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 עתירה מינהלית

 [8991 -ח "התשנ, פי חוק חופש המידע-על]

 

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יקבלו את בקשתה של . 1

 .מדוע לא יעבירו לעיונה את המידעו 1556 -ח "התשנ, העותרת לפי חוק חופש המידע

לחוק חופש  17מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו מכוח סעיף , לחילופין. 3

 .המידע ולהורות על העברת המידע המבוקש אל העותרת

, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרת במסגרת הליך זה, כמו כן. 4

 .מ כדין"ד בצירוף מע"לרבות שכר טרחת עו

 

 

 

 

 

 

 



 הצדדים לעתירה. א                :ואלו טעמי העתירה

העוסקת בהענקת יעוץ , הינה חברה פרטית, .(פ.ח)מ "חברת עזרה לחולה בע, 8העותרת . 1

 .לזכויותיהם הרפואיות ומסייעת בידם להגיש תביעות נזיקין בנושאלאזרחים בנוגע 

 .מ"לית חברת עזרה לחולה בע"דניאלה ישראלי היא מנכ' גב, 2העותרת      

 הנושא באחריות כוללת להבטחת בריאות תושבי מדינת , הינו משרד הבריאות, 8המשיב  .3

 .ישראל     

 : להלן)הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות נעמי לבני היא ' גב, 2המשיבה      

 (."חוק חופש המידע": להלן) 1556-ח"התשנ, חוק חופש המידע וראותבהתאם לה( "הממונה"      

   : להלן)היועצת המשפטית של משרד הבריאות ד מירה הראל היבנר היא "עו, 3משיבה ה     

 (."היועצת"     

 העובדות הדרושות לעתירה. ב

תמותה במחלקות של  מצגת ובה נתוניםעניינה של עתירה זו הוא בסירוב המשיבים לחשוף . 1

המצגת ציינה מקרי תמותה שניתן  .חודשי הקיץבבחודשי החורף לעומת בבתי החולים הפנימיות 

 .בגינה אושפז החולה, לייחסם להידבקות בזיהום בבית החולים ולא לסיבה המקורית

פנתה למשרד הבריאות בבקשה לפי חוק חופש המידע לקבל את המצגת שעמדה  1העותרת . 3

החברה . בבסיס הדיון הפנימי בנושא תמותת חולים מצפיפות במחלקות פנימיות בחודשי החורף

 .כי היא מוכנה לשלם את האגרה הכרוכה בכך ,הבהירה

בהתאם לחוק " :כדלקמן שבו שורה אחתהממונה על המידע במשרד הבריאות השיבה במכתב . 4

 ".חופש המידע איננו מחויבים למסור לכם את המידע המבוקש על ידיכם

של משרד הבריאות והבהירה שבכוונתה לנקוט בהליכים  תהמשפטי פנתה ליועצת 1העותרת . 3

 .משפטיים

. אנו עומדים מאחורי תשובת הממונה על המידע: "כדלקמן תשובה קצרהקיבלה  1העותרת . 0

 ."וכחה כי אתם זכאים למידע מוטל עליכם ולא עמדתם בנטל זהנטל הה

 ון המשפטיעיהט. ג

וכשזו סורבה  ממונהנעשתה פנייה ל. העותרות מיצו ההליכים מול המשיבים. תהערה מוקדמ .8

 .כשזו נדחתה הוחלט לפנות לבית המשפט .יועצתנעשתה פנייה ל

רציונל : "הזכות לדעת ולהיחשף למידע עומדת על שני רציונלים עיקריים .הזכות לחופש המידע .7

, "רציונל הבעלות"והזכות היא אמצעי חשוב להגשמת הערך של חופש הביטוי לפיו , "דמוקרטי

' משרד הביטחון נ -מדינת ישראל  4455111מ "עע)לפיו הרשויות מחזיקות במידע כנאמן הציבור 

עניין : "להלן) ((3513) 11538, 11533, (4)3513על -תק, לנוע מרכז לשמירה על הזכות -גישה 



כפי שנקבע כבר על ידי בית המשפט העליון  "מכללי הצדק הטבעי"זכות זו הנה חלק . ("גישה

הזכות . ((1587) 73, 85( 1)ד כא"פ, ועדת השומה שליד עירית חולון' פיטל נ 447188ץ "בג)

הזכות לקבל מידע מרשות , אזרח ישראלי או תושבל לכ: "לפיו, עוגנה בחוק חופש המידע

קיימת פגיעה ישירה באפשרות של , במקרה זה. (1' ס) "בהתאם להוראות חוק זה, ציבורית

לחוק  5' אין הזכות מוגבלת וס, ל זכותככ .ומכאן זכות עיון פרטית העותרות לייעץ לאזרחים

  .מאפשר לרשות להימנע מלמסור מידע מסוגים שונים

חלה עליה חובת , 5' בס כאמור, אף על פי שהרשות אינה חייבת למסור מידע. חובת הנמקה .6

כרך , הסמכות המינהלית. יצחק זמיר)ההנמקה היא ביטוי בולט של עקרון השקיפות  .הנמקה

כללי "ב, אף הוא ,ומקורה( הסמכות המינהלית: להלן) (3511, מהדורה שניה) 1385, ב

המפקח ' נ' יג'חאלד עבד אלחג 134108צ "בג) 'גי'חגלא בענייןכפי שנקבע בהלכה  "הצדק הטבעי

שכל , במקרה אחר עמד השופט זמיר על חובת הנימוק מכוח ההגינות .(475ד יא "פ, על התעבורה

, (1)ד נב"פ, שר הפנים' מועצה אזורית חוף אשקלון נ 3105157ץ "בג)רשות מינהלית מחויבת בה 

, הנמקה מאפשרת ביקורת עצמית של המחליט. (עניין המועצה האזורית: להלן) ((1556) 66-65, 70

היא מקלה על מי שחש נפגע לבחון את ההחלטה , כמו כן. ביקורת על הרשות, בדיקה לאחר מעשה

 .(1385, הסמכות המינהלית)באופן פרטני ומסייעת בהפעלת ביקורת שיפוטית על ההחלטה 

חוק ": להלן) 1506 -ט"תשי, (החלטות והנמקות)לתיקון סדרי המנהל חובת הנמקה נקבעה בחוק 

( א3' ס)בכתב את נימוקי סירובו  עכי עובד ציבור המסרב לבקשה יודי, החוק קובע (."ההנמקות

חוק חופש המידע חוזר . אם קיימת על פי חיקוק בעניינו, ואף יודיע למבקש על זכות ערר או ערעור

 (.15' ס)הצגת שיקולי הרשות ואף מחייב  (ו)7' ס)על דרישה זו 

הטענה המרכזית שתועלה על ידי . חוסר מחויבות למסור המידע. א. צדדיםהבחינת טיעוני . 5

שהוא סייג לחובת מסירת , (לחוק חופש המידע( 3()ב)5' ס)שמדובר בדיון פנימי , היא הממונה

פרסומו עלול לשבש את , כי בשל העובדה כי מדובר בדיון פנימי, תוכל להוסיף, על כך. מידע

(. 3()ב)5' ס)כי זהו שלב מוקדם ביצירת מדיניות , וברור אף( 1()ב)5' ס)התפקוד התקין של הרשות 

, "נבלעים"כאשר שני הסעיפים האחרים , רכז הדיון הוא סביב שאלת הדיון הפנימימ: כלומר

השופט חיות עמדה על הרציונל סביב . גיון סביב אי פרסום דיון פנימייהה .בשאלה זו, במקרה זה

את חברי הרשות  שירתיע, (Chilling effect" )אפקט מצנן"הוא מהחשש . חיסיון הדיון הפנימי

על -תק, הוצאת עיתון הארץ' המועצה להשכלה גבוהה נ 5140154ם "עע) מלקיים דיון כנה

על  ?האמנם -דיון פנימי .ב .("עניין המועצה להשכלה גבוהה" :להלן) (3558) 750,  857, (1)3558

העובדה שמסמך ערוך בצורה של נתונים , אמנם. הטענה כי מדובר בדיון פנימי יש להשיב בשלילה

וכן  11544, עניין גישהדברי השופט עמית ב)אופיו כחלק מדיון פנימי  אינה שוללת אוטומטית את

כי אם , לא נאמר דבר על המלצות כלשהן במסמך, אך במקרה זה, (11533, שם, השופטת חיות

אפקט "כך שאין חשש ל, "הבעת דעה"ולא " מסד נתונים"מה שמצביע על , מצגת נתונים בלבד

האם סייג  -דיון פנימי (.11537, שם, ובראן'ופט גדברי הש)ותכלית הסייג מתבטלת " מצנן

זהו סייג אוטומטי למניעת  אין, כי אכן מדובר בדיון פנימי, אף אם יחליט בית המשפט  ?אוטומטי

והרשות נדרשת לאזן בין " אבן הפינה של חוק חופש המידע"זכות הציבור לדעת היא . המידע

הרשות נדרשת להפעיל שיקול דעת . ת גילויוהאינטרס לגילוי המידע לבין האינטרס שלה במניע

 היועצת. נטל ההוכחה .ג  (.11535, עניין גישהו 715, עניין המועצה להשכלה גבוהה)בכל מקרה 



טענה זו שגויה  .כי נטל ההוכחה למידע מוטל על העותרות וכי האחרונות לא עמדו בנטל זה, טענה

כי אין המבקש חייב לציין את הטעם , לחוק חופש המידע מציין באופן מפורש( א)7סעיף . מיסודה

כי ברירת המחדל היא פרסום וכי הנטל הוא על הרשות לנמק מדוע לא יפורסם , מכאן. לבקשתו

 .הנמקה חובת. ד .(11536, בעניין גישהובראן 'השופט ג)גם אם אינה מחויבת בפרסומו , חומר

, לא הייתה הנמקה כנדרשבמקרה זה . שלילת מידע מחייבת עריכת איזון בין אינטרסים, כאמור

 1375, הסמכות המינהלית)במובן זה שתשובה לאקונית אינה מאפשרת לברר האם היא חוקית 

לחוק חופש  0' כי ס, על כך יש להוסיף. (713, עניין המועצה להשכלה גבוההב השופטת חיות וכן

, על ההחלטה" ערעור"או " ערר"להגיש על הזכות , בנוסף לנימוק, המידע מחייב הרשות להודיע

בדרך , אין בהיעדר הנמקה כשלעצמה, אכן. כללי. א. הנמקהנפקות אי . ה. דבר שלא נעשה כאן

נטל הראיה בביקורת השיפוטית  כי, אך באותה נשימה נקבע, החלטהכדי שבית משפט יבטל , כלל

 65-55, עניין המועצה האזוריתב השופט זמיר)על חוקיות ההחלטה עובר אל הרשות המינהלית 

הנמקה )"עובד הציבור צריך להציג נימוקיו להחלטתו . (חוק ההנמקותב( א)8' שם הוא מפנה אל ס

, מהפרת החובה לנמקובשל החשד ( 1353, הסמכות המינהלית)בפני בית המשפט "( מושהית

קיימת אפשרות שעצם ההפרה , במקרים חמורים (.1358, שם)הנטל עשוי להיות כבד באופן מיוחד 

כי חוסר סבירות היא , בית המשפט כבר קבע. סבירות. ב (.1454, שם) תגרום לביטול ההחלטה

. (348, 331( 1)להד "פ, רשות השידור. דפי זהב נ 465165ץ "בג) עילה לפסילת שיקול דעת מינהלי

" מתחם הסבירות"בחינת . המאפשר לרשות שיקול דעת מינהלי, קיים תחום אופציות סבירות

היה עשוי , במצבו של עובד הציבור, הבודקת האם עובד ציבור סביר, היא בחינה אובייקטיבית

 חוץהחלטת הרשות נופלת מ, במקרה זה(. 345-335, שם)אותה החלטה  ,לקבל בנסיבות העניין

תשובה (. 330-338, שם)קיימת סטייה קיצונית מהתנהגות של רשות סבירה . למתחם הסבירות

אינה מאפשרת למבקש להתמודד עם , לאקונית אינה נותנת משקל ראוי לאינטרסים השונים

כי יעילות הרשות , גם את המשיבים יטענו .הדחייה ומקשה על בית המשפט לבחון ההחלטה

גם , לסיכום .חוסר ההנמקה לא מאפשר התמודדות עם טענה זו, "צנןאפקט מ"עלולה להפגע בשל 

' ס, כי אכן היה זה דיון פנימי וכי ההנמקה אינה קיצונית דיו כדי לפסול ההחלטה, אם יוחלט

מאפשר לבית המשפט להורות על מתן מידע מבוקש אם יש בו עניין , לחוק חופש המידע( ד)17

אין בו כדי , אין זהו מידע אסור בפרסום, במקרה זה. ציבורי הגובר על הטעם לדחיית הבקשה

על כן נבקש הוא עשוי לתרום לאזרחים בהבנת זכויותיהם הרפואיות ולפגוע ביעילות הרשות ו

 .מבית המשפט להורות על העברתו

כי המשיבים הפרו את הוראות חוק , עולה אפוא, לעיל אמורלאור כל ה .1 סיכום וסוף דבר. ד

אשר ברירת המחדל שבו מטילה עליהם חובה להעביר אל העותרת את המידע , חופש המידע

, כי התקיימו הסייגים לגילוי המידע הקבועים בחוק חופש המידע, המשיבים לא הראו .המבוקש

מדוע יש לדחות מכל וכל את טענות המשיבים והטעמים המצוינים  ופירט ותהעותר, מנגד, כאשר

  .בהחלטתם שלא למסור לעותרת את המידע המבוקש

בית  .את המידע המבוקש תלמסור לידי העותר יםלהורות למשיבמתבקש הנכבד המשפט -בית .3

לרבות שכר טרחת עורך דין , תהמשפט הנכבד מתבקש לחייב את המשיבים בהוצאות העותר

 .מ בגינו כדין"ירוף מעבצ

 .1 לית העותרת"מנכ דניאלה ישראלי' של גב העתירה זו נתמכת בתצהיר. 4
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  , 13הצפצפות ' רח, ד ישראל ישראלי ממשרד ישראלי"עוה כולם בידי                                               

 .54-5678034: פקס;  54-3087655: טלפון, קרית אונו                                               

 

 -נגד  -
 

 משרד הבריאות . 8         :המשיבים

 נעמי לבני' גב -הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות. 2         

 ד מירה הראל היבנר"עו -היועצת המשפטית של משרד הבריאות. 3                                      

 5338733, ירושלים, 45ירמיהו ' רח         

: ל"דוא, 53-0800585: פקס, 56-8331515: טלפון                                               

                                         Hofesh@moh.health.gov.il 

 

 תתצהיר העותר

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת  50876513זהות ' מטה דניאלה ישראלי מס מהאני החתו

בזאת  המצהיר, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, כולה ואת האמת בלבד

 :לאמור

והנפגעת  .(פ.ח) מ "חברת עזרה לחולה בעלית "מנכ, 1-50-14' מסמ "הנני העותרת בעת. 1

 .1-4מהחלטות המשיבים 

 .תצהירי זה ניתן לתמיכה בעתירה ולאימות האמור בה .3

 .שבעתירה הוא בידיעתי האישית 1-0 האמור בסעיפים  .4

 משפטי ייעוץ סמך ועלא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי שבעתירה הו 8-5האמור בסעיפים . 3

 .שקיבלתי

 .וכי תוכן תצהירי זה אמת, החתימה למטה היא חתימתי, אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי. 0

                                                                 

 חתימת המצהיר

 אישור

דניאלה הופיעה בפני  15.0.14מאשר בזה כי ביום , עורך דין ישראל ישראלי, אני החתום מטה

ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר  50876513' ישראלי המוכרת לי אישית על פי תעודת זהות מס

, וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, את האמת כולה ואת האמת בלבד

 .אישרה נכונות הצהרת דלעיל וחתמה עליה לפני

                                                                               

 חתימת מקבל התצהיר                                                                   


