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-90השנותשבמהלךמערביותנותימדשללשורהישראלהצטרפהבכך

שללקיומה ,האזרחזכויותלהבטחתמידעחופשחוקשלבחיוניותוהכירו

החוקנוטח ,בשחיתותולמאבקפתוחהאזרחיתלחמה ,מיאהדמוקרטיה

לחץבעקבותשהוקמהציבוריתועדהידיעלראשוניבאופוגובששהתקבל

שבוהדיוואוטטרובטקי-כהון,השופטתעמדהומאשה ,ופרלמנטריציבורי

חריגיםלמקריםהשמורכזה ,חגיגידיוושלטממניםנשאהחוקהתקבל

הפרלמנט,בתולדותדרךאבוהמטמנים ,מיוחדתחשיבותבעליחוקיםשל

ללאאחדפהשנתקבלהעובדה ,החוקקבלתבעתששררהההרמוניה

והומהקואליציההו ,מהאופוזיציההולושזכההחםוהחיבוקהטתייגויות

החוקשללהטמעהביותרהנוחההקרקעאתלכאורההבטיחו ,מהממשלה

התבטאהחוקהתקבלבטרםקצרזמוהמוצלח,וליישומוהשלטוובמערכות

 ,זמיו ,פתוחממשליילתביאהחוקשקבלת ,הנגביצחידאזהמשפטיםשר

 , 3 "ואיכותיתבריאהיותרדמוקרטיתחברה ,תושבולכלאזרחלכלנגיש

לאחרשנוסשבעבושראל,המצבתמונתב.

 Pהחות pו pח
שנתפרטם ,"המידעחופשחוקבאורלדעתהזכותייבטפרוטגלזאביפרופ

שהיא ,החוקשלתכליתואתמתאר ,לתוקףהחוקשלכניטתולאחרכשנה

תנאיםכמהוהגדירהוטיףטגל , 4י"השקיפותמהפכתיאתבישראללהנהיג"

הרשויותיכירואםהציטר;על-ידיהחוקיופנםאםייזו:מטרהשללהשגתה

המשפטבתייתנואם ;המימשלוהמשפטבשיטתדמשנפלבכךטריותציה

 , 5 "ולמשמעותוהמידעלחופשראויהפרשנות

התמלאומידהבאיזולבחווניתו ,החוקשלקבלתולאחרשניםשבע

 , 6המיוחלתהשקיפותהושגהוהאם-אלהתנאים

הממלשה . 1

נציבותאנשי ,החוקביצועהוטלשעליוהעיקריהגורםהנההמבצעתהרשות

יישוםלשםכיהודיעוהציבוריתהוועדהבפנישהופיעוהמדינהשירות

ובקרהסיועץ,ייעולצורךעובדים 4-3בתיחידהלהקיםצורךיהיההחוק

משויותהחוקיישוםלשםכיהעריכההוועדהמכ,ךיתרה , 7החוקמימושעל

המכללההאקזמיהמסלוללמשפטיסהספרבביתבכירמרצהלמשפטיס,זוקטוררבין,יורס *

ראשוןלתוארתלמיזפלז,רועיבישראל,המיזעלחופשהתנועהשלהמנהלהוועזחרבלמינהל,

הוועזחברהרצליה,הבינתחומי,המרכזרזזינר,עיישלמשפטיסהטפרבית ,) LL,B ,(במשפטיס

בישראל,המיזעלחופשהתנועהשלהמנהל

שירותלעובדיבקורטיםצורךושיהיה ,תקנים 220כ-עודיידרשוהשונות

לשארערכיואתולהקנותהחוקאתלהפעיללהכשירםמנתעלהמדינה

חות"דוטמךעל ,למידעהביקושאתהעריכההוועדהברשות,העובדים

OOO-5,10בכ- ,להשהוגשו ,OOO העריכהאלהנתוניםבטיטעל ,בשנהבקשות

טירבזהאומדולאורלשנה,ח"שמיליוו-40-20בהחוקיישוםעלותאת

 ,למטקנותיהחתימתואתלצרףבוועדההאוצרמשרדנציג

 ,בפועל ,הוקמהלאמעולםהמדינהשירותבנציבותהאמורההיחידה

רשויותבתוךכתובתאיו ;החוקשליישומועלהמפקחגוףכלבממשלהאיו

אתלידיושמקבלמיואיו ;למידעלבקשותטירובעללערעוריםהשלטוו

מהפכתיישלמימושההחוק,ביצועעלהממוניםשלהשנתייםהדיווחים

משויותבינייםבדרגיפקידיםשללחטדיהםנתוולמעשהנותר "השקיפות

כלרשות,אותהלראששכפוףממונהישנוציבוריתרשותבכל ,השונות

 ,הרגיליםלתפקידיהםנוטףזהתפקידשממלאיםהרשותעודביהנםהממונים

בבקשההמשפטיםלמשרדהמידעלחופשהתנועהפנתהזושנהבפברואר

במשרדיםהמידעחופשעלהממוניםשלהמשרותהיקפילגבינתוניםלקבל

ששראףהמידע,אתולהמציאלאטוףסירבהמשפטיםמשרדהשונים,

העובדהעצםכילצייולמותר , Bהחוקביצועעלהממונההואהמשפטים

היטבמעידההחוקביצועעלהממונההשרבידיממילאנמצאלאזהשנתוו

עובדיםלעתיםהםברשויותהממונים ,פקידיםשללחטדיהםהפקרתועל

החוק,הוראותמילויעצםעםסתירהמשוםבהםשישבתפקידיםהנושאים

שאמונהמי-ל"צהדומתהנהל"בצההחוקיישוםעלהממונה ,למשלכ,ך

איןזורבשימההחוקיי),ייאוהמיזעייחופשחוקיי(להלן:-1998תשנייחהמיזע,חופשחוק

הזכותסגלזיראומפורטתלסקירההחוק,שלהמפורטותהוראותיואתלסקורבכוונתנו

 Knowledge itself is-כוחהואיזעיישמגרמי(תשייס);המידעחופשחוקבאורלדעת
Power " 315ב)חלקתשסייג,עור,ךרבק(איכתביס-שמגרספר , 

המחוזיתהשופטתרבאשות-(תשנייה)המידעחופשלענייןהציבוריתהועדהדו"חראו

הציבוריתיי),הוועזהזוייחיי(להלן:אוסטרובסקי-כהן

 , 7214(תשנייח)זייכ

פסקיבכמהוצוטטבפסיקהאומץהחוקתכליתשלזהתיאור , 5בעי , 1הערהלעילסגל,

שלמיסודהלייזוסהחברה 6576/01בעייאמצאהשופטשלזינופסקשביניהסזין,

 , 822-821 , 817 ) 5נו(פייזלירן,נ'בע"מסי.פי.אס

 , 14בעי , 1הערהלעילסגל,

זייריזיעל 2002בשנתנערכההחוקביישוסאלהגורמיסשלתפקוזסשלראשונהבחינה

והמציאותייהזיןהמיזע:חופשחוקייסומרהיראוהמיזע,חופשעלבמאמרוסומרהלל

 , 435(תשסייג)חהמשפט

שלהציבוריהתפקיזהוטלשעליהןציבוריותנציבויותהוקמורבותבמזינותכילצייןיש

לזהזומהחשובתפקיזלמלאעשויההייתהבישראלכזויחיזהשלהקמתהובקרה,יישוס

רבות,במזינותמיזענציבויותשל

לחוק, 19סי
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 . 9מהציבורמביךמידעהסתרתועלהצבאשלהחיוביתתדמיתושמירתעל

מידענציבותהוקמהלאשבהןבעולםהבודדותהמדינותאחתהיאישראל

נציובתהוקמהלאבהשגםבאוסטרליה, . 10החוקיישוםעלשאמונהמרכזית

במיגורלקשייםהעיקריותהסיובתכאחתמרכזינציבשלחסרונואותרכזו,

הפרלמנטשלחקיקהלתיקוניועדההשלטון.פקידיבקרבהחשאיותתרובת

שזכתההמלצה ,שכזונציבותהקמתעל 1996בשנתהמליצההאוסטרלי

 . 11יותרמאוחרשניםשלושבנושאשהכיןמיוחדח"סוהמדינהמבקרלגיובי

הצעההאוסטרליהסנאטשלוהחוקההמשפטועדתגיבשה 2001בשנת

ההצעהמידע.נציובתהקמתובכללההאוסטרליהמידעחופשחוקלתיקון

 . 12אושרהטרם

ליישומוהראשונותבשניםהציבוריהמנהללעובדיההכשרהבישראל,

 ,החוקשלהפעלתולקראתשנערךאחדעיוןביוםהסתכמההחוקשל

כלנערכהלאמכןשלאחרבשנים . 13בכיריםמדינהעובדי 140בנוכחות

 ,למעשה .בלבדאחדעיוןיוםנערךשבה 2005לשנתעדנוספת,הכשרה

בהיעדרהחוק.שליישומולמטרתייעודייםתקציביםהקצתהלאהממשלה

הציבוראתשמעודדותמשמעותיותהסברהפעילויותנערכולאתקציבים,

בחוק.שימושלעשות

לכלמעיוהמיועחופש pחובהפעלתהמצטברהכיסיוו

ציות Pסכלהטילהרעיוואתבשכיתול Pלשהצורךעלהפחות,

חובתםאתממלאיםשאיכםממוכיםעל

ביןהכולל ,שנתיח"דובפרסוםציבוריתרשותכלמחייבלחוק 5סעיף

המשפטיםמשרדשערךמבדיקהרשות.באותההחוקיישוםעלנתוניםהיתר

אחרותציבוריותורשויותממשלהמשרדי 56מתוךכיעלה 2000בשנת

כמחציתרקפרסמו 2003בשנת . 14כנדרששנתיח"דופרסמו 14רקשנסקרו,

האינטרנטבאתריהחוקשליישומועלהשנתיח"הדואתהממשלהממשרדי

חופשבתקנותלערוךהממשלהשביקשההבודדיםהתיקוניםאחדשלהם.

הציובריותלספריותחות"הדוהפצתמחובתהרשויותאתלפטורנועד ,המידע

חוק ,חוקהועדתעל-ידינדחתההבקשה .באינטרנטבפרסומםולהסתפק

שלחוזרתובקשה , 2000בשנתרובינשטייןאמנוןכ"חשלמאשותוומשפט

15בשנתבשניתנדחתהזהבנושאהממשלה 2002 . 

מרכזיתרשותוללאממשלפקידינגדבחוקקבועותסנקציותבהיעדר

תמריץכלברשויותלממוניםאין ,החוקשליישומועללפקחשאחראית

זה.בהקשרהממשלהמחדליאחרשעוקבמיואין ,חות"הדואתלפרסם

סנקציותלהטילהאפשרותאתשקלההחוקאתשניסחההציובריתהוועדה

מלטפלנמנעהלבסוףאך ,החוקלהוראותבהתאםיפעלושלאעובדיםעל

בחינהבסיסעלשכזהבהסדרלדוןישהזמןשבבואהכרהתוךזהבהיבט

בהפעלתהמצטברהניסיון ,אכן . 16החוקבהפעלתמצטברוניסיוןנוספת

הרעיוןאתבשניתלשקולהצורךעל ,הפחותלכלמעידהמידעחופשחוק

גםמכ,ךיתרהחובתם.אתממלאיםשאינםממוניםעלסנקציותלהטיל

לראותהמדינהשירותנציבותהייתהיכולה ,אלומעיןסנקציותבלא

אולםר,"לתקשי 40.211סעיףלפימשמעתרת J;:עהחוקהוראותבאי-מילוי

ואףלמידע,בבקשותבטיפולהשיטתיתהאיטיותשבומקרהעלידועלא

 .שכאלהצעדיםלנקיטתהביאה ,למידעמבקשותהתעלמות

הציבור . 2

לפי .המידעחופשבחוקהמצופההענייןאתהציבורגילהלא ,חקיקתומאז

למשרדיםהוגשו , 2003בשנתהממשלהממשרדימחציתשפרסמונתונים

זרימתצפתההציבוריתהוועדה ,(כזכורפניות 675שלסךאלה

10,000-5כ זכולאמעולםאלהמפניות 20/סהקרוב . 17בשנה)פניות-000,

בגיןבשלילהנענונוספים-20%כהבקשה.אגרתאי-תשלוםעקבלטיפול

השליליותמהתשובות 100mמופחות ,בחוקהקיימיםהשוניםהפטורים

 . 18המנהליהמשפטביתשללהתערבותולעתורהמבקשיםאתהובילו

המידעמןגדולחלקכיהעובדהלאורגםלקרואישאלהנתונים

לאורוזאת ,חקיקתוטרםגםנגישהיההמידע,חופשחוקמכוחשהתבקש

שהוכרהזכות ,הרשותבמסמכילעייןהאזרחשלהעיוןזכותבנושאההלכות

מהפניותחלקזהיאלהעריךקשהלפיכ,ך . 19העליוןהמשפטביתבפסיקת

במספרשמדוברנראהאך ,החוקקבלתעםשנוצרהזכותשלמימושהנו

הבקשות.שלהכוללמהמספרבהרבהקטן

 ,המידעשוחרהציבורשלמבטומנקודתהבעייתיותאתלבחוןכדי

שלבביסוסהעוסקהראשוןבחוק:לולים·שכהיבטיםשניביןלהפרידראוי

באשר .המידעלקבלתהפרוצדורהבהסדרתעוסקהשני ;מידעלקבלהזכות

לא ,החוקשלחקיקתועצםכימהרהעדגילההציבור ,הראשוןלהיבט

לספק.שעליהםהמידעלאופיבאשרהממשלפקידישלתפיסתםאתשינתה

אוהאזרחשלאישייםניםילענינוגעותלרשויותהמוגשותמהפניותרבות

בצורהלאזרחניתןעליהםומידע ,מחלוקתמעוררישאינםאחריםלעניינים

עודשכללהניחיסודיש ,מזאתיתרה .החוקחקיקתטרםגםחופשיתדי

מחלוקתעוררושלאבאלוהטיפול ,פורמליבלתיבאופןהוגשוהמידעבקשות

מנעילהמבקשותשהרשויותלמידעבקשותמנג,ד .יותרויעיליותרמהירהיה

פקידישלשביזמתםחומות-בירוקרטיותבחומותנתקלותעדייןממסירתו

 ,להתעלמותקרובותלעתיםזוכותזהמסוגבקשותהוסרו.טרםהממשל

בפטוריםשנתלותשליליותתשוובתמניובתהפונהשלהתעקשותלאחרורק

הפכומנהלייםלענייניםבתי-המשפטכ,ךבשל .בחוקשקבועיםהשונים

ועל ,במחלוקתשנויבנושאמידעלקבלתמהמסלולמובנהכמעטלחלק

 ,השנילהיבטבאשרבהמשך.נרחיבזהבמסלולממלאיםשהםהתפקיד

האזרחיםשלשמצבםלטעוןניתן ,מידעלקבלתהפרוצדורההסדרתקרי

שאינובנושאמידע ,בעמהחוק.חקיקתערבששררמזהנחותזהבהיבט

הרלוונטילפקידבטלפוןאובכתבפנייהלאחרמתקבלהיהמחלוקתמעורר

המידעעםבמגעלבואכדיפעולותמספרלבצעהאזרחנדרשעתה .במשרד

 ,השנייה ; 20ח"ש 82בגובהאגרהשלתשלום ,הראשונהשלו:קניינושהוא

 ;הרלוונטיהממשלתילמשרדהאגרהתשלוםעלהמעידהקבלהשליחת
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הרלוונטיתרבשותהחוקיישוםעללממונהכתובהבקשההגשת ,השלישית

 ,תשובהלקבלתיום 30להמתיוהאזרחעלהבקשההגשתלאחרבלמ.ואליו

תשובהשלבמקרה ;עצמוהמיזעלקבלתיותרממושךזמופרקולעתים

 ,מנהליתעתירההנההנזרשתהרביעיתהפעולההמיזע,לבקשתשלילית

המיזע.אתלמסורהסירובממועזיום 30תוךמוגשתלהיותחייבתאשר

שהרשותמבלימיזע,לקבלהאזרחשללזכותובאשרהולםבפתרווהצורך

העלותלאורשאתביתראףמתעוררהמשפט,לביתעתירההגשתעליותכפה

לענייניםהמשפטלביתמיזעלקבלתבעתירהפנייהשלמבוטלתהבלתי

בתשלוםוכומתאיםייצוגשלובמימוובזמוכרוכהכזועתירה .מנהליים

בהישזונוספתאגרה . 21נוספים IL!J 1,500שלבגובהמשפטביתאגרתשל

אזרחיםאואמצעיםחסרישליכולתםעלמבוטללאמכשוללהטילכזי

 . 22מיזעלקבלהזכותאתלממשמהשורה

לאמצליחים ,הפרוצזורליותהחוקבהוראותהנאחזיםממשלפקיזי

הגשתלאחרהטיפולמופסקמהפניות ZO/ס nובקרובפונים,להתישאחת

במהלךהבקשהעלויתרשהפונהמכיווואואגרהאי-תשלוםעקב ,הבקשה

לקבלתפוניםרביםשאזרחיםהנמנעמולא ,זהזבריםבמצב .בההטיפול

 ,שמחזהיאהזברמשמעות .המיזעחופשחוקבאמצעותשלאמיזעפרטי

מאותגריםואינםתפקיזםאתלמלאנזרשיםאינםהמיזעחופשעלהממונים

ליהנותיכוליםאינם ,מהםנשללמיזעאשרפוניםומאיז,ך ,הציבורעל-יזי

 . 443בעי , 6הערהלעילסומר,

פיקוחמוסזאיומהו-6בשרקעולהזמוקרטיות,מזינות-26בהמיזעחופשחוקימבחינת 10

לעתיסמהווההציבורתלונותנציבכזה,מוסזאיושבהובמזינותהחוק.יישוסעלמרכזי

בחלקיס;לערעורכתובתמהוותהמיזענציבויותמיזע.לבקשותסירובעליסלערעורכתובת

הואלוהחלטותאחרותבמזינותואילוזיו,פסקשלמעמזלהחלטותיהוישמהמזינות

שכוהרשות,שלהסופיתבהחלטתהרבמשקלשכזולהמלצהציבורית.לרשותהמלצהבגזר

לסקירתלמיזע.בקשהסירובנגזעתירהשלבמקרההמשפט,ביתבפניכראיהמובאתהיא

 D. Banisar "Freedom ofראו,מזינותחמישיסמעלשלמיזעחופשחוקיהוראות
Infonnation and Access to Govemment Record Laws Around the World" The 

/ o.org G/oba/ Survey [http: //www.freedominfo.org/survey ןFreedomin 
) 2.5.05 last visited on ( וtglobal_survey2004.pd . 

 Open Govemment :ראו,אוסטרליה.ממשלתשלבחקיקהלרפורמותהוועזהלזו"ח 6פרק 11
. A Review of the Federal Freedom of Information Act 1982 [http: //www 
] austli i .edu.au/au/other/alrc/publ ications/reports1771 ALRC77. html 
) 2.5.05 Iast visited on (. ראו:האוסטרליהמזינהמבקרלזו"חCommonwealth 

Ombudsman, 'Needs to Know' , Own Motion Investigation into the 
Administration of the Freedom of Infonnation Act 1982 in Commonwealth 
Agencies, June 1999 [http://www.comb.gov.au/publication_information/ 

) 2.5.05 Special_Reports/NeedstoKnow.pdf] (Iast visited on . 
 Senate Legal and Constitutional Legislation Committeeראו:,ההצעהלפרטי 12

// ormation Amendment (Open Government) Bi ןIn ןסn זInqlliry into the Freedo 
/ 2000, April 2001 [http: //www.aph.gov.au/Senate/committee 

 tlegcon _ ctte/completed _inquiries/1999-02/freedom/report/report. pdו
) 9.5.05 last visited on (. כברמונההאוסטרליתהפזרציהממזינותאחתבכל ,זאתעס

המיזענציבאתראתלמשלראולפרלמנט.ישירותהכפוףעצמאיגורסשהנומיזע,נציב

 Office ofthe Information Commissioner Western Australiaאוסטרליה,במערב
) 9.5.05 www.foi.wa.gov.au] (Iast visited on [. 

 ] http://www.civil- . 46בעי , 1999לשנת SOמס'וחשבוןזיןהמזינהשירותנציבות 13
) 10.5.05 service.gov.il/SHNATONS/SHNATON99.RTF] (last visited on . 

 CJip Arl ;זר(א

אתרראו . 14בעי , 2002ביולי 2 , 499מס'פרוטוקולהכנסתשלומשפטחוקחוקה,ועזת 14

 ] thttp://www.knesset.gov.il/protoco Isl data/rtf/h uka/2 00 2-07 -02. rtוהכנסת:
) 10.5.05 Iast visited on (. 

 . 15-9בעישפ, 15

 . 32בעי , 2הערהלעילהציבורית,הוועזהזו"ח 16

אתרישלמבזיקהזאת,עסמקומיות.לרשויותשהוגשובקשותכולליסאינסהנתוניס 17

הואהמוניציפלית,סמהבחוקהשימושכינראהבישראלהגזולותהעריסשלהאינטרנט

תל-אביבעיריותבלבז.בקשותשלושחיפהלעירייתהוגשו 2003-2000בשניסיותר.אףזל

החוק.יישוסעלבאתריהןכללמזווחותאינווירושליס

חופשחוקיישוסעלממוניסשל , 2003לשנתשנתייסזו"חותסמןעלנאספואלונתוניס 18

הגישולאהמשרזיסיתרזו"חות.שפרסמוהממשלתייסהמשרזיסבאחז-עשרהמיזע,

החוק.ליישוסבאשרשנתייסזו"חות

 ) lכא(פ"זחולון,עיריתשליזהשומהועזתנ'פיטלקלמןעזבון 337/66בג"ץלמשלראו 19

 . l) 325כה(פ"זעורכי-הזין,לשכתשלהמחוזיהוועזנ'שפירא 142/70בג"ץ ; 69

לחוק 18סיהבקשה.הגשתעצסעטרתשלוסהגובותהבוזזותהמזינותאחתהיאישראל 20

ולקבועהמיזעשלהשוניסבסוגיסהתחשטתתוןהאגרותאתלקבועהממשלהעלכיקובע

סוגיביןהבחנהאיושהותקנובתקנותבפועל,מאגרה.פטוריינתושבהונסיבותבתקנות

מיזעלגבי-בחוקממילאהקבועלזהפרטמתשלוס,פטורכלכוללותאינווהוהמיזע,

שמשיתהאוסטרליה,הובקשהאגרתקיימתשבהונוספותמזינותעצמו.אוזותמבקששאזס

 Freedom ofInfonnationAct 1982 ,ראו:שבישראל,לזהזומהבסכוסאגרההמבקשעל
) 15(2)( e § המיזעחופשחוקלמשלכןבלבז.סמליותאגרותהמנהיגותויפוקנזהוכו

שיקבעכפיאגרהלשלסייזרשמיזעשהמבקשניתוהבקשההגשתשבעתקובעהקנזי

האגרהכיקובעותלמיזעגישהבזסוהתקנותקנזי,זולר 25עליעלהשלאובסכוסבתקנות

 Access to InfonnationAct, R.S.C .ראו:ובתקנותבחוקלצפייהקנזי.זולר 5עלתעמוז
) 1 ( 7 § , 1985, c. A-I, § 11(1); Access to Infonnation Regulations, SOR/83-507 
) 16.05.05 http: //laws.justice.gc.ca/en/A-l/index.html] (last visited on [. 

 Law Concerningמנהלייס:וגפיסביזיהמצוילמיזעגישהססהיפנילחוק 16סעיףראוכו
) 1999 Access to !nfonnation Held by Administrative Organs (La\v No.42 of 
] http: // www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/translation3.htm [ 
) 16.05.05 Iast visited on (. באוסטרליה,ראו:המיזעחופשחוקיעללהרחבה

) 2.5.05 http://scaleplus.law.gov.auJhtml/pasteact/O/58/top.htm] (Iast visited on [, 
 L. Repeta & D.M. Schultz "Japanese Government Information: Newביפו:

Rules for Access" The 2001 Infonnation Disclosure Law, and a comparison 
with the U.S. FO!A, The National Security Archive, The George Washington 
University [www.gwu.edui-nsarchiv/nsa/foia/japanfoia.html] (Iast visited on 

) 2.5.05 . 
 . 25.12.2001הארץבלבז"לעשיריס _המיזעייחופשסגלזי 21

בישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויותהזיונית"מהס~רהחסתיותייזכויותרביויי 22

 . 781 , 765עורכיס)שניויייירביו(תשס"ה,
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ביתדחהבאחרונה ,למשל ,כךהמידע,אתלקבלזכותםעלהחוקמהגנת

הטנגוריהנגדדיןעורכישנישלעתירתםאתבתל-אביבהמחוזיהמשפט

לממונההועברהלאשבקשתםמכיוון ,מידעלטפקטירובבגיןהציבורית

לעותריםהורהבית-המשפטיותר,נמוךלדרגאלא ,במשרדהחוקיישוםעל
23 

 ,בחוקהקבועהלפרוצדורהבהתאם ,מחדשהבקשהאתלהגיש

התקשרות . 3

המידע,חופשלחוקהתקשורתשלהתייחטותהראויהמיוחדתלבלתשומת

-4,000ממחצית ,בבריטניההמידעחופשחוקלתוקפונכנטהשנהבינואר

הוגשושם,החוקלהפעלתהראשוןבחודשלרשויותשהוגשולמידעהבקשות

ביצירתחשובתפקידמילאועיתונאיםבישראל , 24עיתונאיםידיעל

חקיקתבטרםעודמידעלקבלתהזכותאתשביטטוהמשפטייםהתקדימים

קבלתשלהחגיגיהיוםעלבהרחבהדיווחוהתקשורתכליכל , 2Sהחוק

הציבורשלזועםיחדופחתההלכההתעניינותםמאזכינדמהאך ,החוק

 , 26בכללותו

היומייםבעיתוניםפורטמוהחוקשלחקיקתומעתהשניםשבעבמהלך

הנפוציםהיומוניםבשנימהםשלושהרק-יישומואחרשעקטמאמרים 19

לביתהעתירותמרביתאתשיזם "הארץייבעיתוןהאחרים 16וכל ,בישראל

2ולאחריההחקיקהשלפניבשניםהמשפט מאודממעטים,עיתונאים 7

כליביןהגוברתבתחרותהחוק,במטגרתמידעלקבלתבקשותבהגשת

הקבועיםהזמןפרקיאתלהמתיןהטבלנותלעיתונאיםאין ,התקשורת

ולאהכללנחלתיהיההחוקבמטגרתשיושגשמידעחוששיםהםבחוק,

שלמידעלקבלבטיכוימאמיניםאינםאףרובם ,בלעדיותלהםיאפשר

הקיימיםאלוכמויחטית,מצומצמיםפוליטייםבמעגליםזה,חוקלפיממש

להםהדרושהמידעכלאתלהשיגביכולתםהעיתונאיםמאמינים ,בישראל

ובנבירהחודשבתבהמתנהכרוכהשהשגתומידעהדלפות,באמצעות

שבהםנקודתייםמקריםבכמה ,זאתעםלהם,קוטםאינורביםבמטמכים

נמצאו ,רבציבוריענייןבעלימטמכיםשללקיומםמודעהיההציבור

כלישלהראשונההעתירהבחוק,שימושלעשותשביקשוהעיתונאים

אלכולייהערבי-ישראליהעיתוןעורךידיעלהוגשההחוקמתוקףתקשורת

לאי-טדריםחשדותבעקבותשנערךביקורתח"דולחשיפתוהביאה "ערב

יותרוהמפורטמתהשנייההעתירה , 28בנצרתהלאומיהביטוחטניףבפעולת

פרקליטתשלהדעתחוותלחשיפתוהביאה "הארץייעיתוןידיעלהוגשה

 ,נתניהובנימיןמרדאזהממשלהראשאתלדיןלהעמידיששלפיההמדינה

דברשלובטופופנימיהתייעצותהליךבמטגרתניתנהזודעתשחוותאף
29 

אתדחההמחוזיהמשפטבית,לממשלההמשפטיהיועץעל-ידינדחתה

 'עדיף'אוזהבמקרהגומ''הציטריהענייןכייישוכנעמשלאתוןיהעעתירת
ל 30 ביתם,או "התביעהרשויותשלהתקיןתפקודןעללהגןהצורךעל

הציבורזכותשלמימושהייכיוקבעההחלטהאתהפךהעליוןהמשפט
31 

 ,כאמור, "המידעלמקורותעיתונאיםשלגישתםבכיבודמותנהלדעת

מקריםלשניפרט ,להזכתהזושפטיקההגדולההציבוריתהתהודהלמרות

לפימידעלגילוימעטותעתירותאלאהתקשורתכליידיעלהוגשולאאלו , 
 32החוק

t 

 Photos ;סכוילו

המשפט~.בתי

עדרהיוה ,הרשויותידיעלהחוקהוראותשלמאודהחלקיהיישוםלנוכח

מפלטםהמשפטבתינותרו ,המנהלרשויותבתוךערעוראופיקוחרשותשל

 ,למטרוששותאינןשהרשויותמידעהמבקשיםשלהיחידי

גילויעללהורותטמכותהמנהלייםהמשפטלבתימעניקלחוק 17טעיף

 ,החוקפיעללגלותושאיןמידעגילויועל ,בחוקהגילוימחובתהפטורמידע

לדחייתהטעםעלוגוברעדיףהמידעבגילויהציבורישהענייןנוכחואם

מנהלייםלענייניםהמשפטביתלפיו ,הנוהגלכללחריגמקרהזהו ,הבקשה

שיקולאתמחליףאינואך ,הרשותהחלטותשלטבירותןאתאךבודק

המוקניתלזודומהטמכותהמשפטלביתניתנהבכךדעתו,בשיקולדעתן

אלהבנושאיםבעתירותלדון , 1966משנתהאמריקניהמידעחופשבחוק

33De Novo , 

שבההרצאה 2000בשנתנשא ,מקהשופט ,העליוןהמשפטביתנשיא

שינחוהקוויםאתהציגהוא , 34החוקביישוםהמשפטבתישלבתפקידםדן

כך ,החוקתכליתלאורהחקיקהדבראתלפרשבבואםהמשפטבתיאת

החששוכיבצמצוםלפרשישבחוקהטייגיםאתכי ,דעתואתהביעלמשל

החוקלפימידעגילוישימנע ,הרשויותבתפקודלפגיעהאוהמדינהלביטחון

קרובההיאהתרחשותוהטתברותואםוחמור,רציניקשה,יילהיותצריך

 , 3S "לוודאי

מעידותהמידעחופשחוקבגיןבעתירותהמצטמותהפטיקות ,בפועל

איתותיםכמהוכוללותלחוקהמשפטבתיבגישתטותרותמגמותעל

החלטותיהםלביןהמשפטבתישלהרטוריקהביןפערקייםאחתלא ,מדאיגים

שלוהארגונייםהתקציבייםבאילוציםמוגזמתהתחשבותהמגלות ,בפועל

הממשלה,משרדי

489 )ם-י(ם"בעתאחדמצד / לקידוםהאגודה-שחרעמותת 04 , 
תקדיםהמשפטביתיצר , 36גבוההלהשכלההמועצה 'נבישראלהחינוך

העמותהביקשהזובפרשהבחוק,הקבועיםלפטוריםמצמצמתפרשנותשל

לאהוחלטשבהם ,גבוההלהשכלההמועצהדיונישלפרוטוקוליםלגלות

אונימטיטתשלרפואהללימודיהפקולטהשלשלוחהלהקמתבקשהלאשר

במטירתחייבתאינההרשותאםגםכיקבעהמשפטביתבישראל,גדנטק
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אתלשקולעליהחובהפנימיים",ייזיוניםשלהחריגעליוחלשכן ,המיזע

אתכראוישקלהלאהרשותזהשבמקרהמאחרשבגילויו.הציבוריהעניין

בתפקוזבפועל"פגיעהייהוכחהולאבפעולתההציבורלאמוןשייגרםהנזק

 .המבוקשהמיזעאתלמסורהמשפטביתחייבה ,המועצה

ם"בעעהעליוןהמשפטביתעל-יזילאחרונהשניתנהבפסיקה ,שנימצז

1825 פרשנותבוטלה , 37א.ב.א.-אבותבתיאיגוךנןהבריאותמשרך 02/

איגוז . 38מנהלייםלענייניםהמשפטבביתשניתנהבחוקלפטוריםמצמצת

אלקטרונייםגיליונותבפניולחשוףהרביאותלמשרזלהורותזרשהאטתבתי

בביתאשפוזיוםעטרהרביאותמשרזשמשלםהתעריפיםלקביעתששימשו

בכךרואההבריאותמשרזאםגםכיקבעהמחוזיהמשפטביתאבות.

לפימיזעלמסורמהחובההפוטרתפגיעה ,ציבוריתכרשותבתפקוזופגיעה

למשרזהגנהלהוותיכולהכלשונומיוחזת"פגיעהיירקלחו,ק ) 2 ()ב( 9סעיף

מבחןכי ,נאורהשופטתמפיקבע,העליוןהמשפטביתאולםהבריאות.

שכזכוראף(זאתפיועלנזרשואינובחוקמופיעאינו "המיוחזתהפגיעהיי

בית .)"וחמוררציניקשה,חששיישלמבחןהציעבהרצאתוברקהנשיא

שיקולעליתרההכבזההמיוחזת"הפגיעהייבנוסחתראההעליוןהמשפט
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