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 י"ח טבת, תש"פ ירושלים,

 2020ינואר,  15

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0012תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (05/1/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 . 2019-ו 2018בשנים  לחוק סדר הדין הפליליא 60ימוע לפי סעיף אודות הליכי ש מידע על לקבל

לעיון הציבור ופורסמה  ,נענתה בעבר על ידי משרד המשפטיםלבקשה שבקשה דומה המדובר ב

, הריני לחזור על המענה שנמסר שם(. לקישור למענה לחץ כאן)ופש המידע באתר המרכזי לח

 כדלקמן: 

ושנת  2018שנת התקיימו בא 60לפי סעיף דעת כמה שימועים לבקשה, ביקשת ל 1בסעיף  .1

, מערכת הממוחשבת של הפרקליטותוזן כלל למהריני להשיבך כי מידע זה אינו . 2019

ד החשודים או יותר, הטיפול חלק ניכר מהתיקים בהם נערך שימוע לאחמשום שממילא ב

ם המטופלים בפרקליטות הם תיקים מסוג פשע בהם יש כידוע, רוב התיקי. משיךמבתיק 

למעט במקרים בהם יש פטור וק סדר הדין הפלילי, א לח60 עיףמקום לבצע שימוע לפי ס

 . קי מעצר וכו'משימוע כמו תי

בכלל התיקים לבצע חיפוש יהיה על הפרקליטות כדי לאתר את המידע המבוקש אם כן,  .2

נפתחו  2019שנת וב תיקי פרקליטות 29,341נפתחו  2018בשנת כאשר  – שנפתחו בכל שנה

, בשנים אלו ביצוע איתור ידני ופרטני בכל תיקי הפרקליטות תיקי פרקליטות. 27,237

  . ידרוש בהכרח הקצאת משאבים בלתי סבירה

הואיל וביקשת לפנייה,  5- 2סעיפים לאתר את המידע ביחס ללא ניתן גם לנוכח האמור,  .3

כפי , ובפרט נתונים נסיבתיים פרטניים מתוך התיקים. 1הנגזרים מהמבוקש בסעיף נתונים 

שהוסבר, אין כל אינדיקציה במערכת הממוחשבת כי התקיים שימוע בתיק פלילי מסוים, 

איתור המידע על נסיבותיו הספציפיות של כל שימוע. אין כל אינדיקציה ובהתאם לכך, גם 
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ר, מדובר על עבודה שתדרוש המבוקש, ידרוש בהכרח בדיקה בפרטנית בכל תיק ותיק וכאמו

 הקצאת משאבים בלתי סבירה. 

. 1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח( ל1)8בהתאם לסעיף בקשתך נדחית  בהתאם לאמור לעיל, .4

סעיף עבירה הן לתקופת זמן קצרה הן לבאפשרותך לשקול את צמצום בקשתך באופן ניכר, 

פוף לכמות העבודה אז יתכן שנוכל לבצע בדיקה פרטנית וידנית כאמור, בכ  -מסוים 

 שתידרש. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

mailto:hofesh.meida@justice.gov.il
mailto:hofesh.meida@justice.gov.il

