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 לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות אירועי אלימות המשפחה  02/802בקשת חופש מידע   :הנדון
  02.0.02פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 נתונים סטטיסטיים אודות תלונות אלימות במשפחה כמפורט להלן:  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
i.  0206בחלוקה לחודשים, החל משנת  022מספר התלונות שהגיעו למוקד 

 א. תלונות שנוגעות לאלימות במשפחה;
 תלונות שנוגעות לאלימות נגד נשים במשפחה;ב. 

 ג. תלונות שנוגעות לתקיפה מינית במשפחה;
 

ii.  מתלונה אחת במהלך  מספר המקרים שבהם מדובר היה באותו נילון וכן מספר הנילונים שלגביהם, ככלל, הגיע למעלה
 .השנים הללו, בחלוקה למספר התלונות

 
iii.  0206קבל בחלוקה לחודשים, החל משנת לביקשת  לבקשתך , 0שציינת בסעיף באשר לסעיפי החוק : 

 ביחס לכל אחד מהסעיפים; מספר התיקים שנפתחוא. 
 ביחס לכל אחד מהסעיפים; מספר התיקים שנסגרוב. 
 ביחס לכל אחד מהסעיפים מספר כתבי האישום שהוגשוג. 

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

 
לבקשתך , לא ניתן לבצע פילוח במערכת המוקדים בהתאם  - 022לקבלת מספר תלונות שהגיעו למוקד  ךבמענה לבקשת .3

ובו נתוני אירועי תגובה ) מוקד  כנספח א'  קובץמצ"ב  , "אלימות בני זוגלפי הסיווג "קיים אירוע תגובה  במערכת המוקדים 
שביקשת . לאור האמור אנו דוחים חלקית בקשתך בסעיף זה בחלוקה לחודשים ולשנים ימות בני זוג ( של אירועי אל022

 .   0889 –, תשנ"ח ( לחוק חופש המידע5) 9בהתאם לאמור בסעיף 
 

מצ"ב קובץ  -מספר תיקים שנפתחו , מספר תיקים סגורים ומספר כתבי אישום מספר תיקים לנילון,  במענה לבקשת לקבלת  .4
באשר לתיקי רצח מצ"ב נספח ג' בו שתי טבלאות , הראשונה . ביחס לנתוני תביעה בלבד המידע המבוקש בו כנספח ב' אקסל 

כוללת כמות מקרי רצח נשים בפילוח לפי שנה וחודש , והשנייה כוללת כמות מקרי רצח נשים ע"י בן זוג /קרוב משפחה 
 בפילוח לפי שנה . 

 
קים סגורים בעבירת רצח עליך לפנות , ככל שאתה חפץ בכך , לממונה על חופש המידע לעניין כמות כתבי אישום וכמות תי
המוסמך להגיש מאחר והפרקליטות היא הגורם  0889 –( לחוק חופש המידע , תשנ"ח 0) 9בפרקליטות בהתאם לאמור בסעיף 

 כתבי אישום או לסגור תיקים בעבירת רצח . 
 

 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .5
 זו הודעה קבלת ממועד יום 20

  

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע8הממונה  על  חופש  המידע 
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