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  י�דבר העורכ

   ורועי פלדגוטמ��לימור זר

 לחוק שני� עשרי� לציו� 2018 מאי בחודש שנער� חשוב כנס של תולדה היא זו נושא חוברת

 מהגורמי� כמה של פעולה שיתו� בזכות התקיי� הכנס. 1998–ח"התשנ, המידע חופש

 המכללה האקדמי במסלול שטריקס חיי� ש"ע למשפטי� הספר יתב בה� ,בתחו� המובילי�

 הישראלי האינטרנט איגוד, המשפטי� במשרד המידע לחופש הממשלתית היחידה, נהלילמ

 לאחר, בכנס שהוצגו מרכזיי� מחקרי� בתוכה מקבצת זו חוברת. לדמוקרטיה הישראלי והמכו�

  .המשפט העת בכתב בלכמקו ,יסודית מערכת ועבודת אקדמי שיפוט עברו שאלו

, האזרחי� אל מהשלטו�, במרחב מידע לזרימת הקשור שבכל כ� על יחלקו מעטי�

 האחרוני� העשורי� בשני עדי� היינו, האזרחית החברה ובתו� השלטו� אל מהאזרחי�

 חבר משפטית כמהפכה המידע חופש חוק. כשהיה אינו דבר כל כמעט. דרמטית למהפכה

, פוליטית, חברתית מציאות עלינו להביא כדי זו בתקופה בירותהכ הטכנולוגיות למהפכות

 עיד�"ב מדובר כי ציפייה החוק עורר שני� עשרי� לפני. לגמרי חדשה וכלכלית תקשורתית

 את להפו� עומד שהאינטרנט רבי� האמינו הזמ� באותו בער�". והאזרח השלטו� ביחסי חדש

 של זמ� תקופת אול�, מסיו� רחוקה מנ�או המהפכה .פע� מאי דמוקרטילו לשקו� העול�

 התממשו כמה עד ביקורתית בעי� ג� ולבחו� להערי�, לעצור כדי מספקת היא שני� עשרי�

  . האלה הציפיות

 את רבה במידה ביטאו שלטונית שקיפות מקדמי במהלכי� שנתלו דולותהג התקוות

 ששקיפות הייתה חהההנ 1."חוכ הוא עצמו ידע "לפיהש ,בייקו� פרנסיס של אמירתוב האמונה

 בארבע הפכה בייקו� של האמירה. החברתי במרחב כוח יבזר בתורו וזה, ידע לביזור תביא

 מוב� כמעט אוה היו� הציבורי בשיח שמעמדה ,נפוצה האלקליש פרסומה מאז השני� מאות

 חלק הייתה היא. נורמטיבית אלא, בלבד תיאורית הייתה לא עצמה בייקו� של האמירה. מאליו

, בייקו� של לתפיסתו .עולמוו אד� ליחסי באשר שונות תאולוגיות תפיסות בי� קממאב

 תביא זו התפתחות. אלוהית כניתתומ חלק היא האנושי בידע הצפויה העצומה ההתפתחות

_____________________________________  

 FRANCIS BACON, MEDITATIONS SACRAE ANDמתו� . Scientia ipsa potentia est המקור בשפת 1

HUMAN PHILOSOPHY (1597) .הגבלת יכולתו של האד� לדעת את . הידע אצל בייקו� הוא ידע האל
:  לאנגליתהתרגו�ראו .  כשלעצמוחוידיעת האל היא הכ. האל היא אחת מדרגות הכפירה

FRANCIS BACON, ESSAIES RELIGIOUS MEDITATIONS: PLACES OF PERSWASION AND 

DISSWASION 27 (1598). 
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 רק לא צרי� האד�, תתרחש ביקו� המוגברת שהשליטה כדי 2.ביקו� האד� של שליטה ליותר

 עיו� בסיס על, האל רצו� את להגדיר הזכות. רצונותיו את תלדע אלא, האל של כוחו את לחוש

 חדש ידע ולייצר ידע לבקר האפשרות. הרבי� בידי להיות חייבת, עצמאית ופרשנות במקורות

  .לתקופתו שקדמו במאות נהוג שהיה כפי בכנסייה מעטי� בידי ולא, הרבי� בידי להיות חייבי�

 הפוליטית הדרישה לעול� באה, �בייקו של דבריו פרסו� לאחר שני� וחמישי� כמאה


ה המאה באמצע להופיע החלה האחרונה זו. שלטוני למידע גישה לרבי� לאפשר והמשפטית

 פיני, )Forskall (פורשקל פיטר הצעיר הכמורה פרח. בשוודיה הוא הגאוגרפי ומקורה ,18

 ידי על הוחר� אשר ,"אזרחית חירות על מחשבות "הכותרת תחת מנשר 1759
 ב פרס�, במוצאו

 של הצנזורה מאמצי למרות מי�מסוי בחוגי� לפרסו� שזכה, המנשר. פרסומו ביו� השלטונות

 מוגבל שלטו� על מבוססי� האזרחית החירות של והכוח החיי�"ש קבע, השוודי השלטו�

 החברתיי� הנושאי�"ש וכ�) במקור הההדגש" (הכתובה להיהמ של מוגבל בלתי חופשו

 של תקופתו ב� 3".ער� כל לחירות אי�, נעדרי� שאלה במקו�... ולכל ידועי� להיות חייבי�

 הפרלמנט חבר ג� שהיה ,))Chydenius (ידניוס'צ אנדרס בש� כומר, כמוהו ופיני (פורשקל

 המידע חופש חוק לחקיקת בעקבותיה� והוביל פורשקל של מרעיונותיו הושפע, השוודי

 הייתה, הבייקונית התאולוגיה של כמו, זה חוק של מטרתו 1766.4 בשנת, בעול� הראשו�

 דר� לרבי� ידע הנגשת, הרבי� לידי) והממשלה המלוכה בית (המעטי� מידי חוכ להעביר

  . העיתונות

 השני� במאתיי�. השוודי התקדי� את לאמ� מיהרו לא ומחוקקיו העול� ממשלות

 הברית וארצות )1951
ב (פינלנד: נוספות מדינות בשתי רק מידע חופש חוקי נחקקו שלאחריו


וניו אוסטרליה, )1978 (בצרפת ג� דומי� חוקי� נחקקו מכ� שלאחר העשורי� בשני). 1966(

 חוקי גל שט� התשעי� שנות מראשית אול�). 1985 (וקולומביה) 1983 (קנדה, )1982 (זילנד

 עומד 2020
שב כ�, פחות הדמוקרטי מהעול� חלקי� וג� הדמוקרטי העול� את מידע חופש

 ממאה יותר על הממשלה שבידי מידע לציבור להנגיש מחייבי� שחוקיה� מדינותה מספר

 בקריאה אישרה הכנסת כאשר 1998 במאי 17
ב העולמי לגל הצטרפה ישראל 5.ועשרי�

  .יותר מאוחר שנה לתוקפו שנכנס, המידע חופש חוק את שלישית
_____________________________________  

2  52 ACONBRANCIS FF OHOUGHT THE TN ICIENCE SND AHEOLOGY T ,ATTHEWSMTEVEN S
(2008) . 

,  לחוק חופש המידע השוודי� שני250 במלאת 2016 בשנת ורס� לעברית של המנשר פתרגו� 3
 .http://www.peterforsskal.com/thetext-he.html: וזמי� ברשת האינטרנט

4  HIS MAJESTY’S GRACIOUS ORDINANCE RELATING TO FREEDOM OF WRITING AND OF THE 

PRESS (1766) . אול� עיקרו ההוראות ,  את חופש הכתיבה והעיתונותאומנ�כותרת החוק מציינת
 תהעביר לעיתונוהמשפטיות הראשונות בהיסטוריה העולמית שחייבו את בית המלוכה השוודי ל

. תכתובות ופרטי מידע פנימיי� אחרי� הנוגעי� להתנהלות בית המלוכה ומשרדי הממשלה
 ANDERS CHYDENIUS, THE WORLD’S FIRST FREEDOM OF לתרגו� אנגלי של החוק ראו

INFORMATION ACT: ANDERS CHYDENIUS’ LEGACY TODAY 8 (2006). 
� הרשימות של גופי� שוני� שעוקבי� אחר החקיקה בתחו� עקב  משתני� במעט ביהמספרי� 5

לשתי הרשימות המרכזיות בתחו� ראו דוח של ארגו� . קריטריוני� שוני� להכללה ברשימות
Atricle 19 :ARTICLE 19, OPEN DEVELOPMENT: ACCESS TO INFORMATION AND THE 
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 לתהות טבעי, הרבי� אל המעטי� מ�, כוח כ� ועל, ידע להעביר נועדו מידע חופש חוקי א�
 שה� היא התשובה. אות� לאשר טורחי� ,המעטי� על הנמני� ,מחוקקי� ובתי ממשלות מדוע

, האמריקאי המידע חופש חוק אישור בזמ� הברית ארצות נשיא על. ברירה בלית זאת עושי�
 על החתימה לטקס" וצורח בועט "אותו לגרור צרי� שהיה נאמר, )Johnson (ונסו�'ג לינדו�
 לפרלמנט הבריטי המידע חופש חוק את שהציג, בלייר טוני בריטניה ממשלת ראש 6.החוק
 את לטלטל "לרצות לו גור�" מידע חופש "המלי� שצירו� זיכרונותיו בספר כתב, 2000 בשנת
 בראש� שמכה לאד� לומר כמו זה] מידע חופש חוק לחוקק... [מהכתפיי� שייפול עד הראש

  7".פטיש לו ולהושיט?' במקו� בזה תשתמש אולי 'מקל ע�
 אזרחית חברה ארגוני של לח� בעקבות הפוליטי ההלי� את צולחי� מידע חופש חוקי

 8למידע גישה בזכויות פסיקתית הכרה, המידע עיד� של המשתנה למציאות כניעה, והתקשורת
 בה� רואה נהליתהמ המערכת 9.האופוזיציה מספסלי כלל בדר� שמתחילה פוליטית ותמיכה
 את צולחי� ה� כאשר חודיי�יי באתגרי� מאופייני� ה� זו מסיבה. איו� קרובות לעיתי�

 בקרה מחייבי� מציד� אלה אתגרי�. והאכיפה היישו� לשלבי ומגיעי� הפוליטית המשוכה
 רשות באמצעות כזו בקרה לקיי� מקובל .המחוקק כוונות מימוש אופ�ל באשר במיוחד הדוקה

 זאת ותחת, כ� לעשות שלא הממשלה בחרה ראלביש 10.תפקידה שזה ייעודית מנהלית
 המנהל בגורמי התומ� מקצועי גור� שמשמשת המשפטי� במשרד יחידה בהקמת הסתפקה
   11.דומא מוגבלות סמכויותיה אול�, החוק יישו� על האמוני� השוני�

_____________________________________  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 35 (2017), https://www.article19.org/wp-content/ 
uploads/2017/07/Open-Development-Access-to-Information-and-the-SDGs-2017.pdf. כ� 

 Alphabetical and Chronological Lists of Countries with FOI Regimes, Freedominfo.org ראו
(2017), http://www.freedominfo.org/2017/09/chronological-and-alphabetical-lists-of-

countries-with-foi-regimes/. ראו בנוס� Countries that Guarantee a Right of Access to 
Information, Open Society Justice Initiative (2017), https://www.right2info.org/resources/ 

publications/countries-with-ati-provisions-121-oct-2017 . 2017שלוש הרשימות עודכנו בשנת .
 CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY, GHANA: ANALYSIS OF THE ראו .מאז נוספה לה� גאנה

RIGHT TO INFORMATION BILL (2018), https://www.law-democracy.org/live/wp-content/ 
uploads/2018/06/Ghana.FOI_.Jun18.pdf. 

-Bill Moyers, In the Kingdom of the Half :2005לפי עדות יוע� התקשורת שלו בנאו� משנת   6
Blind (2005), https://nsarchive2.gwu.edu//anniversary/moyers.htm. 

7  TONY BLAIR, A JOURNEY 512 (2010). 
 353) 3(ד מד" פ,פרס'  נשליט 1601/90� "הדי� המכונ� בהקשר זה בישראל היה בבג פסק 8

)1990.( 
 אומ� החוק לאחר לח� מתמש� מצד קואליציה של שלושי� ארגוני חברה אזרחית בישראל 9

 Yoram Rabin & Roy Peled, Between FOIראו . שהביאה להקמת ועדה ציבורית לבחינת חקיקתו
Law and FOI Culture: The Israeli Experience, 1(2) OPEN .GOV`T: J. FREEDOM INFO. 41 

(2005).  
 Laura Neuman, Access toחשיבות� ויעילות� ראו ,  מודלי� שוני� של בקרהלניתוח 10
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, מידע חופש חוקי נחקקו שבה� המדינות במרבית כנהוג, אפקטיבי בקרה מנגנו� של היעדרו
 כלל מיוש� אינו שהחוק כמוב� משמעותו אי�, זאת ע�. בישראל התחו� של אכילס בעק הוא

 מאז. מידע חופש של לשאלות הציבוריות הרשויות לגישת באשר התפתחות כל חלה שלא או
 היחידה 12.העליו� המשפט בית מצד דר� פורצות פסיקות ניתנו 1998
ב החוק נחקק

 הגורמי� של להתמקצעות להביא הצליחה, בלותהמוג סמכויותיה א� על, שהוקמה הממשלתית
 נהלי� של ופרסומ� ממשלה החלטות של ולקבלת� שונות ברשויות החוק יישו� על האחראי�

 את מאתגרת האזרחית החברה של מתמשכת פעילות 13.לציבור ורב חדש מידע שמנגישי�
 ויותההתפתח. תחולתו את מרחיבי� מחוקקי� 14.בחוק תדיר שימוש באמצעות הרשויות

 16מסחריי� 15,ממשליי� גורמי� לפתות ומצליחות חותמ� את מותירות הטכנולוגיות
  .ויצירתיות חדשניות בדרכי� לציבור מידע להנגיש 17וחברתיי�

 אחת קשורות אינ� השתיי�. הטכנולוגית זו לצד כאמור מתקיימת המשפטית ההתפתחות

 מ� אזרחי� לחיי שחדר רנטהאינט. השנייה את אחת מזינות ספק ללא א�, ישירות לשנייה

_____________________________________  

ההחלטה כללה סעי� שקבע שעד תו� שנתיי� מהקמת היחידה ייבח� ). 6.3.2011" (ציבוריות
לא , 2019שלהי , אול� עד מועד חתימת חוברת זו, המש� פועלה ויישקלו תיקוני חקיקה נדרשי�

 .הוסדרו מעמד היחידה או סמכויותיה בחקיקה כלל
 בנושאי חופש  פסקי הדי� החשובי� בפסיקת בית המשפט העליו� בערעורי� ובקשות ערעורבי� 12

ד "פ , האר�עיתו� הוצאת'  להשכלה גבוהה נהמועצה 9135/03מ " עעמידע אפשר למנות את
 284) 1(ד סג" פ,רשות המיסי�' חופש המידע נ להתנועה 398/07מ "עע; )2006 (217) 4(ס
 7744/10מ "עע; )2011 (666) 3(ד סד"פ ,סגל'  המשפטי� נמשרד 2398/08מ "עע; )2008(

 בתי המשפט הנהלת 3908/11מ "עע; )15.11.2012,  בנבופורס� (מנגל'  לביטוח לאומי נהמוסד
'  לחופש המידע נהתנועה 1245/12מ "עע; )22.9.2014, פורס� בנבו(מ "בע מרקר�דה עיתו�' נ

משרד '  התנועה לחופש המידע נעתירת: להל�) (23.8.2012, פורס� בנבו(משרד החינו� 
 המידע במשרד ראש הממשלה חופש חוק יישו� על הממונה'  נדרוקר 7678/16מ "עע; )החינו�

 מ"בע האר�מרקר �דה עיתו�'  בתי המשפט נהנהלת 3908/11מ "עע; )7.8.2017, פורס� בנבו(
 ).22.9.2012, פורס� בנבו(

ראו באתר היחידה ,  אודות פעילות היחידה ומצב יישו� החוק במשרדי הממשלהלדוחות 13
 _www.gov.il/he/departments/topics/enforcement_freedom: הממשלתית לחופש המידע

of_information.  
, )www.meida.org.il(המידע  זה ראוי לציי� פעילות של עמותות דוגמת התנועה לחופש בהקשר 14

שקיפות (ל "שבי, )www.shkifut.info" (שקו�"מיז� , )www.hasadna.org.il(הסדנה לידע ציבורי 
וכ� פעילות חופש מידע במסגרת גופי� רחבי� יותר ) www.ti-israel.org, בינלאומית ישראל

 ).www.mqg.org.il(טו� והתנועה לאיכות השל) www.acri.org.il(דוגמת האגודה לזכויות האזרח 
 או אתר חופש המידע הממשלתי www.data.gov.il באמצעות אתר המידע הממשלתי למשל 15

 ).www.foi.gov.il( ספקי� ע� התקשרויותהמפרס� 
המרכז מידע שחלקו הגדול ) www.madlan.co.il" (�"מדל"ני " לדוגמה את אתר המידע הנדלראו 16

קאות האחת הביאה לחשיפתו של מאגר עס, חופש מידע רותהונגש לציבור בעקבות שתי עתי
) 8.2.2010, פורס� בנבו (רשות המסי�'  שחר נב� 1218/09 מ"עת(� של רשות המיסי� "הנדל

 התנועה לחופש עתירת(והשנייה לחשיפת הישגיה� של בתי הספר השוני� במבחני� השוואתיי� 
 ). 12ש "לעיל ה, משרד החינו�' המידע נ

ומיז� ) www.oknesset.org(המציג מידע על פעילות הכנסת וחבריה " נסת פתוחהכ" מיז� למשל 17
 ).www.meirim.org( מידע על תכניות בנייה שהמנגי"  מידע תכנוני ואקטיביז� עירוני–מעירי� "
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 תירו� להוות בעבר שיכלו פרקטיי� חסמי� הסיר השני המילניו� של האחרו� בעשור השורה

 כדי במחשב הקלדות כמה הוא שנדרש כל כאשר. לאזרח שלטוני מידע ממסירת להימנעות

 לאזרח ממשלתי ממשרד פנימי דוח או שר של פגישות יומ�, ישיבה של פרוטוקול להעביר

 בי� הכוח יחסי את שינה האינטרנט. ברורה הנמקה מחייבת מכ� ההימנעות, זאת שהמבק

. מבעבר בהרבה קולנית בצורה רשויות לבקר לאזרחי� שאפשר בכ� ג� לרשויות אזרחי�

 ביקורת� את המבסס מידע החברתיות ברשתות להפי� כיו� יכולי� כ� לעשות שרוצי� אזרחי�

 וזרימת השקיפות בתחו�, כאמור. הרשות על לח� להפעלת המוני� רבה במהירות ולגייס

  .כשהיה אינו הכול כמעט, בחברה המידע

, פתרונות הצעת, כשלי� בהארת, חברתית מהפכה כל בהערכת חשוב תפקיד לאקדמיה

 ידי על או בעברית שהופיעו המאמרי� מספר. סבירות ציפיות של מחדש וגיבוש אכזבות זיהוי

 18.מפתיע באופ� נמו� ,בישראל המידע חופש חוק של ישומוי את שבחנו ,ישראלי� חוקרי�

 של מושכלת אקדמית להערכה הדרוש הזמ� במרחק היתר בי� זאת לתלות ונית� ייתכ�

 המידע חופש חוק יישו� את שמלוות אלה כגו� ותרבותיות חברתיות, משפטיות התפתחויות

  . השקיפות מהפכת ואת

" שקיפות נגד) לא. "(עצמו הכנס את תחהשפ פרובוקטיבית הרצאה פותחת החוברת את

 מבט מציינת הכותרת. הרווארד מאוניברסיטת לסיג לורנס להרצאתו שנת� הכותרת הייתה

 היא ששקיפות המאמי� עוצמה
 רב מחשבה זר� מול אל להציע ניסה שלסיג וספק� אמביוולנטי

� להיות מציע א�, לשקיפות מתנגד שאינו מבהיר אומנ� לסיג. כשלעצמו מוחלט חיובי ער

הוא מציע  .והשלטונית הפוליטית למערכת ביותר יסודיי� נזקי� לגרו� יכולה שהיא לכ� ערי�

 ולא, כוח להגביל מסייעת היא שבה� הקשרי� לאות� ומוגבל מושכל שימוש בה לעשות

  .בכוח שימוש על בקרה מנגנוני השמחלי דווקא היא לטענתו בה�ש רבי� בהקשרי�

   דלית. החברתיות הרשתות זירת אל המבט את יה�שנ מפני� העוקבי� המאמרי� שני

 השפעה רבת מידע לזירת הקורא של ליבו תשומת את מפנות קור� אלקי� ניבהו פלדמ� דרור
ק�

 חוק למרות, השלטונית מזו הציבורית לעי� פחות הרבה חשופה א�, הציבוריי� החיי� על

 האזרחי� בי� עצומי� ידעמ היקפי של בזרימה השולטות הטכנולוגיה ענקיות .המידע חופש
_____________________________________  

 מופיעות נגזרותיה או" מידע "ילהאחר כל המאמרי� שהמ" נבו" במנוע החיפוש המשפטי חיפוש 18
 מה� עוסקי� תשעה שלא יותר מהמעל,  חופש המידע בכנסתוקאישור חבכותרת� מאז מועד 
 על רישוי הלשכות :חוק חופש המידע" יהלו� ושגב שני זוהר: ואלה ה�, בנושא חופש המידע

ג   המשפטקרית" חופש המידע ובית המשפט" ברק אהר�; )1999 (89 ומשפט רפואה 21 "תרופות
יור� רבי� ; )2003 (435ח  המשפט" הדי� והמציאות: חוק חופש המידע"הלל סומר ; )2003 (95

 625 אי המשפט" הא� הושגה השקיפות המיוחלת: שבע שני� לחוק חופש המידע"ורועי פלד 
, שולמית אלמוג (463  דורנרספר" הזכות החוקתית לקבל מידע" רבי� ורועי פלד יור�; )2007(

: חוק חופש המידע והאינטרנט"יד� שניר  קרניאל ועיובל; )2009, דורית ביניש ויעד רות� עורכי�
הזכות למידע " פלד רועי; )2010 (307 ז  משפטמאזני" ?הא� הגיעה העת לשינוי חקיקתי

השימוש בחוק חופש המידע על "אור� � טוביאנהאביטל; )2013( 683 נב הפרקליט" מתאגידי�
זכות "אמיר קולטו� , �ארז נחו, בשט�זמיר ב�; )ה"תשעה (63 ט  הדי�הארת" ידי גופי� מסחריי�

�מ : הציבור לדעת� הארת"  התנועה לחופש המידע נ� רשות המיסי�398/07הרהורי� בעקבות עע
 ).ט"תשעה (106 ה הדי�
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 נחלה היו שבעבר השפעה למידת וזוכות תפקידי� כיו� ממלאות, שלה� המידע הפצת וביכולת

 על שחלי� שקיפות חוקי לאות� כפופות אינ� ה� זאת ע�. הפוליטי השלטו� של בלעדית

 הפרטי מעמד� שכ�, בערפל לוטי� אלה לגופי� הממשלה בי� העבודה קשרי ג�. השלטו�

 פלדמ� דרור
ק�. המידע חופש חוק של ידו להישג מחו� אל הרגולטורי מהמידע הרבה מעביר

 הטכנולוגיה ענקיות בי� העבודה לקשרי להתוודע לציבור שיאפשר מודל מציעות קור�אלקי� ו

 ,וולונטרית רגולציה של הסדרי� מימושצור� ל ,הציבור מטע� הפועלת המנהלית הרשות בי�ל

 של ובזכותו רבי� של הביטוי בחופש פוגעי� אלה הסדרי�. מהרשת ני�תכ מוסרי� במסגרת�ש

 יישו� לש� הדרושי� חקיקה שינויי כמה ג� מציינות ה�. המצונזר למידע להיחש� הציבור

   .שכזה מודל

 כיצד מראי� ה�. חכוו מידע יחסי של הדיו� למסגרת אותנו מחזירי� בארי ואיתי גור� טליה

 באות� דווקא אול�, מתממש אכ� אזרחי� והעצמת מידע של כיוונית
 דו זרימה של הפוטנציאל

 של התבטאות כיצד מראה מחקר�. חברתי כוח ע� מלכתחילה המזוהי� חברתיי� מעגלי�

 את פועלת זו השפעה אול�, ציבור נבחרי על להשפיע מצליחה אכ� חברתיות במדיות אזרחי�

 קבוצות. יותר הבכירי� הפוליטיקאי� ובקרב יותר החזקות ברשויות דווקא הדמוקרטי פועלה

 לזירת מידה באותה שותפי� אינ� פחות חזקי� מקומיי� ופוליטיקאי� מוחלשות אוכלוסייה

  .הזו החדשה הציבורית העשייה

 רבקי, מקימה בפועל של היחידה הממשלתית לחופש המידע והראשונה לעמוד בראשהה

 חופש חוק הא� ואלהש במאמרה בתפקיד כהונתה מתקופת חשובות תובנות חולקת, ש"דב

. רגעי א�, רוש� רב אירוע הייתה המידע חופש חוק מהפכת. מטרתו את משיג עדיי� המידע

, למדי דלה הייתה מאז העשורי� בשני החקיקתית ההתפתחות, רבי� מהפכניי� מחוקי� בשונה

 עיד� של הטכנולוגיי� השינויי� אותה מניעי� כאשר, מסחרר בקצב השתנתה שהמציאות בעוד

 מציאות אותה את ישיג וקשהח כדי נדרשי� חקיקה תיקוני של שורה מציינת ש"דב. דעהמי

  .הבאי� בעשורי� ג� מטרתו את ישיג ובעיקר

 קריאה תו� לחוש אפשר המשתנה המציאות מול אל החוק של המסוי� ידו קוצר את

 סויי�הני תחו� אודות מידע לחשיפת בחוק שימוש ניסיונות המתאר, הרדו� אס� של במאמרו

 א�, רב מידע של לייצור המביאה משמעותית לרגולציה נתו� זה תחו�. בישראל חיי� בבעלי

 מאמיני� חיי� בבעלי ניסויי� כנגד חברתיי� פעילי�. הציבור מעי� שלו להסתרה ג� במקביל

, בנושא הציבורי הדיו� את ולעורר למאבק� ואפקטיביות כוח לתרו� עשויה המידע שחשיפת

 זקוק החוק ג�, הרדו� טוע�, לחוק זקוקי� שהפעילי� כפי. בייקו� פרנסיס אמי�שה כפי בדיוק

 מתמודדי� הרדו� מנתח אותהש בסוגיה. החוקי� בספר חיה לאות אותו שיהפכו כדי לה�

 במסמכי� לגיבוי הזוכי� ,)כהגדרתו" (ההסתרה חופש "עקרונות ע� המידע חופש עקרונות

 משפטיות גישות שתי בי� המשפט ובתי המחוקק מצד להכרעה קורא הרדו�. אחרי� משפטיי�

  .ואחת העשרי� במאה ופוליטי חברתי לשיח שונות תרבותיות גישות שתי המייצגות שונות

 שמעניק בכוח האזרחי� את לצייד אינטרס יש המנהלית לרשות שלמעשה טוענת ידי� שרו�

 על הממונה בי� מוסכמי� צווי� של ומתרחבת ההולכת התופעה על מסתכלת היא. המידע

 צווי� לטענתה. עליו מופקד שהוא בתחו� הפרות שהפרו מפוקחי� גורמי� לבי� התחרות

 פגיעה בה� פוגעת, ידי� קובעת, זאת עובדה. הציבורית העי� מ� רחוק מתגבשי� אלה מוסכמי�

 הציבורית היצהלגיטימ היעדר, שנית; ציבורית מלגיטימיות נהני� אינ� ה�, ראשית. כפולה
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 לכלי יעזור למידע להיחש� לציבור אפשרות מת� דווקא. שלה� האפקטיביות את שמחלי

  .מטרתו את להשיג מוסכמי� צווי� של החשוב א� המורכב

, עגומות תובנות של תערובת ע� הקורא את מותיר בחוברת השקיפות מהפכת מאמרי אחרו�

 את בוח� או�
 לב אזי. מבוזרי� וכוח מידע של חדשה מציאות ע� והשלמה אופטימיות מחשבות

 והמהירה הנרחבת ההפצה באמצעות שהושגה זו, הציבורי השיח של הדמוקרטיזציה השפעת

 של הרשעתו סביב בשיח מקרוב עיו� באמצעות זאת עושה הוא. והצדק המשפט על, מידע של

 המידע והפצת השיח של שהביזור מוצא או�
לב. ל"ז ראדה תאיר של ברציחתה זדורוב רומ�

 של כשלי� של לגילוי וה� בסיס וחסרי מופרכי� נרטיבי� של להתבססות� ה� ורמי�ת בנושא

 לקבל המשפטית המערכת מצד נכונות של סימני� היעדר על מצר הוא. האכיפה במערכות ממש

טוע�  כ�, הזו בגישה שינוי. שוני� בערוצי� מתקיי� המשפטי השיח שבה החדשה המציאות את

 נאור שהנשיאה מה של מהיתרונות ג� ליהנות לה ולאפשר תהמערכ את לשפר יכול, או�
לב

  ".אלטרנטיבית משפטית מערכת "הגדירה

 מרכזי שאר ושל השלטו� של לזו אלטרנטיבית שתהיה המציאות לתיוו� מערכת של קיומה

 של המקד� בכוחו והמאמיני� המאמינות של שאיפותיה� ע� אחד בקנה עולה הממסדי הכוח

 גיבשה אכ� המידע מהפכת הא� להערי� ניסיונות כמה מרכזת שלפניכ� החוברת. מידע

 לצד והא� ,יעדיה את להשיג אכ� יכולה כזו מערכת הא�, שכזו אלטרנטיבית מערכת בישראל

 שני� עשרי�. להועיל מאשר יותר א� להזיק וחלילה נזקי� לגרו� עלולה היא יעדיה השגת

 ולמצוא לחפש ואפשר האלה תהשאלו את לשאול אפשר המידע חופש חוק חקיקת לאחר

 מקווי� ואנו בחיתוליו עדיי� נמצא בנושא האקדמי הדיו� אול� ,לתשובות ראשוני� סימני�

  .אותו להניע תעזור זו שחוברת

***  

 במשרד המידע לחופש הממשלתית היחידה של נדיבה לתמיכה הודות לאור יוצאת זו חוברת

 שחוברת כדי והשקיע שעבד מי לכל להודות שמחי� אנו. העמוקה תודתנו כ� ועל. המשפטי�

 ופורצי חדשניי� במחקרי� אותנו שזיכו, המאמרי� כותבי לכל ראשונה תודה. אור תראה זו

� ושה� פור
כה� אס� – המשנה עורכי לשני תודה. האנונימיי� לשופטי� מיוחדת תודה. דר

 העת כתב מערכת לחברי ג� דהתו. זו לחוברת חשובה ותרומה רבה השקעה על מכבוש
כפיר

. שטריקס חיי� ש"ע למשפטי� הספר בית של המצטייני� הסטודנטי� על הנמני� המשפט

 הלשונית לעורכת ג� תודה. ומאמר מאמר כל והשביחה תרמה והיסודית המאומצת עבודת�

  .ומחכימה מעניינת קריאה נאחל לקוראי�. הרכבי דבורית


