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 - בלמס -
 תהמשפטי                    צתהיוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2222נובמבר,  26      ,                ' כסלו, תשפ"אי    
 222222222: סימוכין 
     62666(: י"מש) פניות תיק' מס 
 622222 מידע חופש' מס 
 

 לכבוד
 גיא זומרמר 

 :ל"דוא באמצעות
zomer@octopus.org.il 

 
 ,רב שלום

 
 

 : מידע אודות התאבדויות622222מענה משלים לבקשת חופש מידע  :הנדון

 :ל בסימוכין 

 0072/70202פנייתך מיום 
 0672970202הודעת דוא"ל מיום 

 0/72970202מיום  פניה נוספת
 )נשלח לכתובת דוא"ל שגויה( 0672270202מענה מטעמנו מיום 

 2072270202מיום בשנית מענה 
 2072270202פניה נוספת מיום 

 

 

נתונים כפי שהתקבלו ומידע  לידיך לקבל ביקשת שבסימוכיןהנוספת  בפנייתך .1

וג מעורבות, ספרמטרים יישוב, , בפילוח עפ"י 2072270202מיום מטעמנו במענה 

 .גיל ותאריך אירוע

 

 להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 .באופן חלקי לבקשתך

 

 נכון) 0202 – /022 השנים בין ים מידעהכולל אקסל קבצי 5 זה למענה ב"מצ .3

 (.0072270202 ליום

 בשילוב הןו( הודעה שנת לפי) בנפרד פרמטר כל י"ע הן הנתונים הופקו כי יובהר

 .מעורבות סוג7 גיל

 מדובר בכל סוגי המעורבויות בתיק )קורבן7 -"גיל עבירה" -עוד יובהר כי בנוגע ל

 יו"ב(.נילון7 וכ
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אנו דוחים בקשתך לקבלת מידע  -האירועבנוגע לפילוח הנתונים עפ"י מועד  .4

בעיקר בשל העובדה כי מדובר ניתוח פשוט של  הנתונים, בפילוח זה שכן 

, עלול להוביל לפגיעה בפרטיות והתחקות אחר זהות במספרים קטנים

 2889-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח5)א()8המעורבים, כפי האמור בסעיף 

 מהווה שגילויו מידע תמסור לא ציבורית רשות כי הקובע, ן: "החוק"()להל

לפי תחנות המשטרה ובפילוח ולפיכך הופקו הנתונים בחלוקה  בפרטיות פגיעה

 .עפ"י חודשים

 

אין בידי הגורמים הרלוונטיים  -עוד יובהר כי כפי שציינו במענה הקודם מטעמנו .5

כלל תיקי מקרי המוות במשטרת ישראל הפילוח עפ"י התאבדויות, אלא 

 )כמצ"ב בקבצים האמורים(.

בהקשר זה יוער כי באפשרותך לפנות אל הממונה על חוק חופש המידע במשרד 

בהתאם הבריאות אשר מרכזים את כלל המידע אודות אובדנות בישראל, 

( לחוק, הקובע כי רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה 0) 9לקבוע בסעיף 

 וצר בידי רשות ציבורית אחרת.לקבלת מידע כאשר המידע נ

 
 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6

 קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו, בירושלים

 .זו הודעה

 
 

 
 

 בברכה, 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע2  
 

http://www.police.gov.il/

