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 תשובת העותרת לתגובה מטעם המשיבה

, מתכבדת העותרת להגיש את תגובתה לתגובה 13.11.18להחלטת בית המשפט הנכבד מיום בהתאם 

 :המקדמית מטעם המשיבה

ק על פי חוחובתה  מימושלשיבה תפעל של העתירה שבכותרת בבקשת העותרת כי המעניינה  .1

לחוק חופש המידע,  6סעיף )יות הכתובות שעל פיהן היא פועלת את כלל ההנחיות המינהל פרסםל

 (. 1998-ח"התשנ

תגובתה של המשיבה עולה, כי היא מקבלת את טענותיה העקרוניות של העותרת באשר מ .2

לחובתה להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת )סעיף 

קיים פער התחייבותה של המשיבה לביצוע חובה זו לתגובה(. אלא שבין עמדה עקרונית זו לבין  2

 אדיר. 

כלל ההנחיות המינהליות שקמה לה החובה החוקית לפרסם את אז מכי  מתגובת המשיבה עולה, .3

ועד היום לא עלה בידיה לפרסם אפילו מחצית מהנהלים שעל פיהם היא פועלת  1998שנת בשלה 

". ההסבר שניתן למחדל זה הינו ערטילאי ובלתי מנומק: "בשל מרבית הנהלים טרם פורסמוו"

 . (4סעיף ) קשיים טכניים ותוכניים"

המשטרה כל פסול בקצב פרסום הנהלים  למרות חובתה על פי חוק וחשיבות העניין, לא רואה .4

(. לפי קצב זה, צפויה 4עד כה ובכוונתה להמשיך ב"קצב ההתקדמות של התהליך כיום" )סעיף 

תי מ? הלים נוספים יפורסמו"נהלים רבים נוספים". כמה נ 2019המשיבה לפרסם עד סוף שנת 



 

2 

השאלות הללו לכל  טרה?מתי יגיע הקץ ל"תהליך" הפרסום של נהלי המשיתר הנהלים? יפורסמו 

 . אין כל התייחסות בתגובת המשיבה

המשיבה מבקשת מבית המשפט שלא להתערב בהתנהלותה ולהמשיך בקצב פרסום נהלים זהה  .5

מבלי שהיא מתחייבת ליעד  לזה שהביא אותה עד היום לפרסם רק חלק קטן מהנהלים שלה

ת כלשהו, מבלי שקיים לוח זמנים מסודר לעמידה בחובתה על פי חוק וללא כל התחייבו

 .מצידהקונקרטית 

ובלתי ביותר אלא רק הערכה חלקית  המשיבה לא מפרטת לוח זמנים לביצוע חובתה על פי חוק .6

יפורסמו נהלים "רבים נוספים, בעיקר  2019המשיבה כי עד לסוף שנת  מעריכה 4. בסעיף מספקת

בתחום התנועה". מבלי להקל ראש בהערכת המשטרה ובחשיבותם של הנהלים בתחום התנועה, 

בהתאם  סום כלל הנהלים של המשיבהלפרמועד משוער אין בתשובה זו כל התחייבות או אפילו 

 . לחובתה על פי חוק

מלבד נהלי אגף התנועה אשר לא פורסמו כלל עד היום, קיימים נהלים רבים אחרים על כן, יתר  .7

או צפי  ולגביהם אין בתשובת המשיבה כל התייחסות רבהשטרם פורסמו למרות חשיבותם ה

כך, . שיטור, אגף אבטחה וקהילהנהלי אגף התביעות, אגף המבצעים, אגף  , בין היתר,םסולפר

הכולל את מדיניות ההעמדה לדין של המשטרה  אגף התביעותלדוגמה, לא פורסם אף נוהל של 

שטרתית. בין היתר, לא פורסם נוהל בעבירות השונות שבתחום סמכותה של התביעה המ

"מדיניות העמדה לדין של גידול סם מסוכן" הקובע את הקריטריונים להבחנה בין החזקת סם 

לצריכה עצמית לבין גידול סם מסוכן וכן נוהל "הכוונת שיקול הדעת התביעתי בגיבוש מתחמי 

. בנוסף, לא עונש הולם" המפרט את מתחמי הענישה בעבירות השונות שבסמכות המשטרה

הנוגעים לאינטרקציה המשמעותית ביותר של המשטרה עם  אגף המבצעים נהליכלל מו פורס

 הציבור. 

כדי להביא  2019שנת י בהערכתה בדבר פרסום נהלים נוספים עד לסוף ד, המשיבהלשיטת  .8

זו נטענה בעלמא מבלי שהיא מתמודדת ולו במקצת עם הטענות טענה למחיקת העתירה. 

לחזור על מבלי העובדתיות והמשפטיות שעליהן מבססת העתירה את הסעדים המבוקשים. 

ביחס לחוסר הסבירות מהטענות  חלוטיןלהתעלמה המשיבה נציין שות שפורטו בעתירה, הטענ

חובתה לפעול לפרסום נהליה בעתירה, כמפורט הקיצוני שבהימשכות תהליך פרסום נהליה. 

של כל  מיידילחוק שממנו עולה חובה לפרסום  6מסעיף בראש ובראשונה בתוך זמן סביר נובעת 

ק לחו 11בסעיף חוק זו היא בבחינת הסדר מיוחד להסדר הכללי הקבוע הוראת ההנחיות. 

בדבר חובת הרשות לפועל במהירות הראויה לבצע את חובותיה  1981-א"הפרשנות, תשמ

במיוחד כאשר  לפעול בלוח זמנים סביר תה של הרשות המנהליתחובפסיקה הענפה בדבר ול

   .(לעתירה 51-53סעיפים )מדובר בחובה הנוגעת למימוש זכויות יסוד 

בעניינן של רשויות ציבוריות אחרות שנמנעו  לפני כעשורנזכיר, כי בית משפט נכבד זה דן כבר  .9

ע בית מלפרסם את נהליהן וקבע מסגרת זמנים קצרה ביותר למימוש החובה: בעניין שב"ס קב

 האגודה לזכויות האזרח נ' שב"ס 3041/08 מ)עת" ימים 60בתוך המשפט, כי הנהלים יפורסמו 

( ובעניין נהלי משרד הפנים פסק בית המשפט כי חובת הפרסום תתבצע 26.5.10)החלטה מיום 

אלה  החלטות((. 5.12.07) האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים 530/07 מ)עת" ימים 30בתוך 
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הן נדרשו לבצע בדיקה  וגם להן נהלים רבים ורגישיםשניתנו בעניינן של רשויות אחרות שגם 

 טאות את חוסר הסבירות הקיצוני בהתנהלות המשיבה. ב, מדקדקנית של נהליהן בטרם הפרסום

הוחלה על לחוק חופש המידע, לפני עשרים שנים,  6להזכיר למשיבה, כי מאז חוקק סעיף ראוי  .10

טענת  שכך,מ ל תחיקתי.ה לזו של תקנות בנות פועומדפרסום חובת יות ההנחיות המנהל

משהיא  אינה יכולה להתקבלהמשיבה כי מדובר בתהליך הדרגתי ארוך שאין כל צפי לסיומו 

 משקפת הפרה קשה ומתמשכת של חובה סטטוטורית הפוגעת בזכויות אדם, כמפורט בעתירה. 

מוכנה  משיבהה, באשר לסעד השני בעתירה, פרסום רשימה מלאה של ההנחיות המינהליות .11

של  לשקול פרסום חלקי או פרסום שם הנהלים שבהם אין חובה על פי דין לפרסם את תוכנו

את העניין רחוקה מלספק תשובה ראויה לסעד  "לשקול"זו של המשיבה נכונות (. 4הנוהל )סעיף 

של המשיבה אלא  עניין שתלוי ברצונה הטובבכפי שפורט בהרחבה בעתירה, לא מדובר זה. 

לחוק  11וכן סעיף  (חובת ההודעה וההנמקה)לחוק  (ו)7 יס סעיףוזאת על בס החוקבחובתה על פי 

 .(תחת החריגים לחוקבמקרים שהמידע חוסה מסור מידע חלקי להחובה )

 2018 בדצמבר 13

  אן סוצ'יו, עו"ד     

  ב"כ העותרת

  

 




