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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                             :                           פקס 
 9132מרץ,  13           ,                "ד אדר ב, תשע"טכ         
 313116131: סימוכין 
      21169(: י"מש) פניות תיק' מס 
 212431 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 מן אלעד ד"עו

 "צלחהה" עמותת
 :ל"דוא באמצעות

barak.com-elad@man 
 ,.נ.ח
 

 :  העסקת קרובי משפחה במשטרה212431בקשת חופש מידע  :הנדון

 4282980249פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 4182880249ארכה מיום 

 

 על השיהוי בשליחתו אליך. בראשית המענה התנצלותנו (1

 

 והנתונים המסמכים, המידע פרטי ידיך אתל לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך (2

 :הבאים

 הם בה היחידה, תפקידם, ישראל במשטרת המועסקים המשפחה קרובי פירוט .א

 ראש אישור קיים האם, האמורה ליחידה הצבתם תאריך, גיוסם תאריך, משרתים

 קרוב העסקת היתר אגב שניתנו הנימוקים, המהפקוד כמתחייב להעסקה ש"אמ

 . המשפחה

 קרובי של אחת ביחידה הצבה בקשות לרבות) שסורבו ההעסקה בקשות קבלת .ב

 (.משפחה

 -ו( ג) 0 לסעיפים בהתאם האחרונות השנים בחמש שננקטו הפעולות פירוט קבלת .ג

 .לפקודה( ד)

להיענות לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים החלטנו  (3

 לבקשתך באופן חלקי.

 

לא ניתן להפיק נתונים בצורה ממוחשבת אודות שוטרים המשרתים במשטרת ישראל  (4

ולהם קירבה משפחתית לשוטרים אחרים המשרתים בארגון. ראשית, מפנייתך לא 

mailto:elad@man-barak.com
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ברור באיזו קירבה מדובר, האם מדובר בקרבה ראשונה או שמא קירבה אחרת. 

נתונים בצורה ממוחשבת וללא השקעת משאבים שנית, בכל מקרה, לשם הפקת ה

 ואותו יש לפתח.  שאינו קייםבלתי סבירים יש צורך ליצור ממשק בין מערכות שונות 

 

 נוסף לכך, במסגרת הטיפול בבקשה הוברר:  (5

שעניינן העסקת פניות ) 602 -מספירה ידנית של הבקשות עולה כי מדובר במעל ל .א

 . 0240-0249ים שטופלו בנושא בין השנ (קרובי משפחה

פניות  202 -נמצאות בידינו, ומדובר בכ  0241-0249הפניות המתייחסות לשנים  .ב

 שטופלו.

הפניות מהשנים הקודמות נמצאות בארכיב והגישה אליהן כרוכה בהשקעת זמן  .ג

 ועבודה.

ת יואינן מהוות בקשות אלא בסופו של דבר רק התייעצויצוין כי חלק מהפניות *

 . "י משפחהקרוב"העסקת  ןשעניינ

 

דוחים בקשתך לקבלת חלק מהמידע המבוקש בסעיף א' , אנו לעיל האמורכל לאור  (6

לעיל, זאת לאור השקעת משאבים בלתי סבירה הנדרשת להפקת הנתונים, בהתאם 

, הקובע כי רשות ציבורית 4889-התשנ"ח-( לחוק חופש המידע4) 9סעיף לאמור ב

בה מצריך הקצאת משאבים בלתי  רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר הטיפול

 .סבירה

 

הגורם המקצועי עבר על כל  –זאת ועוד, על מנת להשיב על הבקשה באופן חלקי  (7

הפניות העוסקות בקרובי משפחה וטופלו על ידי מחלקת משמעת בהתאם לפקודת 

עיבדו את הנתונים לצורכי  -"סייגים בהעסקת קרובי משפחה" 28.20.20מטא"ר 

 שעות.  02 -י מדובר בעבודה של למעלה מהבקשה. יצויין כ

 
, הפניות אשר טופלו בנושא קרובי משפחה על ידי הגורם 0240-0246בהתייחס לשנים  (8

הרלוונטי נמצאות בארכיב המשטרתי. עם זאת, בהקצאת משאבים סבירים, הגורם 

 . לקצינים בדרגת ניצבלאתר שלוש בקשות הנוגעות הנ"ל הצליח 

 וך קביעת סייגים למניעת ניגוד עניינים. מתוך הבקשות אושרו ת 0
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שטופלו כבקשות לקבלת היתר חריג להעסקת קרובי להלן הנתונים אודות פניות  (9

 :0241-0249המתייחסים לשנים  , עפ"י הפקודה דלעיל,משפחה

 

 קצין בכיר )נצ"מ ומעלה( קצין נגד שנה

לא  אושר 
 אושר

הופסק 
 הטיפול

לא  אושר
 אושר

הופסק 
 הטיפול

התייעצות בנושא  לא אושר ראוש
 קרובי משפחה

)קצין  4 4 1 9  40 40 9136
בדרגת 

 –נצ"מ 
אושר 

לפרק זמן 
מוגבל 
מאחר 
והקצין 

פרש 
מהמשטרה 

פרק זמן 
 קצר(

)קצין  0
בדרגת 
תנ"צ 
וקצין 
בדרגת 
 נצ"מ(

קצין בדרגת  – 4
תת ניצב. נקבע כי 
אין צורך בהגשת 
בקשה להעסקת 
קרובי משפחה 
מאחר ומדובר 

חידות שונות. בי
עם זאת, הקצין 
חתם על הצהרה 
בה הוא מתחייב 

להימנע ממצב של 
 ניגוד עניינים.

)קצינים  5  4 00 40 0 28 20 9131
בדרגת 
 נצ"מ(

 

 

 ין השניים וזו שכבר משרתת ביחידהבטבלה מפורטת הדרגה הבכירה מב. 

 

 
 מועמדים לגיוסשוטרים  שנה

 לא אושר אושר 

9136 8 2 
9131 48 04 

 

 הנתונים הנ"ל אינם ממוחשבים ונאספו כאמור ידנית  יודגש ויובהר בשנית כי

 ולפיכך עלולים להיות לא מדויקים.

 
)ג( ו )ד( לפקודה  0בחמש השנים האחרונות בהתאם לסעיפים  שננקטו פעולותבנוגע ל (11

בנושא קרובי משפחה, הננו להשיב כי מפכ"ל המשטרה דאז ור' אמ"ש הנחו בפברואר 

ערוך מיפוי של כלל יחידות המשטרה ורשימה של קרובי המשפחה המשרתים ל 0241

 בכל אחת מהן.

במידה ואותרו קרובי משפחה באותה יחידת משטרה, הנחו לערוך בדיקה פרטנית 

באשר לקיומו של היתר ר' אמ"ש להעסקת קרובי משפחה, המתייחס לתפקיד הנוכחי 

להעסקת קרובי משפחה, יש לפעול  שעליו מוצב כל שוטר. ככל שלא קיים היתר חריג
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באופן מיידי להעברת אחד השוטרים ליחידה אחרת )ובמקרה של בני דודים העברה 

לתפקיד אחר שאין בו זיקת פיקוד( או לקבלת היתר ר' אמ"ש להעסקה באמצעות 

 מחלקת משמעת. 

 יודגש כי כל יחידות המשטרה פעלו בהתאם להנחיה זו. 

 

, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא (11

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו

  

 

 

 ,"חבב 
  
 רפ"ק יניב ארקוס,             עו"ד 
 קצין  מדור  תלונות  ציבור ארצי 
 ע4   הממונה  על  חופש המידע 
 
 
 
 


