
 משטרת
 

 ישראל

 

 .5402279ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: מקוון טופסיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 0מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 תהמשפטי                  צתהיוע                         לשכת 
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 12094201: סימוכין 
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 לכבוד
 עו"ד אן סוצ'יו

 דוא"ל באמצעות
anne@acri.org.il 

 ,ח.נ.

 16/01 מידע חופש' מס

 
 

טיפול  -: אי ענידת תגי שם 16/01בקשת חופש מידע  :הנדון
 משמעתי/מנהלי

 2212010200פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 2212010200ארכה מיום 

 

 

 

 שם תגי שלא עונדים שוטרים אודותמידע  ךקבל לידיל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

 לטיפול באשר מידע לקבלביקשת  .לתוספת הראשונה לחוק המשטרה( 8)סעיף 

 , כמפורט להלן:0202, 0208, 2018 מהשנים  אחת בכל זו בעבירה

 התקבלו הזדהות חובת מילוי אי או זיהוי תג ענידת אי בגין תלונות ותכמ .א

 .שנה בכל הציבור לתלונות ביחידה או/המשמעת ו במחלקת

 בעניין הציבור לתלונות ביחידה או/ו המשמעת במחלקת נפתחוש תיקים ותכמ .ב

 .שנה בכל הזדהות חובת מילוי אי או תג זיהוי ענידת אי

 נגד ננקטו סנקציות ואילו שנה בכל מוצדקות נמצאוש התלונות ותכמ .ג

 ?השוטרים

 .שנה בכל זו עבירה בגין שוטרים נגד הוגשוש משמעתיים אישום כתבי ותכמ .ד

 והיחידה המשמעת מחלקת מלבד נוספים באמצעים טופלה זו שעבירה ככל .ה

 מבוקש לפרטם. -(ואחרים מנהליים, פיקודיים) לתלונות הציבור

 

להיענות  החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 לבקשתך באופן חלקי.
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 הציבור לתלונות ביחידה הןהמשמעת ו במחלקתהן  -ג' לבקשתך -בנוגע לסעיפים א' .3

שכן לא ניתן להפיק את המבוקש בסעיפים אלה באמצעות המערכות המחשוביות 

 לנושאה או המשמעתית העבירה לסעיף בהתייחסומפולחות  ותמוזנ ןאינהתלונות 

, המידע חופש לחוק( 5) 9עיף ולפיכך אנו דוחים בקשתך לקבלת המידע בהתאם לס

 כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, 0889-ח"התשנ

 .ברשותה מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן לא

 
עפ"י הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל עולה כי לא  -בנוגע לסעיף ד' לבקשתך .4

ת דין משמעתי בבי לא) 8 סעיף לפי בעבירה 0202 -0209 בשנים אישום כתבי הוגשו

 .(יחיד דן ולא

 
 משמעתיים אמצעים אודות נתונים מפורט בטבלה הבאה -' לבקשתךהבנוגע לסעיף  .5

 : 0202 – 0209 השנים בין 8 סעיף לפי עבירה ביצוע בגין שננקטו נוספים

 
 כמות צעד שנה

 0 הדרכה 0209

 0 הדרכה 0208

 0 הדרכה 0202

 0 הערה 0202

 

 ביצוע בגין פיקודית הערה1 הדרכה של אמצעי שוטר כנגד ננקט לעיתים כייובהר 

 פיקודיות  והדרכות הערות אודות נתונים להפיק ניתן לא, זאת עם. משמעת עבירת

ונשמרות  מבוצעות אינן והן היות, זיהוי תג ענידת אי של עבירה ביצוע בגין ניתנו אשר

 בתיק כך ומתויקות 'PDF' קובץב ראיון של בתצורה אלאהמחשובית,  במערכת

 . האישי

 
 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .6

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו, בירושלים

        

 ,"חבב 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע/  
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