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  לכבוד 

 מיטל כץ עו"ד הממונה על העמדת המידע לציבור, 

 ,רד המשפטיםמש

 , ירושלים 29דין -צלאח א

 

 שלום רב, 

 

 1998 -בקשה לקבלת נתונים לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 
בקש לקבל מידע מפורט לגבי  נ  (,"החוק")  1998-חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות   .1

 .  האכיפה של העבירה הנלוות לזנות

 :  בחלוקה לפי מחוזות 2020-2017עבור השנים , נבקש לקבל את המידע הבא .2

 ,סחר בנשיםזנות ול, בעניין עבירות שונות הקשורות לשהועברו מהמשטרה  התיקיםכמות   .2.1

נסגרו ללא הגשת כתב   הוגש כתב אישוםמהם  כמה  ב וכמה  ומה היו תוצאות ההליכים 

הנתונים  אישום.   את  לקבל  בטבלהנבקש  הבקשה  המבוקשים  בסוף  טבלה  ב  המצורפת 

 . שנהלכל מחוז ולכל  נפרדת

  וכמה ניתנו בפועלהתבקשו על ידי פרקליטות המדינה  אתרי אינטרנט  ים לחסימת  וצו כמה   .2.2

חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר בהתאם ל  2017-2020בין השנים  

,  202  פיםלפי סעי בשל היותו חיוני לביצוע אחת או יותר מהעבירות    2017- אינטרנט, תשע"ז

או כדי למנוע חשיפה   1977-לחוק העונשין, התשל"ז  225)ב(, או 214ד, 205ג)א(, 205א, 205

של משתמשים בישראל לפעילות שלו הייתה נעשית בישראל הייתה עבירה לפי סעיפים 

 ? נבקש לקבל את הנתונים בחלוקה לשנים. אלה

התשנ"ח  .3 המידע,  חופש  לחוק  המסמכים ,1998-בהתאם  או  הנתונים  את  לקבל  בקבצים   נבקש 

 . רי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים( או קבצי טקסט בExcel) CSV אלקטרוניים ובפרט קבצי

לסעיף   .4 התשנ"ט6בהתאם  )אגרות(,  המידע  חופש  לתקנות  האמור  1999-)ב(  על  העונה  עמותה   ,

עמותת עצו"מ, תחתיה פועל המטה למאבק  בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון ש

, שהציגה אישור  1980-היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם  בסחר בנשים,

היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש,   –ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית  

ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם    150אני מתחייבת לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של  

 סכמתי להמשך הטיפול בבקשה.סכום גבוה יותר, נדרשת מראש ה

יאוחר   .5 ולא  האפשרי  בהקדם  זו  לבקשה  להשיב  עליכם  המידע  חופש  חוק  פי  על  להזכירכם, 

א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה 6משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
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 שנת _____ במחוז _________ נתונים עבור 

עבירה )הס' בחוק העונשין  

 ( 1977-תשל"ז

  מספר

  התיקים

שהועברו  

 מהמשטרה 

מספר  

  התיקים

שנסגרו  

מחוסר  

 אשמה

מספר  

  התיקים

שנסגרו  

בשל 

  היעדר

 ראיות 

מספר  

  התיקים

  כיוון שנסגרו  

נסיבות  ש

אינן   העניין 

מתאימות  

 להעמדה לדין 

מספר  

התיקים  

הוגש   בהם 

כתב 

אישום  

לבית  

 המשפט 

מספר  

התיקים  

שנסתיימו  

בעסקת  

טיעון/הסדר  

הכוללת  

 הרשעה 

מספר  

התיקים  

שנסתיימו  

בעסקת  

טיעון/הסדר  

כוללת   שלא 

 הרשעה 

מספר  

התיקים  

שנסתיימו  

בהרשעת  

 הנאשמים 

מספר  

התיקים  

שנסתיימו  

בזיכוי  

 הנאשמים 

מספר  

תיקים  

טרם  בהם 

הסתיימו  

ההליכים  

 המשפטיים

           . סרסרות למעשי זנות 199

למעשי  )ב(    199 סרסרות 

 זנות בנסיבות מחמירות 

          

           ( 199ב סרסרות בקטין ) 203

לידי    201 אדם  הבאת 

 מעשה זנות 

          

לידי  203 אדם  הבאת  )א( 

זנות     ( 201ס'  )מעשה 

 בנסיבות מחמירות 
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לידי  203 קטין  הבאת  ב 

 ( 201מעשה זנות )לפי 

          

אדם    202 לידי  הבאת 

 עיסוק בזנות 

          

לידי  203 אדם  הבאת  )א( 

בזנות     ( 202ס'  )עיסוק 

 בנסיבות מחמירות  

          

לידי  203 קטין  הבאת  ב 

 ( 202עיסוק בזנות )לפי ס' 

          

           ג צריכת זנות מקטין 203

לשם    204 מקום  החזקת 

 זנות 

          

לשם    205 מקום  השכרת 

 זנות 

          

א205 פרסום  א  יסור 

בדבר   מידע  ומסירת 

 זנות של קטין שירותי 

          

בדבר  205 פרסום  איסור  ב 

 שירותי זנות של בגיר 
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של  205 פרסום  איסור  ד 

 הצעה לעיסוק בזנות 

          

לדור    208 לקטין  המניח 

 בבית זנות 

          

בבני  5א)א()377 הסוחר   )

לידי   הבאתו  לשם  אדם 

 מעשה זנות 

          

בקטין  377 הסוחר  א)ב( 

מעשה   לידי  הבאתו  לשם 

 (( 5א)א()377זנות )לפי 

          

לעזיבת  ב  376 גרימה 

 המדינה לשם זנות  
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