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 י"ט אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  20

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0340תיק מס' 
 

           ,לכבוד

  

 

 , .נא

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

 (26/6/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 בפילוחים שונים."( מח"ש)להלן: "לחקירות שוטרים מידע בנוגע לתלונות שהוגשו למחלקה לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

לפי מועד האירוע מושא התיק  2014באשר לבקשה לפלח את התלונות שנתקבלו מאז שנת  .1

 3לבקשתך( ומיקום האירוע )סעיף  2לבקשתך(, מועד פתיחת התיק במח"ש )סעיף  1)סעיף 

כמבוקש, אך פילוחים בצע יש אפשרות למח"ש שבשימוש הממוחשבת במערכת  –לבקשתך( 

 ףבכפו 2014החל משנת  במח"ש לגבי כלל התלונות שנתקבלוניתן לעשות כן רק באופן גורף 

הם את כלל התיקים בולקבל  –מסוים לאירוע יש לציין מועד כלומר, ספציפית.  השאילתל

את כלל התיקים שנפתחו במועד ולקבל  –ם לפתיחת תיק סוימהוזן מועד זה; יש לציין מועד 

את כלל התיקים בהם נזכר שהאירוע התרחש ולקבל  –ים של אירוע ; יש לציין מיקום מסוזה

 במועד זה. המדובר למעשה בחיפוש הפוך לזה שהתבקש. 

פרדות לפילוח שאילתות נ 2,042 -, יש לפתוח בעל מנת לאתר את המידע המבוקשאם כן, 

סוף ועד  2014מאז ימים בשנה כפול כחמש וחצי השנים  365) 2014מועד אירוע החל משנת 

)לפי אותו שאילתות נפרדות לפילוח תאריך פתיחת תיק במח"ש  2,042 -פתיחה ב ;(יולי

המוזנים  ם אירוע )כמספר הישוביםשאילתות נפרדות לפילוח מקו 2,057 -חישוב( ; ופתיחה ב

 (.  מערכתלמראש 
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דקות עבודה  5של  מינימלית שאילתות נפרדות. בהערכה 6,141המדובר למעשה בביצוע של 

, אשר בוודאי מעיד על הקצאת משאבים בלתי שעות עבודה 511-מדובר על כ לשאילתה,

 .( לחוק חופש המידע1)8בקשתך נדחית לפי סעיף  ,לפיכךסבירה. 

אירוע מסוים; מועד פתיחת מועד  – ספציפית לבקשתך ותתככל שתבקש, ניתן לבצע שאיל

 מסוים.  תיק מסוים או מיקום אירוע

לפי ההחלטה שנתקבלה בהן  2014בכל הנוגע לבקשה לפלח את התלונות שנתקבלו מאז שנת  .2

לפי השנה בה נתקבלה פילוח , שאותר בלבקשתך(, להלן הנתונים שברשותנו 4)סעיף 

 לא לפי השנה בה נתקבלה התלונה(.)ההחלטה 

 :2014לל ההחלטות שנתקבלו בשנת כ

 ללא חקירה:

 443 –חוסר סמכות 

 1,054 –היעדר עבירה 

  1,088 –נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה 

  6 –עבריין לא נודע 

 

 לאחר בדיקה:

 31 –חוסר סמכות 

 248 –היעדר עבירה 

 485 –נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה 

 14 –עבריין לא נודע 

 

 לאחר חקירה:

  116 –החלטה על העמדה לדין פלילי/הוגש כתב אישום 

 104 –החלטה/המלצה על העמדה לדין משמעתי 

 128 –חוסר אשמה 

 255 –חוסר ראיות 

  123 –היעדר התאמה להעמדה לדין פלילי 

  6 –עבריין לא נודע 

יצוין כי מבין התיקים שנסגרו במישור הפלילי, בצד החלטת הסגירה הועברו לבחינת מח' 

 תיקים.  35משמעת 
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 :2015כלל ההחלטות שהתקבלו בשנת 

, בעמוד 2015טרים לשנת הנתונים מפורסמים בסיכום השנתי של המחלקה לחקירות שו

המחלקה לחקירות שוטרים באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה בכתובת 

-2015-ationinform-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/dipi

repor-annual 

 

 :2016כלל ההחלטות שהתקבלו בשנת 

, בעמוד 2016הנתונים מפורסמים בסיכום השנתי של המחלקה לחקירות שוטרים לשנת 

המחלקה לחקירות שוטרים באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה בכתובת 

-2016-information-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/dipi

repor-annual  

 

 :2017כלל ההחלטות שהתקבלו בשנת 

, בעמוד 2016הנתונים מפורסמים בסיכום השנתי של המחלקה לחקירות שוטרים לשנת 

 באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה בכתובת המחלקה לחקירות שוטרים

-2017-information-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/dipi

repor-annual 

 

 :2018ו בשנת כלל ההחלטות שהתקבל

 .2018במסגרת הסיכום השנתי של הפרקליטות לשנת  בשבועות הקרובים יפורסמו

 5לפי תיאור האירוע )סעיף  2014בכל הנוגע לבקשה לפלח את התלונות שנתקבלו מאז שנת  .3

פשיטא כי תיאור אירוע, שהוא ייחודי לכל אירוע בפני עצמו,  -לבקשתך(, הבקשה לא ברורה

 פילוח. אינו קריטריון

, 2014לקבל תיאור אירוע של כל אחת מהתלונות שנתקבלו במח"ש מאז שנת  ךכל שכוונתכ

מדובר בנתון המוזן דרך קבע למערכת , כיון שלא חשובית לעשות כןאין אפשרות מהרי ש

הממוחשבת. גם ביצוע ידני של המשימה אינו אפשרי, כפי שהערכת, מדובר על עשרות אלפי 

, עליהן יש להוסיף אלפי תלונות 2017- 2014תלונות שנתקבלו בין השנים  25,087ות )תלונ

הקצאת משאבים בלתי בדיקה ידנית תדרוש בהכרח (. 2019- 2018שנתקבלו בשנים נוספות 

 ( לחוק חופש המידע. 1)8ית לפי סעיף ולכן בקשתך נדח סבירה
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לבית המשפט  זו יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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