
 

 משרד המשפטים

 העמדת מידע לציבורהממונה על 

 

 

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

  hofesh.meida@justice.gov.il 

 ט' תמוז, תש"ף ירושלים,

 2020יולי,  1

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0240תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

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

 (05/05/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

החיקוק היא עבירה מהוראות שהוגשו לבתי המשפט, כאשר אחת מידע אודות כתבי אישום לקבל 

חוק )להלן: " 1982-א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב30או לפי סעיף  30לפי סעיף 

 "(.התקשורת

 :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

אישום לפי הסעיפים לעיל לבקשתך ביקשת לקבל פילוח סטטיסטי של כתבי א בסעיף  .1

פרמטרים שונים. להלן טבלה המציגה את מספר כתבי האישום, בפילוח לפי בהתאם ל

 סטטוס מתנהל/סגור.

 סכום כולל סגור מתנהל שנת הגשת כתב האישום

2014 1 22 23 

2015 
 

14 14 

2016 2 17 19 

2017 5 12 17 

2018 5 12 17 

2019 12 3 15 

 2020  

(1/5/2020)עד לתאריך   

6 
 

6 

 111 80 31 כוללסכום 
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 התיקים, כמפורט בטבלה מעלה: 80להלן טבלה המפרטת את הסיבות לסגירת 

  

וק א לח30אישום שהוגשו לפי סעיף הכתבי  10 -מ לבקשתך, ביקשת לקבל העתק 'בבסעיף  .2

אישום שהוגשו לפי סעיף הכתבי  10-לקבל העתק מ יהתקשורת, ואם אלה אינם בנמצא, אז

א לחוק 30לחוק התקשורת. במערכת הממוחשבת לא נמצאו כתבי אישום לפי סעיף  30

לחוק  30לפי סעיף שהוגשו  כתבי אישום 10העתק של  מצ"ב למענה זההתקשורת. 

( לחוק 3)א()9בכתבי האישום המצורפים בוצעו השחרות לפי סעיף  יודגש כי התקשורת.

 פרטיות.פגיעה ב -חופש המידע

דין בעניין הסעיפים לעיל. הריני לדחות ההכרעות מהעתק , ביקשת לקבל לבקשתך 'בסעיף ג .3

המידע נוצר בידי רשות אחרת. באפשרותך  -( לחוק חופש המידע5)8בקשתך זו לפי סעיף 

סכום  2019 2018 2017 2016 2015 2014 
 כולל

הפסקת 
 הליכים

3 1 1 1 1 0 7 

הרשעה 
 חלקית

1 0 1 0 1 1 4 

הרשעה 
 מלאה

13 9 12 11 10 2 57 

 2 0 0 0 0 2 0 זיכוי

הסתיים 
ללא 

 הרשעה

2 1 0 0 0 0 3 

 5 0 0 0 2 0 3 נמחק/בוטל

צורף/אוחד 
 לתיק אחר

0 1 1 0 0 0 2 

 80 3 12 12 17 14 22 סכום כולל
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או  הטופס המקווןלפנות לממונה על העמדת מידע לציבור בהנהלת בתי המשפט באמצעות 

 . hamida@court.gov.il-hofeshבאמצעות הדוא"ל 

זו לבית המשפט  לטהיש בידך לעתור כנגד הח 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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