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 י"ב אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  8

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0021תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (07/01/2020 מיום ךפניית סימוכין:)

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

חוק )להלן: " 2016-אישום שהוגשו מכוח חוק המאבק בטרור, תשע"והכתבי מידע ביחס ללקבל 

בפירוט ו םהנאש, בפילוחים שונים, לפי שם 2019ועד לשנת  2016מאז שנת  ,"(המאבק בטרור

 נוספות בהן הואשמו. העבירות ה

 . 2015-19-0352בסימוכין  , שהתבררה ונענתהקודמת המשך לפניהבקשה זו הוגשה ב

 הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

המערכת הממוחשבת של  קו מתוךהופ הלןראשית אדגיש כי הנתונים המפורטים ל .1

דיוקים -ייתכנו איולכן  אופן ידני)מערכת "תנופה"( אשר הנתונים לה מוזנים ב הפרקליטות

המערכת מאפשרת לקבל את כמות כתבי האישום אשר תשומת ליבך כי כמו כן,   .במידע

עבירה  הוגשו וכמות תיקי הפרקליטות שנפתחו בגין סעיף מסוים, לבד או יחד עם סעיפי

 אחרים, כעבירה ראשית או כסעיף עבירה נלווה. 

בשנת  כלל כתבי האישום שהוגשו תחת חוק המאבק בטרור פירוט מצב התיקים של להלן .2

2019: 

 מספר כתבי אישום צב התיקמ

 4 ממתין לסגירה

 31 מתנהל

 16 סגור

 51 סכום כולל
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חוק המאבק בטרור בין  שהוגשו אשר כללו עבירה לפי עדכון מצב כתבי האישוםלהלן  .3

 :2016-2019השנים 

  לא הסתיים אף הליך. 2016בשנת 

  כולם הסתיימו בהרשעה. –נאשמים  51הסתיימו הליכים בעניינם של  2017בשנת 

  הורשעו ואחד זוכה. 82מתוכם  –נאשמים  83הסתיימו הליכים בעניינם של  2018בשנת 

  זוכו,  2הורשעו,  72מתוכם  – נאשמים 79הסתיימו הליכים בעניינם של  2019בשנת

 הסתיימו לפי הפילוח שלהלן: והיתר

 

 

 

 

 

 ; כמו כן, ה שנהחשוב לציין שהליכים שהסתיימו בשנה מסוימת לא בהכרח נפתחו באות**

חוק המאבק  סעיף מתוךשההרשעה בהכרח הייתה ב הרשעה/זיכוי/תוצאה אחרת לא אומר

 בטרור, אלא שכתב האישום כלל עבירה כזו.

 2016מספרי התיקים אשר הוגשו תחת חוק המאבק בטרור החל משנת כלל  צ"ב לעיונךמ .4

( לחוק חופש המידע )תיקים 4)א()9לסעיף  , ככל שניתן היה למסרם בכפוף2019 ועד לשנת

 לתיים סגורות, צוו איסור פרסום(.בד

( לחוק 3)8הריני לדחות בקשתך לפי סעיף , לפי מגזרפילוח בלעניין בקשתך לקבל את המידע  .5

, שניתו שבת שבשימוש פילוח לפי מגזרבמערכת הממוח לא קייםראשית, חופש המידע. 

נאסף איתור המידע באופן ידני אינו מתאפשר גם כן, כיוון שמדובר בפריט מידע שכלל לא 

 ( לחוק חופש המידע3)8סעיף על ידי הפרקליטות. על כן, אודיעך כי בקשתך זו נדחית לפי 

 .הציבורית מידע שאינו מצוי בידי הרשותשעניינו 

 מספר נאשמים ילת סגירהע

 72 הורשע

 1 הסתיים ללא הרשעה

 2 התליית הליכים

 2 זוכה

 1 ללא זיכוי -מחיקה 

 1 צורף לתיק אחר

 79 סכום כולל
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משיש אשיבך כי , 2016בכל התיקים מאז שנת לעניין בקשתך לקבל את שמות הנאשמים  .6

את מספרי ההליכים, באפשרותך לאתר את המידע באמצעות מאגרי המידע השונים בידך 

הפתוחים לעיון הציבור, בתשלום ושלא בתשלום. לפיכך, בקשתך לעניין זה נדחית לפי סעיף 

ן יהרי שחל לענימדובר בתיקים המנוהלים בדלתיים סגורות, ככל ש( לחוק חופש המידע. 4)8

 , כאמור לעיל. ( לחוק חופש המידע4)א()9 סעיףזה 

מואשמים הנאשמים נוספים בהם העבירה הסעיפי פירוט בדבר כלל אשר לבקשתך לקבל  .7

ממוחשב ן להנפיק דוח לא ניתאשיבך כי  -בעבר בהם או שהואשמו  ,הנזכריםבתיקים 

של  יפלילהאת כלל המרשם מבקש  הנךואף דומה כי  המבוקשבפילוח  המרכז את המידע

( לחוק 3)8בקשתך נדחית לפי סעיף  ,שממילא אינו מצוי בידי משרד המשפטים. לפיכך אדם

 חופש המידע. 

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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