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 : פירוט האירועים הנוגעים לעבירות רצח221801בקשת חופש המידע  :הנדון

 :ל בסימוכין 
 2192890219פנייתך מיום 
 2191290219ארכה מיום 

 
 

פירוט האירועים הנוגעים לעבירות רצח )לרבות  לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך (1

בנוגע לכל שנה ושנה במובחן ובנפרד עבירות השידול, הסיוע והניסיון הנוגעות לעבירות אלו( 

 :בהתאם לחתכים הבאים, ועד ליום מתן המענה לבקשה זו 1.1.0222החל מיום 

קע לו ככל תאריך האירוע, מיקום האירוע )ישוב ורחוב( וכן את תיאור האירוע והר .א

 שידוע )לאומני, פלילי, חברתי9רומנטי או אחר(. 

 . ככל שקייםניתוח כמותי של אירועים כאמור במגזרים שונים )יהודי, ערבי, אחר(,  .ב

בפילוח העבירות של השידול והסיוע, עוד ציינת שאין צורך  2191190219בשיחה עמך מיום  (2

 ות המשטרה.הוסכם עמך כי מיקום פילוח העבירות ייעשה עפ"י תחנ

לאחר ששקלו את האינטרסים ו הרלוונטיים הגורמים על ידי ונבדקה נבחנה בקשתך (3

                                                                                                                                       להיענות לה באופן חלקי. הוחלטהצריכים לעניין, 

על מנת  .2102שנת החל מ מקרי רצחפילוח של  ארצי מעקב -נוגע לפילוח העבירות לשניםב (4

                        .צורך בבדיקה של כל תיק ותיק יהיה -0215שנת לולפלח העבירות בשנים שקדמו לבדוק 

הפקת נתונים  -(בכלל השנים) תאריך האירוע, תיאור האירוע והרקע לול בנוגע -זאת ועוד

 .                                                       בדיקה פרטנית בכל תיק ותיקאף היא   תמחייבאלו 
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 אנו, ועל כן היות ומדובר במאות תיקים, הרי שהדבר יהווה הקצאת משאבים בלתי סבירה

 סבירה בלתי משאבים השקעת לאור זאת הנ"ל, המבוקש המידע לקבלת בקשתך דוחים

 1889-ח"התשנ-המידע חופש לחוק( 1) 9 בסעיף לאמור בהתאם, הנתונים להפקת הנדרשת

 הטיפול כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, )להלן: "החוק"(

 .סבירה בלתי משאבים הקצאת מצריך בה

 רצחהות עביר, המפרט את מאת חטיבת החקירות PDFקובץ למענה רצ"ב לאור האמור, 

ובפילוח  תחנותלחלוקה עפ"י  ,(2191090219נכון ליום ) 2101עד  2102השנים  לפי בחלוקה

 יהודי. למגזר יהודי9 לא

 כדלקמן:פילוח ברצ"ב קובץ אקסל  -"נסיון לרצחעבירות "נתונים אודות ל בנוגע (5

 מרחבים וקבוצות דת.9 תמחוזו, חודשיםו שנים חלוקת האירועים עפ"י, תיאור העבירה

 

 בשבתו, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא (6

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ

  

 
 

 ,"חבב 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע8  
 


