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 ד' תשרי, תשפ"א ירושלים,

 2020ספטמבר,  22

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0361תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 מר גיא זומר

 ציבורי לכל )ע"ר(מידע  -עמותת התמנון 

 zomer@octopus.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 , .נא

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

 (28/06/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

 

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 .2017ואשר נפתחו בבתי המשפט בשנת  תפרקליטומידע אודות התיקים הפליליים שמנהלת הלקבל 

 :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

מצורפת בזאת טבלה המסכמת  , במסגרת הטיפול בבקשה זו פיתחה הפרקליטות שאילתה ייעודית

 את הנתונים שניתן למסור. 

 וזאת כמפורט מטה:, מבצעתשהמערכת הממוחשבת אינה שונים פילוחים  נםיש –לידיעתך 

פומבי או בדלתיים אופן אם התיק התנהל ב במערכת הממוחשבת אינדיקציה אין .1

 2481-כ)התיקים יש צורך במעבר ידני על כל  ,לבצע פילוח זה בכדי .סגורות

, עצמה שמדברת בעדהקצאת משאבים בלתי סבירה הליכים(. עבודה זה מהווה 

 ( לחוק חופש המידע.1)8סעיף לפיכך המידע לא יימסר לפי 

את ההליכים הפומביים מההליכים לאור האמור לעיל, ומאחר ולא ניתן לבדל 

( לחוק 4)א()9בהתאם לסעיף וזאת  –שאינם פומביים, לא נמסרו מספרי התיקים 

 חופש המידע.

הרשעה )בשונה מהפרדה הלהפריד בין סעיפי  המערכת הממוחשבתאין באפשרות  .2

התיקים הקיימת בין סעיפי אישום(. בירור סעיפי ההרשעה ידרוש מעבר ידני על כל 

 ( לחוק חופש המידע.1)8לפי סעיף זו נדחית בקשתך , לפיכך 

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
mailto:zomer@octopus.org.il


 

 משרד המשפטים

 העמדת מידע לציבורהממונה על 

 

 

  073-3925105  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il 

  לאור האמור לעיל, להלן המידע שנמסר במצורף למענה זה :

 סעיפי האישום; .1

 העונש שניתן; .2

 האם נערך הסדר טיעון. .3

 תנאים הבאים:המתקיימים בהם לתיקים ין, כי המידע שנמסר מתייחס חשוב לצי

 הפרקליטות; והלה ע"יהתביעה נ .1

 ;2017התיקים נפתחו בשנת  .2

 הדיון בתיקים הסתיים; .3

 בתיקים נאשם יחיד; .4

 תיקים מסוג ת"פ. .5

הנתונים מוזנים למערכת הממוחשבת בצורה ידנית על ידי הפרקליטים מעבר לכך, ראוי לציין כי 

 יתכן וקיימים אי דיוקים בנתונים.ולכן 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    
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