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 בתשובתך נא ציין:

 325/18תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (30/8/2018 וםמי ךפנייתסימוכין: )

על לקבל מידע "( החוק)להלן: " 1998-לפי חוק חופש מידע, התשנ"ח ביקשתשבסימוכין,  ךבפניית

ת כנגד הוגשו על ידי הפרקליטות האזרחיאשר , לפלילים תנגררותביעות אזרחיות תיקי אודות 

י ציבור" כהגדרתם בהיותם "עובד 1977-התשל"ז ,לחוק העונשין 290נאשמים שהורשעו בסעיף 

 . ( לחוק העונשין1ד)כ34לפי סעיף 

לבחון האם הוגשו תביעות נגררות לפלילים שלפיהם נדרשו באמצעות תביעה אזרחית ביקשת 

 . להשיב את כלל הכספים שנתקבלו אצלם במסגרת השוחד מקבלי שוחד שחתמו על הסדר טיעון,

 להשיבך כדלקמן:הריני , ר בירור בקשתךלאח

כי מערכת המחשוב של הפרקליטות אינה כוללת סיווג של תיקים בהתאם לנתונים  ,ראשית יצוין

המבוקשים. כך למשל, לא נמצא סיווג הקושר תביעה כתביעה נגררת להליך פלילי על פי סוג 

 עבירה. 

נערכה בדיקה בין העוסקים בתחום כדי לאתר רבי, ך באופן המלהשיבעל מנת יחד עם זאת, 

קיימות תביעות  המידע אינו שלם וכיששיפורט להלן. בהתאם לאמור ייתכן כפי תיקים מתאימים 

תביעות עצמאיות בעילות שונות בגין אירועים פליליים ל, בנושא, כמו למשנוספות או דומות 

 . קבלת שוחד או הפרת אמונים וכיו"בשעיקרם 

 התיקים העשויים לענות לבקשתך:נתוני להלן 

 טרת ישראל נ' ארז )בן ששון( טלקר.מש 5354-02-13ת.א  .1

 הביטחון נ' אוחנה ואח'.משרד  59374-05-17ת.א.  .2
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 אבנון. מדינת ישראל נ' צבי 60320-10-17ת.א  .3

 מדינת ישראל נ' עזבון בנימין בן אליעזר )תביעה עצמאית ולא נגררת(. 29956-05-18ת.א.  .4

הנהלת  -קיים הליך ישן שמספרו לא נמצא, שבמסגרתו הוגשה תביעה עצמאית )ולא נגררת(  .5

 נה רקיר.בתי המשפט נ' א

זו לבית המשפט לעניינים  לחוק יש בידך לעתור כנגד החלטה 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45ם, בתוך מנהליים בירושלי

 

                                                                                                                      

 בכבוד רב, 

 , עו"דמיטל כץ 
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