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 ט"ו אלול, תשע"ט ירושלים,

 2019ספטמבר,  15

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0382תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (22/7/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .מסוימים לפי סעיפי עבירה ,לעבירות שבוצעו ברשת האינטרנטבנוגע רחב מידע לקבל 

  :סעיפים בפנייתךל, בהתאם הריני להשיבך כדלקמןלאחר בירור בקשתך, 

 :1988 –לחוק מניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  10תלונות על הטרדה מינית לפי תיקון  .1

לעניין זה. עליך לברר  ת מידעבידי הפרקליטועניין מספר התלונות שהוגשו, אין ל .א

ישראל, כמי שמוגשות אליו משטרת הממונה על העמדת מידע לציבור ב זאת מול

 .( לחוק חופש המידע5)8 נדחית לפי סעיף לעניין זה בקשתךהתלונות. לפיכך, 

 תיקי פרקליטות תחת הסעיף האמור.  30-, נפתחו כהנזכר מאז נחקק החוק .ב

 יעל ידכתבי אישום  60-הוגשו כ 1/8/2019ועד ליום  2014בשנת  יום תיקון החוקמ .ג

הפער בין כמות התיקים שנפתחו לבין כמות כתבי ן, ש. יצויפרקליטות המדינה

הפרקליטות בסעיף זה, עשוי להיגרם עקב סיווג אחר  ל ידיהאישום שהוגשו ע

, ואין אפשרות להתחקות לפרקליטות שביצעה המשטרה כשהעבירה את התיק

 אחר נתון מדויק באופן ידני. 

תיקים בסטאטוס "סגור"  34  - הנזכרים כתבי האישום 60-ביחס ל ךתוצאות ההלי .ד

 תיקים בסטאטוס "מתנהל". 26; 

 התיקים שנסגרו: 34בין מ .ה

 הסתיימו בהרשעה מלאה.  - תיקים 24

 זיכוי – 1
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-תיקי נוער. אשר שם סוגיית ההרשעה/איללא הרשעה )ככה"נ מדובר ב – 5

 הרשעה מובאת להכרעת ביהמ"ש(.

 הליכיםהתליית  – 1

 צורף / אוחד לתיק אחר.  – 3

לחוק העונשין, תשל"ז  214 תלונות על פרסום והצגת תועבה ברשת האינטרנט לפי סעיף .2

  :רק לעבירות ברשת ולא במרחב הפיזיסעיף זה מתייחס  - 1977 –

( לחוק חופש המידע, עליך 5)8ת לפי סעיף בקשתך נדחיא' לעיל, 1אמור בסעיף כ .א

 משטרת ישראל.לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור ב

 . 625 -2014משנת מספר התיקים שנפתחו בפרקליטות  .ב

 . 205 -בהם הוחלט להגיש כתב אישום מספר התיקים .ג

תיקים  76 ;תיקים בסטאטוס "סגור" 129 - כתבי האישום 205-וצאות ההליך בת .ד

 בסטאטוס "מתנהל".

 התיקים שנסגרו: 129מבין  .ה

 הרשעה מלאה – 109

 זיכוי  – 1

 שעה ללא הר – 9

 הרשעה חלקית  – 1

 התליית הליכים – 1

 נמחק / בוטל – 4

 צורף / אוחד לתיק אחר.  – 4

 1995-לחוק המחשבים, תשנ"ה 3לפי סעיף  תלונות על התחזות לאחר ברשת האינטרנט .3

יל גם עבירות לציין כי עבירה זו עשויה להכיש  - שר מתייחס לעבירות אינטרנט בלבד()א

  :שאינן התחזות גרידא

( לחוק חופש המידע, עליך 5)8ת לפי סעיף בקשתך נדחיא' לעיל, 1אמור בסעיף כ .א

 משטרת ישראל.לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור ב

 . 142 -2014משנת מספר התיקים שנפתחו בפרקליטות  .ב
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 .50 -בהם הוחלט להגיש כתב אישום מספר התיקים .ג

תיקים  24; תיקים בסטאטוס "סגור" 26 - האישוםכתבי  50-תוצאות ההליך ב .ד

 בסטאטוס "מתנהל".

 התיקים שנסגרו: 26מבין  .ה

 הרשעה מלאה – 18

 ללא הרשעה  – 2

 הרשעה חלקית  – 2

 חזרה מכתב אישום – 2

 לנמחק / בוט –1

 צורף / אוחד לתיק אחר – 1

הסעיף מתייחס הן  - 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  441לפי סעיף להלן הנתונים מו כן, כ

 יאינטרנטבמרחב העניין עבירות לבדיקה י כאדגיש, למרחב הפיזי והן למרחב הווירטואלי. 

 1,000-כאשר מדובר על מעל מ בכל אחד מן התיקים,ופרטנית מחייבת בדיקה ידנית  בלבד

( לחוק חופש המידע 1)8סעיף  לפינדחית בקשתך מדבר מעד עצמו,  תיקים. בבחינת הדבר

  הקצאת משאבים בלתי סבירה. –

 ללא התייחסות למרחב ביצוע העבירה: זה להלן המידע ביחס לסעיףנוחיותך, ל

( לחוק חופש המידע, עליך 5)8ת לפי סעיף בקשתך נדחיא' לעיל, 1כאמור בסעיף  .א

 משטרת ישראל.לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור ב

 .1,205 -2014משנת מספר התיקים שנפתחו בפרקליטות  .ב

  .503 -בהם הוחלט להגיש כתב אישום מספר התיקים .ג

 142; תיקים בסטאטוס "סגור" 361 האישום:כתבי  503-תוצאות ההליך ב .ד

 תיקים בסטאטוס "מתנהל".

 התיקים שנסגרו: 361מבין  .ה

 ההרשעה מלא –282

 ללא הרשעה  – 23
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 הרשעה חלקית  – 8

 התליית הליכים – 16

 חזרה מכתב אישום – 1

 נמחק / בוטל – 13

 צורף / אוחד לתיק אחר – 18

 –לחוק העונשין, תשל"ז  430 וסעיף 428לפי סעיף  ברשת האינטרנט תלונות על סחיטה .4

עניין לבדיקה אדגיש, כי הסעיף מתייחס הן למרחב הפיזי והן למרחב הווירטואלי.  - 1977

כשמדובר על אלפי  בכל אחד מן התיקים,מחייבת בדיקה ידנית  יאינטרנטבמרחב העבירות 

( לחוק חופש 1)8סעיף  לפינדחית לעניין זה בקשתך תיקים. בבחינת הדבר מדבר בעד עצמו, 

  י סבירה.הקצאת משאבים בלת –המידע 

 ללא התייחסות למרחב ביצוע העבירה:ה זלהלן המידע ביחס לסעיף נוחיותך, ל

( לחוק חופש המידע, עליך 5)8ת לפי סעיף בקשתך נדחיא' לעיל, 1כאמור בסעיף  .א

 משטרת ישראל.לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור ב

 .2,127 -2014משנת מספר התיקים שנפתחו בפרקליטות  .ב

 .691 -בהם הוחלט להגיש כתב אישום מספר התיקים .ג

תיקים  168; תיקים בסטאטוס "סגור" 523 - האישום כתבי 691-תוצאות ההליך ב .ד

 בסטאטוס "מתנהל".

 התיקים שנסגרו: 523מבין  .ה

 הרשעה מלאה – 444

 זיכוי  – 12

 ללא הרשעה  – 16

 הרשעה חלקית  – 14

 םהתליית הליכי – 12

 חזרה מכתב אישום – 3

 לנמחק / בוט – 5

 צורף / אוחד לתיק אחר – 17
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 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  460 ,307, 197, 192תלונות על איום באינטרנט לפי סעיפים  .5

עניין לבדיקה אדגיש, כי הן למרחב הפיזי והן למרחב הווירטואלי.  יםמתייחס פיםהסעי -

כשמדובר על אלפי  בכל אחד מן התיקים,מחייבת בדיקה ידנית  יאינטרנטבמרחב העבירות 

( לחוק חופש 1)8סעיף  לפינדחית לעניין זה בקשתך תיקים. בבחינת הדבר מדבר בעד עצמו, 

  י סבירה.הקצאת משאבים בלת –המידע 

 ללא התייחסות למרחב ביצוע העבירה:ה זלהלן המידע ביחס לסעיף נוחיותך, ל

( לחוק חופש המידע, עליך 5)8ת לפי סעיף בקשתך נדחיא' לעיל, 1כאמור בסעיף  .א

 משטרת ישראל.לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור ב

 .14,702 -2014משנת מספר התיקים שנפתחו בפרקליטות  .ב

 .2,292 -בהם הוחלט להגיש כתב אישום מספר התיקים .ג

 550; תיקים בסטאטוס "סגור" 1,742 - כתבי האישום 2,292-וצאות ההליך בת .ד

 תיקים בסטאטוס "מתנהל".

 התיקים שנסגרו: 1,742מבין  .ה

 ההרשעה מלא – 1,368

 זיכוי  – 41

 ללא הרשעה  – 53

 הרשעה חלקית  –52

 התליית הליכים – 101

 חזרה מכתב אישום –17

 לנמחק / בוט – 47

 צורף / אוחד לתיק אחר – 63

ו 144ה, 144, 3ד144 ,2ד144ד, 144ג, 144ב, 144א, 144הסתה לדבר עבירה לפי סעיפים  .6

אדגיש, כי הן למרחב הפיזי והן למרחב הווירטואלי.  יםמתייחס פיםהסעי - לחוק העונשין

 בכל אחד מן התיקים,מחייבת בדיקה ידנית  יאינטרנטבמרחב העניין עבירות לבדיקה 

 לפינדחית לעניין זה בקשתך תיקים. בבחינת הדבר מדבר בעד עצמו,  מאותכשמדובר על 

  י סבירה.הקצאת משאבים בלת –( לחוק חופש המידע 1)8סעיף 

 ללא התייחסות למרחב ביצוע העבירה:ה זלהלן המידע ביחס לסעיף נוחיותך, ל
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( לחוק חופש המידע, עליך 5)8ת לפי סעיף בקשתך נדחיא' לעיל, 1כאמור בסעיף  .א

 משטרת ישראל.לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור ב

 .511 -2014משנת מספר התיקים שנפתחו בפרקליטות  .ב

  .98 -בהם הוחלט להגיש כתב אישום מספר התיקים .ג

תיקים  21; תיקים בסטאטוס "סגור" 77 - כתבי האישום 98-תוצאות ההליך ב .ד

 בסטאטוס "מתנהל".

 התיקים שנסגרו: 77מבין  .ה

 ההרשעה מלא –71

 זיכוי  – 1

 הרשעה חלקית  – 4

 התליית הליכים – 1

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17לפי סעיף  נני להודיעך כיה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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