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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                               :                         פקס 
 9102אוקטובר  01    ,              י"א בתשרי, התש"פ 
 : סימוכין 

מס' חופש מידע     : פניות תיק' מס   
  

 לכבוד 
 ד"ר גיא לוריא 

   מייל ב
 

 ,רב שלום
 

 לקבלת נתונים אודות תלונות נגד שוטרים בקשת חופש מידע  :הנדון
  9.0.68המצאת אישור ניהול תקין מיום  66.2.68פנייתך  :ל בסימוכין 

 השלמת מענה

 להלן השלמת מענה : 6.62.68מיום  נה שלנו אליךבהמשך למע .6
 

לבקשתך כמות התיקים שנסגרו על ידי מח"ש והועברו למשטרת ישראל כל שנה  2-0 פיםבמענה לסעי .0
 :  משמעת ,  להלן טבלה בה כמות התיקים שהועברו למדור ותוצאות טיפול   0262-0269בשנים 

 

 שהתקבלו תיקים מספר  שנה

 ש"ממח משמעת במחלקת

 בתיקים טיפול תוצאות

 **למשמעת הדין לבית אישום כתבי 16 690 0262

 אשמה/ראיות מחוסר שנסגרו תיקים 14

/ פיקודי לטיפול הועברו תיקים  030

 .ביחידה משמעתי

 **למשמעת הדין לבית אישום כתבי 10 025 0260

 .אשמה/ראיות מחוסר נסגרו תיקים 19

/ פיקודי לטיפול הועברו תיקים 030

 .ביחידה תימשמע

 **למשמעת הדין לבית אישום כתבי 12 022 0266

 .אשמה/ראיות מחוסר נסגרו תיקים 00

/ פיקודי לטיפול הועברו תיקים 060

 .ביחידה משמעתי

 **למשמעת הדין לבית אישום כתבי 10 690 0269

 .אשמה/ראיות מחוסר נסגרו תיקים 11

/ פיקודי לטיפול הועברו תיקים 099

 .ביחידה משמעתי

 **למשמעת הדין לבית אישום כתבי 12 052 0269

 .אשמה/ראיות מחוסר נסגרו תיקים 11

/ פיקודי לטיפול הועברו תיקים 004

 ביחידה משמעתי

 

 מערכתי טיפול+  אישום כתב: למשל) הרלוונטי ובפרמטר החשודים במספר בתלות אחד מתיק נגזרות מספר תתכנה** 

 (.ביחידה
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 המגיעים התיקים שכן, מינם או המתלוננים זהות אודות  נתונים משמעת מחלקת בידי איןש לציין .5
 לפתוח נדרש המידע את לאתר בכדי, מקום מכל. ים/המתלונן זהות לגבי מיפוי עוברים אינם ש"ממח

אי לכם אנו . רבות עבודה שעות שיצריך מה, ידני מיפוי ולבצע ש"למח מכבר שהוחזרו התיקים את
 רשות, 6899 – ח"התשנ, המידע חופש לחוק( 6)9 בסעיף לאמור בהתאםדוחים חלק זה של בקשתך 

 .סבירה בלתי משאבים הקצאת מצריך בה הטיפול אם מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית
 
 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .2

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

 

  

 בברכה, 
  
 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע9הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 




