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 ז' אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  3

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0075תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (30/1/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 . 2019"( בשנת מח"ש"לות המחלקה לחקירות שוטרים )להלן: ות פעיאוד על מידעלקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

הריני  בכלל, 2019התלונות שנתקבלו במח"ש בשנת כמות בדבר  1בסעיף  המבוקשלעניין  .1

( לחוק חופש מידע. 1)8סעיף ראת זה בשלב זה, בהתאם להומידע  תלדחות בקשתך לקבל

פרקליטות באופן יזום על ידי ים מכפי שנעשה שנה שעברה, המדובר בנתונים המפורס

שמבצעת המחלקה הכולל נתונים רבים נוספים, לאחר מקיף, שנתי  במסגרת דוח המדינה

בשל מעבר המחלקה למערכת הנדרש  המידע טיובר, ת)בין הי מידע ה וטיובעבודת בדיק

כבר  המבוקשנתון הפרסום השקיע משאבים לאם לכך, אין מקום לבהת. מחשוב חדשה(

, יזום פרסוםעל בימים אלו עומלת המחלקה כאשר  ,הוייתכן אף מטע באופן גולמי כעת

ם הדוח השנתי . לפיכך, המידע יעמוד לעיונך, ולעיון כלל הציבור, במועד פרסוומדויק מקיף

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

 וחים שונים. לבקשתך, ביקשת נתונים בפיל 1עוד במסגרת סעיף  .2

בדבר כמות תלונות שעסקו באלימות משטרתית לבין יתר התלונות, לעניין פילוח הנתונים 

להנפקה  ניתן אינופילוח זה  .( לחוק חופש המידע1)8לפי סעיף בקשתך הריני לדחות 

שכן עבירות האלימות המנויות בחוק העונשין,  המערכת הממוחשבת שבשימוש,באמצעות 

 רת.המוזנות למערכת מח"ש, אינן מבחינות בין אלימות שהיא אלימות משטרתית לבין אח

לצורך בדיקה האם תלונה שנתקבלה בגין עבירת אלימות עניינה אלימות משטרתית לפיכך, 

ערכה של העבר, המדובר ב בהתחשב בנתוניבתפקיד, יש צורך בעיון בגוף התלונה עצמה. 

תלונות  3,478נתקבלו במח"ש  2018)לשם הדגמה, בשנת  אלפי תלונות המוגשות מידי שנה
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במכפלה הרי ש ,כחמש דקות לתלונהבדיקתם תארך  כאשר גם אםבגין עבירות אלימות( 

הקצאת תדרוש בהכרח ועיבודו הנדרשת לאיתור מידע זה העבודה  – של אלפי תלונות

אין הרשות )ה( לחוק חופש המידע, 7לפי סעיף כי בהקשר זה, אציין בלתי סבירה.  משאבים

  עבד את המידע המצוי בידה. חייבת ל

במהלך התלונות שנסגרו כמות  –ביקשת פילוח של נתונים לפי תוצאות בירור התלונה וד ע

ן זה, יתוצאות התלונה. גם לענילאחר חקירה ולאחר בדיקה או ללא חקירה,  2019שנת 

ולכן לא יימסרו  במסגרת הסיכום השנתי של עבודת הפרקליטותמדובר בנתונים שיפורסמו 

 לעיל.  1בשלב זה, בהתאם לאמור בסעיף 

, הריני 2019בשנת  לקבל נתונים בדבר כמות כתבי האישום שהוגשו 2בסעיף אשר לבקשתך  .3

אין , אשר העתק כתבי האישום מצ"ב לעיונך. לבקשתך, כתבי אישום 66הוגשו להשיבך כי 

 למסרם. מניעה 

 .2019שהסתיימו בשנת ההליכים כלל רשימה של  מצ"ב לעיונך, 3אשר לבקשתך בסעיף  .4

אלו מפורסמים במאגרים הכרעות הדין וגזרי הדין, הרי שלעניין בקשתך לקבל את 

  ( לחוק חופש המידע.4)8לכן בקשתך נדחית לפי סעיף והמשפטיים השונים, 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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