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לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות תיקי החקירה במסגרתם  979302בקשת חופש מידע  :הנדון
 נעשה שימוש בסיוע אזרח

  595388פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

  את המידע שלהלן : לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 

במסגרתם נעשה שימוש בסיוע של אזרחים )שאינם   - 0285משנת  -מספר חקירות המשטרה .א
חשודים ושאינם נותני עדות( כחלק מפעילות חקירתית לשם ביסוס חשדות ו3או עילת מעצר וביצוע 

הם3 זולתם ובטרם הם הוכרזו כחשודים, ככל שהוכרזו יפעולת דיבוב בטרם מעצרם של מקורב
 ככאלה . 

 ה מקרים אזרחים אלו קיבלו ו3או מקבלים תמורה בעד פעולתם בכסף ו3או בשווה כסף. בכמ  .ב

 ועד היום 0285משנת  –שנה ושנה מספר האזרחים בהם עשתה המשטרה שימוש כמפורט לעיל בכל   .ג

בכמה מהחקירות נעשה שימוש בחומרי החקירה שנוצרו עקב מעורבות אזרחים שהופעלו כאמור  .ד
 בסופו של דבר כתב אישום.  ובכמה מקרים הוגש

הנהלים ו3או ההנחיות התקפים ואלו שהיו בתוקף בעבר גם אם בוטלו, בכל הנוגע לשימוש  .ה
ככל שלא קיימים ו3או התקיימו נהלים ו3או הנחיות כאלה אנא   -באזרחים לפעולות כאמור לעיל

 .את במפורשציינו ז

  . אותה לדחות  החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2
 

ת אפשרות להפיק הנתונים המבוקשים בכל הקשור לסיוע במערכות המחשוב של משטרת ישראל לא קיימ .3
ולאתר בהם מעורבים אזרחים יש צורך בבדיקה ידנית של כל התיקים  תיקיםה על מנת לדעת כמות  אזרחים , 

( 8) 9אבים בלתי סבירה בהתאם לאמור בסעיף נעשה שימוש בסיוע אזרחים דבר המצריך הקצאת משאלו שבהם 
 . בכל שנה אלפי תיקים  במאותמידע , מדובר לחוק חופש ה

 
וקבלת בתיקי חקירה סיוע אזרחים דיבוב , סוכנים , מידע מודיעיני , אנו דוחים את בקשתך בכל הקשור לפעולות  .4

מערכי  ים מחריג ש המידע לחוק חופ ( 8)א() 82( וסעיף 9)א() 82 ףסעי, מדובר במידע של מערכי המודיעין , נהלים 
 .מידע שנאסף או שנוצר לצורכי חקירה ו3או המודיעין של משטרת ישראל 

 
 לעניינים ש"כביהמ בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .5

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים
  

 בברכה, 
  
 עו"ד     ,      קובטי חנאפ"ק ר 
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע3הממונה  על  חופש  המידע 
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