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 ז' אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  3

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0051תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (02/02/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

עבירות של בגין , 2016-2014בין השנים בפרקליטות המדינה, תיקים שנפתחו ה את מספרלקבל 

עילת סגירה. לפי  רו,הוגשו כתבי אישום וכמה נסג כמה מתוכםב; הסתה לטרורהסתה לגזענות ו

תכנים שלא טופלו על ידי יחידת הסייבר בפרקליטות אודות ה כמו כן, ביקשת לקבל מידע על

 .2016בשנת  המדינה

  הריני להשיבך כדלקמן:אחר בירור בקשתך, ל

 –בעבירות הסתה לגזענות והסתה לטרור בפרקליטות המדינה  לעניין תיקים שנפתחו .1

לחוק  144וסעיף  2016 -לחוק המאבק בטרור, תשע"ו 24סעיף  הםסעיפי העבירה שנבדקו 

  .1977-העונשין, תשל"ז

המערכת הממוחשבת של באמצעות ן הן באופן ידני וההבדיקה נעשתה אציין, כי 

יתכנו י ,על הזנה ידנית של המידע. לפיכךגם היא המבוססת הפרקליטות, מערכת תנופ"ה, 

 2016חוק המאבק בטרור נחקק בשנת עוד חשוב לציין, ש .בנתונים אי דיוקים מסוימים

 . 2015 -ו 2014אינו רלוונטי לשנים זה ולכן 

בין  הנזכרים תיקים שנפתחו לפי סעיפי העבירהה ךסם כן, על פי המערכת הממוחשבת, א .2

וכמות  תיקים 32ישום שהוגשו בשנים אלו הם כמות כתבי הא. 114 הוא 2016-2014השנים 

 : של התיקים שנגנזו להלן פירוט עילות הסגירה. תיקים 84התיקים שנגנזו בשנים אלו, הוא 
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 10 חוסר אשמה
 50 ראיותחוסר 

 23 נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין
 1 עבריין לא נודע

ומתייחסים הנתונים אינם תלויים אחד בשני  בשל מגבלות המערכת, יכחשוב לציין, **

ייתכן כי בשנים האמורות הוגשו כתבי אישום או נגנזו לפיכך,  לשנים המבוקשות בלבד.

שנה מוקדמת יותר, ותיקים שנפתחו בשנים אלו, אך ההחלטה בהם תיקים אשר נפתחו ב

 לא ניתנה באותן שנים. 

ייבר מחלקת הס ל ידיע 2016הנתונים אשר פורסמו בשנת  -אשר לחלקה השני של בקשתך  .3

בפרקליטות המדינה בנוגע לתכנים שלא טופלו, התבססו על מסד נתונים אשר התבסס על 

, לא בוצע שפורסם חרך מעקב. לאחר גזירת הנתונים לדונתונים שנשמרו באופן פנימי לצו

שינויים  גיבוי של מסד הנתונים ולמעשה המחלקה המשיכה לעשות במסד הנתונים

הנתונים שניתנו במסגרת הדוח והיו נכונים ליום  ,מןבחלוף הז. ועדכונים לצרכים שונים

 עודכנו ושונו בהתאם. ,הפקתו

ינן הסתה לגזענות או שעני 2016לאחר בדיקה ידנית על כל הבקשות המתועדות בשנת 

לא נמצאה ולו בקשה אחת שבה הוחלט על פי סעיפי העבירה הזכרים לעיל, רור הסתה לט

 .קום לטפל בה" )הקטגוריה המבוקשת(ש"אין מ

 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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