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 "ב באלול התש"פי

 2020 ,בספטמבר 1
 

 לכבוד

... 

 

 שלום רב,

 

 צווי הגנה הפרת הגשת תלונות למשטרה בעקבות  -מענה לבקשת מידע הנדון: 

 במגזר הציבורי מעשי שחיתותלעובדים חושפי 

 2020יולי  30מיום בקשת מידע סימוכין: 

 

בקשתכם  ונציב תלונות הציבור ד מבקר המדינה התקבלה במשר  2020, יוליב 30ביום  .1

. בפנייתכם (חופש המידע חוק)להלן:  1998-שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

מידע הנוגע לתלונות שהוגשו למשטרת ישראל מטעם נציבות להעמיד לעיונכם התבקשנו 

 תלונות הציבור בגין הפרת צווי הגנה שניתנו לחושפי מעשה שחיתות.

 

 להלן המענה: .2

למשטרה נגד ראש עיריית עפולה על ידי מבקר הוגשה תלונה   2018ינואר  14ביום  א.

בגין  שפיראחיים יוסף הציבור הקודם, השופט )בדימוס(  המדינה ונציב תלונות

 הפרת צו הגנה זמני שניתן למהנדס העירייה.

ראו הודעת דוברות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שפורסמה ביום  

 באתר המרשתת של המשרד: 2018ינואר  15

https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2018.01.14

Afula.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1- 

מסרה החומרים שנציבות תלונות הציבור  למסירת לא נוכל להיעתר לבקשתכם  ב.

 לא חל עליו.  הינם בגדר מידע שחוק חופש המידעמאחר ש למשטרת ישראל 

 

( לחוק חופש המידע נקבע כי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הינו 4)2בסעיף 

בגדר "רשות ציבורית" כהגדרתה בחוק "למעט לגבי מידע שהגיע אליו לצורך 

 פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור". 

  

, ככל שקיים שהמשטרה העבירה למשרד מבקר המדינהבכל הנוגע לבקשה למידע  ג.

וא שלה, היינו יש לפנות בעניין זה לרשות הציבורית הרלוונטית שהמידע הכזה, 
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 משרד מבקר המדינה

( לחוק חופש המידע קובע כי רשות 5)8סעיף בעניין.  עליכם לפנות למשטרת ישראל

ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע "אם המידע נוצר ברשות ציבורית 

, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי להכביד הכבדה בלתי סבירה על אחרת

   קבלתו של המידע על ידו".

נוצרו במהלך הרגיל ששל משטרת ישראל  נכונים לגבי מסמכים, כי הדברים יודגש

או לבירור  , ולא נוצרו במענה או בתגובה לביקורתפעילות משטרת ישראלשל 

, זהו מידע שלא ובירור התלונות לצרכי הביקורתבאשר למידע שנוצר  .תלונות

( לחוק מבקר 3)א()28ניתן למסרו ללא רשות מבקר המדינה, בהתאם לסעיף 

 ]נוסח משולב[. 1958-המדינה, התשי"ח

 

 לבית המשפט לעניינים מינהליים הז מענהלעתור על  כםעל זכותכם י ליידעהרינ .3

לחוק חופש  17יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף  45בירושלים, בתוך 

 המידע.

 

 על אישור קבלת פנייה זו בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת. כםאודה ל .4

 

 

 בברכה,ו תודהב        

 
 נועה שניר רז, עו"ד

 ממונה על העמדת מידע לפי חוק חופש המידע
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