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 תגובת העותרת להודעת המשיבה
 
 

להגיש את תגובתה לתגובות , מתכבדת העותרת 1.4.19בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 :28.2.19ומיום  31.3.19מיום  ההמשיב

שנים של מחדל מתמשך מציעה המשיבה לפרסם את נהליה בתוך "כשנתיים", מודיעה  21אחרי  .1

ם", ועל יסוד אלה מבקשת, לפרסמ שלא שהוחלט הנהלים של השמותשאין בדעתה לפרסם את "

המשיך את הדיון בעתירה וליתן את מלוא לא פחות מדחיית העתירה. להלן נפרט מדוע יש ל

הסעדים שהתבקשו בה. בכפוף לכך, גם לו היינו סבורים שדי בהתחייבויות המעורפלות של 

המשיבה כדי לסיים את ההתדיינות, עדיין היה מקום לעגן התחייבויות אלה בפסק דין מחייב 

 ולבטח לא להותיר את ביצוען לרצונה הטוב של המשיבה.

 פרסום הנהלים .א

". מבלי להקל "כשנתייםמתגובת המשיבה עולה, כי להערכתה תהליך הפרסום של נהליה יארך  .2

ראש בעבודת ההכנה שעל המשטרה לבצע בטרם פרסום הנהלים, מדובר בתקופת זמן בלתי 

. נוכח מחדל זה ראוי, שני עשוריםסבירה נוכח העובדה כי החובה לפרסום הנהלים קמה לפני 

שאבים הנדרשים על מנת לממש את חובתה בתוך זמן קצר הרבה כי המשיבה תשקיע את המ

 יותר. 

בדו"ח מבקר המדינה שפורסם לפני שבועיים הוטחה ביקורת נוקבת במשיבה בעניין זה: "ככלל,  .3

רוב הנהלים וההנחיות אינם מפורסמים באתר המרשתת של משטרת ישראל, והגישה אל אלה 

ינן מפרסמות את כל הנהלים, ההנחיות והנתונים, שהתפרסמו אינה נוחה. גם יחידות התביעה א
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ב, "מערך התביעה 69הנוגעים לתביעה המשטרתית..." )משרד מבקר המדינה, דו"ח שנתי 

 "דו"ח מבקר המדינה"((.  -( )להלן6.5.2019) 1875שיוכו הארגוני ועצמאותו", עמ'  –המשטרתית 

י לביצוע החובה לפרסום נהליה אלא זאת ועוד, בתגובת המשיבה אין התחייבות ליעד ברור וסופ .4

הגדרת זמן הערכה ערטילאית בלבד כי משך הזמן הדרוש הוא "כשנתיים". ברי, כי נדרשת 

קונקרטית ובכלל זה, לוח זמנים הכולל שלבים מוגדרים והתחייבות לעדכון בית המשפט באופן 

 . עיתי

בדרישה לפרסום נהליה  2012נזכיר עוד, כי העותרת פנתה למשיבה למעלה מעשר פעמים מאז  .5

לעתירה(. השנים חלפו ומעטים הנהלים שפורסמו עד היום. משכך, יש להגדיר  30-34)פסקאות 

 התחייבות מפורטת ומדויקת הרבה יותר לביצוע חובת המשיבה. 

בעתירה בעניין פרסום נהלי מנהל האוכלוסין במשרד הפנים הודיע המשיב לבית המשפט, כי  .6

חודשת של הנהלים, כמה מאות על פי הערכתו, ולהביא לפרסומם בתוך בכוונתו לבצע בחינה מ

 האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים 530/07בעת"ם  6.11.07"כשישה חודשים" )הודעה מיום 

"עניין פרסום נהלי מנהל האוכלוסין"((. בית המשפט דחה בפסק דינו את עמדת  -ן( )להל5.12.07)

התחייבויות כלליות ברוח זו לפרסום הנהלים המשיב בטענה כי "צודקים העותרים בטענתם כי 

. כפי שראינו, התחייבויות אלה לא קוימו עד היום... "בזמן הקרוב" חזרו וניתנו במהלך השנים

מדובר בפעילות הנוגדת את הדין והפסיקה, אין כל הצדקה להמתין זמן בנסיבות אלה, כאשר 

 30בתוך לפסק הדין. ההדגשה הוספה(. בית המשפט הורה על פרסום הנהלים  36נוסף" )פסקה 

 . יום

אף שברור לעותרת, כי תהליך הבחינה של חלק מנהלי המשיבה מורכב יותר מזה של רשות  .7

ה שניתן עשור לאחר חקיקת חוק חופש המידע באשר ללוח האוכלוסין, ראוי ללמוד מפסק דין ז

הזמנים הסביר והקונקרטי שראוי שהמשיבה תעמוד בו, עת חלפו כבר שני עשורים ממועד 

 החקיקה. 

יצוין, כי באתר האינטרנט של המשטרה בלשונית "מדיניות ונהלים" מופיעים כרגע, ככל הנראה  .8

ר הנהלים באתר. כמו כן, רשימות הנהלים שצורפו נהלים. לא ניתן למצוא את ית 47בטעות, רק 

 לא פורסמו באתר.  28.2.19לתגובת המשיבה מיום 

 פרסום רשימת הנהלים .ב

הסעד השני שהתבקש בעתירה נוגע לפרסום רשימה מלאה של ההנחיות המינהליות שעל פיהן  .9

של  תיאור קצרשלשיטתה לא ניתן לפרסם,  כותרות של ההנחיותפועלת המשיבה ובכלל זה 

 שבגינה ההנחיה אינה מפורסמת.  העילהתוכנן ו

המשיבה הודיעה בתגובתה, כי בתוך שלושה חודשים יפורסמו רשימות הנהלים של האגפים  .10

העותרת מברכת על כוונת המשיבה לעמוד בפרק זמן סביר זה, אלא שנהליהן טרם פורסמו. 

 שהסתייגויות המשיבה באשר לתוכן הרשימות עומדות בניגוד לדין.
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, לגבי אגף השיטור ואגף המטה המבצעי טוענת המשיבה כי ישנם נהלים אשר עצם ראשית .11

קיומם צריך להישאר חסוי שכן "גילוי כותרת הנוהל עלולה לגרום נזק ולפגוע בעבודתה של 

(. בנוסף, לטענת המשיבה פרסום 28.2.19לתגובה מיום  38-40המשטרה ובשלום הציבור" )סעיף 

לה, כמו גם נהלי האגפים האחרים, כפוף לסייג בדבר "נגיעה וחשיבות שמותיהם של נהלים א

 (. 31.3.19לתגובה מיום  3לציבור" )סעיף 

)א( ולפיו חובת הפרסום חלה 6מדברים אלה עולה, כי לדידה של המשיבה החריג הקבוע בסעיף  .12

בעניין "מידע לחוק  9רק על נהלים בעלי נגיעה או חשיבות לציבור, וכן החריגים המנויים בסעיף 

עצם קיומם של מאפשרים לה להסתיר מהציבור אף את  -שאין למסרו או שאין חובה למסרו"  

 . פרשנות זו אין לקבל. הנהלים

הסייגים המפורטים לעיל אינם פוטרים את הרשות הציבורית מלנמק את החלטתה ולפרט את  .13

קיומו של מידע מנוגדת העילה שבגינה היא אינה מפרסמת את הנוהל לגופו. הסתרה של עצם 

לחובת ההודעה וההנמקה הקבועה בחוק ומסכלת את יכולתו של אזרח לאתגר את החיסיון 

 בבית המשפט. 

המשיבה מבקשת לאפשר לה להיות "פוסק אחרון" בהחלטה האם יש לנוהל "נגיעה או חשיבות  .14

מאחת  לציבור" או שמא פרסום הנוהל מהווה "מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו"

. איש לעולם לא יוכל לערער על החלטתה זו, לעתור כנגדה )בהתאם 9העילות המפורטות בסעיף 

 )ו( לחוק( או לבחון האמנם קיימת מניעה לפרסום. 7לסעיף 

 –עצם קיומו של הנוהל, טיבו והעניינים שמוסדרים בו  -בנוסף, חיסוי של הפרטים הבסיסיים  .15

, וגורר אחריו פגיעה בזכויות יסוד רבות אחרות. מי שאינו זכות העיון האישיתמרוקן מתוכן את 

 מודע לעצם קיומו של נוהל לא יוכל לפנות בבקשה כלשהי.

נזכיר כי בפסק הדין בעניין המועצה להשכלה גבוהה נקבע, כי חיסוי מידע מסוים על בסיס  .16

פעלת שמצדיקות את ה הצביע על הנסיבות הקונקרטיותהחריגים שבחוק מחייב את הרשות ל

ם( -" )עת"ם )ילטעון באופן מושכל נגד ההחלטההחריג וכן לספק למבקש נתונים שיאפשרו לו "

((. בית המשפט העליון דחה 11.9.03) הוצאת עיתון "הארץ" נ' המועצה להשכלה גבוהה 924/02

 את הערעור על קביעות אלה וקבע כי: 

סירת מידע ועליה "רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק בסירוב לקוני לבקשה למ
לפרט את הטעמים לכך, על מנת לאפשר למבקש המידע לעמוד על טעמים אלה 

פירוט הטעמים לסירוב מאפשר גם לבית המשפט לעמוד על  ולשקול את מהלכיו.
השיקולים ששקלה הרשות ועל האיזון הפנימי שערכה ביניהם, בהעבירו את 

ה נ' הוצאת המועצה להשכלה גבוה 9738/04 םעע")" .ההחלטה תחת שבט ביקורתו
 .((06.19.12) עיתון "הארץ"

 

גם בעניין פרסום נהלי מנהל האוכלוסין הודיעה הרשות, כי בכוונתה לפרסם את נהליה "למעט  .17

"אם ימצא כי הוראה  מידע החסוי על פי דין". בית המשפט הבהיר שאין לקבל עמדה זו וקבע כי 

יוכל או הנחיה ספציפית כלשהי אמנם עומדת כדין באחד החריגים שמונה חוק חופש המידע, 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
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לפסק  37" )פסקה תת לה פרסום ועליו להודיע על כך, בצירוף נימוקיו, לעותריםהמשיב שלא ל

 הדין(.

, מרשימת הנהלים שצרפה המשיבה לתגובתה עולה, כי המשיבה לא עומדת בחובות החוק שנית .18

לנמק את החלטתה לחסות נוהל כזה או אחר. כך, לדוגמה, ברשימת נהלי אגף התנועה )נספח 

נהלים בסטטוס "לא לפרסום". מלבד ציון ההחלטה  14( מופיעים 28.2.19לתגובה מיום  1מש/

"לא לפרסום" אין כל נימוק והסבר באשר לעילה שבגינה הוחלט שלא לפרסם את הנוהל כנדרש 

 על פי חוק. 

בהעדר תיאור ולו מינימאלי באשר לתוכן הנוהל אין כל אפשרות לטעון באופן מושכל , כמו כן .19

רבות כותרת הנוהל אינה מלמדת דבר )לדוג' "תיק שטח"; "הפעלת  כנגד החלטה זו שכן פעמים

 מצלמה טקטית"(. 

נזכיר, כי לפי נוהל משרד המשפטים בעניין "דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע" )נוהל  .20

עליו (: "גוף ציבורי אינו יכול להסתפק בהפניה לסייגים הקבועים בחוק חופש המידע, ו3.1מס' 

לדו"ח מבקר  1876" )עמ' שיקולים להחלטתו שלא לפרסם נהלים והנחיותלנמק את מכלול ה

 המדינה(. 

 נהלי אגף התביעות .ג

 24מתגובת המשיבה עולה, כי פורסמו עד כה ארבעה נהלים בלבד של חטיבת התביעות )סעיף  .21

(. בתגובת המשיבה אין כל התייחסות ליתר נהלי התביעה המשטרתית 28.2.19לתגובה מיום 

מבקר המדינה שפורסם לפני שבועיים למדה העותרת, כי למערך התביעות של  אולם מדו"ח

מינהל התביעות אינו מפרסם לציבור מידע המשטרה נהלים רבים שאינם מפורסמים לציבור: "

...מחלקת תביעות את"ן: המחלקה החליטה לא לפרסם את על נוהלי המינהל ועל דרכי עבודתו

לת, וכן ההנחיות הדומות להנחיות שפרקליטות המדינה הנהלים וההנחיות שעל פיהם היא פוע

 לדו"ח מבקר המדינה(.  1876מפרסמת בכפוף לסייגים הקבועים בחוק חופש המידע" )עמ' 

ברור כי נהלי התביעה הם בעלי עניין ציבורי מן המעלה הראשונה זאת במיוחד היות שרובם של  .22

הנטל על המשיבה להצדיק את כתבי האישום בישראל מוגשים בידי התביעה המשטרתית. 

הימנעותה מפרסום נוהל כזה או אחר הנוגע למדיניות התביעה וניהולה הוא גבוה מאד. אין כל 

הצדקה להתנהלות זו של המשיבה במיוחד לאור פרסומם של עשרות נהלים הנוגעים לסדרי 

 עבודתה ומדיניות התביעה של פרקליטות המדינה.  

הימנעות מפרסום נהלים ודרכי נהלות זו של המשיבה: "מבקר המדינה ביקר בחריפות הת .23

עבודה באופן נגיש ונוח לציבור אינה מתיישבת עם השקיפות המתבקשת מגורם תביעתי בעל 

. על מינהל התביעות לפרסם מידע על נהליו כדי להגביר את סמכויות אכיפה והעמדה לדין

ת, ובעיקר כאשר מדובר בגוף השקיפות השלטונית שהיא אבן יסוד בכל שיטת ממשל דמוקרטי

 (. 1876מכתבי האישום המוגשים במדינת ישראל" )דו"ח מבקר המדינה, עמ'  90%האמון על 
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 נהלי אגף החקירות והמודיעין .ד

נהלים של חטיבת החקירות. מתגובת המשיבה עולה, כי אין  90-כ 2014המשיבה פרסמה בשנת  .24

, חטיבת המודיעיןה ובכלל זה נהלי בכוונתה להמשיך ולפרסם את יתר הנהלים של אגף ז

 (.28.2.19לתגובה מיום  37-ו 14)סעיפים  המעבדה לזיהוי פלילי )מז"פ(ו

( קובע, אמנם, שהחוק לא יחול על מידע שנוצר, נערך או מוחזק במערך המודיעין 9)14סעיף  .25

 והחקירות של המשיבה, אולם אין בסייג זה כדי לבטל את הכלל בדבר חובת הפרסום או את

עקרון השקיפות הכללי החל על פעולת המשיבה כפי שפורט בהרחבה בעתירה. משמעות הדבר, 

כי ניתן להצדיק הטלת חיסיון, במקרים פרטניים ולא באופן גורף, רק כאשר קיימת ודאות 

 קרובה לפגיעה בביטחון או בפעילות המשטרה. כמובהר על ידי פרופ' סגל:

גיעה חמורה בזכות לקבל מידע נושאת עימה סכנה לפ 14"הוראת סעיף 
ציבורי, יחסית למצב המשפטי בטרם כניסת החוק לתוקפו...בהקשר כללי, 

אינם צריכים להשפיע על פעולתם של  14ניתן לומר כי הפטורים שבסעיף 
הגופים הנהנים מפטור. אלה אינם אמורים למנוע פרסומו של מידע שאין 

נה או בשלום הציבור )זאב בו ודאות קרובה לפגיעה חמורה בביטחון המדי
 (.240)תש"ס( ,עמ'  הזכות לדעת באור חוק חופש המידעסגל, 

היה תוצר של הידברות ממושכת בין הסנגוריה  2014נהלי חטיבת החקירות בשנת  90פרסום  .26

הציבורית למשיבה. אלא שפרסום זה היה רק תחילתו של תהליך חשיפת נהלי אגף זה ובהמשכו 

רסם נהלים נוספים של חטיבת המודיעין והמז"פ וכן רשימות של כלל היתה המשיבה אמורה לפ

הנהלים. מהתכתבות זו ברור, כי אף לעמדתה של המשיבה ראוי לבחון כל נוהל ונוהל ולהבחין 

בין נהלים המצדיקים חיסיון לגופם לבין כאלה שאין כל מניעה לפרסמם לידיעת הציבור. למרות 

 לציבור נהלים נוספים של אגף זה.לא פרסמה המשיבה  2014זאת, מאז 

העתק התכתבות בין עו"ד רענן גלעדי, מנהל תחום בכיר )לשעבר( בסנגוריה הציבורית לבין משרד 
 . כנספח א', מצ"ב 2015-הממונה על חופש המידע במשטרה מ

לעניין פרסום רשימת שמות נהלי אגף החקירות והמודיעין, עמדת המשיבה היא כי אין היא  .27

סום שמם של הנהלים שהוחלט שלא לפרסמם משום שהוראות חוק חופש המידע חייבת בפר

 (.  28.2.19לתגובה מיום  37אינן חלות על אגף זה וכן בשל החשש לחשיפת שיטות ואמצעים )סעיף 

( אינו שולל את זכותו של כל אדם בעל עניין בנוהל כזה או אחר לפנות 9)14הפטור הקבוע בסעיף  .28

כזה תדרש המשיבה לבצע את האיזון בין זכותו של הפרט למידע לבין ולדרוש אותו. במקרה 

האינטרסים המתנגשים. על מנת לממש זכות זו של הפרט ברור כי על המשיבה לפרסם רשימה 

 מלאה של נהלי אגף החקירות והמודיעין.

המונע מאדם כל אפשרות  אינו יוצר הסדר שלילי 14כעולה מדברי ההסבר להצעת החוק, סעיף  .29

יובהר כי הצעת החוק אינה באה למצות את מלוא "בל מידע מהגופים המנויים בסעיף זה: לק

האפשרות לקבל מידע מן הרשויות. נסיבות אשר אינן נופלות בגדר זכות למידע לפי חוק זה, בשל 

אין ההצעה באה להשמיע איסור  -מהות המידע המבוקש, מיהות המבקש או הרשות המתבקשת 

 ". לתת בהן מידע
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אי תחולת  וגיה זו ביחס לאגף החקירות של המשטרה נידונה בבית המשפט העליון ונקבע, כי "ס .30

החוק על גופים ועניינים מסוימים אכן עלול למנוע מסירת מידע מאותם גופים למבקש שאינו 

עניין ישיר ומיוחד של אדם שיש לו זכות עיון פרטית אולם בענייננו מדובר ב .נוגע לעניין במישרין

הפטור לגבי מבקש כזה, המבסס את בקשת העיון על אינטרס אישי מיוחד,  .המבוקש דעבמי

פריד נ'  10271/02" )בג"ץ אינו מונע, בהכרח, את העיון חוק חופש המידע פי-מגילוי המידע על

 .( )ההפניות הוסרו. ההדגשה הוספה((30.7.2006) משטרת ישראל

 לסיכום

 6עתירה זו דורשת את פרסום כלל ההנחיות המנהליות של המשיבה בהתאם לחובתה לפי סעיף  .31

לחוק חופש המידע. על מנת שפרסום זה יעמוד בחובות הקבועות בדין יש להבטיח, כי המשיבה 

 סמת את כלל הנהלים שחייבים בפרסום באופן מלא ואפקטיבי ובזמן סביר. אכן מפר

העותרת מקבלת את הערת בית המשפט, כי נדרשת גישה מעשית בכל הנוגע להמשך ניהול ההליך  .32

ומבקשת להציע מתווה להמשך ניהול העתירה בדומה למתווה שאושר על ידי בית המשפט 

 (:האגודה לזכויות האזרח נ' שב"ס 041/083בעתירה בעניין פרסום נהלי שב"ס )עת"מ 

, ומאחר שלצורך מתן עמדה נדרשה במאות רבות של נהלים"מאחר שדובר 
, הסכימו הצדדים ביניהם על מתווה אשר התייחסות מפורטת לכל נוהל ונוהל

יביא לצמצומה של המחלוקת במסגרת העתירה. הוסכם בין הצדדים, כי 
אשר היא עומדת על פרסומם במסגרת העותרת תביע עמדתה מהם הנהלים 

העתירה, תוך שהיא שומרת על זכותה לפנות בעתיד ולבקש פרסום של נהלים 
אחרים, שלצורך הדיון בעתירה בלבד היא אינה עומדת בשלב זה על פרסומם. 
המשיב הסכים שלא לטעון בעתיד כי העותרת ויתרה על זכות כלשהי העומדת 

 (. 18.3.2010יב מיום לה בעניין זה" )הודעה מטעם המש

 . נספח ב'האגודה לזכויות האזרח נ' שב"ס מצ"ב כ 3041/08בעת"מ  18.3.2010הודעת המשיב מיום 

במסגרת מתווה זה העביר שב"ס לעותרת רשימה של מאות נהלים בחלוקה לנושאים ולגבי כל  .33

ין הנימוק אחד צוין האם הוא צפוי להתפרסם וככל שהמשיב החליט שלא לפרסם נוהל כלשהו צו

להחלטה. בשלב הבא העבירה העותרת הסתייגויות לגבי הנהלים שעל פרסומם היא עומדת 

התנהלו התכתבויות רבות בין  2010למאי  2009והמשיב הגיב לדברים. בתקופה שבין אוקטובר 

שהמשיב ביקש ביחס למאות נהלים, ב"כ העותרת לב"כ המשיב בניסיון לפתור את המחלוקת 

ופה של התכתבות זו נותרו חמישה נהלים בלבד במחלוקת שלגביהם החליט שלא לפרסם. בס

כי "היה ויסתבר כי קיימים נהלים שהם במחלוקת לעניין הפרסום,  26.5.2010בית המשפט ביום 

 ." יתברר הסכסוך במסגרת העתירה שלפני

 . נספח ג', כ3041/08העתק של חלק מההתכתבויות בין הצדדים במסגרת עת"מ 

, הדרישה לפרסם את נהלי המשיבה 1.4.19ערת בית המשפט בסיפא של ההחלטה מיום באשר לה .34

על פי דין אינה יכולה לקבל מענה בעתירות פרטניות בנוגע לנוהל כזה או אחר אלא צריכה 

להתברר במלואה במסגרת הליך זה, בדומה להליכים בעניין נהלי שב"ס ובעניין נהלי משרד 

על נוהל כזה או אחר שלעותרת יש אינטרס אישי בו אלא על  הפנים. זאת, מאחר שלא מדובר

נהלי המשיבה יהיו גלויים בפניו, וכי במקרים שבהם מחליטה  כללזכותו של הציבור בכללותו ש

 המשיבה לחסות נוהל כזה או אחר תהיה בידי כל אדם האפשרות לתקוף החלטה זו. 

http://www.nevo.co.il/law/71891
http://www.nevo.co.il/law/71891
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02102710-i13-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02102710-i13-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/02102710-i13-e.htm
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 לאור האמור לעיל, נבקש מבית המשפט להורות למשיבה: .35

שעל פיהם היא פועלת,  כלל הנהליםרשימה מלאה של  1.7.19למסור לעותרת עד ליום   .א

ובכלל זה נהלי אגף החקירות והמודיעין, ולגבי כל נוהל שאין כוונה לפרסמו, כולו או חלקו, 

 לציין את העילה שבגינה הנוהל אינו מפורסם וכן תיאור קצר שלו. 

 על פי חוק לפרסם את כלל נהליה לציבור.לקבוע לוח זמנים קצר יותר למימוש חובתה  .ב

 2019 במאי 21

 
________________ 

 אן סוצ'יו, עו"ד

 ב"כ העותרת


