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־ בלמס ־
 תשע״ו א אדר ד
 2016 פברואר, 16

 16349616 סימוכין;
 19626 ית״צ; תיק מס׳
3858 פניות: תיק מס'

לכבוד
עו״ד מן, אלעד מר

לקידום הצרכנית התנועה - ״הצלחה״
elad{5>man-barak.com בדוא״ל הוגנת כלכלית חברה

ח.נ.,
 חטיבת והנחיות נהלי לסבלת 3858 מידע חופש במשת - להשגות מענה

תמביעות הנייו:
31.12.2015 ממס בדוא״ל פנייתך ל: בסימוכין

.24.12.2015 ביום על-ידינו אליך שנשלח המענה אודות השגות העלית שבסימוכין בפנייתך .1
:פנייתך עפ״י כמפורט תגובתנו, להלן שבסימוכין, פנייתך את שבחנו לאחר .2

- הענישה למתחמי הנוגעים המביעות חטיבת נהלי בדבר להשגתד בנוגע א.
 עם יחד זה,. למכתב בצרוף התביעות, חטיבת את המנחה הענישה מתחמי טבלת מצ״ב
 מתחמי וכי להשתנות העשויה התביעות חטיבת במדיניות מדובר כי לזכור חשוב זאת,

.לשינויים נתונים הם ואף ביהמ״ש על-ידי יום של בסופו נקבעים הענישה
 שהועברה בטבלה צויינה לא גם כן ועל נוהל מהווה אינה הענישה מתחמי טבלת כי יצויין
הראשון. במכתבנו אליך

- בסשתד הגשת מועד לאחר שבוטלו הנהלים שגי בדבר להשגתד בנוגע ב.
 הענישה רף את להעלות חפצה התביעות שחטיבת בעת הוצאו אשר ישנות בהנחיות המדובר

בוטלו. וחלקם תוקפו חלקם החטיבה נהלי נבדקו לאחרונה אלה. בעבירות המשפט בבתי
תוקפו. לא גם זאת ולאור מועד באותו בוטלו לא האמורות ההנחיות שתי , טעות בשל

 כי יוער בוטלו. והנהלים הטעות התגלתה החטיבה, נהלי כלל שנבדקו שעה פנייתך, לאחר
באחרים. אלה נהלים להחלפת צפי אין

:להלן כמפורט לעיונך, שבוטלו הנהלים מצ״ב
מגורים. למקום התפרצות בעבירות האכיפה מדיניות - 03.500.00 .1
רכב. גניבות בעבירות האכיפה מדיניות - 03.500.11 .2

- חסויים ותוכנו שכותרתו 03.300,133 נוהל בדבר להשגתד בנוגע ג.
 שנרשם כפי ולא 03.300.133 הינו- חסויה כותרתו שגם הנוהל של מספרו כי יצויין ראשית

בהשגתך.
 בהיותם לעיון מותרים שאינם בנהלים מדובר כי ציינו לבקשתך שניתן הראשון במענה כבר
לחוק (9)14 סעיף אל אותך הפנינו זה, בעניין חסויים. הם וככאלה המודיעין חטיבת נהלי
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 הוראות כי שהנה המוצא נקודת את הקובע ״החוק״(, )להלן: 1998התשנ״ח־ המידע, חופש
ישראל. משטרת של והחקירות המודיעין מערכי על יחולו לא זה חוק

 חשיפת אשר והמודיעין החקירות בתחום סודי בנוהל מדובר כי ונסביר נשוב לנדרש מעבר
 לשבש תפקידה, לבצע המשטרה ביכולת לפגיעה להביא עלולים כותרתו חשיפת ואף תוכנו
ובטחונו. הציבור בשלום לפגוע ואף עבודה שיטות לחשוף המשטרה, של האכיפה יכולת

 רשות כי הקובע לחוק, (1)א()9 סעיף אל מופנה הנך לחוק, (9)14 לסעיף מעבר זה, בעניין
 או הציבור ביטחון המדינה, בביטחון לפגיעה חשש יש שבגילויו מידע תמסור לא ציבורית

 למסור חייבת אינה ציבורית רשות כי הקובע לחוק, (1)ב()9 לסעיף וכן, אדם, של שלומו
 רשות כי הקובע לחוק ()א(8)ב()9 וסעיף התקין תפקודה את לשבש עלול שגילויו מידע

 ונהלים עבודה שיטות אודות מידע למסור חייבת אינה החוק באכיפת העוסקת ציבורית
שלה. האכיפה ביכולת לפגוע עלול גילויים אם

 כביהמ״ש בשבתו מרכז, המחוזי בביהמ״ש זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .2
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים

 מידע חופש על הממונה זע
הציבור לתלונות ,היח ק>
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