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 י"ז סיון, תשע"ט ירושלים,

 2019יוני,  20

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0224תיק מס' 

 

           ,לכבוד

 , אדון/גברת נכבדה 

 

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

 (21/04/2019 מיום כםפנייתסימוכין: )

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

 "(מבת"ןלבירור תלונות נחקרים )להלן: "מידע על אודות חוקרי המחלקה לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:, כםלאחר בירור בקשת

לא קיימים הריני להשיבך כי  – נחיות הנוגעים לגיוס חוקרי מבת"ןהנהלים וההלעניין  .1

י מבת"ן. תקני חוקרי המבת"ן מאוישים כמו רנהלים קונקרטיים שמתייחסים לגיוס חוק

יתר התפקידים בשירות המדינה, על ידי פרסום מכרז שמונה את הכישורים והניסיון 

לפיכך המידע המבוקש אינו קיים ברשות הציבורית ולכן בקשתך נדחית לפי הנדרשים. 

 ( לחוק חופש המידע. 3)8סעיף 

הריני  – מבת"ן בשלוש השנים האחרונותוקרי לטובת גיוס ח מומכרז שפורסהכתבי לעניין  .2

. לפיכך, בקשתך מרכז את הענייןת שירות המדינה, כמי בידי נציבו דע זה מצוילהשיבך כי מי

אל הממונה זה בנושא ופש המידע; באפשרותך לפנות ( לחוק ח5)8ת לפי סעיף לעניין זה נדחי

 על העמדת מידע לציבור בנציבות שירות המדינה. 

לא הריני להשיבך כי  –כניסה לתפקיד חוקר מבת"ן, הכשרות וחניכה הפירוט נהלי לעניין  .3

( לחוק חופש המידע. 3)8הגדרה זו ולכן בקשתך נדחית לפי סעיף  מסמך כתוב העונה עלם קיי

 להלן. 4ף בהקשר זה ראו גם האמור בסעי

לא קיימים נהלי פיקוח כתובים הריני להשיבך כי  -  ת החוקריםפיקוח על עבודההלי לעניין נ .4

ה, כפי שנעשה בכל יחידה הפיקוח נעשה על ידי המנהלת כחלק מהעבודה בשגרשכן , בנושא

על חלק מהמסמכים שהחוקרים כותבים )ובכלל זה על כל שנעשית ישנה בדיקה אחרת. 

עניין ב את הבדיקהלהשלים  ספציפיות במידת הצורך, ניתנות הנחיותוסיכומי התיקים(, 
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פרקליטות ממונה על המבת"ן בל מהיחידה מועבר בדיקה. מעבר לכך, לאחר שתיק מסוים

במידת  במבת"ן, בדיקה להחזיר את התיק להשלמתאף היא עשויה האחרונה , המדינה

 .הצורך

הריני להשיבך כי חלק מהחוקרים עברו הכשרות  ,ההכשרות שעברו חוקרי מבת"ןין לעני .5

במסגרת השירות הצבאי וחלק במסגרת השירות הציבורי או בנוסף לו )על ידי משרד 

להלן רשימת כלל ההכשרות המשפטים; רשות האוכלוסין וההגירה; משטרת ישראל(. 

 : שעברו החוקרים*

חודשים( וקורסים  5קורסים בסיסיים )קורס באורך הערבית, קורסי לימוד השפה  .א

 מתקדמים )קורס באורך חודש(.

 שעות( 160קורס בחינת בקשות למקלט ) .ב

 (שעות 40קורס חקירות ותשאול ) .ג

 שעות( 10בחינת בקשות למקלט על בסיס מגדרי ) קורס .ד

 שעות(  10בחינת בקשות למקלט לנפגעי עינויים )קורס  .ה

 שעות( 10טראומה )-סחר בבני אדם ובעלי פוסט-בחינת בקשות למקלט קורס .ו

 שעותUNHCR  (160 )בחסות  –קורס בחינת בקשות למקלט כללי  .ז

 שעות( 40בהדרכת יוצא שב"כ ) –קורס חקירות  .ח

 שעות( 10קורס בחינת בקשות למקלט לנפגעי עינויים וסחר בבני אדם ) .ט

 שעות( 10קורס בחינת בקשות למקלט לנפגעי טראומה ) .י

 שעותORAM (20 )ארגון  – LGBTקורס בחינת בקשות למקלט לקהילת  .יא

 מבואות וחקיקה משפטית )קורס באורך שבוע( –קורס חקירות  .יב

   חוקר מוסמך" בבית הספר לשוטרים )כארבעה חודשים בתנאי פנימייה(."קורס  .יג

 מבואות וחקיקה משפטית )קורס באורך שבוע( –קורס חקירות  .יד

 עברו את כלל ההכשרות המצוינות לעיל. * לא כל החוקרים

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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