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  טתשע" ,טבתבט"ו  ירושלים,

 2018, בדצמבר 23

 בתשובתך נא ציין:

 470/18תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (3/12/2018 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

בין  "(מח"ש)להלן: " חקירות שנהלה המחלקה לחקירות שוטריםהמידע על אודות כמות לקבל 

הדלפה מחקירות משטרה. כמו כן, ביקשת לדעת כמה שוטרים בחשד ל, 2018 – 2016השנים 

 . ך הסתיים כל אחד מההליכים שנפתחו בשל כךואי בגין הדלפהרו באזהרה בשנים אלו נחק

 כדלקמן:להשיבך , הריני ר בירור בקשתךלאח

אלא עשויה , פרדת בפני עצמההדלפה מחקירת משטרה אינה מגבשת עבירה פלילית נ .1

העונשין, לחוק  244לגבש עבירות פליליות שונות, דוגמת שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 

 לחוק 117גילוי בהפרת חובה לפי סעיף , "(העונשין חוק)להלן: " 1977 –התשל"ז 

 . ועוד העונשין לחוק 284הפרת אמונים לפי סעיף  ,העונשין

תיקים שנפתחו לפי מאפשרת חיפוש ממוחשב של בת שבשימוש מח"ש, שהמערכת הממוח .2

ייע במערכת על תס. אין אפשרות להבלבד 2016שנת  מאז סוףוזאת  עבירות ספציפיות

לפיכך,  מנת לאתר נסיבות מסוימות של תיק, שאינו בא לידי ביטוי במספרה של עבירה.

  וזוגם אין בידנו ריכ נתונים כמבוקששל הלערוך פילוח פשוטה וממחושבת  אין אפשרות

 ( לחוק חופש המידע. 3)8של הנתונים כפי שהתבקשו, כך שבקשתך נדחית לפי סעיף 

 3 -של מח"ש ב תיקבכל תיק ובצע בדיקה ידנית מנת לאתר את המידע המבוקש, יש ל-על .3

תיקים  יות לעיל ובין אםעבירות המנובתחו תיקים שנפבין אם ב שנים האחרונות,

בעבירות אחרות אפשריות. יש לבחון את תוכנו של כל תיק, ולאתר מבין  שנפתחו

עיון פרטני הדלפה מחקירה". " -נסיבותיו את הנסיבה המסוימת שביקשת מידע לגביה  
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משאבים בלתי דרוש בהכרח, הקצאת תיק, יחייב עבודה מאומצת ביותר ויבכל תיק ו

 לעניין ההדלפה נחקרו באזהרהששוטרים מידע על  לצורך איתורסבירה. זאת ביתר שאת, 

התיקים הקיימים של רחב  ידני בעיבודהמדובר  ההליך.הסתיים  כיצדלברר ו, בלבד

ואף לא עולה כל  לבצע לצרכיו של המבקשחייבים  שאיננושנים האחרונות,  3 -במח"ש ב

 ורך ציבורי לכך. צ

)ה( לחוק חופש 7-( ו1)8(, 3)8מכל האמור לעיל, בקשתך נדחית בהתאם להוראת סעיף  .4

 המידע. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

                                                                                                                      

 בכבוד רב, 

 

________ 

 , עו"דמיטל כץ 

 ע לציבורהעמדת מידהממונה על  
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