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הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל
 .41קבלת מידע אודות דרכיו של השלטון לשם פיקוח על פעילותו
והסייגים לכך
 .42חשיפת מידע בפני הציבור  -מידע הנוגע לייצוא בטחוני
ישראלי לרואנדה
 .43יישומו של חוק חופש המידע על הרשות השופטת
 .44קבלת מסמכים הקשורים לקבלת רישיון קבלן שירות
 .45קבלת מידע על תוצאות בחינות המיצ"ב

234
240
340
360

פרק י"א :שיקולי הרשות הציבורית (סעיף  10לחוק)

375

 .1הדין
 .2כללי
 .3מידע לגבי תעריפים  -היקפי פעילות של שירותי בריאות כללית
 .4מסירת מידע הקשור לעררים לפי סעיף  359לחוק הביטוח
הלאומי (סעיפים  10-8לחוק חופש המידע)

375
375
377

י

231
232

383

תוכן עניינים

פרק י"ב :מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים (סעיף 11
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

387
387
388

פרק י"ג :תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב (סעיף 12
לחוק)

391

פרק י"ד :הגנה על צד שלישי (סעיף  13לחוק)
 .1הדין
 .2פרסום שמות משתתפים  -פניה לקבלת הסכמתם  -קבלת
הסכמת צד ג'
 .3זכות הצדדים השלישיים (סעיפים  13ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .4טענות נגד החלטה מינהלית חדשה (סעיפים  13 ,7ו 17 -לחוק
חופש המידע)
 .5האיזון בין זכותו של בעל הדין להגיע לגילוי האמת ולעשיית
צדק בעניינו ,מול הפגיעה בפרטיות צד שלישי שאינו צד לתובענה
 .6כנגד זכות הציבור לדעת כיצד מיושם "נוהל גילוי מרצון" ומה
הישגיו ברשות המיסים ,עומד האינטרס הציבורי שבקיום
הליכים אלה (סעיפים  ,9 ,8 ,7 ,1ו 13 -לחוק חופש המידע)
 .7הזכות למידע היא זכות בעלת "אופי חוקתי" ובין תכליותיה
המרכזיות ,אם לא העיקרית שבהן ,מתן אפשרות בידי הציבור
לפקח על פעולות השלטון (סעיפים  13 ,10 ,9 ,8 ,1ו 17 -לחוק
חופש המידע)

יא

397
397
398
399
401
402

403

404

תוכן עניינים

 .8על-מנת לחסות תחת החריג הקבוע בסעיף (9א)( )1לחוק חופש
המידע שעניינו הגנה על מידע הנוגע ליחסי החוץ של המדינה יש
להצביע על "חשש" לפגיעה ביחסי החוץ (סעיפים ,11 ,10 ,9 ,8 ,1
 14 ,13ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .9מסירת מידע בהתאם לחוק חופש המידע אודות פעילותה של
המחלקה לחקירת שוטרים (סעיפים  11 ,10 ,9 ,8ו 13 -לחוק
חופש המידע)
 .10אל מול תכליות מרחיבות של הוראת הסודיות עומדות

406

409

תכליות נוגדות שיש בהן כדי להוביל לעמדה פרשנית המצמצמת
את היקף הסודיות (סעיפים  17 ,13 ,11 ,10 ,9 ,1ו 20 -לחוק חופש
המידע)
 .11גם אם למבקש המידע על-פי חוק חופש המידע ,ישנו אינטרס
כלכלי-מסחרי בחומר המבוקש בהיעדר הגבלה על-פי דין ,ברירת
המחדל היא חשיפת המידע שבידי הרשות

413

פרק ט"ו :סייגים לתחולת החוק (סעיף  14לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

415
415
418

 .3שקיפות הינה בת-איזון אל מול זכויות אדם מתנגשות ואל מול
אינטרסים ציבוריים שונים (סעיפים  9ו 14 -לחוק חופש המידע)
 .4קבלת מידע ומסמכים שונים מן המועצה המקומית (סעיפים
 14-8לחוק חופש המידע)
 .5קבלת נתונים סטטיסטיים אודות היקף השימוש בנוהל הגבלת
מפגש עורך-דין-עציר עלולה לפגוע בביטחון המדינה (סעיף 14
לחוק חופש המידע)

יב

410

422
424

425

תוכן עניינים

 .6מסמכים המצויים בידי המשרד לאיכות הסביבה אינם תחת
הסייג של סעיף  14לחוק
 .7קבלת מידע מהמשרד להגנת הסביבה לגבי מפגעי זיהום
 .8תכתובות פנימיות או חומר חקירה אינם ניתנים לעיון מכוחו
של חוק חופש המידע (סעיפים  9ו 14 -לחוק חופש המידע)

433

פרק ט"ז :דיוני הוועדה המשותפת (סעיף  15לחוק)

437

פרק י"ז :תיקון מידע (סעיף  16לחוק)

439

פרק י"ח :עתירה לבית-המשפט (סעיף  17לחוק)
 .1הדין
 .2תכליתו של סעיף (17ג) לחוק
 .3הקריטריונים להתרת יציאתם של פלסטינים מרצועת עזה -
עתירה למסירת הנוהלים
 .4ה"מסננת" של סעיף (17ד) לחוק  -פרשנות
 .5אל מול תכליות מרחיבות של הוראת הסודיות עומדות תכליות
נוגדות שיש בהן כדי להוביל לעמדה פרשנית המצמצמת את היקף

441
441
442

הסודיות (סעיפים  17 ,13 ,11 ,10 ,9 ,1ו 20 -לחוק חופש המידע)
 .6על-מנת לחסות תחת החריג הקבוע בסעיף (9א)( )1לחוק חופש
המידע שעניינו הגנה על מידע הנוגע ליחסי החוץ של המדינה יש
להצביע על "חשש" לפגיעה ביחסי החוץ (סעיפים ,11 ,10 ,9 ,8 ,1
 14 ,13ו 17 -לחוק חופש המידע)

יג

427
430

444
446

449

452

תוכן עניינים

 .7הזכות למידע היא זכות בעלת "אופי חוקתי" ובין תכליותיה
המרכזיות ,אם לא העיקרית שבהן ,מתן אפשרות בידי הציבור
לפקח על פעולות השלטון (סעיפים  13 ,10 ,9 ,8 ,1ו 17 -לחוק
חופש המידע)
 .8זכות הצדדים השלישיים (סעיפים  13ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .9טענות נגד החלטה מינהלית חדשה (סעיפים  13 ,7ו 17 -לחוק
חופש המידע)
 .10תחרות בין השיקול הביטחוני לבין השיקול המצדד במסירת
המידע על בעלי היתר כניסה לכנסת (סעיפים  ,10 ,9 ,8 ,2ו17 -
לחוק חופש המידע)
פרק י"ט :אגרות (סעיף  18לחוק)
 .1הדין
 1.1סעיף  18לחוק
 1.2תקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט1999-
 .2תקנות חופש המידע מחייבות תשלום אגרה בגין המידע
 .3רואי חשבון וזכאותם לקבל את המידע באמצעות תכנית שע"מ
המופעלת על ידם .שע"מ הינה יחידת סמך במשרד האוצר,
הכפופה מינהלית לרשות המיסים ומספקת שירותי מחשוב
לרשות המיסים ,למינהל הכנסות המדינה וללקוחות חוץ
 .4מסירת מידע וחיוב מעל לאגרה הקצובה בתקנות מחמת שעות
עבודה רבות
 .5פיצול בקשה למידע לשתי בקשות  -בסמכות ובשיקול-דעת
הממונה

יד

455
457
459

460
463
463
463
463
467

469
477
482

תוכן עניינים

פרק כ' :שונות  -ביצוע ותקנות  -שמירת דינים  -תחילה
(סעיפים  21-19לחוק)
 .1הדין
 .2זכות העיון מכוח תקנות העיון או מכוח חוק חופש המידע
 .3קיומו של סעד חלופי לקבלת המידע במסלול של תקנות חופש
מידע אגרות

488

פרק כ"א :תקנות חופש המידע ,התשנ"ט1999-

491

פרק כ"ב :תקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט1999-

495

פרק כ"ג :תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה
לעיון הציבור) ,התשס"ט2009-

499

טו

483
483
484

