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־ בלמס -
 תשע״ז סיון י׳

 2017 יוני 04
 54104617 סימוכין:

 28129 ית״צ: תיק מס׳
4646 פניות: תיק מס׳

לכבוד,
עו״ד סדן, אור מר

 המידע לחופש התנועה יועמ״ש
בדוא״ל

ח.נ.,
 לפי עבירות אודות נתונים לכזבלת 4646 המידע חופש בלזשת

 לממומות וכניסה שירותים במוצרים, הפליה איסור לחול? 9 סעיף הנדון:
ציפוריים
25.1.2017 מיום פנייתך ל: בסימוכין

 הפליה לאיסור לחוק 9 סעיף אכיפת אודות נתונים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 למספר ,בפילוח2000התשס״א־ וציבוריים, בידור למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים,
היום. ועד 2000 השנים במהלך האישום, וכתבי העילות עפ״י ונסגרו שנפתחו התיקים התלונות,

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

זו. בעבירה אישום כתבי הוגשו לא כי עלה בבדיקה .3

התייחסותנו: להלן זו עבירה של הפלילית לאכיפה בנוגע .4

ת- א. מדיניו
 על וכיו״ב לאתרים/מועדונים בכניסה הפליה לאיסור בעיקרה נוגעת זו עבירה אכיפת ככלל,

יותר. ויעילה טובה אזרחית תרופה קיימת בהן צרכניים, להיבטים בהתייחס ולא גזעני רקע
 בעקרונות פגיעה המהווים ספציפיים היבטים אוכפת המשטרה בהתייחסותנו, כאמור

 כבוד עם אחד בקנה עולה שאיננה פוגענית, גזענית, התנהלות כגון, דמוקרטיה של בסיסיים
 אחרים אכיפה כלי ובהתקיים חטא מסוג בעבירה מדובר כי לזכור יש וחירותו. האדם
 אזרחים להכתים ולא הפלילי, בכלי יתר שימוש לעשות שלא מנת ועל , פליליים שאינם

אלה. במקרים זה בכלי בשימוש למעט יש כי גורסים אנו פלילי ברישום

- תביעה ומדיניות אישום כתבי ב.
 העבירה סיווג נוכח כי נמסר, התביעות חטיבת עם בבדיקה האישום, לכתבי בהתייחס

 התביעה בין העבודה בחלוקת מופיעה אינה החוק שהוראת לב ובשים חטא( מסוג )עבירה
 הסמכות ,1982השתמ״ב־ משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק לפרקליטות המשטרתית

התביעות. חטיבת של הפלילית התביעה יחידות של הינה
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 סעיף במוצרים. הפלייה למניעת החוק בגין שנפתחו תיקי□ נתוני אקסל בלוח מצ״ב לבקשתך, .5
הפלייה״. ״איסור הנו העבירה
 התיק מצב ציון עם 2000-2016 משנת שנפתחו התיקים כמות את מפרטים המצורפים הנתונים
סגירה. וסיבות

 המידע חופש על הממונה ב/
הציבור לתלונות היחידה ק׳
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