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מענה השלמת
: מענה השלמת להלן 6.10.19 מיום אליך שלנו למענה בהמשך .1

 שנה כל ישראל למשטרת והועברו מח״ש ידי על שנסגרו התיקים כמות לבקשתך 4-5 לסעיפים במענה .2
: משמעת למדור שהועברו התיקים כמות בה טבלה להלן , טיפול ותוצאות 2014-2018 בשנים

בתיקים טיפול תוצאות  שהתקבלו תיקים מספר
ממח״ש משמעת במחלקת

שנה

 ”למשמעת הדין לבית אישום כתבי 74

 ראיות/אשמה מחוסר שנסגרו תיקים 76

 פיקודי/ לטיפול הועברו תיקים 131

ביחידה. משמעתי

172 2014

 למשמעת** הדין לבית אישום כתבי 75

 ראיות/אשמה. מחוסר נסגרו תיקים 72

 פיקודי/ לטיפול הועברו תיקים 131

ביחידה. משמעתי

243 2015

 למשמעת** הדין לבית אישום כתבי 79

 ראיות/אשמה. מחוסר נסגרו תיקים 51

 פיקודי/ לטיפול הועברו תיקים 141

ביחידה. משמעתי

244 2016

 למשמעת** הדין לבית אישום כתבי 81

 ראיות/אשמה. מחוסר נסגרו תיקים 70

 פיקודי/ לטיפול הועברו תיקים 122

ביחידה. משמעתי

185 2017

 למשמעת** הדין לבית אישום כתבי 89

 ראיות/אשמה. מחוסר נסגרו תיקים 70

 פיקודי/ לטיפול הועברו תיקים 116

ביחידה משמעתי

230 2018

 מערכתי טיפול + אישום כתב )למשל: הרלוונטי ובפרמטר החשודים במספר בתלות אחד מתיק נגזרות מספר תתכנה **
ביחידה).

.9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, המסה ישראל, משטרת :מכתבים למשלוח כתובתנו
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ישראלמשטרת

 המגיעים התיקים שכן מינם, או המתלוננים זהות אודות נתונים משמעת מחלקת בידי שאין לציין .3
 לפתוח נדרש המידע את לאתר בכדי מקום, מכל המתלונן/ים. זהות לגבי מיפוי עוברים אינם ממח״ש

 אנו לכם אי רבות. עבודה שעות שיצריך מה ידני, מיפוי ולבצע למח״ש מכבר שהוחזרו התיקים את
 רשות ,1988 - התשנ״ח המידע, חופש לחוק (1)8 בסעיף לאמור בהתאם בקשתך של זה חלק דוחים

סבירה. בלתי משאבים הקצאת מצריך בה הטיפול אם מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית

 בשבתו ירושלים המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאית הנך כי לידיעתך מובא .4
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש

בברכה

עו״ד קובטי, אנחרפ״ק-
 ארצי ציבור תלונות מדור קצין

המידע חופש על ע/הממונה

.9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, המסה ישראל, משטרת :מכתבים למשלוח כתובתנו
www.police.qov.il בכתובת: המשטרה באתר מקוון 0טופ למלא יש קשר: ליצירת
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