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18048320 סימוכין:
46/20 מידע חופש מס' 67073 : פניות תיק מס'

רב, שלום

 וכתבי חקירה תיקי אודות סטטיסטיים נתונים לקבלת 46/20 מידע חופש בקשת
בגירים נגד אישום ן:

19.1.20 מיום פנייתך :ל בסימוכין

נגד אישום וכתבי חקירה תיקי אודות סטטיסטיים נתונים לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך א.
: להלן כמפורט 2019 שנת עבור בגירים

 לפי 2019 בשנת המשטרה ממחוזות אחד בכל במשטרה שנפתחו בגירים נגד החקירה תיקי מספר . 1
סטטיסטי. סוג ראשי; עבירה סעיף : רמות לשתי בחלוקה עבירות פילוח

 אחד בכל המשטרה של התביעות ליחידות מהמשטרה שהועברו בגירים נגד החקירה תיקי מספר .2
 סוג ראשי; עבירה סעיף :רמות לשתי בחלוקה עבירות פילוח לפי 2019 בשנת המשטרה ממחוזות

סטטיסטי.
 בשנת המשטרה, ממחוזות אחד בכל המשטרה בתחנת שנסגרו בגירים כנגד החקירה תיקי מספר .3

- ל חלוקה לפי 2019
סטטיסטי. סוג ראשי; עבירה סעיף :רמות לשתי בחלוקה עבירות א.
המשטרה. בתחנת התיק לסגירת העילה ב.

 המשטרה ממחוזות אחד בכל מותנים להסדרים היחידה לטיפול שהועברו החקירה תיקי מספר .4
סטטיסטי. סוג ראשי; עבירה סעיף :רמות לשתי בחלוקה עבירות פילוח לפי 2019 בשנת

 אחד בכל המשטרה תביעות של מותנים הסדרים ביחידת שנערכו המותנים ההסדרים מספר .5
 סוג ראשי; עבירה סעיף : רמות לשתי בחלוקה עבירות פילוח לפי 2019 בשנת המשטרה ממחוזות

סטטיסטי.
 אחד בכל המשטרה של התביעות יחידות על-ידי בגירים כנגד שהוגשו האישום כתבי מספר את .6

 סוג ראשי; עבירה סעיף : רמות לשתי בחלוקה עבירות פילוח לפי 2019 בשנת המשטרה, ממחוזות
סטטיסטי.

 אחד בכל מותנה להסדר ביחידות מותנה( הסדר )שאינן אחרות בעילות שנסגרו התיקים מספר את .7
- ל חלוקה לפי 2019 בשנת המשטרה, ממחוזות

סטטיסטי סוג ראשי; עבירה סעיף :רמות לשתי בחלוקה עבירות א.
בעניינם. החלטה התקבלה שטרם התיקים מספר או הסגירה עילת ב.

 בכל המשטרתית התביעה ביחידות מותנה( הסדר )שאינן אחרות בעילות שנסגרו התיקים מספר .8
- ל חלוקה לפי 2019 בשנת המשטרה ממחוזות אחד

סטטיסטי סוג ראשי; עבירה סעיף : רמות לשתי בחלוקה עבירות א.
בעניינם. החלטה התקבלה שטרם התיקים מספר או הסגירה עילת ב.

. לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר ב.

 אליו הסעיף מספר קיבל הגיליונות משמונת אחד כל לנוחיותך , גיליונות 8 בו אקסל קובץ מצורף ג.
________________________________________________________( 5 סעיף )למעט הגיליון. מתייחס
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ישראלמשטרת

 עבירה סעיף לפי לפלח ניתן ולא מאחר המבוקש המידע להפיק אפשרות אין - לעיל 5 לסעיף במענה ד.
 בהתאם המותנים ההסדרים כל מפורסמים שם המשטרה באתר לעיין תוכל זה בעניין , האישום בכתב

. המידע חופש לחוק (4) 8 בסעיף לאמור

 הסדר ליחידת שהועברו התיקים מתוך הסגורים לתיקים מתייחס 7 בגיליון המידע , לבך לתשומת ה.
 ליח׳ שהועברו התיקים מתוך הסגורים לתיקים מתייחס 8 בגיליון והמידע . 2019 בשנת מותנה

. מותנה הסדר ליח׳ שהועברו לתיקים קשר ללא 2019 בשנת התביעות

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

בברכה

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

המידע חופש על ע/הממונה

קובטי חנא רפ״ק
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