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משטרת
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המשפטית
היועצת
לשכת
מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע
20-0206202
טלפון:
20-0989905
פקס:
 82דצמבר8282 ,
י"ג טבת ,תשפ"א,
סימוכין087272282 :
מס' תיק פניות (מש"י)22208 :
מס' חופש מידע 0872782

לכבוד
עמותת עצו"מ
באמצעות דוא"ל:
ayelet.dayan@outlook.com
שלום רב,
בקשת חופש מידע  :0872782אכיפה ורישום פלילה עבירה סעיף 800
הנדון( :ג) לחוק העונשין
בסימוכין ל:
.1

פנייתך מיום 2222020202

בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך מידע מפורט לגבי האכיפה של סעיף
( 020ג) לחוק העונשין – "הנמצא במקום כלשהו לשם עיסוק בזנות ,בנסיבות
שיש בהן משום מטרד לדרי הסביבה או הפרעה לתנועה בדרכים" ,כמפורט
להלן:
א .כמות החקירות שנפתחו בעניין סעיף ( 020ג) לחוק העונשין וכמה מהן נסגרו
או הועברו לפרקליטות ,בכל אחת מהשנים  . 2017-2020מבוקש לקבל את
המידע בחלוקה למחוזות.
ב .מספר האנשים אשר נכון להיום קיים רישום פלילי בגין סעיף ( 020ג) לחוק
העונשין .מבוקש לדעת עבור כמה מהאנשים מדובר ברישום בגין תיק סגור,
עבור כמה מדובר ברישום עם הרשעה ועבור כמה מדובר ברישום בנוגע לתיק
פתוח.
ג .מספר האנשים שקיים עבורם רישום פלילי בגין סעיף ( 020ג) לחוק העונשין
וקיים עבורם רישום פלילי נוסף בגין עבירות אחרות.

 .2לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים החלטנו להיענות
לבקשתך.
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .5402279
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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 .3מצ"ב למענה זה  5קבצי אקסל הכוללים את המידע המבוקש ,עפ"י כותרות
הקבצים.
 .4מובא לידיעתך כי הנך רשאי לעתור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי
בירושלים ,בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך  20יום ממועד קבלת
הודעה זו.

בברכה,

עו"ד
רפ"ק יניב ארקוס,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע 7הממונה על חופש המידע

כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .5402279
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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