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 כ"ט סיון, תשע"ט ירושלים,

 2019יולי,  2

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0294תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (03/06/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

)ד( לחוק העונשין, בין אם כסעיף חיקוק 351את כלל כתבי האישום שהוגשו בעבירה לפי סעיף לקבל 

 יחיד בכתב אישום ובין אם בנוסף לסעיפי חיקוק אחרים. 

 השיבך כדלקמן:הריני ללאחר בירור בקשתך, 

 

 2014משנת בבדיקה שנערכה באמצעות המערכת הממוחשבת שבשימוש )מערכת תנופ"ה(,  .1

)ד( לחוק העונשין. 351שו לפי סעיף שהוג כתבי אישום 16ותרו א, 01/06/2019 ליוםועד 

 והזנת התכנים בלבד, לנוכח מועד תחילת השימוש 2014מאז שנת  אעיר, כי הבדיקה נערכה

 מערכת הממוחשבת. ל

 ואלו מספרי ההליכים שאותרו: .2

  13982-01-19)ת"פ( 

  60462-06-18)תפ"ח( 

  58056-06-18תפ"ח( )

  14067-06-18)תפ"ח( 

  9004-11-16)תפ"ח( 

  16149-05-16)תפ"ח( 

  3844-05-16)תפ"ח( 

  1876-10-15)ת"פ( 

  20806-07-15)תפ"ח( 

  23179-05-15)ת"פ( 

  4963-03-15)ת"פ( 
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  52278-06-14)תפ"ח( 

  33718-06-15)תפ"ח( 

  9379-06-14)תפ"ח( 

  44223-05-14)ת"פ( 

 26352-11-14 )תפ"ח(

כלל הדיונים בעניינם נערכו בדלתיים  לה כי של ההליכים הנזכרים לעיל, עובבדיקה פרטנית  .3

משפט )נוסח משולב(, )א( לחוק בתי ה70סעיף . סגורות או לחלופין תחת צו איסור פרסום

יים "לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלת קובע כי ,1984 –התשמ"ד 

חוק ( ל4)א()9סעיף קשך נדחית לפי בלנוכח האמור,  .סגורות אלא ברשות בית המשפט"

 . חופש המידע 

כי עיון פרטני בכתבי האישום מגלה אציין כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מעלה מן הצורך ול .4

בפרטים אשר גילויים עשוי מדובר לא אחת , כאשר ביותרהמידע בכתבי אישום אלה רגיש 

כדי "לנטרל" את  חלקיתפרטים השחרת לא יהיה די בו בפרטיות להוביל לפגיעה מהותית

פלוני  59905-07-14ע"ח )אשר הובא בבקשה נסיבות פסק הדין אציין, כי . האפשריתהפגיעה 

בעלי אכן שכן אלו  ,קים האמוריםתיה דנן בדבר בלבקש ותמקביל ןאינ (נ' מדינת ישראל

בדלתיים  א בכדי, הותיר בית המשפט את ההליכיםל אלמנטים מובהקים של מיניות גלויה.

 סגורות. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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