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4616 מידע חופש

ח.נ.,
 שירות חוק עפ״י דיווחים נתוני לקבלת 4616 המידע חופש בקשת

1979תש״מ- )מתנות(, המדינה ן:

12.1.2017 מיום בקשתך סימוכין:

לבקשתך. המענה במתן שחל השיהוי על מתנצלים אנו .1

 דיווחי של העתקם( )לרבות הדיווחים פירוט את לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בבקשתך .2
 נוכח ובמיוחד 1979התש״ם- )מתנות(, המדינה שירות לחוק בנוגע ישראל במשטרת ציבור עובדי
 לקבל ביקשת כמו-כן, .2012-2016 השנים במהלך זה, לחוק )א(3 בסעיף הקבועה הדיווח, חובת

 ומקבלה המתנה נותן זהות מהותן, שוויין, קבלתן, תאריך שהתקבלו, המתנות פירוט את גם
במתנה. הטיפול ואופן

 המידע להעמיד החלטנו הרלבנטיים, השיקולים את ושקלנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .3
חלקי. באופן בידיך

 לפגיעה מחשש המתנות, נותני זהות את לידיך להעביר ניתן לא מהמקרים בחלק כי נבהיר, .4
 )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק (3)א()9 לסעיף מופנה הנך זה, בעניין בפרטיותם.

 בחוק כמשמעותה בפרטיות, פגיעה מהווה שגילויו מידע תמסור לא ציבורית רשות ״החוק״(,
 וכן שוטרים שקיבלו מתנות ובה בטבלה זאת, עם יחד ,1981התשמ״א- הפרטיות, הגנת

 נותן אפיון צויין מתנה כל מול אל המפכ״לים, שקיבלו התשורות את הכוללות בטבלאות
וכיו״ב(. פרטי אדם )מוסד, המתנה

. שוטרים שקיבלו מתנות פירוט ובה טבלה מצ״ב, .5

:המפכ״לים שקיבלו למתנות הנוגע בכל .6

 המתנות רשימת ובה אלשיך״, רוני רנ״צ מתנות ״טבלת הנקראת טבלה רצ״ב א.
 ,מצאנו המענה במתן שחל העיכוב בשל אלשיך. רוני רנ״צ המכהן, המפכ״ל שקיבל

 המתנות את בה ולכלול אלשיך המפכ״ל שקיבל המתנות רשימת את להרחיב לנכון
. 2017 שנת לסוף עד שהתקבלו
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 רשימת ובה דנינו״ המפכ״ל בתקופת מתנות ״טבלת הנקראת טבלה מצ״ב כן, כמו ב.
כהונתו. במהלך דנינו יוחנן רנ״צ היוצא, המפכ״ל שקיבל המתנות

 מצ״ב , אושרה ובקשתו מתנות 4 לידיו לקבל דנינו המפכ״ל ביקש פרישתו עם ג.
הימני. ״בטור ״** הסימון ידי על בטבלה מסומנות אלה מתנות , זה בעניין החלטה

 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

בברכה

עו״ד , קובטי חנא רפ״ק
 המידע /חופש -על—ב/׳הממתה

הציבור לתלונות היחידה ק׳

תנו ב תו ח כ שלו מ ם ל תבי .9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, המסה ישראל, משטרת :מכ
 www.police.qov.il בכתובת: המשטרה באתר מקוון 0טופ למלא יש קשר: ליצירת
ת ב תו שרדנו: כ 2 מתוך 2 עמודירושלים. 3 גנו קלרמון רח' מ
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