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רב, שלום

דת מבני השחתת אודות סטטיסטיים נתונים לקבלת 328/19 מידע חופש בקשת הנדון:
מוכין ם פנייתך :ל בסי 29.4.19 מיו

ם פרטי 2014-2018 השנים עבור לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1  להשחתת הנוגעים האירועי
סד / המבנה סוג , המבנה פרטי ) דת מבני מו ה והדת ה ת , משתייך אלי שחתה מהו  , הצתה , )גרפיטי הה

ם ..( חבלה הא ם ננקטו ו תה ומה מהאירוע כתוצאה הליכי ת , שנפתחו )חקירות תוצאתם היי  חקירו
שום כתבי , סגירה ועילת שנסגרו (. אי

ם את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2 שיקולי . חלקי באופן לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים ה

ת נתונים בה א' כנספח טבלה מצ״ב .3 דו ת או ם כמו קי ק גרימת של תי ת נז ס דת למוסדו טטו ס ם , קי  תי
. סגירה ועילות

ת נתונים בה ב׳ כנספח טבלה מצ״ב .4 דו ת או ם כמו קי תי ק גרימת של ה ת נז  צורת לפי בפילוח דת למוסדו
. ועבירה יישוב

ת מידע לך לספק כדי .5 ה הדת אודו ת ואודות המבנה משתייך אלי שחתה מהו  ידנית בבדיקה צורך יש הה
ם כל של קי תי ת המצריך דבר ה שאבים הקצא ם אנו לכך אי , סבירה בלתי מ חי  בקשתך שלך זה חלק דו

ם . המידע חופש לחוק (1) 8 בסעיף לאמור בהתא

מחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6  כביהמ״ש בשבתו ירושלים ה
ם, לעניינים זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליי

בברכה

 עו״ד קובטי, חנא רפ״ק
 ארצי ציבור תלונות מדור קצין

המידע חופש ע£ ע/הממונה

שטרת :מכתבים למשלוח כתובתנו מסה ישראל, מ .9720045 ירושלים 1 גיארח שייח הארצי, ה
שטרה באתר מקוון 0טופ למלא יש קשר: ליצירת  www.police.qov.il בכתובת: המ
1 מתוך 1 עמודירושלים. 3 גנו קלרמון רח' משרדנו: כתובת
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