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 פתח דבר  .1

עניינה של עתירה זו בסירוב בלתי מידתי של משטרת ישראל לבקשת מידע שהוגשה על ידי העותרת לפי   .1

 "( על אודות מקרי רצח שאירעו בעיר לוד בעשור האחרון. החוק)"  1998- התשנ"חחוק חופש המידע,  

בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל עתירה זו, לדחות את סירוב המשיבה ולהורות לה למסור לעותרת   .2

 את המידע המבוקש.

שישקפו את המשאבים    תכמו כן, מבוקש מבית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות העותר  .3

ו שנדרשו  הממנהנדרשים  עוד  הרבים  לטובת  לפסוק  מבוקש  וכן  בפועל,  התשלום  ליום  עד    ת עותר , 

 החזר אגרת בית משפט, לרבות מע"מ וריבית כדין.  ,הוצאות שכ"ט עו"ד

 

 הסמכות לדון בעתירה  .2

  2ט  יפרלחוק ובהתאם ל   17לסעיף  לדון בעתירה בהתאם    סמכות עניינית ישנה  נכבד  המשפט  הלבית   .4

  סמכות מקומית נתונה לו  , וכן  2000–ספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"סלתו

,  2000– לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים )סדרי דין(, התשס"א  2בהתאם לתקנה    זו  ה עתירלדון ב

 ירושלים. ב מושבה של המשיבה הוא שכן מקום 
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 הצדדים להליך  .3

לחופש המידע,  ,  עותרתה .5 רשומההתנועה  רווח    עמותה  כוונת  להבטחת  הפועלת  ללא  שונות  בדרכים 

יישומו התקין של חוק חופש המידע, לקידום מטרותיו, לעידוד שקיפות ברשויות, ולחיזוק הדמוקרטיה  

 .  "(התנועה" או " העותרת)"  2004עוד משנת   ,בישראל

ציבורית  ,  משטרת ישראל,  ההמשיב .6 ו  2כהגדרתה בסעיף  הינה רשות    האליהציבורי  א הגוף  יה לחוק 

 ."(המשטרה" או "המשיבה)" והיא המחזיקה במידע המבוקשחוק, פי ה ל פנתה העותרת בבקשה 

 

 רקע עובדתי נדרש  .4

  רשימתלמסור  במסגרתה נתבקשה המשטרה  בקשת מידע לפי החוק,  הגישה התנועה    13.09.2022ביום   .7

הרצח   השנים  "(  יםאירוע)"מקרי  בין  לוד  בעיר  את  2022-2012שהתרחשו  הנרצחים  הכוללת  ,  שמות 

  " הנתונים המבוקשים)"  בעקבות כל אחד מהםהאם הוגש כתב אישום  ותאריכיהם  ,  כתובות האירועים

 . לעתירה זו  1כנספח העתק הבקשה מצ"ב   ;("המידע המבוקשאו "

מענ  18.10.2022  ביום .8 המבמסגרתו  לבקשה  ראשון  ה  התקבל  את  שסירבה  למסור  הנתונים  טרה 

כן מחשש  ( לחוק ו3)א()9לפי סעיף    " באירועיםהמעורבים"   ם שלבפרטיות  מחשש לפגיעה  המבוקשים

מסרה  במקום המידע המבוקש, המשטרה    ( לחוק.10)ב()9בצנעת הפרט של הנרצחים לפי סעיף  לפגיעה  

האישום שהוגשו, בחלוקה לשנים  כתבי  כמות  וכמות הקורבנות  מקרי הרצח,    לכמותתונים הנוגעים  נ

 . לעתירה זו 2כנספח העתק המענה הראשון מצ"ב ; "(מענה ראשון)" 2022-2013בין השנים 

עונה על  משום שמענה זה אינו    מענה הראשוןמהמשטרה הבהרה ל   העותרתביקשה    20.10.2022ביום   .9

נעדר  שמאחר  של היחידה הממשלתית לחופש המידע    3.1נוהל  אינו עומד בהוראות  וחוק  ל  7סעיף    הוראת

  כי הוא פוגע בצנעת הפרט של המת או  כי המידע המבוקש הינו פרטי    הלקביעאו הסבר  נימוק    כלממנו  

 . לעתירה זו 3כנספח  העתק מכתב ההבהרה מצב ; "(ההבהרה מכתב)"

דוברות  לא זו בלבד שהסירוב לא נומק כלל, אלא שבפועל  כי    העותרת ציינה    במסגרת מכתב ההבהרה .10

  גם באשר למקרי רצח רבים, חלקם   בבקשה המבוקשיםזהים לאלו נתונים בעצמה המשטרה מפרסמת 

 .  המחשהלשם דוגמאות להודעות דוברות למכתב ההבהרה צורפו  ;בעיר לוד

ידה  נוגע למקרי רצח  המידע  פרסום  כי    המשטרה  השיבה   26.10.2022  ביום .11 להביא  במטרה  נעשה  על 

והגשת כתב אישום הבדל מהותי בין  וכי לשיטתה קיים    לידיעת הציבור את סיום הטיפול החקירתי 

הפרסום נעשה באופן המאזן את צרכי המשטרה  מקרה בו הוגש כתב אישום לתיקים אחרים, ומשכך,  

 .תירה זו לע 4כנספח העתק המענה השני מצ"ב ; "(מענה שני)" מול האינטרס הציבורי

המשטרה הודתה במענה השני שאכן מתפרסמים פרטים אודות האירועים לאחר פענוחם, אולם לא   .12

הבהירה כיצד פענוח מקרה רצח משנה את מעמדו של המידע אודות הנרצחים או המעורבים מ"פרטי"  

המידע    ל"ציבורי". על פניו ניכר שלפתרון מקרה הרצח אין כל רלוונטיות לשאלה העקרונית האם פרסום

פוגע בפרטיות המעורבים או בצנעתם של הנרצחים. מכל מקום, אם תתקבל טענה זו, הרי שממילא אין  

 מקום לסירוב הגורף של המשטרה ועליה למסור את הנתונים המבוקשים ביחס לתיקים המפוענחים. 

המשטרה  שביקשה  שוחחה מנכ"לית התנועה עם הממונה על חופש המידע במשטרה ו  14.11.2022  ביום .13

  20.11.2022יום  תאריכי האירועים. באת    -ומבלי לוותר על טענות וזכויות  בשלב ראשון    -  למסורתשקול  

המשטרה   מכתב  שלישי" )התקבל  המידע,  "(  מענה  את  לתת  סירובה  על  המשטרה  חזרה  במסגרתו 

קות אחר  התחאפשר  , בטענה שחשיפת התאריכים ת18.10.2022מאותם טעמים שצוינו במכתב מיום  

 .לעתירה זו 5כנספח העתק המענה השלישי מצ"ב ; המעורבים ופגיעה בפרטיותםזהות 
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בין  טלפונית  שיחה    התקיימה   30.11.2022  ביום .14 לנוספת  התנועה  המידע  מנכ"לית  חופש  על  ממונה 

וובסמוך לאחריה  במשטרה   בה המשטרה מעמדתה,  השנים  מסרה את  חזרה  בין  תאריכי האירועים 

 . לעתירה זו 6כנספח העתק המענה הרביעי מצ"ב ; (" מענה הרביעי)" 2022-2013

ובמסגרתו    הגישה העותרת  03.01.2023ביום   .15 הליכים משפטיים  נקיטת  לפני  למשיבה מכתב התראה 

  מחדשכלל עמדתה  הטעמים המשפטיים שעל יסודם מבוקש שהמשטרה תבחן את  העובדות וכל    פורטו

 לעתירה זו.  7כנספח העתק מכתב ההשגה מצ"ב ; "(מכתב ההשגה )" ותמסור את הנתונים המבוקשים

לבית  בתקווה שהצדדים יגיעו להסכמות שתייתרנה את הצורך בפנייה  ההשגה נמסר למשטרה  מכתב   .16

, למרות תזכורות  במשך זמן ממושך לא השיבה המשטרה למכתב  אולם באופן מצער  ,המשפט הנכבד

המוגשת לאחר מיצוי הליכים וטענות אל מול המשטרה,    , כך שלא היה מנוס מהגשת עתירה זו טלפוניות

 תשקול החלטתה מחדש.   שהאחרונהכנה  כוונה מתוך 

 

 המחלוקת בין הצדדים תמצית  .5

מספר מחלוקות, חלקן בגין סירובים שאינם כדין לשיטת  נותרו בין הצדדים  העתירה דנן  במועד הגשת   .17

 , וזו תמציתן של המחלוקות:העותרת וחלקן בשל מענים סותרים ובלתי ברורים של המשטרה

 

   ביחס לתאריכי האירועים .18

הראשון   .18.1 מסרה  במענה  ובמקומם  עצמם  התאריכים  את  למסור  המשטרה    מספראת  סירבה 

ודברים,לפי שנים  האירועים דין  התאריכים  גם את  המשטרה  במענה הרביעי מסרה    . לאחר 

  הבהרה והשלמה ביניהם כך שנדרשת   התברר שאין הלימה מענים אלה  שני  . מהשוואות  עצמם

 . (עתירה זו)הכל כמפורט בהמשך  של מידע

 

   האירועים וכתובותים  צחהנרת שמוביחס ל .19

בטענה    שמות הנרצחים וכתובות האירועיםאת  למסור    תשובותיה שניתנובכל    המשטרה סירבה .19.1

ועלול    ( לחוק(10)ב()9)סעיף    בצנעת הפרט של המת  עלול לפגועהנתונים המבוקשים  שפרסום  

 (.( לחוק3)א()9 ףסעי)  "מעורבים" בפרטיות לפגוע 

את טענתה שפרסום המידע המבוקש עלול להוביל לפגיעות הנטענות לעיל,    המשטרה לא נימקה  .19.2

ומה    מדוע הם חלים על המידע המבוקש  לא הוסברולמעשה למעט אזכור חוזר של סעיפי חוק  

חוששת היא  ממנה  פגיעה  אותה  שהמשטרה  היא  יודגש  זה  בהקשר  לסעיפים .  הפנתה  לא 

הפרטיות  רלוונטיים הגנת  התשמ"א בחוק  הפרטיות)"   1981-,  הגנת  הפגיעה    "(חוק  לביסוס 

 ן של ההגנות הקיימות בחוק זה. תולא הדגימה האם נבחנה תחולבפרטיות   הנטענת

וזאת בשים    ,בין פרסום המידע והפגיעות הלכאוריות  לא הראתה קשר סיבתיבנוסף, המשטרה   .19.3

 .  )כמפורט בהמשך( מפורסם על ידה מעת לעת ממילא לב לכך שהמידע המבוקש

  לא באה לידי ביטוי הפעלת שיקול דעתשל המשטרה  התשובות  יתרה מכך, בכל אחד מארבעת   .19.4

של   הפרה  המהווה  דבר  לדעת,  הציבור  זכות  פני  על  )התיאורטיות(  הפגיעות  להעדפת  ביחס 

 לחוק.   11-ו 10עקרונות המידתיות והסבירות המחייבים את הרשות הציבורית לפי סעיפים 

אותם  כך למשל עד עתה לא ברור מי הם  ,  לא ביארה את המונחים בהם השתמשהה גם  המשטר .19.5

 שעל פרטיותם מבקשת המשטרה להגן.  "מעורבים"

מידתית או סבירה  לא  וגורפת הייתה תשובותיה אשר על כל אלה ברור שעמדת המשטרה המוצגת בכל   .20

 .  אינה כדיןומשום כך היא 
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 האינטרס הציבורי  .6

   בעתירה זו עוסק בחשיפת נתוני הפשיעה הגואה בעיר לוד בעשור האחרון.המידע המבוקש  .21

  -לרבות שמות הנרצחים ומקום הירצחם    -לעתירה זו, המידע המבוקש    7כפי שיפורט בהרחבה בפרק   .22

למקום   הקרוב  לציבור  ידוע  וממילא  התקשורת  ידי  על  עצמה,  המשטרה  ידי  על  לעת  מעת  מתפרסם 

 ת, כך שיש קושי בסירוב המשטרה למסור את המידע באופן גורף.\הנרצחלקהילה שהכירה את  ו האירוע  

פרסום זה  שכן    בפני עצמואינטרס ציבורי  מסירת מירב הפרטים האפשריים אודות אירועי רצח הוא   .23

 לנתח את תופעת הרצח באופן מעמיק.  לציבור הכללי, לכלי התקשורת ולחוקרים מאפשר 

תופעות כמו נקמות  את תדירותן של  לזהות    אפשר  הנרצחיםפרטי  פרסום באמצעות  כך למשל   .23.1

נשים  רצח  בין משפחות,  רצח קטיניםדם  באלה  ,  לשם חיוניים    שמות הנרצחים.  וכיוצא  גם 

גברים,  לעומת  נשים  של  רצח  מקרי  יותר  ישנם  האם  למשל  לנרצחים,  ביחס  מגמות  בדיקת 

לים גם ללמד על אופן הטיפול  בעתירה זו יכו  הפרטים המבוקשיםיהודים לעומת ערבים ועוד.  

פענוחים ביחס לתיקים מסוימים, האם מוגשים  ב  מגמותישנן  האם  של המשטרה באירועים ו

 . לאתרשחשוב  דומיםיותר או פחות כתבי אישום ביחס לרוצחי נשים או גברים ועוד פילוחים  

לציבור  מאפשר  הקריטריון ששכן הוא  חיוני לציבור    מיקום האירועיםלעניין זה יובהר שגם   .23.2

ו שכונות  ציבוריים  \ורחובות  או  \לזהות  אזורים  במיוחד או  נפוצה  התופעה  בשל    שבהם  ולו 

,  לסייע לכלי תקשורתגם  נתון זה יכול    . זכותם להיזהר ולהישמר באופן מיוחד באותם מקומות

ים יותר  להיות מסוכנ   אזורים התנאים שהובילו את אותם  את  לבחון    לחוקרים ולציבור כולו

בהם הביטחון  לשיפור  חלופות  ולבחון  כי  מאחרים  נזכיר  זאת,  לצד  של  .  העותרת,  תפקידה 

רשויות השלטון. במקרה בפיקוח על    א לסייעוכשליחה של הציבור לרבות של כלי התקשורת, ה 

עדות  שבהם מקרי רצח הם חזון נפרץ מהווים, לפחות לכאורה,    שכונות ורחובות, ברי כי  דנן

עלה כי ישנן  וכפי שיפורט עוד בהמשך,    העותרת של    מבדיקההמשטרה במניעתם.    שלון שליכל

מפרסמת, או מוסרת על פי    המשטרה( בהן  ובריטניה'לס  אנג  לוס,  יורק  ניו )כגון    בעולםמדינות  

ו כתובות  אאירעו מקרי רצח, בעיקר ביחס למקומות ציבוריים    ןבקשה, כתובות מדויקות בה 

  בות.וקר

מכל שיקול  לכאורית תוך התעלמות אי מסירת מידע שמבוקש כאן והסתמכות על פגיעה בנסיבות אלה  .24

מעוררת חשש    –"ענייניו הפרטיים של אדם"  פגיעה ב להוות  שהפרסום עלול  אחר, אך מהטעם שהם  

 . ט" מחשיפת התנהלותה של הרשות היכן שהדבר אינו נוח להממשי שהפרטיות תהפוך ל"מפל

הפמיליה",  בין טענת הגנה על צנעת הפרט של המת להגנה על "כבוד    שגוי  יש להישמר מערבובכי ,  נזכיר .25

טענה  לעיתים, עולה    (.80)עמ'    פרופ' בירנהק במאמרו "זכויות המתים וחופש החיים"כמוגדר על ידי  

שמירה על כבוד  כגון  על אינטרסים אחרים  כסות להגנה  ואולם מדובר ב  לצנעתו  המתזכות  שיש להגן על  

המת מאו    משפחת  ערכים  הימנעות  בושה.  או  מבוכה  של  הזכות    אלהתחושות  תחת  חוסים  אינם 

המשפחה    –  לפרטיות בני  של  לא  כנגד    –אף  להכריע  בכוחם  הציבורי  ואין  בבסיס  האינטרס  העומד 

  . העתירה דנן

מעין   .26 זכות  למידע  הזכות  והיות  הציבוריות  פעולות הרשויות  על חשיבות חשיפת  בפסיקה  נדון  רבות 

התנועה    398/07ומאפשרת בקרה על מעשי השלטון )ר' עע"מ    שלטון החוקחוקתית המסייעת בקידום  

המיסים רשות  נ'  המידע  עע"מ  לחופש  להשכלה    9135/03;  הארץהמועצה  עיתון  נ'  עע"מ  גבוהה   ;

 (.  משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ 6013/04

הוא לקיים ביקורת ציבורית    (כלי התקשורתובשם הציבור  )בהעדר פרסום יזום, תפקידה של העותרת   .27

ביקורת ציבורית לפעול ליצירת "מפת פשיעה" בעיר לוד אשר שנים סובלת מאירועי רצח. לעניין זה  ו

https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei-mishpat-31-1-057.pdf
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אולם משימה זו צריכה להיעשות באחריות  , העותרת ושל גופי התקשורתזו היא בלב תפקידה של  שכ

  .אותם צריכה המשטרה למסור להתבסס על נתונים מוצקיםו

 נורמטיבית המסגרת ה .7

  בהתקיימםסייגים  ( ולצידו מספר מצומצם של  1)סעיף   כלל של מסירת מידעחוק חופש המידע קובע   .28

  4349/14בכפוף להנמקה הולמת של הסירוב )ר' עע"מ    (9  -ו   8פים  המידע )סעילמסור את  אפשר שלא  

 . (03.11.2005, נבו האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה

המתייחס לסבירות ההחלטה    10: סעיף  איזון, כגוןסעיפי  לעזרת יישום נכון של החוק, נקבעו בו גם    .29

)ר'    מידעלקבל  , קרי, צמצום הפגיעה בזכות  ההחלטה  שמתייחס למידתיות  11סעיף  ו  שלא להעביר מידע

גישה  3300/11עע"מ   עמותת  נ'  הביטחון  נבו  משרד  עע"מ    05.09.2012,  את  המועצה    9738/04וכן 

   (.19.01.2006, נבו להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ

מפורש בפסק דינו של כב' השופט עמית  לראשונה ביטוי  קיבלה  שהפכה למחייבת בסוגיה דנן  ההלכה   .30

גישה  3300/11עע"ם  ב נ'  הביטחון  נקבע"(גישה  עניין" :יקרא  )להלן  משרד  זה  בעניין  הסייגים  ש  . 

שעניינו במידתיות,    11שעניינו בסבירות, וסעיף    10וכח סעיף  נ   ,לחוק אינם "סוף פסוק"  9-ו  8בסעיפים  

בחינתם לעולם תהא מלאכה של שקילה ואיזונים.  המורים שתחולת הסייגים כולם אינה מוחלטת, וש

לתת דעתה למכלול    על הרשות מוטלת חובהבפרט, הוער שהיכן שמבוקש מידע שגילויו פוגע בפרטיות,  

 (, ובו בלבד, כדי לדחות את הבקשה. 3)א()9ה להיתלות בסעיף  , ואין היא יכול10שיקולי סעיף 

סעיף   .31 על  במפורש  החיל  עמית  השופט  שכב'  נקבע  גישהבעניין   )א( 9הכלל  שעסקו    פסיקותב  לפניו, 

תוצאה  לשם הגעה ללא נדרש להכרעה, הוא יושם  הוא    גישהואף שבעניין    1בכללותם,   9-ו  8בסעיפים  

פסק      שניתן   לאחר  מרביתם  –המשפט הנכבד בשנים האחרונות    פסקי דין שנתן בית   ת בשור  המעשית 

התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' הממונה על יישום    414/18באלה נמנים עע"ם  .  דרוקר  הדין בפרשת

האוניברסיטה העברית    1704/15; עע"ם  (3)א()9סעיף  לעניין    –  חוק חופש המידע בהנהלת בתי המשפט

ייצוא    615/15; עע"ם  (4)א() 9סעיף  לעניין    –  נ' העמותה למדע מוסרי על  נ' ראש אגף הפיקוח  אורון 

טראובמן נ' ראשת אגף הפיקוח על    2564/18, ועע"ם  סניץ נ' משרד המשפטים  6863/18, עע"ם  ביטחוני

 .(1)א()9סעיף לעניין   – ייצוא ביטחוני

בתי  נתנו  רות פסקי דין שהוחלה בעש  אשר  להלכה מחייבת ומבוססת  גישהכך הפך הכלל שהוצע בעניין  .32

 3. של פסק הדין והן ב"אוביטר" 2המשפט המחוזיים, הן ב"רציו" 

ואינה   .33 סבירה  אינה  המשטרה  שהחלטת  בלבד  זו  שלא  מלמדת  דנן  במקרה  העובדתית  ההשתלשלות 

ואין בטענות  מידתית בתוצאתה, אלא שגם הסירוב לגופו אינו עומד בדרישות הדין משום שאינו מנומק  

  , שהינו מידע בעל חשיבות ציבורית אדירה המשיבה אפילו ראשית הצדקה לאי מסירת המידע המבוקש

 .בהמשך העותרת  תרחיב כך ועל

 
 א.ב.א.   –משרד הבריאות נ' איגוד בתי אבות    1825/02(; עע"ם  2006נבו,  , )משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ  6013/04עע"ם    1

 (. 2003)נבו, ,  הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' משרד מבקר המדינה 8282/02(; עע"ם 2005)נבו 
עורכי דין לקידום   18-12-26905(; עת"ם  26.4.2020, )נבו,  ברית נאמני תורה ועבודה בישראל נ' רבנות הראשית לישראל  18-10-45467עת"ם )  2

-43552-04(; עת"ם  2.7.2019)נבו,   מרבר נ' אגודת מגן דוד אדום בישראל  42008-08-16(; עת"ם   26.11.2019נבו,  ),  מנהל תקין נ' משרד החינוך
)נבו,    התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה  1591-01-17(; עת"ם  20.11.2017, )נבו,  העמותה למען מדע מוסרי נ' משרד הבריאות  16

עת"ם   10.1.2019 ירושלים   43334-02-17(;  עיריית  נ'  )נבו,  כספית  עת"ם  20.08.2017,  גת   58317-07-15(;  קרית  עיריית  נ'  )נבו,  הצלחה   ,
  עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' מועצה המקומית   30204-11-14(; עת"ם  6.10.2016, )נבו,  גולן נ' עיריית חיפה  3757-10-15(; עת"ם  24.2.2016

התנועה לחופש   1304/04(; ור' גם עת"ם  5.5.2009)נבו,    ליברמן זא"ב השקעות בע"מ נ' עיריית חיפה  679-08(; עת"מ  1.9.2015, )נבו,  דבוריה
 (.10.10.2005)נבו,   המידע נ' משרד הבריאות

)נבו,    נ' הנהלת בתי המשפט משרד המשפטיםאלעוברה    18-05-44352(; עת"ם  13.2.2020)נבו,    המוסד לביטוח לאומי   –מויאל    19-08-38712ב"ל    3
הנתיב המהיר בע"מ נ' כביש חוצה ישראל   48630-01-17(; עת"ם  13.1.2020)נבו,    32, פס'  לוי נ' בנק ישראל  19052-10-17(; עת"ם  14.1.2020

  4.1פס'    ונה על חופש המידע בצה"ל,לביא, זכויות אזרח, מינהל תקין ועידוד ההתיישבות נ' הממ  8538-08-18(; עת"ם  20.2.2019)נבו,    בע"מ
גישה   12695-11-17(; עת"ם )11.12.2018, )נבו,  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משרד הביטחון  19336-08-16(; עת"ם  15.01.2019)נבו,  

הוט   25706-09-16(; עת"ם  13.8.2018, )נבו,  מימון נ' המועצה הדתית קריית אתא   65347-06-17( עת"ם  3.10.2018, )נבו,  נ' משרד ראש הממשלה
,  עידן ייצור ופיתוח בע"מ נ' המשרד להגנת הסביבה-בר  59643-11-15(; עת"ם  10.1.2018)נבו,  מערכות תקשורת בע"מ נ' משרד התקשורת  

 (. 8.7.2013)נבו,  בע"מ נ' רשות המיסים 1983גלובס פבלישר עיתונות   27344-03-13(; עת"ם 19.9.2016)נבו, 
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 ( לחוק3)א()9לפי סעיף  פרטיות "מעורבים"פגיעה בלטענת המשטרה יש לדחות את  .7.1

( לגבי "מידע שגילויו  3)א()9מסויגת בסעיף    החוקלמסור מידע למבקשו לפי  ציבורית  רשות    ה שלחובת .34

דברי  ב  ".אלא אם כן הגילוי מותר על פי דיןמהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות,  

שהחוק המוצע מגן על פרטיותו  בואר    1997שנת  בהצעת החוק הממשלתית מלסעיף זה  ההסבר שנלווים  

 של אדם כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות, ומשום שזו זכות חוקתית אין לפגוע בה על פי כל דין.  

לאפשר מסירת מידע שהחוק מתיר,  עולה שכוונת מנסחי הצעת החוק הממשלתית הייתה    אלה  םמדברי .35

לשון הסעיף וכן עם  מתיישב עם    . פירוש זה כל דין אחרעל  חוק הגנת הפרטיות והן  על  הן    דובר   ובתוך כך 

המידע חופש  חוק  של  החקיקתית  חשיפש   ,התכלית  של היא  )ציב מידע    ה  זהרורי  בעניין    עת"ם   אה 

 (. 31.05.2001נבו  ,נ' משרד האוצר בדוידו 1171/00

ההצעה שנכללה  נוסח  התבססה על  ש   1996שנת  הצעת חוק פרטית מהחוק הממשלתית קדמה    להצעת .36

אוסטרובסקי   1995-ב )בדימ'(  השופטת  בראשות  המידע  חופש  לעניין  הציבורית  הוועדה  כהן.  -בדוח 

המסירה   חובת  הפרטית  החוק  בפרטיותשל  בהצעת  פגיעה  מהווה  שגילויו  לפרטיות   מידע    כפוף 

 " בחוק זה. כמשמעותהפגיעה בפרטיות "מנוסח כ  בעוד שהחוק כיום  בחוק הגנת הפרטיות",  כהגדרתה"

משום   .37 משמעותי  זה  לחוק,  שהבדל  ההסבר  לדברי  תחולת בהתאם  בכך  3)א()9סעיף    לצורך  די  לא   )

לבחון  להוסיף ולחוק הגנת הפרטיות, אלא יש    2בסעיף    כהגדרתהשמסירת מידע תהווה פגיעה בפרטיות  

אם בפגיעה יש "עניין ציבורי המצדיק  לחוק זה;    6סעיף    משמעות ב אם מדובר ב"פגיעה שאין בה ממש"  

ו  23סעיף  לפי  שואם מדובר במסירת מידע  ( לחוק זה;  3)18אותה בנסיבות העניין", כלשון הגנת סעיף  

רסם ברבים או  ובכלל זה היכן שהמידע המבוקש פו  –  מלכתחילה  לא תהווה פגיעה בפרטיות לחוק זה,  

, והיכן שניתנה הסכמת מושא המידע למסירתו,  (ב)א(23סעיף  )הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין  

 .  (3-ו 1)סעיפים  במפורש או במשתמע

פרטיות  בטענה שמסירתם תוביל לפגיעה בכתובות האירועים  סירבה למסור את  המשטרה  במקרה דנן   .38

 ספר פגמים:  . בסירוב זה נפלו מבאירועיםמעורבים של 

( 3)א()9המשטרה לא הציגה כל פירוט ביחס לסירוב זה אלא הסתפקה בציון סתמי של סעיף   .38.1

המועצה להשכלה גבוהה נ'   9153/03לחוק, דבר שאינו מהווה תשתית מספקת לסירובה )עע"מ  

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'   4394/14עע"מ   וכן 19.01.2005, נבו הוצאת עיתון "הארץ"

 .  (03.11.2005, נבו ראש הממשלה משרד

המשטרה לא נימקה מהי הפגיעה הנטענת ולפי איזה סעיף בחוק הגנת הפרטיות וזאת בניגוד   .38.2

בסעיף  בגדר מידע המוגן    ואינ , שכן מיקום אירועים פליליים  מקריסר זה אינו  ו נראה שח  לדין.

 בדיעבד. חשיפת מיקומים אלה , בוודאי שלא ביחס ל לחוק הגנת הפרטיות 2

התבקשה  ממילא לא ובמונח "מעורבים", למי הכוונה  בהקשר זה יורחב שהמשטרה לא ביארה  .38.3

כך שתשובתה לוקה בחסר ואינה עומדת    על איש למעט שמות הנרצחיםכלשהו  להעביר מידע  

 . של היחידה הממשלתית לחופש מידע 3.1בנוהל בדרישות המענה כפי שהן מנוסחות 

( 3)18,  6המשטרה לא בחנה האם חלות על המידע המבוקש ההגנות הקבועות בסעיפים  ,  בנוסף .38.4

וזאת בניגוד לאופן שבו יש ליישם את הוראות חוק חופש המידע,  לחוק הגנת הפרטיות    23או  

שהוגשה פורט  מכ העותרת  דרוקר  ב  בעמדת  הממשלה    6602/17דנ"מ  ראש  משרד  נ'  נתניהו 

 (.  07.08.2017, נבו  'ואח

חלופיגם  המשטרה    לבסוף, .38.5 תוך שהיא מפרה את  או בתנאים  חלקי    ,לא בחנה מסירת מידע 

סעיפים   לפי  המידע  11- ו  10חובותיה  חופש  עיריית    43334-02-17עת"מ  )  לחוק  נ'  כספית 

 .(20.08.2017נבו  ,ירושלים

https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2523.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation-3-1/he/Requiring%20the%20answer%20to%20postpone%20the%20freedom%20of%20Information%20request%20regulation.pdf
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 ( לחוק 10)ב() 9לפי סעיף   לפגיעה בצנעת הפרט של נרצחיםיש לדחות את טענת המשטרה  .7.2

 

יובהר   .39 זה  פרק  של  הישראלי  שבפתחו  למעט  אינו  המשפט  מתים,  בזכויות  במובהק  מקרים  במכיר 

. חוק הגנת הפרטיות נעדר התייחסות  זו  בעתירה  המבוקש  המידע  על  חל  אינו  מהם  אחד  שאף  ספציפיים

שעניינו איסור פרסום תצלום גופתו של נפטר, איסור  בו,  )א(  2לזכות לפרטיות של מתים, למעט סעיף  

  עושה   המשיבה   כי  מצאה  העותרת, שויוער .ן המידע המבוקש בעתירה זורלוונטי לעניי שכאמור אינו   

 , כאשר היא מבקשת את עזרת הציבור לגבי גופות שזהותם לא ידועה.  באתר המשטרה לעיתים זאת

מונח  ר הנזכ  , שעל יסודו מבקשת המשטרה לבסס חלק מסירובה,חופש המידע  ( לחוק10)ב()9סעיף  ב .40

תכלית ספציפית של אפשרות לסרב למסור מידע על ענייניו הפרטיים  בנוגע ל"  הפרט של הנפטר"צנעת  

בוועדת המשנה של ועדת חוק חוקה ומשפט מיום  הדיון  מפרוטוקול  תכלית זו עולה    .של אדם שנפטר

מבדיקת  ויצוין ש(  בקובץ 287לפרוטוקול, שהוא   49שדנה בהצעת חוק חופש המידע )ר' עמ'  05.01.1998

 בבתי המשפט. לגופו סעיף זה  נדוןעד היום לא העותרת  

כי   .41 נותנת  הדעת  אלה,  מונח בכדי  בנסיבות  על  למסיר  כללי   להסתמך  לסירוב  כבסיס  על    תזה  מידע, 

לבאר את מהות הפגיעה בצנעת הפרט של  בוודאי שמחובתה  והולמת    לעמוד בחובת הנמקההמשטרה  

  , באם יועבר המידע המבוקש.ואת הוודאות שפגיעה כזו תתרחש המת

וחלף נימוקים והסברים מסרה משטרה רק הפניות    -המשטרה לא עמדה בחובת ההנמקה באופן מהותי   .42

אינן  כל אלה    -לסעיפי חוק וכותרות כלליות של "חשש להתחקות" או "צנעת הפרט של המת"  צרות  

 .  של היחידה הממשלתית לחופש מידע 3.1או בנוהל   ק)ו( לחו7בסעיף כנדרש  מהוות הנמקה

מדובר בסירוב גורף למסור מידע בעל חשיבות ציבורית אדירה ועל פניו ניכר  נוסף על האמור נזכיר, כי   .43

  , בוודאי לא איזון הולם המשקף מידתיות וסבירות המתנגשים, לכאורה  שלא נערך איזון בין הערכים 

   .(05.09.2012, נבו עמותת גישהמשרד הביטחון נ'  3300/11)עע"מ 

 :מדובר במידע שמתפרסם לעיתים על ידי המשטרה עצמהבכל הנוגע לשמות הנרצחים,  ודוק. .44

 . 2019רצח תושב לוד ת'אבת אלבאז מחודש פברואר  -  11.02.2021פרסום המשטרה מיום  .44.1

 אירוע הרצח של יגאל יהושע ז"ל בלוד.  -  20.06.2021פרסום המשטרה מיום  .44.2

 .  27.03.2020  -רצח ויקטור צרפתי בלוד ב -  030.04.202פרסום המשטרה מיום  .44.3

 הרצח של עבד בדווי בלוד.  -  12.09.2019פרסום המשטרה מיום  .44.4

 הרצח של נג'לאא אלעמורי בלוד.  -  04.06.2019פרסום המשטרה מיום  .44.5

לפגיעה בצנעת הפרט  בהכרח  מוביל  של הנתונים המבוקשים    בפועל לא כל פרסוםש  מלמדתפרקטיקה זו   .45

,  לעותרת  ע איזונים ולמסור את המידעיש לבצאו בפרטיותם של מעורבים כלשהם, ומשכך  של הנרצח  

 .  לכל הפחות באופן חלקי

של   .46 כתובות  נרצחים,  שמות  לפרסום  הנוגע  בכל  המשטרה  של  ברורה  מדיניות  זוהתה  לא  פניו  על 

עזרה   קבלת  לצורך  חקירה  בעת  לעיתים  מפורסמים  אלה  פרטים  שכן  נוספים,  ופרטים  האירועים 

 לאחר פענוח תיק.  מהציבור ולעיתים לאחר הגשת כתב אישום או

במענה שמסרה המשטרה לא הובהר ולא נומק הקשר בין קיומו של כתב אישום או בין פענוח הרצח   .47

קיים בכלל, שאינו יכול להצדיק את  לבין הפגיעה בנרצח וצנעתו. נדמה שמדובר בקשר רופף מאוד, אם 

ובוודאי שלא יכול להצדיק את הסירוב לתת פרטים על מקרים שכבר הוגשו    הסירוב הגורף של המשטרה

 בהם כתבי אישום או שהם פוענחו בשנים האחרונות. 

ת \ה לעבודה וסביבתו, יודעים את שם הנרצח\ה, חבריו \ת, מכריו\כך למשל אין חולק שמשפחת הנרצח .48

 ת.  \מיקומו ושם הנרצח ואת מקום האירוע ואין אף מניעה חוקית שהם יפרסמו את דבר הרצח,

https://www.police.gov.il/anonymousandmissing/Anonymous.aspx
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/news/police_central_district_murder_solve_11022021
https://www.gov.il/he/Departments/news/police_central_district_murder_solve_20062021
https://www.gov.il/he/Departments/news/police_central_district_murder_solve_lod_03042020
https://www.gov.il/he/Departments/news/police_central_district_murder_solve_lod_120919
https://www.gov.il/he/Departments/news/police_4-6-19_murder_najla_al-amuri
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יודעים    ,דיירי אותו בניין וכן בבניינים הסמוכיםממילא  יתרה מכך כאשר מתבצע רצח בבניין מגורים,   .49

ל אחד מאותם דיירים חופשי לשתף את קרובי משפחתו  כתאריך הרצח.  ואת כתובת האירוע, שם הנרצח  

נכונים הדברים ביתר שאת ביחס לאירועי  .  ללא הגבלה בדין  וחבריו ולכלול בשיתוף זה כל פרט שהוא 

 רצח שהתרחשו בשטחים ציבוריים, שאז הזירה חשופה במשך שעות לעיני העוברים והשבים.

חופשי   .50 להיות  רוצה  שהמידע  נראה  אלה  אנומלי   ועמדתבנסיבות  יוצרת  חלק    ההמשטרה  רק  לפיה 

 זו.  רנדומלי מהציבור יודע את הפרטים המבוקשים בעתירה 

הנתונים המבוקשים  לפיה יפורסמו  המשטרה  תחת קושי רב הייתה מתקבלת טענת  גם אם    מכל מקום .51

לעותרת אינו  שנמסר  הרי שעדיין המענה  ,  או לאחר פענוחבהם הוגשו כתבי אישום  ביחס לתיקים  רק  

 .  אחיזה במציאות העובדתית המתוארת לעילשאין לה כל החלטה שלם ובכל אופן מדובר ב 

בין טענת הגנה על צנעת    שגוי  יש להישמר מערבובלעתירה,    6כפי שכבר נטעם לעיל בפרק  זאת ועוד,   .52

"כבוד   על  להגנה  של המת  ידי  "הפמיליה הפרט  על  כמוגדר  "זכויות המתים    בירנהקפרופ'  ,  במאמרו 

כבוד  אינה רחבה דיה כדי להגן גם על    המת לצנעתוזכות  על  הגנה  לעיתים,    .(80)עמ'    וחופש החיים"

שגם אם יש להם  מדובר בערכים    תחושות של מבוכה או בושה.לשמור מפני  משפחת המת וסביבתו או  

להכריע  ומכל מקום הם אינם יכולים    תחת הזכות לפרטיותנטולי מעמד משפטי  הם    , חשיבות כלשהי

  .דנן  האינטרס הציבורי העומד בבסיס בקשת המידעכנגד 

סירת מידע כפי שמבוקש כאן, והסתמכות על פגיעה ולו הקלה ביותר ובהתעלם מכל שיקול אחר,  אי מ .53

מעוררת חשש ממשי שהפרטיות תהפוך   –אך מהטעם שהם עשויים להוות "ענייניו הפרטיים של אדם" 

 . ל"מפלט" מחשיפת התנהלותה של הרשות היכן שהדבר אינו נוח לה

החקיקה  ודוק.    .אינו מידע פרטי)בצירוף עובדת היותו קורבן רצח(  אדם שמת  שמו של  נוסיף כי  לכל אלה   .54

,  כאמור  .בזכות לפרטיות של המת  ים הכלוליםכרכיב  פרטי ושם משפחה  עוסקת בשםהרלוונטית אינה  

  , והוא של מתיםהוא היחיד שמתייחס באופן מפורש לפגיעה בפרטיות    לחוק הגנת הפרטיות  א2סעיף  

 ם תצלום של גופתו.   אך ורק באיסור על פרסו עוסק

דברי ועדת המשנה  טרה להסתמך, יפים  שלחוק חופש המידע עליו מבקשת המ(  10)ב()9סעיף  ל  באשר .55

הגנה על פרטיות המת בחוק חופש  בכך ש  דנה, אשר לחוק חוקה ומשפט שדנה בהצעת חוק חופש המידע

עוד    התייחסות לפרטיות המת בחוק הגנת הפרטיות.היעדר ה  או לחפות עללהחליף  המידע אינה יכולה  

ה  נ( ככזה שמאפשר צמצום או הרחבה של ההג10)ב()9במידה רבה גם לא ניתן לפרש את סעיף  צוין כי  

 (.39 - 38הבחנה )עמ'  ללא

, שלא ראוי להיפתר בדיון עקיף דרך חוק חופש  ואכן, הדיון אודות פרטיות של מתים הוא דיון מורכב .56

תוך בחינת  ראוי לתחום את זכות המת לפרטיות להקשרים ספציפיים  לפיה  בספרות הובעה דעה  המידע.  

כי    העותרת סבורה בזיקה לכך,  הצדקות פנימיות של הזכות והאם הן קיימות לאחר מותו של אדם.  

פרטים שאדם סביר היה מבקש  מצבו הרפואי,  כגון  פרטים אישיים  הגנה על  ת "החי שמת" נוגעת ל יציפי

  הנזכר לעיל(.למאמרו של פרופסור בירנהק    67היותו קורבן רצח )ר' עמד וו שמ לעלא  אך להצניע, 

אינטרס  להעדיף על פניה את היש  , הרי שזכות מצומצמת יחסיתלאור היות הזכות לפרטיות של נפטר   .57

לחשוף את מצב הפשיעה החמורה  בקבלת המידע  המשמעותי  הציבורי   שנועד  )והמחמירה(  המבוקש 

גם לדעת האם  , כמו  , ככל שישנםבעיר  בעיר לוד ולאפשר לציבור להתחקות אחר המוקדים המסוכנים

  .הנרצחים הנם על פי רוב ממגזר או מגדר מסוים

וחשיפת הסיפורים שברקע האירועים צפויים לסייע  נרצחים  שגם פרסום שמות  בשולי הדברים יצוין,   .58

אשר    לציבור בתמיכתו נגד האלימות הגואה בעיר ובכך אולי לקדם אמצעי אכיפה ושמירה טובים יותר.

רת הנתונים המבוקשים ולדחות את טענת המשטרה לקיומו של החריג  על כל אלה יש להורות על מסי

 ( לחוק. 10)ב()9הקבוע בסעיף  

https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei-mishpat-31-1-057.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei-mishpat-31-1-057.pdf
https://fs.knesset.gov.il/14/Committees/14_ptv_485482.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/Committees/14_ptv_485482.PDF
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 אינה כדין -ההחלטה שלא למסור את כתובות האירועים  .7.3

 

נתבקשה המשטרה למסור את כתובות האירועים, המקומות בהם אירעו מקרי   נשוא עתירה זובבקשה  .59

)ועודנו(  סירוב המשטרה    רצח בעיר לוד. , כך שהמשטרה עומדת על כך  גורףלסעיף הזה בבקשה היה 

המשטרה לא בחנה מסירת מידע חלופי או חלקי  במילים אחרות,    .האירועים כלל  שלא יועברו כתובות 

כספית נ'    43334-02-17עת"מ  לחוק חופש המידע )  11- ו  10תיה לפי סעיפים  תוך שהיא מפרה את חובו

   .(20.08.2017נבו   ,עיריית ירושלים

למכתב ההשגה ששלחה    33  -  32בסעיפים  הוא צורם במיוחד לנוכח העובדה שו  סירוב זה אינו מידתי .60

מות רחובות ללא  לעתירה( נכתב שהעותרת נכונה לקבל מידע חלופי כגון ש  7העותרת למשטרה )נספח  

מספרי בתים, ציון מקומות ציבוריים וכיוצ"ב, אולם המשטרה לא ביצעה איזונים אלה והמכתב נותר  

 . ללא מענה

או לכל הפחות להעביר מידע    האירועיםכתובות  את  לבחון אפשרות לפרסם  היה  ראוי  סבורה ש  העותרת  .61

במיוחד לנוכח זכות    ועוד( , רחוב ללא מספר שכונות, מקטעי רחובות  לדוגמה:אודות אזורים כלליים )

  )למשל לעניין קיומם של אזורים מסוכניםובשים לב להיות המידע חשוב לביטחון הציבור  הציבור לדעת  

 .  במיוחד בעיר לוד(

או ציון שם רחוב  י "ידידותי לפרטיות" שיכלול כתובות ציבוריות  לבצע מיפודומה יכלה המשטרה  באופן   .62

זאת בהנחה    -  )לכאורה( בנרצח או במעורביםלהפיק פרטים הפוגעים  יהיה  לא ניתן  שללא מספר, כך  

 .  שהמשטרה תצליח לבסס את טענותיה לאותן פגיעות

להתעורר בעיית    אולי  הבפרסום בזמן אמת, אז עלולהמידע המבוקש אינו עוסק  כי  על כל אלה נוסיף   .63

הגעת סקרנים לזירה למשל( וכן בעיה של השפעה על  ), המעורבים או העדים  פרטיות הן כלפי המנוח

שכן המידע מתפרסם בדיעבד ומבלי שהציבור יכול "לזהם" את    -  החקירה )שיבוש תנאי הזירה למשל(

   .הזירה או לפגוע בחקירה

בהיותו בלתי  לדחותו  בנסיבות אלה ניכר שהסירוב הגורף למסור כתובות של האירועים אינו כדין ויש   .64

 מנומק, בלתי סביר ובלתי מידתי.

 

 כולל סתירות פנימיות, אינו קוהרנטי ומטעה  -המענה בעניין תאריכי האירועים  .7.4

 

ביחס למעני המשטרהמסקירה מעמיקה   .65 בין  עלו    שעשתה העותרת  בו  מספר פערים  המענה הראשון 

 . האירועים תאריכיהמענה הרביעי בו צוינו מקרי הרצח לבין   מספרנמסר 

כי   .66 שיקפו  נמצא  מסוימותהתאריכים  לעיתים  בשנים  רצח  מקרי  של  שונה  נוספים  פערים    וכן  מספר 

 .  הנובעים מאי הלימה בין המידע שנמסר לפרסומים שונים בתקשורת אודות אירועי הרצח

 :למען הנוחות  הפערים בחלוקה לשניםלהלן פירוט  .67

 לא נמצאו פערים בין המענים. - 2013-2014 .67.1

במענה  שלושה אירועי רצח )עם ארבעה קורבנות(, אך    על פי המענה הראשון היו בשנה זו  -  2015 .67.2

  .1520.5027עולה כי בתאריך    מדיווחים בתקשורת,  בנוסף  .מופיעים רק שני תאריכים  הרביעי

  -, שמאוחר יותר גופתו נמצאה בדרום הר חברוןז"ל  עיסא דבבסהלוד מר  נחטף ונדקר בעיר  

 . רביעיהתאריך לא מופיע ברשימת התאריכים שבמענה ה

על פי המענה הראשון היו באותה שנה שישה אירועי רצח )עם שבעה קורבנות(, אך במענה    -  2016 .67.3

 מופיעים רק חמישה תאריכים. רביעי ה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4674895,00.html
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מופיעים    רביעי על פי המענה הראשון היו באותה שנה תשעה אירועי רצח, אך במענה ה  -  2017 .67.4

בעיר ש  Ynetבאתר  דווח    15.07.2017ביום    ,בנוסף  שבעה תאריכים.  גופת אישה    לוד   נמצאה 

 .  הרביעיכשעליה סימני אלימות. התאריך לא מופיע ברשימה שבמענה  

ארבעה אירועי רצח )עם חמישה קורבנות(, אך במענה  זו היו  שנה  בעל פי המענה הראשון    -   2018 .67.5

מופיע פעמיים ואכן באותו    15.12.2018מופיעים רק שלושה תאריכים. נציין כי התאריך    הרביעי

אמנה  גב'  גדוע אזברגה ו מר    דיווחים בתקשורתצח כפול בו נרצחו על פי  יום התרחש אירוע ר

 . ים תאריכיםבאותה שנה חסר -. כלומר  ז"ל אזברגה

  אדם בשם מרוואן אל עיסאווינפטר מפצעיו    28.06.2019יום  לפי דיווח באתר הארץ, ב  -  2019 .67.6

ולא    רביעי, שנדקר חודשיים לפני כן בלוד. התאריך לא מופיע ברשימה שנמסרה במענה הז"ל

 .  אדון  מתייחס לאותו 2019ברור האם התאריך מחודש אפריל  

שנה    -  2020 .67.7 באותה  היו  הראשון  המענה  פי  )  עשר-שלושהעל  רצח  נרצחו  אירועי    15בהם 

 תאריכים. עשר -אחדמופיעים רק  רביעי קורבנות(, אך במענה ה

 לא נמצאו פערים בין המענים. -  2021 .67.8

)עם תשעה קורבנות(, אך   -  2022 .67.9 על פי המענה הראשון היו באותה שנה שמונה אירועי רצח 

 .  עודףמופיעים תשעה תאריכים. כלומר, ישנו תאריך  רביעיבמענה ה

המשטרה במסגרת מכתב ההשגה להבהיר, לבאר או    ה, נתבקשהמפורטים לעילריבוי הפערים  לנוכח   .68

תאריכי האירועים, אולם מכתב זה נותר  כך שתהיה הלימה בין כמות האירועים ללתקן את המענים  

 ללא מענה עד למועד הגשת עתירה זו. 

 

 והסעדים המבוקשים  סוף דבר .1

שפטיים שעומדים לזכות העותרת, מבוקש  לאור כל האמור לעיל ובשים לב לטיעונים העובדתיים והמ .69

ה למסור לעותרת  אחרונבית המשפט הנכבד לקבל עתירה זו, לדחות את סירוב המשיבה ולהורות ל מ

 את המידע המבוקש.

כמו כן, מבוקש מבית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות העותרת שישקפו את המשאבים   .70

הת ליום  עד  ממנה,  נדרשים  ועוד  שנדרשו  העותרת  הרבים  לטובת  לפסוק  מבוקש  וכן  בפועל,  שלום 

 הוצאות שכ"ט עו"ד, החזר אגרת בית משפט, לרבות מע"מ וריבית כדין. 

 לעתירה זו.  8כנספח חולתא, מצ"ב - תצהירה של מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי .71

 יהיה זה מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש.  .72

 

 

 

       ____________________ 
 שליט -עו"ד יערה וינקלר      
 ב"כ העותרת      

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989336,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/616081


 13/09/2022   לכבוד         

 ר סנ"צ חן כינו

 הממונה על חוק חופש המידע

 באמצעות טופס מקווןהוגש        משטרת ישראל 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

התשנ"חבה המידע,  חופש  חוק  להוראות  "  1998- תאם  אתהחוק(להלן:  לקבל  נבקש  רשימת    ") 

"פרק הזמן   (להלן:  2012-2022לוד בין השנים  עיר  שהתרחשו ב  )""האירוע  (להלן:מקרי הרצח  

 ובפירוט להלן: )המבוקש"

 ; הנרצחיםשמות  .1

 (ברמת פירוט גבוהה ככל הניתן);אירוע ה תכתוב .2

 ; אירועתאריך ה .3

 .  אירועעקבות הב האם הוגש כתב אישום .4

על פי הוראות    נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב

 של היחידה הממשלתית לחופש המידע.   3.1החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל 

את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים  

)XLS, XLSX, CSV .(וכדומה 

קדם האפשרי ולא יאוחר משלושים  להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בה

א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים  6יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,

 אורי סולד 
 רכז פרויקטים 

pdf.רשימת רציחות בלוד

נספח 1



ישראל משטרת

.9720045ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

2מתוך  1עמוד 

- בלמס -
 המשפטי                      יעוץהי                         לשכת
מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור

02-5426020:     טלפון
02-5898823:  פקס

2022אוקטובר  18                         "ג תשרי, תשפ"גכ
 94111522: סימוכין

(: ישן)            (: י"מש) פניות תיק' מס
  1029/22 מידע חופש' מס

  לכבוד
 המידע לחופש מהתנועה – סולד אורי מר

  foi@meida.org.il במייל

,רב שלום

:הנדון
לקבלת מידע אודות מקרי הרצח בעיר לוד  1029/22בקשת חופש מידע 

 2022 -2012בשנים 
 13.9.22פנייתך מיום  :ל בסימוכין

 השנים בין לוד בעיר שהתרחשו הרצח מקרי רשימת לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
: להלן כמפורט 2012-2022

 הנרצחים שמות .א
 הניתן ככל גבוהה פירוט ברמת האירוע כתובת .ב
 ;האירוע תאריך .ג
  .האירוע בעקבות אישום כתב הוגש האם .ד

 חלקי באופן לה להיענות החלטנו,  הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו בקשתך את שבחנו לאחר .2
 כמות,  אירועים כמות,  שנים לפי בפילוח 2013-2022 בשנים הרצח מקרי כמות בה טבלה להלן, 

:  אישום כתבי וכמות נותקורב

-סה"כ אירועי רצחשנה

  כללי

מס' כתבי 

-אישום

כללי

קורבנות אירועים

2013331

2014221

2015341

2016673

2017993

2018451

2 חפסנ

http://www.police.gov.il/
mailto:foi@meida.org.il


 משטרת
 

 ישראל

 

 .9720045ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 2מתוך  2עמוד 

 

2019 6 6 4 

2020 13 15 7 

2021 5 5 - 

2022 8 9 3 

 
 

 חלק לדחות החלטנו האירוע ותאריך האירוע בתכתו,  הנרצחים שמות לקבלת לבקשתך באשר .3
 לחוק( 3()א) 9 בסעיף לאמור בהתאם המעורבים של בפרטיותם לפגיעה מחשש בקשתך של זה

 9 לסעיף בהתאם שנפטר אדם של הפרט בצנעת לפגיעה ומחשש 1998 – ח"תשנ,  המידע חופש
 .  המידע חופש לחוק( 10()ב)

 
 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .4

 זו הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ
 

  

 

 

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע/הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 

http://www.police.gov.il/


 

 

 20/10/2022                                                                                                                       לכבוד        

 סנ"צ חן כינור 

    הממונה על חוק חופש המידע

                           משטרת ישראל 

 

 1029/22בקשת חופש מידע משטרת ישראל למענה הנדון: 

  ,רב שלום

למענכם   לאור    20מיום  שבנדון  בהמשך  המבוקש  המידע  את  השלמתכם  את  נבקש  לאוקטובר, 

 :הסוגיות כלהלן העולות ממכתבכם

   העדר נימוק: .1

הנרצחים, כתובת האירוע ותאריך האירוע  נכתב כי "באשר לבקשתך לקבלת שמות   במענכם

החלטנו לדחות חלק זה של בקשתך מחשש לפגיעה בפרטיותם של המעורבים בהתאם לאמור  

, תשנ"ח  3(א)(9בסעיף   המידע  חופש  לחוק  של אדם   1998  –)  בצנעת הפרט  לפגיעה  ומחשש 

למסקנות  ) לחוק חופש המידע". במענכם לא צוינו הנימוקים  10(ב)(9שנפטר בהתאם לסעיף  

להוראותאלו בניגוד  זאת  הממשלתית    3.1ונוהל   המידע חופש לחוק  7סעיף    ,  היחידה  של 

המענה המידע לחופש "דרישות  נושאו  מצ"ב)  " מידע חופש בקשת בדחיית אשר  ככל    .(ראו 

כנגד   שקלה  אותם  השיקולים  את  ולפרט  סירובה  את  לנמק  הרשות  על  מנהלית  החלטה 

מלבד קביעה   ם לא עולים נימוקים מפורטים לסרב לבקשהממענכ.  המידע האינטרס בפרסום

פרסום   כי  פוגע    והתאריכים  כתובות הסתמית  הנרצחים  שמות  ואת  רצח  מקרי  בוצעו  בהם 

בהתאמה.    לחוק חופש המידע  )10(ב)(9- ) ו3(א)(9בפרטיותם ובצנעת הנפטר בהתאם לסעיפים  

ובלי    רה ופרסום הנתוניםאת האמור ציינתם מבלי שפורט הקשר הסיבתי בין הפגיעה האמו

שהראיתם שיקול דעת כלשהו באשר לקשר כאמור או שקילה של האינטרס הציבורי בפרסום  

   .המידע כנגד האינטרס הציבורי באי פרסומו

 

 : בצנעת הפרט של אדם שנפטרו  פגיעה בפרטיות .2

החקירות  המשטרה מוסרת באופן תדיר את שמות הנרצחים ופרטים על  דוברות  לשם סיקורם

 ההודעה הבאה לתקשורת:   12.10.22למשל נמסרה בתאריך  ךשל מקרי הרצח. כ

(מרכ" (דוברות המשטרה  נוסף של רצח במגזר    ם):ניתן לפרסז):  פענוח  ימ"ר מרכז רושמת 

הערבי, עם הגשת הצהרת תובע הבוקר נגד תושב לוד בתום חקירה מואצת, בחשד למעורבות  

היחידה המרכזית במחוז מרכז ניהלה בחודש  כחודש וחצי    ברצח ארפפן אלוואווח בעיר לפני

של מחוז   וחסרת הפשרות  ההתקפית  מואצת, בהתאם לאסטרטגיה  וחצי האחרונים חקירה 

שנורה  ,  ארפפן אלוואווח  - מרכז נגד מחוללי פשיעה, בסיומה פענחה את הרצח של תושב לוד  

 .בעירלמוות ברכבו, עפ"י החשד על רקע סכסוך בין משפחות  

בדבר ירי סמוך לשעה    100, עם קבלת דיווח במוקד  26.08.2022ראשיתה של החקירה בתאריך  

תושב העיר    - במקום אותר הקורבן ברכבו    במרכז העיר לוד, כאשר עפ"י גורמי רפואה  13:00

 (הדגשות אינן במקור, הח"מ)  ו..."ובתום ניסיונות החייאה נקבע מות 56בן 

3 חפסנ



 

 

 

  :) אז נמסרה לתקשורת ההודעה הבאה19.10.22תמול (דוגמה נוספת הינה אך מא

מעורבות ברצח  בחשד ל  ...המשטרה עצרה לחקירה שני תושבי לוד  דוברות המשטרה (שפלה):  "

שנרצח בתחילת החודש בעיר. בתוך כך, חוקרי היל"פ בצעו מגוון פעולות    נורה עלא אל סוח 

בו נורתה   יר,בתיק רצח נוסף בע לצד תחקור השניים היום, בחשד למעורבות    ,חקירה בתיק

התאם לצורכי החקּירה, בכוונת המשטרה להביאם מחר  באם.  רבאב אבו סי  2022למוות ביולי  

 (הדגשות אינן במקור, הח"מ) ".לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרם בשני התיקים 

 

שמותיהם  לעיתונות את  ביוזמתה  המשטרה עצמה מפרסמת  ניתן לראות כי  מההודעות לעיל  

תיאור נסיבות מותם וזירת הרצח. לאור כך שהמידע המבוקש    תאריכי הירצחם,  של נרצחים,

את   לקבל  בידינו  אין  עצמה  ישראל  משטרת  ידי  על  תדיר  מפורסם  הנרצחים  שמות  דוגמת 

 ם. הפרט של הנרצחי כי המידע המבוקש עולה בכדי פגיעה בפרטיות או בצנעת טיעונכם

 

 . לבקשתנות מענה מלא שבנדון ולמסיר  מענכםלשקילתכם מחדש את  לאור האמור לעיל נודה

 

 בברכה,        

 אורי סולד 
 רכז פרויקטים 

 



 משטרת
 

 ישראל

 

 .9720045ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 2מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 המשפטי                      יעוץהי                         לשכת 

     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 מידע
-02:                                                      טלפון

5426020 
-02:                                                        פקס 

5898823 
אוקטובר,  26                        "ג תשרי, תשפ"גכ 

2022 
 94111522: סימוכין 
      (: ישן)            (: י"מש) פניות תיק' מס 
  1029/22 מידע חופש' מס 
 

  לכבוד
  המידע לחופש מהתנועה – סולד אורי מר

  foi@meida.org.il במייל
 

 ,רב שלום
 
 

לקבלת מידע אודות מקרי הרצח בעיר  1029/22בקשת חופש מידע  :הנדון
 2022 -2012לוד בשנים 

 :ל בסימוכין 
  13.9.22פנייתך מיום 

  18.10.22מענה חופש מידע מיום 
  20.10.22פנייתך מיום 

 

 נשביך כדלקמן :  20.10.22מיום  ההבהרה  מענה לפנייתב
 

אז עשויים להתפרסם נתונים  הוגש כתב אישום, קיים הבדל מהותי בין מקרה ספציפי בו .א
מזהים של קרבן העבירה, לבין מתן פרטים מזהים של קורבנות בכלל התיקים המופיעים 

 בפילוח רב שנתי. 
 

בכל הנוגע לפרסום ספציפי אודות פיענוח תיק חקירה , פרסום כזה, דוגמת הודעת  .ב
, הוא פרסום שמטרתו להביא 20.10.22הדוברות שצורפה למכתב ההבהרה שלכם מיום 

 לידיעת הציבור את סיום הטיפול החקירתי והגשת כתב אישום. 
 

ין כי דוברות משטרת ישראל פועלת ומקפידה על כללי הפרסום, בהתאם למותר לצי
להוראות החוק, הנחיות היועמ"ש לממשלה ובתיאום היחידה החוקרת, וזאת במטרה 

 . לאזן בין צורכי החקירה וזכויות המעורבים, מחד, לבין זכות הציבור לדעת
 

הינם מידע העבירה , ותאריך מקום , רצחים שאתם מבקשים , שמות הנלסיכום, הנתונים  .ג
 לפגיעהוכן  שחשיפתו עשוי להוביל להתחקות אחר זהות מעורבים ולפגיעה בפרטיותם

  . שנפטר אדם של הפרט בצנעת
 

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע/הממונה  על  חופש  המידע 
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 משטרת
 

 ישראל

 

 .5402279ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 1מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 המשפטי                      יעוץהי                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0200נובמבר,  02                               "ו חשון, תשפ"גכ   
 22111100: סימוכין 
      (: ישן)            (: י"מש) פניות תיק' מס 
  1202200 מידע חופש' מס 
 

  לכבוד
  המידע לחופש מהתנועה – סולד אורי מר

  foi@meida.org.il במייל
 

 ,רב שלום
 
 

הרצח בעיר לוד לקבלת מידע אודות מקרי  1202200בקשת חופש מידע  :הנדון
 0200 -0210בשנים 

 :ל בסימוכין 
  25.8.00פנייתך מיום 

  29.22.00מענה חופש מידע מיום 
  02.22.00פנייתך מיום 

 

בה חופש המידע במשטרה , ית עם הממונה על נו, בשיחה טלפ 22.22.00יום מ כםלבקשתבמענה 
לאחר  :נשיבך  0220-0200ים השנין ברק תאריכים אירועי הרצח בעיר לוד ביקשתם לקבל 

כפי שציינו במכתבנו ועמדתנו לדחות בקשתכם הוחלט התייעצות עם הגורם המקצועי במשטרה 
 .  עומדת בעינה  29.22.00מיום 

 
כפי חשיפת תאריכי האירועים תאפשר התחקות אחרי זהות המעורבים ופגיעה בפרטיותם 

  . 29.22.00שציינו במענה שלנו מיום 
 
 

 

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 ציבור ארצי קצין מדור תלונות 
 ע2הממונה  על  חופש  המידע 
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 משטרת
 

 ישראל

 

 .5402279ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 1מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 המשפטי                      יעוץהי                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2322נובמבר,  03                                "ו חשון, תשפ"גכ   
 : סימוכין 
      (: ישן)            (: י"מש) פניות תיק' מס 
  2329222 מידע חופש' מס 
 

  לכבוד
  המידע לחופש מהתנועה – סולד אורי מר

  foi@meida.org.il במייל
 

 ,רב שלום
 
 

לקבלת מידע אודות מקרי הרצח בעיר לוד  2329222בקשת חופש מידע  :הנדון
 2322 -2322בשנים 

 :ל בסימוכין 

  25.8.00פנייתך מיום 
  29.22.00מענה חופש מידע מיום 

  02.22.00פנייתך מיום 
  02.22.00חופש מידע מיום מענה 

 

תאריכים אירועי הרצח להלן הממונה על חופש המידע במשטרה עם שלכם לסיכום בהמשך 
  :0225-0200בעיר לוד בין השנים 

 
28.26.25, 09.29.25  , 26.22.25 
25.20.22 ,20.25.22 
22.26.20 ,22.2.20 
21.20.26  ,20.26.26  ,20.9.26 ,02.9.26  ,05.28.26 

22.2.21 ,29.22.21, 0.5.21  , 06.25.21 ,02.22.21 ,21.22.21,22.28.21 
08.22.29 ,20.20.29 ,20.20.29 ,52.20.29 
29.20.28 ,25.25.28 ,20.22.28 ,22.21.28 ,02.22.28,  01.22.28 
21.22.02  ,0.5.02  ,26.26.02 ,21.29.02 ,25.28.02, 8.22.02  , 09.22.02  ,25.20.02 ,09.20.02 ,
09.20.02  ,01.25.02 
02.22.02 ,01.26.02 ,29.29.02 ,09.29.02 ,20.20.02    
26.22.00 ,29.21.00 ,28.21.00 ,06.21.00  ,06.29.00, 05.22.00 ,20.28.00 26.22.00 ,22.22.00 

 
 

 

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע2הממונה  על  חופש  המידע 
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 03.01.2023                                                                                                                       לכבוד        

 סנ"צ חן כינור

    הממונה על חוק חופש המידע

דואר                           משטרת ישראל  אלקטרוניבאמצעות 

  

 ב,  ר שלום

 התראה אחרונה לפני נקיטת הליכים משפטיים הנדון: 

 13.09.2022מיום  340682: בקשת מידע מספר סימוכין 

 

  ה שעניינ  שבסימוכין,הבקשה  את    "(התנועה)"  הגישה התנועה לחופש המידע   2022בחודש ספטמבר  

וזאת בהתאם    2012-2022השנים  למקרי רצח שהתרחשו בשטח העיר לוד בין  קבלת מידע הנוגע  

   ."(החוק )" 1998-להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 

התכתבות   ו )  ממושכת לאחר  בסימוכין  נזכרת  להלן(אשר  ישראל  נותרה    ,מפורטת  משטרת 

רוב המידע המבוקש בבקשה. "(  המשטרה" או "הרשות)" כי היא מסרבת למסור את  בעמדתה 

ש הנ"ל  המשטרה  עמדת  כי  סבורה  לפנות  התנועה  בכוונתה  ומשכך  ומשפטית  עובדתית  גויה 

 לערכאות שיפוטיות למיצוי זכויותיה על פי כל דין.  

למען ההגינות והיעילות הוחלט למסור את מכתב ההתראה שלהלן ובמסגרתו הצעה שהמשטרה  

תבחן את תשובתה מחדש ותחסוך לצדדים את המשאבים הרבים שיהיו כרוכים בניהול עתירה,  

 . והכל כמפורט לכך שסיכויי קבלתה גבוהים במיוחד וזאת בשים לב 

 

 רקע עובדתי נדרש 

 

למסור  שבסימוכין במסגרתה נתבקשה המשטרה  הגישה התנועה הבקשה    13.09.2022ביום   .1

שמות  לרבות    2022-2012שהתרחשו בעיר לוד בין השנים    "(יםאירוע" )מקרי הרצח    רשימתאת  

 .בעקבות כל אחד מהםהאם הוגש כתב אישום ותאריכיהם  , כתובות האירועים, הנרצחים

 למכתב זה. 1כנספח העתק הבקשה מצ"ב 

המידע  טרה למסור את  שסירבה המבמסגרתו  לבקשה ראשון ה התקבל מענ 18.10.2022 ביום .2

בטענה שמסירת המידע עלולה לפגוע בפרטיותם של המעורבים באירועים, לפי סעיף    המבוקש

סעיף  3)א()9 לפי  הנרצחים  של  הפרט  בצנעת  ולפגוע  לחוק  לחוק. 10)ב() 9(  המידע    (  במקום 

מקרי הרצח, הקורבנות וכתבי האישום    לכמות תונים הנוגעים  מסרה נ המבוקש, המשטרה  

 ."(מענה ראשון") 2013-2022ים שהוגשו, זאת בחלוקה לשנים בין השנ

 למכתב זה.  2כנספח העתק המענה הראשון מצ"ב 

 

 

7 חפסנ



 

 

משום שמענה זה אינו    מענה הראשוןמהמשטרה הבהרה להתנועה  ביקשה    20.10.2022ביום   .3

של היחידה הממשלתית לחופש    3.1נוהל  אינו עומד בהוראות  וחוק  ל   7סעיף    עונה על הוראת

כי המידע המבוקש הינו    הלקביעאו הסבר  נימוק    נעדר כלהראשון  מאחר ומהמענה  המידע  

 ."(ההבהרה מכתב )" כי הוא פוגע בצנעת הפרט של המתאו  פרטי 

 למכתב זה.  3כנספח העתק מכתב ההבהרה מצב  

וב לא נומק כלל, אלא שבפועל  לא זו בלבד שהסירציינה התנועה כי    במסגרת מכתב ההבהרה .4

באשר למקרי   בבקשה המבוקשיםזהים לאלו את פרטים בעצמה דוברות המשטרה מפרסמת  

דוגמאות להודעות דוברות  . למכתב ההבהרה צורפו  רצח רבים, חלקם אף בשטח העיר לוד

 .  להמחשה כאלה

בנוגע למקרי  המידע  פרסום  כי    היעוהוד  הבהרה מכתב ה ל  תה המשטרהענ  26.10.2022  ביום .5

להביא לידיעת הציבור את סיום הטיפול החקירתי והגשת כתב במטרה    לעיתים  רצח נעשה

עוד נטען שקיים הבדל מהותי )לעניין הפרטיות( בין מקרה בו הוגש כתב אישום לבין    .אישום

השונות  תיקים אחרים, ומשכך, לטענת המשטרה, כללי הפרסום נעשים בתיאום עם היחידות  

 "(. מענה שניעל מנת שלא לפגוע במעורבים ובחקירה )"

 למכתב זה. 4כנספח מצ"ב  השניהעתק המענה 

ביקשה כי  שוחחה מנכ"לית התנועה עם הממונה על חופש המידע במשטרה ו  14.11.2022  ביום .6

וזכויות(,   טענות  על  לוותר  )מבלי  תאריכי  למסור את  תשקול המשטרה  לאור המענה השני 

במסגרתו חזרה  "(  מענה שלישי ")התקבל מכתב המשטרה    20.11.2022יום  . ב בלבד  האירועים

מיום   במכתב  שצוינו  טעמים  מאותם  המידע,  את  לתת  סירובה  על  ,  18.10.2022המשטרה 

 המעורבים ופגיעה בפרטיותם. התחקות אחר זהות  אפשר בטענה שחשיפת התאריכים ת

 ב זה. למכת 5כנספח מצ"ב השלישי העתק המענה 

בין  טלפונית  שיחה    התקיימה  30.11.2022  ביום .7 לנוספת  חופש  מנכ"לית התנועה  על  ממונה 

התאריכים של האירועים בין השנים  מסרה המשטרה את  ובסמוך לאחריה  המידע במשטרה  

 . (" מענה הרביעי") 2013-2022

 למכתב זה.  6כנספח העתק המענה הרביעי מצ"ב  

המשפטיים הטובים שעל יסודם מבוקש שהמשטרה תבחן את  כל הטעמים    יפורטו כל   להלן  .8

יצוין   כל המידע המבוקש בבקשה שבסימוכין  ש תשובתה מחדש.  התנועה עומדת על קבלת 

בתקווה   זה  מכתב  לכם  נמסר  המשטרה,  החלטת  נגד  מנהלית  עתירה  תוגש  בטרם  ולפיכך 

 שהצדדים יגיעו להסכמות שתייתרנה את הצורך בפנייה לערכאות. 

 

 המחלוקת בין הצדדיםתמצית 

 

האירועים,   .9 תאריכי  את  לקבל  התנועה  ביקשה  המידע  בקשת  במסגרת  לעיל,  כאמור 

הבקשה,   סעיפי  )ועודנה מסרבת( למרבית  סירבה  הנרצחים; המשטרה  ושמות  כתובותיהם 

 שישנם פערים ואי הבנות. ונפרט. וביחס לחלק שכן מסרה נמצא 

 



 

 

   ביחס לתאריכי האירועים .10

את  סירבה המשטרה למסור את התאריכים עצמם ובמקומם מסרה  במענה הראשון   .10.1

גם  המשטרה  במענה הרביעי מסרה    . לאחר דין ודברים,לפי שנים  כמות האירועים

 .  התאריכים עצמםאת 

  הבהרה והשלמהביניהם כך שנדרשת    התברר שאין הלימהמהשוואות מענים אלה   .10.2

 . )הכל כמפורט בהמשך מכתב זה( של מידע

 

   האירועים וכתובותים  צחהנרשמות ביחס ל .11

סעיפים  על  ים אלה  סירובוסמכה  את המידע  למסור    בכל מעניה   המשטרה סירבה .11.1

ו3)א()9 בצנעת הפרט של  יפגע  שפרסום המידע המבוקש  ( לחוק, בטענה  10)ב()9-( 

  התחקות אחר זהותם.מ בפרטיות מעורבים וחשש פגיעה ל ,המת

את טענתה שפרסום המידע המבוקש עלול להוביל לפגיעות    המשטרה לא נימקה  .11.2

מדוע הם    לא הוסבר הנטענות לעיל, ולמעשה למעט אזכור חוזר של סעיפי החוק  

שהמשטרה   יודגש  זה  בהקשר  המבוקש.  המידע  על  לסעיפים  חלים  הפנתה  לא 

לביסוס    "( חוק הגנת הפרטיות)"   1981- , התשמ"אהגנת הפרטיות  בחוק  רלוונטיים

 ולא הדגימה האם נבחנה תחולן של ההגנות הקיימות בחוק זה.  הפגיעה הנטענת

בין פרסום המידע והפגיעות הלכאוריות    לא הראתה קשר סיבתיבנוסף, המשטרה   .11.3

 הנזכרות במענים וזאת בשים לב לכך שהמידע המבוקש מפורסם על ידה מעת לעת.  

לא באה לידי ביטוי הפעלת  של המשטרה התשובות  יתרה מכך, בכל אחד מארבעת   .11.4

ביחס להעדפת הפגיעות )התיאורטיות( על פני זכות הציבור לדעת, דבר   שיקול דעת

וה הפרה של עקרונות המידתיות והסבירות המחייבים את הרשות הציבורית  המהו 

 לחוק.   11-ו  10לפי סעיפים 

כך למשל עד עתה לא ברור  ,  לא ביארה את המונחים בהם השתמשההמשטרה גם   .11.5

 מי הם המעורבים שעל פרטיותם מבקשת המשטרה להגן. 

  לא מאוזנתגורפת,  הייתה  יה  תשובותאשר על כל אלה ברור שעמדת המשטרה המוצגת בכל   .12

ומבוקש שעמדה זו תיבחן מחדש בטרם   אינה כדיןבהתאם להוראות החוק ומשום כך היא  

 .  פנייה לערכאות

 

 מסגרת נורמטיבית 

 

סייגים בהם  ( ולצידו מספר מצומצם של  1)סעיף   כלל של מסירת מידע חוק חופש המידע קובע   .13

נקבעו בו גם  (.  9  -ו  8פים  למסור את המידע )סעיאפשר שלא   נכון של החוק,  יישום  לעזרת 

כגוןסעיפי   סעיף  איזון,  מידע  10:  להעביר  שלא  ההחלטה  לסבירות    11סעיף  ו  המתייחס 

 מידע.  לקבל , קרי, צמצום הפגיעה בזכות ההחלטה שמתייחס למידתיות 

 

 



 

 

   :"מעורביםפרטיות "פגיעה ב טענת המשטרה על באשר ל

לחוק, על הרשות להציג גם את הפגיעה  (  3)א()9סעיף  הפרטיות הקבוע בלצורך שימוש בסייג   .14

ההגנות המנויות בסעיף  ( ואף להוסיף ולבחון את  2הקונקרטית לפי חוק הגנת הפרטיות )סעיף  

  .(07.08.2017, נבו  דרוקר ואח' נ' משרד הראש הממשלה ואח'  7678/16)עע"מ    לאותו חוק   18

מבלי שהתבקשה להעביר  ממילא  מעורבים מבלי לבאר למי הכוונה והמשטרה טענה לפרטיות   .15

הועלתה  והנמקה שכן    הבהרה משכך, עמדה זו מחייבת  מידע על איש למעט שמות הנרצחים.  

 .  ומה הוא אותו חשש  , שלא פורט מי הםםמעורבי  להתחקות אחריכללי  חשש  והוצגה כ בעלמא  

אלא הסתפקה בציון סתמי של סעיף  ביחס לסירוב זה  ה לא הציגה כל פירוט  המשטרודוק.   .16

המועצה להשכלה    9153/03)עע"מ    ( לחוק, דבר שאינו מהווה תשתית מספקת לסירובה3)א()9

האגודה לזכויות האזרח    4394/14עע"מ    וכן  19.01.2005, נבו  גבוהה נ' הוצאת עיתון "הארץ"

 .  (03.11.2005נבו , בישראל נ' משרד ראש הממשלה

לפי חוק הגנת הפרטיות נשענת על פגיעה "בעניינים   .17 כאן המקום להבהיר שטענה לפרטיות 

  9341/05מ  הפרטיים של אדם", אולם מונח זה לא הוגדר בחקיקה ונבחן בכל מקרה לגופו )עע"

(. בנסיבות אלה נראה  15.09.2009, נבו  התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות

המענה של המשטרה לוקה מאוד בחסר שכן אין בו פירוט של הנסיבות הרלוונטיות בגינן,  ש

 לכאורה, קיימת פגיעה בעניינים הפרטיים של המעורבים. 

 

 :  בצנעת הפרט של נרצחיםבאשר לפגיעה 

מקרים  ב מכיר במובהק בזכויות מתים, למעט  אינו  המשפט הישראלי  תחילה יש להדגיש ש .18

)א(  2ספציפיים. חוק הגנת הפרטיות נעדר התייחסות לזכות לפרטיות של מתים, למעט סעיף  

  שאינם רלוונטיים לענייננו.בו,  25וסעיף  

מונח  את המציין    , שעל יסודו מבקשת המשטרה לבסס חלק מסירובה,( לחוק10)ב() 9סעיף   .19

ספציפית של מתן אפשרות לסרב למסור מידע על  תכלית  וגע לבנ "  הפרט של הנפטר "צנעת  

תכלית זו עולה מהדיון בכנסת בעת חקיקת סעיף זה בחוק   .של אדם שנפטר ענייניו הפרטיים

  1ויצוין שעד היום הוא לא הובא לדיון בבתי המשפט. 

חברתיות זכאי  "צנעת הפרט" מוגדרת כ"אותם עניינים של הפרט, אשר על פי מוסכמות  ודוק.   .20

הסכמתו".  ללא  פומבי  להן  ייתן  שזולתו  מבלי  לעצמו  לשמרם  נבחן    2הפרט  המונח  בפועל, 

להסתמך על מונח זה כבסיס לסירוב למסירה  משכך, בכדי    3בהתאם לנסיבות הקונקרטיות.

  לבאר את מהות הפגיעה בצנעת הפרט של המתו   לעמוד בחובת ההנמקהמידע, על המשטרה  

  , באם יועבר המידע המבוקש.ואת הוודאות שפגיעה כזו תתרחש

הפנייה לסעיפי חוק וכותרות כלליות של    - המשטרה לא עמדה בחובת ההנמקה באופן מהותי   .21

 )ו( לחוק.  7בסעיף כנדרש  "חשש להתחקות" או "צנעת הפרט של המת" אינן מהוות הנמקה 

 
(. את הדברים אומר המשנה  1996במסגרת הצעת חוק חופש המידע ) 5.1.1998ועדת המשנה של ועדת חוק ומשפט  1

 ללינק שמכיל דיונים שונים(.  287לפרוטוקול הוועדה )עמ'  49ליועץ המשפטי לממשלה יהושוע שופמן. עמוד 
foim.pdf-law-mishne-content/uploads/2019/07/vaadat-https://www.meida.org.il/wp  

 . 1976-, תשל"ז(שופט בית המשפט העליון, יצחק כהן -דין וחשבון הועדה להגנה מפני פגיעה בצנעת הפרט )יו"ר  2
 5/5/1980( י״ט באייר תש״ם, 1453גנת הפרטיות )הצעת חוק ה 3

1453.pdf-https://www.nevo.co.il/law_html/law17/prop   

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2019/07/vaadat-mishne-law-foim.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law17/prop-1453.pdf


 

 

 אינה כדין  -ההחלטה שלא למסור שמות נרצחים 

לעיל,  כאמ .22 נרצחים  ור  פרסום שמות  מדוע  הבהירה  לא  לפגוע  המשטרה  בצנעת הפרט  עלול 

מדובר בסירוב גורף למסור מידע בעל חשיבות ציבורית אדירה ועל פניו ניכר שלא נערך  שלהם.  

 איזון כלשהו בין הערכים, בוודאי לא איזון הולם המשקף מידתיות וסבירות. 

  מדובר במידע שמתפרסם לעיתים על ידי המשטרה עצמהנזכיר שבכל הנוגע לשמות הנרצחים,   .23

  על כך שלא כל פרסום מוביל לפגיעה בצנעת הפרט של הנרצחבפועל  מצביעה  פרקטיקה זו  ו

תפגע   יוכח שמסירת המידע  בהם  ולמסור את המידע, למעט במקרים  איזונים  לבצע  ושיש 

הביטחון נ' עמותת משרד    3300/11)עע"מ    באופן קונקרטי וממשי בצנעת הפרט של הנרצח

 .(05.09.2012, נבו גישה

שהחלטת המשטרה לפרסם שמות של נרצחים רק במקרים בהם הוגשו כתבי    נראה  מכל מקום .24

לא הובהר ולא נומק הקשר בין קיומו של  ה.  האישום נגד מבצעי העבירה, הינה החלטה תמו

בנרצח   הפגיעה  לבין  אישום  מאוד  וצנעתו,  כתב  רופף  בקשר  שמדובר  יכול  ונדמה  שאינו 

 להצדיק את הסירוב הגורף של המשטרה. 

בין טענת הגנה על צנעת הפרט של המת להגנה על "כבוד   שגוי זאת ועוד, יש להישמר מערבוב .25

זכות  שיש להגן על  טענה  לעיתים, עולה    .4, כמוגדר על ידי מ.בירנהק, ראה ה"ש  "הפמיליה

שמירה על כבוד משפחת  כגון במטרה להגן על אינטרסים אחרים וזאת ככסות ו  המת לצנעתו

חשובים אולם  תחושות של מבוכה או בושה. המדובר בערכים  הימנעות מהמת וסביבתו או  

האינטרס הציבורי העומד  ואין בכוחם להכריע כנגד    אינם חוסים תחת הזכות לפרטיותהם  

  .דנן בבסיס בקשת המידע

כי   .26 של  נוסיף  שמת  שמו  פרטי.  )בצאדם  מידע  אינו  רצח(  קורבן  היותו  עובדת  ודוק.  ירוף 

עוסקת בשם כרכיב בזכות לפרטיות של המת, וכאמור, בעת חיקוק  הרלוונטית אינה  החקיקה  

( הביע יו"ר הועדה את הרצון של להגן מפני פרסום מידע על "ענייניו הפרטיים  10)ב()9סעיף  

 . (1)ראה ה"ש   דוגמת שמו של המתשל אדם שנפטר", ולא מפני פרסום פרטים נקודתיים 

באופן דומה, בספרות הובעה הדעה שראוי לתחום את זכותו של המת לפרטיות להקשרים  .27

הגנה על  נה כי ציפיות "החי שמת" נוגעות ל יעמדתנו ה  4ספציפיים דוגמת מידע הנוגע לקניין. 

  שמו. לעלא אך פרטים שאדם סביר היה מבקש להצניע, חייו, אודות על פרטים אישיים 

נפטר   .28 של  לפרטיות  הזכות  היות  יש  לאור  יחסית,  מצומצמת  את  זכות  פניה  על  להעדיף 

המידע  ה בקבלת  הציבורי  הפשיעה  אינטרס  מצב  את  הציבור  בפני  לחשוף  שנועד  המבוקש 

יובהר    . החמורה בעיר לוד ולאפשר לציבור להתחקות אחר המוקדים המסוכנים, ככל שישנם

שמות   פרסום  לציבור  נרצחים  שגם  לסייע  צפויים  האירועים  שברקע  הסיפורים  וחשיפת 

 בתמיכתו נגד האלימות הגואה בעיר ובכך אולי לקדם אמצעי אכיפה ושמירה טובים יותר.

 

 

 
 92. עמ' 2008", עיוני משפט, אוגוסט מאמרו של פרופסור מיכאל בירנהק "זכויות המתים וחופש החיים 4

https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%a
a%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a

057.pdf-1-31-mishpat-9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei  

https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei-mishpat-31-1-057.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei-mishpat-31-1-057.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99%20%d7%a2%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%20%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/%d7%9b%d7%a8%d7%9a%20%d7%9c%d7%90/iyunei-mishpat-31-1-057.pdf


 

 

 אינה כדין -ההחלטה שלא למסור את כתובות האירועים 

 

ירועים, המקומות בהם אירעו  בבקשה שבסימוכין נתבקשה המשטרה למסור את כתובות הא .29

 מקרי רצח בעיר לוד. 

)ועודנו(  סירוב המשטרה   .30 , כך שהמשטרה עומדת על כך שלא גורףלסעיף הזה בבקשה היה 

 יועברו הכתובות ואף לא מידע חלקי או חלופי שיגשים את חובת המידתיות שחלה עליה. 

בהן    5יורק, לוס אנג'לס ובריטניה(ניו  כגון  )בעולם  כי ישנן מדינות  מבדיקה של התנועה עלה   .31

, בעיקר  אירעו מקרי רצח ןבה  כתובות מדויקות המשטרה מפרסמת, או מוסרת על פי בקשה, 

  .בלבד  הרחובשם כתובות מקורבות כגון  וא ביחס למקומות ציבוריים דוגמת מועדוני לילה, 

יכלה המשטרה  באופן   .32 או  ציבוריות    לבצע מיפוי "ידידותי לפרטיות" שיכלול כתובותדומה 

ניתן  שציון שם רחוב ללא מספר, כך   )לכאורה( בנרצח או  להפיק פרטים הפוגעים  יהיה  לא 

 .  זאת בהנחה שהמשטרה תצליח לבסס את טענותיה לאותן פגיעות -  במעורבים

לפרסם  היה  ראוי  התנועה סבורה ש .33 הפחות    האירועיםכתובות  את  לבחון אפשרות  לכל  או 

  ועוד( , רחוב ללא מספרכלליים )דוגמת שכונות, מקטעי רחובותלהעביר מידע אודות אזורים 

זכות הציבור לדעת   לנוכח  ל ובמיוחד  לב  )למשל  היות המידע חשוב לביטחון הציבור  בשים 

 .  במיוחד בעיר לוד( לעניין קיומם של אזורים מסוכנים

להתעורר    אולי   בפרסום בזמן אמת, אז עלולההמידע המבוקש אינו עוסק  כי  על כל אלה נוסיף   .34

הגעת סקרנים לזירה למשל( וכן בעיה  ), המעורבים או העדים  בעיית פרטיות הן כלפי המנוח

   של השפעה על החקירה )שיבוש תנאי הזירה למשל(.

בנסיבות אלה ניכר שהסירוב הגורף למסור כתובות של האירועים אינו כדין ויש לשקול אותו   .35

הוא צפוי להידחות על ידי בית המשפט,   -לתי מידתי  מחדש בהיותו בלתי מנומק, בלתי סביר וב

 .לערכאותככל שהליך זה יוגש 

 

 סותר ולא מובן -המענה בעניין תאריכי האירועים 

 

נמצאו מספר    , שנעשתה על ידי התנועה)הראשון והרביעי(  התשובות  מסקירה מעמיקה של   .36

  תאריכיהמענה הרביעי בו צוינו   מקרי הרצח לבין    כמות  הפערים בין המענה הראשון בו נמסר

 . האירועים

פערים    וכן   מספר שונה של מקרי רצח בשנים מסוימותהתאריכים  לעיתים שיקפו  נמצא כי   .37

נוספים הנובעים מאי הלימה בין המידע שנמסר לפרסומים שונים בתקשורת אודות אירועי  

 .  הרצח

ונרחיב    מפורטות ברשימה שלהלן  אך אלו אינן  , לא נמצאו פערים  2021  -ו  2013-2014בשנים   .38

 .ונבאר על הפערים במידע שנמסר

 

 
5 transparency-data-crime-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/police   

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/police-crime-data-transparency


 

 

 : למען הנוחות בחלוקה לשנים , הפירוט נמסרהנזכרים לעיללהלן פירוט הפערים   .39

שלושה אירועי רצח )עם ארבעה קורבנות(,    על פי המענה הראשון היו בשנה זו -  2015 .39.1

מדיווחים בתקשורת עולה כי  ,  בנוסף  .מופיעים רק שני תאריכים  הרביעיבמענה  אך  

עיסא דבבסה, שמאוחר יותר גופתו  לוד מר  נחטף ונדקר בעיר    27.02.2015בתאריך  

 .  רביעיהתאריך לא מופיע ברשימת התאריכים שבמענה ה  -נמצאה בדרום הר חברון

על פי המענה הראשון היו באותה שנה שישה אירועי רצח )עם שבעה קורבנות(,    -   2016 .39.2

 מופיעים רק חמישה תאריכים.רביעי אך במענה ה

  רביעיעל פי המענה הראשון היו באותה שנה תשעה אירועי רצח, אך במענה ה -  2017 .39.3

  בעירנמצאה  ש  Ynetבאתר  דווח    15.07.2017ביום    ,בנוסף  מופיעים שבעה תאריכים.

 .  הרביעיגופת אישה כשעליה סימני אלימות. התאריך לא מופיע ברשימה שבמענה    לוד

ארבעה אירועי רצח )עם חמישה קורבנות(,  זו היו  שנה  בעל פי המענה הראשון    -  2018 .39.4

מופיע    15.12.2018מופיעים רק שלושה תאריכים. נציין כי התאריך    הרביעיאך במענה  

פעמיים ואכן באותו יום התרחש אירוע רצח כפול בו נרצחו על פי דיווחים בתקשורת  

 . ים תאריכיםבאותה שנה חסר -אמנה אזברגה. כלומר גב' גדוע אזברגה ומר 

אדם בשם מרוואן אל  נפטר מפצעיו  28.06.2019יום  לפי דיווח באתר הארץ, ב -  2019 .39.5

עיסאווי, שנדקר חודשיים לפני כן בלוד. התאריך לא מופיע ברשימה שנמסרה במענה  

 .  מתייחס לאותו אדון 2019ולא ברור האם התאריך מחודש אפריל  רביעיה

בהם נרצחו  אירועי רצח )  שלושה עשרעל פי המענה הראשון היו באותה שנה    -   2020 .39.6

 תאריכים. אחד עשר  מופיעים רק   רביעיקורבנות(, אך במענה ה 15

תשעה    -  2022 .39.7 )עם  רצח  אירועי  שמונה  שנה  באותה  היו  הראשון  המענה  פי  על 

 .  עודףמופיעים תשעה תאריכים. כלומר, ישנו תאריך  רביעי קורבנות(, אך במענה ה

עולה שנדרשת הבהרה, השלמה ותיקון    למכתב זה  38ף  ריבוי הפערים המפורטים לעיל בסעימ .40

 מצד המשטרה בכל הנוגע למידע אודות תאריכי האירועים. 

 

 סוף דבר

בידה עמדה סדורה וטובה מדוע  במכתב זה  הטיעונים  התנועה סבורה כי מכוחם המצטבר של   .41

המבוקש המידע  את  למסור  למען    .יש  הוחלט  אלה,  לאפשר  בנסיבות  והיעילות  ההגינות 

 . בטרם נפנה לערכאות שיפוטיות למשטרה לעיין בטעמים אלה ולשקול מחדש את תשובתה

לקבלת מענה למכתב זה וככל שלא יתקבל מענה נראה בכך כאילו    01.202318.נמתין עד ליום   .42

 . 18.10.2022מענה הראשון מיום  הבאותו יום נמסרה החלטה לסרב למידע על יסוד  

 או זכות שיש לתנועה על פי כל דין. \ ן במכתב זה כדי לגרוע או לפגוע באיזו טענה ומובן שאי .43

  

 בברכה,        

  שליט, עו"ד -יערה וינקלר       

ם בקליניקה לפרטיות באוניברסיטת  גב' נויה מטלון ומר נדב זק, סטודנטימכתב זה נכתב בסיוע  

 תל אביב, בהנחייתה של עו"ד נועה דיאמונד.  



 בירושליםבית המשפט המחוזי 

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 

______ -03-23עת"ם   

תצהיר  

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה  029989548ת.ז.    ,רחלי אדרי  ,"מאני הח

 : דלקמןכ בזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  היכן אהיה צפו 

עושה  ו   ,בעתירה דנן  , היא העותרת )ע"ר(  שת כמנכ"לית התנועה לחופש המידע משמ  הח"מ .1

ולאימות האמור בה. כתמיכה  משטרת ישראל נגד   כתמיכה בעתירהתצהיר זה 

 עתי. יוהן אמת למיטב יד  בידיעתי האישיתהמפורטות בעתירה הן העובדות  .2

המקור לידיעתי  ו  ,לפי מיטב ידיעתי ואמונתי  שבעתירה נכונים הםטיעונים המשפטיים  ה .3

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה   כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה  האני מצהיר .4

אמת.

ד , עו"רחלי אדרי  

אישור

עו"ד   וינקלראני הח"מ,  ביום    אתבז  תמאשר   69711מ.ר.  ,  שליט-יערה  עו"ד רחלי    09.03.2023כי 

לאחר  ואישרה את תוכנו  חתמה על התצהיר דלעיל  ,  029989548ת.ז.  המוכרת לי אישית ועל פי    ,אדרי

לעונשים הקבועים בחוק.   השהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי אם לא תעשה כן תהיה צפוי 

___________________

שליט, עו"ד -יערה וינקלר

 69711מ.ר     

ת ב"כ העותר          
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