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 הארצי, ירושליםהמטה 

 )להלן: המשיבים(

 

 עתירה לפי חוק חופש המידע

ם לתת לעותר את כל המידע שביקש, הכול כפי המפורט בית המשפט מתבקש להורות את המשיבי

 בעתירה זו. לעתירה מצורף תצהיר כנדרש.

 :השתלשלות העניינים

אלקטרוני. הטבלה נעשית באמצעות דואר של משטרת ישראל פעילותי מול יחידת חופש המידע 

 היחידה הארצית לחופש המידע. הבאה מרכזת את התכתובת אל מול יחידת חופש המידע ו

חלק בלתי נפרד  יםמהווקריאת המיילים השונים תתאר את השתלשלות העניינים. נספחים אלה 

 עתירה זו.מ

 תיאור קצר תאריך נספח

 ראדה ז"לחקירת רצח תאיר  –בקשה לקבלת דו"חות ביקורת  14.2.17 1

 אישור הבקשה על ידי יחידת חופש המידע 15.2.17 2

 הודעתי על תשלום האגרה 15.2.17 3

 4690, מספר בקשה הודעה על ארכה ראשונה 14.3.17 4

 אישורי על קבלת ההודעה על הארכה הראשונה 15.3.17 5

 אישור היחידה וברכה לחג הפסח 15.3.17 6

 שנייההודעה בדבר ארכה  9.4.17 7

 בקשתי לקבל אישור מפכ"ל על הארכה השנייה 9.4.17 8

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il


 טרם קיבלתי אישור מפכ"ל –תזכורת  27.4.17 9

 הודעה מהיחידה לחופש המידע שבקשתי בטיפול ותיענה בהקדם 1.5.17 10

 דרישה נוספת לקבל אישור מפכ"ל 1.5.17 11

 אישור מפכ"לדרישה נוספת לקבל בעקבות שיחה טלפונית,  10.5.17 12

 מועדים חלפו וטרם התקבל מידע כלשהו –תזכורת  19.6.17 13

 התראה לפני הגשת עתירה 2.7.17 14

 לא בוצעה ביקורת – 4690תשובה לבקשה  9.7.17 15

 רשימת ביקורות –בקשה  12.7.17 16

 4690כל המידע ביחידת חופש המידע בקשר לבקשה  –בקשה  12.7.17 17

 4690אין תגובה לבקשת מידע על בקשה  –תזכורת  17.7.17 18

 )רשימת ביקורות( 4975דרישת אגרה בקשה  23.7.17 19

 4690תזכורת בקשת מידע על בקשה  27.7.17 20

 4690 -היחידה משיבה שאין להם מה להוסיף לגבי תשובתם ל 27.7.17 21

 4690כל המידע בקשר לבקשה  –תזכורת  1.8.17 22

 .19היחידה משיבה את אותה התשובה כמו בנספח  1.8.17 23

 4690אין כל תגובה לבקשתי למידע בקשר עם בקשה  –תזכורת  2.8.17 24

 תלונה ליחידה הארצית, אין תגובה לבקשתי למידע 3.8.17 25

 הודעה ליחידת חופש המידע במשטרה על התלונה  3.8.17 26

 153/17אישור התלונה, מספרה  10.8.17 27

 הסבר נוסף על תלונתי 10.8.17 28

 רשימת הבקרות של יחידת ביקורת הארצית –תשובה  10.8.17 29

 בקשות מידע נוספות  15.8.17 30

 5067מספרה  –אישור בקשת המידע החדשה  28.8.17 31

 5067תשלום האגרה בקשה  30.8.17 32

 קבלת התשלוםיחידת חופש המידע על אישור  31.8.17  33

 5067ארכה ראשונה בקשה  27.9.17 34

 של היחידה הארצית  התנצלות 27.9.17 35

 חזרה על עיקרי התלונה 28.9.17 36

 5067אישורי על קבלת ארכה ראשונה בקשה  28.9.17 37

 הודעה על ארכה שנייה 30.10.17 38

 תשובתי על הארכה השנייה 31.10.17 39

 מכתב מהיחידה הארצית 8.11.17 40

 תשובתי ליחידה הארצית 14.11.17  41

 5067בקשה  –תשובה  21.1.18 42

 אישור מפכ"לכביכול,  –מכתב של רפ"ק לינס חמד  21.1.18 43

 

 

 מצב העניינים בעת הגשת עתירה זו:

  4690כל המידע הקיים ביחידת חופש המידע בקשר עם בקשה. 

 .אין התייחסות: משטרה

 המידע.עומד על דרישתו לקבלת : עותר

 

  ג' לחוק חופש המידע, בקשר עם 7אישור מפכ"ל המשטרה על הארכת מועדים לפי סעיף

 .4690בקשה 

: המשטרה שלחה מכתב של רפ"ק לינס חמד המאשרת שהמפכ"ל האריך את המועדים משטרה

 (.43בבקשה זו. )נספח 

להאריך, הארכה ראש הרשות הציבורית רשאי  ג' הוא ברור. הסעיף קובע כדלקמן: "7: סעיף עותר

נוספת, את התקופה האמורה בסעיף קטן )ב(, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה 

 האמורה, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה; ההארכה



". ימים 60הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 

 משטרת ישראל מצפצפת, וזאת בלשון עדינה, על חוק חופש המידע.

 

  ,כל המידע הקיים אצל יחידת חופש המידע בקשר עם בקשת המידע, של העותר

 .5067שמספרה 

 אין התייחסות.משטרה: 

 עומד על דרישתו לקבלת המידע.עותר: 

 

  ידע, בקשר עם ג' לחוק חופש המ7אישור מפכ"ל המשטרה על הארכת מועדים לפי סעיף

 .5067בקשה 

 כאמור(. 43לבקשה זו. )נספח מכתבה של רפ"ק חמד מתייחס משטרה: 

 כאמור, מפכ"ל המשטרה, לא אישר את הארכה הזו כפי שחוק חופש המידע קובע.עותר: 

 

  רשימת הנהלים המשטרתיים הקשורה לקיום המלצות ועדת זיילר )לעניין האחים

 פריניאן(.
בחטיבת המודיעין עודכנו ונכתבו נהלים בעקבות המלצות וועדת זיילר. נוהל אחד במחלקת "משטרה: 

מחקר ונהלים רבים במחלקת איסוף. כל הנהלים הינם נהלים שאינם מותרים בפרסום ולפיכך לא ניתן 

( לחוק חופש המידע, 9)א( ) 14מענה זה אליך ובעניין זה הינך מופנה לסעיף לפרטם במסגרת 

הקובע, כי הוראות חוק זה לא יחולו על מערכי המודיעין והחקירות של משטרת  1998-התשנ"ח

פרט לנספח א' אשר כותרתו:  03.300.600מצ"ב לעיונך "נוהל בקרות אח"מ" שמספרו  .ישראל

"נושאי בקרות אח"מ והאחריות על ביצועם" אשר לא הותר לפרסום היות ובחשיפת תוכנו יש כדי 

עים על פיהם פועלת משטרת ישראל ולפגוע ביכולת האכיפה של משטרת לפרט את השיטות והאמצ

, הקובעים 1998-( )א( לחוק חופש המידע, התשנ"ח8)ב( ) 9 -( ו1)ב( ) 9ישראל כאמור בסעיפים 

)בהתאמה( כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה התקין 

בכל הנוגע לניגוד עניינים )החלק  , פגיעה בפעולות האכיפה שלה.ויכולתה לבצע את תפקידה, וכן

הרלוונטי מוועדת זיילר(, לא קיים נוהל המתייחס לחוקרים בתיק חקירה. יחד עם זאת במשטרת 

ישראל קיימת פקודה הנוגעת לניגוד עניינים במילוי תפקיד של כל שוטר: פקודת המטה הארצי 

ם במילוי תפקיד" המפורסמת באתר משטרת ישראל בכתובת: שכותרתה  "ניגוד ענייני  06.02.10

www.police.gov.il." 

 המשטרה לא סיפקה רשימה כנדרש. בסך הכול מדובר ברשימה.עותר: 

 

 רשימת הגורמים המשטרתיים המבצעים את הביקורות המומלצות על ידי ועדת זיילר. 

מת רשימת גורמים משטרתיים אשר תפקידם לבצע דווקא את הביקורות המומלצות לא קיי" :משטרה

על ידי ועדת זיילר, יחד עם זאת, קיימים נהלים וגופים בנושא ביצוע בקרות באופן כללי במשטרת 

 ישראל, כמפורט: 
 בכל הקשור לבקרה ופיקוח בתיקי פשיעה חמורה:

: קובע את אופן ביצוען של בקרות מקצועיות במערך  האח"מ 03.300.600 והל ביקורות אח"מנ

 . מעלה 3כאמור בס'  מצ"ב הנוהל, הפרוס ביחידות השטח השונות.

 להלן  הגופים במערך החקירות האמונים על ביצוע בקרות במסגרת חקירת עבירות חמורות: 

אח"מ מג"ב, ק' אח"מ מרחבי, ר' משרד  חקירות: רמ"ד חקירות, ק' חקירות להב, ק'  אח"מ  מחוזי, ק'

 מג"ב.-חקירות ומודיעין בתחנה, ק' אח"מ מחט"בי, רמ"ח חקירות

 תיקי פשע חמור: רמ"ד סיוע חקירתי, ק' חקירות להב, ק' אח"מ מחוזי, ק' אח"מ מרחבי.

שרד פיקוח אלקטרוני: רמ"ד חקירות, ק'  אח"מ  מחוזי, ר' יח' תביעות מחוזי, ק' אח"מ מרחבי, ר' מ

 חקירות ומודיעין בתחנה.

חוק חקירת חשודים: רמ"ד סיוע חקירתי, ק' חקירות להב, ק'  אח"מ  מחוזי, ק' אח"מ  מרחבי, ק' 

 מג"ב.-אח"מ מחטב"י, ר' משרד חקירות ומודיעין בתחנה, רמ"ח חקירות

 בתחנה.נוער: רמ"ח נוער  ארצי, ק'  אח"מ  מחוזי, ק' אח"מ  מרחבי, ר' משרד חקירות ומודיעין 

בנוסף, קיימים גופים נוספים במערך החקירות האמונים על ביצוע בקרות בתחומים נוספים כגון 

 אלמ"ב, קשישים, נפגעי עבירה ועוד.
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בקרות פשיעה חמורה מתבצעות מידי שנה ברמת תחנה, מרחב, מחוז ומטה ארצי.  מדור סיוע 

ת שטח שונות , זאת בהתאם בקרות בתחנו 10-חקירתי, חטיבת החקירות, מבצע מידי שנה כ

לתכנית בקרות שנתית המועברת ע"י יחידת הביקורת במשטרת ישראל, ובהתאם לתוכנית בקרות 

 אח"מ הנקבעת ע"י המדור עצמו.

תיקי  12 -במסגרת קורס ק' אח"מ ייעודי, המתקיים בשלושה מחזורים בשנה, נבדקים כבנוסף, 

ד, בקרה ובחינה מחודשת את תיק החקירה. פשיעה חמורה בלתי מפוענחים, זאת למטרות לימו

 ".החוקרת להמשך טיפול וליווי התיק המלצות החניכים מועברות ליחידה

התשובה אפשרית. יחד עם זאת, היא קצת סתורה ולא ברורה עד לסופה. האם היב"ק מבצע : עותר

 בקרה של חקירות פשיעה חמורה? כמובן, על בסיס החלטות ועדת זיילר.

 

 השנים האחרונות. 7 -רות שבוצעו על פי המלצות ועדת זיילר לרשימת הביקו  

 לעדכנך כי לא קיימת רשימה של ביקורות שבוצעו באגף החקירות והמודיעין על פי" משטרה:

 המלצות ועדת זיילר באופן ספציפי".
מתיקי פשיעה חמורה יבוקרו באופן שוטף. מאחר ולא הוכנה  20%לפחות שועדת זיילר דרשה  עותר:

 כדאי למשטרת ישראל להכין רשימה שכזו! רשימה, אין אף אחד יודע את מספר הבקרות שבוצעו.

 העותר עומד על דרישתו לקבל את רשימת הביקורות שבוצעו.

 

  הגופים במשטרת ישראל הרשאים לבצע ביקורת ו/או בקרה.רשימת 

בהירים בשנית, כי , אנו מ4975לבקשתך שמספרה  8.8.2017בהמשך למענה שניתן ביום " משטרה:

מדי שנה מתבצעות במשטרת ישראל מאות בקרות  מסוגים שונים ע"י גורמים רבים מאוד, הן אגפי 

המטה ארצי, הן המחוזות, הן המרחבים, והתחנות, והן גורמים מקצועיים, פיקודיים וכיוב'. ביקורות  

יה  צורך לפנות לכל אחד ידך, יה-כן, כדי לתת את המבוקש על-אלה מצויות בידי אותם גורמים ועל

מהם בנפרד  ע"מ לקבל ממנו את נושאי הבקרה,  וכן, יהיה צורך בבדיקה פרטנית של כל בקרה 

מרובות והפניית משאבים רבים בתוך  ובקרה. המדובר בהליך ארוך, הדורש השקעת שעות עבודה

ת. לאור האמור, היחידה  הארצית לביקורת, וכן, בכל אחת מהיחידות והגורמים שביצעו את הבקרו

 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח1)8לא נוכל להיענות לחלק זה של בקשתך, כאמור בסעיף 

ה מצריך "(, לפיו, רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע שהטיפול בהחוק)להלן: "

 ".הקצאת משאבים בלתי סבירה

 א רשימה של הבקרות.המשטרה התבקשה לתת רשימה של הגופים שעושים בקרות. ל עותר:

 

 .רשימת הגופים אותן יחידות ביקורת ו/או בקרה משתפות את דו"חותיהם 

רשימת הגופים משתנה בהתאם לזהות מבצע הבקרה, נושא הבקרה, זהות המבוקר " משטרה:

 וכיוב'.

נציין כי כלל דו"חות הבקרות המתקיימות ביחידות השונות  במערך החקירות מועברים לגורמים 

 הבאים:

 היחידה בה בוצעה הבקרה.

 גורמי האח"מ המחוזיים.

 ק' פיקוח ובקרה אח"מ.

 ".כז בקרות בחטיבת החקירותגורם מר

האם דו"חות הביקורת והבקרה מועברים ליב"ק? האם דו"חות הביקורת והבקרה מועברים  עותר:

ד למטה הארצי? האם דו"חות הביקורת והבקרה מועברים למבקר המשרד לביטחון פנים? למשר

 מבקר המדינה?

 

 

 ."רשימת נהלי המשטרה בקשר לדו"חות "היכרות עם חשוד 

 ."רשימת הגופים המשטרתיים המתייקים ו/או משותפים בדו"חות "היכרות עם חשוד 

מונח אשר נעשה בו שימוש בדו"ח  –במשטרת ישראל לא קיים "דו"ח הכרות עם חשוד" ": משטרה

"ניגוד עניינים במילוי תפקיד" המתייחסת ונותנת מענה  06.02.10אולם קיימת פקודה   -וועדת זיילר

לפעולות שעל שוטר לבצע במקרה והגיע לטיפולו נושא אשר מעמידו בניגוד עניינים. כאמור מעלה, 

 ".v.ilwww.police.goפקודה זו מפורסמת באתר המשטרה בכתובת: 

 הבנתי. עותר:

http://www.police.gov.il/


 .דו"חות "היכרות עם חשוד" בקשר לחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל 

כאמור  מעלה לא קיימים במשטרה "דו"חות הכרות עם חשוד". אף אילו היו מסמכים בהקשר " משטרה:

לניגוד עניינים כלשהוא הרי שהיה מדובר מסמך הקשור לתיק החקירה והנו חומר חקירה שנוצר, נאסף, 

-ידי מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל, עליו חוק חופש המידע, התשנ"ח-מוחזק על או

כן, בקשתך למסמכים הקשורים לחקירה נדחית. -( לחוק, ועל9)א()14אינו חל, כאמור בסעיף  1998

בקשה מצד גורמים שונים לעיין של פרקליט המדינה שעניינה " 14.8בעניין זה הנך מופנה להנחיה 

 ".ם כך אל היחידה הממונה על החקירה", לפיה, ככל שתרצה לעשות כן, עליך לפנות לשק חקירהבתי

אז למה מפנה אותי המשטרה לתיק החקירה? האם המשטרה אין דו"חות שכאלה.  ,הבנתי עותר:

 טוענת שיש דו"חות כאלה בתיק החקירה? אז... לא הבנתי.

 

  כל הביקורות )בקרות( השונות שביצעו גורמי משטרה שונים הקשורים לחקירת רצח
 תאיר ראדה ז"ל.

, הליך של פיקוח מתבצע בכל תיק חקירה 4690כאמור במענה שנמסר לך לבקשה מספר " משטרה:

באשר הוא, על ידי קצין ממונה והגורמים המקצועיים הרלבנטיים. בתיקי פשיעה חמורה מתלווה גם 

ח של פרקליטות המדינה על ידי פרקליט מלווה אשר מורה על השלמות והנחיות נוספות ככל פיקו

שנדרש בהתאם לנסיבות כל תיק ותיק. יחד עם זאת, בקרות וביקורות כבקשתך, לא מתבצעות בתיק 

חקירה פעיל או בתיק חקירה שמתנהל בבית המשפט. לציין כי תיק זה, לרבות הליך החקירה בו, נבחנו 

 ".מחוזי ועליון -ערכאות שיפוטיות 2כבר על ידי זה מ

לקבל את הביקורות והבקרות שבוצעו בקשר עם חקירת הרצח של תאיר ראדה י עומד על זכותעותר: 

 ז"ל.

 

 

 10 ביקורות מיחידת הביקורת הארצית. 

באשר לכלל דו"חות הביקורת, הרי שמסמכים אלה מהווים מסמך פנימי ותרשומות פנימיות " משטרה:

, הקובע כי רשות ציבורית 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח4)ב( ) 9שלא ימסרו בהתאם לסעיף 

לא תמסור "מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, 

עצה או המלצה חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, 

שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין". יחד עם זאת, לאחר שבחנו כל בקרה 

 ".ובקרה שביקשת לגופה להלן התייחסותנו:

 גם היחידה לחופש מידע יודעת שטיעוניה הכלליים אינם נכונים. העותר:

 

 

 20105/ –  מוצגים גדולים –ביקורת נושאית. 

דוחים בקשתך לגבי הדו"ח הנ"ל  היות ומדובר במידע שנאסף או נאגר ע"י אגף החקירות אנו " משטרה:

בתרשומת וחוו"ד פנימית של  ( לחוק, וכן, מדובר9)א()14והמודיעין, עליו החוק אינו חל, כאמור בסעיף 

 ".( לחוק4)ב()9החלטה, כאמור בסעיף הרשות שנועדה לשם קבלת 

ים. יחידת הביקורת הארצית )היב"ק( אינה יחידה באגף החקירות : טיעוני היחידה אינם נכונהעותר

 הביקורת שלה אינה יכולה להיחשב כחוות דעת פנימית.והמודיעין. 

 

 

 9/2010  תחקירים והפקת לקחים –ביקורת מיוחדת מעקב 

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של " משטרה:

( 1)ב()9משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

חלטה, כאמור בסעיף לחוק, וכן, מדובר בתרשומת וחוו"ד פנימית של הרשות שנועדה לשם קבלת ה

 ."( לחוק4)ב()9

אין שום ראייה שטיעוני היחידה לחופש המידע נכונים. להיפך, החשיפה לציבור כי המשטרה  העותר:

 אינה חוות דעת פנימית. , כאמור,תגדיל את אמון הציבור בה. ביקורת –בודקת את ליקוייה 

 

 



 13/2011  לשני המחוזות צפון וחוף וחיתוך מצב פיצול משל"ט צפון  –ביקורת מיוחדת

 המחוזות.פיצול 

אנו נענים לבקשתך לגבי הדו"ח באופן חלקי. מהדו"ח נחסו חלקים, כמפורט להלן, היות " משטרה:

ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת 

חשש  ( לחוק, וכן, מדובר במידע שיש במסירתו1)ב()9התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

( לחוק. המדובר בחשיפת סד"כ משטרת 1)א()9לפגיעה בביטחון הציבור והמדינה, כאמור בסעיף 

 ישראל ברמה פרטנית ושיטות הפעלה ועבודה.

 ".37 -ו 36, 35, 14, 13, 12סו עמ' מהדו"ח כאמור נח

 העותר אינו מאמין לטענות המשטרה. העותר:

 

 

 9/2012  יישוביםפינויי  –ביקורת תהליכית מיוחדת. 

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של " משטרה:

( 1)ב()9משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

( 1)א()9יף לחוק, וכן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון הציבור והמדינה, כאמור בסע

 ".ת ביטחון בעת חירוםלחוק. המדובר בחשיפת שיטות הפעלה מבצעיות, סד"כ, וכן הערכות כוחו

מדובר בנושא פוליטי. אחרי פעילות המשטרה באום אל חיראן, חשיפת הביקורת תביך את  העותר:

 המשטרה ולכן טוענת המשטרה טענות שאינן ראויות.

 

 

 17/2012  ת שגרת המטה בתחנה טיפול במפנ"א תקן ומצבה בחינ –ביקורת מיוחדת פתע

 .כ"א ואמצעים והפעלתם במחוז הצפוני

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של " משטרה:

( 1)ב()9משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

( 1)א()9מדובר במידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון הציבור והמדינה, כאמור בסעיף לחוק, וכן, 

 ".ן הערכות כוחות ביטחון בעת חירוםלחוק. המדובר בחשיפת שיטות הפעלה מבצעיות, סד"כ, וכ

 יך את המשטרה.ופרסומו יב ,כנראה שהדו"ח חריף במיוחדטיעוני המשטרה אינם נכונים. העותר: 

 

 

 5/2014 מטה מחוז צפון –יקורת תהליכית ב. 

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של " משטרה:

( 1)ב()9משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

( 1)א()9בור והמדינה, כאמור בסעיף לחוק, וכן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון הצי

החלטה, כאמור בסעיף כן, מדובר בתרשומת וחוו"ד פנימית של הרשות שנועדה לשם קבלת -לחוק. כמו

  ".( לחוק4)ב()9

הסתרת מידע יוצרת בוודאות פגיעה בציבור  העותר אינו מקבל את טיעוני המשטרה. העותר:

 ובתפקודה התקין של משטרת ישראל. 

 

 

 1/2015  הפעלת אורגנים –ביקורת נושאית. 

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של " משטרה:

( 1)ב()9משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

( 1)א()9בור והמדינה, כאמור בסעיף לחוק, וכן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון הצי

 ".סד"כ, התייחסות לאופי השטח וכד' לחוק. המדובר בחשיפת שיטות הפעלה מבצעיות,

הסתרת מידע יוצרת בוודאות פגיעה בציבור  העותר אינו מקבל את טיעוני המשטרה. העותר:

 ובתפקודה התקין של משטרת ישראל. 

 

 

 

 



 7/2015  צפוןמטה מחוז  –ביקורת תהליכית. 

אנו דוחים בקשתך לקבלת הדו"ח. המדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעים של " משטרה:

( 1)ב()9משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

חלטה, כאמור בסעיף לחוק, וכן, מדובר בתרשומת וחוו"ד פנימית של הרשות שנועדה לשם קבלת ה

 ".( לחוק4ב())9

הסתרת מידע יוצרת בוודאות פגיעה בציבור ובתפקודה התקין של משטרת ישראל. העותר  העותר:

 אינו מקבל את טיעוני המשטרה.

 

 

 2/2017  העסקת עובדי שירות במשטרה –ביקורת מיוחדת. 

 ".נמצא בעבודה וההליך טרם הסתיים אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ועדיין" משטרה:

 למה המשטרה לא תשלח לעותר דו"ח זה לכשיושלם?! העותר:

 

 

 7/2017  תיקון ליקויים שאותרו בביקורות –ביקורת. 

  ".ן נמצא בעבודה וההליך טרם הסתייםאנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ועדיי" משטרה:

 למה המשטרה לא תשלח לעותר דו"ח זה לכשיושלם?! העותר:

 

 8/2011  מודיעיני" –ביקורת". 

ולא  8/2011לעדכונך כי על פי הטבלה שנשלחה אליך במענה הקודם, מדובר בביקורת  משטרה:

. לבקשתך הרינו לאשר כי  הגורם המוסמך עדכן  כי בקרה זו אינה קשורה לחקירת רצח 11/2011

 הנערה תאיר ראדה ז"ל.  

 המשטרה צריכה לשלוח לעותר את האישור.  העותר:

 

העותר דורש מבית המשפט להורות את המשיבים ליתן לידיו את כל המידע המבוקש. בנוסף מבקש 
העותר כי בית המשפט יחייב את המשטרה בהוצאות ראויות עקב הפרתה החוזרת ונשנית את חוק 

 חופש המידע.

 

 2018 מרץ 4

 שנקלר)אריק( ליאון 

 

 

 

 

זירה, הקושרים את רומן זדורוב לזירת הרצח של אין ממצאים פורנזיים ביולוגיים, בזירה או מחוץ ל

  רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח. כיתאיר ראדה ז"ל 



 נספחים
 

 1נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Tuesday, February 14, 2017 3:53 PM 
To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 
Subject: דו"חות הביקורת הפנימית 

 

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

 

קשה לקבל את כל דו"חות הביקורת של היחידה לביקורת לפי חוק חופש המידע, אני פונה אליך בב

 פנימית של המשטרה, שנעשו בקשר לחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל, בין במישרין ובין בעקיפין.

 אני מתחייב לשלם אגרה על פי דין.

 תודה,

 ליאון )אריק( שנקלר

 ler@netvision.net.ilShenkכתובת מייל: 

 ג' הוד השרון 1כתובת: המעגל 

 0544281287סלולר: 

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:Shenkler@netvision.net.il


 2נספח 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  
Sent: Wednesday, February 15, 2017 9:16 AM 

To: 'Arik Schenkler' 
Subject: RE:  דו"חות הביקורת הפנימית -בקשת חופש המידע ממשטרת ישראל  

 מר שנקלר,

 שלום רב.

 בקשתך נקלטה ונמצאת בטיפולי מתוקף תפקידי עוזר הממונה על חופש המידע. .1

-עפ"י תק' חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט₪  20כידוע לך, חלה חובת תשלום אגרה ע"ס  .2
1999. 

באופן מקוון באמצעות שער התשלומים הממשלתי או באמצעות את האגרה ניתן לשלם  .3
 .0022191תשלום ישיר בבנק הדואר לזכות חשבון 

 אודה לקבלת תגובתך באשר לאופן התשלום המהווה תנאי לטיפול בבקשתך. .4
 בברכה,

 פקד יניב המי, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 3נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, February 15, 2017 1:04 PM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 
Subject: RE:  דו"חות הביקורת הפנימית -בקשת חופש המידע ממשטרת ישראל  

 פקד יניב המי שלום,עו"ד 

 מקווה ששלומך בטוב.

 .92379039שילמתי דרך השירות הממשלתי. אישור תשלום 

 לידיעתך.

 יום טוב,

 ליאון )אריק( שנקלר

  

mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 4נספח 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Tuesday, March 14, 2017 2:26 PM 

To: Arik Schenkler 

Subject: 4690בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה ראשונה   

 

 מר שנקלר,

 שלום רב,

 

לקבלת דו"חות ביקורת  4690הודעה בדבר אורכה ראשונה לבקשת חופש המידע הנדון: 
 הקשורים לחקירת רצח תאיר ראדה ז"ל

, החליט הממונה 1998-ב' לחוק חופש המידע, התשנ"ח7בהתאם לסעיף הנני להודיעך, כי  .1
 ימים נוספים. 30 -על חופש המידע להאריך את התקופה לקבלת ההחלטה בבקשתך ב

אורכה זו נדרשת עקב העובדה שטרם התקבל מענה סופי לבקשה מהאגף הרלבנטי, עומס  .2
 העבודה בו הוא מצוי ומורכבות הבקשה.

 יכולתנו ע"מ לקבל המענה עבורך במהירות. יובהר כי נעשה כמיטב .3
 

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il


 5נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, March 15, 2017 9:12 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE: 4690בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה ראשונה   

 

 הגברת פקד שגית שלו, עו"ד 

 שלום,

 

 מאשר קבלת המייל.

 מבקש לאחל לך ולכל בני ביתך חג חרות שמח.

 פחתו.אחלי בשמי גם לפקד יניב המי ומש

 

 יום טוב וחג שמח,

 

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 6נספח 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Wednesday, March 15, 2017 9:31 AM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE:  4690בקשת חופש המידע  -אורכה ראשונההודעה בדבר   

 

 תודה רבה,

 חג שמח וכשר

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il


 7נספח 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Sunday, April 09, 2017 8:35 AM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject:  4690בקשת חופש המידע  -בדבר אורכה שנייה הודעה   

 

 מר שנקלר,

 שלום רב,

 

לקבלת דו"חות ביקורת הקשורים  4690 בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה שנייה הנדון: 
 לחקירת רצח תאיר ראדה ז"ל

, החליט מפכ"ל המשטרה 1998-)ג( לחוק חופש המידע, התשנ"ח7הנני להודיעך, כי בהתאם לסעיף  .1
 ימים נוספים. 60 -להאריך את התקופה לקבלת ההחלטה בבקשתך ב

אורכה זו נדרשת עקב העובדה שטרם התקבל מענה סופי לבקשה מהאגף הרלבנטי,  .2
 מורכבות הבקשה והחג העומד בפתחנו.

 יובהר כי נעשה כמיטב יכולתנו ע"מ לקבל המענה עבורך במהירות. .3
 

 

 

 בברכה,

 

 פקד יניב המי, עו"ד

הציבור קצין תלונות  

 

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il


 8נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Sunday, April 09, 2017 10:33 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE:  4690בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה שנייה   

 

 עו"ד פקד יניב המי שלום,

 

 שוב, מקווה ששלומך בטוב.

 אנצל הזדמנות זו לאחל לך ולבני משפחתך חג שמח.

 אבקש לקבל את החלטת כבוד מפכ"ל המשטרה, כפי שהועברה אליכם.

 

 חג שמח,

 

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 9נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, April 27, 2017 10:17 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: FW:  4690בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה שנייה   

 

 עו"ד פקד יניב המי שלום,

 

 מבקש להזכירך שטרם העברתם אליי את החלטת כבוד מפכ"ל המשטרה כפי שהועברה אליכם.אני 

 

 אני חוזר ומבקש לקבל את החלטת המפכ"ל.

 

 תודה ויום טוב,

 

 ליאון )אריק( שנקלר

 

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 10נספח 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Monday, May 01, 2017 9:53 AM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE:  4690בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה שנייה   

 מר שנקלר,

 שלום רב, 

 בקשתך נמצאת עדיין בטיפול ותיענה בהקדם האפשרי.

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 11נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Monday, May 01, 2017 11:54 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE: 4690בקשת חופש המידע  -שנייה  הודעה בדבר אורכה   

 

 הגברת שגית שלו, עו"ד ופקד שלום,

 

 תשובתך אינה מובנת.

 האם התכוונת לבקשת המידע או שמא התכוונת לבקשת האישור של המפכ"ל להארכת המועד?

 אני עומד על דרישתי לקבל את החלטת המפכ"ל כפי שהתקבלה אצלכם.

 

 קיבלתם.בסך הכול מדובר בהעברת מסמך שאתם 

 לא מצליח להבין, מדוע העברה שכזו דורשת זמן ומשאבים כלשהם.

 באמת שאיני מבין.

 

 יום עצמאות שמח,

 ליאון )אריק( שנקלר

mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 12נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, May 10, 2017 12:12 PM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject:  4690בקשת חופש מידע  

 

 לכבוד

 הגברת פקד שגית שלו, עו"ד

 מר פקד יניב המי, עו"ד

בהמשך לשיחה טלפונית ביני לבין פקד שגית שלו, הריני להבהיר כי החוק דורש באופן ברור כי 

 וצע על ידי ראש הרשות ולא על ידי אף אחד אחר.ההארכה נוספת תב

 לפיכך, אני מצטט את החוק ככתבו וכלשונו:

 נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין   )א(    .7
 המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

ימים  30-למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מהרשות הציבורית תודיע   )ב(           
מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך, 

ימים נוספים, ובלבד שהודיע  30-רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב
 על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.

אש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה ר   )ג(           
בסעיף קטן )ב(, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם בשל 
היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה; ההארכה הנוספת 

 ימים. 60קרה לא תעלה על לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מ

)ב( מוסמך ראש הרשות 7)ג(. שהרי בסעיף 7 -)ב( ו7שימת לבכם להבדל המהותי שבין סעיף 

)ג( הוא אינו מוסמך להסמיך מישהו אחר. ראש הרשות חייב 7להסמיך מישהו אחר, הרי שבסעיף 

 . )ג( האזרח חייב לקבל את מכתבו7באופן אישי לאשר בקשת ארכה שכזו. עפ"י סעיף 

 זה החוק!

 לפיכך, אני עומד על דרישתי לקבל לידי את החלטת ראש הרשות ולראות שהוא עצמו אישר אותה. 

לא אף אחד בלשכתו, לא סגנו ולא אף אחד אחר. כמובן, עם כל הכבוד הראוי לאותם שוטרים 

 נכבדים.

 זה החוק. ומשטרת ישראל צריכה לבצע את החוק ככתבו וכלשונו.

 זה החוק.

 נכבד אותו.בואו 

 תודה.

 מעריך שהתקשרת אליי באופן אישי.

 תודה

 ליאון )אריק( שנקלר

 

mailto:shenkler@netvision.net.il


 13נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Monday, June 19, 2017 10:32 AM 

To: ' ישראל היחידה לתלונות הציבור משטרת ' 

Subject: RE:  4690בקשת חופש המידע  -הודעה בדבר אורכה שנייה   

 פקד יניב המי, עו"ד

 פקד שגית שלו, עו"ד

 מכובדי,

 טרם התקבל אצלי המענה לבקשת המידע וכן אישור המפכ"ל להארכת המועדים.

 למיטב הבנתי, זמן התגובה וההארכות חלף ועבר.

 אנא תשובתכם בהקדם,

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 14נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Sunday, July 02, 2017 11:47 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE:  4690בקשת חופש מידע התראה לפני הגשת עתירה מנהלית   

 לכבוד הגברת פקד שגית שלו, עו"ד

 היחידה לחופש המידע במשטרת ישראל

 הימים שביקשתם לצורך העברת המידע המבוקש. 120חלפו עברו להם 

 ימים. 120הבטחתם להעביר את המידע, לפחות להבנתי, מוקדם יותר מאותם 

 ימים, 120יום נוספים מסיומם של אותם  15 -לאחר כ

י מבקש להודיעכם כי אם לא אקבל את המידע המבוקש בתוך שבוע ימים מהיום אעתור לקבלת אנ

 המידע בבית המשפט.

יום, כאמור על  60אני חוזר ודורש, בפעם המי יודע כמה, את אישור המפכ"ל להארכת המועד בעוד 

 )ג( לחוק חופש המידע.7פי סעיף 

 החוק, ככתבו וכלשונו. לא יעלה על הדעת שמשטרת ישראל תפעל שלא על פי

 ישנה חשיבות ציבורית גבוהה לקבלת המידע המבוקש.

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 

 

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 15נספח 

 

 

 

 

  



 16נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  
Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:58 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 
Subject:  דו"חות הביקורת של יחידת הביקורת  -בקשת חופש מידע לפי חוק חופש המידע
 הארצית

 

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

 

לפי חוק חופש המידע, אני פונה אליך בבקשה לקבל את כל דו"חות הביקורת של היחידה לביקורת 

פנימית של המשטרה )יב"ק ו/או כל יחידת ביקורת אחרת הקיימת במשטרת ישראל(, שנעשו בעשר 

מבקש לקבל את רשימת כל דו"חות הביקורת שנעשו לפי: מספרם  השנים האחרונות. בנוסף, אני

 הסידורי, כותרתם, הגוף המבוקר ותאריך הדו"ח.

 אני מתחייב לשלם אגרה על פי דין.

 תודה,

 ליאון )אריק( שנקלר

 Shenkler@netvision.net.ilכתובת מייל: 

 ג' הוד השרון 1כתובת: המעגל 

 0544281287סלולר: 

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:Shenkler@netvision.net.il


 17נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:55 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject:  חופש המידעבקשת מידע לפי חוק  

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

לפי חוק חופש המידע, אני פונה אליך בבקשה לקבל את כל החומר הנמצא אצלכם, יחידת חופש 

 . 28397ו/או תיק ית"צ מספר:  4690המידע, בקשר לבקשת חופש מידע מספר: 

להזכירכם, מדובר בבקשת חופש מידע על דו"חות יחידת הביקורת הפנימית )ארצית( שהיא בקשת 

 מידע שאני ביקשתי. 

ש לקבל את כל החומר המצוי בתיק, הכולל ולרבות: מיילים, תכתובות, מזכרים, דיונים וכל אני מבק

 מה שמצוי בתיק.

 אני מתחייב לשלם אגרה עפ"י דין.

 תודה,

 ליאון )אריק( שנקלר

 Shenkler@netvision.net.ilכתובת מייל: 

 הוד השרון ג' 1כתובת: המעגל 

 0544281287סלולר: 

 

 18נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Monday, July 17, 2017 10:09 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: FW: 4690המידע תיק חופש המידע מספר  בקשת מידע לפי חוק חופש  

 שלום,

 טרם התקבל אצלי אישורכם לקבלת בקשת המידע המצורפת.

 אנא השתדלו לזרז הטיפול בבקשה זו. 

 כול החומר מצוי אצלכם ולכן לא אמורה להיות שום בעיה בטיפול מהיר בבקשה זו.

 בתודה מראש,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:Shenkler@netvision.net.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 19נספח 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Sunday, July 23, 2017 9:24 AM 

To: Arik Schenkler 

Subject:  לקבלת דו"חות יב"ק בשנים  4975הודעה בדבר תשלום אגרה לבקשת חופש המידע

רט בבקשהונתונים נוספים כמפו 2017-23007  

 

 מר אריק שנקלר,

 שלום רב, 

 

 הבקשה הנ"ל נמצאת בטיפולי.

₪. 20, חלה חובת תשלום אגרת טיפול ע"ס 1999-עפ"י תק' חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט  

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר התשלומים הממשלתי או בבנק הדואר באמצעות 
22191לזכות חשבון ₪  20הפקדת   

 

ניתן להגיע אל אתר התשלומים הממשלתי באמצעות לינק באתר המשטרה בנושא חופש כמו כן, 
 המידע.

 

 יובהר כי האגרה מהווה תנאי לקבלת המידע.

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il


 20נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, July 27, 2017 12:13 PM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: מספר נושאים לשימת לבכם! 

 

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 ישראלהממונה על חוק חופש המידע במשטרת 

 גברתי הנכבדה,

מצ"ב תשלום האגרה שבוצע בבנק הדואר מאחר ושרת התשלומים  – 4975בקשה  .1
 הממשלתי לא עבד מספר ימים.

 

טרם אישרתם את בקשתי לקבל את כל המסמכים המצויים בידיכם, יחידת חופש המידע,  .2
 . 4690בקשר עם בקשת מידע שלי)!(, שמספרה 

וגם עליה לא זכיתי למענה. ה"משחק" הזה מעלה באפי  תזכורת 2017ליולי  17שלחתי ביום 

 ריח לא טוב. 

יחידת חופש המידע ואין שום סיבה שבעולם  –מדובר, כאמור, בחומר המצוי אצלכם 

 שההיענות לבקשה זו לא תתבצע מיידית. 

 הרי אתם אמורים לשמש דוגמא ומופת ליחידה אשר בה חופש המידע הוא ערך עליון.

 ב, אתם מתנהגים כמו יחידה שמבקשת להסתיר מידע. בפועל, לצערי הר

 עסקה בדו"ח הביקורת על חקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל.  4690בקשה 

שאין דו"ח  –ימים לגלות את העובדה  150 -כשאני מספר לאנשים שלקח למשטרת ישראל כ

 ביקורת, אותם אנשים אומרים לי שהמשטרה משקרת. 

ך שאין דו"ח ביקורת סותר את הודעות היחידה לחופש אני ממשיך ואומר שהמידע על כ

  "מורכבות הבקשה",  -המידע, בהארכות המועדים, הטוענות, פעמיים, ל

 אמרנו לך כבר שהמשטרה משקרת. -אותם אנשים אומרים לי: 

אני ממשיך ואומר שבתיק כזה חשוב ומפורסם המשטרה לא יודעת אם בוצעה או לא בוצעה 

 מה לא הבנת, המשטרה משקרת.  –אומרים לי  ביקורת, אותם אנשים

כשאני אומר שטרחה יחידת חופש המידע ועירבה את המפכ"ל עצמו בהארכת מועד בקשר 

מה אתה סתום,  -לבקשה בה אין בידי המשטרה המידע, אותם אנשים כבר מתייאשים ממני: 

 המשטרה משקרת.

רכאות, אותם אנשים כשאני ממשיך ומספר שקיבלתי תשובה רק כשאיימתי לפנות לע

 מתייאשים ממני והולכים.

בדקתי את דוחות היחידה לחופש המידע של משטרת ישראל ומשך הזמן שלקח לכם למצוא 

 שאין דו"ח ביקורת הוא קיצוני. 

 מהבקשות לוקח זמן רב שכזה.  3% -רק לכ

זמן  יום, לאזרח. ניתן, כמובן, לקצר משך 30תוך  –המחוקק דורש שהמידע יגיע במהירות 

 זה. 

דדליין של אותם -. אנחנו מתקרבים בצעדים מהירים ל2017ליולי  9 -הבקשה שלי הוגשה ב

 הימים ואפילו, לא טרחתם, לאשר קבלת הבקשה. 30

 אני חוזר ומבקש לקבל את כל החומר מיידית.

 

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

mailto:shenkler@netvision.net.il
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From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Thursday, July 27, 2017 1:59 PM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE: מספר נושאים לשימת לבכם! 

 מר אריק שנקלר,

 שלום רב, 

 מאשרת קבלת המייל.

אליך.אין לנו מה להוסיף פרט למענה שנשלח   

 בברכה,

 שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

  

mailto:[mailto:tlunot@police.gov.il]


 22נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Tuesday, August 01, 2017 10:16 AM 

To: ' לתלונות הציבור משטרת ישראלהיחידה  ' 

Subject:  4690בקשת מידע מיחידת חופש המידע על בקשה  

 לכבוד 

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 גברתי הנכבדה,

 תשובתכם אינה לעניין. 

 !4690אשרו את קבלת בקשת המידע בקשר לבקשת חופש המידע מספר  -ראשון 

העבירו אליי במיידית את כול החומר המצוי אצלכם בקשר לבקשת חופש המידע מספר  -שנית 

 . עכשיו, היום, הרגע!4690

(, באומרו כך התווה 1914אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר" )"

 " השופט ברנדייס, מצוטט מויקיפדיה..שחיתותבמערכות הציבוריות כתרופה ל שקיפותאת עקרון ה

בגלל עיקרון זה, הוקמה יחידת חופש המידע במשטרת ישראל. בזכות עיקרון זה, תהייה לנו, לכולנו, 

 משטרה טובה יותר.

 אף אחד לא יאמין לכם.  –אם אתם תמשיכו להסתיר מידע וחומרים 

 ותר חשוב מזה, תהייה לנו משטרה גרועה.י

 רק החשיפה, הגילוי המלא והנכון יאפשר למשטרת ישראל לתפקד.

 אולי, אתם לא מודעים לחשיבות הגדולה של מחלקתכם בתוך משטרת ישראל.

 אין לי משטרה אחרת. 

 אין לנו משטרה אחרת ממשטרת ישראל. 

 פעול.חשוב שהמשטרה תפעל בצורה הכי טובה שהיא יכולה ל

 אם המשטרה טעתה, אז צריך לתקן. זה הכי חשוב!

 זה מראה על כוח, אמינות, רצון טוב לשרת את האזרחים באופן הנכון והמלא.

 זו חולשה ושגיאה. –ההסתרה, החיפוי, ההימנעות ממתן תשובות 

 .4690אני מצפה מכם, להמציא לי מיידית את כל המידע הקשור לבקשת חופש המידע מספר 

 ב,יום טו

 ליאון )אריק( שנקלר

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
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From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Tuesday, August 01, 2017 1:21 PM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE:  4690בקשת מידע מיחידת חופש המידע על בקשה  

 

 מר ליאון )אריק( שנקלר,

 שלום רב, 

 

 אין לנו מה להוסיף בעניין המענה לבקשה זו שנשלחה אליך. בזאת תם טיפולנו בבקשה.

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il
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From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, August 02, 2017 9:53 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE:  4690בקשת מידע מיחידת חופש המידע על בקשה  

 הגברת פקד שגית שלו, עורך דין

 ניצב לימור בן נתןהגברת סגן 

 היחידה לחופש המידע במשטרת ישראל

 נראה לי שיש כאן איזה שהוא בלבול.

 .4690אני הגשתי בקשת מידע חדשה לקבלת מידע מכם על בקשה 

 לא קיבלתי שום תשובה, אפילו לא אישור, על בקשת מידע זו.

 .4690קיבלתי תשובה על בקשה 

מיחידת חופש  4690את כל המידע הנוגע לבקשה לא קיבלתי שום תשובה על הבקשה שלי לקבל 

 המידע.

 במידה ושלחתם תשובה לבקשה זו, אנא, שלחו אותה שנית שכן היא לא התקבלה אצלי.

 במידה ולא שלחתם תשובה, אנא קראו שוב את מכתביי הקודמים אליכם.

)שלי!(  אני חוזר ומבקש לקבל את כל המידע המצוי ביחידת חופש המידע בקשר עם בקשת המידע

 .4690מספר 

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 2017ליולי  12 -אני מצרף בזאת את בקשת המידע שנשלחה אליכם ב

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

חוק חופש המידע, אני פונה אליך בבקשה לקבל את כל החומר הנמצא אצלכם, יחידת חופש לפי 

 . 28397ו/או תיק ית"צ מספר:  4690המידע, בקשר לבקשת חופש מידע מספר: 

להזכירכם, מדובר בבקשת חופש מידע על דו"חות יחידת הביקורת הפנימית )ארצית( שהיא בקשת 

 מידע שאני ביקשתי. 

בל את כל החומר המצוי בתיק, הכולל ולרבות: מיילים, תכתובות, מזכרים, דיונים וכל אני מבקש לק

 מה שמצוי בתיק.

 אני מתחייב לשלם אגרה עפ"י דין.

 תודה,

  Shenkler@netvision.net.ilכתובת מייל:  ליאון )אריק( שנקלר

 0544281287סלולר:   ד השרוןג' הו 1כתובת: המעגל 

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il
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From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, August 03, 2017 10:52 AM 

To: 'foiu@justice.gov.il' 

Subject:  ישראלתלונה על יחידת חופש המידע של משטרת  

 

 שלום,

ניסיתי למלא את הטופס און ליין, אולם, לא הצלחתי. לכן, שולח לכם מייל עם 
 תלונתי.

אני מצרף לתלונה זו את ההתכתבות שלי אל מול יחידת חופש המידע של 
 בטוח, שמתוך ההתכתבות הזו תבינו את התלונה.  –משטרת ישראל 

 

 בקשת המידע:

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:55 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: בקשת מידע לפי חוק חופש המידע 

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 במשטרת ישראלהממונה על חוק חופש המידע 

 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

לפי חוק חופש המידע, אני פונה אליך בבקשה לקבל את כל החומר הנמצא אצלכם, יחידת חופש 

 . 28397ו/או תיק ית"צ מספר:  4690המידע, בקשר לבקשת חופש מידע מספר: 

להזכירכם, מדובר בבקשת חופש מידע על דו"חות יחידת הביקורת הפנימית )ארצית( שהיא בקשת 

 מידע שאני ביקשתי. 

אני מבקש לקבל את כל החומר המצוי בתיק, הכולל ולרבות: מיילים, תכתובות, מזכרים, דיונים וכל 

 מה שמצוי בתיק.

 אני מתחייב לשלם אגרה עפ"י דין.

 תודה,

 קלרליאון )אריק( שנ

 Shenkler@netvision.net.ilכתובת מייל: 

 ג' הוד השרון 1כתובת: המעגל 

 0544281287סלולר: 

 

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:Shenkler@netvision.net.il


עליה הגיבה יחידת חופש המידע )בקשה  –במקביל נשלחה עוד בקשת מידע 
 ( והיא מופעלת כרגיל. 4975מספר 

 בלה שום תגובה.אולם, לבקשה דלעיל לא התק

 לפיכך נשלח המייל הבא:

 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Monday, July 17, 2017 10:09 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: FW: 4690המידע תיק חופש המידע מספר  בקשת מידע לפי חוק חופש  

 

 שלום,

 טרם התקבל אצלי אישורכם לקבלת בקשת המידע המצורפת.

 אנא השתדלו לזרז הטיפול בבקשה זו. 

 כול החומר מצוי אצלכם ולכן לא אמורה להיות שום בעיה בטיפול מהיר בבקשה זו.

 בתודה מראש,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 יות הקריאה()אני מוחק מיילים משורשרים לנוח

 גם, למייל זה לא התקבלה שום תגובה.

 לפיכך נשלח המייל הבא:

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, July 27, 2017 12:13 PM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: מספר נושאים לשימת לבכם! 

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 

 גברתי הנכבדה,

מצ"ב תשלום האגרה שבוצע בבנק הדואר מאחר ושרת התשלומים  – 4975בקשה  .1
 הממשלתי לא עבד מספר ימים.

 

טרם אישרתם את בקשתי לקבל את כל המסמכים המצויים בידיכם, יחידת חופש המידע,  .2
 . 4690בקשר עם בקשת מידע שלי)!(, שמספרה 

תזכורת וגם עליה לא זכיתי למענה. ה"משחק" הזה מעלה באפי  2017ליולי  17שלחתי ביום 

 ריח לא טוב. 

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


ואין שום סיבה שבעולם יחידת חופש המידע  –מדובר, כאמור, בחומר המצוי אצלכם 

 שההיענות לבקשה זו לא תתבצע מיידית. 

 הרי אתם אמורים לשמש דוגמא ומופת ליחידה אשר בה חופש המידע הוא ערך עליון.

 בפועל, לצערי הרב, אתם מתנהגים כמו יחידה שמבקשת להסתיר מידע. 

 עסקה בדו"ח הביקורת על חקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל.  4690בקשה 

שאין דו"ח  –ימים לגלות את העובדה  150 -י מספר לאנשים שלקח למשטרת ישראל ככשאנ

 ביקורת, אותם אנשים אומרים לי שהמשטרה משקרת. 

אני ממשיך ואומר שהמידע על כך שאין דו"ח ביקורת סותר את הודעות היחידה לחופש 

  "מורכבות הבקשה",  -המידע, בהארכות המועדים, הטוענות, פעמיים, ל

 אמרנו לך כבר שהמשטרה משקרת. -תם אנשים אומרים לי: או

אני ממשיך ואומר שבתיק כזה חשוב ומפורסם המשטרה לא יודעת אם בוצעה או לא בוצעה 

 מה לא הבנת, המשטרה משקרת.  –ביקורת, אותם אנשים אומרים לי 

 כשאני אומר שטרחה יחידת חופש המידע ועירבה את המפכ"ל עצמו בהארכת מועד בקשר

מה אתה סתום,  -לבקשה בה אין בידי המשטרה המידע, אותם אנשים כבר מתייאשים ממני: 

 המשטרה משקרת.

כשאני ממשיך ומספר שקיבלתי תשובה רק כשאיימתי לפנות לערכאות, אותם אנשים 

 מתייאשים ממני והולכים.

וא בדקתי את דוחות היחידה לחופש המידע של משטרת ישראל ומשך הזמן שלקח לכם למצ

 שאין דו"ח ביקורת הוא קיצוני. 

 מהבקשות לוקח זמן רב שכזה.  3% -רק לכ

יום, לאזרח. ניתן, כמובן, לקצר משך זמן  30תוך  –המחוקק דורש שהמידע יגיע במהירות 

 זה. 

של אותם  דדליין-. אנחנו מתקרבים בצעדים מהירים ל2017ליולי  9 -הבקשה שלי הוגשה ב

 הימים ואפילו, לא טרחתם, לאשר קבלת הבקשה. 30

 אני חוזר ומבקש לקבל את כל החומר מיידית.

 

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 למייל זה התקבלה התגובה הבאה:

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Thursday, July 27, 2017 1:59 PM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE: מספר נושאים לשימת לבכם! 

 מר אריק שנקלר,

 שלום רב, 

 

 מאשרת קבלת המייל.

 אין לנו מה להוסיף פרט למענה שנשלח אליך.

 

 בברכה,

 שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

mailto:tlunot@police.gov.il


 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 לאור תשובה זו שלחתי את המייל הבא:

 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Tuesday, August 01, 2017 11:16 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject:  4690בקשת מידע מיחידת חופש המידע על בקשה  

 

 לכבוד 

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 

 גברתי הנכבדה,

 תשובתכם אינה לעניין. 

 !4690אשרו את קבלת בקשת המידע בקשר לבקשת חופש המידע מספר  -ראשון 

את כול החומר המצוי אצלכם בקשר לבקשת חופש המידע מספר  העבירו אליי במיידית -שנית 

 . עכשיו, היום, הרגע!4690

(, באומרו כך התווה 1914אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר" )"

 " השופט ברנדייס, מצוטט מויקיפדיה..שחיתותבמערכות הציבוריות כתרופה ל שקיפותאת עקרון ה

בגלל עיקרון זה, הוקמה יחידת חופש המידע במשטרת ישראל. בזכות עיקרון זה, תהייה לנו, לכולנו, 

 משטרה טובה יותר.

 אף אחד לא יאמין לכם.  –אם אתם תמשיכו להסתיר מידע וחומרים 

 ותר חשוב מזה, תהייה לנו משטרה גרועה.י

 רק החשיפה, הגילוי המלא והנכון יאפשר למשטרת ישראל לתפקד.

 אולי, אתם לא מודעים לחשיבות הגדולה של מחלקתכם בתוך משטרת ישראל.

 אין לי משטרה אחרת. 

 אין לנו משטרה אחרת ממשטרת ישראל. 

 פעול.חשוב שהמשטרה תפעל בצורה הכי טובה שהיא יכולה ל

 אם המשטרה טעתה, אז צריך לתקן. זה הכי חשוב!

 זה מראה על כוח, אמינות, רצון טוב לשרת את האזרחים באופן הנכון והמלא.

 זו חולשה ושגיאה. –ההסתרה, החיפוי, ההימנעות ממתן תשובות 
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 .4690אני מצפה מכם, להמציא לי מיידית את כל המידע הקשור לבקשת חופש המידע מספר 

 וב,יום ט

 ליאון )אריק( שנקלר

  

 למייל זה התקבלה התשובה הבאה:

 

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Tuesday, August 01, 2017 1:21 PM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE:  4690מיחידת חופש המידע על בקשה בקשת מידע  

 מר ליאון )אריק( שנקלר,

 שלום רב, 

 

 אין לנו מה להוסיף בעניין המענה לבקשה זו שנשלחה אליך. בזאת תם טיפולנו בבקשה.

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 

 אי לכך, שלחתי את המייל הבא:

 

 

 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, August 02, 2017 9:53 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE:  4690בקשת מידע מיחידת חופש המידע על בקשה  

mailto:tlunot@police.gov.il
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 שלו, עורך דין הגברת פקד שגית

 הגברת סגן ניצב לימור בן נתן

 היחידה לחופש המידע במשטרת ישראל

 

 נראה לי שיש כאן איזה שהוא בלבול.

 .4690אני הגשתי בקשת מידע חדשה לקבלת מידע מכם על בקשה 

 לא קיבלתי שום תשובה, אפילו לא אישור, על בקשת מידע זו.

 .4690קיבלתי תשובה על בקשה 

מיחידת חופש  4690שום תשובה על הבקשה שלי לקבל את כל המידע הנוגע לבקשה לא קיבלתי 

 המידע.

 במידה ושלחתם תשובה לבקשה זו, אנא, שלחו אותה שנית שכן היא לא התקבלה אצלי.

 במידה ולא שלחתם תשובה, אנא קראו שוב את מכתביי הקודמים אליכם.

ופש המידע בקשר עם בקשת המידע )שלי!( אני חוזר ומבקש לקבל את כל המידע המצוי ביחידת ח

 .4690מספר 

 

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 2017ליולי  12 -אני מצרף בזאת את בקשת המידע שנשלחה אליכם ב

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

 

לפי חוק חופש המידע, אני פונה אליך בבקשה לקבל את כל החומר הנמצא אצלכם, יחידת חופש 

 . 28397ו/או תיק ית"צ מספר:  4690המידע, בקשר לבקשת חופש מידע מספר: 

 להזכירכם, מדובר בבקשת חופש מידע על דו"חות יחידת הביקורת הפנימית )ארצית( שהיא בקשת

 מידע שאני ביקשתי. 

אני מבקש לקבל את כל החומר המצוי בתיק, הכולל ולרבות: מיילים, תכתובות, מזכרים, דיונים וכל 

 מה שמצוי בתיק.

 אני מתחייב לשלם אגרה עפ"י דין.

 תודה,

 ליאון )אריק( שנקלר
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 Shenkler@netvision.net.ilכתובת מייל: 

 ג' הוד השרון 1כתובת: המעגל 

 0544281287סלולר: 

 

 תשובת יחידת חופש המידע שהתקבלה:

From: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Wednesday, August 02, 2017 11:23 AM 

To: Arik Schenkler 

Subject: RE:  לקבלת דו"חות ביקורת הקשורים לחקירת  4690מענה לבקשת חופש המידע

 רצח תאיר ראדה ז"ל

 מר ליאון )אריק( שנקלר,

 שלום רב, 

 

ור למטה.ראה בשרש -09/07/2017מבדיקה שערכתי נשלח אליך מייל עם מענה לפניתך כבר ביום   

 בכל אופן, מעבירה אליך שוב את המענה לעיונך.

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 

לתשובה זו צורפה תשובת היחידה לחופש המידע של משטרת ישראל 
 .4690לבקשת מידע 

 

לפיכך, אני מגיש תלונתי זו. משטרת ישראל מתעלמת מבקשת המידע 
שהגשתי. לא קוראת מסמכים, שלדעתי, אין ברורים מהם. מתעלמת לחלוטין 

 מבקשת המידע שהגשתי! 

mailto:Shenkler@netvision.net.il
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לדעתי, מטרת ההתעלמות היא רצונה של משטרת ישראל להעלים מידע 
 ולשבש מידע המצוי ביחידת חופש המידע.

ידע המצוי ביחידת חופש המידע הנוגעת לבקשה בקשת המידע שלי על מ
 שלי, הייתה צריכה להיענות מיידית וללא שום תרגיל כזה או אחר.

 

אני מבקש מכם להתערב מיידית כך שאקבל מיידית את כל המידע המצוי 
. אני מוסיף 4690אצל יחידת חופש המידע הקשור לבקשת המידע שלי מספר 

מפכ"ל המשטרה( בקשר להארכת כי לא קיבלתי מכתב מראש הרשות )
)ג'( לחוק חופש המידע וזאת למרות פניות רבות 7המועדים כנדרש בסעיף 

 בנושא.

 

 תודה מראש,

 ליאון )אריק( שנקלר

 אני מפרסם מייל זה ברשתות החברתיות.

 

 26נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, August 03, 2017 11:14 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: RE:  לקבלת דו"חות ביקורת הקשורים לחקירת  4690מענה לבקשת חופש המידע

 רצח תאיר ראדה ז"ל

 

 שלום,

 הגשתי תלונה ליחידה הארצית לחופש המידע.

 ליאון )אריק( שנקלר

 (25הערה: צורפה התלונה )נספח 
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 27נספח 

 

  



 28נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, August 10, 2017 12:38 PM 

To: 'היחידה הממשלתית לחופש המידע' 

Cc: 'מוחמד קדח' 

Subject: RE:  מספרנו  -תלונתך נגד משטרת ישראל בנושא דו"חות יחידת הביקורת הפנימית

153/17 CRM:0044115 

 הגברת רות מאיר שלום,

על בקשתי לקבל מידע מיחידת חופש המידע של  שלא ניתן מענה כלל )!(,תלונתי היא 

משטרת ישראל, על כול המידע המצוי אצלם בקשר לבקשת המידע על דו"ח הביקורת בקשר לחקירת 

 .4690רצח תאיר ראדה ז"ל, בקשת מידע מספר 

מכתבכם המצורף, אינו מדויק. לכן אני חוזר ומבהיר את תלונתי. אם עדיין לא הבנתם, תרגישו חופשי 

 ח עימי בטלפון.לשוח

 

 אני מצרף )למטה( את סיכום בקשתי מכם. 

 אני מודה על אישור קבלת התלונה.

 

 יום טוב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 097660622טלפון: 

 0544281287סלולר: 

לפיכך, אני מגיש תלונתי זו. משטרת ישראל מתעלמת מבקשת המידע 
שהגשתי. לא קוראת מסמכים, שלדעתי, אין ברורים מהם. מתעלמת לחלוטין 

 מבקשת המידע שהגשתי! 

לדעתי, מטרת ההתעלמות היא רצונה של משטרת ישראל להעלים מידע 
 ולשבש מידע המצוי ביחידת חופש המידע.

ידע המצוי ביחידת חופש המידע הנוגעת לבקשה בקשת המידע שלי על מ
 שלי, הייתה צריכה להיענות מיידית וללא שום תרגיל כזה או אחר.

אני מבקש מכם להתערב מיידית כך שאקבל מיידית את כל המידע המצוי 
. אני מוסיף 4690אצל יחידת חופש המידע הקשור לבקשת המידע שלי מספר 

פכ"ל המשטרה( בקשר להארכת כי לא קיבלתי מכתב מראש הרשות )מ
)ג'( לחוק חופש המידע וזאת למרות פניות רבות 7המועדים כנדרש בסעיף 

 בנושא.
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 29נספח 

 - בלמס -

 י"ח אב, תשע"ז 
 2017אוגוסט,  10

 87736117סימוכין: 
 31363מס' תיק ית"צ:  

 4975חופש המידע מס':  

                                                    
 לכבוד

 מר ליאון )אריק( שנקלר
 shenkler@netvision.net.ilבדוא"ל 

 א.נ., 

 

 

 הנדון:
לקבלת נתונים אודות דו"חות  4975חופש המידע בקשת 

 2017-2007ביקורת של יחידת הביקורת הארצית בשנים 

 
בסימוכין 

 ל:
 13.07.2017פנייתך מיום 

 

בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל את כל דו"חות הביקורת של היחידה לביקורת  .1
( ו/או כל יחידת יב"ק -פנימית של המשטרה )מדור ביקורת ארצי או בשמו הקודם

(. 2007-2017השנים האחרונות ) 10-ביקורת אחרת הקיימת במשטרת ישראל, שנעשו ב
כמו כן ביקשת לקבל רשימת כל דו"חות הביקורת שנעשו בפילוח הבא: מספרם 

 הסידורי, כותרתם, הגוף המבוקר ותאריך הדו"ח. 

 

 חלקי. לאחר שעיינו בבקשתך למידע החלטנו להעמיד המידע לרשותך באופן .2

 

בעניין זה לא נוכל להיענות  - 2007באשר לבקשתך לקבלת נתונים החל משנת  .3
לבקשתך. לאור העובדה שנתונים אלה לא ממוחשבים, איתור המידע כרוך בקושי 

שנים מיום היווצרם. בעניין זה הינך מופנה  7ממשי וכמו כן מדובר בנתונים שחלפו 
, הקובע כי רשות ציבורית 1998-נ"ח( לחוק חופש המידע, התש2) 8להוראת סעיף 

רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע אם המידע נוצר או התקבל בידיה למעלה משבע 
שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממש. לאור האמור נוכל להתייחס 

 השנים הקודמות להגשת בקשתך זו. 7 -לבקשתך רק ככל שהיא נוגעת ל 

 

 -  1מצ"ב בנספח מס'  -ימת כל דו"חות הביקורת שנעשובאשר לבקשתך לקבל את רש .4
 2010רשימת בקרות שנעשו על ידי היחידה הארצית לביקורת )יב"ק( החל משנת 

בחלוקה למספר סידורי, סוג הביקורת ונושא הביקורת כבקשתך. לתשומת לבך, 
, נמחק שם הביקורת ובמקומה נרשם " מודיעיני". בעניין בקרה זו 11/2011במס"ד 

( לחוק חופש המידע, 9)א( ) 14לא נוכל לפרט את נושא הבקרה וזאת לאור הוראת סעיף 
הקובעת כי הוראות חוק זה לא יחולו על מערכי המודיעין והחקירות  1998-התשנ"ח



של משטרת ישראל, וכן יחידות נוספות אשר השר לבטחון הפנים, באישור הועדה 
 שנוצר, שנאסף או שמוחזק בידיהם.המשותפת, קבע אותן בצו והדבר נוגע למידע 

 

לאור העובדה כי מדובר  – באשר לבקשתך לקבל את  כל דו"חות הביקורת של היב"ק .5
במאות בקרות ולאור העובדה כי חלק מהבקרות מצויות בגנזך המדינה ולאור זאת 
שלגבי כל בקרה ובקרה יהיה צורך לעיין בה באופן פרטני, לפנות ליחידות המעורבות 

ייחסותן וכן לקבל עמדת גורמים מקצועיים רלבנטיים הרי שמדובר לקבלת הת
בהשקעת שעות עבודה רבות והקצאת משאבים בלתי סבירה. לאור האמור אנו דוחים 

, לפיו, 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח1) 8חלק זה של בקשתך כאמור  בסעיף 
הקצאת  רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע שהטיפול בה מצריך

 משאבים בלתי סבירה. 
יחד עם זאת לאחר שתעיין ברשימה האמורה תוכל לשוב ולפנות אלינו בבקשה 

 ממוקדת לקבלת בקרה ספציפית ואנו נבחן הבקשה בהתאם.

 

 – אשר לבקשתך לקבל גם בקרות שבוצעו ע"י יחידות בקרה אחרות  במשטרת ישראל .6
אגפי   -י גורמים רבים מאוד מדי שנה מתבצעות מאות בקרות  מסוגים שונים ע"

המטה ארצי, מחוזות, מרחבים, תחנות, גורמים מקצועיים, פיקודיים וכיוב'. ביקורות  
אלה מצויות בידי אותם גורמים ועל כן כדי לתת את המבוקש על ידך יהיה  צורך לפנות 
לכל אחד מהם בנפרד  ע"מ לקבל ממנו את נושאי הבקרה וכן יהיה צורך בבדיקה 

של כל בקרה ובקרה. המדובר בהליך ארוך, הדורש השקעת שעות עבודה רבות  פרטנית
והפניית משאבים רבים בתוך היחידה  הארצית לביקורת וכן בכל אחת מהיחידות 
והגורמים שביצעו את הבקרות. לאור האמור לא נוכל להענות לחלק זה של בקשתך 

יו, רשות ציבורית רשאית , לפ1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח1) 8כאמור  בסעיף 
 לדחות בקשה לקבלת מידע שהטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה. 

 

מובא לידיעתך כי הנך רשאי לעתור כנגד החלטה זו אל ביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד  .7
 יום ממועד קבלת הודעה זו. 45בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים תוך 

 
  

 
 

 
 

 בברכה, 

  

 שלו,                  פקדעו"ד שגית  

 ב/ הממונה    על    חופש   המידע 

 ק' היחידה     לתלונות     הציבור 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2017-2010רשימת בקרות שבוצעו ע"י היחידה הארצית לביקורת בין השנים  -1נספח 

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 חיזוק כושר ההרתעה מיוחדת תהליכית  1/2010

 עמידת היחידות במשימות הנחלת ערכי מ"י תהליכית 2/2010

 תהליכי תגבור קו קדמי מיוחדת  3/2010

 מרחב מוריה יחידתית  4/2010

 מוצגים גדולים נושאית 5/2010

 סגירת תיקי חקירה מיוחדת 6/2010

 100מוקדי  תהליכית 7/2010

 מעצרים נושאית 8/2010

 והפקת לקחיםתחקירים  מיוחדת מעקב  9/2010

 ימ"גים ויס"מגים נושאית 10/2010

 עיר ללא אלימות מיוחדת 11/2010

 בוטל פתע 12/2010

 מערך מפעילי בע"ח במ"י נושאית  13/2010

 פעילות מחוזות –מבצע תנועה ארצי  מיוחדת 14/2010

 תחנת ראשל"צ יחידתית 15/2010

 אי. אר. פי  מיוחדת 16/2010

 אבטחת מידע במ"י מיוחדת 17/2010

 עמידת היחידות במשימות הנחלת ערכי מ"י תהליכית שלב ב' 18/2010

 תחנת אשדוד יחידתית  19/2010

 תגבור קו קדמי תהליכית שלב ב' 20/2010

 כושר הרתעה  תהליכית שלב ב' 21/2010

 מג"ב מרכז פתע 22/2010

 מיגון ואחסנת כלי נשק במ"י מיוחדת 23/2010

 מרחב עמקים יחידתית 24/2010



 "חתומים על צומת" –יישום הנחיית מפכ"ל  מיוחדת 25/2010

 מרחב יפתח פתע  26/2010

 טיפול בעבירות התפרצות לדירה מיוחדת 27/2010

 קצינים מאוימים במחוזות מיוחדת 28/2010

 "מאבק עיקש" 2מבצע יריית פתיחה  מיוחדת 29/2010

 יישום הנחיות מפכ"ל מסיכום חצי שנתי  מיוחדת 30/2010

 מרחב איילון יחידתית 31/2010

 בוטל מעקב 32/2010

 בוטל מעקב 33/2010

 מעלה אדומים פתע 34/2010

 בוטל  מיוחדת 35/2010

תהליכית ערכים שלב  36/2010
 ג'

 עמידת גופי המטה בתוכנית ההנחלה 

 

 

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 הערכות לחירום נושאית 1/2011

  1+5אימוני יחידות  נושאית 2/2011

 מעקב בנושא עבודה בשכר מיוחדת 3/2011

 לב הבירה פתע 4/2011

 העסקת אזרחים במנ"ט נושאית 5/2011

 פתח תקוה יחידתית 6/2011

 הרצאות במוסדות חינוך מיוחדת 7/2011

 מודיעיני מיוחדת  8/2011

 ש"י ימ"ר יחידתית 9/2011

 מסלולי שרות לנגדים נושאית 10/2011

 פקודות ונהלים נושאית  11/2011

 אשקלון יחידתית  12/2011

פיצול משל"ט צפון לשני המחוזות צפון וחוף  מיוחדת 13/2011
 וחיתוך מצב פיצול המחוזות

 הערכות לאירועי ספטמבר –זרעי קיץ  מיוחדת תהליכית  14/2011



 תחנה במשמרת לילהפעילות  פתע 15/2011

 חיתוך מצב עיר ללא אלימות מיוחדת  16/2011

 תל אביב צפון יחידתית  17/2011

 מעקב היערכות לחירום  נושאית  18/2011

 איחוד אמ"ן אח"ק  נושאית  19/2011

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

אופן טיפול המשטרה באירועי יידוי אבנים  נושאית 1/2012
 התנועהבצירי 

 שירת הסירנה יישום העבודה בשטח נושאית 2/2012

 מעקב הערכות המשטרה לזרעי קיץ מיוחדת 3/2012

 תחנת עיירות יחידתית 4/2012

 תחנת רחובות  יחידתית 5/2012

 מערך בע"ח במ"י  נושאית 6/2012

 תחנת מסובים יחידתית 7/2012

וסיור באירועי תגובה מסוג  תפקוד משל"טים מיוחדת 8/2012
 איכות חיים

 פינוי ישובים תהליכית מיוחדת 9/2012

 בית שמש יחידתית 10/2012

 נצרת יחידתית 11/2012

 מערך הנוער נושאית 12/2012

 הטיפול בשב"חים נושאית 13/2012

 בטיחות בתפעול נשק באימונים ובשגרה פתע מיוחדת 14/2012

 עירוןתחנת  יחידתית 15/2012

 מג"ב צפון יחידתית 16/2012

בחינת שגרת המטה בתחנה טיפול במפנ"א תקן  מיוחדת פתע 17/2012
 ומצבה כ"א ואמצעים והפעלתם במחוז הצפוני

 בחירות  2013מועד  מיוחדת 18/2012

 

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 קריית מלאכי יחידתית 1/2013



 תחנת חיפה יחידתית 2/2013

 ברית עמים ביקור נשיא ארה"ב בישראל מיוחדת  3/2013

 מיזם הבריאות נושאית 4/2013

 תחנת שפט יחידתית 5/2013

תכנית חסכון  –יישום החלטות מפכ"ל  מיוחדת 6/2013
 והתייעלות

 מתנ"א יחידתית 7/2013

 אכיפה איכותית בתנועה וביטול מכסות נושאית  8/2013

הטיפול הראשוני בתיקי אלמ"ב המשותפים  נושאית 9/2013
 למספר יחידות

 שיטור עירוני נושאית  10/2013

 תחנת כפר סבא פתע 11/2013

 תחנת עפולה יחידתית 12/2013

 2013הערכות לנרקיס  מיוחדת  13/2013

 תחנת דימונה פתע 14/2013

 מג"ב דרום יחידתית 15/2013

 

 

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 מטה מחוז חוף תהליכית 1/2014

 ביקור האפיפיור מיוחדת 2/2014

 הצמדת כלי רכב לרכזי מודיעין מיוחדת 3/2014

 חדרה פתע 4/2014

 מטה מחוז צפון תהליכית 5/2014

 עבודה בשכר של שוטרים מיוחדת 6/2014

 מטה מחוז מרכז תהליכית 7/2014

 נקודות חמות נושאית 8/2014

 שמש בית פתע 9/2014

 אופן קביעת אבטחה למתקנים אזרחיים מיוחדת 10/2014

 מטה מחוז ש"י תהליכית  11/2014

 מטה מחוז ת"א תהליכית 12/2014



 תהליכי עבודה במערך התביעות נושאית 13/2014

 100ביקורת במוקדי  מיוחדת 14/2014

 שרת פתע 15/2014

 מטה מחוז דרום תהליכית 16/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 הפעלת אורגנים נושאית 1/2015

 אכיפה אפקטיבית נושאית 2/2015

 17.3.15הערכות לבחירות  מיוחדת  3/2015

 מחוז ש"י תהליכית 4/2015

 תחנת טבריה פתע 5/2015

 מחוז חוף מיוחדת 6/2015

 מחוז צפון תהליכית 7/2015

 מחוז מרכז תהליכית 8/2015

 עיר ללא אלימות נושאית 9/2015

 אריאל שומרון פתע 10/2015

 היערכות לחירום נושאית 11/2015

 מחוז דרום תהליכית 12/2015

 תחנת רחובות פתע 13/2015

 תחנת עכו פתע  14/2015

 

 

 



 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 סגירת מעגל הטיפול מאירוע ועד לתיק פלילי נושאית 1/2016

 מחוז ירושלים תהליכית 2/2016

 בוטל נושאית 3/2016

 מחוז ת"א תהליכית 4/2016

 תחנת אשקלון פתע 5/2016

 בוטל  נושאית 6/2016

 מחוז ש"י תהליכית 7/2016

 מש"קים במגזר הערבי מיוחדת 8/2016

 תחנת שדות פתע 9/2016

 קופסא ירוקה נושאית 10/2016

 בוטל נושאית 11/2016

 מחוז צפון תהליכית 12/2016

 ירידת רכבים לאילת  מיוחדת 13/2016

 מבצע "כעת מחר" מיוחדת 14/2016

 

 

 

 נושא הביקורת סוג הביקורת מס"ד

 בוטל סקר לפני בדיקה 1/2017

 העסקת עובדי שירות במשטרה מיוחדת 2/2017

 אלימות בספורט נושאית 3/2017

 במשטרת ישראלהצמדת רכבי כוננות לקצינים  נושאית 4/2017

 תחנות זכרון יעקב ונהריה –מחוז חוף  תהליכית 5/2017

 מרחב איילון פתע 6/2017

 תיקון ליקויים שאותרו בביקורות  7/2017

 מחוז דרום תהליכית 8/2017

 "מבצע מגן כחול " –ביקור נשיא ארה"ב  מיוחדת 9/2017

 בוטל מיוחדת 10/2017

 מרחב אילת פתע 11/2017

 

  



 30 נספח

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, August 17, 2017 11:38 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject:  דו"חות הביקורת 4975תשובתי לתשובתכם בקשר לבקשת מידע  

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 היחידה לחופש המידע במשטרת ישראל.

 גברתי הנכבדה,

 .4975הריני לאשר קבלת תשובתכם בקשר עם בקשת המידע שלי מספר 

 תשובתכם מעוררת מספר תהיות, לגביהן אני מבקש מידע:

 

להלן ציטוט ממסקנות "ועדת הבדיקה לבחינת התנהלות מערכת אכיפת החוק בפרשת  .1
בראשה ישב כבוד השופט ורדי זיילר ז"ל שפורסמו  " האחים פריניאן והשוטר צחי בן אור

 : 2007בפברואר 

 "ביקורת

 שתיקבע בהם,  ,ביחידות משטרתיות שייקבעו בנהלים תונהג ביקורת תקופתית (1)

מדגם אקראי של תיקי חקירה )בתיקים תלויים ועומדים ובתיקים  שתפקידה יהיה לבחון

 שנגנזו(. 

שיעור התיקים שייבדקו ייקבע בנהלים. המלצתנו היא שלגבי תיקי חקירה של עבירות 

 בכל שנה.  20%-חמורות המדגם לא יקטן מ

הביקורת תבדוק את איכותה של החקירה, ובכלל זה אם יש היגיון בבחירת תוואי 

אם נעשו כל הפעולות הדרושות לקבלת ידיעות והעשרת המידע שבתיק, אם החקירה, 

נזנחו כיווני חקירה שהיה צריך לפתח, אם נעשו פעולות חקירה יזומות שראוי היה 

לעיל כשהוא מלא  לעשותן, אם הוסקו כל המסקנות הנכונות, והאם ניתן דיווח כאמור 

מיד למי שייקבע בנהלים, ובתוך פרק ובמועדים הנדרשים. נמצאו ליקויים, ידווח עליהם 

זמן שייקבע בנהלים ייערך מעקב אחר תיקון הליקויים. הימנעות מתיקון תטופל בדרך 

 שתיקבע בכללים.

 כל דו"חות הביקורת ייערכו בכתב, והם יופצו בקרב האנשים והגופים שיפורטו בנהלים.  (2)

במשטרה ועל הכשרה נאותה יוקפד על תפקוד תקין ומקצועי של מערך הביקורת שקיים   (3)

 של המבקרים.

 ".יינקטו צעדים נגד מבקרים שאינם מקיימים בדקדקנות את החובות המוטלות עליהם (4)

 

 לפיכך, אני מבקש את המידע הבא: 

 . רשימת הנהלים המשטרתיים הקשורה לקיום המלצות ועדת זיילר. 1

 ל ידי ועדת זיילר. . רשימת הגורמים המשטרתיים המבצעים את הביקורות המומלצות ע2

   השנים האחרונות. 7 -. רשימת הביקורות שבוצעו על פי המלצות ועדת זיילר ל3

 

במשטרת   "אשר לבקשתך לקבל גם בקרות שבוצעו ע"י יחידות בקרה אחרות .2
מסוגים שונים ע"י גורמים רבים מאוד   מדי שנה מתבצעות מאות בקרות – ישראל

ים, תחנות, גורמים מקצועיים, פיקודיים אגפי המטה ארצי, מחוזות, מרחב  -
 " וכיוב'.

mailto:shenkler@netvision.net.il


 בהמשך לבקשות המידע הקודמות, אני מבקש גם לקבל: 

 רשימת כל הגופים במשטרת ישראל הרשאים לבצע ביקורת ו/או בקרה. .1

 רשימת הגופים אותן יחידות ביקורת ו/או בקרה משתפות את דו"חותיהם.  .2

 

הנזכרת לעיל, המליצה גם על דו"חות "היכרות עם חשוד". אני מבקש  כאמור, ועדת זיילר .3
 לקבל המידע הבא:

 רשימת נהלי המשטרה בקשר לדו"חות "היכרות עם חשוד". .1

רשימת הגופים המשטרתיים המתייקים ו/או משותפים בדו"חות "היכרות עם  .2
 חשוד".

 דו"חות "היכרות עם חשוד" בקשר לחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל. .3
 

אני מקבל את תשובתכם שבקשתי לקבל דו"חות מכל יחידות המשטרה היא בקשה רחבה  .4
מדיי. לפיכך, אצמצם בקשה זו אך ורק לחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל. לפיכך, אני 

מבקש לקבל לידיי את כל הביקורות )בקרות( השונות שביצעו גורמי משטרה שונים הקשורים 
 לחקירת רצח תאיר ראדה ז"ל.

 

 ן דו"חות ביקורת של היחידה הארצית לביקורת אותן אני מבקש לקבל:להל .5

 

 מוצגים גדולים                          נושאית       5/2010 .1

 תחקירים והפקת לקחים                מיוחדת מעקב       9/2010 .2

ון פיצול משל"ט צפון לשני המחוזות צפ                         מיוחדת     13/2011 .3
       וחוף וחיתוך מצב פיצול המחוזות

    פינוי יישובים           תהליכית מיוחדת       9/2012 .4

בחינת שגרת המטה בתחנה טיפול                   מיוחדת פתע     17/2012 .5
  במפנ"א תקן ומצבה כ"א ואמצעים והפעלתם במחוז הצפוני

 מטה מחוז צפון                       תהליכית       5/2014 .6
 הפעלת אורגנים                          נושאית       1/2015 .7
 מחוז צפון                       תהליכית       7/2015 .8
 העסקת עובדי שירות במשטרה                         מיוחדת       2/2017 .9

 ליקויים שאותרו בביקורותתיקון                                            7/2017 .10
 

"מודיעיני", אבקש אישור הגורם המוסמך שאין בה קשר ישיר ו/או  11/2011לגבי, ביקורת  .6
 עקיף לחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל.

 

 כמובן, אם כרוכה היענות לבקשות המידע לעיל בתשלום אגרה, אני מתחייב לשלמה.

 אנא, השיבו למייל זה בהקדם.

ספת, שלא הגבתם כלל על בקשת המידע לקבל מכם )יחידת המידע המשטרתית( אני מזכיר, פעם נו

. כאמור בנושא זה הגשתי תלונה 4690את כל המידע המצוי אצלכם בקשר עם בקשת מידע מספר 

 ליחידה הארצית לחופש המידע. 

חוק בנוסף, למרות פניות חוזרות ונשנות, לא קיבלתי עדיין את מכתבו של מפכ"ל המשטרה, כקבוע ב

 .4690)ג( עת לקחתם ארכה נוספת לעניין בקשה 7חופש המידע בסעיף 

 

 בכבוד רב,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 



 31נספח 

From: תלונות הציבור משטרת ישרא [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Monday, August 28, 2017 11:09 AM 

To: shenkler@netvision.net.il 

Subject:  לקבלת מסמכים הקשורים  5067הודעה בדבר תשלום אגרה בבקשת חופש המידע

 להמלצות ועדת זיילר ורצח תאיר ראדה ז"ל וכן נהליפ משטרתיים ודו"חות ביקורת

 

 מר שנקלר,

 שלום רב.

 .22.08.17המידע שהגשת הגיעה אלינו בתאריך  בקשת חופש

יש צורך בתשלום אגרה מצידך לצורך המשך טיפול בבקשה. מניין הימים לטיפול בבקשה יספר החל 

 מיום התשלום בפועל.

ניתן לשלם את האגרה באמצעות אתר התשלומים הממשלתי באופן מקוון, או באמצעות הפקדת 

 ולשלוח השובר אליי במייל. 0022191הסכום בבנק הדואר לזכות חשבון 

 

שגית. אשמח אם תוכל לשלוח טלפון ליצירת קשר  050-5073809 -טלפון נייד שלי למקרה הצורך

 עימך.

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצינת תלונות הציבור

 

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

 

  

mailto:[mailto:tlunot@police.gov.il]
mailto:shenkler@netvision.net.il


 32נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, August 30, 2017 12:39 PM 

To: 'תלונות הציבור משטרת ישרא' 

Subject: RE:  לקבלת מסמכים  5067הודעה בדבר תשלום אגרה בבקשת חופש המידע

תאיר ראדה ז"ל וכן נהליפ משטרתיים ודו"חות ביקורת הקשורים להמלצות ועדת זיילר ורצח  

 

 הגברת פקד שגית שלו, עו"ד, שלום,

 

מצורף אישור תשלום האגרה בדואר ישראל. לידיעתכם התשלום דרך "ממשל זמין" לא עובד ופתחתי 

 .226621פניה בעניין מספרה 

 יתכן וכדאי שתבדקו זאת גם אתם.

 

 09-7660622מספר הטלפון שלי הוא: 

 054-4281287מספר הסלולר שלי הוא: 

 

בכל מייל שאני שולח לכם אני מזכיר לכם שטרם קיבלתי את המידע המצוי אצלכם בקשר לבקשת 

 . כאמור בנושא זה הגשתי תלונה ליחידה הארצית לחופש המידע. 4690חופש המידע )שלי!( מספר 

מכתבו של מפכ"ל המשטרה, כקבוע בחוק בנוסף, למרות פניות חוזרות ונשנות, לא קיבלתי עדיין את 

 .4690)ג( עת לקחתם ארכה נוספת לעניין בקשה 7חופש המידע בסעיף 

 

 חבל שכך הם פני הדברים.

 

 בכבוד רב,

 

 ליאון )אריק( שנקלר

 

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
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From: תלונות הציבור משטרת ישראל [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Thursday, August 31, 2017 7:06 AM 

To: 'Arik Schenkler' 

Subject: RE:  לקבלת מסמכים  5067הודעה בדבר תשלום אגרה בבקשת חופש המידע

 הקשורים להמלצות ועדת זיילר ורצח תאיר ראדה ז"ל וכן נהליפ משטרתיים ודו"חות ביקורת

 

 

 

 מר שנקלר,

 ום רב.של

 

 המייל האחרון נקלט והועבר לעיון הגב' שלו.

 סופ"ש נעים.

 

 

 בברכה,

 

 פקד יניב המי, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 היחידה לתלונות הציבור

 משטרת ישראל

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il


 34נספח 

From: תלונות הציבור משטרת ישרא [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Wednesday, September 27, 2017 3:47 PM 

To: shenkler@netvision.net.il 

Subject:  5067הודעה בדבר אורכה ראשונה בבקשת חופש המידע   

 

 מר אריק שנקלר,

 שלום רב.

 

לקבלת מסמכים הקשורים   5067כה ראשונה לבקשת חופש המידע הנדון: הודעה בדבר אור

אורכה  -להמלצות ועדת זיילר ורצח תאיר ראדה ז"ל וכן נהלים משטרתיים ודו"חות ביקורת 

 ראשונה

 

, החליט הממונה על 1998-ב' לחוק חופש המידע, התשנ"ח7. הנני להודיעך, כי בהתאם לסעיף 1

 ימים נוספים. 30-ת ההחלטה בבקשתך בחופש המידע להאריך את התקופה לקבל

. אורכה זו נדרשת עקב העובדה שטרם התקבל מענה סופי מהאגף הרלבנטי, עמוס העבודה בו 2

 הוא מצוי ומורכבות הבקשה.

 . יובהר כי נעשה כמיטב יכולתנו ע"מ לקבל המענה עבורך במהירות.3

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 

 

 

 היחידה לתלונות הציבור 

 משטרת ישראל 

 

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 35נספח 

From: Mohamad Kadah [mailto:MohamadKa@justice.gov.il]  

Sent: Wednesday, September 27, 2017 3:38 PM 

To: 'shenkler@netvision.net.il' <shenkler@netvision.net.il> 

Cc: Foiu-Tlunot <Foiu-Tlunot@justice.gov.il> 

Subject: RE:  153/17מספרנו  - 4690מס' בקשה  -תלונת ליאון שנקלר  

 

 ליאון שלום,

 

לשיחתנו הטלפונית נעדכן, כי היום ביקשנו לקבל התייחסות מחודשת ממשטרת ישראל בכל בהמשך 

 .4690הנוגע לבקשה 

 איתך הסליחה על הבלבול שנוצר.

 נעדכן בהתאם.

 

 בברכה,

 

 מוחמד קדח, עו"ד

 היחידה הממשלתית לחופש המידע | משרד המשפטים -עוזר ראשי 

  ידהאתר היח    |    6467602-02פקס':     |    6546620-02טל': 

 

 

  

mailto:MohamadKa@justice.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:Foiu-Tlunot@justice.gov.il
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YechidatChofeshHameyda/default.htm


 36נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, September 28, 2017 7:50 AM 

To: 'Mohamad Kadah' <MohamadKa@justice.gov.il> 

Cc: 'Foiu-Tlunot' <Foiu-Tlunot@justice.gov.il> 

Subject: RE:  153/17מספרנו  - 4690מס' בקשה  -תלונת ליאון שנקלר  

 מוחמד קדח שלום,

 תודה.

אני מבקש לקבל את כל המידע שנמצא אצל יחידת חופש המידע של משטרת ישראל בנוגע לבקשת 

 שהיא בקשה שלי לקבלת מידע. – 4690מידע מספר 

היחידה, בחרה שלא לענות ולא  –נשנות מיחידת חופש המידע של המשטרה למרות בקשות חוזרות ו

 להתייחס כלל לבקשה זו!

נתקלה באותה  –עוד אציין, שגם בקשתי לקבל את החלטת ראש הרשות על הארכת המועדים 

 התנהגות של התעלמות ואי התייחסות.

 יום טוב ותודה,

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 37נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Thursday, September 28, 2017 7:53 AM 

To: ''תלונות הציבור משטרת ישרא <tlunot@police.gov.il> 

Subject: RE:  5067בדבר אורכה ראשונה בבקשת חופש המידע הודעה   

 

 הגברת פקד שגית שלו, עו"ד

 היחידה לחופש המידע

 גברתי הנכבדה,

 מאשר קבלת המייל.

 גמר חתימה טובה,

 ליאון )אריק( שנקלר

  

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:MohamadKa@justice.gov.il
mailto:Foiu-Tlunot@justice.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il


 38נספח 

From: tlunot [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Monday, October 30, 2017 4:48 PM 

To: shenkler@netvision.net.il 

Subject:  5067הודעה בדבר אורכה שנייה לבקשת חופש המידע   

 ,מר אריק שנקלר

 שלום רב.

 

מסמכים  לקבלת נתונים אודות 5067הנדון: הודעה בדבר אורכה שנייה לבקשת חופש המידע 

 אורכה שנייה -הקשורים להמלצות ועדת זיילר ונהלים משטרתיים וכן דו"חות ביקורת

 

, החליט המפכ"ל 1998-ב' לחוק חופש המידע, התשנ"ח7. הנני להודיעך, כי בהתאם לסעיף 1

 ימים נוספים. 60-להאריך את התקופה לקבלת ההחלטה בבקשתך ב

ב העובדה שטרם התקבל מענה סופי מהאגף הרלבנטי, עמוס העבודה בו . אורכה זו נדרשת עק2

 הוא מצוי ומורכבות הבקשה.

 . יובהר כי נעשה כמיטב יכולתנו ע"מ לקבל המענה עבורך במהירות.3

 

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 קצין תלונות הציבור

 

 היחידה לתלונות הציבור 

 משטרת ישראל 

 

 

  

mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il


 39נספח 

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Tuesday, October 31, 2017 6:15 PM 

To: 'tlunot' <tlunot@police.gov.il>; 'Mohamad Kadah' <MohamadKa@justice.gov.il> 

Cc: 'foiu@justice.gov.il' <foiu@justice.gov.il> 

Subject: RE:  5067הודעה בדבר אורכה שנייה לבקשת חופש המידע   

 

 סגן ניצב לימור בן נתן

 משטרת ישראל הממונה על יחידת חופש המידע של

 מר מוחמד קדח, עו"ד

 עוזר ראשי, היחידה הממשלתית לחופש המידע

 

 שלום רב,

 

ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את ג' לחוק חופש המידע קובע כלהלן: "7סעיף 
התקופה האמורה בסעיף קטן )ב(, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם 

היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה; ההארכה הנוספת לא בשל 
 ".ימים 60תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 

 

עד היום הזה, למרות בקשות חוזרות ונשנות לא העברתם את אישור המפכ"ל להארכת התקופה 

עד היום הזה לא הגבתם כלל על בקשתי לקבל מיחידת חופש . 4690בקשר לבקשת מידע מספר 

 . 4690המידע את כל המידע הנוגע לבקשה מספר 

 

ג' ברור, אזי, אני דורש, כמובן, לקבל עפ"י החוק את אישורו של המפכ"ל גם לבקשה זו 7מאחר וסעיף 

(5067.) 

 

 אות. בלית ברירה ואם תימשך ההתעלמות מבקשותיי החוזרות ונשנות אפנה לערכ

 

מכתבי זה הוא גם בקשת מידע לפי חוק חופש המידע לקבל מיחידת חופש המידע את כל המידע 

. כמובן, שאני דורש לקבל, עפ"י חוק חופש המידע, 5067המצוי אצלה, כרגע, בקשר עם בקשת מידע 

 את כל ההתכתבות הפנימית לרבות מול מפכ"ל המשטרה, דיונים וישיבות שהיו וכל מידע רלוונטי

. ושוב אני מבקש שיחידת חופש 5067שנאסף במשרדי יחידת חופש המידע בקשר לבקשה מספר 

המידע תהווה דוגמה ליחידה המסייעת לאזרח בבקשות המידע שלו, כמובן, עפ"י החוק, ותהיה 

 דוגמה מייצגת לגוף שלטוני המבין את חשיבותו של חוק חופש המידע. 

 

 אור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר"!"אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ו

 ליאון )אריק( שנקלר

mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:tlunot@police.gov.il
mailto:MohamadKa@justice.gov.il
mailto:foiu@justice.gov.il


 40נספח 

From: Mohamad Kadah [mailto:MohamadKa@justice.gov.il]  

Sent: Wednesday, November 8, 2017 5:13 PM 

To: shenkler@netvision.net.il 

Cc: Foiu-Tlunot <Foiu-Tlunot@justice.gov.il> 

Subject:  153/17מספרנו  -תלונתך נגד משטרת ישראל  

 אריק שלום,

 

לקבלת מסמכים  12/7/2017זה ובהתייחס לבקשתך מיום  בהמשך לתלונתך, לשיחות בנושא

 )המסומנת מטה בצבע צהוב(, נמסר לנו ממשטרת ישראל, כדלקמן: 4690הקיימים בתיק בקשה 

 

"מדובר בחומרים פנימיים שלנו שלא ניתן לקבל, החומרים הללו הם בבחינת תרשומות פנימיות שלנו 

  לצורך טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע. 

תרשומות פנימיות של הממונה על חוק  -מדובר בחומרים פנימיים שחוק חופש המידע לא חל עליהם

 חופש המידע, ולכן לא ניתן לקבלו שכן לא לכך נועד חוק חופש המידע."

 

 בטרם המשך בירור הנושא, נודה לקבלת התייחסותך.

 

 בברכה,

 

 מוחמד קדח, עו"ד

 המידע | משרד המשפטיםהיחידה הממשלתית לחופש  -עוזר ראשי 

  ידהאתר היח    |    6467602-02פקס':     |    6546620-02טל': 

 

כי יש לך את הזכות לדעת  -' לאתר 'כל זכותכחלק מהשירות שניתן לך אנו מזמינים אותך להיכנס 
 מהן הזכויות שלך!

From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:55 AM 

To: 'היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל' 

Subject: בקשת מידע לפי חוק חופש המידע 

 

 לכבוד

 סגן ניצב לימור בן נתן

 הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל

mailto:MohamadKa@justice.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:Foiu-Tlunot@justice.gov.il
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Pages/default.aspx
http://www.kolzchut.org.il/justice
http://www.kolzchut.org.il/justice
mailto:shenkler@netvision.net.il


 tlunot@police.gov.ilבאמצעות המייל: 

 

לפי חוק חופש המידע, אני פונה אליך בבקשה לקבל את כל החומר הנמצא אצלכם, יחידת חופש המידע, בקשר 

 . 28397ו/או תיק ית"צ מספר:  4690לבקשת חופש מידע מספר: 

להזכירכם, מדובר בבקשת חופש מידע על דו"חות יחידת הביקורת הפנימית )ארצית( שהיא בקשת מידע שאני 

 ביקשתי. 

ש לקבל את כל החומר המצוי בתיק, הכולל ולרבות: מיילים, תכתובות, מזכרים, דיונים וכל מה שמצוי אני מבק

 בתיק.

 אני מתחייב לשלם אגרה עפ"י דין.

 תודה,

 ליאון )אריק( שנקלר

 Shenkler@netvision.net.ilכתובת מייל: 

 הוד השרון ג' 1כתובת: המעגל 

 0544281287סלולר: 

 

From: תלונות הציבור משטרת ישרא [mailto:tlunot@police.gov.il]  

Sent: Monday, October 02, 2017 4:39 PM 

To: Mohamad Kadah 

Subject: מענה לתלונתו של מר אריק שנקלר  

 מר מוחמד קדח שלום רב,

 לאחר שיחתינו הטלפונית מצ"ב בשנית תגובתנו לתלונתו של מר אריק שנקלר.

 שגית 050-5073809 -מצורף מספר הטלפון הנייד שלי לכל צורך בעניין

 בברכה,

 פקד שגית שלו, עו"ד

 תלונות הציבור  קצין

             

  

 היחידה לתלונות הציבור 

 משטרת ישראל 
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 41נספח 
From: Arik Schenkler [mailto:shenkler@netvision.net.il]  

Sent: Tuesday, November 14, 2017 9:55 AM 

To: 'Mohamad Kadah' <MohamadKa@justice.gov.il> 

Cc: 'Foiu-Tlunot' <Foiu-Tlunot@justice.gov.il> 

Subject: RE:  153/17מספרנו  -תלונתך נגד משטרת ישראל  

 מוחמד שלום,

 אני מבקש להודות לך על פעילותך.

כפי הידוע לך מעולם לא קיבלתי שום התייחסות מיחידת חופש המידע של משטרת ישראל לבקשת 

, בקשה אותה אני 4690שלי למידע מיחידת חופש המידע עצמה, הנוגעת לבקשה מספר המידע 

הגשתי. שלחתי הרבה מיילים עם תזכורת לעניין זה, מכולם התעלמה יחידת חופש המידע של 

משטרת ישראל. חייבת הייתה יחידת חופש המידע של משטרת ישראל, לתת תשובה לפנייתי. לא 

משטרת ישראל להתעלם מבקשה על פי חוק חופש המידע, גם אם  יכולה יחידת חופש המידע של

 היחידה סבורה שאין לתת את המידע המבוקש. 

לפיכך, יש לשמור על תלונתי בעניין זה פתוחה עד שאקבל תשובה רשמית מיחידת חופש המידע של 

 המשטרה.

ים, כפי הקבוע למיותר יהיה לציין שאישור ראש הרשות, במקרה זה מפכ"ל המשטרה, להארכת מועד

בחוק חופש המידע, בוודאי ובוודאי שאינה התייעצות פנימית אלא עובדה. הנחת העבודה שלי היא 

שמפכ"ל המשטרה לא אישר את הארכת המועד ויחידת חופש המידע של משטרת ישראל אינה 

 דוברת אמת לעניין זה.

הן לא התקבלו אצלי.  לא אכנס לעומקם של טענות היחידה לחופש המידע של משטרת ישראל שכן

 לא תורמת דבר.  –יחד עם זאת, הסתרת מידע בתירוצים לא נכונים ולא ראויים 

 "אור השמש יחטא את הכול ואור המנורה הוא השוטר הטוב ביותר". 

אם תדע יחידת חופש המידע וידעו כל שאר יחידות המשטרה כי יחידת חופש המידע פועלת 

לפעילות משטרתית טובה יותר. גילוי המידע תורם לקבלת שיטור טוב יעזור הדבר  –בשקיפות מלאה 

 יותר עבור כולנו.

אני פועל להכרה בחפותו של רומן זדורוב: אין ממצאים פורנזיים ביולוגיים, בזירה או מחוץ לזירה, 

 הקושרים את רומן זדורוב לזירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל כי רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח.

ל יוצא מפעילות זאת, אני מקווה, שמערכות אכיפת החוק ישתפרו כדי שמקרים כאלה ו/או כפוע

 אחרים לא יקרו.

כדאי להסתכל על יחידת חופש המידע של משטרת ישראל: פעילות בניגוד לחוק, התעלמות מפניות 

אל של אזרח והסתרת מידע. מה אומרת התנהגות זו, של היחידה לחופש המידע )!( של משטרת ישר

 על המשטרה כולה?! 

 אני דורש לקבל את כל המידע המבוקש! 

אני מציין כי הגשתי בקשה נוספת לקבל מידע חדש מיחידת חופש המידע של משטרת ישראל 

. גם פה מתנהגת יחידת חופש המידע של משטרת ישראל בניגוד לחוק 5067הנוגעת לבקשה מספר 

 וטרם קיבלתי כל תגובה לעניין זה!

 טוב,תודה ויום 

 ליאון )אריק( שנקלר
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 - בלמס -

 , תשע"חשבט' ה 
 2018, ינואר 21

 134433817סימוכין: 
 312137מס' תיק פניות:  

 5067בקשת חופש מידע מס'  

 לכבוד
 מר ליאון )אריק( שנקלר

 24נספח                                            shenkler@netvision.net.ilל: בדוא"
 א.נ,

 

 הנדון:
זיילר לקבלת מסמכים בנושא ועדת  5067בקשת חופש המידע 

 ורצח תאיר ראדה ז"ל וכן נהלים משטרתיים ודו"חות ביקורת

 29/8/17אשר אגרה בגינה שולמה ביום  17/8/17יום פנייתך מ בסימוכין ל: 

 

 בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך את הנתונים הבאים: .8
 רשימת הנהלים המשטרתיים הקשורה לקיום המלצות ועדת זיילר. .א
רשימת הגורמים המשטרתיים המבצעים את הביקורות המומלצות על ידי ועדת  .ב

 זיילר.
פי המלצות ועדת -רשימת הביקורות שבוצעו באגף החקירות והמודיעין, על .ג

 השנים האחרונות. 7 -זיילר ל
 צע ביקורת ו/או בקרה.רשימת כל הגופים במשטרת ישראל הרשאים לב .ד
 רשימת הגופים אותן יחידות ביקורת ו/או בקרה משתפות את דוחותיהם. .ה
 רשימת נהלי המשטרה בקשר לדו"חות "היכרות עם חשוד". .ו
רשימת הגופים המשטרתיים המתייקים ו/או משותפים בדו"חות "היכרות עם  .ז

 חשוד".
 ז"ל. דו"חות "היכרות עם חשוד" בקשר לחקירת הרצח של תאיר ראדה .ח
ביקשת לקבל לידיך את כל הביקורות )בקרות( השונות שביצעו גורמי משטרה  .ט

 שונים הקשורים לחקירת רצח תאיר ראדה ז"ל.
ביקשת לקבל את מכתבו של המפכ"ל לגבי אישור אורכה נוספת בבקשתך  .י

 . 4690הקודמת שמספרה 
 בנוסף, ביקשת לקבל דו"חות ביקורת של היחידה הארצית לביקורת כמפורט:  .יא

 מוצגים גדולים.  -ביקורת נושאית (1
 תחקירים והפקת לקחים.  -ביקורת מיוחדת מעקב 9/2010  (2
פיצול משל"ט צפון לשני המחוזות צפון וחוף  -ביקורת מיוחדת 13/2011  (3

 וחיתוך מצב פיצול המחוזות.
 פינוי יישובים. -ית מיוחדתביקורת תהליכ 9/2012 (4
בחינת שגרת המטה בתחנה טיפול  -ביקורת מיוחדת פתע 17/2012 (5

 במפנ"א תקן ומצבה כ"א ואמצעים והפעלתם במחוז הצפוני.
 מטה מחוז צפון. -ביקורת תהליכית 5/2014  (6
 הפעלת אורגנים. -ביקורת נושאית 1/2015  (7
 מחוז צפון. -ביקורת תהליכית 7/2015  (8
 העסקת עובדי שירות במשטרה. -רת מיוחדתביקו 2/2017  (9

 תיקון ליקויים שאותרו בביקורות. -7/2017 (10
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ביקשת את אישור הגורם המוסמך  -"מודיעיני" 11/2011לגבי ביקורת  (11
 שאין 

 בה קשר ישיר ו/או עקיף לחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל.  
 

 להיענות לה באופן חלקי.לאחר שעיינו בבקשתך למידע החלטנו  .9
 

הנהלים המשטרתיים הקשורה לקיום המלצות ועדת  רשימת -א' לעיל 1במענה לס'  .10
 זיילר

בחטיבת המודיעין עודכנו ונכתבו נהלים בעקבות המלצות וועדת זיילר. נוהל אחד  .א
במחלקת מחקר ונהלים רבים במחלקת איסוף. כל הנהלים הינם נהלים שאינם 

מענה זה אליך ובעניין זה הינך מותרים בפרסום ולפיכך לא ניתן לפרטם במסגרת 
הקובע, כי הוראות חוק  1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח9)א( ) 14מופנה לסעיף 

 .זה לא יחולו על מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל
פרט לנספח א' אשר  03.300.600שמספרו  "מצ"ב לעיונך "נוהל בקרות אח"מ .ב

על ביצועם" אשר לא הותר לפרסום היות  כותרתו: "נושאי בקרות אח"מ והאחריות
ובחשיפת תוכנו יש כדי לפרט את השיטות והאמצעים על פיהם פועלת משטרת 

)ב(  9 -( ו1)ב( ) 9ישראל ולפגוע ביכולת האכיפה של משטרת ישראל כאמור בסעיפים 
, הקובעים )בהתאמה( כי רשות ציבורית 1998-( )א( לחוק חופש המידע, התשנ"ח8)

ת למסור מידע אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה התקין ויכולתה לבצע אינה חייב
 את תפקידה, וכן, פגיעה בפעולות האכיפה שלה.

בכל הנוגע לניגוד עניינים )החלק הרלוונטי מוועדת זיילר(, לא קיים נוהל המתייחס  .ג
לחוקרים בתיק חקירה. יחד עם זאת במשטרת ישראל קיימת פקודה הנוגעת לניגוד 

שכותרתה    06.02.10ים במילוי תפקיד של כל שוטר: פקודת המטה הארצי עניינ
"ניגוד עניינים במילוי תפקיד" המפורסמת באתר משטרת ישראל בכתובת: 

www.police.gov.il. 
 

רשימת הגורמים המשטרתיים המבצעים את הביקורות  -לעיל ב' 1במענה לס'  .11
 המומלצות על ידי ועדת זיילר.

לא קיימת רשימת גורמים משטרתיים אשר תפקידם לבצע דווקא את הביקורות 
המומלצות על ידי ועדת זיילר, יחד עם זאת, קיימים נהלים וגופים בנושא ביצוע בקרות 

 באופן כללי במשטרת ישראל, כמפורט: 
 בכל הקשור לבקרה ופיקוח בתיקי פשיעה חמורה:

ע את אופן ביצוען של בקרות מקצועיות : קוב03.300.600נוהל ביקורות אח"מ  ( 1
 . מעלה 3כאמור בס'  מצ"ב הנוהל, במערך  האח"מ הפרוס ביחידות השטח השונות.

להלן  הגופים במערך החקירות האמונים על ביצוע בקרות במסגרת חקירת עבירות   (2
 חמורות:

מג"ב,  חקירות: רמ"ד חקירות, ק' חקירות להב, ק'  אח"מ  מחוזי, ק' אח"מ א(
ק' אח"מ מרחבי, ר' משרד חקירות ומודיעין בתחנה, ק' אח"מ מחט"בי, 

 מג"ב.-רמ"ח חקירות
תיקי פשע חמור: רמ"ד סיוע חקירתי, ק' חקירות להב, ק' אח"מ מחוזי, ק'  ב(

 אח"מ מרחבי.
פיקוח אלקטרוני: רמ"ד חקירות, ק'  אח"מ  מחוזי, ר' יח' תביעות מחוזי, ק'  ג(

 משרד חקירות ומודיעין בתחנה.אח"מ מרחבי, ר' 
חוק חקירת חשודים: רמ"ד סיוע חקירתי, ק' חקירות להב, ק'  אח"מ  מחוזי,  ד(

ק' אח"מ  מרחבי, ק' אח"מ מחטב"י, ר' משרד חקירות ומודיעין בתחנה, 
 מג"ב.-רמ"ח חקירות

נוער: רמ"ח נוער  ארצי, ק'  אח"מ  מחוזי, ק' אח"מ  מרחבי, ר' משרד  ה(
 ודיעין בתחנה.חקירות ומ

בנוסף, קיימים גופים נוספים במערך החקירות האמונים על ביצוע בקרות  ו(
 בתחומים נוספים כגון אלמ"ב, קשישים, נפגעי עבירה ועוד.



בקרות פשיעה חמורה מתבצעות מידי שנה ברמת תחנה, מרחב, מחוז ומטה  ז(
בקרות  10-ארצי.  מדור סיוע חקירתי, חטיבת החקירות, מבצע מידי שנה כ

בתחנות שטח שונות , זאת בהתאם לתכנית בקרות שנתית המועברת ע"י 
יחידת הביקורת במשטרת ישראל, ובהתאם לתוכנית בקרות אח"מ הנקבעת 

 ע"י המדור עצמו.
במסגרת קורס ק' אח"מ ייעודי, המתקיים בשלושה מחזורים בשנה, בנוסף,  ח(

זאת למטרות לימוד,  תיקי פשיעה חמורה בלתי מפוענחים, 12 -נבדקים כ
בקרה ובחינה מחודשת את תיק החקירה. המלצות החניכים מועברות 

 טיפול וליווי התיק.ליחידה החוקרת להמשך 

פי -רשימת הביקורות שבוצעו באגף החקירות והמודיעין, על -לעיל ג' 1במענה לס'  .12
לעדכנך כי לא קיימת רשימה של ביקורות . השנים האחרונות 7 -המלצות ועדת זיילר ל

 שבוצעו באגף החקירות והמודיעין על פי המלצות ועדת זיילר באופן ספציפי.
 

אל הרשאים לבצע רשימת כל הגופים במשטרת ישר - עילד' ל1במענה לסעיף  .13
 :ביקורת ו/או בקרה

, אנו מבהירים בשנית, 4975לבקשתך שמספרה  8.8.2017בהמשך למענה שניתן ביום 
מאות בקרות  מסוגים שונים ע"י גורמים רבים במשטרת ישראל מדי שנה מתבצעות כי 

גורמים והן תחנות, והמרחבים, הן המחוזות, הן האגפי המטה ארצי, , הן מאוד
כדי  ,כן-יות בידי אותם גורמים ועלמקצועיים, פיקודיים וכיוב'. ביקורות  אלה מצו

יהיה  צורך לפנות לכל אחד מהם בנפרד  ע"מ לקבל ממנו  ,ידך-לתת את המבוקש על
יהיה צורך בבדיקה פרטנית של כל בקרה ובקרה. המדובר  ,וכן  ,את נושאי הבקרה

והפניית משאבים רבים בתוך מרובות בהליך ארוך, הדורש השקעת שעות עבודה 
בכל אחת מהיחידות והגורמים שביצעו את הבקרות.  ,וכן ,הארצית לביקורתהיחידה  

( לחוק חופש 1)8סעיף ב כאמור ,ענות לחלק זה של בקשתךילא נוכל לה ,לאור האמור
לפיו, רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה  "(,החוק)להלן: " 1998-המידע, התשנ"ח

 בירה. לקבלת מידע שהטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי ס
 

רשימת הגופים אותן יחידות ביקורת ו/או בקרה משתפות את  -עילבמענה לסעיף ה' ל .14
 :דוחותיהם

רשימת הגופים משתנה בהתאם לזהות מבצע הבקרה, נושא הבקרה, זהות המבוקר 
 .וכיוב'

כלל דו"חות הבקרות המתקיימות ביחידות השונות  במערך החקירות מועברים נציין כי 
 לגורמים הבאים:

a. .היחידה בה בוצעה הבקרה 

b. .גורמי האח"מ המחוזיים 

c. .ק' פיקוח ובקרה אח"מ 

d. .גורם מרכז בקרות בחטיבת החקירות 
 

ה בקשר לדו"חות "היכרות עם רשימת נהלי המשטר: במענה לסעיף ו'+ז' לעיל .15
 ,חשוד"

שותפים בדו"חות "היכרות עם רשימת הגופים המשטרתיים המתייקים ו/או מ
 :חשוד"

מונח אשר נעשה בו שימוש  – לא קיים "דו"ח הכרות עם חשוד"במשטרת ישראל 
"ניגוד עניינים במילוי תפקיד"  06.02.10אולם קיימת פקודה   -בדו"ח וועדת זיילר

המתייחסת ונותנת מענה לפעולות שעל שוטר לבצע במקרה והגיע לטיפולו נושא אשר 
ר המשטרה בכתובת: באת מפורסמתפקודה זו כאמור מעלה, מעמידו בניגוד עניינים. 

www.police.gov.il . 



שר לחקירת הרצח של תאיר דו"חות "היכרות עם חשוד" בק לעיל' חבמענה לסעיף  .16
 :ראדה ז"ל

מסמכים אף אילו היו כאמור  מעלה לא קיימים במשטרה "דו"חות הכרות עם חשוד". 
הנו ומסמך הקשור לתיק החקירה שהיה מדובר הרי  בהקשר לניגוד עניינים כלשהוא

ידי מערכי המודיעין והחקירות של משטרת -חומר חקירה שנוצר, נאסף, או מוחזק על
( לחוק, 9)א()14אינו חל, כאמור בסעיף  1998-ישראל, עליו חוק חופש המידע, התשנ"ח

 14.8כן, בקשתך למסמכים הקשורים לחקירה נדחית. בעניין זה הנך מופנה להנחיה -ועל
", לפיה, קשה מצד גורמים שונים לעיין בתיק חקירהבשל פרקליט המדינה שעניינה "

  עליך לפנות לשם כך אל היחידה הממונה על החקירה.ככל שתרצה לעשות כן, 
 

לקבל לידיך את כל הביקורות )בקרות( השונות שביצעו בקשתך  :עיל במענה לסעיף ט' ל .17
 גורמי משטרה שונים הקשורים לחקירת רצח תאיר ראדה ז"ל.

 חקירה תיק בכל מתבצע, הליך של פיקוח 4690לבקשה מספר שנמסר לך במענה  כאמור 
 פשיעה בתיקי .הרלבנטיים המקצועיים והגורמים ממונה קצין ידי על, הוא באשר

 על מורה אשר מלווה פרקליט ידי על המדינה פרקליטות של פיקוח גם מתלווה חמורה
, זאת עם יחד .ותיק תיק כל לנסיבות בהתאםככל שנדרש  נוספות והנחיות השלמות

 שמתנהל חקירה בתיק או פעיל חקירה בתיק מתבצעות לא, כבקשתך וביקורות בקרות
 2 ידי על מכבר זה נבחנו, בו החקירה הליך לרבות, זה תיק כי לציין. המשפט בבית

 . ועליון מחוזי -שיפוטיות ערכאות
 

וספת לקבל את מכתבו של המפכ"ל לגבי אישור אורכה נ ובקשתך  לעיל במענה לסעיף י'  .18
: מצ"ב מסמך אודות אישור מפכ"ל להארכת  4690בבקשתך הקודמת שמספרה 

 התקופה למתן המענה בבקשת חופש המידע האמורה. 
  

לקבל דו"חות ביקורת של היחידה הארצית לביקורת  ךבקשתו במענה לסעיף י"א לעיל  .19
דו"חות הביקורת, הרי שמסמכים אלה מהווים מסמך פנימי באשר לכלל  להלן עמדתנו:

-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח4)ב( ) 9ותרשומות פנימיות שלא ימסרו בהתאם לסעיף 
, הקובע כי רשות ציבורית לא תמסור "מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של 1998

עציהן, או של דברים התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יו
שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה שניתנו לצורך 
קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין". יחד עם זאת, לאחר שבחנו כל בקרה 

 :ובקרה שביקשת לגופה להלן התייחסותנו
 

a. 5/2010 -  מוצגים גדולים  -ביקורת נושאית–  
בקשתך לגבי הדו"ח הנ"ל  היות ומדובר במידע שנאסף או נאגר ע"י אגף אנו דוחים 

 ( לחוק, וכן, מדובר9)א()14החקירות והמודיעין, עליו החוק אינו חל, כאמור בסעיף 

בתרשומת וחוו"ד פנימית של הרשות שנועדה לשם קבלת החלטה, כאמור בסעיף 
 ( לחוק.4)ב()9

 
b. 9/2010 תחקירים והפקת לקחים  -ביקורת מיוחדת מעקב–  

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה 
ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין 

( לחוק, וכן, מדובר בתרשומת וחוו"ד פנימית 1)ב()9של המשטרה, כאמור בסעיף 
 ( לחוק. 4)ב()9ת שנועדה לשם קבלת החלטה, כאמור בסעיף של הרשו

 
c. 13/2011 פיצול משל"ט צפון לשני המחוזות צפון וחוף וחיתוך  -ביקורת מיוחדת

 .מצב פיצול המחוזות
אנו נענים לבקשתך לגבי הדו"ח באופן חלקי. מהדו"ח נחסו חלקים, כמפורט 

ם של משטרת ישראל להלן, היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה ואמצעי
ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין של המשטרה, כאמור בסעיף 

( לחוק, וכן, מדובר במידע שיש במסירתו חשש לפגיעה בביטחון הציבור 1)ב()9



( לחוק. המדובר בחשיפת סד"כ משטרת ישראל 1)א()9והמדינה, כאמור בסעיף 
 ברמה פרטנית ושיטות הפעלה ועבודה.

 .37 -ו 36, 35, 14, 13, 12ח כאמור נחסו עמ' מהדו"
 

d. 9/2012 פינוי יישובים -ביקורת תהליכית מיוחדת. 
אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה 
ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין 

כן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש ( לחוק, ו1)ב()9של המשטרה, כאמור בסעיף 
( לחוק. המדובר 1)א()9לפגיעה בביטחון הציבור והמדינה, כאמור בסעיף 

 בחשיפת שיטות הפעלה מבצעיות, סד"כ, וכן הערכות כוחות ביטחון בעת חירום.
 

e. 17/2012 בחינת שגרת המטה בתחנה טיפול במפנ"א  -ביקורת מיוחדת פתע
 .ם במחוז הצפוניתקן ומצבה כ"א ואמצעים והפעלת

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה 
ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין 

( לחוק, וכן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש 1)ב()9של המשטרה, כאמור בסעיף 
( לחוק. המדובר 1)א()9ף לפגיעה בביטחון הציבור והמדינה, כאמור בסעי

 בחשיפת שיטות הפעלה מבצעיות, סד"כ, וכן הערכות כוחות ביטחון בעת חירום.
 

f. 5/2014- ןמטה מחוז צפו -ביקורת תהליכית- 
אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה 
ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין 

( לחוק, וכן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש 1)ב()9של המשטרה, כאמור בסעיף 
כן, מדובר -כמו( לחוק. 1)א()9לפגיעה בביטחון הציבור והמדינה, כאמור בסעיף 

בתרשומת וחוו"ד פנימית של הרשות שנועדה לשם קבלת החלטה, כאמור בסעיף 
 ( לחוק. 4)ב()9
 
 
 
 

g. 1/2015 הפעלת אורגנים -ביקורת נושאית –  
אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ומדובר במידע החושף שיטות הפעלה 
ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין 

( לחוק, וכן, מדובר במידע שיש בגילויו חשש 1)ב()9של המשטרה, כאמור בסעיף 
 לפגיעה בביטחון הציבור 

המדובר בחשיפת שיטות הפעלה  ( לחוק.1)א()9והמדינה, כאמור בסעיף 
 מבצעיות, סד"כ, התייחסות לאופי השטח וכד'.

 
h. 7/2015 מטה מחוז צפון -ביקורת תהליכית –  

אנו דוחים בקשתך לקבלת הדו"ח. המדובר במידע החושף שיטות הפעלה 
ואמצעים של משטרת ישראל ויש בגילויו חשש לפגיעה ביכולת התפקוד התקין 

( לחוק, וכן, מדובר בתרשומת וחוו"ד פנימית 1)ב()9ף של המשטרה, כאמור בסעי
 ( לחוק. 4)ב()9של הרשות שנועדה לשם קבלת החלטה, כאמור בסעיף 

 
i. 2/2017  העסקת עובדי שירות במשטרה. -ביקורת מיוחדת 

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ועדיין נמצא בעבודה וההליך טרם  
 הסתיים. 

 
j. 7/2017-  שאותרו בביקורות.תיקון ליקויים 

אנו דוחים בקשתך לגבי הדו"ח היות ועדיין נמצא בעבודה וההליך טרם 
 הסתיים. 

 



k. לעדכונך כי על פי הטבלה שנשלחה אליך  -"מודיעיני" 11/2011בי ביקורת לג
. לבקשתך הרינו לאשר כי  11/2011ולא  8/2011במענה הקודם, מדובר בביקורת 

ינה קשורה לחקירת רצח הנערה תאיר הגורם המוסמך עדכן  כי בקרה זו א
 ראדה ז"ל.  

 
 

לעתור כנגד החלטה זו אל ביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד  מובא לידיעתך כי הנך רשאי .20
 יום ממועד קבלת הודעה זו. 45בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים תוך 

 
 
 
 

 

 בברכה, 

  

 שגית שלו,                   פקדעו"ד   

 חופש   המידע  ב/ הממונה    על   

 הציבור  לתלונות      יחידה   ק' ה 

 לוט:

 אישור מפכ"ל להארכה -
 13/11בקרה  -
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