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 13 

 14 פי על, הוא 3 העותר. המידע חופש בנושא הפועלות עמותות, בעתירה לאמור בהתא�, ה� 1)2 העותרות .3

 15 לתכנו% פלטפורמה שמספק הציבור לכלל פתוח אתר בניית על כיו� העובד לשעבר הייטק איש, "העתירה

 16 להשתמש מנת על...GIS בפורמט מפות" להשיג 3 העותר פועל, העתירה פי על, כ� לצור�". בישראל טיולי�

 17"), י"מפ: "להל�( ישראל למיפוי למרכז פנה הוא. "הציבור לתועלת מפתח שהוא הכלי� במסגרת בה%

 18 נענה 13.3.17 ביו�. הקבצי� מושא העתירה לקבל בבקשה ,בישראל המיפוי על המופקד הממשלתי הגור�
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 1 שכבות מפי) לא י"מפ. הביטחו% ממשרד התקבלו בנושא למיפוי למרכז שיש הנתוני�" כי י"מפ ידי על

 2 ". אחרי� גורמי� של באחריות שה�

  3 

 4 מידע קבצי התבקשו בבקשה. החוק פי על מידע לקבלת בבקשה למשיב 2)3 העותרי� פנו 7.3.17 ביו� .4

 5 ביו�. במיקוש החשודי� שטחי� או המוקשי� שדות ושל האימוני� שטחי של מעודכני�) GIS( גאוגרפי

 6 המפות קבצי בהעברת כי עולה, שקיימנו מבחינה: "כ� נרש� בה, בבקשה המשיב החלטת ניתנה 14.5.17

 7. למערכת ממערכת העברת� בעת, המפות בתוכ% וסטיות דיוקי� אי לגרימת חשש קיי� GIS בפורמט

 8 חשש קיי�, מוקשי� ושדות אש שטחי של מיקומ� אודות על פרוט מכילות אלו שמפות העובדה לאור

 9 בהתא�, לבקשת( להיענות באפשרותנו אי%, האמור לנוכח. אד� בחיי תעלה כאמור סטייה כי סביר

 10 ובהתא� זאת ע� יחד"). החוק: "להל%( 1998 – ח"תשנ, המידע חופש לחוק) 1)(א(9 סעי* להוראות

 11 מסגרות בתו( אלי( יומצא זה מידע. PDF בתצורת המפות את ל( להעביר מצאנו, לחוק 11 סעי* להוראות

 12 ". לחוק 7 בסעי* הקבועות הזמני�

  13 

 14 על בבקשה נוספת החלטה ניתנה 10.7.17 וביו� לידיו הועברו לא שהמפות לאחר למשיב שוב פנה 3 העותר .5

 15 ושטחי המיקוש שטחי שכבות" וכי לבקשה ביחס חוזרת בחינה נערכה כי נרש� זו בהחלטה. המשיב ידי

 16 פעילות בעקבות, היתר בי%, זאת. משתנה בתדירות, לעת מעת מתעדכנות ל"צה בידי המצויות האש

 17 להיסחפות לגרו� עלולי� אשר, שיטפונות כדוגמת, טבע תופעות ובעקבות מוקשי� לפנוי הרשות

 18 למידע לפורו� יזו� באופ% מועבר זה מידע, לציבור ביותר והמדויק המהימ% המידע הנגשת לש�. מוקשי�

 19 מיו� במכתבנו כאמור .הציבור לעיו% אותו מפרסמות אשר, ישראל למיפוי ולמרכז התכנו% ברשות גאוגרפי

 20 בממשק לשיבושי� חשש מתו(, GIS בתצורת אלו שכבות את למסור באפשרותנו אי%, 2017 במאי 14

 21 בחינה לאחר, כעת. אד� בחיי לעלות עלולי� אשר שיבושי� – השונות המערכות בי% הנתוני� העברת

 22 החשש מתו(, זאת. אחרת בתצורה אלו שכבות את ל( להעביר בידנו אי% כי נבהיר, כאמור נוספת

 23 חיי לסיכו% חשש יש בו א* אשר דבר – לעת מעת משתנה הוא כאשר, זה מידע על הציבור מהסתמכות

 24, המידע חופש לחוק) 1)(א(9 סעי* להוראות בהתא�, בקשת( את לדחות אלא לנו אי%, זאת לאור. אד�

 25 המפורסמות למפות להפנות( נבקש, לחוק) 4(8 סעי* להוראות בהתא�"). החוק: "להל%( 1998 – ח"תשנ

 26 . "המוסמכי� הגורמי� ידי על

  27 

 28 �אות, הבקשה נושא קבצי�ה את לציבור להעביר י"למפ מאשר הוא א� בשאלה למשיב שוב פנה 3 העותר .6

 29 מפות בעניי% מידע מעביר ל"צה כי ונבהיר נשוב" כי המשיב ידי על נענה 1.8.17 ביו�. מהמשיב מקבל י"מפ

 30 הנגשתו לש�), י"מפ( ישראל למיפוי המרכז ביניה�, המוסמכי� לגורמי� מוקשי� ושדות אש שטחי

 31 חופש חוק מגבולות חורגת י"מפ ידי על מידע למסירת ל"צה מטע�" אישור" לקבלת בקשת(. לאזרח

 32 ".בעניי% ביד( לסייע בסמכותנו ואי%, המידע

  33 
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 1 הסופית החלטתו ניתנה 4.12.17 ביו�. עמדתו שוב לשקול בבקשה למשיב 1 העותרת פנתה 12.9.17 ביו� .7

 2 המידע כי, המשיב ידי על לכ� קוד� שנאמר כפי, נאמר זו בהחלטה. העתירה נושא ההחלטה היא, המשיב של

 3 גאוגרפי למידע הפורו� – המוסמכי� לגורמי�, בשטח המצב לשינוי ובהתא�, לעת מעת מועבר המבוקש

 4 המידע את לקבל לבקשה באשר. שלו האינטרנט באתר הציבור לעיו� מפרסמו אשר, י"ומפ התכנו� ברשות

 5 הציבור בביטחו� לפגיעה חשש מעלה זה בפורמט המידע שהעברת עמדתו על המשיב חזר  ) GIS  בפורמט

 6, ומדויקת עדכנית בתצוגה מידע העמדת מאפשר GIS פורמט אמנ�" כי ציי� המשיב. אד� בני של ובשלומ�

 7 היות. דיוקו את מבטיחי� אשר בתנאי� ונשמר במועד מעודכ% הוא שבה� במקרי� רק נכוני� הדברי� א(

 8 כי לוודא היכולת תהיה לא הביטחו% למערכת, הפקתו לאחר לשינוי הנית% פורמט הוא GIS שפורמט

 9 המידע כי מבקשי� שהנכ� ככל, מכ( יתרה. מדויק כשהוא הציבור לעיו% יעמוד אכ% שיועבר כפי המידע

 10 לא כי ברי, האימוני� ושטחי המוקשי� שדות בשכבות עדכו% כל לאחר, עתיד כלפי קבוע באופ% יועבר

 11". הציבורית הרשות בידי נוצר טר� הוא שכ% – לחוק 2 בסעי* כהגדרתו מידע לקבלת בבקשה מדובר

 PDF 12 �ה מפות יצירת" כי מציי� שהוא תו�, PDF בפורמט המידע להעביר הראשונית הצעתו על חזר המשיב

 13 שהנכ� ככל, "ולכ�" ל"בצה המקצועיי� הגורמי� ידי על מסוימי� משאבי� בהשקעת כרוכה בעבורכ�

 14 ". בהפקת� ונתחיל הודיענו אנא, זה בפורמט המפות בקבלת מעונייני�

  15 

� 16 . העתירה מכא

  17 

 18 העותרי� טענות

 19 

 20 העותרי�. GIS בפורמט קבלתו על ועומדי� PDF בפורמט המידע בהעברת מסתפקי� אינ� העותרי� .8

 21 באינטרסי� לפגוע כדי GIS – ה בקבצי המידע במסירת יש לפיה, המשיב של המוצא נקודת כי טועני�

 22 בעתיד להיעזר לציבור תסייע דווקא, העותרי� טועני� כ�, המידע העברת. שגויה, החוק פי על המוגני�

 23 העותרי�. הציבור שלו� להבטחת שיועיל באופ�, כיו� קיימי� שאינ� טכנולוגיי� ובכלי� זה במידע

 24 או אימוני� כשטחי המוגדרי� באזורי� להסתובב נדרש אשר, אחר או מטייל, אד� כל כיו� כי טועני�

 25 זה מידע, העותרי� מצייני�, אמנ�. לאו א� כזה בשטח נמצא אכ� הוא א� לדעת יכול אינו מוקשי� שדות

 26 הביקור למועד תמיד ולא הדפסת� למועד רק מעודכנות אלו מפות א� לרכישה הניתנות במפות נמצא

 27, מעודכ� מידע נדרש ולכ� הגשמי� עונות בעקבות תדיר באופ� צורת� את משני� מוקשי� שדות. בשטח

 28 ש� המדינה מבקר של לביקורת העותרי� מפני� זה בהקשר. המשיב ברשות, העותרי� טועני� כ�, המצוי

 29 המידע את למסור המשיב סירוב. כנדרש בשטח ומתוחמי� מסומני� המוקשי� שדות כל לא כי חשש עלה

 30 בזמ� ביותר המעודכנות במפות לעיי�, העותרי� טועני� כ�, הציבור של האפשרות את מאיי� GIS בפורמט
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 1 של מידה בקנה ה� המבוקש המידע את כוללות אשר כיו� הזמינות המפות כי העותרי� טועני� עוד. אמת

1:50,000 � 2 . מספקת דיוק ברמת מדובר ואי

 3 

 4 המפות על המבוסס GIS קוב% לעצמו ליצור יכול אד� כל, למעשה, כי וטועני� מוסיפי� העותרי� .9

 5 לציבור לסייע המשיב על ולכ� יש� מידע על ומבוססת מדויקת לא תהיה זו מפה א� לציבור המפורסמות

 6 דווקא. והציבור המטיילי� בטחו� את יגביר GIS בפורמט עדכניות מפות פרסו�. מעודכ� מידע לקבל

 7 מוקשי� ושדות, בשטח מסומני� אינ� כלל בדר� אשר, רבי� אימוני� שטחי בה, ישראל כמו קטנה במדינה

 8 של פיתוח. האר% רחבי בכל בטוחה גישה הרחב לציבור שיאפשרו יישומי� יצירת לעודד יש, מועטי� לא

 9 בעל במכשיר שימוש. בכללותו לציבור יועיל, מהמשיב ישירות המתקבל מידע על המבוסס, ניווט יישו�

� 10 שמידע לכ� מפני� העותרי�. כיו� מהמצב 40 פי עד של דיוק יאפשר GIS בשכבת נתוני� הכולל GPS חייש

 11 מפות. הממשלה באתרי זמי� וכיו� 35 א"תמ במסגרת 2005 בשנת פורס� GIS בפורמט האש שטחי של מלא

 12 במפות השימוש בעת כי בכ� די אי� א� הממשלתי המפות באתר מופיעות האימוני� שטחי את המציגות

 13 מצוי המידע כי המשיב לתשובת בהתייחס. האימוני� לשטחי ביחס נמצא המשתמש היכ� לדעת נית� לא

 14 מפות להשיג או נייר מפות לרכוש ההפניה. המבוקשי� GIS ) ה בפרטי מדובר שאי� הרי ) י"מפ באתר

 GPS. 15 קליטת בעל אחר לאמצעי או חכ� לטלפו� המידע בהנגשת פוגעת אחרי� בפורמטי�

 16 

 17 אד� א� כי טענו עוד. מעודכ� אינו י"מפ באתר המפורס� המידע כי העותרי� טענו בעתירה הדיו� במהל� .10

 18 קבצי את לקבל הצור� ומכא� י"מפ באתר להיעזר יוכל לא הוא סלולרית קליטה קיימת לא בו בשטח נמצא

 19 כיו� מספקת אינה PDF בקוב% המידע קבלת כי טענו העותרי�. מתאי� ביישו� ישתלבו אשר GIS– ה

 20 אינ� ה� כי הבהירו העותרי�. פחותה הדיוק ורמת GIS מקוב% פחותה היא כזה בקוב% שהרזולוציה

 21 לצור� הקבצי� הורדת לאפשר היא בקשת� אלא י"מפ באתר הנמצאי� GIS ה בקבצי בצפייה מסתפקי�

 22 .עיבוד�

  23 

 24 העותרי�. אצלו שמור הוא שבו באופ� ברשותו המצוי המידע את להעביר המשיב על כי טועני� העותרי� .11

 25: להל�( המידע לחופש הממשלתית היחידה – המשפטי� משרד של 7' מס לנוהל בעתירה הדיו� במהל� הפנו

 26 המידע) פורמט( צורת" וכותרתו" סמ( ויחידת ממשלתי משרד" על חל אשר") המשפטי� משרד נוהל"

 27בה הכירה הממשלה במחויבותה לקידו�  1.4.12מיו�  4515הנוהל מפנה ג� להחלטת ממשלה ". הנמסר

 28השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי, כאשר, בי� היתר, נקבע כי הממשלה תפעל לספק לציבור גישה 

 29 מידע מסירת, ככלל" כי נרש� לנוהל 1 בסעי.מרבית למידע המוחזק בידה ואפשרות לעבדו ולהשביחו. 

 30 שהמידע ככל. ברשות מצוי המידע בה) פורמט( בצורה תיעשה, החוק מכח מידע לקבלת לבקשה הכמענ

 31 המידע את למסור הרשות על') וכד EXCEL WORD,( ממוחשב לעיבוד פתוח בפורמט הרשות בידי מצוי
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 1, פתוח בפורמט המידע ממסירת מניעה יש כי סבורה שהרשות ככל" כי נאמר לנוהל 4 בסעי.". זו בצורה

 2 של חלקית כדחיה אחרת בצורה המידע למסירת החלטתה את יראו, זו בצורה בידה מצוי שהמידע למרות

 3 לא". בחוק הקבועי� הסייגי� על להתבסס צריכה הבקשה של חלקית דחיה...מידע לקבלת הבקשה

 4 יכול לא שהמשיב כ�אלא רק במהל� הדיו� בעתירה, , העתירה במסגרת, כאמור, זה לנוהל הפנייה נערכה

 5 במהל� להפנות אי� כי נקבע 13.2.18 מיו� בהחלטה כי יוער. התשובה כתב במסגרת אליו להתייחס היה

� 6 .   מראש הוגשו לא אשר לאסמכתאות הדיו

  7 

 8  המשיב טענות

  9 

 10 שנשקלו לאחר ניתנה היא, ומידתית סבירה, מקצועית החלטה היא החלטתו כי התשובה בכתב טוע� המשיב .12

 11 בהעברת כי טוע� המשיב. המשפט בית התערבות המצדיק פג� בה נפל ולא הרלוונטיי� השיקולי� כלל

 12 ממערכת העברתו בעת, המפות בתוכ� ולסטיות דיוקי� אי לגרימת חשש קיי� GIS בפורמט מפות קבצי

 13 אודות על פירוט  מכילות אלו שמפות כיו�. אזרחית מחשוב למערכת צבאית מחשוב ממערכת, קרי, למערכת

 14, זאת ע� יחד. אד� בחיי תעלה כאמור סטייה כי סביר חשש קיי�, מוקשי� ושדות אש שטחי של מיקומ�

 PDF . 15 בפורמט המבוקש המידע להעביר נית� כי לעותרי� הודיע המשיב

 16 

 17 בחשיבות מכיר הוא כי מציי� המשיב. לחוק) 4(8 – ו) 1)(א(9 בסעיפי� הקבועי� לסייגי� ומפנה חוזר המשיב .13

 18 המידע את, בשטח המצב לשינוי ובהתא�, לעת מעת מעביר ולכ� לציבור מידע בהנגשת הציבורי ובאינטרס

 19 מפרס� י"מפ. י"ומפ התכנו� במינהל גאוגרפי למידע הפורו� – המוסמכי� הממשלתיי� לגורמי� הרלוונטי

 20 החשודי� שטחי�. הממשלתי המפות באתר בחינ� הציבור לעיו� GIS בפורמט האימוני� שטחי מפות את

 21 המפות באתר ה� א. יפורסמו ובקרוב י"מפ ידי על המופקות המודפסות המפות גבי על מפורסמי� במיקוש

 22 שמטייל כ� הסלולרי בטלפו� ג� ולשימוש לצפייה נית� הממשלתי המפות אתר).  / /PDF בפורמט( הממשלתי

 23. במיקוש החשוד לאזור או אש לשטח קרוב הוא א� ולדעת בשטח מיקומו את למצוא, זה אתר בסיוע, יכול

 24 . הציבור לכל לצפייה זמי� העותרי� ידי על המבוקש המידע, לפיכ�

  25 

 26 המידע כי המבטיח באופ� נעשית, המשיב טוע�, המוסמכי� הממשלתיי� לגורמי� מהמשיב המידע העברת .14

 27 בהלי� טכניי� מטעמי� להתרחש שעלולות סטיות שימנע ובאופ� מדויקת בצורה לציבור ויוצג יועבר

 28 את לאתר קושי כל בפניה� מוצב ולא טרחה כל העותרי� על מוטלת לא. הרשויות בי� המידע העברת

 29 המידע. אד� של שלומו או בבטחונו לפגיעה ממשי חשש מעלה המידע העברת, המשיב טוע�, בנוס.. המידע

 30 אליה� האזרחיי� הגורמי� ע� הדוק תיאו� מחייבת אזרחיות למערכות העברתו. צבאיות במערכות מצוי

 31 וה� השונות המחשוב מערכות בי� המידע העברת בתהלי� ה� כי להבטיח נועד זה תיאו�. המידע מועבר

 32 ממשלתיי� גורמי� מול נעשה זה תיאו�. המוצג המידע של בדיוקו שיפגעו, סטיות יתרחשו לא מכ� לאחר
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 1 הפקת לאחר שינוי מאפשר GIS פורמט. דיוקו את להבטיח המאפשרות טכניות ויכולות אמצעי� בעלי

 2 וכ� השטח את תואמי� אינ� אשר שינויי� בקוב% לבצע יהיה נית� לעותרי� המידע שיועבר מרגע. המידע

 3 בפורמט המידע העברת. ומעודכ� מדויק יהיה הציבור לרשות יועמד אשר המידע כי להבטיח יהיה נית� לא

 4 דיוק אי. ומהימ� עדכני יהיה לא לציבור העותרי� ידי על שיוצג המידע כי ממשי חשש מעלה המבוקש

 5. אד� בחיי לעלות ועלול אד� של בביטחונו או בשלומו לפגיעה יוביל) במתכוו� שלא א.( לציבור בהצגתו

 PDF  . 6 בפורמט המידע להעביר המשיב הסכי� ולכ� PDF מסוג בקבצי� מתקיי� אינו זה חשש

 7 

 8 בי�, משתנה בתדירות לעת מעת מתעדכנות האש ושטחי המיקוש שטחי שכבות כי וטוע� מוסי. המשיב .15

 9 לעותרי� המבוקש המידע העברת. טבע תופעות בעקבות או מוקשי� לפינוי הרשות פעילות בעקבות, היתר

 10 החלי� לשינויי� בהתא�, לעת מעת העותרי� עדכו� לש� משאבי� להקצות חובה המשיב על להטיל עלולה

 11 הוא בו שלב בכל ומדויק מהימ� יהיה העותרי� ידי על לציבור המפורס� המידע כי להבטיח מנת ועל במידע

 12 האינטרס. נוצר טר� אשר במידע מדובר שכ� החוק מהוראות מתחייבת אינה כזו חובה הטלת. מוצג

 13 לגורמי� מועבר, לעת מעת השינויי� לרבות, שהמידע בכ� מימוש לכדי בא המידע לקבל הציבורי

 14 לעדכ� המשיב על חובה להטיל נית� לא. הרחב לציבור לפרסמו פועלי� אשר הרלוונטיי� הממשלתיי�

 15 . שוט. באופ� במידע שינויי� אודות על פרטיי� גורמי�

  16 

 17 ה� PDF בקוב% השינוי יכולות כי המשיב מטע� המקצועיי� הגורמי� הסבירו בעתירה הדיו� במהל� .16

 18 המדויק הוא GIS קוב%, אמנ�, כי הוסבר. זה בפורמט המידע להעברת המשיב הסכמת ניתנה ולכ� אפסיות

 19, ההלבשה של הפעולה עצ�" כי הוסבר.  העברתו לאחר שינויו שרותשל אפב, ביותר המסוכ� ג� א� ) ביותר

 20. הדיוק חוסר את יוצרת ההעברה" ) וכ�". לסטייה חשש קיי�, שני מידע על אחד מידע להלביש שצרי(

PDF של לדיוק בנוגע...המצב תמונת של הקפאה בעצ� זו   GISאעביר ואני PDF 21. לחלוטי% זהי� יהיו ה� 

 22". מידע באותו מדובר. GIS לבי% PDF בי% נתוני� אות� זה...מס( צילו� לעשות כמו זה PDF מייצר אני א�

 23 המידע הוא המוסמכי� לגורמי� מעביר שהמשיב המידע, המשיב נציגי הסבירו, הקבצי� לעדכו� הנוגע בכל

� 24 שהסעד כ�, במהותו, שהתבקש המידע את לקבל אפשרות לעותרי� יש כי טע� המשיב. ביותר המעודכ

 25 .לעותרי� נית�, למעשה, בעתירה שהתבקש

  26 

 27  והכרעה דיו%

 28 

 29 לקחה אשר, ומידתית סבירה החלטה היא המשיב החלטת כי סבורה אני הצדדי� טענות ששקלתי לאחר .17

� 30 לקבל מקו� מצאתי לא א.. בה להתערב ואי�, העניי� בנסיבות הרלוונטיי� השיקולי� מלוא את בחשבו

 31 .לחוק) ד(17 סעי. להוראות בהתא� אחרת החלטה
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 1 

 2 אלא עצמו המבוקש במידע מתמקדת אינה, לחוק בהתא� המוגשות אחרות לעתירות בניגוד, דנ� העתירה .18

 3 המידע כי חולק אי�. המידע יועבר באמצעותו הממוחשב בפורמט, ספציפי ובאופ�, המידע קבלת דר�אופ� וב

 4, י"מפ באמצעות הציבור לרשות ועומד מפורס� – בישראל המוקשי� ושדות האימו� שטחי מיקו� – עצמו

 5 ולגורמי� י"למפ המידע את מעביר המשיב. י"מפ של האינטרנטה� באמצעות מפות מודפסות וה� באתר 

 6 אינה שהעתירה, אלא. ממוחשב בפורמטא. , לעותרי� ג� המידע את להעביר מסרב ואינו נוספי� ציבוריי�

 7 המשיב כי הוא בעתירה המבוקש הסעד. עצמו המידע השגתה העתירה אינ מטרתו עצמו במידע כלל עוסקת

 8, מסוי� בפורמט) כאמור ,בקלות להשגה נית� או ברשות� ונמצא לה� ידוע אשר( המידע את לעותרי� יעביר

 9 על שיקל מה, נוספות מידע שכבות ע� ולשלב� לעבד�, לשנות� באפשרות הוא ייחוד� אשר, GIS בקבצי

 10 מבקשי� העותרי�. צרכיו את וישרת, עוסק הוא בפיתוחו אשר למטיילי� היישו� את לפתח 3 העותר

 11 בנוס.. בלבד מידע והשגת צפייה של, פסיבי שימוש ולא, שוני� לצרכי�, אקטיבי שימוש במידע לעשות

 12 המידע מאשר יותר מעודכ� מידע הציבור ברשות יהיה כ� כי טועני� העותרי�, עצמו היישו� פיתוח לנושא

 13   .י"מפ באמצעות כיו� שמצוי

  14 

 15 העתירה מעודכ� מידע לקבל הציבור וזכות המידע עדכו� בדבר לטענות הנוגע שבכל דומהייאמר תחילה, כי  .19

 16 יש. החוק פי על המידע בקשת נושא ובי� הנתוני� עדכו� נושא בי� להפריד ויש החוק מסגרת מגבולות חרגה

 17 מידע למסור רשות מחייב החוק". ציבורית ברשות המצוי מידע כל" היא בחוק" מידע" הגדרת כי לזכור

 18האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה  4349/14(ראה: עע"מ  ברשותהבפועל  המצוי

 19  והוא בעתיד אליה שיגיע מידע על חל אינו הוא. )עניי% האגודה לזכויות האזרח –) ולהל� 3.11.15( 12פסקה 

 20. העדכו� לאחר מיד לציבור אלו עדכוני� ולמסור שברשותה המידע לעדכ� רשות על מתמדת חובה מטיל אינו

� 21 מעת אותו ולעדכ� מידע לאסו. רשויות על חובות מטילי� אשר אחרי� חוקיי� מקורות שקיימי� ייתכ

 22 מעדכ� הוא כי ציי� המשיב. המידע חופש חוק של ממסגרתו חורגי� הדברי� א�, הציבור יידוע תו�, לעת

 23 ידי על מפורס� המידע. נוספי� ציבוריי� ולגורמי� י"למפ ומעבירו לעת מעת העתירה מושא המידע את

 24 מעודכ� יהיה לא י"מפ ידי על המפורס� שהמידע מצב ייתכ� ולכ� יו� בכל מעודכ� אינו המידע, אכ�. י"מפ

� 25 לבקשת� בהתא�, לעותרי� ישירות מועבר היה המידע א� שג�, אלא. נצפה הוא בו היו� לאותו נכו

 26, בלבד וזאת, העברתו למועד מעודכ� היה הוא, מועבר היה בו לפורמט רלוונטיות אי� זה ובעניי�, בעתירה

 27 בוודאי, המשיב על חובה כל קיימת לא. י"למפ שהועבר האחרו� המידע וכמו PDF בקוב% מידע כמו בדיוק

 28, אצלו מידע של עדכו� כל החוק פי על פונה לכל שוט. באופ� להעביר, המידע חופש חוק הוראות מכוח לא

 29 במועדי�, בעתיד לרשותו ויגיע שייווצר במידע אלא כעת המשיב אצל המצוי במידע כלל מדובר אי� שהרי

 30 הנגיש שהמידע לכ� תגרו� GIS בפורמט אליה� המידע העברת כי, כ� א�, העותרי� טענת. ידועי� לא

 31 . יכולה להתקבל אינה – י"במפ לצפייה הנית� המידע מאשר יותר מעודכ� יהיה לציבור

 32 
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 1 מעודכ� מידע העותרי� ברשות שיימצא לכ� תביא העתירה קבלת כי, העותרי� של המוצא שנקודת דומה .20

� 2 והבקשה ייתכ�. נכונה אינה, 3באמצעות יישו� של העותר  הציבור ע� לשת. יוכלו אותו, תמידי באופ

 3 המשיב של הצבאית המחשבי� לרשת ישירות להתחבר אפשרות לה� לתת היא העותרי� של האמיתית

 4 בקבצי המידע להוריד אפשרות מת� �תו, בנתוני� המשיב עור� אותו ועדכו� עדכו� לכל מיד להיחש. וכ�

GIS ,המידע חופש חוק בהוראות הכלול הסעדי� מסל חלק שאינו בוודאי זה סעד א� .� 5, זאת לראות נית

 6 שוטפת ואספקה העותרי� של שוני� לצרכי� המשיב ידי על מתמש� שירות מת� של סעדבקשה לכ, למעשה

 7 המצוי המידע כי רבות טענות, כאמור, לעותרי� כי, עוד יוער. מפתח הוא אותו מוצר על ידי המשיב של

 8, שוב, א�, ואינו מדויק מעודכ� אינו הציבור נחש. לו המידע ולכ� מעודכ� אינו י"מפ ובמפות י"מפ באתר

 9 .   המידע חופש חוק פי על בעתירה הדיו� במסגרת כלולות אינ� זה מסוג טענות

 10 

 11, אצלו מצוי הוא בו בפורמט המידע את לעותרי� להעביר המשיב על כי טענהאופ� מסירת המידע ולל ובאשר .21

 12 הוראות. 3 העותר מפתח אותו היישו� לצור� בו ולהשתמש לעבדו יהיה שנית� כדי, GIS בקבצי, דהיינו

 13, האזנה, צפיה, עיו% לרבות – מידע קבלת" ומגדירות זה בנושא פוזיטיבית הוראה קובעות אינ� החוק

 14".  החזקתו וצורת המידע לסוג בהתא�, אחרת דר( בכל מידע קבלת או מחשב פלט קבלת, צילו�, העתקה

 15 א�, העתקת� או מחשב קבצי קבלת באמצעות מתבקש המידע גילוי בו למקרה ג� עונה אכ� זו הגדרה

 16 לדעת הזכות סגל זאב: ראה( התבקש שבו באופ� דווקא המידע את לתת הרשות חובת את קובע אינו החוק

 17המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי (ה) לחוק קובע כי "7סעי. )). 2000( 123 המידע חופש באור

 18; היה המידע ממוחשב, של המבקש חייבת לעבד את המידע לצרכיובידי הרשות הציבורית ואי% הרשות 

 19", כאשר מטרת סעי. זה לקבוע  כי הוא יופק עבור המבקש באמצעי� המשמשי� דר( קבע את הרשות

 � 20האגודה לזכויות הרשות אינה חייבת להשקיע משאבי� בעיבוד והפקת המידע לצור� מסירתו (ראה עניי

 21החוק אינו מטיל חובה על הרשות כי " ,זה). בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, בהקשר 12, פסקה האזרח

 22הציבורית להיכ% מידע במיוחד עבור מבקש המידע, כגו% סטטיסטיקות למיניה%, שהרשות לא הכינה 

 23לצרכיה, וכ% אי% הוא מחייב את הרשות להפיק עבור מבקש המידע את המידע באמצעי� מיוחדי�. 

 24, 2630" (הצעת חוק את המידע כרצונו המבקש יוכל לקבל אותו חומר גולמי הקיי� בידי הרשות ולעבד

 25מגבש את כלל המידתיות ומורה לרשות, ככל שמתקיי� סייג להעברת המידע,  לחוק 11סעי. ). 397תשנ"ז, 

 26תו( עריכת שינויי� או תו( התניית תנאי� לבחו� א� נית� בכל זאת להעביר המידע, ולו באופ� חלקי "

 27 מרכז לשמירה על הזכות לנוע – משרד הביטחו% נ' גישה 3300/11" (ראה: עע"מ בדבר דר( קבלת המידע

 28 ). 5.9.12( 10)11פסקאות 

 29 

 30 בניגוד, הדיו� לפני הוצג לא הנוהל. המשפטי� משרד נוהל אתבמהל� הדיו� בעתירה  הציגו העותרי� .22

 31, בו לדו� מקו� אי� ולכ�, במהלכו ולא הדיו� טר� האסמכתאות מלוא להציג יש כי קבעה אשר להחלטה

 32 חל הנוהל א� ברור לא כלל כי יוער מהצור� למעלה. אליו להתייחס הזדמנות למשיב ניתנה לא שהרי
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 1 על לכלל כי קובע הנוהל, מקרה בכל א�, המשיב כלפי כלשהו מחייב תוק. לו יש וא� המשיב על ישירות

 2 להסתמ� נית� עליה�, בחוק הסייגי� מתקיימי�  הרשות אצל מצוי הוא בו בפורמט המידע למסור יש פיו

 3המשיב, בענייננו, אכ� הסתמ� על הסייגי� לחוק וא. הסכי� להעביר . אחר בפורמט המידע למסור בהחלטה

 4 לחוק.  11המידע תו� עריכת שינויי� בדבר דר� קבלת המידע, בהתא� להוראות סעי. 

  5 

 6, לב בשי�, שגרתי במידע מדובר ואי� ורגישי� מיוחדי� אפיוני� בעל מידע הוא העתירה מושא המידע .23

 7 מדובר – השני. אד� חיי לסכ� עלולי� זה מידע בהצגת ושיבוש דיוק חוסר ) האחד. היבטי� לשני, בעיקר

 8. הטבע כוחות והשפעת מוקשי� לפינוי הרשות פעילות בשל היתר בי�, לעת מעת המשתנה, דינמי במידע

 9 לנקוט יש כי, המשיב עמדת עלי מקובלת. מסירתו לאופ� הנוגע בכל מיוחדת זהירות מחייבי� אלו היבטי�

 10 לדעת. אמי� ולא משובש יהיה לציבור יוצג אשר המידע בו מצב למנוע כדי והאמצעי� המאמצי� מרב

 11 אחרת במערכת ושילוב� עיבוד� לצור�, GIS בקבצי המידע את ליד� לקבל העותרי� בקשת, המשיב

 12, תיצור זה באופ� המידע שמסירת כיו� להתקבל ראויה אינה, אחרות ממערכות הנלקחות נתוני� ובשכבות

 13 המשיב. מדויק ולא משובש יהיה התהלי� בסו. הציבור לרשות יועמד אשר המידע כי סיכו�, המשיב לדעת

 14 הצבאית המערכת בי� הנתוני� העברת בממשק לשיבושי� חשש עקב לעותרי� GIS קבצי למסור סירב

 15 המידע העברת בעת מתקיי� לא אשר חשש, אד� בחיי לעלות עשויי� אשר שיבושי�, האזרחית והמערכת

 16יובהר כי מדובר בחשש  .אותו המקבלי� הנוספי� המוסמכי� והגורמי� י"למפ העברתו ובעת PDF בפורמט

 17אלא חשש הנובע סוגיה נפרדת בה נער� דיו� לעיל, שאינו קשור לנושא היות הנתוני� מעודכני� א� לאו, 

 18אזרחית פרטית, שאינה מפוקחת על ידי גור� למערכת מעצ� העברת הנתוני� מהמערכת הצבאית 

 19 ממשק בי� המערכות השונות. בשל שיבוש אפשרי בציבורי כלשהו, )ממשלתי

 20 

 21, המידע של המיוחד אופיו בי� השילוב. בעיני סבירה והיא המקצועיי� ביועציו נתמכת המשיב עמדת .24

 22 עשוי אשר בפורמט המידע מסירת כי חשש מגבש אכ� GIS  קבצי של הטכניי� האפיוני� ע� יחד, כאמור

 23 של בשלומו או בביטחונו או הציבור בביטחו� תפגע לציבור המידע הצגת באופ� וסטיות לשיבושי� להביא

 24יוזכר כי . לחוק) 1)(א(9 בסעי. הקבוע הסייג הוראות על להסתמ� המשיב היה רשאי, אלו בנסיבות. אד�

 25) לחוק הוא "מבח� החשש" ולא מבח� "הוודאות הקרובה" (ראה: 1(א)(9האיזו� הראוי ליישומו של סעי. 

 26 המשיבהיה  רשאי עוד)). 10.11.16(פרופ' יאיר אורו% נ' ראש אג* הפיקוח על ייצוא בטחוני  4928/15עע"מ 

 27, הציבור לרשות ועומד פורס�, הותובמ, שהמידע כיו�, לחוק) 4(8 בסעי. הקבוע הסייג הוראות על להסתמ�

 28 לציבור נמסר במהותו שהמידע לכ� לב בשי�. בלבד פסיבי אלא במידע אקטיבי שימוש מאפשר אינו א� ג�

 29 או הנוחות שאי הרי, לעצמו לערו� יכול אד� כל אות�, GIS בקבצי לשלבו וא. בו להשתמש שנית� ולכ�

 30 בפורמט המידע מסירת אי בשלאו לאד� אחר  3עותר ל להיגר� שעשויי� י�, טכניי� או אחרי�,הקשי

 31 שיפיקו לתוצרי� אחריות עצמו על לטול המשיב לחייב נית� לא. העתירה קבלת י�מצדיק �אינ ,שהתבקש

 32 עשויי� אשר מנזקי� לחשוש, חובתו וא., המשיב זכות. לה� שיימסר ככל, המידע עיבוד לאחר העותרי�
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 1 המשיב החלטת. אלו נזקי� כנגד זהירות אמצעי ולנקוטלגורמי� פרטיי�  המידע העברת עקב להיגר�

 2 מקו� רואה ואיני לחוק 11, הציעה פתרו� מידתי על פי סעי. הרלוונטיי� השיקולי� כלל בי� כראוי איזנה

 3. לחוק) ד(17 סעי. הוראות מכוח ג� המשפט בית של אחרת לקביעה מקו� אי�, כאמור. בהחלטתו להתערב

 4הוא בעל עצמה גבוהה יותר מול עצמת  GISבפורמט דווקא כי העניי� הציבורי בהעברת הקבצי� אי� לקבוע 

 5 הפגיעה בביטחו� הציבור או בביטחונו או בשלומו של אד�, א� תותר העברת הקבצי� באופ� בו התבקשו.

 6 

 7 . 2 10,000  בס� המשיב בהוצאות יישאו העותרי�. נדחית העתירה, האמור כלל לאור .25

  8 

 9  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  26, י"ג תמוז תשע"חנית� היו�,  

                   10 

 11 

  12 

  13 
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