תאריך 1 :למאי 2019
כ"ו ניסן התשע"ט
ירושלים
אל:
הממונה חופש המידע ,משטרת ישראל
באמצעות דוא"ל hofeshm@police.gov.il
שלום רב,
הנדון :בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח – 1998
בכתבה אשר פורסמה באתר האינטרנט החדשותי "כאן" 1בתאריך  26.2.19נמסר על ידי המשטרה,
כי דרך התמודדותה עם תופעת "השיימינג" כנגד שוטרים ,אליה מתייחסת הכתבה ,היא באמצעות
קצין המכונה "קצין שיימינג" .לפי דברי המשטרה ,קצין השיימינג מרכז בידיו את המקרים
המהווים לתפיסת המשטרה 'שיימינג' ,ומטפל בפרסומים אלו תוך סיוע לשוטרים בפעולה להסרת
הפרסום וכן בסיוע משפטי להגשת התביעה.
בהמשך לכך ,הרינו 2מתכבדים לפנות בבקשה לקבלת מידע בנוגע להתנהלות מנגנון זה על פי הפירוט
כדלקמן:
 .1מידע אודות קצין השיימינג -
א .כמה קצינים מונו לתפקיד זה ובאיזה היקף משרה הם פועלים.
ב .הדירוג של המשרה הזו ,ותנאי הסף כדי להתמנות אליה.
ג .תהליך הכשרה של מי שמונה למשרה זו ,ככל שקיים.
 .2כמה פניות משוטרים אל קצין השיימינג נעשו מאז שמונה ,ומהו נוהל הפניה אליו ,ככל
שקיים כזה .לכמה מבין הפניות הללו נתן קצין השיימינג סיוע ,ומהו הסיוע שניתן.
 .3נוהל העבודה של קצין שיימינג ובכלל זאת:
א .אמות המידה להכרעה אילו מהפרסומים מהווים 'שיימינג' המתאים לטיפולו.
ב .פעולות הנעשות לצורך איתור פרסומים נגד שוטרים ברשת האינטרנט.
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 2הקליניקה לזכויות דיגיטליות וזכויות אדם במרחב הסייבר באוניברסיטה העברית החלה לפעול עם תחילת שנת
הלימודים האקדמית הנוכחית ,כשיתוף פעולה בין מרכז פדרמן לחקר הסייבר ( )H-CSRCLוהמרכז לחינוך משפטי קליני
( ) CLECבפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים .הקליניק ה מתמקדת בהגנה על הזכות לחופש הביטוי
והזכות לפרטיות במרחב סייבר ,ומעניקה סיוע משפטי למי שזכויותיהם אלה נפגעו.
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ג .הפעולות שנעשות לצורך הסרת הפרסום באופן וולונטרי אל מול גורמים פרטיים ,וכמה
נעשו מיום מיניו של קצין השיימינג.
ד .הסיוע המשפטי בהליכים אזרחיים המוצע לשוטר שפנה לקצין שיימינג ,ומעורבות
הקצין בהליך לאחר הגשת כתב התביעה.
 .4מהו פירוט התקציב המוקצה לעבודתו של קצין השיימינג ,ובכלל זאת:
א .תקציב לצורך איתור פרסומים פוגעניים כנגד שוטרים ברשת האינטרנט.
ב .תקציב לצורך הסרת הפרסומים ברשתות החברתיות ,ככל שמתוקצב על ידי משטרת
ישראל.
ג .תקציב לצורך ניהול הליכים אזרחיים כנגד מי שפרסם פרסומים כאמור.
 .5נזכיר כי לפי הוראות תקנה (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-בקשה זו
פטורה מתשלום אגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ארבע שעות העבודה הראשונות החל
בשעה הרביעית.

תודה מראש
בברכה,
עו"ד דנה יפה

** הבקשה נכתבה בסיוע הסטודנטים אביב בן שחר ועמרי ברהום מהקליניקה לזכויות דיגיטליות
וזכויות אדם במרחב הסייבר.
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