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 פרקליטות המדינה

 regulation@justice.gov.ilבמייל: 

 מדיניות פילוח מגזרי של תיקיםהנדון: 

המשך לפרסום הקול הקורא בעניין שבנדון, להלן עמדה מטעם האגודה לזכויות האזרח, אגודת יהודי ב .1

משפטית, מרכז "משנה", המסלול האקדמי של המכללה למנהל. -אתיופיה, מרכז אדוה והקליניקה הסוציו

ם בה בטרם נפרוש את עמדתנו נבקש לברך את הפרקליטות על ההחלטה לשקול סוגיה חשובה זו ולקיי

 דיון ציבורי משתף ושקוף. 

 מבוא

קריטית לאיתור  אלפי קבוצות שונות באוכלוסיה היולאסוף מידע סטטיסטי יכולת לפלח נתונים ה .2

שיטור ואכיפת יתר כלפי קבוצות ובראשן  ,"לראותן"תופעות שאין כמעט דרך אחרת והתמודדות עם 

כי יש לפלח  . עמדתנו היאעל קבוצות מיעוט יםנמנהפליה במיצוי הדין כאשר קורבנות העבירה וכן מיעוט 

משטרה ביחס להפעלת סמכויות הכפייה שלה )עיכוב, מעצר פרקליטות, כמו גם את נתוני האת נתוני ה

עצורים, חשודים, של זהותם האתנית/דתית לפי  וכן את נתוני מערכת בתי המשפט ושב"ס, ,וחיפוש(

מתלוננים ללנפגעי עבירה וים באופן מגזרי גם ביחס . כמו כן, יש לפלח את הנתוננאשמים ומורשעים

 . במח"ש

רשויות האכיפה כולן אינן יכולות להמשיך ולנהוג כעיוורות ביחס לאי השוויון שקיים במערכת המשפט  .3

הפלילי. העדויות מהשטח והמחקרים שכבר קיימים מעידים על כך שמערכת אכיפת החוק משפיעה באופן 

לוסיה. כפי שברור, שבתחום החינוך והרווחה קיימים עדיין פערים גדולים שונה על קבוצות שונות באוכ

כך ברור  – בין ערבים ליהודים; בין מזרחים לאשכנזים; בין יוצאי אתיופיה לכלל האוכלוסיה היהודית

 שגם בהליך הפלילי קיימים פערים. 

כלכליים ואחרים -יםהטיות ובין אם קיימים משתנים חברתיבבין אם ההסבר לפערים נעוץ בגזענות ו .4

אותן ולפתח  לנתחבתופעות אלה,  להכירנתונים מגזריים הכרחיים כדי  –שיכולים לסייע בהבנת הפערים 

 לשיפור היחס השוויוני של מערכת אכיפת החוק לכלל המגזרים.  מדיניות ופתרונות

ברחבי העולם כמו גם את סוגיות של שיטור יתר, פרופיילינג ואי שוויון באכיפת החוק מעסיקות מדינות  .5

במדינות מערביות רבות קיימת זה שנים רבות ההכרה בחשיבות פילוח מגזרי של שאלא שבעוד  ישראל.

נתוני אכיפת החוק על מנת להתמודד עם תופעות מערכתיות אלה, רשויות האכיפה והשפיטה בישראל 

 ומפרסמות מעט מאד נתונים מסוג זה.  , משתרכות מאחור

א דוגמה ייחודית ויוצאת דופן לשימוש נרחב בנתונים הנוגעים למעורבות של מגזר מסוים ועדת פלמור הי  .6

התברר, כי אחוז התיקים שנאספו כך, הודות לנתונים המפולחים בשלבים שונים של ההליך הפלילי. 

הם לא ושיעורם בקרב הכלואים אחוז כתבי האישום נגדם  ,הפליליים שנפתחים נגד יוצאי אתיופיה

http://www.acri.org.il/
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לדו"ח(. מידע זה היה הבסיס להמלצות  77-76 לשיעורם באוכלוסייה )עמ'באופן קיצוני ליים פרופורציונ

הוועדה בתחום הפלילי ולמספר לא מבוטל של רפורמות מרחיקות לכת שנועדו "לתקן" את העיוות דוגמת 

עבירות שעניינן סדר יוזמת שרת המשפטים ונשיא המדינה להעניק חנינה ליוצאי אתיופיה שנידונו ב

 ציבורי.

בעניין מח"ש במקרים שבהם לא היו נתונים מפולחים לפי מוצאו של אדם נתקלה הוועדה בקושי רב.  .7

התברר לצוות הבדיקה כי "למערכת המחשוב של מח"ש אין כיום אפשרות לפלח נתונים לפי סוגי עבירה 

י לעבור על כל התיקים שבהם מתלוננים עדה נדרשו חודשים כדו(. לו30" )עמ' מוצאו של המתלונןולפי 

יוצאי אתיופיה כדי לקבל מידע באשר להיקף התלונות שמגישים יוצאי אתיופיה במח"ש ביחס למספרם 

באוכלוסיה ולבחון את האם מתקיימת הפליה בבדיקת תיקי מח"ש בעניינם. מדובר במידע בסיסי שצריך 

מונה מהימנה באשר לייצוגן של קבוצות אוכלוסיה להימצא בידי כלל רשויות אכיפת החוק לצורך קבלת ת

  .שונות בהליך אכיפת החוק

יטימציה הציבוריים כלפי שקיפות ואחריותיות מצד מערכת אכיפת החוק יסייעו גם בבניית האמון והלג .8

 המערכת.

אחת . אין להסתפק באיסוף ופרסום נתוני הפרקליטות בלבדלהדגיש, כי בטרם נפרוש את עמדתנו נבקש  .9

המסקנות הברורות שעולות ממחקרים שונים ומהניסיון בעולם היא שיש צורך להסתכל על התמונה 

משכך . החל משלב האינטראקציה עם המשטרה – המלאה מרגע הכניסה של אדם לתוך המערכת הפלילית

לא ניתן להסתפק בניתוח נתוני הפרקליטות לצורך זיהוי והתמודדות עם תופעות שנוגעות לפערים בייצוג 

חיפושים,  –את ניתוח הנתונים המגזריים יש להתחיל מנקודת ההתחלה אוכלוסיות בהליך הפלילי. 

פני עצמם והם חשיבות בנתוני הפרקליטות יש '. כמובן, שלמעצרים, עיכובים, פתיחת תיקים במשטרה וכו

אולם לא ניתן להסתפק בנתונים  ,יכולים לשפוך אור על קיומן של הטיות בצמתים שונים של ההליך הפלילי

 משכך מסמך זה יתייחס לפילוח מגזרי של נתונים לאורך ההליך הפלילי. אלה. 

ניין בנוסף, יש חובה לאסוף נתונים מפולחים אתנית בהליכים נוספים שמנהלת המדינה כנגד, או בע .10

תושביה. כך למשל, יש חשיבות עליונה לאיסוף מידע בהליכים מכוח חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי 

)להלן "חוק  1960-, אולם גם בהליכים מכוח חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך1971-טיפול(, תשל"א

 . )להלן "חוק האימוץ"( 1981-הנוער"( ובהליכי אימוץ מכוח חוק אימוץ ילדים, תשמ"א

)טיפול והשגחה( או לחוק האימוץ, במקרים אלה המדינה, באמצעות העובדים הסוציאליים לחוק הנוער  .11

לחוק  11מורה על הוצאה בחירום מכוח סעיף  –יוזמת הליכים משפטיים בעניין קטין או בשלב המנהלי 

או שונות(,  הנוער. בכל המקרים אלה על הפרק מצויה אפשרות לשלילת חירות )למשל בהשמה במסגרות

עשוי  לוח של מאפייני הקטינים והמשפחותלניתוק הקשר החוקי בין קטין להוריו לצמיתות )באימוץ(. פי

להאיר זרקור על המאמצים הממוקדים שיש  אלא בעיקר ,לא רק ללמד על הטיות המערכות השונות

 לעשות לשם מתן מענה מותאם והולם לאוכלוסיות שונות.
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  זיהוי והכרה

שלבים שונים בשל תופעות אי שוויון  ןלזהות ולהכיר בקיומתונים מגזרי חיוני בראש ובראשונה כדי פילוח נ .12

, אלא גם התמודדות עם טענות באשר ובפרופיילינג הליך הפלילי. יודגש, כי לא מדובר רק בשיטור יתרשל ה

האם  :ציבורית שאלות בעלות חשיבותואינספור  כלפי מגזרים מסוימים לאי שוויון בטיפול בעבירות

נגד עצורים מקבוצות מיעוט גבוה יותר מאשר ביחס לקבוצת הרוב? מהו שיעור כתבי האישום שמוגש 

שיעור מיצוי הדין בעבירות שבהן קורבן העבירה מקבוצת מיעוט לעומת קבוצת הרוב? האם סיכוייו של 

אם קיימת הבחנה עצור מקבוצת מיעוט להשתחרר בערבות דומים לאלה של עצור מקבוצת הרוב? ה

בענישה שמבקשת הפרקליטות להשית על נאשמים מקבוצות אתניות שונות בעבירות דומות? האם קיימת 

שונות בעסקאות הטיעון שמוצעות לנאשמים מקבוצות שונות? כמה מהתלונות שמוגשות למח"ש מקורן 

 בקבוצות מיעוט? 

התנהלות גורמי מבקר המדינה בעניין  דוחגזרי התבררה לאחרונה בממצאים שעלו במידע מחשיבותו של  .13

. כך, לדוגמה, לצד המשך ייצוג הייתר שלהם בשלבים השונים של ההליך יוצאי אתיופיההאכיפה אל מול 

( 34%שיעור תיקי החקירה של קטינים יוצאי אתיופיה שמופנים להליך טיפול מותנה )הפלילי התברר, כי 

 1.(43%) להליך זה שיעור הקטינים הכללי שמופניםנמוך בהשוואה ל

זיהוי קיומו של פרופיילינג בלתי חוקי או אכיפת יתר כלפי קבוצה אתנית מסויימת מחייב בראש ובראשונה  .14

ורצוי לעודד הגשת תלונות  ,. לתופעות אלה יש, כמובן, היבטים פרטנייםניתוח של נתונים סטטיסטיים

ל תופעות אלה מתקיים בנתונים על אירועים נקודתיים. אלא שהביטוי המובהק ביותר לקיומן ש

בשלבים  יהיקבוצות שונות באוכלוסזהות אם קיים ייצוג יתר או חסר של שמאפשרים ל ,הסטטיסטיים

 . שונים של הליך הפלילי

חשוב לזכור, כי גם למדיניות אכיפה שמופעלת באופן אובייקטיבי לחלוטין וללא הטיות עלולה להיות  .15

עמדה זו בוטאה בדו"ח שפורסם על ידי שביטוייה נראים בנתונים סטטיסטיים בלבד.  תוצאה מפלה

 :2010-האיחוד האירופי ב

"…it is necessary to rely on statistics in order to prove that a group is being treated 

less favourably than other groups …With detailed data it can be shown that 

intensive policing of town X has a disproportionately negative effect on particular 

groups and with little 'success'… In order to prove a claim of indirect 

discrimination in the context of ethnic profiling, it is essential that statistical 

information relating to the use of police powers is both available and 

disaggregated according to race, ethnicity or religion."2 

במיוחד כשמדובר זאת מדובר בתופעות "חמקמקות" שקשה מאד לאתר אותן ברמה הפרטנית, בנוסף,  .16

שבה "המפלה מסתיר את דבר ההפליה שהרי מדובר בתופעה שהיא לרוב בלתי מודעת  ,בפרופיילינג גזעי

קבעה כי "מהסקירה על אודות  ת פלמורועד דיווח.-בנוסף, מדובר בתופעה שקיים לגביה תת 3מעצמו".

                                                           
 (.2021) 292, עמ' התנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיהא, 72מבקר המדינה, דוח שנתי  1

2 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Towards More Effective Policing. Understanding and 
Preventing Discriminatory Ethnic Profiling: A Guide, p. 24-25 (2010) 

 (.17.9.2014לפסק דינו של השופט הנדל ) 13, פסקה אורי סבח נ' הכנסת 2311/11בג"ץ  3

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1133-Guide-ethnic-profiling_EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1133-Guide-ethnic-profiling_EN.pdf
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הטיפול במקרי גזענות ברחבי העולם עולה, כי היקף הדיווח על תופעות גזענות הינו זעום במדינות רבות. 

מתופעות הגזענות לא דווחו לשלטונות" )עמ'  86%כי  נמצא, 2013לדוגמה: במחקר שנערך באנגליה בשנת 

ולא ניתן  ,כדי לזהות קיומה של הפליה באכיפת החוק נדרשת בחינה מערכתית(. משכך, ברור כי 85

 . להסתמך על תלונות פרטניות

על החשיבות שבניתוח נתונים מגזריים ניתן ללמוד, בין היתר, מהמחקרים שעסקו בפערים שבין יהודים  .17

במערכת המשפט הפלילי. כך, לדוגמה, מחקרם של פרופ' גדעון פישמן ופרופ' אריה ריטנר בנוגע  לערבים

אייל ואח' -מחקרם של פרופ' אורן גזל 4,להשפעת הלאום של הנאשם בשלבים שונים של ההליך הפלילי

ד"ר של ומחקרו  5בעניין השפעת הזהות האתנית של חשודים ושופטים בהחלטות על הארכת מעצר ראשוני

  6ופגיעתה בשוויון. גיא לוריא בעניין מדיניות ריבוי המעצרים

בנושא  2021-וכן הדו"ח שפורסם ב ,שעסק בטיפול בעבירות שוטרים ,2017דו"ח מבקר המדינה משנת  .18

עדר פילוח נתונים מגזרי יביקרו את מח"ש והמשטרה על ה ,התנהלות גורמי האכיפה מול יוצאי אתיופיה

ערכתיות כתוצאה מכך. פילוח של הנתונים, הן במשטרה והן במח"ש, לפי והקושי באיתור תופעות מ

ואפליית אוכלוסיות  , פרופיילינגגזענות, שיטור יתרקבוצות אוכלוסייה חיוני להתמודדות עם תופעות של 

  7.מודרות

 כך, בעוד מח"ש נמנעת מלאסוף נתונים מגזריים באשר למתלוננים, במדינות רבות נתונים לגבי תלונות .19

 : פילוח של מוצא המתלונןנגד שוטרים כוללים גם 

  אנגליה וווילס: הוועדה העצמאית לתלונות נגד המשטרה(IPCC-Independent Police 

Complaints Commission המפקחת על הטיפול בתלונות נגד המשטרה מפרסמת דו"חות שנתיים )
  8המתלוננים וכן של הנילונים.ורבעוניים הכוללים נתונים סטטיסטים לגבי המוצא של 

 בריטיש קולומביה: נציב תלונות המשטרה ) – קנדהOffice of the Police Complaint 

Commissioner מפרסם מדי שנה דוח הכולל בין היתר נתונים סטטיסטיים באשר למוצא )
  9האתני/גזעי של המתלוננים.

 גד שוטרים בניו יורק אוסף ומפרסם העיר ניו יורק: המשרד האחראי על טיפול בתלונות נ – ארה"ב
נתונים הכוללים מאפיינים של המתלוננים ובכלל זה הגזע )שחור, היספאני, אסייאתי, לבן, אחר(. 

מהאוכלוסיה, שיעורם  24%נתונים אלה מלמדים, לדוגמה, כי בעוד שחורים בניו יורק מהווים רק 
  2020.10-ב 50%בקרב המתלוננים עמד על 

                                                           
4 Fishman G. & Rattner A., "The Israeli Criminal Justice System in Action – Is Justice Administered Differentially?" 
Journal of Quantitative Criminology 13:1 (1997); Rattner A. & Fishman G., Justice for All? Jews and Arabs in 
the Israeli Criminal Justice System (1998) 

( 3לח)משפטים " יכי הארכת מעצר ראשוניערבים ויהודים בהלקינן, גל עינב ועטאללה שובאש, "-אייל, רענן סוליצאני-אורן גזל 5
" ,entencing Outcomes in a Multinational Society When Judges, SFishman G et alתשס"ט. בעניין זה ראו גם: 

84 (2006)-3(1), 69 European Journal of Criminology" Defendants and Victims Can be either Arabs or Jews 
 . 2018, אוגוסט המכון הישראלי לדמוקרטיה, מדיניות ריבוי המעצרים ופגיעתה בשוויוןגיא לוריא,  6
התנהלות גורמי האכיפה אל א, 72(; מבקר המדינה, דוח שנתי 2017) 186, עמ' הטיפול המערכתי בעבירות שוטריםמבקר המדינה,  7

 (2021) 295, עמ' מול יוצאי אתיופיה
8 IPCC, Police Complaints: Statistics for England and Wales 2018/2019, p. 44-45. 
https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/statistics/complaints_statistics_2018_19_v2.pdf 
9 Office of the Police Complaint Commissioner, Annual Report 2019/2020, p. 49. https://opcc.bc.ca/wp-
content/uploads/2020/12/2019-2020-Annual-Report.pdf 
10 NYC Civilian Complaint Review Board, Annual Report 2020, p.22. 

https://www.academia.edu/50220260/The_Israeli_criminal_justice_system_in_action_Is_justice_administered_differentially
http://law.haifa.ac.il/images/Jewsarabs.pdf
https://www.researchgate.net/publication/249752059_Sentencing_Outcomes_in_a_Multinational_SocietyWhen_Judges_Defendants_and_Victims_Can_Be_either_Arabs_or_Jews
https://www.researchgate.net/publication/249752059_Sentencing_Outcomes_in_a_Multinational_SocietyWhen_Judges_Defendants_and_Victims_Can_Be_either_Arabs_or_Jews
https://www.idi.org.il/media/11152/excessive-arrests-and-their-blow-to-equality-under-the-law.pdf
https://www.idi.org.il/media/11152/excessive-arrests-and-their-blow-to-equality-under-the-law.pdf
https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/statistics/complaints_statistics_2018_19_v2.pdf
https://opcc.bc.ca/wp-content/uploads/2020/12/2019-2020-Annual-Report.pdf
https://opcc.bc.ca/wp-content/uploads/2020/12/2019-2020-Annual-Report.pdf
https://opcc.bc.ca/wp-content/uploads/2020/12/2019-2020-Annual-Report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/ccrb/downloads/pdf/policy_pdf/annual_bi-annual/2020_Annual.pdf
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 אית על טיפול בתלונות נגד שוטריםקו: הרשות האחרסן פרנסיס – ארה"ב (Department of 

Police Accountability)   מפרסמת במסגרת הדו"חות החודשיים והשנתיים שלה פילוח סטטיסטי
 11של גזעו של המתלונן.

 התמודדות, מדידה והערכה

לקידום פתרונות לילי הכרחיים פילוח נתונים וזיהוי תופעות של הטיות או ייצוג יתר של מגזרים בהליך הפ .20

נתונים מפולחים שנאספים לאורך זמן מספקים מדד להערכת הצעדים שננקטים והערכתם לאורך זמן. 

כך,  מדיניות, הכשרות וצעדים אחרים.אחרת למדוד יעילות של  דרךכדי להפחית תופעות אלה. אין כל 

ם אחר נתוני מעורבותם של יוצאי המעקב שמבצעת היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטילדוגמה, 

אתיופיה בהליך הפלילי מלמד על מגמה של שיפור בעקבות יישום חלק מהמלצות דוח ועדת פלמור בידי 

  ומאפשר להעריך את השפעת הצעדים שננקטו כדי לתקן את אי השוויון. ,המשטרה והפרקליטות

כי התמודדות עם תופעות אלה מחייבת איסוף נתונים  ,בארה"ב מקובלת מזה שנים רבות ההבנה .21

מדריך לאיסוף מידע בנוגע  2000משרד המשפטים האמריקאי פרסם בשנת סטטיסטי בפילוח לפי מגזרים. 

 :לפרופיילינג גזעי במטרה לעודד משטרות ברחבי ארה"ב לאסוף נתונים

One of the ways that law enforcement agencies are addressing concerns and 

allegations regarding discriminatory policing is through data collection. By 

collecting information on the nature, character, and demographics of police 

enforcement practices, we enhance our ability to assess the appropriate application 

of the authority and broad discretion entrusted to law enforcement.12  

לשלבים שונים בהליך הפלילי:  יםברבות מהמדינות בארה"ב קיימים נתונים בפילוח לפי גזע שנוגעואכן,  .22

עיכובים חיפושים; מעצרים; שימוש בכוח; החלטה על הגשת כתב אישום; הרשעות; חלופות מאסר; 

  13.; אסירים; עסקאות טיעוןשחרור על תנאי

אולם  ,קיומו של המידע בארה"ב אמנם לא הביא לביטול שיטור היתר והפרופיילינג כלפי מיעוטים .23

המודעות בעניין והעלאת  קידום המחקרקידום רפורמות, שינוי מדיניות, הנתונים משמשים בסיס חיוני ל

ם ובידי הרשויות עצמן על בסיס נתונים דמאירסמו בשנים האחרונות בידי אקמחקרים פו פורזה. אינס

מחקרים אלה חשפו כי מצבם של שחורים והיספאנים במערכת אכיפת החוק בארה"ב גרוע יותר  14.אלה

הרבה יותר; הסיכוי שיוגש נגדם כתב אישום גבוה יותר;  יםבכל שלב ושלב: סיכוייהם להיעצר גבוה

יותר;  יםיותר; סיכוייהם לרצות מעצר עד תום ההליכים גבוה יםלהיענש בחומרה גבוה סיכוייהם

                                                           
11 San Francisco, Department of Police Accountability, Annual Report 2020, p.16..  
12 U.S Department of Justice, A Resource Guide on Racial Profiling Data Collection Systems, p. iii (November 2000) 

שמחייבת את רשויות אכיפת החוק בקליפורניה לאסוף נתוני מעצרים הכוללים את הגזע/מוצא אתני  2015ראו לדוגמה חקיקה מ 13
Racial Identity Profiling Act (AB 953. 

14 U.S Department of Justice, Police Behavior during Traffic and Street Stops, 2011, (September 2013). ; Office of Police 
Oversight, Office of Innovation and Equity Office, Analysis of the Austin Police Department's Racial Profiling Report, 
January 2020; Stevenson, Megan and Mayson, Sandra Gabriel, The Scale of Misdemeanor Justice ,Boston University 
Law Review 731, 2018; U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Assistance, Plea and Charge Bargaining – 
Research Summary, January 2011; United States Sentencing Commission, Mandatory Minimum Penalties for Firearms 
Offenses in the Federal Criminal Justice System, March 2018. 

https://sfgov.org/dpa/sites/default/files/DPA-Annual-Report-2020_1.pdf
https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/184768.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160AB953
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/pbtss11.pdf
http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=334984
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3146057
https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/media/document/PleaBargainingResearchSummary.pdf
https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/media/document/PleaBargainingResearchSummary.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2018/20180315_Firearms-Mand-Min.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2018/20180315_Firearms-Mand-Min.pdf
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ממצאים אלה הובילו לשינויי מדיניות וחקיקה במדינות  15יותר. יםכסיכוייהם לזכות בשחרור מוקדם נמו

 . רבות וגם ברמה הפדראלית

ניתחה  שטרת פרגוסוןהתנהלות מכך, לדוגמה, חקירה שבוצעה על ידי משרד המשפטים האמריקאי בעניין  .24

שימוש בדוחות, באמריקאים בעיכובים, -ומצאה כי שיעורם של אפרו ,ובתי המשפטאת נתוני המשטרה 

וכי פערים אלה נובעים בחלקם מהטיות  ,מעצרים גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסיהבח וובכ

 משפט:וטיפים. קיומם של הנתונים אפשר לחוקרים להגיע למסקנות קשות גם ביחס לבתי האסטרימו

African Americans are 68% less likely than others to have their cases dismissed by 

the court, and are more likely to have their cases last longer and result in more 

required court encounters. African Americans are at least 50% more likely to have 

their cases lead to an arrest warrant, and accounted for 92% of cases in which an 

arrest warrant was issued by the Ferguson Municipal Court in 2013. Available data 

show that, of those actually arrested by FPD only because of an outstanding 

municipal warrant, 96% are African American.16 

 stop-סמכות הנתונים מפולחים עמדו גם בבסיס שינוי המדיניות שחל במדינת ניו יורק ביחס להפעלת  .25

and frisk . בן התבסס על נתונים שהוכיחו כי מיעוטים נפלו קור בפרקטיקה משטרתית זוהדיון המשפטי

 31%-מהמעוכבים היו שחורים ו 52%יה, כאשר לי למספרם באוכלוסלעיכוב באופן בלתי פרופורציונ

בהיקף השימוש  98%נתונים אלה ופסיקת בית המשפט בעניין זה הביאו לירידה דרמטית של  17היספאנים.

. נתונים מפולחים אלה מאפשרים למדוד באופן עקבי את השימוש 2011מאז  stop and frisk-הבמדיניות 

 18חס למספרם באוכלוסיה.באמצעי שיטור כלפי אוכלוסיות מיעוט בי

כי ההבחנה הקבועה  ,הובילו גם להבנה להרשעה וענישה בעבירות סמים בארה"בנתונים מפולחים באשר  .26

בחוק בין הענישה על שימוש והפצה של קראק לעומת קוקאין מייצרת פערי ענישה מובנים בין שחורים 

והן במדינות שונות כדי  19ללבנים. בעקבות זאת, בוצעו כבר לפני עשור שינויי חקיקה הן ברמה הפדראלית

פערי הענישה בין שחורים ללבנים  להקטין את אי השוויון בענישה. השפעת שינויי החקיקה על צמצום

 .U.S-לדוגמה נתוני ה ,ממשיכה להיבחן גם בימים אלו על בסיס איסוף ופרסום נתונים מגזריים. כך

Sentencing Commission מהמורשעים בעבירות של סחר בקראק הם  90%-כ 2021-מראים כי גם ב

                                                           
15 Tonry, M. & Melewski, M. "The Malign Effects of Drug and Crime Control Policies on Black Americans," Crime 
and Justice, 37(1), 1–44 (p. 18) (2008); Brown, M. K., Carnoy, M., Duster, T., & Oppenheimer, D. B., Whitewashing 
Race: The Myth of a Color-Blind Society, Berkeley, CA: University of California Press (2003); Steffensmeier, D. 
& Demuth, S. "Ethnicity and Sentencing Outcomes in U.S. Federal Courts: Who is Punished More Harshly?" 
American Sociological Review, 65(5), 705–729 (2000); Steffensmeier, D. & Demuth, S. "Ethnicity and Judges’ 
Sentencing Decisions: Hispanic-Black-White Comparisons" Criminology 39(1), 145–178 (2001); Spohn, S. C. "Thirty 
Years of Sentencing Reform: The Quest for a Racially Neutral Sentencing Process," Criminal Justice 3, 427–501 
(2000); Jones, C. E. "'Give Us Free': Addressing Racial Disparities in Bail Determinations," New York University 
Journal of Legislation and Public Policy 16(4), 919–62 (2013); Edwards, E., Bunting, W., Garcia, L. "The War on 
Marijuana in Black and White" American Civil Liberties Union (2013) 
16 Unites States Department of Justice, Civil Rights Division, Investigation of the Ferguson Police Department, p.5 
(March 2015) 
17 Floyd v. City of New York, 959 F. Supp. 2d 540, p. 559 (2013)  
18 New York Civil Liberties Union, Stop and Frisk in the de Blasio Era, March 2019  
19 Fair Sentencing Act, 2010  

https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/ferguson_police_department_report.pdf
https://www.nyclu.org/sites/default/files/field_documents/20190314_nyclu_stopfrisk_singles.pdf
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קראק עבירות פערי הענישה על  ומידע זה מהווה בסיס להמשך המאבק לביטול מוחלט של 20,שחורים

  21לעומת קוקאין.

 -מאז שנחקק ה. בבריטניההמידע המפורט והנרחב ביותר בפילוח לפי מוצא אתני/גזעי מתפרסם  .27

Criminal Justice Act מתפרסמים מדי שנה נתונים מגזריים עדכניים לגבי מערכת החוק הפלילי  1991-ב

המידע נאסף מכל מערכות אכיפת החוק וכולל שלבים לצורך מימוש האיסור על הפליה בהליך הפלילי. 

שונים של ההליך הפלילי: חיפוש ועיכוב; מעצרים; העמדה לדין; הרשעות; הודאה באשמה; ענישה 

  22בודות שירות; משך המאסר; מספר כלואים; סוגי העבירות; קורבנות עבירה.הכוללת מאסר; ע

 ,נתונים אלה מאפשרים לבחון את המגמות והשינויים לאורך השנים בייצוג של מיעוטים בהליך הפלילי  .28

נתונים אלה הובילו את  23מחקר של הצמתים הבעייתיים בהליך והצעות לפתרון.לומהווים בסיס לניתוח ו

ניה להורות על ביצוע מחקר עצמאי שבחן את היחס של מערכת המשפט הפלילי כלפי ממשלת בריט

שיש וההמלצה הראשונה שלו היתה  ,2017-, פורסם בThe Lammy Reviewהמחקר,  24מיעוטים אתניים.

כדי להתמודד עם פערים במערכת המשפט הפלילי. צורך באיסוף מידע רב יותר המפולח לפי גזע/אתני/דת 

 זו הביאה להרחבה של המידע שנאסף ומפורסם:  ואכן, המלצה

"We are committed to improving collection and publication of data, and using 

this to inform our work to identify and tackle disparities across the CJS. In 

November 2019 MOJ published the bi-annual Race and the Criminal Justice 

System statistics publication – this is a comprehensive tour of the latest data at 

all stages of the CJS. In addition, to accompany this update we are providing for 

the first time a data sheet summarizing data trends over the last five years split 

by ethnic group for key measures relating to race disparity in the Criminal Justice 

System – including police outcomes, Court data, offender management and 

professional diversity."25 

: בכל  "explain or reform"היתה אימוץ עקרון של  Lammy Review-השל  חשובותאחת ההמלצות ה .29

מקרה שבו הנתונים חושפים פערים בין קבוצות אתניות בהליך הפלילי ולמשרד המשפטים אין הסבר לכך, 

 Lammy-בדו"ח שפרסמה ממשלת בריטניה בתגובה לעם הפערים.  ותיש לקדם רפורמה להתמודד

Review התחייבה הממשלה לפעול בהתאם :"Where an apparently disproporionate outcome is 

identifies, MoJ leadership, management and operational staff must review and understand 
26".the drivers of these outcomes, so the process behind them can be changed 

                                                           
20 United States Sentencing Commission, Data Reports: https://www.ussc.gov/topic/data-reports 

 Eliminating a Quantifiably Unjust Application of Law (EQUAL) Actה השנה בקונגרס: לדוגמה הצעת חוק שהועלת 21
22  UK Ministry of Justice, Statistics on Race and the Criminal Justice System 2018 (November 2019).  

 לסקירה מלאה של איסוף המידע הסטטיסטי בהליך הפלילי בבריטניה:
 UK Ministry of Justice, A Guide to Criminal Justice Statistics (Last Updated: August 2021) 
23 UK Ministry of Justice, Black, Asian and Minority Ethnic disproportionality in the Criminal Justice System in 
England and Wales (2016)  
24 The Lammy Review, An Independent Review into the Treatment of and Outcomes for Black, Asian and Minority 
Ethnic Individuals in the Criminal Justice System (September 2017) 
25UK Ministry of Justice, Tackling Racial Disparity in the Criminal Justice System: 2020 Update, p. 6 (February 2020). 
26 UK Ministry of Justice, Government Response to the Lammy Review on the treatment of, and outcomes for, Black, 
Asian and Minority Ethnic individuals in the Criminal Justice System, (December 2017).  

https://www.ussc.gov/topic/data-reports
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-117s79is/pdf/BILLS-117s79is.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/849200/statistics-on-race-and-the-cjs-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1011754/criminal-justice-statistics-guide-march-2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639261/bame-disproportionality-in-the-cjs.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639261/bame-disproportionality-in-the-cjs.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643001/lammy-review-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643001/lammy-review-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881317/tackling-racial-disparity-cjs-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669206/Response_to_David_Lammy_Review.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669206/Response_to_David_Lammy_Review.pdf
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לפסול  2009-בבית הדין האירופי לזכויות האדם על השפעתם של נתונים מגזריים ניתן ללמוד גם מהחלטת  .30

המצביעים על שימוש מוגבר  נתונים לאורזאת  .שהקנה למשטרה הבריטית סמכויות חיפוש גורפות חוק

בהם נעשו חיפושים אצל שבסמכות כלפי אנשים בעלי חזות אפריקאית ואסיאתית, ועל מקרים רבים 

 27רק כדי "לאזן" את הסטטיסטיקה. אנשים אחרים

ריו בקנדה חוקקה ממשלת אונטגם בקנדה קיימת מגמה של הרחבת היקף הנתונים המגזריים הנאספים.  .31

שכלל חובת איסוף נתונים מבוססי גזע על מנת לזהות ולהתמודד עם  ,Anti Racism Act -את ה 2017-ב

איסוף  גזענות ממסדית ולקדם שוויון. גם ברמה הפדרלית ממשלת קנדה הודיעה על מחויבותה לשפר את

 הנתונים מבוססי גזע כמרכיב חיוני בהתמודדות עם גזענות ממוסדת ברשויות הפדרליות. 

כך, לדוגמה, נתונים סטטיסטיים שמעידים על ייצוג יתר של נאשמים ממוצא אבוריג'יני בהליכים פליליים  .32

 all available"לחוק הפלילי הקנדי שקבע כי  (e)718.2נחקק סעיף  1996-הובילו לרפורמה בענישה. ב

sanctions other than imprisonment that are reasonable under the circumstances… with 

particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders."  

בהונגריה ובספרד במסגרת  ,החובה לתעד את המוצא האתני של חשוד בטפסי מעצר הונהגה בבולגריה .33

 The Strategies for Effective Police Stop and Search ,שנתמך על ידי האיחוד האירופי פרוייקט

(STEPSS) במסגרת הפרויקט הוכנסו לשימוש כפיילוט טפסי משטרה שתיעדו כל עיכוב וחיפוש ופרטו .

סיבת העיכוב. המידע שנאסף הראה כי בכל המדינות מיעוטים את את המוצא האתני של המעוכב ו

כי עיכוב מיעוטים לא  ורם באוכלוסיה. עוד הראו הנתוניםליים לשיעים בהיקפים לא פרופורציונמעוכב

הוכיח את עצמו "מוצדק" יותר מאשר עיכוב של אוכלוסיית הרוב: שיעור העיכובים או החיפושים שחשפו 

הטפסים ולעיתים אף נמוך יותר. בעקבות הכנסת  ,ביצוע עבירות לא היה גבוה יותר בקרב המיעוטים

  28וכן צומצם הפער בין הקבוצות. ,לשימוש חלה ירידה בהיקף העיכובים שבוצעו

במסגרת המשפט  חובת הרשותאלא שזוהי  ,אינו רק ראוי וכדאילסיכום, סיווג המידע על בסיס מגזרי  .34

מחויבות רשויות אכיפת החוק . לבסס את החלטותיה ומדיניות על בסיס תשתית עובדתית ראויה המנהלי

משיטור יתר, מאכיפה בררנית  המנעותובכלל זה  ,ח אכיפת חוק שוויוניתיהבטלבמסגרת מילוי תפקידן 

לצורך קבלת  תשתית עובדתית רלוונטיתעדר המידע המגזרי אין בידי רשויות האכיפה יבהומפרופיילינג. 

פורט על איסוף מידע מהימן, מדויק ומ 29.ןבתחומי פעילות הנדרשתמדיניות החלטות סבירות באשר ל

 –בסיס מוצא אתני ולאומי הוא חלק אינטגרלי מחובת הרשויות לספק את השירות שהן מחויבות לו 

 אכיפת חוק שוויונית ונטולת הפליות והטיות. 

שיאפשר ביקורת ציבורית  ,עניין רבבנוסף, איסוף המידע נועד לאפשר להעמיד לעיון הציבור מידע בעל  .35

חיוני לצורך פיקוח ובקרה אפקטיביים על רשויות אכיפת החוק ויבטיח את שקיפות השלטון. המידע 

  איתור כשלים מערכתיים הנוגעים לאופן השימוש בהליך הפלילי.והשונות 

                                                           
27 App. No 4158/05 Gillan & Quinton V. United Kingdom, para. 83 (2009). 
28 Open Society Justice Initiative, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of Good Practices, p. 
82-83 (2012) 

 (1994) 412( 5, מח)יורונט קווי זהב נ' שרת התקשרות 987/94בג"ץ  29

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96585
https://www.justiceinitiative.org/uploads/449dcf75-c97e-432c-8fd2-f7a884057d48/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf
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 חששות

סוגיות של הפליה על רקע מוצא וגזע מעוררות רגשות עזים בציבור ואף תסיסה. אין ספק שאיסוף מידע  .36

באשר לייצוג של מיעוטים במערכת אכיפת החוק ופרסומו עלולים להוביל גם לתופעות שליליות. עמדתנו 

 . ר על החששותהצורך בהתמודדות אפקטיבית ומקצועית עם אי שוויון במערכת אכיפת החוק גובכי  היא

 חזקיעצים את התיוג האתני, יכי פילוח נתונים מגזרי ופרסום המידע  קיים חששכך, לדוגמה,  .37

 ערער את האמון של קבוצות מסוימות במערכת אכיפת החוק. יואף  , יפגע ברגשותוטיפים חברתייםאסטרי

, י מיעוטים בחברהוטיפים שקיימים ממילא כלפאסתרת המידע אינה מסייעת למנוע את הסטריראשית, ה .38

 אלא עשויה אף להעצים אותם:

Refusing to acknowledge the fact of racial classification, feelings and actions, and 

refusing to measure their consequences will not eliminate racial inequalities. At 

best, it will preserve the status quo… The continuation of the collection and 

scholarly analysis of racial data serves both science and the public interest.30 

ושקיפות תתרום להגברת האמון.  ,את אי האמון כלפי הרשויות גבירהשנית, דווקא הסתרת המידע מ .39

מסגור לשרת את המאמצים לקידום השוויון במערכת אכיפת החוק. בעיקרו שלישית, פרסום המידע נועד 

 יחזק את אמון הציבור במערכת האכיפה.  –כאמצעי לפתרון אי השוויון  –כזה של המידע 

וטיפים כלפי מיעוטים אחששות באשר ל"גזענות" שטמונה בעצם ביצוע פילוח נתונים מגזרי ולחיזוק סטרי .40

ום נתונים אלה. בקנדה, לדוגמה, קהילות המיעוטים ואף חוקרים העסיקו את כל המדינות שאוספות כי

החליטה משטרת טורונטו לאסור אף  80-בסוף שנות ה 31מסוג זה.ליוזמות  80-התנגדו במהלך שנות ה

 because they reinforce stereotypes, correlate ethnic"צבע לפרסום סטטיסטיקה שנוגעת לגזע ו

e contrary to fundamental values in societygroups with crime, and ar."32  בעקבות הרחבת הדיון

הסכמה כללית בקרב  2000-בנושא זה, פרסום מחקרים והעלאת המודעות הציבורית, התגבשה בשנות ה

רשויות אכיפת החוק והציבור כי היתרונות של איסוף המידע עולים על החסרונות. בסקר דעת קהל שבוצע 

חשבו שהמידע  34%מהנשאלים תמכו באיסוף מידע מבוסס גזע על ידי המשטרה,  50.6%ו בטורונט 2007-ב

 33התנגדו. 34%-עשוי להיות יעיל ו

למסקנות מוטעות. קיומו של ייצוג יתר של מיעוטים בצמתים  תובילחשיפת הנתונים חשש נוסף הוא כי  .41

 בהכרח על קיומה שללא מלמד  –תופעה בינלאומית שאינה שנויה במחלוקת  –שונים של ההליך הפלילי 

משפיעים על הייצוג ש ,כלכלי-חברתי רקעכגון  ,הטיה גזעית. מחקרים מראים כי קיימים משתנים נוספים

                                                           
30 American Sociological Association, The Importance of Collecting Data and Doing Scientific Research on Race. 
(Washington DC: American Sociological Association, 2003) 
31 Akwasi Owusu-Bempah, "Race-Based Criminal Justice Data in Canada: Suggestions for Moving Forward," p. 10-
11 Public Safety Canada, (2011) 
32 Johnston J. P., "Academic Approaches to Race-Crime Statistics do not Justify their Collection," Canadian Journal 
of Criminology 36:2, p. 166-174 (1994).  
33 Akwasi, p. 13. 

https://www.asanet.org/sites/default/files/race_statement.pdf
https://www.publicsafety.gc.ca/lbrr/archives/cn37453-eng.pdf
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משכך, קיים חשש שפרסום נתונים מסוג זה ללא ניתוח מקצועי שלהם  34ילי.בהליך הפלשל קבוצות שונות 

 . ותפגע ברגשות של אותן קבוצות שתשפיע על אמון הציבור ברשויות ,עלול להוביל להסקת מסקנות שגויה

דווקא קיומם של הסברים שונים לתופעה זו מצריך את העמקת המחקר והידע על בסיס איסוף לטעמנו,  .42

כי גם כאשר מנטרלים את  ,ונים לפי המגזרים השונים. מחקרים שונים בקנדה לדוגמה גילוופילוח של הנת

  35.ים הפערים בייצוגן של הקבוצות השונות בהליך הפליליכלכלי, עדיין נשמר-החברתי המשתנה

חששות מסוג זה הטרידו גם מדינות אחרות שמפרסמות נתונים מגזריים. בדוח המפורט שמפרסם משרד  .43

 קיימת התייחסות לחשש זה: "Statistics on Race and Criminal Justice"באנגליה המשפטים 

No causative links can be drawn from these summary statistics. For the 

majority of the report no controls have been applied for other characteristics 

of ethnic groups (such as average income, geography, offence mix or 

offender history), so it is not possible to determine what proportion of 

differences identified in this report are directly attributable to ethnicity. 

Differences observed may indicate areas worth further investigation, but 

should not be taken as evidence of bias or as direct effects of ethnicity.36 

. כגון תעסוקה, חינוך ורווחה בנוסף לאמור לעיל, פילוח נתונים לפי מגזרים שונים קיים בתחומים שונים .44

וכן נתונים אלה מאפשרים לחקור ולנתח פערים בשירותים ציבוריים שונים, לאתר חסמים לקבלתם 

משכך, אין כל הצדקה מהותית להימנעות  37לאבחן את הצרכים השונים של קבוצות אתניות בישראל.

 תחום אכיפת החוק. מפילוח דומה ב

 שיטת איסוף הנתונים

: דיווח עצמי של האדם יםהניסיון בעולם מלמד, כי קיימות אסטרטגיות שונות לאיסוף נתונים מגזרי .45

ים רשמיים. לכל אחת מהשיטות יש יתרונות וחסרונות. בבריטניה עצמו; ההתרשמות של השוטר; נתונ

דרש איסוף ופרסום נתונים ביחס לחיפוש ועיכוב  1991-מ Criminal Justice Act-של ה 95לדוגמה, סעיף 

לפי ההגדרה העצמית של האדם האתנית  ההשתייכותבטפסיה את  כיום, רושמת המשטרהשל כל אדם. 

ובמקרים שהאדם לא מדווח על עצמו או שלא ניתן לקבל ממנו תשובה,  38,קטגוריות 81מתוך  הוא בוחרש

ההחלטה באשר לקטגוריות האתניות התקבלה על בסיס  39.השוטר ממלא את ההתרשמות האישית שלו

 40ומאז התעדכן ונוספו עוד ועוד קטגוריות. 1991-מפקד אוכלוסין שבוצע ב

                                                           
34 Grace O'Brien, "Racial Profiling, Surveillance and Over-Policing: The Over-Incarceration of Young First Nation 
Males in Australia" Social Sciences 10:68 (2021) 
35 R.T Fitzgerald & P.J. Carrington "The Neighborhood Context of Urban Aboriginal Crime," Canadian Journal of 
Criminology and Criminal Justice 50, 5 (2008) 
36 UK Ministry of Justice, Statistics on Race and the Criminal Justice System 2018, p. 2 (November 2019). 
37 See for exemple: Resh Nura and Blass Nachum "Israel: Gaps in Educational Outcomes in a Changing Multi-Ethnic 
Society," in The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education, pp. 631-694 (2019)  
38 Criminal Justice System Exchange Data Standards Catalogue(Approval Date: 1.3.2018) 
39 Associaton of Chief Police Officers of England, Wales and Northern Ireland, Guide to Self-Defined Ethnicity and 
Descriptive Monitoring (2002). 

facts-https://www.ethnicity-: סקירה מפורטת באשר לרשימת הקבוצות האתניות הנהוגה בבריטניה 40
oupsgr-guide/ethnic-figures.service.gov.uk/style 

 

https://www.researchgate.net/publication/349272433_Racial_Profiling_Surveillance_and_Over-Policing_The_Over-Incarceration_of_Young_First_Nations_Males_in_Australia
https://www.researchgate.net/publication/349272433_Racial_Profiling_Surveillance_and_Over-Policing_The_Over-Incarceration_of_Young_First_Nations_Males_in_Australia
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/849200/statistics-on-race-and-the-cjs-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691544/self-defined-ethnicity-18plus1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691544/self-defined-ethnicity-18plus1.pdf
https://www.npcc.police.uk/2017%20FOI/IM/029%2017%2016%20plus%201%20Policy.pdf
https://www.npcc.police.uk/2017%20FOI/IM/029%2017%2016%20plus%201%20Policy.pdf
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/style-guide/ethnic-groups
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/style-guide/ethnic-groups
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/style-guide/ethnic-groups
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ה ביותר משהיא מכבדת את ההגדרה העצמית של האדם, אינה כי שיטת הדיווח העצמי היא הראוי ייתכן .46

כופה עליו הגדרות שהוא אינו מזדהה עמן ועוקפת עיוותים שעלולים להיווצר על ידי בדיקת נתונים באשר 

צריכה הראויה שיטת איסוף הנתונים החלטה בעניין לארץ המוצא של אדם/הוריו/סביו. בכל מקרה, 

 . בוצות הרלוונטיות והסכמה ציבוריתעל בסיס דיאלוג עם הקלהתקבל 

על מנת לאפשר השוואה וניתוח של הנתונים לאורך כל ההליך הפלילי יש חשיבות גבוהה לכך שכלל בנוסף,  .47

 יפעלו לפי אותן קטגוריות של נתונים.  ,ובכלל זה המשטרה ומערכת המשפט ,רשויות אכיפת החוק

באשר לקבוצות האוכלוסיה שראוי לכלול במסגרת פילוח הנתונים המגזרי, עמדתנו היא, כי ראוי לאסוף  .48

. משכך, ראוי בהליך הפלילי פערים בייצוג שלהלכל קבוצת אוכלוסיה שיש לגביה חשש לגבי מידע באשר 

 ים וחרדים. לכלול באיסוף הנתונים בנוסף ליהודים, ערבים ויוצאי אתיופיה, לכל הפחות, גם מזרח

 לסיכום

אלא שזוהי חובה של הרשויות לפעול לצמצום הפערים  ,פילוח מגזרי של נתוני מערכת אכיפת החוק אינו רק רצוי

שעולה  בין קבוצות שונות באוכלוסיה על בסיס תשתית עובדתית מקיפה ומהימנה. אחת המסקנות החשובות

כי מדובר  אין ספק 41הציבור וקבוצות המיעוט לתהליך.מניסיונן של מדינות אחרות היא החשיבות שבגיוס 

ומשכך יש לקיים את תהליך החשיבה בשיתוף מלא  ,במיוחד בחברה שסועה כמו שלנו ,במשימה רגישה ביותר

 קבוצות שונות באוכלוסיה.  של

 ד"ר יובל לבנת, עו"ד ד"ר ענבר כהן שלומית בוקיה, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד

  מנכ"ל מרכז אדוה מנחת הקליניקה מנכ"לית האגודה
 משפטית-הסוציו אגודת יהודי אתיופיה לזכויות האזרח

 המכללה למינהל מרכז "משנה",
 

                                                           
41 McMahon, Joyce, Garner, Joel, Davis, Ronald and Kraus, Amanda, How to Correctly Collect and Analyze Racial 
Profiling Data (Washington, DC: Government Printing Office, 2002) 

https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-p044-pub.pdf
https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-p044-pub.pdf

