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 ח' אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  4

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0005תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (20/1/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .2019 -ו 2018, בשנים ובכלל הארץ בעיר אילתאודות ההליכים הפליליים שהתנהלו מידע על לקבל 

, אחוז ההרשעות הפליליות-אחוז אי, ההרשעות הפליליות זובפרט, ביקשת את המידע הבא: אח

אחוז התיקים הפליליים , אחוז התיקים הפליליים שהסתיימו בהסדרי טיעוןהזיכויים הפליליים, 

שכר ממוצע התיקים פליליים שנידונו באילת וכמות , שהסתיימו בהכרעות דין לאחר ניהול הוכחות

  . של סנגור פלילי מהסנגוריה הציבורית

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

והזיכויים בעיר אחוז ההרשעות, אי ההרשעות כמות התיקים הפליליים שנדונו באילת, לעניין  .1

בידי הרשות הציבורית באופן  הריני להשיבך כי המידע המבוקש אינו מצוי -אילת ובכלל הארץ 

מרוכז כפי שהתבקש ואין בידנו אפשרות ממוחשבת להפיק את המידע באמצעות המערכת 

הממוחשבת שבשימוש )מערכת תנופ"ה(. למותר לציין כי איתור ידני אחר מידע זה ועיבודו, 

ביחס לכלל ההליכים המנוהלים באילת ובכלל הארץ כפי שביקשת ידרוש בהכרח הקצאת 

( לחוק חופש המידע. ייתכן כי המידע המבוקש 1)8ים בלתי סבירה ולכן נדחה לפי סעיף משאב

אם ניתן לקבל מידע זה  באפשרותך לבררניתן לאיתור והפקה על ידי הנהלת בתי המשפט ולכן 

 ת מידע לציבור שם.הממונה על העמדמול 

בידנו ביחס לתוצאות  להלן הנתונים המצויים –חוז התיקים שהסתיימו בהסדר טיעון לעניין א .2

ההליכים שנוהלו בבתי המשפט השלום באילת, השלום לנוער באילת ותעבורה אילת, זאת 

לאחר איתורם באמצעות המערכת הממוחשבת שבשימוש )תשומת הלב, כי הנתונים מוזנים 

 למערכת באופן ידני, ולכן ייתכנו אי דיוקים במידע(:
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 . להלן פירוט עילות הסגירה:14 הואסתיים נאשמים שההליך בעניינם הסך ה – 2018שנת 

 מספר נאשמים עילת סגירה
 6 הרשעה

 1 הסתיים ללא הרשעה 
 3 התליית תהליכים

 2 זיכוי
 2 צורף לתיק אחר

 14 סכום כולל

, בהם הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או שההליך השיפוטי לעיל מבין התיקים המופיעים

-לבית המשפט בהסדר טיעון בעניינם הסתיים בקביעה בדבר ביצוע עבירה ללא הרשעה, הוצג 

מבין הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או חלקית, או שההליך  82%בכלל הארץ . תיקים 6

הרשעה, הוצג לבית המשפט הסדר השיפוטי בעניינם הסתיים בקביעה בדבר ביצוע עבירה ללא 

 טיעון.

 . להלן פירוט עילות הסגירה:5 הואנאשמים שההליך בעניינם הסתיים סך ה - 2019שנת 

 מספר נאשמים עילת סגירה
 3 הרשעה

 2 צורף לתיק אחר
 5 סכום כולל

בהם הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או שההליך השיפוטי בכלל התיקים המופיעים לעיל 

 .לבית המשפטהסדר טיעון בעניינם הסתיים בקביעה בדבר ביצוע עבירה ללא הרשעה, הוצג 

מבין הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או חלקית, או שההליך השיפוטי  81%בכלל הארץ 

 לבית המשפט הסדר טיעון.בעניינם הסתיים בקביעה בדבר ביצוע עבירה ללא הרשעה, הוצג 

אחוז אדגיש כי  –ת דין לאחר ניהול הוכחות לעניין אחוז התיקים הפליליים שהסתיימו בהכרע .3

כלל ההליכים שהסתיימו באותה שנה; התיקים שהסתיימו לאחר ניהול הוכחות נספר מתוך 

לא נוהלו  2019בעיר אילת, בשנת  מהנאשמים 18%נוהלו הוכחות בעניינם של  2018שנת ב

 בעיר אילת.הוכחות בתיקים שהסתיימו 

הפקת המידע המבוקש שהסתיימו בכל שנה. הליכים  5000-מדובר במעל ל ,כלל הארץנוגע לב

בדיקה  בהכרח ושדרתאיננה מתאפשרת בפילוח פשוט באמצעות המערכת הממוחשבת ולכן 

ית נדחלעניין זה בקשתך באלפי תיקים ותהווה הקצאת משאבים בלתי סבירה. לפיכך,  ידנית

  . ( לחוק חופש המידע1)8לפי סעיף 
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ריה הציבורית באילת סנגור פלילי בסנגואשר לבקשתך לקבל מידע בדבר שכרו הממוצע של  .4

ך, אין אין משרדים באילת ובהתאם לכ סנגוריה הציבוריתבכלל, הריני להשיבך כי ל ארץבו

הסנגוריה מפעילה עורכי דין "חיצוניים" הפועלים יחד עם זאת,  .שם עובדי מדינה מטעמה

עבוד עבודתם ממשרדיהם הפרטיים. ככל שהבקשה נוגעת לעורכי דין אלה, הרי שהתשלום 

ותקנות הסניגוריה הציבורית )שכר  1995-נעשה בהתאם לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו

. החוק והתקנות קובעים שכר זהה לסניגורים בכל 1996-בוריים(, תשנ"וטרחה לסניגורים צי

הארץ, ושכרם של כלל הסניגורים הציבוריים, הן בעיר אילת והן ברחבי הארץ, נגזרים מן החוק 

 ומן התקנות.  

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

 יום. 45ליים בירושלים, בתוך לעניינים מנה
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