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 כ"ו חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  24

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0423תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (14/8/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

. בפרט שאלת מספר "(מח"ש"להלן: פעילות המחלקה לחקירות שוטרים )ל ביחסמידע לקבל 

 שאלות בקשר לנהלי פעילותה. 

, לפנייה אינן מתאימות להתברר לפי חוק חופש המידע 3-ו 2תחילה אדגיש, כי שאלותייך בסעיפים 

יינתן ביחס המענה  לפיכך, לחוק.  2של "מידע" כמוגדר בסעיף  משום שאינן תואמות את הגדרתו

ככל שברצונך לברר ולשאול . בלבדהמצוי בידנו ב, מוסרט, מוקלט או מצולם, , ממוחשמידע כתובל

  הציבור של משרד המשפטים. ות פני ן אלפנותהשאלות נוספות, יש ל

 הריני להשיבך כדלקמן: ,לאחר בירורבהתאם לאמור ו

נוהל או הנחייה המסדירים את אופן ניהול תיקי החקירה מרגע הגשת  לקבל 1בסעיף  בקשתךל .1

בקשתך עניין זה, . לפיכך, לזה בנושא במח"ש רשמי תלונה, הריני להשיבך כי לא קיים נוהל

 יינו מידע שאינו נמצא בידי הרשות( לחוק חופש המידע שענ3)8נדחית לפי סעיף 

על סגירת התיק או  נדרש מרגע סיום החקירה ועד להחלטהבדבר פרק הזמן ה 2סעיף לשאלתך  .2

הינה מחלקה בפרקליטות המדינה, ולכן חלות "ש הריני להשיבך כי מח גשת כתב אישום, ה

משך טיפול התביעה שכותרתה " 4.1202הנחיה ביניהן ועליה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 

ם לפרקליטות לצורך קבלת החלטה " הקובעת את פרקי הזמן המותריעד להגשת כתב אישום

בתיק מרגע העברתו לפרקליטות עם סיום החקירה. ניתן לצפות בהנחיה זו באתר משרד 

 המשפטים, לנוחיותך, מצורף קישור להנחיה:

il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/41202.pdfhttps://www.justice.gov. 
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הגורם האחראי על החלטות לסגירת תיקים או הגשת כתבי אישום, בדבר  3לשאלתך בסעיף  .3

גורם הממונה במחלקה לחקירות שוטרים על סגירת תיקים הוא פרקליט ה כיהריני להשיבך 

, לבצע גניזות מהירות על ידי מנהלת המחלקה החל מדרגת ממונה, או פרקליט אשר הוסמך

בדרג שלא יפחת מסגן בכיר א'. הגורם הממונה במחלקה לחקירות שוטרים על אישור הגשת 

כתב אישום הוא כל פרקליט המשמש כראש צוות בדרגת ממונה ומעלה או כל פרקליט בדרגת 

כולה מנהלת המחלקה ממונה שהוסמך לכך על ידי מנהלת המחלקה. עם זאת, במקרים חריגים י

 לאשר דרג נמוך יותר, לאחר התייעצות עם המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(.

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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