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 תגובת המדינה לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט

להגיש  (ישראל" להלן גם: "משטרת)בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מתכבדים המשיבים 

כפי שיוצג  .)להלן: "בקשת הביזיון"( לבקשת העותר לפי פקודת ביזיון בית משפטתגובה מטעמם 

; עוד נוסיף כי לאחר שנערך דינה להידחות על הסףו ביזיון בית המשפטת האין עילה לבקשלהלן 

בדיון בירור נוסף נמצא, על פני הדברים, כי העותר הטעה את בית המשפט בדיון שהתקיים 

 ושבסופו ניתנו ההחלטות נושא בקשת הביזיון. להלן נימוקי התגובה: 03/02/2019מתאריך 

 כללי  א.

ניתנו שתי החלטות של בית במסגרתו "( הדיון)להלן: "התקיים דיון  03/02/2019בתאריך  .1

 , כדלקמן:המשפט הנכבד

בפרוטוקול  3)ר' עמ'  4690ניתנה ביחס לבקשת חופש מידע מספר  - החלטה ראשונה .א

 הדיון(;

 בפרוטוקול הדיון(. 6)ר' עמ'  5067בקשר לבקשת חופש מידע מספר  - החלטה השנייה .ב

שתי ההחלטות עוסקות בבקשת העותר לקבלת מידע מתוך החומר שנמצא ביחידת חופש המידע  .2

הנ"ל. ההנחה במסגרת החלטות בית המשפט היו כי  5067-ו 4690במשטרת ישראל בקשר לפניות 

( ושלא ראו את הבקשה מאחר שנחבאה 4690לו לא נדונו מאחר שלא הובנו )בקשה בקשות א

 (.5067בפסקה האחרונה )בקשה 

נזכיר כי הדיון היה דיון מקדמי בלבד שכן לא הוגש כתב תשובה. לקראת הדיון הוגש כתב  .3

הוא כתב טענות שמוגש לאחר בירור ראשוני בלבד ושניתן להוסיף עליו או תגובה שמטבעו 

 לתקנו באמצעות כתב תשובה.

לאחר הדיון נערך בירור אצל משטרת ישראל ונמצא כי על פני הדברים העותר הציג בפני בית  .4

 4690המשפט הנכבד תמונה חסרה שבעקבותיה ניתנו ההחלטות הנ"ל. כך לדוגמא ביחס לבקשה 

 לא פירט העותר כי בפועל כן קיבל מענה לבקשתו.

ת הגשת הודעה עצמאית בקשר לעניינים אלו, אולם העותר עוד נוסיף, כי הח"מ היה לקרא .5

"הקדים" והגיש בקשת  ביזיון שלא רק שהוגשה ללא עילה, הרי שהיא גם מבוססת על מידע 

 חלקי בלבד באשר העותר לא הציגו במלואו.

 על כך נבקש לפרט להלן. .6
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  4690הרקע ביחס לבקשת מידע  ב.

מיחידת חופש המידע את כל המידע המצוי ביקש העותר לקבל  4690בקשת מידע במסגרת  .7

. הדבר כזכור נעשה במקביל למיילים הרבים שנשלחו מאת 4690אצלה בקשר עם בקשת מידע 

יש כאן עשרות פניות, עשרות : "1שר'  3בפרוטוקול הדיון, עמ'  העותר )ראה דברי הח"מ

בלבול. וכן זה יכול מיילים, שקיבלו מענה מדויק, מענה נכון. מייל אחד, פנייה אחת היה בה 

 (." לקרות

להתערב וביקש ממנה " ליחידה הממשלתית לחופש מידע בתלונהפנה העותר  במקביל לכך .8

מיידית כך שאקבל מיידית את כל המידע המצוי אצל יחידת חופש המידע הקשור לבקשת 

עדכן העותר את משטרת ישראל על הגשת  03/08/2017". בתאריך 4690חופש המידע שלי מספר 

הציטוט לעיל  ."(היחידה הממשלתית)להלן: " התלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע

על  יחידה הממשלתיתהבעתירה הוא אישור  27, נספח בעתירה 26והודעת העדכון הן נספח 

 לשם הנוחות. פיםמצור כיםהמסמקבלת התלונה. 

 26נספח  - העתק הציטוט והעדכון בדבר התלונה הם 'אנספח לשם הנוחות מצ"ב ומסומן  #.

 בעתירה.

 -על קבלת התלונה  העתק אישור היחידה הממשלתית 'בנספח לשם הנוחות מצ"ב ומסומן  #.

 בעתירה. 27נספח 

בבקשת העותר נעצר וההתכתבות עימו נעשתה המשטרה טיפול , מאחר שהעותר הגיש תלונה .9

ישראל. עמדת משטרת  ולא באמצעות משטרת , היינו מול היחידה הממשלתיתבמסגרת התלונה

, היתה כי מדובר 4690ישראל שהועברה ליחידה הממשלתית, ביחס למידע המצוי בקשר לבקשה 

. מדובר בחומרים 1988-( לחוק חופש המידע התשנ"ח4)ב()9בחומרים פנימיים לפי חוק סעיף 

 שהם תרשומות פנימיות והתייעצויות שלא ניתן להעבירם.

העותר צירף את . 08/11/2017בתאריך  ר מענה ביחס לכךהיחידה הממשלתית שלחה אל העות .10

 בעתירה, לשם הנוחות להלן הקטע הרלוונטי מתוך המענה: 40המענה וסימנו כנספח 
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מתאריך  היחידה הממשלתית לעותר מענה העתק  ג'נספח לשם הנוחות מצ"ב ומסומן  #.

 בעתירה. 40נספח  - 08/11/2017

 לעתירה. 41שצורף כנספח העותר השיב לפנייה זו במענה  .11

הגיש העותר את העתירה דנן ושלח עדכון בעניין זה אל משטרת ישראל  04/03/2018בתאריך  .12

ניתן מענה מאת היחידה הממשלתית כי  23/05/2018ואל היחידה הממשלתית. בתאריך 

  ".משהוגשה עתירה לבית המשפט בנושא זה, הטיפול בתלונה הופסק"

היחידה הממשלתית לעותר מתאריך  העתק מענה ד'נספח מן לשם הנוחות מצ"ב ומסו #.

23/05/2018. 

בקשת העותר לקבל מיחידת חופש המידע את כל המידע המצוי  נדחתהכבר עתה ניתן לומר כי  .13

ממענה היחידה , הדברים עולים באופן מובהק 4690אצלה כרגע בקשר עם בקשת מידע 

 לעיל(. ג' נספח) 08/11/2017הממשלתית מתאריך 

ו לקבל תקיבל מענה ביחס לבקש לאהעותר למעשה הטעה את בית המשפט הנכבד בכך שטען כי  .14

שם מפי העותר נאמר  22-20, שר' 1. ראה פרוטוקול הדיון עמ' 4690מידע על אודות בקשה 

 הח"מ(: –כדלקמן )ההדגשות הוספו 

" הגשתי בקשה לקבל את כל המידע מיחידת חופש המידע 

לא זכיתי שהיא בקשה שלי.  4690בקשר עם בקשה מספר 

אפילו לתגובה, הם לא אמרו לא בסדר לא יכולים לתת, אלא 

לא ענו, לא הגיבו בכלל עד היום הזה כולל בתגובה 

 ". הראשית

העז לומר שעה שוהטעה את בית המשפט הנכבד ביחס לעובדות הנכונות,  העותר עשה דין לעצמו .15

לפנייתו מאת היחידה  מענה ניתןכאשר בפועל אנו למדים ש ,שלא זכה אפילו לתגובהלפרוטוקול 

 פנייתו קיבלה מענה שלילי.כי  עולהממנו  (בעתירה 40נספח ג' לעיל )נספח ראה  ,הממשלתית

העובדות רק הולכים ונעשים חמורים יותר כאשר חוסר ניקיון כפיו של העותר ואי גילוי מלוא  .16

כי  4באים. בתצהיר שצורף לתמיכה בעתירה מצהיר העותר בסעיף בוחנים את הדברים ה

מצב  התקיימו מספר שיחות טלפוניות עם עו"ד מוחמד קדח מהיחידה הממשלתית לבירור

 התלונה.( לא התקבלה תשובה על 2018במרץ  1התלונה וכי עד מועד הכנת התצהיר )

ג' לעיל הוא  )נספח 08/11/2017, מענה בדבר דחיית בקשת המידע ניתן כבר בתאריך ראשית .17

חודשים עובר להגשת העתירה ניתן מענה ישיר בקשר לבקשת העותר  4בעתירה(, היינו  40 נספח

  ביחס לתלונתו.

 

בית הודיעה היחידה הממשלתית לעותר כי משהוגשה עתירה ל 23/05/2018, בתאריך שנית

הטעה את בית  לעיל(. ואילו העותר ללא כל היסוס ד'המשפט הטיפול בתלונה הופסק )נספח 

המשפט וטען כאילו תלונתו אצל היחידה הממשלתית "חיה", חרף העובדה שהטיפול בה הופסק 

 :31-30שר'  2ראה בפרוטוקול הדיון, עמ' 

" יש התערבות של היחידה הארצית והם צריכים לשלוח את 

 ".המידע 
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קיבל מענה וכי בקשת חופש המידע בקשר לקבלת   כן: אנו למדים כי העותר לסיום פרק זה .18

על כן אמור מעתה, העותר לא הציג בפני בית המשפט את נדחתה.  4690המידע על אודות בקשה 

מלוא העובדות הנחוצות, מדובר באי ניקיון כפיים אשר גם הביא להטעיית בית המשפט הנכבד 

 עניין זה.עת נתן החלטה ב

ט הנכבד תצא פשהעותר הגדיל לעשות והטעה את בית המשפט וגרם לכך שתחת ידיו של בית המ .19

החלטה לא נכונה. על פני הדברים נראה כי העותר כה להוט להשחיר את פניה של משטרת 

. על כן, בית המשפט מתבקש לבטל את החלטתו בעמ' לשם כך אינו בוחל באמצעים ואףישראל 

בפרוטוקול הדיון ולהשית על העותר הוצאות לדוגמא בכך שהטעה ולא עצר את בית המשפט  3

 הנכבד מלתת החלטה שגויה המבוססת על אי ניקיון כפיו של העותר. 

  5067הרקע ביחס לבקשת מידע  ג.

 , בפסקה האחרונה כתב העותר כדלקמן: 31/10/2017במסגרת פנייה מתאריך  .20

"מכתבי זה הוא גם בקשת מידע לפי חוק חופש המידע לקבל 

מיחידת חופש המידע את כל המידע המצוי אצלה כרגע 

 ".5067בקשר עם בקשת מידע 

 6והיא זו אשר היתה בבסיס החלטת בית המשפט בדיון בעמ'  39פנייה זו צורפה לעתירה כנספח  .21

 ."5186בקשת חופש המידע יצוין עוד כי בקשה זו הוכתרה כ" בפרוטוקול

 .31/10/2017העתק פניית העותר מתאריך  'הנספח לשם הנוחות מצ"ב ומסומן  #.

למענה נכתב באופן מפורש  5קיבל העותר מענה ממשטרת ישראל. בסעיף  05/11/2017בתאריך  .22

בקשתו לקבל מיחידת חופש המידע את כל המידע המצוי אצלה כרגע בקשר עם  נדחתהכי 

 . לשם הנוחות להלן הקטע הרלוונטי מתוך המענה:5067בקשת מידע 

 

 .05/11/2017העתק המענה מתאריך  'ונספח לשם הנוחות מצ"ב ומסומן  #.

העותר לא צירף הנה כי כן למדים אנו כי בקשת העותר קיבלה מענה מאת משטרת ישראל.  .23

. לעתירה את העתק מענה זה, העותר גם לא פירט בעתירה ולו בחצי מילה כי קיבל מענה

העותר הציג בפני בית המשפט תמונה מטעה אשר הביאה לכך שניתנה החלטה המבוססת על 

 עובדות לא נכונות.

בקשתו נבקש להפנות את בית המשפט הנכבד לדברי העותר בפרוטוקול הדיון, העותר אמר כי  .24

)ההדגשות  25-20, שר' 1פרוטוקול הדיון עמ'  לא קיבלה מענה וגם לא קיבלה מספור חדש, ראה

 הח"מ(: –הוספו 
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לא אמרו לא בסדר לא  " לא זכיתי אפילו לתגובה, הם 

לא הגיבו בכלל עד היום הזה כולל יכולים לתת, אלא לא ענו, 

, 5067כנ"ל לגבי בקשת המידע שמספרה . בתגובה הראשית

גם שם ביקשתי את כל המידע שיש ביחידת חופש המידע 

גם שם הוגשה , 5067-מתייחס ל 39בקשר לבקשה. נספח 

בקשה לקבל מידע מיחידת חופש המידע את כל המידע 

הבקשות האלה היו  .5067המצוי אצלם בקשר לבקשה 

 ". צריכות לקבל מספור חדש ולרוץ קדימה

קיבלה מספור  כןקיבל מענה וכי בקשת חופש המידע  ןכאנו למדים כי העותר : לסיום פרק זה .25

. על כן אמור מעתה, העותר לא הציג בפני בית המשפט את מלוא העובדות הנחוצות, 5186 חדש

 בעניין זה. המדובר באי ניקיון כפיים אשר גם הביא להטעיית בית המשפט הנכבד עת נתן החלט

פניה של משטרת ישראל עד כדי שהוא  על פני הדברים נראה כי העותר כה להוט להשחיר את .26

בפרוטוקול הדיון  6אינו בוחל באמצעים. על כן, בית המשפט מתבקש לבטל את החלטתו בעמ' 

ולהשית על העותר הוצאות לדוגמא בכך שהטעה ולא עצר את בית המשפט הנכבד מלתת 

 החלטה שגויה המבוססת על אי ניקיון כפיו של העותר. 

 צעה החלטת בית המשפטאין עילה לבקשה משבו ד.

החלטות בית המשפט הנכבד  .5067-ו 4690העותר קיבל מענה ביחס לבקשותיו כמבואר לעיל,  .27

מפרוטוקול הדיון יצאו אך ורק מאחר שהעותר הטעה את בית המשפט הטעייה חמורה. מדובר 

דין העתירה  –בחוסר תום לב, חוסר ניקיון כפיים ואי גילוי מלוא העובדות. משכך יאמר עתה 

 דחייה בשל התנהלות העותר.

של הליכים לפי פקודת בזיון בית המשפט ע"פ ההלכה הפסוקה, נקבע כי מטרתם עוד נוסיף, כי  .28

לידי קיומו של הצו והוצאתו מן הכוח אל הפועל. הסנקציה שבצד הפקודה היא  הינם להביא

לפקודה "צופה פני העתיד". מקום שאכיפת  6כפייתית ולא עונשית. מכאן הגישה, כי סעיף 

היא כבר  אם משום שבין הגשת הבקשה לאכיפה לבין שמיעתהההוראה אינה אפשרית, 

אין להחיל , ואם משום שנוצר מצב דברים שבו אין אפשרות לקיים את ההוראה בעתיד, קוימה

( 2פ"ד לז) נ' מדינת ישראל ידידה גרינברג 519/82)ע"פ  לפקודת בזיון בית המשפט 6את סעיף 

187 ,192.) 

וד לפני ובענייננו הוראת בית המשפט הנכבד לא היתה צריכה לבוא כלל מאחר שהיא קוימה ע .29

 הגשת העתירה.

 דין הבקשה להידחות על הסף שכן פקודת בזיון בית המשפט אינה חלה על המדינה ה.

, לא ניתן להגיש כנגד המדינה הליכים לפי ייאמר כי ומבלי לפגוע בנטען לעיל למעלה מן הצורך  .30

ככלל, המדינה  הבזיון.מטעם זה, יש לדחות על הסף את בקשת גם פקודת בזיון בית המשפט ו

 מכבדת פסקי דין והחלטות של בתי המשפט ואין לחייבה את המדינה בקנס יומי.

לחוק לתיקון סדר הדין  7ולפיכך מכוחו של סעיף הליכי הביזיון הינם, למעשה, הליכי הוצל"פ  .31

"מובי"  2351/95, אין הם חלים על המדינה )ע"פ 1958-האזרחי )המדינה כבעל דין( התשי"ח

(.  גם התכליות שבבסיס שני 671-672, עמ' 661(, 1, פ"ד נא)בירנבאום בע"מ ואח' נ' שמעוני

 ההליכים דומות.
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הציבור מנגנון שבאמצעותו יוכל כל זוכה לממש  חוק ההוצל"פ נועד בעיקרו להעמיד לרשות   .32

, פישמןבנק דיסקונט נ'  711/84את פסקי הדין שניתנו לטובתו ע"י בתי המשפט נגד החייב )ע"א 

(, ובדומה, תכליתה של פקודת הבזיון היא להביא לידי כך שצווי בית המשפט 374( 1פ"ד מ"א )

(. כמו כן, 374( 1, פ"ד מ"א )עזרא נ' זלזניאק 7148/98יבוצעו ויוצאו מן הכוח אל הפועל )רע"פ 

הרציונאל באי החלת הליכי הוצל"פ על המדינה )בשל היעדר החשש מאי קיום פס"ד ע"י 

ינה, שכגוף ציבורי המחויב לשמירה על החוק, חזקה עליה שתפעל לקיום חיוביה( יפה גם המד

 לעניין הליכי הבזיון. 

, כפי שנקבע המדינהנוסף על האמור, בפקודת הבזיון לא נקבע במפורש כי הפקודה חלה על  .33

נות, יש לפק' הפרש 42( לפקודה( ולכן, לפי סעיף 1) 6)סעיף  אדםבדברי חקיקה אחרים, אלא על 

לפרש את פק' הבזיון ככזו שלא חלה על המדינה. לעניין זה יפים דבריה של כבוד השופטת 

עב -תק חאג' עלי חוסין נ' מועצה מקומית נחף 2724/07קפלן בבש"א )חיפה( -אביטל רימון

כוח לביא נ' עיריית  47946-12-11א  "החלטת השופטת גנות בת' גם ר) .3364, ע' 3363(, 2)2007

 ,פלונים נ' משרד הפנים 35167-11-12עת"מ ; 11, פסקה 2015)פורסם בנבו,  ברק ואח'בני 

 (2017פורסם בנבו 

 סיכום .ו

יש לחייב את העותר הוצאות הסף ולגופה, ובנסיבות שפורטו, על  להידחות דין בקשת העותר  .34

המבוססות על מידע לדוגמא בשל מעשיו החמורים שבאופן אקטיבי הביאו לכך שניתנו החלטות 

 .חלקי שהעותר, כך נראה ביקש להסתיר ולא לחשוף

בטעות לפיה  ןמאחר ויסוד יו שניתנו בפרוטוקול הדיוןתבקש לבטל את החלטתמבית המשפט  .35

על, ניתנו מענים לשתי בקשות בפבעוד ש 5067-ו 4690 כביכול המשטרה לא נתנה מענה לפניות

 אלו.

 

 

_________________________________ 

 ד"פאר, עולירן 

 (אזרחי)בכיר א' בפרקליטות מחוז מרכז סגן 

 כ מדינת ישראל"ב

 

 














