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 43903-8-20עת"מ  מחוז בירושליםבבית המשפט ה

 לעניינים מנהלייםבשבתו כבית משפט 

 580207199, ע"ר נגד אלימות סיוע לנשים ונערות עמותת העותרת: 

א ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק לע"י ב"כ עוה"ד גדיר ניקו
מור ו/או -ויס ו/או גיל גן-אברהםו/או שרון ו/או עודד פלר 

ר ו/או משכית בנדל ו/או וחיו ו/או עביר ג'ובראן דכו-דבי גילד
 טל חסין ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי ו/או סנא אבן ברי

 , מהאגודה לזכויות האזרח בישראל  
 16072 נצרת 51070ת"ד 

 04-8526331; פקס': 04-8526333טל':   
 gadeer@acri.org.ilדוא"ל:  ;8615142-050נייד: 

 -דגנ-

 משטרת ישראל : ההמשיב

 "י פרקליטות המדינהע
 משרד המשפטים, ירושלים  

 

 עתירה מינהלית
 [1998 –פי חוק חופש המידע, תשנ"ח -על]

 כדלקמן: ,להורות למשיבה הנכבדמוגשת בזאת עתירה מינהלית, ובה מתבקש בית המשפט 

מקרי רצח של נשים ערביות,  62-סטטוס תיק החקירה בכל אחד מאודות  למסור לעותרת מידע .א

 , ובין היתר:לעתירה 1נספח ע/המופיעים ברשימה שב

 פתוח;עודנו באם תיק החקירה  (1

 ;סגירהמהי עילת הו ,נסגרהחקירה באם תיק  (2

 תיק שם;הומה מספר  ,הועבר לפרקליטות המדינה החקירה באם תיק (3

 ומה מספר ההליך;  ,באם הוגש כתב אישום (4

 .למשטרה באם היו תלונות בעבר מצד הקורבן (5

כל אחת מן מידע סטטיסטי אודות מקרים של רצח נשים ערביות, שאירעו בלמסור לעותרת  .ב

 באם :ובין היתר ,באותם מקרים חקירההסטטוס תיק כך שהמידע יכלול , 2018-2008 השנים

מהי ו נסגרובאם  ,הוגש כתב אישוםבאם  ;הועבר לפרקליטותבאם  ;תיק החקירה עודנו פתוח

 .הסגירהעילת 
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חר רלוונטי בדבר מדיניות מידע אהל ו/או ההנחיות ו/או כל ומהנ קהעתלמסור לעותרת  .ג

נשים של רצח צווי איסור פרסום בתיקי להטלת מטעמה בקשות הגשת ענין ביבה משה

 , ובמיוחד כאשר אין מעורבות של נאשם שהוא קטין.מהאוכלוסיה הערבית

אודות עבירות האלימות כלפי נשים ואודות  סטטיסטייםכמותיים ו לפרסם דרך קבע נתונים .ד

תיקי החקירה בעבירות אלו, כך שנתונים אלו יהיו בפילוח לפי שייכותן הקבוצתית של הנשים 

 קורבנות עבירות האלימות, ובין היתר פילוח על רקע לאום, דת ומעמד בישראל.

, תשנ"ח לפי חוק חופש המידעלבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בעתירה זו, העוסקת בבקשה 

, 2000 – לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס 2, וזאת לפי פרט 1998 –

בעיר הוא משום שמקום מושבו של הממונה על חופש המידע אצל המשיבה  ,וסמכות מקומית לדון בה

 .ירושלים

 ואלה נימוקי העתירה:

 מבוא

 אודות סירובה של משטרת ישראל )המשיבה( להעביר לידי העותרת מידעניינה של עתירה זו הוא ע .1

 105, מתוך מהאוכלוסיה הערבית ונערות מקרים של רצח נשים 62-ב הפליליות ותגורל החקיר

העותרת ביקשה לקבל מידע בדבר השלב בו נמצא . 2018 - 2008כאלו שאירעו בין השנים מקרים 

עילה; באם הועבר לפרקליטות  לובאיו נסגראם ב עודנו פתוח;תיק האם בעיקר: בותיק החקירה, 

 ובאם הוגש בו כתב אישום.

חוק )להלן:  1998 –המידע, תשנ"ח חוק חופש  בטענה כי ,המשיבה דחתה את בקשת העותרת למידע .2

( מחריג מתחולתו את מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל ו/או החוק חופש המידע

ה. עוד דחתה המשיבה רדע שנאסף או שנוצר לצורכי חקייסמכות חקירה לגבי מוגופים שיש להם 

עלול להביא  ,דתו את בקשת העותרת למידע אודות נשים ערביות, בטענה שפילוח על בסיס מוצא

את אותן אוכלוסיות עלול להביא שמה  ,רגשותיהןלפגוע ב ובכך "העלתיוג אוכלוסיות בהיבטי פשי"

 אחרת! כך ולא ו.בשלום הציבור ובטחונתגובות שיפגעו לכדי 

אינה חדשה, היא אף אימצה לה אותה כמדיניות בשנים  בענין "התיוג" עמדתה הנ"ל של המשיבה .3

 הנדרשכך סירבה המשיבה להעביר פילוח לפי אוכלוסיות בנושא רצח נשים, גם כאשר  .האחרונות

מגדרי. המשיבה הסכימה  שוויוןהאישה ו מעמד ובכללן הועדה לקידוםת הכנסת, וועד ידי-כך עלל

 המשיבה משום מה ."ם"לא יהודי-" ום"יהודי בלבד: קטיגוריותלפי שתי בפילוח להעביר נתונים 

ש"התיוג" של האוכלוסיה היהודית עלול לפגוע ברגשות אוכלוסיה זו ולהביאה לידי אינה חוששת 

לפי מדיניות ושמורים ככל הנראה חששות מעין אלו  .בטחונובשלום הציבור ותגובות שיפגעו ב

 .בלבד לקבוצות מיעוט ,המשיבה



3 
 

 .הוא רצח על בסיס מגדרי, והוא הביטוי הקיצוני ביותר לתופעת האלימות כלפי נשים רצח נשים .4

ת הם רחבים במיוחד. יברבקרב האוכלוסיה הע הממדי , אולםחוצה קהילות ומדינות זו תופעה

משתייכות לחברה הערבית. לתמונת מצב כאובה זו, גורמים כמחצית מהנשים הנרצחות בישראל 

 אוזלת ידן של רשויותקשורים לאבל רבים אחרים  ,רבים, חלקם נעוצים בתרבות הפטריארכאלית

צבת המשיבה י. בראש רשימת אותן רשויות נובהרתעת הרוצחים השונות בטיפול בתופעה המדינה

, מיצוי הדין עם העבריינים וקידום הערביות םנשיהפשעים כלפי  אותם מי שמופקדת על חקירת –

 ההרתעה הנדרשת בתחום. 

מעטים הם  שכןהוא לקוי ביותר.  ,תפקוד המשיבה בתחום חקירת מקרי רצח של נשים ערביות .5

מה שמסכל אפשרויות מיצוי הדין וקידום  כתבי אישום,בהם  יםוגשהממקרי הרצח המפוענחים ו

' של המשיבה בהגשת בקשות מטעמה קלה על ההדקמדיניות 'מצב עגום זה, מתווספת ל ההרתעה.

קידום הנושא  תמונע מדיניות זולהטלת צווי איסור פרסום בתיקי חקירה של רצח נשים ערביות. 

 .תופעת רצח הנשים ותפקוד הרשויות בהיקשר זה אודותהציבור  מודעותציבורית והעלאות 

אודות פעילות המשיבה בתחום הטיפול  הסתרתם של פרטי מידע בסיסיים מהעין הציבורית .6

רות האלימות כלפי הנשים הערביות, הוא אחד הכשלים המרכזיים הקיימים המסכלים את בעבי

הטיפול וההתמודדות הנכונים עם תופעה. החוסר בנתונים פוגע ביכולת הציבור והארגונים 

לזהות את  ;שינויהמגמות ואת תופעה המאפייני  את הפועלים בתחום, דוגמת העותרת, לזהות

 משיבה.הלהציע מדיניות ופתרונות, ולעקוב, לפקח, ולבקר את עבודת  ;המשיבה בפעילותהכשלים 

סירובה של המשיבה להעביר את המידע הנדרש בטענה שפילוח לפי זהותן הלאומית של הנרצחות,  .7

גובות שיפגעו לכדי ת תןלהבאוברגשותיהן  העילפג ,אוכלוסיות בהיבטי פשיעה "עלול להביא "לתיוג

בשלום הציבור ובטחונו, אינו אלא אמתלה שנועדה להסתיר מעיני הציבור את כשלונה של המשיבה 

כך גם סירובה בטענה שמערכי  למנוע מעקב, פיקוח וביקורת ציבוריים.וכדי בטיפול בתופעה, 

וא המודיעין והחקירות של משטרת ישראל מוחרגים מתחולת חוק חופש המידע. המידע הנדרש ה

נגנז  באםהועבר לפרקליטות, וע כללי אודות גורל תיקי החקירות. באם תיק החקירה פתוח או מיד

בכל תכלית אחרת ולא בחקירה ם לא תפגע לא שחשיפתם מסוגי המידע הוגש בו כתב אישום, ה או

 המחוקק את הגופים שיש להם סמכויות חקירה. גיהחר לשמה

אחיזה בחוק חופש המידע ובחריגים  כל למידע אין להםנימוקי המשיבה לדחיית בקשת העותרת  .8

מחייב האינטרס הציבורי המשיבה בנימוקה לא נתנה כל משקל ל תירה מזו,אך ישעוגנו במסגרתו. 

המידע דווקא במקרה זה, ובשל הערכים והזכויות שניצבים בבסיס הסגויה עסקינן, העברת 

 .המשיבה זו שלהחלטה הפוכה מו המבוקש
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 לעתירההצדדים 

העותרת 'עמותת סיוע לנשים ונערות נגד אלימות, היא עמותה פמיניסטית שנוסדה בנצרת בשנת  .9

, ופועלת לשם קידום מעמדן של הנשים הערביות בישראל ולגילוי וביעור כל סוכי האלימות 1992

נגדן. העמותה הייתה הראשונה במדינה לפתוח מקלטים ומוקד סיוע טלפוני עבור נשים ערביות 

 פגעות תקיפה מינית. העמותה מפעילה מקלט לנשים ושתי דירות מעבר לנשים ונערות במצוקה.נ

משטרת ישראל. המידע המבוקש נשוא עתירה זו, מצוי ברשותה של המשיבה, אשר  –המשיבה  .10

 באמצעות הממונה על חוק חופש המידע אצלה, דחתה את בקשת העותרת לקבלת המידע. 

 הפרק העובדתי

 פניות העותרת

מאותם  43-נשים ונערות ערביות. בנוגע ל 105נרצחו בישראל על רקע מגדרי,  2018-2008ין השנים ב .11

שערכה מה עלה בגורל תיק החקירה הפלילית שניהלה וחיפוש מקרי רצח, ידוע לעותרת לפי מעקב 

אין בידי העותרת  –מקרי רצח  62 –המשיבה. אולם בנוגע לרב מקרי הרצח שאירעו באותן שנים 

 כמו כלל הציבור, כל מידע בדבר תוצאות החקירה הפלילית.

 62-בדבר גורל תיקי החקירה בפנתה העותרת אל המשיבה וביקשה לקבל מידע  5.6.2020ביום  .12

את המידע המבוקש יכלול כך ש, 2018עד  2008ת, שאירעו בין השנים ומקרים של רצח נשים ערביה

 הבאים: פרטים ה

 החקירה עודנו פתוח;באם תיק  .א

 ;הסגירה, ומהי עילת נסגרבאם התיק  .ב

 באם התיק הועבר לפרקליטות המדינה, ומה מספר התיק שם; .ג

 באם הוגש כתב אישום, ומה מספר ההליך;  .ד

 .למשטרה באם היו תלונות בעבר מצד הקורבן .ה

צווי בענין הגשת בקשות מטעמה להטלת עוד ביקשה העותרת לקבל מידע אודות מדיניות המשטרה  .13

איסור פרסום בתיקי רצח של נשים מהאוכלוסיה הערבית, ובמיוחד כאשר אין מעורבות של נאשם 

 שהוא קטין.

 2כנספח ע/, 5.6.2020פנייתה של העותרת מיום  מצ"ב



5 
 

, ובכלל זה, כי רצח נשים על רקע מגדרי הוא חשיבות המידע הנדרש עמדה בפנייתה עלהעותרת  .14

וישפר את  ישרת את המטרה הציבורית לצמצום התופעה המידע סוגיה ציבורית חשובה, כי מסירת

לבצע מחקר מקיף אודות טיפול הרשויות במקרי  לעותרת יאפשרכמו כן , דרכי ההתמודדות עמה

 והאתגרים העומדים בפני מיצוי הדין עם הנאשמים. ,נשים ערביות של רצח

גורל המבוקש אודות  ידעבקשת העותרת למהדוחה את המשיבה התקבלה תשובת  7.7.2020ביום  .15

חוק ( ל9)א()14 -( ו8)א()14. המשיבה טענה כי סעיפים ערביות רצח נשיםשל במקרים החקירה תיקי 

גופים שיש להם סמכות חקירה לגבי מידע שנאסף או שנוצר  ,החוק מתחולתים מחריג, המידעחופש 

 ., וכן את מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראללצורכי חקירה

נשים  תיקי רצח של אודות מידעקבל את בקשת העותרת לדחתה  גם המשיבהזו בלבד, אלא ש לא .16

כי העברת מידע מפולח לפי שייכות קבוצתית, במקרה עסקינן של הקורבנות, עלול ערביות, בטענה 

( לחוק חופש 1)א()9להביא לפגיעה בשלום הציבור ובטחונו, תוך שהמשיבה מפנה להוראות סעיף 

ע כי רשות ציבורית לא תמסור מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה המידע הקוב

 , וכדברי המשיבה בעניין זה:והציבור

"באשר לבקשתכם לקבלת מידע אודות נשים ערביות אנו דוחים 
דת/גזע/אזור /מוצאחלק זה של בקשתם, העברת נתונים על פי 

ים וקורבנות, עלול להביא עים, מורשדחשו מגורים של נילונים,
לתיוג אוכלוסיות בהיבטי פשיעה ולפגיעה ברגשותיהן של 

כן, תיוג מסוג זה עלול לגרור פגיעה בשלום -אוכלוסיות שונות. כמו
לאור הציבור ובטחונו, כתוצאה מתגובות האוכלוסייה לתיוג, 

יכם נתונים אודות נשים שלא דלילהעביר האמור מצאנו לנכון 
 )ההדגשה לא במקור. ג.נ.( ."מהמגזר היהודי

 3כנספח ע/, 6.7.2020משיבה הנושאת תאריך ה תשובת מצ"ב

לא "נשים של רצח מקרי אודות המסוכם בתוך טבלה,  חלקיהעבירה במקום זאת, מידע המשיבה  .17

עד  2013בין השנים לפי נתונים שברשות מדור נפגעי עבירה כהגדרת המשיבה,  מהמגזר היהודי"

לא מהמגזר קורבנות הרצח נכנס לקטיגוריה " נשים הערביותל בנוסף לא ברור לעותרת מי .2018

מקרים בכל אחת מהשנים , אבל בהשוואה לנתונים שאספה העותרת לאורך שנים, מספר ה"היהודי

שאירעו באותן נשים ערביות  מקרי הרצח של טבלה של המשיבה, עולה על מספרלפי ה 2018-2013

  עותרת.ידי ה-עלהמתועדים שנים ו

" לפי הנתונים שהעבירה לא יהודיותבטבלה שלהן השוואה בין מספר מקרי הרצח של נשים " .18

 :2018 – 2013ספר המקרים שתועדו על ידי העותרת בין השנים המשיבה, לעומת מ

 לא יהודיותמספר מקרי רצח נשים  שנה

 לפי הטבלה של המשיבה

 ערביותמספר מקרי רצח נשים 

 לפי תיעוד העותרת

2013 16 14 

2014 10 7 

2015 16 15 
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 לא יהודיותמספר מקרי רצח נשים  שנה

 לפי הטבלה של המשיבה

 ערביותמספר מקרי רצח נשים 

 לפי תיעוד העותרת

2016 16 10 

2017 9 7 

2018 17 12 

 

בין נתוני המשיבה לבין נתוני העותרת מדגימים עד כמה הקטיגוריה המספריים הנ"ל הפערים  .19

, " אינה משקפת תמונת המצב האמיתית בהקשר ל"נשים הערביות"לא יהודיותשיצרה המשיבה "

המספרים שמסרה המשיבה אין . המידע המבוקש הוא קריטי להבנת התופעה והטיפול בה ועד כמה

תמונה מהימנה אודות טיפול המשיבה בתיקי בהם כדי לענות על מטרות אלו, ולא ניתן לקבל מהם 

 רצח של נשים ערביות בישראל.

 והעניין הציבורי במידע המבוקשרצח נשים בחברה הערבית 

לפי מעקב שמנהלת העותרת, רצח נשים הוא הביטוי הקיצוני ביותר לתופעת האלימות כלפי נשים.  .20

נשים ונערות ערביות. ומתחילת השנה  114נרצחו בישראל על רקע מגדרי,  2019 – 2008בין השנים 

 נשים ערביות. 8הנוכחית נרצחו עד לכתיבת שורות אלו, 

 4כנספח ע/עד ליום הגשת העתירה,  2008ו מאז רשימה בשמות הנשים והנערות שנרצח מצ"ב

מי הסופרת הפימיניסטית דיאנה ראסל  פשע שנאה המבוסס על מגדר.מוכר כ Femicide רצח נשים .21

להגדירה: ו, היתה הראשונה לחקור את התופעה 1976"פמיסייד" עוד בשנת  המונחשטבעה את 

וכי מעשי רצח אלו נעשים ממניעים סקסיסטיים  ,"הריגה מכוונת של אישה בשל היותה אישה"

 . על האישהושל בעלות  ומתוך תחושות של עליונות גברית

Consuelo Corradi, Chaime Marcuello-Servós, Santiago Boira, Shalva Weil, "Theories of 

Femicide and their significance for social research", Current Sociology. 64 (7): 975–995. (2016) 

 לחברה הערבית. אךתופעת רצח נשים קיימת בקרב כל החברות והקהילות שבעולם ואינה מיוחדת  .22

בהשוואה לשאר האוכלוסיות  הוא בהחלט חריג הערבית בישראלאוכלוסיה ההיקף התופעה בקרב 

מחצית מהנשים הנרצחות בישראל הן נשים ערביות. שיעורים אלו גבוהים כ ,מדי שנה. במדינה

ב כאוב זה צמל משמעותית מחלקן של הנשים הערביות מתוך כלל אוכלוסיית הנשים בישראל.

ומעמדן המוחלש  תרבות הפטריארכלית הדומיננטית בחברה הערביתגורמים רבים, חלקם נעוצים ב

 שנכשלו ,אבל רבים אחרים קשורים לאוזלת ידן של רשויות המדינה השונות ,של הנשים הערביות

 .וביצירת ההרתעה הראויה בתחום כךשם בהקצאת המשאבים הדרושים ל, ופעהבטיפול בת עד כה

https://femicideincanada.ca/sites/default/files/2019-05/theories.pdf
https://femicideincanada.ca/sites/default/files/2019-05/theories.pdf
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פי נתונים  לע, ערביותהיו הן מ, שליש בידי בני זוגןנשים  42נרצחו בישראל  2013-2016בין השנים  .23

נתונים אלו הם הנתונים  .של הוועדה הבין משרדית לבדיקת מקרי רצח של נשים בידי בני זוגן

הרשמיים היחידים כמעט המפולחים לפי שייכותן הלאומית של הנשים קורבנות עבירות האלימות, 

 האשה כאשר רצח וזאת, מתופעת רצח הנשים רק לחלקמדובר בנתונים חלקיים המתייחסים  אך

בעקבות , 2014-חלה את עבודתה בהזוג, היות וזהו מנדט הוועדה הבין משרדית שה ןידי ב-מבוצע על

 החלטת ממשלה בעניין. 

, של אלימות במשפחהשים בדגש על רקע רצח וניסיונות לרצח של נדוח מרכז מחקר ומידע של הכנסת, 

 (דוח רצח וניסיונות רצח של נשים)להלן:  16.11.2017-פורסם ב

-במיוחד בחברה הערבית רצח נשים מבוצע גם עלוידי בני זוג, -אולם רצח הנשים אינו מבוצע רק על .24

. ידי שכירי חרב-אפילו עללאחרונה דוד והאבא, בן ה אח,הכמו  ,ידי בני משפחה אחרים של הקורבן

רלוונטים כאן הדברים הבאים של המפקח הארצי על טיפול באלימות במשפחה במשרד הרווחה, 

בשנים האחרונות ישנה עלייה בשיעור הנשים הערביות מקרב ..אנו עדים לכך כי "עו"ס סאיד תלי: 

בידי בן זוג, הן מהוות את רובן המכריע של קורבנות הנרצחות. נוסף לשיעורן הגבוה מקרב הנרצחות 

 ית." בתופעת הרצח בידי קרוב משפחה שאינו בן זוג, המאפיינת בעיקר את החברה הער

הודעת דובר לרגל היום העולמי למאבק באלימות נגד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 24.11.2016, נשים

היא הרשות הציבורית המחזיקה במידע המקיף ביותר אודות עבירות האלימות המשיבה  .25

ן עבירות ומיצוי הדין עם מבצעיהן. אולם ומי שמופקדת על חקירת אות המבוצעות נגד נשים,

קורבנות בוצתית של הנשים למסור מידע המפולח לפי שייכותן הק כמדיניותמסרבת  המשיבה

פילוח הנתונים לפי , והם כי לפניית העותרת ההעבירה, מנימוקים דומים לאלו שהעלתה בתשובת

אוכלוסיות בהיבטי פשיעה, דבר שיפגע ברגשותיהם ויביא  "תיוג"ל מוצא/דת/גזע וכו' עלול להביא

 ות שיפגעו בשלום הציבור ובטחונו.אותן אוכלוסיות לכדי תגוב

 מרכז לבקשתמפולחים  נתונים למסור 2017בנובמבר  ירבה המשיבהסוכחלק ממדיניות זו,  כך .26

 ושוויוןהאישה  מעמד לקידום ת הכנסתועד ידי על שהוזמן דוח הכנסת, עבור של המחקר והמידע

רצח וניסיונות לרצח של "באותו דוח  .נשים נגד באלימות למאבק הבינלאומי היום לרגל ,מגדרי

בשנים  ובכללם כי ,נשים רצחלרצח ונסיונות עבירות אודות  הובאו נתונים קשים ביותרנשים" 

בשנים  ( "לא יהודיות";53%-נשים )כ 60נשים, מתוכן  113נרצחו בישראל על רקע פלילי  2013-2016

תיקים בגין ניסיון לרצח אישה, בכמחצית מהקורבנות  238נפתחו במשטרת ישראל  2016-2007

 ם "לא יהודיות"., הן נשיבעבירות ניסיון לרצח של אשה

ות מיעל תיקי אלשל הכנסת,  לדרישת מרכז המחקר והמידע נתוניםכך גם סירבה המשיבה למסור  .27

גם כן בכך שהדבר עלול להוביל , ונימקה זאת הןבפילוח לפי ארצות מוצא שלנגד עולות במשפחה 

נזק ל של הכנסת, כותבי המסמךהתייחסו  זו הבעקבות תשוב .בהיבטי פשיעהלתיוג האוכלוסיה 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26/2_fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf
https://www.molsa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&webid=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&itemid=762
https://www.molsa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&webid=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&itemid=762
https://www.molsa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb-5c7e-40f4-bdc1-20a68f9aa9e8&webid=57bafbcd-ffba-4897-85eb-c3379813c505&itemid=762
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חקירת הנתונים לפי פילוח .." וציינו כי ,מוצאבפילוח לפי ארצות באי העברת המידע שעלול להיגרם 

זה עשויה לסייע במיקוד הבעיה ובשיפור הטיפול בה, לא רק על ידי משטרת ישראל, אלא על ידי 

ים המבקרים את גורמים נוספים, ובהם רשויות הרווחה, מערכת החינוך, מערכת הבריאות וגופ

 ".הקליטה והתפוצות ,פעילות הממשלה, כדוגמת הכנסת בין היתר באמצעות ועדת העלייה

-פורסם ב, 2עמ' , נתונים על אלימות במשפחה כלפי עולותדוח מרכז מחקר ומידע של הכנסת, 

20.11.2017 

עמדתה של המשיבה הדוחה בקשות גם של הכנסת למידע מפורט לפי אוכלוסיות, נמשכת עד יומנו  .28

 8.7.2020זה, וביקורת מטעם מרכז מחקר ומידע של הכנסת בענין הושמעה לאחרונה בדיון מיום 

 בפני ועדת הכנסת המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית.

, פרוטקול ישיבה בנושא "רצח נשים"למיגור הפשיעה בחברה הערבית,  הוועדה המיוחדת של הכנסת

 .3-2, בעמודים 8.7.2020, מיום 7מס' 

מפולח לפי קבוצות מדיניות זו של המשיבה הדוחה בהקשרים מסויימים העברת מידע יצויין כי  .29

, הודיעה מחלקת 2019לאחרונה, באוגוסט  אךמפכ"ל המשטרה היוצא. ידי -תוותה עלהו ,אוכלוסיה

ידי -בג"צים בפרקליטות המדינה, לארגון "לביא" שפנה בנושא, כי מדיניות זו תיבחן מחדש על

לבחון לגופה  ישת מ"מ מפכ"ל המשטרה, יינחמפכ"ל המשטרה החדש לכשיבחר, וכי עד אז ולפי ה

בדק באם קיים חשש קונקרטי כל בקשה למידע מפולח לפי אוכלוסיה, וכי במסגרת הבדיקה יי

 ומבוסס לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו המצדיק שלא למסור את המידע המבוקש.

, אתר מגזריים פשיעה נתוני לפרסום תתיר המשטרה :הרצח במקרי העלייה רקע על, לוי לירן

 5ע/  כנספח "במצ ,צים"בג מחלקת של התשובה מכתבמופיע גם  כתבהב. 23.9.2019וואלה", "

אולם, למרות הדברים הנ"ל, נראה כי המשיבה עודנה במנהגה, דוחה בקשות למידע מפולח כמו  .30

 .המבוססת על תשתית עובדתית ומעמיקה במקרה עסקינן, כלאחר יד וללא בדיקה רצינית

ובפרט בתחום החקירות ומיצוי הדין עם העבריינים, הוא  ערביותהחוסר בנתונים אודות רצח נשים  .31

החוסר בנתונים זו.  קשה ההקיימים בדרך הטיפול וההתמודדות עם תופעאחד הכשלים המרכזיים 

מאפייני היקף ואת  לזהות, ארגונים הפועלים בתחום דוגמת העותרתהו הציבוריכולת פוגע ב

החוסר בנתונים פוגע ביכולת  כשלים בתחום.ה ואתשמתרחשים  שינוייםהומגמות את ההתופעה, 

 ת עבודה כמו גם ביכולת לפקח ולנטר את פעילויות הרשויות.ולקבוע מדיניות ותוכני

. תפקיד מכריע במאבק נגד רצח הנשיםב הנושאתהיא הראשונה מבין רשויות המדינה המשיבה  .32

 ןחיי אותאת במו ידיהם  מיצוי הדין עם מי שגדעועל ופשעים אלו המופקדת על חקירת רשות היא ה

נה ליצירת ההרתעה הוא הערובה הראשו על ידי המשיבה, ל חקירות יעילות ואפקטיביותוהינשים. נ

 הנדרשת לשם צמצום ממדי התופעה.

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/007345a6-5991-e711-80d9-00155d0a6d26/2_007345a6-5991-e711-80d9-00155d0a6d26_11_6653.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/007345a6-5991-e711-80d9-00155d0a6d26/2_007345a6-5991-e711-80d9-00155d0a6d26_11_6653.pdf


9 
 

מדיניות המשיבה להסתיר את הנתונים הרלוונטים בדבר גורל החקירות הפליליות שניהלה בתיקי  .33

טיפול לשם צמצום תופעת רצח הנשים המכשילה את הרצח של נשים ערביות, היא מדיניות 

לפקח  ,המשיבה ה שלאמציומ פועלה לעקוב אחראפשרות את המונעת מהציבור יא ה שכןהערביות, 

 .לבקר את מעשיה ומחדליה של המשיבה, ובתחום התיופעילואחר 

 הפרק המשפטי

 הזכות למידע מרשויות הציבור

במילים אלה נפתח חוק חופש  –" מידע מרשות ציבורית לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל" .34

(. הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות, מוגדרת ובצדק כזכות יסוד בעלת "חשיבות 1המידע )סעיף 

עילאית", וכערובה למימוש זכויות חוקתיות אחרות ועקרונות יסוד מרכזיים בכל משטר דמוקרטי. 

, 1997-, תשנ"זלהצעת חוק חופש המידעך דברי ההסבר על כך ניתן ללמוד גם מהדברים להלן מתו

 :397בעמ' 

"הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד 
במשטר דמוקרטי. היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי 
ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי 

דומם של ערכים החיים. נגישות רבה יותר למידע תסייע לקי
חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם, 

 ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון.
הזכות למידע הוכרה למעשה בפסיקה; ואולם בפועל נראה כי 
לציבור לא ניתנת מידה ראויה של גישה למידע שבידי הרשויות, 

ראות במידע נכס שלהן ולא וכי קשה לשרש את נטיית הרשויות ל
 נכס המוחזק בנאמנות על ידיהן עבור הציבור ומטעמו" 

הדברים הנ"ל מסכמים למעשה את עיקר הרציונאלים העומדים בבסיס ההכרה החקיקתית בזכות  .35

למידע מרשויות הציבור. רציונאלים חשובים אלה מהווים, וכדברי כב' השופטת א' חיות, "לחם 

 טית הנשענת על תרבות של זכויות."חוקה של כל חברה דמוקר

 (2006) 234, 217( 4, ס)המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ 9135/03עע"מ 

הזכות לקבל מידע מהרשויות הציבוריות, מלבד היותה זכות העומדת בפני עצמה, היא תנאי בסיסי  .36

ש ביטוי. הרי אדם להגשמתן של זכויות יסוד חוקתיות נעלות בחשיבותן, ובראשן הזכות לחופ

המוסתר ממנו מידע או הנמנע ממנו לקבל מידע, אין הוא יכול לפתח מחשבה ו/או לבסס עמדה, 

ובכך גם לבקר ולהביע דעה אשר בכוחה לשנות ולהשפיע. מכאן האמירה השגורה בפה של כולנו 

 "מידע זה כוח".

"זכות הציבור לדעת הינה אחד מנגזריו המרכזיים והחשובים של 
הביטוי, שכמאמרו של השופט אגרנט ... מהווה "זכות חופש 

עילאית" בשיטתנו. אכן, בלא היכולת להחליף דיעות, להפיץ 
ידיעות ולקבלן, אין חופש הביטוי יכול להתממש ... וכשם 
שהשמירה על חופש הביטוי מהווה ערובה ראשונה במעלה לקיומו 

... כך של התהליך הדמוקרטי ולהבטחתן של זכויות יסוד אחרות 
אף כיבודה של זכות הציבור לדעת מהווה תנאי להגשמתו של 

 חופש הביטוי" 
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 (1993) 673, 661( 1, פ"ד מח)ציטרין נ' שר המשפטים 5771/93בג"צ 

היבט נוסף המדגיש את חשיבות הזכות למידע מרשויות ציבוריות, הוא היותה תנאי יסוד לקיום  .37

לפקח על הרשויות שמאפשר לציבור לממש את זכותו ן "השקיפות" מצד רשויות הציבור, עקרו

 : הן חשופות לעיני הציבורכי ן, ותורם במקביל לשיפור תפקוד הרשויות שמודעות לבקר את פועלו

הזכות למידע מהווה כלי מרכזי לפיקוח על תקינות פעולותיה של 
הרשות הציבורית ולהבטחת הגשמת עקרונות המשטר 

ידע הוא תנאי חשוב ומהותי הדמוקרטי. בהיבט זה, חופש מ
ליכולתו של הציבור לבקר את הרשויות הציבוריות. הוא יוצר 
שקיפות באשר למדיניותה של הרשות ובאשר להחלטותיה ולדרכי 
פעולתה, וזו, מחד גיסא מאפשרת לציבור להתחקות אחר אופן 
פעולת הרשות ולבקרו, ומאידך גיסא יש בה כדי לגרום אף לרשות 

פעולתה ביודעה כי היא חשופה באופן תמידי עצמה לשפר את 
לעינו הביקורתית של הציבור. אכן, במובן זה, הזכות לחופש מידע 
הינה בעלת תרומה מכרעת ל""היגיינה הציבורית" ולשיפור 

 ..איכותה של פעולת הרשות"

 (2008) 315, 284( 1סג) רשות המיסים –התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  398/07ע"ע 

 :ראו עוד באותו עניין

 (1990) 361,  353( 3, מד)שליט נ' פרס 1601/90בבג"ץ 

 (2006) 233, 217( 4, ס)המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ 9135/03עע"מ 

הזכות לקבל מידע מרשויות הציבור קיבלה הכרה הלכתית עוד בטרם חקיקת חוק חופש המידע  .38

יחד עם זאת, אך  בבסיסה, עליהם עמדנו לעיל.שהרציונלים ו הרםמעמדה  בשלוזאת , 1998במאי 

הפנמתן של -איבשל  ובמיוחד "מהפכת שקיפות"לשם קידום ההכרה החקיקתית  עדין נדרשה

רשויות הציבור לעקרון חופש המידע. עובדה זו אף קיבלה ביטוי בדברי ההסבר להצעת החוק, 

לעיל, בדבר "נטיית הרשויות לראות במידע נכס שלהן ולא נכס המוחזק בנאמנות על ידיהן  הובאוש

 עבור הציבור ומטעמו".

, המשפט ח' חוק חופש המדיע: הדין והמציאות"טעם הבעלות" כפי שכינה אותו הילל סומר ) .39

יה (, הוא העומד בבסיס ההכרה החקיקתית בזכות למידע, והמגלם את התפיסה לפ435תשס"ג, 

המידע שבידי הרשויות הציבוריות שייך לציבור כולו, וכי הרשויות המחזיקות במידע אינן אלא 

 נאמן של הציבור.

"מידע שרשות הציבור מחזיקה בו אין הוא קניינה של 
הרשות. קניינו של הציבור הוא. הרשות מחזיקה בו אך 

 –עבור הציבור ולמען הציבור  –בנאמנות עבור הציבור 
אסורה היא לנהוג בו דרך בעלים ָמָשל ירשה אותו וממילא 

 מאבותיה"

, 465( 1ח)נ, דינת ישראל, משרד מבקר המדינה' מנ הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ 8282/02עע"מ 

470 (2003) 
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 סייגים שבחוק חופש המידע

לצד ההכרה בזכות למידע מרשויות הציבור, קובע חוק חופש המידע סייגים ומגבלות העלולים  .40

כך נמצא בסעיף  נטרסים אחרים הראויים להגנה.ילהגביל את היקף הזכות למידע אל מול זכויות וא

 )ב(-)א( ו9בסעיף  מקרים בהם רשאית הרשות הציבורית לדחות בקשה לקבלת מידע;לחוק  8

גופים וסוגי מידע  14ו; ובסעיף חייבת לגלות נהאי או הרשות ממסירת המידע מקרים בהם מנועה

 . מתחולת החוקהמוחרגים 

 סוגי כאמור לעיל, המשיבה נימקה את דחייתה לבקשת העותרת למידע, בתחולתם כביכול של שני .41

( המחריגים 9)א()14 -( ו8)א()14סעיפים מכוח הראשון, סייגים הקבועים בחוק חופש המידע: 

חקירה, וכן את  מתחולת החוק גופים שיש להם סמכות חקירה לגבי מידע שנאסף או שנוצר לצורכי

יש ( לחוק בדבר מידע ש1)א()9סעיף מכוח  והשני,מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל; 

 חשש לפגיעה בביטחון המדינה והציבור.גילויו ב

הסייגים הנ"ל כפי שנרחיב להלן, אינם חלים במקרה עסקינן ובהקשר לסוג ומהות המידע אותו  .42

כבדי משקל ובראשם האינטרס הציבורי שיש בחשיפת מבקשת העותרת, וכי דווקא שיקולים 

 המידע הנדרש, מחייבים תוצאה הפוכה מזו אליה הגיעה המשיבה.

 וגופים המוחרגים מתחולת החוקמידע סוגי 

לחוק חופש המידע קובע את רשימת הגופים המוחרגים מתחולת הוראות חוק חופש  14סעיף  .43

 -( ו8)א()14את בקשת העותרת על סעיפים סומכת את עמדתה הדוחה כאמור המשיבה המידע. 

 :, שזו לשונם(9)א()14

 סייגים לתחולת החוק

הוראות חוק זה לא יחולו על הגופים שלהלן, ועל מידע שנוצר, שנאסף   )א(  .14
 –או שמוחזק בידיהם 

... 

כל גוף או רשות שיש להם סמכות חקירה על פי דין, לגבי מידע    (8) 
 שנאסף או שנוצר לצורכי חקירה ולגבי מידע מודיעיני;

מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל, וכן יחידות נוספות    (9)
 אשר השר לבטחון הפנים, באישור הועדה המשותפת, קבע אותן בצו;

.. 

לא  העותרת . הריהנ"ל רלוונטיות לענייננו 14המשיבה כי הוראות סעיף לא ברור מדוע סוברת  .44

ביקשה מידע שנאסף או שנוצר לצורכי חקירה או מודיעין. העותרת גם לא ביקשה לעיין בתיקי 

של נשים ערביות, העותרת גם לא ביקשה לקבל מידע מתוך אותם מקרי רצח  62 אותםב החקירות

והשלב בו נמצא  וגע לגורל אותם תיקי חקירההעותרת לקבל נתיקים. עיקר המידע אותו ביקשה 

ובאם הוגשו בהם  , באם הועברו לפרקליטותבאם עודם פתוחים, באם נגנזו קרי: ,תיק החקירה

 מידע זה אינו מהווה בשום צורה חומר חקירה. כתבי אישום.
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לאמתלתה של החרגתם של מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל, אינה יכולה להפוך  .45

המשיבה כל פעם בה היא מבקשת להתנער מחובתה כרשות ציבורית לשקיפות ולפרסום ולהעברת 

מידע. החרגתם של גופים אלו מתחולת החוק, נועדה לשרת מטרות ושיקולים אשר אין להם כל 

פגיעה  מניעת :, נמצאשרתנועדה לשההחרגה . כך לדוגמה מבין המטרות ן עסקינןקשר לעניי

שיתוף פעולה מצד  ת; הבטחחשיפת שיטות העבודה של אותם גופיםמניעת ; החקירותבמאמצי 

ברור . ברביםללא חשש כי הדבר ייחשף  ,םגופיאותם לובמסירות עדויות בהעברת מידע האזרחים 

נועדה  בחוק פוגעת באף אחת מהתכלויות שההחרגה ההמידע אותו ביקשה העותרת אינכי מסירת 

 .לשרת

מהסוג  אינו הנדרש המידעכמו גם ששוב, העותרת אינה מבקשת מידע מתוך תיקי החקירה, ו .46

בקשת לחוק.  14, כפי שמורה סעיף גופי החקירות והמודיעין"שנוצר, שנאסף או שמוחזק" בידי 

מידע שללא הפרטי  הם מסוג ,באם תיק החקירה נגנז ומהי עילת הגניזה ,לדוגמההעותרת לדעת 

 ידו. -עלפו נאסולא נוצרו במערך החקירות המשטרתי לא ספק 

 ,עובדה בלבד. מערכי המודיעין והחקירות"מוחזק" בידי חשוב מכך הוא שהמידע המתבקש אינו  .47

, המידע שהעבירה המשיבה (3נספח ע/) וכפי שמציינת המשיבה בתשובתה לפניית העותרת

שות מדור נפגעי עבירה נמצא בר, והמסוכם בטבלה אודות תיקי רצח נשים "מהמגזר הלא יהודי"

 –מתחייב מחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א פי ש, וכדרך קבע מספק גם . מדור זהאצל המשיבה

  .אודות "השלב בו מצוי תיק החקירה" ,מידע לפניות של נפגעי עבירה, 2001

כך שלא היה ספק  של ממש בתיקי החקירה עיוןאף במקרים בהם נדרש כי , לא למותר לציין גם .48

אין  כי ,, עדין פסקו בתי המשפט( לחוק חופש המידע9)א()14-( ו8())א14סעיפים לגבי תחולתם של 

המונע את  לא מהווה הסדר שליליחוק חופש המידע  כי ;מדובר בסוף פסוק מבחינת גילוי המידע

רשות לגלות כי נקודת המוצא תמיד תהיה שעל ה ;האפשרות לעיין בתיקים מכוח הסדרים אחרים

בכפוך כאמור לבחינת נסיבות וזהו הכלל ולא החריג גם בהקשר לגופי חקירה,  וכי ,את המידע

  המקרה וכלל השיקולים הרלוונטים.

 (2006, )106( 1, פ"ד סב)ם-אברהם פריד נ' משטרת ישראל מחוז י 10271/02ראו בענין זה, בג"ץ 

בקשה מצד " 14.8הנחיה מס'  –פרקליט המדינה הנחיית ב ים גםאיזונים ברוח הדברים הנ"ל נמצא .49

ההנחיה מסדירה  .(14.9.2019עדכון אחרון ) "גורמים שונים לעיין במידע המצוי בתיק חקירה

וקובעת את השיקולים הרלוונטיים שעל רשויות החקירה לשקול, עת שהן בוחנות בקשות לעיון 

ך שיתקיים אינטרס לגיטימי חזק ע המצוי בתיק חקירה, כאשר עיקר הדברים שם הוא שצריבמיד

 לעיון בתיקים, שייבחן לפי זהות המבקש, זיקתו למידע ומטרת העיון. 

 עדין תקיימים  מ ומודיעין, גופי חקירהל ים שבחוק חופש מידע בהקשרגיהחרהנה אם כן, גם כאשר  .50

דבר  .אחרים, דרך הסדרים נורמטיבים למידע ועיון את הגולל בפני מימוש הזכות םותאין הדבר ס

  .אחריםוהיותה ערובה למימוש זכויות וערכים נעלים זו מעיד על הערך הנשגב שיש לזכות ה
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 קריאהשה כך ,חופש מידע זהירה ומצמצמת לחריגים שבחוק קריאהאם כן, מצב דברים זה מחייב  .51

כמו זה הנדרש לשרת. מידע  החריגים נועדו ןמהתכלויות אות לאותם חריגים לא תעשה במנותק

עתירה, אינו חומר חקירה או מסוג המידע שהמחוקק התכוון אליו עת החריג את גופי החקירות ב

והמודיעין מתחולת החוק, ומכאן הסתרתו אינה משרתת אף מטרה ציבורית מבין אלו שהחריגים 

  נועדו לשמור.

  מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה והציבור

תיקי רצח אודות  מידעטתה לדחות את בקשת העותרת להמשיבה את החלנימוק נוסף שסמכה עליו  .52

שלשונו ( לחוק חופש המידע, ו1))א(9בסעיף ש, היה תחולתו כביכול של הסייג נשים ערביותשל 

 כדלקמן:

 מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו

 רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:  )א( .9

בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, מידע אשר    (1)
 בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם;

.. 

הסיכון והחשש שגילוי המידע המשיבה את טיעונה בדבר  בנתהבדרך פתלתלה וחסרת רצף היגיוני,  .53

העברת " כי: המשיבהוכך טוענת . הציבורבטחון בטחון המדינה ובאשר לא אחר מבלפגיעה יגרום 

נתונים על פי מוצא/דת/גזע/אזור מגורים של נילונים, חשודים, מורשעים וקורבנות, עלול להביא 

." ובשל כך, ממשיכה לתיוג אוכלוסיות בהיבטי פשיעה ולפגיעה ברגשותיהן של אוכלוסיות שונות

מתגובות בטחונו, כתוצאה בוטוענת המשיבה, עלול תיוג כאמור "לגרור פגיעה בשלום הציבור ו

 האוכלוסייה לתיוג".

הנה אם כן, ללא כל נימוק ענייני וללא סימוכין, מאמצת המשיבה לעצמה עמדה ומדיניות גורפת  .54

הנסמכת על ספיקולציות והשערות לא מבוססות, בדבר הסכנה שעלולה להיגרם לבטחון המדינה 

לשיטת המשיבה, . של קורבנות עבירת הרצח ם היא תמסור מידע המפולח לפי לאומםוהציבור בא

ברצח של נשים ערביות ובאילו מאותם תיקים הוגשו  יםסקומידע אודות גורל תיקי החקירה שע

כתבי אישום ובאילו לא צלחו את המשוכה ונגנזו, מידע כאמור יפגע ברגשותיה של האוכלוסיה 

 טחונו!הערבית דבר שעלול להביא את אותה אוכלוסיה לידי תגובות המסכנות את שלום הציבור וב

הקטיגוריות "יהודי" מוסרת מידע המפולח לשתי  היאשעת דומה ודוקו: המשיבה אינה רואה סכנה  .55

במקרים אלו, המשיבה אינה חוששת כי התיוג יפגע ברגשות האוכלוסיה היהודיות . ו"לא יהודי"

 שיפגעו בבטחון הציבור והמדינה.  הובכך יגרום לתגובות מצד

לפי קבוצות אוכלוסיה, לא למסור מידע מפולח שמדיניות המשיבה  כפי שציינו בפרק העובדתי, .56

, באוגוסט לאחרונה . אולםאינה מדיניות חדשה. זוהי מדיניות שהתווה מפכ"ל המשטרה היוצא

, כי מדיניות זו שפנה בנושא הודיעה מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, לארגון "לביא", 2019

ת מ"מ מפכ"ל יינחולפי הדש לכשיבחר, וכי עד אז ידי מפכ"ל המשטרה הח-תיבחן מחדש על
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לבחון לגופה כל בקשה למידע מפולח לפי אוכלוסיה, וכי במסגרת הבדיקה ייבדק  ישהמשטרה, 

באם קיים חשש קונקרטי ומבוסס לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו המצדיק שלא למסור את 

 (5ע/  נספח) המידע המבוקש.

דוחה בקשות למידע המשיבה עודנה במנהגה,  וכפי שמעידה עתירה זו, לאולם, למרות הדברים הנ" .57

 . המבוססת על תשתית עובדתית מו במקרה עסקינן, כלאחר יד וללא בדיקה רציניתמפולח כ

 מערכת האיזונים והעניין הציבורי בגילוי המידע

 שיקולים שחובה על הרשות הציבורית לשקול

והוא  -הסייגים שנקבעו בחוק חופש המידע, הם בגדר חריגים לכלל עליו מושתת החוק כולו כאמור,  .58

של זכות יסוד זו, לא הסתפק המחוקק  הרםהזכות לקבל מידע מרשויות הציבור. לאור מעמדה 

בקביעת החריגים והסדיר בחוק מערכת איזונים אשר על הרשות להפעיל בעת התנגשות בין הזכות 

. מערכת איזונים זו באה לידי ביטוי אחרים ויות או אינטרסים ציבוריים חשוביםלמידע לבין זכ

 לחוק, כפי שיפורט להלן: 11-ו 10בסעיפים 

מסדיר את מבחן הסבירות ומגדיר את השיקולים שעל הרשות לשקול. לחוק חופש המידע  10סעיף  .59

, 9-ו 8וראות סעיפים בבוא הרשות הציבורית לשקול סירוב למסור מידע מכוח ה קובע כיהסעיף 

הציבורית דעתה, בין היתר, לענינו של המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו, וכן  הרשות"תיתן 

שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, או שמירה על  הציבורילענין 

 איכות הסביבה".

ה ובו חלה מניעה מהעברת המידע לעיל, גם במקר 10הנה אם כן, וכפי שקובעות הוראות סעיף  .60

המבוקש, על הרשות לשקול את עניינו של המבקש ו/או את העניין הציבורי שבגילוי המידע. ההגיון 

שמתחזק האינטרס הציבורי ככל שנחלשת המניעה , הוא שככל 10הנגזר מהוראותיו של סעיף 

, שהתייחס לחובה גישה ענייןבממסירת המידע. רלוונטים כאן דבריו של כב' השופט י' עמית 

 :באומרו, במקרים אלוהמוטלת על רשות ציבורית להפעיל שיקול דעת 

אינה מוחלטת, והמלאכה  9-8"תחולתם של הסייגים בסעיפים 
לעולם תהא מלאכת שקילה ואיזונים. מכאן, כי למרות הלשון 

)א( לחוק, ממנו עולה כי 9הקטגורית בה נוקט המחוקק בסעיף 
ור מידע )'לא תמסור מידע'(, עולה מסעיפים הרשות מנועה מלמס

ניתן  –)ד( לחוק 17וכפי שנראה להלן גם מסעיף  –לחוק  11-ו 10
למסור גם מידע הנופל לגדרו של סעיף זה. ניתן לראות את הוראות 

סטטוטורי שבית המשפט -לחוק כקובעות חסיון יחסי 9סעיף 
 11-10רשאי להסירו לאחר שבחן אותו באספקלריה של סעיפים 

לחוק ... עם זאת, נוכח הלשון המתונה בה נוקט המחוקק בסעיף 
)ב( לחוק )'אינה חייבת למסור'(, נראה כי מרחב שיקול הדעת 9

 לגבי מידע הנופל באחד הסייגים של ס"ק )ב( הוא רחב יותר..

כך, למשל, אם מדובר במידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות 
((, אך בד 3)א()9את סעיף )מידע אשר אין למסרו, בהתאם להור

בבד גילויו נדרש כדי למנוע פגיעה בבריאות הציבור, אזי תוטל על 
הרשות החובה ליתן דעתה על האינטרס הציבורי בגילוי המידע 
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לחוק, והיא לא תוכל להיתלות בחריג הקבוע  10כאמור בסעיף 
( הנ"ל, ובו בלבד, כדי לדחות את הבקשה )...(. יודגש 3)א()9בסעיף 

אינם שיקולים אשר בלעדיהם  10השיקולים המנויים בסעיף  כי
אין, כפי שעולה מלשון החוק המפורשת הנוקטת במילים 'בין 

 היתר'." 

פורסם בנבו, , מרכז לשמירה על הזכות לנוע-משרד הביטחון נ' גישה -מדינת ישראל  3300/11עע"מ 

 (2012) 10פיסקה  ,5.9.2012

לעמדת המשיבה מסירת המידע פוגעת כביכול באינטרס , היות ובענייננותקפים ביתר  הנ"לם דבריה .61

רואים בהתנגשות זו כהתנגשות "חיצונית" . במקרים מעין אלו ציבורי, והוא שלום הציבור ובטחונו

להבדל מהתנגשות בין זכויות שוות מעמד הנתפסת כהתנגשות "פנימית" המחייבת איזון "אנכי", 

רק  למידע , תתאפשר נסיגה של הזכותכמו כאן התנגשות חיצונית"אופקי". ב המחייבת איזון

 במקרה של וודאות קרובה לפגיעה ממשית באינטרס ציבורי חשוב הניצב מנגד. 

לעומת זאת, כאשר ההתנגשות היא בין זכות אדם לאינטרסים "
התנגשות "חיצונית", הגישה המקובלת  -ציבוריים אחרים, היינו

הוא איזון "חיצוני" או "אנכי". נקודת הינה כי האיזון הנדרש 
המוצא שנקבעה בפסיקתנו בעניין זה הינה כי הזכות לקבלת מידע 
תיסוג מפני האינטרס הציבורי רק כאשר קיימת ודאות קרובה 
לפגיעה ממשית באינטרס הציבורי )כשיטתם של השופט י' עדיאל 
בעניין פריד והשופט )כתוארו אז( א' ריבלין בעניין משרד 

חבורה(, או למצער, כשישנה הסתברות גבוהה לכך )כפי שציין הת
  .."הנשיא ברק בעניין פריד(.

 (2008) 338, 284( 1, סג)רשות המיסים –התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  398/07ע"ע 

לעבור בטרם היא דוחה בקשה למסירת מידע, נקבע  הרשותשלב נוסף במערכת האיזונים שחובה על  .62

  :כי , המסדיר את האמצעים הנוגעים למידתיות. הסעיף קובעלחוק חופש המידע 11בסעיף 

היה המידע המבוקש מידע אשר הרשות הציבורית רשאית או 
לגלות את המידע, ללא  וניתן, 9חייבת שלא למסרו כאמור בסעיף 

הקצאת משאבים בלתי סבירה או הכבדה ניכרת על פעולתה של 
הרשות, תוך השמטת פרטים, תוך עריכת שינויים או תוך התניית 
תנאים בדבר דרך קבלת המידע והשימוש בו, תמסור הרשות את 
המידע בהשמטות, בשינויים או בתנאים המחויבים, לפי הענין; 

יים כאמור, תציין זאת הרשות, אלא אם כן נעשו השמטות או שינו
 (.1)א()9אין לגלות עובדה זו, מהטעמים המפורטים בסעיף 

לחוק קובעות למעשה, כי המשיבה כמו כל רשות ציבורית, מחוייבת  11ו 10הוראות שני הסעיפים  .63

בטרם תקבל החלטה הדוחה בקשה למידע, לפעול לפי מערכת האיזונים שמוסדרת בחוק, תוך מתן 

שקל ראוי לכל אחד מהאינטרסים המעורבים, הן המצדדים במתן המידע והן שלא. קיום חובות מ

אלו, הוא אשר יקבע באם החלטתה של המשיבה עומדת במבחן הסבירות ובאם לאו. רלוונטיים 

 כאן, דבריה של כב' השופטת א' חיות, באומרה:

רשות ציבורית המתבקשת למסור מידע באחד העניינים שבנוגע 
לחוק חופש  9או  8יהם חל איזה מן הסייגים שבסעיפים אל

המידע, צריכה לטפל בבקשה זו על פי כללי המשפט המינהלי 
שבהם היא מחויבת בכל פעולותיה. אחד הכללים החשובים 
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בהקשר זה קובע כי על רשות ציבורית להפעיל את שיקול הדעת 
 המסור לה בסבירות. הסבירות כמושג נורמטיבי משמעותה:

..איתור השיקולים שיש לקחתם בחשבון, מתן משקל לשיקולים ".
השונים ואיזון ראוי ביניהם בנקודת החיכוך )..(. השיקולים 
הרלוואנטיים נגזרים מתכלית החקיקה. הם כוללים את המטרות 
הפרטיקולריות שדבר החקיקה נועד להגשים ואת עקרונות היסוד 

תכלית כללית של השיטה, המשמשים 'מטרייה נורמאטיבית' ו
לכל החקיקה כולה )...(. תכלית זו קובעת אף את המשקל הפנימי, 
שיש ליתן לשיקולים השונים. החלטה סבירה היא החלטה 

פי המשקל הנגזר מתכלית -המאזנת בין השיקולים השונים על
החקיקה. אכן, לא די לה, לסבירות ההחלטה, כי נלקחו בחשבון 

ירה, רק אם המשקל הפנימי שיקולים ענייניים. ההחלטה היא סב
 שניתן לשיקולים הענייניים הוא ראוי" )..(.

 9-ו 8ובענייננו, כדי שהחלטה לסרב למסירת מידע מכוח סעיפים 
לחוק תעמוד במבחן הסבירות, על הרשות לאתר ולבחון את 
מכלול השיקולים הצריכים לעניין ולאזן ביניהם, בין היתר 

 10בהסתייעות בכלי העזר שהועמדו לרשותה לצורך כך בסעיפים 
 לחוק חופש המידע. 11-ו

 (2006) 249-248, 217( 4, ס)המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ 9135/03עע"מ 

פירטה בפרק העובדתי ובהרחבה את האינטרס הציבורי והשיקולים כבדי המשקל  העותרת .64

ידי -המצדדים בחשיפת המידע המבוקש. האינטרס הציבורי בחשיפת המידע המבוקש לא נשקל על

 המשקל הראויאת  המשיבה עת החליטה על דחיית בקשתה של העותרת, או לכל הפחות לא ניתן לו

 שבמקרה זה היה מחייב החלטה הפוכה מזו של המשיבה. 

 סמכות מיוחדת של בית המשפט

קובע, כי "על אף הוא השלב האחרון בהליך בחינת הבקשה, הסעיף )ד( לחוק חופש המידע 17סעיף  .65

מידע מבוקש, כולו או חלקו ובתנאים שיקבע, , רשאי בית המשפט להורות על מתן 9הוראות סעיף 

אם לדעתו הענין הציבורי בגילוי המידע, עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע 

 אינו אסור על פי דין."

ידי בתי המשפט כסמכות מיוחדת -הוגדרה על)ד( 17סמכותו של בית המשפט המעוגנת בסעיף  .66

וכ"סמכות יוצאת דופן החורגת מגדר הביקורת השיפוטית המקובלת על מעשי הרשות" )עע"מ 

(. סמכות זו מאפשרת לבית המשפט בדונו בבקשה למידע 249המועצה להשכלה גבוהה עמ'  9135/03

סעיף ו שלו "על אף הוראות ידי הרשות, להחליף את שיקול דעת הרשות בשיקול דעת-שנדחתה על

" ולהורות על גילוי המידע, גם במקרה ובו לא נפל פגם בשיקול דעתה של הרשות, לפי מבחני 9

 המשפט המינהלי ובכלל זה מבחן הסבירות.

ו/או שלא היה בסמכות  מכאן, גם במקרה והחלטת המשיבה בענייננו נופלת בגדר מבחן הסבירות .67

)ד( לחוק חופש המידע, 17המשיבה להחליט אחרת, עדין בסמכותו של בית המשפט הנכבד לפי סעיף 

ידי העותרת, גובר על הסייגים להם טוענת -לקבוע כי העניין הציבורי בחשיפת המידע המבוקש על

 המשיבה.

http://www.nevo.co.il/law/71891/8
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/10
http://www.nevo.co.il/law/71891/11
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
http://www.nevo.co.il/law/71891/9
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 סוף דבר

, ורות למשיבה כאמור בראש עתירה זובהתבסס על כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לה

  ולחייבה בתשלום שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.

 2020באוגוסט  20

  
____________________ 

 דין-גדיר ניקולא, עורכת

 ב"כ העותרת


