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 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0438תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (20/8/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

פשיטות משטרה במועדוני לילה וברים במחוז כתבי אישום שהוגשו במספר עבירות, בעקבות לקבל 

 אביב בחיפוש אחר סמים.-תל

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

בשנת , הואיל ו2019עד לאוגוסט  2014המענה להלן מכיל נתונים החל משנת בפתח הדברים אעיר, כי 

על  החלה הפרקליטות במעבר לשימוש במערכת מחשוב חדשה. מעבר זה נעשה באופן מדורג 2011

במהלך הטמעת  - 2014לשנת הנתונים שהוזנו עובר , לפיכך ידי מחוזות הפרקליטות השונים

לא מספיק מהימנים. יודגש כי נוכח העובדה חסרים ועלולים להיות  -המערכת ביחידות השונות 

 בנתונים.ים דיוק-איגם שהנתונים מוזנים באופן ידני למערכת, ייתכנו 

בחיפוש אחר סמים בוצעו  פשיטות המשטרהכתבי אישום שהוגשו עקב "ביקשת נתונים על  .1

למעשה בכלל כתבי האישום שהוגשו המדובר  –" במועדוני לילה וברים במחוז תל אביב

עות המערכת הממוחשבת שבשימוש ככלל, איתור נתונים באמצבנסיבות מסוימות. 

נסיבות ספציפיות של כתב אישום כמו לא לפי טות, נעשה לפי סעיף עבירה מסוים ויקלהפר

 ". יפוש אחר סמיםבח ברים" או "בעקבות פשיטות משטרה"מועדוני לילה ו

 

לפיכך, לשם איתור המידע כפי שהתבקש, יש צורך לבצע בדיקה ידנית ופרטנית בכלל כתבי 

נון סעיף עבירה, והרי מדובר האישום שהגישה הפרקליטות במרוצת השנים, ללא סי

מטבע הדברים, מדובר בבקשה כוללנית ביותר שלא ניתן בעשרות אלפי כתבי אישום. 

, בהיותה דורשת ( לחוק חופש המידע1)8נדחית לפי סעיף  זולפיכך, להשיב לה באחריות. 

   בעליל לטיפולה. קצאת משאבים בלתי סבירהה

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


 

 משרד המשפטים

 העמדת מידע לציבורהממונה על 

 

 

  02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il 

 

עקב פשיטות המשטרה בחיפוש  סחר בסמיםכתבי אישום שהוגשו על "ביקשת נתונים על  .2

כתבי אישום שהוגשו על וכן "" אחר סמים בוצעו במועדוני לילה וברים במחוז תל אביב

בחיפוש אחר סמים בוצעו במועדוני לילה וברים  יטות המשטרהעקב פש אחזקת סמים

-ו 13 פיםבגין סעיכתבי אישום שהוגשו ביקשת לקבל את כמות  כלומר, –"במחוז תל אביב

פקודת " )להלן: 1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"גל)בהתאמה(  7

 . "(הסמים המסוכנים

 

עולה כי  ,ליטותקבפר אביב-מחוז תלשהוגשו בסעיפים אלו ב יקה אחר כתבי אישוםבדב

כתבי  904לפקודת הסמים המסוכנים וכן הוגשו  13בגין סעיף  בי אישוםכת 1416 הוגשו

 . פקודת הסמים המסוכניםל 7בגין סעיף אביב בפרקליטות,  -אישום במחוז תל

 

עקב פשיטות "זה הוגש אם  ,כתב אישוםשל כל  ספציפיותיו השר לבדיקה אחר נסיבותא

דע זה באופן ממוחשב כאמור, אין אפשרות לפלח מי - "ועדוני לילה ובריםבמ"", המשטרה

, נדחית כתבי אישום 2000 -יותר מהמערכת שבשימוש. בדיקה ידנית ופרטנית ב באמצעות

בבחינת  המידע בהיותה מהווה הקצאת משאבים בלתי סבירה ( לחוק חופש1)8לפי סעיף 

 . מדבר בעד עצמו הדבר

 

כתבי אישום שהוגשו על עבירת "מתן חצרים לביצוע עבירת "ביקשת לקבל נתונים על עוד  .3

 - "סמים" עקב פשיטות בחיפוש אחר סמים בוצעו במועדוני לילה וברים במחוז תל אביב

, פקודת הסמים המסוכניםל 9בגין סעיף כתבי אישום  79 בסך הכל הוגשוהריני להשיבך כי 

כתבי  30 -ו יטות מחוז ת"א )פלילי(פרקל ל ידיהוגשו עמתוכם כתבי אישום  37 כאשר

 פרקליטות מחוז מרכז )פלילי(.  ל ידיהוגשו עמתוכם אישום 

אחד מהם  י אףכ עולהבתיקים אלו אחר נסיבותיהם הספציפיות,  טניתבבדיקה ידנית ופר

 שבוקשו. לא הוגש בנסיבות הספציפיות

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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