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שוטרים נגד תלונות אודות נתונים בלתלק מידע חופש בקשת הנדון:
16.4.19 פנייתך 7.5.19 מיום תקין ניהול אישור המצאת:ל בסימוכין

 2262- השנים עבור שוטרים נגד תלונות אודות נתונים לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
. 15.4.19 מיום בבקשתך כמפורט והכל 2018

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

 מוגשות השני וחלקן במשטרה ציבור תלונות למדור מוגשות חלקן שוטרים נגד תלונות לידיעתך .3
ציבור, תלונות מדור של הנתונים להשיג הצלחנו להיום נכון ישראל, במשטרת משמעת למדור

. דיחוי ללא לידך נעבירם משמעת ממדור נתונים קבלת עם

 בשנים שנה כל ישראל למשטרת הוגשו שוטרים נגד תלונות כמה לבקשתך 1 לסעיף במענה .4
: ציבור תלונות למדור שהוגשו התלונות כמות בה טבלה להלן , 2014-2018

תלונות כמות שנה
1544 2014
1195 2015
966 2016
936 2017
344 2018

 המבוקש המידע את לך לתת כדי , בקשתך של זה חלק דוחים אנו לבקשתך 2 לסעיף במענה .5
 חופש לחוק (5) 8 בסעיף לאמור בהתאם סבירה בלתי משאבים בהקצאת צורך יש זה בסעיף
 שעות מאות מצריכה לעיל 4 שבסעיף בטבלה המופיעים התיקים בדיקת . 1998 התשנ״ח המידע
. עבודה דקת דורש תיק וכל בהנחה עבודה

.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
ירושלים. 3 גנו קלרמון רח' משרדנו: כתובת

http://www.police.qov.il


׳6״ ̂° י0* המ׳

fM משטרת ^ l ישראל

. לעיל 5 בסעיף תשובתנו על חוזרים אנו לבקשתך 3 לסעיף במענה .6

 כל ישראל למשטרת והועברו מח״ש ידי על שנסגרו התיקים כמות לבקשתך 4 לסעיף במענה .7
: ציבור תלונות למדור שהועברו התיקים כמות בה טבלה להלן , 2014-2018 בשנים שנה

תלונות כמות שנה
604 2014
617 2015
659 2016
826 2017
813 2018

. לעיל 5 בסעיף תשובתנו על חוזרים אנו לבקשתך 5 לסעיף במענה .8

 בשבתו ירושלים המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאית הנך כי לידיעתך מובא .9
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש

.בברכה,

עו״דובטי,
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