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 כ"ב סיון, תשע"ט ירושלים,

 2019יוני,  25

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0233תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (29/04/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

ה שנמסר לך מנשק חם. הבקשה הוגשה בהמשך למענ ירי עבירות אכיפת בנושא מידעלקבל 

הבקשה )להלן: " ומהווה צמצום למידע המבוקש שם 7/3/2019ביום  2015-19-0091כין בסימו

 . "(הקודמת

יקים שנפתחו בפרקליטות בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר הנך מבקש לקבל את מספר הת

א לחוק העונשין, בהם ביקשה הפרקליטות את מעצר הנאשם עד 340, בעבירה לפי סעיף 2018לשנת 

 לתום ההליכים המשפטיים. 

בעבירה לפי סעיף  2018בשנת שנפתחו התיקים האחרונים  30מתוך כמה  ביקשת לדעת כמו כן,

  שהירי בהם בוצע בחתונות.הם תיקים א לחוק העונשין, 340

  הריני להשיבך כדלקמן:אחר בירור בקשתך, ל

ערכת המלקוח מתוך  שיוצג להלןהמידע גם כפי שצוין בתשובתי לבקשה הקודמת, ראשית,  .1

בשל כפי שציינתי בפניך זה מכבר, . (מערכת תנופ"הטות )ליקהממוחשבת שבשימוש הפר

יחד עם לא ניתן לבצע סיווג נתונים בהלימה מלאה לבקשה. הממוחשבת מגבלות המערכת 

 ם בלבד.זאת, הוצגו הנתונים כפי שהם מצויים בידנו, גם אם יתכן כי אלו חלקיי

להלן הנתונים , ירי באזור מגורים שעניינוא לחוק העונשין 340סעיף בבדיקה שנערכה לפי  .2

 אותרו:ש

 לשנת דצמבר, נובמבר ובמהלך חודשים אוקטובר -לעניין מעצר עד תום ההליכים  .א

. הנ"לתיקים בגין סעיף העבירה  234 -נפתחו בכל מחוזות הפרקליטות כ, 2018
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 33 ,מתוכם. יף העבירה הראשילא בהכרח כסעחשוב לציין, כי התיקים נפתחו ש

 מעצר.  -במסלול פלילי תיקים נפתחו 

לאפיין ולפלח את נסיבותיו של תיק  לא ניתןכפי שציינתי במענה לבקשה הקודמת, 

מעצר עד תום  לפי בקשתתיקים אפיון הבאמצעות המערכת הממוחשבת, לרבות 

לבצע בדיקה ידנית יש  לכן, לשם איתור המידע המבוקש. ההליכים המשפטיים

 20-כ, תחייב השקעה של שכזותיקים שעלו ברשימה. בדיקה  234באותם ופרטנית 

לכל הפחות ובר מד, כאשר לבחינה על ידי משפטן במחלקהלתיק, ממוצע דקות 

לעמדתנו, השקעה זו ד לעיונך את המידע המבוקש. י להעמיכד שעות עבודה 60-בכ

שתך אינטרס , כאשר גם לא עולה מבקהקצאת משאבים בלתי סבירהעולה לכדי 

י קונקרטי לקבל מידע זה המצדיק השקעה זו. לפיכך, בקשתך לעניין זה ציבור

  ( לחוק חופש המידע. 1)8סעיף  נדחית לפי

תיקי  54עבר על ממלהשיבך שהריני  –לעניין תיקים בהם הירי בוצע בחתונה  .ב

ם ההתיקים האחרונים אשר ניתן להיחשף ב 30-פרקליטות, תוך התייחסות ל

א לחוק העונשין 340 לפי סעיףבוצע ירי בחתונה, תיק אחד ברק לפרטי התיק, 

 תקופת הזמן המבוקשת. וב

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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