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רב, שלום
 66 היקוו הפעלה אודות נתינים לקבלת 4426 המידע חופש קשה1

 מותנה״ ״הקדר בענייו 1982התשמ״מ- משולב[, נוקח1 לחסד״פ הנדון:
שטרת משלים מענה - ישראל במ

26.11.2016 מיום מענה :ל בסימוכין

ביקשת 26.11.2016 ביום מטעמנו אליך שנשלח המענה בעקבות שהוגשה הנוספת בפנייתך .1
המותנים ההסדרים אודות המידע להפיק בכדי הנדרשים המשאבים פירוט את לידיך לקבל
.26.11.2016 מיום המענה במסגרת נענה שלא

:על־ידך המבוקש המידע פירוט שנית מצ״ב .2

 ולמועד העבירות לסוגי בחלוקה ישראל, משסרת ע"׳ שנעשו המותנים ההסדרים מספר א.
 ממרץ לתוקף בנושא היועמ״ש הנחיית כניסת מעת החל קלנדריים( חודשים )לפי ביצוען
2 0 1 נענה. - המענה מתן למועד ועד 6

 ומועד העבירות לסוגי בחלוקה החשודים •”ע שנדחו מותנים להסדרים ההצעות מספר ב.
 ממרץ לתוקף בנושא היועמ״ש הנחיית כניסת מעת החל קלנדריים( חודשים )לפי ביצוען
2 0 1 נענה. - המענה מתן למועד ועד 6

בן כלפי )שלא 192 סעיפים לפי בעבירות לדין העמדה על הוחלט בהם המקרים מספר ג.
4 משפחה(, 4 3 -1 משפחה(, בן כלפי )שלא 7 3 1התשל״ז- העונשין, לחוק (8)6 9 7 החל ,7

2 מרץ מחודש 0 1  היה מהם בכמה הללו, לתיקים ובהקשר לבקשה, המענה למועד ועד 5
נענה. לא האישום כתב להגשת שקדמו השנים בחמש פלילי עבר לנאשם

החל האמורות, העבירות בשלוש מותנה הסדר בלא התיק נסגר בהם המקרים מספר ד.
2 מרץ מחודש 0 1 העבירה וסוג קלנדריים( חודשים )לפי לבקשה המענה למ!עד ועד 5

 להגשת שקדמו השנים בחמש פלילי עבר לנאשם היה מהם בכמה הללו, לתיקים ובהקשר
נענה. לא - האישום כתב
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 ובתקופות לעבירות בחשד נפתחו אשר התיקים במספר תסתפק מרשתך כי הצהרתך לאור .3
 / שנפתחו התיקים כמות דהיינו: המקורית, לבקשתך ד׳ - ו ג׳ בסעיפים כאמור המבוקשות

 העבירה, ביצוע מועד לפי או התיק פתיחת מועד לפי ,01/03/15 מתאריך החל נסגרו / הוגשו
:להלן המפורט המידע את לרשותך להעמיד החלטנו

 שנסגרו המיקים במות
 חטיבת ידי על

התביעות)העילות(

 אישום כתבי במות
 חטיבת ידי על שהוגשו

התביעות

 שנפתחו התיקים כמות
החקירה גורמי ע״י

העבירה

חוטר
עניין

לציבור

חוסר
ראיות

340 1543 2,232 28,029 איומים

31 53 102 2,145 גבול הסגת

43 125 72 1,081  צעדי נקיטת אי
בחיה זהירות

A התיק. פתיחת למועד בהתאם נגזרה שנפתחו התיקים כמות כי .יובהר
 התיקים לכלל מתייחס זה נתון ־ התביעות חטיבת ע״י שנסגרו האישום כתבי לכמות באשר

. התיק פתיחת למועד קשר ללא ,31/12/16 לתאריך ועד 01/03/15 מתאריך החל שנסגרו

הציבור לתלונות היחידה ק׳
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