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 -10-17עת"מ                                       בירושליםהמשפט המחוזי -בבית
 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 

 580178697( ע"ר)התנועה למען איכות השלטון בישראל 
 לוזון -צרויה מידד ו/או  שרגאאליעד  ד"ר ה"דעוע"י ב"כ 

  תומר נאור ו/אודניאל דושניצקי ו/או  נילי אבן חןו/או 
 טליה יהודה ו/או טייטלבאום -יעל קריבו/או 
 איתמר שחרו/או 

 
 ירושלים  208מרח' יפו  

  91043ירושלים  4207ת.ד. 
 02-5000076; פקס: 02-5000073 טל':

 
 העותרת

 

  -נגד  -      

 

 משרד האוצר –מדינת ישראל  .1
 ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע במשרד האוצרה .2

 פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(שניהם ע"י 
 ירושלים ,7מח"ל רח' 

 02-5419581; פקס': 02-5419555טל': 
 המשיבים

 

 עתירה מנהלית

 1998-התשנ"חמוגשת בזאת לבית המשפט הנכבד עתירה מנהלית לפי חוק חופש המידע, 

למען הסדר הטוב, יצוין כי בקשת המידע נשוא "(. החוק" או "חוק חופש המידע)להלן: "

, התלויה ועומדת 21553-02-17עתירה זו קשורה קשר הדוק לבקשת המידע נשוא עת"מ 

 בימים אלו בפני בית המשפט הנכבד )כב' השופט א. אברבנאל(.

לבקשת המידע  להשיב ,משרד האוצר, 1 מתבקש בזאת להורות למשיב בית המשפט הנכבד

 5בסעיף רט כמפו) עותרת את המידע המפורט כדלקמןמסור ללו השנייה )כהגדרתה להלן( 

 :(4להלן כנספח , המצורפת 20.7.2017לבקשת העותרת לפי חוק חופש המידע מיום 

כל תכתובת, תרשומת, פרוטוקול, החלטה וכיו"ב שעניינם דיונים שנערכו במשרד  .א

, בפרט, ולמניית )כהגדרתו להלן( או בשיתוף משרד האוצר, בנוגע לדוח האוצר

 ועד היום. 2002הזהב של המדינה בכי"ל, בכלל, החל משנת 

)בחלקם או במלואם(,  הנ"ל כשהם מושחרים הדיונים פרוטוקוליאת  לחלופין, .ב

באופן שיאפשר לראות לכל הפחות, ביחס לכל אחד מן הפרוטוקולים, את תאריך 

 , שמות המשתתפים ומספר העמודים שמחזיק הפרוטוקול.הדיון
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כל מסמך נוסף שעניינו ההפרות לכאורה של הוראות מניית הזהב על ידי חברת  .ג

כי"ל, אשר נוצר או הגיע לידי המשרד לאחר מועד ההחלטה המנהלית מיום 

 .30.8.16אשר ניתנה במענה לבקשת העותרת לפי החוק מיום  16.3.17

, המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרת ביתלבקש מהעותרת כן תתכבד 

  לרבות שכר טרחת עורך דין כדין.

 ואלה נימוקי העתירה:

  פתח דבר .1

 ווסירוב חוק חופש המידע בקשה לפישל המשיב מ תהמוחלט והתעלמותמוגשת עקב  עתירה זו  .1

בהפרות תנאי מניית הזהב של המדינה בכי"ל  המשיבהעוסק בטיפול למסור מידע  (משתמע)ב

ובנורמות החלות חוק בללא הנמקה וללא כל פירוט, תוך זלזול בוטה  והכל – )כהגדרתן להלן(

  .המינהל הציבוריעל רשויות 

בה מתעלם המשיב כליל מבקשת מידע בעניין  ברציפות השנייה הפעם זוהייצוין כבר כעת, כי  .2

הוגשה ששעתירה  ולמרבה הצער הוא מהין לעשות כן שעה – העותרתהמוגשת על ידי זה 

 בפני בית משפט עודנה תלויה ועומדת ,עקב התעלמותו בפעם הראשונה ,העותרת כנגדו על ידי

התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( נ' משרד  17-02-21553עת"מ  – (!נכבד זה )

 ."(הראשונההעתירה )להלן: " 9.2.17 ביום הוגשה אשר, האוצר

וראות , אז הגישה העותרת בקשה לקבלת מידע לפי ה2016ראשית הדברים בחודש אוגוסט  .3

)להלן:  דו"ח ביקורת שנערך באגף החשב הכללי במשרדחוק, ובו ביקשה לקבל מסקנות ה

"מניית )להלן:  של מדינת ישראל , העוסק בהפרות לכאורה של תנאי "מניית הזהב""הדוח"(

  1(."בקשת המידע הראשונה"( בחברת כי"ל )להלן: "המנייהאו " הזהב"

העותרת נחשפה לדבר קיומו של הדוח המדובר אגב תכתובת שניהלה עם אגף החשב הכללי ועם  .4

 וההכנות המשנה ליועמ"ש )כלכלי פיסקלי( במסגרתה ביקשה העותרת לעמוד על הצעדים

, ולאחר שפרשה בפני שניםצפוי לחול בעוד מספר ה זיכיון ים המלחהננקטים לקראת תום 

 אינדיקציות להפרות רבות של תנאי מניית הזהב על ידי כי"ל. הגופים הנ"ל מסכת מטרידה של 

פברואר בחודש כבר הדוח המדובר הונח על שולחנו של מנכ"ל המשיב תברר כי בהמשך, ה .5

 כאבן שאין לה הופכין, נותר מוטל הוא, חרף חשיבותו הציבורית הרבה של הדוח; ברם, 2016

למעשה  – במשך תקופה ארוכה החלטות בעקבותיוכל ולא התקבלו  לציבור מעולם לא פורסם

 .. נוכח האמור ביקשה העותרת לקבל לידה את הדוחעד היום, כמעט שנתיים )!( לאחר שהוגש

תוך חריגה בוטה מהוראות החוק וסדי  ,המשיב התעלם כליל מבקשת המידע הראשונה .6

את העתירה הראשונה, בגדרה התבקש  להגיש העותרת , ולפיכך נאלצההקבועים בו הזמנים

                                                 
בשנות התשעים, שנועדה להבטיח כי גם  מניית מדינה מיוחדת אשר הקצתה המדינה לעצמה בעת הפרטת חברת כי"ל 1

לאחר הפרטת החברה תהיה למדינה יכולת להגן על האינטרסים החיוניים של הציבור בכלל, ולהבטיח כי מרכז הפעילות 
 של החרבה ומרכז הבעלות בה יישארו בישראל, בפרט.
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המסמכים הנוספים מסקנות הדוח ו אתלהורות למשיב למסור לעותרת בית המשפט הנכבד 

 החששאת בין היתר ציינה העותרת בעתירה הראשונה  הראשונה. אשר התבקשו בבקשת המידע

, כי המשיב, בתפקידו כרגולטור האחראי על קיום תנאי מניית הזהב, התרשל בפעולות הפיקוח

 .וכי הימנעותו מטיפול בדוח נובעת בין היתר מניסיון לכסות על מחדליו אלה

גם לאחר הגשת העתירה הראשונה לא אצה הדרך למשיב: הוא המתין עד לתום המועד בו היה  .7

החלטה לעותרת לראשונה  מסר( 16.3.17)ורק אז ת לעתירה, להגיש את תגובתו המקדמיעליו 

, שלעמדת העותרת אשר דחתה את הבקשה מנימוקים שונים –לבקשת המידע  מנהלית ביחס

עתירה  14.5.2017ביום  הגישה העותרת, בדנכלהחלטת בית המשפט ה אין בהם ממש. בהתאם

 . ועומדת עתירה זו עודנה תלויהו, מתוקנת המתייחסת לנימוקי הסירוב

ובתגובה בפני כב' השופט אברבנאל,  19.7.17שהתקיים ביום  הראשונה, בעתירה דיון במסגרת .8

ולשאלת בית  לטענת העותרת כי הדוח מוטל על שולחן מנכ"ל המשיב כאבן שאין לה הופכין

 שני האוצר במשרד נערכו "בחודשים האחרונים"בא כוח המדינה כי  טען ,המשפט בעניין זה

  .וההפרות של תנאי המנייה נשוא בקשת המידע, הדוח בנושא דיונים

 אמורהביקורת על אופן טיפול המשיב בדוח אינה כי  בהקשר זה וטעןהוסיף  המדינה"כ ב .9

שאלת התנהלות המשיב אינה קשורה לשאלת הזכות לעיין שכן להיבחן על ידי בית המשפט, 

 ניהל דיונים כמה, מידע לקבל מבקשים היו אם" ובהקשר זה רמז שהמצב היה שונה  – במידע

 ."האחרונה בשנה"ל המנכ

, ובמקביל לניהול ההליך המשפטי באשר לבקשת דיונים שנערכואותם בדבר  הצהרה זו לאור .10

היא הבקשה נשוא עתירה  ,נוספתבבקשת חופש מידע  למשיבהמידע הראשונה, פנתה העותרת 

, לרבות האוצר במשרד ערכוטען כי נשנ דיוניםאותם ובה ביקשה לקבל פרטי מידע שעניינם  זו,

וכמפורט ברישא של עתירה זו להלן פרוטוקולים, תכתובות, ומסמכים נוספים, כפי שיפורט 

 .(ה"יבקשת חופש המידע השני")להלן: 

על רקע טענות העותרת בעתירה  יש להבינהו ,הדוח מחשיבות נגזרת המבוקש המידע חשיבות .11

הראשונה כי הדוח ומסקנותיו אינם זוכים לתשומת הלב הראויה להם. חשיפת המידע בדבר 

וכו', תוכל לשפוך אור  בהם המשתפים שמות, אורכם, מועדםולחלופין, בדבר  – הדיונים תוכן

 האם לותלג המבוקש המידע יוכל, היתר ביןו ;לדוח המשיב מתייחס בה תעל מידת הרצינו

 .בעקבותיהן רק שמא או בנושא העותרת פניות לפני החל בדוח המשיב טיפול

ועד למועד הגשת עתירה  – חלף מועד מסירת המידע הקבוע לפי חוקגם עבור בקשה זו ,  והנה, .12

 שנשלחו על ידי העותרת, ותוך שני מכתבי תזכורת חרף ,זאתזו, טרם התקבל המידע המבוקש. 

 .מידעהמשיב לפי חוק חופש ה של חובותנוספת הפרה 

העותרת תציין כי אין זה המקרה הראשון ואף לא השני בהם נתקלת היא בהתעלמות גורפת  .13

כדוגמה בלבד, תציין העותרת את העתירות שנאלצה  מצד המשיב ביחס לבקשות חופש מידע.

בעניין מכרז  2, בעניין הארכת הזיכיון של חברת קצא"א;בהיעדר כל מענה מצד המשיבלהגיש 

                                                 
 .כארבעה חודשיםבמשך . העותרת נאלצה לפנות לבית המשפט לאחר שלא התקבל מענה כחוק 17-03-170עת"מ  2

 ₪. 3,000העתירה נמחקה בהסכמה תוך תשלום הוצאות  לעותרת בסך 
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ובעניין מסירת דוח רו"ח שהוזמן ע"י המשיב  3למינוי ראשי ועדות מרחביות במינהל התכנון;

  4בעניין רשת החינוך 'אל המעיין'.

 –פסולה מכל וכל  – בשיטהמדובר  שמא חשש העולה בלב כיהזהירות תעיר העותרת  במלוא .14

איר אותו אשר עלול לדעתו להה זכלמשיב, או  "לא נוח" מידע ממסירת להתחמקשמטרתה 

, בפרט רשות למצופה מרשות מינהליתמנוגדת  התנהלות כזו, מיותר לציין, .באור שלילי

 ., שהינו אחד ממשרדי הממשלה המרכזייםבמעמדו של המשיב

, המשיב של זו ובוטה מזלזלת להתנהלות קץ לשים, הכבוד במלואאפוא,  יתבקש המשפט בית .15

 אשר ראויות בהוצאות ולחייבו, המבוקש המידע את ולמסור המידע לבקשת להשיב לחייבו

 .ומהתנהלות המשפט בית של רוחו מורת את תשקפנה

 הצדדים לעתירה .2

 העותרת: 

גלה שמירה על טוהר המידות בשירות דהעותרת הינה עמותה רשומה כדין, אשר חרטה על  .16

הציבורי, עידוד ערכי שלטון החוק, שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל הציבורי והשרשת 

 נהל ציבורי תקין.ינורמות ראויות של מ

 המשיבים: 

הרשות הציבורית אליה פנתה העותרת  הוא, משרד האוצר, "(המשיב)להלן גם: " 1המשיב  .17

משרד האוצר הוא "המשרד בבקשה לפי חוק חופש המידע, ואשר עד כה טרם השיבה לבקשה. 

הכלכלי המרכזי של ממשלת ישראל", והאחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה, 

 ת הדוחכתב אבמשרד האוצר פועל אגף החשב הכללי אשר  5כמו גם על ניהול נכסי המדינה.

נערכו הדיונים אשר עומדים במרכז עתירה זו, בעניין ההפרות לכאורה של תנאי אשר בעניינו 

 מניית הזהב על ידי כי"ל.

 ,במשרד האוצר ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע – אנט קליימן הגב', 2 המשיבה .18

 .רשות הציבורהממונה על העמדת מידע לו לחוק חופש המידע, 3ה בהתאם לסעיף תאשר מונ

 הרקע העובדתי .3

 מהות המידע המבוקש .3.1

 היווצרות מניית הזהב והפרות לכאורה של תנאיה -רקע   .3.1.1

                                                 
. כארבעה חודשים. העותרת נאלצה לפנות לבית המשפט לאחר שלא התקבל מענה כחוק במשך 16-08-36747עת"מ  3

 3,000ת בסך תשלום הוצאות לעותר העתירה נמחקה בהסכמה תוךמשהוגשה העתירה, נמסרה לידיה החלטת המשיב. 
.₪ 

 .כשמונה חודשים. העותרת נאלצה לפנות לבית המשפט לאחר שלא התקבל מענה כחוק במשך 15-02-4550עת"מ  4
 .₪ 15,000נוכח התנהלותו חויב המשיב בהוצאות בסך  , נמסר המידע בשלמותו כעבור שבועיים. משהוגשה העתירה

 מתוך אתר האינטרנט של המשיב. 5
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( העוסקת בייצור מוצרים 520027830כימיקלים לישראל בע"מ )כי"ל( היא חברה ציבורית )ח.צ.  .19

נוסדה בשנת  החברה 6מבוססי מינרלים, המאגדת תחתיה חברות בת נוספות העוסקות בתחום.

במטרה לאחד את החברות התעשייתיות הממשלתיות העוסקות בתחום הכימיה  1968

לתוקף, הפכה  1975-עם כניסת חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 7.האנאורגנית בישראל

  8כי"ל לחברה ממשלתית בבעלות מלאה.

ולהפוך אותה לחברה ציבורית, נרשמו מניות  את כי"ל להפריט, בעקבות ההחלטה 1992בשנת  .20

מניות ערב ההנפקה, הונפקו למדינת ישראל בתל אביב. לניירות ערך החברה למסחר בבורסה 

: מפעלי ים המלח בע"מ, חברת ברום ים (בחלק מחברות הבת שלה)וכן בכי"ל  דותמדינה מיוח

)אמי( מכון למחקר ופיתוח י המלח בע"מ, תרכובות ברום בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, תמ

 (.("חברות הבת")להלן:  9מגנזיום ים המלח בע"מבע"מ ו

 : 1968-ב)ב( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח46בסעיף  מוגדר "מניות מדינה מיוחדותהמונח " .21

מניות שהממשלה החליטה כי הן דרושות לה  - 'מניות מדינה מיוחדות'"

כפי שקבעה  זכויות מיוחדות, והמקנות לה לצורך שמירה על ענין חיוני

  10".הממשלה בהחלטתה לפני הרישום למסחר

להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל במשאבי  בכי"ל נועדה אפוא מניית הזהב .22

אינטרסים אלו כוללים שמירה על ניהול עסקיהן של החברה . הטבע שהחברה מנהלת ומפתחת

 11ות שיצרו מצב של ניגודי עניינים מהותיים.בישראל; מניעת רכישות עוינות; ומניעת רכיש

קיים פיקוח ולאשר מהלכים על מנת לוודא את השמירה על אינטרסים אלו, אמורה המדינה ל .23

, בהתאם להוראות הקבועות בתקנון חברת כי"ל. בין הצעדים שונים שברצון החברה לבצע

ם וארגוניים, הקניית רכישות ואחזקות של מניות, שינויים מבניי -הדרושים אישור המדינה 

 12זכויות בנכסים מהותיים ועוד.

להגיש  ,כדבר שבשגרה וחברות הבת, החברה נהגו בעשור הראשון לאחר הפרטת החברה .24

שותפויות בינלאומיות, העברת ידע  הקמת )כגון: מהלכים שוניםלבקשות אישור  למדינה

)שר האוצר ושר  שריםשני  נחתם האישור על ידי –לחו"ל וכדומה(. מקום בו ניתן אישור 

קרי, הן המדינה והן החברה לא הקלו ראש  13.ולחלופין שר וראש הממשלההתעשייה והמסחר( 

 בחשיבות ההקפדה על קיום תנאי מניית הזהב.

                                                 
 .2015ינטרנט של חברת כי"ל והדו"ח הכספי של החברה לשנת המידע מתוך אתר הא 6
הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים  7

 (."דוח ועדת ששינסקי השניה"( )להלן: 2014)אוקטובר  68 מסקנות הוועדה
 התשנ"ד(.–)התשנ"ג 149, 138מא  הפרקליטמיכל אגמון "'מניית זהב' וההפרטה"  8
 21.1.2014רשימת החברות בהן הונפקה מניית זהב לקוחה מתוך תשובה לבקשת חופש המידע שנשלחה לעותרת ביום  9

 מאת רשות החברות הממשלתיות.
 תירה זו הוספו על ידי הח"מ, אלא אם נכתב אחרת.הדגשות בעכל ה 10
 .( לתקנון חברת כי"ל8)ב()8סעיף  11
 לתקנון חברת כי"ל. )ב(8סעיף  12
 , וימסרו לבית המשפט 26.8.2015 רשות החברות הממשלתיות מיום בתשובה מטעםמסמכים שנמסרו לעותרת  מתוך 13
 במידת הצורך.   
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: החברה חדלה מלדווח, והמדינה חדלה מלפקחכביכול, השתנתה התמונה: אך בשלב מסוים  .25

ל וחברות הבת שלה ", וזאת למרות שכילא הוגשה ולו בקשת אישור אחת 2002החל משנת 

המשיכו לבצע את אותן סוגי עסקאות ופעולות אשר בגינן התבקשו ואף ניתנו אישורים בשנים 

קרי: אחת החברות  שקדמו, ואף החלו ביתר שאת במהלכים שמטרתן הגברת הפעילות בחו"ל.

הגדולות והפעילות בארץ חדלה, לפתע, מהגשת בקשות אישור לפי תנאי מניית הזהב, תוך 

איננו פועל ומשרד האוצר, האמור לפקח על פעילותה,  –מתמשך על תנאי המנייה  "צפצוף"

 . להגנה על האינטרס הציבורי

החלה העותרת, משעה ש מציאות מצערת זו באה לידי ביטוי בתמונה המבהילה שנחשפה לעיני .26

 .להפרת תנאי מניית הזהבהמעוררות חשש  לבחון את הראיות

 עקבותיהבקשת המידע הראשונה והעתירה המנהלית שהוגשה ב  .3.1.2

שהעלו חשש ממשי להפרות רבות ומתמשכות של  ,יהנדיקציות הרבות שנאספו בידיהאנוכח  .27

 תנאי מניית הזהב על ידי החברה, החלה העותרת להציף את הנושא מול הרשויות הרלוונטיות.

, בבקשת המידע הראשונה, בה 30.8.2016ביום כחלק מפעילות זו, פנתה העותרת למשיב,  .28

 נתבקשו פרטי המידע הבאים:

י, בנוגע להפרות לכאורה של "א. מסקנות הבדיקה של אגף החשב הכלל
 מניית הזהב על ידי חברת כי"ל, אשר נמסרו למנכ"ל משרד האוצר.

ב. כל מסמך נוסף שעניינו ההפרות לכאורה של הוראות מניית הזהב על ידי 
חברת כי"ל, ובכלל זאת מסמכים הכוללים את תיאור ההפרה, המלצות 

 עקבות ההפרה.ומסקנות וכן תיאור הצעדים שננקטו על ידי המדינה ב

ג. כל מסמך שעניינו ההפרות לכאורה של הוראות מניית הזהב על ידי כל 
חברה אחרת ובכלל זאת מסמכים הכוללים את תיאור ההפרה, המלצות 

 ומסקנות וכן תיאור הצעדים שננקטו על ידי המדינה בעקבות ההפרה."

  1כנספח העתק מבקשת המידע הראשונה מצורף לעתירה זו ומסומן. 

לאחר התמהמהות ממושכת מצד המשיב, תוך הפרה בוטה של סדי הזמנים הקבועים בהוראות  .29

לבית משפט נכבד זה עתירה מנהלית, ובה ביקשה להגיש העותרת  נאלצהחוק חופש המידע, 

עת"מ ) בה ולמסור את המידע המבוקש ת המידע הראשונהלחייב את המשיב לענות לבקש

 ., התלויה ועומדת בפני כב' השופט און נ' משרד האוצרהתנועה לאיכות השלט 21553-02-17

 (.אברבנאל

  2כנספח העתק נוסח העתירה הראשונה מצורף לעתירה זו ומסומן. 

במסגרת הדיון בעתירה הראשונה, ב"כ המדינה לא הצליח מאוחר יותר, כי יצוין בהקשר זה  .30

 )ואף לא ניסה( לספק הסבר כלשהו לעיכוב במענה לבקשת המידע הראשונה: 

היה עיכוב. אין "לגבי הטענות לעיכוב במענה, אין לנו תשובה טובה לדבר. 
 . קרתה תקלה ואנחנו מתנצלים"לנו תשובה בעניין הזה

, לא טרח למסור את חודשים ארוכיםהמשיב, אשר התעלם מבקשת המידע במשך יודגש כי  .31

אשר  האחרוןאלא הוסיף וישב בשיכול ידיים, ורק ביום  –המידע מיד כאשר הוגשה העתירה 
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החלטה מנהלית במענה לבקשת  מסר, 16.3.17לעתירה, נקצב להגשת תגובתו המקדמית 

 לחוק 8-9נימוקים שונים הכלולים בסעיפים , על בסיס המידעבקשת דחתה את  המידע, אשר

 .העתירה )!( ההתייתר המענה מסירת עקב כי לטעון ההין עודלצד זאת וחופש המידע; 

אשר עודנה תלויה , עתירה מתוקנת 14.5.2017נאלצה העותרת להגיש ביום בעקבות סירוב זה,  .32

 .ועומדת

אברבנאל. במסגרת הדיון,  .השופט אבפני כב'  הראשונההתקיים דיון בעתירה  19.7.17ביום  .33

בא כוח  טעןולשאלת בית המשפט בדבר מספר הדיונים שנערכו במשרד האוצר בקשר עם הדוח, 

נערכו במשרד האוצר שני דיונים בנושא הדוח וההפרות  "בחודשים האחרונים"המדינה כי 

 :של תנאי המנייה

הדיון הכרעה בעניין נשוא  להתקבל"לשאלת בית המשפט מתי צפויה 
בתקופה זו והאם  1ועד כמה נערכים בעניין זה דיונים אצל המשיבה 

נכונה טענת העותרת לפיה העניין מוטל כאבן שאין לה הופכין, אני 
משיב לאחר התייעצות עם הנציג המקצועי שנמצא פה, סגן בכיר לחשב 

 נוכל, האחרונים בחודשים שניים נערכודיונים בדבר,  שנערכיםהכללי 
 צפי לגבי, דיונים להתנהל ממשיכים. סגורות בדלתיים דעמי למסור

. אין צפי למועד החלטה. לא נמסר לי על צפי למועד יודע אינני להחלטה
ספציפי להחלטה. יש הרבה עניינים שמונחים על משרדו של מנכ"ל שר 

 14האוצר."

 3נספח העתק פרוטוקול הדיון מצורף לעתירה זו ומסומן כ. 

, במענה לטענות בדבר התעלמות מנכ"ל , במהלך הדיוןב"כ המדינה הוסיף וטען –זאת ועוד  .34

המשיב מהדוח, כי לגישתו אין לקשור בין טענות כנגד התנהלות המשיב בטיפול בדוח, לבין 

 :חופש המידע חוקת לזכות העותרת לעיין בדוח מכוח טענות הנוגעו

"אין קשר בין התנהלות המשיב מול כיל לבין המידע. מידע זה עולם 
אחר, נבחן במנותק מהקשר. ככל שמישהו חושב ששר האוצר לא 
מתנהל כפי שצריך יכול לתקוף את זה. העותרת מנסה לפמפם את זה 
אך זה לא נכון, זה לא העניין של בית המשפט לעניינים מנהליים. אנחנו 

בפרסום הדו"ח, הם מושכות את הלב אך לא מטפלים בהעברת מידע, 
אם היו מבקשים לקבל מידע, כמה העתירה. הם לא חופש המידע. 

. מה הוא עושה בית דיונים ניהל מנכ"ל בשנה האחרונה, זו העתירה
המשפט לא בוחן. זאת לא חזית המחלוקת. ולכן לא נענתה בכתב 

 התשובה." 

ומה גם לאור  –דיון בעתירה בסמוך לכי נערכו דיונים  הצהרתו של בא כוח המדינה לאור .35

כי את התנהלות המשיב ניתן לתקוף באמצעות בקשה לדעת "כמה דיונים  המשתמעת רמיזתו

בה , נוספת ת מידעבבקש החליטה העותרת לפנות למשיב –ניהל המנכ"ל בשנה האחרונה" 

 . כנטען בדיון ,במשרד האוצר בנושא הדוח דיונים שנערכואותם מסמכים שעניינם יתבקשו 

 

 

                                                 
 .19.7.2017מיום  התנועה לאיכות השלטון נ' משרד האוצר 17-02-21553עת"מ פרוטוקול הדיון ב 14
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 מיצוי הליכים .3.2

מסמכים , ובה ביקשה לקבל בקשת חופש מידע חדשהפנתה העותרת למשיב ב, 20.7.17ביום  .36

(.  המידע המבוקש נוסח בסעיף "בקשת המידע השניה"להלן: הנוגעים לדיונים שהוזכרו לעיל )

 לבקשה זו כדלקמן: 5

החלטה וכיו"ב שעניינם דיונים כל תכתובת, תרשומת, פרוטוקול, "א. 
 , בפרט,בנוגע לדוח ,שנערכו במשרד האוצר או בשיתוף משרד האוצר

 ועד היום. 2002, בכלל, החל משנת כי"להמדינה במניית הזהב של לו

ככל שהמשרד סבור כי לא ניתן למסור את הפרוטוקולים הנ"ל עקב ב. 
לקם או )בח הסייגים הקבועים בחוק, נבקש לקבלם כשהם מושחרים

במלואם(, באופן שיאפשר לראות לכל הפחות, ביחס לכל אחד מן 
הפרוטוקולים, את תאריך הדיון, שמות המשתתפים ומספר העמודים 

 שמחזיק הפרוטוקול.

כל מסמך נוסף שעניינו ההפרות לכאורה של הוראות מניית הזהב על ג.
ה ידי חברת כי"ל, אשר נוצר או הגיע לידי המשרד לאחר מועד ההחלט

 ." 19.3.17המנהלית מיום 

  4נספח כ מצורף לעתירה זו ומסומן 20.7.2017יה של העותרת מיום יבקשת המידע השנהעתק. 

(, 26.7.2017ר מתוארך ליום )אש 2מכתבה של המשיבה  אצל העותרת , התקבל14.8.2017ביום  .37

והמידע המבוקש לפיו בקשת המידע החדשה נמצאת בטיפול מול הגורמים הרלוונטיים באוצר, 

 יועבר, ככל שהדבר יתאפשר במסגרת חוק חופש המידע.

  5נספח מצורף לעתירה זו ומסומן כ 14.8.2017יום מ 2מכתבה של המשיבה העתק. 

ומשלא התקבל המידע המבוקש, פנתה העותרת הימים הקבועים בהוראות החוק,  30משחלפו  .38

 במכתב תזכורת. ,22.8.2017ביום  2למשיבה 

  מצורף לעתירה זו ומסומן  22.8.2017התזכורת שנשלח על ידי העותרת ביום  מכתבהעתק

 .6נספח כ

יום למועד  30, בו הודיעה על מתן הארכה של 2מכתב נוסף מהמשיבה נשלח  27.8.2017ביום   .39

 .18.9.2017עד יום  –)ב( לחוק, קרי 7מסירת המידע, בהתאם להוראות 

  מצורף לעתירה זו ומסומן  27.8.2017מיום  2שנשלח על ידי המשיבה  האורכה מכתבהעתק

 .7 נספחכ

בחלוף המועד הנקוב לעיל, עדיין לא התקבלה כל תשובה לגופו של עניין באשר למידע המבוקש.  .40

, ובו שניבמכתב תזכורת  2.10.2017ביום  2, פנתה העותרת למשיבה הצורך מן ולמעלהעל כן, 

 פן דחוף וללא עיכובים נוספים.דרישה לקבלת המידע באו

  מצורף לעתירה זו ומסומן  2.10.2017התזכורת השני שנשלח על ידי העותרת ביום  מכתבהעתק

 .8נספח כ
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לאחר שכל ניסיונותיה של העותרת לקבל את המידע המבוקש מחוץ לכותלי בית המשפט הנכבד  .41

לקבלת הסעד המבוקש  משפט נכבד זה-עלו בתוהו, לא נותר בידי העותרת אלא לפנות לבית

 את הוראות החוק. –סוף סוף  –, ועל מנת שיורה למשיבים לקיים ברישא לעתירה זו

 הטיעון המשפטי .4

 חוק חופש המידע – המסגרת הנורמטיבית .4.1

עיקרון גילוי המידע הינו זכות בסיסית וכלי לעיצוב התנהגות ראויה של הרשות הציבורית. הוא  .42

אמון הציבור ברשויות השלטוניות ומחזק את מבנה  מאפשר ביקורת ציבורית, מגביר את

המשטר והממשל. נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים כגון שוויון, 

שלטון החוק ואמון הציבור. כל אלה נועדו להבטיח את שקיפות השלטון שהיא מסימניה 

 המובהקים של חברה דמוקרטית.

 של הגילוי עיקרון ועל, לציבור מידע שבחשיפת החשיבות בעבר על עמד העליון המשפט בית .43

 : הציבור רשויות אצל המצוי המידע

, הדגיש בית משפט זה 361, 353( 3שליט נ' פרס, פ"ד מד ) 1601/90"בבג"ץ 
את חשיבותו של עקרון חופש המידע מהיבט נוסף והוא הפיקוח על 

ציבורית היא תקינות פעולותיה של הרשות הציבורית, באומרו: "העין ה
לא רק ביטוי לזכות לדעת, אלא גם בבואה לזכות לפקח". אכן, שקיפות 
פעולותיהן של רשויות השלטון מאפשרת לאזרחים להתחקות אחר 
פעולות אלה ואחר השיקולים שעמדו בבסיסן ולבקרן, ככל שהדבר דרוש, 
והיא תורמת תרומה מכרעת ל"היגיינה הציבורית" ולשיפור איכותה של 

הרשות ביודעה כי פעולותיה ותהליך קבלת החלטותיה חשופים  פעולת
המועצה להשכלה גבוהה נ' עיתון  9135/03]עע"ם  ושקופים לעין הציבור"

פרשת המועצה להשכלה ")להלן:  2006, 697(, 1)2006על -תק הארץ
 ([."גבוהה

 חופש לחוק 1 כך, סעיף. מפורש בחוק מידע לקבלת הזכות עוגנה המידע חופש חוק חקיקת עם .44

 בהתאם ציבורית מרשות מידע לקבל הזכות תושב או ישראלי אזרח לכל כי, קובע המידע

 .  החוק להוראות

 יסוד, לאזרח מהשלטון מידע של זרימתו להבטחת האמצעים אחד הוא המידע חופש חוק .45

 :השלטון זרועות על אמיתית ביקורת של לקיומה וכן, הדמוקרטיה של לקיומה הכרחי

-הציבורי הוא, כי תתאפשר החלפת דעות והשקפות בלתי"האינטרס 
שמן  -ואף תלויה בכך  -מוגבלת. שיטת הממשל הדמוקרטית ניזונה מכך 

הציבור ואליו תהיה זרימה חופשית של מידע, אשר נסב על הנושאים 
כן יש הרואים -. עלהמרכזיים, המשפיעים על חיי הכלל ועל חיי הפרט

ן מפתח לפעולתה של המערכת בזרימה החופשית של המידע מעי
 2-אח' נ' רשות השידור ו 7-ויקי שירן ו 1/81בג"צ )" הדמוקרטית כולה

 (.378 – 377,עמ'  1981, 365( 3לה), פ"ד אח'

 הפיקוח את ולהגביר בישראל הדמוקרטיה את ולקדם לקיים המידע חופש חוק של תכליתו .46

 : ופ' אהרון ברקהציבורית. עמד על כך הנשיא לשעבר פר הרשות על והבקרה

"מהי איפוא, תכליתו של חוק חופש המידע? נראה לי, כי תכליתו הינה 
מנת לקיים ולקדם את הדמוקרטיה ובגדריה מתן -ליתן מידע לפרט על
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מידע לציבור שיאפשר בחירה מושכלת, אשר תקדם את האמת, תאפשר 
 הגשמה עצמית של הפרט, ותביא לפיקוח ובקרה על הרשות הציבורית.

ית החוק היא להגן על חופש הביטוי, מתוך הכרה, כי המידע שבידי תכל
א' ברק "חופש ) ידה כנאמן הציבור כולו".-הרשות הציבורית מוחזק על

 (.95ג' )תשס"ג(  קריית המשפטהמידע ובית המשפט" 

 נקודת, כי בבואנו לדון בזכות העותרת לעיין במידע המצוי ברשותה של הרשות, אפוא נמצא .47

היא זו הרואה בציבור את מי שהמידע שייך לו ואשר  להאיר את ההליך כולוצריכה  אשרהמוצא 

הרואה לנגד עיניה את הזכות למידע . זו רואה ברשות נאמן, שליח וזרוע ארוכה של הציבור

כזכות יסוד המצויה "במדרגה גבוהה מבין זכויות האזרח", כחלק מן הזכות לחופש ביטוי 

מסירת מידע,  –: הכלל הוא בתמציתו ה חיונית ומתפקדת.וכתשתית לקיומה של דמוקרטי

 .מן הכללהוא היוצא  והסייג

 מן, מידע של זרימתו להבטחת החשובים האמצעים אחד הוא המידע חופש חוק, כן כי הנה .48

 של לקיומה וכן, דמוקרטיה של ולהבטחתה לקיומה חיוני כה שהינו, האזרח אל הרשות

 מרשויות מידע לקבלת הזכות. השלטון זרועות תלויה עלובלתי  ציבורית אמיתית ביקורת

 . הדמוקרטי במשטר היסוד מזכויות אחת היא ציבוריות

 זכותה את לממש לעותרת לאפשר המשיבים של בסירובם המשתמע עוסקת זו עתירה, כאמור .49

התעלמו מסדי הזמנים הקבועים בחוק חופש המידע, פעלו במנותק  המשיבים. מידע לחופש

החוק המחייבות ונמנעו מלמסור את המידע המבוקש ע"י העותרת למשך תקופה של מהוראות 

 למעלה משלושה חודשים.

 לטפל בבקשה למידע ולהשיב בתוך סדי הזמנים הקבועים בחוק החובה .4.2

אחת מתכליותיו של חוק חופש המידע, מעבר להנגשת המידע לטובת הציבור, היא הקפדה על  .50

הגשמת הזכות לקבלת המידע. לשם כך, קבועות בחוק קיומו של הליך פשוט ומהיר לשם 

, אשר על הרשות להקפיד ולעמוד בהן תוך שהיא היטב ומפורטות ברורות זמנים מסגרות

 ממלאת אחר "הוראות ההפעלה" הבאות עימן.

 לחוק 7סד הזמנים הקבוע בסעיף  .4.2.1

 פול בהן: לחוק חופש המידע קובע את נוהל הגשת בקשות המידע והטי 7כאמור לעיל, סעיף  .51

")א( בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על 
 . אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתוידו; 

-הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ )ב(
ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות  30

הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להאריך את התקופה 
ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך  30-האמורה, במקרה הצורך, ב

 ה. למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופ

)ג( ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה 
האמורה בסעיף קטן )ב(, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך 
התקופה האמורה, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש 
צורך להאריך את התקופה; ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה 

 ימים.  60ם, ובכל מקרה לא תעלה על המתחייבת מהטעמים האמורי
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)ד( החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע 
ימים, זולת  15-החלטתה תוך זמן סביר בנסיבות הענין אך לא יאוחר מ

אם קבע הממונה, מטעמים מיוחדים, כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר 
 המידע לרשותו. יותר; הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד 

)ה( המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית 
ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש; היה המידע 
ממוחשב, הוא יופק עבור המבקש באמצעים המשמשים דרך קבע את 

 הרשות. 

ה, )ו( החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלק
תשלח למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה, ותיידע את 

 ." 17המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות סעיף 

קובע כי ככלל, הרשות הציבורית תמסור את המידע  המידע חופש לחוק רישא (ב)7 סעיף כך, .52

 ימים לכל היותר. 30למבקש תוך 

ימים נוספים, בהוראת ראש  30-מסירת המידע ב )ב( סיפא, מאפשר לדחות את מועד7סעיף  .53

למבקש,  לחובת הנמקה והודעה בכתבהרשות הציבורית או מי שהסמיך לכך. דחייה זו כפופה 

  טרם חלוף מועד מסירת המידע הראשוני.

 החוק.  ללשון בסתירה ופעלו החוק הוראות את הפרו המשיבים .54

. 20.7.17ביום  למשיבכאמור בחלק העובדתי לעתירה זו, בקשת חופש המידע נשלחה לראשונה  .55

; אך 19.8.2017 המועד הראשוני למסירת המידע חל ביום)ב(, 7בהתאם להוראות סעיף 

 . ימים ויותר 30המשיבים התעלמו מבקשת המידע במשך 

לאחר שנשלח רק והמידע,  חלוף המועד הראשוני למסירתלאחר  באיחור של שמונה ימים רק .56

בהתאם  הודעה ,27.8.2017ו המשיבים לשלוח, ביום , טרחמטעם העותרת מכתב תזכורת

 .יום נוספים 30-ב על הארכת המועד )ב( לחוק,7להוראות סעיף 

, העותרת יכולה ראשיתראויה לכל ביקורת:  –כבר בשלב זה  –יצוין כי התנהלות המשיבים  .57

, והעניקה למשיבים 20.8.17הייתה, בהתאם לחוק, להגיש עתירה כנגד חוסר המענה כבר ביום 

, בקשת המידע התקבלה אצל המשיב בשעה שניתאורכה של חסד בטרם שלחה תזכורת; 

, בקשת המידע ממוקדת ושלישיתשעתירה באותו עניין תלויה ועומדת כנגדו בבית המשפט; 

בנסיבות  יום )!(. 60צידוק הגיוני להאריך את המועד למענה לה לתקופה של  ביותר ואין כל

אלו, ניתן היה לצפות מרשות מינהלית שמכבדת את עצמה כי תמסור מענה לבקשת  מיוחדות

, המשיביםאך  – הראשונה לאחר שליחת התזכורתמיד במועד, או לכל המאוחר  המידע

יום, ולאחר מכן "ניתקו מגע" והתעלמו  30-בלהודיע על הארכת המועד בחרו  משיקוליהם,

 .כליל מבקשת המידע והתזכורות הנוספות

. גם עם 18.9.2017הסתיימו ביום הם , 719.8.201נספרו החל מיום  ימי האורכה 30-מאחר ש .58

, טרם התקבל המידע המבוקש .10.172ביום  ףנוס מכתב תזכורתוחרף שליחת  פקיעת תקופה זו

ובכלל זאת גם  לבקשה, כלשהו ענייני מענה למעשה, לא התקבל . המשיבעל ידי העותרת מידי 

 . לחוק 8-9 סעיפיםב הנימוקיםלא סירוב למסירת המידע לפי 
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)ב( לבקשת המידע השנייה כי גם אם רואה המשיב 5העותרת הקפידה לציין בסעיף יצוין כי  .59

עצמם, הרי שהעותרת מבקשת,  המהותיים לנכון לסרב למסור את המסמכים הנוגעים לדיונים

נתונים הנוגעים להליך הפקתם, כגון מספר העמודים הכלולים בפרוטוקול , לקבל חלופיבאופן 

כל מענה, והכל תוך הפרה בוטה של הוראות חרף האמור, לא נמסר ן. ושמות המשתתפים בדיו

 .החוק

וק. שכן מושכלות מעבר להפרה של הוראות החוק הברורות, ישנה גם רמיסה של תכליותיו הח .60

במהירות יסוד הן כי אחת מתכליות החוק, ואף מהמרכזיות שבהן, היא מסירת המידע 

 וביעילות. 

חובתה של הרשות להיענות במהירות לפניות, כתנאי להצלחתו וקידום תכליותיו של החוק, ל .61

 התייחס המלומד ד"ר הלל סומר במאמרו על חוק חופש המידע:

 עליונה להצלחת חוק חופש המידע טמונה עוד יש להדגיש כי חשיבות"
בהפעלתו הפשוטה והיעילה. בקשה לקבלת מידע צריכה להיענות 
במהירות, ביעילות, בזול וברוב מוחלט של המקרים )שאינם נכנסים 
לגדרם של הסייגים למסירת מידע על פי החוק(, ללא כל עיכוב מיותר 

מה של קשיים על כל הער. המחייב התנצחות עם הרשות ופנייה לערכאות
. עיכוב מימוש הזכות לקבלת מידע פוגעת במטרה הדמוקרטית של הזכות

בקבלת המידע בזמן אמת מונע מהציבור לגבש את דעתו במועד לגבי 
סוגיות אקטואליות. כמו כן, לאור העלויות הגבוהות הכרוכות בפנייה 
לבית המשפט, סירוב הרשות למסור את המידע מרצונה כחוק, יביא 

מימושה של הזכות לקבלת המידע, גם אם -בחלק ניכר מן המקרים לאי
 הלל סומר, חוק חופש המידע: ד"ר על פי דין היה המבקש זכאי לקבלו" ]

 (; "סומר" :, תשס"ג )להלןהמשפט ח'הדין והמציאות, 

, המידע חופש מהקבוע בחוק מובהקת התעלמות אין חולק, כי מהתנהלותם של המשיבים, עולה .62

 השקיפות של ומחשיבותה ציבוריות רשויות על המוטלות המנהליות מהחובות, תיומתכליו

 .  דמוקרטית בחברה מרכזי כערך

מוסרת בהן הרשות נמנעת מלפעול על פי הוראות הדין ולהשיב לעותרת, אף  בנסיבותיצוין, כי  .63

 משקל כבד טעם יש כי להוכיח כתפיה על מועבר והנטל, מעליה חזקת התקינות המנהלית

 .מענה ממתן להימנעותה

  ודחיפות קבלתו עניינה של העותרת במידע המבוקש .4.3

 את לנמק חייב המידע מבקש אין( א)7 סעיף להוראות שבהתאם פי על ואף הצורך מן למעלה .64

ועל הרשות להתייחס לבקשתו בתוך סדי הזמן  ,שבבקשתו הטעם את להציג או המידע בקשת

 שנתבקש המידע שבקבלת הטעם את בקצרהתבקש העותרת להציג  הקבועים בחוק,

 מהמשיבים במהירות האפשרית.

להביא ממאמציה של העותרת חלק למשיב כ בקשת המידע הראשונה נשלחהכאמור לעיל,  .65

. ככל הפרותיה הלכאוריות של כי"ל את תנאי מניית הזהבהמידע הנוגע לאת  לידיעת הציבור

על יסוד האינדיקציות  ,כפי שחוששת העותרת –מדובר בהפרות חמורות ונמשכות יתברר כי ש

סבורה העותרת כי הפרות אלו מחייבות שלא לאפשר  –הרבות שהצביעה עליהם במכתביה 
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אף מחייבות ליטול מידיה את לכי"ל לקבל לידיה את הזיכיון לתקופה נוספת לאחר פקיעתו, ו

 הזיכיון עוד טרם מועד פקיעתו. 

מו הפרות כאלו, ינבע מכך צורך לערוך בדק בית במשרד לו יתברר כי אכן התקיי זאת ועוד: .66

וכך ינבע  –אשר התרשל, לכאורה, במשך שנים רבות, בפיקוח על קיום תנאי המניה  – האוצר

מכך צורך להבטיח שמשרד האוצר נוקט צעדים ומפעיל סנקציות המתחייבות מקיומן של 

)אבי ליכט(, במכתבו אליה בהקשר זה תצטט העותרת מתוך דברי המשנה ליועמ"ש  ההפרות.

 , אשר התייחס לכשל הרגולטורי שהוצף על ידי העותרת באומרו:7.1.16מיום 

ובצווי האינטרסים  הזהבאכן, הפיקוח על קיום התנאים במניות "
החיוניים דורש שיפור רב. הנושא אינו משפטי במהותו, ולכן בכוונתי 

 ".לפנות למנכ"ל משרד האוצר בנושא זה

ת, דברים אלו עולים בקנה אחד עם חששה של העותרת כי ברקע להפרות הרבות להבנת העותר .67

 15לכאורה של תנאי מניית הזהב עומד בין היתר פיקוח כושל ובלתי אפקטיבי של משרד האוצר.

 הוא –הדיונים שהתקיימו במשיב, לפי הנטען, בנוגע למסקנות הדוח  – מידע נשוא עתירה זוה .68

 . הדרך בה התייחס המשיב למסקנות הדוחלהבנת חשיבות קריטית  בעל אפוא

כאבן שאין לה הופכין  1כאמור, העותרת חוששת כי הדוח הוטל על שולחנו של מנכ"ל המשיב  .69

ועד להגשת העתירה הראשונה )בחודש  2016פברואר מאז חודש  –ם ארוכים במשך חודשי

ח לא פורסם לציבור ולא . חשש זה מבוסס על העובדה שהדולאחר מכן ( ואולי אף 2017פברואר 

עוררה תמיהה גם עובדה זו שדומה . יצוין, כי התקבלה כל החלטה בעניינו במשך תקופה ארוכה

את ב"כ  כב' השופט כב' השופט אברבנאל, בדיון בעתירה הראשונה, ולפיכך שאלבעיני 

 המשיבים:

 בעניין נערכים כמה ועד הדיון נשוא בעניין הכרעה להתקבל צפויה מתי"
 לפיה העותרת טענת נכונה והאם זו בתקופה 1 המשיבה אצל דיונים זה

 "הופכין לה שאין כאבן מוטל העניין

י המשיב קיים דיונים בעניין בפני העותרת כ לראשונהנטען  בתשובה לשאלות בית המשפט הנ"ל, .70

הדבר נטען באופן לקוני ומבלי שפורט מה היה היקף עם זאת,  הדוח "בחודשים אחרונים".

נים, האם הם נקבעו באופן עצמאי או שמא רק בעקבות פניות העותרת, באיזה פורום הדיו

 . נערכו הדיונים, מה היה משכם, וכן הלאה

כמפורט בהרחבה בעתירה הראשונה, סוגיית הפרות מניית הזהב הינה סוגיה כלכלית בעלת  .71

תיים השייכים חשיבות עליונה, שעניינה התנהלותו של גוף פרטי בקשר עם משאבי טבע משמעו

נוכח האינטרס הציבורי העצום בכך שהדוח העוסק בהפרות תנאי  לכלל הציבור בישראל.

מניית הזהב יקבל את מלוא תשומת הלב הראויה לו מצד המשיב, ונוכח האינטרס הציבורי 

קיים אינטרס ציבורי רב בגילוי פרוטוקולי הדיונים  –בפיקוח על התנהלות המשיב בסוגיה זו 

ולכל הפחות מידע שלדי בעניינם, אשר יאפשר לציבור להבין את מידת הרצינות שבה  ,האמורים

 מטופל הדוח על ידי המשיב, ולבקר את התנהלות המשיב במידת הצורך.

                                                 
 המתוקנת.לעתירה  54עד  51ראו סעיפים  15
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 סיכום  .5

 בהתעלמות גורפתאין זה המקרה הראשון ואף לא השני בהם נתקלת העותרת , לעיל כאמור .72

מספר דוגמאות לציינה העותרת לעיל כדוגמה בלבד, . מצד המשיב ביחס לבקשות חופש מידע

  16.בהיעדר כל מענה מצד המשיב לאחרונה עתירות שנאלצה להגיש

 –פסולה מכל וכל  – בשיטהמדובר  שמא חשש העולה בלב כיהזהירות תעיר העותרת  במלוא .73

איר אותו שר עלול לדעתו להכזה אלמשיב, או  "לא נוח" מידע ממסירת להתחמקשמטרתה 

התנהלות כזו, מיותר לציין,  ולחשוף צד לא "מחמיא" בהתנהלותו המקצועית. באור שלילי

, שהינו אחד משרד האוצרלמצופה מרשות מינהלית, בפרט רשות במעמדו של  לחלוטין מנוגדת

 ממשרדי הממשלה המרכזיים.

בו רשות מנהלית ראשונה במעלה כמו המשיב, מתעלמת פעם אחר פעם מחובת הציות  מצב .74

הוא  –לחוק, ומצריכה את העותרת לפנות שוב ושוב לבית המשפט על מנת לקבל מידע ציבורי 

לבקר את השלטון. החשש פוגע פגיעה קשה בשלטון החוק וביכולת ה, בעליל מצב לא סביר

מחמיר עוד יותר את  –סות על התנהלות בלתי תקינה שמא התנהלות זו נובעת מרצון לכ

 מעצים את הפגיעה בשלטון החוק הגלומה בהתעלמות האמורה.הנסיבות ו

 המבוקשים את הצווים לתת הנכבד בית המשפט מתבקש, לעיל תואר אשר כל יסוד על .75

 לעותרת למסורלהשיב לבקשת המידע השנייה ו המשיבים את לחייב, לעתירה זו ברישא

נוסף, או למצער לנמק סירובם למסירת המידע על פי  חוייד ללא המבוקש המידע את

  הסייגים הקבועים בחוק.

בים לחייב את המשי , על רקע ההתנהלות המתוארת,תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד כן .76

, בשיעור אשר יבטא את מורת רוחו של בית המשפט הנכבד בהוצאותיה, לרבות שכ"ט עו"ד

 וארת.מההתנהלות המת

עתירה זו נתמכת בתצהירו של מר אור מלכי, רכז המחלקה הכלכלית בתנועה למען איכות  .77

 השלטון בישראל. 

 .זו לעתירה להיעתר הצדק ומן הדין מן .78

 

 (15.10.2017ירושלים, כ"ה תשרי תשע"ח )

 

       

 איתמר שחר, עו"ד    חן, עו"ד-נילי אבן

   ב"כ העותרת  

                                                 
בעניין הארכת הזיכיון של חברת קצא"א; בעניין מכרז למינוי ראשי ועדות מרחביות במינהל התכנון; ובעניין מסירת  16

 .דוח רו"ח שהוזמן ע"י המשיב בעניין רשת החינוך 'אל המעיין'
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  -10-17עת"מ       בירושליםהמשפט המחוזי -בית
 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 

 580178697( ע"ר)התנועה למען איכות השלטון בישראל 
ו/או  חן-נילי אבןו/או לוזון -צרויה מידדו/או  שרגא אליעד ה"דעוע"י ב"כ 

 טייטלבאום -יעל קריבו/או  תומר נאור ו/אודניאל דושניצקי 
 איתמר שחר ו/אוטליה יהודה ו/או 

 
 ירושלים  208מרח' יפו  

  91043ירושלים  4207ת.ד. 
 02-5000076; פקס: 02-5000073 טל':

 
 העותרת

  -נגד  -      

 

 משרד האוצר –מדינת ישראל  .1

 האוצר במשרד המידע חופש וחוק הציבור פניות על הממונה .2

 שניהם ע"י פרקליטות המדינה
 , ירושלים29דין -א-' צלאחרחמ

 02-6467011; פקס': 02-6466590טל': 
 יםמשיבה

 

 תצהיר
 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת 204369243אור מלכי, ת.ז מטה,  םהחתואני 
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:  ההאמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי

תצהירי זה לתמיכה בעתירה במחלקה הכלכלית של העותרת, ועושה  עובד כרכז אני .1
 ולאימות האמור בה.

 .הוא בידיעתי האישיתשל העתירה האמור בפרק העובדתי  .2

הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי של העתירה האמור בפרק המשפטי  .3
 ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי. 

 .אמת –זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי  .4

 

                                                                                _____________________ 
 המצהיר אור מלכי,                                            

 

 אישור              
 

, אור מלכיהופיע בפני  15.10.2017ביום , עורך דין, מאשר בזה כי איתמר שחראני החתום מטה 
היה צפוי ילומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי  וכי עלי והמוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתי

 בפני. ועלי מהדלעיל וחת ועשה כן, אישר נכונות הצהרתילעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 
 
 

                                                _____________________ 
 איתמר שחר, עו"ד   

    


