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 בירושליםבית המשפט המחוזי 
 22-02-22015 עת"מ בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 (580011567האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר  .1 העותרים:
 (580425700התנועה לחופש המידע )ע"ר  .2

ע"י ב"כ עוה"ד אן סוצ'יו ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק 
מור ו/או עביר ג'ובראן דכוור -ו/או עודד פלר ו/או גיל גן

חיו ו/או משכית בנדל -ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי גילד
 ו/או טל חסין ו/או רוני פלי ו/או רעות שאער 

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 
 65154אביב -, תל75רחוב נחלת בנימין 

  anne@acri.org.il; דוא"ל: 03-5608165; פקס: 052-6088638טל': 

 וכן ע"י עו"ד רחלי אדרי חולתא
 מהתנועה לחופש המידע

ד- ג  -נ

 משטרת ישראל המשיבה:
 אזרחי –באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים 

 49333, ת.ד. 9149301, ירושלים 7רח' מח"ל 
 02-6468053; פקס: 073-3920000טל': 

 jer@justice.gov.il-ezדוא"ל: 

 עתירה מנהלית
 1998-עניין חוק חופש המידע, התשנ"חב

 בית המשפט הנכבד מתכבד להורות למשיבה כדלקמן:

הלי המשטרה המסדירים את השימוש באמצעים ונאת ללא השמטות להעמיד לעיון הציבור  .א

( ומכת"ז )מס' 220.010.15(, רימוני הלם )מס' 220.010.18אלות )מס'  –לפיזור הפגנות 

 .החוק( – להלן) 1998-התשנ"ח לחוק חופש המידע 6, בהתאם לחובתה לפי סעיף (220.010.12

לתת במקום  –ת לחיסיון של קטעים מסוימים מתוך הנהלים יתימצא עילה חוקככל שלחלופין,  .ב

 כנה. ושל ת פרפראזהכל אחת מההשמטות נימוק מפורט של עילת החיסיון ו

 2ופריט  1998-)א( לחוק חופש המידע, התשנ"ח17סמכות לדון בענייני חופש מידע לפי סעיף : סמכות

 .2000-בתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס

 20בהתאם לפרט ₪,  2,014עם הגשת העתירה דנן שולמה למזכירות בית המשפט אגרה בסך  :האגרה

 .2007-לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 2לתוספת לסעיף 

העתק ממנה, על כל נספחיה, באמצעות ב"כ מפרקליטות  העם הגשת העתירה יומצא למשיבהמצאה: 

 מחוז י"ם.

 ד בעניינים הנוגעים לעתירה זו. אין הליך נוסף תלוי ועומ: הליך נוסף
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 הצדדים

לקדם את זכויות שנה  50מזה , הינה עמותה הפועלת האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1 עותרתה .1

לחופש המידע בכלל, ובהקשר של זכויות אדם האדם בישראל ולהגן עליהן. האגודה עוסקת בזכות 

 .בהליך הפלילי בפרט

 ופועלת מאז, בדרכים שונות, להבטחת יישומו 2004, נוסדה בשנת המידע לחופש התנועה, 2העותרת  .2

של חוק חופש המידע, לקידום מטרותיו, לעידוד שקיפות ברשויות, ולחיזוק הדמוקרטיה  התקין

 בישראל. 

והיא מחזיקה  חוק ושמירה על ביטחון הפנים במדינהה, אמונה על אכיפת משטרת ישראלהמשיבה,  .3

 .במידע

 מבוא

הנוגעים כי המשיבה תחשוף באופן מלא את נהלי המשטרה  ,ניינה של עתירה זו בבקשת העותרותע .4

מפעילה באופן שגרתי סוגים שונים של "נשק פחות משטרת ישראל לאמצעים לפיזור הפגנות. 

לצורך התמודדות "( אמצעים פחות מקטלנייםובפי המשטרה " Less Lethal Weaponמקטלני" )

 . , דוגמת אלות, רימוני הלם, גז מדמיע, מכונית התזה )מכת"ז( ועודאירועי הפרות סדרהפגנות ועם 

ין כמוה, הן בשל אסמכות המשטרה להפעיל נגד אזרחים אמצעי כוח "פחות קטלניים" היא רגישה מ .5

הפגיעה החמורה בחופש המחאה וההתאגדות ועוד יותר מכך לנוכח הפציעות הקשות שאמצעים אלה 

 –עלולים לגרום ואף גורמים בפועל. לאורך השנים האחרונות הצטברו מקרים רבים של אזרחים 

שנפצעו ואף נותרו נכים לצמיתות כתוצאה מפגיעה של אמצעים  –ועוברי אורח אקראיים מפגינים 

אלו. לאור זאת, קיימת חשיבות מכרעת להבטיח שהשימוש באמצעים לפיזור הפגנות ייעשה תוך 

 הקפדה יתרה על עקרונות המידתיות, הסבירות והנחיצות. 

אולם השמיטה מהם את  ,הפגנותהלי השימוש באמצעים לפיזור והמשטרה אמנם פרסמה את נ .6

החלקים המהותיים ביותר. כך, למרות השימוש השגרתי שהיא עושה באמצעי כוח באירועים המוניים 

באופן גלוי ולעיני כול, המשטרה מסרבת לגלות לציבור בכלל ולעותרות בפרט את החלקים הנוגעים 

ווח השימוש המותר בכדורי לא ידוע מהו ט כתוצאה מכך,לתיאור האמצעים ולאופן השימוש בהם. 

ספוג ובמכת"זית; האם מותר לחבוט באלות בפלג גופו העליון של אדם; האם מותר לכוון את זרם 

המכת"זית לעבר ראשי המפגינים; האם את רימוני ההלם יש לגלגל על הקרקע או לזרוק מעל לראשי 

 המפגינים. 

שלטון ואת תפקודה ת היועל רשו ביקורת ראויהתכליתו המרכזית של חוק חופש המידע להבטיח  .7

התקין של המערכת הציבורית. שקיפות התנהלות המשטרה בעניין שלפנינו היא תנאי הכרחי למימוש 

 הבקרה עליה ולהבטחת השמירה על זכויות הפרט בעת הפעלת הכוח המשטרתי. 

כלל  –חשש מפני חשיפת שיטות ואמצעים  –הסייגים עליהם נסמכת המשיבה לצורך הסתרת המידע  .8

שמשמשים את גורמי  ,אמצעים חשאייםבשיטות ובשלא מדובר כיוון בענייננו. זאת  םאינם רלוונטיי

 הציבור לעיני אמצעים שמופעלים , אלא עלאכיפת החוק לאכיפה וסיכול של עבריינות מתוחכמת

 ובכיכר העיר, בהפגנות ואירועי מחאה.
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ולי אף בכוונת מכוון, ביקורת הציבורית הסתרת המידע המהותי ביותר בנהלים חוסמת למעשה, וא .9

אפקטיבית, ומונעת את האפשרות להתלונן במקרים המתאימים על חריגה מהנהלים ועל שימוש לקוי 

 ומסוכן באמצעי הכוח. 

 העובדתית התשתית

 לפיזור הפגנות  אמצעיםהמשטרה בנוגע ל נהלי

השלימה המשיבה את פרסום ההנחיות המנהליות שלפיהן היא פועלת, בהתאם ללוח  2021חודש מרץ ב .10

פורסמו לציבור . במסגרת זו, להלן(  62 בסעיף דכאן )ר' 1זמנים שעוגן בפסק דין בעתירה של העותרת 

גם נהלי ההפעלה והשימוש באמצעים לפיזור הפגנות שברשות המשיבה. לתדהמתן גילו העותרות כי 

באשר לשימוש באמצעים אלה, נותרו  המידע המהותי והחשוב ביותרהכוללים את  עשרות סעיפים

 של הליבה – ווהפעלת האמצעי לתיאורונסתרים מעיניי הציבור. הסעיפים שהוסתרו נוגעים  חסויים

במקום כל אחד מהסעיפים שהוסתרו בנהלים, מופיע שוב ושוב ההסבר הלאקוני  .המדוברים הנהלים

 ".סעיף זה נמחק לאור אי חשיפת שיטות פעולה ואמצעים"

יש לציין, כי בידי העותרות גרסאות קודמות של מרבית הנהלים הללו, כפי שהתקבלו במהלך השנים  .11

ידע. נהלים אלה הועברו בעבר לידי העותרות מבלי שהוסתר בהם מהמשטרה במסגרת בקשות חופש מ

כמעט דבר. משכך, יכולות העותרות להשוות בין הנהלים ולדעת מהם העניינים שאמורים להיות 

 מוסדרים בחלקים החסויים של הנהלים במתכונת שבה הם פורסמו. 

באופן שמרוקן  ,שהוא גלויתי כי כמעט שלא נותר בהם מידע משמעו ,מלמדכפי שפורסמו עיון בנהלים  .12

 את זכותו של הציבור לעיין בהנחיות מנהליות.מתוכן 

)ר' בנהלים  7-ו 6, 1-3פרקים  –הנהלים ערוכים לפי דפוס קבוע וכוללים מספר פרקים גלויים  .13

שבהם יש בעיקר מידע כללי, שחוזר על עצמו באופן זהה כמעט בכל  (9ע/ ;5ע/; 1ע/ –המצורפים להלן 

מפרט את "הבסיס החוקי"  2 פרקקובע את "המסגרת הכללית" של הנוהל;  1 פרקאחד מהנהלים. 

העילות המתירות שימוש  –)הפניה לסעיפי חוק רלבנטיים ופירוט ארבעת המדרגים של הפרת סדר 

רת סדר ואי ציות לשוטר; התנגדות אלימה לפיזור; אלימות הפגנה שקטה; הפ באמצעי כזה או אחר:

מפרט את  7 פרקנוגע ל"תיעוד ודיווח";  6 פרקמפרט את "תחומי אחריות";  3 פרק(; בהיקף נרחב

 דרישות ה"הכשרה". 

  שני פרקים:מרבית הסעיפים בו מטלעומת זאת, בכל אחד מהנהלים הוש .14

". פרק זה אמור להכיל תיאור ופרטים של האמצעי תיאורהמוסתר ברובו מתייחס ל" 4 פרק .14.1

האמצעי: התכונות שלו, הרכבו, גודלו, נתוניו הטכניים כמו גם ההשפעה שלו והנזק שהוא גורם 

 לגוף הנפגע. 

" ואמור להכיל פרטים באשר לאופן השימוש באמצעי, האמצעי הפעלתמתייחס ל" 5 פרק .14.2

החלות על השימוש, מקומות ונסיבות לי המותר לשימוש, מגבלות לי והמקסימהמרחק המינימ

, נחסה באופן כמעט מוחלט בנהלים 4 פרקל בדומה, זה פרק גםשבהם אסור שימוש באמצעי. 

 .הפגנותהנוגעים לפיזור 

דפוס זה של הסתרת המידע חוזר על עצמו בכל הנהלים שמסדירים שימוש באמצעי כוח לפיזור   .15

"חשש לחשיפת  שלבשל אותה עילה  5-ו 4קים פרסעיפים רבים בהפגנות. בכל אחד מהם הושמטו 

שיטות ואמצעים". עתירה זו עניינה בשלושת הנהלים שעוסקים באמצעי הכוח הקלים יחסית, 
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נהלי השימוש באלות, ברימוני הלם  – שהמשטרה עושה בהם שימוש תדיר יותר בכל רחבי הארץ

 ובמכת"ז.

 תנוהל השימוש באלו. 1א

המשטרה לצורך ביצוע מעצרים מזה שנים רבות, אולם הוא כמעט אלה היא אמצעי שמשמש את ה .16

ולא שימש שוטרים בנסיבות של פיזור הפגנות והפרות סדר. עד לאחרונה, האלות דורגו כאמצעי 

בהפרות הסדר הקשות והאלימות ביותר, אך לאחרונה הוחלט  –ד' בלבד  המותר לשימוש במדרג

 גנות והפרות סדר. להפוך את האלות לאמצעי ראשון בטיפול בהפ

 .1ע/מצורף ומסומן  באלההשימוש  לנוה

ב' של  ג' ואף במדרג והשימוש באמצעי זה הותר במדרג האלות נוהלבעקבות זאת עודכן בהתאם  .17

הפרות הסדר הקלות יחסית, שעד לאותה עת לא היווה עילה לשימוש באמצעי כוח כלשהו, אלא רק 

שינוי  האחרי ה)"בידיים"(. הורדה זו של המדרג שבו מותר השימוש באלות גררלהפעלת כוח פיזי 

משמעותי בשטח: האלות הפכו לאמצעי שגרתי בהפגנות ובעקבות זאת תועדו מקרים רבים של שימוש 

חבטו  13.10.2021נמהר ובלתי סביר באלות. כך, לדוגמה, בהפגנה של חרדים בשכונת גילה ביום 

מפגינים וזאת למרות שאלה לא נקטו באלימות; בהפגנה על מותו של אהוביה שוטרים ברגליהם של ה

בירושלים תועדו שוטרים כשהם מנחיתים אלות שוב ושוב על רגלי  4.11.2021סנדק ז"ל ביום 

תועדו מספר אירועים בשער שכם בירושלים, שבהם שוטרים  2021המפגינים; במהלך חודש אוקטובר 

 ל הצדקה. היכו באלות ללא רחם וללא כ

 .2ע/ מצורף ומסומןבעניין השימוש באלות  24.11.2021ומיום  8.7.2021למשיבה מיום  1העותרת ות פני

( ו"הפעלת א4הוסתרו שלושה סעיפים בפרקים הנוגעים ל"תיאור האמצעי" )סעיף  האלה נוהלב .18

אלה והם כוללים מידע כללי שני סעיפים בלבד נותרו גלויים בפרקים . (ב5-א ו5האמצעי" )סעיפים 

 ב(4" )סעיף השימוש באלות יעשה רק באלות שאושרו לשימוש במשטרת ישראלוחסר משמעות: "

שוטר שעבר הכשרה בהתאם ו"שימוש באלה יעשה על ידי  ,)מבלי לפרט אילו אלות עברו אישור שכזה(

, הסתרת הסעיפים בנוהל בפועל .ג(5)סעיף  )מבלי לפרט אילו סוגי אלות הותרו לשימוש( "לסוג האלה

 היות ואין בו כמעט מידע של ממש באשר לכללי השימוש באלה. ,הופכת אותו לחסר משמעות

ג'  ב' לצורך "הדיפה ומעצר" ובמדרג הנוהל קובע בטבלת המדרגים, כי האלה מותרת לשימוש במדרג .19

ן כל משמעות לצורך "הדיפה, מעצר, פיזור". אלא שבהעדר פירוט באשר לאופן השימוש באלה, אי

 למושגים הדיפה, מעצר ופיזור. 

למרות שהעותרות לא יודעות מה מוסתר בסעיפים שלעיל, ניתן ללמוד על תוכנם מהשוואת הנוהל  .20

)נוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי" מס'  שפורסם אל מול הנוסח הקודם של הנוהל

90.221.111.003) . 

 בר כי: כך למשל, בנוגע לתיאור האמצעי פורט בע .20.1

מותר להשתמש רק באלה תקנית. "אלה תקנית" לעניין זה, אלה שאושרה על ידי  )א("
 ר' אג"ם וקרפ"ר כאלה תקנית. אלות שאושרו כאלות תקניות הן:

 ( אלת גומי 1)

 ( אלה פלסטיק ישרה 2)

 ( אלה מסוג "טונפה" 3)
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 אסורה לשימוש מבצעי  -( אלה מעץ 4)

שימוש אלה יותר לשם הדיפה, כמפורט להלן, ופיזור מושכל של מפירי סדר,  )ב(
וההפעלה ולשם החזרת הסדר  לפי נוהל זה ולפי כללי השימוש בכפוף לכללי הזהירות

 "על כנו

תחת הכותרת "מצבים אפשריים לשימוש באלה" בנוהל הישן פורטו אופני השימוש האפשריים  .20.2

 : והמגבלות על השימוש באלה

ניתן להשתמש באלה כאמצעי הגנה לשוטר )ולא כאמצעי תקיפה(, מפני  -הגנה  )א("
  ..תקיפות מצד מפרי סדר באמצעות כלי נשק קרים.

הדיפת מפרי סדר באמצעות אלה תהיה אך ורק כאשר האלה מושטת  -הדיפה  )ב(
בצורה אלכסונית לכיוון החזה של המתפרעים ולא לכיוון פלג גוף תחתון ולא לכיוון 

  ...ראש. ההדיפה תהיה רציפה ולא כלחץ משתנהה

השימוש באלה בשיטה זו נועד למצבים של  -השתלטות בשיטת לחץ בריח  )ג(
התגברות על התנדבות אקטיבית של מפר הסדר. בשיטה זו, השימוש באלה יתבצע 
על ידי יצירת לחץ מבוקר ומידתי באמצעות האלה על מפרקי הידיים והכתף, אך 

 ...כדי לגרום נזק למפרקים או חלילה להביא לשבירתם. בשום אופן לא

בעת התנגדות אקטיבית ואלימה היוצרת סיכון ממשי לשוטרים ו/או  -חבטות  )ד(
לאזרחים תמימים, יכולה האלה לשמש כאמצעי מסייע לפיזור מפירי סדר האלימים 

לחבוט אין . לכיוון הירך החיצונית בלבדבלבד באמצעות חבטות. אלה מבוקרות 
המין, האגן ואין לחבוט  ר, עצם השוק )עצם עדינה ושבירה(, אבךלכיוון פיקת הבר

 ...".מעל לפלג הגוף התחתון כלל

העמודים הרלוונטיים בנוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ) הנוהל הישן שהסדיר את השימוש באלות

 .3ע/ מצורף ומסומן ((90.221.111.003ציבורי" )מס' 

כאמור, פירוט מסוג זה, הן בתיאור האמצעי והן באופן שמותר להפעילו, נעדר לחלוטין מהחלק  .21

 והפומבי בנוהל החדש. השמטה זו מותירה שאלות רבות ביחס לגדרי השימוש החוקי באלות: לאיל

" המותרת לשימוש במסגרת הדיפהאזורים בגוף מותר לכוון את האלה? מה המשמעות של שיטת ה"

ג'  " המותרת לשימוש במסגרת מדרגפיזורל פי הנוהל החדש? מה המשמעות של שיטת ה"ב' ע מדרג

בנוהל החדש? ועוד. שאלות אלו חשובות במיוחד לצורך החלטה של אזרח האם לפנות בתלונה למח"ש 

בעקבות שימוש שנעשה כלפיו באלה, ולאור הסתרת המידע האמור אין ביכולתו לדעת אם השימוש 

 אחד עם הנהלים או שמא חרג מהם.  שנעשה עולה בקנה

על חשיבות המידע המוסתר ועל השרירות המוחלטת שבהסתרתו ניתן ללמוד מתשובת המשטרה  .22

בנושא השימוש באלות. בתשובתה מפרשת המשיבה את משמעות המושג  1למכתב העותרת 

מפר  "הרחקת אדם/קהל באמצעות הצמדת האלה כחיץ בין גופו של השוטר לגופו של – "הדיפה"

במקום להצמיד הסדר". מידע זה נותר חסוי בנוהל והציבור אינו יכול לדעת כי שוטר שחובט באלה 

 "הדיפה" מפר את הנוהל וראוי להתלונן נגדו. אותה לגופו לצורך 

 .4ע/מצורף כנספח  14.7.2021תשובת המשטרה מיום 

על השרירות וחוסר הסבירות שבהסתרת המידע בנוהל זה גם ניתן ללמוד מכך, שחלק מהמידע  .23

שהוסתר בנוהל שפורסם נותר גלוי בנהלים דומים אחרים. כך, לדוגמה, בעוד שנוהל האלות שפורסם 

( מפורט תיאור של 220.003.02נמחקו כל הסעיפים בתיאור האמצעי, בנוהל "אלת טונפה" )מספר 

ומר לת הטונפה אליה מתייחס הנספח הינה אלה מסוג סופרגום דגם טונפה עשויה מחאהאלה: "

 נוהל זה אף מתאר באופן ". פלסטיק אשר אושרה ע"י הקרפ"ר
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)שמספרו  "בטיחות באימונים"ו לנוהל "נספח טפרטים נוספים לגבי התיאור של האלה מופיעים גם ב .24

נתונים ו( כתקניות )אלה ישרה ואלה מסוג טונפה סוגי האלות שאושרו יםמפורט (. בנוהל זה01.01.10

 לגביהן כגון: ם יטכני

 13-עשויה מפוליקרבונט מוקשח, ידית אחיזה צידית באורך של כ  –אלה טונפה "א. 
 ס"מ, באלות הישנות ישנו פין מתכתי לניפוץ שמשות.  60-ס"מ אורך כללי כ

התחתון קיימת רצועת  ס"מ, בקצה 60-עשויה מפלסטיק קשיח, אורך כ – אלהב. 
 ."ע"י תפס ייעודי אחיזה, ניתנת לנשיאה בחגורה

מידע טכני זה שמופיע בנוהל אחד ומוסתר בנוהל אחר חושף גם את החשיבות שבפרסום המידע  .25

לציבור. מידע זה נחוץ כדי לבחון את הסבירות והמידתיות שבהחלטת המשטרה להכניס לשימוש 

ת את האלות שנבחרו לשימוש בישראל לעומת אלו שבשימוש אלות מסוג זה; המידע מאפשר להשוו

משטרתי במדינות אחרות; פירוט החומר יכול להיות קריטי עבור אנשים אלרגניים; לצורך טיפול 

רפואי במי שנפגע משימוש באלה; הדבר מאפשר מעקב ופיקוח כי אכן האלות המותרות לשימוש הן 

 , שאין שימוש באלות ארוכות יותר(. אלו שמשומשות בפועל על ידי השוטרים )למשל

לכאורה האלה היא אמצעי "קל" בהשוואה לאמצעי הכוח האחרים שמפעילה המשטרה, ולמרות  .26

שהשימוש בה הורחב לאחרונה גם לנסיבות בהן אין אלימות מצד המפגינים אלא רק התנגדות לפיזור, 

ים שפורסמו על ידי גופים מחקרים השוואתיים וכלל. חמורות לפציעות להוביל עלול זה אמצעי

בינלאומיים ביחס לשימוש הרצוי בכלי זה מתייחסים לאלות כאל אמצעי מסוכן, ששמור לנסיבות 

 שבהן קיים חשש לפגיעה בגוף. 

 נקבע כי  2017-כך, לדוגמה, בסקירה שפורסמה על ידי האו"ם ב .26.1

"The use of batons and similar types of equipment can cause brain injuries or 

death if the head or other sensitive areas of the body are targeted". (United 

Nations Office on Drugs and Crime, Resource Book on the Use of Force and 

Firearms in Law Enforcement, p. 80, 2017). 

ביחס לשימוש  (OCHR)נציבות זכויות האדם של האו"ם  לאחרונהרסמה פש הנחיותבגם  .26.2

כי שימוש חוקי באלות מוגבל אך ורק למקרים  נקבע קטלניים באכיפת חוק-באמצעים לא

 Office of the United Nations High Commissioner for) איום לנזק גופנישבהם מתקיים 

Human Rights, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, article, 7.1.3, 

2020 .) 

( של 01.01.10על הסיכון הטמון בשימוש באלות ניתן ללמוד גם מנוהל "בטיחות באימונים" )מס'  .27

 ט(: 7-וח 7סעיפים המשטרה שקובע את המגבלות החלות על האימון באמצעי זה )

. חבטות אלה יתורגלו כאשר שוטרים לובשים שכפ"ץ לחבטות לכיוון פלג גוף עליון, ח"

 לחבטות לאזור הירך.  TOP-Vומגן 

 ".לכוון אלה לאזור הראש ללא קסדה אין ט.

נוכח הסיכונים הטמונים בשימוש באלות לצורך פיזור מפגינים ברור שהמידע באשר לאופן השימוש  .28

יותר לצורך ביקורת ופיקוח ציבורי על השימוש בכוח שבידי המשטרה. בהן ותיאורן הוא מידע חשוב ב

לעיל( התבססו על השערות בלבד באשר  .2ע/ונספח  17למשיבה )ר' סעיף  1כך, לדוגמה, פניות העותרת 

מבלי שיש בידיה אפשרות לקבוע אם השימוש המתועד באלות באירועים  ,לשימוש המותר באלות

 שונים משקף חריגה מהנוהל. 
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 . נוהל השימוש ברימון הלם 2א

והוא מותר  ,ברעש חזק ואור מסנוורימון הלם הוא אמצעי לפיזור הפגנות שמייצר פיצוץ המלווה ר .29

ההמון והשפעתו רחבת היקף. בשנה האחרונה הפכו  עברג'. מדובר באמצעי שמושלך ל לשימוש במדרג

רימוני ההלם לאמצעי כוח שגרתי בהפגנות השבועיות בשכונת שייח ג'ראח בירושלים וכן במהלך 

 6,885-נעשה שימוש ב 2021ומאי  ההפגנות והפרות הסדר ברחבי הארץ. כך, לדוגמה, בחודשים אפריל

רימוני הלם וגז וכדורי  24,675רימוני הלם על ידי משטרת ירושלים לבדה )לירן תמרי "פרסום ראשון: 

(. בנוסף, המשטרה 18.6.2021, ירושלים mynet כך נראים חודשיים של אלימות בירושלים", –ספוג 

עשתה שימוש תכוף ברימוני הלם בניסיון לאכוף את כללי הסגר בשכונות החרדיות בירושלים ולפזר 

 התקהלויות.

 .5ע/נוהל השימוש ברימון הלם מצורף ומסומן 

 תיאורכמעט לחלוטין הפרקים " חסויים הלם ברימון השימוש נוהלבדומה לנהלים האחרים, גם ב .30

(. שני הסעיפים 9 שממוספר בטעות בנוהל כפרק 5 " )פרקהאמצעי הפעלת( ו"4 " )פרקהאמצעי

היחידים שנותרו גלויים בפרק "הפעלת האמצעי" כוללים מידע כללי וחסר כל משמעות קונקרטית: 

"השימוש ברימון הלם נועד לטיפול בהפרות סדר לצורך פיזור מפרי הסדר" וכן "שימוש ברימון הלם 

 יעשה בהתאם לתנאי הסביבה והשטח המאפשרים הטלתו". 

תר בנוהל ניתן למצוא בנוהל הישן "הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי", רמזים לסוג המידע שהוס .31

שכלל בתיאור של רימון הלם את המידע שלהלן: "גוף הרימון עשוי מגומי שחור"; "זמן השהייה לפני 

ממקום הפיצוץ"; "השימוש ברימון  1.5דציבר ברדיוס  175שניות"; "עוצמת פיצוץ של  2.5-הפיצוץ כ

את המתפרעים באמצעות אפקט של הדף, רעש וסינוון לפרק זמן קצר". לעומת הלם מטרתו להמם 

 .הסעיפים הכלולים ב"תיאור האמצעי" כלהחדש נותרו חסויים  בנוהלזאת, 

)העמודים הרלוונטיים בנוהל "הפעלת אמצעים להשלטת סדר  הנוהל הישן לשימוש ברימון הלם

 .6ע/מצורף ומסומן ציבורי"( 

פרטים בנוגע לגבולות  , ככל הנראה,לאופן הפעלת האמצעי, הסעיפים החסויים מסתיריםבאשר  .32

השימוש המותר באמצעי זה: האם מותר לזרוק רימוני הלם ישירות לעבר אנשים? האם מותר לזרוק 

את הרימון מעל לראשי האנשים? מהו הטווח המינימלי המותר לזריקת רימון? האם מותר להשתמש 

 וך מקום סגור? ברימון הלם בת

עדר גישה למידע זה, מתקשים מפגינים רבים, וכמו גם ארגונים שעוסקים בנושא האלימות יואכן, בה .33

המשטרתית, להכריע בשאלה האם השימוש באמצעי מתבצע כדין. למידע זה חשיבות רבה במיוחד על 

פגיעה קשה  רקע הדיווחים הרבים מהחודשים האחרונים על הנזקים של השימוש ברימון הלם, ועל

 במפגינים, כולל פצעים עמוקים, כוויות, שריטות ושטפי דם. 

 .7ע/ורף ומסומן מצ 25.5.2021מיום  1תיעוד של פציעות מרימוני הלם ראו מכתב העותרת הפירוט 

אשר עלול למרות השימוש התכוף והנרחב של המשטרה ברימוני הלם, מדובר באמצעי קיצוני ביותר  .34

למגוון פגיעות פנימיות )במיוחד באזור עור התוף(, פגיעות חבלה וחדירה של עצמים לגוף, להוביל 

התנגשות בעצמים במרחב כתוצאה מההדף, כוויות, פציעות בדרכי הנשימה וטראומה נפשית. בשנים 

האחרונות עלתה המודעות ברחבי העולם לפוטנציאל הפציעה הגבוה מרימוני ההלם ובכלל זה, פגיעה 

בהנחיות האו"ם לשימוש בנשק "פחות  . כתוצאה מכך,ה, כוויות, פצעי הדף, חתכים ואף מוותבשמיע

( שפורסמו לאחרונה, נקבע כי שימוש ברימוני הלם לעבר אדם הוא בלתי חוקי Less lethal) קטלני"

https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/HJ1iLFdiO
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 The use of pyrotechnic flash-bang grenades directly against a person would"בשל הסיכון לפציעה: 

be unlawful as it could cause serious burn or blast injuries and, in certain cases, there could even 

be a risk of fragmentation. "( .OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law 

Enforcement, 2020.) 

 השימוש במכת"ז  נוהל. 3א

זור הפגנות, שמתיז סילון מים בעוצמה חזקה לעבר מפגינים. בנוסף כונית התזה היא אמצעי לפימ .35

למים, המכת"זית מתיזה לעיתים גם צבע ונוזל "בואש" מסריח ביותר. המכת"זית היא אמצעי שמותר 

הפגנות של  80-נעשה שימוש בבואש בכ 2021ג' והשימוש בו נפוץ ביותר. במהלך שנת  לשימוש במדרג

 נה המשטרה לבקשת חופש מידע חרדים וערבים, כעולה ממע

 .8ע/מצורף ומסומן לבקשת חופש מידע בענין היקף השימוש במכת"ז/בואש  12.10.2021מיום מענה 

בדומה לנהלים האחרים, גם בנוהל המכת"ז מוסתר מידע רב הנוגע לתיאור האמצעי והפעלתו. שמונה  .36

שכותרתו "תיאור האמצעי" מוסתרים. למעשה, הדבר היחיד  4 מתוך תשעת סעיפי המשנה של פרק

לנוהל מוסתרים שני  5שגלוי הוא כי משמעות המכת"ז היא "מכונת התזה על גבי משאית". בסעיף 

 סעיפים. 

 .9ע/נוהל השימוש במכת"ז מצורף ומסומן 

, ים לתיאור האמצעי והפעלתובאופן מלא בעבר הופיע מידע רב בפרקים הנוגע נחשפובנהלי המכת"ז ש .37

: "אין לבצע התזה לעבר ראשו של אדם מתחת מגבלות השימוש באמצעי זה ובכלל זהפורטו  ובכלל זה

. ג' לנוהל(6)סעיף  מחזית המכת"ז" 20מ' מחזית המכת"ז; אין לבצע התזה מתחת למרחק של  25-ל

 פרטים מסוג זה הוסתרו לגמרי בנוהל שפורסם.

 .10ע/במכת"ז מצורף ומסומן הנוהל הישן לשימוש 

לאורך השנים שבהן נעשה שימוש במכת"זית התברר, כי מדובר באמצעי בעל פוטנציאל לפגיעה גופנית  .38

נפצעו בני זוג, מנחם רבינוביץ' ואסתר שפרינצק,  2015קשה בעוברי אורח. כך, לדוגמה, בפברואר 

האישה שברה את אגן הירכיים והגבר  –בירושלים לחייהם מפגיעת מכת"זית ברח' צפניה  60-בשנות ה

שבר את הקרסול. הפגיעה התרחשה כשהם ירדו מהאוטובוס בדרך לביתם כשלפתע זרם המכת"ז 

 20-נפגעה גב' רחל גליקסמן בת ה 2016שהופעל לעבר הפגנה סמוכה העיף אותם לקרקע. בנובמבר 

ה בצומת בר אילן בירושלים. היא איבדה מסילון מכת"ז שפגע ישירות בפניה בעודה עומדת על המדרכ

 את ההכרה, סבלה מדימום ולחץ גבוה בעין ונאלצה לעבור מספר ניתוחים. 

 .11ע/ מצורף ומסומן 8.5.2018בעניין השימוש במכת"זית בהפגנות חרדים מיום  1העותרת פניית 

נות שהתקיימו מול מעון ראש הסיכון הטמון בשימוש במכת"זית התברר שוב גם במהלך פיזור ההפג .39

)בר  נפצע בראשו מסילון מכת"זית יונתן קימל ועור התוף שלו נקרע 2020הממשלה בירושלים. ביולי 

 הארץפלג, ג'וש בריינר וניר חסון "מפגין שנפגע בירושלים מסילון מים: "נפתח לי הראש והתעלפתי" 

. במקרה זה בפרט ובמהלך הפגנות אלה בכלל, תועדו מכת"זיות מתיזות את סילון המים (25.7.2020

העוצמתי ממרחק קצר ביותר של מטרים בודדים כלפי ראשיהם של מפגינים. אלא שהסתרת הסעיפים 

הרלוונטיים בנוהל באשר לטווח השימוש המותר במכת"זית ואופן השימוש לא ִאפשרו לקיים דיון 

 טרי בשאלת חוקיות השימוש באמצעי. ציבורי ופרלמנ
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זיות "מכת –ח לפיזור הפגנות וגבול השימוש בכעדת הפנים של הכנסת בנושא "בדיון שקיימה ו .40

", דרשה יו"ר הוועדה מהמשטרה לחשוף את הנוהל במלואו כדי לאפשר דיון אפקטיבי בנושא: ופרשים

על מנת שאפשר יהיה לבחון אותם". "הדבר הזה צריך להיות פתוח והנהלים צריכים להיות ברורים 

צבי, ראש חטיבת השיטור -בתגובה לביקורת על הסתרת חלקים מהנוהל טענה תנ"צ סיגל בר

כדי לא לייצר את המצב שבו  תחילה בכוונה בנוהל אותם השחרנואנחנו  …במשטרה: "המרחקים

את המכת"זית"  אנשים עוקפים את זה ומגיעים אלינו ממקומות שבהם אנחנו לא יכולים להפעיל

 ((. 42עמ'  28.7.2020ישיבת ועדת הפנים של הכנסת מיום  פרוטוקול )ר'

ילה אאת דיון המשך שהתקיים בוועדה הוהסבר זה לא הניח את דעת חברות וחברי הכנסת ועל כן, לקר .41

המשטרה להעביר את הנוהל המלא: "הנוהל עכשיו נמצא בידינו. חבריי חברי הכנסת, הוא פתוח 

ואפשר לראות את הנוהל המפורט" )יו"ר הועדה, ח"כ מיקי חיימוביץ", ללא השחרות בפניכם 

, שהמשטרה הקטינה באופן התברר הנוהל חשיפת בעקבותאז,  רק(. 20, עמ' 15.9.2020 פרוטוקול

מטר: "ככלל אין לבצע התזה  13-מטר בנוהל הישן ל 20-דרמטי את טווח השימוש המותר במכת"זית מ

 מטרים, בהתזה ישירה לעבר גופו של אדם, מרכז מאסה או פלג גוף תחתון".  13-מתחת לכ

יך נהג של מכת"זית יודע חשיפת המידע בוועדה אפשרה לקיים דיון חיוני בשאלות מהותיות כגון "א .42

(. 19, בעמ' שםיו"ר הוועדה, ח"כ מיקי חיימוביץ',  שאלתמטרים בדיוק כזה גדול?" ) 13לאמוד 

ג'וש בריינר בעקבות חשיפה זו התקיים גם שיח ער בתקשורת על השימוש במכת"ז )ר' למשל: 

 הארץלראש"  "המשטרה: מותר להשתמש בתותח מים ממרחק קצר ממפגינים; בוטל האיסור לכוון

סעיפים  –(. למרות זאת, נוהל המכת"ז המפורסם כיום לציבור נותר חסוי בחלקו הגדול 1.10.2020

 שנדונו בתקשורת לאחר שנחשפו במהלך הדיון בכנסת עדיין חסויים, ללא כל הסבר המניח את הדעת. 

 הציבורי בחשיפת המידע  האינטרס

שברשותה  באמצעיםנהלים שבמוקד עתירה זו מסדירים, כאמור, את השימוש שעושה המשטרה ה .43

כלפי מפגינים ומפרי סדר. השימוש באמצעים אלה נעשה בדרך כלל לצורך פיזור אנשים שרובם ככולם 

אינו חשוד בביצוע עבירה, ונועד בראש ובראשונה לפנותם מהמקום. יש לזכור, כי אף אם מדובר בקהל 

והגים באלימות שאינו נענה להוראת פיזור של המשטרה, לרוב מדובר במפגינים שומרי חוק, שלא נ

 ומבקשים לממש את חופש הביטוי שלהם ולמחות על עוולה מסוימת. 

בנוסף, אופיים הלא ממוקד של מרבית האמצעים מוביל באופן טבעי לפגיעה תכופה גם בעוברי אורח  .44

. ואכן, אמצעים ולעיתים גם בדרי הבתים הסמוכים ,שנקלעו למקום ,ילדים וקשישיםלרבות רבים, 

לא נטלו חלק ל אזרחים אחרים שאפילו שו ,רביםמפגינים של צמיתה נכות אף ליעה ואלו הובילו לפצ

גלית הראלי "מכת"זית פרועה וחסרת שליטה: המשטרה סגרה מפגינים ברחוב והתיזה בהפגנות )ר' 

ג'קי חורי "אדם נפצע קשה ; 5.7.2020 ,הנוםיהמקום הכי חם בגישירות לפנים, בניגוד לנהלים" 

איתי בלומנטל, ; 26.2.2021 ,הארץפחם, ח"כ ג'בארין נפגע" -בעימותים עם המשטרה בהפגנה באום אל

חיים גולדיטש, רענן בן צור ורועי רובינשטיין "עימותים במחאה נגד נתניהו בירושלים, מפגין נפצע 

  (.Ynet ,30.1.2021 "תבעינו ממכת"זי

 – רימוני הלם, אלות ומכת"ז –ניים פחות, ובמיוחד אלה שבמוקד העתירה השימוש באמצעים הקטל .45

משמשים  הלם רימונימתבצע כדבר שבשגרה, כמעט מדי שבוע כלפי אלפי מפגינים ברחבי הארץ. 

ניר חסון "המשטרה פיזרה בכוח הפגנה ) 'ראחגבשייח'  מפגיניםבאופן תכוף בשנים האחרונות כלפי 

 שימוש(; המשטרה עשתה 24.12.2021 הארץח ג'ראח, שלושה נעצרו" נגד פינוי פלסטינים בשיי

הפגינו נגד נתניהו בירושלים;  2,000-ניר חסון "כ) בבלפור המפגיניםמספר פעמים כלפי  "זבמכת

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2143515
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9197961
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נעשה מספר פעמים  ובבואש באלות שימוש; (18.7.2020 הארץהמשטרה פיזרה מפגינים בהתזת מים" 

נגד הריגתו של אהוביה סנדק ז"ל  המיתרים בגשר המפגיניםכלפי  2021דצמבר -בחודשים נובמבר

; (4.11.2021 7ערוץ  "חזקי ברוך "מחאת אהוביה סנדק: טייזר ואלות נגד מפגינים בגשר המיתרים)

כבת הקלה נגד תוואי הר שמפגינים חרדים כלפינעשה מדי שבוע כמעט  ובואש באלותשימוש 

 כיכר השבתחיים גולדברג "בליל שבת: מכת"ז לעבר נערי שוליים שהתפרעו בירושלים" בירושלים )

27.11.2021 .) 

מפגינים שכלפיהם נעשה  –כי הנהלים הללו רלוונטיים עבור אלפי אנשים מדי שבוע , משמעות הדבר .46

מצעים וסובלים מהריח שימוש באמצעים אלה; תושבים שמתגוררים בשכונות שבהן נעשה שימוש בא

הנורא של הבואש או מרעשי רימוני ההלם; אנשים שנפצעים מהשימוש באמצעים והרופאים 

 שמטפלים בהם; ארגוני זכויות אדם שמבקשים להבטיח כי השימוש באמצעים נעשה כחוק וכיו"ב.

מתוכן את  מרוקנת האמוריםהמדיניות של הסתרת הסעיפים החשובים ביותר שבנהלי המשטרה  .47

. נהלי המשטרה באשר לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות כוללים כיום רק את הפרסוםתכלית 

ההוראות הכלליות, שמשותפות לכל ההנחיות בנוגע למדרגי הפרות הסדר השונים )הסבר זהה בכל 

אחד מהנהלים הללו(, הנחיות כלליות לדיווח על מקרי שימוש באמצעים, ולעיתים סעיפים הנוגעים 

זה שמפרט לגבי כל  –שרה הנדרשים. לעומת זאת, החלק המהותי שבכל אחד מהנהלים לתנאי ההכ

 אמצעי את מרכיביו, ואת ההנחיות המרכזיות לגבולות השימוש בו, דווקא הוא נותר חסוי. 

. הסעיפים החסויים הפרתם ואת הפגיעות חסרות ההצדקה באזרחיםחיסיון הנהלים מתמרץ את  .48

 היה השימוש אם לדעתמונעים מאלפי אזרחים, שנפגעים כתוצאה מהשימוש המשטרתי באמצעים, 

. כתוצאה מכך, נבלמת יכולתם של אזרחים שנפגעו לפנות במקרים אליהם בניגוד או לנהלים בהתאם

שטרה(, המתאימים לגורמים הרלוונטיים להגשת תלונה )מח"ש או היחידה לתלונות הציבור במ

ולהביא להפסקת החריגה מהנהלים בזמן אמת ולמיצוי הדין )הפלילי או המשמעתי( עם מי שאחראים 

לשימוש החורג והאסור. כך החיסיון מעניק למעשה יד חופשית לשימוש פסול שחורג מהנהלים, שהרי 

 אף אחד לא ידע שבכלל הייתה חריגה. 

למוד מתיקים שהגיעו לבית הדין למשמעת של על החשיבות שבחשיפה המלאה של נהלים אלה ניתן ל .49

המשטרה בשל שימוש בכוח ובאמצעים בניגוד לנהלים וזאת בעקבות תלונות של אזרחים )ר' למשל 

)  המפכ"ל נ' עצמון 26/20 תיק שעסק בשימוש בטייזר בניגוד לעילות הקבועות בנוהל טייזר )ביד"ם

(; 3.7.2014) מ"י נ' פלוני 28/14((; תיק שעסק בשוטר שפעל בניגוד לנוהל המרדפים )ביד"ם 9.8.2021

(; תיק 4.8.2014) מ"י נ' פלוני 25/13תיק שבו שוטר פעל בניגוד לנוהל "הפעלת תכשיר פלפל" )ביד"ם 

 נ' פלוני המפקח הכללי 23/16שבו שוטר פעל בניגוד לנוהל "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" )ביד"ם 

ללא שמות צדדים  23/11ביד"מ (; תיק בו שוטר פעל בניגוד לנוהל "הפעלת ינשוף" )19.1.2017)

(20.6.2012) .) 

כמו, בנוסף, הסעיפים המוסתרים כוללים מידע קריטי המשפיע על המידתיות והסבירות של הנוהל,  .50

למשל המרחק המותר לשימוש באמצעים, לאן מותר לכוון אותם, או מקומות ונסיבות שבהם אסור 

עדר מידע הנוגע להשפעות של רימון ההלם, הנזק שהוא מייצר ישימוש באמצעי. כך, לדוגמה, בה

והמגבלות על השימוש בו )האם מותר לפגוע ישירות בבני אדם? האם הפגיעה היא לרגליים בלבד?(, 

ג' )מתוך  ין כל אפשרות לבחון את סבירות ההחלטה לסווג אותו כאמצעי שמותר לשימוש במדרגא

 ארבעה מדרגים(. 

https://www.nevo.co.il/psika_html/police/POLICE-20-26.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/police-14-28.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/police-13-25-1.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/police-16-23.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/23-11.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/23-11.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/police/23-11.pdf
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את הנחיות המשטרה באשר  לבקר באופן ענייני ומקצועיהסתרת המידע מונעת מהציבור את הזכות  .51

אלו הנחיות לנסיבות שיצדיקו הפעלה של אמצעי הכוח נגד אזרחים, אופן השימוש הראוי, וכיוצא ב

שהן תנאי למידתיות ולחוקיות. יתר על כן, תחת מעטה החיסיון המשטרה יכולה, כפי שעשתה לא 

אחת, לשנות את כללי השימוש באמצעים, מבלי שהציבור ידע על כך, וממילא גם ומבלי שתהיה לו 

טווח אפשרות לבקר את ההחלטה. כך למשל, במשך שנים רבות אסרו הנהלים על שימוש במכת"זית ב

 13-מטר על מנת למנוע פגיעות גוף קשות. והנה לפני כשנה קיצרה המשטרה את הטווח ל 20-שצר מ

מטרים. שינוי זה הוסתר מהציבור ואף מהכנסת, והוא התגלה רק בעקבות לחץ שהופעל מצד ועדת 

 לעיל(.  41הפנים של הכנסת )ר' עוד בסעיף 

כמו כן, הציבור רשאי לבקר את ההחלטות המשטרה לגבי הכללים החלים על אמצעי הכוח שברשותה  .52

ניהלה  1באמצעות ממצאים סותרים או חוות דעת של מומחים אחרים. כך, לדוגמה, העותרת 

ובעקבות זאת שונו מספר  ,מוש בטייזרהתכתבות ענפה עם ראש אגף המבצעים בעניין נוהל השי

הוראות בנוהל; בדומה לזה, ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית העבירה ביקורת בעניין הסכנות 

הבריאותיות הטמונות בשימוש בטייזר, וזאת בין היתר על בסיס המידע שנחשף בנוהל )ההסתדרות 

 "(.השימוש באקדח טייזר" 10.2013הרפואית, תקציר דיון בלשכת האתיקה מס' 

 .12ע/ ןמצורף ומסומ עם המשיבה בעניין נוהל הטייזר 1התכתבות העותרת העתק 

המידע המוסתר עשוי להיות משמעותי למגוון צרכים נוספים: מידע לגבי הרכב החומר דרוש לאנשים  .53

אלרגניים; הוא דרוש לרופאים כדי לדעת כיצד לטפל בפגיעה מאמצעי כזה או אחר; לצור השוואה של 

 האמצעי המופעל על ידי משטרת ישראל אל מול מקביליו בעולם. 

שרות של אזרחים שנפגעו משימוש באמצעי כזה או אחר לממש הסתרת המידע חוסמת גם את האפ .54

תלויה  –האם היתה התרשלות  –את זכותם לתבוע בנזיקין את המשטרה. שאלת המפתח בדיני נזיקין 

 במידה רבה בסטנדרטים הנקבעים בנהלי השימוש ובחינת הסטייה מהם. 

מכת"ז וברימון הלם במקומות  , נהלי השימוש באלה,ת המידע בנהלי המשטרה בישראלבניגוד להסתר .55

וגלויים לציבור. כך למשל, המשטרות בשיקגו ובולטימור פרסמו באופן מלא אחרים בעולם מפורסמים 

 Baton Use‘Chicago Police Department General Order' ביחס לשימוש באלות )מפורטים נהלים 

))(28.2.2020 ,Incidents ;))((24.9.2018)  ’Baltimore Police Policy 1111 'Batons . בעיר סקרמנטו גם

הכולל התייחסות  את נוהל הטיפול בהפגנות ובהפרות סדר, פרסמהבמדינת קליפורניה, המשטרה 

 Sacramentoנרחבת גם לאופן השימוש המותר באלות וברימוני הלם, כמו גם באמצעים נוספים )

Police Department Crowd and Riot Control Manual .) 

גם בבריטניה יש שקיפות נרחבת של השימוש באמצעים אלו. כך למשל, השימוש במכת"ז מוגבל אך  .56

 Guidance on)ר'  יבור באופן מלאוהוא מסודר בנוהל מפורט ביותר שמפורסם לצ ,ורק לצפון אירלנד

(2004) the Deployment and Use of Water Cannon.) ירלנד גם ן אובאופן דומה, ניתן למצוא בצפ

 PSNI Manual of Policy Procedure andמדריך מפורט בנוגע לאופי השימוש באלות על ידי שוטרים )

)62-, pp.59Guidance on Conflict Management) 

 מיצוי הליכים

העותרות פנו למשיבה בדרישה לפרסם את המידע שהוסתר בנוהלי האמצעים לפיזור  12.4.2021יום ב .57

עדר יהפרות סדר. העותרות התייחסו בפנייה בהרחבה לאינטרס הציבורי שבחשיפת המידע וכן לה

https://www.ima.org.il/main/ViewContent.aspx?CategoryId=8123
(https:/home.chicagopolice.org/wp-content/uploads/2020/02/G03-02-07_Baton-Use_DRAFT_28FEB20.pdf
(https:/home.chicagopolice.org/wp-content/uploads/2020/02/G03-02-07_Baton-Use_DRAFT_28FEB20.pdf
https://public.powerdms.com/BALTIMOREMD/documents/51034
cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/Police/Transparency/RMs/RM-53211-Crowd-and-Riot-as-of-1298.pdf?la=en
cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/Police/Transparency/RMs/RM-53211-Crowd-and-Riot-as-of-1298.pdf?la=en
https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldlwa/40316wa1.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldlwa/40316wa1.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/advice--information/our-publications/conflict-management-manual/chapter_5_-_batons.pdf)


12 

הבסיס החוקי להסתרת המידע. העותרות הראו כי אין כל קשר סיבתי בין גילוי המידע שהוסתר 

 בנהלים לבין יכולת המשטרה לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי מחאה.

 .13ע/מצורפת ומסומנת  12.4.2021ום פניית העותרות מי

השיבה המשטרה כי המידע בנהלים הוסתר מכוחם של שלושה סעיפים בחוק חופש  12.6.2021ביום  .58

(. המשיבה הודיעה כי בבדיקה חוזרת שבוצעה על ידה 8)ב()9( וסעיף 1)ב()9(, סעיף 1)א()9המידע: סעיף 

למעט מספר מצומצם מאד של סעיפים.  ,וסתרו בנהליםנמצא כי לא ניתן לחשוף את הסעיפים שה

קוני באשר לחובת כוללים ברובם מידע ל ,סעיפים מעטים אלו, שאכן נחשפו בנהלים שפורסמו לציבור

 השוטר לעבור הכשרה כתנאי להפעלת האמצעי. 

  .14ע/ מצורף ומסומן12.6.2021מיום המשיבה מענה 

כי אין בתשובה כל התייחסות לטענות לגבי  ,ות לתשובת המשטרה וטענוהגיבו העותר 29.7.2021ביום  .59

חוסר החוקיות שבהסתרת המידע. כמו כן, נטען כי המענה אינו עומד בחובה הקבועה בחוק חופש 

וכי עליה לציין את הסייג הספציפי שמכוחו הוחלט להסתיר  ,המידע לנמק את הסירוב למסירת המידע

תרות כי העובדה שסעיפים כמו אלו הנוגעים להכשרה הוסתרו מלכתחילה את המידע. בנוסף, טענו העו

 מעידה על פגם חמור בשיקול הדעת של המשטרה. 

 .15ע/למענה המשטרה מצורף ומסומן  29.7.2021 תגובת העותרות מיום

המשטרה , ודחתה את טענותינו בשנית. לטענת 2.11.2021המשטרה השיבה לפנייה שנייה זו בתאריך  .60

חשיפת סעיפים אלה, עלולה להביא לפגיעה באפקטיביות אותו האמצעי הנועד כאמור לפיזור הפרות "

". בנוסף, המשטרה חזרה חובה למסור פרפראזה על כל סעיף שהושחר" וכי "אין דיןסדר על פי 

, (1)א()9והבהירה כי השחרת המידע מבוססת על שלושה סעיפים שונים בחוק חופש המידע: סעיף 

 (.8)ב()9( וסעיף 1)ב()9סעיף 

  .16ע/ מצורף ומסומן 2.11.2021 מענה המשטרה מיום

לעניין המועד להגשת העתירה יציינו העותרות, כי ב"כ העותרות החתומות מטה שהו לסירוגין  .61

ומשכך התעכב מועד הגשת העתירה. בנוסף,  ,בחודשיים האחרונים בבידודים עם ילדיהן הקטנים

ולא חל כל שינוי בפרק הזמן שחלף ממועד תשובת המשיבה ועד  ,העתירה דנן עוסקת בעניין עקרוני

 ((.28.3.2015לפסק הדין )  5-6, עמ' סומך נ' מדינת ישראל 2926-09-11שת העתירה )עת"ם למועד הג

 הטיעון המשפטי

  נקודת המוצא: שקיפות מלאה של הנחיות מנהליות

ומה שאין צורך להרבות במילים על חשיבותה הגדולה של שקיפות שלטונית בכלל, ושל פרסום ד .62

את כלל הנהלים המעודכנים שעל פיהם היא  לחשוףה מחובתה של המשטרהנחיות מנהליות בפרט. 

"להביא לידיעת הציבור  היאלחוק,  6ולהלכה הפסוקה. תכלית סעיף  )א( לחוק6סעיף פועלת בהתאם ל

" )בג"ץ  , כך שלא יהיו בגדר 'תורת הנסתר'את ההנחיות המנהליות שלפיהן רשות ציבורית פועלת

 בהנחיות כשמדובר במיוחד, זאת((. 2003) 192-491, 481( 3)נז"ד פ, הפנים שר' נ בצה-עבאס 7139/02

 513, 501( 3, פ"ד מו)אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91)בג"ץ  כבענייננו, הפרט זכות על לאצול כדי בהן שיש

דכאן  1 חרף זאת, במשך שנים נמנעה המשטרה מלמלא אחר חובה זו, ורק לאחר שהעותרת((. 1992)

 65106-07-18 םעת")עתרה בעניין זה פורסמו הנהלים בהתאם ללוח זמנים שהוסכם ועוגן בפסק דין 

 (.(28.6.2020) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144m1_001.htm#Seif3
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0207139-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-18-07-65106-33.pdf
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 .17ע/ מצורף ומסומן 28.6.2020העתק פסק הדין מיום 

חלה ביתר שאת,  ם במלואםנהליההחובה לפרסם את  נקודת המוצא היא שהנהלים יפורסמו במלואם. .63

ומפגינים  אזרחים בכללשימוש המשטרתי באמצעי כוח כלפי נהלים המסדירים את השעה שמדובר ב

זכותם של אזרחים שיוצאים להפגין או כאלה שחולפים או מתגוררים בסמוך למקום הפגנה . בפרט

 ם להם. לקבל מידע מלא באשר לכוח שרשאית המשטרה להפעיל כלפיהם ולסיכונים הפיזיים שצפויי

עקרון השקיפות העומד ביסודו של חוק חופש המידע מבטיח את יכולתו של הציבור לבקר את השלטון  .64

בסבירות, במידתיות, ללא משוא פנים, בשוויון, את סמכויותיה בהתאם לדין, ל ירשות תפעשהומבטיח 

להפעלת ותוך הפעלת שיקול דעת ראוי. עקרון זה מתחזק שבעתיים כאשר מדובר בגילוי נהלים 

סמכויות פוגעניות, שמכוחן יכולה המשטרה לשלול את חירויותיו של הפרט, לפגוע בזכותם של 

 אזרחים לשלמות הגוף ובזכות לחופש ביטוי, כבענייננו:

לטון חיוני הוא ליכולתו של הציבור אודות דרכיו ואורחותיו של הִש -"קבלת מידע על
לטון כי חשופות הן של רשויות הִש  לפקח על פעילותן של רשויות השילטון; וידיעתן

סדר ומישטר, ותרתיע אותן מעשיית מעשים החורגים מן  ליתרלביקורת תביא מצידה 
לפסק דינו  6-7, פסקה המדינה בקר המדינהמ' נהארץ  8282/02עע"ם )המותר והראוי" 

, פ"ד ציטרין נ' שר המשפטים 5771/93((; ראו גם: בג"ץ 23.11.2003של השופט חשין )
 .((1993) 673, 661( 1מח)

על מנת לאפשר לציבור  חיוני םואופן הפעלת הפגנות לפיזור האמצעים לתיאור הנוגע המידעפרסום  .65

לקבל מידע הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים כלפיו.  בהפגנותהבא במגע עם שוטרים 

, נשללת אלו באמצעים המותרבמצב כיום, בו הציבור אינו יכול לדעת מהם גבולות השימוש 

נשללת  וממילא ,הזכות לדעת מתי ובאיזה אופן רשאים השוטרים להפעיל כלפיהם כוח מהאזרחים

התלונן לגופים הרלוונטיים )כמו למשל מח"ש, מחלקת המשמעת במשטרה ל האפשרותמהם למעשה 

ו להגיש תביעה נזיקית במקרה א ,כנגד שוטרים שחרגו מהנוהל או היחידה לתלונות הציבור במשטרה(

 שנפגעו. 

, הסתרת הנהלים מובילה לפגיעה משמעותית במיצוי זכויות משפטיות של האזרח ובזכות משכך .66

הגישה לערכאות )לקשר בין הזכות לחופש המידע לזכות הגישה לערכאות במשפט משווה ר' יורם רבין 

 ((. 2009) 478-477, 463 נרספר דליה דור תוךרועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" בו

 – לדעת הציבור זכות בבסיס המרכזית התכליות אחת את גם מסכלת האמורים הסעיפים הסתרת .67

  :השלטון רשויות על ציבורית וביקורת פיקוח קידום

ידי פרסום אופן פעולתה של הרשות הציבורית -של זכות הציבור לדעת על מימושה"
ורי ומסייעת לפרטים בחברה לגבש את ברבים, תורמת לגיבוש סדר היום הציב

בסיס המידע -ידי ליבון גלוי של הבעיות והחלפת דעות באופן חופשי על-עמדותיהם על
גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת ארועי  258/07ץ )בג" שמתפרסם."

 )להלן: (2007לפסק דינה של הנשיאה ביניש ) 6, פס' 648( 1, פ"ד סב)המערכה בלבנון

 (.וועדת וינוגרדעניין 

לשלמות הגוף וחופש זו גוברת במיוחד כאשר עסקינן בהקשרים של זכויות יסוד, כמו הזכות  חשיבות .68

לפסק דינה של  34, פס' אחריות לאומית ישראל הבית שלי נ' ממשלת ישראל 5469/20)בג"ץ ההפגנה 

ח על התנהלות חשיפת המידע לצורך הבטחת ביקורת ופיקו תכלית((. 4.4.2021הנשיאה חיות )

בפסק הדין בעתירה שעסקה בחוקיות השימוש המשטרה בהפעלת אמצעים לפיזור הפגנות עלתה 

קבע העליון  . בית המשפט((19.8.2020) נ' משטרת ישראל קרויס 5882/18 "ץגבבמכת"זית ובבואש )

 חרגאש כי "מהסרטונים שהוגשו לבית המשפט דומה היה כי על פניו ישנם מקרים שבהם השימוש בבו
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ברי, כי לפסק דינה של השופטת ברון(.  4" )פסקה ההתזה וכיוון זווית מבחינת למשל, הנהלים מן

, אך זית"נוהל הפעלת מכתבהאפשרות לבקר את אופן ההתזה מותנית בידיעה של המידע הרלבנטי 

 .המידע מוסתר בנוהל כיום

 באמצעים:הצורך במעקב אחר השימוש הוא  קרויסהודגש בעניין דבר נוסף ש .69

בהתאם להוראות לבחון את היישום שלהם "משעה שהנהלים עודכנו יהא מקום 
שנקבעו בנהלים המעודכנים... לצד עדכון הנהלים, נערכו שיפורים מבצעיים באמצעים 
המאפשרים שימוש והפעלה שלהם באופן מדויק ובטוח יותר )למשל, ביחס לטווח 

לפסק  8, פס' שם) "ביישומם יהיה מבחןהוההתזה ויכולת השליטה בכיוון ההתזה(... 
 דינה של השופטת ברון(. 

 אפשרות כל מונע ,בהם השימוש וגבולות האמצעים הפעלת לאופן הנוגעים ,הסעיפים הסתרת כי ברי .70

 הלגיטימציה בשאלת ציבורי דיון לקיום ואפשרות עליהם ציבורי פיקוח, הנהלים יישום לבחינת

 . באלה לשימוש

חשיפת המידע לא משרתת רק את הציבור, אלא גם את המשטרה עצמה שכן קידום המודעות  .71

לזכויותיו של אזרח בהתקלות עם המשטרה בהפגנות יבטיח כי הנהלים הכתובים ימומשו בפועל, ולא 

לפסק דינה של הנשיאה בייניש  27פסקה , בן חיים נגד מדינת ישראל 10141/09''פ רע)יהפכו לאות מתה 

(6.3.2012)). 

 בניגוד לחוק –הסתרת הסעיפים 

המידע  לפרסם את הסירוב המשיבה מבססת את. ין כל בסיס חוקי להטיל חיסיון על המידע האמורא .72

( לחוק, חשש 1)א()9: חשש לפגיעה בביטחון הציבור לפי סעיף שוניםחריגים  שלושה עלהמבוקש 

נראה  להלן. (8)ב()9באכיפת החוק לפי סעיף  ( וחשש לפגיעה1)ב()9לפגיעה בתפקוד הרשות לפי סעיף 

היו אפילו  –למצער , והאמורים חריגים נסיבות העניין שלפניניו אינן מבססות הסתמכות על הכי 

 ר. ובהאינטרס הציבורי בפרסום המידע געדיין  – מתקיימים החריגים

ילה באופן גלוי בטרם נתייחס לכל אחד מהחריגים יש להזכיר, כי מדובר באמצעים שהמשיבה מפע .73

וחשוף לגמרי ולא באמצעים חסויים שמופעלים בחשאי, דוגמת החדרת רוגלה כמו "פגסוס" לטלפונים 

ויכול ללמוד ללא כל קושי על האופן שבו  ,ניידים. מדי שבוע הציבור כולו נחשף להפעלת האמצעים דנן

לעבר אזרחים ועל השוטרים משתמשים באלות, על האופן שבו מתיזה המכת"זית את סילון המים 

 ההשפעה שיש לרימוני ההלם. 

 לחוק( 1)א()9סעיף  –חשש לפגיעה בביטחון הציבור . 1ב

כי הרשות ציבורית לא תמסור מידע "אשר בגילויו יש חשש  קובע המידע חופש לחוק( 1א)9 עיףס .74

 טחונו או בשלומו של אדם". יטחון הציבור או בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבילפגיעה בב

 ביטחוניים ענייניםשכן תכליתו למנוע מסירת מידע ב ,השימוש בסעיף זה אינו רלוונטי לענייננו .75

)ראו למשל  בה החי והציבור ישראל מדינת של קיומה על המרכזיים לאיומים הקשורים ודיפלומטיים

עת נאמני הר הבית בארץ תנו 3989/11בעניין הרגישות הדיפלומטית של מתחם הר הבית בבג"ץ 

הקשור לחקירות השב"כ בבג"ץ  בעניין או(; 27.12.12) ישראל נ' ועדת הכנסת לביקורת המדינה

 ((. 4.1.2011)התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה  2662/09

רשה באופן יהפסיקה פ, ת של המדינהוהדיפלומטי תביטחוניה לפעילות הקשורים בעניינים אף .76

 לאחר, דיפלומטיים לנושאים בקשר נקבע, למשל כך. ל את החריג הקבוע בסעיף זהמצומצם ומגבי

"הניסיון המצטבר מעלה כי חריג יחסי החוץ מוחל  כישל הסדרים מקבילים בעולם,  השוואתית בחינה
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. כך, הוא מוחל פעמים רבות על בליבת התחום של יחסי החוץבעיקרו של דבר במצבים הנמצאים 

 8282/02עע"ם לשיתוף פעולה עם ממשלות זרות בנושאים מודיעיניים או ביטחוניים" )מידע הנוגע 

משכך, השימוש  (.(23.11.2003)לפסק דינה של השופטת ברק ארז  31פסקה , בקר המדינהמ' נ הארץ

 המשטרתי באמצעים לפיזור הפגנות רחוק מלהיכנס לגדרי סעיף זה.

עדת המשנה לחוק חופש וועדת חוקה, חוק ומשפט ושל פרשנות זו עולה גם מקריאת הפרוטוקול של  .77

( יצא מנקודת הנחה שמדובר בחריג שעוסק כל 1)א()9הדיון בסעיף את נוסח החוק.  והמידע, שהכינ

שמסמיך את שר  –. הוועדה גם התייחסה לסעיף העוקב בשאלות הנוגעות לביטחון המדינהכולו 

כאל הסדר משלים. וכפי  –" ה על בטחון המדינהמטעמים של שמירהביטחון להחריג מידע ספציפי "

"למערכת הביטחון יש בעצם שני שערים שדרכם היא יכולה  עדה, ח"כ דוד צוקרושהסביר יו"ר הו

((. 4.11.1997) 16 , עמ'של ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע 4פרוטוקול ישיבה להכנס" )

( 2)א()9היועץ המשפטי למערכת הביטחון שהשתתף בדיון, ישי יודקביץ, הבהיר בדיון כי בעוד בסעיף 

הוויכוח בבית המשפט יהיה על סבירות שיקול הדעת של שר הביטחון לגבי הצווים שיוצאו על ידו, 

 (. 17" )שם, בעמ' המדינה טחוןיבב הפגיעה לשורשי(, אנחנו מול האזרח, הנימוקים ירדו 1"בסעיף )

לא נועד להסתרת מידע הקשור לסכנה ביטחונית  הואגם מלשון הסעיף והפסיקה שלפיו ניתן ללמוד, ש .78

-ולא מידע הקשור לחשש להפרות סדר מצד מפגינים. אדרבא, לחוק קדמו שתי הצעות חוק, אחת מ

מדינה, ביטחון הציבור . בעוד שבהצעה הראשונה נכתב "פגיעה בביטחון ה1997-והשנייה מ 1995

הוסיפו  – הנוסח שהתקבל בסופו של דבר בחוק –" הרי שנוסח ההצעה השנייה וביטחונו של אדם

(, ביטחונו" )להבדיל משלום הציבור" אך נמנעו מלהוסיף תיבה כמו "של אדם ושלומו ביטחונווכתבו "

הסדר " או "ורשלום הציבללמדך שהמחוקק לא התכוון שהחריג יחול גם על מידע הקשור ב"

סיטואציות של הפרת סדר שאליהן מתייחסים הנהלים שבמוקד עתירה זו )והשוו:  –", דהיינו הציבורי

 (.397עמ'  2630ה"ח תשנ"ז מס' , 609עמ'  2523ה"ח תשנ"ו מס' הצע"ח חופש המידע, 

בהקשר  "נכלל בגדר דברים הקשורים "לביטחון אף אם נניח כי אופן השימוש באמצעים לפיזור הפגנות .79

סיקה קבעה . הפלסעיף זה נקבעבמבחן האיזון אשר  עומדתלא הסעיפים  הסתרתשל הסעיף האמור, 

פגיעה ממשית ( מחייבת את הרשות להניח בסיס מספיק ל1)א()9כי עמידה בחריג הקבוע בסעיף 

 לפיש(. לפסק דינה של הנשיאה בייני 8פסקה ועדת וינוגרד, עניין  )ר' העומדת במבחן אובייקטיבי

 מפני פגיעה אמורה: חשש על להצביע הרשות על, בפסיקה הכללים

( לחוק חופש המידע הוא מבחן 1)א()9המחוקק בסעיף  שקבע ההסתברותי"המבחן 
החשש...אכן, אין זה מבחן העולה לכלל 'ודאות קרובה'...אולם אין זה גם מבחן 
המסתפק באפשרות כלשהי, ולו גם רחוקה, לפגיעה כאמור. בפועל, מדובר במבחן 

הציבור או בשלומו. מכפלת עוצמת הסיכון  ביטחוןהנדרש לתוחלת הפגיעה ב
 2007/11)בג"ץ  בהסתברותו מצביעה על תוחלת הסיכון לשלום הציבור או לבטחונו"

 ((5.2.2012)  4בסעיף , השופט ריבלין שני נ' המשרד להגנת הסביבה

לביסוס הטענה כי חשיפה מלאה של הנהלים תוביל לסיכון כלשהו  כל תשתיתהמשיבה לא הניחה  .80

חון, לא הבהירה מהו אותו סיכון ומהי הפגיעה הצפויה. בג"ץ הבהיר בעניין זה, כי "לא ניתן לביט

להסתפק בהערכה כוללנית וגורפת של הסיכון לביטחון הציבור הנשענת על טיבן הכללי של הסוגיות 

 לפסק דינה של הנשיאה בייניש(.  8, סעיף ועדת וינוגרדהנדונות." )עניין 

תוך השמטה של העליון ר בית המשפט ואישל הפתיחה באש של המשיבה פורסם בראוי לציין, כי נוה .81

בתוכו, ושל  בן ערובהכשרכב נמלט ועל מחבלים מתאבדים על הפתיחה באש המסדירות את  ,הוראות

בית המשפט ציין, שאין מקום לפרסום חלקי של הוראות השימוש  שימוש ברובה רוגר.ההוראות 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
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יביא להצגת תמונה חלקית בלבד" ועלול "לפגום ביכולות ההרתעה של כיוון שהדבר "הרוגר ברובה 

 משטרת ישראל נ' עדאלה 10030/16המשטרה באירועים בהם נעשה שימוש בכלי נשק זה" )עע"ם 

((. אלא שבניגוד לנהלים שבמוקד העתירה, הרוגר הינו אמצעי קטלני שמשמש בעיקר 25.6.2017)

די צלפים באופן נסתר מעין הציבור. משכך, וודאי שההצדקות לטיפול באירועי פח"ע והוא מופעל בי

לחיסוי המידע בנוגע לרוגר אינן רלוונטיות בענייננו. אדרבא, השמטת הסעיפים שהם ליבת הנהלים 

 מביא "להצגת תמונה חלקית בלבד" של הנוהל. 

 (1)ב()9 סעיף –חשש לשיבוש בִתפקוד הרשות . 2ב

למסור "מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין  חייבת אינה(, קובע כי הרשות 1)ב()9 עיףס .82

 של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה". 

 זכות של"שיבושה שעלול להביא לכי לאור הלשון הרחבה בה הסעיף נוקט, באופן  ,נקבע בפסיקה .83

 ,לג( )להלן: ס2000) 199' , עמזכות הציבור לדעת באור חוק חופש המידע" )זאב סגל, לדעת הציבור

 : קרובה ודאות יהיה((, המבחן להפעלת החריג לדעת הציבור זכות

"אכן, קיים אינטרס ציבורי חשוב בשמירה על תקינות פעולתה של הרשות הציבורית, 
תקום עילה מספקת  –אולם רק מקום בו קיימת ודאות קרובה לפגיעה באינטרס זה 

משרד התחבורה נ'  6013/04ופש הביטוי" )עע"מ , כמרכיב של חלהגבלת חופש המידע
 ((.2004לפסק דינו של השופט ריבלין ) 22, פסקה חברת החדשות

, קרובה ודאותאשר הסתברות התרחשותו היא  וחמור רציני, קשה שיבושרק "א' ברק מדגיש כי  'פרופ .84

 ((. 2003) 103ג, עמ'  המשפט קרייתמאפשר למניעת מידע" )אהרן ברק "חופש המידע ובית המשפט" 

 על פירוט כל ניתן לא. המשטרה טענות לדחיית להביא צריכהמבחן זה על המקרה שבפנינו  הפעלת .85

קרובה, לשיבוש  בוודאותלא  וודאיעלולה להביא,  םהפעלתאופן ו םהאמצעי תיאור חשיפת בו האופן

חשיפת המידע החסוי  – נהפוך הוא. המשיבהשל או לפגיעה באפקטיביות פעולותיה עבודתה התקינה 

פיקוח ובקרה אפקטיביים על  צפויה להיטיב ולשפר את תפקודה התקין של המשטרה משהיא תבטיח

 הפעלת סמכויות המשטרה ואף תגביר את אמון הציבור בעבודת המשטרה. 

 ית המשפט העליוןדברים זה, טענת המשטרה היא ספקולטיבית ולא עומדת במבחן שקבע ב במצב .86

  לחריג אותו הם מבקשים להפעיל.

 (8)ב()9 סעיף -חשש לפגיעה באכיפת החוק בשל חשיפת נהלים . 3ב

למסור מידע "אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות  חייבת אינהכי רשות ציבורית  קובע זה עיףס .87

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

פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של  אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: )א(

הרשות; )ב( פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן; )ג( גילוי או מתן אפשרות 

 ת על סעיף קטן )א(.לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי". לענייננו, נראה שהמשטרה נסמכ

(, אין כל בסיס לטענה 1)ב()9. ראשית, וכפי שתואר לעיל בעניין סעיף לענייננו רלוונטי אינו זה סייג גם .88

אכן יובילו לפגיעה בפעולות  םבה השימוש ואופן האמצעים לפיזור הפגנותשהסתרת המידע על 

  האכיפה, שכן פרסום המידע אינו אמור להשפיע על עצם יישום הנוהל.

, יסודו על מידע לחסות המבקשת רשות מחייבת לחוק( 8)ב()9 סעיף לסייג המקובלת הפרשנות .89

שהתוצאות  ,קונקרטית עובדתית תשתית באמצעות, להוכיח יכולתה על ההחלטה את לבסס

, בפסיקה קיימים לכך ברורים תימוכיןהקבועות בסעיפיו הקטנים של הסעיף אכן עלולות להתרחש. 
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 שהוראותיו, המידע לחופש הממשלתית היחידה ובנוהל בכנסת החקיקה מהליך בפרוטוקולים

 (;27.8.2001) אנדראוס נ' המוסד לביטוח לאומי 110/00' ה"פ )מחוזי נצ'( ר) המשטרה את מחייבות

, פס' קר שרותי רפואה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית מחוז דן 35783-07-18עת"ם )מינהליים ת"א( 

 46 , עמודשל ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע 9' מס ישיבה פרוטוקול (;8.11.2018) 16

של היחידה הממשלתית לחופש המידע בעניין "דרישות המענה בדחיית  3.1נוהל מס' (; 5.11.1997)

  ((.2013) 5דע" בקשת חופש מי

 בפסיקה()א( לחוק, פורשה 8)ב()9, הדרישה ל"פגיעה בפעולות האכיפה" לצורך תחולת סעיף שנית .90

עת"ם " לקרות הפגיעה )קרובה וודאות"ל אף ולעתים", ממשית פגיעהככפופה למבחן מחמיר של "

)נבו  31-30 פס', ויס נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים 49897-06-13ם( -)מינהליים י

 ((. 16.6.2015) עיזבון נמארנה נ' מדינת ישראל 20708-11-12; ת"א )שלום נצ'( (4.3.2015

"אינה מציינת  שהוראתו אף על ולפיה, האמור בסייג שעסקה המשפטית ספרותגם בזו נתמכת  פרשנות .91

את חומרתה של הפגיעה, שיש בה כדי להצדיק את חיסויו של המידע הציבורי", הרי ש"הגישה הראויה 

רק נוכח סכנה ברורה לכך, שהגילוי יביא לפגיעה קשה  היא זו שלפיה לא תגלה הרשות מידע לציבור

 אכיפה סלקטיביתטמיר  ; מיכל217' עמזכות הציבור לדעת, ." )סגל ורצינית בפעולות הנזכרות בסעיף

 ((. 2009)מהדורה שנייה,  413 הגנה מן הצדקון (; ישגב נקדימ2008) 414

שהבחירה בלשון  עולה, שם. בכנסת החוק את שחוקקה הוועדה בדיוני מעיון מתבקש הדבר, כן כמו .92

( לחוק, מבטאת כוונה מפורשת של 1)ב()9" שבסעיף שיבושבפעולות אכיפה", חלף המונח " פגיעה"

( לחוק לטובת זכות הציבור לדעת. על כך מעידים 8)ב()9להצר את גדרי תחולתו של סייג סעיף המחוקק 

של ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק חופש  10פרוטוקול ישיבה מס' במובהק חילופי הדברים הבאים מ

 (: 8)ב()9 לסעיף בנוגע(, 6.1.1998) 1997-המידע, התשנ"ז

היו"ר ח"כ דוד צוקר: 'אם אין חובה למסור אותו במקרה של שיבוש, זאת אומרת, "
..אם כך, עדיף לנו פגיעה מבחינת מי שרוצה יותר חופש .שמעט מידע ישתחרר.

 פגיעה...'  שיש ה..כלומר, רק במיד.מידע.

 שמואל סף ]נציג לשכת עורכי הדין[: שחייבים להוכיח אותה.' 

 אנחנו לא משחררים מידע.'  -היו"ר דוד צוקר: '

 (.30-29ש רשות ני''ע[: מצד המבקש עדיף פגיעה." )שם, בעמ' שמעון וייס ]יועמ"

יביא  םהפעלתו םאמצעיתיאור ה שלדברים אלה על ענייננו, ברי שאין כל יסוד לטענה כי גילוי  ביישום .93

. זאת, כפי שתואר בהפגנות הסדר את לאכוף המשטרה של ביכולתה ממשית פגיעהבוודאות קרובה ל

 וחשופיםשסעיפים דומים פורסמו בעבר, מפורסמים בנהלים אחרים  הקודם לכן, במיוחד נוכח העובד

  גם ברחבי העולם.

את תפקודה  לשפרהפגנות עשויה דווקא של נהלי המשטרה בכל הנוגע לפיזור  השקיפותמזו,  יתרה .94

 (: 6.9.2006) גבע נ' גרמן 7024-03 םכפי שעולה מדברי השופטת פרוקצ'יה בעע"התקין בנדון, 

"חופש המידע מבטיח ביקורת ראויה על הרשות הציבורית; קיומה של ביקורת כאמור 
מחזק את אמון הציבור ברשויות; שקיפותן של פעולות השלטון היא תנאי חשוב 
לתפקודה התקין של המערכת הציבורית, והיא ערך מרכזי בקיום מנגנוני בקרה יעילים 

 על פעולות השלטון". 

( היא להגן על השיטות והאמצעים החשאיים שמשמשים 8)ב()9ג סעיף , תכליתו של סיישלישית .95

 הציבור לעיני ננקטיםאלו ש עלולא  –את גורמי אכיפת החוק לאכיפה וסיכול של עבריינות מתוחכמת 

 ובכיכר העיר, כבעבודת השיטור הרגילה שמתבצעת מול אזרחים בהפגנות ואירועי מחאה.

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=283
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%A8,%20%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA/tamir-373.pdf#page=42
https://www.nevo.co.il/books/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F,%20%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%20(%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94)/nakdimon-383.pdf#page=31
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf#page=330
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 ולפיהם החוק נחקק יסודה שעל הממשלתית החוק בהצעת לסעיף ההסבר מדברי נלמדת זו תכלית .96

רשויות האכיפה "מתמודדות עם עבריינות ההולכת וגוברת, וקיים חשש, כי גורמים שונים ינסו לעשות 

שימוש בחוק המוצע, כדי לשבש את פעולתן של רשויות אכיפת החוק, ובכך תיפגע יכולתן להילחם 

ה"ח הממשלה  ,1997-הצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז)בעבירות בתחומים שעליהם הן מופקדות." 

 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' משרד המשפטים 1416/04; עת"ם )מינהליים ת"א( 403, 397, 2630

 (. 218' בעמ ,המידע חופש חוק סגל' פרופ של הנכוחים דבריו את גם' ר( 14.3.2004)

פרשנית שלפיה חלופה זו של הסייג תחול רק הגישה המצויות דוגמאות ברורות לאימוץ  הבפסיק גם .97

לחמוק מעיני אפשר לגורמים עברייניים שי בכך, אכיפה בפעולות לפגועהיכן שגילוי המידע עלול 

גרוס נ'  48298-10-18ם( -עת"ם )מינהליים י עניין, מיקום מצלמות מהירות בלמשל) רשויות החוק

 (.(15.5.2019) 7, פס' משטרת ישראל

כלל לאמצעים חשאיים ולעבריינות  יםקשור םאינ נהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות, בענייננו .98

הפגנות חלק מהציוד הבסיסי שניתן לשוטרים לצורך טיפול ב אמצעים אלו הםלהפך,  .מתוחכמת

כשאין כל  –ב' בלבד  מדרגבהם הפרת הסדר היא ב במצבים אףהותר  םבה והשימוש סדר הפרותוב

לכל  נורמטיביים אזרחיםאמצעים אלו משמשים לרוב נגד התנגדות אלימה מצד המפגינים. כלומר, 

 וידוע.  חשוףוהשימוש נעשה באופן  דבר

 ובלתי מידתי סביר בלתי הוא האינטרסים בין הרשות איזון

נייננו, וכי האיזון שהרשות עשתה היה סביר, אין מדובר בסוף לו היה נקבע כי החריגים תקפים לע םג .99

לחוק מעגנים מבחני סבירות ומידתיות ומורים כי בחינתם תהא מלאכה של  11-ו 10פסוק. סעיפים 

 עמית השופט של דינו לפסק 11-10' פס, גישה' נ הביטחון משרד 3300/11שקילה ואיזונים )עע"ם 

(5.9.2012.)) 

 מחובת, לחוק 9-8 סעיפים סייגי מכוח מידע למסירת לסירוב עובר, לחוק 10 סעיף להוראות בהתאם .100

 הציבור בריאות על שמירה של מטעמים המידע שבגילוי הציבורי( "לעניין היתר)בין  דעתה לתת הרשות

 סעיפי בפרסום הציבורי האינטרס גובר שבענייננו ברי, לעיל האמור לכל לב בשים". בטיחותו או

 לנוכח הן, זאת. בחיסויים תומך שלכאורה הסייג סעיף שביסוד הערכים על, סתרושהו הנהלים

 לאור הן, הציבור ובריאות בטיחותל הפגנות לפיזור באמצעים בשימוש שטמון הרב הנזק פוטנציאל

 המידע שבפרסום הרבה הציבורית לחשיבות לב בשים והן, וההפגנה הביטוי חופש של הרם מעמדם

 כמפורט, בנדון המשטרה נהלי על ופיקוח בקרה, ציבורי דיון לקיים היכולת ועל אלה כל על הגנה לשם

 .לעיל

את סייגי החוק, לרבות  בצמצוםלפרש  ציבורית, יש להזכיר כי ההלכה הפסוקה מורה לרשות בנוסף .101

)ב(. נקבע כי בעת בחינתם, הרשות צריכה לשקול את העניין הציבורי במידע, לצד 9אלו בסעיף 

האינטרס שבשקיפות פעולותיה לעיני הציבור, על מנת לאפשר ביקורת ציבורית אפקטיבית וראויה 

הנהלת בתי  3908/11הגשמת חירותם הבסיסית וזכויותיהם של הציבור והפרטים בתוכו )עע"ם  ואת

ז לפסק דינו של השופט )כתוארו אז( רובינשטיין  קה, פסהמשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ

 ((.22.9.2014לפסק דינה של השופטת ארבל ) 52 קהופס

לחוק מבטא את חובת הרשות לפעול לפי עקרון המידתיות, בהטילו על הרשות את הנטל  11 סעיף .102

אם ניתן בכל זאת לגלותו  –לחוק  9שעל גילוי המידע חל סייג מסייגי סעיף  לבחון, אף היכן שמצאה

 לפגיעה להביא עלול מסוימים סעיפים שפרסום נמצא אם גם, כך ולו חלקית, בשינויים או בתנאים.

, כמו למשל תיאור האמצעי והפעלת מחאה באירועי תפקידיה את לבצע המשטרה של ביכולתה ממשית

https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
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 הספציפייםכוללים את הפרטים  שאינםר שהציבור לא יהיה חשוף, לחלקים בו האמצעי, אין זה סבי

 , לכאורה. להסתירםשיש עילה 

, חלף פרסום חלקי של הוראותיהם ו/או הצגת הוראות אלה האמורים הסעיפים הסתרתכן,  על .103

לוקה בחוסר מידתיות בוטה  –בפרפראזה, בדרך שתאפשר להיוודע על תוכנם ולו ברמת ההקשר 

 ומנוגדת לדין.

 דבר סוף

לעמוד בחובת להביא בפני בית המשפט הנכבד סוגיה חשובה הנוגעת לחובת הרשות  מבקשת זו תירהע .104

לחוק חופש המידע והיא למעשה תוצר של פעולות ארוכות  6פרסום נהלים בהתאם להוראות סעיף 

 מי השלטון.שנים שעושות העותרות לקידום שקיפותן של הנחיות בשלל חזיתות אל מול גור

על השיטות והאמצעים החשאיים שמשמשים את גורמי המבצעי להגן  העותרות מבינות את הצורך .105

אלא שעתירה זו עוסקת בהנחיות הנוגעות  .אכיפת החוק לאכיפה וסיכול של עבריינות מתוחכמת

 כנגדו קטיםלציבור כולו, לציבור היוצא להפגין כחלק מזכות יסוד במדינה דמוקרטית ואמצעים אלו ננ

. אין כל הצדקה להסתיר מעיני הציבור את המידע הנוגע לשימוש ברימוני ובכיכר העיר הציבור לעיני

אמצעים שמשפיעים על זכותם של רבים כל כך לשלמות הגוף, לכבוד ולחופש  –הלם, אלות ומכת"זית 

 ביטוי. 

 מן הדין ומן הצדק לקבל עתירה זו. .106

 2022 בפברואר 9

 
 חולתא, עו"ד-רחלי אדרי  אן סוצ'יו, עו"ד

 באות כוח העותרות


