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 שלום לכל חברי האגודה הגאוגרפית,

1. בעקבות הכנס השנתי של האגודה הגאוגרפית במכללה האקדמית
תל-חי

2. משטרת ישראל לאקדמיה

בעקבות הכנס השנתי של האגודה הגאוגרפית במכללה
האקדמית תל-חי

 
     שלום לכולם,

היה לנו כנס מוצלח מאד שהתנהל באווירה נעימה, עם מספר גדול
יחסית של משתתפים (למרות המרחק הגאוגרפי ותקופת

הקורונה). בשם צוות האגודה וחברי האגודה אני רוצה להודות
שוב לד"ר זאביק גרינברג ולחברי הוועדה המארגנת, ולמכללה

האקדמית תל חי, על אירגון ואירוח מצוין של הכנס, וגם על שיתוף
הפעולה. כל הכבוד!

 

זאת הפעם הראשונה שהכנס התקיים במכללה אקדמית ולא
באוניברסיטה, ואפשר להניח שעל סמך הכנס הזה יימשך שילוב

מכללות אקדמיות באירוח הכנס השנתי של האגודה.
 

במסגרת הכנס חולקו אותות האגודה הגאוגרפית בחמש
קטגוריות:

אות למאמר מצטיין של תלמיד לתואר מוסמך הוענק לכליל
נוי, אוניברסיטת בן גוריון

אות למאמר מצטיין של תלמיד דוקטורט הוענק לרועי מרום,
אוניברסיטת חיפה;  וליובל שמילוביץ, האוניברסיטה העברית

אות לגאוגרף מתחום החינוך הגאוגרפי על תרומה ייחודית 
ומתמשכת לחינוך הגאוגרפי, הוענק לגב' פנינה גזית

אות לגאוגרף על תרומה ייחודית בתחום הפעילות הציבורית,
הוענק לפרופ' גדעון ביגר, אוניברסיטת תל אביב
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אות לגאוגרף
איש אקדמיה על תרומה ייחודית בתחום המחקר

והעשייה האקדמית, הוענק לפרופ' אורן יפתחאל,
אוניברסיטת בן גוריון

             ברכות למקבלי האותות!      
 

נבחר צוות חדש לאגודה שינהל את ענייני האגודה בשנתיים
הקרובות: פרופ' נורית אלפסי, נשיאת האגודה; פרופ' יגאל צ'רני,
סגן נשיאת האגודה;  וד"ר נעמה טשנר, מזכירת האגודה. ברכות

והצלחה לצוות החדש!
 

עם סיום תפקידי, כנשיא האגודה, אני רוצה להודות לצוות
האגודה שעבד איתי בשנתיים האחרונות: לפרופ' נורית אלפסי,

לד"ר עמית בירנבוים ולמיכל פרנץ, האחראית על המדיה
והתקשורת, על עבודה טובה ונעימה ביחד. תודה לחברי מועצת

האגודה שהיו שותפים להחלטות ולחלק מהפעילויות של האגודה,
ולפרופ' מיכאל סופר על העבודה המסורה בשמירת הקשר עם

ה-  IGU , האיגוד הגאוגרפי הבין-לאומי.
     בברכה,

    יצחק אומר

משטרת ישראל לאקדמיה

מאת:
יונתן אילן

רמ"ד ניתוח גאוגרפי, אגף תכנון
משטרת ישראל

Yonatan.ilan@police.gov.il
 

רצוני להביא לידיעתכם שני עדכונים חשובים בהקשר לחשיפת משטרת
ישראל לאקדמיה:

 
הראשון – משטרת ישראל פרסמה באתר DATA GOV בקובץ

נתוני CSV את מאגר התיקים הפליליים לפי סוגי עבירות ומקום, עד
רזולוציה של אזור סטטיסטי עבור כל רבעון בחמש השנים האחרונות.

mailto:Yonatan.ilan@police.gov.il
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פרסום זה התאפשר לאחר מאמצים רבים והינו תקדימי. הנ"ל יאפשר
לגורמים רבים ובהם אקדמיה לבצע מחקרים, מודלים והשוואות

הקשורות בפשיעה בישראל.
בעתיד, המשטרה מתכוונת לפתח אתר ייעודי לניתוח הפשיעה וכן

לפרסם גם את השיחות למוקד 100 בתחומים רכים יותר כגון: חסימות
חניה, הפרעות רעש, סכסוכי שכנים ועוד.

באתר מפורסמות גם כל שכבות המידע של המבנה הארגוני המשטרתי:
מיקומי התחנות, גבולות היחידות ועוד. כל בקשה אחרת לקבלת מידע

צריכה להתבצע בפניה דרך חוק חופש המידע
 

להלן הודעת דוברות המשטרה:
https://www.gov.il/he/departments/news/police_data_2021

 
קישור למאגר:

https://data.gov.il/dataset/?
q=%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94&organization=israel-police

 
 

העדכון השני -  משטרת ישראל יצאה בקול קורא שמטרתו לבצע שיתופי
פעולה ומחקרים עם האקדמיה. הקשר של עבודת השיטור ותמונת

הפשיעה למרחב הגאוגרפי הינו הדוק. עבודת המשטרה היא בבסיסה
עבודה מרחבית. ניתן להגיש את הפניה בכל נושא ובתנאי שהוא קשור
לפעילות המשטרה, דוגמאות חלקיות: ניתוח פרופיל דמוגרפי משתנה
והקשר שלו לפשיעה, שינוי אקלים ותכנון תרחישים למשטרת ישראל

בהתאם, תכנון אורבאני בטוח במרחב, ההשפעה של דפוסים שונים של
מרקם אורבני על אופי הפשיעה (מגדלי מגורים, צמודי קרקע, סמי

רוויה, עירוב שימושים...)
השפעת העיצוב העירוני בהיבטי חניה (או כל היבט אחר לבחירה) על
איכות החיים באזור, שיפור זמני תגובת ניידות, שימוש בהדמאות לווין
לעבודת שיטור, יצירת מפתח אזורי לניתוחי פשיעה, אנו נשמח לשיתוף

פעולה בנושאים אלו.
 

קישור לקול קורא – הגשה עד סוף שנת 2021
https://www.gov.il/he/departments/news/police_5-9-21_research_proposals

 
 

 

היחידה לניתוח גאוגרפי משטרת ישראל

https://www.gov.il/he/departments/news/police_data_2021
https://data.gov.il/dataset/?q=%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94&organization=israel-police
https://www.gov.il/he/departments/news/police_5-9-21_research_proposals
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/904d7ba9-d03d-5b46-0c80-d8c690d46509/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
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בברכה,
 
 

האגודה הגיאוגרפית הישראלית
http://geographyil.org :אתר

IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
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