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ן   – מחקר    ענף   מנהל תכנו

 ניסן תש"פ  :  תאריך 

  05.04.20 

:ענף מחקר:חוק  1:נציבות   :  תיק

 חופש המידע:מענה שנשלח 

 25147820 :  אסמכתא 

 לכבוד 

 הגב' ספיר יהב 

 התנועה לחופש המידע  -משנה 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ג.נ.,              

 מידע אודות יח' צורנדון: ה

 09.03.20-סימוכין: מכתבך מ                                                             

 

 למכתבך שבסימוכין הריני מתכבדת להשיבך: 

ביחידה: .1 המפקחים  קציני      מספר  מספר  את  חוץ  גורמי  בפני  חושפים  אנו  אין 

הפיקוח /המפקחים בפועל שכן חשיפת הנתון עלולה לשבש את יכולותיה לבצע  

בין   היחס  אודות  ללמד  כדי  בו  ויש  הציבור מאחר  בביטחון  לפגוע  ואף  תפקידה 

קציני הפיקוח למפוקחים ומתוך כך אודות תדירות ואופן הפיקוח.  בהקשר זה  

החוק( "רשות   –)להלן    1998תשנ"ח   -( בחוק חופש המידע  1)א( )    9סעיף נציין את  

( מאלה:   אחד  שהוא  מידע  תמסור  לא  חשש  1ציבורית  יש  בגילויו  אשר  מידע   )

לפגיעה ..... בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם " ובנוסף נציין את  

(  1"רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה: )  (  1)  )ב(  9סעיף  

גילויו עלול לשבש את הת פקוד התקין של הרשות הציבורית או את  מידע אשר 

 "יכולתה לבצע את תפקידיה;..

היחידה .2 צור  :  תקציב  לאגף האסיר יחידת  וכפופה  עצמאית  בתי    איננה  בשירות 

ופועלת במסגרתו. מתוך כך, התקציב המוקצה לה הינו חלק מתקציב אגף    הסוהר

נוכח    וכד',    האסיר הבנוי מרכיבים שונים ובכללם משכורות, רווחה, טיפול באסיר 

לא   ליחיד האמור  המוקצה  התקציב  את  "לצבוע"  צור  ניתן  פעילויות    ת  לצורך 

וכד'. אמצעים  סעיף  מבצעיות,  את  נציין  זה  המידע,  3)  8  בהקשר  חופש  בחוק   )

החוק(  "רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע    – )להלן    1998-תשנ"ח  

ם, התברר לה שלא ניתן לאתר  ( לאחר שנקטה אמצעים סבירי3באחד מאלה: " )

 את המידע או שאינו מצוי ברשותה". 
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  :מספר המפוקחים בחלוקה לשנים .3

 סה"כ  שנה 

2014   986   

2015   1,051 

2016   1,159 

2017   1,127 

2018   1,302 

2019   1,317 

 

 מהם מוגדרים כפדופילים.  48%מתוך מס' המפוקחים נכון לכתיבת שורות אלה  .4

 

ו' בנוגע לרמת המסוכנות ומתוך זאת, מספר המגודרים  –מענה לשאלותייך בסעיפים  ה'  .5

 . 29.3.20 -תאריך ל נכון  כפדופילים בכל אחת מהרמות.

רמת 

 מסוכנות

מוגדרים  סה"כ

 כפדופילים 

 288 527   גבוהה

   בינוני

   גבוהה

229 97 

 121 284   בינוני

  בינוני

   נמוך

167 76 

  נמוך

   בינוני

89 35 

 8 14 ך נמו

  

הקריטריונים לחלוקה למסוכנות והגדרתן הינה עפ"י המרכז להערכת מסוכנות מרכז   .6

 בריאות הנפש השייך למשרד הבריאות.
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 נות של מי שהשתחררו בשנה האחרונה: מידת המסוכ .7

רמת 

 מסוכנות 

 סה"כ 

 188 גבוהה 

   בינוני

    גבוהה

61 

 81     בינוני

 48   נמוך  בינוני

 30   בינוני נמוך

 0   נמוך

 

 

 מפוקחים עם עבירות מין חוזרות.   214מבין המפוקחים שלעיל נכון להיום   .8

 מוגדרים כפדופילים.  101מתוך זאת  .9

 

 

ומתוך זאת, מספר ההפרות שבוצעו על ידי פדופילים בשנים    מספר ההפרות שבוצעו  .10

2020-2014 :  

סה"כ   שנה 

 הפרות 

שבוצעו   הפרות 

 ע"י פדופילים 

2014 401  3 

2015 505 44 

 

2016 

734 118 

 

2017 

778 141 

 

2018 

820 180 

2019 1.127 279 

טרם  2020

 הסתיימה 
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 סמכויות עיכוב/מעצרנוכח העובדה כי  –מספר המעצרים שבוצעו על ידי יחידת צור  .11

 - 2019. מספר העיכוב/מעצר שבוצעו  בשנת  2019נתנו לקציני הפיקוח בשנת  

 עיכובים/מעצרים.  309 

המקצועי,   .12 הגורם  מול  שערכנו  של  מבדיקה  המעצרים  מספר  את  בידנו  אין 

( בחוק  3)  8בהקשר זה נציין את סעיף    ,יחידת צורבוצעו על ידי  אשר     פדופילים

החוק(  "רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה    –)להלן    1998-חופש המידע, תשנ"ח  

( לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא  3לקבלת מידע באחד מאלה: " )

 ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה". 

 לא    – כבמוקש בסעיפים קות הדקפפטילבקשתך לקבלת מידע בעניין מספר זרי .13

   1998,-( בחוק חופש המידע תשנ"ח5)  8רלוונטי לשב"ס, בהקשר זה נציין את סעיף 

 . המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת......"

 תקציב השיקום לעברייני מין ואופן השיקום  אינו באחריות שרות בתי הסוהר מן   .14

 הטעם כי אין המדובר באסירים אשר  כלואים במשמורת שב"ס. ככל וקיים תקציב  

 בהקשר זה שיקום לאוכלוסייה המדוברת  ניתן לפנות לרשות לשיקום  האסיר. עבור  

 , המידע נוצר בידי רשות  1998-ח( בחוק חופש המידע תשנ" 5)  8נציין את סעיף 

 ציבורית אחרת .....( . 

 ההסמכה עוברים במהלך קורס  קציני הפיקוח עוברים קורס הסמכה כקציני פיקוח,  .15

 מס  לא מבוטל של הכשרות  מקצועיות.  

ם המקצועי אין במערכת הממוחשבת הגדרה של עבירת  מבדיקה שערכנו מול הגור .16

על    בידנו לספק המידע המבוקש אודות  מס' הכלואיםפדופיליה, נוכח האמור אין   

את סעיף בהקשר זה נציין    נים חוזרים. בהקשר זה נצייןי פדופיליה בחלוקה לעברי

החוק(  "רשות ציבורית   – )להלן    1998-( בחוק חופש המידע, תשנ"ח  3)  8את סעיף  

( לאחר שנקטה אמצעים  3רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה: " )

 רים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה". סבי

 

 בברכה,                   

 )חתום במקור(             

 עו"ד אילנה איבגי, ר/כ     

 בשם הממונה על חופש המידע 


