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 כ"ה אייר, תשפ"ב ירושלים,

 2022מאי,  26

 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: 

 (12/04/2022 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

כתבי אישום לפי מספר עבירות  2021-2020התיקים בהם הוגשו בשנים  מספריאת רשימת לקבל 

)להלן:  2016-, חוק המאבק בטרור, התשע"ו"(חוק העונשין)להלן: " 1977-בחוק העונשין, התשל"ז

חוק איסור הכחשת )להלן: " 1986-, חוק איסור הכחשת שואה, התשמ"ו"(חוק המאבק בטרור"

חוק הדגל, הסמל והמנון )להלן: " 1949-המדינה, התש"טוחוק הדגל, הסמל והמנון "( שואה

 . "(המדינה

 הריני להשיבך כדלקמן: ,לאחר בירור בקשתך

 בהתאם לבקשתך, הבחינה נערכה ביחס לסעיפי החוק הבאים:  .1

 .(לחוק העונשין 109סעיף ) הסתה להשתמטות .א

 .(לחוק העונשין 110סעיף ) הסתה לאי ציות .ב

 .(העונשיןלחוק  136-133סעיפים ) המרדה .ג

 .(לחוק העונשיןד 144-א144סעיפים )הסתה לגזענות  .ד

 .(לחוק העונשין 3ד144 - 2ד144סעיפים )הסתה לאלימות  .ה

 .(לחוק העונשין 173סעיף )פגיעה ברגשי דת  .ו

 . (לחוק העונשין 255סעיף )זילות בית המשפט  .ז

 .(לחוק העונשין 103סעיף ) תעמולה תבוסתנית .ח
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 .(המאבק בטרור )ב( לחוק24סעיף ) הסתה לטרור .ט

 .()ג( לחוק המאבק בטרור24 -)א( ו24סעיפים )גילוי הזדהות עם ארגון טרור  .י

 עבירות לפי חוק איסור הכחשת השואה. .יא

 לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה. 5עבירות לפי סעיף  .יב

ועד  01/01/2020בהתאם לנתונים המתועדים במערכת הממוחשבת של הפרקליטות, מיום  .2

 שכללו אחד מסעיפי העבירה המבוקשים.  כתבי אישום 49הוגשו  ,31/12/2021ליום 

מספרי ההליכים בבית המשפט של כתבי אישום אלה, פירוט , Excelלעיונך בטבלת  ב"מצ

אשר בעניינם אין צו איסור פרסום ושאינם מתנהלים/התנהלו בדלתיים סגורות. בהתאם 

הכל. המידע לגבי תשעת ההליכים ך בס הליכים פליליים 40הקובץ מכיל מידע לגבי לכך, 

 ( לחוק חופש המידע. 4)א()9האחרים לא יימסר בהתאם לסעיף 

יודגש כי בכתב אישום אחד עשוי להיכלל יותר מנאשם אחד, והנתונים מתייחסים לכתבי  .3

אישום בהם יוחס אחד מסעיפי החוק לעיל למי מהנאשמים בכתב האישום. בנוסף, כתבי 

לה לא תואמים בהכרח למספר התיקים שנפתחו באותה אישום שהוגשו בתאריכים א

תקופה, כך שייתכנו כתבי אישום שהוגשו בגין תיקים שנפתחו בשנים מוקדמות יותר, וכן 

 תיקים שטרם ניתנה בהם החלטה בנוגע להגשת כתב אישום. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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