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5021 מידע: חופש בקשת
לכבוד

תי מר מי יו א ז
 ״THEMARKER״ מגזין

בדוא״ל

ח.נ.
ת ש ק ם גתוגים לקבלת 5021 המידע חופש ב טיי ס טי ט ת ס ם אודו שו  יי

ת נתתי בדבר הפלילי הדיו סדר חולז ;י שור תק
26.7.2017 מיום פנייתך בסימוכין

 נתוני - אכיפה )סמכויות החסד״פ יישום אודות נתונים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
להלן: בתמצית כמפורט ,2012-2016 השנים במהלך ״החוק״(, )להלן: 2007התשס״ח- תקשורת(,

 וגים1י0ה עפ״י לפיו, שניתנו הצווים ומספר לחוק 3 ע'0 לפי שהוגשו הבקשות מספר א.
)ה(. עד )א( משנה בפסקאות

האמור, הסעיף לפי שניתנו ההיתרים ומספר לחוק 4 ,סע לפי 1שהוגש הבקשות מספר ב.
ניתנו. לשמה ה״מטרה" לרבות

 של הזיהוי נתתי כלולים ובו לחוק 7 בסעיף כמוגדר הזיהוי נתוני במאגר המבוצעות הפעולות ג.
 לסעיף בהתאם ובקרה פיקוח המאפשר באופן תועדו אשר הבזק רישיומת בעלי תות1לק כל
סיפא. )ב(7

ביהמ״ש. ע״י ונדחו שהוגשו הבקשות כמות ד.

הסלולר. לחברות שניתן והתשלום שנה מידי הבקשות עלות ה.

 מידע על חל אינו החוק המידע חופש לחוק (9)א() 14 לסע׳ בהתאם כי נציין דברינו, בראשית .2
 שבחנו לאחר זאת, עם יחד ישראל. משטרת של המודיעין מערכי בידי שמוחזק או נאסף שנוצר,

 במסגרת כבעבר לכנסת, הדיווח מתכונת ע״פ וזאת חלקי באופן לה להיענות החלטנו בקשתך את
. תקשורת נתוני לחוק 14 בס׳ השעה הוראת

-א' לסעיף במעגה .3
 חלוקה לפי ואושרו, המשפט לבית לחוק 3 סעיף לפי שהוגשו הבקשות פירוט א׳ גספחב רצ״ב

הצו. שניתן הזמן ופרק לקבל שהותר הנתונים סוג למטרה,

 טבלאות רצ״ב לחוק, 3 סעיף לפי הבקשה הוגשה שבשלה פשע( או )עוון העבירה לסוג הנוגע ככל
.כ׳ גספח רצ״ב - הבקשות הוגשו בהן השנים לפי העבירות את המפרטות

תנו ב תו ר כ ת א : ב
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ה .4 ף במענ -,ב לסעי
ה בפילוח לחוק, 4 סעיף לפי שנתנו וההיתרים שהוגשו הבקשות פירוט להלן ר ט מ  לשמה ל

:נתבקשו

2016 2015 2014 2013 2012 ההיתר מטרת

6,530 5,781 4,754 3,273 2,982 אדם חיי הצלת

2,573 1,815 1,413 1,040 828  העבירה מבצע גילוי
פשע מסוג

414 295 258 168 88 פשע מסוג עבירה מניעת

ף במעגה .5 - o לסעי
 אח״מ ר׳ ובאמצעות להוראותיו בהתאם פעלה ישראל משטרת לתוקפו החוק לכניסת בסמוך

זיהוי. נתוני בדבר המידע קבצי את אליה להעביר בדרישה הבזק, רישיון לבעלות המשטרה פנתה
 הצלת לצרכי השימושים את בו עושה היא ומאז המאגר את המשטרה הקימה הקבצים, קבלת עם

בתקנות. שנקבעו המורשים רשימת עפ״י לדין, עבריינים והבאת עבירות וחקירת מניעה חיים,

ף במעגה .6 - n לסעי
:המשפט בית ידי על ונדחו לחוק 3 סעיף לפי שהוגשו הבקשות פירוט להלן

2016 2015 2014 2013
)אוגוסט(

39 34 50 9 ביהמ״ש ע״י אושרו שלא בקשות

ף במעגה .7 - ה' לסעי
 את המספקות הבזק רישיון לבעלות סבירות הוצאות בהחזר המשטרה מחויבת לחוק, בהתאם
 להחלטת ובהתאם המבוקשת, בתקופה האחרונות, השנים במהלך למשטרה. הדרוש המידע

 סכום שנה מידי 2012-2016 השנים במהלך המשטרה שילמה ,15.7.10 מיום 2037 מס׳ הממשלה
₪. מיליון 6 כ־ של

:מקצוע״ ״בעל של נתונים לקבלת לחוק, 3 סעיף לפי שהוגשו הבקשות פירוט להלן בנוסף, .8

2016 2015 2014 2013
)אוגוסט(

86 54 69 17 דין ע״פ החיסיון בעלי
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 לפגוע כדי בחשיפתם שיש המושחרים, החלקים למעט זה, בנושא הנוגע 03.344.306 נוהל מצ״ב .9
.1998התשנ״ח־ המידע, חופש לחוק (1)ב()9 בסעיף כאמור ישראל, משטרת של התקין בתפקודה

 בשבתו בלוד, מרכז המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .10
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש

בבר

ער׳
1 ב/
הציבור לתלונות היחידה ק׳

א+ב נספחים :לוט
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