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 - בלמס -
 המשפטי                      יעוץהי                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0200דצמבר,  02                              "ו כסלו, תשפ"גכ  
 22885500: סימוכין 
      (: ישן)       522821(: י"מש) פניות תיק' מס 
 222700 מידע חופש' מס 

 
 לכבוד 

 מהתנועה לחופש המידע  –מר אורי סולד 
  foi@meida.org.ilבמייל 

 
 ,רב שלום

 
 נציגויות משטרת ישראל בחו"ללקבלת מידע אודות  222700בקשת חופש מידע  :הנדון

  298900פנייתך שהתקבלה ביום  :ל בסימוכין 
  15911900מענה חופש מידע מיום 

  16911900פנייתכם מיום 
 

 ישראל משטרת לנציגויות הנוגעים הבאים לקבלת פריטי המידע לקבל ביקשת 298900מיום  בפנייתך .1
 :להלן ובפירוט בנפרד שנה כל עבור 2018-2022לשנים  ל"בחו
 ;ל"בחו ישראל משטרת נציגויות רשימת 9א
האמור  את ,המבוקש הזמן פרק עבור משפחותיהם בני לרבות ל"בחו המשטרה נציגי ספר 9ב

  ;ושנה דרגה ,תפקיד , מדינה למיקום בחלוקה
 השתתפות המשטרה/לעלויות וחלוקה התייחסות תוך ,מדינה בכל נציגות כל של הכוללת העלות 9ג

 ;אחרת נלוות עלות וכל ורווחה ,בריאות ,חינוך תשלומי ,דירה בשכר
 ;הכוללת עלותם מה לנציגות מאבטחים/אבטחה שקיימת ככל 9ד
 .הנציגויות לטובת המדינה מתקציב המשולמות אחרות הוצאות החזרי 9ה

 
( לחוק חופש המידע 8)א() 12את בקשתך בהתאם לאמור בסעיף דחינו  15911900נו מיום לבמענה ש .2

אשר קובע "הוראות חוק זה לא יחולו על מערכי המודיעין והחקירות של שמטרת ישראל  1889-,תשנ"ח 
וזאת מאחר ונציגויות משטרת ישראל בחו"ל כפופות זק בידיהם " ועל מידע שנוצר , שנאסף או שמוח

 הן פיקודית והן מקצועית לאגף החקירות והמודיעין במשטרה 9
 

אלינו בעקבות שיחתה של מנכ"לית התנועה לחופש המידע הגב' רחל אדרי עם  פנית 16911900בתאריך  .3
נציין כי בשיחה הנ"ל הגב' 9 המענה שלנו הממונה על חופש המידע במשטרה וביקשת לשקול מחדש את 

רחל אדרי צמצמה את הבקשה וביקשה להסתפק בכמות נציגויות המשטרה בחו"ל ואת העלות  הכוללת 
 של הנציגויות 9 

 
  נציגים הפרוסים ברחבי העולם9 10 באשר לכמות הנציגויות נשיבך כי למשטרת ישראל   .4

 
שכר - הנחיות נציבות שירות המדינה והוראות משרד האוצר מערך נציגי מ"י פועל ע"פבאשר לעלויות ,   .5

 9  ותנאי שירות בחוץ לארץ  
 

 ש"כביהמ בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6
 9זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים

 

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע7הממונה  על  חופש  המידע 

http://www.police.gov.il/
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