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 י"ב אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  8

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0091תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (06/02/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

  "(מח"שעל ידי המחלקה לחקירות שוטרים )להלן: "מידע ביחס למספר החקירות שנוהלו לקבל 

, הן אם נפתחו בשנה זו, הן הם הטיפול בהן המשיך משנים קודמות. כמו כן, ביקשתם 2019בשנת 

 . 2019בשנת על ידי מח"ש לדעת את כמות כתבי האישום שהוגשו 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

ראשית, לעניין כמות כתבי האישום, הריני להפנותך למענה שנמסר לבקשת חופש מידע  .1

המוגבלים  לצורך ייעול המשאבים. 2015-20-0032על ידיכם וטופלה בסימוכין שהוגשה 

פורסמו על תשובות שכבר הועברו אליכם או פניות חוזרות אנא הימנעו מלהגיש , שבידנו

 . חופש המידעבאתר המרכזי ל

 2019חקירות שנפתחו בשנת כמות  - 2019מח"ש בשנת החקירות שנוהלו באשר לכמות  .2

לדחות בקשתך לפי סעיף הריני  –וכמות החקירות  שנפתחו בשנים קודמות וטרם הסתיימו 

שבשימוש מערכת הממוחשבת אפשרות להפיק מהיוסבר, כי אין ( לחוק חופש המידע. 1)8

לפיכך, לצורך שנה מסוימת. ההחלטות על פתיחה בחקירה, לפי מספר מרכז את דוח ה

 תלונות המוגשות למח"ש בממוצעבאלפי יש לבצע בדיקה ידנית איתור המידע המבוקש, 

בוצעו  ומתי אם נפתחה בגינה חקירהתלונות( ולבדוק באופן ידני ופרטני  5,000 -)כ מידי שנה

 5 -כבהערכה מינימאלית . גם אם מדובר בבדיקה האורכת ת החקירה האחרונותפעולו

)ה( 7לתלונה, הרי שמדובר בהשקעת משאבים בלתי סבירה בעליל וממילא, לפי סעיף דקות 

 קש. לחוק חופש המידע אין הרשות הציבורית צריכה לעבד את המידע עבור המב

העלתה כי מדובר בדיקה בקישור שאליו הפנית  -לעניין הפנייתך לפרסום שנעשה בעיתון  .3

סגרת הסיכום השנתי של הפרקליטות. בכתבה שעל פניו מתייחסת לנתונים שפורסמו במ
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עליו עומלת , 2019י של הפרקליטות לשנת יני להזמינך להמתין לפרסום הדוח השנתהר

מידע לרשות הציבור להעמיד שקיפות ודם קהפרקליטות בימים אלו במסגרת מאמציה ל

 . (2020)צפי לפרסום: חודש יוני מדויק ומקיף יזום 

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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