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הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה
הציבור לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'
E-mail: tlunot@police.gov.il

- בלמס *
 הוזנשע״ז בחשון, ב״ב

 2016 נובמבר 23
 121628116 סימופין:

 25817 ית״צ: תיק מס׳
4426 פניות: תיק מס׳

לכבוד
עו״ד מן, אלעד מד

 ״הצלחה״ עמותת יועמ״ש
א״ל @elad בדו m an-barak.com

מפכ"ל0 לשכת / מטא״ר

רב, שלום
 66 תיקיו הפעלת אודות נתוניק לת1לק 4426 המידע תופש בקשת

 מותנת״ ״הסדר בענייו 1982התשמ״מ- משולב[, ונוסח לחסד״פ הנדון:
טרת ש ישראל !מ
24.9.2016 מיום פנייתן .בסימוכיןל

26.10.2016 מיום ראשונה אורכה 1

לחסד״פ 66 תיקון הפעלת אודות סטטיסטיים נתונים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
:להלן כמפורט ישראל, במשטרת ״החוק״( :)להלן 1982התשמ״ב- משולב[, ]נוסח

 ולמועד העבירות וג׳0ל בחלוקה ישראל, משטרת ע"׳ שנעשו המותנים ההסדרים מנ<פר א.
 ממרץ לתוקף בנושא היועמ״ש הנחיית כניםת מעת החל קלנדריים( חודשים )לפי ביצוען
2 0 1 המענה. מתן למועד ועד 6

 ביצוען ומועד העבירות לסוגי בחלוקה החשודים ע״י שנדחו מותנים להםדרים ההצעות פר0מ ב.
2 ממרץ לתוקף בנושא היועמ״ש הנחיית כניסת מעת ההל קלנדריים( חודשים )לפי 0 1  ועד 6

המענה. מתן למועד

1 סעיפים לפי בעבירות לדין העמדה על הוחלס בהם המקרים מספר ג. 9  בן כלפי )שלא 2
4 משפחה(, 4 3 ו- משפחה(, בן כלפי )שלא 7 3 1התשל"ז־ העונשין, לחוק (8)6 9 7  החל ,7

2 מרץ מהודש 0 1  היה מהם בכמה הללו, לתיקים ובהקשר לבקשה, המענה למועד ועד 5
האישום. כתב להגשת שקדמו השנים בחמש פלילי עבר לנאשם

 מחודש החל האמורות, העבירות בשלוש מותנה הסדר בלא התיק נסגר בהם המקרים מספר ד.
2 מרץ 0 1  ובהקשר העבירה וסוג קלנדריים( חודשים )לפי לבקשה המענה למועד ועד 5

 כתב להגשת שקדמו השנים בחמש פלילי עבר לנאשם היה מהם בכמה הללו, לתיקים
האישום.

חלקי. באופן לרשותך המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

: באתר כתובתנו
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•  Israel P olice

הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה
הציבור לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קר״ת ,91 הרצל ’רח
E-mail: tlunot@police.gov.il

מפכ"ל0 מסא״ר/לשכת

 תיקון הוראות את ליישם המשטרתית התביעה החלה 1.3.2016 מתאריך החל הדברים, ברקע .3
החוק. להוראות בהתאם מותנה בהטדר תיק לסגור הסמכות הענקת עיקרן אשר לחוק, 68ו- 66

 את התביעה תיישם בהן העבירות שלוש ונקבעו לממשלה המשפטי היועץ הנחיות עודכנו על-כן,
 סעיף לפי )עבירה גבול הסגת העונשין(, לחוק 192 סעיף לפי )עבירה איומים החוק: הוראות

.העונשין( לחוק (6)א()338 סעיף לפי )עבירהבחיה זהירות נקיטת ואי העונשיף( לחוק )א(447

A א' לסעיר במענה -
 עבירות לסוגי בחלוקה המשטרתית, התביעה ע״י שנערכו המותנים ההסדרים כמות פירוט להלן

: 1.11.16 ועד 1.3.16 התאריכים בין העבירה ביצוע ולמועד

 ההסדרים מספר
שנערבו המותנים

העבירה העבירה בוצעה בו החודש

3 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 מרץ
9 איומים
1 גבול הסגת
8 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 אפריל
10 איומים
0 גבול הסגת
2 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 מאי
4 איומים
0 גבול הסגת
4 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 יוני

12 איומים
2 גבול הסגת
1 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 יולי
9 איומים
0 גבול הסגת
1 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 אוגוסט
1 איומי□
0 גבול הסגת
0 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 ספטמבר
1 איומי□
1 גבול הסגת
0 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 אוקטובר
0 איומי□
0 גבול הסגת

: באתר בתנו1כת
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- ב* לסעיף במענה .5
 ולחודשים עבירות לסוגי בחלוקה החשודים ע״י שנדחו להסדרים ההצעות מספר פירוט להלן

:קלנדריים

מפכ"ל0 לשכת מטא״ר/

 החוזים מספר
שנדחו

העבירה העבירה בוצעה בו החודש

3 איומים 2016 מרץ
1 איומים 2016 אפריל
1 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי 2016 מאי
1 איומים 2016 יוני
1 בחיה זהירות צעדי נקיטת אי
0 בחיה זהירות נקיטת אי / גבול הסגת / איומים 2016 יולי
0 בחיה זהירות נקיטת אי / גבול הסגת / איומים 2016 אוגוסט
0 בחיה זהירות נקיטת אי / גבול הסגת / איומים 2016 ספטמבר
0 בחיה זהירות נקיטת אי / גבול הסגת / איומים 2016 אוקטובר

- ר׳ -1 >' לסעיפים !מענה ,6
 ממוחשב, פיתוח מחייבת שנתבקשו כפי הנתונים והמצאת היות האמור, למידע בקשתך דוחים אנו

 ובחינת ותיק תיק כל של ידנית בדיקה יחייב לבקשתך מענה ומתן קיים אינו הזו לעת נכון אשר
 של הירתמות המחייבת ומורכבת מרובה מלאכה החשוד, של הפלילי ועברו העבירה ביצוע נסיבות

 בקשתך דוחים אנו על־כן, אשר תיקים. באלפי ומדובר היות ביצועה, לשם וקצינים שוטרים מס׳
 כאמור סבירה, בלתי משאבים הקצאת בה שכרוכה מכיוון ד׳ ו־ ג׳ בסעיפים כאמור המידע לקבלת
..1998התשנ״ח־ המידע, חופש לחוק (1)8 בסעיף

 בשבתו בלוד, מרכז המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .7
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש

הציבור לתלונות היחידה ק׳

: באתר בתנו1גת
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•  Israel Police

ר1חציב ותלונות לביקורת הארצית היחידה
הציבור לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קר״ת ,91 הרצל רח'
E-mail: tlunot@police.gov.il

- בלמס-
 התשע״ז כטבת, ץכ

 2017 ינואר 18
 09001517:סימוכין

 25817 ית״צ: תיק מס׳
4426 מס׳: המידע הופש

לכבוד
עו״ד מן, אלעד מר

 ״הצלחה״ עמותת יועמ״ש
e בדוא״ל lad@ m an-barak.com

מפכ"ל0 לשכת / מטא״ר

רב, שלום
 66 תילזוו הפעלת אודות נתונים לקבלת 4426 המ»דע חיפש שמ1ל1

ntm לחסד״פ הנדון: l ,]מותגה״ סדר7״ד פעגייו 1982המשמ״מ- משולב 
משלים מענה - ישראל במשטרת

26.11.2016 מיום מענה :ל בסימוכין

ביקשת 26.11.2016 ביום מטעמנו אליך שנשלח המענה בעקבות שהוגשה הנוספת בפנייתך .1
המותנים ההסדרים אודות המידע להפיק בכדי הנדרשים המשאבים פירוט את לידיך לקבל
.26.11.2016 מיום המענה במסגרת נענה שלא

:על־ידך המבוקש המידע פירוט שנית מצ״ב .2

 ולמועד העבירות לסוגי בחלוקה ישראל, משטרת ע״י שנעשו המותנים ההסדרים מספר א.
 ממרץ לתוקף בנושא היועמ״ש הנחיית כניסת מעת החל קלנדריים( חודשים )לפי ביצוען
2 0 1 נענה. - המענה מתן למועד ועד 6

הל החשודים ע״י שנדהו מותנים להסדרים ההצעות מספר ב.  ומועד העבירות לסוגי קה1ב
 ממרץ לתוקף בנושא היועמ״ש הנחיית כניסת מעת החל קלנדריים( חודשים )לפי ביצוען
2 0 1 נענה. - המענה מתן למועד ועד 6

בן כלפי )שלא 192 סעיפים לפי בעבירות לדין העמדה על הוחלט בהם המקרים מספר ג.
4 משפחה(, 4 3 -1 משפחה(, בן כלפי )שלא 7 3 1התשל״ז- העונשין, לחוק (8)6 9 7 החל ,7

2 מרץ מחודש 0 1  היה מהם בכמה הללו, לתיקים ובהקשר לבקשה, המענה למועד ועד 5
נענה. לא האישום כתב להגשת שקדמו השנים בחמש פלילי עבר לנאשם

החל האמורות, העבירות בשלוש מותנה הסדר בלא התיק נסגר בהם המקרים מספר ד.
2 מרץ מחודש 0 1 העבירה וסוג קלנדריים( הודשים )לפי לבקשה המענה למ!עד ועד 5

 להגשת שקדמו השנים בחמש פלילי עבר לנאשם היה מהם בכמה הללו, לתיקים ובהקשר
נענה. לא - האישום כתב

: באתר כתובתנו
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הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה
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Fax; 02-5898823 פקס: Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קר״ת ,91 הרצל רח'
E-mail: tlunot@police.gov,il

מפכ"ל0 לשכת / מטא״ר

 ובתקופות לעבירות בחשד נפתחו אשר התיקים במספר תסתפק מרשתך כי הצהרתך לאור .3
 / שנפתחו התיקים כמות דהיינו: המקורית, לבקשתך ד׳ - ו ג׳ בסעיפים כאמור המבוקשות

 העבירה, ביצוע מועד לפי או התיק פתיחת מועד לפי ,01/03/15 מתאריך החל נסגרו / הוגשו
:להלן המפורט המידע את לרשותך להעמיד החלטנו

 שנסגרו המיקים במות
 חטיבת ידי על

התביעות)העילות(

 אישום כתבי במות
 חטיבת ידי על שהוגשו

התביעות

 שנפתחו התיקים כמות
החקירה גורמי ע״י

העבירה

חוטר
עניין

לציבור

חוסר
ראיות

340 1543 2,232 28,029 איומים

31 53 102 2,145 גבול הסגת

43 125 72 1,081  צעדי נקיטת אי
בחיה זהירות

A התיק. פתיחת למועד בהתאם נגזרה שנפתחו התיקים כמות כי .יובהר
 התיקים לכלל מתייחס זה נתון ־ התביעות חטיבת ע״י שנסגרו האישום כתבי לכמות באשר

. התיק פתיחת למועד קשר ללא ,31/12/16 לתאריך ועד 01/03/15 מתאריך החל שנסגרו

הציבור לתלונות היחידה ק׳

: באתר כתובתנו
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