
 

 

 בירושלים המחוזי בבית המשפט

 בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

 

 18-07-65106עת"מ 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 ב"כ, עו"ד אן סוצ'יו ואח'באמצעות 

 65154, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 

 ת ע ו ת רה  03-5608165; פקס: 03-7050734טלפון: 

 נ   ג   ד

 משטרת ישראל
 מחוז ירושלים )אזרחי(פרקליטות באמצעות 
 , ירושלים7רח' מח"ל 

 

 ה ה מ ש י ב 02-6468056; פקס': 02-5419598טלפון: 

 מטעם המשיבהתשובה 

, מוגשת בזה תשובה לתגובת העותרת מיום 21.5.19בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

מחלקי תגובת העותרת לפי  . בהתאם להחלטה האמורה, תתייחס התשובה לכל אחד21.5.19

 סדרם.

 א. פרסום הנהלים

ידי המשיבה לפרסום כלל -לטענת העותרת תקופת הזמן בת השנתיים, שנקצבה על .1

עוד טוענת העותרת, כי באתר האינטרנט של משטרת . סבירה-הנהלים, היא תקופה בלתי

לא  28.2.19נהלים וכי רשימות הנהלים שצורפו לתגובה מיום  47ישראל מופיעים רק 

 פורסמה באתר האינטרנט.

(, הקובע כי החוק)להלן:  1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 6ענייננו, כזכור, בסעיף  .2

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא "

על כן, נבקש להציג בפני בית המשפט הנכבד  ."פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור

את התמונה המלאה הנוגעת לפרסום ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן פועלת 

 המשטרה. 

פקודת )להלן:  1971-ג לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א9-א ו9בהתאם לסעיפים  .3

במשטרת (, ההנחיות המינהליות המצויות במדרג הנורמטיבי הגבוה ביותר המשטרה

חון באישור השר לבט המוצאות על ידי המפקח הכללי הוראות המשטרהישראל הן 

 לעניין ארגון המשטרה, סדרי המינהל, המשטרהוראות אלו קובעות עקרונות הפנים. 
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במלואן בור יצלהוראות המשטרה מפורסמות והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה. 

 באתר האינטרנט של משטרת ישראל. 

. אלו הפקודות פקודות המטה הארציר בהיררכיה הנורמטיבית מצויות במקום נמוך יות .4

פקודות המטה גם בהן עוסקות הוראות המשטרה. הכלליות הקובעות פרטים בנושאים 

וקיימת הסדרה  ,במלואן באתר האינטרנט של המשטרהלציבור מפורסמות הארצי 

  .ב לפקודת המשטרה9סעיף ב ןייחודית באשר לפרסומ

שהתקנתן אינה הנחיות  - נהלי המשטרה - טענת העותרת נוגעת אך ורק לסוג שלישי .5

מעוגנת במפורש בפקודת המשטרה ושמבחינה נורמטיבית מעמדן הוא הנמוך ביותר. 

נהלי המשטרה הוא רב מאוד, ובאופן טיפוסי הם מסדירים את העניינים  מספרם של

הפנימיים של המשטרה שחשיבותם נמוכה, כאשר חלקם המכריע מביא פירוט נוסף של 

אין בהם חידוש עקרוני או מהותי כך שככלל  ,פקודות המשטרה כהוראות ביצוע לשוטרים

 המשטרה.והוראות המטה הארצי על פני פקודות 

כאמור, אופן פרסומן של פקודות המשטרה מוסדר בצורה ספציפית  - לעניין הפרסום .6

 ב לפקודת המשטרה הקובע כדלהלן:9בסעיף 

 ב. פרסום פקודות משטרת ישראל9"
פקודות משטרת ישראל יפורסמו בדרך שיורה המפקח הכללי  (א)

ותוקפן ממועד פרסומן; אין פקודות משטרת ישראל טעונות 
 שומות.פרסום בר

פקודות משטרת ישראל שלגביהן יקבע היועץ המשפטי לממשלה  (ב)

או מי שהוא הסמיכו לעניין זה, בהתייעצות עם המפקח הכללי או 
מי שהוא הסמיכו לענין זה, כי יש להן נגיעה או חשיבות לציבור, 

 "יהיו טעונות פרסום נוסף ברשומות.

בצורה אפוא המשטרה מוסדר ההנחיות המינהליות שעל פיהן פועלת פרסום נושא  .7

במובן מסוים מההסדר הקבוע  יותר מחמירה. הסדרה זו קודת המשטרהספציפית בפ

הנחיות נוסף של מסדירה באופן פרטני פרסום לחוק חופש המידע, בכך שהיא  6בסעיף 

לחוק, בכך שהיא  6במובן אחר מההסדר שבסעיף  מקלה יותר. הסדרה זו מסוימות

קרי, הוראות המשטרה ופקודות  -מחייבת את פרסום "פקודות משטרת ישראל" בלבד 

הוראות המשטרה מביאה לידיעת הציבור את המשטרה אין חולק כי המטה הארצי בלבד. 

המפורסמות כאמור במלואן באתר האינטרנט של המשטרה  ,הארצי ופקודות המטה

   . ורועומדות לעיון הציב

"אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע  הקובע: ,לחוק חופש המידע 20 יףלעניין זה נפנה לסע .8

האוסר או המסדיר באופן אחר גילוי או מסירה מתוקפו של חיקוק המחייב, המתיר או 

פקודת תוקפה של מאפוא חוק אינו גורע ל 6סעיף ". של מידע שבידי רשות ציבורית

 . הסדרת אופן הפרסום של פקודות משטרת ישראלהמשטרה בכל הנוגע ל
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"המסדיר באופן אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי  חיקוקקיים אף ש ועלמקום,  מכל .9

אותה שיש בהם נגיעה או  המנחיםהנהלים  פועלת לפרסום המשיבה", ציבוריתרשות 

 6 סעיף ברוח וזאתהסייגים הקבועים בחוק, מתקיימים בהם  ושלאחשיבות לציבור, 

 הנהלים לפרסם אתשקמה חובה  ככלכי סבורה  המשיבהעם זאת,  .המידע חופש לחוק

 המשטרה הוראותב הקבוערוט נוסף על ימהווים פהו ,המצויים במדרג הנמוך ביותר

 שונה באופןצריכה להיות מיושמת שחובה זו  הריהמפורסמות לציבור,  ופקודותיה

בלבד.  הליםשהן נ מינהליותאחרים אשר להם הוראות  גופיםורשויות  לעומת ומצומצם

פעמים רבות נגלה כי כיוון שהוראות המשטרה ופקודותיה מפורסמות באופן מלא בהתאם 

הנגיעה פעילות המשטרה, מרחב ביותר תח נומאחר שהן מסדירות לפקודת המשטרה, 

 הן מצומצמות.  -המהווים פירוט של הנחיות אלה  -והחשיבות לציבור של הנהלים 

לעתירה ושעל המענה שנשלח לה  10צורפה כנספח ע/אשר  ,1.1.18מיום  בפניית העותרת .10

: "באתר משטרת ישראל כך כותבת העותרתיננו, יבענע"י המשיב הוגשה העתירה 

בתגובה כפי שנכתב ואכן, נהלים, הוראות ופקודות מטה ארצי".  890מפורסמים כיום 

עד כה  העותרת עצמה,  וכפי שמאשרת המקדמית ובהודעות הקודמות שהוגשו בהליך זה

הנהלים משטרת ישראל עמלה על פרסום גם כיום,  .נהלים רבים פורסמו ע"י המשטרה

שיש להם נגיעה או חשיבות לציבור ושלא מתקיימים בהם הסייגים המנויים בחוק. יחד 

, ההבנה שהוראות המשטרה סוגי ההנחיות המינהליות תההבחנה בין שלוש עם זאת,

והעובדה שקיימת ופקודות המטה הארצי מפורסמות במלואן לצד חלק גדול מהנהלים, 

הסדרה ייחודית בפקודת המשטרה לאופן פרסום פקודות משטרת ישראל ואין חולק על 

טענות פעילותה של המשטרה ואת מעמידה את כך שהמשיבה עומדת בהסדרה זו, 

 .בפרספקטיבה הנכונהפרסום, ביכול בנוגע לאי לקיומו של מחדל כהעותרת 

, ההנחיות המינהליות של משטרת ישראלחלק מוהוראות המשטרה, פקודות המשטרה  .11

תחת בלשונית "מדיניות ונהלים", " משטרת ישראל", GovIL האינטרנט באתרים מפורסמ

"דף זה מאפשר לעיין  כאשר כותרת המשנה היא:הכותרת "איתור פקודות ונהלים" 

 -)מדובר בקישור לאתר מניפ"ה  פקודות ונהלים של משטרת ישראל באגפים השונים"ב

, חלק מהנהלים מופיעים שלא תחת כותרת סיבות טכניותל בש. (אתר פנימי של המשטרה

  אלא ישירות תחת הכותרת "מדיניות ונהלים". זו

שבהינתן המשיבה סבורה  -באשר לטענות העותרת הנוגעות למועד פרסום הנהלים  .12

לידיעת  ותומובא ותמפורסמהמטה הארצי פקודות כל הוראות המשטרה ושהעובדה 

, נוכח החשיבות הפחותה של נהלי המשטרה (פקודת המשטרהחוק )בהתאם ל הציבור

ידי משטרת -פרק הזמן שנקבע עלמורכבות הבחינה הנדרשת, , ובשים לב לבהיבט הציבורי

אין כל מקום להשוות בין מורכבות הבדיקה הנדרשת ביחס . ישראל הוא פרק זמן ריאלי

ההנחיות . בנוסף, לנהלי משטרת ישראל לבין מורכבות הפרסום של נהלי מנהל האוכלוסין

ואילו ההנחיות , בדנהלי רשות האוכלוסין בלהן של רשות האוכלוסין המינהליות 

 .פקודות המשטרהומ הוראות המשטרהמורכבות בעיקר ממשטרת ישראל המינהליות של 
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לבין הבאת נהלי רשות האוכלוסין לידיעת הציבור אין מקום להשוות בין חשיבות מכאן, ש

ביותר בהיררכיית ההנחיות  ךהנמומדרג חשיבות הבאת נהלי המשטרה )המצויים ב

 להידחות.אפוא דין השוואה זו  .ציבורלידיעת ה המינהליות של המשטרה(

 ב. פרסום רשימת הנהלים

בתוך שלושה חודשים את רשימת למסור לעותרת כזכור, המשיבה הודיעה כי בכוונתה  .13

ואגף משאבי )למעט לוחמה בטרור, מו"מ וחבלה( נהלי אגף השיטור, אגף המטה המבצעי 

  .בחוק הקבועים ולסייגים לחריגים בכפוף, לציבור חשיבות או נגיעה להםאנוש שיש 

נהלים מות השהעותרת טוענת שחלה על המשטרה חובה לפרסם את , זו המעבר לרשימ .14

. לא ברור על מה נהלים שאין להם נגיעה או חשיבות לציבור לרבות, שאין חובה לפרסמם

 כדלהלן:לחוק קובע  6נשענת טענה זו. סעיף 

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות ")א( 
 .הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור

יחולו, בשינויים המחויבים, על העמדת הנחיות  9הוראות סעיף )ב( 
 "מינהליות לעיון הציבור לפי סעיף זה.

הנה כי כן; המחוקק קבע במפורש כי החובה לפרסם את ההנחיות המינהליות שעל פיהן  .15

פועלת הרשות חלה רק על הנחיות "שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור". בנוסף, המחוקק 

הקובע מהו "מידע שאין למסרו או שאין חובה  -לחוק  9הוראות סעיף  קבע במפורש כי

סעיף גם את במיוחד בהקשר זה נציין חלות אף על פרסום ההנחיות המינהליות.  -למסרו" 

אודות שיטות עבודה ונהלים, המשטרה אינה חייבת למסור מידע הקובע כי ( לחוק, 8)ב()9

בפעולות אכיפה, ביקורת או בירור תלונות, עלול לגרום לאחד מאלה: פגיעה גילויו אם 

וכן גילוי קיומו של מקור פגיעה בהליכי חקירה או משפט ובזכותו של אדם למשפט הוגן 

 מידע חסוי. 

ולצו  לחוק( 9א())14לסעיף גם לענייננו וככל שהדברים נוגעים למשטרה, יש להפנות  .16

והחקירות של המודיעין מערכי על הקובע כי הוראות החוק לא יחולו , שנקבע על פיו

צו חופש המידע )ראו:  ויחידת המו"מ 33יחידה ללוחמה בטרור, יחידה ה ,משטרת ישראל

מידע שנוצר, ועל  (1999-)יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן(, התשנ״ט

 .או שמוחזק בידיהם נאסףש

בשיתוף נערכה חשיבה נוספת בעניין זה  תמכל מקום, לאחר שהוגשה תגובת העותר .17

לפני בסיומו של תהליך זה הוחלט משטרת ישראל, משרד המשפטים ופרקליטות המדינה. 

של שלושת  כלל הנהליםלכלול ברשימת הנהלים שתועבר לעותרת את מספר ימים 

 האגפים שצוינו לעיל )לרבות נהלים שנראה על פניו שאין להם נגיעה או חשיבות לציבור(.
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ועל אף האמור , החלטה זו התקבלה בהתאם לבקשת העותרת בתגובתה האחרונה

שיש להם , בה התחייבה למסור רק את רשימת הנהלים 31.3.19מיום  ת המשיבההודעב

ככל שקיימת מניעה לפרסם את שמותיהם של חלק מהנהלים, נגיעה וחשיבות לציבור. 

ת הנהלים הללו, לרבות הסיבה לחוק, תכלול הרשימה פרפרזה של שמו 9בהתאם לסעיף 

  שבגללה קיימת מניעה לפרסום שמותיהם.

בשל הצורך לתקן את רשימת הנהלים שכבר החלטה זו התקבלה כאמור בשבוע האחרון.  .18

החופשות של גורמים שונים העוסקים ו בשל פגרת הקיץוכן גובשה באופן כמעט סופי, 

זמן, וההערכה לעת הזו היא  , מסירת רשימת הנהלים לעותרת תארך מעט יותרבמלאכה

לעניין זה יצוין כי הכנת הרשימה מערבת  .30.9.19שהרשימה תועבר לעותרת עד ליום 

 .של בעלי תפקיד שונים במשטרה, הן במערכים המקצועיים והן במערך המשפטימספר רב 

במהלך עבודת המטה כמובן, דברינו לעיל אמורים ביחס לרשימה שתועבר לעותרת בלבד.  .19

לקראת פרסום הנהלים עצמם, שתארך לפי אומדן גורמי המקצוע כיום כשנתיים, ייבחן 

את ה לפרסם מניעקיימת האם כן ביחס לכל נוהל האם יש לו נגיעה או חשיבות לציבור ו

 -לחוק  6ובהתאם לסעיף  -לחוק. בהתאם לכך  9כולו או חלק ממנו בהתאם לסעיף 

 תתקבל החלטה באשר לפרסום כל אחד מהנהלים עצמם.

הנהלים שמות במידת הצורך, נכונה המשיבה להעביר לעיונו של בית המשפט הנכבד את  .20

, לצורך עריכת ביקורת שיפוטית על ה שתועבר לעותרתברשימשלא ייכללו בשמותיהם 

בהצגת מידע סודי של המשטרה ושל גופים בטחוניים . פרקטיקה דומה נהוגה החלטתה

, והמשיבה סבורה שהיא נותנת מינהליותהחלטות בהליכי ביקורת שיפוטית על אחרים 

 ראוי לחששות העותרים גם בעתירה דנן.מענה 

 ג. נהלי אגף התביעות

העותרת מפנה את בית המשפט הנכבד לדו"ח מבקר המדינה אשר התמקד בתביעה  .21

המשטרתית ותביעות את"ן ונכתב בו כי מינהל התביעות אינו מפרסם לציבור מידע על 

 נוהלי המינהל ודרך עבודתו. 

דו"חות, חוות דעת או כל מסמך , קובע כי "1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 30סעיף  .22

ו ראיה בכל הליך משפטי או אחר שהוציא או הכין המבקר במילוי תפקידיו לא ישמש

". סעיף זה חל גם בהליכים של ביקורת שיפוטית על החלטות מינהליות )ראו משמעתי

 ההסתדרות הרפואית בישראל נ' משרד 1083/07לפסק הדין בבג"ץ  12למשל: פסקה 

, ספיר נ' שר המשפטים 5326/10לפסק הדין בבג"ץ  4; פסקה 24.5.12מיום  ,הבריאות

(. על כן המשיבות סבורות שאין מקום לצירוף דו"ח מבקר המדינה כראיה 17.10.10מיום 

סתייגת המשיבה אם כן, מבהליך ואין מקום להעלות טענות הנוגעות לאמור בדו"ח זה. 

 מדינה. מכל טענה המבוסת על דוח מבקר ה
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חטיבת התביעות של משטרת ישראל כפופה מקצועית לראשי התביעה  -לגופו של עניין  .23

הכללית, ועל כן חלות עליה הנחיות פרקליט המדינה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

בהנחיות אינם מוסדרים אשר מעבר להנחיות אלה, מספר הנהלים המיוחדים לחטיבה זו 

פורסמו  -ארבעה במספר  -מועט מאוד. נהלים אלו ץ, פרקליט המדינה והנחיות היוע

 . באתר האינטרנט של משטרת ישראל ח המבקר האמור"הליך כתיבת דובמקביל ל

 המשיבה מסתייגת כאמור מכל טענה המתבססת על דו"ח מבקר המדינה. .24

לאחרונה הוחלט להכפיף מערך זה לחטיבת  -באשר למערך התביעות אגף התנועה  .25

ת ישראל. בתקופה זו מתקיימת עבודת מטה לצורך התאמת נהלי אגף התביעות של משטר

 .יפורסמו, מצא שיש לפרסמםישיהתנועה למבנה הארגוני החדש, והנהלים 

 ד. נהלי אגף החקירות והמודיעין

מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ( לחוק, החוק אינו חל על "9)14בהתאם לסעיף  .26

לחלוטין: חובות הגילוי והפרסום הקבועות בחוק ". משמעות הוראה זו ברורה ישראל

 חופש המידע אינן חלות על אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל.

העותרת טוענת כי לצד חובת הגילוי שבחוק קיימת חובת שקיפות כללית מכוח הדין  .27

 המינהלי הכללי. על כך נשיב:

סום נהלי המשטרה ספק אם טענה זו מתאימה לעתירה דנן, העוסקת בפר - ראשית

 לחוק.  6בהתאם לסעיף 

 2ספק אם טענה זו מצויה בסמכות בית המשפט הנכבד, שסמכותו מוגבלת בפריט  - שנית

החלטה של , ל"1998-לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התשנ"ח

". אם העותרת מבקשת שתתקבל החלטה 1998-רשות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 -מטבעה  -חוק חופש המידע, אזי החלטה זו  שלא מכוחלפרסום נהלים מסוימים באשר 

 אינה נופלת בגדרי סמכותו העניינית של בית המשפט הנכבד.

בניגוד לטענת העותרת, ההתכתבות שצורפה כנספח א' לתגובתה לא התנהלה  - שלישית

החקירות אגף עוזרת ראש עם משרד הממונה על חופש המידע במשטרה, אלא עם 

. כפי שניכר מהתכתבות זו, כאשר מתבקש פרסומו של נוהל ספציפי, דאז והמודיעין

לאגף החקירות מטה הארצי הנוגעות , וזאת מעבר לפקודות הנבדקת הבקשה לגופה

. מעבר לכך, לבקשת העותרת נערכה ל המשטרהבאתר האינטרנט שפורסמו ש והמודיעין

בדיקה באשר לפרסום הנהלים שניתן לפרסמם, וזאת מעבר לחובה הקבועה בחוק חופש 

 .  המידע, והוחלט לפרסם חלק מהנהלים של אגף החקירות והמודיעין
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( מהווה הסדר שלילי האוסר על פרסום 9)14המשטרה אינה טוענת שסעיף  - ורביעית

 פריד נ' 10271/02בג"ץ נהלים מסוימים של אגף החקירות והמודיעין. כפי שנקבע ב

, כאשר מוגשת בקשה לפרסום נוהל מסוים 30.7.06, פס"ד מיום משטרת ישראל

סום אותו נוהל, נבחנת הבקשה לגופה. המתבססת על עניין אישי מיוחד שיש למבקש בפר

אין לכך כל קשר לבקשתה של העותרת, הנוגעת לפרסום כלל נהלי אגף החקירות 

 והמודיעין, שהמענה לה חורג מהוראות החוק וסוטה מהאיזון שקבע המחוקק.

 לסיכום

כפי שצוין עוד בתגובה המקדמית לעתירה, המשטרה אינה חולקת על חובתה לפרסם את  .28

להסדר המיוחד הקבוע בהתאם לציבור,  ארציאת פקודות המטה הו המשטרההוראות 

ח חוק חופש המידע ו, ככל שקיימת חובה מכפקודת המשטרה. לגבי נהלי המשטרהב

, והנגיעה חשיבותם של נהלים אלו - ומכל מקום ,לפרסמם, הרי שזו חובה מצומצמת

יש להם סום הנהלים שהמשטרה פועלת לפרכפי שנאמר בעבר, שלהם לציבור, פחותים. 

. חופש המידע בכפוף לחריגים ולסייגים הקבועים בחוק ,נגיעה או חשיבות לציבור

יכול היא פועלת ופרסום ההנחיות המינהליות שעל פיהן המשטרה היא גוף בטחוני, 

נו להיעשות רק לאחר בדיקה מדוקדקת שתוודא כי הדבר לא יפגע, בשלום הציבור ובבטחו

 פעילותה. בו וכן בעבודת המשטרה

ואינה  ה נכונהנאינ -טענת העותרת כאילו מאז חקיקת חוק חופש המידע לא נעשה דבר  .29

. המשטרה פעלה בהתאם יה נשוא עתירה זויעצמה בפנ תהעותר תואמת את דברי

ב לפקודת המשטרה ופרסמה את ההנחיות המינהליות שסעיף זה מחייב 9להוראות סעיף 

האינטרנט של  באתר לק מהנהלים המשמשים אותה.אותה לפרסם, וכן פעלה לפרסום ח

וחלק ניכר  הארצימשטרת ישראל מפורסמים כל הוראות המשטרה, כל פקודות המטה 

שיש להם נגיעה או עניין  המשיבה התחייבה לפרסם את  הנהליםמנהלי המשטרה. 

שבחוק, בתוך כשנתיים, והיא סבורה כי בהתחשב , בכפוף לסייגים ולחריגים לציבור

עד כה, בחשיבותו הפחותה של המידע שטרם הועמד לרשות הציבור בהיקף המידע ש

 פרק זמן זה הוא סביר ביותר.והבחינה הנדרשת טרם הפרסום, ריבוי הנהלים פורסם, וב

הנהלים של אגף השיטור, אגף המטה המבצעי ואגף  רשימותלאחר שיימסרו לעותרת  .30

לא תכלול מענה לסעד העיקרי שהתבקש בעתירה. הרשימה  , יינתן בכךמשאבי אנוש

. בכך צועדת המשטרה לחוק 9-ו 14 נהלים שעצם פרסום שמם עומד בניגוד לסעיףכמובן 

השקיפות לבין אינטרסים חשובים בעקבות ההסדר שנקבע בחוק, המאזן בין עקרון 

 אחרים.

המידע המוחזק באגפים אלו מוחרג מהוראות  -באשר לנהלי אגף החקירות והמודיעין  .31

( לחוק. אין מקום לערב את טענות העותרת באשר 9)14החוק, וזאת בהתאם לסעיף 
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ובבקשה שהגישה העותרת  לחוק 6לו במסגרת העתירה דנן, הממוקדת בסעיף לנהלים א

 , ודין טענות העותרת ביחס לנהלים אלו להידחות אף לגופן.לפי החוק

 בנסיבות אלה סבורה המשיבה כי העתירה מיצתה עצמה וכי דינה להימחק. .32

 

 (11/08/19 ) ראשון י' אב תשע"ט יום היום,  

___________________ 

 יצחק ברט, עו"ד

 פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(


