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 142753317 סימוכין:
 31674 ית״צ: תיק מט׳

5028 מט׳ המידע חופש
לכבוד

עו״ד מן, אלעד מר
 ״הצלחה״ יועמ״ש
בדוא״ל

יח.נ.
 אודות סטט>סט»מ 0>נמונ לת1למ 5028 המידע חופש שת17ב

 >מ1ומעוב עצורים חשודים של התאבדות וניסיונות דו>ות1התא הנדון:
המשטרה שבחזמת
30.7.2017 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 וניסיונות התאבדות אירועי אודות סטטיסטיים נתונים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 במתקן בשהות ו/או המשטרה שבחזקת אחר אדם וכל מעוכבים עצורים, חשודים, של התאבדות
 המשמעתיים ההליכים פירוט וכן, האירוע, מועד ולרבות תפקיד ובעלי שוטרים לרבות משטרתי,
שיושמו. והמסקנות משטרה אנשי עד והאחרים

חלקי באופן לרשותך המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

 והתחקיר האירוע תיאור האירועים, מועדי קרי: על-ידך, המבוקשים הפרטים מן וחלק מאחר .3
 לזיהוי להביא עלולים המשמעתיים, ההליכים ופירוט האירוע אירוע בו המתקן זהות אליו, הנוגע

 לפילוח בקשתך דוחים אנו בפרטיותם, לפגיעה ולהביא חשודים ו/או העצורים ו/או השוטרים
 ״החוק״(, :)להלן 1998התשנ״ח־ המידע, חופש לחוק (3)א()9 לסעיף מופנה הנך זה בעניין כאמור.

 הפרטיות, הגנת בחוק כאמור בפרטיו, פגיעה מהווה שגילויו מידע תמסור לא ציבורית רשות לפיו,
.1981התשמ״א־

 זאת, עם יחד החלטה. בהם נתקבלה וטרם מתבררים עדיין מהמקרים חלק כי יודגש כמו־כן,
 מונה לא או מונה והאם לשנים בחלוקה האירועים כמות אודות מידע בידיך להעמיד החלטנו

.09.04.01 מס׳ המשטרה בפקודת כמתחייב בודק, קצין

 בשגיט משטרתי במתקן משטרה איש של התאבדות או ההתאבדות ניסיונות לכמות באשר .4
2014-2017 -

 קבו״ד מונה האירוע, בעקבות משטרתי. במתקן משטרה איש התאבדות של בודד מקרה קיים
 מהגורמים. מי כלפי משמעתיים צעדים ננקטו לא הקבו״ד, בסיום .09.04.01 מפה״ט כמתחייב

 כאמור לפרטיות בזכות לפגיעה מחשש נוספים פרטים בידיך נמסור לא לעיל, 3 בסעיף כאמור
לחוק. (10)ב()9 בסעיף כאמור שנפטר, אדם של הפרט בצנעת לפגיעה ומחשש לחוק (3)א()9 בסעיף
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:והתאבדות התאבדות לניסיון בחלוקה הנתונים רצ״ב

*2017 2016 2015 2014 שנים
־8 -7 6 - ־8 אירועים סה״ב

ניסיון 7 ניסיון 5 ניסיון 2 ניסיון כולם
התאבדות התאבדות התאבדות התאבדות

1
התאבדות

התאבדות 2 התאבדות 4

3 4 4 4 משמעתיים צעדים ננקטו בחם אירועים
4 הסתיים טרם בעניינם הטיפול

- בתחקירים לעיין לבקשתך באשר .5
 בתיקי לעיון בקשתך דוחים אנו תחקירים. בוצעו ולא בודקים קצינים מונו האירועים לכלל בנוגע

 משום וכן, דלעיל, 3 בסעיף כאמור לפרטיות, בזכות לפגיעה מחשש זה, חוק עפ״י הבדיקה
 כאמור שנפטר, אדם בצנעת לפגיעה ומחשש לחוק (4)ב()9 בסעיף כאמור פנימי במידע שמדובר

 של התקין בתפקודה לפגיעה חשש זה מידע במסירת שיש משום וכן, לחוק, (10}ב()9 בסעיף
 שבידי ואמצעים עבודה שיטות לגילוי חשש ויש היות לחוק, (1)ב()9 בסעיף כאמור המשטרה,
המשטרה.

 שכותרתה 09.04.01 הארצי המטה בפקודת מוסדר בודק קצין ומסמכי בתיקי עיון זאת, עם יחד
 )רצ״ב לפקודה 27 בסעיף כאמור בבקשה לפנות ובאפשרותך בודקות״ וועדות בודקים ״קצינים
לעיונך(.

 בשבתו בלוד, מרכז המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא ,6
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהמ״ש
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