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 שלום רב,

 2017-2016דו"חות משטרה וחניה שניתנו לרכבי המשרד בשנים פנייתך בעניין הנדון: 

, על התנהגות נאותה ישנה הקפדה יתרה על נהיגה בהתאם להוראות החוקבית הנשיא בתחילה נציין כי 
 על נראות הרכבים וניקיונם.וכן וייצוגית של נהגי המשרד, 

נציין כי  חניה לרכבי המשרד,ברובם המוחלט על דו"חות  רשמיםנ לעיתים רחוקותעל אף ההקפדה היתרה, 
 משולמים על ידי העובדים אשר נהגו ברכב בעת קבלת הדו"ח.עצמם הדו"חות 

 :כפי שנמסרו לידי  2017-ו 2016לשנים  אודות דו"חות שנרשמו לרכבי המשרד הפרטיםלהלן 

 תאריך הרכב
קבלת 

 ח"הדו

סכום  ח"מספר הדו
 הקנס

סוג 
 הדו"ח

 רהיסוג העב

 גי'פ פגרו 
 )רכב איגום(

החנה / העמיד את הרכב במקום אסור בעת  חניה 250 04438172 4.5.2016
 נסיעה מבצעית עם הנשיא )הדוח בוטל( 

 פורד גלקסי 
 )רכב איגום( 

החנה /העמיד את הרכב במקום  בו לא הותר  חניה 100 05231824 13.12.2016
 לרכב זה להיות 

 טויוטה אונסיס 
 )רכב איגום( 

החנה / העמיד את הרכב בנתיב של תחבורה  חניה 250 99108417 18.9.2016
 ציבורית 

 508פג'ו 
 (מנכ"לרכב )

החנה את הרכב במקום עם פנגו אך לא היה  חניה 100 93609519 22.9.2016
 סנכרון בעת חידוש הפנגו

 אוריסטויוטה 
 (תרכב דובר)

 )הדוח בוטל( נסיעה מעל המהירות המותרת משטרה נ' 10 90507445519 20.1.2017

 508פג'ו 
 (מנכ"לרכב )

החנה / העמיד את הרכב בנתיב של תחבורה  חניה 250 21345723 27.4.2017
 ציבורית

 508פג'ו 
 (מנכ"לרכב )

החנה / העמיד את הרכב במצב אשר מסתיר  חניה 250 317016 10.2.2017
 תמרור להולכי הרגל 

 טויוטה פיריוס
ראש אגף  רכב)

 (ביטחון

החנה את הרכב במקום עם פנגו אך לא היה  חניה 100 10327120 21.2.2017
 סנכרון בעת חידוש הפנגו

 טויוטה קורולה
  (ראש סגל רכב)

 חנה/ עמד באדום לבן  חניה 250 49794712 19.3.2017

 אוריסטויוטה 
  (יועץ מנכ"ל רכב)

 החנה / העמיד את הרכב ללא פנגו  חניה 100 06174221 5.11.2017

 פורד גלקסי 
 )רכב איגום( 

החנה / העמיד את הרכב בנתיב של תחבורה  חניה 250 23200926  10.9.2017
 ציבורית 

 508פג'ו 
 (מנכ"לרכב )

אך לא היה  החנה את הרכב במקום עם פנגו חניה 100 54236724 13.11.2017
 סנכרון בעת חידוש הפנגו 

 

 בברכה,

 שרון שפי
 ממונה על חופש המידע
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