
  

 

    

  hofesh.meida@justice.gov.il  

  כ"א אדר, תש"פ ירושלים,

  2020מרץ,  17

  בתשובתך נא ציין:

  2015-20-0048תיק מס' 
  

                      ,לכבוד

  

  , .נא

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

 )20/1/2020 מיום ךפנייתסימוכין: (

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

לחוק  244לפי סעיף  שיבוש מהלכי משפטתיקים שנפתחו בחשד לעבירה של מידע על אודות  לקבל

   .2017מאז שנת העונשין, כעבירה יחידה כנגד שוטרים, 

  הריני להשיבך כדלקמן: לאחר בירור בקשתך, 

כי המחלקה אבהיר . אישום שהוגשובכתבי  ן" שנפתחו ונסגרו וכפל"א"תיקי פנייתך עוסקת ב

חלק ממשטרת שאינה  הינה מחלקה בפרקליטות המדינה ")"שמח(להלן: " לחקירות שוטרים

מוזנות ואלו תלונות במזכירות מתקבלות  במח"ש. "פל"א"תיקי  על ידהלא נפתחים כן ישראל ו

מוזן סעיף עבירה במסגרת עבודת ההזנה הראשונית,  שבשימוש באופן ידני. למערכת הממוחשבת

  כמיטב הבנת המזכירות.

הוזנו תחת עבירה  מבוקשות, אשרה מח"ש בשניםלהלן מספר התלונות שהתקבלו בלכך,  בהתאם

  התפלגות תוצאות הטיפול בהן:וכן של שיבוש מהלכי משפט כעבירה יחידה, 

   .תלונות 61 שוהוג – 2017שנת 

  :  ראש צוות חקירות או פרקליט בכיר שלא לפתוח בחקירה פליליתנסגרו בהחלטת  תלונות 47

 בסמכות הטיפול של לא  הן, לאחר שנמצא כי תלונות נסגרו ללא חקירה 22 – חוסר סמכות

הועברו לטיפול גורמי החקירה המוסמכים: היחידה לתלונות הציבור במשטרת מח"ש. אלו 

  ישראל, אגף החקירות במשטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת.
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 שנמצא כי לא התגבשה תשתית לחשד, לאחר תלונות נסגרו ללא חקירה 13 – אין עבירה 

מהן הועברו לבחינת היחידה לתלונות הציבור  6שבוצעה עבירה פלילית. בצד זאת, 

 במשטרת ישראל.

 שהוחלט שנסיבות העניין אינן לאחר , תלונות נסגרו ללא חקירה 12 – נסיבות העניין

מהן הועברו לבחינת היחידה לתלונות  5מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית. בצד זאת, 

 ת ישראל.הציבור במשטר

נסגרו לאחר שביצוע פעולות בדיקה העלה כי לא ניתן לעבור לחקירה באזהרה, בהחלטת ראש  6

 צוות חקירות או פרקליט בכיר:

 בדיקה העלו כי לא התגבשה תשתית לחשד התלונות נסגרו לאחר שפעולות  4 – אין עבירה

לתלונות הציבור מהן הועברו לבחינת היחידה  2שבוצעה עבירה פלילית. בצד זאת, 

 במשטרת ישראל.

 תלונות נסגרו לאחר שפעולות בדיקה העלו כי נסיבות העניין אינן  2 – נסיבות העניין

מצדיקות מעבר לחקירה באזהרה. בצד זאת, אחת מהן הועברה לבחינת היחידה לתלונות 

 הציבור במשטרת ישראל.

 תלונות נחקרו: 8 

 המחלקה לחקירות ירה ובהתאם לסמכות בשני תיקים נמצא, לאחר החק – דין משמעתי

  , כי יש להמליץ בפני מח' משמעת במשטרת ישראל על העמדה לדין משמעתי.שוטרים

 בשני תיקים נמצא לאחר החקירה כי לא הייתה אשמה במעשי החשודים. – חוסר אשמה 

 בשני תיקים נמצא, לאחר חקירה, כי אין די ראיות לצורך העמדת החשודים  – חוסר ראיות

משמעת במשטרת  לקתאחד התיקים הועבר להמשך בחינת מחלדין פלילי. בצד זאת, 

 ישראל.
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 בשני תיקים נמצא, לאחר חקירה, כי נסיבות העניין אינן מתאימות  – נסיבות העניין

משמעת  לקתם הועבר להמשך בחינת מחאחד התיקילהעמדה לדין פלילי. בצד זאת, 

 במשטרת ישראל.

  .תלונות 35 והוגש -2018שנת 

  נסגרו לאחר שראש צוות חקירות או פרקליט בכיר החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית: 20

 תלונות נסגרו ללא חקירה מן הטעם שנמצא כי אינן בסמכות הטיפול של  3 – חוסר סמכות

  והועברו לטיפול היחידה לתלונות הציבור במשטרת ישראל. שוטרים,המחלקה לחקירות 

 תלונות נסגרו ללא חקירה מן הטעם שנמצא כי לא התגבשה תשתית לחשד  10 – אין עבירה

מהן הועברו לבחינת היחידה לתלונות הציבור  4שבוצעה עבירה פלילית. בצד זאת, 

  במשטרת ישראל.

 חקירה מן הטעם שהוחלט שנסיבות העניין אינן תלונות נסגרו ללא  7 – נסיבות העניין

מהן הועברו לבחינת היחידה לתלונות  2מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית. בצד זאת, 

  משמעת במשטרת ישראל. לקתהציבור במשטרת ישראל ואחת הועברה לבחינת מח

ראש נסגרו לאחר שביצוע פעולות בדיקה העלה כי לא ניתן לעבור לחקירה באזהרה, בהחלטת  5

  צוות חקירות או פרקליט בכיר:

  תלונה אחת נסגרה לאחר שפעולות בדיקה העלו כי לא התגבשה תשתית לחשד  –אין עבירה

  שבוצעה עבירה פלילית.

 תלונות נסגרו לאחר שפעולות בדיקה העלו כי נסיבות העניין אינן  4 – נסיבות העניין

ה לבחינת היחידה לתלונות מצדיקות מעבר לחקירה באזהרה. בצד זאת, אחת מהן הועבר

  משמעת במשטרת ישראל.   לקתטרת ישראל ואחת הועברה לבחינת מחהציבור במש

  תלונות נחקרו: 10

 .תיק אחד עודנו פתוח וממתין להכרעת פרקליט  

 תיקים נמצא לאחר החקירה כי לא הייתה אשמה במעשי החשודים. 5-ב – חוסר אשמה  

 בתיק אחד נמצא, לאחר חקירה, כי אין די ראיות לצורך העמדה לדין. – חוסר ראיות  
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 תיקים נמצא, לאחר חקירה, כי נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה  3-ב – נסיבות העניין

משמעת במשטרת  לקתהתיקים הועברו להמשך בחינת מח 3 לדין פלילי. בצד זאת, כל

  ישראל.

  .תלונות 39 הוגשו – 2019שנת 

 תלונות טרם נתקבלה החלטה. 13-ב  

 .בתיק אחד הוגש כתב אישום פלילי 

  :נסגרו לאחר שראש צוות חקירות או פרקליט בכיר החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית 10

 צא כי אינן בסמכות הטיפול שתי תלונות נסגרו ללא חקירה מן הטעם שנמ – חוסר סמכות

טרת לטיפול היחידה לתלונות הציבור במש, והועברה המחלקה לחקירות שוטריםשל 

  משמעת במשטרת ישראל. לקתישראל ולטיפול מח

 תלונות נסגרו ללא חקירה מן הטעם שנמצא כי לא התגבשה תשתית לחשד  6 – אין עבירה

מהן הועברו לבחינת היחידה לתלונות הציבור  4שבוצעה עבירה פלילית. בצד זאת, 

 במשטרת ישראל.

 תלונות נסגרו ללא חקירה מן הטעם שהוחלט שנסיבות העניין אינן  2 – נסיבות העניין

מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית. בצד זאת, אחת מהן הועברה לבחינת היחידה לתלונות 

 הציבור במשטרת ישראל.

נסגרו לאחר שביצוע פעולות בדיקה העלה כי לא ניתן לעבור לחקירה באזהרה, בהחלטת ראש  9

 רקליט בכיר:צוות חקירות או פ

 תלונה אחת נסגרה לאחר שפעולות בדיקה העלו כי אינה נמצאת בסמכות  – חוסר סמכות

 הטיפול של מח"ש, והועברה לטיפול מח' משמעת במשטרת ישראל.
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 תלונות נסגרו לאחר שפעולות בדיקה העלו כי לא התגבשה תשתית לחשד  7 – אין עבירה

 שבוצעה עבירה פלילית. 

 ונה אחת נסגרה לאחר שפעולות בדיקה העלו כי נסיבות העניין אינן תל – נסיבות העניין

משמעת  לקתצד זאת, התלונה הועברה לבחינת מחמצדיקות מעבר לחקירה באזהרה. ב

 במשטרת ישראל.  

 תלונות נחקרו: 6

 בשני תיקים נמצא לאחר החקירה כי לא הייתה אשמה במעשי החשודים. – חוסר אשמה  

 נמצא, לאחר חקירה, כי אין די ראיות לצורך העמדה לדין פלילי. בתיק אחד  – חוסר ראיות

 משמעת במשטרת ישראל. לקתזאת, התיק הועבר להמשך בחינת מח בצד

 בשלושה תיקים נמצא, לאחר חקירה, כי נסיבות העניין אינן מתאימות  – נסיבות העניין

משמעת  לקתשני התיקים הועבר להמשך בחינת מחלהעמדה לדין פלילי. בצד זאת, 

 במשטרת ישראל.

  .תלונות 11 הוגשו – )19.2.20עד ליום ( 2020שנת 

 תלונות טרם נתקבלה החלטה. 8-ב  

  נסגרו לאחר שראש צוות חקירות או פרקליט בכיר החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית: 3

 תלונה אחת נסגרה ללא חקירה מן הטעם שנמצא כי אינה בסמכות הטיפול  – חוסר סמכות

, והועברה להמשך טיפול היחידה לתלונות הציבור המחלקה לחקירות שוטריםשל 

  במשטרת ישראל.

 תלונה אחת נסגרה ללא חקירה מן הטעם שנמצא כי לא התגבשה תשתית  – אין עבירה

  לחשד שבוצעה עבירה פלילית. 

 תלונה אחת נסגרה ללא חקירה מן הטעם שהוחלט שנסיבות העניין אינן  – יןנסיבות העני

  מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית.
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

  יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

  בכבוד רב

  

  


