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 י' אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  11

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0315תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (12/6/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .1997-לחוק העונשין תשל"ז 245-ו 244נתונים על כתבי אישום בגין עבירות לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

 2011ברם, בשנת . 1997-2018בפנייתך ביקשת לקבל נתונים בנוגע לכתבי אישום לשנים  .1

החלה הפרקליטות במעבר לשימוש במערכת מחשוב חדשה. מעבר זה נעשה באופן מדורג 

 2014משנת כך, הנתונים המובאים במענה הינם על ידי מחוזות הפרקליטות השונים. משום 

 -במהלך הטמעת המערכת ביחידות השונות  -, שכן הנתונים שהוזנו עובר למועד זה ואילך

התיקים עובר למועד זה, תדרוש  כלל  בדיקה ידנית שלעלולים להיות לא מספיק מהימנים. 

באופן ידני מוזנים הנתונים כמו כן, מאחר ש הקצאת משאבים בלתי סבירה. כרחהב

 דיוקים מסוימים בנתונים שלהלן.-למערכת, ייתכנו אי

מגבלותיה נוכח לאין ביכולתנו לבצע את הפילוח המבוקש לפי עבירה יחידה או עבירה נלוות  .2

בין ניתן להבחין במערכת  לאראשית,  :של המערכת הממוחשבת של הפרקליטותהטכניות 

רה נלווה בגינו הוגש כתב סעיף העבירה הראשי בגינו הוגש כתב האישום, לבין סעיף עבי

בין כתבי אישום שהוגשו בגין עבירה יחידה לבין ; שנית, לא ניתן להבחין במערכת האישום

 בירות. כתבי אישום שהוגשו בגין מספר ע

 מידע חלקי:לעיונך מצ"ב , לחוק חופש המידע 11סעיף לבהתאם יחד עם זאת,  .3

ובה מפורט מספרם הכולל של כתבי האישום אשר הוגשו, בין היתר, בגין סעיף  להלן טבלה

ירה ראשית או כסעיף לחוק העונשין, לבד או יחד עם סעיפי עבירה אחרים, כעב 245או  244

 :עבירה נלווה
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 תבי אישוםמספר כ נהש

2014 310 
2015 280 
2016 238 
2017 226 
2018 261 

הכולל רשימה ופירוט של כלל כתבי האישום בעבירות  קובץ אקסל מצ"בבנוסף, 

 המבוקשות לפי שנים.

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

 יום. 45בירושלים, בתוך לעניינים מנהליים 
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