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 16349616 סימוכין:
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3858 פניות: תיק מס'

לכבוד
עו״ד מן, אלעד מר

לקידום הצרכנית התנועה - ״הצלחה״
elad{5)rnan-barak.com בדוא״ל הוגנת כלכלית חברה

מפכ"ל0 לשכת / מטא״ר

ח.נ.,
חשיבת והנחיות נהלי לסבלת 3858 מידע חופש גמשת - להשגות מענה  

------------------------ -----------------------------------------------:יוהני
31.12.2015 ממס בדוא״ל פנייתך ל: בסימוכין

.24.12.2015 ביום על-ידינו אליך שנשלח המענה אודות השגות העלית שבסימוכין בפנייתך .1
:פנייתך עפ״י כמפורט תגובתנו, להלן שבסימוכין, פנייתך את שבחנו לאחר .2

- הענישה למתחמי הנוגעים המגיעות חטיבת נהלי כדבר להשגתד כנוגע א.
 עם יחד זה,. למכתב בצרוף התביעות, חטיבת את המנחה הענישה מתחמי טבלת מצ״ב
 מתחמי וכי להשתנות העשויה התביעות חטיבת במדיניות מדובר כי לזכור חשוב זאת,

.לשינויים נתונים הם ואף ביהמ״ש על-ידי יום של בסופו נקבעים הענישה
 שהועברה בטבלה צויינה לא גם כן ועל נוהל מהווה אינה הענישה מתחמי טבלת כי יצויין
הראשון. במכתבנו אליך

- בסשתד הגשת מועד לאחר שבוטלו הנהלים שגי כדבר להשגתד בנוגע ב.
 הענישה רף את להעלות חפצה התביעות שחטיבת בעת הוצאו אשר ישנות בהנחיות המדובר

בוטלו. וחלקם תוקפו חלקם החטיבה נהלי נבדקו לאחרונה אלה. בעבירות המשפט בבתי
תוקפו. לא גם זאת ולאור מועד באותו בוטלו לא האמורות ההנחיות שתי , טעות בשל

 כי יוער בוטלו. והנהלים הטעות התגלתה החטיבה, נהלי כלל שנבדקו שעה פנייתך, לאחר
באחרים. אלה נהלים להחלפת צפי אין

:להלן כמפורט לעיונך, שבוטלו הנהלים מצ״ב
מגורים. למקום התפרצות בעבירות האכיפה מדיניות - 03.500.00 .1
רכב. גניבות בעבירות האכיפה מדיניות - 03.500.11 .2

- חסויים ותוכנו שכותרתו 03.300,133 נוהל בדבר להשגתד בנוגע ג.
 שנרשם כפי ולא 03.300.133 הינו- חסויה כותרתו שגם הנוהל של מספרו כי יצויין ראשית

בהשגתך.
 בהיותם לעיון מותרים שאינם בנהלים מדובר כי ציינו לבקשתך שניתן הראשון במענה כבר
לחוק (9)14 סעיף אל אותך הפנינו זה, בעניין חסויים. הם וככאלה המודיעין חטיבת נהלי

באתר בתמ1פת
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