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 - בלמס -
 תהמשפטי                  צת היוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0202אפריל  5   ,                  כ"ג בניסן, התשפ"א 
 22820802: סימוכין 
      82008(: י"מש) פניות תיק' מס 
 228402 מידע חופש' מס 
 
 

  לכבוד
 בל רויטלחועו"ד 

 ל"דוא באמצעות
revital@iwn.org.il 

 
 ח.נ,

 

: מידע אודות עבירות של השחתת שלטי 228402בקשת חופש מידע  :הנדון
 חוצות בהם מופיעות נשים

 1232530201פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

 

עבירות של השחתת שלטי  אודות מידע לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

, בחלוקה לפי ליום מתן המענהועד  0212חוצות בהם מופיעות נשים, בנוגע לשנים 

לחוק  200-ו 186, 180לכל אחד מסעיפי העבירה: שנים וכן בחלוקה לערים ויישובים, 

 להלן: כמפורט, 1822העונשין, תשל"ז 

. לגבי כל אחת מספר התלונות שהוגשו בנוגע להשחתת שילוט עם דמויות נשים .א

מהתלונות מבוקש לקבל את מועד הגשת התלונה ומועד קבלת ההחלטה בתיק 

 )סגירה3העברה לפרקליטות3העמדה לדין(.

 שהתבצעו בין עבירות השחתת שילוט עם דמויות נשים.מספר המעצרים  .ב

מספר כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות השחתה כאמור לעיל, מספרי  .ג

 ההליכים וכן תוצאות ההליכים.

מבוקש  -בנוגע למקרים בהם הוחלט שלא להמשיך לחקור או להעמיד לדין .ד

את לקבל פירוט של עילת הסגירה לגבי כל אחד מהמקרים והגורם שקיבל 

 ההחלטה.

 

 .לדחותה החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2
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 המערכות באמצעות להפיק ניתן לא כי עולה הרלוונטיים הגורמים של מבדיקה .3

 ולאור בבקשתך המבוקשים בפילוחים הנתונים את ישראל משטרת לש המחשוביות

 חופש לחוק( 5) 9 לסעיף בהתאם המידע לקבלת בקשתך כאמור דוחים אנו האמור

 מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, 1889-ח"התשנ, המידע

 .ברשותה מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן לא כאשר

 

 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .4

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

 
 

 

 

        

 ,"חבב 
  
 ד"עו,             ארקוס יניב ק"רפ 
 ארצי ציבור  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  על  הממונה4   ע 
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