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 י"ט אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  20

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0338תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (26/6/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 רכוש, עבירות פשיעה חקלאית ועבירות הסגת גבול במקרקעין.בנוגע לעבירות נתונים על לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

לציין כי הנתונים המובאים לקוחים מתוך מערכת תנופ"ה, המערכת יש ראשית,  .1

 2014הפרקליטות. משום כך, הנתונים המובאים במענה הינם משנת שבשימוש הממוחשבת 

הנתונים  כמו כן, רכת לתפקוד רוחבי במחוזות השונים.כניסת המעמועד , הוא ואילך

 מוזנים באופן ידני ועל כן ייתכנו אי דיוקים. 

שלא באופן שבו הם סעיפי חוק,  8-ל ביחסלקבל מידע  תביקשמסגרת בקשתך, שנית, ב .2

, כי אם בחלקי טקסט "(חוק העונשין)להלן: " 1977 –בחוק העונשין תשל"ז מוגדרים 

י חוק לסעיפנקבע בהתאמה שלהלן, המענה לפיכך,  להפנות לסעיף הרלוונטי. האמורים

פירוט בדבר כמות כתבי האישום . להלן גם מהבקשה להערכתנועולה שכפי , העונשין

 :2018- 2014בין השנים , עבירהכל שהוגשו תחת 

 כתבי אישום. 79הוגשו  –ג' לחוק  413סעיף  -עבירת גניבת כלי רכב  –א' 3בקשה  .א

 כתבי אישום. 36הוגשו  –א לחוק 406סעיף  -פרצות לבתים  –ב' 3ה בקש .ב

 כתבי אישום. 618הוגשו  –לחוק  428סעיף  -גביית דמי חסות  –ג' 3בקשה  .ג

כתבי  478הוגשו  –א לחוק 448סעיף  -הצתת שטחים חקלאיים  –א' 4בקשה  .ד

לעבירות להדגיש כי הסעיף נוגע להצתות ככלל ללא ייחוס לעניין זה חשוב  –אישום 

  . פירוט נוסף מופיע מטה.חקלאייםהצתת שטחים 
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יש כי גדהכתבי אישום. יש ל 26 –א לחוק 384סעיף  -גניבת עדרים  –ב' 4קשה ב .ה

  בפרט. עדריםהסעיף נוגע לגניבה ואינו מיוחס לגניבת 

להדגיש כי הסעיף כתבי אישום. יש  92 –לחוק  400סעיף  -גניבת מים  –ג' 4בקשה  .ו

  ."מים"-עבירות בקשר למתייחס לגניבת "מים, חשמל או גז" ואין יכולת לפלח רק 

בגין עבירה כתבי אישום לא הוגשו  – 494סעיף  -גרימת נזק למטעים –ד' 4בקשה  .ז

כניסה לשטח חקלאי ולא גרימת  על אודותבקבלת מידע עוסקת הבקשה ככל שזו. 

 .חוק שכזהאין בנמצא סעיף נזק למטעים, 

 כתבי אישום. 85הוגשו  –לחוק  447סעיף  -הסגת גבול במקרקעין  –א' 5בקשה  .ח

בסמכות הן עבירות המצויות לעיל )בהתאמה לסעיפי הבקשה(  א', ב', ה', ו', ז', ח'  עיפיםס .3

–( לחוק חופש המידע 5)8בקשתך נדחית לפי סעיף המחלקה לתביעה משטרתית ומשכך, 

 .להמשך בירור הממונה על העמדת מידע לציבור במשטרת ישראללפנות אל דהיינו,  יש 

מצוי לגופה, מדובר במידע שאינו בכל אחד מסעיפי הבקשה  i, iii, ivסעיפים התתי אשר ל .4

לעניין  - ( לחוק חופש המידע5)8ולכן סעיפים אלו נדחים לפי סעיף  בידי משרד המשפטים

לעניין על העמדת מידע לציבור במשטרת ישראל, ו יש לפנות אל הממונהשהוגשו תלונות 

בשירות  אסירים וזמן המאסר הממוצע יש לפנות לממונה על העמדת מידע לציבורהמספר 

 . בתי הסוהר

ביחס לעבירות י בידי מחוז צפון, מידע המצובדבר ה פירוט, מובא לעיונך מעלה מן הצורךל .5

 : (זאת בשל איסוף מידע זה, זה מכבר) ה חקלאיתהקשורות בפשיע

. הוגשו זה אישום במחוזלא הוגשו כלל כתבי  -)א( 448 -הצתת שטחים חקלאיים .א

 חקלאית. שאינהאך , מחוז בגין עבירת הצתהבכתבי אישום  121

 כתבי אישום. 11הוגשו במחוז  -400סעיף  -גניבת מים .ב

העוסקים  8כתבי אישום, מתוכם  12הוגשו במחוז  -א 384גניבה חקלאית לפי סעיף  .ג

 בגניבת עדרים.

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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