
  
 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

    

  סיעורכי די� לקידו� מנהל תקי� (ע"ר) נ' מועצה מקומית ג'ול 15�06�57048 עת"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

1  
 5מתו

 
  אלכס קיסרי  שופטה כבוד בפני 

 
 

 עותרת

  
 עורכי די� לקידו� מנהל תקי� (ע"ר)

  
  נגד

 

  
 משיבה

  
 סימועצה מקומית ג'ול

  
 

 פסק די�

  1 

 2בעתירה מבקשת העותרת צווי� המורי� למשיבה להקי� אתר אינטרנט ולפרס� בו את  .1

 3  המידע הנדרש על פי הוראות הדי�, כפי שיפורט להל� בפסק די� זה. 

  4 

 5העותרת היא עמותה הפועלת, כפי טענתה, לאכיפת כללי מנהל תקי� וטוהר מידות בשירות  .2

 6ו לפקודת 13את חובתה הקבועה בסעי�  טענתה העיקרית היא שהמשיבה איננה ממלאתורי והציב

 7, ב לפקודת העיריות248הוראת סעי�  המועצות המקומיות (נוסח חדש), המחיל על המשיבה את

 8 .שעניינו הקמת אתר אינטרנט ופרסו� מידע באמצעותו

  9 

 10בתשובתה לעתירה טענה המשיבה כי היא הקימה אתר אינטרנט, אלא שמחמת טעות במענה  .3

 11עותרת נמסרה לה כתובת שגויה של האתר, ומכא�, ככל הנראה, טענת לפנייתה המוקדמת של ה

 12העותרת שהמשיבה לא הקימה אתר כנדרש. עוד טענה המשיבה שתוכ� אתר האינטרנט שלה עונה על 

 13הנדרש, וכי היא א� מפרסמת מעת לעת מידע באתר אינטרנט פרטי שכתובתו היא 

www.myjulis.co.il היא ממלאת את חובתה. בד 
 14נתתי  22.10.15יו� המוקד� שהתקיי� ביו� , ובכ

 15למשיבה שהות של שלושה חודשי� על מנת לוודא שאתר האינטרנט שלה, להבדיל מהאתר הפרטי, 

 16  אכ� פועל, ושנכללי� בו כל פרטי המידע הנדרשי� על פי הוראות הדי�.

  17 

 18הגישה העותרת הודעה שבה היא טענה שעל א� ההחלטה שניתנה בדיו�  21.1.16ביו�  .4

 19וקד�, לא העלתה המשיבה לאתר האינטרנט שלה תכני� נוספי� על אלה שהיו בו אז. לטענתה המ

 20היא שבה ופנתה אל המשיבה בנושא זה א
 זו לא ענתה לפניותיה. העותרת צירפה להודעתה דוחות 

 21וזהו הדוח  –בדיקה של תוכ� אתר האינטרנט שהיא ערכה במועדי� שוני� לאחר הדיו� הקוד�, לרבות 

 22  "). דוח הבדיקה(" 21.1.16ביו�  –טי לפסק די� זה הרלוונ

  23 
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 1התקיי� דיו� בעתירה, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדי� ועיינתי בחומר שהוגש  6.3.16ביו�             

 2  אני מחליט לקבלה.

  3 

5.  � 4ו לפקודת 13ב לפקודת העיריות, שכאמור הוחל ג� על מועצות מקומיות מכוח סעי� 248סעי

 5  קובע: המועצות המקומיות,

  6 

 7ב. עיריה תקי� ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלו�, שבו 248"

 8   �תפרס�, בי� השאר

 9וכ� מידע בנוגע אליה ששר הפני� פרס� בהתא�  שעליה לפרס�מידע  )1(

 10פרסו�  –להודעת העיריה, לאחר שהשר פרסמו; בפסקה זו, "פרסו�" 

 11  על פי די� ברשומות או בעיתו�;

 12המועצה בדלתיי� פתוחות, לא יאוחר משני ימי פרוטוקולי� של ישיבות  )2(

 13עבודה מיו� אישור� במועצה, והקלטות או תמלילי� של ישיבות 

 14  .(ההדגשה הוספה, א"ק) "כאמור;

  15 

6.  � 16) קובע כי על המועצה לפרס� מידע באתר אינטרנט א
 אינו מפרט מהו, ואילו 1ב(248סעי

 � 17אפוא מהו המידע שעל המשיבה לפרס�  ) מגדיר את המידע החייב בפרסו�. השאלה היא2ב(248סעי

 � 18לפקודת העיריות ובסעי�  277). מענה חלקי לשאלה זו נית� למצוא בסעי� 1ב(248כמתחייב מסעי

 19. הוראות סעיפי� אלה מחייבות את הרשויות 1950,(א) לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א157

 20. הוראה נוספת נית� למצוא המקומיות לפרס� את שיעורי הארנונה השנתית והמועדי� לתשלומה

 � 21(ב) לפקודת העיריות, המחייבת פרסו� של תמצית הדוחות הכספיי� מדי שנה בשנה. עוד 216בסעי

 22נית� למצוא בפקודת העיריות הוראות נוספות בדבר חובת פרסו� באינטרנט, אול� מטעמי קיצור לא 

 23ועצות מקומיות בכלל ולמשיבה מצאתי לנכו� לפרט�, ובמיוחד כ
 כאשר יש ספק א� ה� רלוונטיות למ

 24  בפרט, ומכל מקו� העותרת ג� לא טענה בעניינ�. 

  25 

 26הוראות המחייבות את המשיבה, ככל רשות מנהלית, לפרס� מידע על פעולותיה נית� למצוא  .7

 27ובתקנות חופש  ")חוק חופש המידע(" 1998,בחוק חופש המידע, תשנ"ח –ג� בדבר חקיקה אחר 

 28  לחוק חופש המידע קובע: 5"). סעי� חופש המידעתקנות (" 1999,המידע, תשנ"ט

  29 

 30. (א)  רשות ציבורית תפרס� די� וחשבו� שנתי, שיכלול מידע על אודות 5"

 31פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; הדי� 

 32וחשבו� יכלול ג� דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית, 

 33  ח זה בנפרד.ואול� רשאי הוא לפרס� דיוו
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 1שר המשפטי�, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי   (ב)

 2) 10) עד (6(�) ו1לקבוע, לגבי רשות ציבורית מסוימת, כאמור בפסקאות (

 3להגדרה "רשות ציבורית", או לסוגי� של רשויות ציבוריות, תקופה 

 4  אחרת לפרסו� של הדי� וחשבו�.

 5  ".� ודר+ פרסומו, ייקבעו בתקנותהוראות בדבר מתכונת הדי� וחשבו  (ג)

  6 

 7של תקנות חופש המידע מפרטת את תוכ� הדי� וחשבו� השנתי שעל רשות ציבורית  6תקנה  .8

 8 לפרס�, והיא קובעת:

  9 

 10  –. די� וחשבו� שנתי של רשות ציבורית יכלול, בי� השאר 6"

 11פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמ+ שלה; שמות בעלי  )1(

 12  בכירי�, העומדי� בראש אגפי�, יחידות סמ+ הרשות;תפקידי� 

 13  תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית; )2(

 14מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניה� של  )3(

 15לחוק ושל בעלי תפקידי� אחרי� שתפקיד� טיפול  3הממונה לפי סעי, 

 16  בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמ�;

 17פרישת�  �הציבורית, הנותנות שירות לאזרח  לגבי יחידות ברשות )4(

 18  הגאוגרפית, וכ� מעני� ודרכי ההתקשרות ע� כל סניפי היחידות;

 19  סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת; )5(

 20  סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית; )6(

 21  תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת; )7(

 22בשנה החולפת לפי סעיפי פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית  )8(

 23  התקציב;

 24  תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית; )9(

 25רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה  )10(

 26  החולפת;

 27המקומות והמועדי� שבה� נית� לעיי� בהנחיות המינהליות הכתובות  )11(

 28  לחוק; 6שלפיה� פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעי, 

 29תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומי� לפי  )12(

 30  ; 1981�חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 31  קרנות ומלגות שבמימו� הרשות הציבורית; )13(

 32תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות  )14(
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 1  פירוט שמותיה� של המוסדות והיק, התמיכה שנית� לכל אחד מה�;

 2רשימת החוקי� שהשר העומד  �ית שהיא משרד ממשלה ברשות ציבור )15(

 3בראש המשרד ממונה על ביצוע�, וכ� פירוט הרשויות הציבוריות 

 4  והתאגידי� שהמשרד אחראי על תחומי פעילות�;

 5המקומות והמועדי� שבה� נית� לעיי� בחוקי העזר  �ברשויות מקומיות  )16(

 6  ".שלה

  7 

 8, הקובעת את תוכ� הדוח השנתי שעל לתקנות חופש המידע 7בענייננו רלוונטית ג� תקנה  .9

 9  הממונה על חופש המידע לפרס�:

  10 

 11  . דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את כל אלה:7"

 12  מספר הבקשות למידע שהוגשו במהל+ השנה החולפת; )1(

 13מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכ� מספר הבקשות   )  2(

 14שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תו+ שנענו בחיוב ומספר הבקשות 

 15  חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע;

 16  לחוק; 7שיעורי הבקשות שנענו במועדי� השוני� הקבועי� בסעי,   )3(

 17  מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה;  )4(

 18תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה, ושיש לה�   )5(

 19  ".חשיבות לציבור

  20 

 21כמסתבר מדוח הבדיקה, המידע שפרסמה המשיבה באתר האינטרנט שלה הוא חלקי בלבד            

 � 22) לפקודת העיריות, והוא כלל רק פרוטוקול של ישיבת מועצה אחת (זו 2ב(248לאור מה שנדרש בסעי

 23). בקשר לכ
 ראוי להעיר שבדיקת תוכ� אתר האינטרנט בסמו
 למועד 13.5.15שהתקיימה ביו� 

 24כתיבת פסק הדי� העלתה שבינתיי� נוספו לאתר פרוטוקולי� של שלוש ישיבות מועצה שהתקיימו 

 25, אול� לא נכללו בפרסו� תמלול והקלטות של הישיבות. עוד מסתבר שבאתר 2015בחודש נובמבר 

 � 26של תקנות  7,ו 6לחוק חופש המידע ומתקנות  5האינטרנט לא נכלל די� וחשבו� שנתי, כמתחייב מסעי

 27ש המידע, הג� שנית� למצוא באתר האינטרנט חלק מ� המידע האמור להיות כלול בדי� וחשבו� חופ

 28  השנתי. 

  29 

 30בשולי הדברי� ראוי לציי� את הפרסו� של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד  .10

 31המשפטי� בדבר "חובות פרסו� באינטרנט החלות על רשויות מקומיות" 

http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Consent/Explain/Pages/inter32 

net.aspx 33של רשויות מקומיות, . בפרסו� זה מפורטי� הנושאי� האמורי� להופיע באתרי אינטרנט 

http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Consent/Explain/Pages/internet.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Consent/Explain/Pages/internet.aspx
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 1וכ� התכני� והמידע שעל הרשויות המקומיות ה� מכוח חוק המידע ה� מכוח הוראות די� אחרות, 

 2שוני� ומכוח פקודת המועצות המקומיות. בדיקת  לכלול באתרי האינטרנט שלה� מכוח דברי חקיקה

 3של  אתר האינטרנט של המשיבה מביאה למסקנה שהעותרת צודקת בטענתה שאתר האינטרנט

 4  המשיבה אינו ממלא אחר דרישות הדי�.

  5 

 6המסקנה המתבקשת היא שבניגוד לטענתה של המשיבה, אתר האינטרנט שלה איננו כולל את  .11

 7כל התכני� ופרטי המידע שהיא חייבת לפרס�, ובמיוחד אלה הקבועי� בחוק ובתקנות חופש המידע, 

 8ינטרנט את כל פרטי המידע ולכ� יש מקו� לקבל את העתירה ולהורות למשיבה לפרס� באתר הא

 9הנדרשי� ובמתכונת הנדרשת על פי הוראות כל די�. לצרכי התארגנות נית� למשיבה פרק זמ� של 

 10  תשעי� ימי� לצור
 ביצועו של פסק הדי�. 

          11 

 12  .. 10,000המשיבה תשל� לעותרת שכר טרחת עורכי די� בסכו� של          

  13 

 14  , בהעדר הצדדי�.2016מר0  23, י"ג אדר ב' תשע"ונית� היו�,  

                15 

 16 

  17 

  18 

  19 




