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  הזכות החוקתית לקבל מידע

  מאת

  *רועי פלד, יור� רבי�

  מבוא. א

את ,  שבה30בסעי� , עשרה כוללת  שיצאה תחת ידיה של הכנסת השש1"הצעת החוקה"
ההצעה להעניק מעמד חוקתי לזכותו של הפרט לקבל מאת רשויות השלטו� מידע המצוי 

תתקבל הצעה זו או הצעה א� בעתיד . 2")חופש המידע"או " זכות למידע: "להל�(ברשות� 
" החוק: "להל�( חוק חופש המידע הישראלי.  יהא בכ� משו� חידוש חוקתי חשובדומה לה

מאז חקיקת . 3 ונכנס לתוקפו שנה מאוחר יותר1998נחקק בשנת ") חוק חופש המידע"או 
ה� י� מינהליה� בבתי המשפט ה( המידע די� רבי� ומגווני� בנושא חופש החוק ניתנו פסקי

 בר� , אחדי�יישומו נכתבו מחקרי�על דר�  על חשיבותו של החוק ו.)העליו�ת המשפט בבי

 
המכללה , האקדמיהמסלול , מרצה בכיר בבית הספר למשפטי
סג� הדיק� ור יור
 רבי� הוא "ד  * 

רועי פלד הוא בעל תואר . למנהל וכ� משמש חבר הוועד המנהל של התנועה לחופש המידע
 
ראשו� במשפטי
 מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ותלמיד ללימודי מוסמ� בפקולטה למשפטי

הכותבי
 . ל התנועה לחופש המידע"רועי פלד משמש ג
 מנכ. אביב�באוניברסיטת תל
  .שימרית שח� ויובל שני, דורי ספיבק, ארז�דפנה ברק, ת לליאב אורגדמבקשי
 בזאת להודו

 – עשרה בעניי� הצעות לחוקת מדינת ישראל�חוק ומשפט של הכנסת השש, דוח ועדת החוקה  1
ו בשבט "ט, �56הונחה על שולחנה של הכנסת ביו
 הולדתה ה" (חוקה בהסכמה רחבה"

  .)הצעת החוקה: להל�) (2006 בפברואר 13, ו"תשס
, הצעה זו היא האחרונה בשורה של הצעות שעלו לדיו� ציבורי במש� שנות קיומה של המדינה  2

בי� . במטרה לממש הלכה למעשה את החלטת הכנסת הראשונה לכונ� חוקה פורמלית לישראל
שיזמה קבוצת משפטני
 בראשותו של " חוקה לישראל"הצעות אלה נית� למנות את הצעת 

דיו� . שיז
 המכו� הישראלי לדמוקרטיה" חוקה בהסכמה"הצעת אוריאל רייכמ� ו' הפרופ
  .מפורט יותר בהצעות אלה בהקשר של חופש המידע נקיי
 להל� בפרק ו למאמר

מאמר זה לא יעמוד על הוראותיו השונות . 226ח "ח תשנ"ס, �1998ח"תשנ, חוק חופש המידע  3
‰ÂÎÊ˙ סגל ' ושא זה ראו זלדיו� מקי� וממצה בנ. של החוק וההסדרי
 שהותקנו בעקבותיו

 Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ¯Â‡· ˙Ú„Ï)ח וידע הוא כ"שמגר ' מ; )ס"תש– Knowledge itself is 
Power " ¯‚Ó˘ ¯ÙÒ–ÌÈ·˙Î ) 315 )ג"תשס, ברק עור�' א, חלק ב.  
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הדיו� הזניחו למרבה הצער את  , עסקו בחוק חופש המידעאשר, הפסיקה והכתיבה האקדמית
לקיי� דיו�  ,במאמר הנוכחי ,אנו מבקשי�על רקע זה . 4 למידעבפ� החוקתי של הזכות

  .ל הזכות לקבל מידעבפ� החוקתי שאשר יתמקד ראשוני 
אשר החל , מגילת הזכויות החוקתיות של ישראלהתפתחות תהלי� הרקע לדיו� הוא 

ג� , בי� היתר, משתק� כיו� ו1992שנת כבוד האד� וחירותו ב: יסוד� חקיקת חוקלאחר
ניסוחה של חוקה קראת חוק ומשפט של הכנסת ל, עדת החוקהבעבודת ההכנה שמבצעת ו

 ע המאמר היא לבחו� מהו האופ� הראוי לעיגונה של הזכות למידמטרת. פורמלית לישראל
  .5במשפט החוקתי הישראלי

 
 ÏÈÚÏ,  החוקתי של הזכות שנער� במסגרת ספרו של סגלהבאופייחריג לכ� הוא דיו� תמציתי   4

  .116�111' עמ, 3הערה 
וא
 כ� , במסגרת מאמר זה אי� בכוונתנו לדו� בשאלה הבסיסית יותר א
 חוקה היא מוסד רצוי  5

נושא זה . יי
 ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשיתא
 ראוי לעג� בה זכויות באופ� שמאפשר לק
 העליו� כמג� הזכויות המשפט�בית" דות� 'יראו . נדו� בהרחבה במסגרות אקדמיות שונות

̇ ·ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊ ,Ï‡¯˘È˙" החברתיות ÂÈ˙Â·¯˙Â ̇ ÂÈ˙¯·Á) י, רבי�'י '
) ה"תשס,  שני עורכי
במיוחד כשהיא נעשית כלפי , התיאוריות המקובלות להצדקת ביקורת שיפוטית: "83, 69

המשפט באופ� שיכול �ססות על טיעו� מסוי
 לגבי תפיסת התפקיד של ביתומב, המחוקק
טיעוני
 כאלה מבוססי
 על פרשנות של נורמה גבוהה . דיק את התערבותו במקרי
 נתוני
להצ

על , יסוד�על תפיסת מינימו
 הכרחי מסוימת ביחס לתוכנ
 של עקרונות, )כגו� טקסט חוקתי(
כלומר שמירה על ההליכי
 (המשפט בתחו
 ההליכי �תפיסה כלשהי לגבי תפקידו של בית

או על טיעו� המתייחס לכשל מבני מסוי
 ) וסדות הנבחרי
שמאפשרי
 את פעולת
 של המ
הנחת מוצא זו משקפת באופ� ". בפעולת
 של המוסמכי
 לקבלת ההחלטות העיקריות וכדומה

א המאמר שהוא  שאותה יקשה לנמק במסגרת זו בלי לסטות מנוש, עקרוני ובסיסי את דעתנו
סמכות לקיי
 ביקורת שיפוטית על לדיו� ביקורתי בשאלה א
 חוקה המעניקה . צר הרבה יותר

 ,J. Waldron Law and Disagreement (Oxfordחקיקה ראשית היא מוסד משפטי רצוי ראו 
Clavendon press, 1999); M. Tushent Taking the Constitution Away from the Courts 

(Princeton University Press, 1999) . כי חוקה היא מוסד רצויהיא מאמרנוהנחת המוצא של  ,
לא נעסוק ג
 בעוצמת השינוי שנית� , בנוס�. רצוי לעג� בה זכויות יסוד מסוימותאמנ
 י וכ

, כידוע. לצפות לו כתוצאה ממת� הגנה חוקתית לזכויות יסוד בכלל ולזכות לקבל מידע בפרט
המשפט בזכויות חוקתיות אינה יכולה להביא שינוי  ישנ
 כותבי
 הסבורי
 שהכרה של בית

 G.N. Rosenberg The Hollow: ו� המרכזי שבו נוסחה עמדה זו מופיע בהדי. חברתי של ממש
Hope: Can Courts Bring About Social Change? (1991) . כדברי אלכסנדר המילטו�

 It may truly be said to have neither force nor will, but“: על הרשות השופטת" פדרליסט"ב
merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of the executive arm even for 

the efficacy of its judgments”) יי 'ג' ג, מדיסו�' ג, המילטו� 'א ËÒÈÏ¯„Ù‰)א '
, אמיר מתרג
וכי ,  מוגזמתRosenbergתו של קיימי
 מלומדי
 אשר סבורי
 כי טענ, מנגד). 388, )ו"תשס

ללו בעקבות הכרעות של בתי י
 של ממש שהתחונית� דווקא להצביע על שינויי
 חברתי
כותבי
 אלה בוחני
 את ההשלכות הרחבות של בתי המשפט על . המשפט בשאלות חוקתיות


 :M. Paris, K.J. McMahon “The Politics of Rights Revisitedראו למשל . תהליכי
 חברתיי
Rosenberg, McCann and the New Institutionalism” in Leveraging the Law: Using the 

Courts to Achieve Social Change (Dan Schultz ed., 1998) . 
בחיבור זה מתארי
 המחברי
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 של המאמר נניח את היסודות העיוניי� להצדקת עיגונה של הזכות לחופש ‰˘�Èבפרק 
במנותק מ� ההקשר החוקתי המיוחד של , בשאלה זו נעסוק ברמה המופשטת. מידע בחוקה

שלצור� הבהרת הטעמי� העיוני� נעשה שימוש א� (ישראל או של כל מדינה אחרת 
 נדו� במעמדה של הזכות למידע ‰¯·ÈÚÈ ו‰˘È˘ÈÏבפרק ). בדוגמאות מהמציאות הישראלית

 נבח� את מעמדה של ‰È˘ÈÓÁבפרק . בהתאמה, במשפט המשווה ובמשפט הבינלאומי
כות  ננסה להציע הסדר ראוי בדבר ז‰˘ÔÂ¯Á‡‰Â È˘Èבפרק . הזכות למידע במשפט הישראלי

  .חוקתית לקבל מידע

  6זכות למידעההצדקות העיוניות להגנה החוקתית על ה. ב

. הכללה של זכות בסיסית בחוקה פלונית מחייבת הצדקה באמצעות טעמי� עיוניי�

לצור� כ� נאתר את . של הזכות למידעבחוקה בפרק שלהל� בכוונתנו להצדיק את עיגונה 

 במישור הואעל כ� כי רוב� של הטעמי� כלל הטעמי� המצדיקי� הכרה בזכות ונצביע 

 
שרוזנברג טע� שכשלעצמ� לא , הברית�כיצד פסיקות של בית המשפט העליו� של ארצות

כמו מנהיגי , הברית�השפיעו על כוחות חברתיי
 אחרי
 בארצות, הביאו לשינוי חברתי
הג
 . אי� בכוונתנו לדו� במחלוקת זו. בק לשוויו� לשחורי
 או המתנגדי
 להפלותהמא

תקוותנו היא שהכרה חוקתית בזכות לקבל מידע , ששינויי
 חוקתיי
 אינ
 מתחוללי
 ב� לילה
 –הדרוש כדי להביא למימוש אמיתי של הזכות , תקד
 בסופו של דבר שינוי תרבותי עמוק

לגבולות ההשפעה של כמוב� אנו מודעי
 .  חופש המידע לבדושינוי שלא צלח באמצעות חוק
עמדתנו היא כי . המשפט ידי בתי הטקסטי
 החוקתיי
 עצמ
 או של הפרשנות הניתנת לה
 על

אינה יכולה להביא לשינוי , כשלעצמה, ידי בית המשפט א� שהכרה בזכות חוקתית על
,  של שינוי תרבותי ותודעתיהיא עדיי� מהווה מרכיב הכרחי בתהלי� רחב יותר, המיוחל

  .ובהקשרי
 מסוימי
 עשויה להיות זרז משמעותי לתהליכי
 כאלה
זכות צעירה יחסית בשיח הזכויות , נית� לטעו� כי המצדדי
 בהכרה בזכות חוקתית לקבל מידע  6

גי
 לשחיקה תופעה המביאה לדעת חלק מההו, "אינפלציה של זכויות"תורמי
 ל, הבינלאומי
 על ההגנה על אות� זכויות יסוד החיונית להגנה על כבוד האד
 ד
 ומקשהשל זכויות הא

 ;M. Ignatieff Human Rights as Politics and Idolatry (2001), 90 ראו. וחירותו
G. Dinsmore “Debate: When Less Really is Less – What’s Wrong with Minimalist 
Approaches to Human Rights” 15(4) J. Polit Phil (2007) 473; www.blackwell-

synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9760.2007.00275.x .  
שכ� רוב� של , טענתנו היא כי בעיה זו אינה מתעוררת בדיו� באשר לכינו� חוקה לישראל  

, חוק ומשפט של הכנסת, הצעות החוקה לישראל והדיוני
 המתנהלי
 בנושא זה בועדת חוקה
מעידי
 על הסכמה רחבה כי חוקה שתיכו� בעתיד לישראל תכלול ,  בהמש� המאמרידונויש

, מגילת זכויות מפורטת למדי ובמגילה שכזו ראוי שישמר לזכות לקבל מידע מקו
 של כבוד
מעבר לכ� אנו גורסי
 כי א� בחוקה המתמקדת בזכויות האד
 . מטעמי
 שיפורטו במאמר זה

עקב היותה , ראוי לכלול את הזכות לקבל מידע, "ור ראשו�זכויות מד"המוכרות כ, המסורתיות
" הליכית"תנאי לקיומו של משטר דמוקרטי תקי� וזכות , חלק בלתי נפרד מחופש הביטוי

  .להראות להל� ננסהכפי שהכל  –חייבת מכללי המשחק הדמוקרטיי
 המת
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הדמוקרטיי� ולזכויות אד� בסיסיות שכבר זכו " כללי המשחק"בהיות� נוגעי� ל, החוקתי

טעמי� אלה מעידי� לדעתנו על מרכזיותה . להכרה חוקתית בישראל ובנאורות שבמדינות

 התימוכי� נעמוד ה� על, במהל� הדיו� בכל אחת מההצדקות. של הזכות ועל אופייה החוקתי

  .7שהיא מעניקה לזכות למידע ה� על הקשרה החוקתי

היא משרתת אינטרסי� שוני� של הפרט ושל קבוצות . הזכות למידע היא רבת פני�

הצדקה . 1 :עקרוניות ארבע הצדקות נציג להל�. וההצדקות העיוניות לה מגוונות, פרטי�

הצדקה מטעמי ביקורת על . 4 ;מכשיריתהצדקה . 3 ;הצדקה קניינית. 2; דמוקרטית�פוליטית

  . הרשות

  דמוקרטית �פוליטיתההצדקה ה  .1

ההצדקה הראשונה להכרה בזכות למידע כזכות חוקתית מתמקדת בהיות הזכות למידע 

כיוו� שזכות זו מהווה תנאי להשתתפות פעילה של , תנאי לקיומו התקי� של משטר דמוקרטי

עקרו� היסוד של השיטה במדינה ככל שהדמוקרטיה היא . האזרחי� במשחק הדמוקרטי

  נשיא ביתעמד על כ�. קרו� זהיבו של עהרי שהזכות למידע שוכנת בל, חוקהבה קיימת ש

  :המשפט העליו� השופט מאיר שמגר

שמ� הציבור  – וא� תלויה בכ� – שיטת הממשל הדמוקרטית ניזונה מכ�"

, �אשר נסב על הנושאי� המרכזיי, ואליו תהיה זרימה חופשית של מידע

על כ� יש הרואי� בזרימה . המשפיעי� על חיי הכלל ועל חיי הפרט

 
ת ככלל להיכלל במאמר זה איננו מתכווני
 לעסוק בשאלה אילו קטגוריות של זכויות ראויו  7

שבהתא
 לה יש לעג� , ישנ
 מלומדי
 המחזיקי
 בתפיסה מינימליסטית של החוקה. בחוקה

, עמדה זו. בחוקה רק זכויות הליכיות אשר מספקות הגנה לכללי המשחק הדמוקרטיי

ראו למשל . Elyמיוצגת באופ� הבהיר ביותר בכתיבתו של , הברית עצמה�שנדחתה א� בארצות
. J. Ely Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review (1980): בספרו המשפיע

וכי קיימות הצדקות שונות לעג� , אחרי
 כי תפיסה זו היא צרה יתר על המידהסבורי
 , מנגד
אלא ג
 כאלו המספקות הגנה על , בחוקה לא רק זכויות הקשורות להגנה על ההלי� הדמוקרטי


בות זכויות כלכליות לר, כגו� כבוד האד
 והאוטונומיה של היחיד, אינטרסי
 פרטיי
לדעתי התיאוריה של איליי שגויה : "זוהי למשל דעתו של הנשיא אהר� ברק. וחברתיות

דמוקרטיה אינה רק ... היא מבוססת על תפיסה צרה ובלתי ראויה של הדמוקרטיה; מתוכה
. ואינה א� הלי� ראוי של גיבוש רצו� החברה באמצעות נציגי
 בגו� המחוקק, שלטו� הרוב

בי� א
 הוא , דמוקרטיה היא ג
 זכויותיו של כל אד
 ואד
. ה היא הרבה יותר מזהדמוקרטי
6427/02� "בג" (חלק מהרוב ובי� א
 הוא חלק מהמיעוט � ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ ' ˙Ò�Î

Ï‡¯˘È , בנבו 
עמדת
 של ).  לפסק דינו של הנשיא ברק�77 ו75 פסקאות ,)11.5.06(פורס
כי נית� להצדיק את , כפי שננסה להראות בהמש�,  טענתנו היאא�, המחברי
 נוטה לזו של ברק

הדמוקרטיה ההליכית של (ההגנה החוקתית על הזכות לקבל מידע ה� מכוח התפיסה הצרה 
Ely( ,כגו� זו של הנשיא ברק, ה� מכוח תפיסות רחבות יותר .  
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החופשית של המידע מעי� מפתח לפעולתה של המערכת הדמוקרטית 

   .8"כולה

הברית וממנסחי התיקו� �נשיאה הרביעי של ארצות, ס מדיסו�יימ'ג. טע� זה אינו חדש

  :1822בשנת הסביר כבר , הראשו� לחוקה האמריקנית

“A popular Government, without popular information, or the means of 

acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy; or, perhaps both. 

Knowledge will forever govern ignorance: And a people who mean to be 

their own Governors, must arm themselves with the power which 

knowledge gives”9. 

, הברית�שופטי� ופוליטיקאי� בארצות, מדי�ידי מלו מצוטטת תדירות עלה ,אמירה זו

חוקתית של עקרו� חופש המידע לביסוסה של דמוקרטיה תרומתו  כמתארת את תסנתפ

הזכות לקבלת מידע היא תנאי למימוש זכויות , ה רווחת זוסתפיבהתא� ל .10מהותית

ג� הרקע להכללתה של הזכות לבקש ולקבל זהו . כגו� חופש הביטוי, פוליטיות הליכיות

המעג� את , 194811משנת ,  בדבר זכויות האד�להכרזה לכל באי עול� 19 ידיעות בסעי�

הזכות לחופש מידע מהווה רכיב של חופש הביטוי ג� בהתא� ". חירות הדעה והביטוי"

וכ� קובע  .196612משנת , בדבר זכויות אזרחיות ומדיניותאמנה הבינלאומית  ל19לסעי� 

  :סעי� זה

“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall 

include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all 

kinds”. 

, היכולת של פרטי�.  תאורטי בלבדהקשר בי� חופש הביטוי לבי� הזכות למידע איננו

למלא תפקיד פעיל בזירה הפוליטית ובמאבקי� הדמוקרטיי� צות אינטרס וארגוני� קבו

,  להעלות נושאי� לסדר היו� הציבוריוא�,  שעל סדר היו� הציבוריי� נושאהמתנהלי� סביב

 
�"בג  8 1/81 � Ô¯È˘ '¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ,378, 365) 3(ד לה"פ.  

9  The Writings of James Madison (Hunt ed. 1910), 103.  
 EPA v. Mink 410 U.S. 73, 110 :פסק הדי� הבאפסק דינו של השופט דגלאס בבראו למשל   10

(1973) .  
11  Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 

 /www.knesset.gov.il/docs/heb: לנוסח עברי של ההכרזה ראו באתר הכנסת. (1948)
un_dec.htm.  

 269' עמ, 1039א "כ, 1966, 
 בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות"האמנה הבינלאומית של האו  12
 ).האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות: להל�(
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את הקשר בי� חופש מידע לבי� .  בנושאי� השוני�מידעקשורה קשר הדוק ליכולת� לקבל 

. דוגמאות אקטואליות מ� המציאות הישראלית של זמננודמוקרטיה נית� להמחיש באמצעות 

 הנאבקת כנגד מפעל ההתנחלויות ביהודה ,"שלו� עכשיו"כ� למשל ביקשה תנועת 

, שטחי השיפוט של ההתנחלויותהרחבת להציג טענות בפני הציבור בנוגע ל, ושומרו�

ה אלא אינ ה הצרכי� התכנוניי� של היישובי� ומטרתנגזרת בהכרח מ� השלטעמה אינ

התנועה . אדמות סקר שמעמד� טר� הוכרעעל השתלטות על אדמות פלסטיניות פרטיות או 

בבקשה לקבל קובצי מיפוי ממוחשב של שטחי ביהודה והשומרו� נהל האזרחי יפנתה למ

בעקבות פנייתה לתנועה לחופש המידע הוגשה עתירה .  ונתקלה בסירובשומרו�היהודה ו

הוכ� בהמש�  .13"שלו� עכשיו"יה נמסר המידע לתנועת שבעקבות, מינהליהמשפט ה לבית

 מניעת המידע במקרה זה. ורתי נרחבשזכה להד תקש,  דוח מפורט בנושא המידעעל בסיס

שיש  ,את זכותה להביע דעה המבוססת על נתוני אמת" שלו� עכשיו"תנועת  משוללתיתה יה

עו� המבוסס על נתוני�  ברור כי כוח השכנוע של טי.להשפיע על המאבק הציבוריבה� כדי 

  .אמפיריי� עולה על זה של טיעו� שאינו מבוסס על נתוני� כאלו

 ועדת החקירה –� שנגעה לוועדת וינוגרד " בגדרי עתירה לבג: נוספתהטלו דוגמ

המשפט העליו� כללי� לפרסו�  קבע בית – 2006לבדיקת אירועי המערכה בלבנו� בשנת 

רועי מלחמת לבנו� ימשלתית שמונתה לחקור את אפרוטוקולי� של דיוני ועדת הבדיקה המ

, שר הביטחו�, הדי� פורסמו תמלילי עדויות של ראש הממשלה  בעקבות פסק.14השנייה

פרסו� העדויות זכה לסיקור . עדהובכירי� נוספי� שהופיעו בפני הושל ל ו"הרמטכ

עד עצ�  הניטש ייכוח הציבורומתנגדיה בואת תקשורתי נרחב ושימש את מצדדי הממשלה ו

 פרסו� המידע היה ,ג� במקרה זה. כתיבת שורות אלה סביב מהלכי מלחמת לבנו� השנייה

לאזרחי� לגבש עמדה על אופ� ניהול ענייני המדינה ועל ההרכב תנאי הכרחי למת� אפשרות 

  . 15הפרסונלי של הנהגת המדינה

 

�י(מ "עת  13 (135/06� Ú„ÈÓ‰ ̆ ÙÂÁÏ ‰ÚÂ�˙‰  ' ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰�Ó‰ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ̄ ÂÊ‡· ,
 פורס

  ).9.1.07(בנבו 
�"בג  14 258/07 � ÔÂ‡Ï‚ 'ÔÂ�·Ï· ‰Î¯ÚÓ‰ ÈÚÂ¯‡ ˙˜È„·Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ 2006, 

  ).6.2.07(פורס
 בנבו 
ראו לעניי� . ג
 החלטת בית המשפט להורות על פרסו
 העדויות לא עברה ללא ויכוח ציבורי  15

קרו�  ע,ע
 קבלתו של חוק חופש המידע"לפיה ש את עמדתו של זאב סגל ,מ� הצד האחד זה
ועדת וינוגרד בכלל  – מחייב כל גו� ציבורי, המידתיות שהפ� לעיקרו� חשוב במשפט החוקתי

הוועדה " סגל 'ז" (לפגוע במידה הפחותה האפשרית בזכויות יסוד כזכות הציבור לדעת – זה
מאיר �ר יהודה ב�" את עמדתו של ד,אחרומ� הצד ה, )1ב) ı¯‡‰) 15.1.07" צריכה לצאת לאור

א� כל זאת למעט עדויותיה
 . המטהר והמזכ� הטוב ביותר הוא אור השמש, נקההמ"לפיה ש
פרסומ� של עדויות . ל לשעבר ושל שרי
 אחרי
"הרמטכ, שר הביטחו�, של ראש הממשלה

זה הסוד "מאיר � ב�'י" (אלו יש בו משו
 פגיעה קשה בביטחו� המדינה וסיוע ישיר לאויב
 ).1ב) ı¯‡‰ )19.4.07" שלי
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  קניינית ההצדקה ה  .2

רית הוא למעשה רכוש� של כל הצדקה זו גורסת כי המידע השמור בידי הרשות הציבו

המידע המצוי בידי . וככזה צריכי� ה� ליהנות מגישה חופשית אליו, אזרחי ותושבי המדינה

אשר , שה� נאמניו של הציבור, או נאס� בידי משרתי ציבור" נוצר"הרשות הציבורית 

טבע הדברי� הוא שלבעלי� ראוי . מממ� את פעילות�, באמצעות המסי� שהוא משל�

שליטת� של פקידי הרשות הציבורית במידע . גישה חופשית עקרונית לרכושושתהיה 

השימוש המותר לפקידי . המוחזק בידי הרשות נובעת א� ורק ממעמד� כנאמניו של הציבור

.  א� ורק כזה העולה בקנה אחד ע� תנאי הנאמנות שלה�אפואהרשות הציבורית הוא 

מ� הצור� להג� על   יכולה לנבוע רקההצדקה להטלת מגבלות על גישת הבעלי� לקניינו

  :כדברי השופט חיי� כה�. 16חברי הציבור הרחב, כלומר, אינטרסי� של בעלי� אחרי�

יכול  – רשאי אני לכסות ולא לגלות, הטענה כי באי� חובה חוקית לגלות"

אבל אי� היא נשמעת מפי רשות ... ותישמע מפי אד� או תאגיד פרטי

שזו ,  הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבורלא. הממלאת תפקיד על פי די�

ואילו זו כל כולה , ברצותה מעניקה וברצותה מסרבת, בתו� שלה היא עשה

כל אשר יש לה : ומשלה אי� לה ולא כלו�, לא נוצרה כי א� לשרת את הכלל

, וכשלעצמה אי� לה זכויות או חובות נוספות על אלה, מופקד בידיה כנאמ�

  .17"...אשר ה� נובעות מנאמנות זו, או שונות ונפרדות מאלה

 כי חובתה של רשות ציבורית להעביר המשפט העליו� נקבע בפסיקה נוספת של בית

מחובת הנאמנות שהרשות חבה בה כלפי הציבור "..., בי� היתר, מידע למבקש המידע נובעת

¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â�ÈÈ�˜ ‰È„È· ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ‰ÓÂ")  וכ� ג� קבע . 18)שלנוההדגשה

יחזיקו , מידע המצוי אצל איש פרטי: "...˘ËÈÏבפרשת ) בתוארו דאז(פט אהר� ברק השו

‰˘Â�È‡ ÂÓÈÚ ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ'ÒÎ� 'ÂÏ˘Ó ÈË¯Ù . Â‰Ê'ÒÎ� ' ÍÈÈ . לא כ� איש הציבור... לעצמו
¯Â·ÈˆÏ ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰Ï ÂÈÏÚÂ"19)  שלנוההדגשה.(  

כות הגישה למידע של הפרט ההצדקה הקניינית משקיפה על הפגיעה בז, דבר של סיכומו

� לחוק3כידוע כזכות חוקתית בסעי� זכות זו הוכרה . וכעל פגיעה למעשה בזכות הקניי� של

 
 לבדה אינה יכולה לבסס את זכות הגישה למידע ציבורי של פרטי
 שאינ
 אזרחי
 הצדקה זו  16

החוק הישראלי אכ� מסייג . כנהוג במרבית חוקי חופש המידע בעול
, או תושבי
 של המדינה
, זכות לחופש מידע קיימת ג
 לזרי
ע
 זאת ). 1' ס" (כל אזרח ישראלי או תושב"את הזכות ל

ועל כ� היא איננה נובעת מההצדקה ) 12' ס(לי עניי� במידע א� היא מותנית בהיות
 בע
 .שבה נדו� בהמש� הדברי
, אלא מההצדקה האזרחית, הקניינית

142/70� "בג  17 � ‡¯ÈÙ˘ 'ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÂ‰ ,331, 325) 1(ד כה"פ. 
 .821, 817) 5(ד נו"פ, ÈÒ Ï˘ È„ÂÒÈÓ ÌÂÊÈÈÏ ‰¯·Á‰.ÈÙ.� Ì‡ 'Ô¯ÈÏ 6576/01א "ע  18
1601/90� "בג  19 � ËÈÏ˘ 'Ò¯Ù ,365, 353) 3(ד מד"פ. 
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שוויו� �כפי שרשויות הציבור אינ� יכולות לנהוג שרירות ואי. כבוד האד� וחירותו: יסוד

ות וכפי שאינ� יכול, בחלוקת משאבי� תקציביי� או חומריי� אחרי� שה� נכסי הציבור

  . כ� ה� אינ� יכולות להסתיר מידע שהופקד בידיה� בנאמנות, לשמור אות� לעצמ�

   יתמכשירהצדקה   .3

). אינסטרומנטליי�(לא אחת מוצדקות זכויות חוקתיות באמצעות טעמי� מכשיריי� 

ההצדקה המכשירית מבוססת על הרעיו� כי אינטרסי� בסיסיי� המהווי� תנאי לזכויות 

כ� למשל אחת ההצדקות .  בעלי מעמד שווה ועל כ� חוקתיחוקתיות ה� כשלעצמ�

אי� לזכות � תנאי בלעדיוהוא) ברמה מסוימת( כי חינו� היאלחוקתיותה של הזכות לחינו� 

התנאי� למימוש� של זכויות חשובי� לעתי� לא פחות . החוקתית של האזרח להצביע

כדי שיוכל אד� להג� על . שכ� בלעדיה� נפגעת ההנאה מהזכות באופ� אנוש, מהזכות עצמה

יש להפקיד , זכויותיו באופ� עצמאי ולא להיות תלוי בהגנה שמתיימרת המדינה לספק לו

את התשתית לתפיסה כזו של זכויות הניח הפילוסו� . בידיו העצמאיות כלי� להגנה שכזאת

  :ישעיהו ברלי�

 כי, או נבער או חלוש מדי מהשתמש בזכויותיו החוקיות, א� אד� הוא עני"

אפשר שג� ... אז אי� לחירות שזכויות אלו מעניקות לו כל משמעות לגביו

, סיפוק� של צרכי� חומריי� כמו חינו�. שואה�היפוכו של דבר יהיה הרה

ספר או להדיוטות בתיאוקרטיה �שוויו� ובטחו� מסוג זה שיש לילדי� בבית

אביו� עשוי הדבר להיות כזב גדול כחירותו של ... אינו הרחבתה של החירות

אכ� אחד הדברי� אשר משל . שיש לו זכות חוקית לקנות מותרות

 של דוסטויבסקי נועד להוכיח הוא 'האחי� קרמזוב' ב'האינקוויזטור הגדול'

ובאותה שעה למנוע , כי פטרנליז� עשוי להעניק את תנאי החופש, בפירוש

  .20"את החופש עצמו

,  זכות הגישה לערכאותהיא לזכות חוקתית נוספת הנתמכת בהצדקה מכשירית הדוגמ

 ה� 22פוליטיות�ה� זכויות אזרחיות: 21אשר ג� היא מהווה תנאי למימוש זכויות פרט אחרות

 
   .51�50, )1969,  תרג
 שרת'י(‡¯·Â¯ÈÁ ÏÚ ˙ÂÒÓ Ú˙  ברלי� 'י  20
, 377) 3( נאד"פ, Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡"� Ó 'Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜"Ó 733/95א "ראו למשל ע  21

מושג זכות אי� היא זכות יסוד במובנו הרגיל של ה":  לפסק דינו של השופט חשי�13פסקה 
 כי נעלה – וכ� אני אומר –נית� לומר . שייכת היא למסדר נורמות אחר בשיטת המשפט. יסוד

‡ÂÈÂÎÊ ¯‡˘ Ï˘ ÔÓÂÈ˜Ï È�ÂÈÁÂ ÈÁ¯Î‰ È‡�˙ Â�È‰ ‰ÓÂÈ˜˘ ‡Ï˙ , לא עוד. היא על זכות יסוד
„ÂÒÈ‰) "ההדגשה שלנו .(  

 .47, )ח"תשנ (È˙˜ÂÁ ˙ÂÎÊÎ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚‰ ˙ÂÎÊ˙ רבי� 'ראו י  22
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ג� , בשינויי� המחויבי�, מהל� חוקתי דומה מתבקש לדעתנו. 23זכויות אישיות וחברתיות

 יוות או לזכוייוכאשר בידי הרשות הציבורית אצור מידע הנוגע לחובות. ביחס לזכות למידע

אי� להגנה על �יכולתו של הפרט לגשת למידע היא לעתי� קרובות תנאי בלעדיו, של הפרט

  .חוקתיות ושאינ� חוקתיות, זכויותיו בסיסיות אחרות

 פסל המכו� 1988בשנת . נית� להדגי� הצדקה מכשירית זו באמצעות המקרי� הבאי�

ג בסוגי כלי רכב  נהגי� מלנהוכמההרפואי לבטיחות בדרכי� שליד משרד הבריאות 

המכו� הרפואי סירב לבקשת� של הנהגי� למסור . ששימשו אות� לפרנסת�, מסוימי�

הדי� שנית� בעתירה שהגישו לבית  בפסק. לידיה� את כל המסמכי� הנוגעי� לעניינ�

  :המשפט קבע הנשיא שמגר כ�

מבלי שהונח , איננו סבורי� כי יש מקו� להסתרת המידע הרפואי מ� הנבדק"

 יסוד המהווי�אד� זכאי לדעת על עצמו פרטי� . סוד בחיקוק כלשהולכ� י

אלא א� כ� , מוסד לשלול ממנו זכויות אשר לה� השלכה ישירה על פרנסתו

  .24"סובר המחוקק שיש מקו� להטלת הגבלות כאמור לעיל

ביקשו הוריו של צעיר מעורער , בפרשה כאובה אחרת שזכתה להד תקשורתי נרחב

 לקבל לידיה� מבית, כר� החולי� הדסה עי� מהל� אשפוז בביתבנפשו אשר התאבד ב

החולי� סירב למסור את  בית. החולי� את דוח הבדיקה הפנימית שבוצעה עקב ההתאבדות

  אול� לאחר שהוגשה עתירה הורה בית,ח פנימי שחל עליו חיסיו� בנימוק שמדובר בדוהדוח

דינו על  שיא ברק עמד בפסקהנ .המשפט העליו� כי יש למסור את הדוח לידי ההורי�

  :חשיבות מסירת המידע לצור� מימוש זכויות החולה

עומדת לו לחולה הזכות לקבל מידע על הטיפול הרפואי אותו קיבל בבית "

כנגד זכות זו עומדת חובת הרופא ובית החולי� למסור לחולה את . החולי�

 זו נגזרת זכות... תוצאותיו ועלילותיו, המידע שביד� באשר לטיפול שקיבל

היא . ה� מחובת הזהירות הכללית אשר הרופא ובית החולי� חבי� לחולה

המהווה ביטוי לאוטונומיה של הרצו� , נגזרת מזכותנו לדעת על עצמנו

  .25"הפרטי של האד� ומבטאת את כבודנו כאד�

שבה� זכות הגישה למידע נדרשת , סופי של מקרי� נית� לתאר למעשה מגוו� כמעט אי�

, המדינה המודרנית מספקת לאזרחיהשהרי , וש זכויות אזרח ואד� אחרותלצור� מימ

אי� מדובר . מגוו� עצו� של שירותי�, קרואי� בה תושביה ואפילו למבקרי� קרואי� ולא

 
23  Ì˘ ,52 'עמ. 
�"בג  24 708/88 � ÔÂ„„ '¯‡· ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯�Ú·˘ ,226, 224) 2(ד מד"פ. 
 .525, 516) 2(ד מט"פ, ‚ÔÈÚ ‰Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰�� Ì¯Î '„ÚÏ 1412/94א "רע  25
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ידי המחוקק   אלא בחובות שהוטלו על הרשויות על"נתיניה" ל"ממלכה"בחסדי� שמעניקה 

הפרת� הוא צפוי גי� שב,  חובותלמלאאזרח ה�  תובעת ממדינהבמקביל ה. הראשי או המשני

 הגישה למידע היא אחד התנאי� למימוש של כל הזכויות המוקנות בחוק ותנאי .לעונשי�

   .להגנה על הפרט מפני פעולותיו של השלטו� ביחסו עמו

  הצדקה מטעמי ביקורת על הרשות   .4

ל רשויות ה מקובלת היא כי על חוקות לכלול מנגנוני� של פיקוח ובקרה עסתפי

זהו הרציונל העומד בבסיס הכללת� בחוקה של עקרונות ומוסדות חוקתיי� שכל . השלטו�

כגו� שמירה על עקרו� שלטו� , תפקיד� לבקר ולפקח על קיו� כללי המשחק החוקתיי�

הוא העומד ג� בבסיס הרעיו� לעג� , הצור� ביצירת מנגנו� חוקתי לפיקוח ובקרה. החוק

מבקר : יסוד�מקרה הישראלי בא לידי ביטוי בחוקשב, ר המדינהבחוקה את המוסד של מבק

הצור� במנגנוני פיקוח ובקרה הוא ג� אחד ההצדקות להגנה החוקתית על חופש . המדינה

  ". כלב השמירה של הדמוקרטיה" כידוע בבחינת אשהי, העיתונות ועיתונות חוקרת

קטיבית על פעולת דה מאפשרת ביקורת אפ אשר מצ,הצור� ביצירת שקיפות ציבורית

 הטיעו� הידוע כי חופש המידע יוצר שקיפות .מהווה הצדקה נוספת לזכות למידע, הרשות

השקיפות בפעולת הרשות , במוב� הרחב יותר. המונעת שחיתות הוא פ� אחד של הצדקה זו

� אלא ג� מאפשרת ביקורת על הפעילות התקינה והיו�,הציבורית לא רק שמונעת שחיתות

. יש לה משמעות לא רק במקרי קיצו� של שחיתות הגובלת בפלילי�, ככזו. ותיומית של הרש

ברנדייס בדבר היות אור השמש המחטא הטוב  לואיסדבריו הידועי� של השופט , אכ�

א� להצדקת הזכות לחופש מידע מטעמי  , מבטאי� פ� חשוב אחד של חופש המידע26ביותר

כדברי . הציבוררית פועלת בשירות הרשות הציבו. ביקורת על הרשות יש פני� נוספות

היא כל תורת המינהל , מצד המינהל כלפי הציבור, חובת הנאמנות: "זמיריצחק השופט 

כש� שזכותו , הציבור לפקח על מי שמשרתו פשיטא שזכותו של .27"הציבורי על רגל אחת

י שחיתות מצד הנאמ� כדנה צרי� לחשוד במעשי אי� הנה. נהנה לפקח על עבודת נאמנושל 

לעתי� . לבקש לפקח על פעולתו ואי� לו צור� בחשיפת שחיתויות כדי להצדיק את הפיקוח

,  בתו� לב ומתו� ראיית טובת הציבור הנהנה,הפיקוח כי הנאמ� השקיעפעולת  תגלה

לא עמד פקיד הציבור  כי יתבררלעתי� . וחשבו� על כ� בהשקעה כושלת ויהיה עליו לתת די�

ודתו ולעתי� יתברר כי מתו� חולשת דעת לא שקל שיקולי� בציפיות מבחינת יעילות עב

עת שהיה נתו� כל עוד החלטותיו של נאמ� הציבור לא התקבלו בממילא . שהיה עליו לשקול

 
26  L. Brandies Other People’s Money and How the Bankers use it (1913), 62: “Publicity is 

justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be 
the best of disinfectants, electric light the most efficient policeman” .  

   .36, )ו" תשנ,כר� א (‰ÈÏ‰�Ó‰ ˙ÂÎÓÒ˙ זמיר 'י  27
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הרי  –" מתח� הסבירות"תבססו על שיקולי� זרי� ומצויות בהלא , מצב של ניגוד ענייני�ב

הציבור זכאי . י משפט הציבורלא כ� לגב. מנעו מלהתערב בה�ישהערכאות השיפוטיות י

לשפוט את פעולתו של נאמנו ג� כשזו מצויה במתח� הסבירות ואינה מונעת משיקולי� 

וחשבו� ולעמוד על כ� שישרת את האינטרס הציבורי   זכאי לדרוש מנאמנו די�ציבורה. זרי�

  .פיקוח שכזה מחייב גישה למידע ציבורי. מיטביאלא באופ� , לא רק באופ� סביר

 ,רועי המערכה בלבנו�ית הפרוטוקולי� של ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אחשיפ

תרמה לא רק לדיו� הציבורי , ועדת וינוגרדבעניי� הדי� שנית�  בעקבות פסקשנתאפשרה 

היא הציגה בפני הציבור את אופ� התנהלות הדרג המדיני . רועי אותה מלחמהיסביב א

בחדרי� התבטא באופ� אחד ו� מי מנבחריו היא אפשרה לציבור לבח. במהל� ימי המלחמה

 מי מה� הביע עמדות ביקורתיות בזמ� אמת ומי יצר את ;תקשורתובאופ� אחר בסגורי� 

חשיפת הפרוטוקולי� אפשרה לציבור להבי� . ביקורתו רק לאחר שנתגלו הכשלי� ברבי�

�לומטיתנציגי המערכת הדיפבי� טחו� לימאז� הכוחות בי� נציגי מערכת הבטוב יותר את 

שהתאמצו רבות לדחות ,  אנשי השלטו�.תאפשר לפקח על פעילות השלטו�נלציבור . מדינית

. תחת העי� הציבורית הפקוחהנאלצו להתנהל בעל כורח� , את פרסו� הפרוטוקולי�

לבוא יכול הציבור לבוא בתלונות לנאמניו על פעולת� בעבר והיה בעקבות חשיפת המידע 

לדרוש שיוקצו תקציבי� לתגבור היה  יכול ציבורה. בעתידלה לשינוי נוהלי הפעובדרישה 

אימוני הצבא או שנציגי משרד החו� יזכו בעמדה משפיעה יותר בתו� תהלי� קבלת 

  . בציבור לפי טעמופרטכל . ההחלטות

מתעורר הצור� , על יעילות פעולתו של המנהל הציבוריהכללי פיקוח ה לענוס� , כאמור

  מישאלכדברי השופט. שג� אותו משרת חופש המידע, חיתויותחשיפת ש הממוקד יותר של

, ליתר סדר ומשטר מצדהידיעת� של רשויות השילטו� כי חשופות ה� לביקורת תביא : "חשי�

במדינות שבה� הפנימו . 28"ותרתיע אות� מעשיית מעשי� החורגי� מ� המותר והראוי

חב יותר בזכות זו מאשר הרשויות את עקרונות חופש המידע והתקשורת עושה שימוש נר

נית� למצוא דוגמאות אינספור לחשיפת מעשי שחיתות באמצעות הבטחת גישה , בישראל

שהייתה , שוודיה למשל. 29חופשית של עיתונאי� ואזרחי� למידע שבידי רשויות ציבוריות

, ופינלנד ,המדינה הראשונה בעול� לחוקק חוק חופש מידע ולהעניק הגנה חוקתית לזכות

 
̇ ÔÂ˙ÈÚ  8282/02 מ"עע  28 ‡ˆÂ‰"ı¯‡‰ "Ú·"� Ó 'Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó – ‰ ̄ ˜·Ó „¯˘Ó‰�È„Ó ,ד "פ

המשפט המנהלי והמאבק בשחיתות "ארז � ברק' ד להרחבה בעניי� זה ראו.465 )1(נח
  . )טר
 פורס
( לז ÌÈËÙ˘Ó" השלטונית

לפרשיות שנחשפו תו� שימוש בחוקי חופש מידע נית� למצוא בי� היתר באתרי דוגמאות   29
 /news.bbc.co.uk: סי.בי. והביpolitics.guardian.co.uk/foi: האינטרנט של הגארדיא� הבריטי

1/hi/in_depth/uk/2006/foi/default.stm , וכ� באתר הארגו� האמריקניNational Security 
Archive ,המתמחה בחשיפת מידע ביטחוני באמצעות הגשת בקשות חופש מידע לפנטגו� :

www.nsarchive.org.  
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, אמנ� .30מדינות הפחות מושחתות בעול�שתיי� מהת לונחשב –מנה זכות זו שירשה מ

 אי� ע� זאת. א שהביא לתרבות של שקיפות ולא להיפ�ונית� לטעו� שהיות� כאלה ה

 ,מחד גיסא, להתעל� מ� המשקל הרב שמדינות אלה מייחסות לשקיפות פעילות השלטו�

 ומשטרי� מושחתי� בהסתרת מ� המאמצי� האדירי� שמשקיעות מדינות טוטליטריותו

שני אלה מעידי� על קיומו של יחס לא מקרי בי� תקינות השלטו� לבי� . מאיד� גיסא ,מידע

  . שקיפות השלטו�

ההצדקות החוקתיות שתיארנו לעיל מובילות למסקנה כי בחוקתה של מדינה דמוקרטית 

יותה של הזכות מסקנה זו נובעת מה. ראוי שהזכות למידע מהרשויות תזכה להגנה מפורשת

למידע מרכיב חיוני בתפקודה התקי� של דמוקרטיה מהותית וכ� מהיותה תנאי הכרחי 

מדגישי� את החשיבות הטמונה , לחוד וביחד, אלו. למימוש� של חירויות אד� וזכויות אזרח

נציע  לעיגונה של הזכות  את האופ� הראוי.לקבל מידעזכות להכרה חוקתית מפורשת במת� 

  .  למאמרנו זהבפרק האחרו�

  מידע במשפט המשווהלהזכות החוקתית . ג

  עיגו� מפורש של הזכות בחוקה  .1

 באה לידי ,ההגנה הנרחבת שלה זוכה כיו� הזכות למידע בכל הדמוקרטיות הליברליות

בבדיקה . ל מידע אלא ג� בהכרה בזכות חוקתית לקב31ביטוי לא רק בחוקי חופש מידע

 
ושחתות בעול
 במדד שתי המדינות מדורגות מזה שני
 רבות בי� שש המדינות הפחות מ  30

 _www.transparency.org/policyראו ; Transparency Internationalהשחיתות שמפרס
 ארגו� 
research/surveys_indices/cpi .בי� חופש מידע 
, חופש עיתונות, לניתוח אמפירי של המתא

 ”C. Lindstedt, D. Naurin “Transparency and Corruption ראודמוקרטיה ושחיתות 
www.qog.pol.gu.se/conferences/november2005/papers/Lindstedt.pdf .על סמ� ניתוח 

נטע� בחיבור זה כי ,  מדינות�107מבנה המשטר ורמת השחיתות ב, אמפירי של מידת השקיפות
א� כאשר היא משולבת ע
 בחירות , שקיפות בפני עצמה אינה מבטיחה הפחתה של השחיתות

היא מהווה כלי ,  הציבור המאפשרת מעורבות והבנה של המידעחופשיות ורמת חינו� של
 בי� חופש ‰ÍÂÙמי
 קיי
 יחס מסוילעמדה הגורסת כי בתנאי
  . אפקטיבי להשגת מטרה זו

 ”?S. Tavares “Do Freedom of Information Laws Decrease Corruption מידע לשחיתות ראו
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3560/.   

ראשונה . ד של חוקי חופש מידע בעול
 כולוושני
 האחרונות חלה התפשטות מואצת מאב  31
קולומביה שבדרו
 אמריקה . 1766להסדיר את הזכות לקבל מידע בחוק הייתה שבדיה בשנת 

להיסטוריה פוליטית של קולומביה . 1888בשנת , הייתה המדינה השנייה לחוקק חוק מעי� זה
 J.P. Osterling Democracy in Colombia: Clientelist Politcs and Guerrila ראו �19במאה ה

Warfare (1989), 45-110( . 1951המדינה השלישית להכיר בזכות הייתה פינלנד בשנת 
 מדינות חוקי חופש מידע 11 הוסיפו עוד 1992עד שנת . 1966 בשנת ריתהב�צותולאחריה אר
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מישי� וארבע המדינות החברות במועצת אירופה או  נמצא שמתו� ח2005שנערכה בשנת 

 – כשני שלישי� מכלל המדינות הנסקרות –בשלושי� ושש , בעלות מעמד משקי� במועצה

רק . 32כללה חוקת המדינה פסקה מפורשת המעגנת באופ� כזה או אחר את הזכות למידע

גרמניה , דיה למשל את שווביניה� נית� למצוא(ותיקות עשרה מאלה ה� דמוקרטיות  שלוש

עשרה המדינות  דווקא בשמונה). למשל אסטוניה ופולי�(והיתר דמוקרטיות צעירות ) והולנד

הרצגובינה �בוסניה( פרט לשתיי� �כול, בה� אי� עיגו� חוקתי מפורש לזכות לחופש מידעש

, משקיפה במועצת אירופההמשמשת , הברית�צותבה� אר(ה� דמוקרטיות ותיקות ) וסרביה

 מידע  של הזכות לחופשומתחזק מעמדה ההול� היאנדמה שהסיבה לכ� ). קצרפת ודנמר

חוקותיה� של הדמוקרטיות הוותיקות נוסחו שני� רבות . ברחבי העול� בעשורי� האחרוני�

חוקות אלו לא , מוחלט באופ� כמעט, לכ�. לפני התגבשותה של הזכות למידע וההכרה בה

מדינה זו הייתה הראשונה לקבוע . א שוודיהחריגה לכ� הי. כללו במקור את הזכות למידע

, החוקה השוודית מורכבת מארבעה חוקי יסוד. 1766כבר בשנת , בחוק את הזכות למידע

, שהוא הפרק המרכזי, הפרק השני לחוק זה. 33שאחד מה� הוא חוק חופש העיתונות

, On the Public Nature of Official Documents: נושא את הכותרת, המפורט והארו� בחוק

החוקה השוודית מאפשרת שינוי של חוק זה רק באמצעות . והוא מעג� את הזכות למידע

כאשר בי� שתי , בשני פרלמנטי� עוקבי�, שתי הצבעות רצופות על נוסח שינויי זהה

 . ההצבעות נערכו בחירות כלליות
שלא הקדימו להכיר בזכות חוקתית לקבל מידע כפי , בדמוקרטיות ותיקות אחרות

� משנת יכ� למשל חוקת שווי. נוספה הזכות לחוקה בתיקוני� מאוחרי�, שתה שוודיהשע

בפרק , 1999א� זכות זו הוספה לחוקה החדשה משנת ,  לא התייחסה כלל לזכות1874

ג� חוקתה של . 34"חופש הדעה והמידע"תחת סעי� מפורש שכותרתו , "זכויות היסוד"

 
בחמש עשרה . אוסטרליה והולנד, מו צרפתרוב� דמוקרטיות ותיקות כ, לספרי החוקי
 שלה�

בכ� הושלמה למעשה  .שי
 מדינות נוספותינחקקו חוקי חופש מידע בכש, השני
 האחרונות
ובמספר לא , פרישת הגנה חוקית על זכות זו בכל הדמוקרטיות הליברליות ללא יוצא מ� הכלל

, אוזבקיסטא�, ובהמולד, מבוטל של מדינת מזרח אירופה ומדינות מתפתחות כדוגמת אלבניה
, תובמיוחד במדינות המערבי, הפרישה המרשימה. פקיסט� ומדינות רבות נוספות, אוגנדה

מייצגת הסכמה בינלאומית רחבה בנוגע למרכזיותה של הזכות לחופש מידע במשטר זכויות 
  .האד
 במדינות ליברליות והיותה תנאי הכרחי לקיומה של חברה דמוקרטית ראויה לשמה

32  Access to Information: A Fundamental Right, A Universal Standard, www. 
access-info.org/data/File/publications/Access%20Info%20Europe%20Briefing%20Paper 

%201.doc.  
33  The Freedom of the Press Act SFS nr: 1949: 105 . זהו גלגול מודרני של חוק חופש

  .1766העיתונות המקורי משנת 
34  Federal Constitution of the Swiss Federation, as of April 18, 1999, 

www.admin.ch/ch/e/rs/1999/2556.pdf.  
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א� במסגרת שינוי מקי� שנער� , לזכות לא כללה התייחסות 1815ממלכת הולנד משנת 

ישמרו על "הקובע כי ארגוני� ממשלתיי� ,  לחוקה110הוס� סעי� , 1983בחוקה בשנת 

שמונה . 35"ידי הפרלמנט בהתא� לחוקי� שיותקנו על, זכות הגישה של הציבור למידע

 שני� לאחר עיגונה של הזכות בחוקת הולנד נחקק ג� חוק חופש המידע כמתחייב מהאמור

  . 36בה

 בייחוד, כמעט כל החוקות שנחקקו בדמוקרטיות צעירות, לעומת חוקות ותיקות אלה

נכללי� כבר בחוקה המקורית , במדינות מזרח אירופה שהיו חלק מהגוש הקומוניסטי

 לחוקת אסטוניה משנת 44 סעי� כ� למשל. זכות לחופש מידעסעיפי� מפורשי� בדבר ה

הוראות מפורטות בדבר זכותו של כל אד� לקבלת  הכוללות , בנוי מארבע פסקאות1992

 לחוקת דרו� אפריקה מציע את אחד הניסוחי� המתקדמי� ביותר 32סעי� . 37מידע ציבורי

בקובעו שלכל אד� זכות הגישה לכל פריט מידע הנמצא ברשות , להגנה על חופש המידע

. 38וש זכויותיולמימא� הוא נחו� לו , הנמצא בידי אד� אחרמידע כל פריט לוא� מדינה ה

שתיי� ה� הסיבות לניסוחי� המתקדמי� המעגני� את חופש המידע בחוקות של , לדעתנו

מעמדה של זכות הציבור למידע בזמ� ניסוח� ואשרור� של , ראשית: ת הצעירותהדמוקרטיו

 � של ואשרור�מעמדה של הזכות בזמ� ניסוחמחוקות אלה היה מבוסס היטב ור� בהרבה 

שהשתחררו זמ� קצר לפני אישור החוקות , במדינות אלו, שנית; ותרתיקות יוהחוקות הו

ע למטרה של הבטחת הוטמעה היטב ההבנה בדבר חיוניות המיד, משלטו� לא דמוקרטי

שמטרת� ,  ובדבר חשיבות הימצאות� בידי האזרחי� של כלי� מהותיי�בקרה על השלטו�

הסיאוב . דמוקרטיה) בהלי�" (משחק"לאפשר לכל חלקי החברה לקחת חלק פעיל ב

ד את האמו� שנת� הציבור בפקידות והפחיתו עד מא, והשחיתות שכה אפיינו מדינות אלו

והבטחת הגישה החופשית למידע השמור בידי הרשויות הציבוריות , ובמערכת השלטונית

הזכות , כאמור לעיל. נתפסה כצעד הכרחי למימוש זכויות האד� ולהגבלת כוחו של השלטו�

חוקות שנחקקו מאז ראשית שנות התשעי� של המאה העשרי� בכללה ג� לחופש מידע נ

נדמה . חוקות שנחקקו במדינות דמוקרטיות שעברו תהליכי תיקו� ועדכו� משמעותיי�בוג� 

, כלומר,  כי קשה לדמיי� כיו� מהל� חוקתי משמעותי ללא מת� מעמד אית� לזכות זואפוא

  .הכרה בה כזכות חוקתית

 
35  The Constitution of the Kingdom of Netherlands 2002, www.minbzk.nl/contents/ 

pages/6156/grondwet_UK_6-02.pdf.  
36  Act of 31 October 1991, containing regulations governing public access to government 

information, www.minbzk.nl/contents/pages/5306/public_access_government_info_10-
91.pdf.  

37  Constitution of the Republic of Estonia, www.president.ee/en/estonia/constitution.php.  
38  Constitution of the Republic of South Africa, 1996, www.info.gov.za/documents/ 

constitution/index.htm.  
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   של פרשנות החוקהעיגו� הזכות בדר�  .2

, שבה� לא זכתה הזכות למידע לעיגו� מפורש בחוקה, בחלק מ� הדמוקרטיות הוותיקות

הוכרה הזכות כבעלת מעמד חוקתי בדר� של פרשנות של זכויות או עקרונות אחרי� 

 למשל אינה כוללת כל 39חוקת יפ�. או על בסיס אופייה הדמוקרטי של המדינה, שבחוקה

, ההתאגדות,  לחוקה מבטיח את חופש ההתכנסות21סעי� . ה למידעהתייחסות לזכות הגיש

, א� אינו מזכיר ולו במרומז את חופש המידע, הדיבור והעיתונות וכל צורה אחרת של ביטוי

 כפי שנקבע בהכרזה לכל באי עול� ובאמנה –" הזכות לקבל ידיעות "–או בנוסחו השמרני 

ית המשפט העליו� ביפ� פסק כי הזכות לאסו� ב, כ� פי על א�. לזכויות אזרחיות ומדיניות

  : בית המשפט קבע כ�.  לחוקה21וגנת בסעי� עידיעות מ

“In order that the contents of the reports of such mass media may be 

correct, the freedom to gather news for informational purposes, as well as 

the freedom to report must be accorded due respect in light of the spirit of 

Article 21 of the Constitution”40. 

, המשפט העליו� של הודו פירש את החוקה ככוללת את חופש המידע בית. כ� ג� בהודו

  הוגשה לבית1982בשנת . ההודית עצמה אינה כוללת כל התייחסות לזכות זו א� שהחוקה

המשפט   לחשו� התכתבות בי� שר המשפטי� ההודי לבי� נשיא ביתהמשפט עתירה בדרישה

המדינה טענה כי . המשפט העליו�  שעניינה היה מינוי� של שופטי� לבית,העליו� בהודו

המשפט  בית. חשיפת� של מסמכי� אלו נתו� בידיה�שיקול הדעת באשר לחשיפת� או אי

ת הזכות לחופש מידע לדרגת די� תקדימי העלה א העליו� של הודו דחה עמדה זו ובפסק

  : לחוקת המדינה19וג� בסעי� עהמ, כרכיב בסיסי בחופש הביטוי, זכות חוקתית

“The concept of an open Government is the direct emanation from the 

right to know which seems implicit in the right of free speech and 

expression guaranteed under Article 19(1)(a). Therefore, disclosures of 

information in regard to the functioning of Government must be the rule, 

 
39  The Constitution of Japan, 1946, www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_ 

government_of_japan/constitution_e.html.  
 N. Kadomatsu “The Right to be Informed – the Obligation for :בפסק הדי� מובא   40

Providing Information – the Case of Japanese Information Disclosure Law” 69(2) J.L. & 
Pol. (2002) 441.  
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and secrecy an exception justified only where the strictest requirement of 

public interest so demands”41. 

את הזכות , פי לשונה על, ג� חוקתה איננה כוללתאשר , קוריאה  דרו�היאדוגמה נוספת 

קוריאה את הזכות החוקתית  המשפט החוקתי של דרו�  אימ� בית1989בשנת . לחופש מידע

בשנת (שבע שני� לפני שנחקק ש� חוק חופש המידע , לחופש המידע על דר� של פרשנות

מות שירש קוריאה אזרח שגילה כי אד המשפט בדרו�  עתר לבית1989בשנת . 42)1996

בקשותיו לקבל מהרשויות הרלוונטיות מסמכי� העשויי� להוכיח את . 43מאביו הולאמו

המשפט התבססה על הפגיעה  פנייתו לבית. בעלותו על החלקות המדוברות נענו בשלילה

המשפט בחר לבסס את החלטתו דווקא על זכות חוקתית לחופש  א� בית, בזכות הקניי� שלו

קבעו כי חופש הביטוי המוג� בסעי� , וו את דעת הרוב בהרכבשהי, שמונה שופטי�. מידע

לש� כ� מתחייב .  לחוקת דרו� קוריאה נועד להבטיח זרימה חופשית של דעות ורעיונות21

איסו� ועיבוד חופשיי� , אשר יכול להתקיי� רק א� תובטח גישה, גיבוש� החופשי של דעות

ת עומדת הזכות לגישה חופשית למידע נקבע כי בלבה של הזכות לדע, כ� על יתר. של מידע

  .השמור בידי הממשלה

מגילת הזכויות שבחוקתה . הברית� של ארצותכנגד דוגמאות אלו עומדת הדוגמה

חר� שיח הזכויות המפותח במדינה . הברית איננה כוללת זכות למידע�הוותיקה של ארצות

לגזור זכות חוקתית המשפט העליו� האמריקני נקט גישה שמרנית באשר לאפשרות  בית, זו

�לחופש מידע מחופש הביטוי המעוג� בתיקוני� הראשו� והארבעה עשר לחוקת ארצות

בדעת רוב של , המשפט העליו�  קבע בית1977בפרשה שהובאה בפניו בשנת . הברית

כי החוקה אינה כוללת זכות גישה למידע הקיי� בידי , חמישה שופטי� כנגד ארבעה

  :כתב כ�, די� זה  שנמנה על שופטי הרוב בפסק,השופט וור� ברגר. 44הממשלה

“There is no constitutional right to have access to particular government 

information or to require openness from the bureaucracy... The 

 
41  S P Gupta v. Union of India, AIR (1982) SC (149), 234 .הציטוט מובא ב :T. Mendel 

Freedom of Information: A Comparative Legal Study (2003), 17, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001341/134191E.pdf . מעניי� לציי� כי פסיקה זו

בכ� נוצרה זיקה בי� . כללה ג
 הרחבה תקדימית של זכות העמידה של עותרי
 ציבוריי
 בהודו
 J. Cottrell “The Indianראו . הרחבת זכות הגישה לערכאות להרחבת זכות הגישה למידע

Judges’ Transfer Case” 33 Int’l & Comp. L.Q. (1984) 1032, 1043.  

42  Constitution of South Korea 1948, www.servat.unibe.ch/law/icl/ks00000_.html. 
43  Forests Survey Inspection Request case, 1 KCCR 176, 88Hun-Ma22 (1989) . תקציר

 _www.ccourt.go.kr/home/eng_view/xml_content:  באנגלית של פסק הדי� נגיש ב
view.jsp?seq=222047&eventNo=88Hun-Ma22&pubflag=2&eventnum=.  

44  Houchins v. KQED, Inc. 438 U.S. 1 (1978).  
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Constitution itself is neither a Freedom of Information Act nor an Official 

Secrets Act”45. 

הביאה עושר של מקורות שבה� , ו� סטיבנס'שנמסרה מפי השופט ג, דעת המיעוט, מנגד

. הוכרו הגנות חוקתיות שונות לזכות כלי התקשורת לאסו� מידע וא� לזכות הציבור לדעת

  :השופט סטיבנס מצטט מפרשיה אחרת הנוגעת לחופש העיתונות ומוסי� הערה משלו

“But ‘the protection of the Bill of Rights goes beyond the specific 

guarantees to protect from... abridgement those equally fundamental 

personal rights necessary to make the express guarantees fully 

meaningful… The dissemination of ideas can accomplish nothing if 

otherwise willing addressees are not free to receive and consider them. It 

would be a barren marketplace of ideas that had only sellers and no 

buyers.’ Lamont v. Postmaster General, 381 U.S., at 308 (Brennan, J., 

concurring). It would be an even more barren market-place that had 

willing buyers and sellers and no meaningful information to exchange”46. 

 נמנה על שופטי הרוב בפרשת, אשר נותר במיעוט בפרשה זו, השופט סטיבנס

Richmond ,באותה . 47המשפט העליו� האמריקני שלוש שני� מאוחר יותר שנידונה בבית

ר דלתות דיו� של משפט פלילי במטרה למנוע המשפט כי ניסיו� לסגו פרשה קבע בית

פוגע בחופש הביטוי המובטח בתיקו� הראשו� , נוכחות של הציבור וחשיפתו לפרטי הדיו�

בדעת , א� השופט סטיבנס,  הפסיקה נסבה סביב שאלה ממוקדת לכאורה,אמנ�. לחוקה

  : בל מידע וביקש להכיר בזכות החוקתית לקHouchinsהמשי� את הקו שנקט בעניי� , יחיד

“Today… for the first time, the Court unequivocally holds that an 

arbitrary interference with access to important information is an 

abridgment of the freedoms of speech and of the press protected by the 

First Amendment. It is somewhat ironic that the Court should find more 

reason to recognize a right of access today than it did in Houchins”48. 

 
שמרנותו של בית המשפט בולטת במיוחד על רקע מעמדה הקדוש כמעט של הזכות לחופש   45

 .) לחוקה�Iבתיקו� ה (ביטוי בשיטת המשפט האמריקנית
46  ÏÈÚÏ לפסק דינו של השופט סטיבנס22 הערה, 44 הערה .  
47  Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia 448 U.S. 555 (1980).  
48  Ì˘,448'  עמ. 



  דורנרדליה ספר 

480 

t:\books\dorner\2008-10-29\dorner15.doc 1/12/2009 1:48:00 PM  

מעמדה באשר ל הברית�המשפט בארצות  בבתי שיח מגוו�עוררה Richmond הלכת

 הפדרלי לערעורי� בעתירה של המשפט  ד� בית2002בשנת . זכות למידעהחוקתי של ה

בדרישה להורות לו לבטל , John Ashcroftדטרויט נגד שר המשפטי� איגוד העיתונאי� של 

המשפט בענייני� של  הוראה אשר מנעה מ� הציבור את האפשרות להיות נוכח בדיוני� בבתי

 בקובעו שהיא נוגדת זכויות ,המשפט ביטל את ההוראה בית. 49הליכי גירוש של מהגרי�

ט הסכי� אמנ� שההוראה לסגור את המשפ בית. המוגנות במסגרת התיקו� הראשו� לחוקה

א� האופ� הגור� שבו היא נוסחה , הדיוני� בפני הציבור נבעה מאינטרס חיוני של הממשלה

בדרישה שהוראה נוגדת חוקה מעי� זו תהיה מצומצמת ככל , המשפט לדעת בית, לא עמד

המשפט התרחק   מעידה בבירור כי ביתRichmond בפסק הדי� נקבע כי הלכת. האפשר

הג� שהיא בעלת , וכי זכות חוקתית למידע אמנ� קיימת בחוקה, Houchinsמדתו בעניי� מע

  : אופי מוגבל

“there is a limited constitutional right to some government 

information...50 although First Amendment Coalition and Capital Cities 

Media recognize Houchins as holding that there is no general right of 

access to government information, the line of cases from Richmond 

Newspapers to Press–Enterprise II recognize that there is in fact a limited 

constitutional right to some government information”51. 

  :המשפט סיכ� כ� בית

“A government operating in the shadow of secrecy stands in complete 

opposition to the society envisioned by the Framers of our 

Constitution”52. 

הדי� המרכזי וההחלטי ביותר בכל הקשור   הוא עד היו� פסקHouchinsהדי� בעניי�  פסק

 משמעית של בית� קביעתו החד זאתע�. הברית�לניתוח הזכות החוקתית למידע בארצות

 התעמעמה ע� ,הברית�ארצותידי התיקוני� לחוקת   שלפיה זכות זו אינה מוגנת על,המשפט

אשר עולה מה� תמיכה בהכרה מוגבלת בזכות , די� שוני� השני� בעקבות הערות אגב בפסקי

י הערות לא נית� לומר כ. גישה של הציבור לכל הפחות לחלק מהמידע הקיי� אצל הרשויות

 והדעה הרווחת היא כי מעמדה של הזכות החוקתית לקבל Houchinsאלה הפכו את הלכת 

 
49  Detroit Free Press v. Aschroft 303 F. 3d 681 (6th Circ. 2002). 
50  Ì˘ ,695 'עמ.  
51  Ì˘,700' מ ע.  

52  Ì˘ ,710' עמ. 
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המשפט העליו�  נראה כי את רתיעתו של בית, בנוס�. הברית אינו חד וברור�מידע בארצות

� להסביר ג� בגישה  מיצירה פסיקתית של זכות חוקתית למידע ניתהברית�ארצותב

א� , מעניקה הגנה רחבה ביותר לזכויות בעלות אופי שליליה, ית לחירויות הפרטהאמריקנ

  . 54, 53אינה ממהרת להכיר בזכויות המטילות חובות עשה פוזיטיביות על הממשלה

איננה ) 1982רטר הקנדי משנת 'הצ(אשר חוקתה , קנדה היא דוגמה נוספת למדינה

מעמדה החוקתי א� מתקיי� בה שיח מעניי� ביחס ל, כוללת עיגו� מפורש של הזכות למידע

המשפט לערעורי� של מחוז  ידי בית על) 2007מאי (די� שנית� לאחרונה  בפסק. של הזכות

נית� לאתר ניצני� ראשוני� של הגנה חוקתית על חופש המידע במדינה , 55אונטריו בקנדה

המשפט לאחר שנענתה בשלילה בקשתו  איגוד עורכי הדי� הפליליי� עתר ש� לבית. זו

עתירת האיגוד . בחקירת מקרה רצח מסוי�לכשלי� כרס בנוגע  משטרתי עבלקבל לידיו דוח 

מחייב רשות ציבורית המסרבת למסור ה, 56 לחוק חופש המידע הקנדי23בוססה על סעי� 

לערו� איזו� בי� הסייג לבי� האינטרס הציבורי , מידע בטענה לקיומו של סייג רלוונטי בחוק

הסעי� אינו מחייב עריכת איזו� שכזה . מי�מסויא� זאת רק במקרי� , 57במסירת המידע

המשפט  הדי� הכריז בית בפסק. כאשר המידע המבוקש נוגע לרשויות אכיפת החוק

,  מפר את חופש הביטוי לחוק חופש המידע הקנדי23 סעי� לערעורי� של מחוז אונטריו כי

נה אחד ע� באופ� שאינו עולה בק, ")רטר'הצ(" למגילת הזכויות והחירויות 2המוג� בסעי� 

המשפט קבע כי איגוד עורכי הדי� הפליליי� ביקש את  בית. רטר'שבצפסקת ההגבלה 

וכי בהיעדר המידע לא יוכלו העותרי� , מנת שיוכל לבטא את עמדתו בנושא המידע על

רטר 'המשפט הכיר בכ� שבזמ� ניסוח הצ בית, אמנ�. 58לנסח עמדה משמעותית ביחס אליו

ידי הפרלמנט  הזכות למידע והיא נדחתה מפורשות על נדונה הצעה לכלול בחוקה את

 
53   
יש הטועני
 כי למרות שפסיקות דומות ניתנו על ידי בית המשפט העליו� לפחות בשני מקרי


הערות אגב בפסקי הדי� מניחי
 את היסוד להכרה חוקתית לפחות בהיבטי
 מסוימי
 , נוספי
 R.G. Elliot “Constitutionalizing the Right to Freedom ofראו . של חופש המידע

Information: A Modest Proposal for the Nations of Central and Eastern Europe” 8 Conn. 
J. Intl. L. (1992-1993) 327 .כי היעדרה של הגנה חוקתית בארצות 
הברית �המחבר טוע� ג

פוגמת באפקטיביות של חוק חופש המידע האמריקני וכי הלקח הנלמד מהמצב ש
 מחייב 
  . צעירות לעג� את הזכות לחופש מידע בחוקת�דמוקרטיות

,  המציי� את ניסוח� של הזכויות המובטחות בתיקו� הראשו� לחוקהMendelבגישה זו תומ�   54
  .18�17' עמ, 41 הערה Mendel ,ÏÈÚÏראו . שעיקרו איסור חקיקה של הקונגרס ולא מעבר לכ�

55  The Criminal Lawyers Association v. Ontario (Public Safety and Security) 2007 ONCA 
  .בית המשפט לערעורי
 הוא הערכאה הגבוהה ביותר באונטריו. 392

56  Access to Information Act, R.S.C 1985 c.A-1.  
57   �תה המנחה את הרשות לתת דע,  לחוק חופש המידע בישראל10הוראה דומה קיימת בסעי

י� הציבורי שבגילוי המידע מטעמי
 של שמירה על יוכ� לענ... ינו של המבקש במידעילענ"
  ".או שמירה על איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחותו

 . לפסק הדי�30פסקה , 55 הערה Criminal Lawyers Association ,ÏÈÚÏעניי�   58
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, קבע שאי� בכ� כדי למנוע פרשנות חוקתית ראויה לחוק חופש המידעאול� , 59הקנדי

המשפט כי ההפרה ג� אינה עומדת במבח�  בהמש� קבע בית. רטר'שנחקק לאחר אשרור הצ

 בנוסחו 23 וסעי� שכ� מבח� העניי� הציבורי מכיל את מבחני המידתיות בתוכו, המידתיות

הנוכחי למעשה פוטר את הממשלה מעריכת מבח� מידתיות כלשהו בחלק ממקרי הסירוב 

עיו� את השאלה א� הסעי� פוגע ג� בעיקרו�  המשפט הותיר בצרי� בית. לבקשות מידע

א� כי הוא ציי� שעקרו� הדמוקרטיה הוא  ,מנוי שעניינו קיו� משטר דמוקרטי החוקתי הלא

 יש  כיהמשפט דבר קבע בית של בסופו. נה החוקתית על חופש הביטויאחד הטעמי� להג

 הסייגי� מחייב איזו� אל מול האינטרס הציבורי לגבי כלל כאילו הוא 23לקרוא את סעי� 

  .אלה המנויי� בו מפורשותלגבי בחוק ולא רק 

הדי� הובעה התנגדות להכרה בזכות חוקתית למידע על דר� של  בדעת המיעוט שבפסק

הטיעו� הראשו� מבוסס : ההתנגדות של המיעוט התבססה על שני טיעוני� מרכזיי�. ותפרשנ

חופש הביטוי ". זכויות"לבי� " חירויות"רטר הקנדי בי� 'על ההבחנה הקיימת לכאורה בצ

א� לא נית� , נהנה ממעמד של חירות וככזה נית� להטיל באמצעותו הגבלות על ביטויי�

חר� העובדה שחופש המידע , בהתא� לטיעו� השני. לבסס באמצעותו חובה פוזיטיבית

הוא אינו , מהווה חלק אינטגרלי מדמוקרטיה וחיוני לתפקודה התקי� של ממשלה אחראית

ואי� בכוח� של ) של הפרובינציה של אונטריו(גובר על דבר חקיקה מפורש של הפרלמנט 

עור שהגישה ער. קרו� חוקתי שכזה בהיעדר עיגו� לכ� בחוקהיהמשפט לקבוע ע בתי

די� זה צפוי להתברר בפני בית המשפט העליו� של קנדה בחודש  ממשלת אונטריו על פסק

  .200860אוקטובר 

הזכות למידע מהרשויות זכתה למעמד של זכות חוקתית במרבית� של , כפי שהראינו

בכל המדינות הדמוקרטיות שנדרשו לדיו� חוקתי כמעט , למעשה. המדינות הדמוקרטיות

 כינו� חוקה חדשה ובי� במסגרת תיקו� רחב בשל בי� –עשרי� השני� האחרונות משמעותי ב

לגבי מדינות דמוקרטיות .  זכתה הזכות לעיגו� מפורש בחוקת המדינה–היק� לחוקה קיימת 

מעמדה החוקתי נקבע בהתא� למידת , ידי החוקה שבה� הזכות אינה מוגנת מפורשות על

, בהודו, ביפ�. ר� של פרשנות מזכויות מוכרותהמשפט לגזור אותה בד הנכונות של בתי

המשפט לקרוא הגנה חוקתית על חופש  בחרו בתי, בדרו� קוריאה ולאחרונה א� בקנדה

הברית נקטו �בארצות, לעומת�. המידע לתו� פסקאות בחוקה המעגנות את חופש הביטוי

י נאמריקהמשפט העליו� ה  סירב ביתHouchinsבעניי� . המשפט גישה מהוססת יותר בתי

 מקרי� כמה בע� זאת. להכיר בקיומה של זכות עצמאית לחופש מידע מכוח החוקה

ידי אזרחי� על  י לרשויות למסור מידע שנתבקש עלנהמשפט האמריק נקודתיי� הורה בית

 
59  Ì˘ , לפסק הדי�114, 2פסקאות . 
60  Ministry of Public Safety and Security (Formerly Solicitor General) v. Criminal 

Lawyers’ Association (Ont. C.A., May 25, 2007)(32172).  
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 הערות אגב השמיעו שופטי� של בית המשפט כמהב, בנוס�. בסיס זכויות מוגנות אחרות

ולהכיר בזכות חוקתית לחופש  Houchins להפו� את הלכתהעליו� את דעת� כי הגיעה העת 

  .מידע

פסיקות של  לענוס� , מידעזכות לקבל המעגנות מפורשות את המקיומ� של חוקות רבות 

, משפט חוקתיי� אשר הכירו בזכות החוקתית לקבל מידע בדר� של פרשנות החוקות בתי

שמכוחה , זכות חוקתית מוגנת איה מידע הזכות לקבלנית� ללמוד כי במרבית הדמוקרטיות 

תמונה זו . הופעלה ביקורת שיפוטית ה� על מעשי המינהל ה� על חקיקה של פרלמנטי�

  .אל עבר המשפט הבינלאומי, כפי שנעשה עתה, מתחזקת כאשר מפני� את המבט

61ההגנה על חופש המידע במשפט הבינלאומי. ד
   

  משפט בינלאומי כללי  .1

 במישור המשפט הבינלאומי נית� למצוא כבר במושב התייחסות ראשונה לזכות למידע

מליאת העצרת הכללית קראה . 1946שנער� בשנת , הראשו� של עצרת האומות המאוחדות

  :ובקריאה נאמר בזו הלשו�, לכינוסה של ועידה בינלאומית לנושא חופש המידע

“Freedom of Information is a fundamental human right and is the 

touchstone of all the freedoms to which the United Nations is 

consecrated”62. 

 
הדיו� במשפט הבינלאומי שאנו עורכי
 בפרק זה נבדל מהדיו� במעמדה של הזכות לקבל   61

נתפסת בדר� כלל , החובה במשפט הבינלאומי להכיר בזכות אד
 נתונה. יתמידע כזכות חוקת
א� לא בהכרח כזכות בעלת מעמד , כחובה להכיר בזכות הזו במשפטה הפנימי של מדינה

איזה : חברתיות ותרבותיות במשפט הבינלאומי, זכויות כלכליות"שני ' ראו י(חוקי �חוקתי על
̇ ÂÈÏÎÏÎ˙" ?שות בה�שימוש בתי המשפט הישראליי
 יכולי
 לע ÂÈÂÎÊ , ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ̇ ÂÈ˙¯·Á

 Ï‡¯˘È·)י, רבי�' י '
ע
 זאת נדמה שאי� כיו
  ).339, 307�299, 297) ה"תשס, שני עורכי
מחלוקת אמיתית בכ� שעליית מעמדו של המשפט הבינלאומי והתחזקות הזיקה בינו לבי� 


אחרת במישור המשפט מדינתי מחזקי
 לא רק את מעמדה של זכות כזו או �המשפט הפני
 K. Walkerלעניי� זה ראו . הפנימי אלא ג
 מקריני
 על מעמדה במשפט החוקתי של המדינה

International Law as a Tool of a Constitutional Interpretation, The University of 
Melbourne – Faculty of Law: Public Law and Legal Theory Research paper no. 33 
(2002); A.I. Park “Human Rights and Basic Needs: Using International Human Rights 

Norms to Inform Constitutional interpretation” 34 UCLA L. Rev. (1987) 1195.  
62  G.A. Res 59(1) (14 December 1946), daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/ 

NR0/033/10/IMG/NR003310.pdf?OpenElement.  



  דורנרדליה ספר 

484 

t:\books\dorner\2008-10-29\dorner15.doc 1/12/2009 1:48:00 PM  

ועידה שכזו אכ� כונסה שנתיי� מאוחר יותר ונוסחה בה טיוטת אמנה בינלאומית בנושא 

� כדי לקד� את אשרורה של האמנה לא הצליחה " א� הוועדה שהוקמה באו,חופש המידע

 ההכרזה לכל באי ע� זאת. 63ר האמנה לא נחתמהדב של לגבש הסכמה בי� המדינות ובסופו

הגדרה זהה . 64"לבקש ידיעות ולקבל�" שבה את הזכות 19 כללה בסעי� 1948עול� משנת 

מ� הנוסח הלקוני לא ברורה . 65 של האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות19מופיעה ג� בסעי� 

, מידע למבקשי�מידת העוצמה של החובה הפוזיטיבית שנית� להטיל על המדינות לספק 

הבהירות הזו הזמינה ועדת �על רקע אי. טריבונלי� בינלאומיי� לפרשנות של הושארוהדבר 

 לנושא (Special Rapporteur)דוח מטע� מומחה מיוחד , 1992בשנת , � לזכויות אד�"האו

בדוח השנתי . 66שהתבקש להגדיר את תחומיה המדויקי� של הזכות, חופש הביטוי והדעה

  : 67 נכתב כ�1998י המומחה המיוחד לנציבות זכויות האד� בשנת יד שהוגש על

“The Special Rapporteur has consistently stated that the right to seek and 

receive information is not simply a converse of the right to freedom of 

opinion and expression but a freedom on its own… the right to seek, 

receive and impart information imposes a positive obligation on States to 

ensure access to information, particularly with regard to information held 

by Government in all types of storage and retrieval systems…”68. 

שכ� היא נובעת מחופש הביטוי , רת במשפט הבינלאומיהזכות למידע מוכ, בהתא� לדוח

 באמנה לזכויות אזרחיות בייחוד(כפי שהוא מוגדר במסמכי� המשפטיי� הבינלאומיי� 

  :2005הדבר נכתב מפורשות בדוח השנתי שהוגש בשנת ). 69ומדיניות

“Although international standards establish only a general right to 

freedom of information, the right of access to information, especially 

information held by public bodies, is easily deduced from the expression 

 
 C. Binder “Freedom of Information and לתיאור המחלוקות שהביא להכשלת האמנה ראו  63

the United Nations” 6(2) International Organization (1952) 210 . 
64  ÏÈÚÏ 11 הערה .  
65  ÏÈÚÏ 12 הערה. 
66  Special Rapportuerהמשמש במשפט הבינלאומי לתיאור מומחה הממונה ,  הוא מושג צרפתי

  . לצור� התעמקות ודיווח בתחו
 משפטי או מדיני כלשהו
67  Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, submitted pursuant to Commission 

on Human Rights resolution 1997/26, E/CN.4/1998/40, http://daccessdds.un.org/ 
doc/UNDOC/GEN/G98/103/12/PDF/G9810312.pdf?OpenElement.  

68  Ì˘ ,14�11קאות פס.  
69  ÏÈÚÏ 12 הערה . 
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‘to seek [and] receive… information’ as contained in articles 19 of the 

Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant 

on Civil and Political Rights”70. 

 מסמכי� בינלאומיי� הכרה בזכות כמהכוללי� , נוס� על ההתייחסות לזכות באופ� כללי

מטילה על , �200371 נגד שחיתות משנת "כ� למשל אמנת האו. מי�מסוילמידע בהקשרי� 

המדינות שה� צד לה חובה לנקוט צעדי� להגברת מידת השקיפות שבה פועל המנהל 

מורה למדינות לנקוט צעדי� " דיווח לציבור" לאמנה שכותרתו 10סעי� . הציבורי שלה�

  :בכיוו� זה ובכלל�

“Adopting procedures or regulations allowing members of the general 

public to obtain, where appropriate, information on the organization, 

functioning and decision-making processes of its public administration…”. 

מורה למדינות לנקוט אמצעי� , "השתתפות של החברה"שכותרתו ,  לאמנה13סעי� 

ג� בהצהרת ריו בנוגע לאיכות . שמטרת� להבטיח שלציבור תהיה גישה אפקטיבית למידע

סעי� . הוקדש סעי� מיוחד המעניק לאזרחי� גישה למידע, 199272הסביבה ולפיתוח משנת 

  : להכרזה קובע כדלקמ�10

“Environmental issues are best handled with participation of all 

concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each 

individual shall have appropriate access to information concerning the 

environment that is held by public authorities”. 

שיתו� הציבור , האמנה בדבר גישה למידע "1998בעקבות ההצהרה נחתמה בשנת 

. (Aarhus)הידועה כאמנת ארהוס , 73"בקבלת החלטות וגישה לצדק בנושאי איכות הסביבה

 
70  Report of the Special Rapporteur, Ambeyi Ligabo E/CN.4/2005/64, http://daccessdds. 

un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/106/90/PDF/G0510690.pdf?OpenElement.  
71  United Nations Convention against Corruption (2003), www.unodc.org/pdf/crime/ 

convention_corruption/signing/Convention-e.pdf .ישראל חתמה על אמנה זו ,
 א� טר
  . אותהאשררה

72  Rio Declaration on Environment and Development (1992), www.un.org/documents/ 
ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm.  

73  Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters (1998), www.unece.org/env/pp/ 

documents/cep43e.pdf .  
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 56 מתו� 40 אשר חתומות עליה �74 לאירופה"זוהי אמנה של נציבות הכלכלה של האו

 בדבר החובות של חברות הנציבות האמנה כוללת הוראות מפורטות. חברות הנציבות

 ימסרו לציבור מידע ,להבטיח שכל גו� ממשלתי או כל גו� אחר הממלא תפקיד ציבורי

זהו המסמ� הבינלאומי . בסוגיות הנוגעות לאיכות הסביבה וא� יפיצו מיוזמת� מידע שכזה

 ,הכולל הוראות מפורטות בדבר החובה למסור מידע,  בעל מעמד משפטי מחייב75הראשו�

  .76א� כי לא באופ� כללי אלא בהקשר לזכות לאיכות הסביבה בלבד

  אירופה: משפט בינלאומי אזורי  .2

) הפורו� המחליט של המועצה( פרסמה ועדת השרי� של מועצת אירופה 1981בשנת 

לאמ� חוקי חופש , )ע� הסתייגויות מטע� איטליה ולוקסמבורג(המלצה למדינות החברות 

  :77מידע

“Considering the importance for the public in a democratic society of 

adequate information on public issues; Considering that access to 

information by the public is likely to strengthen confidence of the public 

in the administration; …Recommends the governments of member states 

 
74  United Nations Economic Commission for Europe –בשנת " ארגו� אזורי של האו 

 שהוק

עוסק כיו
 .  במסגרת המאמצי
 לשיקו
 היבשת מהריסות מלחמת העול
 השנייה1946
  .בעיקר ביוזמות בתחו
 איכות הסביבההארגו� 

,  מדינות56שכ� למרות שמה של הנציבות חברות בה , ה מסמ� בינלאומי כלליהאמנה מהוו  75
. כמה מדינות מדרו
 אסיה וא� ישראל, קנדה, הברית�ארצות, נוס� על מדינות אירופה, ביניה�

 מדינות 41א
 כי עד כה חתמו עליה , האמנה פתוחה להצטרפות כלל חברות הנציבות
לרשימת . קנדה וישראל אינ� חתומות על האמנה, הברית�ארצות. תאירופאיות ואסייתיו

  .www.unece.org/env/pp/welcome.htmlהחותמות ומידע נוס� על האמנה ראו 
76  
 בפרשה שהתבררה נה אמנת ארהוס מייצגת די� בינלאומי הסכמי או מנהגי נדוהשאלה א

ממשלת בפרשה זו תבעה אירלנד מ.  בפני בית המשפט הבינלאומי לבוררות בהאג2003בשנת 

, בריטניה לפרס
 דוחות שהוכנו בבריטניה במסגרת הליכי האישור של מפעל לייצור כימיקלי

בית המשפט דחה ברוב דעות את טענת . שתוכנ� להזרי
 שפכי
 רדיואקטיביי
 לי
 האירי

וקבע שהאמנה , א� שטר
 אושררה על ידיה
, אירלנד שאמנת ארהוס מחייבת את הצדדי

 Gavanדיו� מפורט במעמדה של האמנה מופיע בדעת המיעוט שכתב . יאינה מהווה די� מנהג
Griffith . ראוDispute Concerning Access to Information Under Article 9 of the OSPAR 

Convention (Ireland v. The United Kingdom), Final Award, OSPAR Arbitral Tribunal, 
July 2, 2003, http://www.pca-cpa.org/upload/files/OSPAR%20Award.pdf.  

77  Recommendation no. R(81) 19 of the Committee of Ministers to Member States on the 
Access to Information Held by Public Authorities, www.coe.int/t/e/legal_affairs/ 
legal_co-operation/administrative_law_and_justice/texts_&_documents/Conv_Rec_Res/ 

Recommendation(81)19.asp.  
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to be guided in their law and practice by the principles appended to this 

recommendation… Everyone within the jurisdiction of a member state 

shall have the right to obtain, on request, information held by the public 

authorities other than legislative bodies and judicial authorities”.  

קבע זכות , 2000רטר בדבר זכויות האד� הבסיסיות של האיחוד האירופי משנת 'הצ

 מגדיר ו אינה זרטר'צ א� ,78גישה של תושבי האיחוד למסמכי� המוחזקי� בידי מוסדותיו

בסעי� בסיס לזכות כזו נית� היה למצוא , לכאורה. חובה של מדינות חברות לספק מידע

 אלא ,79חופש הביטוי של האמנה האירופית להגנה על זכויות האד� והחירויות הבסיסיות

כולל הגדרה של חופש ביטוי שהיא מצומצמת , 1950שנוסחה בשנת ,  לאמנה10שסעי� 

,  שפורסמה שנתיי� קוד� לכ�ה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�יותר מזו שנכללה בהכרז

לקבל ולהפי� " האירופית מבטיח לכל אד� את הזכות  לאמנה10סעי� . 1948בשנת 

שנכלל בהכרזה ובמסמכי� ,  ידיעות(to seek)" לבקש"א� משמיט את המונח , "ידיעות

  :ואלו מילותיו של הסעי�. מאוחרי� יותר

“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 

freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas 

without interference by public authority and regardless of frontiers”. 

 א� לא נכנסה לתוק� לאחר 2004שנחתמה בשנת , 80האמנה לכינו� חוקה לאירופה

  . כוללת סעי� בנוסח זהה, שנדחתה במשאלי ע� בהולנד ובצרפת

ד� , שמקו� מושבו בעיר שטרסבורג שבצרפת, רופי לזכויות אד�המשפט האי בית

. במספר מקרי� בעתירות של אזרחי� נגד מדינותיה� בגי� סירוב� למסור מידע שנתבקש

המשפט לא מצא לנכו� להכיר בזכות גורפת לגישה למידע  בית, בכל המקרי� שנדונו בפניו

 לאמנה 10המובטחת בסעי� " לקבל ולהפי� ידיעות"כנובעת מחופש הביטוי והזכות 

  .האירופית האמורה

המשפט  הוא הסיבה לרתיעה של בית, כמוסבר לעיל" לבקש"תכ� שהיעדר הביטוי יי

כ� למשל בפרשת . להכיר בחובה המוטלת על המדינות לספק מידע למבקשי� אותו

Leander ביקש אזרח שוודי לחייב את מדינתו לחשו� בפניו מסמכי� שאספו , 1987 משנת

 
78  Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000), § 43, www.europarl. 

europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.  
79  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm.  
80  Treaty Establishing a Constitution for Europe (2004), Official Journal of the European 

Union, C 310(47).  
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הדי� גישה מצמצמת בכל הנוגע  בית המשפט נקט בפסק. 81ביו שירותי הביטחו� השוודילג

  : ודחה מפורשות את האפשרות לקרוא לתוכה ג� זכות לחופש מידע10לפרשנות סעי� 

“[T]he right to freedom to receive information basically prohibits a 

Government from restricting a person from receiving information that 

others wish or may be willing to impart to him. Article 10 does not, in 

circumstances such as those of the present case, confer on the individual a 

right of access… nor does it embody an obligation on the Government to 

impart… information to the individual”. 

המשפט בעתירתו של תושב ליברפול שביקש  ד� בית, 1989בשנת , שנתיי� מאוחר יותר

במקרה זה . להורות לממשל בבריטניה לחשו� בפניו מסמכי� מתיק האימו� האישי שלו

המשפט על מסירת המידע לאחר שקבע שהופרו זכויותיו של העותר לכיבוד חייו  הורה בית

המשפט להכיר בפגיעה  ת באותה נשימה סירב ביתע� זא. 882המעוגנות בסעי� , הפרטיי�

המשפט  תו� שבית, )המעג� את חופש הביטוי( לאמנה 10פי סעי�  בזכותו של העותר על

די� זה  פסק.  שנתיי� קוד� לכ�Leanderידיו בעניי�  חוזר ומצטט את הדברי� שנאמרו על

להכיר בזכות� , ותרדי� נוספי� מאוחרי� י אשר חזרה על עצמה בפסקי, מדגי� את הנטייה

של אזרחי� לקבל מידע על דר� של דיו� נקודתי בכל מקרה לגופו ובאינטרסי� המתנגשי� 

  . לצד התעקשות שלא להכיר בקיומה של זכות גורפת לקבל מידע מהרשויות, בו

המשפט האירופי לזכויות אד� לממשלת איטליה   הורה בית1998 כ� למשל בשנת 

, שפגע, להשפעות סביבתיות של מפעל סמו� למקו� מגוריה�לתושבי� מידע בנוגע  למסור

 בית. 83בזכות� ליהנות מבתיה� ועל כ� בזכות� לכבוד בחיי הפרט והמשפחה, כ� נטע�

 8המעוגנת בסעי� המשפט קבע שנית� לקרוא את הזכות לכבוד בחיי הפרט והמשפחה 

  :מידעלמסור , הממשלה האיטלקיתבמקרה זה , כמטילה חובת עשה על הממשלות

“[A]lthough the object of Article 8 is essentially that of protecting the 

individual against arbitrary interference by public authorities, it does not 

merely compel the State to abstain from such interference: in addition to 

this primarily negative undertaking, there may be positive obligations 

inherent in effective respect for private or family life”. 

 
81  Leander v. Sweden, 9248/81 9 EHRR 433 (1987).  
82  Gaskin v. The United Kingdom, 10454/83 12 EHRR 36 (1989).  
83  Guerra v. Italy, 14967/89 26 EHRR 357 (1998).  
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, די� זה נכונות לאמ� פרשנות מרחיבה של הזכות לכבוד המשפט הפגי� בפסק בית

  .בניגוד לגישה המצמצמת בנוגע לפרשנות הזכות לחופש ביטוי

כפי ,  הזכות למידע במשפט זכויות האד� האירופיחוסר הבהירות באשר למעמדה של

. עשוי לבוא אל קיצו בעתיד הקרוב, שהוא משתק� מהפסיקות הסותרות לאור� השני�

הדנה בימי� אלה בטיוטת אמנה בעל , מועצת אירופההתפתחות חשובה צפויה מכיוונה של 

בעקרונות טיוטת האמנה אינה מסתפקת . 84בנושא גישה למסמכי� רשמיי�, תוק� מחייב

מנסחי  ו מצא,בה� נחקקו חוקי חופש מידעשעל סמ� ניסיונ� המצטבר של מדינות . כלליי�

תכלול הוראות מפורשות ג� באשר להיק� התחולה שלה על רשויות ש כי חיוני האמנה

עלויות שנית� להשית , הסייגי� לעקרו� חופש המידע, אופ� הגשת בקשות למידע, ציבוריות

תהווה , מאושרת בפרלמנט האירופי בעתידהצפויה להיות , אמנה זו. על מבקשי מידע ועוד

  .85פריצת דר� משמעותית במעמדה של הזכות לחופש מידע במשפט הבינלאומי

  יבשת אמריקה: משפט בינלאומי אזורי  .3

משפט זכויות האד� של יבשת אמריקה נמצא בשלב , בכל הקשור לנושא חופש המידע

: להל�(האמנה האמריקנית בדבר זכויות האד� . ירופימתקד� יותר מזה של עמיתו הא

 הסדר הדומה – את הזכות לחופש הביטוי והדעה 13 קובעת בסעי� 86)האמנה האמריקנית

 13סעי� . בעיקרו לזה הקבוע בהכרזה לכל באי עול� ובאמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות

ומה למסמכי� בד, "לקבל ולהפי� ידיעות, לבקש"לאמנה האמריקנית נוקט בלשו� 

המופקד על אכיפתה , אמריקני לזכויות אד��המשפט האינטר בית. הבינלאומיי� האחרי�

 
ניתנת , 2007כולל חלופות אפשריות לגבי חלק מהסעיפי
 נכו� לסו� שנת , טיוטת האמנה  84

 www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/3._committees/05.%20access%20to%20: לקריאה ב
official%20information%20(dh-s-ac)/04.%20meeting%20reports/14th.asp#TopOfPage.  

ע
 זאת כמה ארגוני זכויות אד
 טועני
 שטיוטת האמנה כפי שהתגבשה אינה עומדת   85
בי� היתר כיוו� שאינה , בסטנדרטי
 המתקדמי
 של מדינות אירופה בתחו
 חופש המידע

ת חובה למסור אינה כולל, מחילה את הזכות על הרשויות השופטות והמחוקקות במדינות
 
מידע בעל אופי ציבורי הנמצא בידי גורמי
 פרטיי
 ואינה מגדירה תחומי מידע המחייבי

  .www.access-info.orgראו . פרסו
 יזו
 על ידי הרשויות
86  American Convention on Human Rights (1969) . האמנה נוסחה על ידי ארגו� המדינות

. 1977 ונכנסה לתוק� בשנת 1969 בשנת (Organization of American States)האמריקניות 
, )שטר
 אשררה את האמנה(הברית �ביניה� ארצות,  חברות הארגו��35 מ28חתומות עליה 

-www.oas.org/juridico/English/treaties/bלנוסח המלא של האמנה ראו . ארגנטינה וברזיל
32.html.   
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 בחוות דעת מייעצת כי חופש הביטוי 1985קבע כבר בשנת , פרשנותה של האמנהעל ו

  :87המעוג� באמנה כולל את הזכות לחופש מידע

“For the average citizen it is just as important to know the opinions of 

others or to have access to information generally as is the very right to 

impart his own opinions”. 

, חופש המידע נית� להגבלה רק בחוק,  כי בהתא� לאמנההמשפט הוסי� וקבע בית

פט המש נית� לטעו� כי בכ� העלה בית. 88ובתנאי שחוק זה משרת מטרות מותרות אחרות

בכל אות� מדינות החתומות " מעי� חוקתית"הלכה למעשה את חופש המידע לרמה של זכות 

 שנה 20המשפט  ידי בית קביעה זו קיבלה חיזוק מעשי בהחלטה שניתנה על. על האמנה

  .מאוחר יותר ואשר בה נעסוק להל�

יות בהזדמנו. ג� בארגו� המדינות האמריקניות מונה מומחה מיוחד לנושא חופש הביטוי

את הזכות לעיי� , בי� השאר, שונות הביע המומחה את עמדתו כי חופש הביטוי כולל

שהוצגה בפני ועדת זכויות האד� , עמדתו זו. במסמכי� המוחזקי� בידי רשויות ציבוריות

אמריקנית בדבר � של הצהרת עקרונות אינטר2000הביאה לאימוצה בשנת , של הארגו�

  :נקבע מפורשות כ� להצהרה 4בסעי� . 89חופש הביטוי

“Access to information held by the state is a fundamental right of every 

individual. States have the obligation to guarantee the full exercise of this 

right…”. 

לפיו הבטחת גישה למידע תאפשר יתר שקיפות של שחובה זו מבוססת על הטע� 

הנוסח המפורט של האמנה .  ותחזק את המוסדות הדמוקרטיי�פעולות הממשלה

 והצהרת 1985אמריקני משנת �הדעת המייעצת של בית המשפט האינטר חוות, האמריקנית

היוו בסיס משפטי מוצק להחלטה פורצת דר� שקיבל בית המשפט , העקרונות לעיל

  התבקש בית– 90Reyes v. Chile –בפסק די� זה . 2006אמריקני לזכויות אד� בשנת �האינטר

, ילה'המשפט להכריע בנוגע לזכות� של עמותות ופעילי� פוליטיי� ותושבי� באזור בצ

לקבל מהמדינה מידע מסחרי בנוגע , ממדי� של כריתת יערות שהיה נתו� לפרויקט רחב

 
87  Compulsory Membership in Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism, Advisory Opinion OC-5/85 (1985), para. 32.  
88  Ì˘ ,40 קהפס. 
89  Declaration of Principles on Freedom of Expression, www.cidh.oas.org/Relatoria/ 

showarticle.asp?artID=26&lID=1.  

90  Claude Reyes et. al. v. Chile, Case No. 12.108, Commission Application of July 8, 
2005, para. 69.  
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 לאמנה האמריקנית 13המשפט קבע כי סעי�  בית. לחברה שזכתה במכרז לביצוע הפרויקט

ידי רשויות המדינה ושעל המדינה  של כל אד� לבקש מידע המוחזק עלמג� על זכותו 

הזכות של האד� לקבל מידע כפופה רק לאות� סייגי� . מוטלת חובה לספק מידע זה

אול� , ילה חוק חופש מידע מפורט'בזמ� הדיו� לא נחקק עדיי� בצ. 91המתאפשרי� באמנה

ת על חופש המידע נית� לקבוע אמריקני טרח בכל זאת לציי� שהגבלו�המשפט האינטר בית

ושחוק כזה חייב לשרת מטרות המוגנות באמנה ולהטיל רק את אות� מגבלות , רק בחוק

 בסופו של דבר קבע בית. 92החיוניות בחברה דמוקרטית והמבטאות אינטרס ציבורי חשוב

  :המשפט כדלקמ�

“The Court finds that the State violated the right to freedom of thought 

and expression embodied in Article 13 of the American Convention… In 

addition, by not having adopted the measures that were necessary and 

compatible with the Convention to make effective the right of access to 

State-held information, Chile failed to comply with the general obligation 

to adopt domestic legal provisions arising from Article 2 of the 

Convention”93. 

ק חוק חופש קילה לחו'האמנה מטילה חובה על צכי הדי� ציי� בית המשפט  בפסק

נהליי� לקבלת מידע ירט שעל החוק לכלול אמצעי� מיהמשפט א� הוסי� ופ  בית.94מידע

 מועדי� למת� החלטה בנוגע לבקשות מידע ולמסירת המידע לרבות בדבר, מהרשויות

 הכשרות לעובדי מדינה בנוגע לחובת� המשפט על המדינה לבצע בנוס� הטיל בית. 95עצמו

. 97"תו� פרק זמ� סביר"נקבע שאת שתי ההוראות הללו על המדינה למלא . 96למסירת מידע

�המשפט האינטר הדי� של בית פסקמיהר להפני� את ילה 'המשפט החוקתי של צ בית

ות ילה קיימת זכ' כי בצהמשפט החוקתי במדינה זו  פסק בית2007בחודש אוגוסט . אמריקני

 
91  Ì˘ ,77 קהפס. 
92  Ì˘ ,91�90 פסקאות. 
93  Ì˘ ,103 פסקה. 
 התנהל  כברא� שהיה מודע לכ� שבזמ� כתיבת פסק הדי�, בית המשפט מצא לנכו� לציי� זאת  94

 .ילה הלי� לחקיקת חוק שכזה'בצ
95  Ì˘ , 163פסקה. 
96  Ì˘, 165 פסקה.  
97  Ì˘ , 168פסקה. 



  דורנרדליה ספר 

492 

t:\books\dorner\2008-10-29\dorner15.doc 1/12/2009 1:48:00 PM  

ילה 'הנובעת מהזכות החוקתית המוגנת לחופש ביטוי ומהיותה של צ, חוקתית לחופש מידע

  .98מדינה דמוקרטית

�במשפט האירופי ובמשפט האינטר, ההתפתחויות במשפט הבינלאומי הכללי, לסיכו�

מצביעות על נטייה גוברת במשפט הבינלאומי להכיר בחופש המידע כזכות , אמריקני

האמנות .  וקיימי� ג� סימני� להכרה ראשונית בה כזכות עצמאיתויביטהנובעת מחופש ה

לראשונה במסמכי�  ,� נגד שחיתות ובנושא איכות הסביבה כוללות"הכלליות של האו

 גישה למידע בהקשרי� להקנותאת החובה , בינלאומיי� בעלי מעמד משפטי מחייב

חובת� של מדינות למסור  מקרי� בהמכהמשפט האירופי לזכויות אד� הכיר ב בית .מסוימי�

המשפט  בית, לעומתו. וזאת בגדרי התמיכה במימוש זכויות אחרות שלה�, מידע לאזרחי�

אמריקני הכיר בזכות כנובעת ישירות מהחובה המוטלת על מדינות לכבד את חופש �האינטר

ההליכי� המתקדמי� במועצת אירופה לגיבוש אמנה עצמאית בעלת תוק� משפטי . הביטוי

עשויי� לבטל בעתיד הקרוב את ההבדלי� הקיימי� כיו� , דבר זכות הגישה למידעמחייב ב

ולהפו� אותה לזכות , ינבעוצמת הזכות לחופש מידע במשפט האירופי ובמשפט האמריק

. מוכרת בשתי הזירות האזוריות החשובות ביותר של משפט זכויות האד� הבינלאומי

התבססה הזכות לחופש מידע כזכות התמונה העולה מכל אלה היא שבשני� האחרונות 

  . מוכרת במשפט הבינלאומי והיא צפויה להתבסס עוד יותר בשני� הקרובות

  ?זכות חוקתית למידע במשפט הישראלי. ה

  כללי  .1

שמבחינת מעמד� הנורמטיבי נחלקות , במשפט הישראלי מוכרות זכויות יסוד רבות

בהתבסס על עקרונות . ההלכתיות  היא הקבוצה של זכויות היסוד‰¯‡˘�Â‰: לשתי קבוצות

המשפט כי בישראל מוקנות לכל אד� שורה ארוכה  ביתקבע  ,היסוד של השיטה המשפטית

לפיה תכלית החקיקה ש, באה לידי ביטוי בקביעת חזקה פרשניתהכרה זו . של זכויות יסוד

,  ובביקורת השיפוטית על פעולות שלטוניות שונות99היא להג� על זכויות היסוד ולכבד�

 
98  Case No. 634-2006 In the Matter of Constitutionality of Article 13 of the Constitutional 

Organic Law on the General Bases of State Administration (No. 18.575) . למידע באנגלית
לפסק הדי� . www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103822בנוגע לפסק הדי� ראו 

  .www.tribunalconstitucional.cl/archivos/sentencias/Rol0634.pdf ראו המלא בספרדית
 כאילו לא בא לפגוע באופ� מפורט יותר משמעותה של החזקה היא כי יש לפרש את החוק  99

. המהוות מעי� מטריה נורמטיבית המרחפת מעל דברי החקיקה כול
, ברשימת זכויות היסוד
נקודת המוצא : "553 ,)ג"תשנ( È˜Á‰ ˙Â�˘¯Ù˜‰ ,ב כר� ,ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ù ברק 'או רא

כי המחוקק , ההנחה הינה. החוקתית הינה קיומ� ושמירת� של זכויות היסוד במשפט דמוקרטי
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לא הגבילה את ריבונותה של ע� זאת הכרה בזכויות היסוד . אשר פוגעות בזכויות יסוד אלה

לשלול או לפגוע בזכויות היסוד הללו באמירה מפורשת וברורה , הכנסת כרשות המחוקקת

  .100בחוק

אלו ה� הזכויות . חוקיות� העל היא זו של זכויות האד� החוקתיותÈ‰È‰˘�הקבוצה 

במשפט הישראלי נקבע זה מכבר כי לחוקי היסוד מעמד של . יסוד המעוגנות בחוקי

 ומכא� שזכויות המנויות במפורש בחוקי היסוד או אשר הוכרו כנגזרות מה� בדר� ,101חוקה

אלא (חוקי וככלל לא נית� לפגוע בה� בחוק רגיל �של פרשנות ה� בעלות מעמד חוקתי על

 כי ההכרה בזכויות אחדות יש להדגיש). בהתא� לתנאי� אות� מציב חוק היסוד עצמו

 אשר הוכרו בעבר ,ההלכתיותכבזכויות חוקתיות אינה מבטלת את מעמד� של זכויות האד� 

   .היסוד כזכויות יסוד ואשר לא זכו עד כה למעמד חוקתי בחוקי

שלהל� ננסה לעמוד על התפתחותה לאור� השני� ובהווה של הזכות למידע בפרק 

  . המצוי לעומת הרצויבמשפט הישראלי ולבחו� את מעמדה 

  מעמדה של הזכות עד לחקיקת : 1992 עד 1948  .2

  כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק

זכויות האד� בישראל זכו , היסוד בדבר זכויות האד� עוד בטר� חקיקת חוקי, כאמור

המשפט העליו� בלא שהיה להכרה מקור משפטי פורמלי  להכרה משפטית בפסיקת בית

המשפט כי  ביתקבע ל עקרונות יסוד של השיטה המשפטית  עובהתבסס. לסמו� עליו

מה היה מקומה של הזכות . 102בישראל מוקנות לכל אד� שורה ארוכה של זכויות יסוד

  ? למידע בהתפתחות זו

 
מבקש לקיי
 ולשמר את , שעה שהוא מוציא מתחת ידיו דבר חקיקה, )הראשי או המשני(

 ".ל חקיקה יהא לקיי
 ולשמר זכויות יסוד ולא לפגוע בה�שתכליתה של כ, מכא�. זכויות היסוד
̇ ËÙ˘Ó‰È˙˜ÂÁ Ï˘ Ï‡¯˘È ‰  מדינה' ב,רובינשטיי� 'אראו   100 �È„Ó )ה"תשס, מהדורה שישית( ,

לפיה נית� ש,  פעמי
 בפסיקה הישראליתכמהאיננו עוסקי
 כא� באפשרות שהוזכרה . 62�61
Ï ÌÏÂÚÓ‡ שכ� , נות היסוד של השיטהלקיי
 ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית מכוח עקרו

È˙ÈÓ‡ ̆ ÂÓÈ˘ ‰· ‰˘Ú� , שאפשרות זו עלתה בהערות אגב �142/89� "בג(א Â‡Ï ̇ ÂÚ�˙"� ̄ '
ÂÈ"˙Ò�Î‰ ¯פסק דינו של המשנה לנשיא חשי� בבג(דעות מיעוט ב ו)529) 3(ד מד" פ" �

ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰, ÏÈÚÏ  7הערה(.  
, ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ 'ÈÙÂ˙È˘ ¯ÙÎ Ï„‚Ó„ �·�˜ ‰ 6821/93א "הדי� העקרוני ע פי שנקבע בפסקכ  101

 .221) 4(ד מט"פ
המשפט העליו� ראה בה� צור� להגנה על   ה� זכויות יציר ההלכה הפסוקה שביתהאל  102

לא פע
 הכיר : "את התהלי� תיאר יפה השופט ויתקו�. האינטרסי
 החיוניי
 של כל פרט ופרט
, ואלו בקבל� גושפנקא שיפוטית, שלא בא זכר� בשו
 הוראה משפטית, זה בזכויותמשפט �בית

שרק תמול , דברי
 שבנוהג ובמושגי הצדק הטבעי. לבשו צורה והתגבשו לזכויות מוכרות בדי�

עולי
 בדר� זו על דר� המל� וזוכי
 לדרגה של , שלשו
 היו עוד חסרי דמות ובלתי גדורי
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 ביסס בית, שהניח את הבסיס לשיח זכויות האד� בישראל, ˜ÌÚ‰ ÏÂהדי� בעניי�  בפסק

א� הנושא של חופש , ביטוי במובנה הרחבאת חירות ה, מפי השופט שמעו� אגרנט, המשפט

נית� למצוא גישות סותרות בקשר היה בשני� שלאחר מכ� . 103הדי� המידע לא נדו� בפסק

ניתנה פסיקה שתקפה את מסורת החשאיות של ,  גיסאמחד. למעמדה של הזכות למידע

ו� הזו המקימה מחיצה ופורשת מס� בי� השלט' סודיות'כל ה"המינהל הציבורי ונקבע כי 

נקבע כי מידע ,  גיסאמאיד�. 104"לא יכירנה מקומה במנהל תקי� במשטר חופשי, והאזרח

, ואי� התרתו לשימוש חופשי מעי� שירות, אי� הוא מצר�"שנמצא בידי הרשות הציבורית 

  .105"שהרשות חייבת לספק לאזרחיה

ה כל עוד לא העל� להכיר בזכות של חופש מידע " לחוסר נכונות מוחלט מצד בגהדוגמ

̄ ‰Ô· 'ÌÈËÙ˘Ó �עניי� בנית� למצוא  ,"עלי ספר"אותו המחוקק   ,העיתונאי אלו� ב�. 106˘

ידי  ביקש משר המשפטי� מידע סטטיסטי בנוגע להיק� האזנות הסתר שבוצעו בישראל על

1979�ט"תשל, כניסתו לתוק� של חוק האזנות סתר במלאת עשר שני� לוזאת, המשטרה .

בייסקי מאי� יכולה לנבוע משה  תמה השופט מחצהעמוד ו אינו עולה עלדי� שאורכו  בפסק

  : לקבל את המידערזכותו של העות

מני� נובעת חובה על , כוח העותרי��שאלנו וחזרנו ושאלנו את בא"

והתשובה ... ידיו�המשיבי� לספק לעותרי� את כל המידע המבוקש על

ובה כי על העותרי� העוסקי� בעיתונאות ח, היחידה שנמסרה לנו הייתה

ובלי לקבל מידע זה מהמשיבי� נמנע בעד� , להביא לפני הציבור מידע

 .שהוא ודאי מעניינו, לספק לציבור את המידע

 
, המתנהלת בצדה של פעולת החקיקה ואינה נכנסת לתחומה, וטיתזוהי ההתפתחות השיפ. זכות

בדר� זו לדוגמה ". סמכות זו היא ערובה לחופש הפרט. ולא הייתי רוצה להצר את צעדיה
73/53� "הוכרה הזכות לחופש הביטוי בבג" ÏÂ˜�ÌÚ‰ "Ú·"� Ó 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,871 ד ז"פ ;
1/49� "הזכות לחופש העיסוק הוכרה בבג Ê·'� Â�¯ '¯˘‰¯Ë˘Ó‰  ,חופש הדת ; 80ד ב "פ

262/62� "והפולח� הוכר בבג � ı¯Ù 'Â‰È¯Ó˘ ̄ ÙÎ ,לדיו� בהיסטוריה של הגנת .2101 ד טז"פ 
המשפט �בית" שפירא ' ע ראוהיסוד החדשי
 זכויות הפרט במשפט הישראלי בטר
 חוקי
 ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" ?מבצר משוריי� או נמר של נייר – העליו� כמג� זכויות היסוד של הפרט בישראל

 .625 )ד"תשל�ג"תשל(ג 
ציטט השופט " זכות עילאית"ע
 זאת בהניחו את התשתית הרעיונית להכרה בחופש הביטוי כ  103

את החופש , מעל לכל חופש אחר, ת� לי "1644אגרנט את המשורר המילטו� בכותבו בשנת 
˙Ú„Ï ,עניי� .)ההדגשה שלנו ("להביע ולהתווכח בחריפות ולפי המצפו� ÏÂ˜ÌÚ‰  ,Ì˘ ,עמ '

878.  
337/66� "בג  104 � ÏËÈÙ ÔÓÏ˜ ÔÂ·ÊÚ 'ÔÂÏÂÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ „ÈÏ˘ ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù ,69) 1(כאד "פ. 
159/73� "בג  105 � È˜ÁˆÈ 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘, 700, 692 )2(כחד "פ. 
414/89� "בג  106 � Ô· 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘,327) 4(ד מג" פ.  
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יש  שהרי: כי תשובתו איננה ממי� השאלה, כוח העותרי� לא הבחי� בכ��בא

 להבחי� הבח� היטב בי� התפקיד של עיתונאי להביא לפני ציבור הקוראי�

משלא עלה .  החובה על המשיבי� לספק לו מידעלבי�, מידע המצוי עימו

בידי העותרי� להצביע על חובת המשיבי� לספק לה� את המידע הספציפי 

  .107"די בכ� כדי לדחות את העתירה, שדרשו

הדי� בעניי�  המשפט העליו� קבע הלכה חשובה בפסק א� לא חלפה יותר משנה ובית

� ËÈÏ˘ 'Ò¯Ù ,העותר ביקש מבית. 108ציבור לדעתשעסק ישירות ובאופ� מעמיק בזכות ה 

המשפט להורות על פרסומ� של הסכמי� קואליציוניי� שנחתמו לקראת הצבעה בכנסת על 

בי� , הדי� ביסס את פסק, שקיבל את העתירה, הנשיא מאיר שמגר. כינונה של ממשלה חדשה

  :וכ� הוא כותב. על ההכרה בזכות הציבור לדעת כחלק בלתי נפרד ממשטר דמוקרטי, היתר

דעת קהל חופשית ומודעות הציבור לנעשה במערכות השלטו� ה� חלק "

משטר דמוקרטי בנוי על . אינטגרלי מ� המבנה של המשטר הדמוקרטי

החיסוי . שיתו� מתמש� של הציבור במידע על המתהווה בחיי� הציבוריי�

של מידע מוצדק רק בשל הטעמי� יוצאי הדופ� של ביטחו� המדינה או יחסי 

  .109"שש של פגיעה בעניי� ציבורי חשובחו� או מח

די�  כתב א� הוא פסק, שהצטר� לדעתו של הנשיא שמגר, )כתוארו אז(השופט ברק 

הוא הצטר� לעמדתו . מפורט העוסק במקור הנורמטיבי לחובת הגילוי שנקבעה בפסק הדי�

לפיה מהות המשטר מהווה מקור משפטי לחובת הגילוי והוסי� עליה ש, של השופט שמגר

  :ורות נורמטיביי� נוספי�מק

מקור זה מעוג� בזכותו של הציבור לדעת . לחובת הגילוי קיי� מקור שלישי"

 י ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ 'זכות האזרח לקבל מידע בענייני� ציבוריי�', סגל' ראה ז(

כי חופש הביטוי הוא מעקרונות , הלכה פסוקה היא). 625) ה"מ�ד"תשמ(

חופש הביטוי הוא . )87, 73/53צ "ראה בג(היסוד של שיטתנו המשפטית 

להשמיע את אשר ע� לבו 'במרכזו עומד החופש של האד� . ער� מורכב

). 343' בעמ, 9/77נ "הנשיא לנדוי בד ('...ולשמוע מה שיש לאחרי� להשמיע

לש� הגשמתה של חירות זו מעניק הדי� לבעל החירות זכויות נוספות 

בי� הזכויות הנוספות . )35' בעמ, 99, 95/51פ "ראה ע(הנגזרות מהחירות 

 
107  Ì˘ ,בתיק נדחתה על ידי הנשיא שמג. 328' עמ �7/89� "ראו דנג; רבקשה לדיו� נוס � Ô· ' ¯˘

ÌÈËÙ˘Ó‰ , בנבו 
  ).14.2.90(פורס
108  ÏÈÚÏ 19 הערה.  
109  Ì˘ ,360' עמ.  
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,  אכ�..).267' בעמ, ל" הנ399/85צ "בג ('הזכות לקבל מידע'הללו מצויה ג� 

אינה קשורה רק למהותו של המשטר , הנגזרת מחופש הביטוי, חובת הגילוי

לזכותו של היחיד  – כמו עצ� חופש הביטוי עצמו – אלא ג�, הדמוקרטי

  .110"ות להגשמה עצמיתכי האמת תיחש� וכי תינת� לו האפשר, בחברה

  :ובהמש�

ידינו מעקרונות יסוד ידועי� �הוא נגזר על. הסדר זה לא קובע יש מאי�"

   .111"מתפיסות יסוד חוקתיותלא פע� גזרנו די� ספציפי . ומקובלי�

 הלכה כללית בקשר לחובת ˘ËÈÏראוי לגזור מהלכת זה היו מלומדי� אשר סברו כי אי� 
 מכוונת לקריאה ˘ËÈÏנשיא שמגר והשופט ברק בעניי� לשונ� של ה,  א� לדעתנו,112הגילוי

חלק אינטגרלי מ� המבנה של "הגדרת הזכות כ. �יהרחבה יותר של ההלכה שיצאת תחת יד
הגדרתה כזכות , "מפתח לפעולתה של המערכת הדמוקרטית כולה", "המשטר הדמוקרטי

ירה הלא והאמ" שהיא מעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית"נגזרת מחופש הביטוי 
 כל אלה מעידי� – "לא פע� גזרנו די� ספציפי מתפיסות יסוד חוקתיות"לפיה שמקרית 

לטעמנו על תפיסה של זכות הציבור לדעת והזכות למידע כזכויות יסוד רחבות יותר מאלה 
  .113שהתמקד בחובת גילויי� של הסכמי� קואליציוניי�, הדי� שהתחייבו מפסק

, 1992טר� חוקי היסוד שכוננו בשנת , "וסח ישראלמשפט המקובל נ"כ� כי ב נדמה על
לכדי זכות מרכזית יצירת , קרו� מינהלי שנוי במחלוקתימע, התפתח מעמדו של חופש המידע

בי� כזכות הנגזרת מחירות הביטוי ובי� כזכות , "תפיסת יסוד חוקתית"הנגזרת מ, הפסיקה
  .הדמוקרטיהעומדת על רגליה שלה כחלק אינטגרלי מ� המבנה של השלטו� 

  : יסוד�מעמדה של הזכות לאחר חקיקת חוק – 1998 עד 1992  .3

  כבוד האד� וחירותו ועד חקיקת חוק חופש המידע

, 1992בשנת , חופש העיסוק: יסוד�כבוד האד� וחירותו וחוק: יסוד�ע� חקיקת חוק

לחוקי היסוד מעמד של נקבע כי . הועלו זכויות האד� המעוגנות בחוקי היסוד מדרגה

 
110  Ì˘ ,365' עמ.  
111  Ì˘ ,366' עמ. 
̇ ‰ÈÏ‰�ÈÓ˙זמיר ' ראו למשל י  112 ÂÎÓÒ‰ )872, )ו"תשנ, כר� ב" : 
החובה לפרס
 ברבי
 הסכמי

ידי בית המשפט דומה לחובת הגילוי או חובת הפרסו
 המוטלת �קואליציוניי
 כפי שנקבע על

כגו� החובה המוטלת מכח חוק לפרס
 את קווי היסוד , על גופי
 ציבוריי
 בהקשרי
 אחרי

כי הזכות אינה עומדת , השורה התחתונה היא... של הממשלה או לפרס
 תקנות ברשומות
 ". וקאלא א
 ובמידה שהזכות נקבעה בח, לאד
 כנגד המינהל

המחייב פרסו
 , �2001א"תשס,  לחוק הממשלה1עוגנה בסעי� ראוי לציי� שחובה ממוקדת זו   113

  .הסכמי
 קואליציוניי
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 ומכא� שזכויות המנויות במפורש בחוקי היסוד או אשר הוכרו כנגזרות מה� בדר� 114קהחו

אלא (חוקי וככלל לא נית� לפגוע בה� בחוק רגיל �של פרשנות ה� בעלות מעמד חוקתי על

   .115)בהתא� לתנאי� אות� מציב חוק היסוד עצמו

  ע� זאת בית.כבוד האד� וחירותו: יסוד�הזכות למידע לא נקבעה באופ� מפורש בחוק

, המשפט העליו� הביע את דעתו לא אחת כי זכויות המסגרת המפורשות לכבוד ולחירות

כיצד משפיעה העלאתה של חירות הביטוי למעמד של . 116כוללות ג� את חירות הביטוי

השופט יצחק זמיר גרס כי מעמדה של ? זכות חוקתית מוגנת על מעמדו של חופש המידע

פסק הדי� שש שני� לאחר שנית� . ה לאחר קבלת חוקי היסודהזכות לחופש מידע לא השתנ

זמיר כ� בספרו על המשפט ' כתב פרופ,  וארבע שני� לאחר קבלת חוקי היסוד˘ËÈÏעניי� ב

  :מינהליה

וכי , נית� רק לומר כי בית המשפט מחשיב מאד את זכות הציבור לדעת"...

בית המשפט אול� . היה מקד� אותה בברכה לו מצא אותה על ספר החוקי�

  . 117"עצמו נמנע מלפסוק הלכה הקובעת זכות זאת

 לא 1998כבוד האד� וחירותו ועד : יסוד�א� שהזכות לחופש מידע אינה מנויה בחוק

 שע� העלאתה של חירות הביטוי למעמד של זכות היאעמדתנו , נמצאה כלל בספר החוקי�

מרכיב של חופש הביטוי  בתור ערצלמ, זכתה ג� הזכות לחופש מידע למעמד שכזה, חוקתית

: זו הייתה ג� דעתו של סגל אשר כתב. בה� היא משרתת את חופש הביטוישובאות� מקרי� 

אמור , ובהיותה נגזרת מחופש זה, בהיות הזכות למידע קשורה קשר הדוק לחופש הביטוי"

 
 .101 הערה ÈÁ¯ÊÓ ,ÏÈÚÏ‰·�˜  בפרשתכפי שנקבע   114
115   �  .חופש העיסוק: יסוד� לחוק4כבוד האד
 וחירותו ובסעי� : יסוד� לחוק8בסעי
�"בגו רא  116 2481/93 � ÔÈÈ„ 'ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ,בג; 468, 456) 2( מחד"פ" �5432/03 ˘.È. Ô

–� ÌÈ˘� ‚ÂˆÈÈ ÔÂÈÂÂ˘Ï  'ÔÈÈÂÂÏ È¯Â„È˘ÏÂ ÌÈÏ·Î È¯Â„È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ,81, 65) 3(ד נח"פ. 
 אמירה זו מתיישבת ע
 תפיסתו חשוב לציי� כי. 872�871' עמ, 112 הערה ÏÈÚÏ, זמיר  117

ראו למשל עמדתו בנוגע . השמרנית של השופט זמיר באשר לפרשנות
 של חוקי היסוד
�"בגכבוד האד
 וחירותו ב: יסוד�לקריאת הזכות לשוויו� אל תו� חוק 453/94  ÌÈ˘�‰ ̇ ÏÂ„˘

� Ï‡¯˘È· 'Ï‡¯˘È ̇ Ï˘ÓÓ ,כבוד האד: יסוד�בפסיקה שלאחר חוק: "536, 501) 5( מחד"פ 

וכ� . בעיקר כ� בזכות לכבוד. וחירותו מפוזרות אימרות אגב המוצאות פני
 הרבה בחוק היסוד

יש המגלי
 בו את , יש המוצאי
 בכבוד האד
 את עקרו� השוויו�. ג
 בספרות המשפטית
מי שמקב� את . ויש התולי
 בו זכויות יסוד אחרות שלא בא זכר� בחוק היסוד, חופש הביטוי

וכי , כל התורה כולה על רגל אחת, כביכול, ל להתרש
 כי כבוד האד
 הואהאמרות האלה יכו
, ואילו אני מבקש להזהיר עצמי. הפו� בו והפו� בו דכולא בו, כמאמר חכמי
, נית� לומר עליו

בנושא עקרוני , מפני אימרות אגב המוצאות דרכ� בי� השורות של פסקי הדי�, בהקשר זה
אני סבור כי א
 אי� . ופו של עניי� כחלק מתחייב של הפסקללא דיו� עמוק לג, ויסודי כל כ�

בבחינת אל תעירו . דיה לבעיה בשעתה. מוטב שלא להתחייב, ועד שיתעורר הצור�, צור� בכ�
�  ."ואל תעוררו עד שתחפ
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בעניי� � "בדר� דומה פסע בג. 118 ..."שתפגע בחופש המידע, אותו די� לחול גל על החקיקה

È„ÔÈ119, כאחת מחירויות היסוד של האד� "יותה של הזכות להפגי� תכאשר הכיר בחוק

הזכות להפגי� לא נקבעה כזכות  .120"המוכרת בצד חופש הביטוי או מכוחו... בישראל

א� חר� זאת הכיר בה השופט ברק כנגזרת של , כבוד האד� וחירותו: יסוד�מפורשת בחוק

שכ� הזכות , כאורה קיי� הבדל בי� השתיי�ל. שהוכר כבעל מעמד חוקתי, חופש הביטוי

") אל תעשה"המטילה על המדינה חובת (להפגי� מסווגת באופ� מסורתי כזכות שלילית 

" חובת עשה"המטילה על המדינה (ואילו הזכות למידע מסווגת בדר� כלל כזכות חיובית 

, יה�דיו� בבקשות, טיפול אקטיבי בפניותיה� של מבקשי מידע, כגו� הקצאת משאבי�

 אול� .)הפקת עותקי� ממנו ומסירת� למבקש, איסו� המידע לעתי� ממקורות שוני�

� בפ� חיובי של הזכות להפגי� ובכ� שהיא מטילה על " הכיר בגבפסיקה מאוחרת יותר

על רקע זה איננו . �121 לגלגל אות� על האזרחשאי, המדינה חובות עשה בלתי מבוטלות

 .ה שווה ביניה� אפשריתרואי� הבדל גדול בי� השתיי� וגזיר
כפי שאי� . נגזרות מחופש הביטויה זכויות ה�זכות ההפגנה והזכות לחופש מידע 

בו שמשמעות לזכות לבטא דעה א� אי� למבטא אפשרות מעשית להשמיע דעתו בכל מקו� 

כ� אי� משמעות לזכות לבטא דעה א� אי� למבטא אפשרות לקבל לידיו , יחפו� להשמיעה

 �, "הפרחת מלי� באוויר"מטרת הביטוי אינה א� . כדי לבסס עליו את דעתואת המידע הנחו

 ואפשרות למימוש , שה� לב� של החברה הדמוקרטית,אלא השתתפות פעילה בשיח ושיג

 אול� יש .כלל לבטא רעיונות סדורי� ומבוססי� היטב המבקש בדר�, עצמי של המבטא

אינ� עדיי� זכויות , גי� והזכות למידעכמו ג� הזכות להפ,  הזכות לחופש הביטוי כילשי� לב

  :Â¯‰ ‰ËÓ·כדברי הנשיא ברק בפרשת . מנויות וככאלו היק� ההגנה החוקתית עליה� מוגבל

א� , שאינ� מנויות במפורש בחוקי היסוד בדבר זכויות אד�, בגזירת זכויות"

לא נית� תמיד לתפוס את מלוא , נכללות בתו� המושג של כבוד האד�

... 'בעלות ש�'ו עמדו לעצמ� כזכויות איל' נגזרות'יות הההיק� שהיה לזכו

נראה לי כי הפגנה על רקע פוליטי או חברתי היא ביטוי לאותה אוטונומיה 

 
  .116' עמ, 3 הערה ÏÈÚÏ, סגל  118
  . 116 הערה ÔÈÈ„ ,ÏÈÚÏעניי�   119
120  Ì˘ ,468' עמ. 
�"בג  121 2557/05 � ·Â¯‰ ‰ËÓ 'Ï‡¯˘È ̇ ¯Ë˘Ó , בנבו 
�"בגבפרשה זו קבע ). 12.12.06(פורס 

מג� דוד אדו
 ומכבי האש לשאת בעצמ
 בעלויות ההגנה על מפגיני
 , כי על המשטרה
כנית גו� אזרחי שהיה פעיל במאבק הציבורי בתמיכה בת" (מטה הרוב"בתהלוכה שארג� 

ואסר עליה
 להתנות את קיומה של התהלוכה במימו� , )ההתנתקות מחבל עזה וצפו� השומרו�

בכ� הטיל חובת עשה כבדת משקל על הרשות לש
 כיבוד . אמצעי
 אלה על ידי המארגני

  .זכות
 החוקתית של העותרי
 להפגי�
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הנכללי� במסגרת כבוד , חופש הבחירה וחופש הפסילה, של הרצו� הפרטי

  .122"האד� כזכות חוקתית

� ההגנה החוקתית על  מהיקאפואהיק� ההגנה החוקתית על זכות ההפגנה צרי� להיגזר 

הפגנה על רקע פוליטי או חברתי נדמית כמקרה . הביטוי שאותה הפגנה מבקשת לקד�

א� תהלוכה המבקשת לידע את הציבור בדבר השקתו של משקה , מובהק הזכאי להגנה שכזו

יירה חדש או התכנסות שנועדה לקרוא לציבור להצביע באמצעות מסרוני� בעד מועמד הע

נראה כי הדברי� ניתני� ליישו� ג� .  ספק א� יזכו לאותה הגנה,טלוויזיוניתבתכנית ריאליטי 

בכל הקשור להגנה החוקתית על זכות זו כנגזרת מחירות . בכל הקשור לזכות הציבור לדעת

אי� די� בקשת מידע שנועדה לאפשר למבקש לקחת חלק בשיח הציבורי ולבטא בו , הביטוי

אודות על מידע מסחרי שמבקשת חברה לאסו�  קבלת כדי� בקשה שמטרתה ,את דעותיו

  . מתחרתה

ביקשה , 123אביב י� בתלמינהליבעתירה שהוגשה לאחרונה לבית המשפט לענייני� 

והתנועה לחופש " רופאי� לזכויות אד�"קבוצת נשי� תושבות הדרו� הפעילות בעמותת 

יי� להורות לקופות החולי� לחשו� נתוני� בנוגע למספר הרופאי� המקצוע, המידע

העותרות מבקשות . � במחוז הדרו� לעומת מחוזות אחרי� של הקופהיהיד המועסקי� על

 תושבי הדרו� מצד קופות החולי�של להביא לידיעת הציבור את קיומה של אפליה לכאורה 

. ללא המידע המבוקש לא יוכלו העותרות לנהל מאבק ציבורי. ולמחות כנגד אפליה זו

ידי קופות החולי�  דחו בנקל עליסובייקטיביות י" ת בט�תחושו"טענותיה� המבוססות על 

בו חופש הביטוי מאבד ממשמעותו ללא זכות שזהו מקרה מובהק .  הטענותאליה� מופנותש

 ביטוי –מדובר בהגנה על חופש מידע כדי להג� על הגרעי� הקשה של הזכות לביטוי . למידע

אנו , לאור כ�. השיטה הדמוקרטיתהנמנה על עקרונות היסוד של " שוויו�"לצור� הגנה על 

  .  חוקתי כבר כיו�הואהיבט זה של הזכות לחופש מידע , סבורי� כי בנסיבות העניי�

 וכעת תלוי 124אביב י� בתלמינהליבמקרה נוס� שנידו� כבר בבית המשפט לענייני� 

ביקשה התנועה לחופש המידע מבית המשפט , 125ועומד כערעור בבית המשפט העליו�

להורות לרשות שדות התעופה להעביר לידיה מידע בנוגע לקריטריוני� העומדי� בבסיס 

 במסגרת הבידוק הביטחוני הנער� בשדות התעופה ובמעברי ,"הפרופיילינג"הפעלת שיטת 

בדיקות קפדניות  על עריכת , בי� היתר,מ� הידועות היא כי שיטה זו מבוססת. הגבול בישראל

. במיוחד לנוסעי� שאינ� ממוצא יהודי ובדיקות קפדניות עוד יותר לנוסעי� ממוצא ערבי

 
122  Ì˘ , לפסק הדי�13פסקה .  
 ).עומד ותלוי בבית המשפט(È˜Ò¯ÂÊ 'ÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ˙ÈÏÏÎ ÌÈ � 1793/07) א"ת(מ "עת  123
פורס
 בנבו , ¯˘Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ�˙‰ '‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â � 1555/06) א"ת(מ "עת  124

)15.11.06.( 
  ).עומד ותלוי בבית המשפט (¯˘Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ�˙‰ '‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â � 621/07מ "עע  125



  דורנרדליה ספר 

500 

t:\books\dorner\2008-10-29\dorner15.doc 1/12/2009 1:48:00 PM  

 ויכוח ציבורי הברית�ארצותשיטת בידוק המבוססת על מיו� גזעי של הנבדקי� עוררה ב

 נמנעה ,בישראל. 126ועדות של הסנאט ולשינויי� בשיטהושהביא לדיוני� פתוחי� ב, סוער

 מכיוו� שבניגוד רי שכזה האפשרות המעשית לעשות כ� לעורר דיו� ציבומאלה המבקשי�

פיה�  הרשויות בישראל מסרבות למסור מידע בנוגע לאמות המידה שעל, הברית�ארצותל

ג� במקרה זה . מתבצע הבידוק ולהימצאותו או היעדרו של מרכיב גזעי מאמות מידה אלו

אי� לקיו� דיו� ציבורי ולביטוי �בלעדיוהיא תנאי , ולו מידע חלקי, מסירת מידע לציבור

 דחה את העתירה ולא מינהליבית המשפט ה, כ� פי על א�. עמדותיה� של המתנגדי� לשיטה

 לחוק חופש 14הבסיס המשפטי לדחיית העתירה היה סעי� . 127חס� מלי� קשות מהעותרי�

 המידע הגדרה החלה על, כ"הקובע כי החוק אינו חל על מידע שנוצר בידי השב, המידע

בדיו� בפני בית המשפט העליו� יתבקשו שופטיו להכריע א� על א� . המבוקש בעתירה

רכי הביטחו� בנסיבות וזכות� של המבקשי� לקבל את המידע גוברת על צ, ההחרגה בחוק

עצ� הדיו� בה מהווה סוג של , עמדתנו היא כי ג� א� תידחה העתירה, בכל מקרה. העניי�

 הסירוב למסור מידע יהיה לפיהשהחלטה תקדימית . תר עליופיקוח על הרשות שאי� לוו

 תהיה במידה שלא עולה על הנדרש ובהתבסס על הפטורי� זכות למידעלי והפגיעה במינימ

 
; 17.1.03מיו
 חדשות בנושא ראו הודעת משרד המשפטי
 האמריקני בנוגע להנחיות   126

www.usdoj.gov/opa/pr/2003/June/racial_profiling_fact_sheet.pdf .אוסרות הנחיות ה
 ובכפו� לחוקת "זיהוי טרוריסטי
"פרט למטרת  ,�ידי רשויות הביטחו שימוש בשיטה זו על

 the racial profiling guidance recognizes that race and ethnicity may be“: הברית�ארצות
used in terrorist identification, but only to the extent permitted by the nation’s laws and 
the Constitution. The policy guidance emphasizes that, even in the national security 

context, the constitutional restriction on use of generalized stereotypes remains” . למידע
הברית לחקיקת חוק לאיסור פרופיילינג ראו באתר האגודה �על המאבק הציבורי בארצות

 www.aclu.org/racialjustice/racialprofiling/15819leg: האמריקנית לזכויות האזרח
20040219.html .קבוצות בישראל המעוניינות בכ� יכולות כלל ולענייננ 
 יש לציי� שספק א

 .כל עוד לא נמסר לציבור מידע רשמי בנוגע לשימוש בשיטה זו, ה דומהלהציע חקיק
 תוארה העתירה ,שנית� מפי השופטת פלפל, 124 הערה ÏÈÚÏ, 1555/06מ "בפסק הדי� בעת  127

במקו
  ו)בפסקת ההוצאות, ˘Ìראו  ("עתירה שרובה הזוי ומוטב היה לה אלמלא הוגשה"כ
אי� מחלוקת שמידע שאוגרת רשות אמור : ואשאל את השאלה המתבקשת: "הדי�אחר בפסק 

ג
 אי� ; במידה והוא אינו חוסה באחד הפטורי
 הקיימי
 בחוק, להיות זמי� לכל אזרח
אבל . מחלוקת שמבקש המידע אינו צרי� לית� סיבה כזו או אחרת מדוע הוא רוצה מידע כזה


י התנועה לחופש המידע בדבר הצור� "
 שנית� עאזי הטע, והעותרת עשתה כ�, משנית� טע
 – בחשיפת המידע כדי לבדוק את הצעדי
 שבה
 נוקט המימסד הביטחוני לצור� הבידוק

ושאלתי את עצמי איזה סוג של ציבור מייצגת ... מעורר במקרה הטוב תמיהה והרמת גבה
, יחשוש לחייו, שלאחר חשיפת מידע מעי� זה, הא
 את ציבור הנוסעי
 במטוסי
? העותרת

  ."?אפילו הוא נמנה על קבוצות מיעוט שלה יש תלונות
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נראה לנו כי הלכה כזו תתרו� להגנה על חופש . ראויי� היא בעלת חשיבות כשלעצמה

   .המידע במקרי� אחרי�

המדינה כנגד פסק דינו של בית המשפט  ערערה Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '‡.·.‡128 �בפרשת 

שהורה למשרד הבריאות למסור לידי עמותה המאגדת , 129י� בירושלי�מינהלילענייני� 

בית המשפט קיבל את . בתי אבות נתוני� לגבי אופ� התמחור של יו� אשפוז בבית אבות

בקשת מידע זו נבעה בעיקרה מרצונה של מבקשת המידע לקד� . 130הערעור באופ� חלקי

במצב דברי� זה ולאחר שחלק מהמידע .  עניינ� המסחרי של בתי האבות המאוגדי� בהאת

לא מצא בית המשפט שבנסיבות העניי� המיוחדות יש לכפות , המבוקש נמסר כבר למבקשת

נקבע כי הצור� בגילוי המידע אינו גובר על האינטרס . על הרשות למסור את יתרת המידע

מבלי להיכנס . במסגרת השוק מול ספקי שירות מסחריי�של הרשות להג� על יכולתה לפעול 

לא כל הנושאי� ראויי� , כפי שהוסבר, אכ�. לפרטי המקרה אנו נוטי� להסכי� ע� גישה זו

. בי� אינטרסי� בני הגנהלג� הגנה חוקתית מבוססת על איזו� בי� זכויות . להגנה שווה

.  ולא זכות אד�בי של הרשותד אינטרס אדמיניסטרטיאל מול הזכות למידע עמ, בפרשה זו

איזו� של אינטרס כזה מול זכות חוקתית ראוי שימצא את הזכות החוקתית כשידה על 

המבוסס על ,  א� ספק א� הסוג המסוי� של בקשת המידע שעמדה במוקד פרשה זו,העליונה

על כ� מקובל עלינו שבמקרה מעי� זה . זכאי להגנה חוקתית, אינטרס מסחרי של תאגיד

כפי שהיא מוגדרת במצב הדברי� ,  צרי� להיעשות אל מול הזכות החוקית הצרה יותרהאיזו�

  .הנוכחי בחוק חופש המידע

ישנו בסיס רחב בפסיקת , טענתנו היא כי במצב המשפטי הנוכחי, על בסיס האמור לעיל

בית המשפט העליו� להכרה בזכות חוקתית לחופש מידע באות� מקרי� שבה� מהווה 

הניסיו� בישראל ובעול� מלמד כי . אי להגשמת חופש הביטוי של המבקשמסירת המידע תנ

גיו� זה נתמ� במקורות יה. מקרי� אלו מהווי� חלק ניכר מבקשות המידע המוגשות לרשויות

באופ� . די� פסקיכמה מהמשפט הבינלאומי וכ� בדבריו של בית המשפט העליו� בישראל ב

, מניעה להכיר בזכות חוקתית לחופש מידע� אי� "ידי בג שבו פותח המשפט הישראלי על

הציבור לדעת בדרגת זכות הותרתה של זכות . ג� ככל שזו מטילה חובות עשה על הרשות

דא וללא עיגו� חוקי כלשהו באות� מקרי� שחוק חופש המידע אינו נות� לה� חוקית גר

  .אלמהווה פגיעה משמעותית במעמדה של חירות הביטוי במשפט החוקתי של ישר, מענה

 
  .726) 3(ד נט" פ,‡.·.‡' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1825/02מ "עע  128

�י(מ "עת  129 344/01) ‡.·.� ‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó,70ב "סתש )מינהלי(מ " פ.  
 Y. Karniel “The New Freedom ofלניתוח מעמיק ומפורט יותר של פסק הדי� ראו   130

Information Law in Israel is tested by its Supreme Court” www.opengovjournal.org 
(2005) .  
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  מעמדה של הזכות מאז חקיקת חוק חופש המידע:  ואיל�1998  .4

. אשר נכנס לתוקפו שנה מאוחר יותר,  חוקקה הכנסת את חוק חופש המידע1998בשנת 

הכיר החוק בזכות חדשה במשפט , כפי שהובאה לעיל, בהתא� לתפיסתו של השופט זמיר

ולא יותר ) בדיל מזכות חוקתיתלה(מוב� שהחוק כשלעצמו יצר זכות חוקית בלבד . הישראלי

ע� חקיקת חוק חופש המידע עלתה זכות הציבור לקבל מידע , בהתא� לתפיסה זו. מכ�

בהתא� לתפיסה . מספר החוקי� לדרגה של זכות חוקית" נפקדת"מהרשויות מדרגה של 

תה קיימת יהזכות לחופש מידע הי, בה אנו מחזיקי� ושאותה ביקשנו לבסס לעילש, אחרת

אפשרות זו זכתה ג� לתימוכי� מדבריו של נשיא  . לחקיקתו של חוק חופש המידעג� קוד�

  ":חופש המידע ובית המשפט"אהר� ברק במאמרו ) בדימוס(בית המשפט העליו� 

סגל כי הסדר חקיקתי בסוגיה של חופש מידע עדי� על ' בצדק ציי� פרופ"

ר בזכות כי ההלכה השיפוטית שהכירה בעב, ע� זאת נראה. פיתוח פסיקתי

עליה , וזאת ה� במסגרת פרשנותו של החוק,  תמשי� ותתפתח131לדעת

א� נכיר בזכות , בוודאי כ�. וה� באשר למצבי� המצויי� מחו� לחוק, עמדנו

א� אכ� כ� . לחופש מידע כזכות חוקתית הנגזרת מכבוד האד� וחירותו

 ,כי אז אי� בכוחו של חוק חופש המידע לצמצמ� את הזכות למידע, ייפסק

הוא לתכלית ראויה , אלא א� כ� הצמצו� הול� את ערכיה של מדינת ישראל

  .132"ולא מעבר למידה הדרושה

חוק חופש המידע , לפי הגישה הראשונה. להבדל בי� שתי גישות אלה משמעות מעשית

 –מידע הנופל בגדרי חוק חופש המידע . יצר זכות חוקית והכתוב בו ממצה את תיאור הזכות

מידע שאינו נופל בגדרי החוק או חוסה תחת אחד הפטורי� . בלו מהרשויותלציבור זכות לק

שמחברי מאמר זה מחזיקי� , לפי התפיסה השנייה.  אי� עילה חוקית לתביעה לקבלו–בו 

על , חוק חופש המידע מהווה א� קונקרטיזציה של הזכות לחופש המידע יצירת הפסיקה, בה

משמעות גישה זאת כי . כזכות אזרח מ� השורההיבטיה החוקיי� כזכות יסוד ועל היבטיה 

בלי שהמבקש יידרש לציי� ( יימסר לציבור לפי הוראות החוק –מידע הנופל בגדרי החוק 

מידע ). בזה  וכיוצאהמועדי� הקבועי� בו, קבועות בחוקבהתא� לאגרות ה, הטע� לבקשתו

קה לבקשת המידע  וההצדהיה כפו� לאיזוני� שנקבעו בפסיקה י–שאינו נופל בגדרי החוק 

  .תהווה במקרה זה גור� מכריע בעוצמה שתיוחס לזכות במלאכת האיזו�

 
 ËÈÏ˘ 'Ò¯Ù ,ÏÈÚÏ �מעניי� לציי� כי הנשיא ברק מפנה בנקודה זו בהערת שוליי
 לפסק הדי�   131

שלפיה , 112 הערה ÏÈÚÏ, נראה כי בכ� הוא מביע דעה החולקת על זו של זמיר. 19הערה 
כי א
 הסדר ספציפי בנודע לפרסו
 ,  לא נקבעה הלכה כללית בנוגע לזכות לדעת˘ËÈÏבפרשת 


  .הסכמי
 קואליציוניי
  .104, 95) ג"תשס( ג ˜¯ËÙ˘Ó‰ ˙È" חופש המידע ובית המשפט "רק ב'א  132
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  המעגני� את עקרו� שקיפות בחוקה סעיפי�  הצעה לנוסח .ו
  זכות לחופש המידע הנהל ויהמ

בהצעות החוקה השונות שנכתבו ונדונו בישראל במהל� השני� נית� למצוא מגוו� של 

עות שונות שפורסמו עד מחצית וסו� שנות השמוני� לא בהצ .133התייחסויות לזכות למידע

לראשונה הופיעה זכות זו בהצעת החוקה . 134נכללה כלל זכות שעניינה גישה למידע ציבורי

חוקה "הצעת : להל�(אוריאל רייכמ� ' בראשותו של פרופ, "חוקה לישראל" תנועת שפרסמה

יבורי בראשית שנות בסו� שנות השמוני� ואשר הייתה במוקד הדיו� הצ, ")לישראל

כלל התייחסות מפורשת   כללו בדר�,ההצעות השונות שהוצגו מאז בשיח הציבורי. התשעי�

 עמדתנו היא כי הנוסחי� שהוצעו בחוקות אלה אינ� מספקי� הגנה ע� זאת ,לזכות למידע

על סמ� הניתוח שערכנו עד כה בנוגע . 135חוקתית מקיפה ואפקטיבית לזכות למידע

ועל סמ� היכרות ע� , במשפט הבינלאומי ובישראל, ת במשפט המשווהלמעמדה של הזכו

אנו מבקשי� לסכ� את דיוננו בהצגת , יחס� של הרשויות בישראל לזכות הציבור לדעת

הצעתנו היא לקבוע שני סעיפי� בחוקה . הצעה לגבי אופ� עיגונה של הזכות למידע בחוקה

  . וזאת כפי שנציע להל�, ת האד� הראשו� בפרק המוסדי והשני בפרק שיעסוק בזכויו–

 
חוק ומשפט של , רה שהוכנה עבור ועדת חוקהתיאור הצעות אלה וניתוח� נית� למצוא בסקי  133

. ר הלל סומר"בראשותו של ד, הכנסת על ידי צוות של בית הספר למשפטי
 במרכז הבינתחומי
 /www.huka.gov.il, )2005 ("הזכות החוקתית לחופש מידע"אלימ� ' ע, אדר' ד, סומר' ראו ה

wiki/material/data/H26-06-2005_8-56-54_meida.pdf.  
134  Ì˘ ,10' עמ.  
" חוקה לישראל"הצעת : להל� הנוסחי
 שנכללו בהצעות החוקה המרכזיות שנדונות בישראל  135

לא תוגבל זכות . לכל תושב זכות להשגת מידע כדי לעצב את דעתו" :כללה סעי� בזו הלשו�
זכויות הזולת ושמו , שלו
 הציבור, לש
 הגנה על ביטחו� המדינה, להשגת מידע אלא בחוק

 .)11 'עמ, ˘Ì" (בטחת טוהר ההלי� השיפוטיהטוב ולש
 ה
שגובשה במסגרת המכו� הישראלי לדמוקרטיה הציעה לעג� את " חוקה בהסכמה"הצעת    

לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית " :הזכות לקבל מידע באופ� הבא
 .)ש
, ˘Ì" (בהתא
 להוראות ולסייגי
 שיקבעו בחוק

 נסתכבר ה בראשותו של ח,חוק ומשפט,  פרסמה ועדת החוקה�16ע
 פיזורה של הכנסת ה   
מהווה את הבסיסי לדיוני ה, עדהו את טיוטת החוקה שנוצרה במהל� דיוני הו,מיכאל אית�

 30בטיוטה זו עוגנה הזכות לקבל מידע בסעי� . הוועדה הנמשכי
 ג
 בעת כתיבת מאמר זה
י ולכל תושב ישראל הזכות לקבל לכל אזרח ישראל: " חלופותכמהשנוסחו כולל בשלב זה 

נית� לקבוע ; ]או כל גו� אחר הממלא תפקיד ציבורי: גרסה ב[מידע שבידי רשויות השלטו� 
לש
 הגנה על עניי� חיוני של המדינה או של : גרסה ג[בחוק תנאי
 וסייגי
 לקבלת המידע 

מסחר יחסי החו� שלה או קשרי , לש
 הגנה על בטחו� המדינה: גרסה ד] [גור
 אחר
חוק , של ועדת החוקה" חוקה בהסכמה רחבה"הנוסח מובא באתר ]" (בינלאומיי
 שלה

  .)www.huka.gov.il: ומשפט של הכנסת
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 "נהלישקיפות המ"הצעה לסעי� הקובע את עקרו�   .1

  :במבוא לחלק המוסדי של החוקה יבוא סעי� הקובע כדלקמ�

  – נהלישקיפות המ

נהל יפעלו תו� שקיפות מלאה ויאפשרו לציבור להתוודע ירשויות המ  )1(

 .לדרכי פעולת�

 ובסמו�  אלקטרוניי�הרשויות יציגו לציבור הרחב באמצעי�  )2(

פיה�  עלש את מכלול הנהלי� וההנחיות הפנימיי� להיווצרות�

ידי גופי� שוני� של החלטות שנתקבלו על ,  עובדי הרשותפועלי�

הרשות וכ� כל פריט מידע אחר שיש בו תרומה משמעותית להצגת 

 . והציבור הרחבהאזרחי�אופ� הפעולה של הרשות בפני 

ות בשלטו� באמצעי� כאלה או אחרי� הסדרי� להבטחת השקיפ  )3(

  .יעוגנו בחוק

ÌÈÈÏÏÎ ¯·Ò‰ È¯·„  

 אשר ,ההכרה בזכות למידע כזכות חוקתית אינה פותרת שורה ארוכה של בעיות

כלומר מכ� שמימושה בפועל תלוי במילוי , מתעוררות כתוצאה מ� האופי החיובי של הזכות

הגדרה בחוקה של זכויותיה� של על כ� עמדתנו היא שאי� די ב. חובות עשה מצד הרשויות

, יש צור� לקבוע ג� את חובותיה� של רשויות הציבור להתנהל באופ� שקו�. מבקשי המידע

במנותק מ� , הגדרת חובה שכזו. תו� חשיפה מרבית של מידע לציבור בנוגע לאופ� פעולת�

. �ועובדיה הרשויות מנהליה של סמיועדת להביא לשינוי בתפי, הזכות של מבקש המידע

מטרתה להדגיש את החובה של עובד הרשות לפעול תו� שקיפות מלאה וליזו� הצגה 

 א� ,136באמצעי� זמיני� ותו� ניצול טכנולוגיות חדשניות, לציבור של מידע רב ככל הנית�

 יסודיעמידה בחובה זו מצד עובדי הרשויות עשויה להוות שינוי . א� המידע לא נתבקש כלל

שכ� הציבור ייחש� למידע באופ� , י במשפט הישראלמידעזכות לבכל הנוגע להשרשת ה

שוט� ויינתנו בידיו כלי� מעשיי� לפקח על התנהלות הרשויות ולקבל את המידע הנחו� לו 

 
136   
אי� חולק שמהפכת האינטרנט של העשור האחרו� מסירה מ� הדר� מכשולי
 מעשיי
 רבי

ל הרשויות בכל הקשור להצגת מידע לציבור ועל כ� ראוי שתעביר מ� העול
 טענות רבות ש
ארז � ברק'להרחבה בנושא זה ראו ד. בנוגע לנטל המנהלתי שמטילה עליה
 חובת גילוי המידע

  .ËÙ˘Ó‰ 24) 2007 (57 "המשפט המנהלי בעיד� המדינה האלקטרונית"
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מבלי שיהיה צור� במאבק נקודתי על כל פיסת , לש� גיבוש עמדתו בענייני� שעל סדר היו�

  . מוצא בה עניי�המי מהציבור על ידי מידע 

¯·Ò‰ È¯·„ ÛÈÚÒÏ )1( 

"‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ÍÂ˙ ÂÏÚÙÈ Ï‰�Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯" – בכ� יעוג� בחלק המוסדי של החוקה 

. קרו� יסוד במשפט המינהלי הישראלייאשר הוכר זה מכבר בפסיקה כע, עקרו� השקיפות

קביעה זו תסייע בקיו� האיזו� הנדרש במחלוקות רבות סביב בקשות מידע ובפרשנות ראויה 

קרו� יופ� שקידו� השקיפות אינו רק זכות של הפרט אלא א� עבא, של חוק חופש המידע

 .ללא קשר לאינטרסי� של הפרט, פיו שעל הרשות לפעול על
"Ô˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Ï Ú„ÂÂ˙‰Ï ¯Â·ÈˆÏ Â¯˘Ù‡ÈÂ "– בקביעה זו אנו מבקשי� להטיל חובה 

אלא באופ� יוז� ובצעדי� , מעשית על הרשויות לפעול לא רק לאור� של עקרונות שקיפות

  ). 2(פירוט צעדי� שכאלה מופיע בסעי� . שיי� שיאפשרו לציבור להתוודע לפעולת�מע

 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰ È¯·„)2(  

אשר יש להביא� , הסעי� מגדיר שורה של סוגי מידע המוחזקי� בידי רשויות השלטו�

בסמו� "את המידע יש להביא לידיעת הציבור . לידיעת הציבור א� בלי שהמידע נתבקש

רשימת סוגי . להבטיח שהמידע יימסר לציבור כאשר הוא עדיי� אקטואליכדי " להיווצרותו

א� אי� כוונה ליצור רשימה , המידע המחויבי� בהצגה לציבור כוללת שלוש קטגוריות

ידי הרשות  החלטות שנתקבלו על. ב; נהלי� והנחיות פנימיות של הרשויות. א: סגורה

שתי . הצגת אופ� הפעולה של הרשותמידע אחר שיש בו תרומה משמעותית ל. ג; השלטונית

של נושאי� שחובתה של רשות , הקטגוריות הראשונות מייצגות סטנדרט מינימלי לטעמנו

שלטונית להביא לידיעת הציבור ג� מבלי שהציבור יידרש לנקוט צעדי� יזומי� לקבלת 

כדי ") תרומה משמעותית("הקטגוריה השלישית עושה שימוש במונח שסתו� . המידע

תו� קביעת , ר מידה של שיקול דעת בידי הרשויות בנוגע לפתיחת פורומי� לציבורלהותי

י� בי� פורומי� שייפתחו לציבור המטרה של הצגת אופ� הפעולה של הרשות כגור� מבח

  .לו שלאוא

 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰‰ È¯·„)3(  

בחוקה מחייב התארגנות משמעותית מצד הרשויות ומת� " עקרו� השקיפות"עיגונו של 

על כ� מוצע להסדיר את מנגנוני . נהלתיות לא מבוטלותי בעיות ארגוניות ומכמהלפתרו� 

  . השקיפות בחקיקה ראשית
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  סעי� הקובע את חופש המידעהצעה ל  .2

  :בפרק הזכויות שבחוקה יבוא הסעי� הבא

  – חופש המידע

 . קניי� הציבורהואהמידע הנמצא בידי רשויות השלטו�   )1(

ה גישה חופשית לכל מידע הנמצא בידי גו� לכל אזרח ותושב המדינ  )2(

 .זכות לקבלוו ,פי די� ולכל מידע בעל אופי ציבורי הממלא תפקיד על

לכל אד� גישה חופשית לכל מידע אודות עצמו ומידע הנחו� לש�   )3(

 .זכות לקבלוו ,מימוש זכויותיו

, נית� להגביל זכות זו בחוק ההול� את ערכיה של מדינת ישראל  )4(

הסדר , יחסי החו� שלה, טחו� המדינהישל הגנה על בלתכלית 

ובמידה שאינה עולה על , הציבורי וזכויות האד� של פרטי� אחרי�

 . הנדרש

, קבעו בחוקיההסדרי� למימוש הזכויות המובטחות בסעי� זה י  )5(

  .היעיל והאפקטיבי, באופ� שיובטח יישומו המלא

 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰ È¯·„1   

יפתח באמירה המגדירה את מעמדו של המידע יהמידע אנו מציעי� כי סעי� חופש 
קביעה שכזו . הנמצא בידי רשויות הציבור כנכס אשר לציבור הרחב יש זיקה קניינית אליו

, תדגיש את מעמדו של מבקש המידע כבעל זכות קניינית במידע שהוא מבקש לקבל לידיו
שכזו עשויה לצמצ� את הגדרה חדה . ותדרי� את הרשויות הציבוריות להתייחס אליו ככזה

תדירות הוויכוחי� בי� האזרח לרשות באשר לזכותו לקבל מידע וחובתה של הרשות לספק 
  .לו אותו

 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰ È¯·„2   

"˙ÂÎÊ Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ÏÎÏÂ ÈÏ‡¯˘È Á¯Ê‡ ÏÎÏ"... – חוקותיה� של דמוקרטיות נבדלות 
ילה בעול� במימוש שהיא לכל הדעות המדינה המוב, חוקת שוודיה. בנושאי הזכות למידע

כ� ג� חוקת פינלנד וכ� חוקת דרו� . 137מעניקה את הזכות לכל אד�, הזכות למידע

 
ה את  אמנ
 מגדיר1לשונו של סעי� . 14 ,1 יפי
סע, 2פרק , 33 הערה ÏÈÚÏ, חוקת שוודיה  137

  . יוצר שוויו� מלא בי� אזרח לבי� מי שאינו אזרח14 אול
 סעי� ,"אזרח שוודיה"נושא הזכות כ
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. קתית למידע רק לאזרחי המדינהחלק מחוקות מזרח אירופה מעניקות זכות חו. 138אפריקה
ההצדקות התומכות בזכות למידע אינ� , לדעתנו. 139 למשל נקבע בחוקות אסטוניה ופולי�כ�

 לכל אד� באשר הוא לקבל כל פריט מידע הנמצא בידי הרשות È˙˜ÂÁ˙ות מחייבות מת� זכ
שה� אזרחי , הזכות למידע במובנה הרחב ביותר שמורה לבעלי� של המידע. השלטונית

זכות� של אלה . המחויבי� לשל� בה מסי� והלוקחי� חלק בחיי החברה, המדינה ותושביה
 א מעמד חוקתי לזכות למידע הי כיוו� שאחת ההצדקות להקנייתע� זאת. היא מוחלטת

אנו רואי� מקו� להבטיח בחוקה זכות זו ג� לכל ,  אחרות‡„Ìהיותה תנאי למימוש זכויות 
  ). 3(א� כי בהיק� מצומצ� יותר והדבר נעשה בסעי� , אד�
"˙È˘ÙÂÁ ‰˘È‚ ˙ÂÎÊ ...ÂÏ·˜Ï ˙ÂÎÊÂ" – קיימת חשיבות לציי� בחוקה שחופש המידע 

זוהי . כות לגשת באופ� חופשי למידע שאותו הוא מבקשמחייב שלמבקש מידע תהיה ז
 שלא נית� להציב מכשלות היאמשמעותה של גישה חופשית . למעשה גישה לקניינו שלו

ידי הטלת אגרה על עצ� הגישה   למשל על,בפני מבקש המידע החוסמות את דרכו למידע
רוקרטיות ו ביאו באמצעות הכבדות) להבדל מאגרה על הפקת עותקי� של המידע(למידע 
שכ� במרבית המקרי� עצ� הגישה , אנו מצייני� ג� את הזכות לקבל את המידע. אחרות

. החופשית אינה מספיקה וקבלת המידע בפועל מותנית במעשה מצד הרשות השלטונית
א� הרשות השלטונית אינה יכולה להסתפק במת� , לאזרח אמנ� צריכה להיות גישה חופשית

  .ד האזרח חובתה לספק לו את המידעגישה ובהתא� לדרישה מצ
"ÏÚ „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ‰ ÛÂ‚ È„È· ‡ˆÓ�‰ Ú„ÈÓ ÏÎÏ È¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡ ÏÚ· Ú„ÈÓ ÏÎÏÂ ÔÈ„ ÈÙ" 

 קיימות גישות שונות בנוגע לסוג המידע הנכלל בגדר הזכות למידע ובנוגע לזהות הגופי� –

מידע  לזכות למוכפפות, בהתא� לגישה המצמצמת. שעליה� מוטלת חובה לספק את המידע

שה� בדר� כלל רשויות מינהליות ולא גופי� , רשויות הנמנות על רשימה סגורה של רשויות

החוק הישראלי נקט גישה מרחיבה יותר וראוי . שה� חלק מ� הרשות השופטת או המחוקקת

רק על רשויות , ככלל, הוחל החוק, בניגוד למדינות אחרות, בישראל ע� זאת. 140שכ�

הצעתנו בתחו� זה נחלקת . 141ות הממלאות תפקיד ציבוריא� לא על רשוי, ציבוריות

 
138  The Constitution of Finland (1999), http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/ 

1999/en19990731.pdf ,סע�  ). 1(32 עי�ס, 38 הערה ÏÈÚÏ, חוקת דרו
 אפריקה; )1(12 י
" ג ולהפי� מידעלהשי"הסעי� מבחי� בי� הזכות . 37 הערה ÏÈÚÏ,  לחוקת אסטוניה44 י�סע  139


 The; בי� הזכות לקבל מידע מהרשויות העומדת לאזרחי
 בלבדל, העומדת לכל אד
Constitution of the Republic of Poland (1997), www.senat.gov.pl/k5eng/dok/ 

konstytu/konstytu.htm, § 61 .  
140  � ובכלל� לשכת נשיא ,"רשויות ציבוריות" לחוק חופש המידע מגדיר רשימה סגורה של 2 סעי

 ).למעט לגבי תוכנו של הלי� משפטי(הכנסת והרשות השופטת , המדינה
141   � A citizen shall have the right to obtain“): 1(61חוקת פולי� למשל קובעת בסעי

information on the activities of organs of public authority as well as persons discharging 
public functions”)  שלנוההדגשה.( 



  דורנרדליה ספר 

508 

t:\books\dorner\2008-10-29\dorner15.doc 1/12/2009 1:48:00 PM  

הזכות למידע תופעל ביחס לכל פריט מידע הנמצא בידי גו� הממלא , ראשית: לשתיי�

רשות . ה של המידע כקניי� הציבורסה שבבסיס קביעה זו היא התפיסהתפי. פי די� תפקיד על

כלל ממומנת   הרחב ובדר� רשות היונקת את סמכויותיה מ� הציבורהיאדי�  פי הפועלת על

אנו , שנית. אנו רואי� במידע שבידיה משו� קניי� הציבור, כפי שכבר ציינו. ממשאביו

הוא נמצא בידי שבי� , מציעי� להחיל את הזכות למידע על כל פריט מידע בעל אופי ציבורי

קביעה זו מקבלת משנה חשיבות בתקופה שבה יותר ויותר . לאושרשות ציבורית ובי� 

 בתהליכי� של מיקור ,ותי� ציבוריי� מועברי� מידיי� ממלכתיות לידי גופי� פרטיי�שיר

�כ� למשל כאשר הממשלה מוסרת מידע ציבורי לידי גו� . 143 או בתהליכי הפרטה142חו

בצירו� ע� הזכות לנהל את המידע , יש להבהיר שהגו� הפרטי נוטל עמו, פרטי לש� ניהולו

ג� כאשר הממשלה מפקידה בידיי� , כ�. נושא בקרבוג� את החובות שמידע זה , הציבורי

סוהר באמצעות   למשל ניהול בית–פרטיות ניהול תחומי חיי� שה� ציבוריי� במהות� 

כדוגמת החברה המפעילה (חברה זכיינית או הפעלת כביש אגרה באמצעות חברה פרטית 

מטרת� לוודא  יש להבטיח שבידי הציבור ימשיכו להיות כלי� ש–) את כביש חוצה ישראל

כ� אנו גורסי� שנכו� יהיה לקבוע  על. כי האינטרסי� של הציבור בתחומי� אלה מוגני�

בחוקה את זכות� של אזרחי� לקבל מידע מגופי� אלה ולהבטיח שהזכות למידע תגבר על 

ע� . אשר מוגני� בחוקי� המסדירי� את פעילות�, אינטרסי� אחרי� של הגופי� המסחריי�

שכ� , "בעל אופי ציבורי"י� אלה יהיה צור� להראות שהמידע הוא אכ� ה לגופי בפניזאת

שאינו נובע , אי� מקו� להטיל עליה� חובת גילוי ביחס למידע פרטי, בהיות� גופי� פרטיי�

  ". מעי� ציבורי"מתפקיד� ה

  

 
 מידע ציבורי לניהולה של חברה פרטית רתיות המתעוררת עקב העברה של מאגידיו� בבעי  142

�לטת רש
 החברות להיעזר בחברות פרטיות לש
  התעורר בעקבות הח,בשיטה של מיקור חו
קבע , בעקבות עתירה שהוגשה כנגד ההסכ
 שנחת
 בי� הרש
 לחברות. מסירת מידע מהמאגר

כל עוד אי� בו האצלת סמכות לחברות , הבית המשפט הגבוה לצדק כי אי� פסול בהסכ
 מעי� ז
2303/90� "בג. אלא היעזרות טכנית בה�, הפרטיות ıÈ·ÂÙÏÈÙ '� '˙Â¯·Á‰ Ì˘¯1(ד מו" פ (

 ע
 התרחבות תופעת הפרטת השירותי
 עלו סוגיות דומות בהקשרי
 שוני
 בפני ,כאמור. 410
�"כ� למשל נדונה בימי
 אלה בבג. בית המשפט העליו� ,
, בפני הרכב של תשעה שופטי

כאשר , ידי חברה פרטית עתירה כנגד החלטת הממשלה להקי
 בישראל בית סוהר שינוהל על
2605/05� " בג;וכבוד האד
 וחירות: יסוד�תרי
 טועני
 כי מהל� זה נוגד את חוקהעו  ˙·ÈËÁ

� Ì„‡‰ ̇ ÂÈÂÎÊ '¯ˆÂ‡‰ ̄ לדיו� רחב יותר בהשלכות ההפרטה ). תלוי ועומד בבית המשפט (˘
על זכויות האד
 והאזרח ובהצדקות להחלת נורמות המשפט הציבורי על גופי
 מופרטי
 ראו 

 ).Î ‰Ë¯Ù‰) 2005‰ˆ·¯‰ פלג 'א
הפרטה ושינוי התפיסה לגבי הגדרת התחו
 הציבורי על זכויות לניתוח ההשפעה של תהליכי   143

 )א"תשס( ח Â·Ú ,ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á„‰" זכויות אד
 בעיד� של הפרטה"ארז � ברק'האד
 ראו ד
209.  
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 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰ È¯·„3   

דע תינת� זכות למי, א� א� אינו תושב או אזרח ישראל, ההצעה מבטיחה שלכל אד�

כ� למשל לאד� זכות לעיי� בתיק הרפואי שלו . מידע אודות עצמו, ראשית. משני סוגי�

מידע הנחו� , שנית. בה הועסקש וא� בכרטיס העובד בחברה חולי� שבו עבר טיפול בבית

כ� למשל לאד� זכות למידע שנשמר במשרד ממשלתי בנוגע . לו לש� מימוש זכויותיו

או לחילופי� מידע השמור , ר שעזב זה מכבר את האר�לתלונות כנגד מעבידו של עובד ז

בידי המינהל האזרחי ביהודה ושומרו� אודות ההנמקות להפקעת קרקע מסוימת מתושב 

אלה דוגמאות לסוגי מידע שעשויי� להימצא בידי רשות ציבורית ולה� השלכה . האזור

"  מימוש זכויותיולש�"ההגדרה . ישירה על זכויותיו של אד� שאינו אזרח או תושב ישראל

לכאורה יוכל עיתונאי בריטי לבקש מידע רגיש ולטעו� שהוא נחו� .  הגדרה רחבה ביותרהיא

או אקדמאי אוסטרלי שיבקש מידע לצור� מחקר , לו לש� מימוש חירות הביטוי שלו

אנו מאמיני� . בטענה שהמידע נחו� לו לצור� מימוש זכותו להגשמה עצמית, אקדמי

ות של האזרח והתושב לזכאותו של הזר מבהירה כי לא מדובר באותה שההבחנה בי� הזכא

וכי במקרה השני ינקטו בתי המשפט יתר זהירות בהטלת , גישה מרחיבה להגדרת הזכות

  .תו� הגנה על זכויות הפרט של הזר, חובה על הרשויות לספק מידע

 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰ È¯·„4  

סקת הגבלה הדומה לזו יש להניח שחוקתה העתידית של מדינת ישראל תכלול פ

במקרה שכזה . המקובלת כיו� בחוקי היסוד ובחוקותיה� של מדינות דמוקרטיות נוספות

ג� אז יהיה . תוכל פסקה כזו להחלי� את ההסדרה של אופ� הגבלת הזכות המוצעת לעיל

דווקא . צור� להבהיר מפורשות שכל פגיעה בזכות למידע תעשה רק בכפו� לפסקת ההגבלה

יש להבהיר כי מה שהיה איננו , ת הזו מוסדרת הזכות למידע בחוק חופש המידעמכיוו� שלע

הפטורי� וההחרגות המופיעות בחוק צריכות לעמוד בדרישות של , וכי ההגבלות, מה שיהיה

בנוסח המוצע לעיל מצאנו . 144שבחוקה או בפסקת ההגבלה שבה" חופש המידע"פסקת 

  . טור מידע מחובת הגילוי צרי� להיכנס בגדריה�שכל ניסיו� לפ, לנכו� לציי� ארבעה תחומי�

  

 
, אהר� ברק' חדשה מפי פרופמפני
 לכתיבה , 12' עמ, 133 הערה ÏÈÚÏאדר ואלימ� , סומר  144

לבי� קביעה , אי� למעשה הבדל של ממש בי� קביעה שנית� לסטות מחוק יסוד בחוק"לפיה ש
שכ� ג
 במקרה הראשו� תהיה הסטיה , שנית� לסטות ממנו בחוק העומד בתנאי פסקת ההגבלה

חוקתי ישנו יתרו� לניסוח , נראה כי ג
 לאחר כתיבה זו". בחוק כפופה לתנאי פסקת ההגבלה
ויכוח בי� המחוקק לבי� והמבהיר את התנאי
 להטלת מגבלות על הזכות ולא מותיר אות
 ל

 .בית המשפט העליו�
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 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰ È¯·„5   

לאור הניסיו� שהצטבר מהפעלת חוק חופש המידע בישראל ונוכח גישת� של עובדי 

ולצד זאת , צריכה החוקה לקבוע הסדרי� כלליי�, 145הרשויות לזכותו של האזרח למידע

בנוסח לעיל אנו . פורטי� בחוקעליה להגדיר את העקרונות המנחי� בקביעת ההסדרי� המ

מציעי� להבהיר שמטרת ההסדרי� שייקבעו בחוק תהיה להבטיח מימוש מלא של הזכות 

משמעות הדבר היא שיש צור� בהקפדה על . יצירת גישה יעילה ואפקטיבית למידעללמידע ו

, בצמצו� של הסייגי� המינהלתיי� המופיעי� כיו� בחוק, זמני� סבירי� למסירת המידע

למשל סנקציות על עובדי ציבור המסרבי� למסור (מת מנגנוני� מעודדי מסירת מידע בהק

 ובביטול� של מנגנוני� ) ועודמת� אפשרות לקבל מידע באמצעות רשת האינטרנט, מידע

למשל הזכות המוקנית כיו� לרשויות להארי� את מועד מסירת המידע (מעכבי מסירת מידע 

קביעה זו חשובה ג� לש� . 146)רוש אגרות גבוהות ועודאפשרות לד,  יו�120 יו� ועד 30�מ

שלפיה מטרתו של החוק היא לקד� את מימוש הזכויות באופ� , יצירת חזקה פרשנית

הנטייה הגוברת של רשויות ציבוריות לטעו� השכ� וערב לקיומ� וזאת נוכח , המתואר לעיל

  .ידע ומחסורי תקציב כאמתלה להימנעות ממסירת מביורוקרטיי�של כשלי� 

***  

הטיעו� שהוצג במאמר זה הוא שהזכות לקבל מידע חייבת להיכלל בחוקה העתידית של 

. והמלצתנו היא להכליל בחוקה זו ג� סעי� אשר יעג� את עקרו� שקיפות המינהל, ישראל

לפחות בהיבטי� , עמדתנו היא שג� במצב הנוכחי נהנית הזכות לקבל מידע מהגנה חוקתית

מהפכה זו . לזכות למידעמעמד חוקתי מפורש דינות העול� העניקו רבות ממ. מסוימי� שלה

 א� ג� במדינות שבה� לא נכללה הזכות , כתובהכלל במדינות שלה� חוקה התרחשה בדר�

דעתנו היא כי תרומתה . היא זכתה למעמד חוקתי בדר� של פיתוח פסיקתי, מפורשות בחוקה

, תקי� ולהבטחת זכויות אד� נוספותהעצומה של הזכות למידע לקיומו של משטר דמוקרטי 

מהל� שכזה עשוי לחולל שינוי תרבותי של ממש . מחייבת לאמ� מהל� דומה ג� בישראל

הקניית מעמד . בקרב הציבור הרחב וביחסי� בי� שתי קבוצות אלה, בקרב עובדי הרשויות
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חוקתי לזכות למידע לא רק תעמיד את ישראל בהקשר זה בשורה אחת ע� הנאורות 

 אלא א� תצייד את אזרחי ישראל בכלי� המאפשרי� מידה רבה יותר של ,וקרטיותשבדמ

השתתפות בשיח הדמוקרטי ושל בקרה על מוסדות השלטו� ותפרו� סכרי� העומדי� עתה 

  .בפני הטמעת� של זכויות אד� ואזרח אחרות בישראל


