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RE: תשובה להשגה: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו -2015
19-0249

[Hofesh.Meida [Hofesh.Meida@justice.gov.il
יום שלישי 24 ספטמבר 2019 13:05  נשלח:

  אל:

  
, שלום 

לאחר בירור מעמיק, עולה אכן אותרו אי דיוקים בנתונים שהועברו ואנו מתנצלים על כך.
אם כן, לאחר בדיקה חוזרת, להלן הנתונים המתוקנים:

 
שנת 2015:

 
חומר משטרתי – 2,079
תלונות יזומות – 4,241

סה"כ פניות למח"ש – 6,320
 

שנת 2017:
 

חומר משטרתי – 2,216
תלונות יזומות – 3,549

סה"כ פניות למח"ש – 5,765
 

אבהיר, שהנתונים שהוצגו לעיונך נאספו באופן ידני, על ידי הפרקליטים במח"ש, אשר מבצעים זאת נוסף על תפקידם. המדובר
למעשה בחישובים עצמאיים, לעיתים בדרך של הסקה חשבונאית וחישובים, המבוססים על מידע שנאסף מגורמים שונים

בנקודות זמן שונות. כמו כן, לא מן הנמנע שטעות סופר בשלב מקדים, או אי דיוקם של נתוני הבסיס, יובילו להצגת נתונים
שגויה.

 
לכן, אנו מודים לך שהסבת את תשומת ליבנו לנושא והענקת לנו בסבלנות את האפשרות לתקן את תשובתנו.

נשמח לעמוד לרשותך בעתיד.
 

בכבוד רב,
 

מיטל כץ, עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654
 

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!

 
 <From: 

Sent: Friday, September 13, 2019 7:38 PM
<To: Hofesh.Meida <Hofesh.Meida@jus�ce.gov.il

Subject: RE: תשובה להשגה: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 
 

שלום מיטל,
 

.( תודה על תשובתכם מיום 8.8.19, לשאלתי ביחס לבקשת חופש המידע שלי (מס' התיק 
 

אני מצטער, אבל לפי החישוב שלי חלק מהנתונים שמסרתם לי בתשובתכם האמורה עדיין אינם מתיישבים עם הנתונים
) מיום 12.6.19. שמסרתם לי בתשובתכם לבקשת חופש המידע שלי (מספר התיק אצלכם 13

 
בתשובה בתיק ציינתם בסעיף 2 שבשנת 2015 נתקבלו במח"ש 6,320 פניות (כולל חומר משטרתי) ובשנת

2017 נתקבלו במח"ש 5,763 פניות (כולל חומר משטרתי). לעומת זאת, בתשובתכם האמורה להשגה שלי בתיק
 ציינתם ביחס לשנת 2015 שנתקבלו במח"ש 2,079 פניות בחומר המשטרתי ו-4,621 תלונות יזומות במנגנונים אחרים,
ובשנת 2017 נתקבלו במח"ש 2,216 פניות במסגרת החומר המשטרתי ו-4,947 תלונות במנגנונים אחרים, כלומר סך הכל
6,700 פניות בשנת 2015 וסך הכל 7,163 בשנת 2017. כלומר, קיים פער בין הנתונים בשנים האלה בין התשובות שלכם.
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יש פער של 380 תלונות בשנת 2015 (6,700 לעומת 6,320) ובשנת 2017 יש פער של 1,400 תלונות (7,163 לעומת
  .(5,763

 
אודה על הבהרתכם מהם הנתונים הנכונים.

 
בכבוד רב,

גיא
 

ד"ר גיא לוריא | המכון הישראלי לדמוקרטיה
The Israel Democracy Institute |Dr. Guy Lurie

________________________________________

[Hofesh.Meida@justice.gov.il]  Hofesh.Meida :מ
  נשלח: יום חמישי 08 אוגוסט 2019 15:26

  אל: 
  נושא: תשובה להשגה: בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 

, שלום 
אני מתנצלת על העיכוב במסירת מענה לשאלתך.

מצ"ב הבהרתנו.
 

בכבוד רב,
 

מיטל כץ, עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654
 

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!

 
 
 
 

 Guy Lurie :From
Friday, July 5, 2019 4:30 PM :Sent

<Hofesh.Meida@jus�ce.gov.il>  Hofesh.Meida :To
RE   :Subject: תשובה לבקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו

 
תודה רבה, מיטל.

 
יש לי שאלה בעקבות תשובתכם. יש חוסר התאמה בין המספר הכולל של הפניות המתקבלות במח"ש בשנה לפי

 . תשובתכם הזו לבין המספר הכולל של הפניות המתקבלות במח"ש לפי התשובה שלכם אלי שמספרה 
 

ראי טבלת אקסל מצ"ב שבה ניתן לראות את הפער בין המספר הכולל של הפניות שמתקבלות במח"ש לפי תשובתכם
. מספר   לעומת המספר הכולל של הפניות לפי תשובתכם שמספרה 

 
אשמח לשוחח עמך או עם מי שקיבץ את הנתונים הללו כדי להבין מה פשר הפער הזה.

 
בתודה מראש,

גיא
 

ד"ר גיא לוריא | המכון הישראלי לדמוקרטיה
The Israel Democracy Institute |Dr. Guy Lurie

________________________________________
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[Hofesh.Meida@justice.gov.il]  Hofesh.Meida :מ
  נשלח: יום חמישי 04 יולי 2019 19:19

  אל: 
  נושא: תשובה לבקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו

שלום רב,
מצ"ב תשובתנו לבקשתך,

 
בכבוד רב,

 
מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים
טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654

 
"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך

את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!
 
 
 

 Hofesh.Meida :From
Sunday, May 5, 2019 1:59 PM :Sent

 :To
Subject: אישור בקשה לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח-1998 - מספרנו 

 
שלום רב,

 
מאשרת קבלת פנייתך המצורפת.

הבקשה תועבר לבירור הגורמים הרלוונטיים. עם סיום הבירור נשיבך עניינית.
 

בכבוד רב,
 

מיטל כץ, עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים

טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654
 

"כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות 'בכתובתkolzchut.org.il/justice : כי יש לך
את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך"!

 
 
 

  :From
Sunday, May 5, 2019 11:02 AM :Sent

<Hofesh.Meida@jus�ce.gov.il>  Hofesh.Meida :To
Subject: בקשה לפי חוק חופש המידע - בקשה שנייה בנושא מח"ש

 
שלום מיטל,

 
בהמשך לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגשתי לפני כשלושה שבועות, מצ"ב בקשה שנייה שלי בנושא מח"ש.

 
בברכה ובתודה מראש,

גיא
 

ד"ר גיא לוריא | המכון הישראלי לדמוקרטיה
The Israel Democracy Institute |Dr. Guy Lurie

________________________________________
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