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 כ"ח חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  26

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0538תיק מס' 
 

 ,לכבוד

  לזכויות האזרח )ע"ר(האגודה –עו"ד  אן סוצ'יו,גב' 

 anne@acri.org.ilי: באמצעות דואר אלקטרונ

 

 , .נג

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

 (03/11/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

שימוש ה לגבי"( מח"ש)להלן: "שהוגשו למחלקה לחקירות שוטרים  אודות תלונותעל מידע לקבל 

שנים האחרונות, לפי שנה; מה התפלגותן לפי  3-בפרט, ביקשת לדעת כמה תלונות הוגשו ב .בטייזר

 ותן של תוצאות הטיפול בתלונות.; ומה התפלגמשטרהב או מרחבים מחוזות

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

על ביחס לתלונות  פרטיםמזינה במערכת הממוחשבת שלה מח"ש אציין כי  ,בפתח הדברים .1

כמו כן, במידע.  ייתכנו אי דיוקיםלכן באופן ידני, נעשית זנת הפרטים , אך השימוש בטייזר

התיק כך ש, מסוים תיקבשלב מתקדם של בירור שימוש בטייזר עולות ביחס להטענות לעיתים 

שתוצאות ייתכן  ,בשל סיבה זו .שימוש בטייזר בעת פתיחתו במערכת יג כתלונה עללא מתו

במסגרת גו בעבר תהיינה שונות מתוצאות שהוצ איתור המידע המבוקש במסגרת פנייה זו,

 פרסומים קודמים.

, עלו טענות במערכת בשלב הראשוני של הזנת התלונה יקים בהםבהתייחס לתנתונים להלן  .2

שתכלל בפועל לשימוש שלא בכל המקרים ה -או לאיום בשימוש בטייזר  בנוגע לשימוש בטייזר

 : בטייזר
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 תיקים: 48נפתחו  2017שנת ל

 שלב
מס' 

 הערות תיקים

 4 נגנזו ללא טיפול
בשל גניזת התלונה ואחת משום שבחומר שהועבר  3מתוכם 

 למח"ש לא הועלו טענות לשימוש בכוח.
נסגרו ללא 

 23 חקירה
  "היעדר התאמה להליך פלילי" בשל 14מתוכם 

 עבירה". "איןבשל  9
נסגרו לאחר 

 15 בדיקה
  "היעדר התאמה להליך הפלילי"בשל  4מתוכם 

 "אין עבירה". בשל 11

נסגרו לאחר 
 5 חקירה

 "אין אשמה"בשל  2מתוכם 
 "חוסר ראיות" בשל 2

"היעדר התאמה להליך פלילי" שהועבר למחלקת  בשלתיק אחד 
 משמעת במשטרת ישראל.

העמדה לדין 
  1 משמעתי

 תיקים: 50נפתחו  2018לשנת 

 שלב
מס' 

 הערות תיקים
 זניחת התלונה 6 נגנזו ללא טיפול

נסגרו ללא 
 30 חקירה

 "אין עבירה"בשל  17מתוכם 
 "היעדר התאמה לחקירה פלילית".בשל  13
ציבור במשטרת ההועברו למחלקת משמעת או ליחידה לתלונות  6

 ישראל.

נסגרו לאחר 
 7 בדיקה

 "אין עבירה"בשל  4מתוכם 
 "היעדר התאמה לחקירה פלילית". בשל  3

 תיק אחד הועבר ליחידה לתלונות הציבור במשטרת ישראל.

נסגרו לאחר 
 4 חקירה

 "חוסר אשמה"בשל  2מתוכם 
 "חוסר ראיות" תיק אחד בשל
"היעדר התאמה להליך פלילי" שהועבר למחלקת תיק אחד בשל 

 משמעת במשטרת ישראל.
 השלמות חקירה או ממתינים להחלטה. 3 פתוחים

 :13.11.2019 ליוםתיקים עד  27נפתחו  2019לשנת 

 שלב
מס' 

 הערות תיקים
 זניחת הבקשה 2 נגנזו ללא טיפול

נסגרו ללא 
 8 חקירה

 "אין עבירה"בשל  3מתוכם 
 "היעדר התאמה לחקירה פלילית".  בשל 5

 אחד הועבר ליחידה לתלונות הציבור במשטרת ישראל.תיק 
נסגרו לאחר 

 "אין עבירה" בשל כולם 3 בדיקה
 בטיפול או ממתינים להחלטה 14 פתוחים
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מידע זה אשר לבקשתך לקבל נתונים בפילוח לפי מחוזות ומרחבי המשטרה, הריני להשיבך כי  .3

 ( לחוק חופש המידע.3)8לפי סעיף דחית נ בקשתך לעניין זה ולכן הציבורית לא קיים בידי הרשות

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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