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 משטרת ישראל המשיבה:
 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

 עיקרי טיעון מטעם העותרת
שנקבעו עוד לפני  ,הוראות חרבעתירה זו התבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבה למלא א .1

 שלפיהם היא פועלת.  ולפרסם את כל הנהלים "(,החוק)להלן גם " חוק חופש המידעשנים ב 23

כל  תשברשימ :, התבקש סעד מצומצםאין היא חייבת לפרסםלנהלים שלשיטת המשיבה  באשר

שבגינה הם והעילה של כל אחד מ, תיאור קצר שלא פורסמו כותרות הנהליםנהלי המשיבה, יופיעו 

 . ההנחיה אינה מפורסמת

  "(כתב התשובה" –)להלן  4.6.2020מיום  כתב התשובההמשיבה טוענת בתשובות לעתירה ) .2

, כי הנהלים יפורסמו בתום עבודת ("(ובת המשיבהגת" –)להלן  23.1.2020ובת המשיבה מיום גות

 . זאת למעט רשימה ארוכה של חריגים: 2021מטה, שצפויה להסתיים במרץ 

 "29פרסום שלהם )סעיפים השהמשיבה אינה מוכנה להתחייב למועד  הנהלים ה"מקומיים-
 משיבה(; ובת הגלת 34

 "ל"הנחיות מנהליות" ומשכך אין חובה כלל שלטענתה אינם נחשבים  ,הנהלים ה"זמניים
 לכתב התשובה(;  26-29לפרסם )סעיפים 

 לפי הפירוש המצמצם  "נגיעה או חשיבות לציבורבעלי " נםאיהמשיבה  דעתהנהלים של
 (; 7.10.2019רשימת הנהלים שהועברו לעותרת ביום כפי שמסומן ב) שהמשיבה נותנת למונח זה

  "יש בהם תוספת לדעת המשיבה בהנחיות מנהליות אחרות אלא אם נהלים ש"כלולים ממילא
 ובת המשיבה(; גלת 8הנוגעת לציבור )סעיף 

  של המשטרה  אופן הפעלת שיקול הדעתלטענת המשיבה הנחיות מנהליות שאינן מתוות את
 ובת המשיבה(. גלת 22-23לא חייבות בפרסום )סעיף  - לפי החוקבעת הפעלת סמכויות 

באשר לסעד השני של העתירה, עמדת המשיבה היא כי אין לה חובה שבדין לפרסם מידע באשר  .3

 להנחיות המנהליות, שלשיטתה לא ניתן לחשוף. 

 נבקש למקד את עיקרי הטיעון בנקודות המחלוקת שנותרו בין הצדדים באשר לשני הסעדים.  .4
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I. פרסום יזום של נהלי המשטרה 

 א. מועד הפרסום

נבקש להתייחס לטענת המשיבה החוזרת שוב ושוב באשר למעמדן הנורמטיבי ראשית הדברים, ב .5

לכתב  4-11המשטרה )סעיפים  הוראותהמטא"ר ו פקודותהמשטרה לעומת נהלי הנמוך של 

לחוק חופש  6התשובה(. מדובר בטענה שאין לה כל נפקות לעניין חובת הפרסום הקבועה בסעיף 

המידע ומשכך אין לתת לה כל משקל במסגרת עתירה זו. חוק חופש המידע אינו מבחין בין רמות 

על כל ההנחיות יהא  שונות של הנחיות מנהליות וחובת הפרסום שבחוק חלה במלואה ובאופן שווה

 (.31.10.2019שמן או מעמדן אשר יהא )כמפורט בהרחבה בתגובות העותרת מיום 

. כפי שמעידה המשיבה ופרסומם גיבוש נהלי המשטרהכל הקשור לעתירה זו חשפה מחדל חמור ב .6

, כי הליך כתיבת נהלי המשטרה אינו אחיד ולא עתירה הובילה לעבודת מטה שחשפההעצמה, 

"עבודת המטה לגיבוש ולפרסום נהלים"  01.02.01י ההליך הקבוע בפקודת מטא"ר מתנהל על פ

לכתב התשובה(; שאין הקפדה על ביטול נהלים שלא  3", צורף כנספח מ/פקודת הנהלים" –)להלן 

פועלים לפיהם או שהוחלפו; אין לנהלים תיעוד מסודר או אפילו רשימה כוללת של הנהלים; 

ידי גורמים שאינם מוסמכים לפרסם נהלים; בחלק מהנהלים יש חוסר  קיימים נהלים שפורסמו על

 בהירות, כפילויות ושגיאות. 

, הוקם צוות 2020פברואר חודש , בלאחרונה, מתברר שרק למרות שעתירה זו הוגשה לפני שנתיים .7

בחינת סוגיית הפרסום לציבור לגבי כל נוהל )סעיפים בעבודה שעוסק במיפוי הנהלים, תיקופם ו

שהמשיבה לא תקיים את התחייבותה ממשי, חשש  קייםלכתב התשובה(. לאור זאת,  12-16

 . 2021לפרסום נהליה עד למרץ 

 . המשיבה אינו סבירנהלי הזמן הרב שנמשך הליך פרסום עמדתה של העותרת היא כי  .8

 .כיוםעל המשיבה חלה חובה סטטוטורית לפרסם את ההנחיות המנהליות שלפיהן היא פועלת 

-עבודת המטה הרבלהתחיל בלאחר מכן רק ו ,נהליהכל לפרסם לאלתר את  המשיבה , היה עלמשכך

שלבית לעדכון, שינוי, איחוד וביטול נהלים. חמור מכך, למרות התחייבות המשיבה כי "המשטרה 

  (,28.2.2019לתגובת המשיבה מיום  28מפרסמת כל העת את הנהלים שניתנים לפרסום" )סעיף 

 . בלבד העתירה ועד היום, פורסמו נהלים בודדיםמאז הגשת 

 ב. מהם הנהלים החייבים בפרסום

סוגי הנהלים לשבו יפורסמו נהלי המשיבה אלא גם  מחלוקת בין הצדדים אינה נוגעת רק לעיתויה .9

מחייב את  6שסעיף  ,. המשיבה מגדירה את הנהליםלחוק 6שעליהם חלה חובת הפרסום שבסעיף 

 . בעלטהמנוגד לחוק וצפוי להותיר נהלים חשובים רבים שם ביותר, מצומצבאופן  פרסומם,

שראוי שיתבררו בעתירות  ,בדבר נוהל כזה או אחר ותכפי שיפורט להלן, לא מדובר על החלט

והיקפן. משכך, ברור כי  שיש לפרסם ההנחיות סוגל באשר עקרונית מחלוקתפרטניות, אלא על 

 . במסגרת עתירה זוצריכות להיות מוכרעות שאלות אלה 
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 "נגיעה או חשיבות לציבור"

יון ברשימות הנהלים שהועברו לעותרת מגלה, כי לשיטת המשיבה רבים מאד הנהלים שאין להם ע .10

לחוק. פרשנותה של  6"נגיעה או חשיבות לציבור" ומשכך אינם כפופים לחובת הפרסום לפי סעיף 

יבור מצומצמת באופן בלתי סביר וצפויה המשיבה באשר לעניינים שיש בהם נגיעה או חשיבות לצ

להותיר נהלים רבים חסויים למרות העניין הציבורי בהם. להלן רשימה חלקית ביותר של נהלים 

 שטענת המשיבה לגביהם כאילו אין בהם נגיעה או חשיבות לציבור, מוטעית:

 היס"מ,  נוכח האמצעים המיוחדים שיש בידי שוטרי –( 90.221.102.002) נוהל הפעלת יס"מ

 ראוי כי הציבור יידע מהם הקריטריונים בהצבת כוחות יס"מ באירוע מסוים, דוגמת הפגנה. 

 השימוש של משטרת ישראל  – הנהלים הנוגעים להפעלת סוסים וכלבים בידי המשטרה

בחיות לצורך מילוי תפקידיה והטיפול בהן הם סוגיות בעלות עניין בקרב חלק ניכר מהציבור. 

 בפיזור התקהלויות לדוגמה. שימוש בסוסים 

 עתירה זו חשפה עד כמה  –( 90.221.10.000) תיקוף עדכון וכתיבת נהלים מבצעיים במ"י

חשובים הנהלים המסדירים את תהליך כתיבת הנהלים במשטרה ופרסומם. פרסומם עשוי 

 להבטיח ביקורת ציבורית הדוקה יותר ופיקוח על יישומם בזמן אמת. 

  ני לצורך והמידע שנאסף במשטרה הינו חי – (90.221.105.006מבצעיים )דיווח אירועים

תחקור אירועים, בחינת תופעת מערכתיות וכו'. משכך, השאלה איזה מידע מדווח היא בעלת 

 עניין ציבורי. 

 עשרות נהלי משאבי אנוש באשר למינוי וקידום שוטרים, תוספות שכר ותנאי העסקה – 

וש בכספי ציבור ופרסומם יאפשר לפקח על הליכים אלה. כמו לסוגיות אלה קשר ישיר לשימ

כן, נהלים אלה כוללים גם התייחסות להשפעה של מעורבותם של שוטרים בעבירות משמעת 

על קידומם. כך, לדוגמה, נוהל "בחינת תום שירותו של שוטר במשטרת ישראל" ו"מידע 

 דיווח למטא"ר".  –משמעתי על אנשי משטרה 

לחוק,  6משיבה, כי הפסיקה פרשה באופן מצומצם ביותר את החריג הקבוע בסעיף ראוי להזכיר ל .11

רק כאשר מדובר מתיר להימנע מפרסום כאשר אין בהנחיות נגיעה או חשיבות לציבור: החריג ש

ובלתי מהותי ובמקרה של ספק, האם יש בהנחיות עניין לציבור, יש בהנחיות בעלות אופי טכני 

)תש"ס(;  156, עמ' הזכות לדעת באור חוק חופש המידעאב סגל, )ז להכריע לטובת הפרסום

 ((.2.7.2019) מייקל מרבר נ' אגודת מגן דוד אדום 16-08-42008ת"א( מנהליים, ) םעת"

אלא מספיק  נזכיר עוד, כי אין כל הכרח שהנחיה מסויימת תהיה בעלת נגיעה לכלל הציבור .12

-, אפילו חלק קטן ממנו. משכך, גם נהלים שנוגעים לעניינים פניםלחלק מהציבורשההנחיה נוגעת 

לבני המשפחה של השוטרים;  –משטרתיים גרידא עשויים להיות בעלי עניין לציבור מסוים 

לארגונים ופעילים שעוסקים בשחיתות ורוצים לבחון את הגינות השימוש בכספי הציבור; לספקים 

 של המשטרה וכיו"ב. 
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 הליות" החייבות בפרסוםהגדרת "הנחיות מנ

לפי החוק  רק מסמכים המתווים את הפעלת סמכותם של השוטריםמדתה של המשיבה היא, כי ע .13

ובת המשיבה(. גלת 23לחוק )סעיף  6מוגדרים כ"הנחיות מינהליות" החייבות בפרסום לפי סעיף 

במחוז  כך, באשר ל"נוהל ליווי מד"א בשכונות הערביות ובמזרח ירושלים" של אגף המבצעים

המשיבה טוענת, כי אין חובה לפרסמו ( 31.10.2019מיום  העותרתלתגובת  3)צורף כנספח ירושלים 

משום ש"מסמך זה אמנם נושא כותרת "נוהל", אולם בפועל אין הוא הנחיה מנהלית הנכנסת בגדר 

המתווה את אופן הפעלת שיקול הדעת של המשטרה בעת  מסמךלחוק. אין מדובר ב 6סעיף 

 –ידי גורם מקצועי ברמה מחוזית -, אלא בפקודה מבצעית שניתנה עלסמכויות לפי החוק הפעלת

 ובת המשיבה(. גלת 22" )סעיף מחוז ירושלים

לחוק חופש המידע, אשר מנוגדת לחלוטין  6מדובר בפרשנות חדשנית אולם חסרת כל יסוד של סעיף  .14

ידי הרשויות השונות בכלל, לתכלית החקיקה, לפסיקה ואף לאופן שבו מיושם החוק בפועל ב

 -והמשיבה בפרט. ההגדרה של "הנחיות מנהליות" קבועה בראש ובראשונה בסעיף החוק עצמו 

"ההנחיות שעל פיהן אותה רשות ציבורית פועלת". משמעות הדבר, כי כל הנחיה שמסדירה את 

לים הפנימיים, חל על כל "הנה 6דרך הפעולה של המשטרה בכל עניין היא "הנחיה מינהלית". סעיף 

(. 1997-ההנחיות והחלטות בדבר מדיניות" )דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז

פרשנות המשיבה מטרידה מאד משהיא צפויה להותיר אינספור נהלים חסויים למרות שיש להם 

 נגיעה לציבור. 

אמבולנס של  נוהל ליווי לצוותי מד"א מסדיר את המקומות והמועדים בירושלים המזרחים שבהם .15

מד"א מחוייב בהמתנה לניידת משטרה. לנוהל זה השפעה ישירה על זכותם של תושבי ירושלים 

המזרחית לשירותי בריאות והוא משליך על זמני ההמתנה של התושבים לפינוי חירום. המידע 

המפורט בנוהל עשוי להשפיע גם על החלטתם של תושבי ירושלים המזרחית איזה אמבולנס להזמין 

 מד"א או חברה אחרת( לאור העובדה שרק אמבולנס של מד"א מחויב בהמתנה לניידת משטרה. )

 נהלים חופפים

, יש להם נגיעה או חשיבות לציבור(אם גם )נהלים כי היא אינה חייבת לפרסם  ,וד טוענת המשיבהע .16

"אם אלא  , וזאתשכלולות בפקודות המטא"ר או בהוראות המשטרה ,על הוראותשהם חוזרים ככל 

 8, בכפוף לסייגים שבחוק" )פסקה בתוספת, בחידוש או בפירוט שבו יש נגיעה או חשיבות לציבור

 לתגובת המשיבה(. 

 . לחסיון של נהלים רבים שקיימת לגביהם חובת פרסוםעמדה זו של המשיבה צפויה להוביל  .17

 ,שיבההמשהעבירה שלא הופיעו ברשימות ומוכרים לה שהעותרת הפנתה לנהלים כך, למשל, 

מיום העותרת לתגובת  2 ונספח 23)סעיף "הוראה מקצועית להפעלת רובה ספוג"  ,ובין היתר

על הוראות הוראת ריענון החוזרת . בתגובה טענה המשיבה כי מסמך זה אינו אלא "(31.10.2019

לתגובת  21", ומשכך אין מקום לפרסמו )סעיף  'נוהל הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי'

המשיבה(. בחינה של שני הנהלים מלמדת, כי אין ביניהם חפיפה מלאה וכי ההוראה המקצועית 

, בהוראה המקצועית מופיעה תכלית למשלכוללת מידע חשוב שאינו מופיע בנוהל הכללי. כך, 
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דד באירוע הפס"ד"( ואילו בנוהל השימוש ברובה )"לצורך פגיעה קהה ונטרול זמני של מתפרע בו

 שככל שההוראה המקצועית לא בוטלה, היא חייבת בפרסום. אפוא, . ברי, זכר הכללי אין לכך

יש להניח, כי רשות ציבורית סבירה לא תטרח ותסדיר בנוהל עניין מסויים שכבר מוסדר במלואו  .18

לא כל ביקורת ציבורית בהנחיה מנהלית אחרת. משכך, אין כל מקום כי המשיבה תבחן בעצמה ול

את השאלה האם הנחיה מנהלית, המכונה "נוהל" או כל כינוי אחר, מוסיפה על הנחיה מנהלית 

אחרת המכונה "פקודה" או "הוראה" והאם לתוספת זו יש נגיעה או חשיבות לציבור. ככל שהנוהל 

 יש לפרסמו. 6עצמו בעל נגיעה לציבור, הרי שלפי סעיף 

 "הסדרים מקומיים" 

, בעקבות פנייתה של העותרת, נערכה בדיקה "ונמצא כי אכן 2019ענתה של המשיבה כי רק בשנת ט .19

ידי מפקדי יחידות מחוזיות שונות" -ידי מפקדי מחוזות וכן על-קיימים נהלים מקומיים שהוצאו על

של רשות ציבורית. כיצד ייתכן שהמשיבה משקיעה, לדבריה, מזה  התנהלות בלתי סבירהמשקפת 

שנים רבות משאבים ועבודה לצורך קידום פרסום נהליה ונעלמו מעיניה עד כה קיומם של "נהלים 

מקומיים"? זאת, למרות שבפקודת הנהלים כתוב מפורשות שמפקד מחוז מוסמך לגבש ולפרסם 

א לפקודת 3התפקידים הייחודיים של אותו מחוז )סעיף נהלים בעניינים שנמצאים בתחום הייעוד ו

 הנהלים(. 

לחוק חופש המידע מחייב את הרשות לפרסם את כלל הנהלים שלפיהם היא פועלת, ואחת  6סעיף  .20

היא אם מדובר בנוהל ארצי, איזור או מקומי. יודגש, כי לעיתים קרובות דווקא הנהלים המקומיים 

גבוהה ביותר משהם מסדירים את ההתנהלות של המשטרה  כוללים מידע בעל חשיבות ציבורית

ביחס לקבוצת אוכלוסייה ספציפית באיזור מסויים. משכך, קיימת חשיבות רבה בפרסום נהלים 

 –אלה בהקדם האפשרי, לכל הפחות במסגרת הזמן שאליו התחייבה המשיבה לפרסום כלל נהליה 

  .2021עד למרץ 

 זמניים" הסדרים"

 6רים זמניים, שאינם קבועים, אינם נחשבים להנחיות מנהליות לעניין סעיף טענת המשיבה הסדל .21

 27לתגובת המשיבה; סעיף  35לחוק אלא רק במקרים חריגים שידרשו התייחסות פרטנית )סעיף 

לכתב התשובה(. לטענתה רק "פקודות המשטרה והנהלים, המנחים את השוטרים דרך קבע, הם 

הנגזרות מפקודות  –לחוק. פקודות אחרות  6ולות בסעיף ההנחיות המינהליות הכתובות הכל

המשטרה ומהנהלים, המתאימות אותם לנסיבות גיאוגרפיות או זמניות, המשקפות היערכות 

 6אינן נכללות ככלל בסעיף  –לאירועים ספציפיים והנותנות מענה לצרכים מקומיים מוגבלים 

 לכתב התשובה(.  27לחוק" )סעיף 

רה חובה לפרסם הנחיות שנוגעות לאירועים ספציפיים או לפעילות השוטפת ברור, כי אין למשט .22

של המשטרה. אולם וודאי שחובת הפרסום חלה על כל המסמכים המשקפים הנחיות מנהליות גם 

אם תכולתן זמנית או מקומית בלבד. אין כל בסיס לפרשנות אחרת של הוראות החוק: "אדרבה, 

הם בעלי חשיבות  אד הוק של עניינים וסוג אוכלוסיה מוגדר פתרוןגם הסדרים והנחיות שנקבעו ל
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האגודה לזכויות האזרח  530/07ם( -ציבורית רבה שאין כל הצדקה שלא לפרסמם כדין" )עת"ם )י

  ((.5.12.2007) 36, פסקה בישראל נ' משרד הפנים

או  כך, לדוגמה, אם מגבשת המשטרה מדיניות שנוגעת לפעילות המשטרה בתקופת חג הרמדאן .23

ברור שהדבר נכנס בגדרי  –בתקופה מסויימת אחרת או מדיניות אכיפה זמנית של עבירה מסויימת 

חובת הפרסום של הנחיות מנהליות. כך, גם באשר לנהלים שנוגעים לתוכניות פיילוט כאלה ואחרות 

 שהמשטרה מבצעת לעיתים קרובות. 

אולם המשיבה לא  6ום לפי סעיף להלן מספר דוגמאות לנהלים זמניים שחלה לגביהם חובת פרס .24

 פרסמה אותם: 

ולווה בנוהל מפורט "השימוש במצלמות גוף  2017פיילוט מצלמות הגוף שהופעל בשנת   .א

 נוהל זמני לתחנות פיילוט".  –במשטרת ישראל 

. הנחיה זו 28.1.2019"הנחית רח"ט חקירות בנושא: שימוש בכח בפתיחת מחשבים" מיום  .ב

לת כוח כלפי אדם לצורך פריצה למחשב או לטלפון שלו ונקבע כי מסדירה את העילות להפע

"חיפוש במחשב" המצוי  03.300.035עד להכללתה במסגרת נוהל  נכתבה כהוראת שעההיא "

בתהליכי תיקוף ועדכון". למרות חשיבותה ועל אף שנוהל "חיפוש במחשב" מפורסם לציבור, 

 לא פורסמה הוראת השעה. 

 1כנספח ע/ושא: שימוש בכח בפתיחת מחשבים מצ"ב הנחיית רח"ט חקירות בנ

המשטרה פעלה במשך למעלה משנה על פי נוהל זמני להסדרת רישוי הפגנות בעקבות שינוי  .ג

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת  6536/17ההלכה בעניין זה על ידי בג"ץ )בג"ץ 

הזמני נענו בשלילה בטענה כי  ((. פניות העותרת למשיבה לפרסום הנוהל8.10.2017) ישראל

( 2)ב()9הנוהל עדיין לא הוצג בכלל המחוזות ומשכך מדובר בנוהל שנמצא בשלבי עיצוב )סעיף 

לחוק חופש המידע( וזאת למרות שתחנות המשטרה פעלו על פי הנוהל בבואן לאשר או לסרב 

 בקשה לרישיון הפגנה. 

 2ע/ נספחין "נוהל זמני אירועי מחאה" מצ"ב כלבקשת חופש מידע בעני 27.1.19תשובת המשטרה מיום 

 הוראת שעה נוספת של המשיבה שלא פורסמה היא הנחיית ראש חטיבת התביעות הנוגעת .ד

ל"מדיניות ענישה והעמדה לדין בעבירות שב"ח, הסעה, הלנה והעסקה בניגוד לחוק הכניסה 

 . 22.10.2017" מיום 1952-לישראל, התשי"ב

 3נספח ע/התביעות "מדיניות ענישה והעמדה לדין בעבירות שב"ח" מצ"ב כהנחיית ראש חטיבת 

כל מקרה שבו המשטרה פועלה על פי הנחיה מנהלית שמיושמת בפועל, בין אם היא זמנית ובין אם  .25

( לחוק המתיר לרשות שלא לפרסם מדיניות הנמצאת 2)ב()9קבועה, יש חובה לפרסם אותה. סעיף 

שכן "אין ההוראה באה להסמיך רשות שלא  שמיושמים בפועללים בשלבי עיצוב, אינו חל על נה

 הזכות לדעת באור חוק חופש המידעזאב סגל, )לגלות ברבים את מדיניותיה לאחר שנקבעה" 

ת"א( -עת"ם )מנהלי (;.06206.9) גבע נ' גרמן 7024/03למשל: עע"ם  ו. ורא(2000) 200 , עמ')תש"ס(

 ((.13.9.2010) ימנגל נ' המוסד לביטוח לאומ 2648/09
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 המודיעיןאגף נהלי אגף החקירות ו

( קובע, אמנם, שהחוק לא יחול על מידע של מערך המודיעין והחקירות של המשיבה, 9)14עיף ס .26

אולם אין בסייג זה כדי לבטל את הכלל בדבר חובת הפרסום או את עקרון השקיפות הכללי החל 

תי מתקבלת על הדעת שחוק חופש המידע על פעולת המשיבה. פרשנות אחרת תוביל למסקנה הבל

הרע את המצב המשפטי שהיה בטרם כניסתו לתוקף. על המשיבה לבחון גם ביחס לכל אחד מנהלי 

אגף זה האם ניתן לפרסמם באופן יזום ורק במקרה שקיימת "ודאות קרובה לפגיעה חמורה 

הזכות לדעת סגל, בביטחון המדינה או בשלום הציבור" תוכל המשיבה להימנע מהפרסום )זאב 

 )תש"ס((.  240, עמ' באור חוק חופש המידע

התנגדותה של המשיבה בעניין זה מייצרת מצב אבסורדי לפיו חלק מנהלי אגף החקירות והמודיעין  .27

אינם מצריכים כל חיסיון ואף מוגדרים בלמ"ס או שהועברו כבר לעיון במסגרת בקשת חופש מידע 

לחסד"פ , ולמרות זאת המשיבה ממשיכה לחסות  108או  74או בקשת עיון של נאשם לפי סעיף 

מדינת ישראל  19-01-36741ציבור ואינה מפרסמת אותם באופן יזום. כך, לדוגמה, בת"פ אותם מה

(, ביקש הנאשם לעיין בנוהל "השוואת עקבות נעליים וצמיגים" של 5.12.2019)החלטה מיום  נ' נגדי

(. המשטרה התנגדה לבקשה וטענה, כי לא מדובר 370.39.00אגף החקירות והמודיעין )מס' נוהל 

ירה שיש לנאשם זכות לקבלו. לאחר שהשופט עיין בנוהל במעטפה סגורה והתברר בחומר חק

שמדובר בנוהל שנרשם עליו כי "נוהל זה הותר לעיון הציבור" טענה המשטרה, כי היה על הנאשם 

לעתור לקבלו לפי חוק חופש המידע. השופט הורה להעביר את הנוהל לידי הנאשם וקבע, כי "באופן 

ראוי ונכון היה שנוהל זה יהיה נגיש במרשתת לעיון הציבור, כפי לומר כי עקרוני, ניתן היה 

שמונגשים אין סוף נהלים של גופים שונים, פרטיים וציבוריים, בכללם גם של רשויות האכיפה 

 ". בכלל, ומשטרת ישראל בפרט

של אגף נוהל לגבי  - ( קבע בית המשפט23.11.2008) ליברטי נ' מדינת ישראל 9051/08גם בבש"פ  .28

מתן הזדמנות ראוי גם שנוהל כזה יתפרסם לשם כי " - החקירות העוסק בטביעות אצבעות

, שכן הוא נותן בידיו כלים של ממש להתגונן מפני בהליך הוגן אמיתית לנאשם להוכיח את חפותו

לפסק  8 עיףהיתה של טביעת האצבע ראיה נסיבתית אחת ויחידה העלולה להביא להרשעתו" )ס

 הדין(. 

כל הפחות, יש להורות למשיבה לפרסם את רשימת הנהלים של אגף החקירות והמודיעין שאינם ל .29

( אינו שולל את זכותו של כל אדם בעל עניין בנוהל 9)14מפורסמים לציבור. הפטור הקבוע בסעיף 

כזה או אחר לפנות ולדרוש אותו. לצורך מימוש זכות עיון פרטית זו על המשיבה לפרסם רשימה 

הנהלים. ברור, כי חשיפה של שמות הנהלים בלבד אינו צפוי, ככלל, לפגוע באינטרסים  מלאה של

 הלגיטימיים של המשטרה. 
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II .פרסום רשימת ההנחיות המינהליות 

פרסום רשימה מלאה של ההנחיות המינהליות, שעל פיהן הוא סעד השני שהתבקש בעתירה ה .30

של תוכנן  תיאור קצרתה לא ניתן לפרסם, שלשיט כותרות של ההנחיותפועלת המשיבה, ובכלל זה 

 שבגינה ההנחיה אינה מפורסמת.  והעילה

 לידי שהועברורשימה זו וכי די ברשימות הנהלים  לפרסםעמדת המשיבה היא, כי אין לה חובה  .31

טוענת המשיבה, כי אין בכוונתה למסור עוד לכתב התשובה(.  33כדי למצות סעד זה )סעיף  העותרת

את הנימוק להחלטה שלא לפרסם נוהל מסוים וכי הנמקה לא כל שכן לפרסם( )ולעותרת אפילו 

 לכתב התשובה(.  21תימסר "בהתאם לבקשה מתאימה ובהתאם לדין" )סעיף 

מתיישבת עם החוק ועם אינה כפי שפורט בהרחבה בעתירה ובתגובות השונות, עמדת המשיבה  .32

מהותי לביסוס סירובה מלבד הטענה כי תכליתו. יודגש כבר עתה, כי אין בפי המשיבה כל נימוק 

שיצדיק הסתרה של  ,היא אינה מחויבת בכך בחוק. אכן, קשה להעלות על הדעת אינטרס לגיטימי

 פרטי מידע מינימאליים והכרחיים אלה. 

בטרם נפרט את טענותינו בעניין זה, נדמה כי פירוט המחלוקות שלעיל באשר להיקף ולסוגי הנהלים  .33

 תרשימ עד כמה חשוב המשיבה תפרסם גם אתמבהיר בצורה הברורה ביותר שעל המשיבה לפרסם 

הציבור . בהעדר רשימה כזו, לא יוכלו העותרת, לפרסםשלשיטתה היא אינה חייבת  ,הנהלים

שלא לפרסם החלטה ולבקר לבחון את שיקול הדעת של המשיבה הנכבד בית המשפט בכללותו, וגם 

 שלא לפרסם נוהל כזה או אחר,ברור שחובת הפרסום של ההחלטה לצד זאת, גם . נוהל כזה או אחר

תחייב את המשיבה בהליך קבלת החלטות סדור, שוויוני, הגון ומבוסס. זו בדיוק התכלית שבבסיס 

 עקרון השקיפות שבחוק חופש המידע.

 תכלית החקיקה

של קה החקימנוגד לתכלית  שלא יפורסמוהנהלים מידע בסיסי לגבי ירוב המשיבה לפרסם ס .34

החובה לפרסם הנחיות מנהליות. להלן נתייחס לשני הטעמים שעומדים מאחורי . לחוק 6 סעיף

ליידע את הפרט באשר להסדרים הנורמטיביים הראשון ענייננו בחובת הרשות המינהלית הטעם 

 . האינטרסים שלועל זכויותיו ועל שעשויים להשפיע על חייו, 

לרבות אלו שלא פורסמו הנהלים כל ופיעה רשימה של פרסום של נהלי המשיבה מבלי שלצידם מ .35

כי נוהל מסוים ממצה את בטעות, . כך, לדוגמה, אדם עלול לחשוב פרסום חלקי ומטעההוא 

. המשטרה עשויה שקיימים נהלים נוספים שמסדירים את הסוגיה הסוגייה ולא להעלות על דעתו 

יבור יידע לעולם כמה נהלים נותרו לפרסם מאות נהלים לציבור ולחסות מאות אחרים מבלי שהצ

 חסויים, מה כוללים נהלים אלה, מדוע הוחלט להותירם חסויים וכו'. 



לפיו "על המידע ש ,"המידע עקרון "שלמותעקרון מרכזי בפרסום מידע על ידי רשויות הציבור הוא  .36

להתפרסם באופן מלא ככל הניתן... ככל שנעשו השמטות יש לציין אותן ואת הסיבה להן... הפרסום 

פרסום מידע באופן יזום החלקי עלול להטעות." )צוות המשנה לענייני שקיפות במשרד המשפטים, 

על כל פרסום לעתירה(. עקרון זה שחל  11. צורף כנספח ע/2014, ספטמבר ע"י הרשות הציבורית

מידע שכפוף לחובה חוקית של של מידע המצוי בידי הרשויות הציבורית, חל ביתר שאת לעניין 

 פרסום יזום . 

באתר האינטרנט של צה"ל. באתר מפורסמים  , למשל,דוגמה לפרסום מלא מסוג זה ניתן למצוא .37

ים: כותרת הנוהל, מאות נהלים )פקודות מטכ"ל והוראות( ובכל מקרה שבו נוהל נותר חסוי מצוינ

צורף  ,שבהם מפורסמות פקודות הצבא ,אתר האינטרנטדפי מספרו ועילת החיסיון )עותק של 

 ;לעתירה(. 12כנספח ע/

מסוים לאדם שנוגע  ,בנוסף, בנהלים שרשות ציבורית מחליטה שלא לפרסם עשוי להימצא מידע .38

מתמודד במכרז לאספקת מזון עשוי להיות נאשם בפלילים, ספק שאותו אדם . זכויותיוומשפיע על 

שמבקש לבחון את היחס של המשטרה לסוסים שברשותה.  ,לשוטרים או פעיל למען בעלי חיים

מסוים מהציבור פוגעת ביכולתו של הפרט לממש את זכות העיון  נוהל של קיומו עצםהסתרת 

כזה יאלץ אדם מצפה שהאישית שלו ולבקש לעיין באותם נהלים הנוגעים לו אישית. האם המשיבה 

בבקשת חופש מידע לקבלת כל הנהלים הנוגעים לסוגיה מסוימת מבלי ולפנות "פישינג" לעשות 

קיימים נהלים כאלה? הרי אף לרשות עצמה יש עניין לצמצם בקשות חופש בכלל שיש לו מושג אם 

 כל מסוג זה. -מידע בלתי ממוקדות וחובקות

ם נוהל אינו יכול להיחשף לכלל הציבור, אך יכול שבה ,מצביםלחוק נותן מענה ל 11סעיף זאת ועוד,  .39

או חייב להיחשף בפני בעל עניין מסויים "תוך התניית תנאים בדבר דרך קבלת המידע והשימוש 

 זכות העיון האישיתבו". ברור, שמי שאינו מודע לעצם קיומו של נוהל לא יוכל לפנות ולממש את 

 ות. שלו והדבר גורר אחריו פגיעה בזכויות יסוד רב

. פרסום ההנחיות נועד למנוע ניצול נוגעת לתקינות השלטון לחוק 6תכליתו השנייה של סעיף  .40

שרירותי של הסמכות השלטונית וחושף את הרשות לפיקוח ציבורי: "היתרון הגדול של ההנחיות 

בתור כלי מרכזי לקיום ביקורת חיצונית על המינהל מצד גורמי ביקורת, בתי המשפט ודעת הקהל, 

 הנחיותבד גם הוא אם ההנחיות נשארות סמויות מעיניהם של גורמים חיצוניים" )יואב דותן, או

של תכלית זו מחייב לפרסם את רשימת הנהלים שנותרו  )תשנ"ו((. גם מימושה 481, עמ' מנהליות

חסויים ואת הנימוקים לחיסיון. זאת, בראש ובראשונה, על מנת לאפשר ביקורת ציבורית על 

לפרסם נוהל מסוים, ולהימנע ממצב שבו הרשות היא "פוסק אחרון" מבלי שלאיש  ההחלטה שלא

 תהיה אפשרות לערער על כך. 

ומשכך ברור שהציבור  הדין המחייב אותהאת  ותבנוסף, ההנחיות המנהליות של המשיבה משקפ .41

ניינים מפורסם. לציבור זכות לדעת באילו ע אם הוא עצמוזכאי לדעת על קיומו של דין מסויים גם 

 רשות ציבורית הסדירה לעצמה כללים מנחים ובאילו לא.
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 חובת פרסום חלקית

כן, רשות ציבורית אינה מחויבת לפרסם באופן יזום את ההנחיות המינהליות שחל בעניינן אחד א .42

לחוק. אולם החלטה על פרסום של נוהל מסוים אינה החלטה  9החריגים הקבועים בסעיף 

וב, גם במקרים של נהלים רגישים ביותר, ניתן לפרסם חלקים מהנוהל כן או לא. לר –דיכוטומית 

לכל הפחות ש. משכך, ברור, וודאי שחובת הפרסום היזום חלה גם על נהלים אלהולהשחיר אחרים 

מסקנה זו תוכנו.  וברוב המקרים גם פרפראזה כללית לגבי ,לפרסם את שם הנוהליש ובכל מקרה, 

 לחוק.  11הקבועה בסעיף  של "מסירת מידע חלקי" החובהלאור גם  מתחייבת

 חובת ההודעה וההנמקה

הן זו הקבועה בחוק והן  – סתרה של עצם קיומו של נוהל מנוגדת לחובת ההודעה וההנמקהה .43

חובת ההנמקה הכללית מכוח המשפט המנהלי. הסתרה זו מסכלת למעשה את יכולתו של אזרח 

וגדת לחובת ההגינות הבסיסית של הרשות: "מינהל לאתגר את החיסיון בבית המשפט והיא מנ

שאינו מנמק את החלטותיו הוא מינהל קפקאי, המציב את האזרח בפני קיר אטום של שרירות" 

 ((. 2002) 9יט, עמ'  מחקרי משפט)יואב דותן "חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים נבחרים" 

שלא לפרסם נוהל כזה  ,הנימוקים להחלטותיהבנוסף, שחרורה של המשיבה מהחובה לפרסם את  .44

את תכלית ההנמקה "להבטחת איכות הפעולה של המינהל הציבורי משום שהיא מסכל  ,או אחר

 שם(. שם, מקדמת ערכים של אחידות, עקביות, המשכיות ושוויון בפעולת הרשות" )

אם יש לנוהל יעון באופן בלעדי וללא כל בקרה או זכות ט המשיבה, היא זו שתחליטעל פי עמדת  .45

. 9" אם לאו והאם אכן קיימת מניעה לפרסמו מאחד הטעמים שבסעיף "נגיעה או חשיבות לציבור

)ו( לחוק( או לבחון האמנם 7איש לעולם לא יוכל לערער על החלטה זו, לעתור נגדה )בהתאם לסעיף 

 קיימת מניעה לפרסום. 

על  צפויה להכבידאינה  ,לפרסמם העילות להחלטה שלא, לרבות פרסום רשימת הנהליםמלאכת  .46

קבלת החלטות וצריכה להכריע של הליך תלגבי כל נוהל ונוהל  בכל מקרה מבצעתהמשיבה, אשר 

 מהו החריג שמתיר את אי הפרסום של הנוהל. 

את רשימת הנהלים המלאה  לפרסםהיא חייבת אין  כי ,היינו מקבלים את עמדת המשיבהלו גם  .47

 , הרי שהמשיבה לא יצאה ידי חובתה. לידי העותרתדיי בכך שתעביר את הרשימה וכי  לציבור

אין כל משמעות להעברת רשימות הנהלים לידי העותרת במועד שבו הועברו וזאת משום שרשימות 

אלה אינן מפרטות אילו נהלים יפורסמו בסופו של דבר ולגבי אלו שלא יפורסמו, מהו הנימוק לכך. 

  הנהלים נכתב שהם בשלב "עיון"/"בדיקה" וכלל לא ברור אם יפורסמו או לא.לגבי חלק משמעות מ

בעניין זה ראוי להפנות את המשיבה למכתבה של מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בעניין  .48

בקשת חופש מידע שעסקה בנהלי ומדיניות הפרטיות והאבטחה של רשויות ציבוריות. מחלקת ייעוץ 

ין לחשוף את נהלי אבטחת המידע של רשויות ציבוריות בהתאם לחריג וחקיקה קבעה אמנם, כי א

של נהלי אבטחה ובדבר  עצם קיומם( לחוק, אולם הבהירה כי "מידע בדבר 1)ב()9הקבוע בסעיף 
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 11הקבועות בהם... יימסר, מבלי לפרט את תוכן ההוראות, בהתאם להוראת סעיף  סוגי ההוראות

 (. לחוק חופש המידע" )ההדגשות במקור

 4כנספח ע/מצ"ב  15.12.2019מיום  מכתב מחלקת ייעוץ וחקיקה

 לסיכום

 למשיבה: אור האמור לעיל, נבקש כי בית המשפט הנכבד יורהל .49

את ההנחיות  וללא יוצא מן הכלל באופן מלא, 2021לפרסם עד למועד שהתחייבה אליו, מרץ   .א

 המנהליות שלה, ובכלל זה:

כלל הנהלים שיש להם נגיעה לציבור בהתאם לפרשנות המצמצמת של החריג הקבוע  .1

 )א(, ובכל מקרה של ספק להכריע לטובת פרסום הנהלים. 6בסעיף 

כלל ההנחיות שעל פיהן המשיבה פועלת, ובכל מקרה של ספק אם מדובר ב"הנחיה  .2

 או לא להכריע לטובת פרסום.  מנהלית"

 נהלים חופפים. .3

 נהלים זמניים ומקומיים. .4

 נהלי אגף החקירות והמודיעין שניתן לחשוף לציבור.  .5

אין חובה שלשיטתה  , ולגבי נהליםלפרסם רשימה מלאה של כלל ההנחיות המנהליות .ב

 כותרת ההנחיה, העילה שבגינה ההנחיה לא מפורסמת ותיאור שללציין את  –לפרסמם 

 תוכנה )פרפראזה(.

 2020ביוני  23

 
______________ 

 אן סוצ'יו, עו"ד 
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