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מבוא.א

לתוקפוונכנס,1998מאיבחודשבכנסתנתקבל'1998-ח"תשנ,המידעחופשחוק
האזרחזכותשלבדיןעיגונהידיעלמהפכהלחוללנועדהחוק.21999במאי29ביום

.(ב"תשס)14בהמשפטהתפרסמהזהמאמרשלקודמתגרסה*
,זיידמןלגיא,יעקבלאסףתודתי.הרצליההבינהחומיהמרכז,למשפטיםרדזינרהספרבית,מרצה**

עלטבקההעל,זהמאמרשלקודמותלטיוטותהערותיהםעלהמשפטהעתכתבמערכתלחברי
.במחקרותורםכמותומאיןיעילסיוע

.("החוק"או"המידעחופשחוק":שהלן226ח"מ,1998-ה"תשנ,המידעחופשתוק1
החוק.פרסומומיוםשנהתהיההמידעחופשחוקשלתחילתוכיקובעהמידעחופשלחוק21'ס2

ועדתבאישור,הממשלההוסמכההמידעחופשלחוק(ב)21'כס.1998במאי29ביוםפורסם
,ציבוריותרשויותשלסוגיםאוציבוריותרשויות,בצולקבוע,הכנסתשלומשפטחוקחוקה

29מיוםמאוחריםלהיותיכוליםשאעם,יותרמאוחריםתחולהבמועדיהחוקיחלשלגביהם

ל"צהלגביהחוקתחילתמועדאתודחתהכסמכותהשימושעשתההממשלה.2001במאי

435ג"תשסן'חהמשפט



סומרהלל

(בדיןהזכותשלקביעתהידיעל)המהותיבמישורהןוזאת,הרשויותמןמידעלקבל

חופשעלממוניםמינויידיועלזמניםלוחותקביעתידיעל)הפרוצדורליבמישורוהן
.3(ברשויותהמידע

אםמתבררזובתקופה.קריטיותהן,זכויותהמעניקחוקשלהראשונותחייושנות
שהביאוהמטרותאתמשרתהואואם,מתהאותלהיותהופךאובפועלמיושםהחוק

ממששלשינוייצרהחוקאםלהעריךניתן,הראשוניתהתקופהבחלוף.לחקיקתו
.'והמשפטיתהחברתיתבמציאות
בשניםהמידעחופשחוקשלבהפעלתושהצטברהניסיוןאתבוחנתזאתרשימה
שלבהפעלתוהקשוריםהגורמיםלשלושתבנוגעתיערךהבחינה.לקיומו5הראשונות

אתלמסורהקורלטיביתהחוכהבעלת,הציבוריתהרשות,הזכותבעל,הציבור:החוק
,מידעלקבלתהזכותשלגבולותיהאתלעצב,מחד,שתפקידםהמשפטובתיהמידע

עושהאינהשהרשותבמקרהלציבורהמידעמסירתאתהרשויותעללכפות,ומאידך
משפטימחקרהןכללזורשימהלקראתהמחקר.כןלעשותעליהשהיהאףזאת

המציאותשלבדיקה)שדהמחקרוהן(ופסיקהחקיקהשלוניתוחבדיקה)קונבנציונלי
.(בשטח

המידעחופשלחוקהתאורטיהרקע.ב

שלקצרההצגהמחייבת,מטרותיובהגשמתהמידעחופשחוקשלהצלחתובחינת
.בבסיסושעמדהתאורטיהרקע

,[לישראלהגנהצבאעלתוקףלתחילתמועד]המידעחופשצו:2000בדצמבר31עדודחייה
חופשצו:1999בספטמבר1עדדחייה)המקומיותהרשויותלגבי;(818ת"ק,1999-ט"תשנ

לגבי;(818ת"ק,1999-ט"תשג,[החוקתחילתנדחהשלגביהציבוריתרשותקביעת]המידע
קביעת]המידעחופשצו:2000במאי29עדדחייה)האוצרבמשרדהשכרעלהממונהיחידת
הקשרלשכתולגבי;(818ת"ק,1999-ט"תשנ,[החוקתחילתנדחהשלגביהציבוריתרשות

רשותקביעת]המידעחופשצו:2001במאי29עדדחייה)הממשלהראשבמשרד"נתיב"
ת"קשתוקןכפי,866ת"ק,1999-ט"תקת,[3'מס][החוקתחילתנדההשלגביהציבורית

.(766ס"הש
באורלדעתהזכותסגלדראו,לושקדםהמשפטיוהמצבהמידעחופשחוקלקבלתהרקעעל3

ותשכוןדץהמידעחופשלעניןהציבוריתהוועדה;15-74(ס"תש)המידעחופשחוק
.("הוועדהח"דו":להלן)(ה"תשנ,ירושלים)

חלקבידיוחירותוהאדםכבזד:יסוד-חוקשלהרחבהפרשנותואתלראותניחןלכךכדוגמה4

לקבלתבסמוךשתחילתה,זורחבהפריעות.ברקהנשיאושראשם,העליוןהמשפטביתמשופטי
כמעטזכועתלמגילתספציפיותזכויותהמסדיריסוד-מחוקאותוהפכה,בכנסתהיסוד-חוק

כחמשסטים"החוקתיתהמהפכהשלהיקפהעל:מנויותהכלתיהזכויות"סומר'הראו.מלאה
פרשנותאוחדשהמשפטיתמדיניותבשלעדנהותיקלחוקתהיהלעתיםכימובן.257(ו"תשנ)

.חדווה
.2002דצמברבחודשלפרסוםנמסרהמאמר5
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לאזרחיםשהעניקבכךהיההמידעחופשחוקשלהגדולחידושו,המהותיבמישור

שאינםבנושאיםגם,ציבוריותמרשויותמידעלקבלרחבהזכותבישראלולתושבים

בולושישמידעלקבלאדםשלזכותו.השואלולתושבלאזרחבמישריןנוגעים
.המידע6חופשחוקשללחקיקתוקודםעודובפסיקהבחקיקההוכרה,אישיאינטרס
קשרכלללאוזאת,ציבוריאופיכעלמידעלקבלביכולת,אפוא,הנוהחוקשלחידושו
.במידעהמבקשמעונייןלשמהלסיבה
הטעם":מידעלחופשבזכותלהכרהעיקרייםטעמיםשניעללהצביעניתן

."הבעלותטעם"ו"הדמוקרטי
ציבוריותמרשויותמידעלקבלתהזכותכיהטענהעומדתהדמוקרטיהטעםביסוד
באופןלהגשיםהפרטיכול,המידעיסודעל.הדמוקרטיבתהליךחשוביסודמשמשת

עליו".השלטוןמעשיעלהציבורשלהבקרהואתהביטוילחופשהזכותאתיותרטוב

.7"ואיכותיתמושכלתהחלטהלקבלשיוכלמנתעל,האינפורמציהמרבאתלקבל
הראשוןהמידעחופשחוקעלשחתםבעת,ונסון'גלינדוןהאמריקניהנשיאכדברי

:1966בשנת,הברית-בארצות

information811de~nocracy works best when dle people have1"

oneש should be able0א.permitsת860תsecurity of~

dle

6106181

pull curtains of secrecy around decisions which cafi be revealed

05theז10[18. public10injuly!46108ע

,למעשה,שייךציבוריותרשויותשבידיהמידעכיהתפיסהמונחתהבעלותטעםביסוד
,זותפיסהלפי.הציבורשלנאמןאלאאינןבמידעהמחזיקותהרשויותוכי,לציבור

:צריםבתחומיםספציפימידעבגילויהיהמדובראך,מידעגילויעלהורושוניםחוקסעיפי6

שדנו,1960-ך"תש,ישראלמקרקעימעהללחוק4ז'וס1999-ט"תשנ,החברותלחוק269'ס

ח"דו;11,15-65'בע,3הערהלעיל,סגלראו.המידעלמבקשאישיענייןיששכומקוםבגילוי
עורכילשכתשלהמחוזיהועד'נשפירא70/142צ"בג;13-14'בע,3הערהלעיל,הוועדה
.325,331(1)כחד"פ,הדין

לשכת'נ(למשפטיםהספרבית)למעהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול96/2594צ"בגראו7

אולפו62/243צ"בג;(למינהלהמכללהעניץ:להלן)166,174(5)נד"פ,בישראלהדיןשרכי
ולהפיץלקבלהמתעניןלאזרחהגתתההאפשרות"):2407טזד"פ,לוי'נמ"בעבישראלהסרטה

היאסודייםמהותםמעצםonmלעניניםפרטורשויותיההמדעהבקרבהנעשהעלאינפורמציה

,"אמיתיתדמוקרטיהכלתיכףלאובלעדיה,במדינהדמוקרטימשטרלקיוםאין-כלעדיו-תנאי
ערךהואהביטויחופש":353,364(3)מדד"פ,פרס'נשליט90/1601צ"בג;(2426'בע,שם

הנגזרותנוספותזכויותהחירותלבעלהדיןמעניקזוחירותשלהגשמתהלשם...מורכב
היחידשלזכותוכנגד...'מידעלקבלnur"גםמפויההללוהנוספותהזכויותבין...מהחירות

?(מידע)מחופשמפחדמימנוחיןו;"מידעלספקהשלטוןשלחובתועומדתמידעלקבל

.3(ט"תשנ)
:באתרמופיעונסון'גהנשיאהצהרתצילום8

pdnת0 oast visited.66[URL:ht*
://ww .gwu .edu/-nsakhiv/nsvfoia/FOIARelease

(02.3.25.
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הנכסאלהמידעשלהחוקייםבעליושלהנגישותאתלהבטיחנועדהמידעחופשחוק

,המידעחופשחוקשלביישומויותרהחשובהואהבעלותטעם,לדעתי.להם9השייך
לא,אכן.בישראלהשלטוןרשויותמרביתבידיזהעיקרוןשלהפנמתו-איעקבוזאת

הבעלותטעםאתבכנסתהחוקעלבדיתבהציגו,הנגביצחי,המשפטיםשראמרבכדי
בנשמהקונצפטואלישינויגםמחייב"החוקכי"הזהלחוקהפילוסופיהבסיס"בתור
.10"הציבורעובדשל

אתלאהודתמריץכלאיןלרשויות:זהמקדמיבשלבכברנוספתעובדהלצייןראוי
במישריןמנוגדיםהרשותשלהאינטרסים,רביםבמובנים.ולקיימוהחדשהחוק

לאפשרנועדהדמוקרטיהטעםאם.המידעחופשחוקבבסיסהעומדיםלאינטרסים
מעונייןבהכרחאיננושהשלטוןהרי,השלטוןמעשיעלהציבורשליותרטובהבקרה

הןכיהסבורותרשויותרגלימתחתהקרקעאתמשמיטהבעלותטעםואילו.זובבקרה
.נאמ117אלאהןאיןכיושוכחותהמידעשלהבעלים
בהפעלתוטמונההמידעחופשחוקלהצלחתעליונהחשיבותכילהדגישישעוד

בזול,ביעילות,במהירותלהיענותצריכהמידעלקבלתבקשה.והיעילההפשוטה
פיעלמידעלמסירתהסייגיםשללגדרםנכנסיםשאינם)המקדיםשלמוחלטוברוב
כל.לערכאות12ופנייההרשותעםהתנצחותהמחייבמיותרעיכובכלללא,(החוק

שלהדמוקרטיתבמטרהפוגעתמידעלקבלתהזכותמימושעלקשייםשלהערמה
לגביבמועדדעתואתלגבשמהציבורמונעאמתבזמןהמידעבקבלתעיכוב.הזכות
,המשפטלביתבפנייההכרוכותהגבוהותהעלויותלאור,כןכמו.אקטואליות13סוגיות
-לאיהמקריםמןניכרבחלקיביא,כחוקמרצונההמידעאתלמסורהרשותסירוב

.לקבלר14זכאיהמבקשהיהדיןפיעלאםגם,המידעלקבלתהזכותשלמימושה
את)ACLU(האזרחלזכויותהאמריקניתהאגודהשהוציאהספרמדמה,זהבהקשר

מוצראוקליםמשקאותשלממכרלמכונתמידעחופשחוקישלהרצויהפעולתם

ובקשתו,כפתורעללוחץ,מעותיומשלשל,מעונייןהואבמהמצייןהלקוח:אחר
הימוריםכמכונתיותרמתפקדתהמכונהלעתים,המחברמציין,ואולם.מידמתמלאת
פשטות.שרצית15במהזוכהואינך,בידיתמושך,הכסףאתמשלשלאתה:שבקזינו

שלזכותו,הפיסיםחופש"להב'פגםראו.173'בע,7העפהלעיל,למינהלהמכללהעניין9
.562(ה"תשל)ומשפטים"רשמייםוסודותלדעתהאזרח

.7214(ח"תשנ)כ26"ד10
מרגע,כזהשחוק,שמענוהעולםבכל":החוקהצגתבעת,בכנסתהמשפטיםשרדבריראו11

לעבודנוחיותרהרבהבחינותמהרבה.לממשלהעצום'ראשכאס'גורם,החוקיםבספרשנחקק

."לאזרהותשכוןדיןלמסורכלי
.ד4פרקראולהלן12
.הפרקראולהלן13
.44הערהלהלןראו14
15xv(1985,York-ילסא)Government IqformaNonשRightזעסץMarwick.מובן.ם.4י

לספקאמורהקליםמשקאותלממכרהמכונהשכן,הרצויהמצבאתבמעטמקצינההדוגמהכי
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צריכים,בההנמוךהתקלותושיעור,קליםמשקאותלמכירתהמכונהשלההפעלה

.המידעחופשחוקשללהצלחתובוחןאבןלהוותלדעתי

"לשאוליודעשאינו":הציבור.ג

.לשאול,המידעחופשחוקהפעלתשלהזהבשלב,יודעאינוהישראליהציבור
כמה:ספורותהנןהחוקפיעלבישראלהציבורלרשויותהמוגשותהשאילתות

לגופיםהמוגשותהשאילתותמספר.היותרלכל,רשותלכלשנהבכלעשרות
לאחרגם,הברית-בארצותמקביליםלגופיםהפניותממספרמאודרחוקישראליים

.הארצותייבשתיהאוכלוסייהבגודללפערבהתאםהנתוניםתיאום
בשנתפניות73עלבישראלהתחבורהמשרדדיווח,למשל,כך

בעוד,2000ין

שיעורזהו.שנה18באותהפניות000,20-כעלדיווח,האמריקניהתחבורהשמשרד
.1'האוכלוסייהגודללפיהמספריםתיאוםלאחרלערךשישהפיהמהווה
בהחלתהדחייהלאור,להשוותעדמןניתןלאביטחונייםבנושאיםהפניותנתוניאת
האמריקניההגנהמשרדכילצייןראויאולם.202000שנתסוףעדל=צהעלהחוק
.בשנהן2פניות000,100כמעטמקבל

.יעילההדוגמה,זאתעם.דעתשיקולכלהפעלתללאהמחיראתששילםדורשלכלהסחורהאת
.זהבתחוםלרצויהמצוישביןהפערלהמחשת,לטעמי

הפדרליתהממשלשיטתלאור,הישראלייםהגורמיםעםמיטיבההכרית-לארצותההשוואה16
בהשוואה,מרכזהישראליהמשרד.שםהשלטתרשויותשלהרבוהביזורהברית-בארצות
,(51810)המדינהכרמת,הפדרליתברטההברית-בארצותמועליםשהיונושאים,הכרית-לארצות
חלקמציגהכלבדהפדרליתברמהההשוואה,כךמשום.המקומיתהרשותאו)County(המחוז
שבישראלמכךמתעלמת,2000בקעתזוהשוואה,מאידך.הברית-בארצותהפניותמןמאודקטן

ומושרשותיקהחוקהברית-בארצותואילו,החוקלתחולתהראשונההשלמההשנהזוהייתה
.מהציבורחלקשלבתודעתוהיטב

:ראובישראלהתחבורהמשרדשלהעשתיח"לדו17

]doc.4[URL:ht

~

://porlal .mot.gov.iWocuments/ilofesMeydalilofesMeydal

(02.3.2500visited1851).
:ראוהברית-בארצותהתחבורהמשרדשלהשנתיח"לדו18

]URL:hWp://ww.dot.gov/foitQOOOannual foia Jeport.htnl[

.(visited1851ת02.3.250)
אלוההפנייהסטטוטורייםלתאגידיםפניותגםהתחבורהלמשרדהפניותכוללותהכרית-בארצות19

-בארצותהתחבורהעגתנימרביתכילצמןראוי,זאתלעומת.כנפרדנספרתכישראלמקביליהם
לקבלתהפניותשלהאריחלקאתומהיווהרכבולכלילנהגיםהרישוינושאכללרבות,הברית
הפגיותמסמרוכי,המדינתיתברמהמוסדרים,הנסקרתבשנההישראליהתחבורהבמשרדמידע

.בלבדהפדרליהתחבורהלמשרדלפנייהמתייחסלעילשהובא
.2הערהלעילראו20
.]URL-:שןא://לעוץו,.60!50ת0[1םן.א0קט01עפעטטקען1ח.ף6ק(81א061א15ץ02.3.2500):ראו21
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שכן,כפשוטולקבלאיןבישראלהרשויותבידיהמדווחהפניותמספראתכייצוין
לוהנוגעמידעאדםמבקששבהןרבותפניותכוללחוקפיעל"פניות"עלהדיווח

לקבלווהזכות,המידעחופשחוקלפניגםלקבל,עקרונית,היהניתןכזהמידע.עצמו
.החוק22מןנובעתאינה
זה,פסחשלבהגדההרביעיהבןשלתפקידואתנאמנהממלאבישראלהציבוראם
התשובהשלתחילתהאתאףמספקההגדהשלשהטקסטהרי,לשאולתיודעשאינו

במרץתפעלנהשהרשויותהיהראוי."לופתחאת-לשאוליודעושאינו":לבעיה
בקשהללאגםהציבורברשותמידעשלהצבתולעידודוכן,לחוקהמודעותלהגברת
כללזהלאתגרנענותאינןהרשויות,המאמרבהמשךשנראהכפי,ואולם.ספציפית ועיקר24
.
:מעשיותהצעותמספרמציעאני,זהבנושא

חופששללקידומולפעולאינטרסאין,כשלעצמה,רשותשלכלמכיוון,ראשיה
("המידעחופשרשות")מרכזיציבוריגוףשלהקמתולשקוליש,בתחומההמידע

שעליהםהמגזריםבכלהמידעחופשחוקשלבפועליישומואתלעודדיהיהשתפקידו
מןיותרמשוחררלהיותצפויכזהגוף.מתאימות25סמכויותלוולהקנות,חלהוא

קיימות.ברשותןהמצוימידעממסירתלהימנעהספציפיותהרשויותשלהאינטרסים
,הממשלהמשרדיעל"רוחביות"סמכויותבעלממשלתיגוףשלדוגמאותמעטלא
שירותנציבאוהאוצרבמשרדהשכרעלהממונה,לממשלההמשפטיהיועץכגון

המידעחופשחוקשלהביצועמלאכתאתהקונגרסהטיל,הברית-בארצות.המדינה
הממונההשרהואהמשפטיםשר,בארץגם.המשפטיםמשרדעלעליוהפיקוחואת
טכניכתפקידזהבנושאתפקידואתתופסהמשפטיםמשרדכינראהאולם,החוקעל

.האחרותהרשויותעלממששלבפיקוחעוסקאינווהוא,למדי
לעשותהיכולתאתואפקטיבימקיף,שוטףבאופןלפרסםהציבוריהמנהלעל,שנית
.ציבורייםבענחניםמידעלקבלהזכותעלדגששימתתוך,המידעחופשבחוקשימוש
בטלוויזיההיקףרחבקמפהןנערךולא,ביותרדלהנוזהבנושאכיוםהפרסום

פרסוםלבצעניתן.ביקרןרוצהשהשלטוןלמטרותלעשותשמקובלכדרךובעיתונות

שלהפרטניתברשימהמעיוןוכןמשפטילבירורשהגיעופניותבאותןמעיוןלהתרשםניתןכך22

.17הערהלעיל,התחבורהבמשרדהמידעחופשחוקעלהממונהח"בדוהפניותנושאי
,מידעלהשגתזהחשובבכליהישראלייםהעיתונאיםשעושיםהמועטהשימושבמיוחדמעניין23

.22(ס"תש)כוהשביעיתהעין"לשאוליודעשאינווזה"ארויה-בן'עראו
.ד2פרקלהלןראו24
שלההרצהלתקופת"מנהליהיגףצוות"מוקםלהיותהיהאמור,הציבוריתהוועדההצעתפיעל25

מורגשתשאענהודאיפעולתו,קיםזהצוותאם.41'בע,3הערהלעיל,הוועדהח"דוראו.החוק
המוצעפיעל,כזהלצוותסמכויותכלהעניקלאהמידעחופשחוק,מקוםמכל.הציבורבקרב
עלהממוניםפעולתעלאחראישיהיה"למידעארצינציב"מינוילשקולמציעסגל'פרופ.כאן

.מידעלגלותשלאהחלטהעלערעורסמכותובעל,השונותהציבוריותברשויותהמידעמסירת
מהנימוקים,סגלשלמהצעתורחבהאףהנהבנדוןהצעתי.146'בע,3הערהלעיל,סגלראו

.לעילהמובאים
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גופים,לדעתי,לחייבויש(הנושאעל,המוצעפיעל,שיופקדהגוףבאמצעות)מרכזי
פרסוםאוחוברתבכלהמידעחופשחוקבנושאמפורטותמודעותלכלול,ממשלתיים

.מפרסמים26שהםמשמעותי
,27"משיכה"ל"דחיפה"שביןהלוגיסטיקהבתורתמההבחנההשראהתוך,שלישית

לפיבקשותבאמצעותהמידעאת"למשוך"כוחואתמפעילאיננוהציבורעודכל
ברשותהמידעמןשיותרכמההצבתידיעלהמידעאת"לדחוף"הרשויותעל,החוק

,זהבהקשר.נוחיםיהיורלוונטימידעואיתורהמידעאלשהגישהבמקום,הציבור
רשתשמאפשרתביכולותוהמשכהבמחשובשראשיתה,הטכנולוגיתהמהפכה
קייםמידעשלבהעמדתושמתמקדתפיסתישינוילהוליד,לדעתי,צריכה,האינטרנט
כלשוטףבאופןתפיץשרשותמניעהכלאץ.הציבורלרשותחופשיבאופןומעובד
בניגודעומדתאינהחשיפתוואשרהפנימייםלצרכיהידהעלהמיוצרמידעמוצר

,השנתיח"הדו.מידעבגינולחשוףשלאמאפשרהמידעחופששחוק,אחרלאינטרס
שהרשותהמסמכיםביםטיפהרקהנו,לפרסם28הרשויותאתכיוםמחייבשהחוק

המדוברכימובן.הציבורלרשותלהעמיד,שבקליםקלבמאמץ,יכולההציבורית
מכללמצומצםזובדרךהציבורלרשותשיועמדהמידעשכן,לחוקמשליםבצעד
במקוםבאההוולונטריתהמידעהעמדתואין,בומעונייןלהיותעשוישהציבורהמידע

.ספציפימידעלבקשלציבורהאפשרותמתן
גישהמרכז"האינטרנטברשתלהקיםהמשפטיםמשרדחויב,הברית-בארצות

access("למידע point518810)המלאיםחות"לדונוחהגישה,אכן,מספקבוושימוש
אתר,בחוקדרישהללא,אמנםהוקם,בישראל.הפדרלף2הממשלרשויותכלשל

,חלקיותלעתים,כתובותרקוכולל,דלבוהמידעאולם,מרכזי30ממשלתימידעחופש
בניגוד.הבקשהטופסאתגםמסוימיםובמקריםהמידעחופשחוקעלהממוניםשל

אתלרבות,עצמוהמידעאתכללמספקאינוהישראליהאתר,האמריקנילאתר
.השונותהשלטוןרשויותשלהשנתייםחות"הדו

.ד2פרקלהלןראו26
ייצורטכניקותלתיאורבהשהשתמששונברגררד'ריצלאמריקנימיוחסההבחנהשלמקורה27

%::המערבילעולםהציגאותןיפניות . Schonberger ,Japanese:

Man

~fachring Techniquei (1982~rk-040יג,שו
_Nineחשמ6נאLes~onwאגע"4קו"

.המידעחופשלחוק5'ס28
[:ראוהאמריקניהגרמהלמרכז29

~

.hhlll04/foiaU04RL:http://ww.usdoj .gov[

oastחס02.3.25) visited(האמריקניהמשפטיםמשרדשלהשנתיח"הדו":להלן").
info.gov[:ראו30 . i. il/Lapam/MainPage/main table .asp..500//:קחא::WL[

(1פvisited1ת02.3.250)
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הרשויותשלתפקודן.ד

חוקבאמצעותהמידעהפצתאתלעודדעניין,ככלל,איןלרשויות,לעילשהוסברכפי
לאחר,בפרסומוחפצותשהןהמידעאתרקלהפיץמעדיפותהרשויות.המידעחופש
,הייתההשערתי.בכךשמלאכתםהתקשורתויועציהדובריםבידיוסוגנןעוצב,שנבחר
אותןמחייבהמידעחופששחוקהמידעאת"לנדב=תזדרזנהלאשהרשויות,אפוא
.לציבורלמסור
החוקביצועאתלהכשילאפשריתדרךכלכמעטומצאו,הכזיבולאהרשויות,ואכן
אתנסקורולהלן,החוקלהכשלתדרכיםשלרבמספרעללהצביעניתן.בתחומן
פניותשלעידודן-אי;אינטרסיםבניגודהנגועיםממוניםמינוי:שבהןהראשיות
שליליותתשובות;זאתבכלשמגיעותמפניותשיטתיתהתעלמות;מידעלקבלת

.אדם-וכוחניהולומשאביתקציביםהקצאת-אי;שרירותיות
:כסדרםאלוענייניםנפרט

אינטרסיםבניגודהנגועיםממוניםמינוי.1
,הרשותעובדימקרב,ימנהציבוריתרשותראשכיקובעהמידעחופשלחוק3סעיף
בבקשותוטיפולהציבורלרשותמידעהעמדתלרבות,החוקהוראותיישוםעלממונה
הנדרשיםהכישוריםמהםקובעאיננוהמידעחופשחוק,זאתעם.מידעלקבלת

להיותצריךרשותבכלהמידעחופשעלהממונה,לדעתי.המידעחופשעלמהממונה
תפקידיביא,לעתים.פיהןעלופועלהמידעחופשחוקשלמטרותיואתשמביןגורם

העשויים,רשותבאותהחבריועםלעימותהתפקידבעלאתהמידעחופשעלהממונה
.אחר31טעםמכלאוכישלונותעלחיפוימטעמימגילוילהימנעלבקש

הדוברבידיהמידעחופשחוקעלהממונהתפקידהופקדהרשויותמןבחלקואולם
,והעוסקהרשותשלתדמיתהעלהמופקדהגורםבידידווקאכלומר,רשותאותהשל
,כך.דרךובאיזומתי,הציבוראלייצאמידעאיזהלהשפיעבניסיון,מזמנוניכרחלק

.ל"בצההמידעחופשחוקעלכממונהל"צהדובריחידתשלמינויהבולט,למשל
שלתפקידו.ל32"מטכבפורוםותברתקשורתלענייניל"הרמטכיועץהנול"צהדובר
מנסההוא,וכדובר,"ל"צהשלההסברהמדיניותויישוםגיבוש"אתכוללל"צהדובר
שלתפקידו,זאתלעומת.מדברהואשבשמוהגוףשלהאפשרככלטובהתמונהלצייר

לומידעבקבלתמידעמבקששלדרכואתלהקלהנוהמידעחופשחוקעלהממונה
אתלהביךכדיבוישהמידעשלפרסומואםכלללשקולאמורהואואין,זכאיהוא

.להנוגעשהמידעהציבוריתהרשות

עלהממוניםכיןמחלוקותיתעוררוכיצפתההמידעחופשהוקעלשהמליצההציבוריתהוועדה31
המליצה,לפיכך.בידיהםבפועלשהמידעברשויותהגורמיםלביןהשונותברשויותהמידעחופש

הרשותשלהאירגוניתבהיררכיהככירמעמדובעלניסיוןבעללהיותהממונהעל"כיהוועדה
.40'בע,3הערהלעיל,הוועדהח"דו."הציבורית

URL:htp://ww][(1851באינטרנטל"צהבאתרל"צהדובריחידתמבנהתיאורמתוך32 . idf. il
.visitedחס02.3.25)
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,למעשה,אותומציבבצבאהמידעחופשחוקעללממונהל"צהדוברשלמינויו

,ל"צהשדוברהשששקייםמכיוון,זאת.הציבורייםתפקידיושניביןענייניםבניגוד
להביךכדיבושישמידעלמסורשלאדרכיםלחפשעשוי,המידעחופשעלכממונה

עלנאסר,בישראלהמנהליהמשפטפיעל,כידוע.בף3כלשהובכירקציןאול"צהאת
עלאשרשלטונייםאינטרסיםשניביןענייניםניגודשלבמצבלהימצא"הציבורעובד
מצבמהווההמידעחופשחוקעללממונהדוברמינוי,לדעתי.34"מופקדהואשניהם
.אסורלפיכךוהוא,ענייניםניגודשלכוה

מידעלקבלהציבורמעידודהימנעות.2
זכותואתלהפעילהציבוראתלעודדמנתעלדיעושותאינןישראלבמדינתהרשויות
לאדישותומצטרפתכשהיא,בעייתיתזותופעה.המידעחופשחוקפיעלמידעלקבלת

.לעיל35שהוצגהכפי,מידעלקבלתבפניותמרבהשאינו,הציבורשל
משרדישלהאינטרנטאתריכלזורשימהלצורך,נבדקו,זוטענהלהוכחת הממשלה36

המשרדשל"השערעמוד"אם,ראשית:מרכיביםשניכללההבדיקה.
מאפשרהאתראם,שנית.המידעחופשלחוקישירההתייחסותמכילבאינטרנט

.כלשהןתוצאותיניב"המידעחופש"המיליםאחרהחיפושהאם,חיפוש
הפניהבאינטרנטשלהםהביתבעמודכללוממשלה37משרדיהמישהרק
שלהםהביתשעמודימשרדיםעשר-שבעהלעומת,המידעחופשחוקבנושא

משרדשלבאתררק,האחרוניםהמשרדיםמתוך.החוקשלאזכורכלכללולא
יתרשבכלבעוד,המידעתחופשחוקלפיהשנתיח"הדואתהחיפושהניבהמשפטים

ל"צההוציאכסףכמהעיתונאילשאלתלענות,כדוברבכובעו,ל"צהדוברסירב,למשל,כך33
ראו."בזבזניות"שהוגדרובנסיעותלקצץהחלטהבעקבות,ל"לחונסיעותעל2001שנתבמהלך

זהמידע.2001.12.27אחרונותשיעות"ל"לחוקציניםנסיעותלקצץ:שוקלל"צה"רפפורט'ע
בכובעו,ל"צהדובראםוספק,במסירתוביטחוניתמניעהכלשאין,מובהקציבורימידעהנו

המתייחסת,החוקפיעלמידעלמסירתלבקשהלהיענותמזדרזהיה,המידעחופשעלכממתה
מחסומיםבנושאח"דולמסורל"צהדוברסירב,אחרבמקרה.כדוברלמסורסירבשהואלמידע

."אדםבזכויותפגיעהעלהמצביעיםממצאיםאין"ח"שבדובטענההיתרבין,בשטחיםל"צהשל
למסורהנומידעחופשעלממונהועלתפקידו.2001.12.7הארץ"קצרצבאיצחוק"לביא'אראו
.בואיןאוישמהלומרולא,המידעאת

.566,572(2)לדר"פ,תקוה-פתחעיריתמועצת'נת"פבעירית"הליכוד"סיעת79/531צ"בג34
.302(ו"תשנ)הישראליהמינהליהמשפטזהב-הר'רגםראו

.ואילך16הערהלעילראו35
.2001דצמברחודשבתחילתנערכההבדיקה36
.התחבורהומשרדהבריאותמשרד,החינוךמשרד,והמסחרהתעשיהמשרד,האוצרמשרד37
ביישוםהעוסקהפרקנעלםבאינטרנטשפורסםהמשפטיםמשרדשלהשנתיח"הדומןכייצוין38

.(הוועדהח"לדו13נספח)המידעחופשחוק
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קיימתהייתהשלאאותוצאות39הניבהלאהחיפושאופצייתהמשרדיםעשר-שישה
.כלל40
בשלבבוודאי,מידעלקבלתהציבורפנייתאתלעודדהרשויותעללכפותהראוימן

לפרסםיש,לדעתי.לזכויותיוכללמודעאינוכשהציבור,החוקהפעלתשלזהראשוני
התהוםעלשיופקדמרכזיגורםידיעל,כלליבאופןהןמידעלקבלתהציבורזכותאת

'ספציפיתורשותכלשלהנוגדמהאינטרסמשוחררכשהואהחוקהפעלתאתויעודד
עצםאתלפרסםרשותכללחייבמוצע,זהבהקשר.עצמהלגבירשותכלידיעלרהן

אלמשגרתשהיאבפרסומיםהזכותשללמימושההדרכיםואתמידעלקבלתהזכות

הארנונהלחשבוןלצרףמקומיתרשותכללחייבלדעתייש,למשל,כך.האזרחים

יש,כןכמו.המידעחופשבנושאמפורטחוזרגםלתושביםשולחתשהיאהשנתי
שבומשרדבכלהמידעחופשבנושאמפורטותמודעותלתלותרשויותלחייבלדעתי
המידעחופשנושאאתלפרסםרשותכללחייבלדעתייש,לבסוף.קהלהרשותמקבלת

,החוקבהטמעתלסייעכדיבהןישאלופעולות.בולטבאופןשלההאינטרנטבאתרי
.הראשונותבשנותיולפחות

מפניותשיטתיתהתעלמות.3
.כללנענותהןאיןרבותפעמים,החוקפיעלהרשותאלפניותמגיעותכאשרגם

,שדהניסויסטודנטיםקבוצתבעזרתערכתי,2000ספטמברחודשבתחילת
לתאגידים,ממשלהלמשרדיהחוקלפימידעלקבלתבקשות102נשלחושבמסגרתו
כמכתביונחתמולאהמכתבים.מקומיותולרשויותממשלתיותלחברות,סטטוטוריים

.מידעהמבקשאזרחשלפשוטכמכתבהוצגואלא,חוקרשל
הגיבולאכללרשויות72,כלומר.להגיבבכללטרחו102מתוךרשויות30רק
אולם,המבוקשהמידעאתסיפקהלאשהגיעההתשובהגם,המקריםברוב.לפנייה
לענותטרחולאשכללרשויותשלהגבוההאחוואתנצייןאםדיזורשימהלצורך

.לפנייה42

,החקלאותמשרד,והרווחההעבודהמשרד,החוץמשרד,הביטחוןמשרד,הממשלהראשמשרד39
משרד,הפניםמשרד,פניםלביטחוןהמשרד,עלחהלקליטתהמשרד,הסביבהלאיכותהמשרד
,מופנההחיפושמהמשרדיםלנחלקאזוריפעולהלשיתוףוהמשרדהתקשורתמשרד,התיירות
משרדיםאותםשלחות"הדואתומאתר"החדשהממשלהשער"שלהחיפושלמנוע,למעשה
.(נאמנהמלאכתםשעשובודדים

.המדעומשרדלאומיותלתשתיותהמשרד,והשיכוןהבינוימשרד,הדתותמשרד40
.25להערהטקסטלעילראו41
שלרשמיתשפהשהנה,הערביתבשפהמכתבים102גם,במקביל,נשלחוהשדהניסויבמסגרת42

לפניות.2659(א)2738(ע)גכרך,י"חא,במועצתוהמלךלדבר82סימן,ראו.ישראלמדינת
המכתבאתמבינהאינהשהרשותרקנאמרשבחלקן,תשובות21רקנתקבלוהערביתבשפה

,בערביתמידעלקבלתפניותלגביהמצבתמונת.בעבריתמחודשתפנייהומבקשת,כערבית
,מלכה,לתלמידיתודתי.יותרעודעגומה,אפוא,הנהישראלמדינתשלהנוספתהרשמיתהשפה
.המחקרשלזהבחלקסיועםעל,יחיא'חאגואשרףכהןאילן,בארה'גווסים
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שרירותיותשליליותתשובות.4

בדרךוביןהפנייהמןהתעלמותשלבאופןבין,הרשותבידינענתהלאשבקשתומי
נגדבעתירהמנהלייםלענייניםהמשפטלביתלפנותיכול,לבקשהלהיענותסירובשל

להכבידכדי,הדבריםמטבע,בהישהמשפטלביתלפנותהחובההטלת.4'הרשות

מנהליתעתירהבהגשתהגבוהההאגרהעקבהןוגאת,האזרחעלסבירהבלתיהכבדה
עורךשללשירותיו,המקריםברוב,להיזקקהצורךעקבוהןהמחוזיהמשפטלבית

ליחןהזדרזההרשותלפיהתמונהעולההמשפטלביתשהגיעומקריםבמספר."דין
.לכךבסיסכלללאשליליתתשובה
מסלשלטונותהעותרתפנתה'י5"מ'נרובן00/1054(א"ת)פ"בה,למשל,כך
וניכויילהכנסותיהבהקשרבידיהםהמצויהמידעאתלהימציאוכיבבקשההכנסה
סירבוהכנסהמסשלטונות.1994-1998השניםביןמעסיקיהמכלמהכנסותיההמס

מסשבפקודתהסודיותקביעתעלבהסתמך,המבוקשהמידעאתלעותרתלמסור הכנסה46
ידיעלאלא,המבקשתשלידהעלנוצרלאהמבוקששהמידעטענהותוך,

תוך,המידעאתלמסורהכנסהמסשלטונותאתחייבהמשפטבית.השוניםמעסיקיה
למבקשתלמסורהמסשלטונותעלהיה,לדעתי.חי4"ש000,15בסךבהוצאותחיוכם

.עיכובללאלההנוגעהמידעאת
ואדם,אמתמסגבייתלצורכיאדםעלהמידעמלואאתמרכזיםהמסשלטונות

,רבותפעמים.לגביוהכנסהמסלשלטונותשנמסרהמידעמהו,עתבכל,לברררשאי
השנתייםהדיווחיםהעתקלקבלבבקשהלשעברמעסיקיואללפנותנישוםיכוללא

תוךנסתיימוהעבודהשיחסימכיווןאוהרגלאתפשטשהמעסיקמכיוון,למשל)

קבלתבלאמסהחזרילבקשהאפשרותהנישוםמןנמנעתאלוובמקרים,(דעותחילוקי
.ההכנסהמסבמשרדיהאצורהמידעכל

למסורסירבואותו)המידעאתלמסורהרשותנציגימסכימים,אחריםבמקרים
אחריאולפני,המידעלמסירתבעתירההמשפטבבתילדיוןהגיעםעם(לכןקודם

,סירובקבלתלאחררקערעורזכותמאפשרהחוק,לכאורה,אמנם.המידעחופשלחוק17'ס43
במקרה,לדעתי.מתשובההרשותהימנעותעלגםלערעריהיהניתןשלאנותנתאינההדעתאולם
המינהלסדרילתיקוןלחוק(כ)6'סהוראתאתלהחיליהיהניתן,הרשותמןתשובהכלהיעדרשל

תשובהכמתןכמוהוקצובזמןבמשךתשובהמתן-אישלפיה,1958-ט"תשי,(והנמקותהחלטות)
המינהלסדרילתיקתהחוקשלפיה,סגל'פרופשלעמדתו,זאתעם,ראו.נימוקיםללאשלילית

.162'בע,3הערהלעיל,סגל;המהרעחופשחוקעלחלאיננו(והנמקותהחלטות)
לעשיריםהמידעחופש"סגל'זראו,לביקורת.ח"ש261,2סךעלהאגרהעמדה2001שנתבסוף44

.01.12.25הארץ"בלבד
.5495(3)2000מחוזיתקרין,(פורסםטרם)י"מ'גרונן00/1054(א"ת)מ"ה45
.[חדשנוסח]הכנסהמסלפקודתואילך231'ס46
בערעורהדיוןלפנייוםאולם,העליוןהכבנפטלביתהדיןפסקעלערערוההכנסהמסשלטונות47

המבוקשהמידעאתלספקהכנסהמסשלטונותהתחיבושלפיו,המשיכהעםהסכםעלחתמו
שמקורומידעלקבללשכיריםיאפשרהכנסהמס"ברגרפרויגד'אראו.במשקהשכיריםלכל

.01.12.18הארץ"במעביד
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מקוםהיהלאכימעידהכזוגישה.'כן8לעשותהצורךבדברהמשפטביתשלרמזים

יתייאששהמבקשהייתההרשותשלתקוותהוכי,מלכתחילההמידעשלמסירתו-לאי
הכרוכיםהניכריםוהכסףהזמןמשאביאתישקיעולאעליוהמוערמיםהקשייםמן

למידעבנוגעכי,גםיצוין.דיןפיעלזכויותיואכיפתלצורךהמשפטלביתבפנייה
המושגתהחודשיםמספרבתהדחייהלעתים,בגילויוחפצהאינהשהרשותציבורי
היוםמסדרהמידעמבוקששבוהנושאהסרתידיעללרשותמועילה,זובדרך

.הציבורי
הוצאותבתשלוםהרשותאתיחייבוהמשפטשבתיהראוימןאלובמקרים,אכן
חפצההיאשאיןמידעלמסורשלאתמריץלרשותיהא,כןלאשאם,משמעותיבסכום

גורמותהמשפטלביתפנייהשלשהעלויותמכיוון.המשפטתבביתהדיוןעדבפרסומו
החיובעל,בערכאותלבירורמובאמוצדקיםהבלחיהסירוביםמןמקצתשרקלכך

הנמוכהההסתברותאתתשקלללאשהרשותכדי,מספיקגבוהלהיותבהוצאות
למסורתמריץכללהשאיןמסקנהלידיותבוא,נמוךבגובהפיצויעםלהתרחשותו

.מרצונה50שלילימידע
יערי01/1279(א"ת)מ"בעתלמצואניתןשרירותיתשליליתלתשובהנוספתדוגמה

הנוגעהמידעכלאחלולמסורהעותרביקשזהבעניין.יפוי-א"תעיריתראש'נ
המתייחסיםהמסמכיםואתאביב-תלבעיר"עזריאלימגדלי"לבנוגעהשבחהלהיטל
.כהןדןהדיןעורךשללמשרדוהשבחההיטלבענייניהעירייהמטעםהטיפוללמסירת
השבחהלהיטלהנוגעיםמסמכיםכלבידיהאיןכיהמשפטלביתהודיעההעירייה
היטלהיהודאיכיקבע,פסקניתבהחלטה,המשפטבית.כהןהדיןעורךבידיולטיפול
הנוגעיםהמסמכיםאתלמסורהעירייהאתוחייב,ממנולפטורהחלטהאו,השבחה
.קחמיםאינםכיהצהירהשהעירייהמסמכיםאותם,בדבר

,בקשתובניסוחטעההעותרזהבמקרהכיהנה,בנקללבירורשניתנה,האמת
הנושא,בפועל.העותרעםיחדלטעותהמשפטלביתאפשרה,העירייה,והרשות
אלא,השבחההיטלהיהלאכהןהדיןעורךשללטיפולואביב-תלעירייתשמסרה
"בינויפינוי"הסכםשלהיזםבידיקיומו-איעקבלעירייההמגיעהפיצוישאלת
ידועהיההעירייהשלאנשיאף,ואולם.היזםבידיהקרקעחכירתמהסכםחלקשהיווה

.(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)יפו-אביב-חלעירית'נכצמן01/1078(א"ת)מ"עתראו48
תלעיריתאתהמשפטביתחייב,שםכצמןבעניין49

-

בסךדיןעורךטרחתובשכרבהוצאותאביב-ביבא
.מ"מעבתוספתח"ש000,15

בתשלוםהרשותחויבהשבהם2000בעבתדיןפסקיעפיעלדיווחהאמריקניהמשפטיםמשרד50
חויבהנוספיםהליכיםכחמישה.אחדכלדולר000,200-ל000,150שביןבסכומיםהוצאות
,האמריקניהמשפטיםמשרדשלהשנתיח"הדו,ראו.דולריםאלפיעשרותשלבהוצאותהרשות
.29הערהלעיל

(3)2001מחוזיתקדין,(פורסםטרם)יפו-אביב-הלעיריתראש'ניערי01/1279(א"ת)מ"עת51

9044.
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לעותרלא,הטעותאתלהסבירטרחולאהםהעוהר52בידיהמבוקשהמידעמהובדיוק
,משמעותחסרהנראהככלשיהיהצולהוציאהמשפטלביתוגרמו,המשפטלביתולא

,באמתהעותררצהאותםהמסמכיםממסירתלהתחמק(זהבשלבלפחות)הצלחהתוך
.המידעחופשחוקשלהבעלותוברציונלהדמוקרטיברציונלמעילהותוך

אחריםומשאביםאדםכוחהקצאת-אי.5
והןהאדםכוחבתחוםהןמשאביםהקצאתמחייב,המידעחופשחוקשלקיומו
החוקלביצועמיוחדיםתקציביםהוקצושלאכמעט,בפועל,ואולם.התקציבבתחום

מושבלהתקייםנועד,2001נובמברבחודששנערך,השלישיהמידעחופשבקונגרס)
בהיעדרהחוקעלממוניםשלשיחרב-מאיןישלעשות":הכותרתתחתמיוחד
עצמןעלליטולששותשאינןברשויותנתקליםהחוקביצועעלוהממונים,("תקציב

יעסוקהממונהכימחייבאינואףהחוקכי,יצוין.מחייבשהחוקהעבודהתוספתאת
.משרתוחבמלואהמידעחופשבחוק

בהןויש,זולותאינןהאגרות.באגרה54חחבתהחוקלפימידעכלכמעטשלמסירתו

העלותאתלאכנראהכיאם,המידעמסירתשלהעלותמןקטןלאחלקלממןכדי כולהי5
חלקרקמחזירותשםהאגרותכי,מלמדתהברית-בארצותהנעשהבדיקת.

כהוצאותהנתפסות,לציבורהמידעמסירתעלהכבדותההוצאותמןביותרמזערי
יותרעלהאמריקניהתחבורהמשרדמרוות,למשל,כך.הדמוקרטיתבמסגרתהכרחיות
(2000לשנת)שנתיתבעלות,במשרדהמידעחופשלנושאהמוקדשיםתקניםמתשעה

שיעור,בלבד409,22$שללסכוםהגיעושנהבאותהמאגרותההכנסות.378,454$של
האמריקניההגנהבמשרד.המידע56חופששלהביצועמתקציב%5-מפחותהמהווה

.התביעהלניהולקשורויהשדבעירייהגורםעםהמחברשלמשיחהבבירורעולהכך52
חופשחוקביישוםשיעסוקכך,הממונהשלמשרתוייחודאתקובעאינוהמידעחופשלחוק3'ס53

אחדעללהטילהחובהחלההציבוריתהרשותראששעלהיאהחוקגישת.בלעדיבאופןהמידע
שעומסיתברראםייעשההדברכיהיאההנחה.החוקליישוםהספציפיתהאחריותאתמעובדיה
.זאתיצדיקהמידעלקבלתהבקשות

שאדםמידע"שלבמקרהפטורקובעה6תקנה.1999-ט"תעע,(אגרות)המידעחופשתקנותראו54
שעותארבעבעדטיפולמאגרתוכן,בקשהמאגרתפטור,וזכויותיועצמואודותעלמבקש
הנוגעותבקשות(צילומיםעבוראגרהלמעט)מאגרהפטורות,10תקנהפיעל,כןכמו."עבודה
שלהפנימיותההנחיותהיינו,המידעחופשלחוק6'סלפיהציבורלרשותלהעמידשישלמידע
.מקומיותרשויותשלהעזרוחוקיהרשות

מוניםוכמהכמההעולהסכוםח"ש01.1עלעומדתעמודכלשלצילוםבגיןהאגרה,למשל,כך55
בקשהואילו,ח"ש76בגובההנהבקשההגשתבגיןאגרה.עמודצילוםשלהראליתעלותועל

שעתלכלח"ש40שלסכוםלפי,השלישיתמהשעההחל,עבודהשעותלפיגםתחויבמורכבת
שלמעבירעלויות)ברוטוח"ש600,4-כשלחודשילשכרשקולת"ש40שלשעהשכר.עבודה

חוקיישוםשלוהעקיפותהישירותהעלטותכלכילטעתמתיימרהמחבראין.(ח"ש900,5
מכוסההעלויותמןמשמעותיחלק,הפחותלכל,כיאלא,אגרותבאמצעותמכוסותהמידעחופש
.זובררך

.הערה18ראולעיל56
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ההכנסותואילו,000,500,36$היו2000בשנתההוצאות:יותרעודגרועהמצב
ההוצאותכלמסך%2-מפחותהמהווה,000,666$שללסכוםרקהגיעומאגרות
אתהןלקבועממשלתיתרשותכלחופשיתהברית-בארצותכי,יצוין.המידע57לחופש
התקנותאתהתקיןהמשפטיםשר,בישראל.מגבייתןהפטוראתוהןהאגרותגובה

,פטוריםאוהנחותקבעשלאכמעטולמעשה,לחוקהכפופותהרשויותכלעלהחלות
השרהתעלם,בכך.בעצמןמיוחדותהנחותאופטוריםלקבועלרשויותאפשרלאואף

תוךתיעשההאגרותקביעת"לפיה,המידעחופשלחוק(א)18סעיףמהוראתלמעשה
(ב)18סעיףומהוראת,"לקבלתוהפוניםושלהמידעשלהשוניםבסוגיםהתחשבות

לגביהנושנקבעהיחידהחריג."מאגרהפטוריינתןבהןנסיבותייקבעו"לפיהלחוק
.הרשותםשלפנימיותהנחיות
חוקעללממוניםהממשלתיותהרשויותמןאחדותמתייחסותשבוהרצינותחוסר
החוקביצועעלהממונהשהעזהוהחריגהאמיץח"ברולשיאמגיעהמידעחופש

המשרדכיעולהח"הדומן.הכתבעללהעלות,שפיגלמןאהובה,התחבורהבמשרד
התקנותמןעותקכגון)ביותרהבסיסיהמידעאתעצמהלממונהאףמלספקנמנע

הדוארבמערכתהשימושכגון,ביותרהבסיסייםהעבודהכליואת(המשררשבאחריות

:חומרתםלאור,במלואםמובאיםלהיותראוייםהדברים.האלקטרוני

נגישותהחוקביצועעלהממונהשללרשותההועמדהלא,היוםעד"
האינטרהנטלרשתאףאו,במשרדהקיימותמידעלמערכותבמחשב

בההקיימותוהתקשורתהמידעולמערכותבמשרד(הפנימית)

:המאפשרות

לעמודלהשתאפשרבזמןוחסכוניתמהירהמשרדיתפניםהתכתבות.א
)outlook-לגישה)החוקשקבעהזמניםבלוחות

...תקנותקבציכמו,ברשתהקייםלעבודתהחיונילמידענגישות.ב
.ועוד...ספריה

,למחשבלנושאייחודיותותוכנותחומרהלרכישתתקציבאין-
ממידעונקייםזמיניםמידעמאגריליצירת,האגפייםהנציגיםלהכשרת
זמיניםוטפסיםנהליםמאגריליצירת,עסקיואובפרטלפגועשעלול
.לציבור

חייבהחוקפישעלהרבהמידעועריכתריכוזלמימוןתקציבאין-
המידעלהפקתהנדרשתהעלותלכיסויאוולפרסםליזוםהמשרד
נדרשבהםבמצביםבמיוחדקשההטיפול.הציבורידיעלהנדרש

.הערה21ראולעיל57
(ד)18'ס.עצמואודותלמידעאדםבקשתעלתחולנהלאהאגרותמרביתכינקבעעצמובחוק58

לתקנות6תקנה,זכויותיואודותעלאדםשמבקשלמידעזהפטורהרחיבוהתקנות.לחוק
בכנסתהדיוןבעתבשארהעזמיכ"חשביטאחששבעקבותבאהזוהרחבהכינראה.האגרות
.10הערהלעילראו.החוקעלוהשלישיתהשנייהבקריאה
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,מהשביםעובדיהעסקתכמו,יקרהלמשרדשעלותויקרא"כלהפעיל
.59"בהכנסותמותנותבהןשההוצאותביחידות,עיבודיםוהרצת

הטכניהצד:המשפטבתישלתפקידם.ה

הייובשנות.המידעחופשחוקשלבהטמעתומאודחשובתפקידשמורהמשפטלבתי
,בכלל,החוקלהפעלתהסטנדרטיםאתלקבועהמשפטבתיעל,החוקשלהראשונות

שלתפקידם,אחרותבמילים.בפרט,נשכרלחוקציות-באיהחוטאיוצאשלאולדאוג

,המידעחופשלחוקברצינותלהתייחסשעליהןלרשויותלהבהירהואהמשפטבתי
בתיעל,זומטרהלהשיגמנתעל.פיועללספקשחובהמידעכלבמהירותולספק

שלניסיוןכללמנוע,החוקלפימחלוקותלבירורומהיריעילהליךלספקהמשפט

רשויות,ניכרותבהוצאותחיובשלבדרך,ולהעניש,החוקאת"למסמס"הרשויות
.כהלכה60נהגושלא

למסירתבקשותעלהמשפטיתהמערכתמגיבהשבהלמהירותמסורמכריעתפקיד
אבל,אמפירייםממוצעיםלהציג,החוקלהפעלתזהמוקדםבשלב,קשהאמנם.מידע

הפנייהמןשעוברהזמןמשךתיקיםמעטשבלאמעלההדיןפסקיבעובדותעיון
(ראשונהבערכאה)המשפטביתלהכרעתועדהרשותאלהאזרחשלהראשונה

מטרתאתמשרתהזמןחלוף,מסוימיםבמקיים.כשנההואהמידעלגילויבעתירתו
,למשל,כך.המידעבקשתנשואאתהציבוריהיוםמסדרמסירשהואבכך,הרשות

בנושאהמדינהפרקליטתשלדעתהחוותהשיפתנדונה"הארץ"עיתוןשלבעתירתו
חלפהזובעתירה.6!לדיןנתניהובנימיןמרלשעברהממשלהראששלהעמדתו

המחוזיהמשפטבביתישעיההשופטשלדינולפסקועדהעיתוןפנייתממועדשנה

מוסיכ"חשלבענחנו.הלאומיהיוםמסדרירדהבוערהנושאשבהשנה,אביב-בתל רז62
המצוייםלשטחיםהקשוריםנתונים,הפוליטיתפקידולצורך,לבררהלהביקש,

המקוריתהפנייה:יותררבזמןאףההליכיםנמשכוזהבמקרה.האזרחיהמנהלבידי
לאחרוחציכשנה,2000ספטמברבחודשורק,1999מאיבחודשהייתההרשותאל
ארוכהעודוהדרך,הרשותשהעלתההמקדמיתהטענהאתהמשפטביתדחה,מכן

.ראולעילהערה5917
.ואילך49להערהטקסטלעילראו60
שמורעותק)(פורסםטרם)המשפטיםמשרד'נהארץעיהוןהוצאת00/1635(א"ת)פ"הראו61

בתאריךניתןהדיןפסק,2000אוקטוברבחודשהייתההמידעלקבלתהפניה)(כמערכת
.(הארץעיפץעניין:להלן)(2001.9.3

,10269(3)2000מחוזיתקרץ,(פורסםטרם)האזרחיהמנהלמפקד'נרז99/648(ם-י)פ"ה62
פנייה)(כמערכתשמורעוהק)(פורסםטרם)י"מ'נעוטר01/1054(א"ת)מ"עתגםראו.10279
שבהםהליכיםגטהיוכילצייןיש,זאתעם.ענטזךעניין:להלן)(2000ספטמברכחודשלרשות
,כך.כישראלהמשפטבתימערכתעלבעומסבהתחשבבוודאי,שיאבמהירותהדיןפסקניתן

חודשיםארבעהבתוך,1(()ס"תשמ"פ,לף'נעציון00/282(ם-י)ס"בההדיןפסקניתן,למשל
.מידעלקבלתהפנייהמיוםבלבד
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אתלהקדיםהעליוןהמשפטביתרשמתסירבהאהדבעניץ.עצמהבעתירהלהכרעה
שאלותמעלההערעורכיבפנייהשנטעןאף,המידעחופשהגקלפיבערעורהדיון

.ההוק63בענייןוראשוניותעקרוניות
הטמעתובתקופתלפחות,המידעהופשהוקלפיבבקשותהטיפולאתלזרומנתעל

שופטהמנהלייםהמשפטבבתילהקצותהיהראויכיסבוראני,הרשויותבקרב

שפורסמובהחלטותעיון,בפועל.אליויגיעוהמידעהופשחוקתיקישכל,מתמהה
מתיקביותרשטיפלוהשופטיםהםמעטים,פלפלדרורהר"דהשופטתמלבדכימעלה

בעתירותטיפלואביב-בתלהמהוזיהמשפטבבית,כך.המידעהופשהוקבתהוםאהד

שמונהלפהות2001שנתלסוףועדלתוקףכניסתושמאזהקצרהבתקופה,החוקלפי
.(!)שונים64שופטים

המהותיהצד:המשפטבתישלתפקידם.ו

החוקשלהמהותייםהכלליםשלבעיצובםגםביותרהשובתפקידהמשפטלבתי
אתהמשפטבתיעיצבושבההדרךאתלבחוןמעניין,זומבחינה.הראשונותבשנותיו
.הרשותבידימידעשלמסירתו-לאיהשונותהעילות

סבירהבלתימשאביםהקצאת.1
הטיפולאםמידעלקבלתבקשהלדחותציבוריתלרשותמאפשרהמידעחופשהוק

,ולכן,זועילהמגדיראיננוהחוק.65"סבירהבלתימשאביםהקצאתמצריך"בבקשה

,משאביםבהשקעתהצורךבדברהטיעוןקבלת"כיתששנוצר,סגל'פרופשמעירכפי
כיהנהסגל'פרופשלהצעתו.66"ההוקבתכליתהמורהלפגיעהתוביל,גורפתבצורה

הספציפיהמידעלחשיבותמידתיביהםעומדתשאינה,ניכרתמשאביםהשקעתרק"
תוכלציבוריתשרשותראוי...מידעלגילויבקשהדחייתלהצדיקיכולה,המבוקש
באופןסבירהבלתיתהארביםמשאביםהשקעתאםרקמידעלקבלתבקשהלדחות
בית,אכן.י6'"מאומהלאעלמהומהרוב'יצירתבבחינתתהאלהכשהיענות,מפליג

ההגבלותאתלפרשיש,המידעהופשהוקשלתכליתולאורכיפסקהמהוזיהמשפט

אתלהצרלאכדי,בדווקנותולפרשןלכללכהריגותמידעמסירתעלבהוקשנקבעו

.23נחעליוןדינים,(פורסםטרם)המשפטיםשר'נהדיןעורכילשכת00/500א"ע63
-תלמחוזכייצוין.ואזרקלינג,סירוסה,מודריק,ישעיה,פלפל,רוכינשטיין,טלגםהשופטים64

.השיפוטייםהמהוזותמביןהעמוסהואאביב
.המידעהופשלחוק(1)8'ס65
.166'בע,3הערהלעיל,סגל66
.שם,שם67
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הוראותלאורהמתחייבתלמידהמעברהמידעאתלקבלהמבקשהאזרחשלצעדיו החוק68
.
אלכי,מחד,המשפטביתהצהיר'י9"מ'נמוטולהדוידופ00/1171(א"ת)מ"בעת

,מאידךאולם,החוקמטרותלמילויאדםוכוחתקציבלהאיןכילטעוןלרשותלה
החלטהייתןלא"כיוקבע,המבוקשהמידעבלמסירתעלמלהורותהמשפטביתנמנע

גישההייתההענייןבנסיבותהמשפטביתשלגישתו,לדעתי."לקיימהניתןשלא
המשאביםחוסרטענתאתשהעלתהשהרשותהעובדהלאורבייחוד,מדיסלחנית
המערכתמצדהמופנהבמסררבההשיבותקיימת.האוצרבמשרדיחידההייתה

הכסףאתלמצואויש,כסףעולההחוקשלמימושולפיוהאוצרמשרדאלהשיפוטית
.לכך

,סבירהבלתימשאביםבהשקעתכרוכההמידעשמסירתהטוענתרשותעל,לדעתי
בטענה.הנדרשתהמשאביםכמותשלהערכהתוך,מפורטבאופןזוטענהלטעון
בחלק,בפועל.דילהיותצריךלאסבירהבלתימשאביםהשקעתבדברסתמית

בהקשרהרשותשלטענהעםממששלהתמודדותהדיןבפסקיניכרתלא,מהמקרים

עיריית'נרחל01/1242(א"ת)מ"בעת,למשל,כך.כפשוטהמתקבלתוהיא,זה
בהרצליהרחובותמארבעהתושביםותשעהשמוניםשלבקשתםנדונה"הרצליה
ארוכהשורהלהםלספקהעירייהמןוביקשו,אגרותלשלםהעירייהידיעלשנדרשו

חלקרקלמבקשיםלתתהסכימההעירייה.האחרונותהשנהמארבעיםמסמכיםשל
לחוק(2)8-ו(1)8סעיפיםעל,היתראתלמסורבסירובה,והסתמכה,המסמכיםמןקטן

להורותוסירבה,העירייהעמדתאתקיבלהרובינשטייןהשופטת.המידעחופש
.מרצוןשמסרהזהעלנוסףמידעלמסורלעירייה
במישור"סבירהבלתימשאביםהקצאת"שלהטענהאתכללמנתחאינוהדיןפסק

מסוגטענהתתקבלבטרםכיאלא,מוצדקאינוהדיןפסקכיטועןאניאין.העובדתי
היה,למשל.סבירהבלתיהנההמשאביםהקצאתאמנםכילהוכיחהעירייהעלהיה,זה
נתוניםאילו,הרלוונטייםבתיקיםברשותהמצוייםמסמכיםאילולפרטהעירייהעל

.האמורהחיפושמורכבכמהועדבארכיבחיפושלאחררקלאיתורניתנים
גםלתרוםיכולהבקשהלמילויהנדרשיםהמשאביםהיקףאתלהעריךהרשותחיוב
המשאביםבעלותלשאתמוכןיהיהבמידעהמעונייןשהאזרחייתכן:אחרבמישור
האזרחשלהמוצדקרצונוביןלאזןיהיהניתן,כזהבמקרה.בקשתולמילויהנחוצים
מאמצעיהלהקצותשלאהרשותשלהואאףהמוצדקהאינטרסלביןבמידע

טרם)הפניםבמשרדהמידעחופשחוקעלהממונה'נלירן01/1067(א"ת)מ"עת,למשל,ראו68
.1(1)ס"תשמ"פ,לוי'נעציון00/282(ם-י)מ"ה;(במערכתשמורעותק)(פורסם

.(כמערכתשמורעותק)(פורסםטרם)י"מ'נמוטולהדוידוב00/1171(א"ת)מ"עת69
19972(3)2001מחוזיתקדין,(פורסםטרם)הרצליהעיריתנגדרחל01/1242(א"ת)מ"עת70

.(רחלענטן:להלן)
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המשאביםאתלממןהאזרחהסכמתשלבדרךסבירבלתיבאופןהמצומצמים
.מכיסוהמידעלאיסוףהנדרשים
.תושביםותשעהשמוניםשלמשותפתבבקשהעסקהרחלפרשתכילצייןישעוד

האזרחיםלמספרביחסגםלהימדד,לדעתי,צריכההמשאביםהקצאתשלסבירותה
מהןאחתשכלנפרדותבקשותותשעשמוניםהוגשולוהאם.במידעהמעוניינים

הייתההמשותפתבבקשהשנתבקשהרבהמידעמןשנייםאולאחוזרקמתייחסת

גם,המשפטביתהיההאם?הבקשותותשעהלשמוניםמהיענותנמנעתהעירייה

ביתשלהדיןפסק?המבוקשהמידעאתלספקהעירייהשלסירובמגבה,זהבמקרה
שלהשיקולבבדיקתהמבקשיםשלהרבלמספרםהתייחסותכלמכילאינוהמשפט

.1י"סבירהבלתימשאביםהקצאת"
המשאביםהקצאתתיחשבמתילשאלהמבחןלהציעמבקשאני,זונקודהלסיכום
בעליואתבציבורהרואההתאוריהעלמתבססהמוצעהמבחן.סבירהלבלתיהנדרשת

ראשהיהיכולהאם:המידעאתעבורוהמחזיקהציבורכנאמןהרשותואתהמידעשל
הרשותועובדי,ימיםשבועבתוךלרשותויועמדהמידעכילדרושמדוברשבההרשות

המידעאתלקבליכולהרשותראשאם.ומענותטענותכלאהמשימהאתמבצעיםהיו
כקבוע,יוםשישיםאושלושיםבתוךהמידעאתלקבליוכלשהאזרחראוי,שבועתוך בחוק12

המידעאתהרצליהעירייתראשביקשהאילו,רחללענייןזוגישהיישום.
שולחנהעלהמידעאתלהניחהדרךאתמוצאיםהיוהעירייהואנשי,העותריםשביקשו

ראשגםאם.העותריםלרשותגםהמירעאותואתלהעמידהיהראוי,קצרזמןבתוך
כילהאומריםהיושעובדיהאו,המידעאתלקבלהייתהיכולהלאהרצליהעיריית
כי,לוזקוקההיאאמנםאםשובלשקולממנהומבקשיםביותרניכרתבעבודהמדובר

.העותריממעבורהחומרבהכנתלטרוחהרשותאתב"לחאיןאז
הןבטרםהרשויותעינילנגדשיעמודראויאולם.ליישוםפשוטאינוהמוצעהמבחן
.סבירהבלתימשאביםהקצאתשלבעילהמידעלבקשתלסרבמזדרזות

ראו.גלובסבעיתוןשפורסמובמאמריםהדיןפסקמתןלאחרנמשךזובפרשההפולמוס71
;2001.11.19-18גלוכס"העיריהלטובת,צדדיותחד:המידעחופשחוק"אגגלסמן'מ

'צ;2001.12.3-2כלועס"בשקיפותנהגההרצליהעיריית:המידעחופש"שניר-בראף'א
גלובס"?האמנםהמידעחופשחוקפיועלבשקיפותנהגההרצליהעיריית"'הורוביץ

שלאחבלאשר,החומרהיקףבדברהעובדתיתהשאלהנדונהאלובמאמרים2001.12.17-16
.המשפטביתשלדינובפסקביטויהאתמצאה

.המידעחופשלחוק(ב)7'ס72
,הרשויותעםמדימחמיר"הרשותראשמבחן"כיהעיר,זהמאמרשלטיוטהשקראמעמיתיאחד73

שלעבודתהסדריבקביעתרחבדעתשיקול,ניהולהעלהמופקד,הרשותלראשלאפשרראוישכן
שלאחייניתהמבחן"והוא,הישראליתלמציאותיותרהמתאיםמבחןלהציעשישייתכן.הרשות
נכנסהאילומוסרתשהייתהמידעלמסורחייבתהרשותתהיה,זהמבחןפיעל."הרשותראש
,הסטודנטיתאחייניתיזו"ואמרה,אחייניתהאתהציגה,הרלוונטיתלמחלקההרצליהעירייתראש
."להלעזורבבקשהנסו,כאוניברסיטהלעבודהחומרצריכההיא
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המידעחופשחוקלפיבבקשותשלאטייםצדדיםמעמד.2
ואולם.בדברהנוגעתהרשותאלאזרחבידימוגשתהמידעחופשחוקלפיבקשה
,אחרלאזרחהנוגעיםשיקולים,המידעאתליחןאםהרשותבהחלטתמעורבים,פעמים
בצדדיםפגיעהלמנוערצוןמתוךהמידעאתמלמסורלהימנעלנסותעשויהוהרשות
המשפטבתישלמגמהעלהנוכחיבשלבכברלהצביעניתן,זהבנושא.שלישיים
.מידעלקבלתבבקשותשלישייםצדדיםשלמעמדםאתמשמעותיבאופןלצמצם
הרשותעםשעובדיםמסחרחםגופיםכימקריםבמספרהמשפטבתיפסקו,כך
מי,ולפיכך,החוקלפימידעגילויחובתמוטלתהרשותעלכיבחשבוןלהביאצריכים

התקשרותאותהפרטיכילדעתצריךהמידעחופשחוקהלשעליוגוףעםשמתקשר
חופשחוקלפינגישיםלהיותהופכיםהתקשרותלצורךידועלהנמסריםופרטים
."המידע
להציבחייב,לרשותעצמוהואשהעבירמידעמסירתלמנועהמבקשמסחריגוף
.אחרלגורםהמידעאתתגלהלאהרשותכיתנאי,לרשותהמידעמסירתבטרם,מראש
לחוק(7)(ב)9לסעיףבהתאםהמידעאתלמסורשלאתוכלהרשותכיייתכןזהבמצב
תנאיהיהגילויו-שאי"מידעלמסורחייבתאינההרשותכיהקובע,המידעחופש

ביןאיזוןלאחרהמידעאתלפרסםעשויההרשותאלובמקריםגם,אמנם."למסירתו

הציבורילענייןוכןבמירעהמבקששלעניינולביןהשלישיהצדעלהגנהשלהטעם

."המידעאתלמסורלרשותלהורותסמכותהמשפטלבית,כןכמו.המידעתשבגילוי
התנהאםמשמעותיתגובריםהמידעפרסוםאתלמנועהשלישיהצדשלסיכוייוואולם

.יפורסםשלאבכךהמידעמסירתאת
לעשותהמבקשבדעתשימושאיזהלשקולרשאיתאינההרשותכינפסק,כןכמו
משרדשערךסקרממצאינתבקשו,י7י"מ'נענטר01/1054(א"ת)מ"בעת.במידע

הספקאתלתבועמנתעלהסקרבממצאילהשתמששהתכווןחקלאיבידיהחקלאות

הגשתאתשיאפשרהמידעממסירתלהימנעביקשהחקלאותמשרד.זרעיםרכשממנו
כדישימושבויעשההמידעמבקשלפיוהשיקולכיקבעהמשפטביתאולם,התביעה
הרשותשאיןעולהממנה,זופסיקה.הרשותעבוררלוונטיאיננושלישיצדלתבוע
מהווה,אחריםצדדיםביןבסכסוך"להתערב"שלאבמטרהמידעלמנוערשאית

עליוןתקרין,(פורסםטרם)לירן'נמ"בע.אם.פי.סישלמיסודהלייזוםהחברה01/6576א"ע74
יכולשבהם,המכרזיםבדינינקבעודומיםכללים.(לישוםהחברהעניין:להלן)186(3)2002

העיוןאשרההצעהאוההחלטהשלבחלקיםלמעט",במכרזהזוכהבהצעתלעייןבמכרזהמפסיד
,שלההחוץביחסי,המדינהבבטחוןלפגועאומקצועיסודאומסחריסודלחשוףעלולבהם

.826ת"ק,1993-ג"תשנ,המיכרזיםחובתלתקנות(;21ף'ס."הציבורבבטחוןאובכלכלתה
אשרשלישילצדטיעוןזכותמתןמסדירהמידעחופשלחוק13'ס.המידעחופשלחוק10'ס75

.בולפגועעשויההמידעמסירת
מידעמסירתעל"יורהלאהמשפטביתכיגםנקבע(17ה'בסאולם,המידעחופשלחוק17'ס76

."טענותיולהשמיעהזדמנותהשלישילצדשנתןלאחראלא,שלישיצדבזכויותלפגועהעלול
.62הערהלעיל,עיטרעניין77
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לצורךבמידעעניינואתלגלותכללחייבהמבקשאיןשלפיוהעיקרוןשלקונקרטיזציה קבלתף7
.

למסורעומדתשהרשותשלישילצדהודעהמתןהמחייבמנגנוןכוללשהחוקאף
השלישיהצדאלפנתהלאהציבוריתשהרשותמקוםכינפסק,בו9ילפגועהעלולמידע
אתלדחותבניסיוןמחדלהמאחורילהסתתרהיאתוכללא,המידעחופשחוקפיעל

עם.ארכה80מתןללאהמידעבמסירתחויבהוהרשות,החוקלפיהמידעמסירתמועד

מתייצבהיהלהיפגעהעומדהשלישישהצדמקוםגםההחלטההייתהזואםספק,ואת

.בזכויותיולפגיעהוטוען,המשפטביתבפניבעצמו

הרשותשלהתקיןהתפקודמשיבושוהחקים"הפנימייםהדיותם"חריג.3
עלולגילויואשר"מידעלמסורחייבתאינהציבוריתרשותכיקובעהמידעחופשחוק

'!"תפקידיהאתלבצעיכולתהאתאוהציבוריתהרשותשלהתקיןהתפקודאתלשבש
רשויותעובדיביןפנימיותהתייעצויותשלתרשומות,פנימייםדיוניםבדברמידע"וכן

עיתוןבבקשתהדיוןשלבמרכזועמדואלוחריגים.82"יועציהןאוחבריהן,ציבוריות

,ארבלעדנה,המדינהפרקליטתשלדעתהחוותאתהמשפטיםממשרדלקבל=הארץ"
יש,לדיוןכרקע.נתניהו83בנימיןבדימוסהממשלהראשאתלדיןלהעמידשהמליצה

,המדינהפרקליטתשלעמדתהאתקיבללאלממשלההמשפטיהיועץכילציין
פרקליטתשלהנוגדתהמלצתהעצםוכי,נתניהומראתלדיןלהעמידשלאוהחליט

.ברביםכברפורסםהמדינה
לביןהנורמטיביתהרטוריקהביןממששלפער,לדעתי,מגלהזהדיןבפסקעיון
.המשפטביתבפנישעמדהחשובהקונקרטילמקרהביישוםהמדיניותשלמימושה

,תהיההמשפטביתמגמתכיישעיההשופטקובע,העקרונותקביעתשלהרטוריבצד
לאהמשפטביתכןכמו.האפשרככלרבמידעגילוילאפשר,החקיקתיתהתכליתלאור
משמעותישאינושיבושאוקלהפגיעהבכךתיגרםאםאףמידעלגלותלהורותיהסס

הואבגילוישישהציבורישהענייןישתכנעאם,הציבוריתהרשותשלהתקיןלתפקודה
.הסירובנימוקיעלועדיףגוברוהואומשמעותחשיבותבעל

.88הערהלהלןראו78
.המידעחופשלחוק13'ס79
שמורעותק)(פורסםטרם)דהותלענייניהמשרד'נהארץעיתוןהוצאת00/3662(א"ת)'המ80

צדלכליפנהכיהמבקשהעיתוןשלהתחחכותועלגםהמשפטביתהסתמךזובפרשה.(כמערכת

עם,להעירראוי.הפרסוםלפניתגובהלקבלהבבקשההמידעמפרסוםלהיפגעהעלולשלישי
למנגנוןהולםתחליףמהווהאינה(העיתונאיתהאתיקהכללילפיהמחויבת)זופסחהכי,זאת

ואילו,המידעפרסוםאת,מקרהבשום,ממעתאינהלחרובההפנייהשהרי,המידעחופששבחוק
ולא,לחלוטיןהפרסוםאתלמנועלנסותהשלישיהצדיכול,המידעחופשלחוק13'סלפיבפנייה

.תגובהלולהוסיףרק
.המידעחופשלחוק(1)(כ)9'ס81
.המידעחופשלחוק(4)(ב)9'ס82
.61הערהלעיל,הארץעיתוןעניין83
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לפיוסטנדרט,זהבהקשר,ליישםסגלזאב'פרופמציעהמידעחופשחוקעלבספרו
תוכלהרשותפעילותשלורציניחמורלשיבושגבוההודאותבדרגתסכנה"רק

ביתשקבעהמבחןאתובחומרתובלשונוהמזכיר,זהסטנדרט.84"גילויאילהצדיק
אהרן,העליוןהמשפטביתנשיאבידיאומץ,הביטו84חופשעבורהעליוןהמשפט

ישעיהוהשופט,סגל86'פרופשלספרוהופעתלרגלבטקסשנשאבהרצאה,ברק
מטעםהמידעמסירתלמניעתהראויהמידהכקנההאמורהסטנדרטאתהואאףמאמץ

.זה
פרקליטתשלעמדתהחשיפת,דנןבמקרהכיקובעישעיההשופט,שבפועלאלא
כמו,שהפרקליטההסיכוןשללהתגשמותולוודאותקרובהברמהתביאהמדינה
באופןעמדהמלהציגיירתעו,לממשלההמשפטיליועץהמייעציםאחריםגורמים

אמוןליחןשניתןמשוכנעאני.הענייןבנסיבותלכתמרחיקתווקביעה,לדעתי.חופשי
המשפטיהיועץבפניהמקצועיותדעותיהאתלהביעתהססלאכיהמדינהבפרקליטת
סותרתדעהשלקיומהעצם,ממילאכייצוין.להתפרסמ87צפויותהןאםגםלממשלה

להעבירהיההעותריםביקשואשרוכל,קרביםכברפורסמההמדינהפרקליטתשל
ביןהמחלוקתשעצםמכיוון.המדינהפרקליטתשלדעתהחוותנימוקיאתלהם

המשפטייםנימוקיהפרסוםהיהכיצדלדעתקרוא,פורסמהכברליועץהפרקליטה
אתלטעוןאףוניתן,דעתהלחוותהחופשיתוביכולתההפרקליטהשלבמעמדהפוגע
שתיביןלשפוטלציבורלאפשרבלא,נתקבלהלאשעמדתההעובדהפרסוםכי:ההפך

באופןדעתהלהביעבעתידהפרקליטהשלביכולתה,לכאורה,הפוגעהוא,העמדות
.חופשי

המידעבבקשתהמטרהבדיקת.4
.88"לבקשתוהטעםאתלצייןחייבהמבקשאין"כיבמפורשקובעהמידעחופשחוק

והוא,שבחוקהחשוביםהחידושיםאחדאתכולל"זהסעיףכימפרטתהחוקהצעת

אתמבקשהואשבגללוהטעםאת...המידעבבקשתלצייןחייבאינוהמידעשמבקש
למסורהמידעמבקשאתמחייבאיננומידעלחופשלזכותהעיוניהבסיס.89"המידע

לחופשהעיקרייםהטעמיםמןאחדכללגביתקפיםוהדברים,לבקשתוהטעםאת

מדינת'נ.א.ב.אאבותבתיאיגוד01/344(ם-י)מ"עתגםראו.199'בע,3הערהלעיל,סגל84
בתיאיגודעניין:להלן).12366(1)2022מחוזיתקדין,(פורסםטרם)הבריאותמשרד-ישראל
.(אבות

.871זד"פ,הפטםשר'נ"העםקול"חכרת53/73צ"בגהשוו85
.95,103(ג"תשס)גהמשפטקרית"המשפטוביתהמידעחופש"ברק'א86
במשרדהמצרעחופשעלהממונה'נמ"כעהארץעיהוןהוצאת01/295(ם-י)מ"עתהשוו87

לאכילצפותיששםבעלימאנשיםדווקא)445(2)2002מחחיתקדין,(פורסםטרם)הבריאות
.(תפורסםשדעתםמכךיירתעו

.המידעחופשלחוק(א)7'ס88
.397ח"ה,1997-ז"תשנ,המידעחופשחוקלהצעת(א)7'ס89
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עשוימידעכל,הדמוקרטיהטעםפיעל.הבעלותיךוטעםהדמוקרטיהטעםהמידע

מדועמראשלהסבירממנולדרושואין,האזרחבידידעהלגיבושהבסיסאתלהוות
:כיהחוקבהצעתצויןבצדק,הבעלותלטעםאשר.לודרושאחראוזהמידע

לשאלהחשיבותאין,הציבורמנכסינכסלמעשההואשהמידעכיוון"
.י9"לבעליוהמידענחוץמדוע

המידעחופשחוקכיהמבקשת,זורשימהבתחילתשאוזכרהלאנלוגיהלחזוראם
כאשר,כזושמכונהבריהרי,קליםמשקאותלממכרמכונהשמופעלתכדרךיופעל

לשתותיכולהוא:המבקששלבמטרתומתעניינתאיננה,המטבעותאליהמשולשלות
המשקהמוכראין.תכולתהאתלשפוךאףאובמתנהאותהלתת,המשקהפחיתאת

.מוצדקתאורציונליתהיאהרכישהמטרתאםבשאלהמתעניין
במסגרתשיקוללשמשיכולידועלהמבוקשבמידעהמבקששלעניינוכייצוין

רקזאתאולם,לחוקותשעשמונהסעיפיםבמסגרתהרשותשעורכתהאינטרסיםאיזת
הדבריםבמצב.אלו92בסעיפיםכמפורט,המידעמסירת-לאינימוקיםקיימיםכאשר
רשאיתהרשותאין,המידעמסירת-לאימיוחדיםנימוקיםמתעורריםלאשבו,הרגיל
.המידעבמתןהמבקששלעניינואתלשקול

במידעהמבקששלעניינובשאלתלדון,אחתלא,החליטוהמשפטבתי,ואולם
בעצםהואהמבקשכילהזכירבלא,המידעלקבלתהואראויאםבשאלהולהכריע
כילהיותצריכההמחדלברירתכןועל(הציבורמןחלקבהיותו)המידעשלהבעלים

אתלולמסורשלאמיוחדותסיבותמתקיימותכןאםאלא,המידעלקבלתזכאיהוא
.המידע
ערבישלעתירתונדונה9'המשפטיםמשרד'נעליאן01/1070(א"ת)מ"בעת
נכסיחוקלפיהכלליהאפוטרופוסידיעלהופקעהגילהבשכונתבבעלותושקרקע

זכאישאינובקביעהנסתיימופיצוייםלקבלתהעותרשנקטמשפטייםהליכים.נפקדים
להעניקהעליוןהמשפטביתנשיאשלהמלצהלקביעהנלוותה,ברם.דיןפיעללפיצוי

ביקש,לפיצויבקשתואתדחההמשפטיםשמשרדלאחר.הדיןמשורתלפניםפיצוילו
.הרלוונטיתהמידעכלאתלקבלהעותר

.ואילךדלהערהטקסטלעילראו90
.לעילהערה9189
,ליתוםהחכרהבעניין.84הערהלעיל,אבותבתיאיגודענייןגםראו.המידעחופשלחוק10'ס92

המבקששלמניעיושבהםגבולייםמקריםייתכנו"כיהעליוןהמשפטביתקבע,74הערהלעיל
ממשיתלפגיעהתגרוםהמידעשחשיפתמוכחכאשר,כגון;רלוואנטישיקשלהוותעשוים

הענייןלביןהמידעשבגילויהענייןביןעדיןאתוןהמצריךבאופן,מוגניםבאינטרסים
."שבהסתרתו

.(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)המשפטיםמשרד'נעליאן01/1070(א"ת)מ"עת93
ודרכי,ההחלטות,השיקוליםאתהמשקפיםוהפרוטוקוליםהמידעמלואאת"לקבלביקשהעותר94

לממונההפניהלמכתבשצורפוהמכתביםביסודשעמדוהדיוניםנערכובהםוהפורומים,קבלתן
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כיאביב-בתלהמחוויהמשפטלביתהסתבר,מידעלקבלתבעתירתוהדיוןבעת
בכך.יהודילגורם(כאלולושהיוככל)בקשתונשואבקרקעהזכויותאתמכרהעותר

:מידעלקבלתבקשתואתתדחהפלפלהשופטתשכבודכדידיהיה

ביתשלחלוטד"מפסוהתעלםהתכחשכשהעותר,זהמקרהבנסיבות"
מכרכשהעותר;הנשיאלהמלצתורקאךוהתיחס,העליוןהמשפט

הציבוריתשהנורמהסבורהאיני;לושייכיםשאינםבמקרקעיןזכויות
.95"לקראתוהציבוריתהרשותשלידההושטתלהיותצריכה

המבוקשהמידעכלאתלוולמסורהעותרשללבקשתולהיענותהיההראוימן,לדעתי
לאיזוהרשותשלענחנהזהואין,שבזכותכענייןהמידעאתביקשהעותר.ידועל

,לפיכך?גרידאסקרנותמתוךמידעלבקשלעותראסורהאם.לונחוץהמידעמטרה
אוליניתןהתרחשהאכןשאם,העותרשלפסולההתנהגותביןקשרכללקבועאין

שלשהמסגרתודאי.הרשותמןמידעלקבלזכותולבין,מתאימיםהליכיםנגדולנקוט
העותרשלהתנהגותואתלבררמתאימהמסגרתאינההמידעחופשחוקלפיבקשה
,הציבורמןכחלק,העותרשלבעלותו.מידעמניעתשלעונשלווליתן,לנכסבנוגע

אותו"להעניש"מקוםהיהולא,בנכסבעלותולשאלתועיקרכללקשורהאינהבמידע

.המידע96מסירת-באי
'נפסיכיאטריתשעקיפההישראליתהעמותה01/1018(א"ת)מ"בעגםהיהכך
שלדיכויכליהואהכפויהאשפהמכשירכיטוענתזועמותה.הבריאות97משרד

,טענותיהלהובחתהניסיונותובמסגרת,חלשותושכבותחריגיםלרדיפתהמדינה
שתיהגישה,המידעאתלספקהמשרדומשסירב,הבריאותממשרדמידעביקשה

.המידעחופשלחוקבהתאםמידעלקבלתעתירות
והורהלבקשההמשפטביתנענה,עתירההעמותההגישהשבההראשונהבפעם

שהגישהנוספתעתירה.בהוצאות98המדינהחיובתוך,שביקשההמידעאתלהלספק
.צונניןשלבמקלחתנענתה,נוספיםפרטיםביקשהובההעמותה
עתרההעותרתכימידעלקבלהעמותהבקשתאת-בדחותו,מצעןהמשפטבית
סבורמדועברורלא.במידענעשהמהלידיעתוהובאולאמשפטבביתזכתה,בעבר
,העותרת.בעברשקיבלהבמידעהעותרתעשתהמהלבדוקמתפקידוכיהמשפטבית

המרוברכיטענההמדעה.פלפלהשופטתשלדעהלפסקבפסקה,שט,"המידעחופשעל
.הפנימייםהדיוניםתרעיסודעלשלאהוכרעהדיןפסקאולם,פנימיותבהתייעצויות

.פלפלהשופטתשלדינהלפסקגפסקה,שם95
שלאפעולתועלהמידעאתלעותרלהעניקפלפלהשופטתשלסירובהנסמך,משפטיתמבהינה96

-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק39-ו12סעיפיםלעקרונותכהתאם,מקובלהוכדרךלבבתום
1973.

(פורסםלא)י"מ'נפסיכיאטריתבתקיפהלמאבקישראליתעמותה98/200871(א"ת)פ"ה97

.(במערכתשמורעותק)
טרם)הבריאותמשרד'נפסיכיאטריתבתקיפהלמאבקישראליתעמותה01/1018(א"ת)מ"עת98

.(במערכתשמורעותק)(פורסם
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המידעחופשבהוקהמנוייםבסייגים,מידעכללקבלזכאית,ואורחתושב99ככל

ובחןהוסיףהמשפטבית.הציבורמןכחלקהזההמידעשלבעליושהיאמכיוון,בלבד
עילותהמידעחופשבחוקישאםלבחוןבמקום,לגופןהעותרתשלהמידעבקשותאת

:המידעאתלעותרתלמסורשלאהרשותרשאיתשמכוחן

הכיווניםלכלהעותרת'יורה'שהפעםהנוכחיתמהעתירההתרשמתי"
,רלבנטיזהמה...פעולותיהאתבפועלידריךמסוייםשמשהומבלי
למשלרלבנטיזהמה?המטפלהפסיכיאטרשלמוצאוארץמהולמשל

רמת,למשל,רלבנטיזהמה?המטפלהפסיכיאטרשלגילומהו
במידעכשהמדובר,הפסיכיאטריהחולהשלהממוצעתההכנסה
...?נפשלכלשווההטיפולבהם,ממשלתייםחוליםמבתיהמתבקש

מיצבורמדוע.הכנסהברמתלאוגםמוצאבארץעניןלואין[לציבור]

חופשחוקבסיסעלמקצועיותלאלידייםשיינתןכאלהפרטיםשל
.100"?ציבוריאינטרסבעללהיותעשויהמידע

,"רלבנטיזהמה"במיליםהמתחילותהמשפטביתשלשאלותיולכלהתשובה,לדעתי
למסורשלאבחוקמפורשתעילהאיןעודכל?רלוונטיזהמה:עצמוביטויאותוהיא
ביתשלמעניינוכללזהאין,כאלועילותמפרשאיננוהמשפטובית,המידעאת

חופשחוק.למטרותיהרלוונטיזהמידעכיהעותרתסבורהמדועהנכבדהמשפט
מידעלולמסורהרשותאתומחייב,רלוונטישאינומידעלבקשלאורחמאפשרהמידע

.למסרודיןפיעלמניעהושאין,קייםשהמידעובלבדרלוונטיותבדיקתכלבלאזה
ואםקייםאינוהואאם,המבוקשהמידעכלאתלייצרהמדינהעלהיהכיטועןאניאץ
,ואולם.הענייןבנסיבותמידעלמסירתהחוקבסייגישמקורןטענותלהעלותניתןלא

,מידעמסירת-לאיהמידעחופשבחוקהמנויותהעילותפיעלממשיותטענותבהיעדר

טענותיהן0צדקתואתהעותרתמטרותאתמלבחוןיימנעהמשפטביתכיראוי
,.

סיכום.ז

התושבושלהאורחשלבזכותולהכרהממששלתרומהתרםהמידעחופשחוק
מסירתבתחוםממששלמהפכהחוללטרם,בפועלאולם,ציבורימידעלקבלבישראל
כלאתעושהאיננוהחוקשלהטמעתובתהליךהקשוריםהגורמיםמןאחדכל.המידע

.בישראלהדיןלסישהתאגדתאגידככוללהמידעחופשלחוק2'בסמוגדי"תושב"הספח99
.פלפלהשנפטתשלדינהלפסקהפסקה,98העיהלעיל100
:כמוהומאיןרלוונטיהיהזהבענחןהעותרתשביקשהמהמידעחלקכינעירהדבריםבשולי101

ושככותחריגיםלרדיפתהמדינהשלדיכויכליהואהכפויהאשפוזמכשירכישטוענתעותרת
,הפסיכיאטריהחולהשלהממוצעתההכנסהרמתלגביבסטטיסטיקהענייןלהשישודאי,חלשות
.לרשותהלהעמידהמשפטביתסירבשאותומידע

458



והמציאותהדין:המידעחופשחוק

קונקרטיותהצעותהוצעוזהבמאמר.כוחולמלואהחוקאתלהביאמנתעלשביכולתו
.הציבוריהמידענועדשלוהעיקרי"לקוח"ה,הציבורבקרבלחוקהמודעותלהגברת
,המידעחופשחוקפיעלהמידעספקיות,הציבוריותהרשויות,במפורטשהוצגכפי

מספרהצענוזהבענייןגם.המידעמבקשישלדרכםעלניכריםקשייםמערימות
ולאכיפתוהחוקלהטמעתשתפעלמרכזיתרשותשלהקמתהובהן,מעשיותהצעות
רשותכלשלמהאינטרסהנובעהכשלעלבנךותתגבר,הציבוריותהרשויותבקרב

.בפרטשליליומידעבכלללגביההיוצאהמידעאתולכווןלשלוטעצמהלגבי
אםהקובעיםוהם,חוקשלדרכובתחילתחשובתפקידנועדהמשפטלבתי
שלהטכניתבהיערכותםלשיפורמקוםיש.לאואםברצינותלחוקתתייחסנההרשויות

וקיצורההליכיםפישוטואתובכלל,המידעתופשבחוקלטיפולהמשפטבתי
הפגימולא,לדעתי,המהותיתברמה.החוקפיעלבבקשותהתגובהזמנישלמשמעותי

ובכפוף)ככללכיהתפיסהואתהמידעחופשחוקשלהאידאולוגיהאתהמשפטבתי
שהיאסיבהמכלהרשותבידיהמצוילמירעדכאיאזרהכל,(בלברמעטיםלחריגים

.לונחוץהמידעמדועלנמקצורךכלובלא
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