
 
 א.נ.,

 

 פנייתך ובקשתך ל"קבלת תחקירי אירועי שריפות יער"הנדון: 

  סימוכין:
 מצ"ב ולהלן. – 30/12/2019פנייתך הנוספת, אל הח"מ ,בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל )על צרופותיה(, מיום  .1
 מצ"ב ולהלן. – 30/12/2019אמצעות הדוא"ל, מיום תשובת הח"מ אליך, בנושא שבנדון, ב .2
 – 30/12/2019פנייתך אל רמ"ח המחקר והפיתוח, כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .3

 מצ"ב ולהלן.

  

 . 1מאשר קבלת פנייתך הנוספת שבסימוכין  .א

הדברים נבדקו והוברר כי בהתאם לבקשתך לגופו של עניין נשיבך כי  .ב
 הינך מבקש תחקירים על אירועים מבצעיים.

אין באפשרותנו להיעתר לבקשתך וזאת מהנימוקים המפורטים  .ג
  :להלן

( לחוק חופש המידע, רשות ציבורית 4)א( ) 9בהתאם לסעיך  .1
 לא תמסור מידע "שאין לגלותו על פי כל דין". 

לחוק  69וי, מכוח סעיף תחקיר מבצעי של כב"ה, הינו חס .2
 הרשות הארצית לכבאות הצלה. 

 לכן, לא ניתן למסור את המידע אותו ביקשת. .3

 לידיעתך, .ד

 

 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע
 כבאות והצלה לישראל

 039532224פקס: 

 
 

Sent: Monday, December 30, 2019 1:57 PM 
 :Toיריב אגמון >.gov.il102yariva@< 

Subject: RE: מענה לפנייתך ובקשתך ל:"קבלת תחקירי אירועי שריפות יער" 

 
 יריב שלום 

 מצ"ב :
 פול אישור תשלום אגרה באתר "שירות התשלום הממשלתי" כולל עלות טי .1
 טופס בקשת מידע, ככל שיכולתי לדייק בשלב זה  .2
 דרכון + רשיון נהיגה (  ( צילום תעודה מזהה  .3

 אשמח להוסיף מידע ככל שיידרש 
 

 יניב פרידמן 
 

 >@gov.il102yariva. <יריב אגמון : מאת
 Monday, 30 December 2019 11:11 :נשלח

 

mailto:yariva@102.gov.il
mailto:yariva@102.gov.il


 >@gov.il102ronnena.< רונן אבני: עותק
 "מענה לפנייתך ובקשתך ל:"קבלת תחקירי אירועי שריפות יער :נושא

 

 א.נ.,

 

 פנייתך ובקשתך ל"קבלת תחקירי אירועי שריפות יער"הנדון: 

 30/12/2019דוא"ל, מיום פנייתך אל רמ"ח המחקר והפיתוח, כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, באמצעות ה סימוכין:
 מצ"ב ולהלן. –

  

 מאשר קבלת פנייתך שבסימוכין.  .1

בפתח הדברים חשוב לנו להבין במה דבריך אמורים. כאן  .2
המקום לציין, כי כבאות והצלה לישראל )להלן כב"ה(, 

מגבשת/מרכזת/מנהלת, לצרכיה, מידעים מסוגים שונים 
דוחות ובהם גם "תחקירים" )כלשונך(, 'דוחות חקירה', '

. חסויים מתוקף חוקאירוע' וכו'. הראשונים, בהגדרה, 
לפיכך, יתכן שניתן יהיה לשקול, לאחר בדיקה, העברה של 

       "דוחות חקירה" ו"דוחות אירוע". 

מכל מקום, לצורך בחינת בקשתך, יש להשלים ולפנות  .3
(, הווה בהתאם לחוק חופש המידעאלינו, באופן מסודר )
מילוי טפסים שצירפת, גם: אומר, מעבר לפרטים 

וכד' תשלום האגרה )הכוללים פירוט מדוייק של הבקשה( 
 והכל עפ"י הכללים וההנחיות. –

אין וודאות שניתן יהיה להעביר תשומת הלב כי, כאמור,  .4
   . אליך, את המידע המבוקש על ידך, או אף את חלקו

מצ"ב הקישור/הלינק, אל ההנחיות המדויקות, באמצעות  .5
אתר 
/InvestigationEventReport.asphttp://www.102.gov.il/Pages  כב"ה

x 

 

 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע

 כבאות והצלה לישראל

 039532224פקס: 

mailto:ronnena@102.gov.il
http://www.102.gov.il/Pages/InvestigationEventReport.aspx
http://www.102.gov.il/Pages/InvestigationEventReport.aspx
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Ronnen Avny > 

Date: December 30, 2019 at 09:37:34 GMT+2 

Subject: Fwd: פניה לקבלת תחקירי אירועי שריפות יער 

 :To רונן אבני>ronnena@102.gov.il< 

 

 

 

---------- Forwarded message --------- 

 

Date: Mon, 30 Dec 2019 at 9:28 

Subject: פניה לקבלת תחקירי אירועי שריפות יער 

>ronnena@gmail.comTo: < 

 

 רונן שלום, 

   2.1.2020 –בהמשך לשיחתנו ולקראת פגישתנו ביום חמישי הקרוב 

 מצ"ב פניה רשמית לקבלת מידע מתחקירי אירועי שריפות יער של רשות כב"ה 

  מטרות המידע הן :

 מידע גלוי ( הקטנת פערים בין תיאוריה ) -שיפור האפיון של המערכת .1

 ומציאות 

  מעבר לראיונות שבוצעו ( הכרות טובה יותר עם אתגרי הפיקוד בשטח ) .2

 בבקשת מענק מו"פ של רשות החדשנות  רקע רחב יותר לתמיכה .3

 ביסוס כלים מותאמים יותר לפיילוט משותף עם רשות כיבוי והצלה.  .4

 אשמח לענות על כל שאלה נוספת  

  

 בתודה מראש 

mailto:ronnena@102.gov.il
mailto:ronnena@gmail.com

