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 תיקי אודות סטטיסטי מידע לקבלת 730/19 מידע חופש בקשת
מותנה הסדר ותיקי תביעה ן: ה

26.8.19 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 ותיקי תביעה תיקי , חקירה תיקי אודות סטטיסטי לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .6
. 26.8.19 מיום בבקשתך כמפורט מותנה הסדר

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

 2016- בשנים המשטרה מחוזות לפי בגירים נגד חקירה תיקי מספר - לבקשתך 1 לסעיף במענה .3
. המבוקש המידע בה א׳ כנספח טבלה מצ״ב - 2018

 ליחידות מהמשטרה שהועברו בגירים נגד חקירה תיקי מספר - לבקשתך 2 לסעיף במענה .4
 בה ב׳ כנספח טבלה מצ״ב - 2016-2018 בשנים מהמחוזות אחד בכל המשטרה של התביעה

. המבוקש המידע

 עילות , המשטרה בתחנות שנסגרו בגירים נגד חקירה תיקי מספר - לבקשתך 3 לסעיף במענה .5
 המידע בה ׳1ג כנספח טבלה מצ״ב - 2016-2018 בשנים המשטרה מחוזות לפי בחלוקה , סגירה
 ועילות גנוזים תיקים אודות מידע בה 2ג כנספח טבלה ועוד עבירה לפי גנוזים תיקים אודות
. סגירה

 מותנה להסדר היחידה לטיפול שהועברו חקירה תיקי מספר - לבקשתך 4-5 לסעיף במענה .6
 טבלה מצ״ב - 2016-2018 בשנים המשטרה מחוזות לפי שנערכו המותנים ההסדרים ומספר
. המבוקש המידע בה ד׳ כנספח

 של התביעה יחידות ע״י בגירים נגד שהוגשו אישום כתבי מספר - לבקשתך 6 לסעיף במענה .7
 המידע בה ה׳ כנספח טבלה מצ״ב - 2016-2018 בשנים המשטרה מחוזות לפי המשטרה
המבוקש.

 ולפי עבירה לפי מותנה הסדר ביחידת שנסגרו התיקים מספר - לבקשתך א7 לסעיף במענה .8
. המבוקש המידע בה ו׳ כנספח טבלה מצ״ב - 2016-2018 בשנים המשטרה מחוזות
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ישראלמשטרת

 בעניינם החלטה התקבלה שטרם תיקים מספר או סגירה עילות - לבקשתך ב7 לסעיף במענה .9
 זה חלק דוחים אנו - 2016-2018 בשנים המשטרה ממחוזות אחד בכל מותנה להסדר ביחידות

 סגירה עילות להפיק אפשרות אין , המידע חופש לחוק (3) 8 בסעיף לאמור בהתאם בקשתך של
 שדווח תיקים אודות רק נתונים להפיק ניתן , המותנה ההסדר ביחידות שנגנזו תיקים עבור

. מותנה הסדר בעילת ונסגרו בתנאים עמידה עליהם

 המשטרתית התביעה ביחידת אחרות בעילות שנסגרו התיקים -מספר לבקשתך 8 לסעיף במענה .10
 טבלה מצ״ב - תיק וסטטוס עבירה לפי בפילוח 2016-2018 בשנים המשטרה ממחוזות אחד בכל

 עבירה, סוג , סגירה עילות בפילוח התביעה ע״י שנסגרו תיקים כמות אודות מידע בה 1ז כנספח
 בפילוח התביעה ע״י שנסגרו תיקים כמות אודות מידע בה ׳2ז כנספח טבלה מצ״ב וכן . ומחוז
ומחוז. תיקי, סטטוס , סגירה עילות

 בשבתו ירושלים המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .11
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש

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

המידע חופש על ע/הממונה
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