עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמ

עעמ 7024/03

בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט לערעורי בעניני מנהליי
עע" 7024/03
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה
כבוד השופטת ע' ארבל
כבוד השופט ס' ג'וברא

המערער:

עו"ד אריה גבע
נגד
 .1יעל גרמ ,ראש העירייה הרצליה
 .2ביריה גרנות ,הממונה על המידע
בעירית הרצליה
 .3עירית הרצליה

המשיבי :

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני
 1291/02שנית על ידי כבוד השופטת ד' פלפל

מינהליי בתל$אביב$יפו מיו  10.7.03בעת"מ

תארי& הישיבה:

ט"ו בטבת תשס"ה

המערער:

בעצמו

בש המשיבי :

עו"ד א' ברא'$שניר

בש היוע( המשפטי:

עו"ד ד' בריסקמ

)( 27.12.04

לפסה"ד במנהלי ) :(10.7.03עתמ )ת"א(  1291/02אריה גבע נ' יעל גרמ  ראש עירית הרצליה ,ד'
פלפל

מינירציו:
* משפט מינהלי – חופש המידע – גילוי עלידי הרשות
המערער ביקש מהמשיבות לעיי בחומר שעמד בפני ועדת בדיקה שמונתה לעניי חלוקת נטל הארנונה
בהרצליה ,ואת הפרוטוקולי( של דיוניה ,ללא שמות הדוברי( .ועדת הבדיקה לא השלימה את דיוניה
ולא הגישה המלצות .המשיבות סרבו לבקשת המערער בטענת חיסיו ,ועתירה מינהלית של המערער
נדחתה.
.
ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי:
חוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998קובע את זכות( של אזרחי ישראל ותושביה לקבל לידיה( מידע
המצוי בידי רשויות ציבור בענייני( שאי לה( נגיעה ישירה אליה( .מדובר אפוא בזכות שפרישתה
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רחבה ,ואשר משקפת את ההכרה בצור -בפעולה של רשויות הציבור בשקיפות מלאה שלשמו אומ,
כלל של גילוי ,בכפיפות לחריגי( הקבועי( בחוק.
בבסיסה של הזכות למידע כמה רציונלי( עיקריי( :ראשית ,היא חיונית להגשמת זכות היסוד לחופש
הביטוי .רציונל נוס .הינו תפישת הרשות כנאמ הציבור המחויב בראש ובראשונה לאינטרס הציבור
ולא לאינטרס הפרטני של הרשות .על אלה יש להוסי ,.כי הזכות למידע הינה אמצעי חשוב ומהותי
ביכולתו של הציבור להפעיל פיקוח ובקרה על רשויות הציבור ולקחת חלק בעשייה השלטונית.
לפרסו( החלטות הרשות ומדיניותה יש חשיבות ה מאחר שלאור יכול הפרט לתכנ התנהלותו ולקבל
החלטות מושכלות ,ה מאחר שיש חשיבות וער -לידיעת הרשות כי ההחלטה או המדיניות תיחשפנה
לעיני כל – אלה משפיעי( על תוכ ההחלטות.
הזכות למידע אינה זכות מוחלטת אלא יחסית ,והחוק מסייגה ,בי היתר נוכח ההגדרה הרחבה שניתנה
למונח "מידע" בסעי 2 .לחוק .סעי)9 .ב( לחוק ,הוא הרלוונטי במקרה הנדו ,מונה רשימת סוגי מידע
שאי הרשות חייבת למסר( .אי מדובר בסייגי( שבהתקיימ( נחסמת אפשרותו של המבקש לקבל
לידיו את המידע ,אלא הדבר נתו לשיקול דעתה של הרשות.
הסייג הראשו הרלוונטי הקבוע בסעי)9 .ב() (2לחוק הינו סייג שמהותו זמנית – אפשרות הרשות
לעצב לה מדיניות בתחו( מתחומי פעילותה מבלי שתידרש לחשו .בפני הציבור את פרטי המדיניות
המתגבשת כל עוד לא הושלמה המלאכה .הסייג השני קבוע בסעי)9 .ב() (4לחוק ומתיר לרשות שלא
למסור מידע בעל אופי פנימי .אי משמע( של דברי( כי עצ( החשש הערטילאי מפני השפעה על
הגורמי( הרלוונטיי( ברשות די בו כדי לפטור את הרשות מחובתה הרחבה למסור המידע .מדובר
במבח של היגיו ושל שכל ישר.
ככלל אי להחיל את הסייג שבסעי)9 .ב() (2על מידע עובדתי שנאס .על ידי הרשות לצור -גיבוש
מדיניות .משנשלמה מלאכת עיצוב המדיניות אי הרשות יכולה לחסות עוד בצלו של הסייג ויש לחשו.
את המידע הרלוונטי בפני הציבור .כ -במקרה הנדו ,שבו לא התקבלו המלצות ע"י הוועדה ,חלפו
כשש שני( מאז ,וא .א( תמונה ועדה חדשה ,המידע שיעמוד בפניה יהיה שונה.

פ ס ק  ד י

השופטת ע' ארבל:
ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני( מנהליי( בתל אביב – יפו ) כב'
השופטת ד ' פלפל ( שדחה עתירה מנהלית שהגיש המערער .
על פי העובדות העולות מפסק דינו של בית המשפט לענייני( מנהליי( ,
.1
המערער החל לבדו ק את אופ חלוקת נטל הארנונה בי תושבי העיר הרצליה בעקבות
העלאת חיובו בארנונה בשנת  . 1999הוא העביר למשיבה  , 1ראש עירית הרצליה
) להל  :ראש העיריה (  ,ולחברי מועצת העיריה נייר עמדה בנושא חלוקת נטל הארנונה
בי תושבי העיר וטע להעדפת( של תושבי שכונות היוקרה בעיר  .במחצית שנת 2000
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הודיעה ראש העיריה למערער כי הקימה ועדה לבדיקת חלוקת נטל הארנונה בי תושבי
העיר הרצליה ) להל  :הוועדה (  ,והביעה תקווה שעבודת הוועדה תסתיי( בתו -שלושה
חודשי(  .בחודש אוגוסט  2001פנה המערער אל המשיבה  , 2הממונה על המידע בעירית
הרצליה  ,וביקש לעיי ולצל( במידת הצור -את המידע שהיה בפני הוועדה  .מידע זה
כלל את הפרוטוקולי( של ישיבות הוועדה  ,את החומר שהיה בפני הוועדה ממקורות
שוני( ואת סיכו( עבודת הוועדה והמלצותיה  .המערער נענה כי הוועדה הפסיקה לפעול
לאחר שהתכנסה שלוש פעמי(  ,האחרונה שבה בחודש ספטמבר . 2000
שתי פניות נוספות של המערער נענו בראשית שנת  2002על ידי המשיבה ,2
אשר מסרה לו כי המשיבה  , 3עירית הרצליה ) להל  :העיריה ( טוענת לחיסיו המידע
על פי סעי ) 9 .ב ()  ( 2וסעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק חופש המידע  ,התשנ " ח –  ) 1998להל  :החוק
או חוק חופש המידע ( .חודשי( מ ספר לאחר מכ פנה המערער אל המשיבי( פע(
נוספת וביקש לדעת  ,בהתחשב בהסתמכותה של העיריה על סעי ) 9 .ב ()  ( 2לחוק  ,הא(
שלב עיצוב המדיניות בנושא עודנו נמש -ומתי הוא צפוי להסתיי(  ,אול( עד להגשת
העתירה  ,חר .תזכורות שנשלחו  ,לא נענתה פנייתו .
ההלי בבית המשפט המחוזי

נוכח סירובה של העיריה למסור לו את המידע  ,הגיש המערער עתירה על פי
.2
סעי ) 17 .א ( לחוק  .בדיו בפני בית המשפט קמא הבהיר המערער כי א( יש במידע
המבוקש פרטי( שמסירת( לידיו עלולה להוות פגיעה בצנעת הפרט  ,הוא אינו מבקש
לקבל פרטי( אלה וכ הוא נכו לקבל את המיד ע ללא המלצות הוועדה וללא ייחוס
הדברי( הכתובי( בפרוטוקולי( לדובריה( .
בית המשפט לענייני( מנהליי( דחה את טענת השיהוי שהעלו המשיבות בקבעו
כי העתירה הוגשה לאחר שהמערער ניסה לשכנע את המשיבות בכל דר -אפשרית
למסור לידיו את המידע המבוקש  ,על א .שאי מק ו( לכ -שעותר ישכנע רשות ציבורית
למסור לו מידע לאחר שנענה על ידה בשלילה  .יחד ע( זאת סבר כי בנסיבות מדובר
בשיהוי סביר .
בשאלה הא( המידע המבוקש הינו בגדר דיו פנימי חסוי טענו המשיבות בבית
המשפט לענייני( מנהליי( כי הוועדה הוקמה לצור -בדיקת צו הארנ ונה הקיי(  ,ובי
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היתר היתה אמורה לגבש המלצות לרפורמה  ,במידה שהדבר נדרש  .משהוברר כי אי כל
ודאות כי הרפורמה המוצעת תאושר  ,הפסיקה ראש העיריה את עבודת הוועדה  ,לאחר
שזו התכנסה שלוש פעמי( ובטר( הספיקה לגבש מסקנות והמלצות סופיות  .המשיבות
הוסיפו כי בידי העיריה מיד ע משני סוגי(  :האחד  חומר הנוגע לחיובי ארנונה שוני(
אותו יכול המערער להשיג מרשויות מקומיות אחרות  .השני – מידע המצוי בפרוטוקולי
הוועדה  ,אשר לטענת המשיבות אי העיריה מחויבת בגילויו .
בית המשפט לענייני( מנהליי( קבע  ,כי לא הוצג בפניו כתב מינוי לוו עדה ואי
זה ברור מהו היק .סמכויותיה  ,דבר המקשה על קביעת אופייה המדויק  .ע( זאת  ,קבע ,
בנושא בו עסקה הוועדה יש עניי מובהק לציבור  .הוועדה לא סיימה את דיוניה וספק
רב א( קיבלה המלצות אופרטיביות ועל כ סבר בית המשפט כי מדובר בשלב היולי בו
אי לגלות את פרטי החלפו ת המידע והפרוטוקולי( של הוועדה  ,בי היתר נוכח
האינטרס לאפשר התכנסות ועדות שבמהל -דיוניה הפנימיי( יוכלו המתדייני( לקיי(
דיאלוג פנימי ללא חשש  .עוד נקבע  ,כי דיוני הוועדה היו דיוני( פנימיי( לצור -גיבוש
מדיניות  ,אשר נקטעו באיב(  .בנסיבות אלה הגיע בית המשפט למסק נה כי השימוש
שעשתה העיריה בטענה לחיסיו הינו שימוש נכו ולגיטימי  ,וכי איזו האינטרסי(
בעניי נוטה בבירור לטובת העיריה .
טענות המערער

המערער סבור כי פסק דינו של בית המשפט לענייני( מנהליי( מצמצ( באופ
.3
משמעותי את זכות הציבור למידע ומשמיע כי סירוב ה של רשות ציבורית למסור מידע
בטענה של חיסיו על מידע פני( גוברת כמעט בכל מקרה על זכות הציבור לקבל את
המידע  .לדבריו  ,בית המשפט קמא לא נדרש כלל לטענתו כי אי מדובר בדיוני(
פנימיי(  ,המתבססת על הנימוקי( הבאי(  :מדובר בוועדה עירונית בה מכהני( נבחרי
ציבור החייבי( בדיווח לציבור אלא א( כ קיימי( טעמי( כבדי משקל לחיסיו
הדיוני( ; הוועדה הוקמה לצור -דיו בנושא בעל חשיבות רבה לתושבי העיר ועל כ
ראוי שלא תיחשב כפורו( עליו חל החיסיו על מידע פנימי  .המערער טוע בהקשר זה
כי הוועדה הוקמה בעקבות פנייתו; מאחר שהוועדה לא הוסמכה לקבל החלטות  ,היא
אינה עונה על דרישת סעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק  .המערער טוע כי בהיעדר כתב מינוי כל
תפקידה של הוועדה היה לאסו .ולנתח מידע על מנת להביאו לדיו בפני העירייה
והציבור בטר( גיבוש הצעה בנושא .
4
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1גבע נגד ראש עיריית הרצליהdoc.

עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמ

עעמ 7024/03

יתר על כ  ,טוע המערער  ,ג( א( מדובר במידע עליו ח לי( כללי החיסיו
הנטעני(  ,יש להגביל את תחולת החיסיו נוכח הזמ שחל .מבלי שהנושא קוד( .
לטענתו  ,הפירוש שנית לזכות לחיסיו מרחיב וגור .ומאפשר לרשות לטעו בכל עניי
כי מדובר בנושא הנמצא בשלב עיצוב המדיניות  .הוא סבור ג( כי המשיבות לא עמדו
בנטל להוכיח כי ייגר( לה נזק ממשי כתוצאה ממסירת המידע וכי היה על בית המשפט
לעיי במידע שבידי הרשות .
טענה נוספת בפי המערער היא כי בית המשפט לענייני( מנהליי( התעל(
מסעי 11 .לחוק המאפשר מסירת מידע חלקי  ,בעיקר בשי( לב להסכמתו לקבל רק חלק
מהמידע  .אי נכונותה של העיריה לפעול בהתא( לסעי .זה מעיד לטעמו על כ-
שהחלטתה לוקה בחוסר מידתיות ונעדר איזו בי האינטרס הציבורי לבי האפשרות
של פגיעה בפעולת הרשות .
טענות המשיבות

המשיבות טוענות כי לא קמה עילה להתערבות בית משפט זה בפסק דינו של
.4
בית המשפט קמא  ,מאחר שאי פסק ה די נגוע באי חוקיות או באי סבירות של ממש  .ה
מבהירות כי המשיבות  1ו   3ביקשו לבחו אפשרות לביצוע שינויי( בצווי הארנונה
ופנו לש( כ -לשרי( המוסמכי( בבקשה לאשר שינויי( נקודתיי( בשיעורי הארנונה ,
אול( לטענת  ,חלק גדול משינויי( אלה לא אושר  .יחד ע( זאת  ,נודע לעיר יה כי
במשרד הפני( התגבשה לפני מספר שני( המלצה לאפשר למספר מצומצ( של רשויות
מקומיות לערו -שינויי( מסוימי( בצווי הארנונה  .מתו -תקווה שההמלצה תיוש(
בקרוב  ,החליטה ראש העיריה להקי( בשנת  2000ועדת בדיקה לצו הארנונה הקיי( ,
שתגבש בי היתר המלצות לרפורמה בצו  ,במידה וזו תידרש  .המלצות הוועדה היו אחד
הגורמי( שעל בסיס( היתה אמורה ראש העיריה לשקול עמדתה בנושא ולהביא
המלצותיה בפני מועצת העיר  .דא עקא  ,ההמלצה האמורה לא אומצה על ידי משרד
הפני( ולאור חוסר הודאות הא( יבוצע מהל -זה  ,הורתה ראש העיריה להפסיק את
עבודת הוועדה לאחר שזו קיימה שלוש פגישות בלבד ומבלי שהספיקה לגבש מסקנות
והמלצות סופיות  .לדבריה  ,מדובר בוועדת בדיקה חסרת מעמד משפטי .
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המשיבות סבורות כי המקרה דנ נכנס בגדר המקרי( החריגי( המצדיקי( את אי
מסירת המידע בהתא( לסעי ) 9 .ב ()  ( 2ולסעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק  .לדבריה  ,את סוג המידע
הראשו שבידי העיריה  מידע אודות חיובי ארנונה על פי הצווי( של רשויות מקומיות
אחרות  ,יכול המערער להשיג באופ עצמאי מאות רשויות מקומיות  .לעומת זאת  ,סוג
המידע השני  רעיונות  ,הצעות ודעות של חברי הוועדה – הוא כזה שאי הרשות חבה
בגילויו  ,ה כיוו שמדובר בדיוני( פנימיי(  ,ה כיוו שמדובר בשלב מקדמי של עיצוב
מדיניות  .המשיבות סבורות כי גילוי מידע משלבי( כה מוקדמי( של הדיו עשוי להביא
להרתעת משתתפי דיוני( דומי( בעתיד מלהביע עמדת( ולחשיפת( ללחצי(  .ה
עומדות על כ -שהמידע שבידיה הוא חלקי בלבד וגורסות  ,כי כל עוד ראש העירייה
לא גיבשה החלטה להמלי ,על הכנסת שינויי( בצו בפני מועצת העירייה ובטר( זו
האחרונה נדרשה לנושא  ,הרי שאיזו ראוי בי האינטרסי( מחייב שמירה על חיסיו
המידע המבוקש  .כ ה מוסיפות  ,כי כיוו שמדובר במדיניות שלא יצאה לפועל ולא
גובשה כדי המלצה סופ ית  ,אי במידע המבוקש כדי לקד( את מטרתו המוצהרת של
המערער לשת .את התושבי( בעיצוב המדיניות בנושא  .לשיטת  ,סעיפי(  ) 9ב ()  ( 2ו 
 ) 9ב ()  ( 4לחוק אינ( מחייבי( הוכחת הנזק העלול להיגר( מחשיפת המידע כתנאי
לסירוב למסרו .
המשיבות מציינות  ,כי א .שה מכירות בזכו תו של המערער להשמיע טענותיו
בפני העיריה בטר( גיבוש הכרעה סופית בנושא  ,אי הוא זכאי להיות שות .לכל הלי-
קבלת ההחלטות ובפרט לא להלי -לפני ועדת הבדיקה  ,אלא עליו להשמיע עמדתו
בנושא בדרכי( המקובלות בנוגע לשינוי צו הארנונה וחלוקת הנטל בי התושבי( .
המשיבות הצעת ה מערער למסור לו את הפרוטוקולי( מדיוני הוועדה ללא זיהוי
הדוברי( א .היא אינה מקובלת עליה  ,מאחר שלטענת חשיפת הדעות שהועלו
בוועדה עלולות לגרו( לה נזק בעתיד ולשמש נגדה
המשיבות סבורות ג( כי די הערעור להידחות מאחר שהעתירה הוגשה באיחור
רב  ,ומכל מקו ( בחלו .המועד הקבוע בסעי ) 17 .א ( לחוק  .זאת  ,מאחר שהעתירה
הוגשה למעלה מחמישה חודשי( לאחר שנדחתה בקשת המערער לקבל את המידע .
המערער משיב לטענות אלה בציינו  ,כי הרקע שמסרו המשיבות בהתייחס
.5
להחלטה על הקמת ועדת הבדיקה כולל עובדות שהיה עליה לאמת בתצהיר י( ואי
מקו( להבאת בערעור  .כ הוא טוע כי אי החוק מגביל תחולתו א -למידע מדיוני
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ועדה שנתמנתה על פי די וכי אי יסוד לטענה כאילו חלו .הזמ פוטר את הרשות
ממסירת המידע  ,וחוזר על טענות נוספות שהעלה בכתב הערעור .
עמדת היוע המשפטי לממשלה

התבקשה ע מדת היוע ,המשפטי לממשלה בשאלת היחס בי זכותו של האזרח
.6
לקבל מידע לבי חיסיו דיוני( המתנהלי( ברשות הציבורית  .היוע ,המשפטי לממשלה
עומד בכתב הטענות שהגיש על כ -ששאלה עקרונית זו הוכרעה לא מכבר בעע " מ
 9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ ' הוצאת עיתו האר ) טר( פורס( (19.1.06 ,
) להל  :עניי המועצה להשכלה גבוהה (  ,ש( לא התקבלה עמדתו ונקבע כי על הרשות
הציבורית לבחו כל מקרה לגופו  ,לאז בי האינטרסי( הנוגדי( ולקבל החלטה פרטנית
בכל מקרה על פי נסיבותיו  .ע( זאת  ,עמדתו היא כי קיימת חשיבות רבה בהגנה על
האינטרס של שמירה על חיסיונ( של דיוני( פנימיי( על מנת לאפשר הלי -קבלת
החלטות ענייני ונטול לחצי( ועל מנת לאפשר לרשות לבצע פעולותיה באופ תקי
ואחראי  ,ומוסי .כי אי כל הלכה לפיה אי חיסיו לדיוני( פנימיי( .
היוע ,המשפטי לממשלה סבור  ,על בסיס פסיקה קודמת בנושא  ,כי השיקולי(
שי ש להביא בחשבו בעת עריכת איזו האינטרסי( ה( חשיבותו הציבורית של הנושא
הקונקרטי עליו נסב הדיו  ,האינטרס הפרטי שיש למבקש בקבלת המידע  ,עוצמתו של
האינטרס הכללי לחסות את המידע לצור -הגנה על קיומו של הלי -קבלת החלטות
אפקטיבי ברשות  ,זכותו של כל אזרח לקבלת מידע וכ  אינטרסי( נוספי( העשויי(
להצדיק סירוב בנושא הקונקרטי  .כמו כ הוא סבור כי נית להביא בחשבו שיקולי(
כאופי הדיוני(  ,מידת הפנימיות שלה(  ,הא( מדובר בגו .סטטוטורי או בגו .אחר  ,הא(
מדובר בדיוני( פורמאליי( א( לאו  ,הא( התקבלו החלטות בעקבות הדיוני(  ,הא(
מדובר בדעו ת או עובדות ועוד .
במקרה דנ סבור היוע ,המשפטי לממשלה כי אי מניעה שהעיריה תמסור
.7
למערער את המידע העוסק בחיובי ארנונה שוני( על פי צווי( של רשויות מקומיות
אחרות  ,מאחר שככלל אי חיסיונו של מידע פנימי חל על מידע עובדתי  ,וככל שכבר
נאס .המידע על ידי העיריה אי הוא רואה כל סיבה עניינית למנוע מידע זה ממנו  .אשר
למידע הנוס – .פרוטוקולי הדיוני( שערכה הוועדה – היוע ,המשפטי לממשלה סבור
כי אי העיריה מחויבת במסירת(  .עמדתו היא כי מדובר בדיוני( פנימיי( בה( הועלו
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רעיונות ודעות שהיוו לכל היותר שלב מקדמי בלבד בעיצ וב מדיניות שלא יצאה לפועל
ולא גובשה כדי מדיניות מחייבת  ,מסקנה המתבקשת מקל וחומר מהוראת סעי ) 9 .ב () ( 4
לחוק שעניינו בהיעדר החובה לגלות מידע מדיוני( פנימיי( שבסופו של דבר הובילו
לקבלת החלטה  .לטענתו  ,חשיפת דיוני( פנימיי( שהסתיימו בשלב כה ראשוני אינה
משרתת אינטר ס ציבורי משמעותי  ,א -מהווה פגיעה קשה ביכולת הרשות לכלכל
צעדיה  ,מה ג( שמדובר מדובר בוועדה פנימית לא רשמית שנועדה לייע ,לראש
העיריה ולא בגו .סטטוטורי המקבל החלטות בעלות משמעות תקציבית  ,במידע חלקי
בלבד שלא ראה אור בהחלטת הרשות וככזה אינו פתוח לעיו הציבור הרח ב  .במצב
דברי( זה סבור היוע ,המשפטי לממשלה כי מתעצמי( הרציונלי( לחיסויו של מידע
פנימי ועל כ עמדתו היא כי בית המשפט קמא ביצע איזו אינטרסי( ראוי .
יש לציי ע( זאת כי עמדה זו הינה עמדתו העקרונית של היוע ,המשפטי
לממשלה והיא אינה מתבססת על עיו בח ומר המבוקש .
המערער הגיש תגובתו לעמדת היוע ,המשפטי לממשלה  .עמדה זו מקובלת
.8
עליו כמוב ככל שהיא נוגעת למידע העובדתי  ,א -הוא חולק עליה ביחס למסירת
הפרוטוקולי(  .לטענתו  ,רק במקרי( חריגי( בה( קיימת הסתברות גבוהה שחשיפת
המידע עלולה לגרו( לנזק של ממש לפ עולות הרשות  ,העולה על האינטרס הציבורי
בחשיפת המידע  ,יש לחסות המידע  .עוד הוא סבור כי האבחנה שעשה היוע ,המשפטי
לממשלה בי המקרה הנוכחי לבי מקרי( אחרי( שנדונו הנה מלאכותית ואינה נסמכת
על תשתית עובדתית ראויה .
המערער חולק על השיקולי( שציי היוע ,המשפטי לממשלה לצור -בחינת
חובתה של הרשות לחשו .את המידע וא .סבור כי ג( בהינת קריטריוני( אלה הוא
עומד בה(  :הוא בעל אינטרס אישי במידע  ,סירוב העיריה למסור לו את המידע ולו
באופ חלקי מלמד לדבריו כי טעמיה לאי מסירת המידע אינ( אמת  ,המידע כולו כונס
לתיק אחד ואי העיריה נדרשת להקצות משאבי( לאיתורו ולא הוכחה כל פגיעה
מיוחדת שתיגר( לרשות כתוצאה מחשיפת המידע  .לדבריו  ,מדובר בנושא שקיי( עניי
ציבורי מובהק לגביו ולו עצמו יש עניי אישי בחשיפת הפרוטוקולי(  ,אשר משרתת את
המטרות של בקרה ופיקוח על פעולות השלטו על ידי האזרח  .עוד הוא סבור  ,כי משלא
עיי היוע ,המשפטי לממשלה בפרוטוקולי(  ,אי עמדתו מעוגנת בבסיס עובדתי ראוי
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ויש לית לה משקל נמו -בלבד  ,א( בכלל  .הוא מוסי , .כי העירייה לא עמדה בחובת
ההנמקה באשר לסירובה למסור את המידע .
המערער מוסי , .כי עמדת היוע ,המשפטי לממ שלה לפיה העובדה שאי מדובר
בגו .רשמי או סטטוטורי מחלישה את הדרישה לגילוי המידע  ,הינה חסרת בסיס
משפטי ופוגעת בעקרו חופש המידע  .אשר לטענה כי הפרוטוקולי( אינ( אלא " חצי
מלאכה " וכי מאחר שה( נוגעי( לדיוני( שלא נועדו לקבלת החלטה חל עליה( חיסיו ,
הוא מתריע כי קבל ת תעודד את הרשות לגנוז את פרי עבודת של ועדות לפני שגיבשו
מסקנות או המלצות .
המשיבות ג( ה הגיבו  .לטענת  ,תגובת המערער מהווה הרחבת חזית בכ-
.9
שטע כי העיריה לא עמדה בחובת ההנמקה וכ ה מכחישות הטענה לגופה  .לטעמ ,
עמדת היוע ,המשפטי לממשלה במקרה ד נ אינה סותרת את פסק הדי בעניי המועצה
להשכלה גבוהה  ,ומבקשות לאבח בי המקרי( שנדונו ש( לענייננו .
דיו בטענת הס  שיהוי

תקנה  3לתקנות בתי משפט לענייני( מנהליי( ) סדרי די (  ,התשס " א – 2000
.10
) ולא סעי 17 .לחוק  ,כפי שקבע בית המשפט קמא ( קוב עת כי עתירה מנהלית תוגש
במועד שנקבע לכ -בדי  ,וא( לא נקבע מועד כאמור  ,יש להגישה בלא שיהוי  ,לפי
נסיבות העני  ,ולא יאוחר מארבעי( וחמישה ימי( מיו( שההחלטה פורסמה כדי  ,או
מיו( שהעותר קיבל הודעה עליה או מיו( שנודע לעותר עליה  ,לפי המוקד( .
כפי שציי בית המשפט לענייני( מנהליי(  ,העתירה הוגשה למעלה מחמישה
חודשי( לאחר שקיבל המערער את החלטת המשיבה  2לדחות את בקשתו  .ואול( ,
בפרק הזמ שחל .עד להגשת העתירה קיי( המערער התכתבות רציפה ע( המשיבה , 2
כאשר מפניותיו עולה כי נמנע מלהגיש עתירה כיוו שהמתי למענה מטע( ה משיבות
לפניותיו  .בצדק ציי בית המשפט לענייני( מנהליי( כי אי מקו( לכ -שעותר ינסה
לשכנע שוב ושוב את הרשות לספק לו מידע לאחר שבקשתו סורבה ) וראו לעניי זה :
בג " צ  410/78מילס ישראל בע " מ נ ' שר האוצר  ,פ " ד לג )  .(( 1979 ) 271 ( 1כידוע ,
בעניי זה " לא חלו .הזמ כשלעצמו משמש יסוד לדחיית עתירה שהוגשה באיחור ,
אלא העובדה כי עקב הזמ שחל .עלולי( להיפגע אינטרסי( ראויי( להגנה " ) בג " צ
 7053/96אמקור בע " מ נ ' שר הפני  ,פ " ד נג )  .(( 1999 ) 202 , 193 ( 1לא מצאתי כי
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פגיעה שכזו עשויה להתרחש  ,ונראה כי בנסיבות נעשה ניסיו כ של המערער למצות
ס עדיו אל מול הרשות ולסיי( העניי ללא פניה לערכאות  ,ועל כ הוגשה העתירה תו-
חריגה מפרק הזמ הקבוע בתקנות  ,מה ג( שבנסיבות העניי אי מדובר בחריגה
מופלגת היוצרת קושי אמיתי להעביר תחת שבט הביקורת השיפוטית את החלטת
הרשות ) ראו  :ע " א  6365/00בר אור נ ' הוועדה המחוזי ת לתכנו ובניה מחוז צפו,
פ " ד נו )  ; ( 2002 ) 47 – 46 , 38 ( 4בג " צ  849/92שמ ) תעשיות ( בע " מ נ ' מינהלת מרכז
ההשקעות  ,פ " ד מז )  .(( 1993 ) 706 , 702 ( 2עוד אוסי , .כי משנדחתה טענת השיהוי על
ידי בית המשפט קמא מהטעמי( שנדחתה  ,לא היה מקו( כי המשיבות ישובו ויעלוה
ומכל מקו(  ,אני סבורה שיש לדחותה .
חופש המידע – כללי

חוק חופש המידע שנחקק בשנת  1999מהווה תמוכה נוספת של המשטר
.11
הדמוקרטי במדינת ישראל  ,בהיותו עוג חוקי לזכות( של אזרחי ישראל ותושביה לקבל
מידע מרשויות ציבור  .ע( זאת  ,את שורשיה של זכות זו נמצא בשיטתנו המשפטית
עשורי( קוד( לכ  .וכ -לימדונו ראשוני( :
" מ הדי לשאול  ,היכ האסמכתה כחוק השוללת
מהאזרח את הזכות לעיי בחומר  ,שבידיעתו יש לו עני
לגיטימי  .כל " הסודיות " הזו  ,המקימה מחיצה ופורשת
מס -בי השלטו והאזרח  ,לא יכירנה מקומה במינהל
תקי במשטר חפשי  .יש ומ הסת( היא נ ובעת מגאוות
השררה ויש והיא נותנת מקו( לחשד שבאמת יש מה
להסתיר  .מקו( שמוצדק השלטו שלא לגלות חומר ,
עליו לטעו לגביו את טענת החיסוי  ...מ המפורסמות
הוא שהיו( מצמצמי( את מקרי החיסוי עד כמה
שאפשר " ) דברי השופט ויתקו  ,בג "  337/66 ,עזבו
קלמ פיטל נ ' ועדת השומה של יד עירית חולו ועירית
חולו  ,פ " ד כא ) .(( 1967 ) 71 , 69 ( 1

ובעניי אחר :
" הטענה כי באי חובה חוקית לגלות  ,רשאי אני לכסות
ולא לגלות  יכול ותישמע מפי אד( או תאגיד פרטי , ...
אבל אי היא נשמעת מפי רשות הממלאת תפקיד על פי
די  .לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור  ,שזו בתו-
שלה היא עושה  ,ברצותה מעניקה וברצותה מסרבת ,
ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי א( לשרת את הכלל,
ומשלה אי לה ולא כלו(  :כל אשר יש לה מופקד בידיה
כנאמ  ,וכשלעצמה אי לה זכויות או חובות נוספות על
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אלה  ,או שונות ונפרדות מאלה  ,אשר ה נובעות
מנאמנו ת זו או הוקנו לה או הוטלו עליה מכוח הוראות
חקוקות " ) דברי השופט ח ' כה  ,בג " צ  142/70שפירא נ '
הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי  ,ירושלי  ,פ " ד
כח ) .(( 1971 ) 331 , 325 ( 1
חוק חופש המידע  ,כפי שעוד יובהר  ,בא להוסי .נדב -על זה הקיי(  .על זכותו
של אד( לקבל לידיו מידע שיש לו נגיעה ישירה אליו או אינטרס אישי בו  ,זכות שזכתה
להכרה עובר לחקיקת החוק בפסיקה ) כ -למשל  :ע " א Alberici 4999/95

 Internationalשותפות רשומה זרה הרשומה בישראל נ ' מדינת ישראל  ,פ " ד נ ) ( 1
 45 , 39וההפניות ש( ; בג " צ  2534/97ח " כ יהב נ ' פרקליט ת המדינה  ,פ " ד נא ) , 39 ( 3
 . 44להל  :עניי יהב (  ,הוסי .החוק וקבע את זכות( של אזרחי ישראל ותושביה לקבל
לידיה( מידע המצוי בידי רשויות ציבור בענייני( שאי לה( נגיעה ישירה אליה( .
מדובר איפוא בזכות שפרישתה רחבה  ,ואשר משקפת את ההכרה בצור -בפעולה של
רשויות הציבור בש קיפות מלאה שלשמו אומ ,כלל של גילוי  ,בכפיפות לחריגי( אליה(
אדרש בהמש. -
היקפה רחב הידיי( של הזכות למידע בהתא( לחוק משק .את ראיית הזכות
כחיונית לקיומו ולתפקודו התקי של המשטר הדמוקרטי  .חשיבות זכותו של הפרט
לנגישות למידע המצוי בידיה של רשויות צ יבור נגזרת במידה ניכרת מכ -שבקיומה
מותנית יכולתו של אותו פרט לממש ולהגשי( חירויות אחרות הנתונות לו  .הכיצד ?
בבסיסה של הזכות למידע מספר רציונלי( עיקריי(  :ראשית  ,הזכות למידע
.12
נתפשת כחיונית לצור -הגשמת זכות היסוד החוקתית של הפרט לחופש הביטוי  .על
חשי בותו של חופש הביטוי נשפכו כבר מילי( לרוב  .זכות זו הוכתרה כזכות " עילאית "
) ע " א  723/74הוצאת עיתו האר בע " מ נ ' חברת החשמל לישראל בע " מ  ,פ " ד לא ) ( 2
 , (( 1977 ) 295 , 281כ " ציפור נפשה של הדמוקרטיה " ) ע " פ  255/68מדינת ישראל נ ' ב
משה  ,פ " ד כב )  , ( 435 , 427 ( 2כזכות שיש לה " מקו( של כבוד בהיכל זכויות היסוד של
האד( " ) בג " צ  153/83לוי נ ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל  ,פ " ד לח ) ( 2
 .(( 1984 ) 398 , 393בלא נגישות למידע יקשה על הפרט לבחו העובדות והנתוני(
הנוגעי( לנושאי( שוני(  ,לגבש באופ מושכל את עמדותיו ודעותיו ולהביע :
" חירות ה ביטוי הוא תנאי מוקד( לקיומה של
הדמוקרטיה ולפעולתה התקינה  .השמעת הדעות
החופשית והחלפת הדעות הבלתי מוגבלת בי איש
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לרעהו ה בגדר תנאי שאי בלעדיו לקיומו של המשטר
המדיני והחברתי  ,בו יכול האזרח לשקול  ,תו -לימוד
הנתוני( וללא מורא  ,מה דרוש לפי מיטב הבנתו  ,למע
טו בת( ורווחת( של הכלל ושל הפרט  ,ואי -יובטח
קיומ( של המשטר הדמוקרטי ושל המסגרת המדינית ,
אשר בתוכה הוא פועל " ) בג "  372/84 ,קלופפר נווה
ואח ' נ ' שר החינו והתרבות  ,פ " ד לח ) 238 , 233 ( 3
) .(( 1984
ועוד :
" שלטו הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח
לדע ת  ,סופו שהוא קובע ג( מה טוב לאזרח לחשוב ;
ואי סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית  ,שאינה
" מודרכת " מלמעלה " ) בג " צ  243/62אולפני הסרטה
בישראל בע " מ נ ' גרי  ,פ " ד טז ) .(( 1962 ) 2416 , 2407 ( 4
חופש המידע הינו תנאי להגשמתה של זכות הציבור לדעת  ,ובהמש -ליכולת ו
של ציבור זה לבטא דעותיו ועמדותיו ) בג " צ  5771/93ציטרי נ ' שר המשפטי  ,פ " ד
מח )  ; 673 , 661 ( 1זאב סגל " זכות האזרח לקבל מידע בענייני( ציבוריי( " עיוני משפט
י )  .( 625 ( 1984וכפי שציי השופט ריבלי בעע " מ  6013/04מדינת ישראל – משרד
התחבורה נ ' חברת החדשות הישראלית בע " מ ) לא פורס(  , ( 2.1.06 ,להל  :עניי
משרד התחבורה (  ,בפראפרזה על דברי( שאמר בעניי אחר הנשיא ברק  " :ללא מידע
אי דעה  ,בלא דעה אי ביטוי  ,ללא ביטוי אי שכנוע  ,ללא שכנוע אי התמודדות  ,ובאי
התמודדות קיי( חשש שהאמת לא תצא לאור " ) ש ( .אכ  ,המשטר הדמוקרטי חפ,
בקי ומו של שיח ציבורי  ,בהחלפת דעות  ,בכ -שהפרט יגבש לו תפישת עול( בסוגיות
שונות  ,יפעל למימוש באמצעי( המקובלי( ויגלה מעורבות ציבורית  .כל אלה לא
ייתכנו מבלי שתתאפשר לציבור גישה למידע .
רציונל נוס .שבבסיס הזכות למידע הינו תפישת הרשות כנאמ הציבור המח ויב
בראש ובראשונה לאינטרס הציבור ולא לאינטרס הפרטני של הרשות  .המידע הנאס.
בידי הרשות לטובת הציבור כולו הוא נאס .ולטובת כל אחד מיחידיו ) עע " מ 8282/02
הוצאת עיתו " האר " בע " מ נ ' מדינת ישראל  ,משרד מבקר המדינה  ,פ " ד נח ) , 465 ( 1
 ; (2003 ) 470עניי המועצה להשכלה גבו הה  ,פסקה  8לפסק דינה של השופטת חיות (.
הרשות הציבורית מחזיקה את המידע בנאמנות עבור הציבור  ,אול( הציבור  ,כבעל
המידע  ,זכאי לנגישות אל אשר שלו הוא ) הלל סומר " חוק חופש המידע  :הדי
והמציאות " המשפט ח ) תשס " ג ( .( 438  437 , 435
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על אלה יש להוסי , .כי הזכו ת למידע הינה אמצעי חשוב ומהותי ביכולתו של
הציבור להפעיל פיקוח ובקרה על רשויות הציבור ולקחת חלק בעשיה השלטונית .
לפרסו( החלטות הרשות ומדיניותה יש חשיבות ה מאחר שלאור יכול הפרט לתכנ
התנהלותו ולקבל החלטות מושכלות  ,ה מאחר שיש חשיבות וער -לידיעת הרשות כי
ההח לטה או המדיניות תיחשפנה לעיני כל – אלה משפיעי( על תוכ ההחלטות ) וראו
בהקשר אחר  :בג "  1601/90 ,שליט נ ' ח " כ שמעו פרס  ,פ " ד מד ) ;( 1990 ) 364 , 353 ( 3
רע " א  291/99ד  .נ  .ד  .אספקת אב ירושלי נ ' מנהל מס ער מוס ) לא פורס( ,
 .(( 14.4.04אפשרות הפעלתה של ביקורת של ממש לא רק על ידי גופי( מקצועיי(
שמונו לכ -אלא ג( על ידי אזרחי המדינה ותושביה יש בה כדי לתרו( לכינונה
ולהווייתה של תרבות שלטונית נאותה ולחיזוק אמו הציבור במערכות השלטו שאינ
מסתירות החלטותיה ופעולת מעי הציבור אלא פועלות בשקיפות מלאה בפניו ) וראו
ג(  :עע " מ  8282/02הנ " ל  ,בעמ ' .( 471
במבט רחב יותר ראוי לציי  ,כי החוק הישראלי הצטר .לשורה של דברי חקיקה
.13
ברחבי העול( שהסדירו ג( ה( את הזכות למידע ) כ -למשל  :בארצות הברית 
 ; Freedom of Information Act, 1966באנגליה – Freedom of Information Act,
 ; 2000באוסטרליה –  ; Freedom of Information Act 1982בקנדה – Access to
 ; Information Act, 1982בדרו( אפריקה – Promotion of Access to Information
 ; Act 2000באירלנד –  ; Freedom of Information Act 1998בהודו – The Indian
 Right to Information Act 2005ומדובר ברשימה חלקית בלב ד ( .ישנ מ המדינות
שהכירו בחקיקה בזכות למידע עוד לפני שני( רבות  ,ישנ מה שעיגנו זכות זו א-
לאחרונה  ,אול( דומה כי ההכרה בזכות למידע הולכת וגוברת בכל קצווי תבל והיא
אינה רק פרי פיתוח( של רעיונות משפטיי( וביצור של זכויות  ,אלא היא מושפעת ג(
מסביבת המחיה בה פועל  ,חי ונוש( המשפט  ,ממציאות החיי( בעול( המודרני ,
המתאפיינת בריבוי מקורות המידע העומדי( לפרט  ,מהשתכללות אמצעי התקשורת
ומהפיכת( נגישי( לכל ) ראו ג( דבריו של השופט ריבלי בעניי משרד התחבורה ,
פיסקה .( 10
המסגרת הנורמטיבית לדיו
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סעי 1 .לחוק פותח בהצהרה הטובעת את הכלל  ,כלל שלאורו יש לקרוא את
.14
החוק כולו :
לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות
ציבורית בהתא( להוראות חוק זה .
יחד ע( זאת  ,כמרבית הזכויות  ,ג( הזכות למידע אינה זכות מוחלטת אלא
יחסית  ,והחוק מסייגה  ,בי היתר נוכח ההגדרה הרחב ה שניתנה למונח " מידע " בסעי2 .
לחוק  .סייג עיקרי אחד מעוג בסעי 8 .לחוק שעניינו דחיית בקשות למידע א( נתקיימה
בה אחת מהעילות הנקובות בסעי , .דוגמת שהטיפול בה מצרי -הקצאת משאבי( בלתי
סבירה  ,שהרשות נקטה אמצעי( סבירי( א -התברר לה שלא נית לאתר המידע או
שאינו מצו י ברשותה וכדומה  .הסייג העיקרי השני קבוע בסעי 9 .לחוק  ,כאשר סעי.
 ) 9א ( עניינו מידע שהחוק קובע באופ קטיגורי כי הרשות לא תמסרו מאחר ויש בגילויו
משו( פגיעה באינטרסי( חיוניי( ומשמעותיי( כביטחו המדינה  ,יחסי החו ,של
המדינה  ,ביטחו הציבור או בטחונו ושלומו של אד( או שגילויו מהווה פגיעה
בפרטיות  .סעי ) 9 .ב ( לעומת זאת  ,שסעיפי משנה שלו ה( העומדי( במוקד הדיו
בענייננו  ,קובע סייגי( מתוני( יותר ומונה רשימת סוגי מידע שאי הרשות חייבת
למסר(  .במילי( אחרות  ,אי מדובר בסייגי( שבהתקיימ( נחסמת אפשרותו של המבקש
לקבל לידיו את המידע  ,אלא הדבר נתו לשיקול דעתה של הרשות  .לענייננו רלוונטיי(
שני סעיפי( משנה שבסעי ) 9 .ב ( לחוק  ,עליה( ביקשה העיריה להסתמ -בסרבה לבקשת
המערער :
 . 9מידע שאי למסרו או שאי חובה למסרו

...
) ב ( רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד
מאלה :
...
)  ( 2מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב ;
...
)  ( 4מידע בדבר דיוני( פנימיי(  ,תרשומות של
התייעצויות פנימיות בי עובדי רשויות ציבוריות ,
חבריה או יועציה  ,או של דברי( שנאמרו במסגרת
תחקיר פנימי  ,וכ חוות דעת  ,טיוטה  ,עצה או המלצה ,
שניתנו לצור -קבלת החלטה  ,למעט התייעצויות
ה קבועות בדי ;
...
החוק מנחה מה( שיקולי הרשות הציבורית בבחנה את האפשרות לסרב לבקשה
למסירת מידע על פי סעיפי(  8ו   9לחוק  ,בקבעו כי עליה לתת דעתה  ,בי היתר ,
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לעניינו של המבקש במידע  ,א( ציי זאת  ,ולעניי הציבורי שבגילוי המידע מטעמי( של
שמירה על ברי אות הציבור או בטיחותו  ,או שמירה על איכות הסביבה .
על מגמת החוק לאפשר מסירה מירבית של המידע ברוח העיקרו שנקבע
בסעי 1 .לחוק ובהתחשב בקיומ( של סייגי( למסירת המידע כקבוע בסעי , 9 .נית
ללמוד מהוראת סעי 11 .לחוק  ,לפיה :
 . 11מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאי

היה המידע המבוקש מידע אשר הרשות הציבורית
רשאית או חייבת שלא למסרו כאמור בסעי , 9 .ונית
לגלות את המידע  ,ללא הקצאת משאבי( בלתי סבירה או
הכבדה ניכרת על פעולתה של הרשות  ,תו -השמטת
פרטי(  ,תו -עריכת שינויי( או תו -התניית תנאי( בדבר
דר -קבלת המידע וה שימוש בו  ,תמסור הרשות את
המידע בהשמטות  ,בשינויי( או בתנאי( המחויבי(  ,לפי
העני ; נעשו השמטות או שינויי( כאמור  ,תציי זאת
הרשות  ,אלא א( כ אי לגלות עובדה זו  ,מהטעמי(
המפורטי( בסעי ) 9 .א () .( 1
בחוק קיימי( סייגי( נוספי( לזכות למידע  ,אול( אי אלה נדרשי( לענייננ ו .
סעיפי( אלה ה( התוחמי( את הדיו ובגדר( נבח את הערעור .
מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב ואודות דיוני פנימיי

.15

כאמור  ,עסקינ בשני סייגי( לגילוי המידע שלתחולת( טוענת העיריה .

הסייג הראשו הקבוע בסעי ) 9 .ב ()  ( 2לחוק הינו סייג שמהותו זמנית היא –
באפשרות הרשות לעצב לה מדיניות בתחו( מתחומי פעילותה מבלי שתידרש לחשו.
בפני הציבור את פרטי המדיניות המתגבשת כל עוד לא הושלמה המלאכה  .אכ  ,חשיפת
פרטי( שהינ( בבחינת " חצי מלאכה " כפי שמכני( אות( היוע ,המשפטי לממשלה
והמשיבות עשויה לה טעות את הציבור ולהסיט את הדיו ממוקדו  .ע( זאת  ,משנשלמה
מלאכת עיצוב המדיניות  ,ברי כי אי סייג זה עומד עוד לרשות וקיי( אינטרס ציבורי
מובהק בגילוי מדיניות הרשות בפני הציבור  .יחד ע( זאת  ,ראוי לציי את עמדתו של
פרופ ' סגל הסבור כי ג( בשלב של גיבוש מדיניות אי הס עי .צרי -להתפרש כמסמי-
את הרשות שלא לגלות מידע עובדתי שנאס .בידה לצור -גיבוש המדיניות  ,היות
שדווקא חשיפתו של מידע זה עשויה למנוע מצב בו המדיניות תעוצב על בסיס מידע
15
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עובדתי שאינו מדויק ) זאב סגל זכות הציבור לדעת באור חוק חופש המידע ) ( 2000
 . 200להל  :סגל ( .כשלעצמי  ,אני סבורה כי יש בעמדה זו טע( רב  .ע( זאת  ,ייתכ ויהיו
מקרי( בה( יקומו טעמי( טובי( שלא למסור מידע עובדתי שכזה בשלב גיבוש
המדיניות וההכרעה בעניי זה צרי -שתתקבל בשי( לב  ,בי היתר  ,למהות העניי ,
לאופיו של המידע העובדתי בו מדובר ולאפשרות פגיעתו בצדדי( שלי שיי( .
הסייג השני קבוע בסעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק ומתיר לרשות שלא למסור מידע בעל
אופי פנימי  .דברי ההסבר לחוק מצייני( בהתייחס לסעי .זה את הערכת המחוקק כי
" לא נית לקיי( דיוני( כני( במסגרת פעילותה של הרשות  ,אלא א( כ יובטח מעטה
מסוי( של חיסיו לתהלי -גי בוש שיקול הדעת של הרשות ולתהלי -הביקורת הפנימית
של הרשות " ) הצעת חוק חופש המידע  ,התשנ " ז –  , 1997ה " ח  .( 2630סייג זה נוצר
מתו -ההנחה כי הלי -קבלת ההחלטות ברשות  ,שחיוני הוא לצור -תפקוד הרשות
ומילוי התפקידי( והמשימות שעל ביצוע( הופקדה  ,מחייב חילופי דעות  ,העלאת
רעיונות  ,תהיות  ,ומחשבות בי הגורמי( הרלוונטיי( ברשות  .מקו( בו ידוע לחברי
ועדה או פורו( פנימי אחר כי הדברי( המוחלפי( ביניה( עשויי( להימסר לידיי(
חיצוניות לרשות  ,מתעורר החשש כי הדבר יניא( מלהתבטא בחופשיות ומלבחו את
כלל הנושאי(  ,העמדות והנתוני( כדבעי ) עניי יהב  ,בעמ '  ; 44עניי המועצה להשכלה

גבוהה; ע " א  7759/01הוצאת עיתו האר בע " מ נ ' משרד המשפטי  ,פ " ד נח ) , 150 ( 5
 ; 159 – 158סגל  ,בעמ '  .( 202  201במצב דברי( זה הופ -תהלי -קבלת ההחלטות
ברשות חסר ודל  ,יכולתה של הרשות למלא את תפקידה באופ אפקטיבי נפגעת וסופ(
של דבר י( בפגיעה בציבור  .על רקע זה הכיר המחוקק  ,לצדו של אינטרס השקיפות
בפעולת הרשות  ,ג( בקיומו של האינטרס הציבורי במת אפשרות לעובדי הציבור
לקיי( ביניה( שיג ושיח פנימי בחופשיות  ,מתו -הידיעה כי ההחלטה עצמה תיחש.
לציבור ותהא חשופה לביקורתו .
ודוק  :אי משמע( של דברי( כי עצ( החשש הערטילאי מפני השפעה על
הגורמי( הרלוונטיי( ברשות די בו כדי לפטור את הרשות מחובתה הרחבה למסור
המידע  .מדובר במבח של היגיו ושל שכל ישר  ,בהערכה המתגבשת על בסיס שיקולי(
שוני( וביניה( מהות הנושא אליו נוגע המידע ורגישותו  ,כמו ג( הרצו לאפשר לרשות
למלא את התפקידי( שהוסמכה למלא ולמנוע פגיעה ביכולתה זו .
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שני הסייגי( משקפי( א( כ ראיה מפוכחת של המציאות  הכרה בכ -כי לש(
.16
תפקודה השוט .על הרשות לגבש לה מדיניות ולקיי( תהליכי קבלת החלטות  ,שלשמ(
עליה לערו -דיוני( פנימיי(  ,ולש( אלה ג( אל ה חיוני כי תתאפשר החלפת עמדות
וחיווי דעות באופ חופשי  ,ג( א( בסופו של יו( לא כל החלפת רעיונות ודעות מגיעה
כדי " תוצר סופי " בדמות החלטה או מדיניות ) ראו לעניי זה דברי ההסבר לסעי ) 9 .ב (
להצעת החוק ( .כפי שציינתי  ,בשני המקרי(  ,כמו ג( ביתר הסייגי( הקבועי( בסעי.
 ) 9ב (  ,אי התקיימותה של עילה מעילות החיסיו הנקובות בסעי .מחייבת כי המידע לא
יגולה אלא הדבר נתו לשיקול דעתה הרחב של הרשות  .כ -למשל נקבע בהתייחס
לסעי ) 9 .ב () :( 4
" ...בשל האינטרס הציבורי הכללי עליו עמדנו לעיל
רשאית אומנ( הרשות לסרב למסור מידע הנוגע לדיוני(
פנ ימיי(  ,א -עד שתעשה כ עליה לבחו את מכלול
השיקולי( הצריכי( לעניי ועליה למצוא בנסיבות
הספציפיות של כל מקרה נתו את נקודת האיזו בי
האינטרס הציבורי שבחיסוי המידע ובי האינטרס
הציבורי והפרטי  ,ככל שהוא קיי(  ,בחשיפתו של
המידע " ) עניי המועצה להשכלה גבוהה  ,בפסק ה 20
לפסק דינה של השופטת חיות (.
יחד ע( זאת  ,ובטר( אדרש למקרה שבפנינו על נסיבותיו אציי  ,כי לשלב בו מצויי(
הדברי( עשויה להיות לטעמי השפעה על עצ( ההחלטה הא( למסור המידע  .שכ ,
נראה כי במקרי( רבי( – ואולי בחלק( הארי  משקלו של האינטרס הציבורי שבפרסו(
תכנ( ש ל שלבי( מקדמיי( של עיצוב מדיניות או של התייעצויות לצור -קבלת החלטה ,
פחות במידה ניכרת עד מאוד ממשקלו של האינטרס הציבורי שבפרסו( החלטה ,
מדיניות או עמדה עקרונית אחרת  ,וזאת בשל הרצו לאפשר לרשות להשלי( מלאכתה
ומתו -הידיעה כי ההחלטה או המדיניות עצמ תהיינה גלוי ות בפני הציבור ) וראו ג( :
בג "  5734/99 ,עומר נ ' הרב יצחק עיד  ,ראש המועצה המקומית מזרעה ) לא פורס( ,
 .(( 17.8.00עוד אציי  ,כי ערה אני לדברי( שנאמרו בעניי יהב  ,ולפיה( מקו( שהרשות
עצמה מגלה ברבי( את דבר קיומ( של דיוני( פנימיי( או תכתובות פנימיות ותוכנ(
) או תמצי ת תוכנ( (  ,כי אז לא עומד עוד הטע( לסיוג זכות העיו של הפרט  .ואול( ,
לטעמי  ,על מנת להסיט את נקודת האיזו כאמור  ,לא די בכ -שהרשות גילתה את דבר
קיומ( של הדיוני( הפנימיי( אלא נדרש כי היא נתנה פומבי לדברי( מתו -דיוני(
פנימיי( או מתו -התכתבויות פנימיות  ,או שפורסמה תמצית של הדברי(  ,שאז יכול
ותוסט נקודת האיזו  ,מאחר ובמצב שכזה יקשה על הרשות לטעו כי קיי( אינטרס
ציבורי באי הפרסו(  ,לאחר שהיא עצמה פרסמה הדברי( .
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כאמור  ,עצ( החשש מפני פגיעה בתפקוד הרשות אי משמעו כי נחסמה דרכו
.17
של המבקש מלקבל המידע  ,אלא שנוכח האי נטרס הציבורי בפעולתה התקינה של
הרשות עומד לה שיקול דעת רחב לבחו ולקבוע הא( נית למסור המידע המבוקש ,
כולו או חלקו ) ראו ג(  :עע " מ  1825/02מדינת ישראל  ,משרד הבריאות נ ' איגוד בתי
אבות – א  .ב  .א  , .פ " ד נט )  .( 2005 ) 738 , 726 ( 3להל  :עניי בתי אבות ( .אכ  ,את
האינטרס הכללי להבטיח את תקינות פעולת הרשות ואת איכות החלטותיה אי להפו-
לפטור מיידי מגילוי וחשיפה כאשר המחוקק אמר את דברו בעניי וקבע בסעי ) 9 .א (
רשימה ברורה וסגורה של מקרי( בה( קיי( פטור מוחלט  .לפיכ , -על הרשות לאז בי
האינטרס הציבורי שבאי חשיפת המידע לש( השמירה על תקינות פעולתה של הרשות
ואפקטיביות תהליכי קבלת ההחלטות בה מזה  ,לבי האינטרס הפרטי של המבקש  ,ככל
שקיי( לו אינטרס כזה  ,בחשיפת המידע ) עניי המועצה להשכלה גבוהה (.
משהובאו הדברי( להכרעת בית המשפט  ,סדר הדברי( הנכו הוא כי הרשות
תוכיח כי מתקיימת עי לה לחיסוי המידע וא( עלה בידו של עותר להצביע על קיומו של
אינטרס ציבורי בגילוי המידע  ,שב הנטל אל הרשות להראות כי איזנה איזו ראוי וסביר
בי השיקולי( הצריכי( לעניי ) עניי משרד התחבורה  ,פסקה  .( 31יחד ע( זאת ,
ובניגוד לנטע על ידי המערער  ,נפסק כבר כי אי הרשות נדרשת להראות כי תיגר( או
עלולה להיגר( " פגיעה מיוחדת " לפעולתה א( ייחש .המידע ) עניי המועצה להשכלה
גבוהה  ,פסקה  ;21עניי איגוד בתי אבות  ,בעמ '  .( 739הדברי( מקובלי( ג( עליי .
דרישה שכזו אינה עולה מ החוק ויותר מכ , -אי היא מבטאת הכרעה שהיא פרי איזו .
ההכרעה במק רי( אלה מצריכה פעמי( רבות מלאכה עדינה של איזו ושקלול היבטי(
שוני( של חשיפת המידע וברי כי במצב זה אי מקו( לכלל " קשיח " חות -וגור .מעי
זה המוצע על ידי המערער .
מהו שיקול הדעת שעל הרשות להפעיל ? כפי שצוי כבר  ,לעניי זה מורנו סעי.
.18
 10לחוק כי עליה לית הדעת לעניינו של המבקש במידע ולעניי הציבורי שבגילוי
המידע מטעמי( של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו או שמירה על איכות
הסביבה  .כמוב  ,אי מדובר ברשימה סגורה של שיקולי(  ,אלא בהכוונה גרידא ונית
להעלות על הדעת בהקשרי( שוני( שיקולי( נוספי( שיכול ויהיה מקו( לשקל( .
בנוס , .על א .שאי הדבר נדרש על פי החוק  ,א( מצביע המבקש על האינטרס האישי
שלו במידע  ,מדובר בטע( משמעותי לטובת מסירת המידע לידיו  " :סעי 10 .מלמד
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שככל שהמבקש יצביע על אינטרס בעל חשיבות עקרונית ומהותית יותר מבחינתו  ,כ-
יגברו סיכוייו לקבל את המידע המב וקש  ,ולהיפ : -ככל שהאינטרס של המבקש הינו
כללי יותר  ,כ -יטו כפות המאזניי( אל עבר האינטרס של הרשות הציבורית לחיסוי
המידע " ) עניי בתי אבות  ,בעמ '  . 735ראו ג(  :סגל  ,בעמ '  ; 221עניי המועצה

להשכלה גבוהה  ,פסקה  .( 21שיקולי( אלה יש להעביר במסננת המידתיות שמציב
סעי 11 .לחוק על שיקול הדעת שהפעילה הרשות ) עניי המועצה להשכלה גבוהה ( ,
ומעל הכל  ,ככל שיש ביד( של שיקולי( אלה לסייע ולהדרי , -נראה כי ההכרעה בסופו
של יו( צריכה להתבסס על בחינת כל מקרה לנסיבותיו  ,תו -עריכת האיזוני( הראויי(
לו .
בשולי הדברי( אציי  ,כי המערע ר סבור שהכרעה בסוגיה צריכה להביא
.19
בחשבו ג( את החשש כי אי מסירת המידע רק מכיוו שמדובר במלאכה שנפסקה
בשלב ראשוני ולא נשלמה  ,תתמר ,רשויות להפסיק עבודת של ועדות על מנת למנוע
גילוי העמדות שהובעו בה  .כשלעצמי  ,איני סבורה כי חשש זה הוא ממשי  .לצור-
קבלת החלטות ה חיוניות להתנהלותה התקינה של הרשות אי מנוס מקיו( תכתובת
פנימית  ,עריכת דיוני( פנימיי(  ,הכנת מסמכי( פנימיי( ועוד כיוצא באלה מהלכי(
פנימיי( מקדמיי(  .הפסקת תהליכי קבלת ההחלטות בטר( הגיעו לשלבי( הסופיי( לא
תאפשר את פעילותה התקינה של הרשות ולהערכתי ההכרח בקבלת ה החלטות הוא
שיימנע במרבית( המכרעת של המקרי( את החשש האמור  .בנוס , .ברי כי לנסיבות
הפסקת התהלי -יש חשיבות וככל שתופסק עבודת הפורו( הרלוונטי בשלב מתקד(
יותר של פעולתו כ תידרש הרשות לית הסבר להחלטתה זו ולא מ הנמנע א .שבית
המשפט עצמו יעיי במידע המבוקש על מנת לבחו את צדקת טענותיה ) בהתא( לסעי.
 ) 17ב ( לחוק (.

מ הכלל אל הפרט

העיריה הינה גו .ציבורי  .שיקול דעתה כפו .לעקרונות המשפט הציבורי .
.20
עקרונות אלה ה( שצריכי( להדריכנו בבחינת שיקול הדעת שהפעילה העיריה בדחותה
את בקשתו של המערער  ,כאשר עקרו חופש המידע מתווה ומעצב את בחינת שיקול
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הדעת שהופעל  .במישור הבחינה המנהלית כוונו טענות המערער לחוסר הסבירות
שבהחלטת העיריה .
אשר לסוג המידע הראשו שהתבקש על ידי המערער – מידע הנוגע לצווי
ארנונה של רשויות מקומיות אחרות – אני סבורה כי על העיריה למסור מי דע זה לידיו
של המערער  .כפי שציינתי  ,מקובל עליי כי ככלל אי להחיל את הסייג שבסעי ) 9 .ב () ( 2
על מידע עובדתי שנאס .על ידי הרשות לצור -גיבוש מדיניות  ,והדברי( ראויי( במקרה
זה  .כפי שהובהר  ,מדובר במידע שפורס( על ידי אות רשויות מקומיות שהוציאו את
צווי הארנונה  .מידע זה נגיש ממילא לציבור באות רשויות מקומיות ולא נית לומר
עליו כי מתקיי( בו רציונל לחיסוי המידע  .משליקטה העיריה את מכלול החומר בעניי
זה ואי היא נדרשת לכל פעולה או להקצאת משאבי( נוספת על מנת לאפשר למערער
לעיי בו  ,מקובלת עליי העמדה שהביע היוע ,המשפטי לממשל ה לפיה ראוי לאפשר
למערער לעיי במידע זה .
אשר לסוג השני של מידע בו מבקש המערער לעיי – פרוטוקולי ישיבות
.21
הוועדה  חלק הראשו של טענות המערער מכוו לכ -שהמקרה דנ כלל אינו נופל
בגדר הסייגי( לחובת הגילוי שבסעי ) 9 .ב ( לחוק חופש המידע  .בהקשר זה הוא טו ע ,
כי דיוני הוועדה אינ( מהווי( " דיוני( פנימיי( " או " התייעצויות פנימיות " כלשו
החוק .
איני רואה להידרש לרקע שתיארו המשיבות להקמת הוועדה  ,אול( איני רואה
ג( מדוע יש לקבל או להעדי .את טענתו של המערער לפיה מדובר בוועדה שאמורה
היתה לאסו .מידע ולנתחו על מנת להביאו לדיו בפני העירייה והציבור בטר( גיבוש
הצעה בנושא  .במכתבה של המשיבה  2אל המערער מיו(  30.10.01צויי כי מדובר
ב " צוות מיוחד לחשיבה בנושא הארנונה " .אני סבורה כי נית לקבוע כי מדובר בפורו(
בלתי פורמלי פנימי שהוק( על ידי ראש העיריה ואשר בהיעדר כתב הסמכה לא היה
מוסמ -לקבל כל החלטה בנושא  ,אלא שימש כגו .האוס .חומר בנושא ואמור היה
לגבש המלצות או הצעות שיהוו בסיס לדיו במוסדות המוסמכי( של הרשות עובר
לקבלת כל החלטה  .חברות( בוועדה של נבחרי ציבור המכהני( בעירית הרצליה
וחשיבותו של הנושא אי בה כדי להביא למ סקנה כי אי לראות בדיוני הוועדה
" דיוני( פנימיי( "  ,בעיקר בהתחשב בכ -שאי מחלוקת של ממש בי הצדדי( כי דיוני
הוועדה לא היו אמורי( להסתיי( בקבלת החלטות וכי הלי -קבלת ההחלטות – לו היו
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הדברי( מגיעי( לשלב זה – לא היה נעשה במסגרת דיו פנימי אלא בהליכי( שקופי(
ופתו חי( לציבור  .מכא  ,אני סבורה שיש לדחות את טענתו של המערער כי אי מדובר
ב " דיוני( פנימיי( ".
ספק בעיני  ,לעומת זאת  ,הא( עומד לעיריה הסייג שבסעי ) 9 .ב ()  ( 2לחוק
שעניינו מידע על מדיניות הנמצאת בשלב עיצוב  .מקובלת עליי טענת המערער כי אי
הרשות יכולה לחסו ת תחת סייג זה לנצח וכי אי להופכו לחיסיו גור .ומתמש . -סייג
זה מטרתו לאפשר לרשות לגבש את מדיניותה באופ מקצועי  ,ענייני ואפקטיבי  ,אול(
אי מקו( לספק כי משנשלמה מלאכת עיצוב המדיניות אי הרשות יכולה לחסות עוד
בצלו של הסייג ויש לחשו .המידע הרלוונטי בפני הציבור  .הא( עומד הסייג לרשות
מקו( שמלאכת גיבוש המדיניות הופסקה בטר( הושלמה  ,כמו במקרה שבפנינו  ,או
שלא הובילה בסופו של דבר לגיבוש מדיניות ? אני סבורה  ,כי ייתכנו מקרי( בה( יהיה
עדיי מקו( לסבור כי אי לית פומבי למידע שנאס .בידי הרשות בשלבי גיבוש
מדיניות שלא הושלמה מ הטע( שמדובר במידע חלקי שאינו משק .בהכרח את
העמדה שהיתה הרשות מגבשת בסופו של דבר לאחר שקילת הדברי( לעומק( או מ
הטע( שיש סבירות גבוהה לכ -שהרשות עשויה לשוב ולהידרש לנושא בהתבסס על
המידע שנאס .כבר ויש לאפשר לה להשלי( פעולתה  .במקרי( אלה ייתכ ונית לראות
המידע ככזה שיידרש בעתיד לצרכי גיבוש מדיניות ומטע( זה מוצדק להמשי-
ולהחסותו  ,אול( איני רואה לקבוע מסמרות בנושא מאחר שאי הדבר נדרש  .בענייננו
אני סבורה כי יקשה לומר כי קיי( עוד טע( להמשי -ולהחסות המידע על מנת לאפשר
גיבוש מדיניות  .המהלכי( לגיבוש מדיניות בנושא הופסקו לפני כשש שני(  .ברי כי
בחינת נושא חלוקת נטל הארנונה צריכה להתבסס על נתוני ההווה  ,ונראה כי חשיפת
עמדות ודעות שהובעו בנושא לפני שני( מספר לא תשפיע על יכולתה של הרשות
לגבש לה מדיניות בעתיד א( תבקש לחדש הדיוני( בנושא  ,מאחר שאלה יתבססו על
תשתית עובדות עד כנית לאותה עת ולא על נתוני העבר  .לפיכ , -איני סבורה כי במקרה
זה עומד לעיריה הסייג שבסעי ) 9 .ב ()  ( 2לחוק .
משעומד לעיריה הסייג שבסעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק  ,אבח את סבירות החלטתה של
.22
העיריה והא( משקפת היא איזו ראוי בי האינטרסי( הנוגעי( לעניי  .ענייננו באיזו
בי עקרו חופש המידע לבי הרצו לאפשר לעיריה לבצע תפקידיה כראוי .
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נושא נטל הארנונה וחלוקתו בי תושבי העיר הרצליה הוא עניי שיש אינטרס
ציבורי מובהק בפרסו( ובגילוי מדיניות הרשות ונתוניה אודותיו  ,וודאי שלמבקש עצמו
עניי במידע זה כתושב העיר הנושא בתשלומי ארנונה .
כאמור  ,ג( משמדובר בדיוני( פנימיי( יש לבחו האפשרות למסור המידע ולו
באופ חלקי .
עסקינ בוועדת בדיקה שדיוניה הסתיימו בשלב התחלתי ביותר  .בשלב זה אי
הדעת נותנת כי הוועדה החלה באופ ממשי בגיבוש הצעה למדיניות או בגיב וש
מסקנות והמלצות  .סבירות גבוהה יותר היא שבשלב זה מדובר בצעדי( ראשוני( של
מיפוי הנושא  ,הצפת שאלות ואיסו .נתוני( .
הנושא בו עסקה הוועדה – חלוקת נטל הארנונה – ג( א( חשוב הוא  ,ג( א(
עשוי הוא לעורר מחלוקות עמוקות  ,אינו מ הרגישי( ביותר  .נוכח השלב המוקד( בו
הופסקו הדיוני(  ,נראה כי הטע( העיקרי לחיסיו תכנ( – הבטחת איכות ההחלטות על
ידי מת אפשרות לקיי( דיו חופשי  ,ענייני וח .מלחצי( – נחלש במידה ניכרת  .מדובר
בדיוני( שהופסקו לפני שש שני( לער , -כשאי מקו( להניח – והדבר ג( לא נטע – כי
דיוני הוועדה יתחדשו  .ג( א( תחליט העיריה לשוב ולהידרש לנושא  ,סביר כי הדיוני(
יתקיימו על בסיס נתוני( עדכניי(  ,שאז יקשה לראות בדיוני( אלה כהמש -עבודת
הוועדה  .ערה אני לכ -שהעיריה סבורה כי גילוי המידע בשלב כה מוקד( עלול להרתיע
משתתפי דיוני( דומי( בעתיד מלהביע דעותיה( ולנהל דיו ע נייני  .אכ  ,מדובר
באינטרס שאי להקל בו ראש ויש לית לו משקל הול(  .בר(  ,אי להפו -שיקול זה
לחס( מוחלט מפני גילוי המידע  .קיומו של חשש כללי מפני הפעלת לחצי( חיצוניי(
לא די בו על מנת שהרשות תוכל לעשות שימוש בעילת החיסיו של סעי ) 9 .ב () ( 4
לחוק  .יש לבחו חשש זה ע ל רקע נסיבות העניי ואופיו של הנושא הנדו  ,כאשר ברקע
הדברי( הציפיה כי מי שנוטל חלק בעשייה הציבורית יידע כי הכלל הינו כלל של גילוי
ואילו חיסיו המידע הוא החריג לו  ,כי הוא יעמוד בלחצי( ויפעל באופ מקצועי
וענייני .
בנוס , .לא מצאתי בטיעוני העירי יה טע( משכנע מדוע אי להיעתר לבקשת
המערער  .כפי שצוי  ,בהעלאת הרציונלי( לחיסיונ( של דיוני( פנימיי( ובטענה כי ה(
מתקיימי( במקרה הנוכחי  ,לא די  .העיריה לא העלתה כל נימוק ממשי מדוע מוצדק
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בנסיבות המקרה לעשות שימוש בעילת החיסיו שבסעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק  .בטוחני כי
העי ריה שקלה את השיקולי( שבבסיסה של עילה זו  ,אול( לא התרשמתי כי היא שקלה
את האינטרס האישי של המערער ולא ניכר כי היא גיבשה עמדתה לאור בחינת תוכנ(
של הפרוטוקולי(  ,ויעיד הסירוב הגור .למסור את החומר  ,לרבות חומר עובדתי
שפורס( על ידי רשויות אחרות .
סיכו מה של נקודה זו  ,אני סבורה כי במקרה זה אי חשש ממשי מפני פגיעה
בחופשיות הדיוני( ובאפשרות לגבש החלטה מקצועית ועניינית בנושא  ,א( יתאפשר
למערער לעיי בפרוטוקולי הוועדה .
איני מתעלמת מכ -שקיימי( שיקולי( שוני( התומכי( בעמדת העיריה  .כ-
.23
למשל  ,ד ומה כי משקלו של האינטרס הציבורי בפרסו( עמדות ראשוניות שהביעו חברי
הוועדה מקו( שלא התקבלה כל החלטה בנושא אינו נראה גבוה וזאת מבלי שאדרש
לשאלה שההכרעה בה אינה נדרשת במקרה זה  ,הא( יש להבחי בי ועדה סטטוטורית
לוועדה שאינה כזו  .בנוס , .ספק בעיני הא( קיי( אינטרס ציבורי של ממש בפרסו(
דעות ורעיונות שהועלו על ידי חברי ועדה באופ ראשוני  ,עוד בטר( נלמד הנושא
לעומק  .כל אלה שיקולי( התומכי( בחיסיו המידע .
כשלעצמי אני סבורה כי במקרי( רבי( תהא הצדקה לחיסיונ( של דיוני(
פנימיי( מכל הטעמי( עליה( עמדתי  .אני רואה חשיבות רבה בכ -שדיוני( יתקיימו
תו -שיח חופשי וענייני בי המשתתפי( היודעי( כי באפשרות( להביע עמדותיה(
המקצועיות במסגרת הפורו( הפנימי בו ה( משתתפי(  .ע( זאת  ,כאמור  ,ההכרעה בכל
מקרה נעשית על פי נסיבותיו ובמקרה דנ אני סבורה כי אופי הנושא בו דנה הוועדה ,
מש -הזמ  שחל , .הפסקת הדיוני( בשלב מוקד( והיעדר הנמקה משכנעת מטע(
העיריה מדוע יש לחסות הדיוני( הפנימיי( במקרה זה  ,מוליכי( למסקנה כי באיזו
האינטרסי( השוני( יש לאפשר למערער עיו במידע המבוקש .
כמוב  ,ככל שנכללי( בפרוטוקולי( פרטי( שיש בה( כדי לפגוע בצנע ת הפרט ,
יושמטו פרטי( אלה מהחומר המועבר לעיונו .
מטעמי( אלה כול( אני סבורה כי יש לקבל הערעור .
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משהגעתי למסקנה זו  ,אי צור -שאדרש לבחינת האפשרות למסור המידע מכוח
סעי ) 17 .ד ( לחוק .
עוד אציי  :תוצאה זו יפה היא לטעמי לנסיבו ת המקרה הנוכחי  .ייתכ ולו היו
דיוני הוועדה נפסקי( בשלב מתקד( יותר  ,או שמדובר היה בנושא אחר בעל רגישות
רבה יותר  ,היה מקו( שלא לאפשר מסירת המידע .
 .24סופ( של דברי(  ,אציע לחבריי לקבל את הערעור  .יחד ע( זאת  ,אני סבורה שיש
לאפשר לעיריה להחליט הא( יימסר ה מידע למערער תו -ציו שמות הדוברי( או שאלה
יושמטו מ הפרוטוקולי( .
המשיבות יישאו בשכר טרחת עור -די בס -של  4 10,000ובהוצאות משפט .
שופטת
השופטת א' פרוקצ'יה:
אני מצטרפת בהסכמה לפסק דינה של חברתי  ,השופטת ארבל .
על חשיבותה של זכות האזרח לקבל מידע מרשות ציבורית איש לא יחלוק .
חופש המידע הוא ממאפייניה של התרבות הדמוקרטית ; הוא יסוד חיוני במימושו של
חופש הביטוי וחופש השמעת הדעה  ,שבלעדיה( משטר דמוקרטי לא יכו  .בלא מידע
לא תתגבש דעה  ,ובלא דעה לא יתקיי( חופש ביטוי  ,שהרי אי " חופש ביטוי בלא זכות
לדעת  ,ואי לכ( זכות לדעת בלא חופש מידע " ) השופט ריבלי בעע " מ  6013/04מדינת
ישראל נ' חב' חדשות הישראלית בע"מ תק על  .( 14 ( 1 )2006חו פש המידע מבטיח ביקורת
ראויה על הרשות הציבורית ; קיומה של ביקורת כאמור מחזק את אימו הציבור
ברשויות ; שקיפות של פעולות השלטו היא תנאי חשוב לתיפקודה התקי של
המערכת הציבורית  ,והיא ער -מרכזי בקיו( מנגנוני בקרה יעילי( על פעולות השלטו .
כענ .המשתרג מחופש הביטוי  ,בבחינת זכות על מבי זכויות האד(  ,ניצבת זכותו של
האזרח למידע מהרשות הציבורית במדרגה גבוהה מבי זכויות האזרח .
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ע( זאת  ,זכות זו איננה מוחלטת  .בחברה מודרנית בעלת צרכי( וערכי(
מגווני(  ,פועלי( אינטרסי( שוני( הראויי( להגנה – בי של הכלל וב י של הפרט –
המתמודדי( ביניה(  .לכל אחד מה( חשיבות וער -משלו  .נדרש איזו ראוי בהתמודדות
זו  ,הטמו לעיתי( בויתור הדדי של האינטרסי( הנוגדי( במגמה ליצור סדר חברתי
הרמוני הבנוי על ערכי( יחסיי( המבקש למצות  ,במידת הנית  ,את היתרונות השוני(
הגלומי( בה( .
הער -המסייג את חובת מסירת המידע מרשות ציבורית מקו( שמדובר במידע
בדבר דיוני( פנימיי(  ,תרשומות פנימיות  ,תחקירי( פנימיי(  ,חוות דעת פנימיות ,
טיוטות  ,עצות או המלצות הנערכי( בשלבי( שוני( של תהלי -קבלת ההחלטות  ,נועד
לאפשר את פעולת התקינה של הרשויות הציבוריות בתהלי -עבודת וגיבוש מדיניות
והחלטותיה  .הוא נועד להקל על קיומו של שיח פתוח  ,חסר מעצורי( ומגבלות  ,בי
הגורמי( השוני( הפועלי( בתחומי הרשות הציבורית  ,במסגרת פעולתה השוטפת  .הוא
מבוסס על תודעה  ,פרי שכל ישר ונסיו חיי(  ,כי חשיפת תיעוד המשק .תהליכי עבודה
פנימיי ( עלולה לחבל בחופשיות השיח והאינטראקציה הפנימית  ,ולפגוע בפתיחות
הנדרשת בהחלפת דעות ובחילוקי דעות שה( חיוניי( לתהלי -מושכל של גיבוש
מדיניות וקבלת החלטות ברשות הציבורית  .בחינת של סוגיות לעומק  ,מיצוי בירור(
של הנתוני( העובדתיי( הנדרשי( לה  ,וליבו ההיבטי( ה עקרוניי( הכרוכי( בה
מצריכי( חופש מחקר  ,בירור  ,דיו וויכוח בתחומי הרשות הציבורית  .ליבונ ועיבוד
של הצעות העולות  ,תיקונ  ,שינויי  ,ותהליכי החשיבה המורכבי( המתרחשי( בשלבי(
השוני( של הליכי קבלת ההחלטות נעשי(  ,על פי רוב  ,רחוק מעיני הציבור  ,ובכ-
מובטח חופש זרי מת המידע והביטוי בתוככי הרשות הציבורית  .חשיפת( של תהליכי(
פנימיי( הקודמי( לגיבוש מדיניות והחלטות עלולה לדכא את חופשיות הדיו הפנימי ,
הניזו מזרימה בלתי מופרעת של דעות  ,חומרי(  ,מידע  ,הצעות והמלצות  ,ולפגוע
ברמתו  .חשיפה כזו עלולה לפגו( בתהלי -גיבוש ההחלטות בר שות הציבורית  ,ולהסב
בכ -נזק ממשי לאינטרס הציבורי  .אינטרס ההגנה על תהלי -קבלת החלטות הרשות
הציבורית הוא העומד ביסוד הסייג לחובת מסירת המידע הציבורי  ,כאמור בסעי( 4 ) 9 .
לחוק חופש המידע .
הזכות לחופש מידע ציבורי מתמודדת  ,איפוא  ,כנגד האינטרס הציבורי בהגנה
על חופש פעולתה של הרשות הציבורית לנהל את מהלכיה הפנימיי( הנדרשי( לגיבוש
מדיניותה והחלטותיה בלא חשיפת( בפני העי הציבורית  .בהתמודדות זו  ,עיצב חוק
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חופש המידע את מסגרת האיזו באופ שאינו מקנה חסינות מוחלטת למידע בדבר
מהלכי( פנימיי( בתו -הרשות הציבורית  .מתו -הערכת משקלה הרב של הזכות לחופש
המידע הציבורי כמרכיב מרכזי בתהלי -הדמוקרטי  ,הניח המחוקק כי החסיו על מידע
בדבר מהלכי( פנימיי( ברשות הוא אפשרי א -אינו מוחלט  .האיזו בי זכות האזרח
למידע לבי אינטרס הציבור בחסיו מידע בדבר מהלכי( פנימיי( ברשות נתו לשיקו ל
דעת הרשות הציבורית  ,וחלי( עליו כללי היסוד של המשפט הציבורי בדבר אופ
הפעלת שיקול הדעת  ,ובכלל( חובת הסבירות והעדר שיקולי( זרי( ) עע " ( , 9135/03
עע " (  , 9738/04המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתו האר ) ,השופטת חיות (( .חובת
הפעלת שיקול הדעת א( להתיר את המידע הפנ ימי או לחסותו  ,או שמא לגלותו בתנאי(
ובסייגי(  ,היא הנותנת כי עצ( היות המידע נוגע למהלכי( פנימיי( ברשות הציבורית
אינו טע( מספיק לחסיונו  .כפי שנקבע בפרשת המועצה להשכלה גבוהה  ,וכפי שניתחה
חברתי  ,השופטת ארבל  ,נדרשת מערכת איזוני( מורכבת שעל הרשות להפעיל לצור-
קב לת החלטה א( להתיר לעיו מידע הנוגע למהלכי( פנימיי( של הרשות או לסרב
לכ , -או אלו תנאי( להעמיד לצור -מת היתר כאמור ) סעי 11 .לחוק חופש המידע (.
מערכת האיזוני( מונחית  ,בראש וראשונה  ,מהאיזו העקרוני מושגי בי
משקלה של הזכות למידע ציבורי  ,לבי משקלו של האינטרס הציבורי לחסות מידע
בדבר מהלכי( פנימיי( החשוב להתנהלותה התקינה של הרשות הציבורית  ,ומתבסס ,
בי היתר  ,על הבטחת חופש ביטוי פנימי וזרימה חופשית של דעות  ,הצעות ורעיונות
בי הגורמי( השותפי( לתהלי -קבלת ההחלטות  .האיזו העקרוני בי ערכי( אלה הוא
איזו א ופקי שאיננו מקנה עדיפות מוחלטת לא .אחד מהערכי( המתנגשי(  .איזו זה
אינו מניח עדיפות מוחלטת של חופש המידע על פני ער -חסיו המידע ציבורי על
מהלכי( פנימיי( ברשות  ,וא .לא ההיפ -מכ : -הוא אינו מניח עליונותו של חסיו
המידע מסוג זה על פני זכות האזרח למידע הציבורי  .נדרש  ,איפוא  ,איזו ושקלול בי
ערכי( אלה אשר יתחשב בערכ( היחסי  ,המושגי עקרוני  ,של הזכויות והאינטרסי(
המתמודדי(  ,וישלב הערכה עקרונית זו ע( התייחסות לנסיבות המקרה הפרטני
המקרינות עליה(  .שיקלול הערכי( המתנגשי( בהיבט( העקרוני תו -יישומו לנתוני(
הספציפיי( לעני העומד לדיו  ,הוא שיצמיח את נקודת האיזו הראויה עליה תשעי
הרשות הציבורית את שיקול דעתה .
אני מסכימה למסקנתה של חברתי  ,השופטת ארבל  ,כי בנסיבות מקרה זה ,
בשיקלול הערכי( הנוגדי( הפועלי( בעני  ,גוברת זכות האזרח למידע הציבורי על פני
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ער -החסיו של המי דע הפנימי  ,בכפו .לסייגי( הנוגעי( לצנעת הפרט ולהשמטות
מסוימות מ הפרוטוקולי( שהמערער הסכי( לה( מראש  .מצד אחד  ,הנושא אליו
מתייחס המידע הוא בעל עני רב לאזרח ה בהיבט הציבורי וה בהשלכתו האישית על
כל תושב ברשות המקומית החייב בתשלו( מס ארנונה  .מצד שני  ,מבחינת הרשות
הציבורית  ,מדובר במידע הנוגע לגו .מייע ,שפעל לפני מספר רב של שני( למש-
תקופה קצרה בלבד  ,ופעולתו לא הבשילה לכדי סיו( משימתו  .ככל הנראה  ,אי מדובר
במידע מהותי המשמש כיו( את הרשות הציבורית בקבלת החלטותיה  ,ומכל מקו( לא
נטע אחרת  .לכל אלה מצטר .מימד הזמ ה רב שחל .מאז מועדי הדיו של אותו גו.
מייע , ,שהחומר המבוקש מתייחס אליו  .כל אלה גורעי( במידה ניכרת מהאינטרס
הציבורי שבחסיו המידע המבוקש  ,המתייחס להתנהלות פנימית של גו .מייע ,לרשות
המקומית  .בנסיבות אלה  ,נראית לי אפוא  ,המסקנה כי עניינו של האזרח במידע גובר
במשק לו על עניינה של הרשות הציבורית בחסיונו  ,א .שהוא נוגע לדיוני( ולמהלכי(
פנימיי( של גו .מייע ,שפעל בתחומה .
לאור כל אלה  ,אני מצטרפת  ,כאמור  ,לעמדתה של חברתי  ,השופטת ארבל כי יש
לקבל את הערעור .
שופטת
השופט ס ' ג ' וברא :
אני מסכי( לפסק  דינה של חברתי השופטת ע ' ארבל ולהערותיה של חברתי
.1
השופטת א ' פרוקצ ' יה  .יחד ע( זאת  ,אבקש להוסי .מספר מילי( משלי .
מוצא אני לנכו להזכיר את שאולי הינו המוב מאליו והוא  ,כי חשיפת מידע
.2
הנוגע לפעילותה של רשות ציבורית אינה בהכרח פועלת לחובתה של האחרונה  .לשו
אחר  ,לא בכל מקרה ומקרה גילוי מידע כאמור יהא כרו -בהתמודדות ישירה בי
אינטרסי( נוגדי(  אלו של הפרט מחד ואלו של הרשות הציבורית מאיד . -יש לזכור ,
כי חשיפת מעשיה של הרשות הציבורית לאורה המחטא של השמש מסייעת בהגשמת
שתי מטרות חיוניות עבורה  .ראשית  ,שקיפות הלי -קבלת ההחלטות על ידי רשות
שלטונית מחזקת את אמו הציבור בה  .שנית  ,קבלת מידע על פעילות הרשות מאפשר
קיומו של מנגנו ביקורת יעיל על מעשיה  .מנגנו בי קורת ציבורית שכזה  ,יאפשר
לרשות להפיק את הלקחי( המתאימי( ולשפר דרכיה בעתיד  ,בא( יהיה בכ -צור . -ברי ,
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כי לא בכל מצב חשיפת המידע לעיני הציבור משתלבת ע( מכלול האינטרסי( של
רשות ציבורית  .לעיתי( העברת המידע לפרט עשויה דווקא לפגוע בפעילותה היעילה
של הרשות או להטיל עליה הכבדה בלתי סבירה  .ואכ  ,לצור -כ -נקבעו בחוק חופש
המידע  ,התשנ " ח  ) 1998להל  :החוק (  ,שורה של סייגי( המגבילי( את מסירת המידע
לפרט ) ראו סעיפי(  8ו   9לחוק (.
על רקע הדברי( הללו  ,תמוהה בעיניי התעקשות של המשיבות שלא להעביר
.3
לידי המערער את המידע הנוגע לצווי ארנונה של רשויות מקומיות אחרות  .כפי שציינה ,
ובצדק  ,חברתי השופטת ע ' ארבל  ,לא רק שמדובר במידע אשר ממילא נגיש לציבור
באות רשויות  ,אלא שמלאכת איסופו כבר הסתיימה ועל  כ חשיפתו לא הייתה כרוכה
בהקצאת משאבי( נוספת או בהכבדה כלשהי על פעילות ) ראו פיסקה  19לחוות
דעתה ( .ואכ  ,מתגובת המשיבות מיו(  18.5.06למדי( אנו  ,כי האחרונות הביעו לבסו, .
לאור המלצת היוע ,המשפטי לממשלה  ,את הסכמת להעביר מידע זה לידי המערער .
יחד ע( זאת  ,לאור הדברי( שנאמרו לעיל באשר לחשיבות הגלומה בחשיפת המידע על
אודות פעילותה של רשות הציבו ר  ,וזאת א .מנקודת מבטה של הרשות הציבורית ,
מוטב היה לה למשיבות ל 5היו נמנעות מהערמת כל אות( קשיי( עובר להסכמת
לחשו .את החומר המדובר .
שות .אני למסקנה כי יש לדחות את טענת המשיבות  ,א .ככל שהדברי( נוגעי(
.4
לחשיפת פרוטוקולי ישיבות הוועדה .
האינטרס הציבורי בדבר השמירה על תפקודה היעיל של הרשות הציבורית אינו
חזות הכל  .הבטחת מעטה מסוי( של חיסיו על התייעצויות פנימיות על מנת לאפשר
לעובדי הרשות לקיי( ביניה( דיאלוג כ וגלוי עובר לגיבוש ההחלטה  ,אי פירושה
" הורדת מס -ברזל על דיוני( פנימיי( ועל ח ומר פנימי בכל מקרה " ) ז ' סגל הזכות לדעת
באור חוק חופש המידע ) תש " ס (  .( 204יפי( לעניי זה ג( הדברי( שנאמרו בעע " (
 9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתו האר ) טר( פורס( (:
" הרשות אינה יכולה לסרב למסירת המידע שנתבקש תו-
הישענות בלעדית על האינטרס הציבורי הכ ללי הקיי(
בשמירה על כנות הדיוני( ועל האפקטיביות שלה( .
סירוב כזה הופ -בפועל את הסייגי( דוגמת הסייג
שבסעי ) 9 .ב ()  ( 4לחוק חופש המידע לסייגי( מוחלטי(
שאינ( מאפשרי( הפעלת שיקול דעת בכל מקרה נתו
והדבר אינו מתיישב ע( לשונ( של ההסדרי(
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עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמ

עעמ 7024/03

הסטטוטוריי( שנסקרו וחשוב מכ , -הדבר אינו מתיישב
ע( התכלית הכללית שביסוד הסדרי( אלה החותרי(
להגשי( את עקרו חופש המידע בכל הנוגע לפעילות
של רשויות ציבוריות " ) פיסקה .( 20
הנה כי כ  ,אי די בכ -שהחומר שחשיפתו מתבקשת יהא תוצר של דיוני(
פנימיי( כדי להטיל עליו חיסיו מוחלט  .בכל מקרה ומקרה שומה עלינו לאתר את
נקודת האיזו הראויה שבי זכות האזרח לקבלת מידע מרשות ציבורית והצור-
בשקיפות של פעולות השלטו ובקיומה של ביקורת עליה לבי הצור -להבטיח את
תפקודה היעיל של הרשות הציבורית ולהג על תהלי -קבלת ההחלטות על ידה  .ברי  ,כי
בעת מלאכת הא יזו האמורה יש להביא בחשבו את נתוניו הפרטניי( של המקרה
הנדו .
בהתחשב בנסיבות העניי שלפנינו  ,מקובלת עליי התוצאה אליה הגיעו
חברותיי  ,ומנימוקיה .
שופט
הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת ארבל.
נית היו(  ,י " ג באלול תשס " ו ) .( 6.9.06
5129371

אילה פרוקצ'יה 54678313$7024/03

שופטת

שופטת

54678313

_________________________
העותק כפו' לשינויי עריכה וניסוח 03070240_B11.doc .עכ
מרכז מידע ,טל'  ; 02$6593666אתר אינטרנטwww.court.gov.il ,

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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שופט

