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  משרד הפנים – ין וההגירה.    רשות האוכלוס3 

  על יישום חוק חופש המידע ברשות האוכלוסין וההגירה הממונה .4 

 כולם ע"י פרקליטות מחוז תל אביב )אזרחי( 
 תל אביב 64294, מיקוד 1רח' הנרייטה סולד  

 
  

 לפי חוק חופש המידע עתירה

(. חוק חופש המידען: )להל 1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 17מוגשת בזאת עתירה לפי סעיף 

ת, שעניינה קבלת מידע ובית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את המשיבים להשיב לבקשת העותר

 (.הבקשה)להלן:  מתן היתרי כניסה ועבודה בישראלים לעובדים פלסטינייםבנושא מדיניות 

קש בנוסף, ובשל חלוף הזמן הארוך מיום הגשת הבקשות המקוריות ועד ליום הגשת העתירה, מתב

שאלות האותן ל באשר מידע ונתונים עדכנייםגם למשיבים למסור  בית המשפט הנכבד להורות

  שנשאלו בבקשות המקוריות. 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים לפרסם באפיקים הרלוונטיים, לרבות 

)א( לחוק 6באתרם, את כל ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן הם פועלים כמצוות סעיף 

 חופש המידע.

לאחר תזכורות וטלפונים רבים,  .10.8.2009ביום  4-ו 2ות הראשוניות הופנו למשיבים הבקש

, כחמישה חודשים לאחר משלוח הבקשה ותשובת 24.3.2010רק ביום  2התקבלה תשובת המשיב 

 וראות כחצי שנה לאחר משלוח הבקשה, וזאת תוך הפרה של ה 11.4.2010התקבלה ביום  4המשיב 

חוק חופש המידע. התשובות שהתקבלו היו חלקיות ביותר ואף סותרות. למרות שהמשיבים 

התבקשו למסור תשובות מלאות  ולהסביר את הסתירות שהתגלעו בין שתי התשובות עוד בחודש 

 , הם טרם עשו כן. 2010מאי ויוני 
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 התשתית העובדתית 

 הצדדים

להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הינה עמותה ישראלית, שמטרתה  1 העותרת .1

 הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר  הינה עמותה ישראלית 2העותרת  .2

במשק הישראלי, בעיקר: מהגרי עבודה, פלסטינים מהשטחים הכבושים, פליטים ומבקשי 

 נמוכה. מקלט ואזרחים ישראלים בעלי הכנסה

( הוא גוף ממשלתי, המתפ"שאו מתאם פעולות הממשלה בשטחים )להלן:  1המשיב  .3

ישראל בשטחים  תהכפוף למשרד הביטחון, והינו האחראי על יישום מדיניות ממשל

 .הכבושים

 המידע חופש חוק יישום על והממונה ש"המתפ דובר הוא, ענבר גיא ן"רס, 2 המשיב .4

 ועל המידע חופש חוק לפי בקשות קבלת על 2 משיבה אחראי תפקידו במסגרת. ש"במתפ

 . הבקשות למגישי מענה מתן

 כניסה היתרי מתן על האחראי והינו, הפנים למשרד הכפוף ממשלתי גוף איה 3 ההמשיב .5

 .פלסטיניים לתושבים לרבות, בישראל ועבודה

 לוסיןהאוכ ברשות המידע חופש חוק יישום על הממונה הינה, דודיאן מלי' גב, 4 המשיבה .6

 . הבקשות למגישי מענה מתן ועל וההגירה

 

 המידע חופש חוק לפי הבקשה הגשת

 בעניין המידע חופש חוק לפי בבקשה 4 ולמשיבה 2 שיבלמ תוהעותר ופנ 10.8.2009 ביום .7

 .בישראל עזה ומרצועת המערבית מהגדה פלסטיניים לתושבים עבודה היתרי מתן מדיניות

 שאלות כמה בצירוף 2 למשיב שהופנו השאלות תא כללה 4 למשיבה שהופנתה הבקשה

  .נוספות

 ומסומן ב"מצ 4 ולמשיבה 2 למשיב ושנשלח המידע חופש חוק לפי תוהעותר תובקש העתק 

  .בהתאמה 2/ע נספחו 1/ע נספח

נתונים מספריים באשר לעובדים פלסטיניים בישראל וכן סביב בקשות המידע נסובו סביב  .8

ה. בעיקר התבקשו נתונים י, המדיניות והנהלים בסוגמסמכים המשקפים את ההחלטות

של ההיתרים על פי  פילוחםול שהונפקו היתרים בפועללשנקבעו,  מכסותמספריים באשר ל

 . מיןו ענף

על פיהם נקבעות המכסות  הקריטריונים את כמו כן התבקשו מסמכים המפרטים .9

מתן ההיתרים מסמכים המפרטים את הקריטריונים ל, בבסיס ההחלטות השיקוליםו
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וכן את  הנפקת ההיתרים וחידושםמסמכים הקובעים את הליך )תנאי סף לעובדים עצמם(, 

. כמו כן התבקש מסמך המפרט את כרטיסים מגנטייםהקריטריונים והליך ההנפקה של 

  .הכניסה לישראל בעת סגרהוראות 

 ם באשרמסמכירשימות שמניות,  עוד נתבקש מידע באשר למעסיקי עובדים פלסטינים: .10

מידע וכן  מספר ההיתרים למעסיקלמתן היתרים למעסיקים ולקביעת לקריטריונים 

 .אכיפת הנהליםל באשר

גית העובדים הקיימות המסדירות את סו הנחיות המינהליותכמו כן התבקשו כל  .11

  הפלסטינים בישראל.

 3 הולמשיב 7.1.2010ביום  1האגרות שנדרשו לשם קבלת המידע שולמו למשיבים, למשיב  .12

יש לשלוח את בקשת המידע  3 הין בהקשר זה כי על פי נהלי המשיביצו .9.8.2009ביום 

שוברי תשלום אגרה נשלחים  1בצירוף האגרה כפי שראוי לעשות, בעוד שעל פי נהלי המשיב 

את טופס  1שלח לעותרת  2למבקשים רק לאחר בחינת בקשותיהם. כך יצא שהמשיב 

חר שהגישה האחרונה את בקשתה לפי חוק חופש תשלום האגרה חודשים ארוכים לא

גם במקרים אחרים וכתוצאה מתעכב הטיפול בבקשות באופן  1המידע. כך נוהג המשיב 

 ניכר והוראות החוק ביחס למועדים וללוחות זמנים אינן נאכפות הלכה למעשה.  

  . 3נספח ע/ מצ"ב ומסומן 12.11.09מיום  2מכתב המשיב העתק 

לחוק חופש המידע על המשיבים היה להשיב לבקשות המידע ללא שיהוי  7על פי הוראות ס'  .13

ולא יאוחר משלושים יום. למרות זאת, לא נתקבל מטוב עד רע מאת המשיבים עד ליום 

ובמסגרתו נכתב כי הבקשה בטיפול  4. או אז נתקבל מכתב קצר מאת המשיבה 17.8.2009

 וכי כאשר תסתיים הבדיקה, ישיבונו דבר. 

 . 4ע/ נספחמצ"ב ומסומן  17.8.09מיום  4תב המשיבה מכהעתק 

 2באמצעות הטלפון למשיב  1 פנו נציגי העותרת לאחר משלוח הבקשות חודשיםהבמהלך  .14

  2למשיב  תותזכור ווא. כמו כן נשלחופעמים רבות לשם בירור מועד המענה הצפוי, אך לש

כי  תזכורת אחרונה זו נכתב. ב24.2.2010ם ביושוב  4ולמשיבה  14.10.09ביום  4 למשיבהו

ת ו, הרי שהעותר4.3.2010לאור העיכוב הבלתי סביר, אם לא תתקבל תשובה עד ליום 

 לערכאות פתוחה ללא צורך בהודעה נוספת.   ןה  את דרכנראית

 .5נספח ע/ ניםמצ"ב ומסומהתזכורות למשיבים  יהעתק

 25.3.2010נשלח ביום  בלבד. לאור זאת 4נשלחה לבסוף תשובת המשיבה  24.3.2010ביום  .15

המוסר כי אם לא  2מכתב תזכורת נוסף באמצעות הדוא"ל )לבקשת המשיב( אל המשיב 

, הרי שהעותרות תראינה את דרכן לערכאות פתוחה 11.4.2010תתקבל תשובתם עד ליום 

 לבקשות.  2התקבלה גם תשובתו של המשיב  11.4.2010בפניהן. ביום 

 .6נספח ע/מצ"ב ומסומנות  25.3.10העתק מכתב התזכורת מיום 

 .  7נספח ע/מצ"ב ומסומן  11.4.10ומיום  24.3.10העתק תשובות המשיבים מיום 

לכאורה, הכל בא על מקומו והתשובות לבקשות המידע התקבלו במשרדי העותרות, אומנם  .16

 באיחור בולט ותוך הפרה בוטה של חוק חופש המידע, אך בכל זאת התקבלו. 
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פט והנה משפח. קיווינו לשקיפות והנה אטימות. התשובות, לא זו בלבד ואולם, קיווינו למש .17

זו את זו בפרטים מהותיים. מקריאת שתי התשובות סותרות , הן אף חלקיותשהינן 

בכל רשות וכי כנראה  במקביל עולה באופן ברור כי אין יד ימין יודעת את שעושה יד שמאל

 התשובות מלמדות כי המידעל פנים, על כ .מידע שונה, מידע האמור להיות זההמצוי 

    .באשר להסדרת עבודת פלסטינים בישראלהמידע המדויק והמהימן איננו נמסר לעותרות ש

המבקשים הן את המידע החסר, הן את יישוב  ,ל המשיביםאלפיכך, שוב נשלחו מכתבים  .18

נתקבל  27.5.2010. ביום 8.6.2010ביום  4ולמשיבה  17.5.2010ביום  2למשיב : הסתירות

ובו נמסר כי בקשת העותרות נמצאת בבדיקה ועם סיום הבדיקה  2מכתב קצר מן המשיב 

 תוצאותיה יישלחו אל העותרות. 

 .8ע/ נספחמצ"ב ומסומנים  8.6.10ומיום  17.5.10למשיבים מיום  1העתק מכתבי העותרת  

 .9ע/ נספחמצ"ב ומסומן  27.5.10מיום  2העתק מכתבו של המשיב  

 וכששה חודשיםמיום הפנייה המקורית  כחמישה עשר חודשום הזה, בחלוף עד עצם הי .19

מהפנייה להבהרות והשלמות, לא נתקבל מענה קונקרטי המשלים את המידע המבוקש 

העותרות מצויות כיום במצב האבסורדי בו והמבהיר את הסתירות המהותיות שהתגלעו. 

ראל עלומה עוד יותר מאשר למרות תשובות המשיבים, סוגית העובדים הפלסטינים ביש

  טרם בקשת המידע. 

 

 תשובות המשיבים

תשובות המשיבים, הן כל אחת בנפרד, הן במצורף אינן ראויות לשם תשובה. נדמה כי כל  .20

 . משלהשלה ממשלה  שונה,אחד מן המשיבים חי במדינה 

שנקבעו לעבודת פלסטינים  היקף המכסותבאשר לנתון המספרי הבסיסי של אפילו  .21

שונים בתכלית  ,2המשיב כפי שפורטו בתשובת  ,המספרים .סתירה מהותיתאל, עולה בישר

 סך כל 2המשיב לדידו של ש. בעוד 4במכתבה של המשיבה השינוי מהמספרים שצוינו 

אין זה  .20,100המכסה הכללית עומדת על  4המשיבה הרי שבתשובת  32,500 הוא המכסות

במכסות. המכסות נחלקות לענפים ובאופן  62%-תוספת של יותר מהבדל של מה בכך, אלא 

מכסות  2אצל המשיב גם בחלוקה לענפים המספרים שונים.  טבעי )בגלל הפער במכסות(,

, וכך הלאה 15,500המכסה עומדת על  4המשיבה , בעוד שבתשובת 19,500-הבניין מצוינות כ

 וכך הלאה.

, תפורסמנה 4בה נמסר כי עם הקמת אתר האינטרנט של המשי 4בתשובת המשיבה  .22

המכסות באתר זה. האתר עלה לרשת כבר לפני חודשים ארוכים ובכל זאת, המכסות אינן 

  מפורסמות בו. 

 בהפניה למסמכים המפרטים את המכסות הבעיה השנייה באשר למכסות התגלעה .23

הממשלה. כי הגוף הקובע את המדיניות הוא  אומנם ציינו. המשיבים ןלקביעת בשיקוליםו

החלטת ממשלה מעין זו שבה מפורטות המכסות איננה מצויה באתר הממשלה,  דא עקא כי

  . ואף לא נמסרה לידי העותרות כפי שהחלטות ממשלה אחרות מפורסמות
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-"הועדה לעיצוב מדיניות עובדים לא –לדו"ח אקשטיין  40 מודע פי-לעיתירה מזו,  .24

ממשלתי, אך שר -פניםהמכסות אכן נקבעות במהלך   (דו"ח אקשטיין)להלן:  ,ישראלים"

הבטחון הוא הוא הגורם המשמעותי בהחלטה זו והמלצות גורמי הבטחון יחד עם המלצות 

משרד התמ"ת, הן המעצבות את החלטת הממשלה. כך גם עולה מהחלטת הממשלה מס' 

פי ההחלטה -)במאמר מוסגר יצוין כי  על באשר להגדלת המכסות. 13.4.2008, מיום 3436

בענף הבניה(. על  14,000עובדים פלסטינים, מתוכם  20,000-היא של כ זו, ההעסקה בפועל

גם אם הממשלה היא המחליטה, השרים הרלוונטיים, כולל שר הבטחון, הם אלו  כל פנים,

יה נדונה ענפים. לפיכך, אין ספק כי הסוג פי-להדנים במכסות וכן בחלוקה למכסות ע

 פי-לחובת הרשות למסרה לפונה ע הועלו על הכתב ועל כןבמשרד הבטחון וההמלצות 

. אין גם ספק כי החלטת חופש המידע לחוק 2הגדרת התיבה "מידע" כפי שהיא מופיעה בס' 

 הממשלה האמורה, מצויה במשרד הבטחון.

ECC6-http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/A8774D06-)ראו דו"ח אקשטיין:  

AC73F96FABD2/0/foreignworkers.pdf-95B2-4A39)    

לאחר חודשים כה ארוכים של צפייה למענה, וסטייה כה משמעותית ממסגרת הזמן שהחוק  .25

ם אם מקציב למענה, ובהתחשב בעובדה שהמידע המבוקש נמצא ברשות משרד הבטחון, ג

נוצר ע"י רשות אחרת, קרי הממשלה, אי מסירת המידע כעת, מכבידה הכבדה בלתי סבירה 

. לפיכך, במסגרת חובת ההגינות היתירה חופש המידע ( לחוק5)8 עיףסבעל הפונה, כמובנה 

את החלטת הממשלה  עותריםללהמציא  יהה על המשיביםהמוטלת על כל רשות מינהלית, 

 .  השהאמורה במסגרת המענה לבק

שיקולים כדוגמת שיקולים בטחוניים, דרישות הענף, ל התייחסותבתשובה  העוד מופיע .26

יכולת מימוש המכסה שנקבעה והצרכים הכלכליים של המשק הפלסטיני והמשק הישראלי. 

לבקשה לחופש המידע.  ראויה היא לקונית מדי כדי לשמש כתשובהרשימת שיקולים זו 

ימה נותרת כרשימה תלושת קונטקסט ולכן חסרת מאחר שלא צורף לה כל מסמך, הרש

ולפיכך  מה גם שהעותרים ביקשו את כל הנהלים המסדירים את הסוגיה. משמעות כלשהי

 .על המשיבים היה למסור מסמך המפרט שיקולים אלו

עוד יצוין שבמסמכים רשמיים שונים מופיעה התייחסות לשיקולים בקביעת המכסות. כך  .27

עיל וכך גם ב"מסמך רקע בנושא: הגדלת מכסת העובדים בדו"ח אקשטיין הנזכר ל

מטעם מרכז המחקר והמידע בכנסת. )להלן:  23.7.2008הפלסטינים בישראל" שנדפס ביום 

. מכאן עולה כי קיים מידע מפורט מעבר למה שנמסר בתשובות המשיבים, (מסמך רקע

לעשות הוא  וכרכל שהמשיבים נצמידע שעל בסיסו נכתבו הדו"חות הרשמיים הנזכרים. 

את כותבי הדו"חות  להתוויית המדיניות ואף למסור מסמכים אלו שככל הנראה שימשו

 . האמורים

  ( http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02099.pdf)ראו:  

http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/A8774D06-ECC6-4A39-95B2-AC73F96FABD2/0/foreignworkers.pdf
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/A8774D06-ECC6-4A39-95B2-AC73F96FABD2/0/foreignworkers.pdf
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/A8774D06-ECC6-4A39-95B2-AC73F96FABD2/0/foreignworkers.pdf
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במסגרת המכסות למתן היתרי עבודה  לקריטריוניםעוד חסרה התייחסות בתשובות  .28

נמסרו פרטים מסוימים באשר לקריטריונים של  2 של המשיב בטבלת המכסות. הקבועות

גיל ומצב משפחתי. יחד עם זאת השאלה באשר לקריטריונים לא נענתה בצורה מסודרת 

" בלבד. המענה לשאלה נדרש ביתר שאת עודועקבית, אלא ב"גיל העובד, מצבו המשפחתי ו

, בעוד שגיל 35-הגיל לעבודה בפרדס נקבע ל ןלאור הנתונים התמוהים. לדוגמא, קריטריו

 ?!? 28הסף לקטיף הדרים ותות שדה, עומד על גיל 

כי יש לקבל אישור  2הרלוונטי בתשובתו של המשיב  נכתב בסוגריים בשולי הסעיף עוד .29

אם כך הוא הדבר, האחריות לקבלת  .ת הקריטריוניםיבסוגי לשכת שר הבטחון למענה

היה עליו למסור את מידע זה. , לאחר שנתבקש למסור 2אישור זה מוטלת על כתפי המשיב 

לנמק לעותרות את דבר הסירוב ואו לחלופין למסור , המידע המבוקש לאחר קבלת האישור

. בירור הסוגיה הוא באחריותו המלאה של חופש המידע לחוק 9או  8את הסירוב עפ"י ס' 

 הממונה על חוק חופש המידע וכאמור, מיום שליחת הבקשה עברו שמונה חודשים תמימים

 כל הטעון בירור. לפיכך, גם לשאלה זולשם בירור ותר הו דיזמן  ד לקבלת המענה החלקי,ע

 .ראוי , למעשה לא נתקבל כל מענהשל הקריטריונים

תשובה חלקית ביותר. בראש ובראשונה  נתקבלההנפקת היתרים בפועל גם לשאלה באשר ל .30

כן נכתב בטבלה מו . כו המשיביםענף ומין העובד שכפי שהתבקש פי-עללא נעשה פילוח 

לא ברור כלל מדוע מושג שאיננו ברור בעליל.  "ממוצע כמות העובדים הפלסטינים בשנה"

  ולא ממוצע. שהונפקו בפועל נוספה המלה ממוצע. נתבקש מספר ההיתרים

דו"ח אינו תואם כלל את הנתונים שעולים מתוך  2בתשובת המשיב  המספר שנמסר .31

מצוין מספר המועסקים הפלסטינים החוקיים בישראל  לדו"ח, 31 מוד. בטבלה בעאקשטיין

 2006מצוין כי בשנת  2המשיב  עובדים ואילו במכתב 26,000-כ 2006לרביע האחרון של שנת 

עוד מסר פרופ' אקשטיין בראיון לעיתון דהמרקר מיום  היתרי תעסוקה. 11,147הונפקו רק 

 רהבלבול גובר עוד יות. 28,600כי מספר ההיתרים בתחומי הקו הירוק הוא  17.6.2010

 2008. שם מצוין מספר העובדים הפלסטינים בשנת רקעהלמסמך  1 ודכאשר מעיינים בעמ

 . כל מסמך רשמי ומספריו הוא. 21,641 –כ 

למול המכסה של  2008מספר ההיתרים שהונפקו בשנת  – 23,821בנוסף, הפער העצום שבין  .32

, אשר החליטה על הגדלת 2436מס'  עובדים, עומד בסתירה להחלטת הממשלה 32,250

את  2008. אם המכסה איננה מתמלאת, מדוע החליטה הממשלה להגדיל בשנת המכסות

   כל מסמך נוסף מגביר את הבלבול. כאמור,  עובדים? 5000המכסה בעוד 

. בעוד , שוב התגלעה סתירה בתשובות המשיביםתוקף ההיתר והליך החידושבאשר ל .33

נמסר כי  4משיבה , הרי שבתשובת הודשיםח 3ף ההיתר הוא תוק 2לדידו של המשיב ש

 . לא היתה כל התייחסות – להליך חידוש ההיתר באשר חודשים.  6תוקף ההיתר הוא 

. המשיב ענה כי תשובה לעניין זה להנפקת כרטיסים מגנטייםבלבד נשאל באשר  2המשיב  .34

עמותת מ" "ד פלדמןבמסמך נפרד אשר יישלח בימים הקרובים כפי שסוכם עם עותישלח 

 .  שנה, טרם התקבל מסמך נפרד זה יותר מחצי. למרות חלוף גישה"

 .הכניסה בעת סגרלשאלת  באשר 2למרות שנשאל, לא ענה כלל המשיב  .35
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ענתה  4אשר אושרו לכל אחד מהם, המשיבה  שמות המעסיקים ומספר ההיתריםלבאשר  .36

שאינם  מהגרי עבודהקים כי השמות אינם מתפרסמים ותו לא וזאת כאשר שמות המעסי

. המשיבה לא סיפקה 3 הפלסטינים מתפרסמים באופן מלא וכדבר שבשגרה באתר המשיב

ת מעסיקי מתפרסמים ואילו שמו העבודה רימהגכך ששמות מעסיקי הסבר לנימוק או כל 

  אינם מתפרסמים. העובדים הפלסטינים

 פי-עלק חופש המידע. אינה עומדת בקנה אחד עם ההוראות המנויות בחואף תשובה זו  .37

לחוק, כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או  2 עיף ס

ממוחשב, הוא בגדר מידע אשר יש למסור לפונה. העובדה שרשימת המעסיקים ומספר 

ההיתרים למעסיק אינה מפורסמת הינה בעייתית בפני עצמה מאחר שרשימה מעין זו היא 

רשימת  כאמורלחוק. כך מתפרסמת  6גילוים היזום נדרש על פי ס' מסוג המסמכים ש

באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין. כיוון שאין כל שוני רלוונטי  מהגרי עבודהמעסיקי 

הרי שאין מחלוקת  מהגרי עבודהבין רשימת מעסיקי עובדים פלסטינים לרשימות מעסיקי 

 הרשות הפרסום באתר, ברי שעלבכל מקרה, גם בהתעלם משאלת חובת שיש לפרסמם. 

משנתבקשה, שהרי זאת תכליתה של בקשה לפי חוק  יהלמסור את הרשימה המצויה ביד

 חופש המידע.

אכן יקבל היתרי  םהפוטנציאליילפיהם נקבע מי מן המעסיקים  קריטריוניםבאשר ל .38

 םבינמשרדי אשר הוק צוותל 4ל מעסיק, הפנתה המשיבה כתעסוקה וכמה היתרים יקבל 

אשר ידון בסוגיות אלו ממש ויפרסם  24.1.2010מיום  1274מס.  תאם להחלטת ממשלהבה

מבירור  .. עד ליום זה לא פורסמו מסקנות הצוות1.6.2010לא יאוחר מיום ו את המלצותי

גם בסופו של חודש זה, לא  אך, 2010טלפוני עלה כי המסקנות יפורסמו בחודש דצמבר 

עמדה הוועדה. ברי כי לא ניתן לחכות עד אין קץ  גם בלוח זמנים זה לא פורסם דבר.

 עיףגם אם ס. למסקנות הוועדה ועל כל פנים, נתבקש מידע נכון ליום משלוח בקשת המידע

מאפשר לרשות שלא למסור מידע אודות מדיניות הנמצאת לחוק חופש המידע ( 2)ב()9

כך גם פסק ש לבוא. בשלבי גיבוש, לא ניתן לחכות חודשים ושנים לגיבוש המדיניות המבוש

האגודה לזכויות האזרח נ' משרד  530/07עת"מ בירושלים במסגרת  בית המשפט המחוזי

באופן שאינו משתמע לשתי פנים.  (פרשת הנהלים)להלן:  (,5.12.2007)לא פורסם,  הפנים

במיוחד כאשר מדובר באוכלוסיות מוחלשות, לא ניתן לחכות לפרסום הנהלים עד לגיבושם 

 –לפרסם את הנהלים על פיהם פועלת הרשות המינהלית כעת ואם וכאשר ישונו  ישהסופי. 

 לעדכנם במסגרת הפרסום באפיקים המקובלים. 

. מעיון בחוזר עולה כי גם 33/09לחוזר מנהל אגף מס'  הבתשוב 4למעשה, הפנתה המשיבה  .39

ה הם אם המעסיק מגיש את בקשתו, לפקיד יש שיקול דעת אם להמשיך בטיפול אם לאו. מ

מה  לא ברור. השיקולים אותם שוקל הפקיד כאשר הוא מחליט אם להמשיך בטיפול?

מהחוזר גם עולה כי הנוהל באשר להקצאת מספר  הקריטריונים להמשך הטיפול? לא ברור.

ההיתרים למעסיק שונה מענף לענף. בעוד שבענף הבנייה קביעת מספר ההיתרים למעסיק 

, הרי שאין בחוזר כל התייחסות לשיקולים 17.8.2008ם נעשית על בסיס מצבת העובדים ביו

העומדים מאחורי ההקצאה הספציפית לכל מעסיק בענפים האחרים. כמו כן לא ברור מדוע 

 כיום הקובע באשר להקצאה הספציפית.  17.8.2008נקבע יום 
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 17.8.2008באשר להגדלת ההקצאה, בענף הבנייה שוב מסתמכת ההקצאה על המצבת ביום  .40

עובדים לאלו שהעסיקו  10-ס כאשר נערכת הבחנה בין מעסיקים אשר העסיקו יותר מכבסי

פחות. יחד עם זאת, גם כאן אין כל פירוט באשר לקריטריונים ולשיקולים שעומדים 

כבסיס להחלטות. באשר לענפים האחרים נכתב כי ניתן לבקש  10מאחורי בחירת המספר 

חסות לקריטריונים ולשיקולים יכל התי אישור העסקה כמותי נוסף, אך גם כאן אין

 הנלקחים בחשבון בעת הדיון בבקשה.

בתשובה נמסר כי אמיתות הדיווחים נבדקת על ידי האגף , לנהלים ולאכיפתםבאשר  .41

לאכיפת חוקי עבודה ברשות האוכלוסין, אך לא נמסר כל מידע באשר לאמצעים שננקטו 

כמו כן לא נמסר המידע מי ננקטו. כנגד מעסיקים אשר לא מילאו את ההוראות, וכנגד 

, או בשל פגיעה בתנאי העבודה של העובדים המעסיקים שהיתריהם בוטלורשימת באשר ל

 .  עצמם אמצעי הפיקוחעל 

למעט טופס אחד בלבד להגשת בקשה להסרת מניעה בטחונית שנמסר   - הנחיות מינהליות .42

ברשות מערכת  לק כילא יכול להיות חו. 2המשיב מטעם  לא הועבר כל מסמך שהוא

בכתב באשר לסוגיית עבודת פלסטינים בישראל ובכל  הנחיות מינהליותהבטחון קיימות 

 .זאת, לא צורף דבר למכתב

כאמור, השכל הישר מצביע על כך כי קיימות הנחיות ונהלים באשר להעסקת עובדים  .43

, מס' על כל פנים, הדבר אף נכתב במפורש בהחלטת ממשלה .2פלסטיניים אצל המשיב 

בזו הלשון: "... ומהעדר האפשרות להעסקת עובדים פלסטיניים  1.4.2007מיום  1537

שה הוספה, דג)ה ."להנחיות מתאם פעולות הממשלה בשטחיםבאזורים אלו בהתאם 

 הח"מ(

מסירת כל הנחיה מינהלית כתובה המסדירה את עניין היתרי עבודה לעובדים גם נתבקשה  .44

. לתשובה צורף חוזר אחד בלבד. לא סביר כי קיים 4 מאת המשיבה פלסטינים בישראל

מסמך כתוב אחד בלבד להסדרת נושא זה. הדבר עולה אפילו מהתשובה גופא המצטטת 

. 17.8.2008מיום  16/08חוזר מנהל אגף  –חוזר נוסף המסדיר הקצאת מכסות בענף הבניין 

ם האחרים וחוזרים אם כך, יש להניח שלכל הפחות קיימים חוזרים מקבילים באשר לענפי

 .אחרים באשר לסוגיות אחרות בנושא

, אין כל פירוט של הנחיות מינהליות בנושא העובדים 1עוד יצוין כי גם באתר המשיב  .45

בקשה לכרטיס מגנטי ותיאור כללי של  סוטופ הפלסטינים, למעט טופס בקשת הסרת מניעה

 . במינהל האזרחי תפקיד משרד התעסוקה

 ראו:

http://www.cogat.idf.il/CivilAdministration/govermment/Pages/taasuka1.aspx 

http://www.cogat.idf.il/UsefulInformation/Forms/Pages/default.aspx 

http://www.cogat.idf.il/CivilAdministration/govermment/Pages/taasuka1.aspx
http://www.cogat.idf.il/CivilAdministration/govermment/Pages/taasuka1.aspx
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בתשובתו טען כי  2המשיב  ם, נוסיף עוד כילאחר ציון הפגמים הרבים בתשובות המשיבי .46

המידע המבוקש איננו חוסה תחת החוק, אך זוהי אמירה בעלמא שנמסרה ללא כל נימוק 

או הסבר. יתירה מזו, תשובות המשיבים הסותרות מעידות כאלף עדים, כי האינטרס 

, כל המידע העותרות הציבורי המובהק הוא לגלות את המידע המבוקש. למיטב הבנת

המספרי באשר למכסות ולפילוחן, מסמכים המפרטים קריטריונים, נהלים והנחיות 

מינהליות, הוא ליבת המידע שעל רשות לגלות ואף באופן יזום. לפיכך, לא ברורה כלל טענת 

משלא הוצג כל טעם להימנעות כי המידע אינו בבחינת "מידע" כהגדרתו בחוק.  2המשיב 

ירתו ללא שיהוי. המידע המבוקש שייך לציבור ויש ממסירת המידע, חייבת הרשות במס

 למסרו לכל דורש בהיעדר כל טעם מוצדק שלא לעשות כן.

ידיעה פי -לין בהקשר זה כי המשיבים מדברים בסוגית חופש המידע בשתי לשונות. עיצו .47

"ממתפ"ש נמסר כי אין לנו כל בעיה עם פרסום הקריטריונים."  9.9.09ב"הארץ" מיום 

הן מן השפה לחוץ. כאשר מתבקש מידע בסיסי של קריטריונים ונהלים על הצהרות אלו 

 אודות העסקת פלסטינים בישראל, ממלאים המשיבים פיהם מים.

   mlhttp://www.haaretz.com/hasite/spages/1113462.ht :קישור למאמר ב"הארץ"       

 סיכום ביניים   

המידע שהתבקשו המשיבים למסור הוא מידע פשוט בטבעו, מידע האמור להיות נגיש לכל  .48

דורש: נתונים מספריים, החלטות ממשלה, מסמכים העומדים בבסיס מדיניות ישראל 

באשר לסוגית עבודת פלסטינים בישראל ונהלים והנחיות על פיהם הרשויות מסדירות 

בראייה ישורים והנפקתם הן לעובדים, הן למעסיקים. למרות זאת, בפועל את מתן הא

כוללת ניתן לומר שבקשות המידע של העותרות למעשה לא נענו כלל. אם נמסרו נתונים, 

, למרות שמדובר באותן שאלות 4והמשיבה  2הרי שהנתונים לא היו זהים בתשובת המשיב 

 לא נמסרו תשובות כלל.  –ממש. באשר לשאלות אחרות 

לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתונים שהתבקשו מצויים בידי המשיבים וזמינים לפרסום.  .49

 ההוא זה המנפיק את ההיתרים בפועל ומאחר והוא זה אשר מוסר למשיב 1מאחר והמשיב 

את הנחיות שר הבטחון באשר למדיניות, הן הנתונים הסטטיסטיים, הן שיקולי המדיניות  3

ממטלות האגף  ת. אח3 הו ועל הכתב. כך גם באשר למשיבוהקריטריונים מצויים בידי

א הנפקת תלושי שכר לעובדים, העברת ילנושא תעסוקת תושבים פלסטינים בישראל ה

הניכויים וההפרשות למוסדות הרלוונטיים וכן העברת דו"חות כספיים למשרד האוצר. 

לפיכך, כל הנתונים הסטטיסטיים שנתבקשו חייבים להיות מצויים בצורה זמינה אצל 

 . 3המשיבה 

 )על מטלות האגף, ראו:

 http://www.piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Pages/matlot.aspx) 

מדיניות ההסתרה באשר לכל סוגיית העובדים הפלסטיניים בישראל מתמיהה עוד יותר  .50

 .מפורט ומעודכן 3 הלנוכח העובדה שבאשר למהגרי עבודה בישראל, הפרסום באתר המשיב

יתירה מזו, ניכרת הרחבה  הוא כולל קריטריונים, מכסות, רשימות שמניות ונהלים רבים.

כות וכמות החומר המפורסם מיום הקמת האתר ועד היום. בכל כניסה נוספת לאתר, באי

http://www.haaretz.com/hasite/spages/1113462.html
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לפרסם נתונים  3 ה, החל המשיב2010ניתן למצוא עוד ועוד חומרים. רק בחודש נובמבר 

  תחת הכותרת "נתוני זרים בישראל." חודשובמידי חודש 

 (.http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Pages/default.aspx)ראו: 

http://www.piba.gov.il/publicationandtender/foreignworkersstat/pages/default.aspx    ) 

לעומת זאת, מידע זהה במהותו, כלומר הקריטריונים למתן היתרים להעסקת עובדים  .51

פלסטינים אינו מפורסם כלל, אין פרסום של המעסיקים ואין גם פרסום של מספר 

ומספר ההיתרים לכל מעסיק. כמו כן לא מפורסמים הליכי הערר על סירוב ההיתרים בכלל 

נוהל מעבר -עדכון טבלאות שכר, השני-נהלים בלבד: האחד 3המידע באתר כולל  לבקשות.

נוהל פתיחת תיק במת"ש )הנוהל שצורף -עובדים ממעסיק למעסיק בתחום הבנייה והאחרון

  .(3 הלתשובת המשיב

 ( http://www.piba.gov.il/subject/palestinianworkers/pages/default.aspx )ראו: 

, נתונים ולמסור נתונים כפי שהתבקשמתבקש כבוד בית המשפט להורות למשיבים לפיכך  .52

 שאכן הוחלט על ידי הגורמים המוסמכים ואת יישום החלטות אלו בפועל שישקפו את

 כדלקמן:

 ההיתרים בפועלנף. מספר פי ע-ופילוחן על 2010-ו 2009, 2008לשנת  מכסות .א

 מיןו ענףשל ההיתרים על פי  פילוחםו  2003-2010בין השנים  שהונפקו

 . העובד

שעל בסיסם נקבעו  השיקוליםו הקריטריוניםמסמך המפרט את רשימת  .ב

 המכסות.

במסגרת קריטריונים למתן היתרי עבודה את רשימת המסמך המפרט  .ג

 המכסות הקבועות. 

 . הן באשר למעסיק, הן באשר לעובד, ם וחידושםהנפקת ההיתריהליך  נוהל  .ד

שהוגשו לקבלתם בין  מספר הבקשות, הנפקת כרטיסים מגנטייםנוהל  .ה

ונוהל  מספר הכרטיסים המגנטיים שהונפקו בפועל, 2003-2010השנים 

  על סירוב.   עררהגשת 

 . סגרהוראות הכניסה לישראל של עובדים בהיתר בעת  .ו

לכל  ומספר ההיתריםשר קיבלו היתרים א רשימות שמניות של מעסיקים .ז

 . 2003-2010בין השנים  מעסיק

וקביעת  למעסיקים הקריטריונים למתן היתרי העסקה נוהל המפרט את .ח

 מספרם.

הקפדה על על המעסיקים באשר לפיקוח על מעסיקים ואכיפת נהלים נוהל  .ט

 . זכויות העובדים
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 ת עובדים.עקב פגיעה בזכויו שננקטו נגדם אמצעיםמעסיקים רשימת  .י

ביוזמת  ונוהל הפסקת עבודה בכל הענפים מעבר ממעסיק למעסיקנוהל  .יא

 .המעסיק

המסדירים את סוגית העסקת עובדים כל נוהל והנחיה מינהלית עותק מ .יב

  . פלסטינים בישראל

 יתירה מזו,. למרבית בקשות המידע כאמור, העותרות עומדות היום עדיין ללא כל תשובה .53

צב מבהיל של אנדרלמוסיה, של חוסר תיאום מינימלי בין מתשובות המשיבים עולה מ

     !ושחיתותשרירות מצב זה מזמין הרשויות, של העדר מדיניות אחת, ברורה ומוגדרת. 

חודשים מהפנייה להבהרות  עשר חודש מיום הפנייה המקורית וכששהבחלוף כחמישה  .54

את הסתירות בהיר לא נתקבל מענה קונקרטי המשלים את המידע המבוקש והמ והשלמות,

 שהתגלעו. לפיכך, מוגשת עתירה זו לבית משפט נכבד זה.  

 

 הטיעון המשפטי

 המסגרת הנורמטיבית: זכות הציבור לדעת ולקבל מידע מרשות ציבורית

עיקרון גילוי המידע הוא כלי לעיצוב התנהגות ראויה של הרשות הציבורית. הוא מאפשר  .55

ר ברשויות השלטוניות ומחזק את מבנה המשטר ביקורת ציבורית, מגביר את אמון הציבו

והממשל. נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים כגון שוויון, שלטון 

החוק וכיבוד זכויות האדם. כל אלה נועדו להבטיח את שקיפות השלטון שהיא מסימניה 

 המובהקים של חברה דמוקרטית.

ת בחשיפת מידע לציבור, ועל עיקרון הגילוי של בית המשפט העליון כבר עמד על החשיבו .56

 המידע המצוי אצל רשויות הציבור: 

"זכותו של הציבור לחופש גישה למידע המוחזק בידי רשויות הציבור, באה 
אודות דרכיו ואורחותיו של -לקדם את תרבות  השלטון.  'קבלת  מידע על

לותן  של  רשויות השלטון  חיוני  הוא  ליכולתו  של  הציבור לפקח  על פעי
השלטון;  וידיעתן  של  רשויות  השלטון  כי  חשופות  הן  לביקורת  תביא 
מצידה  ליתר  סדר  ומשטר,  ותרתיע  אותן מעשיית  מעשים  החורגים  מן 
המותר והראוי'... חופש המידע מבטיח את שקיפות פעולתו של השלטון 

המידע  הוא תנאי  ואת העמדתו 'באור השמש'.  מכאן הגישה, כי חופש
  גם לאמון הציבור בשלטון..."-,כמוהכרחי לקיום ביקורת על השלטון

משרד התחבורה נ' חברת החדשות -מדינת ישראל 6013/04)עע"מ 

 (.14(, 1)2006על -)תק בע"מ הישראלית

 המועצה להשכלה גבוהה נ' עיתון הארץ 9135/03השופטת א' חיות הוסיפה בעניין בעע"מ  .57

 (:פרשת המועצה להשכלה גבוהה)להלן:  697(, 1)2006על -תק

, הדגיש בית משפט זה 361, 353( 3, פ"ד מד )שליט נ' פרס 1601/90"בבג"ץ 
את חשיבותו של עקרון חופש המידע מהיבט נוסף והוא הפיקוח על תקינות 
פעולותיה של הרשות הציבורית, באומרו: 'העין הציבורית היא לא רק 

ם בבואה לזכות לפקח'. אכן, שקיפות פעולותיהן ביטוי לזכות לדעת, אלא ג
של רשויות השלטון מאפשרת לאזרחים להתחקות אחר פעולות אלה ואחר 
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השיקולים שעמדו בבסיסן ולבקרן, ככל שהדבר דרוש, והיא תורמת 
תרומה מכרעת ל'היגיינה הציבורית' ולשיפור איכותה של פעולת הרשות 

טותיה חשופים ושקופים לעין ביודעה כי פעולותיה ותהליך קבלת החל
 ".הציבור

לחוק חופש  1עם חקיקת חוק חופש המידע עוגנה הזכות לקבלת מידע בחוק מפורש. סעיף  .58

המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם 

 להוראות החוק. 

שלטון לאזרח, יסוד חוק חופש המידע הוא אחד האמצעים להבטחת זרימתו של מידע מה .59

 הכרחי לקיומה של הדמוקרטיה, וכן לקיומה של ביקורת אמיתית על זרועות השלטון. 

תכליתו של חוק חופש המידע לקיים ולקדם את הדמוקרטיה בישראל ולהגביר את הפיקוח  .60

 והבקרה על הרשות הציבורית:

"מהי איפוא, תכליתו של חוק חופש המידע? נראה לי, כי תכליתו הינה 
מנת לקיים ולקדם את הדמוקרטיה ובגדריה מתן -יתן מידע לפרט עלל

מידע לציבור שיאפשר בחירה מושכלת, אשר תקדם את האמת, תאפשר 
הגשמה עצמית של הפרט, ותביא לפיקוח ובקרה על הרשות הציבורית. 
תכלית החוק היא להגן על חופש הביטוי, מתוך הכרה, כי המידע שבידי 

 ידה כנאמן הציבור כולו".-על הרשות הציבורית מוחזק

 (.95ג' )תשס"ג(  קריית המשפט)א' ברק "חופש המידע ובית המשפט" 

בדברי ההסבר להצעת החוק אף נאמר כי החוק יקדם גם ערכים חברתיים נוספים, כגון  .61

, 1997 -שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות אדם. )ראו הצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז 

 (.397 ה"ח התשנ"ז, עמ'

הנה כי כן, חוק חופש המידע הוא אחד האמצעים להבטחת זרימתו של מידע שהינו חיוני  .62

לקיומה ולהבטחתה של דמוקרטיה, וכן לקיומה של ביקורת אמיתית על זרועות השלטון. 

הזכות לקבלת מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר הדמוקרטי. היא 

 חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו של אדם בכל תחומי החיים.תנאי בסיסי להגשמתו של 

 

 פרסום נהלים והנחיות

)א( לחוק חופש המידע אף מחייב להעמיד לרשות הציבור את ההנחיות המינהליות 6סעיף  .63

לא  1הכתובות על פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. כאמור, המשיב 

וע לח"מ גם לא באפיק אחר. רוב המידע באשר לנהלים פרסם כל הנחיה באתרו, וככל שיד

כוח לקצין פניות ציבור במינהל האזרחי, או -אלו "מופק" בעמל רב מפניות פרטניות של באי

לפרסם את ההנחיות  1למשרדים אחרים במינהל. ברי, כי אין זו דרך המלך וכי על המשיב 

  המינהליות באופן רציף ונגיש.

בבחינת "מי שנכווה  פרסם את כל הטעון פרסוםתא יה ח"מ כיסברה ה, 3 הבאשר למשיב .64

 ברותחין, נזהר בצוננים."

את משרד הפנים לפרסם את כל חייב בית המשפט המחוזי בירושלים  בפרשת הנהלים .65

ה כי נורמת היה נדמ .יום 30נהליו והנחיותיו הקשורים למינהל האוכלוסין באופן גורף ותוך 
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באשר לקבלת מעמד בישראל ובאשר  ם נהלים רבים פורסמואמנו. הפרסום תחלחל בגוף זה

ריק  3 האך בסוגית מתן היתרים לעובדים פלסטינים נותר אתר המשיב מהגרי עבודהל

 ומיותם. 

את טיעוני המשיב באשר לאי פרסום הנחיות בית המשפט דחה מכל וכל  בפרשת הנהלים .66

דכנים באופן תדיר וחייב את פנימיות; הוא חייב את המשיב לפרסם נהלים, גם אם הם מתע

תוך פסילת טיעון המשיב כאילו אין  שנוהל מתעדכןכל אימת  אתרהמשיב לעדכן את ה

צורך לפרסם נהלים בעלי "אופי זמני או מקומי."; בית המשפט דחה גם את הטיעון באשר 

 ובמהגרי עבודהנהלי המשיב העוסקים במתן מעמד, במרשם ו מאחר .לנהלים "חסויים"

ם לציבור זכות לדעת ואינם עונים על הגדרת "מידע חסוי" בהתאם לחוק חופש מקניהם 

 המידע. 

הנהלים וההנחיות שעל פיהם הוא  כללסיכום קבע בית המשפט כי על המשיב לפרסם את  .67

מפעיל את סמכויותיו ויפה שעה אחת קודם, במיוחד כאשר מדובר בהנחיות המתייחסות 

 ית העובדים הפלסטינים בעניינינו( בהאי לישנא: לאוכלוסיות מוחלשות, )כמו אוכלוסי

"מהאמור עד כה עולה המסקנה הברורה והמתחייבת מהוראות הדין 
הנהלים וההנחיות שעל  כלוהפסיקה והיא כי חובה על המשיב לפרסם את 

פיהם הוא מפעיל את סמכויותיו ויפה שעה אחת קודם. הצורך המיידי 
משיב מפעיל סמכויות רחבות היקף הנדרש לפרסום מלוא ההנחיות ברור. ה

ובעלות השפעה גורלית על סוגי אוכלוסיה שונים. הצורך בפרסום המיידי 
נובע הן בשל סוגי הסמכויות שמפעיל המשיב שלעיתים נוגעות לזכויות 
יסוד מהמעלה הראשונה... חשוב לציין כי חובת הפרסום המיידי, העדכון 

יה בה מדובר. לעיתים קרובות ונגישות המידע נובעת גם מסוג האוכלוסי
מדובר באוכלוסייה חלשה, חסרת אמצעים, בעלת ידע חלקי בלבד ולעיתים 
זרה בארץ, ללא ידע של שפה או אפילו מידע בסיסי. לסוגי אוכלוסיה אלה, 
הנזקקים מידי יום לשירותיו של המשיב, המידע אודות הנהלים, המדיניות 

נשימה'... בנסיבות אלו לא ניתן וההנחיות הינו לא פחות מאשר 'אוויר ל
]ההדגשה  להמתין עוד עד שהמשיב יראה לנכון לגבש ולבחון את הנהלים."

 במקור[

לפרסם נהלים  3 ההמשיב הלמרבה הצער, כאשר יותר משנתיים מאוחר יותר, התבקש .68

באשר למתן היתרי עבודה לפועלים פלסטיניים, סוגיה הנמצאת בסמכותו, נשכח הלקח 

 את העותרות לפתוח בהליך משפטי יקר ומיותר.  3 המשיבה צתושוב מאל

 

 החובה להתייחס לבקשה למידע

 : בהן והטיפול המידע בקשות הגשת נוהל את קובע המידע חופש לחוק 7 סעיף .69

")א( בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על ידו; 
 אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. 

 30-א יאוחר מהציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולהרשות )ב( 
ראש הרשות הציבורית, או ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; 

מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה 
ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את  30-הצורך, ב

 הצורך בהארכת התקופה. 

... 

)ו( החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, 
תשלח למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה, ותיידע את 
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]ההדגשה ." 17המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות סעיף 
 הח"מ[ –הוספה 

 

 על המידע למבקש בולהשי החוק סעיפי פי על לפעול הציבורית הרשות על כי רואות עיננו .70

 להאריך החלטה. הבקשה קבלת מיום יום 30 -מ יאוחר ולא שיהוי ללא הרשות החלטת

 .מנומקות להיות צריכות הבקשה דחיית בדבר החלטה או ההחלטה מתן מועד את

. המנהלי המשפט מכוח דין פי על לו שניתנה בסמכות להשתמש הציבור עובד על, להדגיש .71

 המינהל סדרי לתיקון בחוק אף שנקבע כפי, למבקש כתבב ולהשיב החלטה לקבל עליו

   .1958-ט"תשי(, והנמקות החלטות)

 של והסבירות הנאמנות, ההגינות מחובות גם נובעת וביעילות במהירות לפעול החובה .72

, זמיר יצחק" )תקין מינהל של הראשונים המושכלות מן" שהינה המינהלית הרשות

 מדינת' נ מזורסקי חגי 5931/04 ץ"בבג מצוטט(, 1996) 717  'ב כרך - המינהלית הסמכות

 .769( 3)נט ד"פ, ישראל

אם כך, חובתם של המשיבים, על פי חוק, הינה להשיב לבקשת המידע 
במהרה ולפרט את הנימוקים לתשובתם. התעלמות המשיבים מבקשותיה 
החוזרות של העותרות לא רק שפוגעת בזכויות העותרות ועומדת בסתירה 

משיבים, אלא שגם מאיימת על מטרותיו של חוק חופש המידע לחובות ה
 בכללותו. 

"יש להדגיש כי חשיבות עליונה להצלחת חוק חופש המידע טמונה 
בהפעלתו הפשוטה והיעילה. בקשה לקבלת מידע צריכה להיענות 
במהירות, ביעילות, בזול וברוב מוחלט של המקרים )שאינם נכנסים 

ידע על פי החוק(, ללא כל עיכוב מיותר לגדרם של הסייגים למסירת מ
המחייב התנצחות עם הרשות ופנייה לערכאות. כל הערמה של קשיים על 

 ."מימוש הזכות לקבלת מידע פוגעת במטרה הדמוקרטית של הזכות

 תשס"ג(המשפט ח', )הלל סומר, חוק חופש המידע: הדין והמציאות, 

 את ולאיין המידע מבקש את לייאש סופה הרשויות ידי-על מידע חופש מבקשות התעלמות .73

 התעלמות, אחרות רבות ועוד אלו מסיבות. החשובות תכליותיו על, המידע חופש חוק

 . קץ לה לשים ויש מקוממת הינה מידע חופש מבקשות

על המשיבים, כרשויות ציבוריות, מוטלת החובה לגלות את המידע, אלא אם הוא נכנס  .74

. (. בענייננו, עילות אלו אינן מתקיימות9-ו 8סעיפים בגדר עילות הדחייה המנויות בחוק )

המשיבים אף לא טענו בתשובותיהן לכל עילת דחייה, למעט הדרישה לאישורו של שר 

. אף אם היה נטען טעם כלשהו להימנעות הבטחון, דרישה אליה התייחסה הח"מ לעיל

ורי בגילוי המידע ממסירת המידע, וכאמור לא נטען עד עצם היום הזה, הרי שהעניין הציב

להרחיב בסוגיה זו, ככל  ןת על זכותות שומרוהמבוקש מצדיק את מסירתו. העותר

 שהמשיבים יעלו טענה בדבר צידוק חוקי להימנעות ממסירת המידע.

, אלא יום 30יב תוך ש, המשיבים לא עמדו בחובתם הראשונית להספציפית לעניינינו .75

ובותיהם חלקיות ואף סותרות. ממכתביהן חודשים ארוכים לאחר מכן. כאמור לעיל, תש

הנוספים של העותרות שביקשו ליישב את הסתירות ולקבל את המידע החסר, למעשה 

 התעלמו המשיבים. 
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 בפרסום המידע המבוקשאינטרס העותרות 

)א( אין מבקש המידע חייב לנמק את 7למעלה מן הצורך ואף על פי שבהתאם להוראות סעיף  .76

את הטעם שבקבלת בקצרה  ותהעותר תצגנה יג את הטעם שבבקשתו,בקשת המידע או להצ

 המידע שנתבקש מהמשיבים.

בקשת המידע של העותרות עוסקת בקריטריונים ובנהלים המנחים את הרשויות בקובען את  .77

הליך מתן היתרי כניסה ועבודה לישראל של תושבים פלסטיניים, בפרסום נתונים על מתן 

הפיקוח על אכיפת חוקי העבודה באשר לעובדים פלסטיניים.  ההיתרים בפועל ועל מדיניות

במסגרת זאת ביקשו העותרות כל נוהל המתייחס לטיפול בבקשות ופירוט הקריטריונים 

 למתן היתרים אלו. יםוהמכסות שנקבע

היא כאמור, עמותה ללא מטרות רווח שייעודה הראשוני הוא הגנה על זכותם  1העותרת  .78

שאבים של תושבים פלסטיניים. בתוך כך, מנהלת העמותה מעקב לחופש תנועה ולגישה למ

אחר מדיניות ישראל באשר למתן היתרי כניסה לישראל ובוחנת את תקינות המינהל 

 האזרחי הישראלי בהקשר זה. 

היא כאמור, עמותה ללא מטרות רווח שייעודה הראשוני הוא הגנה על זכויות  2העותרת  .79

. קבוצה זו כוללת באופן טבעי את קבוצת העובדים עובדים, בעיקר המוחלשים ביניהם

 הפלסטיניים שמבקשים היתרי עבודה בישראל. 

מניסיונן של העותרות ומניסיונם של ארגונים רבים אחרים, בינלאומיים ומקומיים כאחד,  .80

עולה כי עלטה מכסה את מרבית נוהליהן ופעולותיהן של הרשויות ביחס לתושבים 

קשה על התושבים הפלסטיניים המוחלשים ממילא ופוגעת עלטה זו מ -פלסטיניים  

 בעקרונות השקיפות והבהירות השלטונית.

מבקשת לתאר בקצרה את ניסיונה להסיר מניעה בטחונית למספר תושבים  1העותרת  .81

, רק לשם הדגמה על ידי הגשת בקשות פרטניות בשם מעסיקיהם הישראליים פלסטיניים

והעדר הנהלים, הופך הליך בירוקרטי פשוט לקריעת  כיצד חוסר השקיפות, העדר המידע

 סוף. -ים

מאחר והנהלים אינם מפורסמים, נדרשו טלפונים רבים, הן למשרדים שונים במינהל  .82

האזרחי, הן לעורכי דין פרטיים כדי "לקושש" את המידע הנחוץ. ברי כי על מעסיק או 

. בסופו של יום התברר כי עובד, יקשה עד מאד להשיג את המידע הנחוץ לשם הגשת הבקשה

כאשר הבקשה מוגשת בשם המעסיק הישראלי הפוטנציאלי על הבקשה להיות מופנית 

 לקמ"ט תעסוקה במינהל האזרחי, מר יצחק לוי. 

 .  10נספח ע/מצ"ב ומסומנים  1הלי המשיב והעתקי מכתבים מדגמיים באשר לנ  

טכני נתקלו הבקשות -קדמיהבקשות נשלחו בלווית כל המסמכים הנדרשים. כבר בשלב המ .83

במחסום בלתי עביר. לא ניתן לוודא את קבלת הבקשות מאחר ובמשרדו של קמ"ט 

של קצין פניות ציבור "לתווך" לא הניב  ותעסוקה, אין עונים לטלפונים. פשוט כך. גם ניסיונ

דבר. בלית ברירה נשלחו כל הבקשות בשנית והפעם בדואר רשום. אחד מן המכתבים נשלח 

הוא נשלח בדואר רשום, לאחר שעובדי  1.7.2010. ביום 16.6.2010ות הפקס ביום באמצע
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נואשו למקבל מענה טלפוני. דבר הדואר נאסף על ידי קמ"ט תעסוקה רק ביום  1העותרת 

. כך חלף כחודש שלם מיום המשלוח המקורי, עד שהגיעה הבקשה לשולחנו של 11.7.2010

 קמ"ט תעסוקה. 

ל תזכורות ונסיונות לברר מה עלה בגורל הבקשות, נערכה פנייה לאחר חודשים ארוכים ש .84

לקצין פניות ציבור במינהל האזרחי. בירור העלה כי למרות שהבקשות נשלחו בדואר רשום, 

כאמור, והתקבלו במשרדו של קמ"ט תעסוקה, שתיים מהן כלל לא טופלו ונטען כי כלל לא 

 הוגשו. 

כבר  בעקבות הבקשות שהוגשו וניות הוסרואף חמור מכך, למרות ששלוש מניעות בטח .85

ולא למבקשי הסרת  1, לא נמסרה כל הודעה על כך לא לעותרת 2010בחודש אוגוסט 

קצין קבלת תגובתו של עד ל מעסיקים הישראליים,ל לאהפלסטינים, לעובדים  לא, המניעה

 . 1לפניית העותרת  2010פניות ציבור בחודש דצמבר 

העדר קריטריונים ברורים להשתת מניעה בטחונית ולהסרתה,  כך, בהעדר נהלים ברורים,  .86

 עובדים הפלסטינייםמועדים ברורים להשבה על פניות ומענה טלפוני של קמ"ט תעסוקה, ה

את עבודתם של  -והמעסיקים הישראליים   הפסידו ארבעה חודשים של עבודה מכניסה

 . עובדים מיומנים ומסורים

ניעה הבטחונית ועל הצורך לוודא כי מקבלי היתר כניסה אין אנו מלינים כאן על מוסד המ .87

לישראל לצרכי עבודה אינם מסוכנים. אך זו דוגמא נוספת לרעות החולות שהעדר שקיפות 

מייצר. ברי כי לו כל ההליך היה מתנהל בשקיפות, מקרים אלו של התנהלות 

באים אל העולם.  אדמיניסטרטיבית לקויה הגורמת לסבל מיותר לאוכלוסיה מוגנת, לא היו 

 כך משתלב האינטרס של העותרות לקבלת המידע גם באינטרס הציבורי בחשיפת המידע.  

 

 האינטרס הציבורי בפרסום המידע המבוקש

חוסר השקיפות המוחלט והסבך הבירוקרטי שהוא מייצר תורמים גם לשחיתות וסיאוב  .88

כך למשל עולה מת"פ  הן ממספר פסקי דין. ,המערכת. כך עולה הן מידיעות עיתונאיות

(, ומערעור המדינה על קולת העונש 26.5.2009)לא פורסם, נ' סופר  דינת ישראלמ 1568/04

)לא פורסם,  נ' סופרמדינת ישראל  6622-09במסגרתו הוחמר עונשו של הנאשם בעפ"ג 

(. במסגרת ההליך התברר כי שוטר במשטרת ישראל יחד עם קצין ייעוץ לעניינים 24.2.10

יים במת"ק חברון סיפקו היתרים בתשלום ללא הבדיקות הנחוצות ואחד מן פלסטינ

 העובדים אף היה מנוע ביטחונית.

התגלה מקרה שוחד נוסף באחד המת"קים, בו עובד המינהל האזרחי  לפני כשנה וחצי שנה .89

שהושאל מלשכת התעסוקה, קיבל שוחד מתושבים פלסטיניים לשם הנפקת היתרי עבודה 

 בישראל.

 : ה כפי שהופיעה באתר דובר צה"להידיע 

  ls/today/09/08/2302.htmhannehttp://dover.idf.il/IDF/News_C 

http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/08/2302.htm
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גם עובדת משרד הפנים באשקלון לא טמנה ידה בצלחת והיתה שותפה, עפ"י החשד, יחד עם  .90

 האזרחי ברשת אשר הנפיקה מאות היתרי שהייה מזויפים.עובדת המינהל 

http://news.iol.co.il/?w=/10/1642984/@@/item/printer 

 עמרם קבילו ששימש כראש ענף תעסוקה במינהל האזרחי משנת "הדובדבן שבקצפת" נעוץ ב .91

בעבירות רבות של שוחד והפרת אמונים. הוגש כנגדו כתב אישום  2010ש מאי . בחוד1995

מכתב . 33398-05-10ההליך עדיין מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת ת"פ 

האישום עולה כי הנאשם היה מספק אישורי עבודה לקבלן עבור עובדים שמעולם לא פגש 

ם לפלסטינים אחרים. תמורת שירות זה, והקבלן מכר את האישורים לעובדים שמכרו אות

במקרים אחרים, סיפק הנאשם ₪.  1500 -ל  בסכומים קטנים עדקיבל הנאשם שוחד 

 אישורים תמורת החלפת מגב או נורה ברכבו, או תמורת בגדי מעצבים.  

כך, בהעדר נהלים ומכסות ו .מכאן עולה כי השחיתות הגיעה אף לראש הפירמידה .92

ל, בהעדר כל סיכוי לבקרה ופיקוח עקב העלטה האופפת את התחום, מפורסמים וידועים לכ

שחיתויות פושות בכל הרשויות המעורבות: משטרה, משרד הפנים והמינהל האזרחי. גם 

היה יכול למנוע  ,נהלים באופן ברורהקריטריונים והאם מדובר ביחידים, עדיין פרסום 

 מקרים אלו.

חוקית של עסקנים ומתווכים -פתח לפעילות בלתייתר על כן, בהעדר פיקוח ציבורי, נפתח  .93

ישרים -למיניהם, אשר גורפים רווחים על חשבון העובדים והמעסיקים הישרים והלא

בית המשפט הנכבד כבר אמר את דברו לא פעם על שיטת "המאכרים" ועל הצורך כאחד. 

 הברור להכרית תופעה זו. 

. ככל שנהלי ן בעובדים הפלסטיניםחוסר השקיפות אף פוגע במעסיקים הפוטנציאליים וכ .94

, המשיבים יפורסמו, כך יקל על המעסיקים הפוטנציאליים למלא את המכסות לכשיוגדלו

את מספר  5,000 -, כי יש להגדיל ב13.4.2008יום מ 3436פי החלטת הממשלה מס' –על 

 החלטת הממשלה מפורסמת ב: היתרי העבודה הניתנים לפלסטינים בישראל. 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/04/des3436.htm 

  

מעסיקים מרפה את ידיהם של  ולעיתים אף המושחת, העלום ,המנגנון הבלתי יעיל .95

עובדים פלסטיניים. כאשר אין  ישראליים פוטנציאליים מלפנות לקבלת היתרי עבודה עבור

כל נוהל ברור ואחיד, נוהל המפורסם במקום נגיש ומעודכן כל אימת שעולה הצורך, 

 מוצאים עצמם המעסיקים מול סבך שלא ניתן לעקפו ולפלס בו דרך. 

תושבים  חוסר השקיפות פוגע בזכויותיהם הבסיסיות ביותר של תושבי הגדה המערבית, .96

יים כלכלית במדינת ישראל. במהלך שנות הכיבוש הארוכות, אשר להוותם תלו מוגנים,

נמנעה ישראל מלפתח בגדה המערבית תשתית כלכלית הולמת ולפיכך, רבים מתושבי הגדה 

 המערבית ובמיוחד העובדים הלא מיומנים, נותרו תלויים בחסדי מדינת ישראל לפרנסתם.

  

 

http://news.iol.co.il/?w=/10/1642984/@@/item/printer
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/04/des3436.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/04/des3436.htm
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לטון החוק. אי פרסום החלטות ונהלים פרסום החלטות מינהליות הינו חלק בלתי נפרד מש .97

מהווה פגם מינהלי. הוא גם פוגע בעקרון כבוד האדם. כבוד האדם מחייב שיוצגו לפרט 

הנורמות שיש בהן כדי להשפיע על מהלך חייו. הפרסום מאפשר ליחיד לכלכל את צעדיו 

 (.370-1, 2008-, תשס"ח3, )כרך המשפט המינהליולתכנן את חייו. )ראו א' שרגא ור' שחר, 

הפרסום משרת את עקרון השקיפות וזכות הציבור לדעת. הפרסום משרת גם את עקרון  .98

הגינות המנהל, שכן הוא מחייב את השלטון להעמיד את מדיניותו במבחן הפיקוח הציבורי 

 מתוקף תפקידו כנאמן הציבור.  בכך מהווה הפרסום אמצעי בקרה למינהל תקין. 

דמוקרטי. בהעדר פרסום לא יתקיים שיח דמוקרטי בין הפרסום משקף אף את העקרון ה .99

 האזרח לרשות, במסגרתו יכול האזרח לנסות ולהשפיע על המדיניות הקיימת.   

לאור כל האמור ברי, כי המידע שמבקשות העותרות הינו חיוני לה ולגורמים רבים נוספים  .100

זכויותיהם ה על ם הפלסטיניים, הגנמנת להבטיח שמירה על זכויות האדם של התושבי-על

של מעסיקים בישראל וקידום יעילות ותקינות עבודת הרשויות. למותר להוסיף, כי מן 

ל לפקח ולבקר את התנהלות מנת שיוכ-הראוי שהמידע יובא במלואו לידיעת הציבור, על

 .  וז סוגיהבמושחתת לעיתים , המצטיירת כקלוקלת ואף הרשויות

בד לחייב את המשיבים להשיב לבקשת לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכ .101

העותרות ולמסור לידיהן את המידע המבוקש במלואו. כמו כן, מתבקש בית המשפט 

 הנכבד להשית על המשיבים את הוצאות העותרת, לרבות שכ"ט עו"ד. 

 

 

 .מטה החתומה של האישית בידיעתה הן שבעתירה העובדות שכן, תצהיר ללא מוגשת זו עתירה

 

 
16.1.2011 

 

 
 , עו"דנעמי הגר

 תב"כ העותרו

 


