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 2021 ביולי 29

 לכבוד
 תירוש-עו"ד תמר הכהן

 קמ"ד יחידות מבצעיות
 משטרת ישראל

 שלום רב,

 פרסום נהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנותהנדון: 

 12.7.2021; תשובתכם מיום 12.4.2021מכתבנו מיום 
 

. אלא שתשובה זו מתייחסת באופן חלקי בלבד לדרישות 12.7.2021מיום קיבלנו בברכה את תשובתכם  .1

 יתנו. ישהועלו בפנ

 לציין את תכםחובמהטענות הקונקרטיות שהועלו במכתבנו ביחס ל תשובתכם מתעלמת כלילראשית,  .2

בחרתם )ג( לתשובתכם 2בסעיף  .ולנמק את ההחלטה הסייג בגינו הוחלט להשחיר את המידע בנהלים

בסיסם הוחלט לחסות בחוק חופש המידע שעל  תתי סעיפים השלושהפניה ללענות בכלליות, תוך 

 סעיפים רבים בנהלים. 

סייג הלנמק ולציין את מענה זה אינו מספק והוא מתעלם מהחובה הקבועה בחוק חופש המידע  .3

כפי שציינו במכתבנו, המשטרה ככל . להימנע ממסירת מידע כלשהושבגינו מחליטה הרשות  הספציפי

רשות ציבורית אחרת מחויבת לנמק את הסירוב לפרסם מידע שנתבקש: "רשות ציבורית אינה רשאית 

להסתפק בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את הטעמים לכך, על מנת לאפשר למבקש 

מועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת ה 9135/03המידע לעמוד על טעמים אלה ולשקול את מהלכיו" )עע"ם 

(. משכך, וודאי שלא די בהפנייתנו לשלושה סעיפים שונים בחוק חופש המידע 23, סעיף עיתון הארץ

 . עשרות סעיפים בנהלי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות דוגמה לחריגים שמכוחם הוחלט לחסותכ

 39כמפורט בסעיף  שהוסתרלגבי כל סעיף וסעיף על המענה להיות מנומק ולכלול התייחסות  .4

למכתבנו: ציון הסעיף בגינו נדחתה הבקשה; העילה בגינה המידע חוסה תחת חריג זה; האינטרסים 

"דרישות  3.1השונים שנבחנו והאיזון ביניהם; מדוע לא ניתן לפרסם את הסעיף באופן חלקי )נוהל מס' 

 המענה בדחיית בקשת חופש מידע"(. 

נות באופן מנומק לבקשת חופש המידע שהוגשה על ידנו ביחס לכל סעיף יודגש, כי מעבר לחובתכם לע .5

במסגרת הנהלים שנחשפו לציבור וסעיף שהוחלט שלא לחשוף, מחובתכם גם לפרסם פירוט זה לציבור 

, ועל אחת כמה וכמה כזה שנוגע לאמצעים לפיזור כך, אדם שפותח נוהל משטרתי כלשהובאופן חלקי. 

שמכוחו הוסתר  9בסעיף  הספציפיכל סעיף וסעיף שהוסתר מהו החריג  זכאי לדעת לגבי הפגנות,

 . הנימוק להחלטההמידע ומהו 

סעיפים שהיו מושחרים.  14פרסם עוד עולה מתשובתכם, כי לאחר בחינה נוספת שביצעתם, הוחלט ל .6

ר וקובעים כי הפעלת האמצעי תיעשה על ידי שוטר שעב להכשרת השוטריםאלה נוגעים ברובם סעיפים 

הכשרה והוסמך לכך. הא ותו לאו. החלטתכם לכסות מידע זה בבחינה הראשונית שביצעתם ולהגדירו 
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מעידה על פגם חמור בשיקול הדעת המופעל במשטרה  ,כמידע ש"עלול לחשוף שיטות פעולה ואמצעים"

ומחזקת את הצורך במתן הנמקה מפורטת כדין לכל יתר  בעת החלטה על חיסיון מידע בנהליה

 ים שנותרו מושחרים.הסעיפ

טענות שלא קיבלו  –אנו חוזרים על דרישתנו לפרסם את הנהלים באופן מלא. כפי שטענו במכתבנו  .7

אין כל קשר סיבתי בין גילוי המידע שהוסתר בנהלים לבין יכולת המשטרה  –התייחסות בתשובתכם 

לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי מחאה והפרות סדר. החלטתכם להשחיר את 

בפעולות  פגיעה ממשיתלהתרחשות  הוכחת תשתית עובדתית קונקרטית חייבת להתבסס עלהמידע 

 האכיפה. 

את הנהלים ובאופן מלא לפרסם בדחיפות שוב נבקשכם נו לערכאות משפטיות, לאור זאת ובטרם פניית .8

ספציפיים כי ישנם סעיפים חריגים ככל שייקבע  .המסדירים את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות

 ., ובהתאם לדיןלמכתבנו 39כאמור בסעיף  מענה מפורט ומנומקקבל שראוי לחסות אנו מבקשים ל

 . ימים 30בתוך לתשובתכם  .9

 בכבוד רב,

 
  אן סוצ'יו, עו"ד איה מרקביץ', עו"ד

 האגודה לזכויות האזרח יועצת משפטית

 התנועה לחופש המידע


