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 כ"א שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  16

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0047תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (20/1/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

השנים האחרונות, לפי  3-ל תלונת שווא בש בנוגע לתיקי חקירה וכתבי אישום בעבירותמידע לקבל 

 סעיפי עבירה: 4 -ביחס לנתונים  ובקשהתבפרט, פילוח מגדרי. 

  (.חוק העונשין)להלן: " 1997-ק העונשין, תשל"ז)א( לחו240עדויות סותרות סעיף" 

 ק העונשין.לחו 243סעיף  -ידיעות כוזבות 

 ק העונשין.)א( לחו237סעיף  -עדות שקר 

 ק העונשין.לחו 244סעיף  -שיבוש מהלכי משפט 

  הריני להשיבך כדלקמן:אחר בירור בקשתך, ל

תיקי פרקליטות והוגשו  2133השנים האחרונות  3העבירות המבוקשות נפתחו במהלך  4-ב .1

תיקי הפרקליטות  לפי מספר נבחנו "תיקי חקירה"תשומת ליבך, כי . כתבי אישום 693

לצורך קבלת מידע על תיקי חקירה בפועל, עליך לפנות לממונה על העמדת מידע  .שנפתחו

  . לציבור במשטרת ישראל

ה" המערכת הנתונים המפורטים לעיל ובהמשך המענה הופקו מתוך מערכת "תנופ .2

כך  ובשל ידני באופןלמערכת הנתונים מוזנים הממוחשבת של הפרקליטות. אבהיר, כי 

 מסוימים. ייתכנו אי דיוקים 

יובהר כי המערכת הממוחשבת של הפרקליטות מאפשרת לקבל את כמות כתבי האישום  .3

אשר הוגשו וכמות תיקי הפרקליטות שנפתחו בגין סעיף מסוים, לבד או יחד עם סעיפי עבירה 

 חרים, כעבירה ראשית או כסעיף עבירה נלווה.א
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מוחשבת המ לא קיים במערכת המידע בפילוח לפי מגדר, אשיבך לעניין בקשתך לקבל את .4

מידע זה לגבי כל תיק, יש לבצע בדיקה פילוח לפי מגדר הנאשם, לכן על מנת לספק  שבשימוש

הרי נה לעיל, ח כמות כתבי האישום והתיקים שצוילנוכעל כל תיק וכתב אישום.  תידני

בקשתך ין זה, ה הקצאת משאבים בלתי סבירה ולכן לענימעבר ידני על כלל התיקים מהווש

 ( לחוק חופש המידע.1)8נדחית לפי סעיף 

 להלן מידע חלקי שיש באפשרותנו למסור.  ,לחוק חופש המידע 11-)ה( ו7 לסעיפיםבהתאם  .5

 

 -ק העונשין)א( לחו240דויות סותרות סעיף ע

 

שנת פתיחת תיק 
 הפרקליטות

מס' תיקי הפרקליטות 
 שנפתחו בסה"כ

2017 0 
2018 2 
2019 2 

שנת הגשת כתב 
 האישום

מס' כתבי האישום 
 שהוגשו בסה"כ

2017 0 
2018 0 
2019 0 

 -ק העונשיןלחו 243סעיף  -ידיעות כוזבות

 
שנת פתיחת תיק 

 הפרקליטות
מס' תיקי הפרקליטות 

 שנפתחו בסה"כ
2017 259 
2018 251 
2019 232 

שנת הגשת כתב 
 האישום

מס' כתבי האישום 
 שהוגשו בסה"כ

2017 30 
2018 47 
2019 37 

 -)א( לחוק העונשין237סעיף  -ת שקרעדו

 

שנת פתיחת תיק 
 הפרקליטות

מס' תיקי הפרקליטות 
 שנפתחו בסה"כ

2017 22 
2018 29 
2019 21 

שנת הגשת כתב 
 האישום

מס' כתבי האישום 
 שהוגשו בסה"כ

2017 1 
2018 0 
2019 0 

 -לחוק העונשין 244סעיף  -לכי משפטשיבוש מה

 

שנת פתיחת תיק 
 הפרקליטות

מס' תיקי הפרקליטות 
 שנפתחו בסה"כ

2017 442 
2018 436 
2019 437 

שנת הגשת כתב 
 האישום

מס' כתבי האישום 
 שהוגשו בסה"כ

2017 176 
2018 209 
2019 193 
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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