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 י"ד תמוז, תשפ"ב ירושלים,

 2022יולי,  13

 בתשובתך נא ציין:

 2015-22-0248תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 מר אורי סולד, 

  התנועה לחופש המידע )ע"ר(, 

  foi@meida.org.il באמצעות דואר אלקטרוני:

 

 , .נא

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

 (07/06/2022 ; השגתך מיום26/05/2022 מיום טהלהח; 12/04/2022 )סימוכין: פנייתך מיום

-חוק חופש המידע, התשנ"ח סגרתבמלהחלטה שנמסרה לך שת הבהרות יקבשבסימוכין,  פנייתךב

  .("חוק חופש המידע")להלן:  1998

הליכים אשר אותרו  ימספר 40ונמסרו בדיקה הגביהם בוצעה לעיפי העבירה ס רוהוגדבהחלטה 

שנמסרה לך ה ציינת כי ברשימבמכתבך לא היתה מניעה למסרם. שבוצע, אשר  חיפוש הממוחשבב

-נטבמערכת שלא ניתן היה לאתרם או שלא כוללים את העבירות שצוינו, י הליכים ישנם מספר

   .ירור נוסףבלבצע קשת יב ,לפיכך. המשפט

 :הריני להשיבך כדלקמן ,פנייתך לאחר בירור

 אכן,הליכים שציינת ונמצא כי מסמכי ההאמור במכתבך בוצעה בדיקה פרטנית בלנוכח  .1

 , לא עסקו באחת מהעבירות המבוקשות. ורטופשששת ההליכים 

  באופן ידני במערכת כאשר מוגש כתב אישום בתיק מסוים, הפרקליטות מזינה כי ,רבסיו

נפלה טעות בהגדרת  הנראהכל כבמסגרת כתב האישום. לנאשם שיוחסו  עבירההאת סעיפי 

סעיף העבירה במערכת, דבר שגרם לשליפת הליכים פליליים שלא עוסקים בעבירות 

 המבוקשות. 

 לא אותרו בנט המשפט:  הםשהליכים שציינת הלעניין  .2

נור יוסף ואחרים: הנושא נבדק והתברר  31126-06-21תיק פשעים חמורים )תפ"ח(  .א

נסיבות הקשורות בתיק. יודגש כי ההחלטה בשל שהפרוטוקולים אסורים בפרסום 

בבדיקה שנערכה לפנייתך, ולכן  על איסור הפרסום ניתנה לאחר שנמסר מענה
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לחוק  (4)(א)9סעיף לנוכח  מנע ממסירת מספר ההליך. יבזמנו, לא היתה סיבה לה

 מידע נוסף. ניתן למסור חופש המידע, לא 

גדר הו, נראה שהתיק תחסין רג'בי: לאחר בדיקה 22282-07-20תיק פלילי )ת"פ(  .ב

"פתוח לציבור", על כן לא ברור מדוע אינך רואה תיק זה במאגרים יק כת

 הפומביים. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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