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 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0555תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (10/11/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש  םביקשתשבסימוכין,  כםבפניית

ובעבירה של  1952-בעבירות לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב שהוגשו אישוםהכתבי את כל לקבל 

 התרחשהבנסיבות בהן  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 415קבלת דבר במרמה לפי סעיף 

או מניעה מגבלה הייתה לא שודרכון תקף,  ינושא, םישראלי יםכניסה/יציאה לא מתועדת של אזרח

ועד לחודש  2011המידע התבקש מאז שנת מהארץ.  תםליציאמשפטית או אחרת לכניסתם ו

ביקשתם לקבל גם את חומרי החקירה בהקשר זה, שנים האחרונות.  3 -חילופין, בלו 2018אוקטובר 

 הנזכרים.  בכלל התיקים

כניסה לישראל ללא הצגת /נתונים ביחס לכל המקרים בהם התקיימה יציאהכמו כן, ביקשתם 

 לא הוגש כתב אישום,אם  .במקרים אלושהתקבלו טות ההחלכל ו של אזרח הנושא דרכון() דרכון

 ובדות ששימשו בסיס להחלטת הסגירה.ותקציר הע התיק לסגור אתאת מסמך ההחלטה  ביקשתם

  כדלקמן: הריני להשיבכם, כםלאחר בירור בקשת

מקרים  ,כללכי כ הריני להשיבכם –לעניין כתבי אישום, החלטות בתיקים והחלטות סגירה .1

 415עבירות לפי חוק הכניסה לישראל, לצד עבירה של קבלת דבר במרמה לפי סעיף של 

דרכון תקף,  נושאכניסה/יציאה לא מתועדת של אזרח ישראלי,  םשעניינלחוק העונשין, 

, וכן מקרים בהם מהארץ תוליציאו תואו מניעה משפטית אחרת לכניס מגבלההייתה לא ש

 יםמתברר – יציאה או כניסה לישראל ללא הצגת דרכון )של אזרח הנושא דרכון(התקיימה 

, בהתאם להוראת , ולכןשל משטרת ישראל ידי מערך התביעה המשטרתית-על יםומטופל

בעניין זה, עליכם מידע לקבל את לבדוק אפשרות ( לחוק חופש המידע, על מנת 5)8סעיף 

 לפנות אל הממונה על העמדת מידע לציבור במשטרת ישראל. 

בו הוגש וכזה,  , טופל על ידי הפרקליטות מקרה אחד2018מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשנת 

 . מצ"ב לעיונכם -שום על ידה כתב אי

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


 

 משרד המשפטים

 לציבורהעמדת מידע הממונה על 

 

 

  073-3925105  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il 

בידי משטרת שנוצר כאמור, מדובר במידע  - חקירההתיקי לקבל את  בקשתכםלעניין  .2

( לחוק חופש המידע, הוראות חוק 9)א()14-( ו8())א14סעיפים בהתאם למכל מקום, . ישראל

 .זהמידע ן חלות על אינ חופש המידע

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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