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 בשטחים הממשלהפעולות מתאם  .1 המשיבים:

 מתפ"שיחידת על יישום חוק חופש המידע ב הממונה .2 

 ע"י פרקליטות מחוז תל אביב )אזרחי( 

 תל אביב 02442, מיקוד 4רח' הנרייטה סולד  

 

  

 כי לפתע הוכח..."

 שהסוד הצבאי הוא מין לחש וקסם

 וכי אף בהיותו קצת מפרך ומגוחך

 אין עצה כנגדו,

 אין תבונה

 ואין כסל"

)"לחש סוד", נתן אלתרמן, הטור 
 (484השביעי ב 

 

 לפי חוק חופש המידע עתירה

או  המידעחוק חופש )להלן:  4448-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 47מוגשת בזאת עתירה לפי סעיף 

אודות בקשות על בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את המשיבים למסור מידע  במסגרתה (החוק

ר שינוי כתובת מרצועת עזה לגדה ושימדינית לאהלשינוי מען שהגישו העותרים בהתאם למחווה 
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 המערבית. 

 חתר טרלרבות שכ העותרים,בהוצאות  יםלחייב את המשיבהנכבד המשפט -כמו כן, מתבקש בית

 .רך דיןעו

 התשתית העובדתית 

 הצדדים

ומענו הרשום הוא  4441מתגורר בגדה המערבית משנת אשר לסטיני פ תושב הינו 1העותר  .4

  רצועת עזה.

ומענה הרשום  4444היא תושבת פלסטינית אשר מתגוררת בגדה המערבית משנת  2העותרת  .4

 הוא רצועת עזה. 

ומענו הרשום  4444שנת סביבות המערבית מ הוא תושב פלסטיני אשר מתגורר בגדה 3העותר  .0

 הוא רצועת עזה. 

ומענה הרשום  4661הינה תושבת פלסטינית אשר מתגוררת בגדה המערבית משנת  1העותרת  .2

 הוא רצועת עזה.

הינה עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות ( עמותת גישהאו  העותרת)להלן:  5ת העותר .1

העותרת מייצגת  טתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.אדם בישראל ובשטחים הנתונים לשלי

 במסגרת בקשותיהם לשנות את מענם הרשום מעזה לגדה המערבית. 2-4 את העותרים

א גוף ממשלתי, הכפוף וה( המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  1המשיב  .0

בושים, לרבות האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל בשטחים הכ ולמשרד הביטחון, והינ

 ברצועת עזה.

במסגרת תפקידו  הוא דובר המתפ"ש והממונה על יישום חוק חופש המידע במתפ"ש. 2המשיב  .7

 על קבלת בקשות לפי חוק חופש המידע ועל מתן מענה למגישי הבקשות.  4אחראי המשיב 

 

 המחווה המדינית לאישור שינוי כתובת מרצועת עזה לגדה המערבית: רקע קצר

של ם ותיהמידע הינו פניההעותרים לפי חוק חופש  מד בבסיס בקשותיהם שלהנושא שעו .8

לרשום את השינוי במענם ממקומות מגוריהם הקודמים ברצועת עזה  4למשיב  2-4 העותרים

ת השינוי בשל מדיניות ישראלית שלא לרשום אגוריהם העדכניים, בגדה המערבית. למקומות מ

עזה לגדה המערבית, מענם במרשם האוכלוסין ועת רצים שעברו מבמענם של תושבים פלסטינ

על אף שעברו לגדה המערבית , בשל כך הפלסטיני, המנוהל על ידי ישראל, נותר ברצועת עזה.

, כמו אלפי תושבים 2-4העותרים , תרים שהונפקו על ידי מדינת ישראלבאמצעות הימעזה 

 ,בלתי חוקיים"שוהים ן כ"נחשבים בעיני רשויות הבטחו פלסטינים אחרים שמענם לא שונה,

 תנועתם בתוך הגדה המערבית מוגבלת עד מאוד. ו

המחווה )להלן:  הכריז ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על חבילת מחוות לפלסטינים 2.4.4644ביום  .4

 1,666, שכללה גם הפשרת תהליך שינוי מען מרצועת עזה לגדה המערבית עבור (המחווהאו  המדינית
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המחווה במסגרת מחוות לשליח המיוחד מטעם הקוורטט, מר טוני בלייר.  ,זאת ;םתושבים פלסטיני

עדכן את ל ם נהגופלסטיני יםתושב במסגרתו, 4666תהליך שהיה נהוג עד לשנת  משחזרתלמעשה 

על ידי הרשות הפלסטינית, ובהתאם שהועברה הרשום, באמצעות הודעה במענם בדבר שינוי  4המשיב 

 . את השינוי במרשם האוכלוסין הפלסטיני אותו הן מנהלותביצעו ות לכך, הרשויות הישראלי

 :ורא אודות המחווהעל  לנוסח ההודעה

11.aspxhttp://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair0402 

, תושב פלסטיני המעוניין בשינוי מענו והעומד בקריטריונים לכך במחווה המתווה שנקבעלפי  .46

מגיש את בקשתו לשינוי מען באמצעות המשרד לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, שהינו 

בחינת גוף מתאם אשר אחראי על העברת בקשות לרשויות הבטחון הישראליות. לאחר 

אלי מעביר לרשות הפלסטינית את החלטתו. על מתווה זה למדה העותרת הבקשה, הצד הישר

לקבלת מידע על אודות במסגרת חוק חופש המידע,  לבקשה שהגישה 4מתשובתו של המשיב 

 יישום המחווה המדינית.

 מצ"ב ומסומן 48.0.4644העתק בקשתה של העותרת לקבלת מידע על יישום המחווה מיום 
 .1נספח ע/

 .2נספח ע/מצ"ב ומסומן  4.44.4644מיום  4שיב העתק תשובת המ

רשימות, אשר פורסמו בין התאריכים  חמשהעביר לרשות הפלסטינית  4בפועל, המשיב  .44

. לאחר ובהן שמותיהם של מי שעבורם אושר השינוי במענם הרשום 04.0.4642-ל 40.7.4644

שובתו מיום בת ובבקשה שיסדיר סתירות בנתונים שנמסר 4שהעותרת פנתה שוב למשיב 

עד , ממנה ניתן ללמוד כי 46.1.4640ביום  שלח תשובה נוספת 4, המשיב (2ע/ נספח) 4.44.4644

 .פלסטינים בגירים במסגרת המחווה המדינית 4,741אושר שינוי במענם הרשום של  אותה עת

, שחלקם הופיעו זו הפעם השניה שמות 420 פורסמו עוד 04.0.4642ברשימה שפורסמה ביום 

  .מותברשי

 .3נספח ע/ מצ"ב ומסומן 46.1.4640מיום  4העתק תשובתו הנוספת של המשיב 

לא פורסמו רשימות נוספות ולא אושר שינוי  04.0.4642למיטב ידיעתם של העותרים, מאז יום  .44

   .במסגרת המחווה המדינית במענם הרשום של תושבים פלסטיניים נוספים

, שהוגשו הרשום מעזה לגדה המערבית לשנות את מענם 2-4בקשותיהם של העותרים  .40

 4 רהעות .טרם קיבלו מענה כלשהולוש וארבע שנים כש באמצעות הרשות הפלסטינית לפני

הגישה  4העותרת . 4644, בפעם האחרונה בחודש יולי בקשות לשינוי מען הגיש פעמים מספר

הגיש  0 והעותר 4644-ו 4644ושתי האחרונות בשנת  4448פעמים החל בשנת בקשות מספר 

אף קיבל אישור בכתב מהרשות לעניינים  0. העותר 4644-ו 4644ארבע פעמים בשנים בקשות 

. 42.4.4642אזרחיים כי הוא הגיש את בקשתו לשינוי מען, אך בקשתו עודנה במעקב וזאת ביום 

 . 4646הגישה את בקשתה בשנת  2העותרת 

מיום  4 של העותרת, 44.7.4644 מיום 4של העותר  קבלה על הגשת בקשה לשינוי מען יהעתק
  2, והקבלה של העותרת 42.4.4642מיום  0העותר שם -האישור על, 4644ומשנת  44.2.4448

 . 1נספח ע/נים מצ"ב ומסומ ותרגומם לעברית, 2.44.4646מיום 

מול הרשויות הישראליות בניסיונותיהם לשנות את מענם  2-4העותרת מייצגת את העותרים  .42

דה המערבית עבור להסדרת מעמד בגלצורך זה נכתבו בקשות ה המערבית. הרשום מעזה לגד

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspx
http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventblair040211.aspx
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לבקשות אלו התקבל מענה המפנה את התושבים לאפיקים אחרים, אשר אינם . 0-4העותרים 

במסגרת המחווה המדינית ולכן הם חורגים ממסגרת עתירה זו. במאמר מוסגר יצוין כי שניים 

   במכשולים בלתי עבירים. ם, אך גם שם נתקלולאפיקים החלופיי תמן העותרים ניסו לפנו

כאמור, אחד התנאים לשינוי מען במסגרת המחווה הינו כי הבקשה לשינוי מען תועבר לצד  .41

הינו  2-4הישראלי על ידי הרשות הפלסטינית. לפיכך, תנאי מוקדם לייצוג נאות של העותרים 

לבדוק  יכולים 2-4תרים העוהתקבלה אצל הרשויות הישראליות. אכן בירור, האם הבקשה 

 האםאצל הרשות הפלסטינית האם היא העבירה את בקשותיהם לצד הישראלי, אולם מידע 

נמצאים אך  –וכן כל החלטה שניתנה בהן  –הבקשות התקבלו או לא התקבלו בצד הישראלי 

הרשות  ,(2נספח ע/) 4.44.4644מיום  4כפי שעולה ממכתבו של המשיב  .4ורק אצל המשיב 

בשמם של תושבים פלסטיניים דוגמת  4ינית אינה אלא צינור שמעביר בקשות למשיב הפלסט

 העותרים.

 חוק חופש המידע במסגרת הבקשות

ולאור חוסר , 2-4 מיום הגשת בקשותיהם של העותרים שלוש ואף ארבע שניםלאחר חלוף  .40

ה(, האפשרות לקבל מידע זה מהרשות הפלסטינית )משום שכאמור, המידע אינו נמצא אצל

בבקשות לפי חוק חופש המידע, חוק אשר מעגן מקור חובות עצמאי  4למשיב העותרת פנתה 

נוסף על החובות הכלליות על אודות עצמם,  זכות קנויה למידעומקנה לעותרים למסירת מידע, 

המעוגנות בכללי המינהל התקין, כדי שיעביר לה מידע עדכני בדבר הטיפול בבקשותיהם של 

 .  2-4העותרים 

וביקשה מידע בדבר בקשותיהם לשינוי מען.  2-4בשם העותרים  4העותרת פנתה למשיב  .47

מידע בדבר הבקשה ובכלל זה מידע בדבר המועד בו התקבלה הבקשה העותרת ביקשה "

בישראל, החלטות שניתנו לגביה ומועדיהן, לרבות כל תרשומת ו/ו טופס ו/או מסמך המצוי 

 ".שינוי מען במסגרת המחווה המדיניתבידיכם שעניינו בקשתו של מרשנו ל

 . 5נספח ע/מצ"ב ומסומן  4בעניינו של העותר  4.7.4642 מיום בקשת חופש המידעהעתק 

 .4נספח ע/מצ"ב ומסומן  4העותרת בעניינה של  48.0.4642 מיום בקשת חופש המידעהעתק 

 . 7נספח ע/מצ"ב ומסומן  0העותר בעניינו של  46.1.4642 מיום בקשת חופש המידעהעתק 

 .1נספח ע/מצ"ב ומסומן  2 בעניינה של העותרת 40.7.4642מיום  בקשת חופש המידעהעתק 

)"בכובעו" כדובר המתפ"ש, אף אל פי שהבקשה  4נשלחה תשובת המשיב  42.8.4642ביום  .48

, בה 2לבקשה בעניינה של העותרת  נשלחה אליו במסגרת תפקידו כממונה על חופש המידע(

 . 40.4.4642יום ומר עד להמועד לתשובה בשלושים יום נוספים, כלהודיע על הארכת 

 .9ע/ נספח מצ"ב ומסומן 42.8.4642מיום  4תשובת המשיב העתק 

 כדובר המתפ"ש( )שוב 4התקבלה באמצעות הדוא"ל תשובתו של המשיב  4.4.4642 ביום .44

ימוק כי בנ 2דחה את הבקשה שהוגשה בשמה של העותרת  הוב, 40.8.4642 המתוארכת ליום

במסירת המידע המבוקש יש משום חשש לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה, בהתאם לסעיף 

לחוק חופש המידע"  46( לחוק חופש המידע. במכתב נטען כי "נתנו דעתנו להוראות סעיף 4)א()4

לחוק  44וכן כי נבחנה אפשרות להעביר את המידע באופן חלקי או בתנאים, כמצוות סעיף 

 העניין הדבר אינו אפשרי".ולם "בנסיבות חופש המידע, א
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 .11ע/נספח  מצ"ב ומסומן 40.8.4642מיום  4תשובת המשיב העתק 

קבלת בכל המקרים אושרה , למרות שלא זכו למענה כלל 4-0בקשותיהם של העותרים  .46

  .הדואר האלקטרוני, או באמצעות (0)בעניינו של העותר  הבקשות באמצעות שיחה טלפונית

 .11ע/ נספחת הדוא"ל המאשרות את הפניות מצ"ב ומסומנים העתקי הודעו

מטר ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה -אבו 13-11-19257עת"מ  – קודמת בסוגיה דומהעתירה 

 בשטחים ואח'

מטר נ' מתאם -אבו 24417-46 -40 מ"עתהגישה העותרת עתירה מנהלית ) 40.46.4640ביום  .44

( בשם חמישה מלקוחותיה, שכמו "(מטר-אבו)להלן "עניין  פעולות הממשלה בשטחים

במשך תקופה  העותרים בעתירה זו הגישו בקשות לשינוי מענם ולא זכו לתשובה לבקשות אלו

שנפלו  הצביעה העותרת על פגמיםכמו כן,  .פרטנישהתבקש היה סעד סעד ה .ממושכת

גמים פלעניינם הפרטני של העותרים, מעבר  להם חשיבות עקרוניתש ,בהתנהלות המשיבים

 המעלים שאלות מהותיות ומצדיקים את התערבותו של בית המשפט הנכבד. 

ניתן פסק דין בעתירה, וכבוד השופטת שרה דותן החליטה לסרב לבקשת  06.0.4642ביום  .44

העותרים ולדחות את העתירה, תוך שהיא מקבלת את טענת המשיבים לפיה מסירת המידע 

(, ודי בחשש זה לחוק (4)א()4ראל )כאמור בסעיף מעלה חשש לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת יש

 . לדחות את העתירהכדי 

 .12ע/נספח מצ"ב ומסומן  06.0.4642מיום  24417-46-40בעת"מ  הדין-העתק פסק

ידי המשיבים -בית המשפט נתן את החלטתו בעיקר על סמך מסמכים חסויים שהוגשו לו על .40

דכאן,  1דלתיים סגורות. ברי כי העותרת שנשמעה ב םידי נציגי המשיבים ועדות-והסברים על

דשם, לא נחשפה למסמכים אלו ולא היתה יכולה להעלות טיעונים באשר  0שהיתה העותרת 

למידע שהוצג בהם, או לעדות שניתנה בדלתיים סגורות. יתירה מזו, בית המשפט לא נתן ולו 

ובמסמכים  פרפרזה מינימלית לאחר העדות בדלתיים סגורות ולאחר העיון בתצהירים

 החסויים. 

להאריך את  ביקשה העותרת דשםמסיבות טכניות  ביקשה לערער על הכרעה זו.העותרת  .42

ידי כבוד הרשמת ליאת בנמלך -בקשה שהתקבלה על – במספר ימים המועד להגשת הערעור

 א'(. – 0001/42)בש"ם  44.1.4642ביום 

  .13ע/ נספח מצ"ב ומסומן 44.1.4642מיום  0004/42ם בבש" העתק ההחלטה

בסופו של יום, נמלכה העותרת בדעתה ולא הגישה את הערעור וזאת בשל התייתרות הסעד  .41

במהלך הדיון בעתירה נתקבלה תשובה לפיה בקשתו של העותרים.  כלהפרטני שהתבקש לגבי 

 אחד העותרים מסורבת בשל מניעה ביטחונית. מענם של ארבעת העותרים האחרים שונה

השינוי האחרון במענו של  ;4642מאי -במועדים שונים בחודשים אפריל לאחר מתן פסק הדין,

. בנסיבות אלו, בסמוך למועד בו היה על העותרת להגיש את הערעור נעשה אחד העותרים

תוך שהם , ויתרו העותרים על הגשת הערעור בכדי לא לבזבז את זמנו של בית המשפט, כאמור

לת הסייגים הקבועים בחוק חופש המידע לעניין תחו על טענותיהם המהותיות עומדים

 במקרים אלו. 



6 

 

  . 11נספח ע/ מצ"ב ומסומן 46.1.4642העתק ההודעה בדבר ויתור על הגשת הערעור מיום 

הזכירו העותרים כי ישנם עוד מאות תושבים פלסטינים הממתינים  46.1.4642בהודעה מיום  .40

חדים מאותם מאות הם . אלתשובות לבקשתם לשינוי מענם במסגרת המחווה המדינית

למרבה הצער, הזמן שחלף מאז נדונה העתירה האמורה לא השפיע בעתירה זו.  2-4העותרים 

לטובה על התנהלות המשיבים, והעותרת נאלצת לפנות שוב לבית המשפט הנכבד בעניין זה, 

 לא יחזרו הפגמים האמורים. בתקווה כי מכאן ולהבא 

 

 הטיעון המשפטי

הוראות חוק חופש המידע, בכבד, כי המשיבים עושים שימוש לרעה  בלבם של העותרים חשש .47

אותם למסור ופועלים להימנע מלגלות מידע אשר החוק מחייב ומחלקן אף מתעלמים לחלוטין, 

כנגד  טיעוניםמסכלים המשיבים את אפשרותם של העותרים להעלות באופן חד משמעי. בכך, 

בית  ייצוג משפטי הולם.להם ן העותרת להעניק הטיפול בבקשותיהם לשינוי מען ואף מונעים מ

המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים לקיים את הוראות החוק ולהשיב לבקשות שהוגשו 

בנמקם את  בית המשפט הנכבד לבחון את טענותיהם של המשיביםמתבקש  ,להם. בנוסף

אם אכן לא , הבמקום שהדבר נדרש , לעיין במידע המבוקש במידת הצורך, ולהכריעסירובם

, לפגיעה ביחסי בוודאות קרובה, בשל חשש ממשי, שהתבקש הפרטניאת המידע ניתן למסור 

 מידעלהעותרים זכותם של ל המשקל הניכר שיש לייחס על אףזאת , והחוץ של מדינת ישראל

  .ועניינם הרב בו

זכות עקרון השקיפות ופגעה בל הייתה מנוגדתבעניינם של כל העותרים, התנהלות המשיבים  .48

העותרים למידע )הן מכוח זכות העיון הפרטית, הן מכוח חוק חופש המידע( כמו גם באינטרס 

ייסוב סביב היעדר המענה לפניותיהם, וזאת בניגוד להוראות  0-4עניינם של העותרים הציבורי. 

 , תפרט העתירה את הטעמים בגינם סירוב המשיבים2חוק חופש המידע. באשר לעותרת 

 נוגד להוראות החוק. לבקשתה היה מ

הקבוע בדין ליישום החריג  ל המבחןעשלא  סמךנ 2סירובם של המשיבים לבקשת העותרת   .44

, בחוסר סבירות, תוך הפעלת שיקול דעת פגום ( לזכות לקבלת מידע4)א()4הקבוע בסעיף 

לחוק חופש המידע בדבר האיזון הנדרש בין השיקולים השונים  46ובחריגה מהוראות סעיף 

 ת מידע. למסיר

 

 המסגרת הנורמטיביתא. 

 עקרון השקיפות וזכות העיון הפרטית. 1

נוגע ו 2-4העותרים של  הפרטי םעוסק בעניינההמידע המבוקש הוא מידע כי  ראשית יוזכר .06

עוגנה מדובר בסוג המידע אשר הזכות לעיין בו . המערבית בגדה האישי םלהסדרת רישום מענ

הבטחת גישתם של העותרים למידע  חופש המידע. לחקיקת חוקקודם אף בחוק הישראלי 

מסוג זה הינה ממושכלות היסוד של המשטר הדמוקרטי כקביעתו של כב' הנשיא )כתוארו אז( 
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 (,2)נחפ"ד , ד.נ.ד. אספקת אבן ירושלים נ' מנהל מס ערך מוסף 444/44א "רעמסגרת א' ברק ב

444 ,404( ,4662 :) 

זקים בידי הרשות המינהלית ואשר "זכותו של הפרט לעיין במסמכים המוח
שימשו אותה להחלטה בעניינו, היא ממושכלות היסוד של המשטר 
הדמוקרטי. זוהי "זכות העיון הפרטית", הנגזרת בעיקר מזכות הטיעון 

-880[, בעמ' 44ומחובת המינהל לפעול בשקיפות )ראו זמיר בספרו הנ"ל ]
ידי -ים שנתקבלו על(. אכן, "הכלל העולה מן הפסיקה הוא, כי מסמכ871

פי דין, צריכים -רשות ציבורית תוך כדי שימוש בסמכות שהוענקה לה על
 2444/41Albericiא להיות גלויים ופתוחים לפני הצד הנוגע בדבר" )רע"

International  פרשת ד.נ.ד.( )להלן: נ' מדינת ישראל) ." 

ם הקיימים אצל הרשויות יוצא מכך, שהמשפט הישראלי מכיר בזכותו של הפרט לעיין במסמכי .04

כאמור בקביעתה של  בעניינו, וזאת בין היתר על מנת לאפשר לו לממש את זכות הטיעון שלו.

 (:44.0.4644) 48, פס' מדינת ישראל נ' סגל 4048/68כב' השופטת מ' נאור במסגרת עע"ם 

"מקורה של זכות העיון הפרטית בהלכה הפסוקה של בית משפט זה, כחלק 
 טבעי, והיא קדמה להכרה בזכות העיון הציבורית."מכללי הצדק ה

, לפיו המידע הנמצא אצל הרשויות אינו שייך להן את עקרון השקיפות מעגןחוק חופש המידע  .04

זכות העיון הפרטית קודמת לזכות  אף יותר מכך,ו ;ת למוסרויועל הרשולפיכך אלא לציבור, ו

זאת ניתן ללמוד מהפסיקה גרת החוק. העיון הציבורית, והיא עדיין נהנית ממעמד מועדף במס

לא תיקבע אגרה בעד בקשה של אדם לקבל ")ד( לחוק, לפיה 48לעיל וכן מהוראת  המוזכרת

מן הסיבות הללו, אל לרשות לסרב למסור מידע שהיא מחזיקה על  ".מידע על אודות עצמו

 המחמירות שקובע החוק. אודות אדם פרטני, אלא אם מתקיימות הדרישות

 ם הקנויה של העותרים למידע מכוח חוק חופש המידעזכות. 2

מחיל  44סעיף  אזרחים ישראלים. חוק חופש המידע חל על העותרים באופן מלא למרות שאינם .00

. העותרים את החוק אף על מי שאינו אזרח או תושב, ומבקש מידע הנוגע לזכויותיו בישראל

התלויות ברישום במרשם ת זכויוישראל,  בשטח שבשליטתעל זכויותיהם מבקשים מידע 

ברור שנוסח הסעיף נועד  אוכלוסין אשר מנוהל בתוך ישראל על ידי רשויות הצבא הישראלי.

וכזו  –, אף אם אינו תושב הנוגע לו באופן אישימידע  מרשויות המדינה לאפשר לאדם לקבל

  .בדיוק היא בקשת העותרים

ם ועל רקע זה יש לבצע את האיזונים לעותרים זכות קנויה לקבל מידע על אודות עצמלפיכך,  .02

עקרון ולקבל מידע על אודות עצמם, זכות העיון הפרטית  זכותם הקנויההנדרשים שבין 

לבין הפגיעה הנטענת ביחסי החוץ של  ,השקיפות שהינו אינטרס ציבורי מן המעלה הראשונה

 מדינת ישראל.  

 האינטרס הציבורי במסירת מידע. 3

על וביקורת ת משרתת את האינטרס הציבורי החשוב בפיקוח ההקפדה על עקרון השקיפו .01

בג"ץ אמון הציבור ברשות )ר'  היא הכרחית להבטחתהמנהלית, ושקיפות פעולות הרשות 

חשיבותו של לפסק דינו של השופט חשין(.  40-41, פס' אביב יפו-אילן נ' עיריית תל 0714/60

התנועה לחופש המידע נ'  4024/61עע"מ השופטת ארבל ב על ידי חופש המידע הוסברה היטב

  : (44.1.4664)פורסם בנבו,  רשות החברות הממשלתיות

http://www.nevo.co.il/case/6150822
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הזכות למידע המונחת בבסיס החוק היא מיסודותיה של התרבות "
הדמוקרטית והיעדים אותם באה היא להבטיח מהווים תנאי חיוני לקיומו 

ר הדמוקרטי. בראש ובראשונה הזכות למידע נתפשת כתנאי של המשט
הכרחי למימושה ולהגשמתה של הזכות החוקתית לחופש ביטוי. היא תנאי 
להגשמת זכות הציבור לדעת וליכולתו של הציבור לגבש עמדות ולבטאן. 
בנוסף, נגישות למידע המוחזק אצל רשויות השלטון מאפשרת לציבור 

שויות השלטון, לגלות מעורבות בעשיה השלטונית להפעיל פיקוח ובקרה על ר
גם מאפשרת -ולקחת חלק בכינונה ובעיצובה של תרבות שלטונית ראויה, כמו

לו לתכנן התנהלותו אל מול הרשות ולקבל החלטות מושכלות בתחומים 
 "שונים

מסירת מידע היא ברירת המחדל הקבועה בחוק, והאינטרס הציבורי דורש שלא להטיל מגבלות  .00

 כך, מלבד במקרים הכרחיים וחריגים.  על

אחרים לא יציפו את בית המשפט פונים יתר על כן, האינטרס הציבורי הוא שהעותרת ו .07

. בית בבקשה לקבל מידע פרטני ובסיסי שאמור היה להיות נגיש למבקשים בעתירות רבות

ת למשיבים את זמנו ומשאביו בתזכורות חוזרות ונשנו אהמשפט הנכבד אינו צריך לכלות לשוו

 שחוק חופש המידע חל גם עליהם. 

 המבחן הפסיקתי –( לחוק, פגיעה ביחסי חוץ 1)א()9סעיף . 1

, הנשען על נימוק הפגיעה 2בקשת חופש המידע של העותרת היענות לל יםלאור סירוב המשיב .08

, ראוי להבהיר מהו המבחן להפעלת החריג הקבוע מטר-אבוביחסי חוץ ופסק הדין בעניין 

עולה כי מההלכה הפסוקה , מטר-אבובניגוד לקביעת בית המשפט בעניין ( לחוק. 4)א()4בסעיף 

, זה להראות חשש בוודאות קרובה לפגיעה ממשיתבהסתמך על סעיף על המסרב למסור מידע 

 כפי שיובהר להלן. 

( בדבר חשש לפגיעה ביחסי חוץ הינו חריג ביותר. במקרים 4)א()4השימוש בסייג הקבוע בסעיף  .04

, נקבע כי ובית המשפט העליון בהם הנושא הובא בפני בתי משפט לעניינים מנהלייםפורים הס

ל מדינת ישראל רק במקרים ניתן יהיה לסרב למסור מידע בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ ש

 : ממשיתלפגיעה  בוודאות קרובה בהם קיימת הסתברות

הזכות  "אני מוכן להניח שבהתחשב בחשיבותה ובמעמדה הנורמטיבי של
לחופש מידע, נוסחת האיזון תושתת על ודאות קרובה לפגיעה ממשית 

הסירוב למסור את המידע יכול שיוצדק רק באינטרס הציבורי. לשון אחר, 
אם מסירת המידע תביא, בוודאות קרובה, לפגיעה ממשית ביחסי החוץ של 

משרד התחבורה נ' חברת  –מדינת ישראל  0640/62)השווה: עע"ם  המדינה
 . "החדשות הישראלית בע"מ )טרם פורסם(

 .48.44.4667, )0פס'  ,האוצר משרד ישראל מדינת' נ הניג יצחק אריה 461/67( ם-י) עת"מראו 
 .(.ה.נ–)ההדגשה הוספה 

אימץ מבחן מחמיר זה, כפי שניתן לראות מפסק הדין אף הוא בית המשפט המחוזי בתל אביב  .26

, 40פס'  ,נפקדים לנכסי האפוטרופוס' נ אדם ותלזכוי יפו עמותת 4464/67( א"ת) עת"מב

חוץ רק . בית המשפט קיבל את הטענה בדבר פגיעה ביחסי ה(עמותת יפו עניין)להלן: ( 1.1.4668)

. לפגיעה ממשית ביחסי החוץ של מדינת ישראל בוודאות קרובהלאחר שהשתכנע כי קיים חשש 

יפה פסיכיאטרית נ' מדינת עמותה ישראלית למאבק בתק 466874/48הפ )ת"א( ראו גם 

 (.41.1.4666)פסק דין מיום  משרד הבריאות –ישראל 
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ובאופן משתמע, גם את המבחן  עמותת יפואת הקביעה שבעתירת  אישרבית המשפט העליון  .24

, עמותת יפו לזכויות האדם נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים 0788/46מ "עעשנקבע בה )

 ובכך הפך אותה להלכה פסוקה. (עמותת יפו( )להלן: ערעור 47.7.4644)

אישר באופן מפורש את מבחן הוודאות הקרובה, בהקשר של פגיעה בית המשפט העליון  .24

תנועת   0484/44ץ "בגלפני כשנתיים, ב( לחוק, 4)א()4בסעיף קבועה בבטחון המדינה, שגם היא 

( 47.44.4644)פסק דין מיום  נאמני הר הבית בארץ ישראל נ' ועדת הכנסת לביקורת המדינה

 השופט דנציגר:וכך קבע (. הר הבית)להלן: בג"ץ 

"מהי אפוא נוסחת האיזון אותה יש להחיל בהחלטה על אי פרסום דוח או 
? לטענת העותרת, המבחן המדינה מבקר חוק)א( ל47חוות דעת לפי סעיף 

בחן "הודאות הקרובה" לפגיעה קשה בביטחון המדינה. מנגד הראוי הינו מ
טוענים המשיבים כי יש להחיל מבחן מקל יותר, על פיו ניתן למנוע את 
הפרסום אף כאשר הוא "עלול לפגוע" בערכים המתנגשים ולמצער כאשר 
קיימת "אפשרות סבירה" לפגיעה בערכים אלו. סבורני כי בנקודה זו הצדק 

 (. 41עם העותרת" )פס' 

הזכות לחופש  להגבלתכמו כן, לאחרונה קבע במפורש בית המשפט העליון כי המבחן הרלוונטי  .20

 "מעכך קבעה השופטת )בדימוס( ארבל בעמדת הרוב בע מבחן הוודאות הקרובה.המידע הוא 

)פורסם  מדינת ישראל הנהלת בתי המשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ 0468/44

 : "(מרקר-דה)להלן "עניין  (44.4.4642בנבו, 

במבחן לשם צמצום נגישותו של האזרח למידע נדרשת הרשות לעמוד "
, בו מכיר מחמיר של ודאות קרובה לקרות הפגיעה באינטרס מוגן מתחרה

 נ.ה.( –)הדגשה הוספה (. 11" )פס' .החוק

ור מידע נדונה, אמנם, האפשרות של שיבוש פעולת הרשות כשיקול לסרב למס מרקר-דהבעניין  .22

( לחוק(, אך הקביעה המצוטטת לעיל היא כללית, ואין כל אינדיקציה 4)ב()4)לפי  הוראות סעיף 

 דווקא. לחוק )ב( 4כי בית המשפט התכוון להגבילה לאינטרס ציבורי זה או לסעיף 

גם הנשיא בדימוס ברק הציע פרשנות דומה להוראות החוק, המתייחסת במפורש לשיקולים  .21

 (: 4)א()4המנויים בסעיף 

"טול לדוגמא, מידע שהרשות הציבורית מבקשת למנוע מסירתו משום  
שקיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה. החשש בו מדובר צריך להיות קשה, 

אהרן ." )קרובה לוודאירציני וחמור והסתברות התרחשותו צריכה להיות 
 )תשס"ג( 460-464, 41ג  קרית המשפטברק "חופש המידע ובית המשפט" 

 נ.ה.(. –)הדגשה הוספה 

קבע בית המשפט כי כאשר דנים  מטר-אבובעניין הדין שלהלן, -בניגוד לקביעות בפסקי .20

בהתנגשות שבין זכות העיון הפרטית והזכות הקנויה למידע לבין פגיעה ביחסי החוץ של מדינת 

 . לקביעה זו שני נימוקים ניתנו שםישראל, המבחן הרלוונטי הוא מבחן החשש לפגיעה. 

באשר הר הבית הלכת בג"ץ הוא כי  מטר-אבולגישת בית המשפט בעניין הנימוק הראשון  .27

ולכן הלכה זו  ,ליו בלבדא)א( לחוק מבקר המדינה ו47למבחן הראוי מתייחסת להוראות סעיף 

 בקביעתפי חוק חופש המידע. -איננה חלה כאשר התנגשות הערכים מתעוררת במסגרת דיון על

כי המבחן הראוי בהתנגשות שבין זכותם הקנויה של העותרים  מטר-אבובעניין  בית המשפט

הוא מבחן החשש ולא מבחן הודאות  –למידע לבין פגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל 

התמקדות במהות המבחן,  .הביתהר בהלכת ממהותו של המבחן שנקבע  , הוא התעלםהקרובה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/195_001.htm
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ש המידע וזכות העיון הפרטית, מחייבת כלומר באינטרס הציבורי והפרטי המשמעותי של חופ

לא רק לעניין חוק מבקר המדינה, אלא גם לעניין חוק  הבית-הרליישם את המבחן בהלכת 

 חופש המידע. 

הוא כי בהקשר של החשש לפגיעה בבטחון  לאימוץ מבחן החשש מטר-אבוהנימוק השני בעניין  .28

)ניתן  נ' המשרד להגנת הסביבהינאי שני  4667/44בג"ץ  התקבלה גם קביעה סותרת, במסגרת

נקבע כי די ב"חשש" לפגיעה בבטחון הציבור על פי סעיף  , שם(שני עניין( )להלן: 1.4.4644ביום 

עונה לסתירה זו  מרקר-דהפסק הדין שניתן בעניין ( לחוק כדי להצדיק אי מסירת מידע. 4)א()4

מכך עולה כי בכל רובה. מבהיר, פעם נוספת, כי המבחן שיש ליישם הוא מבחן הוודאות הקו

 7-0)ר' עמ'  שאימץ את מבחן החששבכך  מטר-אבוהכבוד, שגה בית המשפט בהכרעתו בעניין 

 לפסק הדין(.  

מעבר לדרוש ייאמר כי אפילו לפי העמדה הדוחה את מבחן הוודאות הקרובה, ומסתפקת  .24

עומד במבחן עדיין אינו  2בסבירות נמוכה יותר לפגיעה, סירוב המשיבים לבקשת העותרת 

 ( לחוק חופש המידע. 4)א()4ליישום סעיף 

קבע בית המשפט כי המבחן לפי סעיף )בו, כאמור, נדחה מבחן הוודאות הקרובה(  שניבעניין  .16

לפסק  2( הוא מבחן תוחלת הסיכון, כלומר מכפלת עוצמת הסיכון בהסתברותו )ר' סעיף 4)()א4

הסבר מפורט ומנומק שהציגה המדינה  עלבעניין זה את הכרעתו ביסס בית המשפט  הדין(.

לפגיעה שתגרום לנזק  ממשיתהשתכנע בית המשפט שקיימת הסתברות , לאורו לטיב הפגיעה

 לפסק הדין(.  2)ר' סעיף  עצום

אף מבלי להיחשף לחומר החסוי שהצדיק את סירוב המשיבים להיענות לבקשת חופש המידע,  .14

קשה פרטנית לישראל מן הרשות ופרטים על הגעת ב קשה לראות כיצד חשיפת מידע פרטני

, שעה שמידע כללי כבר הועבר וממילא נגיש לרשות טכניים אחרים לגבי הטיפול בבקשה

וממילא, המשיבים אף לא טענו  – הפלסטינית, תגרום נזק "עצום" ליחסי החוץ של המדינה

ממשית" )ר' סעיף בעבר כי הנזק הצפוי הינו "עצום", אלא לכל היותר כי עלולה להיגרם "פגיעה 

אינה "ממשית", הנזק הצפוי אינו "עצום", ולכן לפגיעה (. בענייננו, ההסתברות 19נספח ע/ל 44

 . שניבמבחן המקל שנקבע בעניין  לא תוחלת הסיכון אינה עומדת אף

 - מידע החשוב לו באופן אישי הממונה מוסר לכל פונה יחידהודגש כי בפועל  שניבעניין כמו כן,  .14

 .בענייננו ידע המקביל בדיוק למידע שמסרבים המשיבים למסור לעותריםכלומר, מ

אינו עומד במבחנים  2מהאמור לעיל עולה בבירור כי סירוב המשיבים לבקשתה של העותרת  .10

 (. 4)א()4שנקבעו בפסיקה לחריג הקבוע בסעיף 

 יםפגמים מנהליים שנפלו בהתנהלות המשיבב. 

 1-3אי מתן מענה לפניות העותרים . 1

נספח ) 4למעלה משלושה חודשים חלפו מאז שהוגשה בקשת חופש מידע בעניינו של העותר  .12

 ובאשר(, 4ע/נספח ) 4. כארבעה חודשים חלפו מאז הוגשה הבקשה בעניינה של העותרת (5ע/

( חלפו כחמישה חודשים ולא נתקבלה כל תשובה בעניינו, וזאת תוך הפרת 7ע/נספח ) 0עותר ל

 דע, הקובעות לוח זמנים ברור לטיפול בבקשות אלו. הוראות חוק חופש המי
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יום,  446, אפילו 0-ו 4בעניינם של העותרים  –יום, כקבוע בחוק  06לא די שלא ניתן מענה תוך  .11

)בלא שהמשיבים אף  חלפה זה מכברלמתן מענה  שנקבעה בחוק תקופה הזמן המקסימלית

המשיבים את חובתם הקבועה בכך הפרו , בלא מענה. יטרחו להודיע על הארכת התקופה(

על דעת עצמו כי  4החליט המשיב , וזאת ללא כל נימוק או הסבר. דומה שבמקרים אלו בחוק

 הוא פטור מחובת הציות לחוק. בית המשפט הנכבד מתבקש שלא להכשיר הפרה בוטה זו.   

 פגמים ביישום הוראות חוק חופש המידע. 2

 ()א(1)9ה לסירוב לפי סעיף שנקבע בפסיק פרשנות בלתי ראויה למבחןא. 

 . שיקולים זרים1

, עולה חשש כי המשיבים כלל לא יישמו 2בעניינה של העותרת  4מקריאת מכתבו של המשיב  .10

ניתן לסכם את  אלא מבחן אחר, שאינו קשור לחוק חופש המידע. מבחן הסתברותיאת ה

( לחוק 4)א()4יף מכוח סעהמשיבים כדי לנמק את סירובם למסור את המידע שפירטו הטעמים 

 כלהלן:

אין למסור מידע על אודות  –בית המשפט אינו נוטה להתערב בהחלטות מדיניות ולפיכך  .4

 .(9ע/נספח ל 2-4 סעיפים) מחווה מדינית

 1יש במסירת המידע המבוקש חשש לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל )סעיף  .4
 .(9ע/נספח ל

של הערכאות  להתערבותעו בהלכה הפסוקה בין התנאים שנקב עולה כי המשיבים מתבלבלים .17

מרבית את  4המשיב  ענין שלו מקדישבמסגרת מחווה מדינית,  מתקבלתבהחלטת רשות ש

 על אודות בקשות פרטניות שהוגשו מידע אי מסירתלבין התנאים ל –נימוקיו ו תשובתו

לטה לעמוד על כך שאין להתערב בהח 4. אחרת, מדוע טורח המשיב במסגרת מחווה מדינית

המהותית בדבר היענות לבקשות לשינוי מען? מדוע הוא מעלה טיעונים בדבר היעדר זכות 

 2-4קנויה לשינוי מען? אף אם למשיבים ניתן שיקול דעת מוחלט בבקשותיהם של העותרים 

 הטיפולפרטני על אודות  מידעלא ניתן לסרב למסור  –במסגרת המחווה המדינית שינוי מעןל

, אלא אם מסירה שכזו תפגע פגיעה )או מי מהעותרים האחרים( 1בבקשתה של העותרת 

 . ממשית ביחסי החוץ של מדינת ישראל

מוגבל לשמירה על ביטחונה של ישראל ולשיקולים צבאיים, וסמכויות  4תפקידו של המשיב  .18

לניהול יחסי החוץ של מדינת ישראל לא הוקנו לו. ככל שהמדינה תטען כי הסירוב לבקשת 

או אחרים במצבה( נשען על החשש לפגיעה ביחסי חוץ, עליה לתמוך טענה זו לא ) 2העותרת 

בעמדת גורמי הביטחון אלא בעמדת הגורמים המוסמכים לעסוק ביחסי חוץ, בין אם נציגי 

משרד החוץ ובין אם נציגים הכפופים לשרה לבני שלה הוקנו סמכויות באשר לניהול המגעים 

 עם הרשות הפלסטינית.  

 סבירותחוסר . 2

נשוא עתירה זו אינו להראות כי ייתכנו מקרים בהם פרסום במקרה הנטל המוטל על המשיבים  .14

עליהם להראות כי דווקא חשיפת  –מידע כלשהו עלול לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל 
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לאור  כינזכיר היא שמעלה חשש כזה.  שכל עותר ועותר מבקשהמידע המצומצם והאישי 

  ונטי הוא מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ביחסי החוץ.המבחן הרלוהאמור, 

. יחסי מדינת בלשון המעטהוזאת , אינה סבירה הפגיעה ביחסי חוץטענת המשיבים בעניין  .06

, וזאת בשל מחלוקות בסוגיות מהותיות ביותרישראל והרשות הפלסטינית הינם מורכבים 

ים הטכניים שמידע על ובעיקר הצדד 2העותרת הטענה שהטיפול בבקשתה של וסבוכות. 

)שהרי אין מדובר בענייננו על יישומה הכולל של המחווה המדינית( אודותיהם התבקש בעתירה 

כי ביום שלאחר האם המשיבים חוששים הוא סוגיה בסדר גודל זה הנה, בכל הכבוד, מגוחכת. 

הפלסטינית לרעהו "דווקא נכון הייתי מסירת המידע יאמר מי מחברי ממשלת ההסכמה 

, אולם עתה, משגיליתי שבקשתה של הגב' תמוך בהמשך השליטה הישראלית בגדה המערביתל

 , נמלכתי בדעתי"? טרם התקבלהבסיסו 

 . התנהלות בשרירות ובסתירה לעמדת המשיבים במקרים קודמים3

תפגע ביחסי החוץ של  2המשיבים טוענים כי מסירת מידע בדבר הטיפול בבקשתה של העותרת  .04

מידע על אודות גורלן של בקשות לשינוי  מסרואולם, במקרים זהים, המשיבים מדינת ישראל. 

המערבית במסגרת המחווה, וזאת מבלי שהושמעה טענה כלשהי בדבר פגיעה מען מעזה לגדה 

ביחסי החוץ של מדינת ישראל. עובדה זו ידועה לעותרת מניסיונה במקרים דומים, לרבות 

שהגישו בקשות לשינוי מען וקיבלה מהמשיבים  אחריםמקרים בהם ייצגה תושבים פלסטיניים 

, המועד בו 4644חלקן של התשובות נמסר עד אמצע שנת  לפחות חלק מהמידע נשוא עתירה זו.

 נמסר לאחר מכן.  ןוחלק ,המדינה טוענת שהפסיקה למסור מידע

צ"ב מ 4644העתקי תשובות בדבר סטטוס הטיפול בבקשות לשינוי מען שניתנו עד לאמצע שנת 
 .15נספח ע/ומסומנים 

 .14נספח ע/מצ"ב ומסומנים  46.46.4640 וביום 4.46.4640 העתקי תשובות שניתנו ביום

מספר חודשים  (מטר-אבוחתו )שהיה אחד העותרים בעניין בעניינו של מר עוד ראוי לציין כי  .04

ב לכל מר חתו )במכתב אחד בו סיר הודיע כי יסרב לבקשות חופש המידע של 4לאחר שהמשיב 

מהמידע המבוקש  , מסר גורם אחר במתפ"ש חלק(מטר-אבובקשותיהם של העותרים בעניין 

 ברור שסתירה זו מטילה, להסביר זאת יעון שנועד. אף שבהמשך הציעו המשיבים טועבור

 בספק את רצינות עמדתם של המשיבים.

 .17נספח ע/מצ"ב ומסומן  40.8.4640מיום  העתק מכתב הסירוב

נספח מצ"ב ומסומן  7.46.4640 מיום בדבר סטטוס הטיפול בבקשה לשינוי מעןתשובה העתק 
 .11ע/

במקרה, ואין לדעת בכמה מקרים נוספים מוסיפים  הגיעו לידי העותרתאותם מקרים  .00

בעניין  הודו. המשיבים מידע שהתבקש בעניינם של העותריםהמשיבים למסור דווקא את סוג ה

 4644הטיפול בבקשות לשינוי מען גם אחרי אמצע שנת שאכן הוסיפו לעדכן בדבר  מטר-אבו

על אף הפגיעה הנטענת ביחסי החוץ.  נימוקים למסירת המידע במקרים פרטניים הציעואולם 

כמועד אחרון למסירת  4644קשה להימנע מהרושם, שהמשיבים בחרו במועד של אמצע שנת 

הן עד אמצע שנת  – מטר-אבובעניין  תשובות, אך ורק משום שהדוגמאות שצורפו לעתירה

מהעובדות האמורות עולה רושם קשה של שרירות וחוסר עקביות במדיניות שקבעו  .4644

 למענה לבקשות דומות. 



13 

 

נספחים )ר'  לסטטוס הטיפול בבקשות פרטניות אחרות 4מקריאת התייחסותו של המשיב  .02

אין  דינת ישראל.לא ניכר מידע אשר יש בו משום חשש לפגיעה ביחסי החוץ של מ (11ע/-15ע/

אם כך הדבר, מדוע מסירת  ובין מידע זה. 2כל הבדל מהותי בין המידע שמבקשת העותרת 

תגרור פגיעה כה חמורה, שיש לעשות שימוש  2העותרת המידע המבוקש דווקא במקרה של 

 ( לחוק? 4)א()4בסייג הקבוע בסעיף 

מידע על אודות המנגנון  כבר מסר 4יוזכר, כי במסגרת מענה לבקשת מידע קודמת, המשיב  .01

(. כלומר, המסגרת הכללית של הטיפול 2ע/ נספח הכללי לטיפול בבקשות לשינוי מען )ראו

הינה מידע פומבי וציבורי,  –העברתן, מתן החלטות וכיוצא באלה  –בבקשות לשינוי מען 

 ,2בעניינה של העותרת שנחשף מבלי שהתעורר חשש לפגיעה ביחסי חוץ. ואילו כל שהתבקש 

בשלבים השונים של הטיפול. קשה להבין כיצד  תהבאשר להימצאות בקש פרטניהוא עדכון 

 –במצב בו המנגנון הכללי שקוף וידוע והמידע נמסר במקרים זהים –מידע פשוט ופרטני זה 

 (. 4)א()4יעמוד באמת המידה המחמירה של סעיף 

יבחין בין המקרים בהם הם מכך: המשיבים עדיין לא נתנו כל הסבר מתקבל על הדעת, ש יתרה .00

הודו המשיבים כי  מטר-אבומוסיפים לעדכן והמקרים בהם הם מסרבים למסור מידע. בעניין 

מצרי נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה  186/40במסגרת הודעה מעדכנת שהוגשה מטעמם בבג"ץ 

, (14ע/ נספח' )ר אבו יוסף נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית 182/40ובג"ץ   המערבית

 4640הם מסרו כי בקשות פרטניות לשינוי מען אשר הוגשו באמצעות הרשות הפלסטינית בשנת 

לא הגיעו לצד הישראלי. עוד טענו כי במסגרת ההליכים בבג"ץ, "לא סברו המשיבים כי נכון  –

יהיה להעמיד לדיון את שאלת חיסיונו של המידע הכללי ביחס לבקשות המוגשות מכוח 

לכתב התשובה(. אם המידע היה חסוי, ולא ניתן היה לחושפו  04ית" )סעיף המחווה המדינ

מחשש לפגיעה ביחסי החוץ, מדוע המשיבים סיכנו את יחסי החוץ של מדינת ישראל ומסרו 

אותו, מבלי שהועלתה אף טענה נגד המסירה? אם ניתן היה למסור את המידע במסגרת בג"ץ 

בעניינה של העותרת ור אותו במקרים אחרים כגון שלא למס, מדוע החליטו המשיבים 182/40

היה , 4644? אם אכן החליטו המשיבים שלא למסור עוד מידע מהסוג המבוקש באמצע שנת 2

. מהם האירועים 4644באמצע שנת  לפרט את תוכן ההחלטה שלכאורה התקבלה עליהם

 –גורפת ולכן  חלטה אינה החלטהברור כי ההמהאמור לעיל שקדמו להחלטה? מי קיבל אותה? 

אמות המידה שנקבעו, כדי להחליט באילו מקרים יוסיפו למסור מידע ובאילו מקרים  מהן

 יסרבו? 

מצ"ב ומסומן  מטר-אבוהעתק העמודים הרלוונטיים מכתב התשובה של המשיבים בעניין 

 .19נספח ע/

 לחוק 11פגמים בשיקול הדעת של המשיבים בבחינת הבקשה לפי סעיף ב. 

לחוק מחייב לתת לאינטרס  46פרטי מובהק בבקשת חופש מידע, סעיף  ענייןכאשר קיים  .07

. כך וסייגים אפשריים למסירת לבין בין הזכות למידע הפרטי משקל כבד בעת עריכת האיזונים

, מפי כב' 00( בפס' 44.44.4668)שידורי קשת נ' הרשות השניה,  46821/60במסגרת עע"ם 

 השופט י' דנציגר:  

ק נוקב ב'עניינו של המבקש במידע', כלומר, ככל שמבקש לחו 46"סעיף 
המידע יצביע על אינטרס בעל חשיבות עקרונית ומהותית יותר מבחינתו, כך 
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יגברו סיכוייו לקבל את המידע המבוקש, ולהיפך: ככל שהאינטרס שלו כללי 
 יותר, כך יטו כפות המאזנים לעבר חיסוי המידע".

  שיקולים זרים. 1

בבקשתם לזכות  4להחלטתו של המשיב  2-4 ממתינים העותרים רבע שניםאו כשלושמזה  .08

לממש את זכותם לחופש  –בהכרת רשויות הבטחון במגוריהם בגדה המערבית וכתוצאה מכך 

פנו לעותרת על מנת  2-4תנועה ולזכויות יסוד נוספות שמימושן תלוי בחופש תנועה. העותרים 

מן העותרים אף את המידע הבסיסי ביותר, הנחוץ  שזו תייצג אותם. ואילו המשיבים מונעים

לשם העלאת טיעונים בדבר הבקשות לשינוי מען. בכך, מפרים המשיבים גם את זכותם של 

, עניין מובהק 2-4, המייצגת את העותרים 1גם לעותרת  .ראוי לייצוג משפטי 2-4העותרים 

מידע הוצג בפני המשיבים עניינם של העותרים ב בקבלת המידע, על מנת לספק ייצוג הולם.

 במכתבים בהם ביקשו את המידע.

( מגלה, כי המשיבים הפרו גם את חובתם לשקול 9ע/נספח ) 4עיון במכתב הסירוב של המשיב  .04

"לא קיימת זכות מוקנית  המשיב טוען כיבקבלת המידע המבוקש.  2עניינה של העותרת את 

לשינוי מענה  2ומדת לכאורה לעותרת , ומצביע על החלופה העלהשתקעות תושבי עזה באיו"ש"

, כשיקול במסגרת "נוהל השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש" )להלן "נוהל השתקעות"(

פגמים  שלושהבטענה זו נפלו להעדיף את האינטרס המדיני על החובה למסור מידע למבקשים. 

 משמעותיים. 

לשיקולים שמעוגנים בסעיף  אינה רלוונטיתשאלת הזכות המוקנית לקבלת שינוי מען  ,ראשית .76

. בין אם העותרים זכאים לשינוי מען ובין אם של המבקשים במידע המבוקש העניין, והם 46

מובהק במידע שקיים אצל המשיבים על אודות  ענייןיש להם אין חולק על כך שלאו, 

על  :בקשותיהם. זו המשמעות של חובת הרשות להתנהל בשקיפות וזכות הטיעון של הפרט

ת למסור למבקש את המידע שקיים אצלה בעניינו, בין היתר כדי לאפשר לו להעלות את הרשו

בעמ'  פרשת ד.נ.ד., 'טיעוניו, אם יבחר לעשות זאת, כנגד ההחלטה המהותית או אי מענה )ר

404). 

נים ועשיאפשר לה להעלות טי במידע 2העותרת של אינטרס הוהנה, המשיבים מחליטים כי  .74

משום שממילא אין לה זכות מוקנית להשתקעות בגדה המערבית. נו חלש, הי בדבר שינוי המען

ו אודותיו אינו קשור לסיכויעל  כל הכבוד, האינטרס של הפרט במידע שמחזיקה הרשותב

היא זו שקובעת מהם הרשות עצמה  כאשרלא ודאי לקבל את מבוקשו מן הרשות, ולהצליח 

 לצורך העלאת אותם טיעונים! ה את המידע הנחוץ ת, עוד בטרם גילסיכויים אלה

במידע מוחלש משום  2עניינה של העותרת למכתבו, לפיה  0, בסעיף 4טענת המשיב , שנית .74

מידע שהרשות בשל הפרט  עניינומקוממת.  –שקיימות חלופות לסעד המבוקש של שינוי מען 

 נחלשיםאת טיעוניו על בסיס מידע זה אינם  ולהעלותוזכותו לעיין בו אודותיו על מחזיקה 

 שביקש. המהותי קיימים סעדים חלופיים לסעד משום ש

עניינם של העותרים במידע הינו עצום, משום שמדובר במידע שנוגע לפנייתם להסדיר את  .70

מעמדם במקומות בהם הם מתגוררים למעלה מעשור ובכך לאפשר להם לחיות באופן חופשי 

העותרים סעדים חלופיים, אלה  בבתיהם, ללא חשש מעקירה. גם אם היו עומדים לרשותם של
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 לא יפחיתו מעניינם במידע דווקא בדבר הבקשות לשינוי מען. 

עומדים  לאהוא בכך שבפועל, ובניגוד לעמדת המשיבים, לרשותם של העותרים  הפגם השלישי .72

הגישו בקשות לשינוי  2-4העותרים  לא לשינוי מענם, ולא לקבלת מידע. – סעדים חלופיים

במסגרת  תגובה לבקשה זו למסירת כל מידע שהוא בדבר בקשתם לשינוי מעןזכו ב ולא, מענם

 2, הטוען כי באפשרותה של העותרת 4 וזאת בניגוד לאמור במכתבו של המשיב –המחווה 

להגיש בקשה להשתקעות במסגרת נוהל השתקעות, ואז תוכל לפנות לקצין פניות הציבור 

 (. 9ע/לנספח  0ס' )ולקבל מידע בעניינה. 

, כלל אינו רלוונטי, 2"נוהל השתקעות" אשר, לטענת המשיבים, עומד לרשות העותרת  גם .71

, וכמוה שאר העותרים, אינם מתגוררים ברצועת עזה ואינם עומדים 2משום שהעותרת 

שמיועד להסדיר מעבר מעזה לגדה  –בקריטריונים הצרים ביותר שנקבעו בנוהל השתקעות 

חריגות מאוד. במאמר מוסגר יצוין כי אף לפי עמדתם  לצורך השתקעות בנסיבות הומניטריות

לפי נוהל  אף לא בקשה אחתהרשמית של המשיבים לא הוגשה, לא טופלה ולא אושרה עד כה 

לבקשת חופש מידע  41.4.4642)ר' תשובת המשיבים מיום  4664מאז פרסומו בשנת השתקעות 

לפי נוהל השתקעות הוגשו  שהגישה העותרת, ממנה עולה כי שתי הבקשות היחידות שטופלו

 קודם לפרסומו, ועקב טעות טופלו לפי המתווה הקבוע בנוהל(. 

 .21נספח ע/ מצ"ב ומסומן 41.4.4642לבקשת חופש מידע מיום  התשובהי העתק

 2עניינה הרב של העותרת , תוך התעלמות מזריםשיקולים  על 4בהתנהלות זו הסתמך המשיב  .70

על חוסר הסבירות גם הם שקול. פגמים אלו מצביעים חובה ל לושיקול שהייתה  –במידע 

 בהתנהלות המשיבים. 

 הנטל המוטל על המשיבים. 2

משום שלכאורה, הנזק ליחסי החוץ של מדינת ישראל כבר נגרם בשנים בהן המשיבים אינם  .77

, עליהם לעמוד בנטל 2מכחישים שמסרו מידע דומה למידע שהתבקש בעניינה של העותרת 

, להוכיח שעוצמת הנזק שכבר נגרם, כתוצאה ממסירת המידע ראשיתחנים: ההוכחה בשני מב

, מצדיקה את הפגיעה בזכותה של העותרת למידע. כאן, 4644במקרים אחרים עד לאמצע שנת 

המבחן אינו מבחן של הסתברות, משום שהנזק כבר נגרם לכאורה, אלא הוכחת הנזק שכבר 

נוסף דומה תוסיף לפגיעה שכבר נגרמה רטני פ, להוכיח כי מסירת מידע שניתנגרם בעבר. 

כביכול, בעוצמה שתצדיק את אי מסירתו. כאן, המבחן הרלוונטי שנקבע בפסיקה הוא מבחן 

ההסתברות, בוודאות קרובה, לפגיעה ממשית ביחסי החוץ. גם אם המשיבים היו עומדים בנטל 

פי חוק חופש -על וזכותה העותרתכבד זה, במקרה הזה, זכות העיון הפרטית, זכות הטיעון של 

 יטו את הכף לטובת גילוי המידע המבוקש.וכן האינטרס הציבורי במסירת המידע,  המידע, 

המייצגים את זרועה רבת  –יש לזכור את הפערים המשמעותיים שבין כוחם של המשיבים  .78

העוצמה של המדינה, ובין העותרים, הנמנים עם האוכלוסיה החלשה ביותר באזור, וכפופים 

לחלוטין להחלטות המשיבים. אין לעותרים מגן מפני שרירות ליבם של המשיבים זולת הדין 

האיזונים שנערכו בין בדיוק במקרים כאלו על בית המשפט להבהיר מהם ובית המשפט. 

, ולא רק להצביע בשמירה על יחסי חוץ האינטרס הציבוריים לבין הנפגעיות והאינטרסים הזכו

. מהאמור לעיל ניכר כי מקום שניתנה לעותרים פשרית ביחסי חוץפגיעה אבאופן עמום על 
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)דשם( אפשרות להתמודד עם טענותיהם של המשיבים, עלה בידם להצביע על פגמים ואי 

דיוקים שנפלו בעמדת המשיבים. ייתכן שמצב דברים זה אינו נוח למשיבים, אך אין בכך כדי 

 לשלול מהעותרים הליך ראוי וצודק. 

יציב קריטריונים ברורים לאיזון בין כים את ידם על בית המשפט הנכבד, שהעותרים סומ .74

-חד הוכחהידרוש הזכות האינדיווידואלית ובין האינטרס הציבורי למניעת פגיעה ביחסי חוץ, ו

בדבר גרימת נזק ממשי בעבר והסבר משכנע, מדוע מסירת מידע דומה דווקא במקרה  משמעית

 מידע, תגרום נזק ממשי נוסף. מסרורים בהם המשיבים , לעומת המקרים האח2של העותרת 

של חוק חופש המידע, ויורחבו שלא לצורך החריגים  ובלא דרישות ברורות אלו, ייפגע מעמד

 לחובת הרשויות למסור מידע לפי החוק. 

גובת לת ורק לשם הזהירות, יובהר כי כל האמור באשר לחשש הפגיעה ביחסי חוץ נוגע אך .86

בעניינם של העותרים  , ולסוגיה העקרונית העולה מתגובה זו.2של העותרת המשיבים לבקשתה 

, בלא "להיזכר" נדרשים המשיבים להשיב לפניות אלו כעתכלל לא נטען חשש כזה.  0-4

. אין מקום בטעמים שלא טרחו להזכיר עד עתה לסירוב לבקשות שכלל לא טרחו להגיב להן

  . במועד הקבוע בחוק נטענוטענות שלא  לב,-להעלות עתה, בשיהוי ניכר ובחוסר תום

 לחוק 11על פי סעיף  מסירת מידע חלקיג. 

, וגם אם חשש זה פרטניגם אם היה חשש ממשי לפגיעה ביחסי חוץ כתוצאה ממסירת מידע  .84

במידע, קשה לקבל את טענת המשיבים כי לא  2היה גובר על האינטרס הממשי של העותרת 

לחוק. ככל שבמידע הפרטני על אודות  44ים, לפי סעיף ניתן להעביר מידע חלקי או בתנא

או העותרים האחרים קיימים רישומים אשר אכן מעלים חשש, בוודאות קרובה,  2העותרת 

ביחסי חוץ, על המשיבים להעביר לפחות חלק מן המידע המבוקש, שאינו מעלה  ממשיתלפגיעה 

אצל המשיבים ת או אי קבלתן קבלת הבקשוחשש שכזה. קשה מאוד לדמיין כיצד מידע בדבר 

 היה פוגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל. החלטות שהתקבלו או שלא התקבלו בעניינן  או

מאפשר לבית המשפט להחליף את שיקול דעתה  4448-)ד( לחוק חופש המידע, תשנ"ח47סעיף  .84

ו חלקו " ולהורות על גילוי המידע כולו א4של הרשות בשיקול דעתו שלו "על אף הוראות סעיף 

 4401/60 "םעע) על העקרונות הכלליים של המשפט המינהליבהתבסס  ובתנאים שייראו לו,

ככל שהמשיבים . ((4660, )416, 427( 2ס) פ"ד ,המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ

יעמדו על סירובם למסור את המידע, בית המשפט הנכבד יתבקש לבחון את סבירות החלטתם 

 מסירת המידע, ולו באופן חלקי. וכן להורות על

 )ו( לחוק7הפרת חובת ההנמקה לפי סעיף ד. 

 0.4וכן בנוהל מס'  ( לחוק4)7סעיף המשיבים לא קיימו את חובת ההנמקה, כפי שהיא מעוגנת ב .80

 חופש מידע )ראושל היחידה הממשלתית ל

http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/YechidatChofeshHameyda/Pro

cedures/nohal3.pdf נוהל דרישת המענה בבקשת חופש מידע" )להלן:  –(, "נהלי חופש המידע

 (.ההנמקה

http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/YechidatChofeshHameyda/Procedures/nohal3.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/YechidatChofeshHameyda/Procedures/nohal3.pdf


17 

 

מידע על אודות הטיפול בבקשות פרטניות במסגרת המשיבים לא טרחו להסביר מדוע מסירת  .82

המחווה תגרום לפגיעה ביחסי החוץ, בעוד שמסירת מידע כללי על המחווה, שיש בו מטבע 

אינה פוגעת ביחסי החוץ. כן, הם לא טרחו להסביר מדוע  –הדברים השלכות רחבות יותר 

וץ של מדינת ישראל, תפגע ביחסי הח 2מסירת מידע פרטני דווקא בדבר בקשתה של העותרת 

. אינה גוררת פגיעה (,11-15ע/נספחים  'בעוד שמסירת מידע פרטני על אודות אנשים אחרים )ר

מידע חלקי, כמצווה  2לא ניתן היה להעביר לעותרת  מדועבנוסף, המשיבים נמנעו מלהסביר, 

 לנוהל ההנמקה. 1בסעיף 

 סיכום

הן במישור  –פגומה של המשיבים מהאמור לעיל עולה תמונה ברורה וקשה של התנהלות  .81

הפר בבוטות את הוראות הדין החלות  4המהותי, הן בציות להוראות הדין המינהלי. המשיב 

עקרונות השקיפות, הסבירות ותום הלב להם הוא מחויב. להפרות אלו משמעות פגע בעליו, וכן 

ביותר לשרירות והפגיעות מיוחדת כאשר הנפגעים מהן נמנים עם האוכלוסיות החלשות ביותר 

 לב ולהפרת זכויותיהן. 

העותרים חוזרים ומזכירים כי כל שביקשו הוא מידע פרטני המצוי בידי המשיבים, נוגע  .80

 לעניינם האישי וחשוב להם ביותר, ושאין להם כל חלופה לקבלתו. 

המרחק בין בקשה פשוטה, תכליתית ומצומצמת זו ובין הפלגת המשיבים למחוזות של "נושא  .87

)כפי שנטען  "שאלה עקרונית"השאלה העולה כאן אינה א רב. וו"פגיעה ביחסי חוץ" ה מדיני"

בקשות ארבע על אודות מידע פרטני בקשת אלא  (מטר-אבומה על ידי המדינה בעניין -משום

, ואלו הבקשות שמתבקש בית המשפט לבחון לאור יםאלו הבקשות שהוגשו למשיב לשינוי מען.

לו ולא בקשות אחרות שיכול שיוגשו בעתיד, ויכול שישפיעו אם כך א –הסייגים הקבועים בחוק 

 ואם אחרת על יחסי החוץ של המדינה. 

יתרה מזאת, בכל התנהלותה של המדינה בשאלת מתן המידע על בקשות כאלו, היא מדברת  .88

בפני בית הדין הגבוה לצדק היא מוסרת מידע מן הסוג המבוקש ובוחרת שלא בשני קולות. 

יון" טענת חסיון. אולם כאשר מידע דומה מתבקש במסגרת ההליך הפשוט והנגיש "להעמיד לד

התנהלות זו מסכלת את עצם תכליתו  של חוק חופש המידע, היא מתעקשת על טענת החסיון.

 של החוק, להפוך מידע לנגיש לציבור, ומעמיסה שלא לצורך על בתי המשפט. 

למשיבים להבהיר יש צורך ינטרס הציבורי, לשם ההגנה על זכותם של העותרים, כמו גם על הא .84

 –באופן נחרץ וברור כי הם כפופים להוראות החוק ועליהם לציית לו ככל עובד ציבור אחר 

קבלת טיעונים כגון אלה , הממונה על יישום החוק. 4והדבר נכון ביתר שאת לגבי המשיב 

לא גם את זכות העיון שמועלים על ידי המשיבים תרוקן מתוכן לא רק את חוק חופש המידע א

הפרטית, אשר עוגנה בשיטה הישראלית הרבה לפני שנחקק החוק. בית המשפט הנכבד מתבקש 

להורות להם למסור את המידע  –למנוע פגיעה זו, לבחון את טענות המשיבים וכן בזאת 

 המבוקש.

, בפקס מ"לח וונשלח בגדה המערבית רכי דיןעו בפני מושנחת יםבתצהיר נתמכת זו עתירה .46

 םה שאף הכוח ייפויי ואת, ים אלהתצהיר לקבל מתבקש הנכבד המשפט בית. טלפוני בתיאום
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 באי לבין 2-4ים העותר בין למפגש בנוגע האובייקטיביים בקשיים בהתחשב, בפקס שלחונ

 .םכוח

 בראש כמבוקשהנכבד להורות על גילוי המידע,  המשפט-בית מתבקש הללו הטעמים מכל .44

 .דין ט"ושכ העותרים בהוצאות שיביםהמ את ולחייב, העתירה

 

 40.46.4642היום, יום 

 

 

 , עו"דד"ר )מזה"ת( נעמי הגר                                                                          

 יםהעותרכ ב" 

 

 


