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           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (23/4/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

כנים המסולפקודת הסמים  13מידע על אודות כתבי אישום שהוגשו בעבירה לפי סעיף לקבל 

  .("פקודת הסמים המסוכנים)להלן: " 1973-]נוסח חדש[, תשל"ג

וכן ומספר מס סם ייבוא בעבירה שללפי סעיף זה בפרט, ביקשת את מספר כתבי האישום שהוגשו 

העבירה )קרי, את הייבוא בפועל לתוך שטחה  מי שביצע את הרכיב הפיזי שלבהם כתבי האישום 

המידע התבקש מאז  הריבוני של מדינת ישראל(, הוא שוטר/סוכן משטרתי, ולא הנאשם עצמו.

 ועד למועד הגשת הבקשה.  2010שנת 

 לאחר בירור בקשתך, הריני להשיבך כדלקמן:

החלה הפרקליטות במעבר לשימוש במערכת מחשוב  2011בפתח הדברים יצוין, כי בשנת  .1

חדשה. מעבר זה נעשה באופן מדורג על ידי מחוזות הפרקליטות השונים. משום כך, 

 -הנתונים שהוזנו עובר למועד זה  ואילך, שכן 2014הנתונים המובאים במענה הינם משנת 

עלולים להיות לא מספיק מהימנים. יודגש כי  -במהלך הטמעת המערכת ביחידות השונות 

דיוקים מסוימים בנתונים -אינוכח העובדה שהנתונים מוזנים באופן ידני למערכת, ייתכנו 

 .שלהלן

ועד  1.1.14יום תנופ"ה( נמצא כי ממערכת יטות )משליפה במערכת הממוחשבת של הפרקל .2

 לפקודת הסמים המסוכנים.  13כתבי אישום בגין סעיף  149הוגשו  15.5.19ליום 

לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא " :קובע כך לפקודת הסמים המסוכנים 13נוסח סעיף  .3

אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת, ולא 
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יספקנו בשום דרך, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או 

 "תקנות לפיה או ברישיון מאת המנהלב

מהן היא עבירה של יבוא  שונות, שרק אחתכפי שניתן לראות, הסעיף כולל מספר עבירות 

במגבלות המערכת הממוחשבת לא ניתן לבצע הפרדה בין הנסיבות השונות  .סם מסוכן

ת כמות כתבי האישום אלפיכך, על מנת לאתר שבגינן הוגשו כתבי האישום לפי סעיף זה. 

כתבי  149 -ב תידנייש לבצע בדיקה פרטנית ו ייבוא סם מסוכן בלבד,שהוגשו בעבירה של 

שוטר או סוכן הן ביחס לנאשם שהוא  ייבוא בלבד,עבירה של הן ביחס ל -האישום 

 ביצע את הרכיב הפיזי של העבירה. אשר  משטרתי

הקצאת משאבים בלתי סבירה.  נתומבחי מעבר ידני על כמות כזו של כתבי אישום מהווה

שיבוצע עיבוד  –איתורו ופילוחו לשם  – קייםגולמי הההמדובר בעיבוד שיש לבצע במידע 

 . דתו השוטפתובעל המוקצים המשאביםלגרוע מ, לצורך פרויקט זהיאלץ שמשפטן על ידי 

 ( לחוק חופש המידע.1)8לפי סעיף  מטעמים אלו, בקשתך נדחית

שהתבקשה ונמסרה לעיל, לשם צמצום לתקופה קצרה מזו אציע כי בקשתך תצומצם 

 פחתתם לרמה סבירה שתאפשר את מסירתו של המידע. האבים הנדרשים והמש

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
mailto:hofesh.meida@justice.gov.il

