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)בהתאם לחוק חופש המידע  שבסימוכין טמנה בחובה שתי בקשות שונות לקבלת מידע פנייתכם

 כדלקמן: נשיבכםעליהן  "(החוק( )להלן: "1998-התשנ"ח

פירוט הסכמים לקבלת ולרכישת אוספים שחתמה הספריה הראשונה ל" באשר לבקשתכם .א

ועד למתן מענה לבקשה זו. נבקש לקבל גם את העתקי  1.1.2010עם גורמים שונים החל מ 

 ה וזאת בשל הטעמים שלהלן:הוחלט לדחות" ההסכמים עצמם על נספחיהם

 שיבוש תפקודה התקין של הספרייה הלאומית( לחוק: 1)ב()9סעיף טעם ראשון: 

פועלת היא ויה הלאומית יספרוקמה הה 2007-בהתאם לחוק הספרייה הלאומית, תשס"ח  .1

ה יי( לחוק זה כי על הספר1)4ע בסעיף בין היתר נקבלשם הגשמת המטרות שנקבעו בו. 

לאסוף, לשמר וטפח את אוצרות הידע, המורשת והתרבות, ובכלל זה להרחיב הלאומית "

 ".ולהעשיר את אוספי הספריה

פירוט ההסכמים בתחום קבלת ורכישת אוספים יובילו, קרוב כי הספרייה הלאומית סבורה  .2

בכך בעצם קבלת לוודאי, להימנעות גורמים עתידיים מלהתקשר עם הספרייה הלאומית. 

הראשונה הנ"ל תפגע ביכולתה להגשים את מטרותיה, וביניהן את מטרת איסוף,  בקשתכם

  הרחבת והעשרת אוספי הספרייה, ויסוכל רצון המחוקק.

 המידע נוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים( לחוק: 6)ב()9סעיף טעם שני: 

 –אדרבא אין כל עניין ציבורי בפרסום המידע, , מופרד הימנובהמשך לטעם הקודם, וכן ב .3

פרסום המידע יוביל לפגיעה בהתנהלות הספרייה הלאומית ובכך לפגיעה באינטרס הציבורי 

 על בסיסו היא הוקמה מכוח חוק.

המידע הנדרש הינו מידע סודי הנוגע לעניינים מסחריים ומקצועיים של הספרייה הלאומית.  .4

סודיותם מקנה  ידי אחרים.-ההסכמים אינם נחלת הרבים ולא ניתן לגלותם בנקל על

ומתנים עם גורמים שונים, ובפרט עם פרטים )עליהם -לספרייה הלאומית יתרון במשאים



ובכך לפגוע  יה הלאומיתימשכך, גילוי עלול לפגוע בחלק מיתרונות הספר יפורט עוד להלן(.

 לעמוד במטרותיה. הביכולת

מה ייה הלאומית, גופים שיעשו עסקים עם הספרלהמעיט מעלול  גילוי המסמכיםזאת ועוד,  .5

 לתה לעמוד במטרותיה.יכובפגע י שגם

 ( לחוק: גילוי ההסכמים אף מהווה פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף טעם שלישי: 

חלק מההסכמים נעשו עם אנשים פרטיים, ומשכך גילויים יפגע בפרטיותם. כידוע, פרטים  .6

כלכליות של אדם מצויים בגרעין הקשה של מושג הפרטיות ולכן -אודות זיקותיו העסקיות

 .בפרטיותו תפגעפרסומם בלא הסכמתו 

  כאלה ואחריםבשל כך העברת ההסכמים ובהם מצויים, בין השאר, סכומים, פרטים  .7

העוסקים במועדי ודרכי העברת האוספים וכיוצ"ב תפגע בפרטיות הפרטים עמם הספרייה 

 הלאומית התקשרה.

יצוין עוד כי מלבד תניות סודיות משתמעות, קיימות בחלק מההסכמים תניות סודיות  .8

מפורשות, ומשכך גילויים יהווה הפרה של התחייבויות הספרייה הלאומית על כל המשתמע 

 גיעה באמינות, פגיעה כספית ועוד(.פלרבות מכך )

 

פירוט האוספים שנתקבלו בפועל בספריה )באופן מלא או השנייה ל" לבקשתכםבאשר  .ב

ועד  1.1.2010חלקי( מגורמים שונים, בין אם היה הסכם בגינם ובין אם לאו, החל מיום 

 הוחלט לקבלה, שכן זו תקדם את מטרות הספרייה הלאומית," ליום מתן התשובה לבקשה

ה ועוד. יצוין במאמר מוסגר כי ייוביניהן מתן לציבור נגישות הולמת וסבירה לאוספי הספר

 שנתקבלו בפועל בספרייה הלאומיתם רבים להתעדכן ולהתרשם מאוספי הנכם מוזמנים

אתר האינטרנט שלה: באמצעות 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Pages/default.aspx. 

 

 ת האוספים ומסומנת כנספח א'.מצורפת בזאת רשימ

 

לעתור נגד החלטה זו לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים,  זכותכם– לידיעתכם .9

 .2000-התש"ס

 

 בברכה,

 אורלי סימון                        

 הממונה מטעם חופש המידע

 הספרייה הלאומית       


