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 ד' אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  5

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0267תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (19/05/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 , בחלוקה לפי שנה.2018- 2008מדינה בשנים מידע על מספר התיקים בהם נחתם הסכם עד לקבל 

 כדלקמן:הריני להשיבך לאחר בירור בקשתך, 

מבין יזו שנערכו עם א מספרם הכולל של הסכמי עד מדינה, ביקשת לקבל את בסעיף א' .1

בידי הפרקליטות אפשרות לאתר רק את המידע ביחס להסכמי עד מדינה . רשויות האכיפה

לפי סעיף  תלשם קבלת מידע ביחס לרשויות אכיפה אחרות, עליך לפנו שהיא היתה צד להם.

  ל העמדת מידע לציבור של אותה רשות. אל הממונה ע, ( לחוק חופש המידע5)8

 ,מספר התיקים במסגרתם נחתם הסכם עד מדינהבדבר  נתוניםלקבל , ביקשת בסעיף ב' .2

 אשר הסתיימו בזיכוי, בביטול כתב האישום, או בחזרה מאישום. 

, לא ניתן לאתר מידע מרוכז לפי פרקליטותבשימוש ההמערכת הממוחשבת שבשל מגבלות 

איתור . בשל כך, לשם "הסכם עד מדינה תימה עלחיפוש נסיבה ספציפית של תיק כגון "ח

הרי שיש  ,בכל אחת מהעבירות הנזכרות בבקשה שנפתחובתיקים למצער המידע המבוקש, 

ירות הנזכרות במבין מאות התיקים שנפתחו בע לבצע בדיקה ידנית ופרטנית בכל תיק ותיק

של כתבי אישום מהווה  גדולה כזול כמות מובן שמעבר ע. בבקשה בשנים האחרונות

 ( לחוק חופש המידע.1)8סעיף בקשתך נדחית לפי הקצאת משאבים בלתי סבירה, ועל כן 

תיקים בהם נחתמו הסכמי נתונים על באופן ייזום טות ליקריכזה הפר ממילאיחד עם זאת, 

 11סעיף הוראת בהתאם למסר המידע המבוקש לשנה זו, יולכן, י, 2018בשנת עדי מדינה 

 :לחוק חופש המידע
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להלן פירוט תוצאות   .הסכמי עדי מדינה 15  -חתמה הפרקליטות על  2018בשנת  .א

 : כים במסגרתם נחתם הסכם עד מדינהההלי

 5-ב; תיקים טרם הוגש כתב אישום 8-ב; אחד נסגר ולא הוגש בו כתב אישום תיק .ב

תיקים הסתיימו בהרשעה,  13; גש כתב אישום וההליך עודנו מתנהלתיקים הו

 במסגרת הסדר טיעון.תיקים הסתיימו  2מתוכם ו

, למספר תיקיםיכול להיות רלוונטי  אחדיוער, כי הסכם עד מדינה שנחתם עם אדם  .ג

שנחתמו ובין מספר התיקים ועל כן אין חפיפה בין מספר הסכמי עדי המדינה 

 שיפורטו להלן. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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