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  לכבוד 

       סגן ניצב עו"ד חן כינור 

 , על חופש המידע  ה ממונוה ראש מדור תלונות ציבור ארצי

 , משטרת ישראל

 , ירושלים 3רמון גנו לק

 

 שלום רב, 

 

 1998 -בקשה לקבלת נתונים לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 
בקש לקבל מידע מפורט לגבי  נ  (,"החוק")  1998-התשנ"חחוק חופש המידע,  בהתאם להוראות   .1

הנמצא במקום כלשהו לשם עיסוק בזנות, בנסיבות  "     -)ג( לחוק העונשין    215סעיף  האכיפה של  

 ". שיש בהן משום מטרד לדרי הסביבה או הפרעה לתנועה בדרכים

 בוקש:להלן המידע המ .2

, בכל וכמה מהן נסגרו או הועברו לפרקליטות ג() 215סעיף מות החקירות שנפתחו, בעניין  כ 2.1

 נבקש לקבל את המידע בחלוקה למחוזות.   .2017-2020אחת מהשנים 

נכון להמספר האנשים לה 2.2 בגין  יום  ם  פלילי  עבור  ג()215סעיף  קיים רישום  נבקש לדעת   .

ברישום   מדובר  כמה  עבור  סגור,  תיק  בגין  ברישום  מדובר  מהאנשים  הרשעה  כמה  עם 

 וח. ועבור כמה מדובר ברישום בנוגע לתיק פת

)ג( וקיים  215האנשים שקיים עבורם רישום פלילי בגין סעיף  מהו מספר  וד נבקש לדעת  ע 2.3

 ישום פלילי נוסף בגין עבירות אחרות. עבורם ר

התשנ"ח  3 המידע,  חופש  לחוק  או   ,1998-בהתאם  הנתונים  את  לקבל  בקבצים   המסמכיםנבקש 

 . ( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםExcel) CSV אלקטרוניים ובפרט קבצי

לסעיף   4 התשנ"ט6בהתאם  )אגרות(,  המידע  חופש  לתקנות  האמור  1999-)ב(  על  העונה  עמותה   ,

עמותת עצו"מ, תחתיה פועל המטה למאבק  בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון ש

, שהציגה אישור  1980-היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם  בנשים,  בסחר

היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש,   –ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית  

של   לסכום  עד  והפקה  טיפול  אגרת  על    150אני מתחייבת לשלם  יידרש  שבו  ובכל מקרה  ש"ח, 

 מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.  ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת

יאוחר   5 ולא  האפשרי  בהקדם  זו  לבקשה  להשיב  עליכם  המידע  חופש  חוק  פי  על  להזכירכם, 

סעיף   לפי  כן,  כמו  זו.  בקשה  קבלת  מעת  יום  )אגרות(, 6משלושים  המידע  חופש  לתקנות  א 

 חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
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