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 בתשובתך נא ציין:
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           ,לכבוד

 

 

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

 (08/05/2020 מיום כםפנייתסימוכין: )
 

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין, ך בפניית

בגין עבירות  "(מח"ש" מידע אודות תלונות שהתקבלו במחלקה לחקירת שוטרים )להלן:לקבל 

 .2018-2019הולמת בשנים -יתאלימות והתנהגות בל

 ,כדלקמן להשיבךהריני , ךלאחר בירור בקשת

אשיבך כי  ,2018בשנת  מספר התלונות שהוגשו בגין עבירות אלימות לקבל את בקשתךבעניין  .1

 אשר סווגו במערכות המחשוב כתלונות אלימות. תלונות  1,096התקבלו במח"ש  2018בשנת 

סימונה של תלונה כתלונת אלימות בעת קבלתה, אינה מבחינה בין אלימות במסגרת אציין כי 

תפקיד לבין אלימות שאינה במסגרת תפקיד )כך, למשל, בין תלונות האלימות נכללות תלונות 

 .רחיות, בה מעורב שוטר(בגין אלימות במשפחה או כל תלונה בגין אלימות בנסיבות אז

במסגרת הנתונים המובאים לעיל לא נכללות פניות שהועלו מפי חשודים במהלך כי אדגיש  .2

חקירות משטרתיות והועברו למח"ש ע"י המשטרה במסלול מינהלי, ללא פניה למח"ש מצד 

"(. אלפי ה"חומרים המשטרתיים" מועברים אוטומטית חומר משטרתי"להלן: המתלוננים )

לרבות במקרים בהם על פני הדברים, הטענה לשימוש בכוח כלל אינה מתארת על פניה  למח"ש,

חריגה כלשהי מכוח סביר וכלל אינה עולה לכדי תלונה. על אף האמור, מושקעות תשומות 

ל של משמעותיות באיתור האזרחים בהם מדובר ובפניה אליהם, אולם הניסיון מלמד כי רוב גדו

האזרחים ואלו כלל אינם מבקשים לעמוד מאחורי הגשת  על ידי הטענות במקרים הללו נזנח

 תלונה נגד השוטר. 

אשיבך כי אין אפשרות מחשובית  - בקשתך למקד את הנתונים למחוז תל אביב בלבד עניין ב .3

על כן, כדי לפלח את  מחוז המשטרתי הרלוונטי אליו נוגעת התלונה.הלפי את הנתונים לפלח 
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כחמש דקות מעבר זה מוערך ב  .עבר ידני על כל התלונות שהוגשוהמידע המבוקש יש צורך במ

לפיכך בקשתך  שעות עבודה. 90-מעל לתלונות מדובר על  1,096במכפלה של  לתיק, עבודה

הקצאת משאבים בלתי  -( לחוק חופש מידע 1)8לפי מחוז נדחית לפי סעיף הנתונים  לפילוח

 סבירה.

התנהגות בלתי  קבלו במח"ש בשנים הללו שעניינןשהתבקשתך לקבל את מספר הפניות עניין ב .4

סיווג התלונות במח"ש נעשה בהתאם לעבירות הפליליות המנויות בחוק אשיבך כי  -הולמת

העונשין ובחוקים אחרים, ואין אפשרות מחשובית לפלח תלונות שעניינן "התנהגות בלתי 

ם בגין יצוין כי הנתונים בעניין תיקי עוד עבירה משמעתית.הולמת" שאינה עבירה פלילית אלא 

כדוגמא להתנהגות בלתי הולמת(, כלולים במענה  'תקיפהאת ' נתצייעבירות התקיפה השונות )

 ., בו נמסרו מספר התלונות שנתקבלו במח"ש שעניינן עבירות אלימות1שבסעיף 

( לחוק 1)8הריני לדחות את בקשתך לפי סעיף  2019,בנוגע לבקשתך לקבל מידע בנוגע לשנת  .5

והמידע  2019חופש המידע. פרקליטות המדינה עובדת בימים אלו על הכנת הדו"ח השנתי לשנת 

מקיף הוא מסמך  תשל הפרקליטושנתי הדו"ח המבוקש צפוי להתפרסם במסגרת הדו"ח. ה

מידע )בין היתר, טיוב לעבודת בדיקה וטיוב מתבצעת כולל נתונים רבים נוספים, לאחר שש

של מעבר המחלקה למערכת מחשוב חדשה(. בהתאם לכך, אין מקום להשקיע המידע הנדרש ב

משאבים לפרסום הנתון המבוקש כבר כעת באופן גולמי וייתכן אף מטעה, כאשר עומלת 

ולעיון כלל נך דויק. לפיכך, המידע יעמוד לעיוהמחלקה בימים אלו על פרסום יזום, מקיף ומ

 ב.והקרבחודש ספטמבר קליטות הציבור, במועד פרסום הדו"ח השנתי של הפר

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    
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