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 ח' אב, תש"ף ירושלים,

 2020יולי,  29

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0342תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (10/06/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

לצורך פרסום הדו"ח השנתי של איגוד  2019ביחס לשנת נתונים מיחידת הסיוע המשפטי לקבל 

 מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. 

 לאחר בירור בקשתך, הריני להשיבך כדלקמן:

 

"חוק )להלן:  2004-חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"הבעניין 

 "(, להלן הנתונים :מגבלות

 
 

 קטינים בגירים  סה"כ
 

 
תיקי חוק מגבלות 

שנפתחו בסיוע 
המשפטי בשנת 

2019 

 
43 

 
21 

 
22 

 

 
מתוכם, מספר 

הנפגעים שלהם 
 מונה עו"ד 

 
 
38 

 
 
20 

 
 
18 

 נפגעים לא ניתן מינוי 5-ל
 

לשלושה נפגעים, לאחר שהתברר כי טרם הגיע 
 מועד שחרור הפוגע מהמאסר. 

לנפגע אחד, לאחר שנמצא כי הפניה אלינו 
נעשתה לאחר חלוף המועד האחרון להגשת 

 הבקשה. 
 לנפגע אחד, לאחר שחזר בו )טרם המינוי(.

 
מתוכם, מספר 
הבקשות לצווי 

מגבלות שהוגשו 
 לבתי המשפט

 
 
35 

 
 
20 

 
 
15 

נפגעים מונה עו"ד אך לא הוגשה בקשה  3-ל
 לקבלת צו מגבלות

 
לנפגע אחד, לאחר שהתברר כי טרם הגיע מועד 

 שחרור הפוגע מהמאסר. 
רו בהם )בין המינוי לשני נפגעים, לאחר שחז

 .להגשת הבקשה(
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מתוכם, מספר 

הבקשות שהתקבלו 
בביהמ"ש )ניתנו 

 צווי מגבלות(

 
 
33 

 
 
20 

 
 
13 

עו"ד והוגשה בקשה, אך לא נפגעים מונה  2-ל
 ניתן צו מגבלות

 
לנפגע אחד, לאחר שהתברר, לאחר הגשת 

הבקשה, כי נדחה מועד שחרור הפוגע 
 מהמאסר.

לנפגע אחד, לאחר שחזר בו )לאחר הגשת 
 הבקשה(.

 

 

הצווים  .2019בסיוע המשפטי בשנת  שנפתחומתייחסים לתיקים לעיל הנתונים  -לידיעתך 

 .2020גם בשנת עצמם, יכול שניתנו 

, לחוק הסיוע המשפטי 20תיקון  לפייצוג נפגעי עבירות מין בהליכים פליליים, בעניין י

 , אשיבך כדלקמן:)להלן: "חוק הסיוע המשפטי"( 1972-תשל"בה

לא נבדקת זכאות כלכלית  ,לחוק הסיוע המשפטי 20פניות לקבלת סיוע משפטי מכוח תיקון ב .א

עניינם בא בגדר תיקון ו כל הנפגעים שפנו/הופנו אלינולכן,  ולא נבחן קיומו של סיכוי משפטי.

 היו מעוניינים בקבלת הסיוע, קיבלו אותו ואליהם מתייחסים הנתונים בטבלה שלהלן.ואשר  20

 על פי גיל הנפגע בעת פתיחת התיק בסיוע המשפטי.היא  החלוקה לתיקי קטינים/בגירים שלהלן, .ב

מדויקים בדבר שיעורי הנפגעים שפנו ולא קיבלו ייצוג, היות אין בידינו לספק נתונים אציין, כי   .ג

, עצמן אל מוקד הסיוע המשפטי ולא אל המחוזותבאמצעות הטלפון  נעשות פניות רבות כאלה,ו

וכלל לא נפתח תיק בעניינו. מכל מקום, ן זכאות לקבלת סיוע לפונה איולאחר בירור עולה ש

 ייצוג, מדובר באחת מהסיבות שלהלן: ניתןלא במקרים שבהם התקבלה פניית נפגע אך 

  20מכוח תיקון  הסיוע המשפטי לגבי סוג הליך שאינו בתחום סמכותפנייה. 

 פנייה לגבי הליך פלילי שבו טרם הוגש כתב אישום. 

  20פנייה לגבי הליך פלילי שבו הוגש כתב אישום, אך לא בעבירה המנויה בתיקון. 

  לקבל סיוע משפטיפונה שלאחר הריאיון החליט/ה שלא. 
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אין בידינו לספק נתונים בחתך של "תוצאות ההליך". מדובר בהגדרה כללית שלא אדגיש גם, ש .ד

יפוש ממוקד, ומכל מקום פעילות הסיוע המשפטי בתחום נפגעי עבירות לבצע בעניינה חניתן 

שפטי . הסיוע המ(לא נגזרת ממנה ולא נמדדת על פיה)המין אינה תלויה בתוצאת ההליך הפלילי 

מאפשר לנפגע העבירה לממש את זכויותיו המשפטיות במסגרת ההליכים הרלוונטיים ופועל 

 להשמעת קולו ועמדותיו בפני רשויות אכיפת החוק ובתי המשפט. 

 

 
 
 

 
 בגירים

 
 סה"כ קטינים

נפגעים שקיבלו ייצוג מכוח 
, בתיקים שנפתחו 20תיקון 

 2019בסיוע המשפטי בשנת 

 
40 50 90 

 37 –בגירות  לפי מגדרבפילוח 
 3 –בגירים 

 38 –קטינות 
 12 -קטינים 

 75 –נשים וילדות 
 -גברים וילדים 

15 
סוגי ההליכים שבהם ניתן 

 הייצוג
 74 46 28 הליך פלילי בערכאה ראשונה

 13 4 9 הליך ערעור פלילי
 3 - 3 הליכי ועדת שחרורים/חנינה

הוראות החיקוק )מחוק 
(, 1977-העונשין, התשל"ז

 במקרים שבהם ניתן הייצוג 
 

* בתיקים שבהם הפרקליטות 
העבירה העתק של כתב 

האישום נגד הפוגע או נתונים 
מדויקים על הוראות החיקוק 

 שיוחסו במסגרתו
 

* בחלק מהמקרים, יוחסה 
לפוגע יותר מהוראת חיקוק 

 רלוונטית אחת

 
 העונשיןלחוק  345סעיף 

 
30 

 
10 

 

 
 לחוק העונשין 346סעיף 

 
- 

 
1 

 

 
 לחוק העונשין 347סעיף 

 
13 

 
15 

 

 
 לחוק העונשין 351סעיף 

 
8 

 
12 

 

עיתוי פניית/הפניית הנפגע/ת 
 אל 

 הסיוע המשפטי
 

* בתיקים שבהם ניתן הייצוג 
 בהליך 

בפלילי בערכאה הראשונה, 
 ושבהם 

 צוין עיתוי הפנייה/ההפניה.

עם הגשת כתב האישום או 
 לאחר מכן בסמוך

18 16 
 

לאחר תקופה משמעותית 
הגשת כתב האישום, בד"כ מ

בסמוך מאוד לפני עדות 
 הנפגע/ת בביהמ"ש

5 10 
 

תוך כדי עדות הנפגע/ת 
 בביהמ"ש

- 1 
 

בשלביו המאוחרים של ההליך 
הפלילי )ובכל מקרה לאחר תום 

 עדות הנפגע/ת בביהמ"ש(

2 12 
 

רקע מגעים להסדר טיעון עם על 
 הנאשם

3 1 
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    
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