
 משטרת
 

 ישראל

 

 .5402279ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 1מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905                             :                           פקס 
 1/31/1/30/                             ,     "ה/כסלו/תשע"טכ   
 331239230: סימוכין 
   30//39מס' חופש מידע    59909: פניות תיק' מס 
  

 לכבוד
 רכזת מחקר -הגב' ענת ברמן

 שראליתהמרכז למדיניות הגירה י
hagira@gmail.comanatb 

 
 ,רב שלום

 

לקבלת נתוני עבירות שבוצעו על ידי מסתננים  30//39בקשת חופש מידע  :הנדון
 ///1-/1/3מאפריקה בהלך השנים 

 :ל בסימוכין 
  08.25.99בקשתך מיום : 
  00.22.99מענה מיום:      

  96.20.99     מיוםשגתך ה
 

 סטטיסטיים אודות תיקים ביקשת לקבל לידייך נתוניםפנית אלינו בבקשת חופש מידע ו 08.5.99יום ב .9
ונתונים זהים בעברות מסויימות שאותן פרטת  ריקה נגד זרים מאפ 0220-90מהלך השנים שנפתחו ב

 מנגד שנפתחו כנגד כלל אזרחי ישראל.
 

כוללים עבירות שבוצעו ע"י מסתננים ,  ההזרים  לשל כללך נתונים מסרנו  00.22.99במענה מיום  .0
נתונים אודות מסתננים  לידיך סירבנו למסורבתשובתנו  . וזרים אחרים עובדים זרים , תיירים

 ופגיעה בשלום הציבור . מסוימתמאפריקה מחשש לתיוג של אוכלוסייה 
 

בין לבין הגיעו  .אודות מסתננים מאפריקה נתונים  ת לקבלוביקשושבת השגת על המענה  96.0.99ביום  .5
למשטרה בקשות נוספות העוסקות באותה אוכלוסיה ובעקבות בחינה מחודשת של הנושא הוחלט על 

 זו. הבאוכלוסיישינוי עמדה ומתן מידע העוסק 
 

שהם אודות מסתננים מסודן ומאריתריאה  עבורך נתוניםסוכם עמך כי יופקו  9.9.99מיום  תנובשיח .2
 .  הרלבנטית  המרבית האוכלוסיי

יצויין  כי מבדיקת הנתונים שהיו במאגר המידע המשטרתי לגבי אזרחים זרים  עלה כי בחלק משמעותי 
מהם לא היה בידינו הנתון לגבי ארץ מוצאם  ובכך היה כדי לשבש היכולת לתת מידע המתבסס על ארץ 

להפיק  מוצאם. לאור האמור נעשו פעולות לטיוב הנתונים המשטרתיים בהקשר זה ועל בסיסם  ניתן
   99 %-הנתונים אינם מדויקים לאור העובדה כי ב 0290כולל . לגבי שנת  0296נתונים אמינים  עד שנת 

מהתיקים לא נמצא הנתון בדבר  ארץ לידה של החשוד , ועל כן לנתוני שנה זו , יש להתייחס בזהירות 
 הראויה.

 
ננים מסודן ואריתריאה  בפילוח נגד מסת  0220-0290מצ"ב טבלה בה פירוט התיקים שנפתחו בשנים  .0

  .בהתאם  לרשימת העבירות שציינת בבקשתך, לפי עבירה 
 

לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים  בשבתו כביהמ"ש  תמובא לידיעתך כי הנך רשאי .6
   יום ממועד קבלת הודעה זו. 20לעניינים מנהליים, תוך 

  

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


