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 ג' חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  1

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0460תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (28/8/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

בעבירה לפי סעיף  2018דצמבר -אוקטוברשנפתחו בפרקליטות בחודשים  את מספר התיקיםלקבל 

  לתום ההליכים המשפטיים. א לחוק העונשין, בהם ביקשה הפרקליטות את מעצר הנאשם עד 340

אשר , 2015-19-0233סימוכין  שהגשת, קודמתבהמשך למענה לבקשת חופש מידע הבקשה הוגשה 

 .25/6/2019 יוםנשלח אליך בהמענה לה 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

על  ממעבר ידניכן ומערכת תנופ"ה,  באמצעות המערכת הממוחשבת,מבדיקה שנערכה בפרקליטות 

א 340בעבירה לפי סעיף  תיקים 14 ישנם, 31.12.2018ליום ועד  1.10.2018יום , עולה כי מהתיקים

 . ם ההליכיםובהם ביקשה הפרקליטות מעצר עד ת ,לחוק העונשין

 הליכים שעלו בחיפוש:לנוחיותך, מצ"ב מספרי ה

  )עבד אלחמיד שלבי 10863-10-18תיק פלילי )ת"פ 

  )קנאו היילי 12376-10-18תיק פלילי )ת"פ 

  )סראג נאשף 18300-11-18תיק פלילי )ת"פ 

  )26103-10-18תיק פלילי )ת"פ  

  )28516-10-18תיק פלילי )ת"פ  

  )נזיה אשקר 38182-11-18תיק פלילי )ת"פ 

  )גריב אבו שייך 4475-11-18תיק פלילי )ת"פ 

  )עבדל גדר אבו עראר 54590-12-18תיק פלילי )ת"פ 
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  )ארתור מנשירוב 55002-10-18תיק פלילי )ת"פ 

  )עטייה עמאש ואחרים 55316-11-18תיק פלילי )ת"פ 

  )יונס סובח ואחרים 58670-11-18תיק פלילי )ת"פ 

  )עלי אגבאריה 63857-12-18תיק פלילי )ת"פ 

  )שאב ואחריםאיסר אבו  66666-10-18תיק פלילי )ת"פ 

  )מוחמד מחאמיד 70706-12-18תיק פלילי )ת"פ 

צוין בדלתיים סגורות ומשכך  והלועים שמות הנאשמים הם תיקים שנתיקים בהם לא מופיהשני 

)א( לחוק בתי 70בסעיף  וכמתחייב המידע ( לחוק חופש4)א()9סעיף בהתאם לרק מספר התיק, 

לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט ": 1984 –ט )נוסח משולב(, התשמ"ד המשפ

 . "בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט

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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