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רב, שלום

 בפירוט מעצרים בעניין הבא המידע לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
הבא:

 ומאגר שוטר מעצר דוחות מאגר מתוך לרבות מעצרים, על סיכומיים נתונים א.
:הבא הפילוח לפי האחרונות, השנים בשבע ממונה, קצין דוחות

רבעונית. זמן חלוקת (1
וכר(. לשחרור, אסמכתא אישום, כתב )הגשת המעצר תוצאות (2
ימים(. מעצרי אחרת, החלטה הליכים, )תום מעצרים סוגי (3
 שאינם מי של המעצרים פילוח על בדגש אוכלוסיה קבוצות לפי חלוקה (4

ואחרים. זרים יהודים, פלסטינים, גם כמו יהודים,
 קצין דוחות מאגר שוטר, מעצר דוחות במאגר מופיע המידע אם פילוח (5

אחר. או ממונה

 על ,26/07/2020 ליום ועד 01/01/2019 מיום החל שנעצרו העצורים רשימת ב.
הבאים: הפרטים פי
המעצר. תאריך (1
המעצר. סוג (2

.9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, המסה ישראל, משטרת :מכתבים למשלוח כתובתנו
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ישראלמשטרת

המעצר. תוצאת (3
המעצר. משך (4
אישום. כתב הוגש האם (5
עבירה. וסוג עבירה קבוצת (6
ועוד(. ישראל תושבי אינם ערבים, )לרבות מגזר (7
המשפט. בית תיק מספר את המשפט, בבית תיק וקיים ככל (8
קצין דוחות מאגר או שוטר מעצר דוחות במאגר מתועד המעצר אם (9

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

 שמפורטים כפי בבקשתך, המבוקשים בפילוחים אקסל, קבצי 8 זה למענה מצ״ב .3
הקבצים. בכותרות

 חוק על הממונה אל לפנות עליך משפט, בתי תיקי אודות מידע לשם כי יובהר
 של זה חלק דוחים אנו האמור, לאור המשפט. בתי בהנהלת המידע חופש

 הקובע ,1998המידע-התשנ״ח- חופש לחוק (5) 8 בסעיף לקבוע בהתאם בקשתך
 בידי נוצר המידע כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי

אחרת. ציבורית רשות

 המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .4
קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש בשבתו בירושלים,
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ממונה.

זו. הודעה

בברכה

 עו״ד ארקוס, יניב רפ״ק
 ארצי ציבור תלונות מדור קצין

המידע חופש על הממונה ע/
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