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 סימן לפי עבירות אודות סטטיסטיים נתונים לקבלת 352/19 מידע חופש בקשת
העונשין לחוק י״א פרק ד׳ ן:

6.5.19 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 י״א פרק ד׳ סימן לפי עבירות אודות סטטיסטיים נתונים לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
: להלן וכמפורט 2011-2019 השנים עבור העונשים לחוק

 'לחוק ד סימן תחת ולסעיפים ,לשנים לערים בחלוקה לפריצות בנוגע שהוגשו התלונות מספר א.
העונשין.

העונשין. 'לחוק ד סימן תחת ולסעיפים ,לשנים לערים ,בחלוקה שהתבצעו המעצרים מספר ב.
 ד' סימן תחת ולסעיפים ,לשנים לערים ,בחלוקה פריצה עבירות בגין שהוגשו האישום כתבי מספר ג.

העונשין. לחוק
ההליכים. תוצאות ד.
 של מספרי ,פירוט אישום כתב הוגש ולא חשודים נמצאו או מעצרים בוצעו שבהם למקרים בנוגע .ה

התיקים. לסגירת הסיבות

. חלקי באופן לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 / לישוב בחלוקה שנפתחו התיקים כמות אודות בנתונים תסתפק כי הודעת 19.5.19 מיום אתך בשיחה .3
. מעצר / אישום של סגירה סטטוס על מוותר אתה כי הודעת עוד משטרה לתחנת

: להלן כמפורט המבוקש המידע את בהם קבצים שלושה מצ״ב .4
 גדולים ישובים לפי בחלוקה טיפול סטטוס , התפרצות עבירות אודות נתונים בו א׳ קובץ א.

. בלבד עיריות
. מטפלת תחנה לפי התפרצות בעבירות שנפתחו תיקים אודות נתונים בו ב׳ קובץ ב.
. תחנות לפי בחלוקה טיפול סטטוס , התפרצות עבירות אודות נתונים בו ג׳ קובץ ג.

 כביהמ״ש בשבתו ירושלים המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .5
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים

בברכה,

עו״ד רפ״קחנאקובטיד/
---רציא ציבור תלונות מדורקצי^
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