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 מטרת הנוהל

נוהל זה נועד לסייע לממונה, ולרשות הציבורית בה הוא פועל, לנתב בקשות למידע למסלול 
 הטיפול הראוי, תוך יצירת אחידות בטיפול בבקשות חופש מידע בין הרשויות הציבוריות.

 
 הקדמה

עזבון  557744עקרון השקיפות נקבע כהלכה פסוקה כבר באמצע שנות השישים בבג"ץ  .5
(. מאז פס"ד זה, נוספו פסקי דין 40(, 5)פורסם בפד"י כא)טל נ' ועדת השומה קלמן פי

רבים הנוגעים לחובת השקיפות של רשויות ציבוריות כלפי אזרחי המדינה עד כי 
 החוק(. –)להלן  5001-לימים נחקק חוק חופש המידע, התשנ"ח

תושב הזכות לכל אזרח ישראלי או לחוק  עוגנה הזכות הכללית ונקבע כי " 5בסעיף  .4
". כמו כן, הסדיר החוק את לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה

המסגרת הפרוצדוראלית לבחינת הבקשה לקבלת מידע. עם זאת, החוק אינו המסלול 
הבלעדי לקבלת מידע מאת רשות ציבורית וייתכנו מסלולים שונים כגון פניה 

 קה ספציפית המתירה עיון.לדוברות, למחלקת פניות ציבור או מכוח חקי

קביעת מסגרת הטיפול המתאימה בבקשה, צריכה להתבסס על הכלל המנחה כפי  .5
החוק ( והוא כי 5.500שנקבע בהנחיית היועץ בנושא חוק חופש המידע )מס' הנחיה 
 55. לדוגמא, בסעיף נועד להקל על האזרחים בקבלת המידע ולא להכביד עליהם

רב החוק ניתן מידע ללא עלות, אין להפנות מבקש לאותה הנחיה נקבע כי מקום שע
 לקבלת מידע במסגרת החוק.

לפיכך, בטרם יחל הטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע, על הממונה לבחון אם  .2
המסגרת המתאימה לטיפול בבקשה הינה חוק חופש המידע, בין היתר בשים לב 

ה כפי שבא לידי ביטוי לעקרון שנקבע בהנחיית היועץ המוזכרת לעיל וכן לרצון הפונ
 בבקשה.
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 סיווג לפי סוג המידע

 בקשות הנוגעות לידע ולא למידע

וחלקו  1בידי הרשות הציבורית קיים ידע רב. חלקו מוחזק כ"מידע" כהגדרתו בחוק .1
קיים כ"ידע" של עובדי הרשות הציבורית ללא ביטוי מוחשי לידע זה. לדוגמא,  בקשה 

ן א' ולא בעניין ב' היא בקשה ל"ידע" ואילו לדעת מדוע הרשות קבעה נוהל בעניי
 בקשה לקבל הסדר ניגוד עניינים של עובד מסוים היא בקשה ל"מידע".

ככל שמתבקש ידע המצוי בידי הרשות הציבורית, אין לבחון את הבקשה במסגרת  .4
. ויובהר, אין באמור כדי לקבוע כי על הבקשה האמורה יש להשיב  2חוק חופש המידע

את, הפרוצדורה אשר נקבעה בחוק, כמו גם לשונו, אינה תומכת בטיפול בשלילה. עם ז
בבקשות מסוג זה, ועל כן יש להפנות את הבקשה למחלקת פניות ציבור, תוך יידוע 
המבקש והנמקת עילת ההפניה בפניו. כמו כן, ראוי להשיב במקרה זה את האגרה 

ל מחלקת פניות הציבור לפונה, ככל שזו שולמה מראש. מיותר לציין כי בעת טיפול ש
 בפניה, המחלקה תפעל למתן מענה מתוך ראיה של עקרונות השקיפות.

לעיל, תטפל  1במידה ובאותה בקשה התבקש הן מידע והן ידע בהתאם לאמור בסעיף  .7
הרשות ברכיבי הבקשה הדורשים מידע לפי הנוהל הרגיל. בנוגע לרכיבים שבבקשה 

בקש ללא שיהוי, כי רכיבים אלה אינם המתייחסים לידע, על הממונה להודיע למ
 בבחינת מידע לפי החוק ולפיכך לא יטופלו על ידו אלא יועברו למחלקת פניות ציבור.

עם זאת, במקרים שבהם ידוע לממונה כי קיים ברשות מידע שקשור ישירות ל"ידע"  .1
 שהתבקש, ינהג הממונה באחת הדרכים הבאות, לפי ההקשר:

נה היא לקבל מידע מן הרשות, למרות שהפניה כאשר אין ספק כי כוונת הפו 1.5
מנוסחת כבקשה לקבלת ידע, יתייחס הממונה לבקשה כבקשה לקבלת מידע ללא 
 צורך בברור נוסף מול הפונה ולא יעביר את הבקשה למחלקת פניות ציבור. 
לדוגמא, הממונה יתייחס אל פניה שנעשתה בלשון: "האם קיים נוהל בעניין 

בעניין ידע )למרות שניתן לראות בה ככזאת במובן הצר של לא כפניה  –מסוים?" 
המילה, שכן ניתן להשיב "כן7לא"( אלא כפניה לפי חוק חופש המידע בה מבוקש 

 להעביר את הנוהל המסוים, וזאת מבלי צורך בברור נוסף מול הפונה.

                                                           
1
 לחוק. 4סעיף  –" בורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשבכל מידע המצוי ברשות צי" 
2
 הביטחון משרד' נ טרם צבי 4050754 ם"ראו לעניין זה עע 
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כשקיים ספק באשר לכוונת המבקש וישנו ברשות מידע שעשוי להיות רלוונטי  1.4
תבקש, יודיע זאת הממונה למבקש ויעמיד בפניו את האפשרות לתקן לידע שה

בכתב את בקשתו בהתאם. במקרה זה, יילקחו בחשבון המועדים לעניין הטיפול 
 לחוק חופש המידע מרגע הגעת הבקשה המתוקנת. 7בבקשה לפי סעיף 

 בקשות לקבלת מידע מתיק אישי

ות של אזרח לעיין במידע חוק חופש המידע אינו ההסדר הבלעדי בו מעוגנת הזכ .0
לחוק הגנת הפרטיות,  55אודותיו המצוי בידי רשות ציבורית. הוראות סעיף 

, מקנות זכות עיון של אדם במידע אודותיו )ככל שמדובר במידע 5015-התשמ"א
השמור במאגרי מידע ממוחשבים(, ואף הפסיקה הכירה בזכות העיון של אדם במידע 

 .3ציבורית, גם שלא מכוח הוראות חוק חופש המידעאודותיו המוחזק בידי הרשות ה

לפיכך, אם התקבלה בקשה של אדם לפי חוק חופש המידע, לעיין במידע מתוך התיק  .50
האישי שלו, והתיק מוחזק בידי יחידה מקצועית המעמידה דרך כלל מידע מתוך 

 )כגון: לשכות מרשם האוכלוסין, סניפי ביטוח תיקים אישיים למי שהמידע אודותיו
לאומי וכד'(, ימליץ הממונה למבקש המידע לפנות במישרין ליחידה המקצועית. 
היחידה המקצועית תאפשר למבקש את העיון בתיקו האישי בהתאם להסדרים 

מובן, כי אין באמור כדי למנוע מהמבקש לבחור כי המופעלים על ידה לעניין זה. 
 .בקשתו תמשיך להיות מטופלת לפי חוק חופש המידע

 לקבלת מידע שהועבר בעבר למבקש אחרבקשות 

במקרה בו הוגשה בקשה לקבלת מידע אשר זהה לבקשה למידע שהוגשה בעבר  .55
הפונה עצמו או שהמידע עצמו  של פרטיונענתה בחיוב )ובהנחה שאין מדובר במידע 

שיקול הדעת כפי ל ליתן משקל רב(, יש וכי על פניו נסיבות העניין דומות לא השתנה
הראשונה וזאת במטרה לייצר אחידות במענה וצמצום ההכבדה על שהופעל בבקשה 

האזרח. יצוין, כי אם אותה בקשה למידע חוזרת ונשנית, ראוי לבצע פרסום יזום של 
)כגון במשרדי  ולשקול פרסום בדרכים נוספותהמידע באתר האינטרנט של הרשות 

 קבלת קהל(.

 

                                                           
פריד נ'  50475704, ובג"ץ 445(, 2פ"ד נח)ד.נ.ד. אספקת אבן ירושלים נ' מנהל מס ערך מוסף, - 405700רע"א  3

  5541(, 5)4004על -תקמשטרת ישראל ואח' 
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 סיווג לפי מבקש המידע

  בקשה מאת גופים ציבוריים

 –במקום בו מתקיימים שני התנאים הבאים במצטבר  .54

לחוק הגנת הפרטיות,   45המבקש הוא גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף  5.5
 ;50154-התשמ"א

 המידע נוגע לידיעות אודות ענייניו האישיים של אדם; 5.4

יש להנחות את הגוף הציבורי מבקש המידע לפנות בבקשתו לוועדה להעברת מידע בין גופים 
 התאם להוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו.ציבוריים, ב

 בקשות לממשלה מאת הכנסת 

, 5.5005והנחיית היועץ המשפטי לממשלה שמספרה )א( לחוק יסוד: הממשלה, 24לאור סעיף  .55
ת לאחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם בקשה לקבלת מידע כאשר מוגש

 טופל על ידי לשכת השרתשמקורה בכנסת, באחת מוועדות הכנסת או מחבר כנסת, הבקשה 
 והייעוץ המשפטי של המשרד הממשלתי או יחידת הסמך. או לשכת המנכ"ל

 בקשות חופש מידע מאת עיתונאים

על פי חוק חופש המידע תטופל על ידי הממונה ככל פניה של עיתונאי בבקשה לקבלת מידע  .52
בקשה לקבלת מידע, גם אם בקשה דומה הועברה בעבר לדובר ונענתה בשלילה משיקולים של 

 דיברור הרשות.

 בקשות לצרכי מחקר 

 -במקום בו הוגשה בקשה אשר מתקיימים בה שני התנאים הבאים .51

 ידוע לממונה כי מטרת בקשת המידע היא לצרכי מחקר; 51.5

 יים גוף מחקר ברשות;ק 51.4

יש ליידע את הגוף המחקרי בדבר הבקשה, אשר יוכל לפנות אל החוקר ככל שהגוף המחקרי 
סבור כי יש לרשות אינטרס בקיום המחקר לגביו נתבקש המידע. מתן ההודעה לגוף המחקר, 

                                                           
4

משרדי ממשלה, מוסדות מדינה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטורים וגופים המנויים בצו הגנת הפרטיות 
 5014-)קביעת גופים ציבוריים(, התשמ"ו
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כמו גם אי הסכמה של החוקר לשתף פעולה עם הרשות, אינם עוצרים את מרוץ הזמנים, 
 הווים, כשלעצמם, עילה לדחיית הבקשה לפי החוק.ואינם מ

 בקשת נאשם לקבלת מידע לצורך ההליך הפלילי 

 וייס נקבע, כי: הלל' פרופ' נ המשפטים משרד 4441751 מ"בפסק הדין בעע .54

 תוגש הפלילי בהליך כנאשם זכויותיו מיצוי לצורך מידע לקבלת בקשת נאשם .א
שיפוטית. לדוגמה, קבלת מידע ה בערכאה המתנהל עצמו הפלילי ההליך במסגרת

 לחוק 501 -ו( 50)520 סעיפים תוגש לבית המשפט לפי להוכחת טענת הגנה מן הצדק,
 הפלילי. הדין סדר

לצד זאת, בפסה"ד נקבע, כי אין בכך כדי לחסום נאשם מהגשת בקשה במסלול לפי  .ב
חוק חופש המידע, אולם במקרה כזה יראו בו ככל מבקש אחר ולא יינתן משקל 

 וחד להיותו נאשם.מי

בהתאם לכך, מקום שבו הגיש נאשם בקשה לפי חוק חופש המידע לרשות ציבורית ובה  .57
הבהיר, כי המידע נדרש לו לצורך מיצוי זכויותיו כנאשם בהליך הפלילי, תיידע הרשות 
הציבורית את הנאשם ללא שיהוי, כי הדרך לקבלת מידע לצורך ההליך הפלילי הינה 

הצורך ובא לי עצמו וכי בקשתו לפי חוק חופש המידע תטופל מבלי שיבאמצעות ההליך הפלי
 לחוק חופש המידע. 50הליך הפלילי כאינטרס אישי מיוחד לפי סעיף ניהול הבקבלת המידע ל

למען הסר ספק יובהר, כי אין משמעות האמור לעיל שבקשת נאשם המוגשת לרשות לפי חוק  .51
על הרשות לבחון אותה ולטפל בה אך מבלי חופש המידע תידחה על הסף. משהוגשה בקשה, 

לחוק )לדוגמה,  50להביא בחשבון את האינטרס האישי כנאשם במסגרת השיקולים לפי סעיף 
קיומו של אינטרס אישי חזק דיו בקבלת המידע במסגרת בחינת סבירות המשאבים 

אבים ( לחוק עשוי להטות את הכף לטובת השקעת מש5)1המוקצים לטיפול בבקשה לפי סעיף 
רבים יותר בטיפול בבקשה, ולכן השמטת אינטרס אישי כזה, תשפיע מטבע הדברים על 

 ( לחוק(.5)1גיע לכדי דחיית הבקשה לפי סעיף תלעתים ונקודת האיזון 

 

 סיכום

בהינתן עקרון השקיפות, חלה על הרשות הציבורית חובה לבחון את המסלול המתאים לטיפול 
חופש המידע, תוך ניסיון להקל על המבקש, ולא להכביד בבקשה שהוגשה אליה במסגרת חוק 

  -עליו. לנוחיותכם, להלן תמצית הוראות הנוהל 

לא  –בקשות הנוגעות לידע, להבדיל ממידע )כהגדרתו בחוק(, המצוי בידי הרשות  .5
 יטופלו כבקשות לחופש מידע;
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נים. ידע, יש להבחין בין הרכיבים השולמידע ול בקשות מעורבות שיש בהן דרישה .4
 רכיבי הדרישה הנוגעים לידע יועברו לטיפול פניות הציבור, תוך יידוע המבקש על כך;

לידע אולם ברור כי הכוונה היא לבקשה למידע, יש  הכאשר הבקשה מנוסחת כבקש .5
ברור מה כוונת הפונה אולם יש מידע שקשור זה להתייחס אליה ככזאת; כאשר אין 

 ולאפשר לו לתקן את בקשתו בכתב;לבקשה לידע, יש להודיע על כך למבקש 

הממונה יפנה את המבקש למחלקה המקצועית  –בקשה לקבלת מידע מהתיק האישי  .2
המחזיקה בתיק ככל שיש לה ממשק ישיר מול הציבור. המחלקה תטפל בבקשה 

 בהתאם להסדרים המופעלים על ידה לעניין זה;

לל, להסתמך על ניתן, ככ –בקשה לקבלת מידע זהה לבקשה שנענתה בחיוב בעבר  .1
 שיקול הדעת שהופעל בבקשה הראשונה;

יש להפנות  –בקשת מידע מאת גוף ציבורי הנוגעת לענייניו האישיים של אדם  .4
 לפרוצדורה לפי פרק ד' של חוק הגנת הפרטיות;

 –בקשות לקבלת מידע מהממשלה מאת הכנסת, מאחת מוועדותיה או מחברי כנסת .7
 והייעוץ המשפטי;נכ"ל או לשכת המיטופלו על ידי לשכת השר 

 בקשה לחופש מידע מאת עיתונאי תטופל בהתאם להוראות חוק חופש המידע. .1

יש ליידע את גוף המחקר  –בקשות לצרכי מחקר ברשות ציבורית בה קיים גוף מחקר  .0
 לגביהן;

בקשת נאשם לקבלת מידע לצורך ניהול ההליך הפלילי תוגש בהליך הפלילי עצמו. עם  .50
מנוע טיפול בבקשה לפי החוק, אך בטיפול בבקשה כזו לא יובא זאת, אין בכך כדי ל

 בחשבון האינטרס האישי כנאשם בקבלת המידע.

בכל דבר ועניין בו המבקש עומד על כך שבקשתו תידון במסגרת החוק, על הרשות הציבורית 
 לפעול כמבוקש.

 

 טבלת עדכונים

 תאריך מהות התיקון גרסה

 4470174055בות, הבהרות וחלוקה שונה של הוספת התייחסות לבקשות מעור 5.5
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 ההנחיה

 שבקשה למידע מאת ח"כ לנוהל, 55בסעיף  הוספת האפשרות 5.4
 תטופל ע"י לשכת מנכ"ל

5770474052 

  מידע לקבלת נאשם בבקשת הטיפול לאופן התייחסות הוספת 5.5
 4441751 מ"בעע הדין פסק בעקבות

517774054 
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