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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0202נובמבר,  5                ,         "ח חשון, תשפ"אי           
 026666602: סימוכין 
   52555(: י"מש) פניות תיק' מס 

 לכבוד
 עו"ד עביר בכר

 דוא"ל באמצעות
info@kayan.org.il 

 
 ,ח.נ.

 522002 מידע חופש' מס

 

: מידע אודות נשים ערביות 522002בקשת חופש מידע  -מענה משלים :הנדון
 0202-0205עבירות רצח והמתה בשנים קורבנות 

 :ל בסימוכין 

 0262660202פנייתך מיום 
 2662960202מענה מטעמנו מיום 

 0262860202פניה נוספת מיום 
 

 

בין  שנרצחו נשים ערביותרצח מידע אודות  ביקשת שבסימוכיןהנוספת  בפנייתך .1

 בבקשתך., כמפורט 0202 -0220השנים 

 

בפילוח של "יהודי" אל מול "לא ראשית יובהר כי משטרת ישראל מוסרת נתונים  .2

לפגיעה בביטחון הציבור או בביטחונו וחשש  חשש לתיוג אוכלוסיות, וזאת מיהודי"

 (2889-( לחוק חופש המידע )התשנ"ח2)א()8  ףסעי, בהתאם לאו בשלומו של אדם

, הקובע כי רשות ציבורית לא תמסור מידע אשר בגילויו יש חשש )להלן: "החוק"(

 .לפגיעה בבטחון הציבור, או בבטחונו, או בשלומו של אדם

 

 אלימות בעניין מטעמה מי או המנוחה מצד תלונה התקבלה בהם מקריםבנוגע ל .3

 . מענה למבוקש -הרשומה מטה בטבלה מפורט -כלפיה שהופעלה

 
 אין. להפיקו ניתן לא אשר בנתון מדובר – מאיימת הטרדה וצווי הגנה צוויבנוגע ל .4

 בידי הקיימת המאיימת וההטרדה ההגנה צווי כמות אודות נתון המשטרה בידי

 או הגנה צווי לרוב משטרת ישראל מודעת. ( לחוק5) 9, בהתאם לסעיף גברים6נשים

 מדווחים אשר מקרים, אלה צווים של הפרה  ישנה בהם במקרים רק מאיימת הטרדה

 . הפרה על תלונה במסגרת
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אנו דוחים בקשתך  -לרצח קודם אלימות6איומיםקודמות בגין  תלונותבנוגע למס'  .5

לקבלת מידע זה, שכן היות ומדובר במס' קטן הרי שבמסירת נתון זה קיים חשש 

 לא ציבורית רשות כי בעהקו, (5( )א) 8 לסעיף בהתאםלזיהוי ופגיעה בפרטיות, זאת 

 .בפרטיות פגיעה מהווה גילויוש מידע תמסור

 

וכן בנוגע  רצח פרשת על פרסום איסור צו לגביהם קיים עדייןבהם  מקריםבנוגע ל .6

אשר מוזן  סטטיסטי בנתון מדובר לא – פרסום איסור צו עדיין קיים בהם תיקיםל

 -על כל תיק ותיק אופן ידניביש צורך לעבור על באופן מחשובי ולצורך הפקת המידע 

( לחוק, הקובע כי 2) 9עיף בהתאם לסדבר אשר כרוך בהקצאת משאבים בלתי סבירה, 

רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר הטיפול בה מצריך הקצאת 

  משאבים בלתי סבירה.

ה הרשומ בטבלה מפורט -(אחר כלי או סכין) חד בכלי בוצעאשר  הרצח מקריל בנוגע .7

 . מטה מענה למבוקש

 

 . הרשומה מטה מענה למבוקש בטבלה מפורט -בנשק בוצעאשר  הרצח מקריל בנוגע .8

 

 אלימות הפעלת או מחניקה כתוצאה מותה את מצאה המנוחהבהם  מקריםל בנוגע .9

 . הרשומה מטה מענה למבוקש בטבלה מפורט -קשה פיזית

 

והמקרים  המנוחה של משפחה בני שהיו חשודים ונעצרו נחקרובהם  מקריםל בנוגע .11

 מידע זה, להפיק ניתן לא – משפחה בני שאינם מכרים 6ידידים ונעצרו נחקרו בהם

דבר הכרוך בהקצאת משאבים בלתי  -ותיק תיק כלידנית של  בדיקה ידי על אלא

 דלעיל. 6סבירה כמפורט בסעיף 

( 9( )א)22 סעיף, בהתאם ללמוסרו מנועים שאנו חקירתי במידע מדובר, לכך מעבר

 .( לחוק8)א( ) 22סעיף ו

 

 מרכז הרווחה משרד -לבקשתך אודות הועדה הבין משרדית 9 סעיףבנוגע למבוקש ב .11

 המבוקש המידע קבלתולשם  נשים רצח מקרי לבדיקת משרדיתן הבי הועדה את

( 0) 9סעיף הרווחה בהתאם ל במשרד המידע חופש חוק על הממונה אל לפנות יךיעל

ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר המידע  לחוק, הקובע כי רשות

 נוצר בידי רשות ציבורית אחרת.
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 לא ממגזר לנשים מתייחסיםהמוזכרים לעיל ו הנתוניםמפורט כאמור בטבלה הבאה   .12

 :יהודי

 

 רצח שנה

 נשים

 י"ע

 בני

 זוג

 בוצע שעמו הנשק סוג

 הרצח

 רצח

 נשים

 ממניעים

 שונים

 בוצע שעמו הנשק סוג

 הרצח

 רצח

 שבוצע

 י"ע

 נשק

 חם

 רצח

 שבוצע

 י"ע

 נשק

 קר

 רצח

 שבוצע

 תוך

 שימוש

 באלימות

 רצח

 שבוצע

 י"ע

 נשק

 חם

 רצח

 שבוצע

 י"ע

 נשק

 קר

 רצח

 שבוצע

 תוך

 שימוש

 באלימות

0220 2 2 - 5 20 6 2 0 

0226 6 2 0 5 8 0 0 0 

0222 - - - - 22 0 2 2 

0229 0 - 0 - 20 9 5 2 

0228 0 - 2 2 9 0 2 0 

0202 

)נכון ליום 

22622) 

0 - 2 2 8 6 - 5 

 

 

 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .13

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

 

 

  

 ,"חבב 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע0  
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