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 judiciaryquality@gmail.com :באמצעות הדוא"ל

 

 מר פורמנובסקי הנכבד, 
 

הנדון: בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 
סימוכין: מכתבנו מיום 2.8.2021 

בקשה מיום 8.7.2021 
 

בקשתך שבסמך לקבלת מידע על אודות "התקשרויות והכשרות שופטים בענייני 

המעונות לנשים מוכות" נבחנה לפי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 (להלן: החוק) 

והריני משיבה לך כדלקמן: 

1. אשר לסעיפים 1 ו-7 לבקשתך להלן המידע שאותר ביחס לשנים 2020-2014:  

א. השתלמות בת שלושה ימים (בין התאריכים 4-6.1.2016) של המרכז להכשרה 

ולהשתלמות שופטים בנושא "אלימות נגד נשים במשפחה" – ההשתלמות נוהלה על 

ידי כב' השופט גלעד נויטל (כתוארו אז) וכללה סיור לשופטים במקלט לנשים מוכות 

וילדיהן ובמרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בויצ"ו ירושלים בתאריך 5.1.16. 

מצ"ב לעיונך רשימת המשתתפים שלקחו חלק בסיורים אלו וכן, תכנית ההשתלמות. 

נוסיף ונציין כי בעבר התקיימו במסגרת המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים 

סיורים נוספים במעונות לנשים מוכות בתדירות גבוהה יותר אלא שאילוצים תקציבים 

הביאו לכך שהמכון נאלץ לטפל בנושאים חשובים רבים ובכלל זה בנושא זה על דרך 

של הבאת מומחים וגורמי מקצוע אחרים, כמו גם שיח ישיר עם נפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית. 

 

למעלה מהצורך נבקש לציין כדלקמן: במסגרת תכניות ההשתלמות של המרכז 

להכשרה והשתלמות שופטים משולבות בצורה רציפה כבר שנים רבות הכשרות לא 

מבוטלות בתחומי האלימות במשפחה ובכלל זה בנושא האלימות בין בני זוג. חלק 
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מההכשרות הן חובה וחלקן רשות. חלק מההכשרות מתקיים בכל שנה וחלק אחת 

למספר שנים ובהתאם ליעדים ואילוצים בתכנון הרב שנתי. חלק מההכשרות עוסקות 

כל כולן במישרין בנושאים אלו (השתלמות שנתית בנושא עבירות מין וסחר בבני 

/ השתלמות בנושא הטרדה מינית, השתלמות  אדם, ימי עיון בנושא זנות, ימי עיון

בנושא אלימות במשפחה). בחלק אחר מההכשרות מתקיים שיח ישיר או עקיף סביב 

נושא האלימות במשפחה והאלימות בן בני זוג במסגרת השתלמויות שונות בהן 

שולבו הרצאות שנוגעות לנושאים הרלוונטיים (השתלמויות שנתיות לשופטי 

המשפחה והנוער, השתלמויות שנתיות לשופטים העוסקים בתחום הפלילי ועוד).  

ב. ביום 4.12.2017 קיימו כל שופטי המשפחה של מחוז המרכז יום עיון במעון לנשים 

מוכות, שבמהלכו הם עסקו בנושא מהיבטים שונים.  

ג. ביום 7.10.2018 קיימו שופטי המשפחה במחוז חיפה ביקור במקלט חירום לנשים 

מוכות בעיר.  

2. אשר ליתר הסעיפים לבקשתך, אשיב כי לא אותר מידע כמבוקש על ידיך למעט המידע 

המפורט לעיל. לפיכך, לא מדובר במידע כהגדרתו בסעיף 2 לחוק.  

3. יובהר, כי העובדה שלא אותר מידע נוסף אין משמעו בהכרח שלא נערכו ביקורים או 

ששופטים לא לקחו חלק בהרצאות ובערבי התרמה בנושא, ואף לא ניתן לשלול כי היה 

קיים מידע מן הסוג שהתבקש, אלא שזה לא אותר או שלא קיים תיעוד ביחס אליו כאמור.  

4. אנו לרשותך ככל שיידרש.  

 

בכבוד רב, 

רונה מסרופי 
היחידה לחופש המידע 

 


