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 כ"ג אייר, תשפ"ב ירושלים,

 2022מאי,  24

 בתשובתך נא ציין:

 2015-22-0298תיק מס' 
 

  ,לכבוד

  מר דוב מורל, 

  doviemorell@gmail.com באמצעות דואר אלקטרוני:

 

 , .נא

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

 (12/05/2022 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 176עבירות לפי סעיף שהוגשו בידע על אודות כתבי אישום מלקבל 

, "(פקודת החוק הפלילי)להלן: " 1936לפקודת החוק הפלילי,  181"( וסעיף חוק העונשין)להלן: "

  . מאז קום המדינה ועד למועד הגשת הבקשה

 הריני להשיבך כדלקמן: ,לאחר בירור בקשתך

ולכן,  2014רק בשנת  לניהול תיקים ממוחשבותהשימוש במערכות ה אתה החלהפרקליטות  .1

לא ניתן היה להפיק מידע גם לכך, בהתאם משנה זו בלבד.  רקיק פלט נתונים הפניתן היה ל

 1959בוטל בשנת  כיוון שזהלפקודת החוק הפלילי,  181כתבי האישום שהוגשו בגין סעיף לביחס 

 ני.ורנתונים באופן אלקט טרם נאספו

כתבי  71, הוגשו 15/05/2022ועד ליום  01/01/2014ליטות, מיום בהתאם לנתוני הפרקכן, אם  .2

   : לפי שנה מספר כתבי האישוםפירוט  להלןלחוק העונשין.  176אישום שכללו את סעיף 

 מספר כתבי האישום נת הגשת כתב האישוםש
2014 1 
2015 6 
2017 2 
2018 16 
2019 5 
2020 13 
2021 22 
2022 6 

 71 סכום כולל
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  :ביחס לנתונים לעיל מספר הערותתשומת הלב ל .3

 ;אחד עשוי להיכלל יותר מנאשם אחדכתב אישום ב .3.1

שמים בכתב הנבדק למי מהנאהנתונים מתייחסים לכתבי אישום בהם יוחס הסעיף  .3.2

 ;האישום

, כך באותה שנה תיקים שנפתחובבהכרח  לאהם , בשנים שצוינוכתבי אישום שהוגשו  .3.3

שייתכנו כתבי אישום שהוגשו בגין תיקים שנפתחו בשנים מוקדמות יותר, וייתכנו תיקים 

 שטרם ניתנה בהם החלטה לעניין הגשת כתב אישום.

של כל אחד בבית המשפט כים ההלי יאת מספרהמכילה  Excelהריני לצרף לעיונך טבלת  .4

ולכן  או שניתן בעניינם צו איסור פרסום. ייתכן שחלק מהתיקים חסויים מכתבי האישום לעיל

  על אודותיהם. נוסף לא ניתן למסור מידע

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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