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 24549 ית״צ: תיק מס׳
4320 פניות: תיק מס׳

:לכבוד
פלד דרוד מר

foipeled(ggmail.com בדוא״ל

רב, שלום
 שטופלו התיקים נתתי לקבלת 4320 ממידע חופש בקשת

2012-2015 בשנים המשטרתית בתביעה *ו ׳
 21.7.2016 מיום פנייתך

21.8.2016 מיום ראשונה אורכה ל: בסימוכין
18.9.2016 מיום שנייה אורכה

 שטופלו התיקים כמות אודות סטטיסטיים נתונים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 ונסגרו שנפתחו התיקים כמות לפי עבירה, לכל ביחס ,2012-2016 בשנים המשטרתית בתביעה
 תוצאות בדבר פירוט וכן, אישום, כתב הוגש האם בנפרד, שנה לכל בפילוח הסגירה עילות ופירוט
בנפרד. שנה לכל בפילוח המשפטי, ההליך

חלקי. באופן לרשותך המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

 משטרת סמפכ״ל באישור שנייה לאורכה וההיזקקות המענה במתן השיהוי כי נבהיר כמו-כן, .3
 נתוני את נאמנה שישקף מענה להפיק ומנ״ט( תכנון )אגף ישראל משטרת מניסיון נבע ישראל,
 ועל־כן, צלח לא זה ניסיון אולם, על־ידך, שנתבקשו כפי המשטרתית, התביעה של העשייה

. מנ״ט ידי על שנגזרו כפי הרצ״ב הטבלה נתוני מועברים

 הטבלה ״תביעות״(. )מערכת התביעות חטיבת של המחשוב ממערכת שהופקה טבלה לעיונך רצ״ב .4
 כמות המבוקשים, המועדים עפ״י התביעות בחטיבת שנקלטו התיקים כמות את מפרטת הנ״ל

 שנקלטו התיקים כמות שהוגשו, האישום כתבי כמות האישום, כתבי הוגשו בהם התיקים
 אי ־ חע״צ לציבור, עניין אין ראיות, חוסר :העיקריות הסגירה עילות פירוט תוך נסגרו, ובהמשך
ואחר. פלילית אשמה אין איתור,

סמפכ״ל לשכת / מסא״ר

2015 2014 2013 2012 עבירה / שנה
87183 87236 81790 82352 שנקלטו תיקים .1
56986 60362 58339 55841 אישום כתב בהם שהוגש תיקים .2
46710 50706 49142 48575 שהוגשו אישום כתבי .3
12060 10989 24175 12306 נסגרו ובהמשך שנקלטו התיקים סך .4

5389 5200 5755 5868 ראיות הוסר .5
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כימפפ״ל לשכת / מטא״ר

2015 2013 || 2014 2012 עבירה / שנה
4605 4376 5053 5420 לציבור עניין אין r  .6
927 418 262 263 נאשם / חשוד / נילון איתור אי ־ חע״צ .7
1139 994 799 755 אחר •8

ן 1 פלילית אשמה אין .9

:הנתונים בצד הבהרות מס' לתלו .5
אחד. חקירה לתיק מתייחס שנקלט״ ״תיק המונח א.
 כתבי הוגשו בעניינם התיקים כמות ולכן חקירה תיקי מספר להכיל יכול אחד אישום כתב ב.

האישום. כתבי מכמות גדולה אישום
 על הוחלט מכן ולאחר בתביעות שנקלטו תיקים כוללים נסגרו ובהמשך שנקלטו התיקים סך ג.

חקירות(. או תביעות :קרי הסוגר, לגורם להיזקק אישום)מבלי כתב הגשת ללא סגירתם
 סך כאשר ״אחר״, תחת נכנסה אחרת עילה וכל העיקריות הסגירה עילות את מכילה הטבלה ד.

נסגרו״. ובהמשך שנקלטו תיקים ״סך הוא הסגירות

- בנפרד עבירה לכל ביחס הנתונים לפילוח באשר .6
 הקיימות המגבלות עם יחד בבקשתך, לטפל שביכולתה הקיימת האדם כוח כמות לאור כי יובהר

 שנתבקשו כפי נתונים להפיק ניתן לא בגינן ישראל, במשטרת היום הקיימות התחקור במערכות
 ולאחר הספציפית לבקשה מפורט אפיון הליכי לבצע ראשית מחייבת שבקשתך ומכיוון במלואם,
 משך הצוות, לאנשי המתוכננת העבודה בתוכנית שאינו ייחודי פיתוח הליך יידרש האפיון,
 אנשי של ימים משבוע למעלה על עומד הנדרשים, האפיון הליכי את הכולל בבקשתך, הטיפול
לעיל. שתואר כפי הצוות

 במלואה לה שהיענות מכיוון בנפרד עבירה לכל לפילוח באשר בקשתך דוחים אנו על־כן, אשר
 ,1998התשנ״ח־ המידע״ חופש לחוק (1)8 בסעיף כאמור, סבירה, בלתי משאבים בהקצאת כרוכה
 הקצאת מצריך בה שהטיפול מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע

סבירה. בלתי משאבים

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

בברכה,

פקד ,המי יניב עו״ד
 המידע חופש על ב/הממונה

הציבור לתלונות היחידה ק׳
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