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המשיבה

הל>ת3מ> עת>דה

 או המידע הופש הוק :)להלן 1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק 17 סעיף לפי עתירה בזאת מוגשת

 שעניינה הבקשה(, :לבקשה)להלן להשיב המשיבה את לחייב מתבקש הנכבד המשפט בית ההוק(.

 המזרחית בירושלים ישראל משטרת בתחנות פלסטינים קטינים חקירות אודות מידע קבלת

.2016-2015 בשנים

 ביום עוד למשיבה שהוגשה המידע, חופש חוק פי על בקשה היא זו עתירה מוגשת בגינה הבקשה

 טרם היא הבקשה, הגשת ממועד וחצי חודשים מארבעה למעלה שחלפו אף על ברם, .9.8.2016

החוק. להוראות בניגוד וזאת נענתה,

.1ע/ ומסומן מצורף 9.8.2016 מיום העותרת של המידע חופש מבקשת העתק



העובדתית המשתית

הצדדים

 לה שמה אשר רשומה, עמותה היא ,המוקד( או הפרט להמת המוקד גם: )להלן העותרת .1

 שנפלו המזרחית ירושלים ותושבי השטחים תושבי של זכויותיהם על להגן היתר, בין למטרה,

 טיפל היום, ועד 1988 בשנת הקמתו מאז המדינה. רשויות ידי על קיפוח או להתעמרות קורבן

משפטית, פעילות ובאמצעות המדינה לרשויות פנייה באמצעות תלונות אלפי בעשרות המוקד

 דו״חות בהוצאת המוקד עוסק כן כמו ציבוריות. עתירות בהגשת והן מתלוננים בייצוג הן

 הדמוקרטי העיקרון את לממש ורצונו הציבוריות, ממטרותיו כחלק נושא ודו״חות תקופתיים

לדעת. הציבור זכות של

 מענה מתן על המופקדת ישראל, משטרת מטעם המידע חופש על הממונה היא 1 המשיבה .2

החוק. פי על אליה שהופנו לפניות

הגעזשה של עגימה

 חקירות אודות נתונים לקבלת מידע חופש לבקשת מענה מתן באי זו עתירה של עניינה .3

.2016-2015 בשנים המזרחית בירושלים ישראל משטרת בתחנות פלסטינים קטינים

:הבאים הנתונים את לקבל מהמשיבה ביקשה העותרת .4

 המזרחית בירושלים שנעצרו המזרחית, ירושלים תושבי הפלסטינים, הקטינים כלל מתוך א.

)דהיינו, הלילה בשעות נעצרו כמה ,2016 שנת של הראשונה ובמחצית 2015 שנת במהלך

 ענישה )שפיטה, הנוער בחוק ״לילה״ להגדרת בהתאם בבוקר, 7ל- בלילה 22 השעות בין

בלילה(? 22ל־ 7 )ביןהיום בשעות נעצרו כמה ((?1971התשל״א- טיפול, ודרכי

 נחקרו אשר המזרחית, ירושלים תושבי פלסטינים, קטינים של החקירות כלל מתוך ב.

 של הראשונה ובמחצית 2015 שנת במהלך המזרחית בירושלים ישראל משטרת בתחנות

 לעריכת עובר אחר. בגיר או סטעים. אותם של ההורים יידוע ללא נערכו כמה ,2016 שנת

?יודעו הסטינים שהורי לאחר נערכו כמה ?החסירה

 נחקרו אשר המזרחית, ירושלים תושבי פלסטינים, קטינים של החקירות כלל מתוך ג.

 של הראשונה ובמחצית 2015 שנת במהלך המזרחית בירושלים ישראל משטרת בתחנות

 הסטיו חורי כאשר נערכו כמה ?אחר סרוב או הורים נוכחות ללא נערכו כמה ,2016 שנת

?במהלכו נוכחים היו אחר סרוב או

 נחקרו אשר המזרחית, ירושלים תושבי פלסטינים, קטינים של החקירות כלל מתוך ד.

 הראשונה ובמחצית 2015 שנת במהלך המזרחית בירושלים ישראל משטרת של בתחנות

 בכמה ?לחסירה עובר בעורד-דיו להיוועץ האפשרות לסטינים ניתנה בכמה ,2016 שנת של

?לחקירה עובר בעורד-דיו להיוועץ האפשרות לסטינים ניתנה לא מהחקירות

 נחקרו אשר המזרחית, ירושלים תושבי פלסטינים, קטינים של החקירות כלל מתוך ה.

הראשונה ובמחצית 2015 שנת במהלך המזרחית בירושלים ישראל משטרת של בתחנות
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 מו תיעוד כלל התבצע לא חסירות בכמה ?סולי ו/או חזותי תיעוד התבצע בכמה ,2016 של

?חזה הסוג

 של בתחנות המזרחית, ירושלים תושבי פלסטינים, קטינים של החקירות כלל מתוך ו.

,2016 שנת של הראשונה ובמחצית 2015 שנת במהלך המזרחית בירושלים ישראל משטרת

 קטינים לחקור היא המשטרתית המדיניות האם ?נוער חוסרי על-ידי התבצעו כמה

 על אמונים נוער חוקרי כמה נוער? חוקרי באמצעות המזרחית בירושלים פלסטינים

המזרחית? בירושלים פלסטינים קטינים חקירות

הליפים מיצוי

.9.8.2016 ביום למשיבה נשלחה האמורה הבקשה זו, עתירה של ברישא כאמור .5

 הארכת על הודעה או החלטה למתן יום 30 של זמנים סד קבוע שלמשיבה בעוד ברם, .6

 הגשת לאחר ימים 77 נשלחה המועד הארכת בדבר המשיבה של מטעמה הודעה התקופה,

 ק׳ המידע, חופש על הממונה בשם המי, יניב פקד עו״ד שלח 25.10.2016 ביום הבקשה.

 לחוק a 7 סעיף להוראות ״בהתאם כי הודיע ובו לעותרת מכתב הציבור, לתלונות היחידה

 לקבלת התקופה את להאריך המידע חופש על הממונה החליטה ,1998התשנ״ח- המידע, חופש

 עקב וכן הרלבנטי מהאגף מענה התקבל טרם״ כי בנימוק נוספים״, יום 30ב־ בבקשתך החלטה

.״העבודה עומסי

 לתלונות היחידה ק׳ המידע, חופש על הממונה בשם המי, פקד עו״ד של ממכתבו העתק

,2ע/ ומסומן מצורף ,25.10.2016 מיום הציבור,

 המשיבה היתה אילו מזמן. עברו המשיבה מטעם שהתבקשו הנוספים הימים 30 כי יצוין, .7

 )ג( 7 סעיף בחוק. הקבוע הזמנים סד בתוך כך על להודיע עליה היה נוספת, בהארכה מעוניינת

:קובע לחוק

 התקופה את נוספת, הארכה להאריך, רשאי הציגווית הרשות ואש

 למגקש תישלח אשר מנומקת בהחלטה קטן)ב(, בסעיף האמורה

 המידע של מורכבותו או היקפו בשל אם האמורה, התקופה תוך

 לא הנוספת ההארכה התקופה; את להאריך צורך יש המבוקש

 לא מקרה ובכל האמורים, מהטעמים המתחייבת התקופה על תעלה

ימים. 60 על תעלה

 המשיבה של האחרון מכתבה מאז ימים 64ו- הבקשה, הוגשה מאז ימים 148 עברו כן, כי הנה .8

 חופש לבקשת ענייני מענה כל התקבל טרם עתה, עד אולם ימים, 30 של ארכה ביקשה בו

העותרת. של המידע

המשפטי תטיעוו

ציבורית מרשות מידע )לסבל לדעת הציפור זפות

 על לפיקוח במעלה ראשון מקור המהווה דמוקרטית, במדינה מרכזי עקרון הוא המידע חופש .9

האדם. זכויות על והגנה השלטון רשויות
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 של פעולותיה על שקיפות לאפשר המידע חופש חוק של תכליתו

תפקודה. של מושכלת בקרה יכולת ולאפשר הציבורית הרשות

 חברתיים ערכים של לקידומם תסייע למידע יותר רבה ״עישות

 בקרה גם ותאפשר האדם, זכויות וכיבוד החוק שלטון שוויון, ובהם

המידע, חופש חוק השלטון״)הצעת מעשי על הציבור של יותר טובה

ושם, יר נ׳ וגג אווי עו״ד הרג 717/02 )י-ם( עת״ם (.1996התשנ״ו־

.6896 עמ׳ ,6893 (,3)2002 תק־מח

 עמ׳ ,697 (,1)2006 תק־על תאיץ, עיתון הוצאת נ׳ גגוהה להשגלה המועצה 9135/03 בעע״ם .10

כי: נאמר ,704

 החוק פותח להגשים, המידע חופש חוק מיועד אותן לתכליות נאמן

 לקבלת הזכות של קיומה דבר על ורחבה כללית בהצהרה 1 בסעיף

 הזכות תושב או ישראלי אזרח לכל :בקובעו הציבור מרשויות מידע

 בספרו זה. חוק להוראות בהתאם ציבורית מרשות מידע לקבל

 זה סעיף כי סגל פרופ' מציין המידע״ חופש חוק באור לדעת ״הזכות

 ׳אבן את מהווה הוא כולו. החוק נשען שעליו המפתח, ״סעיף הוא

 מרשות מידע לקבל החוקית הזכות נשענת שעליה השתייה׳

(.97 המידע, הופש וווק גאור לדעת הזכות סגל, ציבורית״)ראו

 של עמידתה אודות אור לשפוך בו שיש מידע הינו מהמשיבה לקבל העותרת שמבקשת המידע .11

 הקבועות הדין בהוראות - ישראל משטרת - ישראל במדינת מהחשובות ציבורית רשות

 בקיומן שהחשיבות כמותן, מאין רגישות חקירות קטינים, של לחקירות הנוגע בכל בתקנותיה

מאליה. ברורה וכלשונן ככתבן ההוראות על שמירה תוך

 זאת אך מידע, לקבלת בקשה לדחות הציבורית לרשות מאפשר המידע חופש חוק אמנם, .12

 עוד לחוק(. 9ו~ 8 סעיפים בענייננו)ראו מתקיימות אינן כי נראה פניו שעל ספציפיות, בעילות

 אלו שורות כתיבת למועד עד )וכאמור, להידחות הבקשה על כי טענה לא המשיבה כי נדגיש

 שומרת העותרת כן, על אשר לבקשתה{. ומלאה עניינית התייחסות כל העותרת קיבלה לא

 לאחר המשיבה ידי על לראשונה תועלה אס שכזו, טענה לכל להתייחס הזכות את לעצמה

זו. עתירה הגשת

גהומ שגמגעו הזמגים גלוהית העמידה ואי המשיגה התגהלות

המידע: חופש חוק של הפרה מהווה בענייננו המשיבה התנהלות .13

 ללא למבקש להודיע הרשות את שמחייבות החוק, הוראות את המשיבה הפרה ראשוגה פעם

 בסד עמדה לא המשיבה לעיל, כאמור בבקשה. החלטתה על יום, 30 תוך היותר ולכל דיחוי,

יום. 47 של באיחור בארכה הצורך על והודיעה זה זמנים

 לה שהוקנתה הזמנים במסגרת פעלה לא כאשר החוק הוראות את המשיבה הפרה שצייה פעם

 המענה מתן תקופת את להאריך אמנם יכולה הרשות נוספת. ארכה הודעת מתן לצורך

לעיל, כמפורט ברם, לחוק(. )ב(7 )סעיף מגומקים מטעמים נוספים, יום בשלושים לבקשה
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 שנקבעו הזמנים ובמסגרת החוק להוראות בהתאם התקופה את להאריך טרחה לא המשיבה

לעניין.

 )ג( 7 סעיף להוראות בניגוד פעלה כאשר החוק הוראות את המשיבה הפרה שלישית פעם

 התקופה את נוספת, הארכה להאריך, רשאי הציבורית הרשות כי"ראש קובע זה סעיף לחוק.

 אם האמורה, התקופה תוך למבקש תישלח אשר מנומקת בהחלטה קטן)ב(, בסעיף האמורה

 ההארכה }התקופה את להאריך צורך יש המבוקש המידע של מורכבותו או היקפו בשל

 60 על תעלה לא מקרה ובכל האמורים, מהטעמים המתחייבת התקופה על תעלה לא הנוספת

ד.ש.(. - הוספה ימים״)ההדגשה

 חודשים מארבעה למעלה בחלוף גם כאשר החוק הוראות את המשיבה הפרה רביעית פעם

החוק. מטרות את שיהלום באופן העותרת, לבקשת וענייני מלא מענה סיפקה לא וחצי

 שר ג׳ הפרט להגנת המוקד 8476/08 בעת״ם סולברג השופט כב׳ של דבריו לענייננו יפים .14

 קבע מתושבי תושבות שלילת בדבר נתונים לקבלת העותרת לבקשת מענה אי )עתירת הפנים

 כבוד קבע המשיבים, כנגד הוצאות לפסוק בהחלטתו (.2007-2006 בשנים המזרחית בירושלים

־ כי היתר, בין השופט,

 לדרישת המענה במתן השיהוי כי המשיבים טענת את מקבל אינני

 המועדים קביעת קל. שיהוי הוא מלכתחילה מידע לקבלת העותר

 מבקש שבו מצב להבטיח ונועדה לשווא נעשתה לא החוק פי על

 לפיתחו לבוא יצטרכו לא המידע נמצא בידיה אשר והרשות המידע

)י־ם( )עת״ם המועדים. בסוגיית ליון מנת על המשפט בית של

 5 פיסקה הפגים, שר נ' הפרט להגגת המוקד 8476/08

הוספה(. ההדגשה (;26.11.2009 בנבו, )פורסם

 )ת״א- בעת״ם ביניים בהחלטת אגמון־גונן ד״ר השופטת כב׳ של דבריה אף הולמים לעניינו .15

 מיום בשטחים, הממשלה פעולות מתאם נ׳ הפרט להגנת המוקד 16439-02-10 יפו(

 הזמן מגבלות הפרת בגין היתר, בין ₪, 35,000 בסך הוצאות המדינה על בהטילה .20.6.2010

:כי השופטת כב׳ קבעה בחוק, הקבועות

 אינם ביהמ״ש ובהחלטות בחוק והזלזול האיחורים שבו שלב יש

 הוראות את הפנימו לא המשיבים כי תחושה יש עוד. מנהלית בעיה

 שנה מחצי למעלה במשך התייחסות כל תהא לא כי יתכן לא החוק.

 כי יתצן לא יום. 30 של מגבלה קובע החוק כאשר למידע לבקשה

 בבדי אלא הרשות החלטת את לתקוף בבדי לא עתירות נדרשות

הוספו( )הדגשות שכזו. החלטה לקבל

 וחצי חודשים מארבעה למעלה בחלוף .9.8.2016 ביום עוד הוגשה העתירה נושא הבקשה .16

החוק. של ומטרותיו מתכליותיו כמתחייב ענייני, מענה כל לה ניתן לא עדיין זה, ממועד



 העותרת לבקשת להשיב המשיבה את לחייב הנכבד המשפט בית מתבקש האמיר, מכה .17

 על להשית המשפט בית מתבקש p כמו המבוקש. המידע מלוא את לידיה ולמסור לאלתר

עו״ד. ושכ״ט העותרת הוצאות את המשיבה

2016 בדצמבר, 28

[94652 נת.ש.

 שנהר, דניאל

 דין עורך

העותרת ב״כ
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