
♦ Israel Police

הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה
הציבור לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 סל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'
E-mail: tlunot@police.gov.il

־ בלמס-
 תשע״ז טבת י״ט
 2017 מואר 17

 04762517 סימוכין:
 26983 ית״צ: תיק מס'
4528 פניות: תיק מס׳

לכבוד
אנתין אלון מר

 ציבורי לידע הסדנא
בדוא״ל

מפכ"ל0 לשכת / מטא״ר

רב, שלום
 אידית סטטיסטיים נתונים למללו* 4528 המידע חופש שמ171 .רנךוו

2014-2016 בשנים >יה31 לאתרי שות1ול מטלגיות עלידת תאונות ו: ׳
9.12.2016 מיו□ פנייתך :ל בסימוכין

 והקשות הקטלניות התאונות אודות סטטיסטיים נתונים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
.2014-2016 השנים במהלך דרכים, תאונות לרבות בנייה, באתרי שהתרחשו

חלקי. באופן לרשותך המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

 פרטים כגון האמורים, לאירועים ביחס מזהים פרטים לקבל בקשתך דוחים אנו כי נבהיר ראשית, .3
 חוק תחת חוסה וכד׳ הנפגעים שמות התאונה, נסיבות הקבלנית, החברה פרטי האתר, של מזהים

.1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק (3)א()9 בסעיף וכאמור 1981התשמ״א- הפרטיות הגנת

 נעשה בהם החוק סעיפי ממוחשבת. לשליפה ניתנים אינם על-ידך המבוקשים הפרטים כמו־כן, .4
 אינם ברשלנות( חמורה חבלה , ברשלנות מוות )גרימת עבודה תאונות חקירת במסגרת שימוש

 כל נבדוק אם אלא המבוקש, בפירוט הנתונים להפיק באפשרותנו אין ומשכך, זו, לתופעה ייחודיים
 המבוקש המידע פרטי הפקת לשם החקירה תיקי כלל של פיזית בדיקה פרטני. באופן ותיק תיק

 מדובר על-כן, השוטפת. בפעילותה לפגוע ועשויה ישראל משטרת על סביר בלתי נטל מהווה
לחוק. (1)8 בסעיף כאמור סבירה, בלתי משאבים בהקצאת

 ״מילות סמך על הופקו אשר סטטיסטיים נתונים הרצ״ב בטבלה עבורך צרפנו זאת, עם יחד .5
ברשלנות. חמורה וחבלה ברשלנות מוות גרימת לעבירות בהקשר בנייה״, ״אתר :כגון מפתח״

 ותיקים ייתכן כי הבנה ומתוך הראויים, בסייגים , אלה לנתונים להתייחס יש לעיל, האמור נוכח .6
 על- אותרו ולא קיימים אכן בנייה באתרי התרחשו ואכן הללו הנתונים בעניינם הוזנו שלא נוספים

ידינו,
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201S 2014 2013 ה העביד מחוז

10 4 10 ברשלנות חבלה תא מחוז

15 18 21 ברשלנות מוות גרס תא מחוז

6 10 9 ברשלנות מוות גרם מרכז מחוז

6 7 S ברשלנות חבלה מרכז מחוז

3 1 1 ברשלנות מוות גרס ירושלים מחוז

2 0 2 ברשלנות חבלה ירושלים מחוז

5 4 3 ברשלנות מוות גרס חוף מחוז

8 1 - ברשלנות חבלה חוף מחוז

3 1 2 ברשלנות מוות גרס צפון מחוז

• 4 . ברשלנות חבלה צפון מחה

3 3 2 ברשלנות מוות גרם שי מחוז

2 1 . ברשלנות מוות גיס שי מחוז

1 6 4 ברשלנות מוות גרם דרום מחוז

3 2 1 ברשלנות חבלה דרום מחוז

1 1 1 ברשלנות חבלה הגבול משמד

68 63 61 סה״ב

:עבורך שהופקו הנתונים להלן עבודה, באתרי דרכים תאונות נתוני לקבלת לבקשתך בנוגע .7

קטלניות
תאונות שנה

2 2013
3 2014
2 2015

קלות
תאונות שנה

17 2013
15 2014
17 2015

 קטלניות חומרה בדרגות רק אלא קשות, תאונות ישראל משטרת במערכות נרשמו לא כי יובהר,
וקלות.
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 בשבתו בלוד, מרכז המחוזי ביהמי׳ש בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .8
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים, לעניינים כביהט״ש

הציבור לתלונות היחידה ,ק
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