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 - בלמס -
 תהמשפטי                  צתהיוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 0202מרץ,  7                    ,     אדר, תשפ"אג "כ   
 02577502: סימוכין 
    270102מס' חופש מידע   50725:  פניות תיק' מס 
  

 לכבוד 
 שי קלוטמר 

 ע"התנועה לחופש המיד"
 באמצעות דוא"ל:

shaiklot@gmail.com 
 

 ,רב שלום
 

 : מידע אודות דו"חות שניתנו לרוכבי כלים חשמליים270102מידע  בקשת חופש :הנדון
 1222020201פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 כלים לרוכבי שניתנו מידע אודות דו"חות ךלידיביקשת לקבל בפנייתך שבסימוכין  .1

 ( לתקנות5טז) 39 ו .א 122 בתקנות הקבועים מהתנאים אחד כל הפרת חשמליים בגין

 מתן ליום ועד 2019 מיולי שהחל לתקופה חשמלי גלגילנוע לרישוי התעבורה, הנוגע

 המענה, כמפורט להלן:

 ו .א 122 בתקנות הקבועים מהתנאים אחד כל הפרת בגין שחולקו ותדו"חה מספר .א

 -1961 א"תשכ ,( לתקנות התעבורה5טז ) 39

 א'. בסעיף הנזכרים חות"הדו של הכולל סכוםה .ב

 מתן ליום עד וזאת ב' בסעיף הנזכר הסכום מתוך, בפועל שנגבה הכולל הסכום .ג

 .המענה

 הפרת כל בגין חות"דו ליתן המוסמכים נוספים רשות או גוף עלביקשת לדעת  כן כמו .2

 .הנ"ל מהתנאים אחד

 

 להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .3

 .באופן חלקי לבקשתך

 

 -0218לשנים  מס' הדו"חות שניתנו בפילוח העבירות המפורטות בטבלה הבאהמפורט  .4
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 סה"כ 2020 2019 עבירות

 35,440 18,579 16,861 רכיבה או הרכבה על אופניים חשמליים ללא קסדה

 20,325 13,825 6,500 רכיבה על גלגינוע ללא קסדת מגן מסומנת וקשורה

 7,920 3,098 4,822 רכיבה על אופניים חשמליים על המדרכה

 4,260 2,328 1,932 רכיבה על גלגינוע על מדרכה

 3,798 2,482 1,316 העדר הכשרה לנהיגה באופניים חשמליים

 2,675 866 1,809 8הרכבת אנשים על אופניים חשמליים מעל גיל 

 1,836 759 1,077 שנים 11רכיבה על אופניים חשמליים כשטרם מלאו לך 

 1,680 840 840 שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית

 1,391 815 576 נהיגה כשברמזור אור אדום

 1,366 772 594 הרכבת אנשים על גלגינוע

 1,268 519 749 רכיבה באופניים חשמליים על מעבר חציה

 1,139 555 584 רכיבה או הרכבת אחר על אופניים ללא קסדה

 513 239 274 סטרי-נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד

 443 26 417 לאופניים אור אדוםרכיבה על אופניים כשברמזור 

 430 140 290 רכיבה על אופניים על המדרכה

 402 274 128 שנים 11רכיבה על גלגינוע כשטרם מלאו לך 

 370 231 139 רכיבה על גלגינוע על מעבר חצייה

 311 149 162 נהגת בחוסר זהירות

 307 106 201 רכיבה על אופניים או תלת אופן חשמליים שלא על גבי המושב

 296 35 261 רכיבה על גלגינוע שלא בשביל או נתיב לאופניים

 243 58 185 נהיגה עם אוזניות

 228 99 129 720אי ציות לתמרור 

 224 123 101 אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה

 186  186 921אי ציות לתמרור 

 178 104 74 בבטחהאי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה 

 137 52 85 איסור רכיבה באופניים במעבר חצייה

 135 65 70 אחריות הורה בגיר -רכיבה או הרכבה על אופניים ללא קסדה

 124 48 76 רכיבה על אופניים חשמליים ללא פנס או מחזיר אור

 122 79 43 011אי ציות לתמרור 

 120 51 69 בצומת )עצור( 320אי ציות לתמרור 

 99 30 69 רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות )אופניים חשמליים(

 94 36 58 נהיגה או רכיבה באופנוע ללא קסדת מגן )כולל תלת אופנוע, אופנוע עם רכב צידי(

 86 42 44 אי ציות לשוטר במדים או שוטר שהזדהה

 81 42 39 אי ציות לאות של שוטר במדים

 79 51 28 אחריות הורה או בגיר -אופניים חשמליים ללא קסדה רכיבה או הרכבה על

 75 26 49 רכיבה על אופניים או תלת אופן חשמליים לא תקינים

 72 18 54 8הרכבת אנשים על אופניים מעל גיל 

 70 28 42 8הרכבת אנשים על אופניים חשמליים עד גיל 

 69 31 38 רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות

 69 46 23 רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות )גלגינוע(

 60 28 32 אי עצירה לפני מעבר חצייה כשרכב אחר עצר

 58 28 30 נהיגה כשברמזור אור אדום )לא בצומת(

 1,287 591 696 אחר
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 להפיק ניתן לא, הרלוונטיים הגורמים תשובת י"עפ -הקנסותלסכום הכולל של  בנוגע .5

 זו בקשתך דוחים אנו ולפיכך הללו הנתונים את המחשוביות המערכות באמצעות

 כי הקובע, )להלן: "החוק"( 1889-ח"התשנ, המידע חופש לחוק( 5) 9 לסעיף בהתאם

 המידע את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות

 . ברשותה מצוי שאינו או

 

, בידי משטרת ישראל בפועל שנגבה הכולל הסכוםעוד יובהר כי בנוגע למידע אודות  .6

לא קיים מידע זה ובאפשרותך לפנות אל הממונה על חופש המידע ברשות האכיפה 

( 0) 9בהתאם לקבוע בסעיף והגבייה על מנת לבחון אפשרות קבלת המידע המבוקש, 

בקשה לקבלת מידע כאשר המידע לחוק, הקובע כי רשות ציבורית רשאית לדחות 

 נוצר בידי רשות ציבורית אחרת.

 

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

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

 

 

 

 ,בברכה 
  
 ד"עו,             ארקוס יניב ק"רפ 
 ארצי ציבור  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  על  הממונה1   ע 
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