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 למתן צו על תנאיעתירה 

 

על פי תפעל מדוע לא  המופנה אל המשיבה והמורה לה לבוא וליתן טעם, צו על תנאי מוגשת זאת עתירה למתן

פה או יהעתק כל רישיון לאסותפרסם , 5755-א"התשל, [נוסח חדש]לפקודת המשטרה  66סעיף הוראות 

וכל זאת בדרך , כאמור הודעה על ביטול של רישיוןכל וכן , תן והתנאים והסייגים שנרשמו על גביויתהלוכה שנל

 . שתהיה נגישה לציבור
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 : ואלה נימוקי העתירה

מסדיר ( פקודת המשטרה –להלן ) 5755-א"התשל, [נוסח חדש]לפרק השישי לפקודת המשטרה ' סימן ב .5

מוסמך  על המחוז הממונה, לפקודת המשטרה 61על פי סעיף . רישוי הפגנות ותהלוכות על ידי המשיבה

טחון הציבורי או הסדר הציבורי לדרוש ממארגן הפגנה או תהלוכה לבקש ימטעמים של קיום הב

 . רישיון לקיומן

לפיהן מי שמבקש לארגן או , טרה הודעות כלליותהוציאו מפקדי המחוזות במש סמכות זועל בסיס  .2

הודעות בדבר רישוי , למשל' ר) יים חייב לקבל היתרמלערוך תהלוכה או אסיפה מתחת לכיפת הש

. (710' עמ, א"תשל, 5767ק "י, אביב-תהלוכות ואסיפות מתחת לכיפת השמיים במחוזות הצפון ותל

חייב ( כהגדרתן בפקודת המשטרה)או תהלוכה ה כל המבקש לארגן או לקיים אסיפ, מכוח הוראה זו

 . לפנות למפקד המחוז המשטרתי בבקשת רישיון

ליתן את הרישיון , ליתן את הרישיון רשאי הממונהלרישיון אם הוגשה בקשה , לפקודה 67על פי סעיף  .0

י לפקודה קובע כ 65סעיף . לסרב לתת את הרישיוןאו , בתנאים או בסייגים שיירשמו על גבי הרישיון

 .67תן לפי סעיף ישיון שנילבטל ר, בכל עת, הממונה רשאי

  :כי לפקודה מוסיף וקובע 66סעיף  .1

  -הממונה יפרסם "

 ;העתק כל רישיון שנתן והתנאים והסייגים שנרשמו על גביו(   5) 

 ".הודעה על כל ביטול של רישיון(   2)

 .ולא פרסמה דבר, לפקודה 66סעיף לאמור בעד כה לא פעלה המשיבה בהתאם  , למיטב ידיעת העותרת .7

נתונים אודות פרסום רישיונות לקבל  ת חופש מידעבבקשפנתה העותרת למשיבה  25.7.57 ביום .7

העותרת . במהלך השנים האחרונות לפקודת המשטרה 66תהלוכות וביטולם כקבוע בסעיף לפות וילאס

אלו שאושרו תוך תנאים ו, מתפרסמים העתקי הרישיונות שאושרו, אם בכלל, היכןביקשה לדעת 

הנתונים ש ככלכי , העותרת עוד ביקשה. וסייגים וכן ההודעות בדבר ביטול או דחיית הבקשות לרישיון

כפי שמחייב סעיף , לרבות באתר האינטרנט, באופן מיידי במאגרי המשטרהיפורסמו , אינם מפורסמים

 . לפקודת המשטרה 66
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העתקי הרישיונות אינם "כי  ,חופש מידע של המשיבה הממונה עלנציג מסר  50.6.57בתשובתו מיום  .5

 ".  משמורת ביחידותבמתפרסמים ונשארים 

לא הניבו את בקשות חוזרות ונישנות מצד העותרת לפרסם את המידע כפי שמחייב החוק מעתה ואילך  .6

 .וככל הידוע לעותרת המידע לא מתפרסם גם כיוםהשינוי המבוקש 

 בהתאמה 64ע- 61עמצורפות ומסומנות   5.2.57, 20.55.57, 57.55.57, 25.7.57 מיוםפניות העותרת  

 בהתאמה  63ע- 65עומסומנות  מצורפות 57.55.57, 50.6.57, 51.7.57מיום תשובות הממונה              

 

בבקשה להורות למפקדי המחוזות השונים לאסוף את ל המשיבה "אל מפכפנתה העותרת  2.0.57ביום  .7

. באופן שיהיה נגיש לציבור לרבות באתר האינטרנט של המשיבה, אמור ולפרסמו באופן שוטףהמידע ה

 . זו לא נענתה הפניי

 68עמצורפת ומסומנת  2.0.57מיום  פניית העותרת

כי העתקי הרישיונות וההודעות על , קובע ת המשטרהלפקוד 66סעיף . הוראות הדין בעניין ברורות .53

 . המשיבה אינה פועלת על פי מצוות המחוקק. ביטולם יפורסמו

והעותרת אינה מבקשת לקבל במסגרתה את המידע שעל , עתירה זו אינה עתירת חופש מידע –יודגש  .55

ולפרסם את , לפקודה 66הסעד המבוקש בעתירה הוא לקיים את הוראות סעיף . המשיבה לפרסם

 . וכל זאת בדרך שתהיה נגישה לציבור, שיונות וההודעות על ביטולםיהעתקי הר

 

ולאחר קבלת תשובת המשיבה , ליתן צו על תנאי כמבוקש בדהנכ אשר על כן יתבקש בית המשפט

 .מוחלטל להפכו

  

 ד"עו, חיאליהו שרונה          2357 באפריל  55              
 העותרתכ "ב

  


