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לפי חוק חופש  , ל"ל בנושא צווי איסור פרסום שהוצאו לבקשת צה"פנייתך לדובר צה :הנדון

 המידע

ועברה להתייחסות התקבלה במדורנו וה ,בנושא שבנדון ,1315 אפרילב 10-מיום ה פנייתך .1

 :ל לבקשתך"להלן התייחסות מדור פניות הציבור בחטיבת דובר צה .הגורמים המקצועיים

 

 כללי

 

על פרטים שונים ועל ידי , צווי איסור פרסום מתבקשים בשלבים שונים של ההליך המשפטי .1

לעיתים מבקשות רשויות החקירה והתביעה הוצאת צו איסור פרסום על . גורמים שונים

 .כדי למנוע את סיכולה -פרטי החקירה ולעיתים אף על עצם קיומה של חקירה

 

השעות  85-באופן שפרסום פרטיו של חשוד נאסר ב, לפני כארבע שנים תוקנה החקיקה .0

הסמכות להאריך את הוראת לבית המשפט או לבית הדין נתונה . הראשונות של חקירתו

 .מטעמים שונים, לבקשת מי מהצדדים, איסור הפרסום

 

. לבית המשפט ולבית הדין נתונה הסמכות לאסור פרסום פרטיו המזהים של נאשם, כידוע .8

כדי שבית . העיקרון המנחה הוא כי הפרסום הוא הכלל ואיסור הפרסום הוא החריג

על הנאשם להבציע על כך , רטיו של נאשםהמשפט או בית הדין יורה על איסור פרסום פ

נאסר פרסום פרטיהם של , ככלל. שפרסום יגרום לו נזק חמור או כי קיים חשש לביטחונו

 .מטעמים מובנים, מתלוננים בעבירות מין ושל קטינים

 
 

 הנתונים המבוקשים

 

 :להוצאת צווי איסור פרסום הבקשות שהוגשונתונים על מספר  .1
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. ופועלים לאורו, ל רואים בעקרון פומביות הדיון עקרון חשוב"גורמי אכיפת החוק בצה

רק במקרים בהם הדבר גורמים אלו מגישים בקשות להוצאת צווי איסור פרסום , בהתאם

כי בקשות , נבהיר. ורק לפרק הזמן המינימלי הנדרש( בשל צרכי חקירה, למשל)נדרש 

כל בקשה . ם פרטנייםלהוצאת צווי איסור פרסום מוצאות במסגרת הליכים משפטיי

ל מאגר מידע "ואין בידי צה, מתויקת בתיק בית הדין הצבאי או בית המשפט הרלוונטי

לא , בנסיבות אלה. או נתונים סטטיסטיים בעניין זה, המאגד את כלל הבקשות שהוגשו

: להלן) 1775-ח"התשנ, לחוק חופש המידע( 1)5בהתאם לסעיף , נוכל להיעתר לבקשה

 (. "החוק"

 

 :שהוצאוים על מספר צווי איסור הפרסום נתונ .1
 

לא ניתן להפיק מן המערכת הממוחשבת של בתי הדין הצבאיים נתונים מרוכזים על צווי 

מתנהל מעקב מזכירותי על , בשנים האחרונות. איסור פרסום שהוצאו בתיקים שהתנהלו

, ים שהוצאונתונים בעניין מספר הצוו. צווי איסור הפרסום שמוצאים בבתי הדין הצבאיים

 .מובאים להלן, בהסתמך על מעקב זה

 

 :1316נתונים לגבי שנת  .0
 

ל מייחס לעקרונות "ולאור החשיבות הרבה שצה, לחוק 13בהתאם להוראות סעיף 

ונערך לגביהם ניתוח  1316קובצו לצורך מענה לפנייתך נתוני שנת , הפומביות והשקיפות

; הפרטים האסורים בפרסום מהות; הגורם המבקש: מפורט לפי הפרמטרים הבאים

שאינו , כי לאור אופי המעקב, נדגיש. והשלב הדיוני שלגביו התבקש איסור הפרסום

כי המספרים המצוינים מתייחסים , עוד נציין. תיתכנה סטיות מסוימות, ממחושב כאמור

ואפשר שלגבי חלק מן התיקים הוצא צו איסור , לתיקי חקירה או לחשודים ולנאשמים

 .שחודש מעת לעת, ל בזמןפרסום מוגב

 

 :להלן הנתונים .8

 :לפי שנים, י איסור הפרסום שהוצאוומספר צו .א

 

 מספר תיקים שנה

החל מחודש ) 1337

 (מאי

5 

1313 06 

1311 17 

1311 11 

1310 16 
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1318 10 

1316 00 

נכון לתאריך ) 1315

10.6.15) 

11 

 

 :5102ניתוח נתוני  .ב

 

 מספר תיקים םסוג איסור פרסו

 11 פרטים מזהים

 1 פרטי חקירה

 1 פרטי פרשה + פרטים מזהים

 1 פרטים רפואיים

 1 פרטים מזהים של המתלוננת

 0 פרטי חקירה+ פרטים מזהים 

 1 פרטי היחידה+ פרטים מזהים 

 1 פרוטוקול והכרעת דין+ פרטים מזהים 

נספחי + פרטי חקירה + פרטים מזהים 

 כתב אישום

1 

 

 תיקיםמספר  שלב הדיון

 10 לפני הגשת כתב אישום

 5 לאחר הגשת כתב אישום

 10 לפני וגם אחרי הגשת כתב אישום

 

 מספר תיקים הצד המבקש

 15 הגנה

 5 תביעה

 

 .לשימושך

 

 ,בברכה

 מדור פניות הציבור
 ענף קשרי ציבור

 ל"דובר צה
 


