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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 9102נובמבר,  3      ,               ' חשון, תש"פה   
 29013102: סימוכין 
   00196(: י"מש) פניות תיק' מס 
 912902 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 גיא זומר מר

 :ל"דוא באמצעות
foi@meida.org.il 

 ,רב שלום
 

 '3-: נתונים אודות מצלמות 'א912902בקשת חופש מידע  :הנדון
 220280248פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 -0246 השנים בין, 5-א מצלמות אודותמידע  לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

 :להלן כמפורט, אדום אור0 מהירות חות"דו ולפי, רבעונית בחלוקה, 0248

 (.החודש במהלך אחד יום לפחות) הפעילות המצלמות' מס .א

 .עבירה סעיף לפי בחלוקה שהופקו חות"הדו' מס .ב

 .שהופקו חות"הדו של מצטבר סכום .ג

 תשלום לגבות או אישום כתב להגיש מבלי ונפסלו שהופקו חות"הדו' מס .ד

 .העבירה חומרת לפי בחלוקה, הקנס

 .שהוגשו האישום כתבי' מס .ה

 .שנמחקו האישום כתבי' מס .ו

 (.רבעון באותו שהוגשו אלה מתוך, בדיעבד) שנמחקו האישום כתבי' מס .ז

 מהירות וסף מיקומם, ביותר הגבוה היה המהירות אכיפת סף בהן המצלמות 5 .ח

 עד זה מידע מבוקש, מהמידע חלק ממסירות מניעה שיש ככל) שנקבע האכיפה

 (.0249 לשנת

 
 לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 .באופן חלקי

 

 הפעילות המצלמות' מסאנו דוחים בקשתך לחשיפת  -לבקשתךח'  -וא'  פיםלסעיבנוגע  .3

 מהירות וסף מיקומם, ביותר הגבוה היה המהירות אכיפת סף בהן המצלמות 5 את וכן

 פעילותמיקוד הל באשר אינדיקציה לספק עלולה זה ידעמ חשיפתשכן  ,שנקבע האכיפה

 כפי, המשטרה שלהאכיפה  בפעולותכן ו עבודתה ביעילות לפגום ובכך ישראל משטרתשל 
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 כי הקובע"(, החוק: "להלן( )4889 – ח"תשנ) המידע חופש לחוק( 4()ב)8 בסעיף האמור

 שלה התקין התפקוד את לשבש עלול גילויו אשר מידע למסור חייבת אינה ציבורית רשות

 פגיעה בו שיש מידע למסור חייבת אינה ציבורית רשות כי הקובע, לחוק( א()9()ב)8 וסעיף

  .האכיפה בפעולות

 
 חות"הדו' מסמצ"ב למענה זה קובץ אקסל ובו פירוט  -ד' לבקשתך -ו ב' פיםבנוגע לסעי .4

 כתב להגיש מבלי שבוטלו חות"הדו' מסוכן  עבירה סעיף לפילרבעונים ו בחלוקה שהופקו

חלוקה עפ"י הלשונות )ב העבירה חומרת לפי בחלוקה, הקנס תשלום לגבות או אישום

 (.4204200248)נכון ליום  0248ועד  0246בקובץ האקסל(, משנת 

 

 חות"הדו של מצטברה סכוםהלקבלת  אנו דוחים בקשתך -' לבקשתךגבנוגע לסעיף  .5

. מעבר לכך שאין בידי משטרת ישראל הנתונים הממוחשבים של כלל הסכומים שהופקו

המרכז לגביית  -האכיפה והגבייהרשות " שלשנגבו, הרי שמידע זה נמצא תחת אחריותה 

 עליך זה בסעיף המבוקש המידע קבלת ולשם, יחידת סמך במשרד המשפטים קנסות"

 דוחים אנו, האמור לאור. המשפטים במשרד המידע חופש חוק על הממונה אל לפנות

( לחוק, הקובע כי רשות ציבורית רשאית 0) 9בהתאם לקבוע בסעיף  המבוקש בסעיף זה,

 לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת.

גובה הסכום בכל דו"ח  לנוחיותך יחד עם זאת, בקובץ האקסל המצ"ב כאמור, מופיע

 מסוג ברירת משפט )קנס(.

 

כוונתך ב"כתבי אישום" שהופקו  הברורלא  -ז' לבקשתך -ה', ו' ו פיםבנוגע לסעי .6

)קנס( ודו"ח  'ברירת משפט'דו"ח מסוג  :סוגי דו"חות 0'. כידוע קיימים 5-ממצלמות 'א

הפירוט המבוקש  -כןאשר על כפי שמפורט בקובץ האקסל, )בימ"ש(,  'הזמנה לדין'מסוג 

 בסעיפים אלה מופיעים כאמור בקובץ הנ"ל.

 

, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד ורתלע רשאי הנך כי לידיעתך מובא .7

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

 

 

 בברכה, 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע9  
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