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בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (כב' השופט ארנון דראל) ,קיבל באופן חלקי עתירה
שהגיש סטודנט לתואר בוגר באוניברסיטת תל אביב ,נגד החלטות משרדי התקשורת והאוצר
שלא להעביר לידיו מידע לפי חוק חופש המידע .זאת ,על אף שהטעם לדחיית הבקשה נבע
מהערכת המשרדים כי הליך איתור ומסירת המידע צפוי לארוך קרוב ל 500-שעות עבודה,
במצטבר עבור שני המשרדים.
במסגרת העתירה ,נתבקשו משרד התקשורת ומשרד האוצר להעביר לידי העותר מידע שהינו,
בעיקרו ,עמדות וחוות דעת שהוגשו מטעמם לבתי המשפט ,במסגרת הליכים שעניינם בקשות
לאישור תובענות ייצוגיות או תובענות ייצוגיות ,אשר אושרו בין השנים  .2006-2016מידע זה
נדרש לעותר לצורך מחקר אקדמי הנערך על-ידיו.
עיקר טענתם של משרדי התקשורת והאוצר לדחיית הבקשה לקבלת המידע ,נסוב סביב הקצאת
המשאבים הבלתי סבירה אשר איתור המידע והעברתו מטילים עליהם .כך ,משרד התקשורת
העריך כי שעות העבודה הנדרשות לצורך איתור מלוא המידע המבוקש על-ידי העותר עומד על
 138שעות עבודה ,ואילו להערכת משרד האוצר ,יידרשו לצורך כך כ 350-שעות עבודה.
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מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

על אף האמור ,בית המשפט קיבל את העתירה באופן חלקי ,ביטל את החלטותיהם של משרד
התקשורת ומשרד האוצר והורה להם לקבל החלטה מחודשת בעניינו של העותר ,לאחר שקילת
מלוא השיקולים הרלוונטיים ,הנדרשים לצורך החלטתם.
מרכז הכובד בהחלטתו זו של בית המשפט ,נסמך על הקביעה כי החלטתם של המשרדים הוכרעה
על סמך היקף שעות העבודה הנדרשת על-ידיהם גרידא ,ללא כל התייחסות לאינטרס שהציג
העותר בקבלת המידע .בכך ,לא ערכו המשרדים את האיזון הנדרש בין ההכבדה הממשית
שתיגרם להם לצורך איתור המידע ולבין הטעם הניצב בבסיס הגילוי – שיקול אשר היה על
המשרדים להביאו בחשבון כבר בשלב הראשון של בחינת הבקשה ,וכחלק מהליך קבלת ההחלטה
בשאלת סבירותה של הקצאת המשאבים.
בהקשר זה ,קבע בית המשפט כי" :ספק בעיני אם ניתן להסתפק במבחן כמותי צר של שעות או
עלויות".
בכבוד רב,
רחל בן  -ארי (בר רב האי) ,עו"ד  ,טל רגב ,עו"ד

