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ישראל
 בלמס -המשפטי
היועץ
לשכת
מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע
20-0206202
טלפון:
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פקס:
 81מרץ 9182
,
י"א באדר ב' ,התשע"ט
סימוכין91377782 :
מס' תיק פניות (מש"י)09321 :
מס' חופש מידע 89/682

לכבוד
עו"ד אלעד מן – עמותת הצלחה
במייל elad@man-barak.com :
שלום רב,
הנדון :בקשת חופש מידע  89/682לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות עבירות נגד
קבלנים ואתרי בניה
בסימוכין ל :פנייתך מיום 89.0.88
.1

בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידייך כמות התיקים שנפתחו החל משנת  0282ועד היום בעבירות
איומים  ,סחיטה באיומים  ,היזק לרכוש נגד קבלנים ואתרי בניה (לרבות עבירות שידול  ,סיוע וניסיון )
בפילוח לפי תאריך ,מקום  ,וניתוח כמותי לפי מגזרים (ערבים  ,יהודים וכו').

.2

לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים החלטנו להיענות לבקשתך באופן חלקי .

.3

אין אפשרות להפיק המידע המבוקש לפי קורבן "קבלנים" או "קבלן" יחד עם זאת הפקנו הנתונים
המבוקשים לפי מקום ביצוע העבירה "אתר בניה" .

.4

מסירת נתונים בפילוח לפי דת/מגזר עלולים להוביל לתיוג אוכלוסיות בהיבטי פשיעה ולפגיעה
ברגשותיהן של אוכלוסיות שונות .מעבר לכך ,תיוג זה עלול לגרור פגיעה בשלום הציבור ובטחונו
כתוצאה מתגובות האוכלוסייה הרלוונטית לתיוגה .נוכח האמור אנו דוחים חלק זה של בקשתך
בהתאם לאמור בסעיף ( 8א)( )8לחוק חופש המידע  .יחד עם זאת הפקנו נתונים לפי יהודי  /לא יהודי .

.5

מצ"ב טבלה כנספח א' בה נתונים אודות העבירות המבוקשות לפי מקום ביצוע העבירה "אתרי בניה"
בפילוח לפי שנה ומחוז.

.6

מצ"ב טבלה כנספח ב' בה נתונים אודות העבירות המבוקשות לפי מקום ביצוע העבירה "אתרי בניה"
בפילוח לפי שנה ,מחוז ,ודת החשוד יהודי  /לא יהודי .

.7

מובא לידיעתך כי הנך רשאי לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כביהמ"ש
לעניינים מנהליים ,תוך  20יום ממועד קבלת הודעה זו.

בברכה,
עו"ד
רפ"ק חנא קובטי,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע6הממונה 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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