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 ז' אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  3

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0080תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 ג.נ,

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

 (2/2/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

"( בעבירות מח"שמידע בדבר תוצאות הטיפול של המחלקה לחקירות שוטרים )להלן: "לקבל 

 , בפילוחים שונים. 2019-2015שימוש בכוח בשנים 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

אשר . 2018-2015ן מפורטים הנתונים כפי שקיימים בידי מח"ש בנוגע לשנים ללהשבמענה  .1

בשלב זה, בהתאם להוראת מידע ה תבקשתך לקבלחות , הריני לד2019לנתונים בגין שנת 

במסגרת נכונות הפרקליטות להעמיד לרשות אסביר, כי ( לחוק חופש מידע. 1)8סעיף 

הציבור מידע מפורט ורחב בדבר פעילותה של מח"ש, עומלת המחלקה בימים אלו על 

עבודה  נעשיתלשם כך, שנתי. הדוח ה, במסגרת פרסום 2019פרסום יזום של נתוניה לשנת 

בשל מעבר המחלקה למערכת בין היתר, שנדרש )ו וטיובמקיפה אחר איסוף המידע, בדיקתו 

מקום להשקיע משאבים לפרסום הנתונים עבור שנת  התאם לכך, איןב. מחשוב חדשה(

פרסום על , כאשר עומלת המחלקה בימים אלו וייתכן אף מטעה כעת באופן גולמיכבר  2019

יעמוד לעיונך, ולעיון כלל הציבור, במועד  2019עבור שנת  . לפיכך, המידעומדויק מקיף, יזום

 (. 2020)צפי לפרסום: חודש יוני  הקרב פרסום הדוח השנתי של הפרקליטות

סימונה של חשוב לציין, כי בקשתך, ביקשת מידע ביחס לעבירת שימוש בכוח.  תבמסגר .2

תלונה כתלונת אלימות בעת קבלתה, אינה מבחינה בין אלימות במסגרת תפקיד לבין 

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

 1.אלימות במשפחה או כל תלונה בגין אלימות בנסיבות אזרחיות, בה מעורב שוטר(

                                                 
שהועלו מפי חשודים במהלך חקירות משטרתיות והועברו למח"ש ע"י המשטרה  במסגרת הנתונים המובאים לעיל לא נכללות פניות 1

אלפי ה"חומרים המשטרתיים" מועברים אוטומטית  .("חומר משטרתי""ש מצד המתלוננים )במסלול מינהלי, ללא פניה למח

למח"ש, לרבות במקרים בהם על פני הדברים, הטענה לשימוש בכוח כלל אינה מתארת על פניה חריגה כלשהי מכוח סביר וכלל 
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בטענה במח"ש הלן הנתונים המצויים בידנו ביחס למספר התלונות שנתקבלו אם כן, ל

 לעבירת אלימות, לפי שנה:

 נהש
 מספר התלונות בגין

 עבירות אלימות שהתקבלו במח"ש

2015 1,725 

2016 1,344 

2017 1,258 

2018 1,096 

 

ללא שנתקבלו בתלונות שעניינן אלימות,  נתוני ההחלטותבדבר פילוח אשר לבקשתך לקבל  .3

 : חקירה

דובר בפניות שמתקבלות במחלקה ונבחנות באופן מקצועי ע"י ראש צוות חקירה מ

בחקירה או בבדיקה ופרקליט מוסמך ולאחר בחינתן, כאמור, נמצא כי אין מקום לפתיחה 

פלילית, וזאת בהתאם לסיווגים שונים שיפורטו להלן. ככל שהתלונות מעלות חשד לביצוע 

. טרם טיפול מחלקת משמעת במשטרת ישראל עבירה משמעתית, הן מועברות להמשך

 ר כך:יההצגת הנתונים, אב

כך לדוגמא טענות בגין התנהלות בלי הולמת,  -חוסר סמכות והעברה לרשות מוסמכת .א

 כן אינן מצויות בסמכות החקירה של מח"ש.שאיננה עבירה פלילית, ועל 

מקום בו פניות שנתקבלו כלל לא גילו, על פני הדברים, כל חשד לביצוע  -היעדר עבירה .ב

עבירה פלילית. כך לדוגמא פניה שעניינה שימוש בכוח שהסתכם בכבילה במהלך ביצוע 

ות מעצר, אינה נחקרת ואינה נבדקת שכן שימוש בכוח מסוג זה הוא במסגרת הסמכ

 .החוקית הנלווית לביצוע מעצר המותרת לשוטר

כך לדוגמא במקרים בהם  -נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה .ג

המתלונן אינו משתף פעולה ולא ניתן לקדם את החקירה בלא שיתוף פעולה מצדו; 

 חהגות המיוחסת לנילון, אף אם תוככאשר עניינה של התלונה באירוע מינורי וההתנ

וגם אם הייתה בלתי ראויה בנסיבות העניין, אינה חוצה את הרף המצדיק נקיטה 

                                                 
ם בהם מדובר ובפניה אליהם, אולם אינה עולה לכדי תלונה. על אף האמור, מושקעות תשומות משמעותיות באיתור האזרחי

הניסיון מלמד כי רוב גדול של הטענות במקרים הללו נזנח ע"י האזרחים ואלו כלל אינם מבקשים לעמוד מאחורי הגשת תלונה נגד 

  השוטר.
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בהליכים פליליים )לדוגמא במקרה בו עניינה של התלונה הוא שימוש בכוח, אך זה 

מסתכם בדחיפה קלה, אך בנסיבות בהן לא היה מקום לכך. הפורום הנאות לברר 

ן, מצויים במישור פול בהתלונות מאין אלו, והכלים היעילים והמהירים לטי

 פיקודי.-המשמעתי

במקרים בהם ההערה היא כי לא יהיה בפתיחה בחקירה כדי לאתר  -עבריין לא נודע .ד

את הנילון. כך לדוגמא טענה לשימוש בכוח מינורי במסגרת הפגנה בה היו כל השוטרים 

 חבושים קסדות וכאשר אין בידיעת המתלונן כל פרט העשוי לסייע בזיהוי הנילון

 נים או עדי ראייה.ובהיעדר ראיות מסייעות אחרות דוגמת סרטו

 עיל, להלן הנתונים המצויים בידנו ביחס לתלונות שנסגרו ללא חקירה:ט לבהתאם למפור

 נהש
חוסר סמכות והעברה 

 לרשות מוסמכת

היעדר 

 עבירה

נסיבות העניין בכללותן אינן 

 מתאימות לפתיחה בחקירה

עבריין 

 לא נודע

2015 29 240 696 2 

2016 16 233 392 0 

2017 17 190 414 0 

2018 9 269 390 1 

 

לאחר  ,נתוני ההחלטות שנתקבלו בתלונות שעניינן אלימותשל פילוח אשר לבקשתך לקבל  .4

 בדיקה: 

תיקים אשר לאחר ביצוע הליכי בדיקה הופרך בהם החשד הראשוני, בין מן הטעם לו א

שנמצא כי השוטר פעל כדין ובין מן הטעם שנמצא שמעשיו אינם מצדיקים זימונו לחקירה 

להחלטת פרקליט בכיר. ככל שמתיקים פלילית. תיקים אלה נסגרים בתום בדיקה בהתאם 

אלה עולה חשד לביצוע עבירה משמעתית, הם מועברים להמשך טיפול מחלקת משמעת 

 להלן הנתונים המצויים בידנו: במשטרת ישראל.

 שנה
חוסר סמכות והעברה 

 לרשות מוסמכת

היעדר 

 עבירה

נסיבות העניין בכללותן אינן 

 מתאימות לפתיחה בחקירה

עבריין 

 לא נודע

2015 13 139 243 7 

2016 6 133 176 4 

2017 2 217 151 2 

2018 2 259 175 2 
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לאחר  ,החלטות שנתקבלו בתלונות שעניינן אלימותנתוני של פילוח אשר לבקשתך לקבל  .5

  חקירה:

תיקים אשר לאחר ביצוע הליכי בדיקה הופרך בהם החשד הראשוני, בין מן הטעם לו א

לחקירה שנמצא כי השוטר פעל כדין ובין מן הטעם שנמצא שמעשיו אינם מצדיקים זימונו 

פלילית. תיקים אלה נסגרים בתום בדיקה בהתאם להחלטת פרקליט בכיר. ככל שמתיקים 

אלה עולה חשד לביצוע עבירה משמעתית, הם מועברים להמשך טיפול מחלקת משמעת 

 להלן הנתונים המצויים בידנו: במשטרת ישראל.

 

 שנה

החלטה על 

העמדה 

לדין 

פלילי/הוגש 

כתב 

 2אישום

החלטה/המלצה 

על העמדה לדין 

 משמעתי

חוסר 

 אשמה

חוסר 

 ראיות

היעדר 

התאמה 

להעמדה 

 לדין פלילי

עבריין 

לא 

 נודע

 7 15 87 35 א34 16 2015

 3 17 111 38 ב38 28 2016

 0 9 71 26 ג26 44 2017

 1 9 97 47 ד21 8 2018

 

להלן אפרט מספר הערות ביחס לנתונים המוצגים לעיל, בעמודת "החלטה/המלצה על  

 העמדה לדין משמעתי":

החלטה על העמדה לדין משמעתי בעבירת שימוש בכוח  23 -החלטות מתוכן 34 .א

עם המלצה על העמדה  11-לתוספת הראשונה לחוק המשטרה ו 19בתפקיד לפי סעיף 

לדין משמעתי בעבירות אחרות שאינן שימוש בכוח בתפקיד. יצוין כי בעבר נמסר 

, אך בדיקת התיקים הידנית שנעשתה כעת העלתה שאחד התיקים אינו 35הנתון 

ממשי אלא תיק "פקטיבי" שנפתח לצורך עריכת ביקורת של אגף המיחשוב תיק 

והוזנה בו החלטת העמדה לדין משמעתי ועל כן נספר בעבר כאשר נמסר הנתון של 

 תיקים. 34-תיקים שעברו למשמעת, אך בפועל, כאמור, מדובר ב 35

                                                 
בשנים עברו ניתן נתון כמותי שעניינו מספר התיקים בהם התקבלה החלטה להעמיד לדין פלילי. בעת האחרונה הוחלט  2
ל שינוי שיטת הדיווח, כך שזו תשקף את מספר כתבי האישום שהוגשו בפועל, ונתון זה הוא שיופיע בסיכום השנתי ע

 .2019הקרוב שיתפרסם בנוגע לנתוני 
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תיקים,  38אך ביצוע השאילתה בעת הנוכחית הוציא  39 נמסר הנתוןבעבר יצוין כי  .ב

התיקים כעת, נמצא כי  38והסיבה לכך אינה ידועה. במהלך הבדיקה הידנית של 

באחד התיקים סימון הרובריקה של העמדה לדין משמעתי נעשה בטעות ובפועל 

עברו עם החלטה  27התיקים,  37דובר בתיק שנסגר מחוסר ראיות. אם כן, מתוך 

 .דין משמעתיעם המלצה על העמדה ל 10-על העמדה לדין משמעתי ו

תיקים,  26אך ביצוע השאילתא בעת הנוכחית הוציא  29יצוין כי בעבר נמסר הנתון  .ג

הועברו עם  16והסיבה לכך אינה ידועה. בדיקה ידנית של התיקים העלתה כי 

 עם המלצה על העמדה לדין משמעתי. 10-החלטה להעמיד לדין משמעתי ו

תיקים,  21א בעת הנוכחית הוציא אך ביצוע השאילת 24בעבר נמסר הנתון יצוין כי  .ד

תיקים הועברו  13והסיבה לכך אינה ידועה. בדיקה ידנית של התיקים העלתה כי 

תיקים עברו עם המלצה על העמדה לדין  8-עם החלטה על העמדה לדין משמעתי ו

 .ימשמעת

 

ד החלטת הסגירה הועברו לבחינת בצוהתיקים שנסגרו במישור הפלילי, בנוסף, להלן כמות 

 :במשטרת ישראל משמעתמחלקת 

 2018 2017 2016 2015 נהש

 26 18 18 14 מספר תיקים

 

ת משמעצאות הטיפול בתיקים שהועברו למחלקת תואשר לבקשתך לקבל מידע על  .6

לחוק חופש המידע,  (5)8 סעיףבמשטרת ישראל, הריני להשיבך כי בהתאם להוראת 

משמעת במשטרת  בידי רשות ציבורית אחרת, היא מחלקת נוצר המדובר במידע אשר

  ר שם.ישראל ולכן עליך לפנות בעניין זה אל הממונה על העמדת מידע לציבו

 

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

  יום. 45ים בירושלים, בתוך לעניינים מנהלי
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