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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                             :                           פקס 
 20/55/0259     ,              "ז/חשון/תשע"טכ  
 522986059: סימוכין 
  82/59חופש מידע ,   50625(: י"מש) פניות תיק' מס 
  

 
 לכבוד 

 עו"ד אור סדן 

 or@meida.org.ilבמייל : 
 

 ,רב שלום
 

 :הנדון
לקבלת נתונים סטטיסטיים בדבר תיקי  81/09בקשת חופש מידע 

 תקיפת שוטרים בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה
 00.6.59השגתך מיום  :ל בסימוכין 

 
 דון . בקשתך שבנעבור פנית אלינו בכתב והשגת על המענה שקיבלת  00.6.59ביום  .5

 
סוכם כי נספק   08.0.59מיום  עם הגב' נועה שליט מהתנועה לחופש המידע בשיחה  .0

 . מגמת השינוי בכל שנה , נתונים הנוגעים להשוואה רב שנתית , דהיינו 
 

 כוללים את המידע המבוקש כמפורט להלן : המצ"ב שישה לוחות אקסל  .5
בעבירת  צאי אתיופיהיוכולל נתוני כתבי אישום ומעצרים  אודות  – 5.5לוח  .א

 . תקיפת שוטר
בעבירת  אוכלוסייה יהודיתכולל נתוני כתבי אישום ומעצרים  אודות  -0.5לוח  .ב

   תקיפת שוטר. 
בעבירת  כלל האוכלוסייה כולל נתוני כתבי אישום ומעצרים  אודות   -5.5לוח  .ג

  תקיפת שוטר. 
בכלל אתיופיה כולל נתוני כתבי אישום ומעצרים  אודות יוצאי    -5.0 לוח  .ד

  . ת ועבירה
בעבירת יהודית האוכלוסייה הכולל נתוני כתבי אישום ומעצרים  אודות   -0.0לוח  .ה

  תקיפת שוטר.   
בגין כלל כולל נתוני כתבי אישום ומעצרים  אודות כלל האוכלוסייה   -5.0לוח  .ו

   העבירות . 
 

הנ"ל מתייחסת   5.0 -ו 5.5 לוחותב  AVE שכותרתה  לידיעתך , העמודה הראשונה .2
)יש שנים  ( של התיקים לשנים שבהם היה נתון 0250עד  0220שנתי )מ -לממוצע הרב

 .מודות הוא  אחוז השינוי בכל שנה המופיע בשאר הע המספר,  בהן אין נתון( 
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 :כך לדוגמה

 הינו ממוצע  AVEשל העיר אשדוד הטור השמאלי הנושא כותרת  שורהב  5.5בלוח  .א
 . 00.62המספר הינו  -  הרב שנתי התיקים 

מופיע המספר  0250דה של שנת באותה שורה של העיר אשדוד , מתחת לעמו .ב
 )שהוא הערך לאותה שנה, מחולק בממוצע(.5.26

. התוצאה הינה 00.62X5.26: ע"מ לדעת את כמות התיקים בשנה זו יש להכפיל .ג
 .( 55)מספר התיקים באותה שנהשהוא  55.202

 5.09למשל, נוי בין שנים ע"י חלוקה של היחסים ) אפשר לראות את אחוז השי .ד
 וכך הלאה ( . 5.26 -מחולק ב

 
מובא לידיעתך כי הנך רשאי לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים   .0

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

 
 

 בברכה, 
  
 "דעו     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע/הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 


