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העתירה שבסימוכין מבקשת להעמיד לעיון הציבור, ללא השמטות, את נהלי המשטרה הבאים  .1

המסדירים את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות: נוהל אלה, נוהל רימוני הלם ונוהל מכת"ז. כמו כן, 

ככל שתימצא עילה חוקית לחיסיון של קטעים מתוך הנהלים, יינתנו במקום כל  מבקשות העותרות כי

 אחת מההשמטות, נימוק מפורט של עילת החיסיון וכן פרפראזה של תכנה.

לפגיעה  חששחשיפת חלקי הנוהל מקימה המשיב יטעןכי    המשיב סבור כי דין העתירה להידחות. .2

פקודה התקין של המשטרה תש ובילש  (1)א()9סעיף )בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם 

. כמו כן, מדובר בסעיפים הכוללים שיטות (לחוק(1)ב()9סעיף ) ביכולתה לבצע את תפקידיה העיולפג



2 

נוכח האמור לעיל, ל .(לחוק(8)ב()9סעיף )בפעולות האכיפה של המשטרה  עבודה וחשיפתם עלולה לפגוע

 החלטת המשיב הינה החלטה סבירה וראויה ואין מקום להתערב בה. 

 

 

 רקע רלבנטי

חלק גדול מנהלי אגף המבצעים מסדירים את ביצוע תפקידי המשטרה במסגרת סמכויותיה כלפי  .3

ף הציבור. בהתאם לכך, פורסמו עד כה מאות מנהלי אגף המבצעים. עם זאת, חלק מנוהלי אגף זה, על א

שיש להם נגיעה או חשיבות לציבור, כוללים מידע שחשיפתו עלולה לסכן אינטרסים 

)להלן:  1998-, תשנ"ח חופש המידעלחוק  9, המוגנים על ידי הסייגים שבסעיף ואכיפתייםציבוריים

תפקודה התקין של המשטרה ויכולתה לבצע את ; שלומם וביטחונם של אדם או הציבורובהם:  ,(החוק

 . עלולה לפגוע בפעולות אכיפה םשל המשטרה, אשר חשיפת ונהלים ושיטות עבודה; תפקידיה

, אגף המבצעים, קצין רפואה ראשי, נציגי יועמ"ש וגורמים רלבנטים נוספים על ידינהלים אלה נבחנו  .4

וימשיכו להיבחן במשנה זהירות, ופרסומם לציבור באופן מלא או חלקי נעשה בכפוף לאינטרסים 

 האמורים. 

במסגרת תפקידה לשמירה על הסדר הציבורי, ומכוח סמכותה להפעיל כוח במקרים המצריכים זאת,  .5

נדרשת לעיתים המשטרה לעשות שימוש באמצעים המוגדרים כ"אמצעים פחות מקטלניים" )אפ"ק(, 

בזמן הפרות סדר שלעיתים מתפתחות על רקע אירועי חופש ביטוי. בין אמצעים אלה נמצאים גם 

 לה ורימוני ההלם, בהם עוסקת העתירה בענייננו. המכת"ז, הא

אמצעים אלה מופעלים בהתאם לנהלים מסודרים, העוברים תיקוף, בחינה ואישור של גורמי המבצעים  .6

המקצועיים, גורמי רפואה במשטרה )קרפ"ר(, יועמ"ש, מחלקת פיתוח אמצעים טכנולוגיים )מפא"ט( 

מצעי ואמצעי קיימים גם "נהלי אב" שמטרתם להסדיר ועוד. מעבר לנוהל ספציפי הקיים בעבור כל א

נוהל הטיפול  –באופן כללי את הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהן נדרש להפעיל כוח ואמצעים 

 . 220.010.11, נוהל הפעלת אמצעים 220.010.10המשטרתי באירועי הפס"ד 

ם ניתן לעשות שימוש נהלים אלה, כוללים את הרקע לצורך באמצעי, הבסיס החוקי, המדרגים בה .7

באמצעי, הסמכות המאשרת את השימוש באמצעי, הסדרת תחומי האחריות בתוך המשטרה לכל חלק 

בנוהל, תיאור האמצעי, השיטה להפעלתו, חובות התיעוד והדיווח בעת השימוש באמצעי, הליכי 

 ההכשרה וההסמכה הנדרשים להפעלת האמצעי, הוראות בטיחות ועוד. 

עברו כלל נהלי  במשטרה,אגף המבצעים שהתבצעה בשנים האחרונות ברחבה  במסגרת עבודת מטה .8

 במטרה, בין היתרתיקוף בחינה והטיפול באירועי הפרות סדר )לרבות נהלי השימוש באמצעים השונים( 

בוצע בפורטל הנהלים המשטרתי של הנהלים פרסומם הנרחב  וברורים.אחידים נהלים הביא לכתיבת ל

 מעת לעת בהתאם לצורך על פי צרכים מקצועיים ומבצעיים. ומתעדכן 2020ביולי 

נהלי האמצעים ובכלל זה סוגיית היקף הפרסום לציבור והסעיפים כלל  בחנוזו, נמקיפה במסגרת עבודה  .9

. בחינת הנהלים כללה איזון בין הזכות הציבור לדעת ולהיחשף לתוכן הנהלים ובין אותם נדרש לחסות

 ה. אללפגוע ב מבלי  וכן הגנה על שלום הציבור, עבודת המשטרההרצון לשמור על אפקטיביות 

וכן במסגרת עתירה מנהלית כוללת לחשיפת כלל נהלי המשטרה שהוגשה על ידי העותרת בהתאם לחוק  .10

ובכלל זה פרסמה משטרת ישראל בשנים האחרונות מאות נהלים (, 65106-07-18עת"מ בענייננו ) 1מספר 

 וח ולשימוש באמצעים. גם נהלים הקשורים להפעלת כ

בהפרות סדר ושימוש באמצעים הינם נהלים שרמת הסיווג כי נהלי המשטרה העוסקים  המשיב יציין כי  .11

", אולם אלה פורסמו לציבור, חלקם בגרסתם המלאה וחלקם בלמ"ס"ולא  "שמורמוגדרת כ"שלהם 
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נטיות בחוק, שיצוינו בגרסה חלקית הכוללת מחיקה של סעיפים מסוימים, הכל בהתאם לעילות הרלוו

 בהמשך.  

לצד זאת, כאשר התקבלו בקשות חופש מידע פרטניות, התבצעה בחינה לגופה של כל בקשה, ובמקרים  .12

  .מסוימים, לאחר שקילת נימוקי הבקשה, אף הוחלט לחשוף סעיפים נוספים

, בהתאמה(. לעתירה 15ו 13התקבלו פניותיה של העותרת )צורפו כנספחים  29.7.21, ו12.4.21בימים  .13

במענה לפניות העותרת הוחלט במשטרה לחשוף סעיפים נוספים, כאשר ביחס לסעיפים מושא העתירה, 

 . לחוק(8)ב()9ו (1)ב()9, (1)א()9עמדת המשטרה היתה כי אין מקום לחשיפתם בהתאם לסעיפים 

14.   . 

 . תגובה זוהעותרות המצורפות ל מטעםמענה לשתי פניות מצ"ב 

 המסגרת הנורמטיבית 

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית לחוק חופש המידע קובע כי  1סעיף  .15

לחוק מרחיב את תחולתו גם ביחס למבקש מידע שאינו אזרח או תושב  12סעיף  חוק.הבהתאם להוראות 

 ישראל, ביחס למידע בדבר זכויותיו בישראל. 

דע אינה זכות מוחלטת אלא יחסית, והחוק מסייגה, גם הזכות למייחד עם האמור, כמרבית הזכויות,  .16

האיזון שמתווה החוק בין הזכות  לחוק. 2בין היתר נוכח ההגדרה הרחבה שניתנה למונח "מידע" בסעיף 

 לחוק. 14עד  8לחופש המידע ובין זכויות ואינטרסים אחרים בא לידי ביטוי בעיקר בסעיפים 

 גר אצל גופים שונים, כגון מערך המודיעין של צה"ל. לחוק מוציא מתחולתו את המידע שנא 14סעיף  .17

-לחוק עוסק במצבים בהם רשאית הרשות לדחות בקשה לקבלת מידע מטעמים מינהליים 8סעיף  .18

 טכניים, כגון כאשר הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה. 

ידע שבגילויו יש חשש )א( לחוק מונה מקרים בהם הרשות אינה רשאית למסור מידע )למשל, מ9סעיף  .19

)ב( לחוק מונה מקרים בהם הרשות רשאית לסרב 9סעיף בטחון הציבור וכיוב'לפגיעה בביטחון המדינה 

גילויו היה תנאי -לבקשה לקבלת מידע )למשל, מידע אודות דיונים פנימיים של הרשות, מידע שאי

 למסירתו לרשות ועוד(. 

קובעת כי רשות ציבורית לא תמסור מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה  ( לחוק1)א()9סעיף כך, הוראת  .20

 בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם.

 רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:  )א(    .9

מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה,    (1)

 בשלומו של אדם;בבטחון הציבור או בבטחונו או 

 

)פורסם באתר הרשות השופטת(, דן  בית  ינאי שני נ' המשרד להגנת הסביבה ואח' 2007/11בג"ץ ב .21

 המשפט העליון בשבתו כבג"ץ במבחן ההסתברותי שקובע סעיף זה, כדלקמן: 
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( לחוק חופש המידע 1)א()9"המבחן ההסתברותי שקבע המחוקק בסעיף 

סור לגלות מידע שעלול לפגוע שבהתקיימו חל אי –הוא מבחן החשש 

אין זה מבחן העולה לכלל בבטחון המדינה או בבטחון הציבור. אכן, 

דוגמת זה המשמש כסייג לפגיעה בחופש הביטוי מכוח  "ודאות קרובה"

 617( 4שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב) 680/88צנזורה )בג"ץ 

שהי, ולו גם רחוקה, ((, אולם אין זה גם מבחן המסתפק באפשרות כל1989)

בפועל, מדובר במבחן הנדרש לתוחלת הפגיעה בבטחון לפגיעה כאמור. 

הציבור או בשלומו. מכפלת עוצמת הסיכון בהסתברותו מצביעה על 

גלאון נ'  258/07)השוו: בג"ץ  תוחלת הסיכון לשלום הציבור או לבטחונו

לא ) 2006ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

 לפסק הדין(. 4, מפי הנשיאה ד' ביניש(." )פסקה 2007פורסם( 

 

 על להורות הסמכותכי  נאמר(, 11.4.2016) 12 פסקה פרופ' יאיר אורון נ' משרד הביטחון 615/15  עע"מב .22

 לגופה תבחן מקרה שבכל תוך, ומצומצם זהיר באופן תופעל( א)9 בסעיף נאסר שגילויו מידע מסירת

 לפגיעה החשש על העולה במידה עוצמתי המידע בגילוי הציבורי האינטרס" העניין בנסיבות אם השאלה

 ץ"בג) שני ץ"בבג ההלכה על חוזר גם ש"ביהמ בתוך כך (".א)9 בסעיף המנויים האינטרסים באחד

 לפיה(, 6.6.2016) 26 פסקה, החוץ משרד' נ' הארץ' עיתון הוצאת 2975/15 ם"בעע שהתחדדה( 2007/11

 בביטחון לפגיעה יוביל המידע שגילוי חשש היינו", החשש מבחן" הוא( 1()א)9 סעיף לעניין החל המבחן

  .לפגיעה הקרובה הוודאות מבחן ולא, שלה החוץ ביחסי או המדינה

דובר צה"ל למסור מ במוקד העתירה בקשה –( 17.12.20) הביטחוןרד אלחנן נ' מש 19-06-5033"מ עתב .23

נתונים הנוגעים לסוג הכדורים, מספר הכדורים )כולל ובפילוחים שונים( שנורו במסגרת הפגנות צעדות 

דובר צה"ל הסכים ליתן  .2018השיבה שנערכו על גדר מערכת הביטחון ברצועת עזה החל מחודש מרץ 

בקשה לקבלת המידע בדבר מספר הכדורים סרב לבהם נעשה שימוש, אולם,  מידע אודות סוגי הכדורים

( לחוק חופש המידע לפיו המדובר במידע 1)א()9בהתאם לסייג הקבוע בסעיף  ובפילוחים שונים,הכולל 

 האותו הרשות אינה נדרשת למסור בשל חשש לפגיעה בביטחון המדינה ושלום הציבור. כמו כן, הפנ

 דע האוסרות על מסירת המידע. להוראות צו חופש המי

בית המשפט עמד על הסייג הקבוע בחוק חופש המידע במסירת מידע  .בפסק הדין נדחתה העתירה

שבמסירתו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה והציבור ועל האיזונים אותם יש לערוך, בהתאם להוראות 

שתכנע לאור חוו"ד מקצועית ין היתר קבע כי הבובית המשפט דחה את העתירה  החוק והפסיקה.

והסברים שניתנו לו כי יש להעדיף את ההגנה על ביטחון המדינה על פני האינטרס הציבורי בגילוי המידע, 

מדובר במידע לעניין השלכות העובדה כי בית המשפט דחה את טענות העותרים, בנוסף,  בנסיבות העניין.

  .שכבר פורסם

החובה למסור מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין פוטר את הרשות מ ( לחוק1)ב()9סעיף  .24

 של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה. 

 רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:  )ב(    

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה    (1)

 לבצע את תפקידיה;

http://elyon1.court.gov.il/files/15/150/006/e06/15006150.e06.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/15/150/006/e06/15006150.e06.htm
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בפסיקה נקבע כי המבחן להתקיימות עילת חיסיון מכח סעיף זה הינו התקיימות ודאות קרובה לכך  .25

התנועה  1245/12שגילוי המידע עלול לגרום לשיבוש ממשי בתפקודה התקין של הרשות הציבורית ]עע"מ 

 מדינת ישראל 6013/04עע"ם לפסק הדין;  7)פורסם בנבו(, בפסקה  לחופש המידע ואח' נ' משרד החינוך

   לפסק הדין[. 22בפסקה  ,)פורסם בנבו( משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"ממ -

הנוגעת לחשיפת נהלים ושיטות עבודה של רשות אכיפת  סוגיה הספציפיתעוסק ב ( לחוק8)ב()9סעיף  .26

אינה חייבת למסור מידע הנוגע לשיטות עבודה ונהלים בעניין אוכפת חוק חוק, וקובע כי רשות ציבורית 

 זה, אם יהיה בגילויים כדי לפגוע בפעולות אכיפת החוק עליהן הרשות אמונה.  

 

ות ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או שיש מידע על אודות שיטות עבודה ונהלים של רש   (8)

 לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה:

 רשות;פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של ה   )א(

 

לחוק, נדרשת  9עיף או ס 8גם במקרה בו מבקשת הרשות לדחות בקשה לקבלת מידע, בהסתמך על סעיף  .27

לחוק. סעיף זה מבהיר כי על רשות הדנה בבקשה למסירת מידע לפי  10היא לערוך איזון בהתאם לסעיף 

 11החוק לשקול, בין היתר, את עניינו של המבקש במידע ואת העניין הציבורי שבגילוי המידע. סעיף 

יש לגלותו אם ניתן לעשות כן  לחוק מוסיף וקובע כי אף מידע שהרשות רשאית או חייבת שלא למסרו,

 תוך השמטת פרטים, התניית תנאים בדבר השימוש במידע וכיו"ב. 

)ד( לחוק נקבעה נוסחת איזון, לפיה רשאי בית המשפט הדן בעתירה על החלטת רשות לפי החוק 17בסעיף  .28

דע עדיף וגובר בגילוי המילחוק, אם לדעתו העניין הציבורי  9להורות על גילוי מידע מהסוג הנזכר בסעיף 

 . על הטעם לדחיית הבקשה

 

 עמדת המשיב

 

המתארים את האמצעי ואת אופן , לחשוף את חלקי הנוהל האמוריםהיא שאין מקום עמדת המשיב  .29

 . לחוק(8)ב()9ו לחוק(1)ב()9, לחוק(1)א()9על סעיפים  וזאת בהתבסס ,הפעלתו

חשיפת אותם סעיפים כי  בעלמא לעמדת המשיב כאמור חשיפת חלקי הנוהל מקימה חשש, שאינו חשש .30

סעיף )האמצעים תביא לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם  המופיעים בנהלי

ושחשיפתם עלולה לשבש את תפקודה התקין של המשטרה ולפגוע ביכולתה לבצע את  ,(לחוק(1)א()9

 טות עבודה וחשיפתם עלולה לפגוע. כמו כן, מדובר בסעיפים הכוללים שי(לחוק(1)ב()9סעיף ) תפקידיה

העילות  עמדת המשיב היא כי בנסיבות העניין. (לחוק(8)ב()9סעיף )בפעולות האכיפה של המשטרה 

פגיעה בפעולות  . המשיב יטען כי והניסיון להפריד ביניהם הינו מלאכותי ו בזוז ותסעיפים אלה שלובשב

כפועל יוצא מכך עלול הדבר ו תפקידה האכיפה של המשטרה היא למעשה פגיעה ביכולתה לבצע את

 . להביא לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם

להביא לפגיעה באפקטיביות של אותו אמצעי הנועד ה חשיפת סעיפים אלה, עלולהמשיב יטען כי כמו כן,  .31

אלימים המעוניינים ותוך שמירה מירבית של שלום הציבור, שכן גורמים  לפיזור הפרות סדר עפ"י דין

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%206013/04&Pvol=ס
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%206013/04&Pvol=ס
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לומדים את אופן ההפעלה של אותו האמצעי, מבינים את יכולותיו ואת אי להשיא אלימות ולהפר סדר, 

לפגיעה באפקטיביות הביא עלולה להחשיפה אם כן  ., באופן שיקשה על הפיזור ואכיפת הסדריכולותיו

צורך להגביר  המשך לכךוב לייצר אסקלציה ,ל רמת החיכוך מול גורמים אלימיםושכללהמבצעית, 

  .לפגוע בבטחון הציבור ושלומם של בני אדםובהפעלת אמצעים חריפים יותר 

להביא לפגיעות ברכוש, בגוף, ובשלומם של הנמצאים במקום,  ירידה באפקטיביות אמצעי הפיזור, עלולה .32

אמצעים אלה ירידה באפקטיביות כך, באופן פרדוקסלי, כוחות הביטחון.  ביניהם מפרי הסדר עצמם וכן

עלולה לחייב, במקרים מסוימים, שימוש באמצעים חריפים יותר בהעדר  המוגדרים "פחות מקטלניים"

 .על כנו אחרת לצורך פיזור יעיל של ההתקהלות הלא חוקית והשבת הסדר הציבורי חלופה אפקטיבית

בין אם בפרסום כי העובדה שחלקים מהנהלים העוסקים באמצעי מסוים נחשפו בעבר )עוד יטען המשיב  .33

יזום, בבקשות חופש מידע או במסגרת הליכים אחרים שהתנהלו בבתי משפט(, לא מטילה חובה על 

 אותה רשות לפרסומם אוטומטית בשנית. 

נערכה גם ישיבה בהשתתפות פרקליט דומה  הנוגע לחשיפת נהלים מבצעיים, כי בנושא  בהקשר זה יצוין .34

בתוך כך הגישה המנחה באותו  ובצה"ל לבמשטרת ישרא ,םמים שונים במשרד המשפטיהמדינה וגור

אלא הנדון סוג המלנהוג בגישה מצמצמת ולמנוע ככל הניתן חשיפה של נהלים מבצעיים  ישיבה היתה 

עובדה שבעבר נחשפו כי ה בהקשר זה הוסכם גם אם ברור שאין בחשיפתם כל פגיעה בשגרה המבצעית. 

 שך החשיפה, ויש לקיים בחינה עניינית בהקשר זה.חלקים מנהלים מבצעיים לא מחייבת את המ

, לקחיםנערכת בחינה והפקת  כי במקרים פרטניים בהם מתגלות חריגות מן הנוהל,  עוד המשיב יציין .35

 לצד זאת מתקיימות בקרות כדבר שבשגרה ולפי העניין ניתנות הנחיות ריענון נוספות ונערכים ימי עיון.

כל אדם אשר נפגע או סבור שהוא נפגע מהאמצעי, רשאי לפנות . כמו כן, בנוגע להפעלת האמצעים

בהליכים המתאימים )תלונות ציבור, הגשת תביעה נזיקית, הגשת תלונה במח"ש ועוד( ובמסגרת אותו 

. עוד נציין כי תוך פגיעה מידתית בהיבט החיסיון הליך יבחן הנוהל וכן הפעלתו באותו מקרה קונקרטי

ניים, חושפת משטרת ישראל בפני הפונה את הנוהל בכללותו, לעיונו בלבד. לעיתים במסגרת הליכים פרט

יונתן קימל נ' משטרת ישראל, (,  10390-02-21ת"א כך למשל בתביעת נזיקין של אדם הנפגע ממכת"ז )

בנוהל, תוך החתמת התובע כי החשיפה מתבצעת לצורך מיצוי תביעתו ואין הוא  נחשף החלק הרלבנטי

 להעבירו לאיש מלבד סנגורו.  רשאי לפרסמו או 

באשר לטענה המופיעה בעתירה בנוגע לנוהל האלה החדש בו הוחלט להוריד את המדרג המותר לשימוש  .36

באמצעי זה, ובשל כך יש צורך בהגברת פיקוח יעיל, נדגיש כי השיקולים שתוארו לעיל רלוונטיים לכל 

  וניתן להן מענה. של האגודה אמצעי בכל מדרג, עניין הורדת המדרג הועלה בפניות אחרות

עתירה ויש להשאיר את הסעיפים בנהלי האמצעים יש לדחות את הכי  עמדת המשיב היאלאור האמור  .37

האמורים חסויים, שכן חשיפתם לציבורי עלולה להביא לירידה באפקטיביות שלהם ובכך להביא לפגיעה 

 בביטחון הנפש, הרכוש ובסדר הציבורי. 

 

 

 

______________________________ 

 , עו"דשני ינאי

 אזרחי -ירושלים  בפרקליטות מחוז

 ב"כ מדינת ישראל

 ז' באדר ב תשפ"ב
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