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- בלמס ״
 תשע״ו אייר י׳

 2016 מאי 18
 39092016 סימוכין:

 22148 ית״צ: תיק ,מס
4111 פניות: תיק מס׳

ד  לכבו

ה ע תנו ש ה ע לחופ ד מי ה

ם רב, שלו
4 המידע חופש בקשת m ם נמוגים למבלת טיי ס טי ט  אודות ס

אישום כתב הגשת ללא מעצרים :יהנדי
כין מו ם פנייתך :ל בסי 20.3.2016 מיו

כין בפנייתך .1 מו שת שבסי ת נתונים לידיך לקבל ביק דו ם או ם כתב הגשת ללא מעצרי שו  בידי אי
שטרת :להלן כמפורט ישראל, מ

המחליט, הגורם בפילוח ח.ר. -1 חע"צ ח״א, בגין כ״א הגשת ללא גרו0שנ התיקים ומספר פירוט א.
שניתן. ככל המקרה ונסיבות העבירות ופירוט הנימוק

 למוצא בחלוקה אישום כתב הגשת ללא לשחררם הוחלט אך שנעצרו והקטינים הבגירים מספר ב.
האמורים. בתיקים העבירות פירוט עם יחד ועדתי, אתני

שווא. מעצרי בגין אזרחים על-ידי שהוגשו התלונות מספר ג.

שווא. מעצר בגין ישראל משטרת כנגד שהוגשו האזרחיות התביעות פר0מ ד.

זרים. או אזרחים של כדין שלא מעצר בגין לשוטרים שנפתחו המקרה ונסיבות החקירות מספר ה.

חלקי. באופן לרשותך המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

ת, .3 ס׳ לציין חשוב ראשי ת הבהרות מ תיו הו :מ
שה א. ח צויין לא בבק ם. טוו ת נתונים נשלפו זמני דו .2015 עד 2011 השנים או

ח בכל ב. ם דו״ הנפרד. השנים לכל פירוט קיי
ם נשלפו ג. ם. כתב בהם הוגש לא דבר של שבסופו מעצרי שו אי
ת 2 הופקו בנוסף, ד. חו ם דו״ סי ח תיי מ ם, לכלל ה ם. כתב ובלי עם המעצרי שו אי
ת ה. ד חי א הספירה י ה דהיינו ״מעצר״, הי ת כ מ ס א לכליאה״. ״

ס ו. טו ט פול ס ת הסגירה ועילות הטי סו ח תיי שוד למעצר מ ק״, ולא הח תי ת ל-״ ק היו  ובתי
ם ת יכולי ם מספר להיו שנעצרו. חשודי

ם אין ככלל, ז. שודי שמה״ ״חוסר הסגירה עילת עם ח ת א ה ובמקרה היו פס ז  3004 ה- טו
ק מח .לחשוד נ
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ם ח. : אלה לקבוצות בפילוח הופקו המעצרי
ם כתב הוגש שלא העובדה .1 שו ה אי מרת איננ ה שהמעצר או !שווא״ ״מעצר הי
ם .2 טיני בגירים. לעומת ק
ם .3 די הו ם לעומת י הודי . שלהם המשולב בחתך לא-י
ת ־ לעבירות פילוח .4 חו ת בשתי הופקו הלו אור לפי - מפורט :פירוט רמו  עבירה תי

מל בתוך ראשי סעיף בתוך ק ס טי סוג לפי ־ מפורט לא ;חו ס טי ט  קבוצה בתוך ס
ת טי ס טי ט .ס

ם במענה .4 ג';א לסעיפי :קבצים 7 הופקו לבקשמד, -
כ א. ה״ ם ס ם כתב ללא מעצרי שו ס לפי אי טו ט א ועילות טיפול ס רה)לל לעבירות(. פילוח סגי
ם ב. ם כתב ללא מעצרי שו ס מפורטת, עבירה לפי אי טו ט וסגירה. ס
ם ג. ם כתב ללא מעצרי שו ס ללא אולם, מפורטת, עבירה לפי אי טו ט וסגירה. ס
ם ד. ם כתב ללא מעצרי שו טי, סוג לפי אי ס טי ט ס ס טו ט וסגירה. ס
ם ה. ם כתב ללא מעצרי שו טי סוג לפי אי ס טי ט ס ללא אולם, ס טו ט וסגירה. ס
ם כלל ו. ם כתב ובלי עם המעצרי שו מפורטת. עבירה לפי אי
ם כלל ז. ם כתב ובלי עם המעצרי שו טי. סוג לפי אי ס טי ט ס

- ד׳ לסעיף במענה .5
ם כי יובהר ראשית, תוני ה וניתן שבידינו הנ ם להפיק הי סי ח תיי ת לתביעות רק מ קיו  ולא נזי
ם ם כוללי מי שלו ם פירוט להלן אם־כן, הפלילי, ההליך במסגרת שבוצעו ת תוני ם הנ שי  המבוק

ם סי ח תיי מ ם רק ה מי שלו ם לת שורי קין לתביעות הק .נזי

הערר:
 מ- הוגשו בהם שהתביעות תיקים רק בה וכלולים 2005 לשנת בסמוך לפעול החלה נזיקין מערכת כי ונאמר, נסייג
ואילך. 2005

ע להלן ד מי ת ה דו מי או ם סכו צויי שטרת על-ידי ששולמו הפי ם בין ישראל מ שני  2004-2014 ה
ק 80 ס׳ או מעצרים של בעילות ר, כמפורט העונשין לחו מו א ם מדובר להלן)כ תוני  ממערכת בנ
קין :בלבד( נזי

 עילות בגין ששולמו סכומים

מעצרים
 לחוק 80 סעיף לפי ששולמו פיצויים סכומי

העונשין

שנת

התשלום

 לאור נתונים להפיק ניתן לא
 החלה הנזיקין מערכת כי העובדה

.2005 לשנת בסמוך רק לפעול

 כי העובדה לאור נתונים להפיק ניתן לא
 לשנת בסמוך רק לפעול החלה הנזיקין מערכת

2005

2004

 החלה הנזיקין מערכת ש״ח)כאמור, 2,960
 רק בה וכלולים 2005 לשנת בסמוך לפעול

ואילך(. 2005מ- הוגשו בהן שהתביעות תיקים

2005
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 עילות בגין ששולמו סכומים
מעצרים

 לחוק 80 סעיף לפי ששולמו פיצויים סכומי
העונשין

 שנת \
התשלום

ש״ח 100,177 ש״ח 278,286 2006
ש״ח 32,000 ש״ח 130,186 2007
ש״ח 77,868 ם כי )יתכן,--------------- סווגו התיקי

 בגינן שהתביעות או אחרות תביעה בעילות
(.2005 שנת לפני הוגשו

2008

ש״ח 44,810 ש״ח 410,508 2009
ש״ח 353,977 ש״ח 103,553 2010
ש״ח 165,995 ש״ח 60,000 2011
ש״ח 33,000 ש״ח 215,357 2012

ש״ח 357,723 ש״ח 630,701 2013
תביעות היו אם כי )ייתכן,--------

 עילות בתוך נבלעו הן מעצרים בגין
 עילות תחת ונרשמו נוספות תביעה

אלו(.

ש״ח 617,306 2014

- ה' לסעיף במעגה .6
בר ם המדו תוני ם בנ מצאי ם משרד בידי שנ שפטי המחקה המ ת ) רו אספו ולא שוטרים( לחקי  בידי נ
שטרת ם משרד אל לפנות עליך על־כן, ישראל, מ שפטי  לקבלם. לבקש על~מנת המ

ה הנך זה, בעניין ף אל מופנ ק (5)8 סעי שנ״ח- המידע, חופש לחו בע ,1998הת קו  רשות כי ה
ת רי בו ת צי שאי ת ר שה לדחו ת ציבורית רשות בידי שנוצר מידע לקבלת בק ר ח אין א תך ו  בהפניי

ד כדי אליו סבירה. בלתי הכבדה להכבי

א .7 ב ה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מו חלט ש בפני זו ה המ״ זי בי חו מ  בשבתו בלוד, מרכז ה
ש המ״ ם כבי ם, לענייני הליי ם 45 תוך מנ עד יו זו. הודעה קבלת ממו

דה ק׳ חי הציבור לתלונות הי
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