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 - בלמס -
 המשפטי                     ץהיוע                           לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0201דצמבר,  15                              ,    טבת, תשפ"ב א'י          
 113545801: סימוכין 
     60325(: י"מש) פניות תיק' מס 

 לכבוד
 גב' סיון תהל

 :ל"דוא באמצעות
sivan@acri.org.il 

 ,שלום רב
 

 1813101 מידע חופש' מס

 

 :הנדון
: מידע אודות הקצאת שוטרים בתשלום 1813101בקשת חופש מידע 

 גבעת עמללפינוי 
 1911110201פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 

 למתחם הגיעו רבים שיטור כוחות 2021 בנובמבר -15 ה ביוםציינת כי  שבסימוכין בפנייתך .1

 במהלך. ציינת כי במקום שנותרו הדיירים מנת לפנות על, יפו – אביב תל בעיר עמל גבעת

 ,זאת לאור. החוק אכיפת במערכת שונות מיחידות ושוטרות שוטרים מאות השתתפו הפינוי

 ביקשת לקבל המידע הבא:

  נוהל לפי שוטרים הוקצו זה בתאריך עמל בגבעת הדיירים פינוי במסגרת אםה .א

 07.02.15 ר"מטא פקודת ולפי( הנוהל: להלן" )בתשלום שוטרים הקצאת" 002.221.12

 ?)הפקודה: להלן" )שעה הוראת - שוטר בתשלום העסקת"

 המידע הבא: העבירביקשת ל האמורים הנהלים לפי שוטרים הוקצו כן אם .ב

 כהגדרתו האחראי הקצין ידי על המוסמכים השוטרים הקצאת האישור טופס (1

 .בנוהלח'  למוסף בנוהל, בהתאם

 הנוהל. לפי כנדרש, בתשלום השוטרים להקצאת שנשקלו החלופות פירוט (0

 המדובר. ההקצאה את המבקש הגורם של פירוט (5

 המבקש. מהגורם שנדרש התשלום פירוט (2

 הנוהל. לפי כנדרש, בתשלום שלהם העבודה זמן על השוטרים של הדיווח פירוט (0

 השוטרים. הוקצו מהן היחידות פירוט (6

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

 

 הקצאת השוטרים נערכה בהתאם לנוהל והפקודה הרלוונטיים.  -בנוגע לסעיף א' לבקשתך .3
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טופס אישור הקצאת שוטרים המוסמכים על למענה זה מצ"ב  -לבקשתך. 1-בנוגע לסעיף ב'  .4

 ' לנוהל.ט לנספחידי הקצין האחראי כהגדרתו בנוהל ובהתאם 

 
לעניין החלופות שנשקלו להקצאת השוטרים בתשלום באירוע  -לבקשתך. 0-בנוגע לסעיף ב'  .5

המדובר, נשיב כי המדובר באירוע חריג במהותו שבו משטרת ישראל נתבקשה על ידי גוף 

ציבורי )קבלן הוצאה לפועל( לסייע בהפעלת סמכות אכיפה במסגרת צו פינוי שיפוטי בגבעת 

ו בחשבון הדברים הבאים: היקף משפחות. בין יתר השיקולים שנשקלו נלקח 11 -עמל של כ

האירוע, טיבו ומהותו, החשש שמא יופר הסדר ציבורי, החשש לשלום הציבור לאור איומים 

וכוונות להתבצרות במקום ולשם סיוע באכיפת צו הפינוי אותו אמור היה לבצע קבלן 

ההוצאה לפועל. נוכח האמור, שולבו במסגרת ההיערכות לאירוע הפינוי שוטרים בתפקיד 

 לצד שוטרים בתשלום. 

 
הגורם המבקש את הקצאת השוטרים הינו ג.א. אמיר ייצור  -לבקשתך. 5-בנוגע לסעיף ב'  .6

 (. 010922001ח.פ. )ושירותים בע"מ 

 
בתהליך  -המבקש לעניין פירוט התשלום שנדרש מהגורם -לבקשתך. 2-בנוגע לסעיף ב'  .7

 .₪ 1,969,621.22התכנון הופקדו על ידי הגורם המבקש 

 .מהמבקש ה בפועלנגביודגש כי סכום זה איננו הסכום ש

 
שוטרים בשכר ובנוסף פעלו  626סה"כ פעלו באירוע בחלוקה  -לבקשתך. 0-בנוגע לסעיף ב'  .8

 שוטרים בתפקיד.  002

 עבודתם בתשלום, מצ"ב טופס דיווח.  אודותלעניין פירוט הדיווח של השוטרים 

 

יחידות  הן הוקצו השוטרים: תחנות, מרחבים,היחידות מ -לבקשתך. 6-בנוגע לסעיף ב'  .9

 . , כמפורט בהרחבה בקבצי האקסלמחוזיות וארציות
 

, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .11

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

 
 

 

 ,רכהבב 
  
 ארקוס,             עו"דרפ"ק יניב  
 קצין  מדור  תלונות  ציבור ארצי 
 ע1   הממונה  על  חופש המידע 
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