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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                             :                           פקס 
 1122מרץ  12                    ,           "ד אדר ב, תשע"טי  
 11211122: סימוכין 
     11222(: י"מש) פניות תיק' מס 
 22/22 מידע חופש' מס 
 
 

 לכבוד 
 עו"ד אלעד מן 

  barak.com-elad@manבמייל : 
 

 ,רב שלום
 
 

לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות תיקי תביעה והסדר  22/22בקשת חופש מידע  :הנדון
 מותנה

  9202.8פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

 להלן : כמפורט  02.6-02.9עבור השנים  דעמי לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 מספר תיקי חקירה שנפתחו 2א

 מספר תיקים שהתקבלו ביחידות התביעה  2ב
 מספר תיקים בהם הוגש כתב אישום 2ג
 מספר תיקים שהוגש בהם כתב אישום כשהנאשם עצור 2ד
 מספר תיקים שנסגרו 2ה
 מספר תיקים שהועברו ליחידת הסדר מותנה 2ו

 
 :כמפורט להלן  קים שהועברו ליחידת הסדר מותנההתיבנוסף ביקשת נתונים אודות   .2

 מספר תיקים שנסגרו ביחידות הסדר מותנה בלא הסדר2  2א
 מספר תיקים שהוחזרו ליחידת התביעות הרגילה בהחלטה של יחידת ההסדר המותנה2 2ב
 מספר תיקים שהוחזרו ליחידת התביעות הרגילה כי החשוד לא הסכים להסדר2 2ג
 תביעות הרגילה כי החשוד לא קיים את תנאיו2מספר תיקים שהוחזרו ליחידת ה 2ד
 מספר תיקים בהם נערך הסדר מותנה 2ה
מספר תיקים שהסתיימו בצורה אחרת לאחר שהועברו ליחידת הסדר מותנה )שלא בדרכים א2 עד  2ו

 ה2 לעיל(
 

 2 חלקי באופן לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .3
 

   מצ"ב טבלה כנספח א' בה את המידע המבוקש 2 לעיל  'ה.-'א.יפים לסעבמענה  .4
 
לא נוכל להפיק את המידע המבוקש לכן אנו דוחים חלק זה של לעיל  'ו.במענה לבקשתך שבסעיף  .5

יכולים להיות  תיקים שהועברו להסדר מותנה( לחוק חופש המידע ,  5) 9בקשתך בהתאם לאמור בסעיף 
מסוים מצב בו הוגש בתיק  ייתכן, כמו כן מועברים ישירות מגורמי החקירה או דרך יחידות התביעה

 , זאת אומרת  כתב אישום ע"י יחידת התביעה ולאחר מכן התיק הועבר לטיפול יחידת הסדר מותנה
 את היכולת לבדוק זאת2תיקים , למשטרה אין תיתכן כפילות בספירה 

 
נתונים אודות תיקים שדווח  רק אין את הנתון המבוקש , ניתן להפיקלעיל  'ד0- 'א0 פים עיבמענה לס .6

לכן אנו דוחים חלק זה של בקשתך בהתאם לאמור עליהם עמידה בתנאים ונסגרו בעילת הסדר מותנה 2 
 ( לחוק חופש המידע2  5) 9בסעיף 
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בה מספר התיקים שנסגרו בהסדר מותנה , אין אפשרות נספח ב' כלעיל , מצ"ב טבלה  'ה0במענה לסעיף  .7
 להפיק נתונים אודות תיקים בהם נערך הסדר מותנה 2 

 
 ש"כביהמ בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ פניב זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .8

 2זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים
  

 

 

 

 בברכה, 
  
 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע/הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 


