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 ט"ו שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  10

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0663תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (31/12/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .2019, בשנת מינית בקטינים על ידי בגיר פגיעהשהוגשו בשל כתבי אישום לנתונים ביחס לקבל 

 קסל הכולל את הנתונים המבוקשים. קובץ א לצרף לעיונךהריני  לאחר בירור בקשתך,

  תשומת ליבך להבהרות הבאות: 

דיוקים  -הנתונים מוזנים למערכת הממוחשבת של הפרקליטות באופן ידני, ולכן ייתכנו אי .1

 מסוימים.

ה בידי תייחסים לפגיעה מינית שבוצעה בקטינים, אך לא בהכרח פגיעה שבוצעמהנתונים  .2

 מידעאת ה אתרת לולכן על מנ במערכתניתן לפילוח ה אינו נתון ז , כפי שהתבקש.בלבד בגיר

כלל ופרטני מכל תיק ותיק, מבין  באופן ידני זאת ולאסוף ביחס לבגיר בלבד, יש לאתר

תיקים  1,000 -למעלה משל . בדיקה פרטנית תיקים 1,070 מוניםרלוונטיים, הההתיקים 

 ( לחוק חופש המידע.1)8לפי סעיף  נדחיתעולה לכדי הקצאת משאבים בלתי סבירה ולכן 

רק בעבירות סעיף זה אינו עוסק אדגיש כי לחוק העונשין,  351 ביחס לסעיףע לנתונים גבנו .3

אך  18ים צעירים מעל גיל שע, ובבגירשבוצעו בקטינים, אלא גם בעבירות שבוצעו בחסרי י

ים לכל תתי הסעיפים של סעיף מתייחס שלהלן . הנתונים המופיעים בטבלה21מתחת לגיל 

משום שאין באפשרות המערכת הממוחשבת לפלח את הנתונים אחרת. גם לעניין זה,  זה

לכדי הקצאת עבודה העולה תיקים באופן ידני,  573-ב פרטנית בדיקה ידנית תדרוש בדיקה

 ( לחוק חופש המידע.1)8לפי סעיף משאבים בלתי סבירה 

אשר התבקשו על  סעיפי העבירהייתכנו כתבי אישום בגין אחד או יותר מתשומת הלב כי  .4

 . )אותו כתב אישום עשוי להופיע תחת שני סעיפים( ליםהנתונים עשויים להיות כפוידך, לכן 
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 תיק, אך ייתכן ש2019הוגשו בשנת אשר כתבי האישום ונים שלהלן מציגים את כמות תהנ .5

 .2019נפתח לפני שנת  הפרקליטות

המערכת הממוחשבת של הפרקליטות מאפשרת לשלוף את תוצאת ההליך  .6

זיכוי/הסדר טיעון[ בנוגע לנאשם בתיק, ולא בנוגע לתיק בכללותו. לכן, ייתכן כי /]הרשעה

 מספר תוצאות ההליך יהיה גבוה ממספר כתבי האישום שהוגשו בגין אותו סעיף עבירה. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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