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 כ"ח אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  29

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0347תיק 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- 2016בין השנים  ,עבירות מיןבהסדרי טיעון על אודות מידע לקבל 

 ואיתור הנתונים מתוך מערכת תנופ"ה, המערכת הממוחשבת של הפרקליטות,  לאחר בירור בקשתך

  הריני להשיבך כדלקמן:

 :בחלוקה לפי סימול עבירה, טיעוןההסדרי מספר 

הסדרי טיעון בתיקי פרקליטות לפי סוגי העבירות המופיעות  4,898-נערכו כ 2016בשנת  - 2016שנת 

 מטה: 

 אחוז רגיל מספר סימול עבירה

 40% 1941 אלימות

 5% 242 בטחון המדינה

 9% 454 הונאה

 3% 133 הסדר הציבורי

 3% 132 כלכלי

 9% 465 מין

 6% 299 נשק ואמל"ח

 6% 292 סמים

 4% 207 עבירות המתה

 7% 325 רכוש

 2% 88 תעבורה

 7% 320 אחר
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 4898 סכום כולל
 

 

*אחר= ארגוני פשע והלבנת הון ,הגנה על הציבור, הגנת הפרטיות, סביבה ובע"ח, עבירות נגד 

 המוסר, קניין רוחני.

בקשה לפיכך, מידע זה התפרסם בדו"ח סיכום שנה של הפרקליטות המופיע במרשתת.  - 2017שנת 

 ( לחוק חופש המידע. 4)8זו נדחית לפי סעיף 

 

ובהתאם להוראת  תי של הפרקליטותפרסומו בדו"ח השנ נוכחאך ל ,מידע זה קיים - 2018שנת 

 שבועיים. וצגו לעיון הציבור בתוך הנתונים י)ד( לחוק חופש המידע, 7סעיף 

 

הסדרי טיעון בתיקי  2,505 -, נערכו כ2019מחודש ינואר ועד תחילת חודש אוגוסט  - 2019שנת 

 פרקליטות לפי סוגי העבירות המופיעים מטה : 

 אחוז רגיל מספר סימול עבירה

 33% 820 אלימות

 4% 98 בטחון המדינה

 7% 169 הונאה

 3% 80 הסדר הציבורי

 2% 58 כלכלי

 12% 310 מין

 8% 194 נשק ואמל"ח

 9% 232 סמים

 5% 127 עבירות המתה

 7% 164 רכוש

 2% 57 תעבורה

 8% 196 אחר

 2505 סכום כולל
 

 

הגנה על הציבור, הגנת הפרטיות, סביבה ובע"ח, עבירות נגד  ,*אחר= ארגוני פשע והלבנת הון

 המוסר, קניין רוחני.

 :פרק זמן ממוצע בתיקי עבירות מין
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שלא נערך נתונים בדבר תיקים שהסתיימו בהסדר טיעון ובתיקים בידי הפרקליטות דוח המרכז  אין

ל מנת לחשב את הזמן מועד סיום התיק, עלפי , לפי מועד הגשת כתב אישום וטיעון בהם הסדר

בשל מגבלות מערכת התנופ"ה. ניתן אפשרות ממוחשבת להוציא דוח שכזה  גם איןהממוצע הנדרש. 

ת לבצע בדיקה ידנית, אך זאת יכנס בגדרו של "עיבוד" מידע וממילא, לשם כך יש לצמצם משמעותי

 את הבקשה, באופן שיאפשר איסוף ידני בהקצאת משאבים סבירה. 

 :סטאטוס תיקי עבירות מין

, סימן ה: 1977 –של"ז חוק העונשין התלפי מתייחסים אל עבירות מין בלבד, ההנתונים להלן 

בין עמדות המשטרה לבין תוצאות לפלח אין בידנו יכולת יודגש, כי  .2019- 2016שנים , לעבירות מין

 הטיפול בתיק. 

 

 תיקים. מתוכם :  2,482 -כלעיל בשנה זו נפתחו בפרקליטות תחת העבירות  - 2016שנת 

 כמות סטאטוס

 224 הועבר לגוף אחר

 13 הכנה

 2 הקצאה

 149 מתנהל

 1,572 נגנז

 497 נסגר

 25 צורף/ אוחד

 

 תיקים. מתוכם :  2,761 -כ לעילבשנה זו נפתחו בפרקליטות תחת העבירות  - 2017שנת 

 כמות סטאטוס

 223 הועבר לגוף אחר

 106 הכנה

 13 הקצאה

 280 מתנהל

 1,711 נגנז

 402 נסגר

 26 צורף/ אוחד
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 תיקים. מתוכם :  2,845 -כ לעילבשנה זו נפתחו בפרקליטות תחת העבירות  - 2018שנת 

 כמות סטאטוס

 261 הועבר לגוף אחר

 435 הכנה

 92 הקצאה

 387 מתנהל

 1,468 נגנז

 176 נסגר

 26 צורף/ אוחד

 

, נפתחו בפרקליטות תחת העבירות שלהלן 2019מחודש ינואר ועד תחילת חודש אוגוסט  -  2019שנת 

 תיקים מתוכם: 1,562-כ

 כמות סטאטוס

 149 הועבר לגוף אחר

 521 הכנה

 288 הקצאה

 223 מתנהל

 342 נגנז

 23 נסגר

 16 צורף/ אוחד

 

 

 לעיל:תוצאות ההליך המשפטי בעבירות המופיעות 

, סימן ה: 1977 –חוק העונשין התשל"ז  הנתונים מתייחסים אל עבירות מין בלבד, לפיכאמור, 

בהתאמה את  אינם חופפים המוצגים להלןהנתונים . יש להדגיש כי 2019- 2016לשנים  ,עבירות מין

מתייחס לשנה בה נסגר ההליך המשפטי, ללא  להלןהמידע וכי  (3שנת פתיחת התיק )כמופיע בסעיף 

 תלות בשנה בה הוא נפתח. 

 

 .תיקים נערכו תחת הסדר טיעון 448 -תיקים בהם הסתיים הליך משפטי, כ 717מתוך  - 2016שנת 

 כמות סטאטוס
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 570 הרשעה

 38 זיכוי

 43 הסתיים ללא הרשעה*

 19 חזרה מכתב אישום

 4 מות חשוד / נאשם

 5 מחיקה

 7 עיכוב הליכים

 11 צורף לתיק אחר

 20 הפסקת/ התליית הליכים

 

 . תיקים נערכו תחת הסדר טיעון 518 -תיקים בהם הסתיים הליך משפטי, כ 827מתוך  - 2017שנת 

 כמות סטאטוס

 637 הרשעה

 43 זיכוי

 42 הסתיים ללא הרשעה*

 30 חזרה מכתב אישום

 3 מות חשוד / נאשם

 11 מחיקה

 6 עיכוב הליכים

 25 צורף לתיק אחר

 30 הפסקת/ התליית הליכים

 

 .תיקים נערכו תחת הסדר טיעון 435 -תיקים בהם הסתיים הליך משפטי, כ 680מתוך  - 2018שנת 

 כמות סטאטוס

 528 הרשעה

 31 זיכוי

 40 הסתיים ללא הרשעה*

 16 חזרה מכתב אישום

 2 מות חשוד / נאשם

 5 מחיקה

 4 עיכוב הליכים
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 19 צורף לתיק אחר

 35 הפסקת/ התליית הליכים

 

תיקים נערכו  285 -תיקים בהם הסתיים הליך משפטי, כ 453מתוך  - עד לחודש אוגוסט  2019שנת 

 .תחת הסדר טיעון

 כמות סטאטוס

 327 הרשעה

 18 זיכוי

 49 הסתיים ללא הרשעה*

 11 חזרה מכתב אישום

 2 מות חשוד / נאשם

 5 מחיקה

 2 עיכוב הליכים

 11 צורף לתיק אחר

 28 הפסקת/ התליית הליכים

 

 *מתייחס בד"כ לתיקי נוער. שם נדרש ביהמ"ש לשאלת הכרעה בשאלת ההרשעה או אי הרשעה. 

 

זי הסיוע בפרסום השנתי של איגוד מרכאעיר, כי נתונים נוספים בעניין עבירות מין ניתן למצוא 

 )שנמסרו במסגרת מענה לפי חוק חופש המידע(.    בפרק "נתוני פרקליטות"

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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