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718/19 מידע חופש מס׳

 לכבוד
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 למדור ממח״ש שהועברו תיקי אודות נתונים לקבלת 718/19 מידע חופש בקשת
 הנדון:

משמעת

27.12.19 מיום פנייתך :ל בסימוכין

. המענה במתן האיחור על מתנצלים אנו תחילה . 1

 של בעבירה שוטרים של משמעתי לדין העמדה אודות נתונים לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .2
 ידי על אליך הועברה אשר שוטרים לחקירות המחלקה נתוני על נשענת בקשתך כדין- שלא בכוח שימוש

 הועברו אשר חקירה תיקי מס׳ את כללו אלו נתונים המשפטים, במשרד המידע חופש על הממונה
 שימוש של בעבירה שוטר של משמעתי לדין העמדה על החלטה שהתקבלה לאחר משמעת למחלקת

טיפול. להמשך משמעת למחלקת שהועברו התיקים מס׳ אודות נתון כללו וכן , בכוח

 לדין שוטרים הועמדו ממח״ש שהועברו תיקים בכמה הללו- התיקים בגורל עלה מה לדעת ביקשת עוד .3
 בהליכים נקיטה ;בהליכים נקיטה ללא התיק סגירת ;הרשעה ההליך- תוצאת היתה ומה משמעתי

מקרה? בכל נגזר עונש איזה ;פיקודיים/משמעתיים

. חלקי באופן לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .4

 תיק כל בגורל עלה מה לדעת מנת על , תיקים עשרות משמעת למדור ממח״ש מועברים שנה כל במהלך .5
( תיק בכל נגזר עונש איזה משמעתיים / פיקודיים הליכים נקיטת , הליכים נקיטת ללא נסגר )אם ותיק

 דוחים אנו כן על , סבירה בלתי משאבים הקצאת המצריך דבר התיקים כל של ידנית בבדיקה צורך יש
. המידע חופש לחוק (1) 8 בסעיף לאמור בהתאם בקשתך של זה חלק
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:שנה לפי בחלוקה בכוח שימוש של עבירה ביצוע בגין שננקטו המשמעתיים הצעדים אודות נתונים להלן .6

 יחיד דן הליכי מס׳
 של בעבירה שננקטו
בכוח שימוש

 לבית שהוגשו אישום כתבי מס׳
 שימוש של בעבירה למשמעת הדין
בכוח

שנה

8 7 2015

9 17 2016

9 14 2017

5 11 2018

 משמעתי לדין העמדה על החלטה עם ממח״ש התקבלו אשר חקירה תיקי בהם מקרים ייתכנו כי יובהר,
 החלטתם את שישקלו בקשה עם שוטרים לחקירות למחלקה הוחזרו בכוח שימוש של עבירה ביצוע בגין

. במח״ש התקבלה משמעת מדור עמדת מהמקרים בחלק ראייתיים, משיקולים בשנית

 המפורסמים הדין בפסקי לעיין באפשרותך הנאשם על הושת אשר ולעונש ההליך לתוצאות הנוגע בכל .7
ישראל. משטרת של האינטרנט באתר

 כביהמ״ש בשבתו ירושלים המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .8
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים

בברכה,

 עו״ד רפ״קחנא׳קבטי,
תל מדר תקציך  ארצי ציבור ונ

המידע חומש על ע/הממונה
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