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 המינהלית לעתירהמקדמית תגובה 

קשיים טכניים בהחתמת מ מתנצל על העיכוב בן היום בהגשת התגובה המקדמית, בשל הח"

 המצהיר.

 תגובה מקדמית לעתירה המינהלית.בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, מוגשת בזה 

עניינה של העתירה, בבקשת העותרת לפרסם באתר האינטרנט של המשיבה )להלן גם:  .1

( את כל ההנחיות המינהליות )פקודות, הוראות ונהלים( שעל פיהן היא משטרת ישראל

פועלת. עוד מבקשת העותרת, לפרסם באתר האינטרנט האמור רשימה מלאה של כל 

ל, לרבות כותרות ההנחיות שלא ניתן ההנחיות המינהליות שעל פיהן פועלת משטרת ישרא

 לפרסמן, תיאור קצר שלהן והעילה שבגללה לא ניתן לפרסמן.

באופן עקרוני, המשיבה אינה חולקת על חובתה להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות  .2

המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת, אם יש להן נגיעה לציבור או חשיבות לציבור, 

(. זאת, כמובן, בכפוף החוק)להלן:  1998-וק חופש המידע, התשנ"ח)א( לח6כמצַות סעיף 

 לסייגים ולחריגים הקבועים בחוק.

הזמינות , הנחיות מינהליות 850-ככיום מפורסמים באתר האינטרנט של משטרת ישראל  .3

הנחיות אלה כוללות את כל . https://www.police.gov.il/menifa.aspx בכתובת:לציבור 

את כל הוראות הקבע של המשטרה שניתן ו פקודות משטרת ישראל שניתן לפרסמן

 לפרסמן

https://www.police.gov.il/menifa.aspx
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תיקופם , כלל נהלי המשטרה משטרת ישראל תהליך של מיפוימיישמת  2014החל משנת  .4

רנט האמור )בנוסף להנחיות עד עתה באתר האינטבמסגרת התהליך פורסמו ופרסומם. 

בשל קשיים מרבית הנהלים טרם פורסמו,  נהלים. 445-כהמינהליות שפורטו לעיל( 

, אולם משטרת ישראל פועלת לסיום התהליך לגבי כלל טכניים ותוכניים בפרסומם

, המבוססת הערכת המשטרה הנהלים ולקבלת החלטה לגבי פרסום כל אחד ואחד מהם.

נהלים רבים יפורסמו  2019היא כי עד לסוף שנת  תהליך כיום,על קצב ההתקדמות של ה

נוספים, בעיקר בתחום התנועה. כמו כן, המשטרה שוקלת גם פרסום חלקי או פרסום שם 

. בחינה זו הנוהלתוכנו של בהם אין חובה על פי דין לפרסם את שהנוהל בלבד במקרים 

  נעשית לגבי כל נוהל בנפרד.

על שינוי כולל בארגון לסידור המטות ובניין ם האחרונות הוחלט לעניין זה נציין כי בשני .5

נהלים,  ובהתאם לכך למחיקתשונים, ח. שינוי זה הוביל למעבר יחידות בין אגפים והכ

הוספת נהלים ואיחוד נהלים. תופעה זו מאפיינת במיוחד את אגף המבצעים, שפורק לשתי 

היחידות שהפכו למינהלים  , ואתשיטור ומחלקת מבצעים(האגף חטיבות נפרדות )

מינהל הייעוץ המשפטי, מינהל הטכנולוגיות ומינהל נהל התביעות, ימעצמאיים )

 החשבות(.

עוברים הנהלים  ,תפקידיהשל משטרת ישראל ומכמו כן, באופן טבעי הנובע ממהותה  .6

בחינה ההחלטה אם ניתן לפרסמם, הכוללת בין היתר טרם בתהליך קפדני של בחינה 

 דקדקנית של היחידה לביטחון מידע. 

להשלמת הליך בחינת הנהלים פועלת בהתאם לחוק משטרת ישראל  -סיכומו של דבר  .7

, והדבר נעשה באופן מדורג. לעת הזו פורסמו כבר מספר רב מאוד של נהלים, ופרסומם

 והתהליך עודנו בעיצומו. 

 ק.אשר על כן סבור המשיב כי דין העתירה לעת הזו להימח .8

ש "עוזרת יועממשה, -ד מוריה בן"ק עו"פרשל  התגובה מקדמית זו נתמכת בתצהיר .9

 המשטרה.

 

 (13/11/18 ) שלישי ה' כסלו תשע"ט יום היום, 

___________________ 

 יצחק ברט, עו"ד

 (אזרחי)מחוז ירושלים רקליטות פ

 


