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2019במרץ  18  

 לכבוד

 הגב' שרון סבן ספראי

 הממונה על חוק חופש המידע

 הנהלת בתי המשפט

  hofesh-hamida@court.gov.ilבמייל 

)טיפול  לפי חוק הנוערבדיונים משפטיים  פילוח נתונים - בקשה לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 והשגחה(

 הליכיםהיקפי הבעניין 1998 -ח"תשנה המידע חופש לחוק  )א(7סעיףלפנות אליך בבקשה לפי  הרינו 

 "החוק"( )להלן 1960-לנוער מכוח חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך המשפט בבתי המתנהלים

  .וייצוג משפטי במסגרתם

 .כדלקמן כל שנה בנפרד,, 2016,2017,2018 נבקש לקבל מידע בנוגע לשנים

 המשפט לנוער. תיבבנפתחו שחדשים התיקים מספר ה .א

חוק הנוער )שפיטה, ענישה מספר התיקים שמתנהלים בבתי משפט לנוער מכוח  .ב

 .1971-ודרכי טיפול(, תשל"א

חוק הנוער )שפיטה, מספר התיקים החדשים שנפתחו בבתי משפט לנוער מכוח  .ג

 .1971-ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א

ובכמה מהם היה  בכלל התיקים המשפט לנוער יתבב שהתקיימודיונים מספר ה .ד

 .האחראי על הקטין מיוצג על ידי עורך דין

 החלטות על נזקקות.המספר  .ה

 .שניתנו הארכת צומספר ההחלטות לרת וצווי השגחה, צווי הוצאה ממשמו מספר .ו

קטין ואישור אמצעי חירום, נקיטת אמצעים זמניים לגבי החלטות על המספר  .ז

  לחוק. 12מכוח סעיף 

ע"י עורך דין משפטי בכמה דיונים היה ייצוג (, ז-הבכל אחת מקטגוריות אלה ) .ח

 ובכמה היה ייצוג משפטי ע"י עורך דין לקטין בנפרד. לאחראי על הקטין
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)ב( לתקנות חופש 6בקשה זו מוגשת מטעם האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(. בהתאם לתקנה 

  בקשה זו פטורה מאגרה. מצורף אישור ניהול תקין של העמותה., 1999-המידע )אגרות(, התשנ"ט

 נודה על תשובה בהתאם לפרקי הזמן הקבועים בחוק.

 בכבוד רב ובברכה, 

 משכית בנדל, עו"ד 
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