
 

 משרד המשפטים

 העמדת מידע לציבורהממונה על 

 

 

  02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il 

 כ"ח תשרי, תש"פ ירושלים,

 2019אוקטובר,  27

 בתשובתך נא ציין:

 תיק מס' 
 

           לכבוד,

 לדמוקרטיה )ע"ר( יהישראלהמכון  –ד"ר גיא לוריא 

 באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 א.נ, 

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

 (24/9/2019, פנייתך הנוכחית מיום 12/6/2019, תשובתנו מיום 15/4/2019מיום  הקודמת )סימוכין: פנייתך

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-התשנ"חמידע, הלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

במחלקה לחקירות שוטרים לקבל מידע על מספר ההעמדות לדין פלילי ומספר הסדרים מותנים 

 .("מח"ש)להלן" "

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

 חשוב לציין, כי ייתכן .החלטות על העמדה לדין פלילי 54 "שבמח התקבלו 2018בשנת  .1

באמצעות הן  –איתור מידע במספר דרכים שונות שהנתון אינו מדויק שכן הוא נסמך על 

 . הן בבדיקה ידנית במערכת מח"ש, הן בהסתייעות ברישומים ידניים, מערכת הממוחשבתה

 .2018הפרקליטות לשנת  בדו"חכפי שמופיע  - הסדרים המותנים 19נחתמו  2018בשנת  .2

 :, לפי שנהמספר כתבי האישום שהוגשו .3

 .90 – 2014בשנת  .א

 .85 – 2015בשנת  .ב

 .77 – 2016בשנת  .ג

 .114 – 2017בשנת  .ד

 :, לפי שנהמספר ההסדרים המותנים שנחתמו .4

 .2 – 2014בשנת  .א

 .3 – 2015בשנת  .ב

 .2 – 2016בשנת  .ג
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 .10 – 2017בשנת  .ד

מספר ההחלטות על העמדה לדין פלילי אינו אמור לעלות בקנה אחד שומת ליבך לכך שת .5

מספר סיבות אפשריות ובהן, החלטה שלא , בשל עם מספר כתבי האישום שהוגשו בפועל

להגיש כתב אישום בעקבות שימוע; החלטה להגיע להסדר מותנה חלף הגשת כתב אישום; 

סיבות אחרות. מטעם זה, וגם על מנת ליישר קו עם אופן וכן נאשם; עמדת מתלוננת; מות 

הדיווח של כלל הפרקליטות, נמצא כי שקוף ומדויק יותר להציג את נתוני כתבי האישום 

שהוגשו בפועל ונתוני ההסדרים המותנים שנחתמו, חלף הנתון של החלטות על העמדה לדין 

 פלילי.

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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