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 - בלמס -
 לשכת     היועצת     המשפטית 

 מדור        יחידות        מבצעיות
 02-5428718 טלפון:

 02-5898762 פקס:
 בחשוון התשפ"ב כ"ז
 2021בר, נובמב 2

 92207821סימוכין: 
      

 עו"ד איה מרקביץ'
 התנועה לחופש המידע

 עו"ד אן סוצ'יו
 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 
 
 

 פרסום נהלים בהתאם לחוק חופש המידע הנדון:
 12.6.21תשובתי מיום  29.7.21-ו 12.4.21פנייתכן מיום  בסימוכין ל: 
   

בפנייתכן השנייה שבסימוכין, הלנתן על כך שבמענה מטעמנו הפננו לשלושה סעיפים מחוק חופש  .1

( ולא לסעיף יחיד ספציפי. כמו כן, חזרתן על דרישתכן החוק)להלן:  1998-המידע, תשנ"ח 

קשר סיבתי בין גילוי המידע טענתכן כי אין לפרסם את נהלי האמצעים באופן מלא לאור 

לבין יכולת המשטרה לבצע באופן תקין את עבודתה באכיפת הסדר באירועי  ,שהוסתר בנהלים

 מחאה והפרות סדר. 

 במסגרתה נבחנו ים האחרונות התבצעה עבודה מקיפה הראשונה, בשנ בתשובתיכפי שהשבתי   .2

, לאור הסעיפים אותם נדרש לחסותבכלל זה סוגיית היקף הפרסום לציבור ונהלי האמצעים ו

 פנייתכן נערכה בחינה נוספת.

נציין כי עיקר הסעיפים אותם נדרש לחסות, מופיעים בחלקי הנוהל המתארים את האמצעי ואת  .3

אופן הפעלתו. אנו סבורים שחשיפת סעיפים אלה, עלולה להביא לפגיעה באפקטיביות אותו 

ירידה באפקטיביות אמצעי הפיזור, עלולה  הפרות סדר על פי דין.האמצעי הנועד כאמור לפיזור 

ר עצמם וכן דברכוש, בגוף, ובשלומם של הנמצאים במקום, ביניהם מפרי הס להביא לפגיעות

כוחות הביטחון. מעבר לכך, ירידה באפקטיביות אמצעים אלה המוגדרים "פחות מקטלניים" 

בהעדר חלופה אפקטיבית אמצעים חריפים יותר ב שימוש ,במקרים מסוימים ,לחייבעלולה 

 א חוקית והשבת הסדר הציבורי. לצורך פיזור יעיל של ההתקהלות הל אחרת

לדעתנו, בעת פרסום יזום של נהלים אין חובה למסור פרפראזה על כל סעיף עוד נוסיף כי  .4

לא ניתן למסור שהושחר ודי בציון העילה ע"י הפנייה לסעיף החוק הרלוונטי. מעבר לכך, 

לחטוא  פרפרזה על כל סעיף וסעיף שהושחר, מבלי לרמוז על תוכנו המפורש ובכך למעשה

 לרציונל שבבסיס הצורך בחיסיון.
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הנימוקים המפורטים לעיל, על בסיסם הוחלט לחסות חלק מן הסעיפים בנהלים אלה מופיעים  .5

בשלושה סעיפים שונים בחוק. כאמור, ישנו חשש שחשיפת אותם סעיפים המופיעים בנהלי 

( לחוק(, 1)א()9)סעיף האמצעים תביא לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם 

ושחשיפתם עלולה לשבש את תפקודה התקין של המשטרה ולפגוע ביכולתה לבצע את תפקידיה 

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

ים זה ( לחוק(. אנו סבורים כי סעיפים אלה שלוב8)ב()9בפעולות האכיפה של המשטרה )סעיף 

בזה, שכן פגיעה בפעולות האכיפה של המשטרה היא למעשה פגיעה ביכולתה לבצע את תפקידה 

 ובכך עלולה היא להביא לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם. 

 אנו מודים לכן על פנייתכן.  .6

 בברכה, 
  
 עו"ד ,תירוש -ן הכהתמר  
 מבצעיות   יחידות   קמ"ד 
 
 

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