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 י"ד אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  15

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0324תיק מס' 
 

           ,לכבוד

  

 

 , .נא

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

 (14/6/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

לפקודת הסמים  7וסעיף  1977-לחוק העונשין, תשל"ז 416סעיף ביחס לאישום ומידע  כתבילקבל 

 .1973-המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

החלה הפרקליטות במעבר לשימוש במערכת תנופ"ה, מערכת  2011בשנת בפתח הדברים, אציין כי 

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

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

המידע עובר לשנה זו, ידרוש  איתורעלולים להיות לא מספיק מהימנים.  -המערכת ביחידות השונות 

יקים בפרקליטות, אשר מטבע הדברים ידרוש הקצאת משאבים בלתי בכלל הת ידניבהכרח חיפוש 

דיוקים מסוימים -אישהנתונים מוזנים באופן ידני למערכת, ייתכנו  מאחרכי  , ודגשיעוד סבירה. 

 להלן.יוצגו בנתונים ש

 

 לבקשה 1סעיף 

לחוק  416שנפתחו בגין סעיף וביקשת לקבל את מספר תיקי המשטרה שהועברו לפרקליטות 

 .2018- 2011במהלך השנים  העונשין,

בידי הפרקליטות קיימים נתונים רק לגבי תיקים שנפתחו בפרקליטות, ולא לגבי תיקי  .1

לצורך קבלת נתונים על תיקים של משטרת ישראל, עליך משטרה שהועברו לפרקליטות. 

 שם. לפיכך, לעניין זה, בקשתך נדחית לפי סעיף לפנות אל הממונה על העמדת מידע לציבור

 ( לחוק חופש המידע. 5)8
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כאשר אחת , 2018- 2014בין השנים  בפרקליטותרצ"ב נתונים לגבי תיקים שנפתחו  .2

 לחוק העונשין: 416סעיף העבירות בתיק הינה עבירה לפי 

 מספר תיקי פרקליטות שנפתחו נהש

2014 69 

2015 56 

2016 55 

2017 51 

2018 30 

 

  יטות, ככל שהתקבלה, בתיקים אלו:קלהחלטת הפרבדבר מספריים רצ"ב נתונים  .3

 נהש
החלטת הפרקליטות 

 שהתקבלה בתיקים אלה

2014 

 12 -הועבר לגוף תובע אחר

 1 -מתנהל

 46 -נגנז במחוז

 9 -נסגר לאחר הליך שיפוטי

 1 -צורף/אוחד לתיק אחר

2015 

 10 -הועבר לגוף תובע אחר

 1 -מתנהל

 37 -נגנז במחוז

 1 -נסגר בהסדר מותנה

 6 -נסגר לאחר הליך שיפוטי

2016 

 8 -הועבר לגוף תובע אחר

 1 -הכנה

 5 -מתנהל

 38 -נגנז במחוז

 2 -נסגר לאחר הליך שיפוטי

 1-צורף/אוחד לתיק אחר

2017 

 7 -הועבר לגוף תובע אחר

 1 -הכנה

 9 -מתנהל
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 27 -נגנז במחוז

 2 -נסגר בהסדר מותנה

 1 -נסגר לאחר הליך שיפוטי

 4 -צורף/אוחד לתיק אחר

2018 

 8 -הועבר לגוף תובע אחר

 1 -מתנהל

 2 -הקצאה

 6 -מתנהל

 11 -נגנז במחוז

 2 -נסגר לאחר הליך שיפוטי

סעיפי החשד נגד כל אחד כלל תיקים, נפרט את  20-פחות ממדובר על ככל ששעוד ביקשת,  .4

גם את שמות הנאשמים ומספר  –וככל שמדובר בתיק שהוגש בו כתב אישום מהחשודים, 

 תיקים, לא נערכה הבדיקה האמורה.  20-מכיוון שמדובר ביותר מתיק בית המשפט. 

שמות איתור אם הוגש כתב אישום בתיק ו, בכל תיק בדיקת סעיפי החשדאדגיש, כי 

אינה ניתנת לאיתור באמצעות המערכת הממוחשבת  –בכל אחד מהתיקים  הנאשמים

תיקים כך שמהווה  261ת ופרטנית של ידניך, יש צורך לבצע בדיקה באופן מרוכז. לשם כ

( לחוק חופש 1)8מבחינתנו, בדיקה שתדרוש הקצאת משאבים בלתי סבירה לפי סעיף 

לחיוב בתשלום אגרת  פוףת לבקש מידע זה בגין שנה מסוימת, בכהמידע. אנא שקול אפשרו

 . חושב בהתאםטיפול שת

 

 לבקשה 2סעיף 

בגין סעיף למועד הגשת הבקשה ועד  2010כתבי האישום שהוגשו משנת מהעתק  לביקשת לקב

 .בצירוף מספר תיק בית משפטלחוק העונשין,  416

לחוק העונשין,  416בגין סעיף  5/8/2019ליום ועד  2014רצ"ב פירוט של כתבי האישום שהוגשו משנת 

. כתבי האישום עצמם מצורפים לבקשה זו, והושחרו הרלוונטי כולל פירוט מספר תיק בית המשפט

לחוק חופש ( 3)א()9בפרטיות לפי סעיף  העיפג מנועעל מנת לחוק חופש המידע, ל 11בהתאם לסעיף 

 המידע.
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 פר תיק בית משפטמס מספר כתבי האישום שהוגשו נהש

2014 9 

 68104-12-14תפ 

 47293-11-14תפ 

 6993-15-14תפ 

 13256-05-14תפ 

 1405-05-14תפ 

 38542-01-14תפ 

 62872-01-14תפ 

 26864-01-14תפ 

 31366-01-14תפ 

2015 11 

 44288-12-15תפ 

 47697-12-15תפ 

 59475-11-15תפ 

 46433-11-15תפ 

 18929-11-15תפ 

 32025-09-15תפ 

 14469-06-15תפ 

 33407-05-15תפ 

 9099-02-15תפ 

 5809-02-15תפ 

 35649-01-15תפ 

2016 5 

 29431-09-16תפ 

 53171-09-16תפ 

 54474-06-16תפ 

 31235-05-16תפ 

 1601-03-16תפ 

2017 2 
 24760-04-17תפ 

 5962-01-17תפ 

2018 0  
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 לבקשה 3סעיף 

מועד הגשת ועד  2014משנת ביקשת לקבל את רשימת התיקים שבהם הוגשו כתבי אישום 

לפקודת הסמים המסוכנים  7בעבירות החזקה ושימוש )כעבירה עיקרית( לפי סעיף , הבקשה

 בצירוף העונש שנפסק ככל שנפסק., 1973-]נוסח חדש[, תשל"ג

המערכת הממוחשבת של הפרקליטות לא מאפשרת להבחין בין סעיף העבירה הראשי בגינו  .1

 האישום. הוגש כתב האישום, לבין סעיף עבירה נלווה בגינו הוגש כתב 

חוק  לפי אך לאחרונהשנוסף (, 1)ג7סעיף פילוח לפי  עדיין אינה כוללתכמו כן, המערכת  .2

כתבי  ,לכן. 2018-הוראת שעה(, התשע"ח -הסמים המסוכנים )עבירת קנס מיוחדת 

  זה. אינם כוללים כתבי אישום שהוגשו בגין סעיף שלהלן האישום שמפורטים בטבלה 

מספרם הכולל של כתבי האישום אשר הוגשו, בין היתר, פירוט טבלה ובה רצ"ב ם כן, א .3

, לבד או יחד עם סעיפי 1973-לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג 7בגין סעיף 

 ירה נלווה. עבירה אחרים, כעבירה ראשית או כסעיף עב

משפט של כתבי האישום הבית  יתיק ילמענה זה מצורפת טבלת אקסל ובה מספרמו כן, כ .4

, כי ייתכן שישנה אי התאמה בין מספר כתבי האישום המפורט בטבלה לבין אציין שהוגשו.

כמות כתבי האישום המפורטת בטבלת האקסל, זאת מכיוון שההזנה במערכת הממוחשבת 

 א לכל כתב אישום צורף מספר תיק בית משפט.של הפרקליטות היא ידנית, ועל כן ל

 מספר כתבי האישום שהוגשו נהש

2014 193 

2015 237 

2016 269 

2017 256 

2018 272 

2019 167 

הריני לדחות עונש שנפסק בכל תיק, ככל שנפסק, אשר לבקשתך לקבל פירוט בדבר ה .5

, ככל שניתן עומד לעיון הציבורמידע ( לחוק חופש המידע, הואיל וה4)8פי סעיף בקשתך 

 שונים.  מידע משפטיים אינטרנטייםבמאגרי  לעיין בו, 
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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