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תש״פ חשון, כ״ו , "פ תש חשון, כ״ו
 102485019 סימוכין:

 )מש״י(: פניות תיק מס׳
840/19 מידע חופש מס׳

2019 נובמבר, 24

לכבוד
לייבוביץ אורן מר

דוא״ל: באמצעות
oren@cannabis.org.il

רב, שלום

קנאביס דו״חות נתוני :840/19 מידע חופש בקשת הנדון:
22/10/2019 מיום פנייתך :ל בסימוכין

:ערים עפ״י בחלוקה הבא, המידע לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

 קנאביס החזקת עבירת כנגד יום מדי שניתנו ש״ח 2,000ו- 1,000 בסך הדו״חות/קנסות כמות א.

.2019 לשנת אוקטובר, ספטמבר, אוגוסט, יולי, יוני, מאי, החודשים במהלך -

הנ״ל. החודשים במהלך בלבד עצמי שימוש בגין שנפתחו סמים עבירות תיקי כמות/מספר ב.

 הנ״ל החודשים במהלך בלבד עצמי שימוש בגין שנפתחו סמים עבירות תיקי כמות/מספר ג.

(.2018) אשתקד

לבקשתך. להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

להלן: כמפורט לערים, ובפילוח ימים עפ״י בחלוקה אקסל, קבצי 3 זה למענה מצ״ב .3

.2019 מאי מחודש החל קנאביס דו״חות כמות -לבקשתך א' לסעיף בנוגע •

 מיום החל בסמים, עצמי שימוש של עבירות תיקי כמות -לבקשתך ב' לסעיף בנוגע •

 בכלל עצמי שימוש לעבירת מתייחסים אלה נתונים כי יודגש .30/10/2019 עד 01/05/2019

קנביס(. מסוג סם בגין רק )ולא הסמים סוגי

 מיום החל בסמים, עצמי שימוש של עבירות תיקי כמות -לבקשתך ג' לסעיף בנוגע •

 בכלל עצמי שימוש לעבירת מתייחסים אלה נתונים כי יודגש .30/10/2018 עד 01/05/2018

קנביס(. מסוג סם בגין רק )ולא הסמים סוגי

 בשבתו בירושלים, המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .4

זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש

בברכה

ס, יניב רפ״ק  עו״ד ארקו
 ארצי ציבור תלונות מדור קצין

המידע חופש על הממונה ע/

תנו ב תו ח כ שלו מ ם ל בי ת כ .9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, המסה ישראל, משטרת :מ

צירת www.police.qov.il בכתובת: המשטרה באתר מקוון 0טופ למלא יש קשר: לי
ת ב תו רדנו: כ ש 1 מתוך 1 עמודירושלים. 3 גנו קלרמון רח' מ
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