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   2021יולי  21                             

 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים  תומר לוטן מר 
 הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל  הגב' לימור בר

 

 של משטרת ישראלהמידע על אודות פשיעה ואכיפה פתיחת מאגרי  הנדון:

 שלום רב, 

המידע   2019בשנת   מאגרי  של  יזום  פרסום  לקדם  כדי  וזאת  המשרד,  אל  המידע  לחופש  התנועה  פנתה 

כך גם פורסם    1של הממשלה.  1933הכוללים את העבירות הנעברו בזמן נתון, וזאת בהמשך וברוח החלטה  

בעת הזו ועם כניסתך לתפקיד,   ., וכן מצורפים למסמך זה(אלה מצויים בקישורדו"ח מבקר מדינה בנושא )

 בישראל נתוני הפשיעה    פרסום הנתונים על אודותקדם את  בבקשה לפעם נוספת  מוצאים לנכון לפנות  אנו  

  האמורה. ה בפורמט המאפשר ניתוח סטטיסטי שלהם בהתאם להחלט

הגורמים שעסקו בנושא, הצוות הבין משרדי שבחן את הנושא, ממשלת ישראל ומבקר המדינה ציינו את  

)כפי שנהוג במדינות   הנגשתו בצורה פתוחה כמאגר מידע מתעדכן  .בפרסומו של מאגר ספציפי זהשהחשיבות  

,  בתחום הפשיעה והאכיפה וענייני  נתונים  לתרום באופן מוגבר לקיומו של שיח מבוסס    עשויה  רבות בעולם(,

מידע  ולחזק את אמון הציבור בעבודת המשטרה. יתרה מכך,  ,  דיווח וסיקור תקשורתיים מהימניים  לעודד

זה נחוץ מאוד לתחום המחקר בתחום המשפט, הסוציולוגיה והקרמינולוגיה וישנה נכונות ומוכנות מצד 

 מקוונת.  החברה האזרחית ליצור מפות פשיעה  גופי 

כי מבין מאגרי המידע המאוזכרים בהחלטת הממשלה    , מצא2021שפורסם במהלך שנת    המדינהדו״ח מבקר  

בהתאם  מונגש    שאינו  היחידהוא  שבנדון  מאגר המשטרה    2017אשר נדרשים להיות מונגשים עד סוף שנת  

נתוני הפשיעה מפורסמים אחת לשנה על ידי משטרת   של  יין כי חתך מסוים אצ  2. 1933להחלטת ממשלה  

החלטת כיוונה  ולא לכך    אך אלו אינם הנתונים הגולמיים  ,ישראל עבור שימוש הציבור הרחב והתקשורת

)כפי שניתן  ,  חופש מידע בנושאכל פרסום רחב יותר שהיה בעבר, הוא תוצאה של בקשות  ואילו  הממשלה,  

  .(פרסום נתוני הפשיעהלראות, ב

בעת מענה נפרד לבקשות חופש    הדרושיםמשאבים  זמן ו  יחסוך למשטרה  , אם יעשה ביזומתכם,פרסום זה

)כמו אלו אשר הוגשו בעבר( לזו  זו  את   ה מכך אנו מבקשים להבטיחיתר  ,מידע פרטניות רבות החופפות 

ולהנגישם בצורה    אפשר לנתח את הנתונים באופן סטטיסטישיבפורמט  פרסומו היזום והעתי של המידע  

. השלמת מהלך כמתואר לעיל עשוי בסופו של דבר להיטיב את הקשר של הציבור עם מערכת מיטבית לציבור

 האכיפה ולא פחות חשוב מכך את אמונו בה.

 

 , ובברכהבתודה 

 חולתא -רחלי אדרי

 מנכ"לית

 
  מיום ". לציבור ממשלתיים מידע  מאגרי והנגשת   הממשלתי  המידע  העברת שיפור"  בנושא  1933' מס  ממשלה להחלטת ג׳ 12 סעיף   1

30.08.2016 
 ., מבקר המדינה260-185ג, עמ׳ 71דו״ח ביקורת שנתי   2

 

https://www.meida.org.il/?tag=%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%94
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5682378,00.html#autoplay

