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 כ"א חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  19

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0492תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (01/10/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהחופש לפי חוק ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 . 2018ועד לשנת  2014לונות שווא, מאז שנת אודות הגשת תעל מידע לקבל 

ף סעיף עבירה ספציפי, להערכתנו מדובר בסעיבבקשתך לא צוין אחר שמכי אדגיש בפתח הדברים, 

"המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית,  לפיו 1977-שין, התשל"זוק העונלח 243

 -מאסר שלוש שנים, ואם העבירה היא פשע  -ידיעה על עבירה כשהוא יודע שהידיעה כוזבת, דינו 

ל וע ".ווגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאמאסר חמש שנים; ואין נפקא מינה אם ה

 בסיסו נערכה הבדיקה. 

יטות לקבת שבשימוש הפרהמערכת הממוחשנלקחו משיוצגו להלן  הנתוניםתשומת ליבך כי 

 דיוקים מסוימים.-ייתכנו איבאופן ידני, למערכת . הואיל והמידע מוזן (מערכת תנופ"ה)

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

ע ביחס לתלונות מידל מנת לקבל עשיבך כי היני להרלפנייה,  סעיפים א', ב' וג'אשר למבוקש ב .א

 . שםלציבור  עדת מידאל הממונה על העמ, יש לפנות יקי חקירה המנוהלים במשטרת ישראלות

 ( לחוק חופש המידע.  5)8נדחית לפי סעיף  בקשתךבכל הנוגע למידע זה, , בהתאם לכך

על  ונפתחשחקירה התיקי כמות )בשונה משנפתחו  הפרקליטותתיקי כמות נתונים בדבר  להלן .ב

 לחוק העונשין: 243היתר, את סעיף  אשר כוללים, בין ,ל(ידי משטרת ישרא
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 מספר תיקים שנה

2014 369 

2015 342 

2016 320 

2017 261 

2018 256 

אינן  סגירהגניזה או  ליטות לגביקהפר החלטות, אדגיש כי שנסגרורה תיקי החקיכמות לעניין  .ג

של עילות נתונים  להלן בהתאם לכך,ד בתיק בנפרד. חשוכל לא עבור א 'תיק' רמתקבלות עבו

בחלוקה לפי , כאמור, על פי הנתונים המצויים בידי הפרקליטות הגניזה בעניינם של חשודים

 שנת הסגירה:

 2018 2017 2016 2015 2014 ילת סגירהע

 41 38 34 41 40 חוסר אשמה

 148 167 151 165 185 חוסר ראיות

 55 38 47 45 57 נסגר )הועבר לגוף תובע אחר(

נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה 
 87 79 97 112 103 לדין

 1  2  1 עבריין לא נודע

   3  2 לתיק אחרצורף 

   1 1  מות חשוד/נאשם

 2  3   נסגר בהסדר מותנה

   1   התיישנות

 1 3    אין עבירה פלילית

נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות המשך 
 2     חקירה פלילית

בהרשעה,  הסתיימוכמות כתבי האישום שהוגשו, מתוכם כמה נתונים על אשר לבקשתך לקבל  .ד

 , בצירוףהמבוקשים בטבלה שלהלן הנתוניםלפרט את , הריני ביטול כתב אישום זיכוי, או

 :עוסקים בחזרה מכתב האישום או מחיקתוהתונים נ

 2014 2015 2016 2017 2018 

 10 22 35 65 54 הרשעה 

  0 0 3 0 זיכוי
  2 0 3 5 חזרה מכתב האישום/ מחיקתו

 10 25 37 85 69 סה"כ כתבי אישום שהוגשו
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כמו  חוק הסדר הפלילי אינו מתייחס לאפשרות של "ביטול כתב אישום".לכך ש תשומת ליבך

בין מספר כתבי האישום שהוגשו בשנה מסוימת לבין תוצאות כתבי תיתכן אי התאמה כן, 

האישום שהוגשו באותה השנה, מכיוון שהתוצאות שמפורטות הם של התיקים שהסתיימו עד 

 .חלק מכתבי האישום עדיין מתנהליםכה. 

כמות התיקים שנסגרו לאחר שהתברר שהם תולדה  לקבל נתונים על ה'2בקשתך בסעיף לעניין  .ה

 בפילוח לפינתונים לקבל  3לעניין בקשתך בסעיף  ( וכןירהבחלוקה לעילת סג) לונות שוואשל ת

 ( לחוק חופש המידע. 1)8לפי סעיף  המבוקשהודיעך על דחיית להריני  –סוגי עבירות, מגזר ומגדר 

. עקב שבשימוש הפרקליטותהממוחשבת כאמור, הנתונים שלעיל הונפקו מתוך המערכת 

בתיק  יפית בגינה נגנזו חשדות כנגד חשודלפי הסיבה הספצאתר בה נתונים תיה, לא ניתן למגבלו

סעיפי עבירה  המכיל חיפוש לשלבאף או  ונים לפי נסיבותיו הספציפיות של תיקאו לפלח נת

  ( הוצגו לעיונך. שדעילות גניזה של החשונים. הפילוחים האפשריים )סעיף עבירה, 

שעלו בחיפוש בכל התיקים  לבצע בדיקה ידניתצורך יש המידע המבוקש,  ואיסוף לצורך איתור

חשדות  1,755-; בסעיף ג' עסקינן בתיקים 1,548 -בסעיף ב' עסקינן בכאשר  –לעיל, באופן פרטני 

 כתבי אישום.  240 -; ובסעיף ג' עסקינן בשנגנזו

הסטת משאבי תוביל לבהכרח דורש בדיקה ידנית אשר יחדיו,  וכולםכל אחד מהסעיפים 

קשתך ב לפיכך,. הקצאת משאבים בלתי סבירה, בשל הצורך בהפרקליטות מפעילותה העיקרית

 לחוק חופש המידע. ( 1)8לפי סעיף נדחית לעניין זה 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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