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 רבקה אהרוני גברת

 המרכז לגביית קנסות, 

 רשות האכיפה והגבייה

  meida@eca.gov.il :דואר אלקטרוניב

 

 

 שלום רב,

 

 בנושא מידע לקבלת המידע חופש חוק לפי בקשה :הנדון

 גזר במסגרת פיצוי ו/או קנס תשלום עליהם והוטל שהורשעו לאחר קטינים חובות

 דיןה

 

 קליני, ימשפט לחינוך המרכז מטעם פועלת בירושלים העברית באוניברסיטה למשפטים בפקולטה

 ומקדמת בסיכון, ונוער לילדים משפטי וייצוג ייעוץ מספקת אשר ונוער, ילדים לזכויות קליניקהה

  (."הקליניקה" -)להלן סיכון במצבי קטינים לזכויות הנוגעים תחומים במגוון פרויקטים

 

 הנוער חוק לפי פלילי בהליך נשפטו אשר קטינים, של חובותיהם היקף על ללמוד מעוניינת הקליניקה

 נפסק שלהם הדין גזר תובמסגר "(,הנוער חוק" )להלן: 1971 -תשל"א טיפול(, ודרכי ענישה )שפיטה,

  פיצוי. או קנס לשלם עליהם כי

 )או אופק בכלא מאסר רצותל נשלחו שלהם הדין גזר במסגרת אשר קטינים לנו, הידוע סמך על

 הם כאשר הענישה, רכיבי יתר בין קנס, תשלום עליהם הושת וגם נעול(, מעון של בחלופה

 מתמודדים הם משוחררים, אסירים היותם השלכות עם התמודדותם מלבד ממאסר, משתחררים

  הדין. גזר במסגרת עליהם שהוטל הקנס את שילמו לא שהם ככל להם שנוצרו חובות עם גם

 

 הבאים: הפרטים את לדעת נבקש ,הסוגיה את לעומק להבין מנת ועל כן, על

 אלו נתונים מתוך קטינים? הם והגבייה האכיפה ברשות כיום הפעילים מהחייבים מהכ .1

 המרכז של בנתונים שמופיע כפי קטינים חייבים אותו הכולל הסכום מה לדעת נבקש

 קנסות? לגביית

17- גילאי ,17-16 גילאים בין החייבים גילאי של חלוקה נבקש ,1 בסעיף הנתונים סמך על .2

 .19-18 גילאי וכן ,18

 וקטינות. קטינים של מגדרי פילוח נבקש ,1 בסעיף המבוקשים הנתונים סמך על .3

 הפיצויים. לחייבי הקנסות חייבי בין הקחלו נבקש ,1 סעיףב המבוקשים נתוניםל בהמשך .4

 כתוצאה חייבים הם 20-19 בגילאי והגבייה האכיפה ברשות כיום הפעילים מהחייבים כמה .5

 קטינים? בעודם להם שניתן דין מגזר
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 לאי החובות תשלום בין היחס מה לדעת, נבקש ,1 סעיף נתוני פי ועל שקיים, ככל בנוסף, .6

 את שילמו קטינים בעודם שנשפטו החייביםמ כמה כלומר הקטינים? של החובות תשלום

 ?לא וכמה חובם

  

 

 .המידע חופש בחוק 18 סעיף לפי אגרה תשלום על אישור מצ"ב

 

 בכבוד רב,

 

 

 עו"דדר' שירן רייכנברג, 

 לזכויות ילדים ונוער הקליניקה
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