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   ב� כספית  בעניי	:

  העותר אלעד מ	 ע"י עו"ד  
  

  נגד  
  

 

 ת ירושלי�יעירי .1  
  רושלי�הממונה על חופש המידע בעירית י .2

 ע"י עו"ד אשר עמר�, אג� הייעו� המשפטי, עיריית ירושלי�
  
 נתניהושרה .3

  

  משיבי�ה  ד"ר יוסי כה	 ע"י עו"ד  
 

  
 פסק די�

  

 עובדתימבוא ורקע 

, עיריית ירושלי� והממונה על חופש המידע בעיריית 2�1העותר פנה למשיבי�  .1

), בבקשה למת	 מידע בהתא� לחוק חופש המידע, הממונה�ו העירייהירושלי� (להל	: 

נסבה על נתוני�  ,8.12.2016שהוגשה ביו�  ,). בקשתו של העותרהחוק(להל	:  1998�התשנ"ח

, רעיית ראש ממשלת ישראל, גב' שרה 3שביקש לקבל אודות תנאי העסקתה של המשיבה 

 ) בעירייה, ובה�:המשיבהנתניהו (להל	: 

 

 מועד תחילת העסקתה של המשיבה.  .א

 תחומי האחריות של המשיבה במסגרת תפקידה.  .ב

 ולרבות פירוט תקופות אי העסקה.הפסקות בתקופת העסקתה, ככל שאירעו,   .ג

 זהות האחראי על המשיבה.  .ד

זהות המוסדות החינוכיי� לה� המשיבה נותנת שירותי� והנמצאי� בתחומי   .ה

 אחריותה.

 מסגרת שעות עבודתה של המשיבה בכלל, ובכל מוסד ומוסד בפרט.  .ו

תחומי פעילות נוספי� הנמצאי� באחריותה של המשיבה (מלבד מת	 שירות   .ז

 למוסדות החינוכיי�). כפסיכולוגית

פירוט שעות הנוכחות של המשיבה בעבודתה במהל� השנתיי� שקדמו להגשת הבקשה   .ח

ועד ליו� התשובה, וכ	 היק� המשרה שבה היא מחזיקה והשינויי� שחלו בה החל 

 ממועד קבלתה לעבודה.
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תלונות ופניות בקשר ע� תפקודה כעובדת עירייה בתפקיד כלשהו לרבות נוסח הפנייה   .ט

 ופ	 שבו טופלה ונבדקה, מועד קבלת התלונה ומהותה.והא

 

פנייתו של העותר נענתה על ידי היוע� המשפטי לעירייה, עור� הדי	 א' מלכה, ביו�  .2

. העירייה עמדה על כ� ששכרו של אד� הוא מהענייני� המובהקי� הנופלי� בגדר 10.1.2017

רטיות. מכא	 עמדתה כי כל מידע "ענייניו הפרטיי� של אד�", ולפיכ� פרסומ� מהווה פגיעה בפ

שהתבקש בבקשה שמשמעותו גילוי פרטי� אודות תנאי העסקתה של המשיבה, שמחלק� א� 

נית	 לגזור את גובה שכרה, הוא מידע שאי	 על הרשות למסור, ולכ	 הבקשה למסירת פרטי� 

שיבה ) לחוק. בנוגע למידע אודות המוסדות החינוכיי� בה� המ3(א)(9אלה נדחית לפי סעי� 

העירייה השיבה כי מדובר במידע שיהיה במסירתו כדי  –נותנת שירותי�, ונמצאי� באחריותה 

לגרו� לפגיעה בשלומה ובביטחונה של המשיבה ושל הסובבי� אותה במסגרת עבודתה 

המקצועית, בשל כ� שהמשיבה מאובטחת על ידי גורמי הביטחו	 המוסמכי�. חלק זה של 

) לחוק. העירייה דחתה ג� את הבקשה 1(א)(9אותו לפי סעי�  הבקשה הוא מידע שאי	 למסור

) לחוק, א� הוסיפה כי אי	 תלונות על תפקודה של 9(ב)(9למידע בתחו� המשמעת מכוח סעי� 

המשיבה. המידע היחיד שמסרה העירייה לעותר הוא כי המשיבה משמשת פסיכולוגית מומחית 

 תחת מנהלת השירות הפסיכולוגי.

 

פני, בגדרה מבקש העותר להורות לעירייה ולממונה למסור את מכא	 העתירה של .3

סעי�  על פיהמידע המבוקש. המשיבה צורפה כצד לעתירה נוכח זכותה להתנגד למסירת מידע 

(א) לחוק, ככל שהעירייה והממונה יסכימו למסירתו או ככל שבית המשפט יסבור כי יש 13

 לעשות כ	.

  

. בסיומו הוצעה לצדדי� הצעה לפתרו	 מוסכ�, 29.6.2017הדיו	 בעתירה התקיי� ביו�  .4

 א� זו לא נסתייעה. לפיכ�, הגיעה העת למת	 פסק די	.

 

  עיקר טענות העותר

העותר טוע	 כי מדובר בסירוב גור� לקיי� את הוראות החוק מבלי שנית	 מענה  .5

תה למשיבה לבקשתו, תו� דחיית רובה של הבקשה. עוד מפנה העותר לכ� שהעירייה כלל לא פנ

שאולי היה מביא למת	 הסכמה או למת	 מענה מלא יותר  צעד � בכדי לקבל את עמדתה

 לבקשתו. 
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לטענת העותר, נודע לו ממקורותיו כי המשיבה משמשת, בי	 השאר, פסיכולוגית  .6

חינוכית בבית ספר יסודי, שאת שמו הוא מזכיר בכתב העתירה, וכי המידע ידוע לגורמי� רבי�, 

שהופיעו ברשת  ידי�, הוריה� ואנשי הצוות החינוכי. עוד מפנה העותר לפרסומי�לרבות התלמ

של ראש  Facebook �אודות עבודתה של המשיבה, כאשר חלק� א� מופע בד� ה האינטרנט

הממשלה ובפירוט קורות החיי� של המשיבה, שכלול באתר האינטרנט של משרד ראש 

בודה מקצועית" נתוני� אודות עבודתה הממשלה. באותה מסגרת מפורטי� תחת הכותרת "ע

 כפסיכולוגית ילדי� בעירייה. 

  

מעמדה של המשיבה כאשת ראש הממשלה, ומת	 נתוני� אודות עבודתה כפסיכולוגית  .7

חינוכית בשירות הפסיכולוגי של העירייה באופ	 פומבי באתרי� שוני�, מצדיקי� לדעתו של 

המשיבה, ומקימי� עניי	 ציבורי בנתוני� העותר את האפשרות לקבל מידע אודות עבודתה של 

 אלה. העותר סבור כי העניי	 הציבורי נובע משלושה נימוקי�: 

  

מת	 אפשרות לבחו	 את מסוגלות המשיבה לבצע את תפקידה, בשי� לב למכלול   .א

 התחייבויותיה האחרות; 

 

בחינת התגמול המשול� למשיבה מקופת משל� המיסי� העירוני ומתקציב העירייה,   .ב

 וטיב השירותי� הניתני� על ידי המשיבה; 

  

בירור הספק הא� המשיבה כשירה ומסוגלת למלא תפקיד של פסיכולוגית, נוכח   .ג

 פרסומי� נוספי� באשר לכשירותה לעמוד לדי	 בקשר לחשדות הנבחני� נגדה.

  

, 	ההלכות העוסקות במסירת מידע, על השיקולי� השוני� שנדונו בה העותר נסמ� על .8

ועל פרשנות הוראות החוק. הוא סבור כי אי	 יסוד לסירוב העירייה, ומכל מקו�, נוכח העניי	 

(ד) לחוק. 17הציבורי בגילוי המידע, יש להעדי� את הגילוי מכוח סמכות בית המשפט לפי סעי� 

 בכל הנוגע לגילוי מידע אודות לוחות הזמני� של אישי ציבור.  עוד מפנה העותר לדברי� שנקבעו

  

לעותר מחלוקת על ההנחה כי מסירת המידע פוגעת בפרטיותה של המשיבה. הוא טוע	  .9

כי העירייה לא בחנה את האפשרות לערו� איזוני� אפשריי� בי	 האינטרסי� הנוגדי�, ולא 

 נתנה משקל מספיק לחשיבות מסירת המידע במקרה זה.
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בתשובה שהגיש העותר לתגובות המשיבי� הוא חלק על הטענה לקיומה של מטרה  .10

זרה בפנייתו, וכ	 שב והצביע על הסירוב הגור� למסירת המידע א� מבלי להציע מידע כלשהו 

על מספר שעות העבודה החודשי או השבועי הכולל, וכ� ג� מידע לגבי תחילת העסקה ונתוני� 

י	 פגיעה בביטחונה ובשלומה של המשיבה דבר. העותר א� חלק על רצ� העבודה שאי	 בינ� לב

על הטענה כי היה עליו לצר� משיבי� נוספי�, שייתנו מידע מלא יותר על סיכוני הביטחו	 כמו 

 משרד ראש הממשלה או המשרד לביטחו	 פני� (כפי שהציעה המשיבה). 

  

הציבור לקבלת מידע לדידו של העותר, האיזו	 הראוי בי	 הזכות לפרטיות לבי	 זכות  .11

 20העותר לראיו	 עיתונאי שנתנה המשיבה לערו�  פנהמחייב את מסירת המידע. בתשובתו ה

, והוא מבקש ללמוד מהדברי� שאמרה ש� על כ� שהמשיבה מזמינה עיסוק 14.3.2017ביו� 

ת אציבורי בעיסוקה המקצועי כפסיכולוגית במסגרת השירות הפסיכולוגי העירוני, והופכת 

 המעניק זכות לגיטימית לקבלת מידע. �עבודתה ש� לעניי	 ציבורי 

  

במהל� הדיו	 עמד בא כוח העותר על כ� שאי	 מדובר בעתירה קנטרנית, וכי מדובר  .12

בדרכי� שונות. הוא  נאס�בעותר שהוא עיתונאי ועיסוקו פרסו� מידע בעל עניי	 ציבורי ש

הוסי� כי תנאי ההעסקה ואופי ההעסקה של המשיבה מעוררי� עניי	 בציבור, ונחשבי� ראויי� 

לדיווח ג� בידי כלי תקשורת אחרי�, כמו ג� ההסתכלות הכוללת על התפקידי� אות� ממלאת 

המשיבה ומסוגלותה למלא אות� יחד, כעובדת ציבור וכאשת ראש הממשלה. בא כוח העותר 

שיב לטענות שהועלו בדבר הסתרתו של הלי� משפטי אחר שמתנהל בי	 המשיבה לבינו. ה

לדבריו, מדובר בעניי	 אחר שאינו מקי� יריבות אישית, ובכל מקרה אי	 בו כדי לשמש מחסו� 

 מפני בקשה לקבלת מידע לפי החוק. 

  

ולי בא כוח העותר התייחס בנוס� לטענת העירייה והממונה לאי מסירת המידע משיק .13

ביטחו	. לדבריו, מלכתחילה ציפה כי המשיבה היא שתעלה את הטיעו	 הזה, אלא שבתגובת 

המשיבה לעתירה היא מציינת כי אינה מודעת לפרטי�. מכל מקו�, לטענתו לא הונח בסיס 

 העירייה והממונה למסור את המידע.סירוב� של עובדתי מספיק ל

 

ועלתה הוא טע	 טענה נוספת שלא בהודעה שהגיש בא כוח העותר בתגובה להצעה שה .14

נטענה בגדרה של העתירה, והיא כי בשל הזכאות שיש לבת זוגו של ראש הממשלה לתשלו� 

 1982�הוצאות שונות מאוצר המדינה, וזאת כאמור בהחלטת שכר שרי� וסגני שרי�, התשמ"ב
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ת . בא כוח העותר מבקש ללמוד מהמעמד הרשמי והציבורי של ראיי)החלטת השכר(להל	: 

 ראש הממשלה על קיו� עניי	 ציבורי בה.

  

  עיקר טענות העירייה והממונה

העירייה והממונה מתנגדי� למסירת המידע. עמדת� היא כי ההחלטה ניתנה כדי	  .15

ובהתא� לדי	. ה� פותחי� בטענה כי לעתירה לא צורפו משיבי� ראויי�, משרד ראש הממשלה 

והמשרד לביטחו	 פני�, שאמוני� על אבטחתה של המשיבה. בנוס� חוזרי� העירייה והממונה 

 החלטה. על נימוקי הדחייה כפי שפורטו ב

 

לטענת העירייה והממונה, נאסר עליה� למסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות  .16

לחוק הגנת הפרטיות,  7בסעי�  �"מידע רגיש", כהגדרת�והמידע המבוקש הוא "מידע" ו

). לדיד� של העירייה והממונה, שכרו של אד� חוק הגנת הפרטיות(להל	:  1981�התשמ"א

בהקי� הנופלי� בגדר ענייניו הפרטיי� של אד�, ובכלל זה חסויי� כעובד הוא מהענייני� המו

פרטי שכר ותנאי עבודה שנקבעו בחוזה עבודה אישי. העירייה והממונה אינ� מתעלמי� מכ� 

 נמנית עליה�.אינה שנושאי משרה בכירי� מחויבי� בגילוי שכר�, א� המשיבה 

  

ממונה כי בשל היותה בהתייחסה למהות העסקתה של המשיבה סבורי� העירייה וה .17

ראש הממשלה, וכדי להימנע מפגיעה בביטחונה האישי ובשלומה, אי	 למסור את המידע.  רעיית

העירייה והממונה מוסיפי� כי טר� מת	 ההחלטה ה� פנו למשרד ראש הממשלה לקבלת 

 התייחסות לבקשה, ותשובת� לבקשה נמסרה לאחר הפנייה ובהתאמה לעמדת המשרד. 

  

אשר לפרטי� הנוגעי� לתחו� המשמעת נשעני� העירייה והממונה על הוראות סעי�  .18

) לחוק, שלפיה� רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע הנוגע לענייני משמעת של 9(ב)(9

 עובדיה. 

  

לחוק,  11 �ו 10העירייה והממונה מטעימי� כי שקלו את הפעלת הסמכויות לפי סעי�  .19

על  ותשל העותר או כל אינטרס אחר, הוראות הדי	 והנסיבות גוברא� מצאו כי חר� האינטרס 

שיקולי� אלה. עמדה זו עלתה מצד� ג� במהל� הדיו	 כאשר הבהירו בהמש� להערות בית 

, שכ	 עמדת העירייה והממונה היא כי ג� לאור� לדו	 מחדש בהפעלת סמכויות אלההמשפט כי 

 של סעיפי� אלה אי	 להתיר את הפרסו�. 
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יו	 נשאל נציג העירייה והממונה על ידי בית המשפט הא� נתקבלה חוות דעת בעת הד .20

) לחוק, ועל מה מבוססת 1(א)(9מוסמכי�, שתומכת בסירוב מכוח סעי�  ביטחו	 של גורמי

לא קיימי� מסמ� או ה. הוא השיב כי הדבר נעשה טלפונית וונעמדת� של העירייה והממ

 פט, א� לא במעמד צד אחד. נית	 להציג בפני בית המש תרשומת, שאות�

  

שהועלתה, הוסיפו כי  הבהודעה שהגישו העירייה והממונה באשר לעמדת� להצע .21

עמדת� היא שמקו� שבו מצאו פגיעה בפרטיות ה� אינ� מוסמכי� לערו� את האיזו	 שבית 

(ד) לחוק חופש המידע, ועל כ	 לא היו יכולי� להסכי� למסירת 17המשפט יכול לעשות לפי סעי� 

 פרטי� שהוצע להסכי� למסירת�.

  
 עיקר טענות המשיבה

. הנימוק דחותממונה וטוענת כי די	 העתירה להיהמשיבה תומכת בעמדת העירייה וה .22

המרכזי שעליו עמד בא כוח המשיבה היה היריבות האישית שיש בי	 העותר למשיבה, שמגיעה 

פרטי� על הליכי� אחרי� המתנהלי� בי	 העותר . עוד טע	 לכ� שלא נמסרו כדי רדיפהכהגדרתו 

ע, אלא מדובר במהל� אחד לבי	 המשיבה. לטענת המשיבה כוונת העותר אינה לקבלת מיד

ממסע שכל תכליתו לפגוע במשיבה ובב	 זוגה, כפי שהעותר נוהג לעשות שני� רבות בעבודתו 

בתגובתו לעתירה וכ	 בדיו	, תו� שעמד על על כ� . בא כוחה של המשיבה הרחיב תעיתונאיה

קשה לפגיעה במשיבה, שעומד בבסיס הבשל העותר  התימוכי	 לטענתו בדבר מניע אישי פסול

והעתירה. הוא הגדיר את העותר כמי שמשי� עצמו עיתונאי ת� לב, א� בינו לבי	 המשיבה 

"יריבות קשה, שנאה יוקדת, עשרות או מאות מאמרי� שכתובי�". לדידו של בא כוח המשיבה 

חוסר תו� הלב, שאותו הוא מייחס לעותר, חייב להביא לדחיית העתירה, וכ� ג� חוסר ניקיו	 

 מהתנהלותו. הכפיי� שנלמד 

 

מכל מקו�, ג� עמדת המשיבה היא כי מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות. במסגרת  .23

התגובה עומדת המשיבה על נקודת האיזו	 והאבחנה בי	 "עניי	 לציבור" לבי	 "עניי	 ציבורי". 

בחנה זו כי יש להתיר פרסו� הפוגע בפרטיות רק א� לציבור יש תועלת ממשית ההיא למדה מ

 למשל במקרה בו הוא תור� לגיבוש דעתו בענייני� של הפרק או תור� לאיכות חייו. בידיעתו,

  

במהל� הדיו	, על רקע הדברי� שנאמרו מפי נציג העירייה והממונה בדבר טיב הבירור  .24

שנער� על שיקולי הביטחו	, ביקש נציגה של המשיבה להורות לאחראי על בטחונה של המשיבה 
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את שיקולי הביטחו	, שכ	 אלה אינ� נמסרי� על   ני בית המשפטלפ להתייצב לדיו	 בכדי לפרט

 ידי גורמי הביטחו	 למשיבה וכ� ג� לא יימסרו לעירייה אלא לבית המשפט. 

  
  דיו� והכרעה

לאחר ששקלתי את טענות הצדדי� הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את העתירה  .25

חלק מהמידע המבוקש, וזאת באופ	 חלקי, במוב	 זה שהעירייה והממונה יחויבו במסירת 

 (ד) לחוק, כפי שאפרט להל	. 17לחוק ומכוחו של סעי�  11 �ו 10מכוח� של סעיפי� 

  
  הזכות לקבלת המידע  

חוק חופש המידע מטיל על רשויות חובה למסור לאזרחי� מידע בעל אופי ציבורי.  .26

 לחוק הוא סעי� הצהרתי המכונ	 זכות זו:  1סעי� 

  
"לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתא� 

  להוראות חוק זה." 
  

חיוב רשויות הציבור במסירת מידע המצוי ברשות	 נעשה כחלק מזכות היסוד של  .27

והתפיסה כי החזקת המידע בידי הרשות  האחרות האזרח לקבלת מידע, לצור� מימוש זכויותיו

 ,הוצאת עיתו� האר�המועצה להשכלה גבוהה נ'  9135/03מ הציבורית היא בנאמנות (עע"

המוסד  7744/10וכ	 עע"מ  ),המועצה להשכלה גבוהה) (להל	: עניי	 19.01.2006( 8פסקה 

)), וזאת לצד שיקולי� אחרי� מנגל ) להל	: עניי	15.11.2012( 5פסקה  לביטוח לאומי נ' מנגל,

 ואת תהליכי קבלת ההחלטות שלה	.המיועדי� להיטיב את דר� עבודת	 של הרשויות 

  

סדר היו� הציבורי של מסירת המידע המצוי בידי הרשויות מאפשרת, בי	 היתר, גיבוש  .28

  3300/11 מ"עעוחיזוק אמו	 הציבור בעקבות שקיפות הלי� קבלת ההחלטות על ידי הרשות (

 6פסקה  ,לנוע הזכות על לשמירה מרכז ! גישה' נ הביטחו� משרד ! ישראל מדינת

 1704/15), עע"מ לנוע הזכות על לשמירה מרכז ! גישה) (להל	: עניי	 05.09.2012(

) 18.7.2017וההפניות ש� ( 18�17פסקאות האוניברסיטה העברית נ' העמותה למדע מוסרי, 

רביב דרוקר נ' הממונה  7678/16) וכ	 ראו לאחרונה ע"א האוניברסיטה העברית(להל	: עניי	 

) 7.8.2017וההפניות ש� ( 24פסקה על יישו� חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, 

 .))דרוקר(להל	: עניי	 
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ע� זאת, הזכות לקבלת מידע היא זכות יחסית, והיא נסוגה לעיתי� מפני זכויות  .29

ידע מכוח� ואינטרסי� אחרי� הראויי� להגנה. הסייגי� המסייגי� את גדר הזכות לקבלת מ

לחוק), המאפשרי�  9�ו 8 עיפי�של אינטרסי� אחרי� מחולקי� לשני מסלולי� עיקריי� (ס

לרשות המנהלית שיקול דעת משתנה באשר למסירת המידע, וזאת בהתא� לסוג המידע 

, האוניברסיטה העברית, עניי	 9, פסקה לנוע הזכות על לשמירה מרכז ! גישה המבוקש (עניי	

 ש�). 

  

 –לחוק, הרלוונטי לענייננו, נקבעו סייגי� הנוגעי� למהות המידע המבוקש  9בסעי�  .30

(א) לחוק), כגו	 מידע הנוגע לביטחו	 המדינה או מידע 9בי	 א� מדובר במידע שגילויו אסור (ס' 

(ב) 9שיש בו משו� פגיעה בפרטיות, ובי	 א� מדובר במידע שהרשות אינה מחויבת לגלות (ס' 

ידע העלול לפגוע בתפקודה התקי	 של הרשות, מידע על דיוני� פנימיי� או סוד לחוק), כגו	 מ

 על לשמירה מרכז ! גישה, וכ	 עניי	 16, פסקה הממשלתיות החברות רשות מסחרי (ר' עניי	

  ). 8, פסקה לנוע הזכות

  

אי	 בה� איסור גור� לפרס� מידע  �לחוק אינ� מוחלטי�  9�ו 8הסייגי� שבסעיפי�  .31

אינה חייבת לגלותו, ושיקול הדעת הא� לגלות או לסרב לגילוי נותר בידי הרשות. שהרשות 

מתווי� את מאז	 השיקולי� שעל הרשות הציבורית לשקול  11�ו 10בהתא� לכ�, סעיפי� 

לחוק בדר� של מבחני  9 �ו 8בבואה לבחו	 הא� לגלות מידע הנכנס בגדר הסייגי� שבסעיפי� 

� אלה עומדת לבית המשפט סמכות עצמאית להורות על סבירות ומידתיות. לצד שיקולי

מסירת מידע א� א� לא נפל פג� בהחלטת הרשות שלא למסור אותו, א� שוכנע שיש לעשות 

(ד) לחוק, שמסמי� את בית המשפט להורות על 17מהשיקולי� שנקבעו, וזאת מכוחו של סעי� 

 י� המאפשרי� להימנע מחשיפתו.גילוי מידע שפרסומו אינו אסור על פי די	, ג� א� נמצאו טעמ

  

אחר שסקרנו בקצרה את הרקע הנורמטיבי נפנה לבחו	 את נימוקי הסירוב שניתנו על  .32

 ידי העירייה והממונה למת	 המידע המבוקש.

  
  מידע ששיש בגילויו לפגוע בביטחונו או בשלומו של אד�

  

האפשרות דחיית הבקשה הוא בהנימוק הראשו	 שעליו נסמכו העירייה והממונה  .33

לפגיעה בביטחונה ובשלומה של המשיבה, וכ	 בביטחונ� ובשלומ� של הסובבי� אותה, על רקע 

ראש הממשלה. ההחלטה נסמכת על סעי�  רעייתהיותה אישיות מאובטחת בהינת	 מעמדה כ

 ) לחוק, שקובע כי:1(א)(9
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  רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:  "(א)

ש לפגיעה בבטחו	 המדינה, ביחסי מידע אשר בגילויו יש חש )1(
החו� שלה, בבטחו	 הציבור או בבטחונו או בשלומו של 

  אד�;..."
  
לצור� הקביעה כי "יש חשש לפגיעה", נדרשת הרשות להראות כי מתקיי� "חשש בעל  .34

הוצאת  2975/15משקל הנאמד בהתא� לעוצמתו של הסיכו	 ולהסתברות התממשותו" (עע"מ 

דעת מיעוט של בפסק הדי	 הייתה ). יצוי	 כי 6.6.2016( 26פסקה עיתו� האר� נ' משרד החו�, 

פרופ' יאיר  4928/15עניי	 זה) וכ	 ר' ע"א ל דעת המיעוט לא התייחסהכב' הנשיאה מ' נאור, א� 

שני ינאי  2007/11), בג"� 10.11.2016( 6פסקה אורו� נ' ראש אג" הפיקוח על ייצוא ביטחוני, 

)). א� שאי	 נדרשת וודאות קרובה לקיומה של 5.2.2012( 4פסקה נ' המשרד להגנת הסביבה, 

פגיעה בביטחונו או בשלומו של אד�, לא נית	 להסתפק בקיומה של אפשרות כלשהי ולו ג� 

רחוקה לקיומה של פגיעה כאמור. נדרש אפוא לבחו	 את מכפלת עוצמת הסיכו	 בהסתברותו 

 )).4.1.2011( 5פסקה ועה לחופש מידע נ' משרד ראש הממשלה, התנ 2662/09(בג"צ 

 

בחינת דר� קבלת ההחלטה, כפי שתיארתי לעיל, מעוררת קושי לא מבוטל. ההחלטה  .35

אינה נסמכת על חוות דעת סדורה של גורמי הביטחו	 המפרטי� את השיקולי� השוני�, את 

האפשריי�. כל שנעשה הוא היק� המידע שאסור לפרסמו בשל שיקולי� אלה ואת האיזוני� 

ככל הנראה שיחת טלפו	 של מי מנציגי העירייה לגור� ביטחוני לא ידוע, כאשר אי	 בנמצא א� 

לא תרשומת המתעדת את הדברי� שנאמרו (כמוב	 את אלה שנית	 לתעד�). קשה להלו� דר� 

 התנהלות שכזו, שאינה מאפשרת כל ביקורת שיפוטית על ההחלטה. 

  

יע לפיכ� כי בית המשפט יפנה לגורמי� המוסמכי� וישמע אות� בא כוח המשיבה הצ .36

במעמד צד אחד, אלא שאיני סבור שזה הפתרו	, וכי נית	 להחלי� הלי� ראוי לקבלת החלטה 

על ידי העלאת השיקולי� בדיעבד בפני בית המשפט. על הרשות לקבל את החלטתה בהתא� 

  דתית הולמת, דבר שספק א� נעשה.לכללי המשפט המנהלי, ולאחר שתונח לפניה תשתית עוב

 

למרות זאת, ובהינת	 כי א� ללא תהלי� קבלת החלטות ראוי וסדור, דומה כי אי	 קושי  .37

להניח כי בשל מעמדה של המשיבה אי	 לחשו� מידע שיאפשר לעקוב אחר תנועותיה. מכא	 

ל מידע ששיקולי הביטחו	, ג� א� לא נבדקו ולא פורטו כהלכה, מצדיקי� להימנע ממסירת כ

שיאפשר לדעת את מקו� עבודתה המדויק, ואת הימי� והשעות שבה	 היא מבקרת בו. אי	 ג� 
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למסור מידע כזה הנוגע לעבר, מתו� חשש מוב	 לכ� שנית	 יהיה ללמוד מהתנועות שנעשו על 

 התנועות העתידיות.

  
  פגיעה בפרטיותגילויו מהווה מסיעת מידע ש

 ) לחוק, שקובע כי:3(א)(9מקורו בסעי�  לדחיית הבקשה הנימוק השני .38

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

...  
מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק   )3(

חוק הגנת  –(להל	  1981�הגנת הפרטיות, תשמ"א
  הפרטיות), אלא א� כ	 הגילוי מותר על פי די	;..."

  

כאמור, את החלטת� בכ� שאי	 למסור מידע המאפשר העירייה והממונה נימקו,  .39

גובה למוד על נית	 יהיה להמידע לגלות פרטי� אודות תנאי העסקתה של המשיבה, כיוו	 שמ

 שכרה.

  

זכויות האד� והאזרח היסודיות אי	 חולק כי הזכות לפרטיות הינה אחת מ .40

חוקית במסגרת �על�זכות זו מעוגנת בחוק הגנת הפרטיות, ומוכרת  כזכות חוקתית והמרכזיות.

(א) כי "כל אד� זכאי לפרטיות ולצנעת 7חוק יסוד: כבוד האד� וחירותו אשר בו נקבע בסעי� 

 39, פסקה  רשות המיסי� !התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  398/07חייו" (עע"� 

  )).רשות המיסי�.) (להל	: עניי	 23.9.2008(

 

חוק הגנת הפרטיות אינו כולל הגדרה ברורה מה נכלל בגדר "ענייניו הפרטיי� של  .41

רש� ) (להל	: עניי	 1994( 808) 3פ"ד מח(רש� מאגרי מידע נ' ונטורה,  439/88אד�". בע"א 

) נחלקו דעות השופטי� בשאלה מה כלול בגדרו של המונח. גישה אחת סברה כי מאגרי מידע

בו "כל מידע הקשור לחייו הפרטיי� של אותו אד�, לרבות שמו, כתובתו, מספר  יש לכלול

הטלפו	 שלו, מקו� עבודתו, זהות חבריו, יחסיו ע� אשתו ויתר חברי משפחתו וכדומה" (ש�, 

) והגישה האחרת סברה כי הפרשנות בעניי	 זה תלוית הקשר ומטרה, זהירה ודווקנית (ש�, 821

כי מידע המתייחס להכנסותיו של אד� ולמצבו רשות המיסי� ניי	 ). כ� או כ�, נקבע בע835

רש� מאגרי מידע, , עניי	 41פסקה רשות המסי�, הכלכלי נכלל בגדר "ענייניו הפרטיי�" (עניי	 

 )14.5.2008( 20פסקה אוניברסיטת חיפה נ' עוז,  844/06, בג"צ 823עמ' 

 

ו, היק� המשרה שלו, ולעתי� כ	, תנאי העסקתו של עובד: שכרו, שעות עבודת�הנה כי .42

א� פירוט תפקידו והממוני� עליו הוא בגדר מידע פרטי, שחלה עליו הזכות לפרטיות. זכות זו 
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אינה עומדת בהכרח לאיש ציבור בכיר, ולעתי� א� לא לאנשי ציבור הממלאי� תפקיד בכיר 

חופש המידע עורכי די� לקידו� מנהל תקי� נ' הממונה על  14�11�30204פחות (השווה עת"מ 

נקודת המוצא לדיו	  )) א� היא עומדת ככלל לכל אד�.1.9.2015(במועצה המקומית דבוריה 

היא אפוא כי לעובד "רגיל", עובד מ	 השורה, אחד מאלפי עובדיה של העירייה זכות לפרטיות, 

 וכ� ג� למשיבה. שחלה על תנאי העסקתו, 

 

להימנע ממסירת מידע אודות רשאית לפיכ�, אכ	 יש מקו� לקבוע כי ככלל הרשות  .43

למסור מידע כזה  נית	 שלא ) לחוק, ומכוחו3(א)(9תנאי העסקתה של המשיבה מכוחו של סעי� 

. אלא שבכ� לא מסתיימת ועוד שעות העבודה, מקו� העבודה, סוג המשרהמידע על לרבות 

להתיר את מסירת  לשקול הרשות חובתהדר� אלא יש לבחו	 את שני הנתיבי� האחרי�: 

לחוק, וסמכותו של בית המשפט להתיר  11 �ו 10מידע בסייגי� ובתנאי� כאמור בסעיפי� ה

 (ד') לחוק.17את מסירת המידע בשל שיקולי� המצדיקי� זאת מכוחו של סעי� 

  
  לחוק 11 !ו 10האיזוני� הנדרשי� לפי סעיפי� 

 משהגענו לכלל מסקנה כי יש מידע בידי הרשות, וכי מתקיימי� שניי� מהסייגי� .44

החשש מפגיעה בביטחונו או בשלומו של אד� והחשש מפגיעה בפרטיותו, יש לדו	  –למסירתו 

לחוק מחייבי�  11 �ו 10לערו� לפי סעיפי�  היה על העירייה ועל הממונההא� האיזוני� ש

 להגיע למסקנה שונה, ולו חלקית.

 

 לחוק קובע קווי� מנחי� לשיקול דעת הרשות: 10סעי�  .45

  
�ו 8ב למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות סעיפי� "בבואה לשקול סירו

, תית	 הרשות הציבורית דעתה, בי	 היתר, לענינו של המבקש במידע, א� 9
ציי	 זאת בבקשתו, וכ	 לעני	 הציבורי שבגילוי המידע מטעמי� של שמירה על 

  בריאות הציבור או בטיחותו, או שמירה על איכות הסביבה." 
 

זהו מבח	 סבירות, המתווה את השיקול שעל הרשות לבחו	 בטר� תחליט לסרב למסור   .46

). ע� זאת, בית המשפט העליו	 עמד על 21, פסקה המועצה להשכלה גבוההמידע (עניי	 

 9 �ו 8סעי� זה, בהזהירו כי שימוש נרחב בו עלול לרוק	 את סעיפי� ניסוחו של העמימות שב

). שיקול הדעת הנתו	 10, פסקה לנוע הזכות על לשמירה מרכז ! גישהלחוק מתוכנ� (עניי	 

, נוכח השימוש 10לרשות ובעקבותיה לבית המשפט אינו מוגבל לשיקולי� המנויי� בסעי� 

עו"ד גבע נ' עיריית  7024/03בביטוי "בי	 היתר", ונית	 להביא בחשבו	 שיקולי� נוספי� (עע"מ 

שידורי קשת בע"מ נ' הרשות השניה  10845/06עע"מ ), 6.9.2006( 18פסקה  הרצליה,
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שידורי )) (להל	: עניי	 11.11.2008לפסק דינו של כב' השופט דנציגר ( 67פסקה  לטלוויזיה ורדיו

 ).10פסקה , מרכז לשמירה על הזכות לנוע – גישה, עניי	 )קשת

 

פש מקור סמכות נוס� להורות על מת	 מידע למרות התקיימות הסייגי� שבחוק חו .47

שיביאו להפיכת ההחלטה לחוק, שמאפשר להורות על נקיטת אמצעי�  11המידע הוא סעי� 

 : מידתית יותר

  
"היה המידע המבוקש מידע אשר הרשות הציבורית רשאית או חייבת שלא 

, ונית	 לגלות את המידע, ללא הקצאת משאבי� בלתי 9למסרו כאמור בסעי� 
הרשות, תו� השמטת פרטי�, תו� סבירה או הכבדה ניכרת על פעולתה של 

עריכת שינויי� או תו� התניית תנאי� בדבר דר� קבלת המידע והשימוש בו, 
תמסור הרשות את המידע בהשמטות, בשינויי� או בתנאי� המחויבי�, לפי 
העני	; נעשו השמטות או שינויי� כאמור, תציי	 זאת הרשות, אלא א� כ	 אי	 

  )".1(א)(�9 בסעי� לגלות עובדה זו, מהטעמי� המפורטי
  

מתו� השאיפה לממש את זכות הציבור לדעת, על הרשות לבחו	 הא� נית	 לגלות את  .48

תו� נקיטת צעדי איזו	 ובה� השמטה, שינוי פרטי� במידע המבוקש  –המידע ולו באופ	 חלקי 

או התנאה של מסירת המידע בתנאי�, במידה ופעולות אלו (כל עוד אינ	 כרוכות במאמ� בלתי 

מרכז לשמירה על הזכות  – גישה, עניי	 21, פסקה האר�) יאפשרו את גילוי המידע (עניי	 סביר

 ).   10פסקה  ,לנוע

 

לחוק.  11 �ו 10העירייה והממונה החליטו שלא לבחו	 את הפעלת הסמכות לפי סעיפי�  .49

במהל� הדיו	, כאשר שאלה זו עלתה ונציג� של העירייה והממונה נשאל באשר להחזרת הדיו	 

בי	 היתר בהינת	 המידע בבקשה אל הממונה לצור� בחינת האפשרות לפעול לפי סמכויות אלה, 

הוא השיב לכ� בשלילה, ועמד על עמדת� של העירייה והממונה כי לא שפורט בכתבי הטענות, 

. לדידי, בכ� טעו לפרוטוקול) 5�4(ר' עמ'  נית	 לבחו	 פתרו	 סביר או מידתי שונה מזה שנבחר

העירייה והממונה ובעניי	 זה אי	 מנוס מלהתערב בהחלטת�. על העירייה והממונה היה לבחו	 

ות ולמצוא איזו	 שיאפשר מת	 מענה מסוי� לפנייה, ולא אפשרות למסירת מידע חלקי, ולנס

מלעשות כ	, ומבלי שפירטו מה השיקולי� שעמדו בבסיס משנמנעו לדחותה כפי שעשו. 

מאחר והעירייה  החלטת�, הקימו אפוא העירייה והממונה עילה להתערבות בשיקול דעת�.

 10בסמכויות לפי סעיפי�  היו נכוני� להחזרת הדיו	 אליה� לש� בחינת השימושוהממונה לא 

 לחוק לא נותרה ברירה אלא לבחינת השימוש בסמכויות אלה על ידי בית המשפט. 11 �ו
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 מסירת מידע חלקי אודות העסקתה של המשיבה בעירייה,  היה מקו� לאפשרלסיכו�,  .50

 �ו 10, וזאת מכוח� של סעיפי� ) לחוק3(א)(9 �) ו1(א)(9למרות התקיימות הסייגי� שבסעי� 

 לחוק. 11

 

אשר למידע שיימסר, לאחר בחינת טענות הצדדי�, והפעלת� של מבחני הסבירות  .51

 לענייני� הבאי�:והמידתיות, מצאתי כי יש לצמצ� את המידע שיימסר 

 

 מועד תחילת העסקתה של המשיבה בעירייה.  .א

החודשי� שקדמו להגשת  12 �מהי הגדרת ההיק� ב –ככל שהוגדר היק� משרתה   .ב

 נויי� שחלו בהגדרת היק� המשרה מעת לעת.הבקשה, לרבות שי

החודשי�  12 �המספר הכולל של שעות העבודה של המשיבה בעירייה בכל אחד מ  .ג

שקדמו להגשת הבקשה (מספר השעות הכולל בכל אחד מהחודשי�, ללא פירוט השעות 

 עצמ	, אלא סכו� כולל שלה	 וללא פירוט המוסד שבו ניתנו).

יו� ברציפות,  30 �יבה, ככל שאירעו ונמשכו מעל להפסקות בתקופת העסקתה של המש  .ד

 החודשי� שקדמו להגשת הבקשה. 12 �וזאת ב

  

 למסקנה זו הגעתי בשל הנימוקי� הבאי�: .52

  

בכל הנוגע לשיקולי הביטחו	 שהוצגו, הרי שהמידע שנכלל ברשימה שלעיל אינו חוש�   .א

העבודה, ועל כ	 את שעות העבודה, את ימי העבודה ואת בתי הספר שבה� מבוצעת 

אינו מאפשר מעקב אחר תנועות המשיבה והמאבטחי� הנלווי� אליה. מכא	, שיש בכ� 

 כדי לתת מענה מידתי וסביר לקושי שהועלה בהיבט זה.

 

באשר להיבט הנוגע לפגיעה בפרטיות, את יהב� תלו העירייה והממונה ברצו	 שלא   .ב

ל כדי ללמד על השכר או אי	 בפירוט שלעימצאתי כי לחשו� את שכרה של המשיבה. 

לאפשר את החישוב שלו, ולכ	 הפגיעה בלבת הזכות של המשיבה לפרטיות היא מתונה 

 יותר. המידע הנמסר הוא מצומצ� יחסית.

  

אי	 להתעל� מכ� שאי	 מדובר בעובדת 'רגילה', הדומה לאלפי העובדי� האחרי�   .ג

אכ	, אי	 בכ� שאד� בעירייה, אלא למי שהיא לצד עבודתה ג� דמות ציבורית מוכרת. 

הוא ב	 או בת זוג של מי שממלא תפקיד ציבורי בכיר, ראש ממשלה, שר או נושא משרה 
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בכיר אחר, כדי להצדיק את הפגיעה בפרטיותו, א� בעניינה של המשיבה הדברי� 

 שוני�, ונקודת האיזו	 מצויה במקו� המחייב מסירת מידע חלקי. 

 

המשיבה חושפת בפני הציבור בראיונות  הוא כי העולה מהתשתית העובדתית שהונחה  .ד

, היזומי� על ידי ראש הממשלה שהיא עורכת (כפי שהביא העותר) ובפרסומי� שוני�

, וכ	 Facebook �, בד� ה(הפרסו� באתר משרד ראש הממשלה או על ידי המשיבה

פרסומי� נוספי�) את דבר עבודתה כפסיכולוגית חינוכית, לצד תפקידה הציבורי 

ומצד מצד המשיבה  פומביראש הממשלה. במצב דברי� זה, שבו נעשה שימוש  יתרעיכ

בעיסוקה המקצועי, הרי שקמה ההצדקה, הנובעת מהעניי	 הציבורי ראש הממשלה 

פגיעה גור� לשהמשיבה וראש הממשלה מעוררי�, למסירת מידע ג� א� הדבר 

 בפרטיות. 

  

עצ� בפרסו�, שאינו נובע מ העותר הצליח להניח תשתית לקיומו של עניי	 ציבורי  .ה

היזו� של המשיבה בת זוג של אישיות ציבורית רמת מעלה, אלא מהפרסו� היותה 

שנעשה אודות עיסוקה כאמור לעיל. בכ� שוני� פני הדברי� מכל ב	 או בת זוג של איש 

נימוק אפוא הוצג ציבור שדבר עיסוקיו האחרי� אינו הופ� נחלת הכלל ואינו מתפרס�. 

למרות הפגיעה בפרטיות, וזאת  את כפות המאזניי� לטובת גילוי המידעשיש בו להטות 

לטענות בעניי	  לא מצאתי מקו� להידרש .תו� הפעלת מבחני סבירות ומידתיות

החלטת השכר שמרחיבות את הטענות שהועלו בעתירה ולמשיבי� לא ניתנה אפשרות 

 להשיב עליה	.

  

יבה בדבר מניעיו הזרי� של העותר. לא מצאתי כי הונחה לא נעלמו מעיני טענות המש  .ו

תשתית עובדתית לקבוע כ�, ולבד מטענות כלליות, לא הונח כל יסוד לקבוע שיקול זר 

ופסול ביסוד הבקשה. ככלל, זכות הגישה למידע לעיתונאי אינה פחותה מזו של כל 

למלא את תפקידו אזרח, אלא להיפ�. כפי שנקבע, מקו� בו מבקש המידע עושה כ	 כדי 

מדינת  3908/11העיתונאי, יש בכ� כדי להקי� שיקול התומ� במסירת המידע (עע"מ 

פסקה ישראל, הנהלת בתי המשפט נ' עיתו� דה מרקר באמצעות עיתו� האר� בע"מ, 

). כאשר מדובר ב"עיתונאי בכיר וכלי תקשורת מרכזי", ולא ב"אזרח 22.9.2014( 90

ת המידע ונדרש נימוק בעל משקל רב יותר לדחייתה, סקר	", ק� אינטרס מוכר בקבל

דרוקר, וזאת נוכח תפקיד� המרכזי של אמצעי תקשורת בחברה המודרנית (עניי	 

 ).29פסקה 
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איני מסכי� לעמדת העירייה והממונה כי אי	 לה� שיקול דעת במסירת מידע חלקי,   .ז

דעת�. דחיית מקו� בו מצאו כי מתקיימת פגיעה אפשרית בפרטיות כפי שטענו בהו

) לחוק אינה מונעת את עריכת האיזוני� מקו� 3(א)(9בקשה למסירת מידע לפי סעי� 

לחוק, ואיני שות� לאופ	 בו מפרשת  11 �ו 10בו אלה נשעני� על הוראות סעיפי� 

לפיו הסמכות להתיר מסירת מידע במקרה כזה , דרוקרהעירייה את פסק הדי	 בפרשת 

א� א� לא כל המידע הרלוונטי היה מונח לפני העירייה  .(ד') לחוק17עי� היא רק לפי ס

והממונה עובר למת	 ההחלטה הרי שלא היה מקו� לסירוב לבחו	 את ההחלטה מחדש 

 לאור המידע שנכלל במסגרת העתירה והמסמכי� שהוגשו.

  

נוכח כל האמור מצאתי כי נימוקי סבירות ומידתיות מצדיקי� מסירת מידע חלקי   .ח

ל העירייה והממונה להפעיל את שיקול דעת� ולבחו	 את האפשרות כאמור, וכי היה ע

 לחוק. 11 �ו 10באופ	 חלקי, מכוח סמכות� לפי סעיפי�  בקשהלהיעתר ל

  
  

 (ד) לחוק17הסמכות למסירת מידע לפי סעי" 

ניתנה לבית המשפט סמכות להורות על מת	  המסורות לרשות, כאמור, לצד הסמכויות .53

השימוש בסמכות זו הוא עצמאי, ואינו נשע	 על כפי שנקבע ש� (ד) לחוק.  17מידע מכוח סעי� 

 :11 �ו 10הבחינה שנעשתה לעיל לפי סעיפי� 

  
, רשאי בית המשפט להורות על מת	 מידע מבוקש, 9"על א� הוראות סעי� 

כולו או חלקו ובתנאי� שייקבע, א� לדעתו העניי	 הציבורי בגילוי המידע, 
עדי� וגובר על הטע� לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי 

  די	". 
  

הרשות בדבר גילוי מידע הוסמ� בית המשפט לשנות את החלטת  וראת סעי� זהבגדר ה .54

שאי	 חובה לפרסמו כאשר הוא רואה עניי	 ציבורי מיוחד בגילוי, בהתא� למתווה האיזוני� 

שבחוק. מדובר בסמכות יוצאת דופ	, החורגת מגדרי הביקורת השיפוטית המקובלת, ומתירה 

משפט בבאמות המידה הנדרשות  תמדולבית המשפט להתערב בהחלטת הרשות ג� כשזו ע

י, כגו	 במקרי� בה� החלטת הרשות סבירה א� בית המשפט סבור כי נית	 להגיע המנהל

להחלטה סבירה יותר, שהולמת בצורה מיטבית יותר את האיזוני� שקבע המחוקק בחוק, ותו� 

, עניי	 39, פסקה התנועה לחופש המידעמת	 משקל מיוחד לעניי	 הציבורי בגילוי המידע (עניי	 

בגדרו של האיזו	 שנער� בי	 השיקולי� השוני� יש  ).23פסקה , המועצה להשכלה גבוהה
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להעמיד את תכליותיו של חוק חופש המידע, האינטרס הציבורי בגילוי המידע ומשקלו של 

 ).  27פסקה דרוקר, האינטרס לעומת אינטרסי� אחרי� (עניי	 

 

מאות� שיקולי� שפרטתי לעיל, המצדיקי� את מסקנתי כי היה על העירייה ועל  .55

המידע אני מורה לעירייה ולממונה למסור את הממונה למצוא מענה מידתי וסביר יותר לפנייה, 

, וזאת על רקע האינטרס הציבורי במסירתו והאיזו	 (ד) לחוק 17לפי סעי� סמכות המכוח ג� 

 בינו לבי	 השיקולי� האחרי�, שעליה� עמדתי לעיל. 

  
  זכות הצד השלישי להתנגד

בענייננו לא מצאו העירייה והממונה לאפשר את מסירת המידע, ועל כ	 לא פנו למשיבה  .56

לקבלת עמדתה טר� ההחלטה. ע� זאת, מאחר והמשיבה צורפה להלי� וטענה את טענותיה, 

לא נדרשת החזרת הדיו	 לעירייה ולממונה לצור� קבלת התייחסותה, והדבר א� לא התבקש 

 ).10.2.2016 עמוס רגב נ' רביד דרוקר 49/16ק, עע"מ (ג) לחו17(ר' לעניי	 זה סעי� 

  

 טענות אחרות

עניינה בקשת  –טר� סיו� אתייחס בקצרה לשתי טענות נוספות שהועלו. האחת  .57

המשיבה לסילוק העתירה מחמת חוסר ניקיו	 כפיי� וחוסר תו� לב. לא מצאתי כי הונח יסוד 

העותר בהקשר לעניי	 אחר אינו  לטענה זו. עצ� קיומה של תביעה שבה תבעה המשיבה את

זו, וממילא אי	 באי אזכורו בכתב העתירה כדי  עתירהרלוונטי לדיו	 ב בהכרח עניי	 שהוא

להוות חוסר ניקיו	 כפיי�. עוד לא שוכנעתי כי הונח בסיס לקביעה כי הפנייה נגועה בחוסר תו� 

 לב. 

 

ר והעירייה הטענה השנייה היא בנוגע למידע אודות הליכי� משמעתיי�. מאח .58

והממונה השיבו לכ� תשובה מספקת, לא מצאתי לנכו	 להרחיב בכל הנוגע לחלק זה של 

 העתירה.

  

לא ראיתי מקו� לעיי	 במידע א� שהעירייה והממונה הציע זאת, אוסי� בקצרה כי  .59

ולתת מידע  בור שיש בכ� כדי לשנות את התוצאה, שכ	 איני סטר� מת	 פסק הדי	 בעצמי

 הכרחי להכרעה.
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 סיכו�

למסור  2�1על יסוד כל האמור, העתירה מתקבלת באופ	 חלקי ואני מורה למשיבי�  .60

 :את המידע שלהל	יו� ממועד המצאת פסק הדי	 לידיה�,  30בתו� לעותר 

 

 מועד תחילת העסקתה של המשיבה בעירייה.  .א

 

החודשי� שקדמו להגשת  12 �מהי הגדרת ההיק� ב –ככל שהוגדר היק� משרתה   .ב

 לרבות שינויי� שחלו בהגדרת היק� המשרה מעת לעת.הבקשה, 

 

החודשי�  12 �המספר הכולל של שעות העבודה של המשיבה בעירייה בכל אחד מ  .ג

שקדמו להגשת הבקשה (מספר השעות הכולל בכל אחד מהחודשי� ללא פירוט 

 וללא פירוט המוסד שבו ניתנו). לכל חודש השעות עצמ	 אלא סכו� כולל שלה	

 

יו�  30 �ופת העסקתה של המשיבה, ככל שאירעו ונמשכו מעל להפסקות בתק  .ד

 החודשי� שקדמו להגשת הבקשה. 12 �ברציפות, וזאת ב

  

 העתירה נדחית. –בכל הנוגע למידע האחר שהתבקש  .61

 

 ושיבי, וכ	 2 7,500לעותר שכר טרחת עור� די	 בסכו� של  ישלמוהעירייה והממונה  .62

בקביעת הסכו� נתתי דעתי לכ� שהעתירה התקבלה בחלקה וכי חלק לו את האגרה. 

 אי	 צו להוצאות במערכת היחסי� שבי	 העותר לבי	 המשיבה.מטענות העותר נדחו. 

  
  , בהעדר הצדדי�.2017אוגוסט  20, כ"ח אב תשע"זנית� היו�,  

 עותק ממנו.המזכירות תודיע לבאי כוח הצדדי� על כ( שפסק הדי� נית� ותעביר אליה� 
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