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 פעילות אודות סטטיסטי מידע לקבלת 727/18 מידע חופש בקשת
2013-2018 בשנים החקירות ומערך התביעה מערך ן: ה

31.12.18 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 החקירות ומערך התביעה מערך פעילות אודות מידע לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
: להלן כמפורט 2013-2018 בשנים

 שנה ולכל הבא הפירוט פי על ,2013-2018 לשנים שנתית בחלוקה המשטרתית התביעה פעילות א.
:בנפרד
שנפתחו התביעה תיקי מספר .1
אישום כתבי הוגשו בהם התביעה תיקי מספר .2

אישום כתב הוגש שלא ככל הסגירה עילת ופירוט לתביעה הועבר שעניינם החשודים מספר .3
אישום כתב נגדם שהוגש הנאשמים מספר .4

שהורשעו הנאשמים מספר .5

 העיקרית העבירה קבוצת לפי ובחלוקה 2013-2018 לשנים שנתית בחלוקה החקירות מערך פעילות ב.
הבא: הפירוט פי על

שהוגשו התלונות מספר .1
שנפתחו החשיפה תיקי מספר .2
הסגירה ועילת כאמור התלונות מתוך שנסגרו החקירה תיקי מספר .3
המשטרתית לתביעה שהועברו החקירה תיקי מספר .4
 ותוצאות הסגירה עילת החקירה, סיום בדבר מתלוננים מצד הערערים או הפניות מספר .5

הערער או הפנייה
 הפנייה ותוצאת הסגירה עילת החקירה, סיום בדבר חשודים מצד הערערים או הפניות מספר .6

הערער או

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

חקירה בתיקי מדובר , לבקשתך 1א בסעיף שציינת כפי תביעה״ ״תיקי המונח קיים לא .3
. לתביעות שהועברו חקירה תיקי מספר צוינו שלהלן בטבלאות , לתביעות שמועברים
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 מתלוננים מצד ופניות עררים בעניין ממוחשב מידע בידינו אין לבקשתך 6ב ו- 5ב סעיפים לעניין .4
 חופש לחוק (3) 8 בסעיף לאמור בהתאם בקשתך של זה חלק דוחים אנו לכן , חשודים מצד ו/או

. המידע

סגירה ועילות תיקים סטטוס פירוט בה א׳ כנספח טבלה מצ״ב .5

. סטטיסטית קבוצה לפי חשיפה בעבירות תיקים סטטוס פירוט בה ב׳ כנספח טבלה מצ״ב .6

 בשבתו ירושלים 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,

רפ״ק  עו״ד חנאקובטי, ן
 ארצי תלונותציבור ^קצין-מדור
המידע חופש- על ע/הממונה
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