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 כ"ד תמוז, תש"ף ירושלים,

 2020יולי,  16

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0183תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (26/03/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 האתיופית.פלילי לבני העדה מידע אודות מתווה מחיקת רישום לקבל 

 :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

הקריטריונים להגשת בקשה למחיקת הרישום לבקשתך, מידע בעניין  1במענה לסעיף  .1

 מחלקת החנינות.מפורסם באתר הפלילי 
 

 אמצעי הפצת המידע הינם:שתך, לבק 2במענה לסעיף  .2

 .פרסום באתרי חדשות וברשתות החברתיות בקבוצות ייעודיות 

 סבוק של נשיא המדינה.יפרסום סרטון על הקריאה עם תרגום לאמהרית בדף הפי 

 .פרסום באתר מחלקת חנינות בבית הנשיא 

 .פרסום באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים 

  ,לרבות באקדמיה.הרצאות בקהלים רלוונטיים שונים 

  ,ראיונות בכלי תקשורת שונים, לרבות ריאיון בשפה האמהרית של עו"ד אווקה זאנה

ברדיו ברשת קליטת עליה "רקע". וראש היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים 

 הריאיון כוון להורי צעירי העדה.

  חנינות פגישה עם קצינת מבחן ראשית לנוער וצוות הנהלת שירות המבחן לנוער בנושא

 ומחיקת רישום פלילי.

  שיתוף פעולה עם קצין החינוך הראשי בצה"ל, העומד בראש ועדה הממליצה על מחיקת

 רישום פלילי לחיילים.

 .שיחות עם עמותות שעוסקות בתחום 
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  פניה לסניגוריה הציבורית לשיתוף פעולה להגשת בקשות חנינה לנדונים שיוצגו על ידה

 בעבר.

 ה האתיופית.פניה לאנשי מפתח בקהיל 

  נציגי הקליניקות המשפטיות במוסדות האקדמיים לקידום הגשת  35פגישה עם

 בקשות, ויצירת שיתופי פעולה בעקבותיה בנושא זה.

 .קיום ישיבה עם גורמי משטרה העוסקים במידע פלילי ובעבריינות נוער 

  כנס עם לשכת עורכי הדין בנושא מלחמה בגזענות נגד יוצאי אתיופיה ביום

23/02/2020. 
 

אופן הגשת הבקשה היא ככל בקשת חנינה, באמצעות טופס לבקשתך,  3במענה לסעיף  .3

. הטופס המקוון באתר היחידה מתורגם מקוון באתר היחידה, בדוא"ל, בדואר או בפקס

 לערבית ואנגלית.
 

מחלקת חנינות מגבשת חוות דעת בנוגע לכל בקשת חנינה, לבקשתך,  4במענה לסעיף  .4

שר המשפטים שהוא הגורם הממליץ לנשיא המדינה. ההכרעה לת ומועבר הבקשות

בבקשות החנינה נתונה לנשיא המדינה. כתב ההקלה )החנינה( החתום ע"י הנשיא מאושרר 

 בחתימת קיום של שר המשפטים.
 

, לא ניתן להפיק את המידע הפילוחים המבוקשים בפנייתך )מין, מחוזות וגילאים(בעניין 

עיבוד הנתונים. ים לצורך תיקההמידע תדרוש מעבר ידני על כל באופן ממוחשב. הפקת 

פת של מעבר ידני זה מהווה הקצאת משאבים בלתי סבירה שיפגעו בביצוע העבודה השוט

 ( לחוק חופש המידע.1)8הרשות, לאו האמור, בקשתך זו נדחית לפי סעיף 
 

 -וק חופש המידע ח( ל3)8סעיף  יהריני לדחות את בקשתך זו לפלבקשתך,  5במענה לסעיף  .5

אל הממונה על העמדת מידע לציבור באפשרותך לפנות  וקש.לא ניתן לאתר את המידע המב

או  hofeshm@police.gov.il באמצעות כתובת הדוא"ל  אמשטרת ישראל לבירור הנושב

 .טופס מקווןבאמצעות ה

משרד המשפטים לא יזם הגשת פניות, אלא בדק את הפניות לבקשתך,  6במענה לסעיף  .6

 שהתקבלו.
 

בקשות רלוונטיות, חלקן עדיין  30במסגרת המתווה התקבלו לבקשתך,  7במענה לסעיף  .7

 בטיפול.מצויות 
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ממוצע לטיפול הזמן ה בקשות, 22עד כה נענו בחיוב לבקשתך,  9 -ו 8במענה לסעיפים  .8

בבקשות רלבנטיות שהוגשו לאחר פרסום הקול קורא, מקליטתן במחלקת חנינות ועד 

 יום. 93 -, הוא כלהעברת עמדת השר לנשיא
 

בקשות.  83 -ניםמספר הפניות שנדחו בשל אי עמידה בקריטריולבקשתך,  10במענה לסעיף  .9

בקשות בהן  4 ;בקשות למחיקת תיקי משטרה סגורים, שאינם בסמכות הנשיא 26מתוכן 

בקשות בהן הוטלו עונשי מאסר, והיתר בשל אי  15הליכים משפטיים שטרם הסתיימו, 

עמידה בקריטריונים אחרים. לא נדחו בקשות בשל אי השלמת מסמכים שכן מחלקת 

 נינה מסמכים רלוונטיים לצורך בחינת הבקשות.חנינות נוהגת לבקש ממבקשי ח

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    
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