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בכך.המידעיחופשחוקאתישראלכנסתקיבלה,1998במאי19,שלישיביום
בחיוניותוהכירו90-השנותשבמהלךמערביותמדינותשללשורהישראלהצטרפה

,בריאהדמוקרטיהשללקיומה,האזרחזכויותלהבטחתהמידעחופשחוקשל
באופןגובששהתקבלהחוקנוסח.בשחיתותולמאבקפתוחהאזרחיתלחברה

ובראשה,ופרלמנטריציבורילחץבעקבותשהוקמהציבוריתועדהידיעלראשוני

המכללההאקדמיהמסלוללמשפטיםהספרבביתבכירמרצה.למשפטיםדוקטור,רביןיורם* .בישראלהמידעלחופשהתנועהשלהמנהלהוועדחבר.למינהל

מוסמךלתוארתלמיד;הרצליההבינתחומיהמרכז,(בן..8.)כמשפטיםבוגר,פלדרועי** .המידעלחופשהתנועהל"ומנכאביב-תלאוניברסיטת([[.4ת.)במשפטים

איןזוברשימה.("החוק"או"המידעחופשחוק":להלן)1998-ח"תשנ,המידעחופשחוק1
הזכותסגל'זראומפורטתלסקירה.החוקשלהמפורטותהוראותיואתלסקורבכוונתנו

"-כוחהואידע"שמגר'מ;(ס"תש)המידעחופשחוקבאורלדעת
Knowledge itself

Power"315(בחלק,ג"תשס,עירךברק'א)כתבים-שמגךספד.
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דיוןשלסממניםנשאהחוקהתקבלשבוהדיון.2כהן-אוסטרובסקיהשופטתעמדה

אבןהמסמנים,מיוחדתחשיבותבעליחוקיםשלחריגיםלמקריםהשמורכזה,חגיגי
שנתקבלהעובדה,החוקקבלתבעתששררהההרמוניה.הפרלמנטבתולדותדרך
מהקואליציההן,מהאופוזיציההןלושזכההחםוהחיבוקהסתייגויותללאאחדפה
החוקשללהטמעתוביותרהנוחההקרקעאתלכאורההבטיחו,מהממשלהוהן

שרהתבטאהחוקהתקבלבטרםקצרזמן.המוצלחוליישומוהשלטוןבמערכות
לכלנגיש,זמין,פתוחממשל"לתביאהחוקשקבלת,הנגביצחידאזהמשפטים

.3"ואיכותיתבריאהיותרדמוקרטיתחברה,תושבולכלאזרח

החוקחקיקתלאחרשניםשבע,בישראלהמצבתמונת.ב

כשנהשנתפרסם,"המידעחופשחוקבאורלדעתהזכות"בספרוסגלזאב'פרופ
להנהיג"שהיא,החוקשלתכליתואתמתאר,לתוקףהחוקשלכניסתולאחר

שללהשגתהתנאיםכמהוהגדירהוסיףסגל.4"'השקיפותמהפכת'אתבישראל
בכךהציבוריותהרשויותיכירואם;הציבורידי-עלהחוקיופנםאם":זומטרה
לחופשראויהפרשנותהמשפטבתייתנואם;והמימשלהמשפטבשיטתדברשנפל
מידהבאיזולבחוןניתן,החוקשלקבלתולאחרשניםשבע.5"ולמשמעותוהמידע

.המיוחלת6השקיפותהושגהוהאם-אלהתנאיםהתמלאו

הממשלה.1
נציבותאנשי.החוקביצועהוטלשעליוהעיקריהגורםהנההמבצעתהרשות
יהיההחוקיישוםלשםכיהודיעוהציבוריתהוועדהבפנישהופיעוהמדינהשירות
.7החוקמימושעלובקרהסיוע,ייעוץלצורךעובדים3-4בתיחידהלהקיםצורך
עודיידרשוהשונותברשויותהחוקיישוםלצורךכיהעריכההוועדה,מכךיתרה

להכשירםמנתעלהמדינהשירותלעובדיבקורסיםצורךושיהיה,תקנים220-כ
אתהעריכההוועדה.ברשותהעובדיםלשארערכיואתולהקנותהחוקאתלהפעיל

המחוזיתהשופטתכראשות-(ה"תשנ)המידעחופשלענייןהציבוריתהועדהח"דוואו2

.("הציבוריתהוועדהח"דו":להלן)כהן-אוסטרוכסקי
.7214(ח"תשנ)כ"ד3
,דיןפסקיבכמהוצוטטכפסיקהאומץהחוקתכליתשלזהתיאור.5'בע,1הערהלעיל,סגל4

אם.פי.סישלמיסודהלייזוםהחכרה01/6576א"כעמצאהשופטשלדינופסקשכיניהם
.817,821-822(5)נור"פ,לירן'נמ"בע

.14'בע,שם5
ר"דידיעל2002בשנתנערכההחוקכיישוםאלהגורמיםשלתפקודםשלראשונהכחינה6

"והמציאותהדין:המידעחופשחוק"סומר'הראו.המידעחופשעלבמאמרוסומרהלל
.435(ג"תשס)חהמשפט

שלהציבוריהתפקידהוטלשעליהןציבוריותנציבויותהוקמורבותבמדינותכילצייןיש7
לזהדומהחשובתפקידלמלאעשויההייתהבישראלכזויחידהשלהקמתה.ובקרהיישום
.רבותבמדינותמידענציבויותשל

626



?המיוחלתהשקיפותהושגההאם:המידעחופשלחוקשניםשבע

.בשנהבקשות000,5-000,10-בכ,להשהוגשוחות"דוסמךעל,למידעהביקוש
.לשנהח"שמיליון20-40-בהחוקיישוםעלותאתהעריכהאלהנתוניםבסיסעל

.למסקנותיהחתימתואתלצרףבוועדההאוצרמשרדנציגסירבזהאומדןלאור
אין,בפועל.הוקמהלאמעולםהמדינהשירותבנציבותהאמורההיחידה

השלטוןרשויותבתוךכתובתאין;החוקשליישומועלהמפקחגוףכלבממשלה
השנתייםהדיווחיםאתלידיושמקבלמיואין;למידעבקשותסירובעללערעורים

למעשהנותר"השקיפותמהפכת"שלמימושה.החוקביצועעלהממוניםשל
ציבוריתרשותבכל.השונותברשויותהבינייםבדרגיפקידיםשללחסדיהםנתון
שממלאיםהרשותעובדיהנםהממוניםכל.רשותאותהלראששכפוףממונהישנו

המידעלחופשהתנועהפנתה2005בפברואר.הרגיליםלתפקידיהםנוסףזהתפקיד
עלהממוניםשלהמשרותהיקפילגבינתוניםלקבלכבקשה,המשפטיםלמשרד
אתולהמציאלאסוףסירבהמשפטיםמשרד.השוניםבמשרדיםהמידעחופש
עצםכילצייןלמותר.8החוקביצועעלהממונההואהמשפטיםששראף,המידע

מעידההחוקביצועעלהממונההשרבידיממילאנמצאלאזהשנתוןהעובדה
לעתיםהםברשויותהממונים,בנוסף.פקידיםשללחסדיהםהפקרתועלהיטב

.החוקהוראותמילויעצםעםסתירהמשוםבהםשישבתפקידיםהנושאיםעובדים
עלשאמונהמי-ל"צהדוברתהנהל"בצההחוקיישוםעלהממונה,למשל,כך

ישראל.מהציבור9מביךמידעהסתרתועלהצבאשלהחיוביתתדמיתועלשמירה
שאמונהמרכזיתמידענציבותהוקמהלאשבהןבעולםהבודדותהמדינותאחתהיא
שלחסרונואותר,כזונציבותהוקמהלאבהשגם,באוסטרליה.החוק10יישוםעל

פקידיבקרבהחשאיותתרבותבמיגורלקשייםהעיקריותהסיבותכאחתמרכזינציב
על1996בשנתהמליצההאוסטרליהפרלמנטשלחקיקהלתיקוניועדה.השלטון

שהכיןמיוחדח"בדוהמדינהמבקרלגיבוישזכתההמלצה,שכזונציבותהקמת
והחוקההמשפטועדתגיבשה2001בשנת.יותרםמאוחרשניםשלושכנושא

.לחוק19'ס8
.443'בע,6הערהלעיל,סומר9

מרכזיפיקוחמוסדאיןמהן6-בשרקעולה,דמוקרטיות26-בהמידעחופשחוקימבדיקת10
כתובתלעתיםמהווההציבורתלונותנציב,כזהמוסדאיןשבהןבמדינות.החוקיישוםעל

בחלק;לערעוריםכתובתמהוותהמידענציבויות.מידעלבקשותסירובעללערעורים
בגדרהןאלוהחלטותאחרותבמדינותואילו,דיןפסקשלמעמדלהחלטותיהןישמהמדינות
היאשכן,הרשותשלהסופיתבהחלטתהרבמשקלשכזולהמלצה.ציבוריתלרשותהמלצה
הוראותלסקירת.למידעבקשהסירובנגדעתירהשלבמקרה,המשפטביתבפניכראיהמובאת
Banisar:ראומדינותחמישיםמעלשלמידעחופשחוקי "Freedom of

Information

and.0

The Freedominfo . org Global"0ל,4אGovernme~t Record Laws Around the0)Access

08oast visitedן(ש://ע,ץיוו.10ם1ם040טז0.1[8/חטשט400(5/עמ810_072004ע1ט5.ממק]survey

(2006.11.28.
Open::ראו.אוסטרליהממשלתשלבחקיקהלרפורמותהוועדהח"לדו6פרק11 Government

/http ://www .ausflii . edu . au/au[1982Review of

~

the Federal Freedom of hformation Act4

(2006.11.2808

~

visited)185)]html.6/77/other/alrc/publications/reports.המדינהמבקרח"לדו
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הקמתובכללההאוסטרליהמידעחופשחוקלתיקוןהצעההאוסטרליהסנאטשל

.אושרה2ןטרםההצעה.מידענציבות
שלליישומוהראשונותבשניםהציבוריהמנהללעובדיההכשרה,בישראל

140בנוכחות,החוקשלהפעלתולקראתשנערךאחדעיוןביוםהסתכמההחוק

לשנתעד,נוספתהכשרהכלנערכהלאמכןשלאחרבשנים.13בכיריםמדינהעובדי
תקציביםהקצתהלאהממשלה,למעשה.בלבדאחדעיוןיוםנערךשבה2005

הסברהפעילויותנערכולא,תקציביםבהיעדר.החוקשליישומולמטרתייעודיים
.בחוקשימושלעשותהציבוראתשמעודדותמשמעותיות

היתרביןהכולל,שנתיח"דובפרסוםציבוריתרשותכלמחייבלחוק5סעיף
בשנתהמשפטיםמשרדשערךמבדיקה.רשותבאותההחוקיישוםעלנתונים
14רק,שנסקרואחרותציבוריותורשויותממשלהמשרדי56מתוךכיעלה2000

הממשלהממשרדיכמחציתרקפרסמו2003בשנת.כנדרשתשנתיח"דופרסמו
התיקוניםאחד.שלהםהאינטרנטבאתריהחוקשליישומועלהשנתיח"הדואת

הרשויותאתלפטורנועד,המידעחופשבתקנותלערוךהממשלהשביקשההבודדים
הבקשה.באינטרנטבפרסומםולהסתפקהציבוריותלספריותחות"הדוהפצתמחובת
בשנתרובינשטייןאמנוןכ"חשלבראשותוומשפטחוק,חוקהועדתידיעלנדחתה

.5ן2002בשנתבשניתנדחתהזהבנושאהממשלהשלחוזרתובקשה,2000
שאחראיתמרכזיתרשותוללאממשלפקידינגדבחוקקבועותסנקציותבהיעדר

,חות"הדואתלפרסםתמריץכלברשויותלממוניםאין,החוקשליישומועללפקח
שניסחההציבוריתהוועדה.זהבהקשרהממשלהמחדליאחרשעוקבמיואין
בהתאםיפעלושלאעובריםעלסנקציותלהטילהאפשרותאתשקלההחוקאת

הזמןשבבואהכרהתוךזהבהיבטמלטפלנמנעהלבסוףאך,החוקלהוראות

:ראוהאוסטרלי

Investigation

ת0ט410:

;

Commonwealth

~

Ombudsman, ~Needs to

Know

'
, Own

Commonwealth1982תןthe Administration of the Freedom of Mormation Act10יח
hthp://www.comb.gov.au/commonwealdvpublish .nsf/Attachments[1999Agencies , June

(2006.[1.2808all_fbi/$FiLEflgeedstoknowpdn oast visited__1999_Title/reports8)י.
Senate:ראוההצעהלפרטי12 Legal and Constihltional Legislation Conralittee, Inquio

2001April,2000ארע)the Freedom of

Information

Antendment (Open Governmentז"ש
hUp://www.aph]1405טףם02-1999/1/י"0 .gov.au/Senate/committeenegcon_ctte/completed

(2006.11.2808visited)%1)dondrepordreport .pdn.הפדרציהממדינותאחתבכל,זאתעם

למשלראו.לפרלמנטישירותהכפוףעצמאיגורםשהנו,מידענציבככרמונההאוסטרלית
the~:איסטרליהבמערבהמידענציבאתראת Infonnation Commissioner Westel01Office

Austlalla~[(visited1851חס2006.11.28) [www. foi.wa .gov. au

http]..46'בע,1999לשנת50'מסותשכוןדיןהמדינהשירותנציבות3ג "//www.civil -service

~ת2006.11.280) gov. il] oast visited
אתרראו.14'בע,2002ביולי499,2'מספרוטוקולהכנסתשלומשפטחוק,חוקהועדת14

http]/02-07-2002.ת4(1"א08visited:הכנסת : //www.knesset .gov.iUprotocols/data/rtfhuka

(2006.11.28.
.9-15'בע,שם15
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.16החוקבהפעלתמצטברוניסיוןנוספתבחינהבסיסעלשכזהבהסדרלדוןיש
הצורךעל,הפחותלכלמעידהמידעחופשחוקבהפעלתהמצטברהניסיון,אכן

.חובתםאתממלאיםשאינםממוניםעלסנקציותלהטילהרעיוןאתבשניתלשקול
לראותהמדינהשירותנציבותהייתהיכולה,אלומעיןסנקציותבלאגם,מכךיתרה
לאאולם,ר"לתקשי211.40סעיףלפימשמעתעברתהחוקהוראותמילוי-באי
התעלמותואף,למידעבבקשותבטיפולהשיטתיתהאיטיותשבומקרהעלידוע

.שכאלהצעדיםלנקיטתהביאה,למידעמבקשות

הציבור.2
לפי.המידעחופשבחוקהמצופההענייןאתהציבורגילהלא,חקיקתומאז

סךאלהלמשרדיםהוגשו,2003בשנתהממשלהממשרדימחציתשפרסמונתונים
פניות000,5-000,10-כזרימתצפתההציבוריתהוועדה,כזכור)פניות675של

אגרתתשלום-איעקבלטיפולזכולאמעולםאלהמפניות%20-לקרוב.7ן(בשנה
ופחות,בחוקהקיימיםהשוניםהפטוריםבגיןבשלילהנענונוספים%20-כ.הבקשה

ביתשללהתערבותולעתורהמבקשיםאתהובילוהשליליותמהתשובות%10-מ
.המנהליתהמשפט

שהתבקשהמידעמןבדולחלקכיהעובדהלאורגםלקרואישאלהנתונים
בנושאההלכותלאורוזאת,חקיקתוטרםגםנגישהיה,המידעחופשחוקמכוח
המשפטביתבפסיקתשהוכרהזכות,הרשותבמסמכילעייןהאזרחשלהעיוןזכות

עםשנוצרהזכותשלמימושהנומהפניותחלקאיזהלהעריךקשהלפיכך.9ןהעליון
.הבקשותשלהכוללמהמספרבהרבהקטןבמספרשמדוברנראהאך,החוקקבלת
להפרידראוי,המידעשוחרהציבורשלמבטומנקודתהבעייתיותאתלבחוןכדי

;מידעלקבלהזכותשלבביסוסהעוסקהראשון:בחוקשכלוליםהיבטיםשניבין

הציבור,הראשוןלהיבטבאשר.המידעלקבלתהפרוצדורהבהסדרתעוסקהשני
פקידישלתפיסתםאתשינתהלא,החוקשלחקיקתועצםכימהרהעדגילה

לרשויותהמוגשותמהפניותרבות.לספקשעליהםהמידעלאופיבאשרהממשל

,מחלוקתמעוררישאינםאחריםלענייניםאוהאזרחשלאישייםלענייניםנוגעות
,מזאתיתרה.החוקחקיקתטרםגםחופשיתדיבצורהלאזרחניתןעליהםומידע

.32'בע,2הערהלעיל,הציבוריתהוועדהח"דו16
אתרישלמבדיקה,זאתעם.מקומיותלרשויותשהוגשובקשותכולליםאינםהנתונים17

דלהוא,המוניציפליתברמהבחוקהשימושכינראהבישראלהגדולותהעריםשלהאינטרנט
אביב-תלעיריות.בלבדבקשותשלושחיפהלעירייתהוגשו2000-2003בשנים.יותראף

.החוקיישוםעלבאתריהןכללמדווחותאינןוירושלים
חופשחוקיישוםעלממוניםשל,2003לשנתשנתייםחות"דוסמךעלנאספואלונתונים18

הגישולאהמשרדיםיתר.חות"דושפרסמוהממשלתייםהמשרדיםעשר-באחד,המידע
.החוקליישוםבאשרשנתייםחות"דו

(1)כאר"פ,חולוןעיריתשלידהשומהועדת'נפיסלקלמןעזבון66/337ץ"בגלמשלראו19

.325(1)כהד"פ,הדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נשניירא70/142ץ"בג;69
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באלוהטיפול,פורמליבלתיבאופןהוגשוהמידעבקשותעודשכללהניחיסודיש
שהרשויותלמידעבקשות,מנגד.יותרויעיליותרמהירהיהמחלוקתעוררושלא

שביזמתםחומות-בירוקרטיותבחומותנתקלותעדייןממסירתולהימנעמבקשות
,להתעלמותקרובותלעתיםזוכותזהמסוגבקשות.הוסרוטרםהממשלפקידישל
בפטוריםשנתלותשליליותתשובותמניבותהפונהשלהתעקשותלאחרורק

לחלקהפכומנהלייםלענייניםהמשפטבתי,כךבשל.בחוקשקבועיםהשונים
שהםהתפקידועל,במחלוקתשנויבנושאמידעלקבלתמהמסלולמובנהכמעט

הפרוצדורההסדרתקרי,השנילהיבטבאשר.בהמשךנרחיבזהבמסלולממלאים
ששררמזהנחותזהבהיבטהאזרחיםשלשמצבםלטעוןניתן,מידעלקבלת

לאחרמתקבלהיהמחלוקתמעוררשאינובנושאמידע,בעבר.החוקחקיקתערב

מספרלבצעהאזרחנדרשעתה.במשרדהרלוונטילפקידבטלפוןאובכתבפנייה
אגרהשלתשלום,הראשונה:שלוקניינושהואהמידעעםבמגעלבואכדיפעולות
למשרדהאגרהתשלוםעלהמעידהקבלהשליחת,השנייה;20ח"ש82בגובה

החוקיישוםעללממונהכתובהבקשההגשת,השלישית;הרלוונטיהממשלתי
יום30להמתיןהאזרחעלהבקשההגשתלאחר.בלבדואליוהרלוונטיתברשות
שלבמקרה;עצמוהמידעלקבלתיותרממושךזמןפרקולעתים,תשובהלקבלת
,מנהליתעתירההנההנדרשתהרביעיתהפעולה,המידעלבקשתשליליתתשובה
הצורך.המידעאתלמסורהסירובממועדיום30תוךמוגשתלהיותחייבתאשר

עליותכפהשהרשותמבלי,מידעלקבלהאזרחשללזכותובאשרהולםבפתרון
מבוטלתהבלחיהעלותלאורשאתביתראףמתעורר,המשפטלביתעתירההגשת

לחוק18'ס.הבקשההגשתעצםעבורתשלוםהגובותהבודדותהמדינותאחתהיאישראל20
ולקבועהמידעשלהשוניםבסוגיםהתחשבותתוךהאגרותאתלקבועהממשלהעלכיקובע

סוגיביןהבחנהאיןשהותקנובתקנות,בפועל.מאגרהפטוריינתןשבהןנסיבותבתקנות
מידעלגבי-בחוקממילאהקבועלזהפרט,מתשלוםפטורכלכוללותאינןוהן,המידע
שמשיתה,אוסטרליההןבקשהאגרתקיימתשבהןנוספותמדינות.עצמואודותמבקששאדם

1982Freedom,:ראו,שבישראללזהדומהבסכוםאגרההמבקשעל of

Infonnation

Act

"
הלנדיהמידעחופשחוקלמשלכך.בלבדסמליותאגרותהמנהיגותויפןקנדהוכן515(2)(

בתקנותשיקבעכפיאגרהלשלםיידרשמידעשהמבקשייתכןהבקשההגשתשבעתקובע
תעמודהאגרהכיקובעותלמידעגישהבדברוהתקנות,קנדידולר25עליעלהשלאובסכום

Mormation.0,1985.:ראווכתקנותכחוקלצפייה.קנדידולר5על Act, R .S.CשAccess

.http :/flaws .justice[(1)75'507-83/50א,Information Regulations10Access;(1)115,1-)(

1ם](85ן(visitedת1.280].2006)

כדברהיפנילחוק16סעיףראוכן.80.א0/0"1/1-14"ן6.60"
Information:מנהלייםגופיםבידיהמצוילמידעגישה Held by0)Law Conceming Access

/jp/gyoukan/kanriשט.,soumu,.ששש//::htqp[(1999Of42.0אAdministrative Organs (Law

4ת0.תםא](185(visitedת2006.11.280)

:ראוהמידעחופשחוקיעללהרחבה.ש%"518"

0top":כאוסטרליה .htm] aast visited/58/0/[ht

~

://scaleplus . Iaw.gov. auAtmUpasteact

D:ביפן,2006.11.28) .M. Schultz "Japanese Government Information: New)ש] . Repeta

.

comparison

with the u.s.ןInfonnation Disclosure Law, and2001Rules for Access" The

.FOIA, The National Security Archive, The George Washington University [www.gwu

.edulnsarchiv/nsa/foia/japanfoia.html[(visited1851ת2006.11.280)
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כזועתירה.מנהלייםלענייניםהמשפטלביתמידעלקבלתבעתירהפנייהשל
בגובהמשפטביתאגרתשלבתשלוםוכןמתאיםייצוגשלובמימוןבזמןכרוכה
מבוטללאמכשוללהטילכדיבהישזונוספתאגרה.2'נוספיםח"ש500,1של

.22מידעלקבלהזכותאתלממשמהשורהאזרחיםאואמצעיםחסרישלבדרכם
אחתלאמצליחים,הפרוצדורליותהחוקבהוראותהנאחזיםממשלפקידי
הגשתלאחרהטיפולמופסקמהפניות%20-לובקרוב,אליהםהפוניםאתלהתיש
הטיפולבמהלךהבקשהעלויתרשהפונהכיווןאואגרהתשלום-איעקב,הבקשה

מידעפרטילקבלתפוניםרביםשאזרחיםהנמנעמןלא,זהדבריםבמצב.בה
עלהממונים,גיסאשמחדהיאהדברמשמעות.המידעחופשחוקבאמצעותשלא
,הציבורידיעלמאותגריםואינםתפקידםאתלמלאנדרשיםאינםהמידעחופש

עלהחוקמהגנתליהנותיכוליםאינם,מהםנשללמידעאשרפונים,גיסאומאידך

אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתדחהבאחרונה,למשלכך.המידעאתלקבלזכותם
,מידעלספקסירובבגיןהציבוריתהסנגוריהנגדדיןעורכישנישלעתירתםאת
נמוךלדרגאלא,במשרדהחוקיישוםעללממונההועברהלאשבקשתםכיוון
לפרוצדורהבהתאם,מחדשהבקשהאתלהגישלעותריםהורההמשפט-בית.יותר

.2'בחוקהקבועה

התקשורת.3
בינואר.המידעחופשלחוקהתקשורתשלהתייחסותהראויהמיוחדתלבלתשומת

למידעהבקשות000,4-ממחצית.בבריטניההמידעחופשחוקלתוקפונכנס2005
.24עיתונאיםידיעלהוגשו,שםהחוקלהפעלתהראשוןבחודשלרשויותשהוגשו
אתשביססוהמשפטייםהתקדימיםביצירתחשובתפקידמילאועיתונאיםבישראל
בהרחבהדיווחוהתקשורתכליכל.25החוקחקיקתבטרםעודמידעלקבלתהזכות

ופחתההלכההתעניינותםמאזכינדמהאך,החוקקבלתשלהחגיגיהיוםעל
החוקשלחקיקתומעתהשניםשבעבמהלך.בכללותו26הציבורשלזועםיחד

מהםשלושהרק-יישומואחרשעקבומאמרים19היומייםבעיתוניםפורסמו

מרביתאתשיזם"הארץ"בעיתוןהאחרים16וכל,בישראלהנפוציםהיומוניםבשני

.2001.12.25הארץ"בלבדלעשירים-המידעחופש"סגל'ז21
בישראלותרבותיותחברתיות,כלכליותזכויות"הדיוניתמהספרהחברתיותזכויות"רבין,י22

.765,781(עורכיםשני'וירבין'י,ה"תשס)
ht..(פורסםטרם)המחוזיתהסניגוריה'נוייסבוך05/1263(א"ת)מ"עת23

~

p ://www.lawdata[

[2005.5.2305visited1851)]co . il(וייסבוךעניין:להלן).
שלהאינטרנטבאתרשפורסמה2005בפברואר2-מהנסלור'צהלורדשלהודעתואתראו24

http://www.number]-10.ו80~1807044השטשט0שט.קOast[85:בריטניהממשלתראשמשכן

.visitedמס2006.11.28)
.(שניצרעניין:להלן)617(4)מבר"פ,הראשיהצבאיהצנזור'נשניצר88/680ץ"בגלמשל25
ארויהבן'עראו,להפעלתוהראשונהבשנהמהחוקהתקשרותכלישלהתעלמותםלתיאור26

.22(2000)26השביעיתהעין"לשאוליודעשאינווזה"
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מאודממעטיםעיתונאים.27ולאחריההחקיקהשלפניבשניםהמשפטלביתהעתירות
,התקשורתכליביןהגוברתבתחרות.החוקבמסגרתמידעלקבלתבקשותבהגשת

חוששיםהם.בחוקהקבועיםהזמןפרקיאתלהמתיןהסבלנותלעיתונאיםאין
רובם,בלעדיותלהםיאפשרולאהכללנחלתיהיההחוקבמסגרתשיושגשמידע

פוליטייםבמעגלים.זהחוקלפיממששלמידעלקבלבסיכוימאמיניםאינםאף
להשיגביכולתםהעיתונאיםמאמינים,בישראלהקיימיםאלוכמו,יחסיתמצומצמים

בתכהמתנהכרוכהשהשגתומידע.הדלפותבאמצעותלהםהדרושהמידעכלאת
נקודתייםמקריםבכמה,זאתעם.להםקוסםאינורביםבמסמכיםובנבירהחודש

נמצאו,רבציבוריענייןבעלימסמכיםשללקיומםמודעהיההציבורשכהם
תקשורתכלישלהראשונההעתירה.בחוקשימושלעשותשביקשוהעיתונאים

והביאה"ערבאלכול"ישראלי-הערביהעיתוןעורךידיעלהוגשההחוקמתוקף
הביטוחסניףבפעולתסדרים-לאיחשדותבעקבותשנערךביקורתח"דולחשיפת

"הארץ"עיתוןידיעלהוגשהיותרוהמפורסמתהשנייההעתירה.בנצרת28הלאומי
אתלדיןלהעמידיששלפיההמדינהפרקליטתשלהדעתחוותלחשיפתוהביאה

הליךבמסגרתניתנהזודעתשחוותאף,נתניהובנימיןמרדאזהממשלהראש
בית.29לממשלההמשפטיהיועץידיעלנדחתהדברשלובסופופנימיהתייעצות
'גובר'הציבוריהענייןכי"שוכנעמשלאהעיתוןעתירתאתדחההמחוזיהמשפט
.30"התביעהרשויותשלהתקיןתפקודןעללהגןהצורךעל'עריף'אוזהבמקרה
הציבורזכותשלמימושה"כיוקבעההחלטהאתהפךהעליוןהמשפטביתאולם
למרות,כאמור.3!"המידעלמקורותעיתונאיםשלגישתםבכיבודמותנהלדעת

הוגשולא,אלומקריםלשניפרט,להזכתהזושפסיקההגדולההציבוריתהתהורה
.32החוקלפימידעלגילוימעטותעתירותאלאהתקשורתכליידיעל

המשפטבתי.4
שלוהיעדרה,הרשויותידיעלהחוקהוראותשלמאודהחלקיהיישוםלנוכח

היומיתהעיתונותשלהממוחשביםהמידעבמאגרישנערכהבדיקהעלמתבססיםאלונתונים27
.2004שנתלסוףעדכניתהבדיקה.אביב-בתלציוןשערבספריית

(3)2001מחוזיתקרין,(פורסםלא)לאומילביטוחהמוסד'נאנדראוס00/110('נצ)פ"ה28

122.
.938א"תשסמ"פ,המשפטיםמשרד'נהארץעיתוןהוצאת00/1635(א"תמינהליים)פ"ה29
.ישעיההשופטשלדינולפסק10בפסקה,שם30
עניין:להלן)!150,60(5)נחר"פ,המשפטיםשר'נהארץעיתוןהוצאת01/7759א"ע31

.(עמדי
ההסדרלגילוי"מעריב"עיתוןגםעתר,"הארץ"עיתוןשהגישנוספותעתירותלכמהפרט32

מודיעיןהוצאתמעריב04/1416(א"ת)מ"עתראו.טננבאוםאלחנןוביןהמדינהביןשנחתם
63112עלנ1.תא(1851(פורסםטרם)י"מ'נמ"בע

~

[שן1://עיולקי.%1ל,ש81ט(58.0ק0841ןקנהע

(2006.11.2808visited,חות"דולידיהלקבלשביקשה2ערוץשלהחדשותחכרתוכן
הישראליתהחדשותחברת02/454(א"ת)מ"עתראו.התחבורהמשרדשלפנימייםביקורת

.3587,(2)2004מחוזיתקדין,(פורסםטרם)התחבורהמשרד'נ
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היחידימפלטםהמשפטבתינותרו,המנהלרשויותבתוךערעוראופיקוחרשות
לבתימעניקלחוק17סעיף.למסרוששותאינןשהרשויותמידעהמבקשיםשל

,בחוקהגילוימחובתהפטורמידעגילויעללהורותסמכותהמנהלייםהמשפט
בגילויהציבורישהענייןנוכחואם,החוקפיעללגלותושאיןמידעגילויועל

לפיו,הנוהגלכללחריגמקרהזהו.הבקשהלדחייתהטעםעלוגוברעדיףהמידע

אך,הרשותהחלטותשלסבירותןאתרקבודקמנהלייםלענייניםהמשפטבית
דומהסמכותהמשפטלביתניתנהבכך.דעתובשיקולדעתןשיקולאתמחליףאינו
בנושאיםבעתירותלדון,1966משנתהאמריקניהמידעחופשבחוקהמוקניתלזו
אלה

De

Novo'33.
דןשבההרצאה2000בשנתנשא,ברקהשופט,העליוןהמשפטביתנשיא
בתיאתשינחוהקוויםאתהציגהוא.34החוקביישוםהמשפטבתישלבתפקידם
אתהביעלמשלכך.החוקתכליתלאורהחקיקהדבראתלפרשבבואםהמשפט

אוהמדינהלביטחוןהחששוכיבצמצוםלפרשישבחוקהסייגיםאתכי,דעתו
רציני,קשה"להיותצריךהחוקלפימידעגילוישימנע,הרשויותבתפקודלפגיעה
.35"לוודאיקרובההיאהתרחשותוהסתברותואם,וחמור

עלמעידותהמידעחופשחוקבגיןבעתירותהמצטברותהפסיקות,בפועל
לא.מדאיגיםאיתותיםכמהוכוללותלחוקהמשפטבתיבגישתסותרותמגמות

המגלות,בפועלהחלטותיהםלביןהמשפטבתישלהרטוריקהביןפערקייםאחת
מצד.הממשלהמשרדישלוהארגונייםהתקציבייםבאילוציםמוגזמתהתחשבות

בישראלהחינוךלקידוםהאגודה-שחרעמותת04/489(ם-י)ם"בעת,אחד
מצמצמתפרשנותשלתקדיםהמשפטביתיצר,גבוהה36להשכלההמועצה'נ

דיונישלפרוטוקוליםלגלותהעמותהביקשהזובפרשה.בחוקהקבועיםלפטורים

שלשלוחהלהקמתבקשהלאשרלאהוחלטשבהם,גבוההלהשכלההמועצה
כיקבעהמשפטבית.בישראלגדנסקאוניברסיטתשלרפואהללימודיהפקולטה

דיונים"שלהחריגעליוחלשכן,המידעבמסירתחייבתאינההרשותאםגם
זהשבמקרהמאחר.שבגילויוהציבוריהענייןאתלשקולעליהחובה,"פנימיים
הוכחהולאבפעולתההציבורלאמוןשייגרםהנזקאתכראוישקלהלאהרשות

.המבוקשהמידעאתלמסורהמשפטביתחייבה,המועצהבתפקוד"בפועלפגיעה"
ם"בעעהעליוןהמשפטביתידיעללאחרונהשניתנהבפסיקה,שנימצד

פרשנותבוטלה,י3.א.ב.א-אבותבתיאיגוד'נהבריאותמשרד02/1825

33(8)(4)5,(1966)5525.u.s .c5.~FIeedom of

Monnation

Act

.95(ג"תשס)גהמשפטקרייני"המשפטוביתהמידעחופש"ברק'א34
.102'בע,שם35
להשכלההמועצה'נבישראלהחישךלקידוםהאגודה-שהרעמותת04/489(ם-י)ם"עת36

.5542,(3)2004מחוזיתקרין,(פורסםטרם)גבוהה
עליוןתקדין,(פורסםטרם).א.ב.א-אבותבתיאיגוד'נהכריאותמשרד02/1825ם"עע37

2002(1),790.
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בתיאיגוד.38מנהלייםלענייניםהמשפטבביתשניתנהבחוקלפטוריםמצמצת
ששימשואלקטרונייםגיליונותבפניולחשוףהבריאותלמשרדלהורותדרשהאבות
בית.אבותבביתאשפוזיוםעבורהבריאותמשרדשמשלםהתעריפיםלקביעת
גםכיקבעמנהלייםלענייניםמשפטכביתבשבתובירושליםהמחוזיהמשפט

הפוטרתפגיעה,ציבוריתכרשותבתפקודופגיעהבכךרואההבריאותמשרדאם
יכולהכלשונו"מיוחדתפגיעה"רק,לחוק(2)(ב)9סעיףלפימידעלמסורמהחובה
,נאורהשופטתמפי,קבעהעליוןהמשפטביתאולם.הבריאותלמשרדהגנהלהוות

שכזכוראףזאת)פיועלנדרשואינובחוקמופיעאינו"המיוחדתהפגיעה"מבחןכי
המשפטבית.("וחמוררציני,קשהחשש"שלמבחןהציעבהרצאתוברקהנשיא
,הרשותשלהדעתשיקולעליתרההכבדה"המיוחדתהפגיעה"בנוסחתראההעליון
.לחוק10סעיףלפיכנדרש,אחריםאינטרסיםלביץהמידעחופשביןלאזןכבואה
תעוזההמשפטבתיגילוהחוקשלחקיקתועד:מענייןתהליךעללהצביעניתן
אשרזכות,מידעלקבלהציבורשלזכותואתלקדםשנועדו,בפסיקותיהםמסוימת

לקבלוהזכות,בפסיקהנוצרהאישימידעלקבלהזכות.בחקיקהלעיגוןזכתהלא
קיבלה,ומפורטותנחרצותכהלפסיקותזכתהשלאהגם,ציבורייםבנושאיםמידע

שלהמנהלהוועד'נזכרוני82/243ץ"בגדוגמתדיןפסקיבכמהנרחבתהכרה
דווקאאולם.פרס41'נשליט90/1601ץ"ובגשניצר40עניין,השידור39רשות
שהוסדרוולאחר,תחומיהונקבעוהמחוקקידיעלעוגנהלמידעשהזכותלאחר

עתירותנדחוכךבשל.המחוקקבהוראותהמשפטבתינתלים,למידעהגישהדרכי
שהוגשואו,42הנכונהלכתובתהוגשלאשהמידעכיווןמידעלבקשותסירובנגד

נקטוגםהמשפטבתי.סירוב43בגיןעתירהלהגשתבחוקשנקבעוהימים30לאחר
כלנשקלהחוקחקיקתטרם.החוקחלשעליהםלגופיםבאשרמצמצמתפרשנות

ציבורייםמאפייניםבעליגופיםנגדשהוגשועתירותנדחועתהואילו,לגופומקרה
נכללושלאהעובדהבשל,ממשלתיבתקצובהפועלותאוניברסיטאותכגוןמובהקים
.44החוקהוחלשעליהםהגופיםברשימת
שאלותשלבשורהסותרותתשובותהמשפטבתינתנועתהעד,שראינוכפי
הציבוריותוהרשויותהציבור.המידעחופשחוקשליישומואופןאתשיקבעו
:וביניהן,שאלותבכמההעליוןהמשפטביתשלברורותלהכרעותממתיניםעדיין

עלהחוקתחולתתורחבהאם?מידעבאיתוררשותתשקיעכיראויאמצעיםאילו
מהי,(מפורשותמוחלהואשעליהםלאלהפרט)?פרשנותשלבדרךנוספיםגופים

.12366(1)2002מחוזיתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאבותבתיאיגוד01/344(ם-י)מ"עת38
.757(1)לזד"פ,השידוררשותשלהמנהלהוועד'נזכרוני82/243ץ"בג39
.25הערהלעיל,שניצרעניין40
.353(3)מדד"פ,פרס'נשליט90/1601ץ"בג41
.23הערהלעיל,וייסבוךעניין42
(05.3.20ביוםניתנהההחלטה,פורסםטרם)שמשביתעיריית'נביטון05/154(ם-י)מ"עת43

ת06.11.280)
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.286(4)2004עליוןתקדין,(פורסםטרם)דץ'נהטכניון04/7151מ"עע44
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שליחסומה?שבחוקהסייגיםעלהתגברותשמצדיקה"הציבוריהעניין"מידת
תשובותרק?בחוקשנקבעוהזמניםבלוחותהרשויותשלעמידה-לאיהמשפטבית

אתלהפניםהציבוריותהרשויותאתייאלצו,ואחריםאלהבנושאיםועקביותחדות
לבקשהמשפטלבתילפנותהציבוראתויעודדו,בחוקעליהןהמוטלותהחובות

.מידעלקבלזכותועלהגנה

ומסקנותסיכום.ג

מידעלקבלכיוםזוכההציבור.בישראלהמידעחופשאתקידםהחוקכיחולקאין
המדינהפרקליטתשלהדעתחוותשלגילויהלמשלכך.בעברבפניוגלויהיהשלא

המשפטיתלתוצאהבניגודוזאת,לחוקהודותרבהבמידההתאפשרעמדיבעניין
עם.45החוקחקיקתלפניאחתשנההעליוןהמשפטבביתשנדוןדומהבמקרה

מהפכת"כהחוקנחקקמאזהשניםבשבעשהתרחשאתלתארמאודקשה,זאת

במידעלנהוגממשיכות,המתקדמותהצהרותיהןאףעל,השלטוןרשויות."שקיפות
לעתיםומעדיף,למידעזכותועללהילחםנכונותמגלהאינוהציבור.כעליםמנהג

,המשפטבתי.פורמליותלאבדרכיםלהשיגואו,המבוקשהמידעעללוותרקרובות
כבודשלמוגזמתמידהלגלותממשיכים,מידעלגילויבבקשהלהחליטבבואם

,אלולאור.דעתהולשיקולפעולתהלחופשוכןהרשותשלהארגונייםלשיקולים

שנסקרוהגורמיםכלמצדצעדיםכמהנדרשים,"השקיפותמהפיכת"אתלקדםכדי
:לעיל

והממשלההכנסת.1
נציבותלהקיםיש,ראשית,בחקיקהשינוייםמספרדרושים-חקיקהשינויי1.1

גוףשללאמלמדהמצטברהניסיון:המערבמדינותברובכנהוג,מרכזיתמידע

עלהאחראיםעלשיפקח-תלויבלתימנהליגוף-סמכויותבעלחיצוני
תוכלשכוונציבות.הנוהגתהחשאיותתרבותתשתנהלא,במשרדיםהחוקיישום
בקשותסירובנגדערעוריםלשמוע,במשרדיםהממוניםחות"דואתלידיהלקבל
הרשותכלפימחייבתוקףיהיהלהכרעתהאםבין,אלובענייניםולהכריעלמידע

.המבוקשהמידעלמתןכתמריץתשמשאםובין,הציבורית
,המידעשלהבעליםהואהציבור-המידעבקשתאגרתאתלבטליש,שנית

שלהביורוקרטיההליך.אגרהבתשלוםמקניינוהנאתואתלהתנותאיןכןועל
.מהדרושמורכבלאירועלמידעהבקשההגשתאתהופךהאגרהתשלום

עלמשמעתיותסנקציותלהטילשיאפשרבאופןהחוקאתלתקןיש,שלישית
.החוקלפיחובותיהםמקיוםמתחמקיםשיטתישבאופןעובדים

.1(3)נאד"פ,המדינהפרקליטת'ניהב97/2534ץ"בג45
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חובותיהםלהסברתהממשלהבמשרדיהמידעחופשעללסמומםהדרכותקיום2.1
.המהותיותהחובותבמישורוהןהפרוצדורליבמישורהן,החוקלפי

מחויבתהממשלהאם:בחוקשימושלעשייתהציבורלעידודהסברהמסעותייזום3.1
הציבורלעידודתקציביםלהקצותעליה,המידעחופשחשיבותבדברלהצהרותיה

הכותרתתחתבסקוטלנדלאחרונההושקשכזההסברהמסע.המידעכבעלילנהוג

"Public Knowledge5')1"46.

והתקשורתהציבור.2
ובצידהזכותיוצרהחוק-בחוקהקבועובאופןלמידעבזכותתדירשימוש1.2

מידעלהשיגהטבעיתהנטייה.אזרחלכללמידעשווהגישהלהבטיחהאמורמנגנון
ומחייבת,הרשויותשל"אתגור"והחוקשל"תפעול"מונעתפורמלילאבאופן

עליהןלערערשיוכלמבלי,ידיהןעללוהניתנותבתשובותלהסתפקהאזרחאת
.משפטבבית

הובילהציבורייםארגוניםשלקואליציה-ומתמשכתמאורגנתציבוריתפעילות2.2
.פעילותהדעכההחקיקהמשהושגהאך,90-הבשנותהחוקלקבלתהמאבקאת
,המידעלחופשבנוגעציבורישיחשתעוררמאורגנתציבוריתבפעילותצורךיש

פנייהשיאפשרוהכליםאתושתעמידשימושבולעשותהתקשורתאתשתדרבן
.החוקלפרשנותבנוגעמשפטייםתקדימיםליצירתהמשפטלבתי

ביצירתוהצורך,מידעלקבללזכותבאשרציבורישיחשלבחשיבותוהכרה
לחופשהתנועהשללהקמתה2004בשנתהביאו,זהבתחוםאזרחיתהרתעה
רביבהפוליטיהפרשן)עיתונאישלביזמתוהוקמההתנועה.בישראלהמידע

והגיעהתקשורתאמצעידרךבחוקהשימושאתלקדםמהסיכוישנואש(דרוקר
לקדםמבקשתהתנועה.זולמטרהייעודיגוףשלבקיומוחיוניותשישלמסקנה

.שלטונית47שקיפותשלתרבותולעודדהמידעחופשחוקשלהמלאיישומואת

המשפטבתי.3
שהצטברולאחר.בחוקהסייגיםפרשנותבדברוהלכותמשפטייםתקדימיםיצירת1.3

סירבושבתחילהמידעלהעבירהשלטוןרשויותאתשאילצועקרוניותהלכותכמה
מאזרחיםמידעלמנועאפשרותעודשאיןבעובדהלהכירהרשויותהחלו,להעבירו

הטיפולבאופןמגמהשינויעללהצביעעדייןניתןלאזהבשלב.שרירותיבאופז

h"p[:ראו,הקמפייןבתשדירילצפייה46 ://w~w .itspublicknowledge.info/resources/advert.htn[

lastת2006.11.280) visited(.
ניתן,ידהעלשהוגשועתירותבדברמידעלרבות,התנועהשללפעילותהבאשרנוסףמידע47

http][(1851:בישראלהמידעלחופשהתנועהשלהאינטרנטבאתרלמצוא ://www.foim .org .il
.visitedת2006.11.280)
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מנהלייםלענייניםהמשפטלביתבקשותהגשת,זאתעם.הראשוניותבבקשות

המדינהפרקליטותמצדהתערבותכללבדרךגוררת,מידעלמסורסירוביםבגין
לאחרונהקרהכך.בנושאדיןפסקניתןבטרםהמידעלגילויאחתלאמביאהאשר

שלענייניםניגודהסכמילגילויבדרישההמידעלחופשהתנועהשהגישהבעתירה
מנהליותעתירותשרצףייתכןזולמגמהבהתאם.48הציבוריכשירותבכיריםפקידים
להכירהממשלהמשרדיעלהמדינהפרקליטותמצדלחץייצור,בקשותסירוביבגין

.החוקמכוחבחובותיהם
האינטרסיםביןולאיזוןבחוקהפטוריםלפירושוברוראחדמבחןנקבעלאעתהעד

הנשיאשללעילדבריו.כולובחוקהמוגנותהזכויותלביןאלובפטוריםהמוגנים
פקידיהנוכחיובמצב,העליוןהמשפטבביתלהלכההפכוטרם2000משנתברק

לתרבותהדרך.ומוחלטיםכגורפיםבחוקהקיימיםהסייגיםאתמפרשיםהממשל
בכלבמידעלעייןובזכאותוהמידעעלהציבורשלבבעלותוהמכירהשלטונית

למעמדומודעותוולהגברתהציבורלחינוךהדרךגםכמו,לנכוןשימצאעת
אתכללבדרךאיןבציבורבודדיםלפרטים.ועקלקלהארוכההיא,המידעכבעל
.לכךהרצוןאתאיןהשלטוןולרשויות,הזובדרךלהתקדםוהמשאביםהידע
ואמצעיציבורייםארגוניםהמאפיינת,ומתמשכתמאורגנתציבוריתפעולהרק

תפיסתישינויהרשותעללכפותהמוכניםמשפטבתימצדלסיועבנוסף,תקשורת
השקיפותאלהמסעלהשלמתלהביאיכולים,בוהכרוכההנוחות-איכלעל,כולל

.המיוחלת

,המשפטבביתתלויהעדיין)מ"רהמשרד'נהמידעלחופשהתנועה05/1342(א"ת)ם"עת48
.(במערכתשמורחומר
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