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 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428718 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 2021ביוני  12

 תשפ"א באב ג'
 56598221סימוכין: 

      
 
 
 

 ביץ'עו"ד איה מרק
 התנועה לחופש המידע

 עו"ד אן סוצ'יו
 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 
 שלום רב,

 
 פרסום נהלים בהתאם לחוק חופש המידע הנדון:

 12.4.21פנייתכן מיום  בסימוכין ל: 
 

 

על כך שבפרסום הנהלים החדשים באתר משטרת ישראל, הושחרו  ןבפנייתכן שבסימוכין הלנת .1

על  . כמו כן, הלנתןסעיפים רבים הנוגעים למידע קריטי באשר לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות

 ודרשתן לפעול בדחיפות לפרסום מלא של הנהלים.  נימוקי ההשחרה

 : נפרט את עמדת משטרת ישראל כדלקמן .2

התבצעה עבודה מקיפה באגף המבצעים של משטרת ישראל לצורך  2019-2020בשנים  .א

עדכון כלל נהלי האמצעים בהם משתמשת המשטרה בפיזור הפרות סדר. מטרת עבודה 

 עדכניים, אחידים וברורים לצורך יישומם באופן מיטיבי בשטח.  זו הייתה ליצור נהלים 

לאחר סיום עבודת העדכון של כלל הנהלים, התבצעה עבודה נוספת אשר בחנה אילו  .ב

חלקים נדרש לחסות, בשל החשש שגילויים יחשוף את שיטות הפעולה של המשטרה 

 באופן שיפגע בעבודתה. 

את המידע אשר אין  9בסעיף  מפרט(, וקהח)להלן:  1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח  .ג

( קובע כי רשות ציבורית 1)א()9למסור אותו או אין חובה למסור אותו. כך למשל, סעיף  

טחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, ילא תמסור "מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בב

כי רשות לחוק קובע ( 1)ב()9סעיף  ".טחונו או בשלומו של אדםיטחון הציבור או בביבב

עלול לשבש את התפקוד התקין של  "אשר גילויוציבורית אינה חייבת למסור מידע 

( קובע כי 8)ב()9". כמו כן, סעיף הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

"אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע 
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שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או 

 תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה:

 "...או הביקורת או בירור התלונות של הרשות; פגיעה בפעולות האכיפה (א)

פת של הקטעים החסויים במהלך השבועות האחרונים, בוצעה בדיקה מעמיקה נוס .ד

חלק הארי של ההשחרות היה מוצדק ושאת ינו בפנייתכן, במהלכה עלה כי בנהלים שצו

רוב הסעיפים החסויים יש להמשיך לחסות בשל החשש שחשיפתם תפגע בפעולות 

ובכך אף  , תשבש את תפקודה או את יכולתה לבצע את תפקידיההאכיפה של המשטרה

חשיפת אותם חלקים עשויה להביא טחון הציבור ובשלומו של אדם. יעלולה לפגוע בב

 ות ולפגיעה באפקטיביות האמצעי. לפגיעה במבצעי

ים פורסמו בעבר, לקים מהנהלים העוסקים באמצעי מסוכמו כן, אציין כי העובדה שח .ה

לפרסומם אוטומטית בשנית. כפי שנכתב לעיל, טילה חובה על אותה רשות לא מ

במסגרתה עודכנו חודדו ודוייקו הנהלים, וכן  ,התבצעה עבודה מקיפה בשנים האחרונות

 התבצעה בחינה מחודשת בנוגע לפגיעה אפשרית שעשויה להיות בחשיפתם. 

יחד עם זאת, מצאנו בבחינה הנוספת מספר סעיפים לגביהם הוחלט כי כן ניתן לחשוף  .ו

ואת הנהלים המעודכנים באתר האינטרנט של  אותם לציבור )ר' טבלה בנספח א'

 (.המשטרה

 אנו מודים לכן על פנייתכן.   .3

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב 
  
 עו"ד ,תירוש -ן הכהתמר  
 מבצעיות   יחידות   קמ"ד 
 
 

 העתק:
 סנ"צ חן כינור, רמ"ד תלונות ציבור וחופש מידע
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 נספח א'
 

 סעיף מושחר אותו ניתן לחשוף סוג אמצעי

 )ב( 5ס'  ספוג

 )א( 7ס' 
 )ב( 9

 )א(  7ס' גז מדמיע
 )ב(  6בסעיף  ונום

 )א(, )ב(, )יג(, )יד(, )טו(, )טז( 9
 )א( 7ס'  אלה

 )י( , )יא(   3בחלק של ההגדרות בס'  פרשים
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