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ח.נ.

פשיעה ונתוני אלמ״ב אודות מידע :243/20 מידע חופש בקשת הנדון:
18/03/2020 מיום פנייתך :ל בסימוכין

הבא: המידע לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

:הקורונה משבר בתקופת 100 למוקד ופניות במשפחה אלימות לגבי א.

 1 למן שבוע מדי שהתקבלו במשפחה אלימות עבירות על דיווחים מספר (1

;ישובים לפי בחלוקה המענה, מתן ליום ועד 2020 בינואר

 ,בחלוקה האמורה בתקופה חודש בכל 100 למוקד אזרחים פניות מספר (2

;מחוזות לפי

 ,בחלוקה האמורה בתקופה חודש בכל 100 למוקד אזרחים פניות מספר (3

השבוע; ימות לפי

 1 למן שבוצעו העבירות מספר - 2020 של הראשון ברבעון פשיעה נתוני לגבי ב.

 סוגי לפי וכן יישובים לפי ,בחלוקה המענה מתן ליום ועד 2020 בינואר

 סוגי עשרת ,את הפחות ,לכל שיכלול הניתן ככל רב ,בפירוט ,וזאת עבירות

:הבאים העבירות

;ביטחון עבירות •

_________________________________________;המוסר כלפי עבירות • 
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;רכוש כלפי עבירות •

;גוף נגד עבירות •

;מין עבירות •

;מרמה עבירות •

;אדם נגד אחרות עבירות •

;ציבורי סדר עבירות •

;רישוי עבירות •

העבירות. שאר •

 להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

לבקשתך.

אקסל: קבצי 2 זה למענה מצ״ב .3

 מעודכן ללשוניות, בחלוקה -ב׳1 ו- .1-א'.1 בסעיפים המבוקש המידע פירוט •

.22/03/2020 ליום

.21/03/2020 ליום מעודכן ,3 +2-א'.1 בסעיפים המבוקש המידע פירוט •

 המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאית הנך כי לידיעתך מובא .4

 קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש בשבתו בירושלים,

זו. הודעה

בב״ח,

 עו״ד ארקוס, יניב רפ״ק
 ארצי ציבור תלונות מדור קצין

המידע חופש על הממונה ע/
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