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 חופש המידע על הממונה
 הנהלת בתי המשפט

 

 זרים כתבי אישום שהוגשו נגד מחיקת – שה לפי חוק חופש המידעהנדון: בק

 ,שלום וברכה

 רקע

נגד זרים כתבי אישום  860הוגשו  2018כי בשנת  1פורסם בתאגיד השידור "כאן" 3/2/2019ביום 

כמו כתבי אישום.  300ל  200ו/או מסתננים ו/או מבקשי מקלט )להלן: זרים(, מתוכם נמחקו בין 

כתבי אישום נגד זרים, כמחציתם נמחקו.  393פורסם כי במחוז ת"א של משטרת ישראל הוגשו  כן

משחרר את הנאשמים ללא ערבויות וללא  ש"מביהמשום שנמחקו עוד נאמר כי כתבי האישום 

 תנאים מגבילים, וכך לא ניתן לאתר אותם והם חומקים מהעמדה לדין ומענישה. 

 הבאים ובהתאם לחוק חופש המידע.בקש את פרטי המידע ננוכח זאת 

 פרטי המידע המבוקשים

נגד זרים, נבקש לדעת כמה הוגשו בגין כל  2018מתוך כלל כתבי האישום שהוגשו בשנת  .1

 :2אחד מסוגי העבירות שלהלן

וגרימת  ,רצח, ניסיון לרצח, הריגהלרבות : עבירות נגד חיי אדםכתבי אישום בגין  .א

 .מוות ברשלנות

 .תקיפהוחבלה גופנית חמורה, : לרבות עבירות נגד גוף אדםכתבי אישום בגין  .ב

 .אינוס, מעשה מגונה, הטרדה מינית: לרבות עבירות מיןכתבי אישום בגין  .ג

שוד, התפרצויות לבתי דירה ולבתי עסק, לרבות  :רות רכושעביכתבי אישום בגין  .ד

גרימת נזק לרכוש וגניבות אחרות, החזקת רכוש גנוב, , ואופניים גניבות רכב

 .בזדון

חר זנות, שימוש וססרסרות ושידול ל: לרבות עבירות מוסרכתבי אישום בגין  .ה

 .םוייצור םבסמים, גידול

עבירות נגד הסדר הציבורי, : לרבות עבירות סדר ציבוריכתבי אישום בגין  .ו

תקיפה והכשלת שוטר, קטטות והפרעות ברחובות , הכשלת עובד ציבור

ובמוסדות, איומים, שוחד, התקהלות או התאגדות, מטרד רעש וחסימת דרך, 

 .הסגות גבול ועבירות נגד חוק הכניסה לישראל

                                                           
1
  https://twitter.com/kann_news/status/1092130764836257792קישור:  
2
 20, עמ' 2017שנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל, ה העבירות סווגו לפי 
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 שאר סוגי העבירות.כתבי אישום בגין  .ז

שבסעיף הקודם, נבקש לדעת כמה כתבי אישום  'ז-א'עבור כל אחד מהסעיפים הקטנים  .2

 פני תום ההליכים, כגון בשל קושי באיתור הנאשם.לנמחקו  2018נת ששהוגשו נגד זרים ב

בכמה מהתיקים  , נבקש לדעתלעיל 1' שבסעיף ז-עבור כל אחד מהסעיפים הקטנים א' .3

 .עד תום ההליכים ת מעצרובקש והוגש

נגד אישום כתבי  2018ת בשנהוגשו בהם התיקים האחרונים ש 50את מספרי דעת נבקש ל .4

 לפני תום ההליכים, כגון בשל קושי באיתור הנאשם.נמחקו אשר זרים 

 המחוזי, השלום משפט בתי מנשיאי מי או, המשפט בתי בהנהלת תפקידים עלישב ככל .5

שחרור בנושא פגישות בדיונים ו/או ב השתתפו, מטעמם מי או ,מסגניהם מי או, והעליון

תופעת מחיקת כתבי אישום שהוגשו תנאים מגבילים, או בנושא לא לזרים ללא ערבויות ו

נבקש לקבל את תאריכי הדיונים , הוהדרכים להתמודדות איתנגד זרים, היקף התופעה, 

את תיאורי התפקיד כן ו, תתפים, את שמותיהם המלאים של כל המשהפגישותו/או 

 .ואת הארגון אליו הם משתייכים שלהם

, נבקש לקבל את הפרוטוקולים ף הקודםכאמור בסעיהתקיימו דיונים ו/או פגישות ככל ש .6

ניתנו בדיונים ו/או של דיונים ו/או פגישות אלה. כמו כן נבקש לקבל את ההחלטות ש

 אלה ובעקבותיהם.בפגישות 

 הערות

-עמותת עוטף תחנה מרכזית היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות התש"ם .1

ועל כן פטורה  תציבורישהציגה אישור ניהול תקין ואשר פועלת לקידום מטרה  1980

-, התשנ"ט(אגרות)לתקנות חופש המידע  ()ב6בהתאם לסעיף , ומתשלום אגרת הבקשה

1999 . 

, ככל ש"ח 150עד לסכום של  לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה יםמתחייב והרינ .2

 .ה זושיידרש לשם טיפול בבקש

נציין שעמותת עוטף תחנה ובמבט צופה פני עתיד,  חופש המידע לחוק 10בהתייחס לסעיף  .3

ופעולותיה אלו , פועלת בהתאם למטרותיה הרשומות כדין (580572949)ע"ר  מרכזית

 .ומשמעותיים עוררו הדים ציבוריים והביאו לתיקון ליקויים רבים

, נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, 1998-¬בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח .4

( או קבצי טקסט ברי חיפוש Excel)לדוגמא  CSVבקבצים אלקטרוניים ובפרט קבצי 

 לעניין הנחיות ונהלים.

להזכירכם, ע"פ חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר  .5

משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא 

 תאפשר גבייה של דמי טיפול והפקה.
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 ,בברכה

 זיתעוטף תחנה מרכ

 580572949ע"ר 

 

 

 :יםהעתק

 מבקר המדינה

 ארגון "לביא" לזכויות אזרח ולמינהל תקין )ע"ר(
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