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 חופש המידע ברשויות ציבוריות
 תקציר

הזכות לקבל מידע ", 1997 ז"התשנ, לפי דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע
היא תנאי בסיסי . מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי

להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אד  בכל 
ות רבה יותר למידע תסייע לקידומ  של ערכי  חברתיי  ובה  נגיש. תחומי החיי 

ותאפשר ג  בקרה טובה יותר של הציבור , שלטו  החוק וכיבוד זכויות האד , שוויו 
ובמקרי  מסוימי  היא נדחית מפני , אול  זכות זו אינה מוחלטת". על מעשי השלטו 

ק הזכות לקבל מידע לנוכח זאת הוסדרה בחו. זכויות אחרות הראויות א! ה  להגנה
 .וסייגי  בעניינה, מרשות ציבורית

מעג  בחקיקה , ) החוק או חוק חופש המידע להל   (1998 ח"התשנ, חוק חופש המידע
כהגדרת  על פי החוק , את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות

קובעי  הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו ).  רשות ציבורית או רשות להל  (
לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור מיזמת  ולגבי מידע שה  

וכ  נקבעו בה  סוגי האגרות שיש , חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו
עוד נקבע בחוק כי . לשל  לצור% קבלת המידע והנסיבות המקנות פטור מתשלו  אגרה

, דחייה מלאה או חלקית, ורית לדחות את הבקשה למידעא  החליטה הרשות הציב
וכי יובא , עליה לשלוח למבקש המידע הודעה בכתב ובה יפורטו נימוקי ההחלטה

לידיעתו שהוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות לפי הוראות חוק בתי משפט לעניני  
  .הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטי . 2000 ס"התש, מינהליי 
 הביקורתפעולות 

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  יישומו של חוק חופש 2007יולי  בחודשי  ינואר
העמדת מידע לרשות : בביקורת נבדקו הנושאי  האלה. המידע ברשויות ציבוריות

לפי , העמדת מידע לרשות יחידי ; איכותו ושלמותו,  הנגישות למידע הציבור 
עשתה במחלקת ייעו* וחקיקה במשרד הבדיקה נ. וההיערכות ליישו  החוק; בקשת 

 רשויות ציבוריות27ונוס! על כ% התבקשו , המשפטי 
1

בדיקת .  למלא שאלו  אחיד
השלמה נעשתה במשרד הפני  ובמשרד להגנת הסביבה
2
.  

__________________ 
 שירות בתי, המשטרה, נציבות שירות המדינה:  משרדי הממשלה ולשבע רשויות ציבוריות נוספות20 ל 1

המוסד לביטוח לאומי ושירות , האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, הנהלת בתי המשפט, הסוהר
 .התעסוקה

העמדת מידע לרשות הציבור בידי "בפרק ) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 2007ראו ג   2
 ".הרשויות המקומיות
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 עיקרי הממצאי 

 העמדת מידע לרשות הציבור 
ר ו ב י צ ה ו   י ע ל ה  ד י מ ע מ ת  ו ש ר ש ע  ד י מ ל ת  ו ש י ג נ ת , ה ו מ ל ש

ו ת ו כ י א ו ע  ד י מ , חייב רשות להעמיד מיזמתה מידע לעיו  הציבורהחוק מ: ה
הדבר נועד לאפשר ביצוע בקרה על מעשי  .לרבות הנחיות מינהליות ודוחות שנתיי 
ולעתי  הוא א  מייתר את הצור  בהגשת , השלטו  וסיוע ליחיד לממש את זכויותיו

 .בקשות פרטניות למידע
 של  מידע על פעילותהוללהכשנתי  דוח פרס על הרשויות ל, על פי החוק והתקנות

עוד נקבע בתקנות כי על ; תפקידיה וסמכויותיהועל תחומי אחריותה על , הרשות
וא  לפרסמ  באתרי , הרשויות להעמיד את הדוחות לעיו  הציבור בכמה מקומות

 של הממונה על הפעלת דוח, בי  היתר, הדוח השנתי אמור לכלול. האינטרנט שלה 
 דוח !להל  (ל  הממונה רשאי לפרס  דוח זה בנפרד ואו, חוק ברשות הציבוריתה

נהליות הכתובות יהנחיות המכמו כ  על כל רשות להעמיד לעיו  הציבור את ה). ממונה
 .שעל פיה  היא פועלת ושיש לה  נגיעה או חשיבות לציבור

ת .1 ו י ל ה נ י מ ת  ו י ח נ ה ו   ס ר הנחיות מינהליות ה  כללי  גמישי   :פ
.  כדי שידריכו אותה בעת שהיא מפעילה את סמכותהשרשות מינהלית קובעת לעצמה

והיחיד יכול להיעזר , הנחיות אלה מבטאות את מדיניות הרשות בענייני  מסוימי 
 .מה תחליט הרשות בעניינו, במידה סבירה של ודאות, בה  כדי לשער

 הרשויות שמילאו את השאלו  עלה שכמחצית  לא העמידו לעיו  הציבור 26מדיווחי 
חלק  כלל לא העמידו לעיו  הציבור את ההנחיות : ת ההנחיות המינהליותכנדרש א

חלק  העמידו לעיו  הציבור רק חלק מההנחיות האמורות וחלק  מסרו , המינהליות
משרד הפני  פרס  באתר האינטרנט שלו את , למשל. אות  רק לפי בקשה פרטנית

, "הלי  הטיפול"ונה א  לא הציג באתר חלק מהנוהל המכ, נוהלי מינהל האוכלוסי 
 .הכולל מידע חיוני הנוגע לציבור

ט .2 נ ר ט נ י א ב ו   ס ר  סרק משרד מבקר המדינה אתרי 2007במרס  :פ
 רשויות ציבוריות ובדק באילו מהאתרי  פורס  הדוח השנתי של 25אינטרנט של 

כגו  מידע על דרכי , הרשויות וא  פורס  בה  מידע נוס  הנוגע ליישו  החוק
וכ  נבדקו , על סכומי האגרות עבור הגשת בקשה והטיפול בה, מונההתקשרות ע  המ

 .מידת הנגישות למידע שפורס  ומידת עדכונו
 מהרשויות הציבוריות שנסרקו לא פרסמו את הדוח השנתי באתר 44%!נמצא ש

יודגש שרוב הרשויות שלא פרסמו את הדוח השנתי ה  רשויות . האינטרנט שלה 
רווחה ,  ובה  רשויות הנותנות לציבור שירותי בריאות,שמטפלות בנושאי  חברתיי 

 .וקליטת עלייה
עוד העלתה הבדיקה כי במרבית הרשויות לא היה המידע שהוצג באינטרנט נגיש 

בחלק לא צוינו סכומי ;  בחלק מהאתרי  היה קושי לאתר את המידע!ומעודכ  
לא צוי  ש  בחלק מהאתרי  ; ובחלק צוינו סכומי אגרות לא מעודכני , האגרות

 .הממונה ברשות או שלא הוצג הטופס להגשת בקשה למידע
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י  .3 נ ו מ מ ה ת  ו ח ו ד ב ו י   י ת נ ש ה ת  ו ח ו ד ב ע  ד י מ ה ת  ו כ י בדיקת  :א
הדוחות השנתיי  ודוחות הממוני 
3

 העלתה שמרבית  לא כללו את כל המידע כנדרש 
,  יצוי  כי מאחר שהרשויות נבדלות זו מזו באופ  הצגת הנתוני  בדוחותיה. בתקנות

 חובת !קשה לקבל מהדוחות תמונה כוללת על המידה שבה הושגה תכלית החוק 
 . הרשות למסור מידע וזכות הציבור לקבלו

ה ב י ב ס ה ת  ו כ י א ל  ע ע  ד י רשויות ציבוריות חייבות להעמיד , לפי החוק: מ
,  מידע על חומרי  שנפלטו!שברשות  " מידע על איכות הסביבה"לעיו  הציבור 

ריח , שלכו לרשות הציבור וממצאי בדיקות שבה  נמדדו רעשסולקו או הו, נשפכו
 .וקרינה בשטחי  ציבוריי 

נמצא כי השר להגנת הסביבה עדיי  לא התקי  את , מועד סיו  הביקורת, 2007ביולי 
  . על פי החוק2006התקנות שנדרש להתקי  עד פברואר 

 היענות לפניות הציבור
בלא , בכפו  לתנאי החוק, ת ציבוריתהחוק קובע כי פונה זכאי לקבל מידע מרשו

כמו ; ג  א  המידע האמור אינו נוגע אליו במישרי , שיידרש לציי  את הטע  לבקשתו
כ  לפי החוק הרשות נדרשת למסור את החלטתה בעניינו של מבקש המידע בתו  פרק 

עבור הטיפול בה , ע  זאת הפונה נדרש לשל  אגרות עבור הגשת הבקשה. זמ  מוגבל
 .בכפו  לתנאי  שצוינו בחוק ובתקנות,  הפקת המידע המבוקשועבור

הרשות נדרשת להודיע למבקש המידע על החלטתה ללא שיהוי , על פי החוק .1
בתנאי  שפורטו בחוק , ע  זאת;  ימי  ממועד קבלת פנייתו30ולכל המאוחר בתו  

פנייתו  יו  לאחר מועד קבלת 120הרשות רשאית למסור לפונה את ההחלטה בעניינו 
 .לכל היותר

 מהבקשות שהוגשו לרשויות85%! רשויות בעניי  זה עולה ש19מהשאלוני  שמילאו 
4
 

 מהבקשות 3%;  יו  לאחר מועד קבלת הבקשה120!31 נענו 12%!ו,  יו 30נענו בתו  
 84%מה  , כלומר לאחר פרק הזמ  שהוקצה על פי החוק,  יו  ויותר120נענו רק לאחר 

 . הבקשות שהופנו למשטר
מ"על פי הוראות התכ .2

5
וא  , כספי האגרות ייזקפו לזכות הכנסות המדינה, 

הממונה על המשרד , המידע המבוקש נמצא ברשותו של משרד ממשלתי אחר
הממשלתי שקיבל את הבקשה ימסור אותה לממונה על המשרד שהמידע האמור 

 .יתויציי  לפניו כי אגרת הבקשה שולמה ואי  לגבותה שנ, נמצא ברשותו
שאינ  אמורות לזקו  את כספי , בה  רשויות מקומיות, אול  יש רשויות ציבוריות

במקרי  אלה יש . וה  מפקידות את הכספי  בקופת , האגרות לזכות הכנסות המדינה
  .חשש כי הפונה יתבקש לשל  פעמיי  אגרת בקשה בעבור אותה בקשה למידע

__________________ 
) 67% (18ות שנתיי  של  נמצאו בידיו דוח2007במסגרת הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ביולי  3

 .מאות  הרשויות) 74% (20 הרשויות שנבדקו ודוחות ממוני  של 27 מ
 משרד מבקר המדינה ראה   2006 והשאר מסרו נתוני  לשנת 2005שתי רשויות מסרו נתוני  לשנת  4

 .בכל אחת מהשני  האמורות שנת דיווח אחת
 .צרשמפרס  החשב הכללי שבמשרד האו" תקנו  כספי  ומשק" 5
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 היערכות ליישו  החוק

נקבע ,  שהציבור ידע מאילו גופי  הוא זכאי לבקש מידעלש  השגת יעדי החוק וכדי
ברשומות ובמקומות , בחוק ובתקנות שהממשלה תפרס  באתר האינטרנט שלה

ה  את רשימת הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליה  וה  מידע , שפורטו בתקנות
עוד נקבע בחוק . תמציתי על תפקידיה של כל רשות ציבורית ודרכי התקשרות עמה

על , ראש רשות ימנה מבי  עובדיה עובד שיופקד על העמדת מידע לרשות הציבורשכל 
 ). הממונה!להל  (הטיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישו  הוראות החוק 

, ארבע שני  לאחר שהממשלה נדרשה לעשות כ  על פי החוק, 2003נמצא כי רק בשנת 
ועד מועד סיו  מאז . פורסמה רשימת הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליה 

עדיי  לא פורסמה רשימת רשויות מעודכנת ולא עודכנו דרכי , 2007יולי , הביקורת
והדבר מקשה על מבקש המידע לאתר את פרטי הרשות הציבורית , ההתקשרות עמ 

וא  עלול להטעות בשל הפניה למספרי טלפו  או פקס או דואר אלקטרוני שאפשר 
 .ואינ  עדכניי 

ויש בכ  , נושא יישו  החוק שניתנה לממוני  הייתה מועטהעוד נמצא שההדרכה ב
  .כדי להשפיע על מידת הטמעת החוק ויישומו בידי הממוני 

 סיכו  והמלצות
על הרשויות . ממצאי הבדיקה מלמדי  כי עדיי  לא נעשה די ליישו  הוראות החוק

פוני  הציבוריות למלא בקפידה את כל החובות הנוגעות למסירת המידע ולהקל על ה
וכ  עליה  להודיע לפוני  בעוד מועד על החלטת  באשר לבקשת  , בהשגת המידע

כמו כ  עליה  לרכז את . ולמסור לה  את המידע בתו  פרק הזמ  שהוקצה לה  בחוק
קל , נגיש, המידע הנוגע ליישו  החוק באתרי האינטרנט באופ  שהוא יהיה מלא

בכלל זה דוח , נה דוחות שנתיי עליה  להקפיד לפרס  בכל ש. לאיתור ומעודכ 
כנדרש בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו ולהעמיד לעיו  הציבור את ההנחיות , ממונה

כמו כ  . המינהליות הכתובות שעל פיה  ה  פועלות ושיש לה  נגיעה או חשיבות לציבור
ראוי כי משרד המשפטי  ונציבות שירות המדינה יפעלו יחד לארגו  ימי הדרכה 

, וכי משרד המשפטי , ינחו את הממוני  כיצד להטמיע את הוראות החוקובמסגרת  
יפעל לקידו  הכנסת תיקוני  הנדרשי  בחוק ובתקנות , המופקד על ביצוע החוק

  .שהותקנו מכוחו
♦  

 מבוא
מעג  בחקיקה זכות ולפיה )  החוק או חוק חופש המידע להל   (1998 ח"התשנ, חוק חופש המידע

 רשות  להל  (כהגדרת  על פי החוק , אי לקבל מידע מרשויות ציבוריותכל אזרח או תושב זכ
הוועדה הציבורית לעני  " התבססה על המלצות 6הצעת החוק מטע  הממשלה). ציבורית או רשות

__________________ 
 ). הצעת החוק להל   (1997 ז"התשנ, הצעת חוק חופש המידע 6
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, מר דוד ליבאי,  שר המשפטי  דאז1994שמינה במאי )  הוועדה הציבורית להל  " (חופש המידע
במבוא לדברי ההסבר להצעת החוק . כה  יקטוריה אוסטרובסקיו) בדימוס(ובראשה עמדה השופטת 

קשה לשרש את נטיית הרשויות לראות במידע נכס שלה  ולא נכס המוחזק בנאמנות על "צוי  כי 
הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת "עוד נאמר במבוא כי ". ידיה  עבור הציבור ומטעמו

נאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו היא ת. מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי
נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומ  של . הפוליטיות והאחרות של אד  בכל תחומי החיי 

ותאפשר ג  בקרה טובה יותר של , שלטו  החוק וכיבוד זכויות האד , ערכי  חברתיי  ובה  שוויו 
הממונה ; 1999 ונכנס לתוקפו במאי 1998ת במאי החוק התקבל בכנס". הציבור על מעשי השלטו 

 .על ביצוע החוק הוא שר המשפטי 
ובחלק מהמקרי  את המידה שבה הוא חל , החוק מציי  את הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליה 

ומאפשר לשר המשפטי  להחיל את החוק על גופי  , וכ  גופי  שהחוק אינו חל עליה , עליה 
 .עשה באישור  של גורמי  אחרי  שצוינו בחוקובלבד שהדבר נ, נוספי 

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע : "בחוק נקבע כלל היסוד בדבר חופש המידע
חשובות ככל , אלא שבדומה לזכויות חוקתיות אחרות. "7"מרשות ציבורית בהתא  להוראות חוק זה

במקרי  מתאימי  צריכה היא לסגת אשר , אי  מדובר בזכות מוחלטת אלא בזכות יחסית, שתהיינה
 .8"מפני זכויות אחרות הראויות א& ה  להגנה

. לנוכח האמור לעיל הוסדרה בחוק הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית וא& נקבעו הסייגי  בעניינה
מכיר בכ' שהאינטרס הציבורי מחייב לאז  בי  הרצו  לקבל מידע שיתכ  שקיי  בידי הרשות "החוק 

לכ  פורטו . 9"  הצור' לאפשר לרשות למלא את תפקידיה ביעילות לטובת הכלללבי, הציבורית
ע  זאת נקבע כי החוק . בחוק הנסיבות שבה  הרשות הציבורית רשאית לסרב למסור מידע לציבור

כדי לגרוע מתוקפו של חיקוק "לא נועד למצות את הזכות לקבלת מידע וכי אי  בהוראות החוק 
 .10" המסדיר באופ  אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבוריתהאוסר או, המתיר, המחייב

החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעי  הוראות אופרטיביות ובה  מידע שרשויות ציבוריות 
, מחויבות להעמיד לרשות הציבור מיזמת  ומידע שה  מחויבות להעמיד לרשותו של היחיד לבקשתו

הרשות הציבורית תעמיד לרשותו של מבקש , על פי החוק.  בחוקלפי הליכי  ולוחות זמני  שנקבעו
דהיינו היא אינה חייבת לעבד את המידע באופ  המותא  , המידע את המידע שבידיה כמות שהוא

עוד קובע החוק כי מידע ממוחשב יופק עבור מבקש המידע באמצעי  . לצרכיו של המבקש
נו מכוחו מסדירי  תשלו  אגרות עבור החוק והתקנות שהותק. המשמשי  דר' קבע את הרשות

וכ  נקבעו הנסיבות המקנות , עבור הטיפול בבקשה ועבור הפקת המידע, הגשת בקשה למידע
עוד נקבע כי א  החליטה הרשות הציבורית לדחות את . למבקש המידע פטור מהאגרות האמורות

וכי היא , קי ההחלטהעליה לשלוח למבקש הודעה בכתב ובה יפורטו נימו, כולה או חלקה, הבקשה
 ס"התש, תביא לידיעתו שהוא רשאי לעתור נגדה לפי הוראות חוק בתי משפט לעניני  מינהליי 

 ). ממונה להל  (עוד נקבע שבכל רשות ימונה ממונה שיופקד על יישו  הוראות החוק . 2000
ידע  בדק משרד מבקר המדינה את אופ  היישו  של חוק חופש המ2007יולי  בחודשי  ינואר

  העמדת מידע לרשות הציבור : במסגרת הבדיקה נבדקו הנושאי  האלה. ברשויות ציבוריות
וההיערכות ; לפי בקשת , העמדת מידע לרשות  של יחידי ; איכותו ושלמותו, נגישותו של המידע

נסרקו אתרי אינטרנט של רשויות ונבדקה דר' הצגת המידע הנדרש על פי החוק . ליישו  החוק
כמו כ  נבדקה איכות המידע המוצג בדוחות השנתיי  של הרשויות ; נקבעו מכוחווהתקנות ש

__________________ 
 זכותו לקבל מידע בדבר זכויותיו  לגבי אד  שאינו אזרח או תושב מכיר החוק בזכות מצומצמת יותר  7

 . לחוק12לפי סעי" , בישראל
 .מובא בתקדי . '‰Á‡Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ '  'Á‡Â ı¯‡‰ ÔÂ˙ÈÚ ˙‡ˆÂ   9135/03מ "עע 8
 . בהצעת החוק8מדברי ההסבר לסעי"  9

 . לחוק20סעי"  10
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ונוס& , הבדיקה נעשתה במחלקת ייעו+ וחקיקה במשרד המשפטי . הציבוריות ובדוחות הממוני 

כמו כ  נעשתה במשרד הפני  בדיקה ; 11 רשויות ציבוריות למלא שאלו  אחיד27על כ' התבקשו 
דה הועמדו לעיו  הציבור נוהלי מינהל האוכלוסי  וכיצד בוצע הלי' פרטנית כדי לברר באיזו מי

   .12בדיקת השלמה נעשתה בלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. הטיפול בבקשות למידע
 העמדת מידע לרשות הציבור

הכולל בי  היתר הנחיות מינהליות ודוחות , החוק מחייב רשות להעמיד מיזמתה מידע לעיו  הציבור
, העמדת מידע יזו  על ידי הרשות הציבורית מאפשרת ביצוע בקרה על פעולות השלטו .  שנתיי

   .ולעתי  א& מייתרת את הצור' בהגשת בקשות פרטניות למידע, מסייעת ליחיד במימוש זכויותיו
 נהליות לעיו  הציבוריהעמדת הנחיות מ

די שידריכו אותה בעת שהיא הנחיות מינהליות ה  כללי  גמישי  שרשות מינהלית קובעת לעצמה כ
והיחיד , הנחיות אלה מבטאות את מדיניות הרשות באשר לענייני  מסוימי . מפעילה את סמכותה

 .13מה תחליט הרשות בעניינו, במידה סבירה של ודאות, יכול להיעזר בה  כדי לשער
זכות עיו  פרסו  ומת  " נאמר כי 5.12.07  של בית המשפט המחוזי בירושלי  שנית  ב14בפסק די 
הנחיות והוראות פנימיות של הרשות הוא מההוראות החשובות ביותר של המשפט , לנהלי 
המהווה נדב' מרכזי בשמירה על זכויותיו של הפרט ועל תקינות פעילותה של הרשות , המינהלי
הרשות ,  לחוק חופש המידע6בתי המשפט חזרו וקבעו כי מאז חוקק סעי& "וכי , "הציבורית
חייבת להעמיד את הנחיותיה לעיו  הציבור ולפרסמ  ולמעשה הוראה זו החילה על הציבורית 

 ".ההנחיות המנהליות חובת פרסו  בדומה לחובה החלה על פרסומ  של תקנות בנות פועל תחיקתי
נהליות הכתובות ירשות ציבורית תעמיד לעיו  הציבור את ההנחיות המ קובעי  ש15והתקנות החוק

על ).  הנחיות מינהליות או נהלי  להל   (ושיש לה  נגיעה או חשיבות לציבורשעל פיה  היא פועלת 
ההנחיות המינהליות יועמדו לעיו  הציבור במשרד הראשי של הרשות וכ  בלשכותיה , פי התקנות
שלציבור תהיה , אלא א  כ  קבעה הרשות מקומות אחרי , א  יש לה לשכות מחוזיות, המחוזיות

פרסומ  המלא של ההנחיות האמורות חיוני לציבור הרחב  .שו לעיו שישמ, גישה נוחה אליה 
המקבל שירות מ  הרשות הציבורית ומבקש לדעת מה ה  הנורמות הכלליות והמדיניות המשפיעות 

 .פרסומ  משפיע על מידת יכולתו לפעול למימוש זכויותיו ולהג  עליה  בעוד שאי, על זכויותיו
__________________ 

, )מ" נש להל  (נציבות שירות המדינה :  משרדי הממשלה ולשבע רשויות ציבוריות נוספות20 ל 11
האפוטרופוס הכללי , )ה" הב להל (הנהלת בתי המשפט , )ס" שב להל (שירות בתי הסוהר , המשטרה

 .ושירות התעסוקה) א" המוסד לבטל להל  (לביטוח לאומי המוסד , )כ" אפו להל  (והכונס הרשמי 
העמדת מידע לרשות הציבור בידי "בפרק ) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 2007ראו ג   12

 ".הרשויות המקומיות
 .153' עמ, )ס"התש (‰Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ¯Â‡· ˙Ú„Ï ˙ÂÎÊ, זאב סגל' פרופ 13
 .מובא בנבו, Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰  ÌÈ¯Á‡Â Ï‡¯˘È· Á¯ 'ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó 530/07)   י(מ "עת 14
 ). התקנות להל   (1999 ט"התשנ, תקנות חופש המידע  15
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 רשויות למלא שאלו  אחיד בעניי  27התבקשו , בקר המדינהבמסגרת בדיקת משרד מ, 2007במאי 
 .16 מהרשויות האמורות מילאו את השאלו 26יצוי  כי רק . אופ  יישו  החוק

1.  Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó26 ˙Â˘¯Ï Â„ÈÓÚ‰ ‡Ï Ô˙ÈˆÁÓÎ˘ ‰ÏÚ ÔÂÏ‡˘Ï Â Ú˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ˘¯„ Î ¯Â·Èˆ‰ : Ú·¯‡)15% (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó17ÏÎ Â„ÈÓÚ‰ ‡Ï  ÔÂÈÚÏ Ï

˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ,˙È Ë¯Ù ‰˘˜· ÈÙÏ ˜¯ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ Â¯ÒÓ ˘ÂÏ˘ Ô‰Ó ,
 ‰ ÂÓ˘Â)31% (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó18˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÈÚÏ Â„ÈÓÚ‰ . 

 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È Ë¯Ù ‰˘˜· È˘È‚ÓÏ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÈÁ ‰ Ï˘ Ô˙¯ÈÒÓ· È„ ÔÈ‡ ,

˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â Ó ¯·„‰˘ ¯Á‡Ó Ô‰˜ÂÁ‰  ,È‡˘ ¯Á‡Ó Ô‰Â- ÏÏÎ È ÙÏ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙ÙÈ˘Á
ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ ¯Â·ˆÏ ÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ ¯Â·Èˆ‰ , ˙Ï·˜Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÏÏÎ·

Ú„ÈÓ. 
משרד מבקר המדינה בדק באופ  פרטני את האופ  שבו העמיד משרד הפני  לרשות הציבור  .2

משו  ,  אחד מאזרחי המדינה ותושביההנהלי  האמורי  נוגעי  לכל. את נוהלי מינהל האוכלוסי 
על רישו  פרטי מעמד  האישי של אזרחי המדינה ותושביה , בי  היתר, שמינהל האוכלוסי  מופקד

להארי' את תוקפ  או , לבטל , וא& מוסמ' לתת תעודת עולה ורישיונות שהייה לזרי  בישראל
 .להחליפ  ולהעניק לשוהי  בישראל מעמד קבע או אזרחות ישראלית

__________________ 
לא ענה על )  החקלאות להל  (משרד החקלאות ופיתוח הכפר , 2007יולי , עד מועד סיו  הביקורת 16

 שאי מסירת,  מסר משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה2007 בתשובתו מאוקטובר  השאלו  
 . השאלו  נבעה מטעות

, ומשרדי קליטת העלייה והתעשייה, משרד האוצר מסר שכלל לא העמיד את ההנחיות לעיו  הציבור 17
 .א מסרו שההנחיות נמסרו על פי בקשה פרטנית"והמוסד לבטל) ת" תמ להל  (המסחר והתעסוקה 

  להל  (חברתיי  הרווחה והשירותי  ה, הפני , המשפטי , הגנת הסביבה, משרדי ראש הממשלה 18
 .ס"המשטרה ושב, וכ  משרד התיירות, )הרווחה
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ÏÚÂÙ ‡Â‰ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÙÓ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó , ˙˜È„· ÌÏÂ‡

ÌÈ‡ÏÓ Ì È‡ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈÏ‰ ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó ÈÏ‰Â  , ¯Á‡Ó
ÌÈÏ‰ ‰ È˜¯ÙÓ „Á‡˘ , ‰ ÂÎÓ‰"ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰" ,¯˙‡· ÌÒ¯Ù˙Ó Â È‡ .„¯˘Ó‰ ˙ ÚËÏ ,

È Ú· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÍÈÏ‰‰ ÂÈ˙Â·ÂÁÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ Û˜˘Ó Â È‡˘ ÈÓÈ Ù ÔÈ
 ·¯˜· ÂÓÒ¯ÙÏ Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡· ˜ÒÂÚ ‡Ï‡ Á¯Ê‡‰ Ï˘

¯Â·Èˆ‰19 .ÂÊÓ ‰¯˙È , Ì È‡ ¯˙‡· ÌÈÏ‰ ‰˘ ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÔÈÈˆÓ Â È‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
 ˜¯Ù ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ"ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰" ,Á Ú„ÈÓ Â· ‚ˆÂÓ˘ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï˘ Ô‡ÎÓÂ„·Ï· È˜Ï. 

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜¯Ù‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰· ÌÈ „‰ , Ú„ÈÓ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ
„¯˘Ó‰ Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÌÓÒ¯ÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂ ¯Â·ÈˆÏ Ú‚Â ‰ .Ï˘ÓÏ , ˜¯Ù·

·˘ ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰"ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÁ¯Ê‡ Ï˘ ‚ÂÊ È ·Ï „ÓÚÓ ¯„Ò‰· ÏÂÙÈË‰ Ï‰Â  , È · ˙Â·¯Ï
ÔÈÓ Â˙Â‡"20 ;‰ ‚ÂÒ Ë¯ÂÙÓÌÈÈ·ÂÈÁ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ÂÈ‰È Ì‡ ¯Ê‰ ‚ÂÊ‰ Ô·Ï Ô˙ ÈÈ˘ ÔÂÈ˘È¯ ,

Ï‡¯˘È· Ï·˜È˘ „ÓÚÓ‰ ÚÓ˘Ó ,Ú·˜ „ÓÚÓ Â‡ ÈÚ¯‡ ·˘Â˙ Ï˘ „ÓÚÓ Ï˘ÓÏ . Ú·Â˜ ¯·„‰
„Â·ÚÏ ˙ÂÎÊ‰ ÂÓÎ Ï‡¯˘È· ÂÏ ˙Â ˜ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ , ˙ÂÈÂÎÊÂ ˙Â‡È¯· ‡˘Â · ˙ÂÈÂÎÊ

˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ . Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ Ú·Â˜ „ÂÚÛ˜Â˙ ÏÚ· „ÓÚÓ ÏÎ ‰È‰È . ‰Ó‚Â„
 ˙ÙÒÂ -" ˙Â‰·‡· ‰¯Î‰ Ï˘ Í¯„· Ï‡¯˘È· Â„ÏÂ ˘ ÌÈ ÈË˜Ï Ï‡¯˘È· „ÓÚÓ Ô˙Ó Ï‰Â "21 .

˙ÈÏ‡¯˘È ‰ È‡˘ Ì‡ÏÂ ÈÏ‡¯˘È ·‡Ï „ÏÂ ˘ „ÏÈ ÏÚ ˙Â‰·‡ ¯Â¯È·· ˜ÒÂÚ Ï‰Â ‰ . ÍÈÏ‰·
 Â„ÓÚÓ ‰È‰È ‰Ó ËÏÁÂÈ Ì‰È È· ·ÂÏÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÌÈË¯ÂÙÓ ‰Ê Ï‰Â · ÏÂÙÈË‰

Ï˘ ÔÈË˜‰ - Ï‡¯˘È· ·‡‰ Ï˘ Â„ÓÚÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· ¯·Â„Ó )ÈÏ‡¯˘È Á¯Ê‡ , ·˘Â˙
ÂÎÂ Ú·˜'( , Ì‡‰Â ·‡‰ Ï˘ È˘È‡‰ Ì·ˆÓÏ)ÌÈ‡Â˘  ,ÂÎÂ ¯Â·Èˆ· ÌÈÚÂ„È' ( Ï˘ ‰„ÓÚÓÏÂ

Ï‡¯˘È· Ì‡‰ . ·ÂÏÈ˘· ·˘Á˙‰· ‚Èˆ‰Ï ÌÈ¯Â‰‰ ÏÚ˘ ˙ÂÈ‡¯‰ Ì‚ ˙ÂË¯ÂÙÓ Ï‰Â ·
¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ,ÚÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ÂÔ‰ÈÙÏ Ï·˜Ï ˘È˘ Ï‡¯˘È· ÔÈË˜‰ Ï˘ Â„Ó .

 ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì‰Â ÌÈ„ÏÈÏÂ ÌÈ¯Â‰Ï ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚  ˘È Ï‰Â · ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï
Ï‡¯˘È· Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ . 

על הבעייתיות שבהיעדר פרסו  ראוי של נוהלי משרד הפני  הצביע ג  בית המשפט העליו  
 בפסק דיננו זה מ  הטענות החמורות שהעלו איננו יכולי  להתעל : "200622באמירת אגב במרס 

והנה על א& ... על גלגוליו השוני  , המשיבי  בעניי  אי פרסומו המספק של נוהל הידועי  בציבור
,  לחוק חופש המידע6ראו סעי& (שבינתיי  עוגנו ההלכות בעניי  פרסו  הנחיות מינהליות בחוק 

ומתברר כי , נכו  להיו  חל שיפור במצב. זו דומה כי לא נעשה די לקיו  חובה  ) 1998 ח"תשנ
אשר , מדובר בנוסח חלקי ביותר, ע  זאת. הנוהל מפורס  אמנ  באתר האינטרנט של משרד הפני 

לנוכח . וא& אי  נזכרת בו דרישת היציאה מהאר+, אינו כולל את מלוא האינפורמציה החיונית
, נדרש פרסו  מקי& ומלא שלו,  חשיבותו הרבה של הנוהל והשפעתו על מעמד  של אנשי  רבי
על המדינה להקפיד הקפדה יתרה . הכל בכדי להבטיח נגישות סבירה לנוהל מצד אלה שיזדקקו לו

 ".על עמידה בחובתה זו
 קבע בית המשפט כי משרד הפני  לא פרס  כראוי 23 שהוזכר לעיל2007ג  בפסק הדי  מדצמבר 

תהיה רשות , שאות  יש לפרש בצמצו ,   חריגי וכי רק במקרי, נהלי  והנחיות שלפיה  הוא פועל
א' לש  כ' היא תידרש ; ציבורית רשאית להימנע מפרסו  נהלי  בנימוק שהדבר פוגע בתפקודה

להוכיח שהנזק שייגר  לתפקודה בעקבות פרסו  המידע גדול מהנזק שעלול להיגר  לציבור הנזקק 
את משרד הפני  להעמיד לעיונו של כמו כ  חייב בית המשפט . פרסו  המידע לשירות עקב אי

__________________ 
 .2007התקיי  בפברואר , בראשות שר הפני , הדיו . סיכו  דיו  ע  האגודה לזכויות האזרח בישראל 19
 .5.2.0009' נוהל מס 20
 .5.2.0004' נוהל מס 21
 .ק הדי  בפס36סעי, , מובא בתקדי , ‡· ¯ ‡Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'Ô¯Â     4614/05מ "עע 22
 .14ראו הערה  23
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הציבור בכל לשכה של מינהל האוכלוסי  את כל הנהלי  וההוראות כשה  שלמי  ומעודכני  
וכ  לעדכ  את , ולפרס  באתר האינטרנט של משרד הפני  את כל הנהלי  וההנחיות המלאי 

   .הנהלי  המתפרסמי  באתר כל אימת שנעשי  בה  שינויי 
 פרסו  מידע ברבי  

נקבע )  מידע יזו  להל  (במסגרת המידע שעל רשויות ציבוריות להעמיד לרשות הציבור מיזמת  
שנתי שיכלול מידע דוח  ,לא יאוחר מאחד ביולי בכל שנה, רשות ציבורית תפרס בחוק ובתקנות ש

יכלול ג  עוד נקבע כי הדוח השנתי . על פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה
וכי הממונה רשאי  ,) דוח ממונה להל   (חוק ברשות הציבוריתה יישומו שלדיווח של הממונה על 
 בדוח השנתי ובדוח הממונה ודר' לכמו כ  נקבעו התכני  שיש לכלו. לפרס  דוח זה בנפרד

ונקבע שרשות ציבורית שהיא משרד ממשלתי תפרס  עותק של הדוח השנתי באתר , פרסומ 
שאר הרשויות הציבוריות יפרסמו עותק של הדוח השנתי באתר האינטרנט . האינטרנט של המשרד

לעניי  הפרסו  במקומות נוספי  . (בתו' שנה מיו  הפעלתו, א  יש לה  אתר אינטרנט, שלה 
  ).המפורטי  בתקנות ראו להל  בפרק על פרסו  הדוח השנתי שלא באמצעות האינטרנט

Ë  ¯ Ë  È ‡ ·  Ú „ È Ó  ˙ ‚ ˆ ‰ 
. ת על רשות לפרס  את הדוח השנתי באתר האינטרנט שלה כמפורט בתקנותעל פי התקנו, כאמור
ובדק א  פורס   24 אתרי אינטרנט של רשויות ציבוריות25 סרק משרד מבקר המדינה 2007במרס 

נבדק ג  א  הרשויות הציבוריות פרסמו באתריה  מידע נוס& . בה  הדוח השנתי כנדרש בתקנות
סכומי האגרות עבור הגשת בקשה והטיפול , התקשרות ע  הממונהכגו  דרכי ה, הנוגע ליישו  החוק

 :בבדיקה הועלו הממצאי  האלה. מידת הנגישות למידע שפורס  ומידת עדכונו, בה
Ú „ È Ó Ï  ˙ Â ˘ È ‚ לנושא )  קישור להל  (הפניה ישירה . באתרי האינטרנט נמצא מידע רב :‰ 

 להקל על מבקש המידע למצוא יכולה" מפת האתר"מסוי  מהד& הראשי של האתר או לחלופי  מ
)  מנוע חיפוש להל  " (מילת מפתח"חיפוש מידע באמצעות , בהיעדר קישור. את המידע הנדרש

כמו כ  ריכוז המידע הנוגע לחוק באזור אחד באתר א& הוא . יכול לסייע באיתור המידע באתר
 .באינטרנט להגיע אל המידע" גלישה"אמצעי המאפשר ג  למי שלא מיומ  ב

__________________ 
 .ה לא נבדקו"ס והב"אתרי האינטרנט של שב 24
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ÚÂ‰‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰Ï , Ò¯Ó2007 ,Ó ÌÈÈ ˘· ‡ˆÓ  ‡Ï-25 Â˜„· ˘ ÌÈ¯˙‡‰ ) ÌÈ¯˙‡

‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘Â ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ËÈÏ˜Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ( ˙ÂÁÂ„ ‡Ï Û‡Â ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ
˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ÌÈÈ˙ ˘ , Ú„ÈÓ‰ ˙‡ÈˆÓ· ÏÈÚÂ‰ ‡Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ÚÂ Ó· ˘ÂÓÈ˘ Ì‚ ÈÎÂ

˘˜Â·Ó‰ ; ÏÚ ‡Â‰˘ ÏÎ Ú„ÈÓ ‡ˆÓ  ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˙‡·Â¯˙‡Ï È˘Â˜ ‰È‰ Í‡ ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ :
 ‰ ÂÓ˘·)32% (ÌÈ¯˙‡‰Ó25 ˙ÙÓ· ‡Ï Û‡Â ¯˙‡‰ Ï˘ È˘‡¯‰ Û„· Ú„ÈÓÏ ¯Â˘È˜ ‡ˆÓ  ‡Ï 

¯˙‡‰ , Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘·Â-ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ¯˙‡‰  ,˘ Â ‰¯Ë˘Ó‰" Ó- ‰È‰ ‡Ï Û‡ 
„Â‡Ó ˙Â·¯ ˙Â‡ˆÂ˙ ˜ÈÙ‰ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ˘ÂÙÈÁ‰ ÚÂ Ó· ¯ÊÚÈ‰Ï ¯˘Ù‡ , ÂÚ‚  ‡Ï Ô˜ÏÁÂ

‡˘Â Ï .ÔÎ ÂÓÎ ‰Ú·˘· )28% (ÌÈ¯˙‡‰Ó26ÊÎÂ¯Ó ÔÙÂ‡· ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï Ú„ÈÓ‰  , Í¯Âˆ ‰È‰Â
"ËËÂ˘Ï "Â¯˙‡Ï È„Î ¯˙‡·. 

Â ˙ ‡  ¯ ˘ ˜  ˙ ¯ È ˆ È Ï  Ì È Î ¯ „ ‰  Ï Ú Â  ‰  Â Ó Ó ‰  Ï Ú  Ì È Ë ¯ Ù: החוק קובע שכל ראש 
על הטיפול , רשות ימנה את אחד מעובדי הרשות לתפקיד הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור

על פי החוק בקשה בכתב לקבלת מידע תוגש . וראות החוקבבקשות לקבלת מידע ועל יישו  ה
פרסו  ש  הממונה ודרכי ההתקשרות עמו באתר האינטרנט יכול להקל על הפונה בעת . לממונה

 .שיבקש מידע מהרשות
Ë ¯Ë È‡‰ È¯˙‡ ˙˜È¯Ò „ÚÂÓ· , Ò¯Ó2007 ,Ú·¯‡ Ï˘ Ô‰È¯˙‡· ÈÎ ‡ˆÓ 27Ó -23 ˙ÂÈÂ˘¯‰ 

 ‡Â‰˘ ÏÎ Ú„ÈÓ ‡ˆÓ  Ô‰·˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰˙Â˘¯· ‰ ÂÓÓ‰ Ì˘ ÔÈÂˆ ‡Ï ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ , ÈÎÂ
 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Á‡ Ï˘ ¯˙‡·)ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ( ÌÚ ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏ Í¯„‰ ‰ ÈÂˆ ‡Ï Û‡

 ‰ ÂÓÓ‰)˙·Â˙Î ÔÂ‚Î ,È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ Ï˘ ˙·Â˙Î Â‡ ÔÂÙÏË ¯ÙÒÓ.( 
 Ï ˘  Ô Â Î „ Ú ‰  ˙ „ È Ó Â  Ú „ È Ó Ï  ‰ ˘ ˜ ·  ˙ ˘ ‚ ‰ Ï  Í È Ï ‰ ‰  Ï ˘  Â ˙ Â ˘ È ‚  

˙ Â ˘ ¯ ‰  ˙ Ó Ò ¯ Ù Ó ˘  Ì È  Â ˙ ט אינו רק כלי יעיל להעברת מידע אלא יכול האינטרנ :‰ 
המקל את ביצוע הלי' הגשת הבקשה למידע ומזרז את מת  ) פעיל(לשמש ג  כלי אינטראקטיבי 

 . המענה לבקשה
 28מ"והוראות התכ, ) תקנות האגרות להל   (1999 ט"התשנ, )אגרות(תקנות חופש המידע , החוק

ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש מסדירי  תשלו  אגרות בעד הגשת בקשה למידע 
ע  הגשת הבקשה על מבקש המידע לשל  אגרת בקשה ולהתחייב לשאת באגרת ). טיפול והפקה(

כמו כ  קבע החוק את ).  התחייבות להל  (טיפול ובאגרת הפקה עד לסכו  שנקבע בתקנות האגרות 
" בקשה לקבלת מידע"& צור& טופס מ א"להוראות התכ. הנסיבות המקנות פטור מהאגרות האמורות

  להל  (הכולל את נוסח ההתחייבות ומצוי  בו שלבקשה יש לצר& קבלה על תשלו  אגרת הבקשה 
 ).טופס בקשה מובנה

לשפר את השירות ולחסו' בעלויות לממשלה , כדי לייעל את ההתקשרות בי  הממשלה לאזרח
המערכת מאפשרת ). שוה " (לתישירות התשלומי  הממש " הוקמה מערכת תשלו  אלקטרוני 

ובי  השאר היא , לממשלה לנהל שירות תשלומי  ברשת האינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי
 ). טופס מקוו  להל  (מאפשרת לשל  את האגרות שנקבעו בחוק ובתקנות שנקבעו מכוחו 

__________________ 
החקלאות , הגנת הסביבה, הבריאות, וכ  משרדי האוצר, ) משרד השיכו  להל  (משרד הבינוי והשיכו   25

 . מ"המשטרה ונש, והמשפטי 
,  הביטחו, וכ  משרדי האוצר, ) משרד התחבורה להל  (משרד התחבורה והבטיחות בדרכי   26

 . המשפטי  והפני  והמשטרה, החקלאות
 . כ"מ ואפו"נש, המשטרה, משרד המשפטי  27
תקנו  כספי  "החשב הכללי שבמשרד האוצר מפרס  הוראות ונוהלי עבודה למשרדי הממשלה ב 28

 .01.03 1מ "תכ, 99/35הוראת שעה , )מ" הוראות התכ להל  " (ומשק
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ע הצגת  של טופס הבקשה המובנה והטופס המקוו  באתרי הרשויות יכולה לסייע למבקש המיד
כמו כ  מת  אפשרות הבחירה . לזרז את הלי' הגשת בקשתו ובכ' לקצר את זמ  המענה לבקשתו

להגיש את הבקשה למידע באמצעות אחד משני סוגי הטפסי  מאפשר למגיש הבקשה לבחור בדר' 
 .התשלו  המתאימה לו

 Ò¯Ó· ‰˜È„·‰2007 Ï˘ Ì ÈÈ Ú· ‰˙ÏÚ‰ 23 ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Ú„ÈÓ ‡ˆÓ  Ì‰·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È¯˙‡Ó 
‰‰Ï‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ˜ÂÁ : ‰Ú·¯‡·)17% (ÌÈ¯˙‡‰Ó29 ÌÈÒÙË‰ È ˘Ó „Á‡ Û‡ ‡ˆÓ  ‡Ï 

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , ‰Ú·˘·)30.5% („·Ï· ‰ ·ÂÓ ‰˘˜· ÒÙÂË ÌÒ¯ÂÙ ÌÈ¯˙‡‰Ó , ‰Ú·˘·)30.5% (
„·Ï· ÔÂÂ˜Ó ÒÙÂË ÌÒ¯ÂÙ ÌÈ¯Á‡ , ‰˘ÈÓÁ· ˜¯Â)22% ( ÂÚˆÂ‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È¯˙‡Ó
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ È˙˘ Ú„ÈÓ‰ ˘˜·ÓÏ30. 

 לא צוינו בה  סכומי האגרות או   שבמרבית האתרי  נמצא אחד הליקויי  האלה עוד הועלה
 לא צוי  סכו  האגרות שיש לשל  וא& לא 31 האתרי 25 מ) 48% (12 ב: הנתוני  לא היו עדכניי 

אשר לסכומי  .  אחרי  צוינו סכומי  לא מעודכני 32אתרי ) 24%(ובשישה , סכו  ההתחייבות
  1033נמצא כי הסכומי  שצוינו באתרי  של , ורסמו באתרי האינטרנטשצוינו בטופסי הבקשה שפ

וכי באתר של אחד המשרדי  ,  הרשויות שפרסמו טופס מובנה לא היו מעודכני 12 מ) 83%(
הסכומי  שצוינו בטופס לא היו ) האתר של המשרד להגנת הסביבה(שפרסמו טופס מקוו  

 .מעודכני 
È ‡ ‰  ¯ ˙ ‡ ·  ‰  Â Ó Ó  Á Â „ Â  È ˙  ˘  Á Â „  ˙ ‚ ˆ ‰Ë  ¯ Ë   :1 .È ˙  ˘  Á Â „: 

‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· , Ò¯Ó2007 ,· ÈÎ ‡ˆÓ -11) 44%(34Ó -25 ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï Â˜¯Ò ˘ ÌÈ¯˙‡‰ 
˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ , Ô˙ÏÂÚÙ ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ¯Â‡È˙ ÏÏÂÎ‰ Ú„ÈÓ‰˘ Ô‡ÎÓÂ

˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ‚ˆÂ‰ ‡Ï Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ËÂ¯ÈÙÂ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ô˙Â‡ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡Â . ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
¯ÙÏ ˘È ˙Â ˜˙‰·Á¯  Ú„ÈÓ È˙ ˘‰ ÁÂ„· Ë , Ì‰·˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰Â ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰· ÔÈÈÚÏ Ô˙È  ,È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ ˙‡ ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯˘ ¯Á‡Ó Í‡ , ‡Ï
¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È  ‰È‰. 

פורסמו דוחות שנתיי  לא עדכניי  שסיכמו ) ת והמשטרה"אתרי משרד התמ(בשני אתרי  אחרי  
במועד שבו סרק משרד מבקר המדינה את ,  א& שלפי התקנות,2004ילות הרשות בשנת את פע
 .2005כבר היה אמור להתפרס  מידע על שנת , 2007מרס , האתר

__________________ 
 . כ"מ ובאפו"והתקשורת ובנש) ע המד להל  (התרבות והספורט , במשרדי המדע 29
וכ  במשרד התשתיות , הרווחה והתיירות, הפני , טופס בקשה מובנה נמצא במשרדי הביטחו  30

, טופס מקוו  נמצא במשרדי האוצר. א"במשטרה ובמוסד לבטל, ) משרד התשתיות להל  (הלאומיות 
י  פורסמו באתר של משרד שני הטפס. המשפטי  והתחבורה, החקלאות, החו-, הגנת הסביבה, השיכו 

 . ת"החינו. והתמ, ומשרדי הבריאות, )פ" בט להל  (המשרד לביטחו  הפני  , ראש הממשלה
ת "התמ, התחבורה, המשפטי , המדע, הגנת הסביבה, השיכו , הביטחו , האוצר, משרדי ראש הממשלה 31

 . כ"מ ואפו"וכ  נש, והתקשורת
 .א"משטרה ובמוסד לבטלה, החו- והתשתיות, הבריאות, פ"משרדי בט 32
 . חו- מאשר במשרדי הביטחו  והחינו. 33
, משרדי קליטת העלייה השיכו : באתרי האינטרנט של הרשויות שלהל  לא פורסמו הדוחות השנתיי  34

, יצוי . מ"שירות התעסוקה ונש, הרווחה והתיירות, הפני , המשפטי , המדע, החו-, הבריאות
 לא נמצא כל   המשרד לקליטת העלייה ושירות התעסוקה  יל שבאתריה  של שתיי  מהרשויות שלע

 . מידע על יישו  החוק
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2. ‰  Â Ó Ó  Á Â „ :‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· , Ò¯Ó2007 ,· ÈÎ ‡ˆÓ -11) 44% ( ÌÈ¯˙‡‰Ó

‰ ÂÓÓ ÁÂ„ Ì‚ ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï Ì‰·˘ .‰· ‚ˆÂ‰ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓ Ú„ÈÓ‰ Ì
 ˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ‰ ÂÓÓ‰ ÁÂ„· ÏÂÏÎÏ ˘È˘- Â˘‚Â‰˘ Ú„ÈÓÏ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï 

·ÂÈÁ· Â Ú ˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ô˙Â‡Ï ,È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Â Ú  Â‡ ÂÁ„ ˘ , ¯˙ÂÓÏÂ
˙Â˘˜·Ï È˜ÏÁ Â‡ ÈÏÈÏ˘ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙ÂÏÈÚ‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ . Ì‰· ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

 ‰ ÚÓ Â ˙  ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ì‡˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ· Ú„ÈÓÏ ˙Â˘˜·Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ˙ÂÁÂ„ È ˘
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ ÂÓÓ)Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘"‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ ( ˙ ˘Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÂÓÎÈÒÂ ÌÈÈ Î„Ú ÂÈ‰ ‡Ï

2004. 
 Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ È¯˙‡ ˙˜È¯Ò È‡ˆÓÓ25 ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ 

‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ÌÈÈ˙ ˘‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ Ô‰È¯˙‡· ÂÓÒ¯Ù˙Â ˜˙ . ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
 ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î È„ ÂÏÚÙ

˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÚ ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏ , ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ ÂÙ‰ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î È„ ÂÏÚÙ ‡Ï Ô‰ ÈÎÂ
Ô‰Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· Ú„ÈÓ‰ ˙˘˜· ÈÒÙÂË ÌÂÒ¯Ù . ÚÈÈÒÏ ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ˘ Û‡

¯·‚‰·˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÌˆÚÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙ , ˙‡ Ïˆ Ï ‰È·˘Â˙Â ‰ È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡ ˙‡ „„ÂÚÏÂ
¯Â·ÈˆÏÂ „ÈÁÈÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ. 

 ¯·Ó·Â Â ¯·ÂË˜Â‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙·2007 Ô‰ ÈÎ ¯ÒÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 
Ï‰ ¯‡˘ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ô˙ ÂÂÎ· ÈÎÂ „ÈÓ Ì ˜˙Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Â ˜È˙ÌÈÈÂ˜È. 

 הוסיפו חלק מהרשויות באתריה  2007 ועד מועד סיו  הביקורת ביולי 2007יצוי  שנמצא כי ממרס 
 לא נמצא מידע על יישו  חוק חופש המידע 2007במרס , למשל. מידע בנושא חוק חופש המידע

 נמצא כי המשרד 2007אול  ביולי , באתרי  של המשרד לקליטת העלייה ושל שירות התעסוקה
וכי שירות , יטת עלייה פרס  באתר האינטרנט שלו מידע בנושא יישו  חוק חופש המידעלקל

כמו . התעסוקה חידש את האתר שלו ופרס  במסגרתו פרטי  על הממונה ואת דרכי ההתקשרות אתו
א' לאחר מכ  פרסמו ,  לא נמצאו דוחות שנתיי  באתרי משרד החו+ ומשרד התיירות2007כ  במרס 

   .2006  דוח שנתי לשנת המשרדי  האמורי
 פרסו  הדוח השנתי שלא באמצעות האינטרנט
ונוס& על כ' יש להעמידו לעיו  , לפי התקנות יש לפרס  את הדוח השנתי באינטרנט כאמור לעיל

כמו . א  יש לה לשכות כאלה, הציבור במשרד הראשי של הרשות הציבורית ובלשכותיה המחוזיות
תשלח עותק של , רשות מקומית ותאגיד שבשליטת רשות מקומיתלמעט , כ  נקבע שרשות ציבורית

 .35הדוח למקומות שנקבעו בתקנות
הצעות לתק  את )  ועדת החוקה להל  (יצוי  שהועלו לפני ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת 

. התקנות בנוגע לחובה לפרס  את הדוח השנתי במקומות נוספי  על אתרי האינטרנט של הרשויות
במסגרת "ר ועדת החוקה וציי  ש"אל יו, ר יוסי ביילי "ד,  פנה שר המשפטי  דאז2000במרס 

החליטה הממשלה שיש לבצע בתקנות תיקו  ולפיו די יהיה " ההחלטות הנילוות לתקציב המדינה
לפרס  באינטרנט את רשימת הרשויות הציבוריות והדוח התקופתי של רשות ציבורית לעניי  החובה 

אול  ועדת , כמו כ  ביקש השר שוועדת החוקה תאשר את התיקו . ות הציבורלהעמיד מידע זה לרש

__________________ 
לבית הספרי  הלאומי והאוניברסיטאי ולספרייה הציבורית בכל רשות , לספריית הכנסת, לגנז. המדינה 35

 .5,000 מקומית שמספר תושביה גדול מ



 971 משרד המשפטי 

 שר 2002הצעה דומה העלה במאי ( שלא לאשר את התיקו  המבוקש 2000החוקה החליטה ביוני 
 ).אול  ג  היא נדחתה, מר מאיר שטרית, המשפטי  דאז

˘¯„ Î ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Â‚Èˆ‰ ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ˘ ‰ÏÚ ‰˜È„·· .16Ó  ˙ÂÈÂ˘¯‰
Ë ¯Ë È‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ‰Ú‚ ˘ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ÔÂÏ‡˘· Â·È˘‰ .

 Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘ ÈÎ ‰ÏÚ Ô‰ÈÁÂÂÈ„Ó)¯ˆÂ‡‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ( ÁÂ„‰ ˙‡ Â„ÈÓÚ‰ ‡Ï
È˘‡¯‰ Ô„¯˘Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÈÚÏ È˙ ˘‰ , ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘ ÈÎÂ)·˘Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó"Ò (

Â˙Â‡ Â„ÈÓÚ‰ ‡Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ ˙ÂÎ˘Ï Ô‰Ï ˘È˘˙ÂÈÊÂÁÓ‰ Ô‰È˙ÂÎ˘Ï· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÈÚÏ . 
 È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ ˙ˆÙ‰Ï ¯˘‡- 11) 69% (Ó-16 ˜ÏÁÏ ˜¯ Â˙Â‡ ÂˆÈÙ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó : ‰ ÂÓ˘)50% (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó36 ˙ÂÈ¯ÙÒÏ Â˙Â‡ ÂÁÏ˘ ‡Ï˘ ÂÁÂÂÈ„ 

Ó ÏÂ„‚ Ô‰È·˘Â˙ ¯ÙÒÓ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰-5,000 , ˘ÂÏ˘Â)19% (
Â˘¯‰Ó ˙ÂÈ)¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰"Ò ( „Á‡ Û‡Ï ÁÂ„‰ ˙‡ ÂÁÏ˘ ‡Ï˘ ÂÁÂÂÈ„

Ó ÏÂ„‚ Ô‰È·˘Â˙ ¯ÙÒÓ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‡Ï Û‡Â ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó-5,000. 

 
בתשובותיה  של חלק מהרשויות למשרד מבקר המדינה הועלו טענות בדבר העלות הגבוהה של 

 כל עוד לא תוקנו התקנות על הרשויות לפעול על אול , משלוח הדוח השנתי לספריות כה רבות
   .פיה 

 איכות המידע בדוחות השנתיי  ובדוח הממונה
Ì È È ˙  ˘  ˙ Â Á Â החוק והתקנות מפרטי  את המידע הבסיסי שעל כל רשות ציבורית לכלול  :„

 .בדוח השנתי שעליה לפרס  ואת המידע שיש לכלול בדוח הממונה
__________________ 

 .א"כ והמוסד לבטל"אפו, התקשורת והתשתיות, החו-, פ"בט, הביטחו , משרדי ראש הממשלה 36
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רסמו כיאות את המידע הנדרש בח  משרד מבקר המדינה את כדי לבדוק א  הרשויות הציבוריות פ

 18בידי משרד מבקר המדינה נמצאו . תוכנ  של הדוחות השנתיי  של הרשויות הציבוריות שנבדקו
חלק  פורסמו באתרי האינטרנט של הרשויות וחלק  הומצאו לידי ,  הדוחות השנתיי 27 מ) 67%(

 12 ו, 200637ות סיכמו את פעילות הרשות בשנת שישה דוח. 2007משרד מבקר המדינה עד יולי 
 .200538דוחות סיכמו את הפעילות בשנת 

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰17%) 94 (Ó-18˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 39 ,ÚÈ¯ÎÓ‰ Ô·Â¯ Â ÈÈ‰„ , ÂÓÒ¯Ù ‡Ï
˘¯„ ‰ ÈÒÈÒ·‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ .Ï˘ÓÏ ,12) 67% (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó40 ˙ÂÁÂ„· ÂË¯ÈÙ ‡Ï 

·˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙‡Â ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙‡ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰· ÔÈÈÚÏ ¯˘Ù‡ Ì‰
˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ; Ú·˘)39% (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó41Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó Ô˙ÂÏÚ··˘ Â ÈÈˆ ‡Ï 42 Û‡ 

¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯‚‡Ó Ô˙ÂÏÚ·· ˘È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó Ì˘¯ ÈÓÂ˘È¯ ÈÙÏ˘ , Ú·˘Â
%)39 (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó43Ô‰Ó ˙Á‡ Í‡ Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó Ô„È·˘ Â ÈÈˆ  ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,ÓÒ¯Ù ‡Ï ‰

 ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ¯‚‡Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÏÏÎ ‡Ï ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˘˘ Ï˘ Ô˙ÓÈ˘¯Â ˘¯„ Î ‰ÓÈ˘¯
Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó Ì˘¯ Ïˆ‡ ;Ú·¯‡44%) 31 (Ó-13 ‡Ï È˙ ˘ ÁÂ„ ÂÓÒ¯Ù˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó 

ÌÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ „¯˘Ó‰ ˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰˘ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ,‰Ú˘˙Â45  
%)69 (˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÓÌ˙ÏÂÚÙ ÈÓÂÁ˙Ï È‡¯Á‡ „¯˘Ó‰ ;

 Â ˙ ˘ ˙ÂÎÈÓ˙ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘-˙Á‡‰  ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ , ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï
 ˙ ˘·˘2005Î· ˙ÂÓÎ˙ÒÓ‰ ˙ÂÎÈÓ˙ ‰ ˙  -1.7˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,‰ÈÈ ˘‰Â ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó , ‡Ï

Î ÍÒ· ˙ÂÎÈÓ˙ ‰ ˙  ‰ ˘ ‰˙Â‡·˘ ‰ÁÂÂÈ„-660.62˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á46. 

__________________ 
 . כ"ת והתיירות ואפו"התמ, החינו., החו-, משרדי הביטחו  37
, התקשורת והתשתיות, התחבורה, החקלאות, הגנת הסביבה, פ"בט, האוצר, משרדי ראש הממשלה 38

 .א"ה והמוסד לבטל"הב, ס"שב, המשטרה
 . חו- ממשרד הביטחו  39
, התקשורת והתשתיות, ת"התמ, החקלאות, ביבההגנת הס, פ"בט, האוצר, משרדי ראש הממשלה 40

 .כ"ה ואפו"הב, ס"שב, המשטרה
 . כ"ה ואפו"הב, המשטרה, החקלאות והתקשורת, הגנת הסביבה, משרדי ראש הממשלה 41
 .1981 א"התשמ, כהגדרת  בחוק הגנת הפרטיות 42
 . א"ס והמוסד לבטל"שב, האוצר והתיירות, ת"התמ, התחבורה, משרדי החינו. 43
 .פ והחקלאות"בט, הגנת הסביבה, די החו-משר 44
 . התקשורת והתשתיות, ת"התמ, התחבורה, החקלאות, החינו., החו-, האוצר, משרדי ראש הממשלה 45
על פי טבלה שפרס  באינטרנט החשב הכללי שבמשרד האוצר ובה מרוכזי  סכומי התמיכות שנתנו  46

 .משרדי הממשלה למוסדות ציבור
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Ì È  Â Ó Ó  ˙ Â Á Â  הרשויות 27 מ) 74% (20שרד מבקר המדינה היו דוחות ממוני  של בידי מ :„

שמונה . 2007מה  פורסמו באתרי האינטרנט של הרשויות ומה  הומצאו לידיו עד יולי , שנבדקו
 .200548 דוחות סיכמו את הפעילות בשנת 12 ו, 200647דוחות סיכמו את פעילות הרשות בשנת 

__________________ 
 .כ"ואפו, ת והתיירות"התמ, הפני , החינו., החו-, ותהבריא, משרדי הביטחו  47
, התקשורת והתשתיות, התחבורה, החקלאות, הגנת הסביבה, פ"בט, האוצר, משרדי ראש הממשלה 48

 .א"ה והמוסד לבטל"הב, ס"שב, המשטרה
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˘ ‡ˆÓ -1849) 90% (Ó-20ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙ÂÁÂ„ ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï  : ‰¯˘Ú)50% (

 ‡Ï Â‡ ‰ ˘ ‰˙Â‡· Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓÏ ¯˘‡· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ÌÈ ÂÓÓ‰Ó
Ô ÈÈ Ú· Â ˙È ˘ ‰ ÚÓ‰ È‚ÂÒ ÈÙÏ Â Ú ˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Â ÈÈˆ .Ï˘ÓÏ ,·‰· ‰ ÂÓÓ‰" ‰

˘¯„ Î ‰ ˘ ‰˙Â‡ È·‚Ï ÌÈ Â˙  ¯ÒÓ ‡Ï ,˙Â˘˜·‰ Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ¯ÒÓ ‡Ï‡ 
˜ÂÁ‰ ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ·ÂÈÁ· Â Ú ˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÎÂ ˜ÂÁ‰ ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ˙Â˘¯· ÂÏ·˜˙‰˘ ;

‰Ú˘˙50) 45% ( „·Ï· È˜ÏÁ Ú„ÈÓ ÂÓÒ¯Ù ÌÈ ÂÓÓ‰Ó- È‚ÂÒ ÏÎ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï Ì‰Ó ˜ÏÁ 
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â˘˜·‰ ÍÒÏ Ì‡˙ ‡Ï ËÂ¯ÈÙ‰˘ ‡Ï‡ Ì˙Â‡ ÂË¯ÈÙ Ì‰Ó ˜ÏÁÂ ‰ ÚÓ‰ .1451  

)70% (Ú ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â¯ÒÓ ‡Ï ÌÈ ÂÓÓ‰ÓÈ‡Ï ˙ÂÏÈÚ‰ Ï-Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ : ‰˘ÈÓÁ 
)25% ( ‡Ï Ì‚ ÍÎ ·˜ÚÂ ‰ÏÈÏ˘· Â‡ ˙È˜ÏÁ Â Ú ˘ ˙Â˘˜· ÏÚ ÌÈ Â˙  ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ÌÈ ÂÓÓ‰Ó

ÍÎÏ ˙ÂÏÈÚ‰ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ; ‰˘È˘)30% ( „·Ï· È˜ÏÁ Ú„ÈÓ ÂÓÒ¯Ù ÌÈ ÂÓÓ‰Ó- ÂË¯ÈÙ ‡Ï Ì‰ 
ÈÏÈÏ˘ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙ÂÏÈÚ‰ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï Â‡ È˜ÏÁ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙ÂÏÈÚ‰ ˙‡ ; ‰˘ÂÏ˘)15% (

 ÌÈ ÂÓÓ‰Ó)‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,ÏË·Ï „ÒÂÓ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰"‡ ( ˙ÂÏÈÚ‰ ˙‡ ÏÏÂÎ ÔÙÂ‡· Â ÈÈˆ
 Â‡ ‰ÏÈÏ˘· Â Ú ˘ ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï Í‡ ÈÏÈÏ˘ Â‡ È˜ÏÁ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ

˜ÂÁ· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÏÈÚ‰ ÈÙÏ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· .1252) 60% ( ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ Â¯ÒÓ ‡Ï ÌÈ ÂÓÓ‰Ó
ÌÈ ÂÙÏ ‰ ÚÓ‰ Ô˙Ó È„ÚÂÓ ,ÏÏ ¯˘Ù‡˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„ÚÂÓ· ‰„ÓÚ ˙Â˘¯‰ Ì‡ Ì‰Ó „ÂÓ

˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ¯Â·ÈˆÏ ‰ ÚÓ ;‰¯˘ÚÂ53) 50% ( Â˘‚Â‰ Ì‡ ÁÂ„· Â ÈÈˆ ‡Ï ÏÏÎ ÌÈ ÂÓÓ‰Ó
Â‡Ï Ì‡ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ˙Â¯È˙Ú ,˙Â¯È˙Ú‰ ˙ÂÈˆÓ˙ Â˘‚Â‰ ‡Ï ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ , ˘È˘

¯Â·ÈˆÏ ˙Â·È˘Á Ô‰Ï. 

__________________ 
 .חו- ממשרד הביטחו  ומשרד החו- 49
ס "שב, שתיות והתיירותהת, התקשורת, ת"התמ, הגנת הסביבה, האוצר, במשרדי ראש הממשלה 50

 .כ"ואפו
, ס"שב, משרדי האוצר והתקשורת: הרשויות שלהל  לא ציינו א  היו בקשות שנענו חלקית או בשלילה 51

התשתיות , הפני , החקלאות, הבריאות, משרדי ראש הממשלה: פרסמו מידע חלקי. כ"ה ואפו"הב
 . התיירות

, ה"הב, ס"שב, התשתיות והתיירות, קשורתהת, ת"תמ, התחבורה, הבריאות, פ"בט, משרדי האוצר 52
 .א"כ והמוסד לבטל"אפו

 . כ"ה ואפו"הב, ס"שב, הפני  והתקשורת, החינו., הבריאות, פ"בט, האוצר, משרדי ראש הממשלה 53
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Ó‰ ˙ÂÁÂ„·Â ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ˜ÂÁ· ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ¯ÒÓ  ‡Ï ÌÈ ÂÓ

˙Â ˜˙·Â ,˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡· ÂÊÓ ÂÊ ˙ÂÏ„·  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎÂ .È‡- ˙ÂÁÂ„ È Â˙  ˙‚ˆ‰
„ÁÂÈÓ· ˙È˙ÈÈÚ· ‰„ÈÁ‡ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰ ÂÓÓ‰ , ÏÚ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡Ó ‡Ï ¯·„‰ ÔÎ˘

Â Ú ˘ ˙ÂÈ Ù‰ ¯ÂÚÈ˘ ,˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÏÚ ,ÚÏ Â Ù˘ Ú„ÈÓ‰ È˘˜·Ó ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ˙Â‡Î¯
Ì ÈÈ Ú· ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ú¯Î‰ ÏÚÂ. 

 ÌÈÈ˙ ˘‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„Ï ¯˘‡· ÈÎ ¯ÒÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙·
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯‡˘ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ô˙ ÂÂÎ· ÈÎÂ „ÈÓ Ì ˜˙Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Â ˜È˙ Ô‰. ̇

ÂÁÂ„‰˘ ÚÂ·˜Ï Ì‡ ÏÂ˜˘È ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 
 ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙  ÏÚ ÂÒÒ·˙ÈÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ ÂÎ˙Ó ÈÙÏ Â ÎÂÈ ‰ ÂÓÓ‰ ÁÂ„Â ÌÈÈ˙ ˘‰

‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ,˘¯„ Î Ì˘ÂÈÓ ˜ÂÁ‰ Ì‡ „ÓÏ˙˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î.   
 מידע על איכות הסביבה

מהבחינה הציבורית חשוב במיוחד לפרס  מידע שנמצא בידי רשויות המדינה ושנוגע לנזקי  
רשויות ציבוריות , 54א לחוק6לפי סעי& , ואכ .   שיש לה  השפעה על בריאות הציבורסביבתיי

,  מידע על חומרי  שנפלטו שברשות  " מידע על איכות הסביבה"חייבות להעמיד לעיו  הציבור 
ריח וקרינה במקומות , שסולקו או הושלכו לסביבה וממצאי  של בדיקות שמדדו רעש, שנשפכו
 .ציבוריי 

__________________ 
 .735' ח עמ"ס, 2005 ה"התשס, )3' תיקו  מס(חוק חופש המידע  54
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·˜  ˜ÂÁ· ¯‡Â¯·Ù „Ú ÈÎ Ú2006‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï ¯˘‰  , ıÚÂÂÈÈ˘ ¯Á‡ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰·

¯·„· Ú‚Â ‰ ¯˘·Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘· , ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ È‚ÂÒ ˙‡ ˙Â ˜˙· Ú·˜È
¯Â·Èˆ‰ ÔÂÈÚÏ „ÓÚÂÈ˘ ,ÍÎÏ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙‡Â Â˙„ÓÚ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ . ÈÏÂÈ·2007 , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ

˙¯Â˜È·‰ ,˜˙‰ ˙‡ ÔÈ˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙Â  , Ô È˜˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ˘ Û‡
ÔÎ È ÙÏ Ú·¯Â ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ. 

 השיב המשרד להגנת הסביבה למשרד מבקר המדינה כי שר הפני  אישר כנדרש 2007באוקטובר 
וכי התקבלו הערותיו של שר , )העמדת מידע סביבתי לעיו  הציבור(את טיוטת תקנות חופש המידע 

 התקבלה הסכמת שר האוצר לנוסח 2007& כי באוגוסט המשרד הוסי. המשפטי  לטיוטה האמורה
אול  השר להגנת הסביבה עדיי  לא חת  על התקנות מכיוו  שעדיי  לא התברר א  , טיוטת התקנות

המשרד יכול לשאת בהוצאות הכרוכות ביישו  התקנות או א  יש צור' להגדיל את תקציבו לש  
רד שכבר זמ  מה הוא מפרס  בקביעות באתר כמו כ  מסר המש. דבר הדורש את הסכמת האוצר, כ'

 .האינטרנט של המשרד מידע בנושא איכות הסביבה הנוגע לכל תחומי פעילותו
˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ˘ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

˜ÂÁ· Â˙·ÂÁÎ , ‰Ï‡‰ ÌÈÎ¯„‰ È˙˘Ó ˙Á‡·- ˙‡·‰ Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ ˙‚˘‰ 
˙˜ÂÏÁÓ‰‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï  .   

 היענות  של הרשויות לפניות הציבור
 טיפול בבקשות למידע

בכפו& לתנאי , בחוק נקבע כי כל אחד מתושבי המדינה ואזרחיה זכאי לקבל מידע מרשות ציבורית
כמו כ  ; ג  א  המידע האמור אינו נוגע לו במישרי , בלא שיידרש לציי  את הטע  לבקשתו, החוק

ע  . פי החוק הרשות נדרשת למסור את החלטתה בעניינו של מבקש המידע בתו' פרק זמ  מוגבלל
עבור הטיפול בה ועבור הפקת המידע המבוקש , זאת הפונה נדרש לשל  אגרות עבור הגשת הבקשה

 .בכפו& לתנאי  שצוינו בחוק ובתקנות האגרות
גשת בקשות למידע ואת דר' הטיפול החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעי  את הנוהל לה, כאמור

 .בבקשות
 ואת 56 שפירטו בשאלו  את מספר הבקשות שהוגשו לה 55 רשויות22מסיכו  הדיווח של  .1

,  הבקשות שהוגשו לה 3,306  מ69% המענה שנתנו למבקשי מידע עלה כי ה  נתנו מענה חיובי ל
 מהבקשות לא 11%וכי , חלקי מה  מענה 5%  מה  מענה שלילי וכי ה  נתנו ל10% כי ה  נתנו ל

, 2007יוני , עוד עלה כי במועד מסירת השאלוני . טופלו משו  שמגישיה  לא שילמו אגרת בקשה
 פרק זמ  ארו' בהרבה   2006א& שעברה כחצי שנה מסו& שנת ,  מהבקשות5%עדיי  לא טופלו 

 .מזה שהוקצה למת  מענה לפי החוק
__________________ 

המדע ,  משרדי החקלאות וג המענה הרשויות שלא מסרו נתוני  או מסרו נתוני  חסרי  באשר לס 55
 .מ"ס ונש"שב, והמשפטי 

משרד מבקר המדינה ראה בכל . 2006 נתוני  לשנת  והשאר , 2005שתי רשויות מסרו נתוני  לשנת  56
 .אחת מהשני  האמורות שנת דיווח אחת
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 30ובתו' , מבקש המידע זכאי לקבל לאלתר:  למידעהחוק קובע לוח זמני  לטיפול בבקשות .2
ע  זאת ראש הרשות הציבורית או . את החלטת הרשות הציבורית לגבי בקשתו, ימי  לכל המאוחר

ראש .  ימי  בהודעה מנומקת בכתב30 מי שהוא הסמי' לכ' רשאי להארי' את פרק הזמ  האמור ב
ובלבד שההארכה ,   נוספי  לכל היותר ימי60 הרשות א& רשאי להארי' את פרק הזמ  האמור ב

 יו  120בתנאי  שפורטו בחוק הרשות רשאית למסור לפונה את ההחלטה בעניינו , דהיינו. מנומקת
 .לאחר מועד קבלת פנייתו לכל היותר

 ) 85% (2,238כי  57 רשויות19באשר למועדי מת  מענה לפוני  עלה מסיכו  השאלוני  שהגישו 
 30הבקשות שנענו לאחר ) 15% (409 באשר ל. 58 יו 30לה  נענו בתו'  הבקשות שהוגשו 2,647 מ

נענו )  מס' הבקשות9%( מה  240כי ,  יו 60נענו בתו' )  מס' הבקשות3%( מה  88 נמצא כי  יו  
דהיינו לאחר פרק הזמ  ,  יו 120נענו רק לאחר )  מס' הבקשות3%( מה  81וכי ,  יו 120 60לאחר 

מהנתוני  עולה שרוב הבקשות נענו . בקשות שהופנו למשטרה) 84%( 68 מה   שהוקצה בחוק 
א& שלפי החוק על ,  יו  ויותר אינו מבוטל60אול  שיעור הבקשות שנענו רק לאחר ,  יו 30בתו' 

   .הרשות להשיב לפונה ללא שיהוי
 הטיפול של משרד הפני  בבקשות למידע

במשרד . ל משרד הפני  בבקשות למידעמשרד מבקר מדינה בדק באופ  פרטני את הדר' שבה טיפ
ורוב משרתו , הפני  מונה ממונה לטיפול בבקשות והוקצו לו שמונה שעות עבודה שבועיות

לצד . הוקצתה למילוי תפקידו כראש ענ& מחקר מוניציפלי באג& למינהל מוניציפלי שבמשרד
ואול  ). חידה הי להל  (הממונה עבדה מזכירה שהוקצו לה שני שליש משרה לטיפול בנושא 

 . לא היה במשרד ממונה ולפיכ' לא טופלו הבקשות למידע2005ספטמבר  בחודשי  פברואר
 הוציא הממונה דוח ממונה המסכ  את הטיפול בבקשות למידע שהופנו למשרד בשנת 2007במרס 
 בקשות בכתב למידע לפי חוק חופש 219הדוח העלה שבשנה זו הוגשו למשרד הפני  . 2006
) 94% (205;  בקשות נדחו חלקית13  ארבע מה  נדחו במלוא  ו מהבקשות נדחו ) 8%( 17. המידע

 . יו 30מהבקשות נענו לאחר ) 6% (14  יו  ו30מהבקשות נענו בתו' 
חוק חופש המידע משאיר בעינ  את ההסדרי  הספציפיי  בעניי  מת  מידע שנקבעו  .1

אוסר , מתיר, ע מתוקפו של חיקוק המחייבבחיקוקי  אחרי  וקובע שאי  בהוראות החוק כדי לגרו
 .או מסדיר באופ  אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבורית

 הבקשות שהממונה דיווח כי הוגשו למשרד הפני  לפי חוק 219  מ103במסגרת הביקורת נבדקו 
 לה  ממגישי הבקשות לקבל את המידע לא הוקנתה) 32% (33ונמצא כי זכות  של , חופש המידע

א' הממונה דיווח כי ה  טופלו על פי , מכוחו של חוק חופש המידע אלא מכוח  של חוקי  אחרי 
  להל   (59 הבקשות האחרות69 בהמש' הבדיקה עסק משרד מבקר המדינה ב. חוק חופש המידע
 ).הבקשות שנבדקו

 . חלקהכולה או, החוק מגדיר באילו מקרי  רשות ציבורית רשאית לדחות את בקשת המבקש .2
__________________ 

י משרד: הרשויות שלא מסרו נתוני  או מסרו נתוני  חלקיי  באשר למועדי מת  המענה לפוני  57
 .מ"ס ונש"שב, ראש הממשלה והרווחה, הפני , המשפטי , המדע, החקלאות

 .ס  הבקשות שנענו כולל ג  את הבקשות שלא טופלו משו  שלא שולמה בעבור  אגרת בקשה 58
, שלא נמצאו המסמכי  הנוגעי  לטיפול בעניינו,  המקרי  האמורי  לא נבדק מקרה אחר33נוס  על  59

 . י  מקר34 ובס  הכול מדובר ב
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 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ‰˜È„·43) 62% (Ó-69 Â‡ ˙È˜ÏÁ ‰ÈÈÁ„ ÂÁ„  Â˜„· ˘ ˙Â˘˜·‰ 

‰‡ÏÓ :16) 23% (Â ‰‡ÏÓ ‰ÈÈÁ„ ÂÁ„  ˙Â˘˜·‰Ó-27) 39% (˙È˜ÏÁ ÂÁ„  Ô‰Ó . ˙ÓÂÚÏ
˙‡Ê , ˜¯ ÂÁ„  ‰ ÂÓÓ‰ ÁÂ„· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙÏ17) 8% (Ó-219 ˙Â˘˜·‰ - ÂÁ„  ˙Â˘˜· Ú·¯‡ 

Â Ô‡ÂÏÓ·-13˜ÏÁ ÂÁ„  ˙Â˘˜· ˙È. 
„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰˙ Ú  Â˙˘˜· ÈÎ ˘˜·ÓÏ Â˙·Â˘˙· „¯˘Ó‰ ÔÈÈˆ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ , ‡Â‰˘ Û‡

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„  , Ú„ÈÓ‰ ˘˜·Ó ÁÏ˘˘ ‰·Â‚˙‰ È·˙ÎÓÓ ˜¯ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰Â
‰˘˜·Ï ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ Â‡ „¯˘ÓÏ .Ï˘ÓÏ , ˘˜È· Ú„ÈÓ‰ È˘˜·ÓÓ „Á‡

 Ï˘ ‰ÓÈ˘¯"ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÏÚÙÓ "Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ,ÏÂ‡ ÔÈÂˆ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÂÏ ÁÏ˘˘ ‰·Â˘˙· Ì
„·Ï· ˙È˜ÏÁ ‰ÓÈ˘¯ ÂÏ ‰¯ÒÓ ˘ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÎÓÒÓ· ˜¯Â ,ÂÏ Â¯ÒÓ  ‡Ï˘ , ÔÈÂˆ

ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈÏÚÙÓ ‰ÓÈ˘¯‰Ó Â˜ÁÓ ˘ .¯Á‡ Á¯Ê‡Ï „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· , ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ ˘˜È·˘
‰ ÂÈˆ Ò  Ï˘ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ,¯ÒÓ " :ˆÓ"Â „¯˘Ó È˜È˙· ‡ˆÓ ˘ ÈÙÎ ˘˜Â·Ó‰ ¯ÓÂÁ‰ ·" ; Í‡

È˜ÏÁ ‡Â‰ Ú„ÈÓ‰˘ ÔÈÂˆ ‡Ï . ÈÎ ÂÏ ¯Ó‡  „¯˘ÓÏ Ú„ÈÓ‰ ˘˜·Ó ‰ ÙÂ ·˘˘ ¯Á‡Ï ˜¯" ‰Ó
˜È˙· ‰È‰ ‡Ï Û¯Âˆ ‡Ï˘" , ‰˙ Ú  ‰ ÂÙ‰ Ï˘ Â˙˘˜· ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó˘ Ô‡ÎÓÂ

„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ,Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ¯·„‰˘ ÈÏ·Â. 
עליה להודיע , כולה או חלקה, א  החליטה הרשות הציבורית לדחות את הבקשה, על פי החוק .3

 . 2000 ס"התש, למבקש כי הוא זכאי לעתור נגדה לפי הוראות חוק בתי משפט לעניני  מינהליי 
Ï „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙·˘ ‰ÏÚ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ‰˜È„··-40) 93% (Ó-43 ˙Â˘˜·‰ È˘È‚Ó 

˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ¯Â˙ÚÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ‡Ï ˙È˜ÏÁ Â‡ ‰‡ÏÓ ‰ÈÈÁ„ ‰˙Á„  Ì˙˘˜·˘ . 
ÏÚ˘ ¯ÚÂÈ ÂÁ„  ‡Ï˘ ˙Â˘˜· Ì‚ ÂÁ„ ˘ ˙Â˘˜· Ï˘ ‰È¯Â‚Ë˜· ˙ÂÏÏÎ  ˜ÂÁ‰ ÔÂ˘Ï ÈÙ 
 ‰˘ÚÓÏ- ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Ï Â‡ Ë ¯Ë È‡· ÌÒ¯ÂÙ˘ Ú„ÈÓÏ Â ÙÂ‰ Ô‰È˘È‚Ó˘ ˙Â˘˜· Ï˘ÓÏ 

‰ÏÂÙÈËÏ ¯·ÚÂ‰ ÌÈÂÒÓ ‡˘Â ˘ ˙¯Á‡ . ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÂÁÂÎÓ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ıÈÏÓ‰Ï Ì‡ ÏÂ˜˘Ï , Â¯„‚ÂÈÂ Â„„ÂÁÈ˘ ÔÙÂ‡·

ÏÚÂÙ· ‰˙Á„  ‰˘˜· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰. 
מניי  הימי  , לפי תקנות האגרות. בחוק נקבע לוח הזמני  לטיפול בבקשה למידע, כאמור .4

המוקצי  לרשות למת  החלטתה יחל ביו  שקיבל הממונה את הבקשה או ביו  תשלו  אגרת 
 . לפי המאוחר שבה , הבקשה

 Ï˘ ‰˜È„·‰69Ó· ˙Â˘˜·‰  È˘È‚ÓÏ ÁÏ˘ „¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘19) 28% (
Ó ¯˙ÂÈ Ô ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˘˜·‰Ó-30 ˙‡ ÂÁÏ˘˘ ¯Á‡Ï ÌÂÈ 

 ‰¯‚‡‰ Â‡ ‰˘˜·‰)Ô‰·˘ ¯ÁÂ‡Ó‰ ÈÙÏ( ,ÏÂ-18) 95% ( ‰Ú„Â‰‰ ˙‡ ÁÏ˘ ‡Ï ‡Â‰ Ì‰Ó
‰ËÏÁ‰‰ Ô˙Ó ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙˜Ó Ó‰ ˙˘¯„ ‰ .Á‰‰ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰˘ ÔÈÂˆÈ ˙ÂËÏ

 Ú„ÈÓ‰ È˘˜·ÓÏ ÂÁÏ˘  ˙Â˘˜·‰Ó ˘ÂÏ˘ ÔÈÈ Ú·236-262 ‰˘˜·‰ ˙‡ ÂÁÏ˘˘ ¯Á‡Ï ÌÂÈ 
 ‰¯‚‡‰ Â‡)Ô‰·˘ ¯ÁÂ‡Ó‰ ÈÙÏ( , ‰ ÂÙÏ ¯ÂÒÓÏ ˙È‡˘¯ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ ˙·˘ Û‡

 Â ÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡120¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ Â˙ÈÈ Ù ˙Ï·˜ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÂÈ  . ÁÂ„·˘ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÈÎ ÔÈÂˆ ‡Ï ‰ ÂÓÓ‰-15Ó -19Ó ‚¯Á ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˘˜·‰ -30 ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÓÈ‰ 

˜ÂÁ· ,˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ‰ ÂÎ  Û˜È˘ ‡Ï ‰ ÂÓÓ‰ ÁÂ„˘ Ô‡ÎÓÂ.   



 979 משרד המשפטי 

 גביית אגרות
החוק ותקנות האגרות קובעי  את האגרות שישולמו בעד עצ  הגשת בקשה למידע ובעד הפעולות 

בקשות שמגישיה  פטורי  ומפרטי  את סוגי ה, הכרוכות באיתור המידע המבוקש ובמסירתו
בקשה בנושא הנחיות מינהליות וחוקי עזר שלפי החוק יש להעמיד  לרשות : מתשלו  אגרת בקשה

אד  המבקש מידע על עצמו זכאי , כמו כ . ובקשה של אד  המבקש לקבל מידע על עצמו, הציבור
ה מותנה הטיפול בבקש. לפטור מאגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה מהשעה השלישית ואיל'

האגרות נועדו לממ  חלק מעלות יישו  . 60ולא יוחזר ג  א  תידחה הבקשה, בתשלו  אגרת הבקשה
 .61החוק ולמנוע הגשת בקשות טרחניות

ע  החלת החוק העלו משרדי הממשלה שאלות באשר לחובת גביית אגרת הבקשה ובאשר  .1
את ניתנה במחלקת ייעו+ בעקבות ז. להיק& שיקול הדעת שיש להקנות לממונה לעניי  גבייתה

חוות דעת בנושא , כחצי שנה לאחר החלת החוק, 1999וחקיקה שבמשרד המשפטי  כבר בדצמבר 
ככזה , וא& רצוי לעשות כ , נית  לפרש את החוק"ולפיה , חובת גביית אגרות לפי חוק חופש המידע

ע כי בקשה עוד נקב". שאינו שולל דרכי  לקבלת מידע מ  הרשות אשר אינ  מוסדרות בחוק
ואי  הרשות רשאית לוותר על ,  לחוק חלה עליה חובת תשלו  אגרת בקשה7המוגשת לפי סעי& 

 .גביית אגרה לפי רצונה
ג  א  נוסח החוק והתקנות בעניי  אגרה " ש62נקבע בהנחיות היוע+ המשפטי לממשלה, כמו כ 

תר על גבייתה של ועל כ' שאי  הרשות רשאית לוו, מלמדי  על חובת גביה בבקשות לפי החוק
נית  להשיג מידע ג  בהליכי  , הרי שמאחר שההלי' לפי חוק חופש המידע אינו בלעדי, האגרה
יש להמשי' , מידע שהיה נהוג אפוא למוסרו באופ  שוט&. אשר אינ  מחייבי  אגרה, אחרי 
 ".ואי  לפרש את החוק כמטיל אגרה על מידע שהיה נמסר קוד  לחקיקתו בחינ , למסרו

2 . 24˙ÂÈÂ˘¯‰Ó 63 ˙Â˘˜· È˘È‚ÓÓ Â·‚˘ ˙Â¯‚‡‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ ÂÏ‡˘‰ ˙‡ Â‡ÏÈÓ˘ 
Ú„ÈÓÏ . ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘)·‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó"‰ ( ˘È‚‰˘ ÈÓ ÏÎÓ ‰˘˜· ˙¯‚‡ Â·‚˘ ÂÁÂÂÈ„

‰ ˘ ‰˙Â‡· Ú„ÈÓÏ ‰˘˜· ; Â¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ Ó22˘ ‰ÏÚ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯ -1164) 50% ( Ô‰Ó
 ¯Â·Ú ‰˘˜· ˙¯‚‡ Â·‚ ‡Ï100%-55%‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰Ó  ‰ ˘ ‰˙Â‡· Ô‰Ï Â˘- Ï˘· Ô‰ 

˙Â¯Á‡ ˙Â·ÈÒ Ï˘· Ô‰Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯ÂËÙ‰ . ‰È‰ Ô˙È  ‡Ï Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó˘ ÔÈÂˆÈ
 Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÈ·Â ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ¯ÂËÙ Ï˘· ‰¯‚‡ ‰˙·‚  ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï

˙Â¯Á‡ ˙Â·ÈÒÓ ‰¯‚‡ ‰˙·‚  ‡Ï. 
È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÔÈ·-˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ÈÈˆ˘ ‰˘˜· ˙¯‚‡ Ï˘ ‰˙ÈÈ·‚ :‰ Ì¯Â‚ Ï˘ ÂÏÂÙÈËÏ ¯·ÚÂ‰ ‰ ÂÙ

¯Á‡ ,‡ˆÓ  ‡Ï ˘˜Â·Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ,ÔÈÓÊ ‰È‰ Â‡ ¯˜ÁÓÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÈÎ¯ÂˆÏ ˘˜·˙‰ Ú„ÈÓ‰ , Û‡
 ˙¯‚‡Ó ¯ÂËÙ ˙Â ˜Ó Ô È‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ‰ ÏÎ ÂÁÂÎÓ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ˘

‰˘˜· . Ú‚Â · ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÂÚ·˜  ÂÁÂÎÓ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â ˜˙·Â ˜ÂÁ· ÈÎ Û‡˘ ÍÎÓ ‰ÏÂÚ
˙ÈÈ·‚Ï˙Â¯‚‡  ,˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈ¯Â·Ò ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· , Û‡

 ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ì‰Ï ÌÈ¯È˙Ó Ì È‡ ÂÁÂÎÓ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ ·˘
Ì˙Ú„. 

__________________ 
 .2.5   ו2.2 סעיפי   01.03 1מ "תכ,  כספי99/35הוראת שעה , מ"הוראות התכ 60
 .9' עמ, 23.12.97   לעניי  חוק חופש המידע של ועדת המשנה של ועדת החוקה מ8' פרוטוקול מס 61
 .20.7.03  מ3.1000' הנחיה מס 62
 . משרדי החקלאות המדע והפני  לא מסרו נתוני  63
המוסד , כ"אפו, מ"נש, התחבורה והתשתיות, הרווחה, קליטת העלייה, הבריאות, פ"בט, משרדי השיכו  64

 .א ושירות התעסוקה"לבטל



 ב58דוח שנתי  980
ביצוע החוק מוביל לתוצאות לא "במצבי  שבה  , בי  היתר,  דנה1999ג  חוות הדעת מדצמבר 

ות לגבות אגרה מקו  שהשכל הישר מורה שמדובר במידע שצרי' חיוב הרש, למשל... רצויות
ולכ  המליצה לשקול ביצוע תיקו  בתקנות , ]"של הרשות[להמסר בחינ  כחלק מעבודתה השוטפת 

באופ  שירחיב את היק& המקרי  הזכאי  לפטור ויאפשר לממונה לפטור פוני  מסוימי  מתשלו  
̄ .אגרה לפי שיקול דעתו

Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÂ‡¯˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯˜Ó· Ô„ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ˙
 Ú„ÈÓ È˘˜·Ó· ÏÙËÏ ˘È Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙Â¯‚‡‰ ˙Â ˜˙· ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÈÎÂ ‰¯‚‡Ó ¯ÂËÙÏ

‰¯‚‡Ó Ì˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ˘È˘ ‰¯ÂÓ ÔÂÈ‚È‰‰˘. 
· ‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„·˘ ÔÈÂˆÈ-7.5.07 Â‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈÓ Â È‡ ˜ÂÁ‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â¯ÈÚ‰ 

ÌÈ ˘ Ú˘˙ ‰Ê ,ÈÎÂ˜ÂÁ· ÌÈ Â˜È˙ Ï˘ ÏÏÂÎ Í¯ÚÓ ˘˜·˙Ó . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ , ˙‡ Ì„˜Ï

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ÔÓÂ˘ÈÈÏ ÍÎ· ÌÂ¯˙ÏÂ ˜ÂÁ· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ Â˜È˙‰ ÚÂˆÈ·. 
מ נקבע שההכנסות מאגרות חופש המידע שיגבו משרדי הממשלה ייזקפו "בהוראות התכ .3

 א& קובעות שא  המידע המבוקש אינו 66מ"הוראות התכ. 65ע לזכות הכנסות המדינהבהוראת קב
יעביר הממונה את הבקשה לידי , נמצא ברשות המשרד אלא ברשותו של משרד ממשלתי אחר

 .הממונה באותו משרד ויציי  שאגרת הבקשה שולמה ואי  לגבותה שנית
 Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó24ÒÓ· ˙Â¯‚‡‰ ‡˘Â  ÏÚ ÂÁÂÂÈ„˘ ˙ÂÈÂ˘¯  ˙ÂÒ Î‰‰˘ ‰ÏÚ ÔÂÏ‡˘‰ ˙¯‚

· ÂÓÎ˙Ò‰ ˙Â¯‚‡Ó-132,223˘ "‰ ˘Ï Á .˙ÂÈÂ˘¯ Ú·¯‡˘ ‰ÏÚ „ÂÚ67 ˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ Â„È˜Ù‰ 
‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰Ï Ô˙Â‡ ÂÙ˜Ê ‡ÏÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÙÂ˜· ˙Â¯‚‡ Ô˙Â‡Ó .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˜ÏÁ

˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ô‰· , ˙Â¯‚‡Ó ˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ ÛÂ˜ÊÏ ˙Â¯ÂÓ‡ Ô È‡
˘ÙÂÁÔ˙ÙÂ˜· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Â„È˜ÙÓ ‡Ï‡ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÎÊÏ Ú„ÈÓ‰  . ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó·

Ú„ÈÓÏ ‰˘˜· ‰˙Â‡ ¯Â·Ú· ‰˘˜· ˙¯‚‡ ÌÈÈÓÚÙ ÌÏ˘Ï ˘˜·˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰ ÂÙ‰ . ÍÎÏ ‰Ó‚Â„
‰˘˜· ˙¯‚‡ ÌÈÈÓÚÙ ÌÏ˘Ï ˘˜·˙‰ ‰ ÂÙ˘ ,˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘Ï , ‰‚ˆÂ‰ ‰˘˜· ‰˙Â‡ ¯Â·Ú·

‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ68. 
יודיע לו , יטה רשות ציבורית להעמיד מידע לרשות המבקשתקנות האגרות קובעות שא  החל .4

והמבקש ישל  את הסכו  כתנאי , הממונה מה ה  סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו
מלשו  התקנות נית  ללמוד שעל הרשות הציבורית למסור למבקש המידע פירוט של . לקבלת המידע

 .רכיבי האגרה שהוא נדרש לשל 
 Ï˘ ‰˜È„·‰69˜·‰ Ó ˘˜È· „¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ˙Â˘-23 ˙Â¯‚‡ ÌÏ˘Ï ÌÈ ÂÙ 

‰˜Ù‰Â ÏÂÙÈË ,Ï ÈÎÂ-17%) 74 ( ‰˘Ú ˘ ·Â˘ÈÁ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ¯ÒÓ  ‡Ï ÌÈ ÂÙ‰Ó- ÂÏÈ‡ 
 ˙ÂÏÚ· ÂÏÏÎ  ÌÈ·ÈÎ¯)‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÓÂÏÈˆ (·ÈÎ¯ ÏÎ „Ú· ÌÂÏ˘˙‰Â.  

__________________ 
 .4.1, 3.2 סעיפי   01.03 1מ "תכ,  כספי99/35הוראת שעה  65
 .2.7 סעי   01.03 1מ "תכ,  כספי99/35הוראת שעה  66
 . ס"קליטת העלייה והתשתיות ושב, משרדי הביטחו  67
 .7.5.07 וקול דיו  הוועדה שהתקיי  בראו בפרוט 68
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 היערכות ליישו  החוק
ובכלל זה פרסו  , ה היערכות מתאימה ליישומוהפעלת חוק חדש כמו חוק חופש המידע חייב

מינוי ממוני  שיופקדו על , רשימת הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליה  ודרכי ההתקשרות עמ 
   .יישו  החוק ברשות ומת  הכשרה מתאימה לממוני  לש  הטמעת הוראות החוק

 פרסו  רשימת הרשויות הציבוריות 
עמיד לרשות הציבור את רשימת הרשויות הציבוריות שהוא בחוק ובתקנות נקבע כי על הממשלה לה

מידע תמציתי על תפקידיה של כל רשות , בי  השאר, וכי הרשימה תכלול, זכאי לבקש מה  מידע
עוד נקבע שהרשימה תפורס  דר' קבע באתר האינטרנט . ודרכי ההתקשרות ע  הממונה על הרשות

 .במקומות נוספי  שפורטו בתקנותוכי היא תפורס  בכל שנה ברשומות ו, של הממשלה
 כי החובה הוטלה על הממשלה מאחר שהחוק אינו נוקב בשמותיה  של כל 69בהצעת החוק הוסבר

וצוי  שלהעמדת הפרטי  לרשות הציבור יש חשיבות רבה מהבחינה הציבורית משו  , רשות ורשות
 . הנחו+שרשימה כזו לא קיימת ופרסומה יאפשר לציבור לאתר ביתר נוחות את המידע

, א& שהחוק חייב את הממשלה לפרס  ע  החלת החוק את רשימת הרשויות שהחוק חל עליה 
   כארבע שני  לאחר החלת החוק   2003פרס  משרד המשפטי  את הרשימה האמורה בשנת 
עדיי  לא , 2007יולי , במועד סיו  הביקורת. באתר האינטרנט של משרד המשפטי  ובעלו  מיוחד

מעודכנת של הרשויות ושל דרכי ההתקשרות עמ  באתר האינטרנט של הממשלה פורסמה רשימה 
 .והרשימה א& לא הופצה במקומות שפורטו בתקנות, וברשומות

È‡-˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÓÈ˘¯ ÔÂÎ„Ú ,È‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â- ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ¯„ Ï˘ È˙ÙÂ˜˙ ÔÂÎ„Ú
˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡· ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÚ ,È˘¯‰ ÌÂÒ¯Ù ˙¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ‰Ó- ÚÂÈÒ 

ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ Â˙ÈÈ Ù‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â·ÈˆÏ ; ˙ÂÚË‰Ï ÏÂÏÚ Û‡ ¯·„‰ ÌÈ˙ÚÏÂ
ÌÈÈ Î„Ú Ì È‡Â ¯˘Ù‡˘ È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ Â‡ Ò˜Ù Â‡ ÔÂÙÏË È¯ÙÒÓÏ ‰È Ù‰ Ï˘·.   

 הממוני  על יישו  החוק 
 מינוי ממונה

ממונה על העמדת העובד  מקרב עובדי הרשות למנותראש רשות ציבורית על , על פי החוק, כאמור
 הממונה אחראי .חוקהעל טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישו  הוראות , מידע לרשות הציבור

ואילו האחריות הכוללת ליישו  החוק מוטלת , ליישו  החוק ה  כלפי האזרח וה  כלפי ראש הרשות
 . 70על ראש הרשות

__________________ 
 . בהצעת החוק4מדברי ההסבר לסעי   69
 .37 27' עמ, 5.1.1998, 9' פרוטוקול מס, ועדת המשנה של ועדת החוקה 70
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 למילוי תפקיד הממונה ומה החוק והתקנות שנקבעו מכוחו אינ  קובעי  אילו כישורי  נדרשי 

אול  הוועדה הציבורית העריכה כי לש  ביצוע החוק ברשויות ציבוריות לא . היק& המשרה הנדרש
כמו כ  צפתה הוועדה הציבורית שהממונה והגורמי  ברשות ; מעטות תידרש תוספת תקני 

ור מידע שבידיה  יימצא המידע שיתבקש עלולי  להיות חלוקי  ביניה  בשאלה א  נית  למס
ולכ  המליצה שעל הממונה להיות בעל ניסיו  ובעל מעמד בכיר בהיררכיה , מסוי  למבקש המידע

 .71הארגונית של הרשות הציבורית
לי  בכירי  למינהל ומשאבי אנוש " שלח סג  נציב שירות המדינה חוזר לסמנכ1999בפברואר 

, ש לנקוט לצור' יישו  החוקהחוזר כלל הנחיות לפעולות שי. במשרדי הממשלה וביחידות הסמ'
לעת עתה ועד שנית  לקבוע באופ  סופי את היק& תפקיד הממונה לא יוקצו משרות "ונאמר בו ש

על כ  יש למנות ממונה כאמור בדר' של הסמכת עובד מבי  , מיוחדות לממוני  על יישו  החוק
 ".עובדי המשרד או יחידת הסמ' שהינו בעל מאפייני  מתאימי  למילוי התפקיד

, משרד האוצר(א' שלוש מה  ,  הרשויות שמילאו את השאלו  דיווחו שה  מינו ממונה26כל 
 72כמו כ  דיווחו ארבע רשויות. דיווחו כי הממוני  שמינו לא קיבלו כתב מינוי) מ"המשטרה ונש

. שמאז הוחל החוק היו פרקי זמ  שנמשכו ארבעה חודשי  עד שנתיי  שבה  לא היה ברשות ממונה
א& דיווחה שברובו של פרק הזמ  שבו לא היה ) משרד הפני (לוש הרשויות האמורות אחת מש

 .ממונה ברשות לא מילא את התפקיד כל גור  אחר
וכי משרת  של ,  הרשויות שמילאו את השאלו  דיווחו כי הממונה מילא תפקיד נוס& ברשות26כל 

 מסרו שהיק& משרתו של 73תמהרשויו) 46% (12  רוב הממוני  הוקצתה ברובה לתפקיד הנוס& 
 מסרו שהיק& משרתו של הממונה היה חצי 74מהרשויות) 8%(שתיי  , הממונה כלל לא הוגדר

 . 75מה  מסרו שהיק& משרתו של הממונה היה רבע משרה ופחות) 42% (11 ו, משרה
בשלוש רשויות היה . מהרשויות דיווחו שלרשות הממונה הועמד כוח אד  נוס&) 42% (11 יצוי  ש

 משרה אחת לכל  בחמש רשויות ,  משרות לכל היותר1.5ק& המשרות של כוח האד  הנוס& הי
   .76 חצי משרה לכל היותר ובשלוש רשויות , היותר

 הכשרת העוסקי  ביישו  החוק
יש צור' להכשיר את עובדי הרשות לעסוק בתחו  , כמו חוק חופש המידע, לצור' החלת חוק חדש
 צור' להטמיע את הוראות החוק ואת התקנות שנקבעו מכוחו ולגבש וכ  יש, ולעדכנ  באופ  שוט&

 .הנחיות מפורטות ואחידות אשר יבטיחו כי כל הרשויות יישמו את החוק באופ  אחיד
__________________ 

 .40 30עמודי  , 1995יולי " הועדה הציבורית לעני  חופש המידע"דוח  71
 .כ ושירות התעסוקה"אפו, משרדי ראש הממשלה והפני  72
, כ"אפו, ס"שב, המשטרה, התקשורת והתשתיות, התחבורה, המדע, החו*, הבריאות, האוצרמשרדי  73

 .א ושירות התעסוקה"המוסד לבטל
 .ת"משרדי השיכו  והתמ 74
הרווחה , קליטת העלייה, הפני , המשפטי , החינו , הגנת הסביבה, הביטחו , משרדי ראש הממשלה 75

 . לא ענתה על נושא זה פ " לבט המשרד אחת הרשויות . מ"ה ונש"הב, והתיירות
המשטרה , הבריאות והתחבורה, משרדי השיכו ; והחינו , הגנת הסביבה, משרדי ראש הממשלה 76

 ).בהתאמה(ת והתיירות "התמ, משרדי הפני ; ושירות התעסוקה
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 ˜ÂÁ‰ ˙ÏÁ‰ „ÚÂÓÓ˘ ‰ÏÚÂ‰) ˙ ˘ ÚˆÓ‡1999 ( ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ) ÈÏÂÈ2007 (
 ÌÈ ÂÓÓÏ „·Ï· ÔÂÈÚ ÈÓÈ È ˘ ÂÓÈÈ˜˙‰-˙ ˘· ÌÈÈ˜˙‰ „Á‡  1999 , ˜¯ ÌÈÈ˜˙‰ È ˘‰Â

 ÏÈ¯Ù‡·2005 -ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘˘Î  . È„Ó ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÔÎ„Ú ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ˘ ÔÈÂˆÈ
È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙‡ ÌÚÙ· ÌÚÙ. 

ÂÓÂ˘ÈÈ· ÌÈÏ˘Î ˙Â‰ÊÏ ˙¯˘Ù‡Ó ˙Â˘¯· ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ Í¯„ ÏÚ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰¯˜· , ˜ÈÙ‰Ï
ÌÈÁ˜Ï ,Ú„È‰ ˙‡ ¯È˘Ú‰ÏÂ Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ ÂÓÓ‰ Ï˘ . 

21) 81% (Ó-26 Í¯„ ÏÚ ‰¯˜· Ô‰· ‰ÚˆÂ· ‡Ï˘ Â ÈÈˆ ÔÂÏ‡˘‰ ˙‡ Â‡ÏÈÓ˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ È„È· ‡Ï Û‡ . ˘ÓÁ ˜¯)19% (˙ÂÈÂ˘¯‰Ó77 

‡˘Â · ‰¯˜· ÚˆÈ· ˙Â˘¯· ÈÓÈ Ù Ì¯Â‚˘ ÂÁÂÂÈ„78. 
 נציגת משרד המשפטי  דאז 2004על הכשלי  שמקור  בהיעדר הדרכה מספקת עמדה בדצמבר 

בעתירות חופש , לצערנו, אנו נתקלי  לעיתי  מזומנות: "מ"במכתבה אל הממונה על ההדרכה בנש
מידע אשר ברי לנו שלא היו מתגלגלות לידי דיו  משפטי לו הייתה ניתנת הדרכה מסודרת לעוסקי  

 ".בתחו 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ" ÏÂÚÙÏ Ó ‰Î¯„‰ ÈÓÈ ÔÂ‚¯‡Ï „ÁÈ

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï „ˆÈÎ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙‡ ÂÁ È Ì˙¯‚ÒÓ·˘ , ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ï ÂÓ¯˙È ÍÎ·Â
ÂÁÂÎÓ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰. 

 2007 נמסר כי בספטמבר 2007בתשובתו של משרד המשפטי  למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ות רפרנט לנושא חופש המידע הוא פנה ליועצי  המשפטיי  של משרדי הממשלה וביקש מה  למנ

   .שתפקידו ללוות את הטיפול בתחו  ולייע+ לממונה, ברשויות שעדיי  לא מינו אותו
 פורו  ממוני  ועדכונ 

 כינס משרד המשפטי  לראשונה פורו    שש שני  לאחר שהוחל החוק   2005בספטמבר  .1
משרדי הממשלה ומכמה יחידות לפורו  זומנו ממוני  מ. ממוני  כדי לשפר את אופ  יישו  החוק

בסיכו  הפגישה נאמר כי הפורו  נועד להפגיש בי  הממוני  ולאפשר .  סמ' ותאגידי  סטטוטוריי
וכי הפורו  , לה  להתעדכ  בסוגיות העומדות על הפרק בנושא חופש המידע ולהיווע+ בעניינ 

, י בנושאי מחשובבסיו  המפגש הוחלט להקי  שלושה צוותי היגו. יתכנס אחת לכמה חודשי 
 .אגרות ויישו  החוק

 Ò¯Ó· ˜¯ ˙È ˘ Ò Î˙‰ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÂ¯ÂÙ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2007 - ÔÂ˘‡¯‰ ˘‚ÙÓ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘ 
-ÂÓ˜Â‰˘ ÈÂ‚È‰‰ È˙ÂÂˆ ÂÏÚÙ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ÈÎÂ  . ÈÏÂÈ· ˜¯2007 ˙ÂÂˆ Ò Î˙‰ 

 Ú„ÈÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â·‚ ‰ ˙Â¯‚‡‰ ‡˘Â · ÔÂ„Ï ÏÁ‰˘ ÌˆÓÂˆÓ ÈÙ ÏÚ
˜ÂÁ‰. 

__________________ 
 .החו* והחינו , השיכו , הביטחו , משרדי האוצר 77
נעשתה ג  ביקורת " השירות לציבור" בנושא 2002במסגרת ביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשנת  78

111' עמ, )ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2003 ראו , "פעילות הממוני  על יישו  חוק חופש המידע"על 
 .163 161' הפרק הד  בפעילות הממוני  עמ, 126 
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הדר' השנייה שבה פעל משרד המשפטי  כדי להנחות ולעדכ  את הממוני  והעוסקי  בנושא  .2

הפצתו בקרב הממוני  ופרסומו באתר האינטרנט , חופש המידע הוא הוצאתו של ידיעו  העוסק בכ'
סקירת , הידיעו  כלל סיכו  מידע הנוגע לעבודת  השוטפת של הממוני . של משרד המשפטי 

 .סקי די  בנושא ומידע כלליפ
„·Ï· ÌÈ ÂÚÈ„È ‰Ú·¯‡ ÂÓÒ¯ÂÙ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·Óˆ„· ÌÒ¯ÂÙ ÔÂ¯Á‡‰ ÈÎÂ

2003 -ÔÎ È ÙÏ ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î  . Ú„ÈÓ ıÂ¯Ú· ˜ÙÒÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ
‰Ê ,Ú„È ˙¯˘Ú‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚÏ ·¯ ¯ÊÚÏ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰È‰˘ , ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙ÓÏ
‡‰˜ÈÒÙ‰ ‡˘Â · Ì ÂÎ„ÚÏÂ ˙Â„ÈÁ.  

✯  
Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙Â·È˘Á , ˘˙‰"Á-1998 , ˙ÂÎÊ ‰˜È˜Á· Ô‚ÚÓ ‡Â‰˘ ÍÎÓ ˙Ú·Â 

˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯Ó Ú„ÈÓ Ï·˜Ï È‡ÎÊ ·˘Â˙ Â‡ Á¯Ê‡ ÏÎ ‰ÈÙÏÂ ,˜ÂÁ· Ô˙¯„‚‰Î . ˘Â„ÈÁ‰
Ú„ÈÓ ˜¯ ‡ÏÂ È¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡ ÏÚ· Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ ‰ ˜Ó ‡Â‰˘ ÍÎ· ‡Â‰ ˜ÂÁ·˘ 

ÔÈ¯˘ÈÓ· ÂÏ Ú‚Â ‰ ,Â˙˘˜·Ï ÌÚË‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ˘¯„ÈÈ˘ ‡Ï· . Ú„ÈÓ ÔÈ· ÔÈÁ·Ó ˜ÂÁ‰
 ˙Â·ÈÂÁÓ Ô‰˘ Ú„ÈÓ ÔÈ·Â Ô˙ÓÊÈÓ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯˘

˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈÙÏ ‰˘˜· ÈÙ ÏÚ Â˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï . ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ‡Â‰ ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ·. 

·  ˙¯Â˜È·· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÂÓ˘ÈÈ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˜„27 ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ ) Ô‰·20‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ( ,
ÂÓÂ˘ÈÈ ˙„ÈÓ·Â ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‡È‰Â . ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰

ÂÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜··Â ·˜ÚÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓÂ È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· Ì˘ÂÈÓ Â È‡ ˜ÂÁ‰˘. 
Î ˙‡ ‰„ÈÙ˜· ‡ÏÓÏ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÏÚ Ï˜‰ÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÒÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â·ÂÁ‰ Ï

Ú„ÈÓ‰ ˙‚˘‰· ÌÈ ÂÙ‰ , Ì˙˘˜·Ï ¯˘‡· Ô˙ËÏÁ‰ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ· ÌÈ ÂÙÏ ÚÈ„Â‰Ï Ô‰ÈÏÚ
˜ÂÁ· Ô‰Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÍÂ˙· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÂÒÓÏÂ . ˙‡ ÊÎ¯Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

‡ÏÓ ‰È‰È ‡Â‰˘ ÔÙÂ‡· Ë ¯Ë È‡‰ È¯˙‡· ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ,˘È‚  ,˙È‡Ï Ï˜ ¯Â
ÔÎ„ÂÚÓÂ .ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„ ‰ ˘ ÏÎ· ÌÒ¯ÙÏ „ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ ,‰ ÂÓÓ ÁÂ„ ‰Ê ÏÏÎ· , ˘¯„ Î

 ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÈÚÏ „ÈÓÚ‰ÏÂ ÂÁÂÎÓ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙·Â ˜ÂÁ·
¯Â·ÈˆÏ ˙Â·È˘Á Â‡ ‰ÚÈ‚  Ô‰Ï ˘È˘Â ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ . „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ

˘ Â ÌÈËÙ˘Ó‰"Â‚¯‡Ï „ÁÈ ÂÏÚÙÈ Ó „ˆÈÎ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙‡ ÂÁ È Ì˙¯‚ÒÓ·Â ‰Î¯„‰ ÈÓÈ Ô
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÈÎÂ ,˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ , ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ

ÂÁÂÎÓ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙·Â ˜ÂÁ· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ Â˜È˙ ˙Ò Î‰.  


