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לכבוד,
חברי ועדת החוקה של הכנסת

שלום וברכה,
הנדון :אי מסירת מידע במסגרת חוק חופש המידע ,והתנהלות כפולה ותמוהה
(לקראת דיון הועדה ביום  24.6.15בנושא "יישום חוק חופש המידע  -המצוי והרצוי")

פניה זו אליכם ,באה בעקבות התנהלות בעייתית של אלה האמורים לדאוג בראשונה להוראות
החוק או לכל הפחות לפרשנותו של החוק כפי שהוא פורש על ידם.
כך הם פני הדברים:
בעבר קיבלו שרי הממשלה וראש הממשלה כמו אישים בכירים אחרים ,פניות מארגונים שונים,
שביקשו לשלוח את סדר יומם ולחשוף אותו לעיני כל ,זאת במסגרת בקשות על פי חוק חופש
המידע.
אלה נענו לבקשות לחשיפת לוחות הזמנים ,שהרי הן נתמכות בחוות דעתו של היועץ המשפטי
לממשלה מיום  ( 23.8.2009לנוחיותכם ,חוות הדעת מצורפת בזאת).
במסגרת התפקיד אותה רואה לעצמה התנועה למשילות ודמוקרטיה ,לסייע לנבחרי הציבור
לצורך חיזוק המשילות והדמוקרטיה ,פנתה התנועה ליועץ המשפטי לממשלה ,וביקשה לקבל את
סדר היום של היועץ ושל המשנים ליועץ.

לתדהמתנו ,ליועץ המשפטי לממשלה נדרשו חמישה חודשים כדי להשיבנו שבקשתנו נדחית משום
שהיא דורשת "הקצאת משאבים בלתי סבירה" ,בין השאר בשל כך שהטיפול בבקשה מערב
גורמים בכירים לרבות היועץ המשפטי לממשלה (מצ"ב תשובת היועץ המשפטי לממשלה) ,וכי ניתן

לקבל לו"ז של  3חודשים בלבד (זאת תמורת תשלום ע"ס  2000ש"ח).
התנהלות זו היא ניסיון לאחוז את החבל משני קצותיו ,והיא בפרוש גובלת באי עמידה של היועץ
בסטנדרטים שכופה היועץ המשפטי לממשלה על זולתו ,נבחרי הציבור וראש הממשלה.
אין לנו לדעת האם ההתנהלות הכפולה באה משום שהיועץ המשפטי לממשלה רואה עצמו כבעל
מעמד עליון על נבחרי הציבור או מטעם אחר .כן יש לתמוה ,מדוע איפוא כבוד היועץ לא מיהר
לתקן ולדייק את הנחיית היועמ"ש כאשר התברר לו מניסיון אישי כי הדבר כרוך במשאבים לא
סבירים כדבריו.

למותר לציין כי התנועה למשילות ודמוקרטיה סבורה ששר בממשלה אינו גורם בכיר פחות
מהיועץ המשפטי לממשלה ,ועל כן אם במשרד היועץ המשפטי לממשלה סבורים שהקצאת זמנו
של היועץ ושל המשנים לו ,לפניות חופש מידע ,אינה סבירה ,הדברים קל וחומר כאשר עוסקים
בשרי הממשלה.
יישומו של חוק חופש המידע על פי אמות מידה מקובלות ואחידות הן נדבך בסיסי ותנאי למימוש
מטרות החוק חופש המידע ,כנאמר במבוא לדברי החוק:
"נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון ,שלטון
החוק וכיבוד זכויות האדם ,ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון".

מוטב כי יתוקן הדבר בהקדם וכעת הוא מונח לפתחיכם ולטיפולכם ,חברי הועדה.

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד שמחה רוטמן,
יועץ משפטי

יהודה עמרני,
מנהל

