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  טתשע" ,' באיירז ירושלים,

 2019, במאי 12

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0184תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

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

 (20/03/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 .2018 - 2014בנושא עבירות מין בקטינים בין השנים מידע רחב לקבל 

 לאחר בירור בקשתך, הריני להשיבך כדלקמן:

יפורט להלן המידע המבוקש, לאחר בדיקה שנערכה באמצעות המערכת הממוחשבת  .1

 345(, 3)א() 345סעיפים שבשימוש הפרקליטות )מערכת תנופ"ה(. הבדיקה נעשתה לגבי 

, אשר 1977 -)ב( לחוק העונשין תשל"ז349 -( ו1)ד()348(, 1)א() 347(,1)א()345(, 1)ב()

 עניינם עבירות מין בקטינים. 

בין היתר מכיוון שקיימות עבירות נוספות הנתונים עשויים להיות חלקיים, שציין, חשוב ל

בשל מגבלות  לחוק העונשין( אשר 351 סעיף כמו למשל,המבוצעות בקטינים ובחסרי ישע )

בדיקה דורש בדיקה ידנית בכלל תיקי עבירות המין בפרקליטות,  לגביהןחיפוש  המערכת,

( לחוק 1)8סעיף  ולכן נדחית לפיבים בלתי סבירה דרוש הקצאת משאתמטבע הדברים ש

 .חופש המידע

בתקופה שנים פי אודות עבירות מין בקטינים בחלוקה ל שנאספו על נתוניםה ואלו .2

 :הנזכרת
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 :מספר תיקי הפרקליטות שנפתחו בעבירות הנ"ללהלן 

2014 894 

2015 889 

2016 885 

2017 949 

2018 1,059 

 

 כתבי אישום. מתוכם: 156-הוגשו ע"י הפרקליטות כ 2014שנת ב

 138 הרשעה

 4 זיכוי

 1 ללא הרשעה

 1 נמחק/ בוטל

 1 חזרה מכ.א

 3 למתנה

 1 צורף / אוחד לתיק אחר

 7 הפסקת הליכים

 

 כתבי אישום. מתוכם: 135-, הוגשו ע"י הפרקליטות כ2015בשנת 

 103 הרשעה

 6 זיכוי

 4 ללא הרשעה

 6 נמחק/ בוטל

 2 חזרה מכ.א

 9 מתנהל

 1 צורף / אוחד לתיק אחר

 4 הפסקת הליכים
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 כתבי אישום. מתוכם: 102-, הוגשו ע"י הפרקליטות כ2016בשנת 

 66 הרשעה

 4 זיכוי

 2 ללא הרשעה

 1 נמחק/ בוטל

 2 חזרה מכ.א

 23 מתנהל

 1 צורף / אוחד לתיק אחר

 3 הפסקת הליכים

 

 כתבי אישום. מתוכם: 116-, הוגשו ע"י הפרקליטות כ2017בשנת 

 46 הרשעה

 4 זיכוי

 2 ללא הרשעה

 1 נמחק/ בוטל

 4 חזרה מכ.א

 50 מתנהל

 3 ורף / אוחד לתיק אחרצ

 6 הפסקת הליכים

 כתבי אישום. מתוכם: 88-, הוגשו ע"י הפרקליטות כ2018בשנת 

 11 הרשעה

 - זיכוי

 - ללא הרשעה

 - נמחק/ בוטל

 - חזרה מכ.א

 76 מתנהל

 - צורף / אוחד לתיק אחר

 1 הפסקת הליכים
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בתקופה  צאות ההליךמציגים את תוהנתונים להלן הסדרי הטיעון, לבקשתך בקשר ל .3

שייתכן וכתב האישום שלהם הוגש תשומת הלב כי מדובר בתוצאות של הליכים הנבדקת. 

 לפני התקופה הנבדקת.

שנת גזר 
 הדין

מספר הליכים עם 
 הסדרי טיעון

2014 127 

2015 135 

2016 125 

2017 97 

2018 78 

זו לבית המשפט  ור כנגד החלטהיש בידך לעת חופש המידע לחוק 17הודיעך כי לפי סעיף הנני ל

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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