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 1: אכיפת מהירות בכביש 668/21בקשת חופש מידע  :הנדון
 10/06/2021פנייתך מיום  :ל בסימוכין 

 

 1שנרשמו בכביש פירוט מלוא דו"חות המהירות  לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1

, עבור השנים ח נרשם לחובתו("בשני כיווני הכביש )ללא פרטים מזהים של הנהג או מי שהדו

תאריך, שעת ביצוע העבירה, מהירות : הפרטים הבאיםלרבות בנפרד ובמובחן ,  2017-2015

הנסיעה ואופן תיעודה )מצלמה קבועה או ניידת, שוטר וכו'(, קטע הכביש והקילומטר שבו 

האם "ח? ח, האם הוגשה בקשה לביטול הדו"סיבות ביצוע ככל שתועדו בדו, נבוצעה העבירה

תוצאות ? קשה להישפטסיבת קבלתה, האם הוגשה ב ,התקבלה או נדחתה וככל שנתקבלה

 מספר התיק בבית המשפט. ו ההליך

 

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

 באופן חלקי.

 

חות מהירות "דו כמותקש אודות המבו המידע ובו זה למענה כנספח אקסל קובץ ב"מצ .3

 לתת, בפילוח לפי שנים, חודשים וימים בשבוע ובחלוקה 2017-2015עבור השנים  1בכביש 

, (ות הבקשות אשר הוגשו לביטול)ולא כמ בפועל מבוטליםחות "דו, סעיפי עבירות מהירות

 , כמות בקשות להשפט והזמנות לדין.נסגרו עקב תשלום דו"חות אשר
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בנוגע לבקשתך לקבלת מידע אודות קטע הכביש והקילומטר בו בוצעה העבירה וכן אופן  .4

 לספק לולהעהמידע המבוקש  חשיפת -תיעודה )מצלמה קבועה או ניידת, שוטר וכו'(

 לחשיפת להביא וכן עבודתה ביעילות לפגום ובכך ישראל משטרת לפעולות באשר אינדיקציה

 לחוק( 1()ב)9 בסעיף כאמור, תהאכיפ בפעולות לפגיעה כך ובתוך המשטרה של פעולה שיטות

 למסור חייבת אינה ציבורית רשות כי הקובע"(, החוק: "להלן( )1998 – ח"תשנ) המידע חופש

 כי הקובע, לחוק( א()8()ב)9 וסעיף שלה התקין התפקוד את לשבש עלול גילויו אשר מידע

 ציבורית רשות של ונהלים עבודה שיטות על מידע למסור חייבת אינה ציבורית רשות

 .האכיפה בפעולות לפגיעה לגרום העלול החוק באכיפת העוסקת

 

בנוגע לבקשתך לקבלת מידע אודות תאריך, שעת ביצוע העבירה, מהירות הנסיעה, נסיבות  .5

לא  -ביצוע ככל שתועדו בדו"ח, תוצאות הליך הבקשה להשפט ומספר תיק בבית המשפט

ניתן לאתר את המידע המבוקש באמצעות המערכות המחשוביות שבמשטרת ישראל ולשם 

לבצע בדיקה ידנית נרחבת לאיתור פרטי  בחינת האפשרות להשיב על המבוקש, נדרש

 הקצאת מהווההמקרה בכל דו"ח בנפרד )מדובר בעשרות אלפי דו"חות(, בדיקה מעין זאת 

 אור, שאף לא ניתן לכמת ולהעריך את משך הזמן הנדרש לשם כך. לסבירה בלתי משאבים

-מידעה חופש לחוק( 1) 8 לסעיף בהתאם, ל"הנ המידע לקבלתך בקשת דוחים אנו האמור

 הטיפול כאשר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, 1998-ח"התשנ

 .סבירה בלתי משאבים הקצאת מצריך בה

 

האם התקבלה או נדחתה "ח, האם הוגשה בקשה לביטול הדובנוגע לבקשתך לקבלת מידע  .6

 שאין התברר במשטרה הרלוונטיים הגורמים מול מבדיקה -סיבת קבלתה ,וככל שנתקבלה

, לחוק( 3) 8 לסעיף בהתאם המבוקש לדחות החלטנו לכן,  המבוקש המידע את להפיק דרך

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

 .ברשותה מצוי שאינו או המידע

 

 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד ורתלע רשאי הנך כי לידיעתך מובא .7

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

 

  

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