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התביעות)מלילי( חטיפת הנחיות ספלה :161/18 המידע חומש בקשת הנדון:
13.4.2018 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 וכן המידע חופש בחוליית גברי חילופי בשל זאת המענה, במתן העיכוב על מתנצל הריני המענה, בפתח .1
לירושלים. ברמלה הממשלה מקריית המשרדים העברת בשל

 בתביעה לתובעים המופנות ההנחיות מלוא את לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .2
 והנחיות למעצר, והבקשות המעצרים לדין, העמדה מדיניות בדבר הנחיות ובפרט המשטרתית

 ותוכן/ תאריכי לרבות שונו ו/או שבוטלו הנחיות לרבות זאת הדין. וגזירת לעונש בקשות בדבר
השינוי. הביטול/ נוסח

 שונות בעבירות לבקש שיש הענישה מתחמי בדבר ההנחיות קבצי את לבקשתך צירפת כן כמו .3
 הנחיה לכל והתיקון ההנחיות של העדכון תאריכי את להיום, נכון העדכנית הטבלה וביקשת
והנחיה.

חלקי. פאופן לרשותך המידע את להעמיד החלשנו למידע בגקשתך שעיינו לאחר .4
 לבקש שיש הענישה מתחמי בדבר להיום נכון המעודכנות ההנחיות קבצי לקבלת בקשתך לעניין .5

 חטיבת ראש הנחיית כ״כ השונות, בעבירות ענישה מתחמי טבלת מצ״ב שונות־ בעבירות
 הולם עונש מתחמי בגיבוש התביעתי הדעת שיקול ״הכוונת בדבר 24/05/2018 מיום התביעות

 היינו מפיון, עזר פלי פפחינת אד הינה הטבלה להנחיה, בהתאם כי יובהר ;עונשית״ ועתירה
.מחייפת ואיננה פיווו״ ״קריאת

:כדלקמן ההנחיות מצ״ב המשטרתית, בתביעה לתובעים המופנות ההנחיות קבלת לעניין .6
עבודה״. שיטת בפועל- מאסר לעונש לעתור פוונה על ״הודעה א.
מסופן״. סם גידול של בעבירה לדין העמדה ״מדיניות ב.
 הפניסה לחוק בניגוד והעסקה הלנה הסעה, שב״ח, בעבירות לדין והעמדה ענישה ״מדיניות ג.

״.1952- התשי״ב לישראל,

.9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, המטה ישראל, משטרת מכתבים: למשלוח כתובתנו
? מתור 1 מ!ד1ו www.police.qov.il בכתובת: המשטרה באתר ו1זו7מ 0טופ למלא יש קשר: ליצירת
י ירושלים. 3 גנו ן1יח־קלרמ משרדנו: כתובת
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 להנחיות כפופות ישראל משטרת של הפלילית התביעה יחידות נוספות־ אחרות הנחיות לגבי .7
 ההנחיות את ומתווים הכללית התביעה את מנחים אשר המדינה, ופרקליט לממשלה היועמ״ש

 זה לעניין בקשתך לפיכך שבמרשתת, המשפטים משרד באתר זמינות אלו הנחיות הרלוונטיות.
(.1998 - המידע)תשנ״ח חופש לחוק (5) 8 בסעיף האמור עפ״י נדחית

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

בב״ח

עו״ד ארקוס, יניב רפ״ק
 ארצי ציבור תלונות מדור קצין

המידע תופש על הממונה ע/

ה ת ב תו .9720045 □,ירושל 1 גיארח שייח הארצי, המסה ישראל, משטרת מכתבים: למשלוח כ
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