
 

 

 18/12/2022                                                                                                                       לכבוד        

 עו"ד מירי פרנקל שור 

 באמצעות דואר אלקטרוני       לביטחון הפנים של הכנסת  הלוועד היועצת המשפטית 

 

 

 2022 -פקודת המשטרה )סמכויות(, התשפ"ג לתיקון הצעת חוק הנדון: 

חוק שבנדון אשר הוגשה על  ההצעת  בשם התנועה לחופש המידע )ע"ר( בעניין  אלייך    לפנותהרינו  

 .  בממשלה הנכנסתבן גביר, אשר על פי פרסומים מיועד להיות השר לביטחון פנים  איתמר  "כ  הידי ח

  1971-פקודת המשטרה )נוסח חדש(, התשל"א  ב  כמה סעיפיםמוצע לתקן  במסגרת הצעת החוק  

תיקון שעלול לגרום נזק של ממש לשלטון    -  פקודהב  9סעיף  גם תיקון ל, ביניהם  "(הפקודה" )להלן:  

  . והכל כדלקמן:החוק בישראל

חובת הפרסום של  פקודה מסדיר את  ל  )א(ב9סעיף    -  ובעשרות השנים האחרונות  -  כיום .1

ב)ב( 9. סעיף  פרסומן  דרךאת הסמכות לקבוע את    למפכ"לומתיר    פקודות המשטרה כל  

ובהתייעצות עם  )או מי מטעמה(  לפקודה מוסיף וקובע כי היועצת המשפטית לממשלה 

לציבור, נגיעה או חשיבות  המפכ"ל, יכולה לקבוע שפקודות משטרה מסוימות, שיש להן  

 .  תפורסמנה גם ב"רשומות"

החוק   6סעיף  ב .2 שכל    להצעת  יפורסמו  מוצע  ישראל  משטרת  ברשומות  מעתה  פקודות 

 , לכאורה,. מקריאה ראשונה אפשר היה לחשוב שמדוברר האינטרנט של המשטרהובאת

חובת את    חריג שהופך  המוצע נקבעשבתיקון  בהרחבת הפרסום ושיפור השקיפות, אלא  

באישור היועץ    -יכול המפכ"ל  לפי נוסח התיקון המוצע,  שבשיקול דעת.    הפרסום להמלצה

לממשלה מסוימות    -   המשפטי  שפקודות  לציבורלקבוע  תתפרסמנה  לא  בכלל  לא   ,

  .בכל דרך אחרתברשומות ולא 

מעניק למפכ"ל וליועמ"ש את הסמכות שלא לפרסם פקודות  התיקון המוצע  לא זו בלבד,   .3

כך  סמכות.  אותה  להפעלת  מסדירים  תנאים  או  קריטריונים  שנקבעו  מבלי  משטרה 

שטרה באמצעות שיקול דעת מנהלי בלבד להסתיר פקודות משמדובר למעשה באפשרות  

היכולת לקיים   גם  עלולה להיפגעבנסיבות אלה  .   לדעת ולפקח  פגיעה בזכות הציבורתוך  

  , שכן הסמכות רחבה מאוד החלטות שלא לפרסם פקודות כלשהןה על    ביקורת שיפוטית

 .ללא כל תנאי  ,לחול על כל פקודה שהיא -בנוסחה הנוכחי  -בלתי מוגבלת ויכולה ו



 

 

לחוק חופש   6את הוראות סעיף  בפקודה עתיד לסתור    9לסעיף  התיקון המוצע  נוסיף עוד ש  .4

כל ההנחיות  ה  1998- , התשנ"חהמידע לעיון הציבור את  ציבורית תעמיד  כי רשות  קובע 

לציבור.   המנהליות  חשיבות  או  נגיעה  להן  ושיש  פועלת  היא  המשטרה   שלפיהן  פקודות 

  22015-02-22ובהתאם לפסק הדין בעת"מ    לחוק חופש המידע  6סעיף  חייבות בפרסום לפי  

  אלה פקודות  שנזכיר    , אולם(02.10.2022)  האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משטרת ישראל

קיימת חשיבות אדירה    ,ממילא  , ולפיכך  חקיקת משנהבעלות מעמד נורמטיבי השקול ל

 .  משנה שאין לפרסמה תוקשה לעלות על הדעת חקיק לפרסומן לציבור

לפקודה, שעניינו אי פרסום   9בטרם סיום נוסיף שאי אפשר להתעלם מכך שהתיקון לסעיף   .5

המשטרה   את  מכפיפים  במהותם  אשר  בפקודה  נוספים  תיקונים  לצד  נעשה  פקודות, 

בנ  פוליטית  התערבות  להיות  שעלולה  היא  הדברים  משמעות  לשר.  כוחה  יהול  והפעלת 

 . מבלי שהדברים יהיו ידועים כלל לציבור המשטרה

האמור   כל  המידע  אנו  לאור  לחופש  התנועה  בשם  אלייך  התנגדותנו  פונות  את  בזאת  ומביעות 

  אנואינו נדרש ואף גורע מהמצב הקיים כיום, ועל כן  הוא  שכן בעיקרו    הנחרצת לתיקון המוצע,

 והסרתו.  המוצעאת התערבותך בבלימת התיקון מבקשות 

 

 בברכה,    

 

     _________________   _________________ 

 שליט, עו"ד -יערה וינקלר  חולתא, עו"ד -רחלי אדרי

 יועמ"ש התנועה   מנכ"לית התנועה 

 
 
 

 העתקים: 

 היועצת המשפטית לממשלה  -  עו"ד גלי בהרב מיארה

 היועצת המשפטית לכנסת  – עו"ד שגית אפיק


