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

( נבקשכם להעביר אלינו את המידע  "החוק")להלן:    1998– התשנ"חחוק חופש המידע,  בהתאם להוראות  

בבית המשפט הצבאי באיזור יהודה ושומרון,  אשר התנהלו )ומתנהלים(  הליכים הפליליים  הבא, הנוגע ל

  :)כולל( 2021– 2015)בנפרד( שנים כל אחת מה וזאת בנוגע ל

כל אחד מבתי המשפט הצבאיים )בחלוקה לבית המשפט סאלם  ב  שנפתחומספר התיקים הפליליים   .1

 אחת מהשנים האמורות;ולבית המשפט עופר( בכלל ובכל 

קבוצות סטטיסטיות )ככל שישנה חלוקה כזו ופירוט החלוקה(,  מספר התיקים שנפתחו, בחלוקה ל .2

 סוג העבירות ושם העבירה )מספר הסעיף הרלוונטי(; וכן בחלוקה נפרדת ל

,  לגילאים ולמגדרלסעיף העבירה,  כל אחת מהשנים האמורות,  בחלוקה למספר התיקים שנפתחו   .3

 ; וכן לכל אחד מבתי המשפט

, מספר התיקים שהסתיימו בעסקת טיעון,  שנפתחו בכל אחת מהשנים  בנוגע לתיקים האמורים  .4

 , וכן העונש הרלוונטי; 3בסעיף  האמורהבחלוקה 

במסגרת    דין  פסק  מתן  עםבכל אחת מהשנים  ים שהוכרעו  מספר התיקבנוגע לתיקים האמורים,   .5

 ; 3בחלוקה האמורה בסעיף , )ולא במסגרת עסקת טיעון(משפט הוכחות מלא 

זיכוי חלקי או  /הרשעה חלקית או מלאהמספר ההליכים, בהתאם לחלוקה דלעיל, שהסתיימו ב  .6

 (;ככל שהיהוהעונש, חזרה מכתב אישום, וכן /מלא

מבין התיקים שנפתחו בכל אחת מהשנים, מספר המקרים שבהם נתבקש מעצר עד תום ההליכים,   .7

 ; 3בחלוקה האמורה בסעיף 

שנפתחו .8 התיקים  לתום    מבין  עד  המעצר  הוארך  שבהם  המקרים  מספר  מהשנים,  אחת  בכל 

 ;3בחלוקה האמורה בסעיף  , ההליכים לתקופה של עד שנה

של   .9 לתקופה  המעצר  הוארך  שבהם  המקרים  מספר  מהשנים,  אחת  בכל  שנפתחו  התיקים  מבין 

 . 3בחלוקה האמורה בסעיף  ,למעלה משנה

בעוד שחלקים אחרים דורשים הקצאת משאבים    להפקהנציין כבר עתה כי אם רק חלק מהמידע ניתן  

שתפגע במתן המענה, נבקש לקבל על כך עדכון וללמוד על מה ניתן להפיק ומה לא. זאת, מבלי לוותר  

 מראש על קבלת המידע כולו.

 

 



 

 

 

הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים  נבקש לקבל את   ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 ( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.Excel)לדוגמא   CSV ובפרט קבצי

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים  

שה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת  ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בק

₪. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין   148טיפול והפקה עד לסכום של  

 עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.- כי אי

 
 ,בתודה ובברכה  
   
 טוהר רובינשטיין   
  Toharr3333@gmail.com 
 052-5376830טל':   
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