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 שלמה למברגר מר
 המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(

 משרד המשפטים

 שלום רב, 

 פרסום מדיניות אכיפת הוראות הבידוד והגבלות פעילות הנדון:

הריני לפנות אליך בבקשה דחופה לפרסם לציבור את הנהלים המסדירים את מדיניות האכיפה המנהלית 

שנקבעו לאחרונה בתקנות שעת חירום. פרסום זה מתחייב בימים  ,והפלילית של האיסורים השונים

 שבשגרה ומקל וחומר בתקופה זו של חוסר וודאות ומתח. 

קובעים הגבלות נרחבות שוים ותקנות וחודש האחרון צבעקבות התפשטות נגיף הקורונה אושרו ב .1

העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, צו בריאות  :על הציבור

( )להלן: 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –ותקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  ;2020-התש"ף

בכלים פליליים ומנהליים בתקנות שעת חירום הוסדרה הללו הוראות האכיפת , ((."התקנות"

-)אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה((, התש"ף

2020 . 

 12,936תיקים פליליים הקשורים להפרת הבידוד ונרשמו  144על פי דיווחי המשטרה, עד כה נפתחו  .2

ק המאבדוחות בגין יציאה אסורה למרחב הציבורי )אתר משטרת ישראל,  498,9דוחות, שמתוכם 

 (. 5.4.2020, מידע והנחיות לציבור –הלאומי בנגיף הקורונה 

מפורטת של המדיניות  הנחייהעל פי הדיווחים, לצורך הנחיית גורמי האכיפה, גובשה בפרקליטות  .3

הן בכלים הפליליים והן במנהליים. אף על פי שאכיפת ההוראות  השונות ההוראות לאכיפת

 . לא פורסמהההנחיה עדיין מתקיימת בפועל מזה מספר שבועות, 

מדיניותה, אך אין את לקבוע את נהליה ו , לעיתים אף חייבת,הפרקליטות רשאיתלמותר לציין, ש .4

מך פנימי שאינו חשוף לציבור. אין זה סביר שהציבור הרחב בכלל מסב אותםהיא רשאית לשמור 

שמשפיע על חיינו בימים אלו  ,נוהל אכיפהיוכלו להכיר וסנגורים, חשודים ונאשמים בפרט, לא 

באופן כה משמעותי. במצב שבו אלפי אזרחים נקנסים מדי יום בגין הפרה של תקנות וצווים חדשים, 

. כך, לדוגמה, זכאי האזרח לדעת האם עליו שחלה האכיפה מדיניות מהי לדעת האזרח של זכותו

השוטר שקנס אותו פעל בהתאם להנחיות? האם כדאי לו לבחור באפשרות של ברירת משפט? מה 

צפוי לו במידה ויפר בשנית את הצו? בנוסף, נועד הפרסום לאפשר פיקוח על יישום שוויוני וראוי של 

 ת ושיפוטית על אופן אכיפתם. הכללים ובקרה ציבורי

 פיהן שעל הכתובות המנהליות ההנחיותלא יכול להיות ספק שהנחיה זו נכנסת בגדרי ההגדרה של " .5

)א( לחוק חופש המידע, 6[" וכי יש להנחיה זו חשיבות רבה לציבור )סעיף ]הרשות פועלת... 

 החוק(. -)להלן 1998-התשנ"ח

https://www.gov.il/he/departments/news/police_covid-19_information_general
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, אולם אין משתנות חדשות לבקרים הבידוד וההגבלות על התנועה במרחב הציבוריהוראות  ,אמנם .6

 ,בכל רגע נתון קיימת הנחיה בתוקף הריש ,מחובת הפרסוםהאמורה בכך כדי להחריג את ההנחיה 

 שעל פיה פועלות רשויות האכיפה ואשר מסדירה את מדיניות האכיפה שמתקיימת בפועל. 

לא נועד  ",מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצובלגבי " ( לחוק2)ב()9החריג הקבוע בסעיף  .7

לרשות  תתלמצבים בהם הנחיה מנהלית כבר מיושמת בפועל, כפי שקורה בענייננו, אלא נועד ל

 תוקבלת החלטוגיבוש מדיניות מיטבי של שיאפשר דיונים כנים ותהליך " "מעטה מסוים של חיסיון

שיש החלטות אופרטיביות, הניבו דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע(. מרגע שהדיונים ראה )

בגדר תורת הנסתר" )ר' "כך שלא יהיו  לפרסמןרשות ה לשומה עלהן השפעה ממשית על הציבור, 

כך נקבע בפסיקה: "הוראה זו נועדה . ((2003) 491, 481( 3, פ''ד נז)בצה נ' שר הפנים 7139/02בג"ץ 

כך ברור, … 'חצי מלאכה'לאפשר לרשות הציבורית לעצב מדיניות ציבורית, בלי שתחויב לגלות 

זאב סגל, " )אחר שנקבעהשאין ההוראה באה להסמיך רשות שלא לגלות ברבים את מדיניותה, ל

גבע נ'  7024/03למשל: עע"ם  ה. ורא(2000) 200 , עמ')תש"ס( הזכות לדעת באור חוק חופש המידע

 ((. 13.9.2010) מנגל נ' המוסד לביטוח לאומי 2648/09ת"א( -עת"ם )מנהלי (;0620.6.9) גרמן

במשרד המשפטים, היחידה הממשלתית לחופש המידע להנחיית בהקשר זה ראוי להפנות גם  .8

שקבעה, כי עילת "נוהל בשלבי עיצוב" עשויה להיות רלבנטית "רק לגבי נוהל שעיצובו או שינויו 

 טרם הגיעו לסיומם ושאינו מיושם בעבודת השטח". 

 מצ"ב. 8.7.2019מכתבו של יהודה ליפמן, ראש ענף ביחידה הממשלתית לחופש המידע מיום 

להזכיר, כי בתי משפט פסקו שוב ושוב כי רשות ציבורית מחוייבת לפרסם את מדיניות האכיפה  ראוי .9

לפי סעיף נקבע כי בהעדר פרסום עשויה לעמוד לנאשם הגנת הטעות אף ו ,של העבירות שבסמכותה

ולפטור אותו מאחריות פלילית )ראו לדוגמה: חע"ם )ת"א(  1977-)יח'( לחוק העונשין, התשל"ז 34

מדינת ישראל נ'  7150/16ם( -(; חע"ם )י24.11.2013) מדינת ישראל נ' אפרים פרידמן 68643383

 הועדה המקומית לתכנון ובניה נ' רונן כהן 919/13(; עמק )הרצ'( 5.7.2017) רונית אדהאן

(20.7.2016 .) 

בשקיפות של  מחזקות את הצורךרק מיותר לציין כי הנסיבות יוצאות הדופן המאפיינות תקופה זו,  .10

הרשויות, ובהנחיה ברורה ומדויקת של הציבור. כפי שנוהג משרד הבריאות לפרסם את נהליו 

 גם הפרקליטות ורשויות אכיפה אחרות כגון המשטרה ושב"ס.  שיעשו ולעדכנם מיום ליום, כך ראוי 

נוכחות לאור דיווחים על "מבצע אכיפה" המתוכנן לערב ליל הסדר, ועל הגברת האכיפה וה .11

משטרתית במרחב הציבורי במהלך חג הפסח, אנו סבורים כי פרסום הנהלים לאלתר הוא צעד 

 הכרחי שיש לעשותו באופן מידי. 

 לאור כל האמור אנו מבקשים כי מדיניות האכיפה שגובשה תפורסם ותונגש לציבור בדחיפות.  .12

      

 בכבוד רב ובברכה,      

 אן סוצ'יו, עו"ד            



מדינת ישראל
משרד המשפטים

היחידה הממשלתית לחופש המידע
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ירושלים, ה' תמוז, תשע"ט
יום ראשון 08 יולי 2019
בתשובתך ציין נא: 327/18

לכבוד
עו"ד  סנ"צ  לימור בן נתן 

משטרת ישראל

שלום רב, 

 

הנדון: תלונתה של גב' שירלי נדב מיום 24/12/2018 נגד משטרת ישראל

1. ביום 24/12/2018 התקבלה ביחידה הממשלתית לחופש המידע תלונתה של גב' שירלי נדב (להלן 
"המתלוננת") נגד משטרת ישראל (להלן "הנילון"). בתלונה הועלו טענות נגד תשובות הנילון 

לבקשת מידע מיום 16/08/2018  בעניין "נוהל זמני אירועי מחאה" (להלן "הבקשה").

2.    בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2950, הוסמכנו לברר תלונות נגד משרדי ממשלה במספר נושאים 
לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן "החוק") ובכלל זה בנושא דחיית בקשה ללא נימוק 

מספק. 
 

3.    ביום 16.8.18 פנתה המתלוננת בבקשה לקבל את "נוהל זמני אירועי מחאה". בתשובתכם מיום 
11.12.18 דחיתם את בקשתה בנימוק שמדובר בנוהל שנמצא בשלבי עיצוב, שאינו ניתן לפרסום 

בהתאם לסעיף 9(ב)(2) לחוק חופש המידע.
 

המסגרת המשפטית
 

4.    סעיף 7(ו) לחוק קובע, כי במקום בו החליטה רשות ציבורית לדחות בקשה על פי החוק, עליה 
לנמק את החלטתה וליידע את המבקש על זכותו לעתור כנגד החלטתה לבית המשפט לעניינים 

מנהליים.
 

5.     בנוהל דרישות המענה בדחיית בקשת חופש המידע אשר חל על משרדי הממשלה ויחידות הסמך 
(להלן "הנוהל"), נקבעו מספר נקודות מרכזיות שעל הרשות הציבורית לתת את דעתה עליהן 

בבואה לדחות – גם אם באופן חלקי - בקשה לקבלת מידע שהוגשה לפי החוק. 
 

ממצאים, מסקנות והחלטה
 

6.    בתגובה לסירוב הנילון למסור את המידע המבוקש, פנתה המתלוננת ביום 20/12/2018 לנילון 
והציגה בפניו טפסי "בנק תנאים לארוע מחאה", אשר נמסרו למארגני 3 מחאות שונות במהלך 

שנת 2018.   מצ"ב הטפסים. 

7. ביום 20/03/2019 שלחנו אליכם טיוטת החלטה בה הוצגה עמדתנו לפיה מטפסים אלו עולה 
לכאורה שמשטרת ישראל הלכה למעשה פועלת על פי נוהל קיים, המצוטט בשם "נוהל זמני 

אירועי מחאה".

8. ביום 29/04/2019 עניתם בפירוט לטיוטת ההחלטה וחזרתם על עמדתכם לפיה מדובר בנוהל 
הנמצא בשלבי עיצוב ולפיכך אינו ניתן לפרסום בהתאם לסעיף 9(ב)(2) לחוק חופש המידע. 



מדינת ישראל
משרד המשפטים

היחידה הממשלתית לחופש המידע
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בהתייחסותכם הרחבתם את הנמקתכם והתייחסתם לבג"ץ 6536/17 וקביעותיו ביחס לאופן 
טיפול המשטרה באירועי מחאה וכן לפקודת מטא"ר 01.02.01 המסדירה גיבוש ופרסום של נהלי 

המשטרה. 

לעמדתכם, בשל הצורך הדחוף להתאים את עבודת השטח לקביעותיו של בג"ץ, גובש רק נוהל  .8
זמני, ללא התאמה לפקודת מטא"ר האמורה, ללא שם, מספר, תוכן עניינים והכנה לפרסום. 

לעמדתנו, עילת הדחיה שלפיה מדובר בנוהל הנמצא בשלבי עיצוב עשויה להיות רלבנטית רק לגבי  .9
נוהל שעיצובו או שינויו טרם הגיעו לסיומם ושאינו מיושם בעבודת השטח. לעמדתנו, עילה זו 
אינה יכולה להיות רלבנטית לנוהל שעובדים על פיו בפועל במשך תקופה ממושכת, גם אם 
שוקלים ופועלים לשינויו וגם אם מבחינה טכנית הוא אינו עונה על כל התנאים הפורמליים 

הנדרשים בפקודת מטא"ר האמורה.

10. בהתאם לכל האמור לעיל, אנו מוצאים את התלונה בעניין דחיית הבקשה ללא נימוק מספק  
כמוצדקת.

11.   מבלי להביע דעה בדבר מהות המענה, אנו סבורים שעל הנילון לתקן את הליקוי שחל בפעולתו 
בדרך של מתן מענה מנומק כראוי למתלוננת, שיתייחס להיבטי ההנמקה הנדרשים לפי החוק 
ונוהל דרישות המענה האמור, ללא דיחוי ולא יאוחר מיום 22/08/2019 זאת, ככל שהנילון עומד 

על החלטתו לדחות את הבקשה למידע.
 

בברכה,

יהודה ליפמן, 
ראש ענף (חופש המידע)

היחידה הממשלתית לחופש המידע

  

העתק:

עו"ד אילת אלישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל

עו"ד שלומי בילבסקי, מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע, כאן

 shirli@acri.org.il  גב' שירלי נדב, באמצעות דוא"ל

לוט :
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