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ח.נ.,
התביעות חטיבת והנחיות נהלי למבלת 3858 מידע חופש בקשת הנדון:

18.10.2015 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 לתובעים התביעות חטיבת ונהלי הנחיות העתק לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 קיימות ושהיו הקיימות המשטרתית התביעה הנחיות כל של מרוכזת ורשימה המשטרתיים

ובוטלו.
חלקי. באופן לרשותך, המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2
 היחידים הנהלים שני שהנם הבאים הנהלים נפרדים בקבצים מצ״ב הראשונה, לבקשתך בנוגע .3

:כדלקמן הפירוט עפ״י בהם לעיין וניתן כיום הקיימים
וחידושנו, הליכים לעיכוב בבקשות הטיפול - 03.500.002 נוהל א.
העבירה. ביצוע מיום שנה שחלפה לאחר לדין קטין העמדת - 03.500.012 נוהל ב.

 ביטולי מועד כולל ובהווה, בעבר התביעות חטיבת נהלי רשימת מצ״ב השנייה, לבקשתך בנוגע .4
:שבוטלו הנהלים

ביטול תאריך הערות עיון אפשרות הנוהל שם נוהל מס'
לעיון מותר וחידושנו הליכים לעיכוב בבקשות הטיפול 03.500.002

20/7/14 בוטל הנוהל  של סגירה עילת לשינוי חשוד בבקשת הטיפול
החקירה תיק

03.500.003

20/7/14 בוטל הנוהל  לעתור כוונה על לבימ״ש להודיע תובע חובת
פ חסד״ 49 בפועל-תיקון מאסר לעונש

03.500.005

20/7/14 בוטל הנוהל במשפט זיכוי או העונש קולת על ערעורים 03.500.007
20/7/14 בוטל הנוהל  הליכים בעקבות המוגשת פיצויים תביעת

פלילים
03.500.008

24/12/14 בוטל הנוהל  עבירה נפגעי זכויות חוק עבירות יישום
המשטרתיות התביעה ביחידות

03.500.009

לעיון לא חיסיון־טפסים לתעודת בקשה 03.500.013
20/7/14 בוטל הנוהל  שלא המשטרה החלטת על בעררים הטיפול

לדין להעמיד לא או לחקור
03.500.010
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ביטול תאריך הערות I עיון אפשרות הנוהל שם נוהל מס'
תוקף הנוהל לעיון מותר  מיום שנה שחלפה לאחר לדין קטין העמדת

העבירה ביצוע
03.500.012

לעיון לא חסויה הנוהל כותרת גם 03.300.133
8/12/15 בוטל הנוהל  למקום התפרצות בעברות האכיפה מדיניות

מגורים
03.500.00

8/12/15 בוטל הנוהל רכב גנבת בעברת האכיפה מדיניות 03.500.011
לעיון לא מקוונת מעצרים מערכת הזנת 033.330.03

 שהינם המודיעין חטיבת נהלי והנם לעיון מותרים אינם הקיימים הנוספים הנהלים שני .5
 כי הקובע ,1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק 14 סעיף אל מופנה הנך זה בעניין חסויים*
ישראל. משטרת של והחקירות המודיעין מערכי על יחולו לא זה חוק הוראות

 כביהמ״ש בשבתו מרכז, המחוזי בביהמ״ש זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים

2 מתוך 2 ד1עמ
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