוק,מטרותלמילוי

ניתןשלאהחלטהייתן"לאכיוקבעהמבוקש,המידעכלמסירת

הייתההענייןבנסיבותהמשפטביתשלגישתולדעתי,לקיימה",

אתשהעלתהשהרשותהעובדהלאורבייחודמדי,סלחניתגישה

חשיבותקיימתהאוצר,במשרדיחידההייתההמשאבימחוסרטענת

לפיוהאוצרמשרדאלהשיפוטיתהמערכתמצדהמופנהבמסררבה

לכך,הכסףאתלמצואוישכסף,עולההחוקשלמימושו

בהשקעתכרוכההמידעשמסירתהטוענתרשותעללדעתי,

הערכהתוךמפורט,באופןזוטענהלטעוןסבירה,בלתימשאבימ

השקעתבדברסתמיתבטענההנדרשת,המשאבימכמותשל

מ,מהמקריבחלקבפועל,די,להיותצריךלאסבירהבלתימשאבימ

הרשותשלטענהעמממששלהתמודדותהדיןבפסקיניכרתלא

 101 )א"ת(בעת"מלמשל,כ,ןכפשוטה,מתקבלתוהיאזה,בהקשר

ותשעהשמונימשלבקשתמנדונה 70הרצליהעייריתנירחל 1242

לשלמהעירייהידיעלשנדרשובהרצליהרחובותמארבעהתושבימ

מסמכימשלארוכהשורהלהמלספקהעירייהמןוביקשואגרות,

רקלמבקשימלתתהסכימההעירייההאחרונות,השנהמארבעימ

עלהיתר,אתלמסורבסירובהוהסתמכה,מ,מסמכיהמוקטןחלק

קיבלהרובינשטייןהשופטתהמידע,חופשלחוק ) 2 (-8ו ) 1 ( 8סעיפימ

עלנוסףמידעלמסורלעירייהלהורותוסירבההעירייה,עמדתאת

מרצון,שמסרהזה

משאבימ"הקצאתשלהטענהאתכללמנתחאינוהדיןפסק

אינוהדיןפסקכיקובעאניאיןהעובדתי,במישורסבירה"בלתי

העירייהעלהיהזה,מסוגטענהתתקבלבטרמכיטועןאלאמוצדק,

היהלמשל,סבירה,בלתיהנההמשאבימהקצאתאמנמכילהוכיח

בתיקימברשותהמצוייממסמכימאילולפרטהעירייהעל

בארכיבחיפושלאחררקלאיתורניתנימנתונימאילוהרלוונטיימ,

האמור,החיפושמורכבכמהועד

למילויהנדרשימהמשאבימהיקףאתלהעריךהרשותחיוב

המעונייןשהאזרחייתכןאחר:במישורגמלתרומיכולהבקשה



בקשתו.למילויהנחוצימהמשאבימבעלותלשאתמוכןיהיהבמידע

במידעהאזרחשלהמוצדקרצונוביןלאזןיהיהניתןכזה,במקרה

מאמצעיהלהקצותשלאהרשותשלהואאףהמוצדקהאינטרסלבין

אתלממןהאזרחהסכמתשלדברןסבירבלתיבאופןהמצומצמימ

מכיסו.המידעלאיסוףהנדרשימהמשאבימ

שמונימשלמשותפתבבקשהעסקהרחלפרשתכילצייןישעוד

לדעתי,צריכה,המשאבימהקצאתשלסבירותהתושבימ.ותשעה

לוהאמבמידע.המעוניינימהאזרחימלמספרביחסגמלהימדד

מתייחסתמהןאחתשכלנפרדותבקשותותשעהשמונימהוגשו

המשותפתבבקשהשנתבקשהרבהמידעמןשניימאולאחוזרק

האמהבקשות?ותשעהלשמוניממהיענותנמנעתהעירייההייתה

לספקהעירייהשלסירובמגבהזה,במקרהגמהמשפט,ביתהיה

כלמכילאינוהמשפטביתשלהדיןפסקהמבוקש?המידעאת

שלהשיקולבבדיקתהמבקשימשלהרבלמספרמהתייחסות

II 71סבירהבלתימשאבימהקצאתIl • 

תיחשבמתילשאלהמבחןלהציעמבקשאניזו,נקודהלסיכומ

מתבססהמוצעהמבחןסבירה.לבלתיהנדרשתהמשאבימהקצאת

הרשותואתהמידעשלבעליואתבציבורהרואההתאוריהעל

ראשהיהיכולהאמהמידע:אתעבורוהמחזיקהציבורכנאמן

שבועבתוןלרשותויועמדהמידעכילדרושמדוברשבההרשות

מבצעימהיוהרשותועודביימימ,

ומענות.טענותבלאהמשימהאת

אתלקבליכולהרשותראשאמ

שהאזרחראוישבוע,תוןהמידע

בתוןהמידעאתלקבליוכל

כקבועיומ,שישימאושלושימ

לענייןזוגישהביישומ . 72בחוק

עירייתראשביקשהאילורחל,

שביקשוהמידעאתהרצליה

היוהעירייהואנשיהעותרימ,

אתלהניחהדרןאתמוצאימ

קצר,זמןבתוןשולחנהעלהמידע

המידעאותואתלהעמידהיהראוי

ראשגמאמהעותרימ.לרשותגמ

הייתהיכולהלאהרצליהעיריית

היושעודביהאוהמידע,אתלקבל

בעבודהמדוברכילהאומרימ

ממנהומבקשימביותרניכרת

זקוקההיאאמנמאמשובלשקול

הרשותאתלחייבאיןאזכילו,

עבורהחומרבהכנתלטרוח

 • 73העותרימ

פשוטאינוהמוצעהמבחן

 ~נרשישמשראויאולמליישומ.
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ואילך. 49הערהלעילראו . 60

1635א)"(תה"פראו . 61 / פורטם)(טרםהמשפטיםמשדרניהארץיעתוןהצואת 00

פטק 2000אוקטוברבחודשהייתההמידעלקבלת(הפנייהבמערכת)שמור(עותק

האץר).עיתוןעניין(להלן: ) 3.9.2001בתאריךניתןהדין

648 )ם-י(ה"פ . 62 /  ) 3 ( 2000מחוזיתקדיןפורטם),(טרםהאזרחיהמנהלמפקדניח 99

1054 )א"ת(עת"מגם,ראו . 10279 , 10269 / (עותקפורטם)(טרםמ'יניענטר 01

זאת,עם .ענטר)עניין(להלן: ) 2000טפטמברבחודשלרשות(פנייהבמערכת)שמור

בהתחשבבוודאישיא,במהירותהדיןפטקניתןשבהםהליכיםגםהיוכילצייןיש

 100 )ם-י(בה"פהדיןפטקניתןלמשל,כ,ךבישראל.המשפטבתימערכתעלבעומט

לקבלתהפנייהמיוםבלדבחודשיםארבעה,בתוך 1 ) 1תש"ט(פ"מלוי,ניצעיון 282

מידע.

500ע"א . 63  . 23נחעליוןדיניםפורטם),(טרםהמשפטיסשרנייזהןעורכילשכת 100

ואזר.קלינגטירוטה,מודריק, ,ישעיהפלפל,דרורהרויבנשטיין,מיכלטלגם,השופטים . 64

השיפוטיים.המחוזותמביןהעמוטהואתל-אביבמחוזכייצוין

 .המידעחופשלחוק ) 1 ( 8טעיף . 65

 • 166בע' , 3הערהלעילטגל, . 66

 .שס • 67

1067 )א"ת(עת"מלמשל,ראו, . 68 / במשדרהמעזיחופשחוקלעהממונהנילירן 01

 .במערכת)שמור(עותקפורטם)(טרםהפניס

1171 )א"ת(עת"מ . 69 / במערכת).שמור(עותקפורטם)(טרםמ'ינימוטולהדודיוב 00

1242 )א"ת(עת"מ . 70 /  ) 3 ( 2001מחוזיתקדיןפורטם)(טרםהלצריהעיריתנזגרחל 01

רחל).פרשת(להלן: 19972

פטקמתןלאחרנמשךזובפרשההפולמוט . 71

 .גלובטבעיתוןשפורטמובמאמריםןיהד

חד :המידעחופש"חוקאנגלטמןמ'ראו

גלובט "העיריהלטובתצדדיות,

"חופשבראף-שנירא' ; 18-19.11.2001

פות"יבשקנהנההרצליהעיריית :המידע

"עירייתהורוביץ'צ' ; 2- 3.12.2001גלובט

חופשחוקפיועלבשקיפותנהגההרצליה

האמנם?'!המלדע
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בג
r: 
 ::ג
 ...,י-
c: 
=-

אלובמאמרים .-16 17.12.2001גלובט

rו
.f' 
.f' 
rב.. 
rו
.f' 
 ::ג
c:::: 
r: 
Sב
ו
ג

rו
c:::: 
,-
בג
~ 
בג
 נ:2
 ::ג

בג

~ 
Cכ

היקףדבברהעודבתיתהשאלהנדונה

ביטויהאתמצאהשלאחבלאשרהחומר,

 .המשפטביתשלדינובפטק

 .המידעחופשלחוק )ב( 7טעיף 72.

זה,מאמרשלטיוטהשקראמעמיתיאחד . 73

מדדמחמירהרשות"ראש"מבחזכיהעיר

לראשלאפשרראוישכןהרשויות,עם

דעתשיקולניהולה,עלהמופקדהרשות,

הרשות.שלעבודתהטדריבקביעתרחב

יותרהמתאיםמבחןלהציעשישייתכן

"מבחןוהואהישראלית,אותילמצ

מבחןפיעל .הרשות"ראששלאחייניתה

מידעלמטורחייבתהרשותתהיה ,זה

עירייתראשנכנטהאילומוטרתשהייתה

אתהציגההרלוונטית,למחלקההרצליה

=-
 ,Cכ
rו
rב.. 
rו
ג

rו
c: 
rב.. 

ניתייאחי"זוואמרהניתה,יאחי

לעבודהחומרצריכההיאהטטודנטית,

 .לה"לעזורבבקשהנטוברטיטה,באוני

 35המשפט



המשי /והמציאותהדיוהמידע:חופשחוק

שלבעילהמידעלבקשתלטרבמזדרזותהןבטרמהרשויותלרגלי

טבירה.בלתימשאבימהקצאת

המידעחופשחוקלפיבבקשותשלישייםצדדיםמעמד . 2

הנוגעתהרשותאלאזרחבידימוגשתהמידעחופשחוקלפיבקשה

המידע,אתליתןאמהרשותבהחלטתמעוריבמפעמימ,ואולממבר.

להימנעלנטותעשויהוהרשותאחר,לאזרחהנוגעימשיקולימ

שלישיימ.בצדדימפגיעהלמנוערצוןמתוךהמידעאתמלמטור

המשפטבתישלמגמהעלהנוכחיבשלבכברלהצביעניתןזה,בנושא

בבקשותשלישיימצדדימשלמעמדמאתמשמעותיבאופןלצמצמ

מידע.לקבלת

שעומיממטחריימגופימכימקרימבמטפרהמשפטבתיפטקוכ,ך

חובתמוטלתהרשותעלכיבחשבוןלהביאצריכימהרשותעמ

חוקחלשעליוגוףעמשמתקשרמיולפיכ,ךהחוק,לפימידעגילוי

עלהנמטרימופרטימהתקשרותאותהכילדעתצריךהמידעחופש

 • 74המידעחופשחוקלפינגישימלהיותהופכימהתקשרותלצורךידו

עצמוהואשהעבירמידעמטירתלמנועהמבקשמטחריגוף

כיתנאילרשות,המידעמטירתבטרממראש,להציבחייבלרשות,

הרשותכיייתכןזהבמצבאחר.לגורמהמידעאתתגלהלאהרשות

חופשלחוק ) 7 ()ב( 9לטעיףבהתאמהמידעאתלמטורשלאתוכל

"שאי-גילויומידעלמטורחייבתאינההרשותכיהקובעהמידע,

לפרטמעשויההרשותאלובמקרימגמאמנמ,למטירתו".תנאיהיה

לביןהשלישיהצדעלהגנהשלהטעמביןאיזוןלאחרהמידעאת

כמו . 7Sהמידעשבגילויהציבורילענייןוכןבמידעהמבקששלעניינו

ואולמ, . 76המידעאתלמטורלרשותלהורותטמכותהמשפטלביתכן,

 36המשפט

גוברימהמידעפרטומאתלמנועהשלישיהצדשלטיכוייו

יפורטמ.שלאבכךהמידעמטירתאתהתנהאממשמעותית

בדעתשימושאיזהלשקולרשאיתאינההרשותכינפטקכן,כמו

1054 )א"ת(בעת"מבמידע.לעשותהמבקש /  , 77מ"לכ'עכטן 01

שהתכווןחקלאיבידיהחקלאותמשרדשערךטקרממצאינתבקשו

רכשממנוהטפקאתלתבועמנתעלהטקרבממצאילהשתמש

שיאפשרהמידעממטירתלהימנעביקשהחקלאותמשרדזרעימ.

מבקשלפיוהשיקולכיקבעהמשפטביתאולמהתביעה,הגשתאת

עבוררלוונטיאיננושלישיצדלתבועכדישימושבויעשההמידע

מידעלמנוערשאיתהרשותשאיןעולהממנהזו,פטיקההרשות.

מהווהאחרימ,צדדימביןבטכטוך"להתערב"שלאבמטרה

אתלגלותכללחייבהמבקשאיןלפיוהעיקרוןשלקונקרטיזציה

 • 78קבלתולצורךבמידעעניינו

שהרשותשלישילצדהודעהמתןהמחייבמנגנוןכוללשהחוקאף

שהרשותמקומכינפטק , 79בולפגועהעלולמידעלמטורעומדת

לאהמידע,חופשחוקפיעלהשלישיהצדאלפנתהלאהציבורית

מטירתמועדאתלדחותבניטיוןמחדלהמאחורילהטתתרהיאתוכל

 • 80ארכהמתןללאהמידעבמטירתחויבהוהרשותהחוק,לפיהמידע

השלישישהצדמקומגמההחלטההייתהזואמטפקזאת,עמ

לפגיעהוטועןהמשפט,ביתבפניבעצמומתייצבהיהלהיפגעהעומד

בזכויותיו.

התפקודמשיבושוהחששימיים"הפג"הדיוגיםחריג . 3

הרשותשלהתקיו

למטורחייבתאינהציבוריתרשותכיקובעהמידעחופשחוק



הרשותשלהתקיןהתפקודאתלשבשעלולגילויו"אשרמידע

דבבר"מידעוכן 81תפקידיה"אתלבצעיכולתהאתאוהציבורית

רשויותעודביביןפנימיותהתייעצויותשלתרשומותפנימיימ,דיונימ

שלבמרכזועמדואלוחריגימ . 82יועציהן"אוחבריהןציבוריות,

חוותאתהמשפטימממשרדלקבל"הארץ"עיתוןבבקשתהדיון

לדיןלהעמידשהמליצהארבל,עדנההמדינה,פרקליטתשלדעתה

לצייןישלדיון,כרקע . 83נתניהובנימיןדבימוטהממשלהראשאת

פרקליטתשלעמדתהאתקיבללאלממשלההמשפטיהיועץכי

המלצתהעצמוכינתניהו,מראתלדיןלהעמידשלאוהחליטהמדינה,

ברבימ.כברפורטמהמדינהפרקליטתשלהנוגדת

הרטוריקהביןממששלפערלדעתי,מגלה,זהדיןבפטקעיון

הקונקרטילמקרהביישומהמדיניותשלמימושהלביןהנורמטיבית

העקרונות,קיבעתשלהרטוריבצדהמשפט.ביתבפנישעמדהחשוב

התכליתלאורתהיה,המשפטביתמגמתכיישעיההשופטקובע

המשפטביתכןכמוהאפשר.ככלרבמידעגילוילאפשרהחקיקתית,

אוקלהפגיעהבכךתיגרמאמאףמידעלגלותלהורותיהטטלא

הציבורית,הרשותשלהתקיןלתפקודהמשמעותישאינושיבוש

חשיבותבעלהואבגילוישישהציבורישהענייןישתכנעאמ

הטירוב.נימוקיעלועדיףגוברוהואומשמעות

בהקשרליישמ,טגלזאבפרופימציעהמידעחופשחוקעלבטפרו

חמורלשיבושגבוההודאותדברגת"טכנהרקלפיוטטנדרטזה,

זה,טטנדרט . 84גילוי"אילהצדיקתוכלהרשותפעילותשלורציני

העליוןהמשפטביתשקבעהמבחןאתובחומרתובלשונוהמזכיר

אהרןהעליון,המשפטביתנשיאבידיאומץ , 85הביטויחופשעבור

 , 86טגלפרופישלטפרוהופעתלרגלבטקטשנשאבהרצאהברק,

המידהכקנההאמורהטטנדרטאתהואאףמאמץישעיהוהשופט

זה.מטעמהמידעמטירתלמניעתהראוי

עמדתהחשיפתדנן,במקרהכיקובעישעיההשופטשבפועל,אלא

להתגשמותולוודאותקרובהברמהתביאהמדינהפרקליטתשל

ליועץהמייעצימאחרימגורמימכמושהפרקליטה,הטיכוןשל

לדעתי,חופשי.באופןעמדהמלהציגיירתעולממשלה,המשפטי

ליתןשניתןמשוכנעאניהעניין.בנטיבותלכתמרחיקתזוקביעה

דעותיהאתלהביעתהטטלאכיהמדינהבפרקליטתאמון

צפויותהןאמגמלממשלההמשפטיהיועץבפניהמקצועיות

שלטותרתדעהשלקיומהעצמממילא,כייצויןלהתפרטמ.

העותרימביקשואשרוכלברבימ,כברפורטמההמדינהפרקליטת

המדינה.פרקליטתשלדעתהחוותנימוקיאתלהמלהעבירהיה

קשהפורטמה,כברליועץהפרקליטהביןהמחלוקתשעצממכיוון

שלבמעמדהפוגעהמשפטיימנימוקיהפרטומהיהכיצדלדעת

אתלטעוןאףוניתןדעתה,לחוותהחופשיתוביכולתההפרקליטה

לציבורלאפשרבלאנתקבלה,לאשעמדתההעודבהפרטומכיההפך:

שלביכולתהלכאורה,הפוגע,הואהעמדות,שתיביןלשפוט

חופשי.באופןדעתהלהביעבעתידהפרקליטה

-

המידעבבקשתהמטרהבדיקת . 4

אתלצייןחייבהמבקש"איןכיבמפורשקובעהמידעחופשחוק

את"כוללזהטעיףכימפרטתהחוקהצעת . 87לבקשתו"הטעמ

חייבאינוהמידעשמבקשוהואשבחוק,החשובימהחידושימאחד

 • 88המידע"אתמבקשהואשבגללוהטעמאת ...המידעבבקשתלציין

המידעמבקשאתמחייבאיננומידעלחופשלזכותהעיוניהבטיט

מןאחדכללגביתקפימוהדברימלבקשתו,הטעמאתלמטור

וטעמהדמוקרטיהטעמהמידעלחופשהעיקריימהטעמימ

אתלהוותעשוימידעכלהדמוקרטי,הטעמפיעל . 89הבעלות

מראשלהטבירממנולדרושואיןהאזרח,בידידעהלגיבושהבטיט

צויןבצדקהבעלות,לטעמאשרלו.דרושאחראוזהמידעמדוע

כי:החוקבהצעת

חשיבותאיןהציבור,מנכטינכטלמעשההואשהמידע"כיוון

 .. • 90לבעליו"המידענחוץמדועלשאלה
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484 )א"ת(ה"פד. 4 / שמור(עותקפורטם)(טרםישראלמקקריעמינהלנילירןו 00

בהצעתלעייןבמכרזהמפטידיכולבהםהמכרזים,דבינינקבעודומיםכלליםבמערכת).

לחשוףעלולבהםהעיוןאשרההצעהאוההחלטהשלבחלקים"למעטבמכרז,הזוכה

אובכלכלתה ,שלההחוץביחטיהמדינה,בבטחוןלפגועאומקצועיטודאומטחריטוד

 . 826ק"תו,-993תשנ"גהמיכרזים,חובתלתקנות )ה( 2וטעיףהציבור"בבטחון

לצדטיעוןזכותמתןמטדירהמידעחופשלחוקו 3טעיףהמידע.חופשלחוקו 0טעיף .ד 5

 .בולפגועעשויההמידעמטירתאשרשלישי

יורהלאהמשפטביתכיגםנקבעדו(ג)ףיבטעאולםהמידע,חופשלחוקדוטעיף .ד 6

השלישילצדשנתןלאחראלאשלישי,צדבזכויותלפגועהעלולמידעמטירת"על

 .טענותיו"להשמיעהזדמנות

 • 62הערהלעילענטר,עניין .דד

 • 8דהערהלהלןראו .ד 8

המידע.חופשלחוקו 3טעיף .ד 9

3662 )א"ת(המ' . 80 / פורטט)(טרםדתיתלענייניהמשדרניהארץיעתיןהצראת 00

תון-יהעשלהתחייבותועלגםהמשפטביתהטתמןזובפרשה .במערכת)שמור(עותק

תגובהלקבלתבבקשההמידעמפרטוםלהיפגעהעלולשלישיצדלכליפנהיכהמבקש

האתיקהכללילפי(המחויבתזופנייהכיזאת,עםלהעיר,ראויהפרטום.לפני

הפנייהשהריהמידע,חופששבחוקלמנגנוןהולםתחליףמהווהאינההעיתונאית)

ו 3טעיףלפיבפנייהואילוהמידע,פרטוםאתמקרה,בשוםמונעת,אינהלתגובה

רקולאלחלוטין,הפרטוםאתלמנועלנטותהשלישיהצדיכולהמידעחופשלחוק

 .תגובהלולהוטיף

המידע.חופשלחוק )ו()ב( 9טעיף . 8ו

 .המידעחופשלחוק ) 4 ()ב( 9טעיף . 82

 • 6והערהלעילהאץר,עיתוןעניין . 83

 .ו 99בע' , 3הערהלעילטגל, . 84

/3בג"צהשוו, . 85  . 8ודזפ"דשדהפניס,ניהעס""קלרחברתד 53

"עלטגלפרופישלטפרולהופעתבטקטדבריםהמשפט",וביתדעיהמ"חופשברק . 86

 • 5.4.2000המידע"חופשחוקבאורלדעתהזכות

המידע.חופשלחוקד(א)טעיף . 8ד

 . 39דה"חו, 99תשנ"ז-דהמידע,חופשחוקלהצעתד(א)טעיף . 88

ואילן. 8הערהלעילראו . 89

 • 85הערהליעל . 90
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ןגהמשפט



המשי /והמציאותהדיוהמידע:חופשחוק

כיהמבקשתזו,רשימהבתחילתשאוזכרהלאנלוגיהלחזוראמ

משקאותלממכרמכונהשמופעלתכדרךיופעלהמידעחופשחוק

המטבעות,אליהמשולשלותכאשרכזו,שמכונהבריהריקלימ,

פחיתאתלשתותיכולהואהמבקש:שלבמטרתומתעניינתאיננה

מוכראיןתכולתה,אתלשפוךאףאובמתנהאותהלתתהמשקה,

אורציונליתהיאהרכישהמטרתאמבשאלהמתענייןהמשקה

מוצדקת,

לשמשיכולידועלהמבוקשבמידעהמבקששלעניינוכייצוין

טעיפימבמטגרתהרשותשעורכתהאינטרטימאיזוןבמטגרתשיקול

לאי-נימוקימקיימימכאשררקזאתאולמלחוק,ותשעשמונה

שבוהרגיל,הדברימבמצב , 91אלובטעיפימכמפורטהמידע,מטירת

הרשותאיןהמידע,לאי-מטירתמיוחדימנימוקיממתעוררימלא

המידע,במתןהמבקששלעניינואתלשקולרשאית

שלעניינובשאלתלדוןאחת,לאהחליטו,המשפטבתיואולמ,

בלאהמידע,לקבלתהואראויאמבשאלהולהכריעבמידעהמבקש

מןחלק(בהיותוהמידעשלהבעלימבעצמהואהמבקשכילהזכיר

לקבלתזכאיהואכילהיותצריכההמחדלברירתכןועלהציבור)

אתלולמטורשלאמיוחדותטיבותמתקיימותכןאמאלאהמידע,

המידע,

נדונה 92המשפטיםמשרדביעליאן 1070101 )א"ת(בעת"מ

ידיעלהופקעהגילהבשכונתבבעלותושקרקעערבישלעתירתו

שנקטמשפטיימהליכימנפקדימ,נכטיחוקלפיהכלליהאפוטרופוט

פיעללפיצויזכאישאינובקביעהנטתיימופיצויימלקבלתהעותר

העליוןהמשפטביתנשיאשלהמלצהלקביעהנלוותהברמ,דין,

המשפטימשמשרדלאחרהדין,משורתלפנימפיצוילולהעניק

המידעכלאתלקבלהעותרביקשלפיצוי,בקשתואתדחה

 , 93הרלוונטי

המחוזיהמשפטלביתהטתברמידע,לקבלתבעתירתוהדיוןבעת

(ככלבקשתונשואבקרקעהזכויותאתמכרהעותרכיבתל-אביב

פלפלהשופטתשכבודכדידיהיהבכךיהודי,לגורמכאלו)לושהיו

מידע:לקבלתבקשתואתתדחה

חלוטמפט"דוהתעלמהתכחשכשהעותרזה,מקרה"בנטיבות

כשהעותרהנשיא;להמלצתורקאךוהתיחטהעליון,המשפטביתשל

שהנורמהטבורהאינילו;שייכימשאינמבמקרקעיןזכויותמכר

הציבוריתהרשותשלידההושטתלהיותצריכההציבורית

 , 94לקראתו"

לוולמטורהעותרשללבקשתולהיענותהיההראוימןלדעתי,

כענייןהמידעאתביקשהעותרידו,עלהמבוקשהמידעכלאת

לו,נחוץהמידעמטרהלאיזוהרשותשלעניינהזהואיןשבזכות,

איןלפיכ,ךגרידא?טקרנותמתוךמידעלבקשלעותראטורהאמ

התרחשהאכןשאמהעותר,שלפטולההתנהגותביןקשרכללקבוע

מןמידעלקבלזכותולביןמ,מתאימיהליכימנגדולנקוטאוליניתן

אינההמידעחופשחוקלפיבקשהשלשהמטגרתודאיהרשות,

וליתןלנכט,בנוגעהעותרשלהתנהגותואתלבררמתאימהמטגרת

 38המשפט

הציבור,מןכחלקהעותר,שלבעלותומידע,מניעתשלעונשלו

היהולאבנכט,בעלותולשאלתועיקרכללקשורהאינהבמידע

 , 95המידעבאי-מטירתאותו"להעניש"מקומ

1018 )א"ת(בע"מגמהיהכך / לתקיפההישראליתהעמיתה 01

מכשירכיטוענתזועמותה , 96הבריאיתמשדרביפסיכיאטירת

ושכבותחריגימלרדיפתהמדינהשלדיכויכליהואהכפויהאשפוז

ממשרדמידעביקשהטענותיה,להוכחתהניטיונותובמטגרתחלשות,

עתירותשתיהגישההמידע,אתלטפקהמשרדומשטירבהבריאות,

המידע,חופשלחוקבהתאממידעלקבלת

המשפטביתנענהעתירה,העמותההגישהשבההראשונהבפעמ

המדינהחיובתוךשביקשה,המידעאתלהלטפקוהורהלבקשה

פרטימביקשהובההעמותהשהגישהנוטפתעתירה , 97בהוצאות

צוננין,שלבמקלחתנענתהנוטפימ,

כימידעלקבלהעמותהבקשתאתבדחותומציין,המשפטבית

מהלידיעתוהובאולאמשפטבביתזכתהבעבר,עתרההעותרת

לבדוקמתפקידוכיהמשפטביתטבורמדועברורלאבמידע,נעשה

 , 98תושבככלהעותרת,בעבר,שקיבלהבמידעהעותרתעשתהמה

בלדב,המידעחופשבחוקהמנויימבטייגיממידע,כללקבלזכאית

המשפטביתהציבור,מןכחלקהזההמידעשלבעליושהיאמכיוון

לבחוןבמקומלגופן,העותרתשלהמידעבקשותאתובחןהוטיף

שלאהרשותרשאיתשמכוחןעילותהמידעחופשבחוקישאמ

המידע:אתלעותרתלמטור

לכלהעותרת!יורה!שהפעמהנוכחיתמהעתירה"התרשמתי

מה ...פעולותיהאתבפועלידריךמטויימשמשהומבליהכיוונימ

זהמההמטפל?הפטיכיאטרשלמוצאוארץמהולמשלרלבנטי,זה

רלבנטי,זהמההמטפל?הפטיכיאטרשלגילומהולמשלרלבנטי

כשהמדוברהפטיכיאטרי,החולהשלהממוצעתההכנטהרמתלמשל,

לכלשווההטיפולבהממ,ממשלתייחוליממבתיהמתבקשבמידע

הכנטה,ברמתלאוגממוצאבארץעניןלואין[לציבור] ...נפש?

עלמקצועיותלאלידיימשיינתןכאלהפרטימשלמיצבורמדוע

ציבורי?"אינטרטבעללהיותעשויהמידעחופשחוקבטיט

המתחילותהמשפטביתשלשאלותיולכלהתשובהלדעתי,

רלוונטי?זהמהעצמו:ביטויאותוהיארלבנטי",זה"מהבמילימ

וביתהמידע,אתלמטורשלאבחוקמפורשתעילהאיןעודכל

ביתשלמעניינוכללזהאיןכאלו,עילותמפרשאיננוהמשפט

למטרותיה,רלוונטיזהמידעכיהעותרתטבורהמדועהנכדבהמשפט

ומחייברלוונטי,שאינומידעלבקשלאזרחמאפשרהמידעחופשחוק

ובלבדרלוונטיותדביקתכלבלאזהמידעלולמטורהרשותאת

היהכיטועןאניאיןלמטרו,דיןפיעלמניעהושאיןקיימ,שהמידע

ואמקיימאינוהואאמהמבוקש,המידעכלאתלייצרהמדינהעל

בנטיבותמידעלמטירתהחוקבטייגישמקורןטענותלהעלותניתןלא

המנויותהעילותפיעלממשיותטענותבהיעדרואולמ,העניין,

יימנעהמשפטביתכיראוימידע,לאי-מטירתהמידעחופשבחוק

 , 99טענותיהצדקתואתהעותרתמטרותאתמלבחון



טיכוסז,

האזרחשלבזכותולהכרהממששלתרומהתרםהמידעחופשחוק

שלמהפכהחוללטרםבפועל,אולםציבורי,מידעלקבלבישראל

בתהליךהקשוריםהגורמיםמןאחדכלהמידע.מטירתבתחוםממש

להביאמנתעלשביכולתוכלאתעושהאיננוהחוקשלהטמעתו

להגברתקונקרטיותהצעותהוצעוזהבמאמרכוחו.למלואהחוקאת

המידענועדשלוהעיקרי IIלקוח IIההציבור,בקרבלחוקהמודעות

הציבורי.

פיעלהמידעטפקיותהציבוריות,הרשויותבמפורט,שהוצגכפי

מבקשישלדרכםעלניכריםקשייםמערימותהמידע,חופשחוק

הקמתהובהןמעשיות,הצעותמטפרהצענוזהבענייןגםהמידע.

הרשויותבקרבולאכיפתוהחוקלהטמעתשתפעלמרכזיתרשותשל

רשותכלשלמהאינטרטהנובעהכשלעלבכךותתגברהציבוריות,

ומידעבכלללגביההיוצאהמידעאתולכווןלשלוטעצמהלגבי

בפרט.שלילי

והםחוק,שלדרכובתחילתחשובתפקידנועדהמשפטלבתי

מקוםישלאו.אםברצינותלחוקתתייחטנההרשויותאםהקובעים

חופשבחוקלטיפולהמשפטבתישלהטכניתבהיערכותםלשיפור

זמנישלמשמעותיוקיצורההליכיםפישוטזאתובכללהמידע,

הפנימולאלדעתי,המהותית,ברמההחוק.פיעלבבקשותהתגובה

התפיטהואתהמידעחופשחוקשלהאידאולוגיהאתהמשפטבתי

למידעזכאיאזרחכלבלדב),מעטיםלחריגים(ובכפוףככללכי

מדועלנמקצורךכלובלאשהיאטיבהמכלהרשותבידיהמצוי

לו.נחוץהמידע

המידע.חופשלחוקסוטעיף . 9ו

במערכת).שמור(עותקפורטם)(טרםהמשיטפםמשזרניילעאןסו 7ס/וס )א"ת(עת"מ . 92

השיקולים,אתהמשקפיםוהפרוטוקוליםהמידעמלוא"אתלקבלביקשהעותר . 93

המכתביםביטודשעמדוהדיוניםנערכובהםוהפורומיםקבלתן,ודרכיההחלטות,

השופטתשלדינהלפטקבפטקהשם,המידע",חופשעללממונההפניהלמכתבשצורפו

שלאהוכרעהדיןפםקאולםפנימיות,בהתייעצויותהמדוברכיטענההמדינהפלפל.

 .הפנימייםהדיוניםחריגיטודעל

פלפל.השופטתשלדינהלפטקגפטקהשם, . 94

עלהמידעאתלעותרלהעניקפלפלהשופטתשלטירובהנטמךמשפטית,מבחינה . 95

לחוק-39וו 2טעיפיםלעקרונותבהתאםמקובלת,ובדרךלבבתוםשלאפעולתו

ו.-973תשל"גכללי),(חלקהחוזים

(לאמי"ניספייכאטירתבתקיפהלמאקבישראליתמיתה V 2סס 87ו / 98 )א"ת(ה"פ . 96

במערכת).שמור(עותקפורטם)
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