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 לכבוד
 שמואל הורביץ ד"עו

 :ל"דוא באמצעות
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 ,נ.ח
 

 : קבלת נתונים אודות דו"חות קורונה588/21בקשת חופש מידע  :הנדון
 26/05/2021פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 דו"חות קורונה, כמפורט: אודות מידע לקבל ביקשת, שבסימוכין בפנייתך .1

ועד מאי  2020ם ממרץ קנות הקורונה, לפי חודשים קלנדרייהדו"חות של תנתוני חלוקת  .א

, בציון סוג העבירה שבגינה נרשם הקנס וגובה הקנס, בהתאם לתחנות המשטרה 2021

 הרלוונטיות.

כמות הפעילויות היזומות לאכיפת קורונה בבתי כנסת, וילות פרטיות, חוף הים, ברים,  .ב

לנבי, כיכר דיזנגוף, כיכר הבימה, מועדונים, שד' שווקים )שוק מחנה יהודה למשל(, א

רוטשילד, אוניברסיטאות, חנויות לבחינת כמות נוכחים, מבצעים יזומים לחיפוש עוברי 

 חוק שאינם דתיים, קברי צדיקים.

נתונים אודות בקשה להשפט או לביטול הדו"ח לגבי כל אחד מהדו"חות, ככל והוגשו  .ג

מספר כתבי אישום שהוגשו ומספר התיקים בהם היה בקשות אלו. כמו כן נתונים לגבי 

 גמר דין או פסיקה, ככל וישנם.

בכמה תיקים שאנשים ביקשו להשפט על קנסות קורונה, המאשימה חזרה מכתב  .ד

האישום או שכתב האישום בוטל או שהיה זיכוי )בחלוקה לפי שלוחות תביעה או לפי 

 בתי המשפט(.

שערים בירושלים, לפי חודשים בשכונת מאה נתונים אודות מספר הדו"חות שניתנו  .ה

, בציון סוג העבירה שבגינה נרשם הקנס. כמו כן, 2021ועד מאי  2020קלנדריים ממרץ 

נתונים אודות מספר הדו"חות מתוכם ששולמו ומספר הדו"חות שבוטלו וכן מספר 

 מקבלי הדו"חות הממתינים להשפט.

ונים ומתוכם מספר הדו"חות נתונים אודות מספר הדו"חות שניתנו באירועים ש .ו

"חות ששולמו ומספר הדו"חות שבוטלו. כמו כן נתונים אודות מספר מקבלי הדו

 באירועים אלו הממתינים להשפט )כמפורט בבקשתך(.
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 לבקשתך להיענות החלטנו טייםוונהרל השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 באופן חלקי.

 

, המבוקש המידע ובו זה למענה כנספח אקסל קובץמצ"ב  -בנוגע לסעיפים א, ג', ה' לבקשתך .3

 בהתאם ללשוניות.

 

 שאין התברר במשטרה הרלוונטיים הגורמים מול מבדיקה -בנוגע לסעיפים ב' ,ד' לבקשתך .4

, לחוק( 3) 8 לסעיף בהתאם המבוקש לדחות החלטנו לכן,  המבוקש המידע את להפיק דרך

 את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע

 .ברשותה מצוי שאינו או המידע

 

מים תיקי קייים אשר פירטת בבקשתך, האירוע בגיןכידוע לך,  -בנוגע לסעיף ו' לבקשתך .5

 תחת חוסים אינם חקירה חומרי שכן, חלק זה בבקשתך דוחים אנו האמור לאור. חקירה

(, 1998-ח"התשנ) המידע חופש לחוק( 8( )א)14 בסעיף האמור י"עפ זאת ,המידע חופש חוק

 לאור וכן חקירה לצורכי שנוצר או שנאסף מידע לגבי יחולו לא זה חוק הוראות כי הקובע

, שנוצר מידע ועל גופים על יחולו לא זה חוק הוראות כי הקובע, לחוק( 9( )א) 14 סעיף

 .ישראל משטרת של והחקירות המודיעין מערכי בידי שמוחזק או שנאסף

 

. הרלוונטית המשטרה לתחנת לפנות עליך, המבוקש המידע לקבלת האפשרות בחינת לשם .6

 ולכללים להנחיות בהתאם בקשתך את תבחן, לכך המוסמכת שהיא, החוקרת היחידה

 .המדינה פרקליט של 14.8 הנחיה י"עפ זה מסוג בקשות על החלים

 :ל"הנ להנחייה קישור להלן לנוחיותך

file:///C:/Users/Administrator.YATZINTCC/Downloads/014.8%20(1).pdf 

 

 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד ורתלע רשאי הנך כי לידיעתך מובא .7

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ

  

 

 בברכה, 

  

 רפ"ק חנא קובטי,           עו"ד 
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע/הממונה  על  חופש  המידע 
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