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  טתשע" ,ו' בכסלו ירושלים,

 2018, בנובמבר 14

 בתשובתך נא ציין:

 358/18תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (25/7/2018 מיום ךפנייתסימוכין: )

"( חופש מידע חוק)להלן: " 1998-לפי חוק חופש מידע, התשנ"חביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 "(. מח"שמידע על אודות השימוש בפוליגרף על יד המחלקה לחקירות שוטרים )להלן: " לקבל 

 כדלקמן:  בך, הריני להשיר בירור בקשתךלאח

"מידע" של  ואינן בקשות לקבל מידע לפי הגדרת 9 -ו 8, 7, 5, 4, 2, 1ראשית, שאלותיך בסעיפים 

לחוק חופש מידע. מדובר בשאלות העוסקות ב"ידע" ועל כן, המענה להן אינו יכול  2בסעיף 

 להיבחן לפי הוראות חוק חופש מידע. 

 יחד עם זאת ולפנים משורת הדין, הריני להשיבך כדלקמן:

מח"ש עושה שימוש במכוני פוליגרף פרטיים לצורך בדיקות פוליגרף לשאלתך בפתח פנייתך,  .1

 ת חקירות פליליות אותן היא מנהלת.במסגר

שירותי .  ההתקשרות לקבל , טרם יצא מכרז לבחירת מכון פוליגרףלמועד מכתבי זהעד 

, על 1992-נעשתה בסיווג של פטור ממכרז על פי הוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב פוליגרף

להודיעך,  ידי הגשת הצעת מחיר ולאחר אישור וועדת המכרזים של משרד המשפטים. הריני

לבחירת מכון שיבצע את שנה למכרז פומבי הד סוף עמשרד המשפטים עתיד לצאת כי 

  הבדיקות.

מכוני הפוליגרף הפרטיים שביצעו בדיקות עבור מח"ש הם "ש. ברוק בע"מ" ו"מכון פוליגרף  .2

 שגיא".
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, תחילה במינון הפעלה נמוך 2010ההתקשרות עם מכון "ש. ברוק בע"מ" החלה בשנת 

ל לביצוע בדיקות הפוליגרף המחלקתיות על ידי בודקי פוליגרף משטרתיים, ונמשכה ובמקבי

שגיא", וזאת עד לתחילת שנת  התקשרה מח"ש עם "מכון פוליגרף 2016בשנת ; 2016עד לשנת 

מ", המספק שירותי פוליגרף חזרה מח"ש להתקשר עם מכון "ש. ברוק בע" 2018במרץ ; 2018

 למח"ש עד למועד כתיבת מסמך זה.

ול"מכון פוליגרף ₪  316,149.55במהלך שנות הפעילות שולם למכון "ש. ברוק בע"מ" סך של 

 ₪. 446,852.25שגיא" סך של 

חופש מידע, זאת  ר במסגרת הוראות חוקהתבראינן מתאימות ל 5 -ו 4שאלותיך בסעיפים  .3

לחוק חופש המידע.  2שות לקבל "ידע" ולא "מידע" לפי הגדרתו בסעיף בק כאמור, בשל היותן

 ניתן להמשיך בירור בנושא זה דרך פניות הציבור במשרד המשפטים. 

רר במסגרת אינה מתאימה להתבגם היא,  שאלתך בנושא הסכמת נחקר לביצוע פוליגרף .4

טפסי הסכמה ונך הריני לצרף לעיהוראות חוק חופש מידע. יחד עם זאת, לצורך העניין, 

חתמים הנחקרים במח"ש. המדובר בטפסים שבהם נעשה שימוש ועליו מ ,לביצוע פוליגרף

 זהה.אך מהותם הם אינם זהים,  .החקירה ירושלים וצפון )של מח"ש( בצוות

 רים נעשות באמצעות מכונים פרטייםכיום, כל בדיקות הפוליגרף שנערכות במח"ש לנחק .5

 "ש בדיקות פוליגרף באמצעות בודקי פוליגרף משטרתיים.ביצעה מח 2012שנת לעד כאשר 

 לשאלות נוספות בעניין זה, אני מזמינה אותך לפנות אל פניות הציבור.  

זו לבית המשפט לעניינים  לחוק יש בידך לעתור כנגד החלטה 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45מנהליים בירושלים, בתוך 

                                                                                                                     

 בכבוד רב, 

 , עו"דמיטל כץ 

 העמדת מידע לציבורהממונה על  
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