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לקבלת נוהל בואש ידני ונוהל זמני אירוע  11//41בקשת חופש מידע  :הנדון
 מחאה

  66.9.69פניית מיום  :ל בסימוכין 
 

 בואש ידני ונוהל זמני אירועי מחאה. נוהל בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידייך  .6

לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים החלטנו להיענות  .0

 .לבקשתך באופן חלקי 

לקבל  נוהל זמני אירועי מחאה  מאחר ומדובר בנוהל  ךדוחים את בקשת ואנ .א

( לחוק 0)ב() 8שנמצא בשלבי עיצוב ולא נוכל לפרסם אותו בהתאם לאמור בסעיף 

 ופש המידע .ח

הנני להשיבך כי אין נוהל ספציפי המסדיר  לקבל נוהל בואש ידני ךלעניין בקשת .ב

בואש מספר החלטנו למסור לך את נוהל  את השימוש בבואש ידני , יחד עם זאת 

 אשר בחלק ממנו יש התייחסות לבואש ידני וזאת  )להלן: הנוהל  82.006.666.299

הנוהל במלואו עשויה לפגוע בתפקודה חשיפת ,חלקים בנוהל לאחר שהשחרנו 

ואף לפגוע בבואש הידני וביעילות השימוש המבצעי  המשטרההתקין של 

בתפקודם התקין של השוטרים בשטח בשמירה על בטחון הציבור בהתאם 

כמו )להלן: "החוק"( .  6889 -( לחוק חופש המידע, התשנ"ח6)ב()8לאמור בסעיף 

 פת שיטות עבודה דבר שיפגערום לחשיחשיפת הנוהל במלואו תגכן , 

ויפגע בפעולות האכיפה של המשטרה , היכלות הבואש הידני באפקטיביות של 

( לחוק חופש 9)ב()8לפזר מפגינים ו/או מפירי סדר  בהתאם לאמור בסעיף 

 המידע. 
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 . לעיל 0עם השחרות כמפורט בסעיף  82.006.666.299מספר מצ"ב נוהל  .5

  מאחר ומדובר בנספחים המהווים נוהל  ב' +ה' לחים נספאנו מתנגדים למסירת  .2

 לחוק חופש המידע .  (2)ב() 8התכתבות פנימית בהתאם לאמור בסעיף 

שונה מהדגם  יעות  בנספח ז' לנוהל הן של בואש ידנילציין כי התמונות המופ .0

   התמונות בנספח זה טרם עודכנו . שנמצא בשימוש כיום ,

לעתור כנגד החלטה זו אל ביהמ"ש המחוזי ירושלים מובא לידיעתך כי הנך רשאית  .6

  יום ממועד קבלתה 20בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים, תוך 

 

 

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


