
ישראלמשטרת

.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:

3מתוך  1עמוד 

- בלמס -
המשפטי                         היועץ                         לשכת
מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור

20-0206202:                                                      טלפון
20-0989905:                                                        פקס

 9102יוני,  6 ג' סיון, תשע"ט           ,        
 91210902: סימוכין

    96795(: י"מש) פניות תיק' מס
 579202 מידע חופש' מס

"

:הנדון
דו"חות בגין שימוש בטלפון : פילוח 257920מענה לבקשת חופש מידע 

 נייד
3552050238פנייתך מיום  :ל בסימוכין

 נייד בטלפון שימוש בגין ו"חותד אודותלידיך מידע  לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

:בנפרד( שנה כל(2015-2019 השנים  עבורישראל  י משטרת"ע שנתנו ,נהיגה בזמן

 .בנפרד שנה בכל שניתן הכולל חות"הדו מספר .א

 וכבישי כבישים למספרי חלוקה פ"ע נייד בטלפון שימוש על שנתנו חות"הדו מספר .ב

 החלוקה ב"ע ולחילופין מרכז ,דרום ,צפון לאזורים תוך התייחסות וזאת אגרה

 .המשטרה מערכות של הגיאוגרפית

 .שנה בכל שניתנו הקנסות כ"סה גובה .ג

.הקנס מקבל של יזומה פניה או ערעור בעקבות שבוטלו הדו"חות מספר .ד

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

.באופן חלקי

:בנפרד שנה בכל שניתן הכולל חות"הדולהלן פירוט מס'  -' לבקשתךאבנוגע לסעיף  .3

  דו"חות. 03,,63 -0230שנת

  דו"חות. 90,032 -0236שנת

  דו"חות. 329,2,3 -,023שנת

  דו"חות. 302,990 -0239שנת

  דו"חות. 68,853 -(3852050238)נכון ליום  0238שנת

mailto:yoavmoser@gmail.com
mailto:yoavmoser@gmail.com
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בנפרד,  שנה בכל שניתן הכולל להלן פירוט מס' הדו"חות -בנוגע לסעיף ב' לבקשתך .4

:"י משטרת ישראל, כפי שניתן למסור עבחלוקה לכבישים

עיקרי אכיפה לפי מספרי כבישים ושנים

מספר 
כביש

שנת 
2015 

שנת 
2016 

שנת 
2017 

שנת 
2018 

שנת 
2019 

)נכון ליום 
3852050238)  

סכום 
כולל

4 3,630 5,518 9,379 14,563 10,522 43,612 

20 3,014 3,901 7,464 8,199 5,658 28,236 

1 2,554 3,068 6,148 5,924 3,970 21,664 

6 568 2,170 4,852 5,105 2,722 15,417 

65 1,502 2,211 4,159 3,772 2,034 13,678 

40 1,876 2,604 3,403 3,537 2,151 13,571 

70 1,398 2,001 3,167 3,678 1,767 12,011 

60 1,601 2,503 2,466 2,571 1,969 11,110 

2 811 1,288 3,403 3,417 1,588 10,507 

22 202 356 1,272 3,111 2,899 7,840 

431 301 1,130 3,612 2,150 511 7,704 

85 543 800 1,248 2,082 1,166 5,839 

25 397 361 626 2,109 1,723 5,216 

90 479 556 706 1,377 724 3,842 

444 500 707 452 942 950 3,551 

5 541 805 757 803 420 3,326 

77 208 442 450 1,138 723 2,961 

35 506 424 591 687 510 2,718 

437 394 397 343 849 175 2,158 

44 363 535 415 349 482 2,144 

31 133 176 304 849 659 2,121 

75 362 371 415 327 159 1,634 

 30,324 3,194 6,626 6,455 7,684 6,365אחר

נו מצוי בידי שנה אי בכל שנגבו המידע אודות סך הקנסות -בנוגע לסעיף ג' לבקשתך .5

המרכז לגביית  -רשות האכיפה והגבייה אלא נמצא בתחום אחריות שלמשטרת ישראל 

 חופש לחוק( 0) 9 בסעיף האמור לאורזה,  מידע לקבלת בקשתך דוחים אנו פיכךל קנסות.

, מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, 3889-ח"התשנ, המידע

.אחרת ציבורית רשות בידי נוצר המידע כאשר



 משטרת
 

 ישראל
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 של יזומה פניה או ערעור בעקבות שבוטלו הדו"חות מספר -' לבקשתךדבנוגע לסעיף  .6

 , כמפורט להלן:הקנס מקבל

  דו"חות. 35 -0230שנת 

  דו"חות. ,3 -0236שנת 

  דו"חות. 23 -,023שנת 

  דו"חות. 02 -0239שנת 

  דו"חות. 2 -(3852050238)נכון ליום  0238שנת 

 
, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור 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    ע2  
 
 
 


