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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                             :                           פקס 
 9102ספטמבר,  4     ,                ' אלול, תשע"טד      
 24212902: סימוכין 
      02281(: י"מש) פניות תיק' מס 
 911002 מידע חופש' מס 
 

 לכבוד
 עו"ד אור סדן

 דע""התנועה לחופש המי
 ל"הדוא באמצעות

or@meida.org.il 
 

 ח.נ.,
 

א( 0)א( ) 1:  מידע אודות עבירות סעיף 911002בקשת חופש מידע  :הנדון
 לחוק למניעת הטרדה מינית

 0072/70258פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

 

 לחוק 52' מס תיקון במסגרת, הבא המידע ךלידי לקבל ביקשת ןשבסימוכי בפנייתך .1

 , כמפורט להלן:(א0()א)5 סעיף הוסף, 5889 – ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת

 
, 0252 בשנת לחוק כניסתו מאז, 52 לתיקון בהתאם שהוגשו התלונות מספר .א

 :הבא בפילוח

 שנה. 
 שנפתחו התיקים' מס. 
 הסגירה לעילות בחלוקה שנסגרו התיקים' מס. 

 אישום כתב לכדי שהגיעו התיקים' מס. 
 המשפטי ההליך ותוצאת ד"לפס הוביל האישום כתב שבהם התיקים' מס. 

 
 הפריטים 0 -ל בנוגע וזאת שנתי בחתך התלונות פירוט, ל"הנ א' לסעיף בהמשך .ב

 :הבאים

 המתלוננות גיל. 
 הנילונים ילג. 

 
 להיענות החלטנו םהרלבנטיי השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 .חלקי באופן לבקשתך
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 :לבקשתך' א. 5 לסעיף בנוגע .3

 
 (א0()א)5 סעיף לפי העבירה בגין שנפתחו החקירה תיקי' מס אודות פירוט להלן .א

)נכון ליום  0258 עד 0252 לשנים ,5889 – ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק

0872970258): 

 תיקים 555 -0252 שנת. 

 יםתיק 5/5 -0250 שנת. 

 תיקים 500 -0256 שנת. 

 תיקים 568 -/025 שנת. 

 תיקים 95 -0259 שנת. 

 תיקים 502 -( 0872970258)נכון ליום  0258 שנת. 

 

 לפי העבירה בגיןע"י המשטרה,  שנסגרו החקירה תיקי' מס אודות פירוט להלן .ב

 עד 0252 לשנים, 5889 – ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק (א0()א)5 סעיף

 :( ועילות הסגירה2272870258ון ליום )נכ 0258

 

 

  יודגש ויובהר כי אף לפרקליטות קיימת סמכות סגירה בתיקים מעין

אלה ולשם קבלת המידע אודות סגירת התיקים על ידם, הנך מופנה 

בסעיף הבא , כמצוין לממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים

 .למענה זה

 

שנת  כ"סה
2019 

שנת 
2018 

שנת 
2017 

שנת 
2016 

שנת 
2015 

שנת 
2014 

 התיק סגירת סיבת

 מתאימות אינן הנסיבות 1   2   3

 לדין העמדה/לחקירה

 אחרת לרשות העברה     1  1

 ראיות חוסר 1 3 5 2 1 1 13

 עונשין בר אינו נאשם/חשוד/נילון    1   1
 גיל מטעמי

 נודע לא עבריין 53 51 69 66 25 20 284

 אחר  1 1    2

 כ"סה 55 55 75 71 27 21 304
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בנוגע לבקשתך אודות מס' התיקים שהגיעו לכדי כתב אישום וכן מס' התיקים  .ג

עפ"י התוספת הראשונה של חוק  -אודות פסקי הדין ותוצאות ההליך המשפטי

 ידיב נתונההסמכות להגשת כתבי אישום בעבירה זו  -סדר הדין הפלילי

 על הממונה אל לפנות עליך זה בסעיף המבוקש המידע קבלת ולשם הפרקליטות

של  זה חלק דוחים אנו, האמור לאור. המשפטים במשרד המידע חופש חוק

, הקובע כי 5889-התשנ"ח-( לחוק חופש המידע0) 9בקשתך בהתאם לקבוע בסעיף 

רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר המידע נוצר בידי רשות 

 ציבורית אחרת.

 

 :בקשתךל' ב. 5 לסעיף בנוגע .4

ועד  0252, משנת שנתי בחתך התיקים כמות פירוטובו ' PDF' מצ"ב למענה זה קובץ

 .נילון 7החשוד וגיל הקורבן גיל י"עפ בחלוקהו (2572870258)נכון ליום  0258לשנת 

 

 ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד ורתלע רשאי הנך כי לידיעתך מובא .5

 . זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, יםמנהלי לעניינים ש"כביהמ בשבתו

 

 

 

 ,בב"ח 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע0  
 


