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 - בלמס -
 תהמשפטי                  צת היוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 11אוגוסט  11     ,                              ' אלול, תשפ"אג  
 18588811: סימוכין 
      (: ישן,   )     55081(: י"מש) פניות תיק' מס 
 22/311 מידע חופש' מס 
 
 

 לכבוד 
 עמותת פרטיות ישראל  –עו"ד נעמה מטרסו 

  naama@privacyisrael.org.ilבמייל 
 

 ,רב שלום
 
 

 לקבלת מידע אודות נתוני תקשורת 22/311בקשת חופש מידע  :הנדון
  866609פנייתכם מיום  :ל בסימוכין 

 

מידע אודות בקשות והיתרים לקבלת נתוני תקשורת והכל  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 6  866609כמפורט בבקשתך מיום 

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

 
נתוני  –לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  5סעיף בהתאם לפרטי המידע לנתוני תקשורת להלן  .3

 0296-02026)להלן: "חוק"(, בפילוח שנתי עבור חמש השנים האחרונות  0222-תקשורת(, תשס"ח
 

לחוק,  5לבקשה, מס' הבקשות שהוגשו ע"י מ"י ואושרו בצווי בימ"ש על לפי סעיף  269לסעיף במענה  .4
 להלן טבלה:

 
 1012 1011 1015 1012 1010 

מס' הבקשות 
 שהוגשו

02958 02226 59900 56622 22622 

מס' הצווים 
 שאושרו

02922 02255 59292 56225 22020 

 

לבקשה, להלן טבלה המפרטת את המטרה שבשלה הוגשו הבקשות בהתאם לסעיף  26969סעיף במענה ל .5
 )א(6 5

 
 1010 1012 1015 1011 1012 מטרת הבקשה
 5292 0525 9509 9205 950 הצלת חיי אדם
גילוי עבריינים 

 וחקירת עבירות
02595 06065 59982 50686 58962 

 5029 0229 622 580 989 חילוט רכוש
 

,כנספח למענה זה  מצ"ב טבלת אקסל -העבירה בשלה הוגשה הבקשהלבקשה ,  26960לסעיף  במענה .6
 ".1"מסומנת ו

 יצוין, כי ביחס לחלק מהבקשות צוינו מספר עבירות6        
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 את סוג נתוני התקשורת שהותר לקבלם על פי הצו6להלן טבלה המפרטת לבקשה ,  26965לסעיף במענה  .7

 
 1010 1012 1015 1011 1012 סוג נתוני תקשורת

 922969 92922 66855 02528 28202 נתוני מנוי
 922585 992860 92090 29252 22628 נתוני תעבורה

 920260 952082 922005 92092 60599 נתוני מיקומים
 
 

 פרק הזמן שלגביו ניתן הצו לקבלת נתוני תקשורת, להלן טבלה:  לבקשה ,  26962לסעיף  במענה .8
 

 1010 1012 1015 1011 1012 פרק הזמן3 שנה
 9222 9986 0005 0292 0220 שעות עד שבוע 02מעל 

 292 999 828 802 265 מעל שבוע עד שבועיים
 9809 9956 9292 9608 9002 ( 52מעל שבועיים עד חודש )

 0926 2622 2900 5289 5259 חודשים  5מעל חודש עד 

 5050 0806 0080 0268 9629 חודשים 6חודשים עד  5מעל 

 9998 9099 9299 926 606 חודשים עד שנה 6מעל 

 205 298 592 090 992 מעל שנה
 
החלטנו  –( 0)ו()5מספר הפעמים שבהם דן בית המשפט לפי סעיף  לבקשה ,   26960  לסעיף  במענה .9

)להלן חוק  9889-( לחוק חופש המידע , תשנ"ח 5) 9לדחות חלק זה של בקשתך בהתאם לאמור בסעיף 
 אין באפשרות משטרת ישראל לספק את המידע המבוקש6חופש המידע ( מאחר ו

 
לחוק ומספר ההיתרים שניתנו לפי  2מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף לבקשה ,  260לסעיף  במענה .11

-0296לרבות המטרה שלשמה ניתן ההיתר, בפילוח שנתי עבור חמש השנים האחרונות הסעיף האמור, 
0202: 

 
 1010 1012 1015 1011 1012 מקרים דחופים
 92,089 92,506 8,298 2,622 6,928 הצלת חיי אדם
גילוי עבריינים 

 בעבירה מסוג פשע
2,628 0,056 0,995 0,962 0,220 

מניעת עבירה מסוג 
 פשע

226 022 289 202 829 

מספר הבקשות 
 שהוגשו

99800 95269 90659 96062 96622 

 

)ב(  2הפעולות המבוצעות במאגר נתוני זיהוי )תקשורת( שתועדו לפי סעיף לבקשה ,  265לסעיף במענה  .11
לצורכי קבלת מידע אודות נתוני זיהוי של מנויים למטרות הצלת חיי מדובר בפעולות  –סייפא לחוק 

 רות וגילוי מבצעיהן, חקירה וחילוט6 אדם, מניעת עבי

 

החלטנו לדחות חלק זה של   -מספר מורשי הגישה למאגר נתוני זיהוילבקשה ,  262לסעיף  במענה .12
( לחוק חופש המידע הקובע שהוראות חוק חופש המידע אינן 8)א() 92בקשתך בהתאם לאמור בסעיף 

 חלות על מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל 6 
 

החלטנו  –)א( לחוק  9מספר העברות המידע לרשות חוקרת אחרת לפי סעיף לבקשה ,  260לסעיף  במענה .13
( לחוק חופש המידע מאחר ואין באפשרות 5) 9לדחות חלק זה של בקשתך בהתאם לאמור בסעיף 

 משטרת ישראל לספק את המידע המבוקש6
 

החלטנו לדחות חלק זה של  –)ב(  9יף מספר הבקשות לקבלת מידע לפי סעלבקשה ,  266לסעיף  במענה .14
( לחוק חופש המידע מאחר ואין באפשרות משטרת ישראל לספק את 5) 9בקשתך בהתאם לאמור בסעיף 

 המידע המבוקש6
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פילוח מספר הבקשות לפי סוג העבירות )כפי שהוצג בדיווח לכנסת מאת לבקשה , 262לסעיף במענה  .15

 לעיל 6  6שציינו בסעיף  9המידע נמצא בטבלה מס'  –( 0299190השר לביטחון הפנים לשנים 
 

מספר כתבי האישום שהוגשו על בסיס מידע שמקורו בנתוני תקשורת לבקשה ,  269לסעיף במענה  .11
החלטנו לדחות חלק זה של בקשתך בהתאם לאמור  –שהתקבלו בהתאם להסדרים הקבועים בחוק 

 רת ישראל לספק את המידע המבוקש6( לחוק חופש המידע מאחר ואין באפשרות משט5) 9בסעיף 
 

דין,  מספר הבקשות שהוגשו בקשר עם בעלי מקצוע שהם בעלי חיסיון )עורכילבקשה , 268לסעיף  במענה .17
 להלן טבלה בה המידע המבוקש : עיתונאים, רופאים וכיוצ"ב(

 
 1012 1011 1015 1012 1010 

 99 928 950 956 96 בעלי חיסיון
 

עלות שנתית ששילמה המשטרה בגין העברת נתוני תקשורת מבעל רישיון לבקשה ,  2692בנוגע לסעיף  .18
 מש"ח6  066הנו   0296-0202ממוצע השנים  -בזק

 
 ש"כביהמ בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .19

 6זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים
 

  

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע3הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 


