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 י"ד אב, תשע"ט ירושלים,

 2019אוגוסט,  15

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0397תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 ,דנה הילמןגב' 

 באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 , .נג

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

 (31/7/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .1998-, תשנ"חהטרדה מיניתלמניעת א( לחוק 5)א()3מידע בנוגע לסעיף לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

מאז , אשיבך כי קףתוכניסתו לבגין הסעיף הנזכר מאז  הוגשולשאלתך כמה כתבי אישום  .1

 . כתבי אישום 60 הוגשו, 2014שנת 

 גם אם, בגין סעיף עבירה זה 2014נפתחו בפרקליטות מאז שנת  לבכללשאלתך כמה תיקים  .2

תיקי פרקליטות תחת הסעיף האמור  30-נפתחו כאשיבך כי  - לא הוגשו בהם כתב אישום

 זו.  בתקופת זמן

 ידי-לישום שהוגשו עלבין כמות כתבי האהפער בין כמות התיקים שנפתחו חשוב לציין, ש

שביצעה המשטרה כשהעבירה את עקב סיווג אחר  גרםילה, עשוי זההפרקליטות בסעיף 

 באופן ידני.  מדויק חקות אחר נתוןת, ואין אפשרות לההתיק

שאלת שאלות נוספות שהן בגדר "ידע" ואינן מתאימות להתברר לפי חוק חופש כמו כן,  .3

   .חופש המידע( לחוק 2סעיף חל החוק )ראי  המידע, לפי הגדרתו של "מידע" עליו

 ידילה להתבצע חקירה באופן יזום על לשאלה האם יכויחד עם זאת ולפנים משורת הדין, 

לחסד"פ ]נוסח משולב[, התשמ"ב  59כלל, ובהתאם לסעיף אשיבך ש, משטרה ללא תלונהה

בלא שהוגשה , המשטרה יכולה לערוך חקירה יזומה, עת עולה חשד לקיומה, גם 1982-
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מבלי , העוקבת לשאלתךבהתאם לזאת וביחס לפתחה תלונה הנוגעת לעבירה הספציפית. 

, יש בידה כלשונך בעניין פרשת "הנערים מקפריסין" גםלהביע עמדה לגופם של דברים, 

 לעשות כן.

כי פרקליטות המדינה רואה  אשיב "כיצד מקדמת הפרקליטות את הנושא?" לעניין שאלתך 

 פרקליט המדינהיוחדה הנחיית  , גםכךאת הטיפול בתחום עבירות זה בחשיבות גבוהה. 

 לטיפול בנושא חשוב זה.  2.29שמספרה 

 לשאלות נוספות בסגנון זה, אנא פני לפניות הציבור במשרד המשפטים. 

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

 יום. 45ם, בתוך לעניינים מנהליים בירושלי

 




