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 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 
 

 פסק-דין
 

 1 העתירה

 2 חוק חופש המידע -)להלן  1978-לפניי עתירה מינהלית, לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח .1

 3ידה -(, בעניין נוהלי משטרת ישראל המסדירים את השימוש באמצעים המוגדרים עלהחוקאו 

 4ואשר משמשים אותה לצורך התמודדות עם אירועי הפרות " )אפ"ק(, אמצעים פחות מקטלנייםכ"

 5אירועים המתפתחים במסגרת הפגנות והתקהלויות שונות לכדי אירועים  -השאר -סדר, ובין

 6 אלימים ומסוכנים.

 7 

 8 220.010.12מס'  נוהל הפעלה ושימוש במכת"זהעתירה מתמקדת בשלושה נהלים:  .2

 9מס'  פעלה ושימוש באלה באירועי הפרות סדרנוהל ה(; נוהל מכת"ז -)מכונית התזה;  להלן 

 10 -)להלן  220.010.15מס'  ונוהל הפעלה ושימוש ברימון הלם(; נוהל אלה -)להלן  220.010.18

 11, לעיון הציבור את משטרת ישראל(. במשך שנים רבות העמידה המשיבה, נוהל רימון הלם

 2021-12כון הנהלים בשנים , ללא כל השמטות או מחיקות. ואולם, עם עדבנוסחם המלאהנהלים, 

 13, החליטה המשטרה לפרסם את הנהלים התקפים, אגב הסתרה, באמצעות מחיקה, של 2020
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 1חלקים מהותיים ניכרים, הנוגעים הן לתיאור האמצעים והן לאופן השימוש בהם. בעתירתן ביקשו 

 2פן , כי המשיבה תחשוף באוהאגודה לזכויות האזרח בישראל והתנועה לחופש המידעהעותרות, 

 3 מלא וללא השמטות את הנהלים האמורים, כפי שנהגה בעבר.

 4 

 5בעקבות הגשת העתירה והדיון המקדמי שהתקיים בגדרה, החליטה משטרת ישראל  .3

 6ידה לאחרונה, -, ובכללם אלו שהוסתרו עללתיאור האמצעיםלחשוף את כל הפרטים הנוגעים 

 7שעניינם  -ה סעיפים בכל נוהל שניים עד שלוש -סעיפים בודדים אך עמדה על הצורך בהסתרת 

 8פי עמדת המשטרה, אין לחשוף את -. עללאופן הפעלת האמצעיםהוראות קונקרטיות ביחס 

 9 לא תמסור( לחוק חופש המידע, הקובע כי רשות 1)א()9הסעיפים האמורים, זאת לאור סעיף 

 10ם. בנוסף מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון הציבור, או בביטחונו או בשלומו של אד

 11( לחוק, שכן גילויו 1)ב()9עליה למסור את המידע הן לפי סעיף  אין חובהטוענת המשיבה, כי 

 12עלול לשבש את הִתפקוד התקין של המשטרה ואת יכולתה לבצע את תפקידיה; והן לפי סעיף 

 13( לחוק, הקובע כי רשות ציבורית העוסקת באכיפת החוק אינה חייבת למסור מידע הנוגע 8)ב()9

 14טות העבודה ולנהליה, אם גילוים עלול לגרום לפגיעה בפעולות האכיפה. הדיון בעתירה לשי

 15נסוב, אפוא, בעניין תחולת הסייגים לחשיפת מידע שבסעיפי החוק האמורים, על המידע המוסתר 

 16 בנהלים, שהצטמצם כאמור לסעיפים בודדים.

 17 

 18 הרקע העובדתי

 19 ספחיהם ומטיעוני הצדדים. הטענות על נ-להלן הרקע העובדתי העולה מכתבי .4

 20 

 21במסגרת פעילותה של משטרת ישראל לשמירת הסדר הציבורי, עושה היא לעיתים שימוש 

 22השאר, במהלך הפרות סדר, -ידה כ"אמצעים פחות מקטלניים"; זאת, בין-באמצעים המוגדרים על
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 1אמצעים שלעיתים מתפתחות, במסגרת התקהלויות שונות ,לכדי אירועים אלימים ומסוכנים. בין ה

 2הללו נמצאים גם המכת"ז, האלה ורימון ההלם, שהפעלתם נעשית בהתאם לנהלים הספציפיים 

 3פי -ידי אגף המבצעים של המשטרה. השימוש באמצעים אלו נועד, על-לעיל, אשר נערכו על

 4פי -הנהלים האמורים, למקרים שבהם מתקיימות הפרות סדר חמורות או אלימות, שאותן יש על

 5במסגרת תפקידי המשטרה לשמור על הסדר הציבורי במהלך ההתקהלויות, ולמנוע דין לפזר; זאת 

 6הפרות סדר העולות כדי פגיעה בשלום הציבור או שלום אדם וביטחונו. בנוסף לנהלים הספציפיים 

 7, שמטרתם להסדיר באופן כללי את כללייםהחלים על כל אמצעי אפ"ק, נקבעו גם "נוהלי אב" 

 8נוהל הטיפול המשטרתי  -טיפול המשטרה בהפרות סדר שבהן נדרש להפעיל כוח ואמצעים 

 9. הנהלים, הן 220.010.11מס'  ונוהל הפעלת אמצעים 220.010.10מס'  באירועי הפרות סדר

 10י הכלליים והן הספציפיים, מפרטים את הרקע לצורך בשימוש בכל אמצעי, הבסיס החוק

 11להפעלתו, המדרגים שבהם ניתן לעשות שימוש באמצעי, הסמכות המאשרת את השימוש 

 12באמצעי, הסדרת תחומי האחריות בתוך המשטרה לכל שלב בנוהל, תיאור האמצעי, השיטה 

 13להפעלתו, חובות התיעוד והדיווח בעת השימוש באמצעי, הליכי הכשרה והסמכה הנדרשים 

 14 ד. להפעלת האמצעי, הוראות בטיחות ועו

 15 

 16בגדרה של עבודת מטה רחבה שהתבצעה בשנים האחרונות באגף המבצעים במשטרת  .5

 17ישראל, נבחנו כלל נוהלי הטיפול באירועי הפרות סדר, לרבות נוהלי השימוש באמצעים השונים. 

 18בהתאם לחוק חופש המידע, וכן במסגרת עתירה מנהלית כוללת לחשיפת כלל נוהלי המשטרה, 

 19האגודה לזכויות האזרח נ' המשרד לביטחון  65106-07-18מ עת" - 1ידי עותרת -שהוגשה על

 20פרסמה המשטרה בשנים האחרונות נהלים רבים, ובכללם גם נהלים הקשורים  -( 28.6.20) הפנים

 21להפעלת כוח ושימוש באמצעים השונים. הפרסום הנרחב של הנהלים, בפורטל הנהלים 

 22פי צרכים מקצועיים ומבצעיים. -על והוא מתעדכן מעת לעת, 2020המשטרתי, בוצע בחודש יולי 
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 1הנהלים פורסמו לציבור, חלקם בגרסתם המלאה, וחלקם בגרסה חלקית, הכוללת הסתרה 

 2)במסגרת "השחרה"( של סעיפים מסוימים, אשר לשיטת המשטרה חלים לגביהם סייגים לחשיפת 

 3ההנחיות השלימה המשטרה את פרסום  2021מידע, לפי הוראות חוק חופש המידע. בחודש מארס 

 4ם( -הדין בעת"מ )י-המנהליות שלפיהן היא פועלת, בהתאם ללוח זמנים שהוסכם ועוגן בפסק

 5במסגרת זו נותרו חסויים מפני  )לעיל(.האגודה לזכויות האזרח בישראל בעניין  65106-07-18

 6השאר, לתיאור האמצעים והפעלתם, כאשר במקום כל אחד -הציבור סעיפים רבים הנוגעים, בין

 7 ". חשיפת שיטות, פעולה ואמצעים-סעיף זה נמחק לאור איים נרשם ההסבר: "מהסעיפ

 8 

 9כאן המקום לציין, כי במהלך השנים חשפה המשטרה, במסגרת בקשות לפי חוק חופש  .6

 10המידע, את הנהלים הקודמים בעניין הפעלת האמצעים האמורים, זאת אגב הסתרה של סעיפים 

 11סית שנעשתה בנהלים החדשים. הנהלים החדשים בודדים בלבד, לעומת ההסתרה הנרחבת יח

 12המסגרת קובע את " 1פרק נערכו לפי דפוס דומה קבוע, שכלל את הפרקים הגלויים שלהלן. 

 13", ומפנה להוראות החוק הרלבנטיות הבסיס החוקימפרט את " 2פרק ". הכללית של הנוהל

 14הפגנות  - מדרג א'ר: "העילות המתירות שימוש באמצעי כזה או אח -ולמדרגים של הפרות הסדר 

 15ציות להוראות -הפרת סדר ציבורי ואי - מדרג ב'"; "אין הפרה של הסדר הציבורי -שקטות 

 16ציות להוראות המשטרה תוך התנגדות -הפרת הסדר הציבורי ואי - מדרג ג'"; "המשטרה

 17ציות להוראות המשטרה, תוך התנהגות אלימה, -הפרת הסדר הציבורי ואי - מדרג ד'"; "אלימה

 18" של הגופים והגורמים הרלבנטיים במשטרה. תחומי האחריותמפרט את " 3פרק ". שה וחמורהק

 19 7-9פרקים " אודות הפעילות המבצעית והשימוש באמצעים. תיעוד ודיווחעניינו " 6פרק 

 20מתייחסים להכשרה ושימוש באמצעים, לאימוני שמירת הכשירות ולבטיחות. בעת פרסום הנהלים 

 21, שהוסתר ברובו, 4פרק . 5-ו 4בפרקים הושמטו מרבית הסעיפים  2021 העדכניים בחודש מארס
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 1". מכאן הפעלת האמצעי"-, מתמקד בפרטים הנוגעים ל5ופרק "; תיאור האמצעי"-מתייחס ל

 2 אפנה לסקירת הנהלים הספציפיים.

 3 

 4( מחליף, כפי שמצוין בו, את הנוהל הקודם 220.010.12)מס'  נוהל השימוש במכת"ז . 7

 5(. המכת"ז הוא אמצעי לפיזור הפגנות, המתיז סילון מים בעוצמה חזקה 90.221.111.004)מס' 

 6לעבר מתקהלים ומפרי סדר. בנוסף למים, מתיז המכת"ז לעיתים גם צבע ונוזל "בואש" עם ריח 

 7רג ג' והשימוש בו הוא נפוץ ביותר. בנוהל החדש סירחון. מדובר באמצעי שמותר לשימוש במד

 8, הוסתר מידע רב הנוגע לתיאור האמצעי ולשיטות הפעלתו. שמונה מתוך 2021שפורסם בשנת 

 9", הוסתרו והפרט היחידי שהיה גלוי תיאור האמצעי, שכותרתו "4תשעת סעיפי המשנה של פרק 

 10 5". בסעיף התזה על גבי משאיתמכונת בעניין תיאור האמצעי היה כי משמעות המכת"ז היא "

 11פי -", הוסתרו שני סעיפים מתוך שבעה המתייחסים, עלהפעלת האמצעילנוהל, שכותרתו "

 12". ואולם, מיקום הפעלת האמצעי" ול"טווחי הפעלת האמצעיהפרפראזה שמסרה המשטרה, ל"

 13ידי המשטרה, הופיע מידע רב בפרקים הנוגעים לתיאור -בנהלי המכת"ז שנחשפו בעבר על

 14האמצעי והפעלתו, ובכלל זה פורטו מגבלות השימוש הנוגעים לטווח התזת המים מגופו של אדם  

 15מטרים. העותרת מציינת, כי  25 -מטרים, ולטווח התזת המים לעבר ראשו של אדם  20 -מטרים 

 16, לאחר עדכון הנהלים בנושא 15.9.20בדיון שקיימה הוועדה לביטחון הפנים של הכנסת ביום 

 17ח לפיזור הפגנות באמצעות מכת"ז ופרשים, חשפה המשטרה את הנוהל המלא, השימוש בכו

 18מטר בנוהל  13-מטרים בנוהל הישן, ל 20-שלפיו הקטינה את טווח השימוש המותר במכת"ז מ

 19 ידה בדיון הפומבי בוועדת הכנסת.-החדש. המשיבה לא חלקה על חשיפת המידע האמור על

 20 

 21מחליף, כפי שמצוין בו, את הנוהל הקודם  (,220.010.18החדש )מס'  נוהל האלה .8

 22-(. בעת פרסום הנוהל החדש הוסתרו שלושה סעיפים בפרקים הנוגעים ל90.221.111.003)
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 1", כאשר נותרו גלויים בפרקים אלה רק שני סעיפים הפעלת האמצעי"-" ותיאור האמצעי"

 2וכי השימוש  " במשטרת ישראל,אושרו לשימושכלליים, שלפיהם השימוש ייעשה רק באלות ש"

 3ייעשה בידי שוטר שעבר הכשרה מתאימה. הנוהל קבע, בטבלת המדרגים, כי האלה מותרת 

 4"; אך הדיפה, מעצר ופיזורלצורך " -", ובמדרג ג' הדיפה ומעצרלצורך " -לשימוש במדרג ב' 

 5כאמור, פירוט השימוש באלה במדרגים השונים, נותר מוסתר. לעומת זאת, בנוהל הקודם 

 6הן האמצעים עצמם;  -רה, פורטו בהרחבה ניכרת, וללא כל הסתרה או השמטה שפרסמה המשט

 7המצבים האפשריים לשימוש הן התנאים לשימוש באלה לשם הדיפה ופיזור של מפרי סדר; והן "

 8לחץ הגנה, הדיפה, השתלטות בשיטת " -" ואופן השימוש באלה בסיטואציות השונות באלה

 9 " וחבטות. בריח

 10 

 11(, מחליף, כפי שנקבע בגדרו, את הנוהל 220.010.15)מס'  ימון הלםנוהל השימוש בר . 9

 12(. רימון הלם הוא אמצעי לפיזור הפגנות, המושלך לעבר ההמון 90.221.111.003הקודם )מס' 

 13פי הנוהל, הוא -והשפעתו רחבת היקף, שכן הוא מייצר פיצוץ המלווה ברעש חזק ואור מסנוור. על

 14הלים האחרים, בעת פרסום נוהל השימוש ברימון הלם נותרו מותר לשימוש במדרג ג'. בדומה לנ

 15המפרט  5ובפרק שעניינו "תיאור האמצעי",  ,4בפרק חסויים כמעט לחלוטין מרבית הסעיפים 

 16את "הפעלת האמצעי". שני הסעיפים הבודדים שהיו גלויים בפרק "הפעלת האמצעי" כוללים 

 17לטיפול בהפרות סדר לצורך פיזור מפרי השימוש ברימון הלם נועד מידע כללי בלבד, שלפיו "

 18". השימוש ברימון הלם יעשה בהתאם לתנאי הסביבה והשטח המאפשרים הטלתו", וכי "הסדר

 19ידי המשטרה במלואו במשך שנים לא מעטות, פורטו בהרחבה -בנוהל הקודם, שכאמור נחשף על

 20, נמסרו בנוהל "תיאור האמצעינתונים אודות רימון ההלם עצמו ואופן השימוש בו. בפרק "

 21הקודם פרטים אודות רימון ההלם, זמן ההשהיה של הפיצוץ, עוצמת הפיצוץ בזיקה לרדיוס 

 22השימוש ברימון הלם מטרתו להמם את המתפרעים באמצעות ממקום הפיצוץ; וכן צוין, כי "
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 1" פורטו בנוהל כללי זהירות". בפרק שכותרתו "אפקט של הדף, רעש וסנוור לפרק זמן קצר

 2ים שונים בעניין אופן הפעלת האמצעי. ואולם, כאמור, בנוהל החדש נותרו חסויים כל הקודם תנא

 3 ". הפעלת האמצעי" ובדבר "תיאור האמצעיהסעיפים הכלולים ב"

 4 

 5כאמור, בעקבות הערות שנשמעו בדיון המקדמי, החליטה המשטרה לגלות את תכנם של  .10

 6הסעיפים החסויים נותרה אפוא  מרבית הסעיפים שלא נחשפו בנהלים המעודכנים; ורשימת

 7 השימוש באמצעים.  לאופןמצומצמת, והתמקדה בסעיפים בודדים מבין אלו הנוגעים 

 8 

 9 טיעוני הצדדים

 10 תוטיעוני העותר

 11העותרות גורסות, כי המידע המבוקש הכרחי לשם מימוש זכות הציבור לדעת בעניין  .11

 12הנוגע לזכויות יסוד, וחיוני כדי לפקח על פעילותה של רשות שלטונית בעת הפעלת כוח כלפי 

 13אזרחים; וכי חשיפת המידע חיונית לשם הרתעת המשטרה מפני עשיית מעשים החורגים מהמותר 

 14במשטרה. לטענתן, לעומת האינטרס הציבורי הברור שבחשיפת המידע,  וכן להגברת אמון הציבור

 15הציגה המשיבה רק חששות בעלמא, חסרות ביסוס והיגיון בנוגע למפרי סדר בודדים בתוך הציבור 

 16הרחב שכלפיו מופעלים האמצעים. הן מוסיפות ומדגישות, כי העתירה הייתה מוצדקת שכן 

 17ידה קודם לכן. העותרות מברכות -וטל שהוסתר עלבעקבות הגשתה חשפה המשטרה מידע לא מב

 18על כך שבעקבות הגשת העתירה שינתה המשיבה את עמדתה בעניין גילוי הסעיפים הנוגעים 

 19; אך לטענתן החשיפה בשלב המאוחר מלמדת על פגם חמור בשיקול דעתה לתיאור האמצעים

 20חשש לפגיעה באינטרס של המשטרה בשלב הראשוני, שכן מדובר בסעיפים שלא היה בגילוים כל 

 21 ציבורי כלשהו. 

 22 
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 1להפעלת בעניין הסעיפים שבמחלוקת, המתייחסים כאמור לחלק מהסעיפים הנוגעים  .12

 2, מדגישות העותרות את האינטרס הציבורי שבחשיפת מלוא המידע. לשיטתן, סעיפים האמצעים

 3קונקרטיות לגבי אלו הם בעלי העניין הציבורי המובהק ביותר בנהלים, שכן עניינם בהנחיות ה

 4גבולות השימוש באמצעים, והמותר והאסור בהם. הן מציינות, כי גם אם מדובר באמצעים 

 5שמוגדרים "פחות מקטלניים", הרי שבכל אחד מהם טמון סיכון רב לפציעה של אזרחים ותושבים, 

 6רקע אופים הלא ממוקד של האמצעים, שמוביל באופן טבעי גם לפגיעה בעוברי אורח -בפרט על

 7בים שנקלעו למקום ולעיתים גם בדרי הבתים הסמוכים. בהקשר זה הביאו העותרות דוגמאות ר

 8מן השנים האחרונות, אודות מקרים שבהם נפצעו אזרחים תמימים שנקלעו לזירות אירועים, ואף 

 9נותרו נכים לצמיתות כתוצאה מפגיעות שנגרמו מהאמצעים. מכאן, לטענת העותרות, קיימת 

 10טיח שהשימוש באמצעים יעשה תוך הקפדה יתרה על עקרונות המידתיות, חשיבות מכרעת להב

 11 הסבירות והנחיצות, וכן כי תתקיים ביקורת אפקטיבית על השימוש המשטרתי באמצעים.  

 12 

 13בנוסף, הציגו העותרות נתונים שקיבלו מהמשטרה, במסגרת בקשות מידע, אודות  .13

 14העותרות טוענות, כי זכותם המשתתפים השימוש הנרחב שנעשה באמצעים האמורים מדי שנה. 

 15בהפגנה, של עוברי האורח החולפים בקרבתה ושל מי שמתגוררים בסמוך, לקבל מידע מלא 

 16באשר לכוח ולגבולות הסמכות שרשאית המשטרה להפעיל כלפיהם וכן לסיכונים הפיזיים "

 17יבת למסור ". בנוסף, גם ההגנה החוקתית על זכותו של אדם לשלמות גופו, מחישצפויים להם

 18לאזרחים המבקשים לממש את חופש הביטוי שלהם בפרט, ולציבור בכלל, מידע באשר לגבולות 

 19השימוש בכוח בנסיבות של אסיפות והפגנות. לעמדתן של העותרות, חיסיון הסעיפים הנדונים 

 20". החיסיון מונע מאזרחים רבים, מתמרץ את הפרתם ואת הפגיעות חסרות ההצדקה באזרחים"

 21כתוצאה מהשימוש של המשטרה באמצעים, לדעת האם השימוש היה בהתאם לנהלים, שנפגעים 

 22נבלמת יכולתם לפנות במקרים המתאימים להתלונן ולהתריע, וכן או בניגוד להם; ובכך "
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 1". לטענת העותרות, להביא להפסקת החריגה מהנהלים בזמן אמת, ולמיצוי הדין עם האחראים

 2" לשימוש יד חופשיתבשימוש באמצעים, מעניק למעשה "חיסיון המידע הנוגע למותר ולאסור 

 3 פסול באמצעים שחורג מן הנהלים, שהרי איש מהציבור לא ידע שהייתה חריגה.

 4 

 5השאר, את הסיכון הטמון בשימוש בו במהלך -, מדגישות העותרות, ביןאשר למכת"ז .14

 6בעוברי אורח. הן פיזור הפגנות, לנוכח העובדה שמדובר באמצעי בעל פוטנציאל לפגיעה קשה 

 7סקרו בעתירה מקרים שבהם הוסבו פגיעות גופניות קשות לעוברי אורח במהלך פיזור הפגנות 

 8שונות, כתוצאה מפגיעת סילון המים העוצמתי בגופם, ובפרט בראשיהם; זאת כאשר התזת המים 

 9נעשתה ממרחק של מטרים בודדים כלפי הראש. העותרות מדגישות, שהסתרת הסעיפים 

 10ם בנוהל לגבי טווח השימוש המותר במכת"ז ואופן השימוש בו, מונע אפשרות לקיים הרלבנטיי

 11דיון אפקטיבי, ציבורי ופרלמנטרי, בשאלת חוקיות השימוש באמצעי; וכן אפשרות לבחון את 

 12חוקיות השימוש הקונקרטי באמצעי, ולהתלונן כאשר מבוצעת הפרה של הנוהל. לכך מוסיפות 

 13בנהלים העדכניים אודות טווח ההתזה לעבר אנשים, נחשף בפומבי העותרות, כי המידע החסוי 

 14, והמידע אודות 15.9.20ידי המשטרה בדיוני הוועדה לביטחון הפנים של הכנסת ביום -על

 15ידי המשטרה; וכי -הטווחים בנוהל הישן נחשף אף הוא במסגרת פרסום מלוא הנוהל בעבר על

 16 הדעת. להיעדר פרסום כיום לא ניתן כל הסבר המניח את

 17 

 18מציינות העותרות, כי הנוהל קובע בטבלת המדרגים את  בכל הנוגע לשימוש באלה .15

 19הנסיבות שבהן מותר לנקוט אחת מבין שלוש השיטות האפשריות לשימוש באלה: הדיפה, מעצר 

 20ופיזור; כי הסתרת המידע בנוגע לשיטות הפעלת האלה מסכלת כל אפשרות לדעת האם השוטר 

 21המותר במדרג ובנסיבות הספציפיות, או שמה חרג מהנהלים ומפעיל שיטה משתמש באלה באופן 

 22שנאסרה במדרג זה; וכי לנוכח הסיכונים הטמונים בשימוש באלות לצורך פיזור מפגינים, ברור 
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 1שהמידע באשר לאופן השימוש, ִהנו מידע חשוב ביותר לצורך ביקורת ופיקוח ציבורי על השימוש 

 2מדגישות, כי מידע חיוני זה, המוסתר כיום בנוהל, פורט בנהלי בכוח בידי המשטרה. העותרות 

 3הדיפת מפרי סדר באמצעות אלה יהיה אך ורק  -הדיפה המשטרה הקודמים שבהם נכתב: "

 4כאשר האלה מושטת בצורה אלכסונית לכיוון החזה של המתפרעים, ולא לכיוון פלג גוף 

 5י ההשמטות בנוהל החדש של אופן ".  בהקשר זה הן מוסיפות, כתחתון ולא לכיוון הראש...

 6הפעלת האלה, מותירות שאלות רבות ביחס לגדרי השימוש החוקי באלות: לאלו אזורים בגוף 

 7מותר לכוון את האלה? מה המשמעות של שיטת "ההדיפה" המותרת לשימוש במסגרת מדרג ב' 

 8ג'  על פי הנוהל החדש? מה המשמעות של שיטת "הפיזור" המותרת לשימוש במסגרת מדרג

 9בנוהל החדש? ועוד. לשיטתן, הסתרת המידע מונעת מהאזרח לדעת האם השימוש שנעשה באלה 

 10עולה בקנה אחד עם הנהלים, והאם יש מקום לפנות בתלונה למח"ש בעקבות שימוש שנעשה 

 11כלפיו באמצעות אלה. במענה לפניית העותרת להבהיר מה משמעותה של "הדיפה", מסרה 

 12משמעות ההדיפה, הינה הרחקת אדם/קהל באמצעות , כי "14.7.21המשטרה בתשובתה מיום 

 13הצמדת האלה כחיץ בין גופו של השוטר לבין גופו של מפר הסדר, במטרה למנוע חיכוך גופני 

 14". ואולם, מידע זה נותר חסוי בנוהל עצמו, והציבור אינו יכול לדעת אם בין השוטר למפר הסדר

 15לצורך "הדיפה", מפר את הנוהל וראוי להתלונן  שוטר שחובט באלה, במקום להצמיד אותה לגוף

 16על כך. העותרת מלינה על השרירות וחוסר הסבירות שבהסתרת המידע, בפרט שעה שמרבית 

 17המידע היה גלוי במסגרת הנוהל הקודם שפורסם במלואו, וכן במסגרת נהלים נוספים שהתייחסו 

 18 (.  01.01.10" )מס' חות באימוניםבטי( ונוהל "220.003.02" )מס' אלת טולפהלאלות, כמו נוהל "

 19 

 20, טוענות העותרות, כי הסתרת הסעיפים הנוגעים לאופן הפעלתו  בעניין נוהל רימון ההלם .16

 21גם על ארגונים שונים, להכריע בשאלה האם השימוש -של האמצעי, מקשה על מפגינים רבים, כמו

 22בו מתבצע כדין. הן מדגישות, כי למידע אודות הפעלת רימון ההלם חשיבות רבה, עקב השימוש 

 23יכול להוביל למגוון פגיעות וחבלות, כמו: פצעי הדף, התכוף והנרחב של המשטרה באמצעי זה, ש
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 1כוויות, חתכים, פגיעות בדרכי הנשימה, פגיעות פנימיות באזור עור התוף, חדירה של עצמים לגוף 

 2ידי המשטרה -וטראומה נפשית. גם בהקשר לנוהל זה מציינות העותרות, כי המידע נחשף על

 3ניתן הסבר מניח את הדעת לשינוי עמדתה  בעבר, במסגרת פרסום מלוא הנוהל בעבר; וכי לא

 4 בנדון.

  5 

 6 טיעוני המשיבה

 7כאמור, לאחר הדיון המקדמי חשפה המשיבה חלקים נוספים מהנהלים, והציגה לעותרות  .17

 8את הנהלים העדכניים שבהם נחשפו כלל הסעיפים העוסקים בתיאור האמצעים וכן סעיפים 

 9בנהלים הנדונים סעיפים בודדים שעניינם הוראות נוספים. המשיבה מדגישה, כי כיום מוסתרים 

 10קונקרטיות ביחס לאופן הפעלת האמצעים, ואשר כוללים רק שניים עד שלושה סעיפים בכל נוהל. 

 11לטענתה, אין מקום לחשוף את הסעיפים הבודדים האמורים לנוכח הסייגים למסירת מידע 

 12( לחוק, הקובע כי 1)א()9סעיף  לחוק חופש המידע. היא נסמכת בהחלטתה על 9הקבועים בסעיף 

 13אשר בגילויו יש חשש לפגיעה...בביטחון הציבור, או בביטחונו או רשות לא תמסור מידע "

 14". בנוסף טוענת המשיבה, כי אין חובה עליה למסור את המידע הן לפי סעיף בשלומו של אדם

 15ת או את גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורי( לחוק, שכן "1)ב()9

 16( לחוק, הקובע כי רשות ציבורית העוסקת 8)ב()9"; והן לפי סעיף יכולתה לבצע את תפקידיה

 17באכיפת החוק אינה חייבת למסור מידע הנוגע לשיטות העבודה ולנהליה, אם גילוים עלול לגרום 

 18השאר, לפגיעה בפעולות האכיפה. המשיבה מדגישה, כי עד כה פורסמו נהלים רבים של אגף -בין

 19מבצעים, אגב הסתרת פרטים שחשיפתם עלולה לסכן אינטרסים ציבוריים ואכיפתיים המוגנים ה

 20לחוק חופש המידע; וכי מדובר בהחלטה סבירה שאין עילה  9ידי הסייגים האמורים שבסעיף -על

 21 להתערב בה. 

 22 
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 1המשיבה מדגישה, כי אירועי הפרות סדר שבהם נעשה שימוש באמצעים הנדונים  .18

 2אירועים שבהם קיימת הפרה של הסדר הציבורי תוך  -אירועים במדרג ג', קרי בעתירה, הם 

 3התנגדות אלימה כלפי כוחות המשטרה ו/או הציבור, באופן העלול לגרום לחבלות בגוף ונזק 

 4לרכוש.  לשיטתה, הפעלת האמצעים במצבים המוגדרים במדרג ג' מחדדת את ההיבט המבצעי 

 5צבי סיכון לשלום הציבור ואדם. אמצעים אלו מופעלים של ההוראות, שמטרתו להתמודד עם מ

 6לאחר קבלת אישור דרג בכיר, כאשר קיימת התנגדות אלימה בהיקף נרחב כלפי כוחות המשטרה 

 7או הציבור; שעה שהאלימות עלולה לגרום לחבלות בגוף ונזק לרכוש; או בעת שקיים חשש ממשי 

 8ו גישה למוסדות שלטון מרכזיים. במצבים כי ההתנגדות האלימה תביא לחסימת צירים חיוניים א

 9אלו, נדרשת לשיטתה הפעלת אמצעים אפקטיבית, במטרה להשיב את הסדר הציבורי ואת ביטחון 

 10 הציבור על כנם ולמנוע המשך הסלמת האירועים. 

 11 

 12המשיבה גורסת, כי חשיפת הסעיפים האמורים, הנוגעים לשיטות הפעלת האמצעים,   .19

 13פי דין, תוך שמירה -אפקטיביות של אותם אמצעים לפיזור הפרות סדר עלעלולה להביא לפגיעה ב

 14גורמים המעוניינים להשיא אלימות ולהפר סדר, " -לשיטתה  -מרבית על שלום הציבור, שכן 

 15לומדים את אופן ההפעלה של אותו האמצעי, מבינים את יכולותיו ואת מגבלות השימוש בו, 

 16הכרת נוהלי האמצעים, מהווה את אחת לטענתה, " ".באופן שיקשה על פיזור ואכיפת הסדר

 17". כן הדרכים של מפרי הסדר ללמוד אודות הפעלת האמצעי והדרך היעילה להתמודד עמו

 18טוענת המשיבה, כי חשיפת הסעיפים שבמחלוקת, עלולה להביא לפגיעה באפקטיביות המבצעית 

 19ה וסיכון לשלום הציבור פי דין ולמנוע הסלמ-של אותו אמצעי, שנועד לפיזור הפרות סדר על

 20ואדם; כי ירידה באפקטיביות של אמצעי פיזור ההפגנה המוגדרים כ"פחות מקטלניים", עלולה 

 21לחייב, במקרים מסוימים, שימוש באמצעים חריפים יותר, כדי להבטיח את שלום הציבור ולהשיב 
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 1סיכונים גדולים את הסדר הציבורי על כנו; וכי השימוש באמצעים חריפים יותר, כרוך כשלעצמו ב

 2 יותר כלפי מפרי סדר והציבור התמים. 

 3 

 4המשפט בדיון המקדמי הוחלט לחשוף את -המשיבה מציינת, כי בעקבות הערות בית .20

 5הסעיפים העוסקים בתיאור האמצעים במלואם; ובאשר לסעיפים המתארים את אופן הפעלת 

 6סדר, נחשפו חלק מהסעיפים השיטה שבה מפעיל השוטר את האמצעי כנגד מפרי ה -האמצעי, קרי 

 7שהיו במקור חסויים, ובסעיפים שנותרו חסויים ניתנה פרפראזה המלמדת על הנושא שבו עוסק 

 8הסעיף. היא מדגישה, כי ב"נוהל האלה" נותרו רק שני סעיפים חסויים העוסקים בדרכים השונות 

 9תרו שני סעיפים שבהן ניתן להשתמש באלה ובטכניקות השונות לשימוש בה; ב"נוהל המכת"ז" נו

 10חסויים בלבד, העוסקים בטווחי ההפעלה של האמצעי ובמיקום שאליו מכוון האמצעי; ו"בנוהל 

 11רימון הלם" נותרו שלושה סעיפים חסויים, בחלק העוסק באופן הפעלת הרימון, כאשר סעיפים 

 12 אלו עוסקים במגבלות אופן הפעלת האמצעי. 

 13 

 14רים מקימה חשש לפגיעה בביטחון הציבור לעמדת המשיבה, חשיפת חלקי הנוהל האמו .21

 15( לחוק(. לשיטתה, החשיפה גם עלולה לשבש 1)א() 9או בביטחונו או בשלומו של אדם )סעיף 

 16כן -( לחוק(. כמו1)ב() 9את התפקוד התקין של המשטרה ולפגוע ביכולתה לבצע את תפקידיה )

 17לות האכיפה של המשטרה מדובר בסעיפים הכוללים שיטות עבודה, וחשיפתם עלולה לפגוע בפעו

 18( לחוק(. המשיבה גורסת, כי העילות שבסעיפים האמורים שלובות זו בזו, ופגיעה 8)ב() 9)סעיף 

 19בפעולות האכיפה של המשטרה היא למעשה גם פגיעה ביכולתה לבצע את תפקידיה; וכפועל 

 20גישה, יוצא מכך עלול הדבר להביא לפגיעה בביטחון הציבור או בשלומו של אדם. המשיבה מד

 21פי שיקול דעתם המקצועי של הגורמים האמונים על הסוגיה במשטרת ישראל, חשיפת -כי על

 22הסעיפים העוסקים באופן הפעלת האמצעי, בטכניקות לשימוש בו ובמגבלותיו, בסיטואציות של 
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 30מתוך  14

 1הפרות סדר אלימות, תאפשר לגורמים שעניינם בהפרת הסדר הציבורי לפעול באופן אשר יגביר 

 2ציבור מפעילותם. בהקשר זה מדגישה המשיבה, כי הפעלת האמצעי ממילא שמורה את הסיכון ל

 3למצבים שבהם חלה הידרדרות בשטח וקיים חשש לפגיעה בשלום הציבור. בכל הנוגע ל"גרעין 

 4המבצעי" של הנוהל, המתייחס לאופן הפעלת האמצעי, הרי שבעריכת האיזון שבין השיקולים 

 5הקצנה והפרה של הסדר הציבורי, ובשים לב לסיכון הגדול המתקיימים ב"מצבי קצה" בהם חלה 

 6של פעילות מתגרה ומתסיסה מצד גורמים מסוימים בשלב זה, גוברת החשיבות של אפקטיביות 

 7האמצעי בהגנה על שלום הציבור, אל מול שיקולי זכות הציבור לדעת, וכי זהו טיבו של האיזון 

 8 חוק. ( ל8)ב()9-( ו1)ב()9(, 1)א()9שנקבע בסעיפים 

 9 

 10בנוסף טוענת המשיבה, כי בעת בחינת פרסום מטעמה יש להבחין בין נהלים בעלי אופי  .22

 11כללי, לבין נהלים מבצעיים שנועדו להנחות את השוטרים כיצד עליהם לפעול בסיטואציה נתונה, 

 12מבחינה מקצועית, אל מול איום קונקרטי. המשיבה גורסת כי ככלל, נקודת המוצא הראויה היא, 

 13לים מהסוג המבצעי, כמו נוהלי השימוש באמצעים שבענייננו, אינם צריכים להתפרסם באופן שנה

 14יזום לציבור הרחב, שכן הדבר עלול לפגוע ביכולתה לבצע את תפקידיה בהגנה על הציבור אל 

 15מול גורם מסוכן אשר עשוי לכלכל את צעדיו בהתאם למידע שפורסם. עם זאת, הבהירה המשיבה, 

 16המשפט, כי החליטה לפרסם את -בר ואף הביאה בחשבון את הערות ביתלאחר ששקלה בד

 17מרביתם של סעיפי הנהלים לאור הכרתה בחשיבות המידע לציבור. בצד זאת, סברה כאמור, כי 

 18לחוק חופש המידע, זאת לאחר  9אין לפרסם סעיפים מסוימים, בשל הסייגים שנמנו בסעיף 

 19בור למידע לבין חובת המשטרה לשמור על ביטחון שאיזנה לשיטתה, באופן ראוי, בין זכות הצי

 20 הציבור ולמנוע חשש לשלומו. 

 21 
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 30מתוך  15

 1אשר לטענת העותרות בדבר חשיבות פרסום הנוהל, לשם הקפדה על קיום הוראותיו  .23

 2והאפשרות לעקוב אחר החריגות מהנוהל, מציינת המשיבה, כי במקרים פרטניים שבהם מתגלות 

 3פקת לקחים, זאת בצד בקרות כלליות ופרטניות, הדרכות, חריגות מן הנוהל, נערכת בחינה לה

 4ריענון כשירויות וימי עיון בנושא השימוש באמצעים והפעלתם. לכך מוסיפה המשיבה, כי כאשר 

 5בתלונה או בהגשת תביעה  -נפגע אדם משימוש באמצעי, רשאי הוא לפנות בהליכים המתאימים 

 6ל והפעלתו באותו מקרה קונקרטי, כאשר המשפט, ובמסגרת אותם הליכים נבחנים הנוה-לבית

 7 בחלק מהמקרים אף חושפת המשטרה בפני הפונה את הנוהל בכללותו, לעיונו בלבד. 

 8 

 9עוד טוענת המשיבה, כי העובדה שהנהלים המבצעים פורסמו בעבר, אין בה כדי להתיר  .24

 10עת הפרסום; את פרסומם הפומבי מכאן ולהבא, זאת כל עוד קיים נימוק ענייני ומקצועי למני

 11 ידי הגורמים המקצועיים. -ובפרט כאשר הפרסום בעבר נתפס כמוטעה על

 12 

 13 משטרת ישראל נ' עדאללה 10030/16בנוסף הפנתה המשיבה לפסק הדין בעע"מ  .25

 14חשיפת סעיפים ספציפיים בנוהל פתיחה באש, -המשפט העליון אי-(, שבו אישר בית25.6.17)

 15כולת ההרתעה של המשטרה בחשיפת הנוהל במלואו. בציינו את הפגיעה העלולה להיגרם בי

 16בהקשר זה אקדים ואעיר, כי בשונה מענייננו, שבו נדונים "אמצעים פחות מקטלניים" באירועי 

 17הפרות סדר, התייחסה הפסיקה האמורה להוראות ספציפיות המסדירות שימוש באמצעים 

 18ב נמלט כאשר בן ערובה פתיחה באש על מחבלים מתאבדים ועל רכ -קטלניים באירועי פח"ע 

 19 מצוי בתוכו, וכן שימוש ברובה "רוגר" בידי צלפים באופן נסתר מעין הציבור.

 20 

 21לאור האמור גורסת המשיבה, כי יש להותיר את הסעיפים הנדונים כחסויים, שכן חשיפתם  .26

 22ובכך להביא לפגיעה בביטחון הנפש, לציבור עלולה להביא לירידה באפקטיביות שבהם, "
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 30מתוך  16

 1גיסא, -"; וכי היא ביצעה את האיזון הראוי בין זכות הציבור לדעת, מחדהסדר הציבוריהרכוש ו

 2מנת לשמור על שלום הציבור -לבין האינטרס הציבורי שבהפעלת פעילותה התקינה כמשטרה, על

 3 גיסא, ואין מקום להתערב בשיקול דעתה. -וביטחונו, מאידך

 4 

 5 צד אחדהבהרות נציג המשטרה בדיון הפומבי ובדיון במעמד 

 6במהלך הדיון הפומבי הסביר קצין המשטרה, סנ"ץ רונן הקדוש, לבקשת ב"כ המשיבה,  .27

 7ידי צוות -חשיפת הסעיפים הנדונים בנהלים התקבלה לאחר דיונים על-כי ההחלטה בדבר אי

 8האם קיים מסמך כלשהו  -ידי הגורמים המוסמכים במשטרה; ולשאלה -בראשותו ואומצה על

 9השיב בשלילה. הוא ציין, כי הציבור שמשתתף  -הדיונים וההחלטה  בכתב המתעד את הליך

 10 ". לומד את פעולות המשטרה ומנצל נקודות תורפה בהפעלת האמצעיםבהפגנות "

 11 

 12השאר, כי הניסיון מלמד שמפרי סדר מתנהלים -בדיון במעמד צד אחד ציין הקצין, בין .28

 13ר בעניין טווח השימוש באמצעי השא-בזירה בהתאם למגבלות הפעלת האמצעים השונים, בין

 14, והלה אישר כהערכה כללית בלבדוההתגוננות מפניו בדרכים שונות. עם זאת, הדברים הועלו 

 15כי כל מי שנמצא בזירה יכול להבחין במגבלות אלו, וכי מי שמנסה לתכנן התנגדות יכול לעיין 

 16חלק מההפגנות, כאשר בסרטים ב"יו טיוב" לשם היערכות מתאימה. כן ציין, באופן כללי, כי ב

 17הייתה מגבלה בהפעלת המכת"ז, נאלצה המשטרה להפעיל כוח יתר, באמצעות אלות ומעצרים. 

 18נציג המשטרה רק העלה טענות כלליות, שלפיהן חלק מהמפגינים מנסים לשבש את האפקטיביות 

 19הן  הן לפני פרסום הנהלים הקודמים, -של הפעלת האמצעי, אך אישר כי כך גם נהגו המפגינים 

 20לאחר פרסום הנהלים הקודמים והן כיום לאחר מחיקת חלק מהסעיפים בנהלים. כאשר נשאל, מה 

 21הפגיעה הקונקרטית באפקטיביות של האמצעים, בפרט בהינתן שהנהלים הקודמים בעניין שיטת 

 22ידי המשטרה וחשופים כיום באינטרנט לכל -הפעלת האמצעים פורסמו רובם ככולם בעבר על
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 1אינו יכול להתייחס לסעיפים הל החדש רק נמחקו סעיפים בודדים, השיב כי אדם, ובכך שבנו

 2כי בתקופה שבה רמת האלימות גוברת, גילוי המידע כללי, , אך העלה חשש הספציפיים שנמחקו

 3לשקול להפעיל אמצעים במידת אפקטיביות גוברת, והכוונה עלול להביא את המשטרה "

 4 ". להפעלת כוח יתר

 5 

 6 דיון והכרעה

 7 המסגרת המשפטית

 8תחילה אפנה לסקירת המסגרת המשפטית, ואחזור על דברים שהשמעתי בהליכים אחרים  .28

 9בעניין חוק חופש המידע. חוק חופש המידע מעגן את זכותם של אזרחי המדינה ותושביה לקבל 

 10שורשיה של זכות זו עוגנו בפסיקה מקדמת דנא; ואולם, החוק הרחיב את מידע מרשויות הציבור. 

 11 זכותם של אזרחי המדינה ותושביה לקבל מהרשויות מידע אף בנושא שאין להם נגיעה ישירה בו

 12( 1, פ"ד נח)הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד מבקר המדינה 8282/02)עע"ם 

465 ,472 (2003.)  13 

 14 

 15בבסיסה של הזכות לקבל מידע מספר רציונליים. הזכות למידע נתפסת כחיונית לצורך 

 16מימוש זכות היסוד החוקתית לחופש הביטוי והבעת הדעה. היא מהווה תנאי להגשמת זכות 

 17-הציבור לדעת, וליכולתו של הציבור לבטא את דעותיו ועמדותיו בגדרו של השיח הציבורי, ועל

 18התנועה  11120/08קיומו ולִתפקודו התקין של משטר דמוקרטי )עע"מ כן היא נתפסת כחיונית ל

 19 1704/15; ועע"מ 7( בִפסקה 17.11.10) לחופש המידע נ' רשות ההגבלים העסקיים

 20(. תכלית נוספת של חוק 17( בִפסקה 18.7.17) האוניברסיטה העברית נ' העמותה למדע מוסרי

 21ל פיקוח ובקרה על הרשויות השונות לשם חופש המידע, היא מתן אפשרות בידי הציבור להפעי

 22עו"ד אריה גבע נ' ראש עיריית  7024/03הבטחת ִתפקודן התקין ושיפור איכות פעולתן )עע"מ 
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 1מרכז  -משרד הביטחון נ' גישה   -מדינת ישראל  3300/11, ועע"מ 12( בִפסקה 6.9.06, )הרצליה

 2החוק את הרציונל הרואה את  (. בנוסף, משקף15( בִפסקה 5.9.12) לשמירה על הזכות לנוע

 3 –הרשות כנאמן הציבור, כאשר המידע המצוי ברשותה אינו קניינה, כי אם עושר השמור לבעליו 

 4; עע"מ 471-470, לעיל, בעמ' הוצאת עיתון "הארץ"בעניין  8282/02עע"מ הוא הציבור )

 5 –ת ישראל מדינ 6013/04; ועע"מ 7, לעיל, בִפסקה התנועה לחופש המידעבעניין  11120/08

 6 ((. 2006) 75-76, 60( 4, פ"ד ס)משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ

 7 

 8 מספר מסננותהחוק מתווה את היקפה של הזכות לקבלת מידע ואת גבולותיה, באמצעות  .29

 9הקבועות בו, אשר דרכן יש לבחון את זכאותו של המבקש לקבלת מידע מהרשות הציבורית 

 10(. 16( בִפסקה 19.5.09ה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות, )התנוע 9341/05)עע"מ 

 11לחוק, הקובע כי לכל אזרח או תושב עומדת הזכות לקבל  1מצויה בסעיף  המסננת הראשונה

 12מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. נקודת המוצא היא, כי בכפוף לסייגים המפורטים 

 13שידורי  10845/06ידע המצוי בידיה של הרשות )עע"מ בחוק חופש המידע, האזרח זכאי לקבל מ

 14 (.56( בִפסקה 11.11.08, )קשת בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 15 

 16לזכות לקבל מידע מן הרשות; והיא מבטאת את ההכרה  בסייגים, עניינה המסננת השנייה .30

 17רסים אחרים. נקודת ביחסיות הזכות, ובכך שככל זכות אחרת, עליה לסגת מפני זכויות ואינט

 18המוצא של החוק היא גילוי המידע, תוך קביעת נוסחאות איזון בין הגשמת הזכות לחופש המידע 

 19לבין הבטחת אינטרסים שונים וזכויות שעל הפרק, כאשר הסייגים לזכות לחופש המידע עוגנו 

 20(, 18ִפסקה , לעיל, בהאוניברסיטה העבריתבעניין  1704/15לחוק )עע"מ  9-ו 8בהוראות סעיפים 

 21במקרה שלפנינו עולה שאלת תחולת סעיפים )ד( לחוק. 17וכן בנוסחת האיזון המופיעה בסעיף 

 22מידע )ב( לחוק, עניינו 9; וסעיף במידע שגילויו אסור)א( לחוק עוסק 9. סעיף )ב( לחוק9-)א( ו9
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 1 , כאשר לרשות נתון שיקול הדעת האם להיענות לבקשת למסירתשאין הרשות חייבת במסירתו

 2 המידע.

 3 

 4. הסעיף מורה, על המידע המבוקש ( לחוק1)א()9עולה שאלת תחולת סעיף  בענייננו .31

 5מידע אשר בגילויו ( "1השאר מונה בסעיף )-", וביןלא תמסורמהו מידע שהרשות הציבורית "

 6יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או 

 7-( לחוק עמד בית1)א()9על "המבחן ההסתברותי" להחלת הסייג שבסעיף  ".בשלומו של אדם

 8((, בהידרשו 5.2.12) ינאי שני נ' המשרד להגנת הסביבה 2007/11המשפט העליון בבג"צ 

 9. נפסק, בעניין המבחן ההסתברותי, לביטחון הציבור ושלום הציבורלשאלת הסייג לגילוי הנוגע 

 10קרובה" דוגמת זה המשמש כסייג לפגיעה בחופש  "אין זה מבחן העולה לכלל "ודאותכי 

 11הביטוי מכוח צנזורה... אולם אין זה גם מבחן המסתפק באפשרות כלשהי, ולו גם רחוקה, 

 12בפועל, מדובר במבחן הנדרש לתוחלת הפגיעה בביטחון הציבור או כי " ";לפגיעה כאמור

 13סיכון לשלום הציבור מכפלת עוצמת הסיכון בהסתברותו מצביעה על תוחלת ה"; וכי "בשלומו

 14המשפט העליון חזר על הדברים בעע"מ -הדין(. בית-לפסק 4" )לעיל, בִפסקה או לביטחונו

 15(, עת נדרש לסוגיית החלת הסעיף על החריג 6.6.16) הוצאת עיתון הארץ נ' משרד החוץ 2975/15

 16צביע כדי לחסות מידע הקשור ליחסי החוץ יש לה, בציינו: "ליחסי חוץלמסירת מידע הנוגע 

 17על "חשש" לפגיעה ביחסי החוץ, ובעניין זה כבר נקבע כי אין די בכל חשש, היינו באפשרות 

 18רחוקה, אלא רק בחשש בעל משקל הנאמד בהתאם לעוצמתו של הסיכון ולהסתברות 

 19(. כן הודגש, כי כדי להגשים את תכליתו של חוק חופש המידע, שנקודת 26" )בִפסקה התממשותו

 20לבחון האם במקרה הקונקרטי טמון ( לחוק "1)א()9, דורש החריג שבסעיף המוצא שלו היא גילוי

 21המשפט העליון -(. בית44" )לעיל, בִפסקה חששות בעלי אופי כללי", ואין  די ב"חשש ממשי

 22(; והדגיש, כי 11.4.2016)יאיר אורון נ' משרד הביטחון  615/15חזר על הדברים גם בעע"מ 

 23באשר )א( תופעל באופן זהיר ומצומצם, "9שגילויו נאסר בסעיף הסמכות להורות על מסירת מידע 
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 1יתכן כי עוצמתו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע יהיה עוצמתי במידה העולה על החשש 

 2 (.12" )בִפסקה )א(9לפגיעה באחד האינטרסים המנויים בסעיף 

 3 

 4 . ( לחוק8)ב()9-( ו1)ב()9בענייננו אף עולה שאלת תחולתם של סעיפים  .32

 5 

 6מידע אשר גילויו עלול לשבש פוטר את הרשות מהחובה למסור " ( לחוק1)ב()9סעיף 

 7". בפסיקה נקבע, את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

 8לכך שגילוי  ודאות קרובהכי המבחן להתקיימות עילת החיסיון מכוח סעיף זה הוא קיומה של 

 9 1245/12בתפקודה התקין של הרשות הציבורית )עע"מ  וש ממשילשיבהמידע עלול לגרום 

 10 6013/04; וכן ראו: עע"מ 7( בִפסקה 23.8.2012, )התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך

 11 (.22( בִפסקה 2.1.2006) משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ -מדינת ישראל 

 12 

 13וגעת לחשיפת נהלים ושיטות עבודה מתייחס לסוגיה הספציפית הנ ( לחוק8)ב()9סעיף 

 14מידע אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות אכיפת חוק. הסעיף מורה, כי אין חובה למסור "

 15של רשות ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור 

 16האכיפה או פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: )א( פגיעה בפעולות -תלונות על

 17 ". הביקורת או בירור התלונות של הרשות

  18 

 19" )עע"מ סבירות ומידתיות" של "מסננתלחוק " 11-ו 10בצד זאת, מוסיפים סעיפים  .33

 20משרד  –מדינת ישראל בעניין  3300/11; עע"ם 9לעיל, בִפסקה יאיר אורון, בעניין  615/15

 21", והוא סבירותעניינו " 10סעיף  (.עמיתכב' השופט דינו של -לפסק 10, בִפסקה הביטחון נ' גישה

 22מורה, כי בבוא הרשות לשקול סירוב למסירת מידע, תיתן דעתה לאיזון בין האינטרסים המנויים 

 23 11בסעיף, ובין היתר את עניינו של המבקש במידע ואת העניין הציבורי שבגילוי המידע. סעיף 
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 1הרשות רשאית או חייבת שלא למסרו, ", ולפיו גם מידע שמידתיותלחוק מוסיף וקובע, כלל של "

 2יש לגלותו אם ניתן לעשות כן תוך השמטת פרטים, עריכת שינויים או התניית תנאים בדבר 

 3, לעיל, ִפסקה שידורי קשת בע"מבעניין  10845/06עע"ם השימוש במידע ודרך קבלת המידע )

62 .) 4 

 5 

 6המשפט להורות על מסירתו -)ד( לחוק, ומאפשרת לבית17נקבעה בסעיף  מסננת נוספת .34

 7בהתאם לחוק אין למסרו או שאין חובה למסרו.  9של מידע, אף אם מדובר במידע שלפי סעיף 

 8המשפט להתערב בהחלטת הרשות, ולהמיר, -לנוסחת האיזון שנקבעה בסעיף האמור, מוסמך בית

 9אם לדעתו העניין הציבורי בגילוי שיקול דעתו; זאת "באופן חריג, את שיקול דעתה של הרשות ב

 10". המידע, עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי דין

 11בהקשר זה נפסק, כי בהפעלת שיקול הדעת נדרש לאזן בין העניין הציבורי בגילוי המידע לבין 

 12 – 9החלוקה הקיימת בגדרי סעיף י;  וכי "הגילו-המטים לצד אי 9האינטרסים המנויים בסעיף 

 13גילוי המידע, לבין אלו המנויים בסעיף  נאסרבין האינטרסים המנויים בסעיף קטן )א(, שבשמם 

 14מעידה על הבדלים בחשיבותם ובמשקלם של  –למסור את המידע  אין חובהקטן )ב(, שבגינם 

 15)א( תהא 9מכוח סעיף מסירת מידע -האינטרסים האמורים. לפיכך, הנכונות להתערב באי

 16; ההדגשות 10לעיל, בִפסקה בורר, בעניין  5958/18" )עע"מ מצומצמת יותר מלכתחילה

 17רוזנברג נ'  רשות האכיפה  2820/13, לעיל; עע"מ אורוןבעניין  615/15במקור(; וכן ראו: עע"מ 

 18 (.כבוד השופט שוהםדינו של -לפסק 12-14( בִפסקאות 11.6.14)וגבייה 

 19 

 20 הפרטמן הכלל אל 

 21, מבקשת כאמור העותרת, להורות למשטרה להעמיד לעיון הציבור, אשר לגדר המחלוקת .35

 22ללא השמטות, את נהליה בעניין השימוש בשלושה מהאמצעים המוגדרים כ"אמצעים פחות 

 23 במהלך הפרות סדר ואירועים אלימות. -מכת"ז, אלות ורימוני הלם  -מקטלניים" )אפ"ק( 
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 1 

 2מטו מהנהלים העדכניים שפורסמו לציבור החלקים המהותיים במועד הגשת העתירה הוש

 3הנוגעים לתיאור האמצעים ולאופן השימוש בהם. הגשת העתירה והערות שהושמעו בדיון 

 4המוקדם, הביאו לשינוי מסוים בעמדת המשטרה; ובסופו של יום הסכימה המשיבה לחשוף את 

 5בסעיפים שאין בגילוים כל חשש  ", בשלושת הנהלים. מדוברתיאור האמצעימלוא הפרקים של "

 6לפגיעה באינטרס של המשיבה, ולא הייתה הצדקה למנוע את חשיפתם מלכתחילה בנהלים 

 7 גם שאלו היו גלויים כל השנים בנהלים הקודמים שפרסמה המשטרה. -החדשים, מה

 8 

 9" בכל אחד מהנהלים,  תיאור האמצעימשחשפה המשיבה את הסעיפים הנוגעים ל" 

 10": בנוהל הפעלת האמצעימחלוקת לסעיפים בודדים מבין הסעיפים הנוגעים ל"מצומצמת אפוא ה

 11", שיטות הפעלת האמצעיפי הפרפראזה שבנוהל ל"-ג', המתייחסים על5-ב' ו5סעיפים  -אלה 

 12דרכים השונות בהן ניתן להשתמש באלה ובטכניקות השונות התשובה ל"-פי האמור בכתב-ועל

 13טווחי פי הפרפראזה שבנוהל ל"-ד', הנוגעים על5-ג' ו5סעיפים  -"; בנוהל מכת"ז לשימוש בה

 14טווחי התשובה ל"-פי האמור בכתב-", ועלמיקום הפעלת האמצעי" ול"הפעלת האמצעי

 15ד' 5ג', 5סעיפים  -"; ובנוהל רימון הלם ההפעלה של האמצעי, וכן למיקום אליו מכוון האמצעי

 16 ". האמצעי מגבלות בהפעלתפי הפרפראזה שבנוהל ל"-ה', הנוגעים על5-ו

 17 

 18, הן לפרט והן לציבור. מדובר למידע המבוקש, אודות הפעלת האמצעים, חשיבות רבה .36

 19במימוש זכות הציבור לדעת, הנוגע לזכויות יסוד של כבוד האדם וחירותו, של השמירה על 

 20ידי המשטרה כלפי אנשים, -על כוח פיזישלמות הגוף ושל חופש הביטוי, זאת בעת הפעלת 

 21באמצעות האמצעים האמורים, במהלך התמודדות עם הפרות סדר בהפגנות ובהתקהלויות. למידע 

 22המבוקש חשיבות, הן מחמת הסיכונים מפגיעות פיזיות קשות כתוצאה משימוש בכל אחד 
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 1ון הלם; פגיעות סילון מים עוצמתי, פגיעות אלות וכן פיצוץ והדף של רימ -משלושת האמצעים 

 2הן בשל הסיכון של נזקי הפגיעות באיברי גוף רגישים, בפרט הראש, והסבת חבלות ופציעות 

 3קשות; והן לנוכח העובדה שחלק מהאמצעים אינם מכוונים באופן ממוקד, פגיעתם מפוזרת, והיא 

 4עלולה לפגוע גם במי שאינם מפרי סדר ואף בעוברי אורח תמימים ודרי הסביבה. חשיפת המידע 

 5נית, גם לשם בחינת חוקיות הוראות הפעלת האמצעים, וגבולות המותר והאסור בשימוש בהם; חיו

 6פי הנהלים והן ביישומם במקרים הפרטניים. היא אף -וכן מידתיות וסבירות ההפעלה, הן על

 7חיונית כדי לפקח על פעילות המשטרה, כרשות שלטונית, בעת הפעלת כוח כלפי אזרחים; לשם 

 8ציבורית  -החורגים מהמותר; לצורך מתן אפשרות לביקורת אפקטיבית  הרתעה מפני מעשים

 9בעניין השימוש באמצעים, בין בבחינת הנהלים ובין בהגשת תלונות למח"ש או תביעות  -ואישית 

 10 גם להגברת האמון במשטרה עצמה. -כפועל יוצא  -אזרחיות על חריגה מהנהלים בזמן אמת; וכן 

 11 

 12לצורך בחינת סבירות  השאר, ובעיקר,-לים נדרשת ביןכאמור, חשיבות חשיפת הנה .37

 13במסגרת תפקידיה לשכך מהומות ולמנוע הפרות  ידי המשטרה,-ומידתיות הפעלת האמצעים על

 14של הסדר הציבורי. הסעיפים הבודדים המוסתרים בנהלים, בדבר דרך הפעלת האמצעים, כוללים 

 15בכלל, ובמקרים קונקרטיים  -מצעים את המידע החיוני המשפיע על מידתיות וסבירות הפעלת הא

 16בפרט. הסתרת הסעיפים האמורים מונעת, אפוא, מהציבור את הזכות לבקר באופן ענייני  -

 17ומקצועי, הן את הנחיות המשטרה באשר לנסיבות שיצדיקו הפעלת האמצעים נגד אזרחים ואופן 

 18ים בנסיבות השימוש הראוי בהם במדרגים השונים שנקבעו, והן את סבירות הפעלת האמצע

 19 קונקרטיות. 

 20 

 21חשיבות חשיפת הנהלים, נדרשת גם לצורך הבחינה אם השימוש באמצעים נעשה אגב  .38

 22שימוש באמצעים ייעשה . אחד מעקרונות הפעלת האמצעים קובע, כי "נקיטת אמצעי זהירות
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 1" )כמצוין בכלל הנהלים תוך נקיטת אמצעי זהירות ובטיחות על מנת למנוע סיכון מיותר

 2וש באמצעים לפיזור הפגנות(. לשם מימוש עיקרון זה, ולאור זכותם של המתקהלים, לשימ

 3המפגינים ועוברי אורח לשלמות הגוף, מוצדק שלא להסתיר מהציבור את מגבלות השימוש 

 4 באמצעים השונים וטווחי השימוש בהם.

 5 

 6מכאן לטענת המשיבה, כי חשיפת המידע אודות אופן הפעלת האמצעים עלולה  .39

 7אודות אופן  פרסום הנוהל, לא הוכח קשר סיבתי, שלפיו ראשית. וע באפקטיביות שלהםלפג

 8הפעלת האמצעי ומגבלות השימוש בו, יפגע במידת האפקטיביות של השימוש באמצעי ויקשה 

 9על המשטרה להתגבר על הפרות הסדר. בהקשר זה יודגש, כי מדובר באמצעים שמופעלים באופן 

 10כל, שעה שהציבור כולו נחשף להפעלתם ויכול ללמוד על נקל אודות  ידי המשטרה לעיני-תדיר על

 11אופן השימוש בהם לפיזור אירועי הפרות סדר, וכאשר המשטרה כלל לא מנסה להסתיר את 

 12טענת המשיבה, כי הכרת אופן הפעלת האמצעי  - זאת ועודיכולותיהם של האמצעים מהציבור. 

 13גוע באפקטיביות שלו, הועלתה כטענה כללית. תאפשר למפרי הסדר "להתמודד" עם האמצעי ולפ

 14מנגד ניתן גם לציין, כי ידיעה על אופן השימוש באמצעי, עשויה למנוע או לצמצם מקרים שבהם 

 15הפגנה או התקהלות תגלוש להפרת סדר, ולשמש תמריץ עבור רבים מהנוכחים להימנע מהסלמה 

 16לפגיעה ולכאב למפגינים ולמפרי  תכליתם של האמצעים אינה לגרום - לא זו אף זושל האירוע. 

 17רקע זה, גם אם אנשים ייערכו מראש -הסדר, אלא רק לפזר את האנשים ולהרחיקם מהמקום. על

 18לכך שאמצעי מסוים לא יפגע בהם, או לא יכאיב להם, אין בכך כדי לפגוע באפקטיביות של אותו 

 19ידי -ר מופעלים עלהאמצעים לפיזור הפרות סד - זאת ועוד אחרתאמצעי לפיזור המתקהלים. 

 20ידי -ידי המתקהלים, הן על-המשטרה באופן גלוי לכל, ובמקרים רבים אף מצולמים הן על

 21ידי המשטרה עצמה; ואין כל אפשרות להסתיר את האופן שבו נעשה השימוש -התקשורת, והן על

 22בהם. בנוסף, כאמור, ִפרסמה המשטרה במשך שנים ארוכות את רובם ככולם של נהלי הפעלת 
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 1כן, מפר סדר שיבקש להתכונן מראש -עים, ללא מחיקת פרטים הנוגעים לאופן ההפעלה. עלהאמצ

 2להתמודד עם אחד מהאמצעים האמורים, יכול לעשות זאת ללא קושי בצפייה בסרטונים הרבים 

 3המופיעים באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן בעיון בנהלים הקודמים שפרסמה המשטרה במשך 

 4 שנים רבות. 

 5 

 6טענתה האמורה של המשיבה הועלתה כטענה כללית, ללא ביסוס  להוסיף, כילכך יש 

 7גם בדיון במעמד צד אחד, לא הוצגו נתונים שמהם ניתן ללמוד על -. בדיון הגלוי, כמועובדתי

 8פגיעה באפקטיביות שבשימוש באמצעים בעקבות חשיפת הנהלים. הטענות שהועלו התבססו על 

 9בסיס עובדתי קונקרטי. מידע כללי שצוין, על דרך התמגנות  הערכות והשערות כלליות, ללא הצגת

 10מסוימת של מתפרעים באירועי הפרת סדר במזרח ירושלים למניעת פגיעה מאלות, או על 

 11לא ביסס אף הוא את טענת  -התקרבות מפגינים לעבר המכת"ז למניעת פגיעה מסילון המים 

 12צפייה בדרך הפעלת האמצעים, באופן המשיבה, שכן יש להניח כי התנהלות זו נעשתה כתוצאה מ

 13הגלוי לכל, בין באירוע עצמו ובין באירועים אחרים, ולאו דווקא מקריאת הנהלים שפרסמה 

 14 המשטרה בעבר.

 15 

 16, צודקות העותרות בטענתן, כי אף אם מסירת המידע המוסתר אודות השימוש מכל מקום .40

 17בפגיעה רועי הפרות סדר, מדובר באמצעים, תוביל להכבדה מסוימת במאמצי המשטרה לפיזור אי

 18אל מול הצורך החיוני בגילוי המידע , זניחה יחסית באפקטיביות של השימוש באמצעים

 19. השימוש שנעשה באמצעים לפיזור אירועי הפרת סדר, נעשה בחלק לא מבוטל האמור

 20גולשת  -למימוש חופש הביטוי והמחאה   -מהאירועים בשלב שבו התקהלות או הפגנה חוקית 

 21לאירוע של הפרת סדר המחייב את פיזור המתקהלים. בתרחיש שכזה, הרי שדי בהפרת סדר או 

 22בתוך ההמון, כדי שהמשטרה תוכל להורות על פיזור בהתנהגות אלימה מצד אנשים בודדים 
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 1ההתקהלות ועל שימוש בכוח, זאת כאשר האמצעים הנדונים שנועדו לפיזור הקהל, אינם מדויקים 

 2ופוגעים גם באופן חסר הבחנה בקבוצות של אנשים, כך בפרט בעניין המכת"ז ורימון ההלם. 

 3הפגנות גם אם אינן מאופיינות באלימות  בהקשר זה יודגש, כי האמצעים הנדונים משמשים לפיזור

 4ציות להוראות -כלשהי. כך למשל, השימוש באלה מותר על פי הנוהל במדרג ב', שעניינו אי

 5השוטרים, גם אם אין מדובר בהתנהגות אלימה. רימוני הלם ומכת"ז מותרים לשימוש במדרג ג', 

 6ראות השוטרים, כדי לאפשר אולם גם במדרג זה די בכך שמפגינים חוסמים כביש ומתנגדים להו

 7את השימוש באמצעים אלו. גם אם חלק מהמשתתפים בהפגנה נוטלים חלק פעיל בהפרת הסדר, 

 8אגב התגרות בשוטרים והתססת האחרים תוך ניסיון להתחמק מפגיעה בהם באמצעים השונים, 

 9י אורח הרי שאין בהתנהגות קומץ זה כדי להצדיק פגיעה בזכותם של רבים אחרים, ובכללם עובר

 10והציבור בכללותו, למידע חיוני הדרוש לפיקוח על השימוש באמצעים, לביקורת על המשטרה 

 11ולהגנה על הזכות לשלמות הגוף. הגם שהמשטרה נדרשת להשתמש באמצעי כוח שונים לפיזור 

 12מפגינים ומפרי סדר, כדי לשמור על הסדר הציבורי, הרי שאף אם נצא מההנחה שמסירת מלוא 

 13להביא להכבדה מסוימת במאמצי המשטרה לפיזור הפגנות, הרי שמדובר בפגיעה המידע עלולה 

 14כטענת העותרות, ובוודאי שלא מדובר בהפיכת האמצעים  -זניחה אל מוך חשיבות גילוי המידע 

 15 -לאפקטיביים פחות באופן שיאלץ את המשטרה לנקוט אמצעים פוגעניים יותר כלפי הציבור 

 16 כגרסת המשיבה. 

 17 

 18אמנם  השאר, לברר אם היו חריגות ממנו. -רסום הנוהל, נועדה, כאמור, ביןחשיבות פ .41

 19המשיבה הדגישה, כי היא נוהגת לקיים בחינה פנימית של הנהלים מעת לעת, ולהפיק לקחים 

 20במקרים פרטניים שבהם מתגלות חריגות מהנוהל. עם זאת, מעבר לבקרה והפקת לקחים, הרי 

 21מקרים של חריגות מן הנוהל יתגלו, יש צורך שהציבור שצודקות העותרות בטענתן, כי כדי ש

 22בכלל ומפגינים בפרט ידעו מהם הכללים הקבועים בנהלים וידווחו במקרים של חריגה מהנוהל 
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 1או חריגה מסמכות; וכי אין תחליף לתלונות שהציבור מגיש למח"ש או לגופים אחרים, או 

 2 לביקורת חיצונית עצמאית על פעילות המשטרה. 

 3 

 4, עותרות הפנו לפרסום מלא ומפורט של נהלים מקבילים במדינות דמוקרטיות בעולםה . 42

 5וצירפו את החלקים הרלבנטיים בדבר נוהל שימוש באלות, ברימוני הלם ובמכת"ז במדינות שונות 

 6עד לאחרונה זו הייתה גם הגישה בישראל, עת פרסמה הברית וכן בבריטניה. כאמור, -בארצות

 7בדבר השימוש באמצעים האמורים. אכן צודקת המשיבה, כי  הנהלים המשטרה, במשך שנים את

 8ידה בעבר כדי לחייב אותה להמשיך ולפרסמו גם כיום. עם זאת, -אין בעובדת פרסום המידע על

 9ידי המשטרה במשך -במחיקת הסעיפים בדבר אופן הפעלת האמצעים, לאחר פרסומם היזום על

 10להצדיק את ההחלטה; ולבסס, מבחינה עובדתית, שנים בעבר, מוטל על המשטרה נטל כבד יותר 

 11את הקשר הסיבתי הנטען בין הפרסום לבין הסיכון לפגיעה באפקטיביות של האמצעים, וכאמור 

 12 היא לא עמדה בנטל זה.  -

 13 

 14)לעיל(, משטרת ישראל נ' עדאללה  10030/16בעע"מ  הדין-הפניית המשיבה לפסק .43

 15ין זכות הציבור למידע לבין חובת המשטרה לשמור על לחיזוק טענותיה בנוגע לאיזון הראוי שב

 16ביטחון הציבור, אינה יכולה להועיל לטענותיה. באותו הליך, נוהל הפתיחה באש של המשיבה 

 17המשפט העליון, תוך השמטה של הוראות המסדירות את הפתיחה באש על -פורסם באישור בית

 18כו, וכן של הוראות השימוש ברובה מחבלים מתאבדים, ועל רכב נמלט כאשר בן ערובה מצוי בתו

 19ידי צלפים -"רוגר". המידע שהוסתר נוגע לטיפול באירועי פח"ע, וכן לאמצעי קטלני שמופעל על

 20באופן נסתר מעין הציבור; ואין ללמוד מכך על פרסום נהלים בעניין פיזור התקהלויות והפרות 

 21 סדר, באמצעים לא קטלניים שהשימוש בהם גלוי לכל. 

 22 
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 1לבחינת יישום הדין בעניין הסייגים שבחוק חופש המידע שעליהם נסמכה מכאן  .44

 2 . המשיבה בטיעוניה

 3 

 4( לחוק 1)א()9הנדון בסעיף  -החשש לפגיעה בביטחון הציבור תחילה אפנה לסייג בדבר 

 5אשר בגילויו יש חשש השאר, מידע "-", ביןלא תמסורהמורה, כאמור, כי רשות ציבורית " -

 6". כאמור בסקירת הרקע המשפטי הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדםלפגיעה ... בביטחון 

 7לעיל, הפסיקה החילה את הסייג הנדון רק לעניינים המצויים בליבת התחומים, ובזיקה לחששות 

 8ממשיים, קונקרטיים ובעלי משקל, בהתאם לעוצמתם של הסיכונים ולהסתברות התממשותם, 

 9כללי. מכל מקום, גם אם השימוש באמצעים לפיזור  והדגישה כי אין די בחששות בעלי אופי

 10הפגנות נכלל בעניינים הקשורים ל"ביטחון" בהקשר של הסעיף הנדון, הרי שהסתרת הסעיפים 

 11שנקבע בפסיקה. כפי שצוין, המשיבה לא הניחה תשתית  ההסתברותי במבחן האיזוןאינה עומדת 

 12השימוש באמצעים הנדונים יש משום לביסוס טענתה, כי בחשיפת הסעיפים הבודדים בדבר אופן 

 13אין די  -חשש ממשי לפגיעה בביטחון הציבור, אלא רק הציגה הערכה כללית בעלמא; וכאמור 

 14בכך לצורך החלת הסייג לגילוי המידע. מכל מקום, כפי שבואר לעיל, גם אם הייתה מתקבלת 

 15ים, הרי מה באפקטיביות של השימוש באמצע-טענתה, שלפיה חשיפת המידע תפגע במידת

 16רקע זכויות היסוד של ההגנה על שלמות הגוף וחופש -על -שהעניין הציבורי שבגילוי המידע 

 17 מטים את הכף בבירור לטובת הפרסום.  -הביטוי ומכלול הטעמים שצוינו לעיל 

 18 

 19, המורה ( לחוק1)ב()9לפי סעיף  -החשש לשיבוש תפקוד הרשות מכאן לסייג בדבר  .45

 20מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של למסור " ייבתאינה חכאמור, כי הרשות 

 21". כמבואר בסקירת הרקע המשפטי, סעיף הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

 22לפגיעה באינטרס האמור; וכפי שכבר צוין לעיל, לא הוצג כל  ודאות קרובהזה חל רק אם קיימת 
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 30מתוך  29

 1אמצעים עלולה להביא, בוודאי שלא בוודאות פירוט על האופן שבו חשיפת שיטת הפעלת ה

 2כן, -על-קרובה, לשיבוש עבודתה התקינה של המשטרה או לפגיעה באפקטיביות פעולותיה. יתר

 3כפי שהוער לעיל, חשיפת המידע החסוי צפויה להיטיב עם המשטרה ולשפר את ִתפקודה התקין, 

 4עניין הפעלת כוח באירועי שכן היא תבטיח פיקוח ובקרה אפקטיביים על הפעלת סמכויותיה ב

 5 הפרות סדר, ואף תגביר את אמון הציבור בעבודתה. 

 6 

 7( לחוק, 8)ב()9קובע סעיף  -אשר לחשש לפגיעה באכיפת החוק בשל חשיפת הנהלים  .46

 8אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות למסור מידע "אינה חייבת כאמור, כי רשות ציבורית 

 9שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או 

 10פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: )א( פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או 

 11". הדרישה בדבר "פגיעה בפעולות האכיפה" לצורך תחולת הסעיף, בירור התלונות של הרשות

 12 הלל 49897-06-13ם( -)עת"מ )יפורשה בפסיקה ככפופה למבחן המחמיר של "פגיעה ממשית" 

 13(. בענייננו, טענת 30-31( בִפסקאות 4.3.15) וייס נ' הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים

 14הועלתה באופן כוללני, והיא לא נתמכה בתשתית  המשיבה בדבר החלת הסעיף על הנוהל הנדון

 15ית ביכולת המשטרה גילוי אופן הפעלת האמצעים יביא לפגיעה ממשקונקרטית העשויה ללמד כי 

 16לטפל באירועי הפרות סדר. לכך יש להוסיף, כי תכליתו של הסייג הנדון היא בעיקר להגן על 

 17השיטות והאמצעים החשאיים שמשמשים את גורמי אכיפת החוק לאכיפה וסיכול של העבריינות 

 18לא (, ו403, 397, 2630, ה"ח הממשלה 1997-ההולכת וגוברת )הצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז

 19הננקטים לעיני כל בעבודת  -מכת"ז, אלות ורימוני הלם  -על השימוש באמצעים כמו הנדונים 

 20 השיטור מול אזרחים ותושבים, באירועי הפרות סדר במהלך הפגנות, התקהלויות ואירועי מחאה.

 21 

 22 

 23 
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 30מתוך  30

 1 סוף דבר

 2ממכלול הטעמים האמורים, דין העתירה להתקבל; ועל המשטרה לחשוף, אפוא, את   .48

 3  .במלואם ,שלושת הנהלים הנדונים

 4 

 5המשטרה, שִפרסמה כאמור את הנהלים, למעט סעיפים בודדים הנוגעים לאופן הפעלת 

 6 יום מהיום. 45האמצעים, תפרסם את הסעיפים שטרם נחשפו בתוך 

 7 

 8וכן את אגרת העתירה ₪;  20,000המשיבה תשלם לעותרות, יחד ולחוד, שכ"ט עו"ד בסך  

 9 וריבית כחוק מיום הגשת העתירה.בצירוף הפרשי הצמדה 

 10 

 11 הדין ותמציא להם עותקים ממנו.-המשפט תודיע לצדדים על מתן פסק-מזכירות בית 

 12 

 13 עדר הצדדים.י, בה2022אוקטובר ב 2, תשפ"גהתשרי בז' היום,  ןנית

      14 

             15 
 16 


