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 - בלמס -
 תהמשפטי                       צתהיוע                      לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0209אפריל,  91              ,                 , תשפ"אאייר' ח   
 12921109: סימוכין 
     21138(: י"מש) פניות תיק' מס 
 082009 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 עמותת "שוברות שוויון"

 :ל"דוא באמצעות
shovrot.office@gmail.com 

 ,שלום רב
 

 ואלימות על רקע מגדר: פילוח נתוני רצח 082009בקשת חופש מידע  :הנדון

 2232530200פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 2032230200ארכה מיום 

 

, כמפורט 0202שנת  עבור יך המידע הבאלקבל ליד ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

 :להלן

 .זוגן בני בידי שנרצחו נשים מספר .א

 .זוגן בנות בידי שנרצחו גברים מספר .ב

 בת של ברצח מואשם הגבר כאשר - רצח באשמת שנפתחו התיקים מספר .ג

 זוגתו.

 בן של ברצח מואשמת האישה כאשר רצח באשמת שנפתחו התיקים מספר .ד

 .זוגה

 והאישה האשם הגבר כאשר לרצח ניסיון באשמת שנפתחו התיקים מספר .ה

 נפגעת.

 והגבר אשמה האישה כאשר לרצח ניסיון באשמת שנפתחו התיקים מספר .ו

 .נפגע

 הגבר כאשר מחמירות בנסיבות המתה באשמת שנפתחו התיקים מספר .ז

 נפגעת. והאישה אשם

 האישה כאשר מחמירות בנסיבות המתה באשמת שנפתחו התיקים מספר .ח

 .נפגע והגבר אשמה

 .זוגה בן את תקפה שאישה חמורה תקיפה של מקרים מספר .ט

 .זוגו בת את תקף שגבר חמורה תקיפה של מקרים מספר .י
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 סכסוך רקע על המתאבדות הנשים מספר וכן נשים התאבדות נסיונות מספר .יא

 גירושין. או זוג בני בין

 רקע על המתאבדים הגברים מספר וכן גברים התאבדות נסיונות מספר .יב

 זוג. בני בין סכסוך או גירושין

 

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

 .באופן חלקי לבקשתך

 

 נשים. 05 -הנשים שנרצחו ע"י בני זוגםמס'  -בנוגע לסעיף א' לבקשתך .3

 
 לא היו רציחות של גברים ע"י בנות זוגם. -' לבקשתךבבנוגע לסעיף  .4

 
 .תיקי רצח נפתחים על כל מקרה רצח -לבקשתך ד' -ו 'לסעיפים גנוגע ב .5

 
 כאשר לרצח ניסיון באשמת שנפתחו התיקים מספר -' לבקשתךהבנוגע לסעיף  .6

 תיקים. 00 -נפגעת והאישה אשםנה הגבר

 
 האישה אשרכ לרצח ניסיון באשמת תיקיםלא נפתחו  -לבקשתך ו'בנוגע לסעיף  .7

 .נפגע והגבר אשמה

 
המתה בנסיבות מחמירות הכוונה עבירת  -ח' לבקשתך -בנוגע לסעיפים ז' ו .8

 , כמפורט לעיל.לחוק העונשין 052לרצח בנסיבות מחמירות ע"פ תיקון 

 
 שאישה חמורה תקיפהשנפתחו בגין  תיקיםמס' ה -לבקשתך ט'בנוגע לסעיף  .9

 .תיקים  0,269 -זוגה בן את תקפה

 
 שגבר חמורה תקיפהשנפתחו בגין  תיקיםמס' ה -לבקשתך י'לסעיף  בנוגע .11

 תיקים. 022 -ת זוגוב את קף ת

נתונים אלה  -תקיפהנתונים הנ"ל אודות מס' התיקים בגין בנוגע ל* יובהר כי 

 אבל בת זוגו,גבר תקף את כי  ייתכןואשר עלולים שלא לשקף במדוייק, היות 

 "נילון חשוד3ל" תהפוך בת הזוג , או אזנגדה לתקיפה הגיש גם תלונה במקביל

 ".קרבן" שלבסינון  ולכן לא תופיע
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בכל הנוגע לנתונים אודות  -י"ב לבקשתך -בנוגע לסעיפים י"א ו .11

בידי משטרת  -בפרט גירושין או זוג בני בין סכסוך רקע עלהתאבדויות בכלל וכן 

 אנו האמור לאורו במערכות המשטרתיות ישראל לא קיימים נתונים מעין אלה

 חופש לחוק( 5) 9 בסעיף האמור כפי המבוקש המידע לקבלת בקשתך דוחים

 רשאית ציבורית רשות כי הקובע, )להלן: "החוק"( 0889-ח"התשנ, המידע

 מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות

 .ברשותה

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

 בהתאם, בישראל אובדנות אודות המידע כלל את מרכזים אשר הבריאות

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

 .אחרת ציבורית רשות בידי נוצר המידע כאשר מידע לקבלת

 
 

 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .12

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

 .זו הודעה

 

 

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