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 כ"ג אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  19

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0058תיק מס' 
 

     ,לכבוד

       

 באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 

 , .נג

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

 (2020ינואר  23 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

העמדה לדין וענישה בגין אי בנושא  2.2מס' אודות יישום הנחית פרקליט המדינה על מידע לקבל 

ה, מאז שנת שנלפי מחוזות ובפילוח לפי  –קיום צו שיפוטי של בית הדין הרבני למתן או קבלת גט 

   . 2020ועד לשנת  2017

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

לצורך כמות האישורים שניתנו על יד פרקליטי מחוז או משניהם דבר לעניין בקשתך ב .1

וכן  ;העונשיןלחוק  287בגין הפרת הוראה חוקית לפי סעיף פתיחה בחקירה פלילית 

 ךיתולהשיבך כי לא אותר מידע לעניין זה ולכן בקש הריני – אישום כתביהגשת אישורם ל

  .המידע חופש לחוק( 3)8 סעיף לפי נדחותלפנייה  1.7-ו 1.7, 1.2, 1.1 בסעיפים

א 287ביקשת לקבל את מספר כתבי האישום שהוגשו בעבירה לפי סעיף , לפנייתך 1.3בסעיף  .2

על  בשנים הרלוונטיות הוגשו שני כתבי אישוםכי מבדיקה שנערכה עולה,  .לחוק העונשין

שטרם הוגש נמצא בליווי מחוז תל אביב אשר תיק נוסף ישנו , לידיעתך .ידי מחוז ירושלים

 בו כתב אישום.

ביקשת לקבל את מספר התיקים שהסתיימו בהרשעה וכן לקבל את לפנייתך,  1.4בסעיף  .3

 צאי הבדיקה עולה כי :מממ .התבקש על ידי הפרקליטותשהעונש 
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חודשי מאסר  10והסתיים בהרשעה. הפרקליטות ביקשה  2018אחד נפתח בשנת  תיק .א

 בפועל ומאסר על תנאי לפי הסדר הטיעון. 

. לא נמצא תיעוד בנוגע לעונש מבוקש על ידי הפרקליטות 2017שני נפתח בשנת  תיק .ב

 ( לחוק חופש המידע. 3)8לעניין זה בקשתך נדחית לפי סעיף  ולכן

 החשוד ברח מהארץ וטרם נחקר.  התיק הנוסף,  לגבי  .ג

נסגרו בבית הדין הרבני לאחר הגשת כתב אישום אשר לפנייתך ביחס למידע על תיקים ש .4

הריני להשיבך כי מידע זה אינו מצוי במשרד המשפטים. בהתאם  –ולאחר שהגט סודר 

הממונה על להפנות בקשתך לבירור מול ( לחוק חופש המידע, באפשרותך 5)8להוראת סעיף 

  העמדת מידע לציבור של הנהלת בתי הדין הרבניים. 

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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