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 ט"ז שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  11

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0036תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (14/01/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 10 -, בבפרט בישוב שפרעםובכלל  במגזר הערביביחס לנישואי קטינות  נתונים סטטיסטייםלקבל 

 שנים האחרונות. 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

; או נתונים שפרעםישוב נישואי קטינות בביחס לסטטיסטיים כלליים בל נתונים לבקשתך לק .1

, הריני להשיבך כי המערכת הממוחשבת שבשימוש אינה בדבר גירושין של קטינות בכלל

ולכן לא ניתן לאתר את המידע באופן ממוחשב.  או לפי גירושין מאפשרת פילוח לפי ישובים

בדיקה בכלל התיקים העוסקים בנושא זה, בדיקה אשר  באיתור ידני ופרטני בתיקים, יחיי

( 3)8י סבירה. לפיכך, לעניין זה, בקשתך נדחית לפי סעיפים וודאי תדרוש הקצאת משאבים בלת

 ( לחוק חופש המידע. 1)8-ו

אשיבך כי בידנו  ,במגזר המוסלמיעל נישואי קטינות  לבקשתך לקבל נתונים סטטיסטיים .2

  בלבד:  2018 -ו 2017יסטי עבור שנת מידע סטט

 ה נישואין אחד שלמקרבפני רושם נישואין מטעם בית דין שרעי נישאו , 2017בשנת  .2.1

נישואי שרו בתי הדין השרעיים יתיקים בהם אכמות ה, לעומת זאת; קטינים וקטינות

 . 687 הואמחוץ לכותלי בית הדין ינות שנערכו קטינים וקט

 . ין מטעם בית הדין השרעיבפני רושם נישואקטינים וקטינות לא נישאו  ,2018שנת ב .2.2

השרעיים נישואי קטינים וקטינות שרו בתי הדין יתיקים בהם אלעומת זאת, כמות ה

 . 445הוא מחוץ לכותלי בית הדין שנערכו 
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אסור לרושם הנישואין לערוך נישואין של כי , אשיבך קטינותנישואי הסכם לשאלתך בדבר  .3

כן, לא ייתן  כמו ולכן לא קיים בידנו הסכם כאמור. 18לגיל קטינים או קטינות שהם מתחת 

הדבר מהווה עבירה לפי חוק גיל הנישואין התשנ"י הואיל ו קאדי היתר נישואין לקטינים כאלה

 לחוק העונשין. 182, וסעיף 1950

הצעה ) רצון הצדדיםהנישואין הנו חוזה שנשען על , אשיבך כי הכפינישואין בלשאלתך בעניין  .4

בל מקאדי בית הדין השרעי. רושם רושם הנישואין מכוח הסמכות שק ל ידיוקיבול( שנערך ע

לחוק  34בנוכחות שני עדים )סע ו הנישואין מוודא ששני בני הזוג מעוניינים להינשא אחד לשני

 לפיכך אין בידנו נתונים ביחס לנישואים בכפייה. המשפחה העותמאני(. 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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