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 - בלמס -
 משפטיה                         היועץ                         לשכת 

 ידעמ     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 02-5426020        :                                              טלפון

 02-5898823                             :                           פקס 
 2019פברואר,  18    ,                 "ג אדר א, תשע"טי 
 18623619: סימוכין 
   50348(: י"מש) פניות תיק' מס 
 581/18 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 לייבוביץ אורן מר

 :ל"דוא באמצעות
oren@cannabis.org.il 

 
 ,רב שלום

 
 

 :הנדון
: מידע אודות פצועים 581/18בקשת חופש מידע  -מענה משלים

 2000והרוגים בתאונות דרכים בכל שנה מאז שנת 

 :ל בסימוכין 

 07/11/2018פניה מקורית מיום 
 18/11/2018ענה מיום מ

 02/12/2018פניה נוספת מיום 
 

 

בפנייתך הנוספת שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך מידע אודות נתונים המבחינים בין  .1

לאחר שנתונים דומים פורסמו בעבר התאונות שנגרמו תחת השפעת סמים לבין שכרות, 

 במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

אי  בהם כיוון שעלולים להיותזאת שים לא נמסרו במענה הקודם יצויין כי הנתונים המבוק .2

דיוקים רבים. יחד עם זאת, לאחר בדיקה מעמיקה של הגורם המקצועי, מפורטים הנתונים 

 :אך בכפוף להסתייגויות דלהלן

שכרות/ בנהיגה למייצגים תאונות עם חשד אמנם המספרים בטבלאות כי  חשוב להדגיש .א

במקרה כזה תאונה יחדיו.  תאונה יעלה חשד של שני הגורמיםסמים, אך יכול להיות שב

 .עשויה להופיע פעמיים

נ"ל והתיק יסווג החשד היעלה  עם פתיחת תיק החקירה,ישנם מקרים בהם  .ב

כן והחשד תי -הטיפול בתיק , אך במהלךתת הסיבה תיבחר בהתאםכן כשכרות/סמים ו

גר; נהג יזוכה בבימ"ש וכדו'( )המרה לעבירה קלה יותר; התיק נסופרך לעבירות אלה י

 בהתאם.עודכן יוהתיק לא 

כרוך יהא בר דה, אך בחינה ידנית של כל התיקיםנתונים מדויקים ניתן לקבל, אך ורק ע"י  .3

תיקים בשנים  2,865בחינה של כל התיקים בסך ה )השקעת משאבים בלתי סבירב

 רשות כי הקובע, 1998-ח"התשנ-המידע חופש לחוק( 1) 8 סעיףב כפי האמור (,המבוקשות

 משאבים הקצאת מצריך בה הטיפול כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית

 .סבירה בלתי
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 לאור ההסתייגויות האמורות לעיל, להלן הנתונים שבידנו: .4

 

 
 סה"כ

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שנה  

 395 337 317 297 355 337 295 265 267   סה"כ תאונות

 

 סה"כ סיווג תיק  

סיבת תאונה תיק 
ללא סיבות לא 
 ידועות

תת סיבה 
 תאונה

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 שיכרות/סמים
 385 323 302 280 333 310 261 237 231 אלכוהול

 10 17 19 18 24 35 35 35 40 סמים

 

 קטלני חומרת התאונה

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שנה  

 16 9 8 9 12 16 18 15 12   סה"כ תאונות

 

  
חומרת 
 התאונה

 קטלני

סיבת תאונה תיק 
ללא סיבות לא 
 ידועות

תת סיבה 
 תאונה

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 שיכרות/סמים
 15 8 7 8 9 13 12 8 7 אלכוהול

 1 1 1 1 3 4 6 7 5 סמים

 

 קשה מרת התאונהחו

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שנה  

 48 26 33 37 33 34 27 24 27   סה"כ תאונות

 

  
חומרת 
 התאונה

 קשה

סיבת תאונה תיק 
ללא סיבות לא 
 ידועות

תת סיבה 
 תאונה

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 שיכרות/סמים
 48 25 32 34 30 32 23 20 20 אלכוהול

   1 2 4 4 4 4 5 9 סמים

 

 קל חומרת התאונה

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שנה  

 331 302 276 251 310 287 250 226 228   סה"כ תאונות

 

  
חומרת 
 התאונה

 קל

סיבת תאונה תיק 
ללא סיבות לא 
 ידועות

תת סיבה 
 תאונה

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 שיכרות/סמים
 322 290 263 238 294 165 226 209 204 אלכוהול

 9 15 16 13 17 27 25 23 26 סמים

 

 

http://www.police.gov.il/


 משטרת
 

 ישראל

 

 .9720045ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: פס מקווןטויש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 3מתוך  3עמוד 

 

 
 בשבתו, בירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .5

  .זו הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ
  

 

 

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