
 ג.נ.,

/  102מענה לפנייתך ובקשתך לקבל נתונים בעניין פניות למוקד הנדון:  
 "1998-"בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

  סימוכין:
 מצ"ב ולהלן. – 3/11/2019פנייתך הנוספת, אל הח"מ, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .1
 להלן. – 29/10/2019תשובת הח"מ אליך בנושא שבנדון באמצעות הדוא"ל, מיום  .2
 להלן.  – 29/10/2019פנייתך הנוספת, אל הח"מ, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .3
 להלן. – 28/10/2019דון באמצעות הדוא"ל, מיום תשובת הח"מ אליך בנושא שבנ .4
 להלן.  – 28/10/2019פנייתך הנוספת, אל הח"מ, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .5
 מצ"ב ולהלן. – 6/6/2019, בנושא שבנדון באמצעות הדוא"ל, מיום .......תשובת הח"מ אל  .6

 להלן. – 6/6/2019התקבלה באמצעות הדוא"ל, ביום פנייתך אל כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, ש .7
  

בהמשך לפניותיך שבסימוכין ולתשובתנו ברצוננו להשיבך כי הדברים  .א
 נבדקו הוברר כלהלן: 

במערכות כב"ה )כבאות והצלה לישראל(, נמצאים נתונים משנת  .1
 .בלבדואילך  2009

לאור הבקשה הספציפית יודגש כי הנתונים המצ"ב, הינם לגבי  .2
אירועים בהם הוזעקו כוחות כיבוי בעקבות הדיווחים על נפילות 

 .ופגיעות טילים

 מצ"ב החומר כאמור. .3

 לידיעתך, .ב

  

 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע

 כבאות והצלה לישראל
 039532224פקס: 

 
From:]  
Sent: Sunday, November 3, 2019 8:25 PM 
To:  יריב אגמון<yariva@102.gov.il> 
Subject: Re: 1998-ן: "בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח( לפנייתכם בעניי2מענה נוסף )  " 

 

 שלום יריב,
  מצ"ב טופס הבקשה המלא וכן אישור על תשלום האגרה.

 בברכה,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:yariva@102.gov.il


 
 <yariva@102.gov.ilיריב אגמון > מאת:

 18:01 2019אוקטובר  29שלישי  יום נשלח:
  אל:

  "1998-( לפנייתכם בעניין: "בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח2מענה נוסף ) :RE נושא:

 ,.....שלום 

לעומקם של דברים, אנא פעלי בהתאם להנחיות ולדברים  בטרם כל כניסהכאמור, 
 הנוספים שכתבתי.

 אם וכאשר יווצר בכך צורך, אשמח. - (2באשר לבקשתך הנוספת )בסעיף 

 יריב אגמון
From:]  

Sent: Tuesday, October 29, 2019 2:47 PM 
:To יריב אגמון <yariva@102.gov.il> 

Subject: Re: ( לפנייתכם בעניין: "בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח2מענה נוסף )-1998" 

   

  יריב אגמון לכבוד מר
 הממונה על חופש המידע

 כבאות והצלה לישראל

  
-/ "בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 102מספר הקריאות הכולל למוקד בקשה לקבל נתונים בעניין  הנדון:
1998" 

  

 אני מצטערת על חוסר ההבנה, לא קיבלתי את תשובתכם הקודמת. .1

תודה רבה על המידע המצורף. אשמח לקבוע עמך שיחת טלפון ולדון במחקרנו ובתהליך הגשת  .2
 .050-2315268הבקשה. מספר הטלפון שלי הוא 

 .2000-2014המידע המבוקש הוא לכל הארץ, בשנים היקף  .3
 בכבוד רב,

  
 <yariva@102.gov.ilיריב אגמון > מאת:

 16:47 2019אוקטובר  28שני  יום נשלח:
  אל:

  עותק:
  "1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח( לפנייתכם בעניין: "2מענה נוסף ) נושא:

  
 ג.נ.,

  

הנוספת לקבל נתונים בעניין מספר הקריאות הכולל בקשתכם הנדון: 
 "1998-/ "בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 102למוקד 

  סימוכין:
 להלן.  – 28/10/2019פנייתך הנוספת, אל הח"מ, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום       .1
 מצ"ב ולהלן. – 6/6/2019א"ל, מיום , בנושא שבנדון באמצעות הדו......תשובת הח"מ אל       .2
 להלן. – 6/6/2019פנייתך אל כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, שהתקבלה באמצעות הדוא"ל, ביום       .3

  

( בה טענת כי, 1לקבל ולקרוא את פנייתך הנוספת )סימוכין  מאד הופתענו    .1
 לכאורה, "טרם קיבלתם תשובה" וכו. 

( נענתה על ידנו, מייד 3זאת, מאחר ופנייתכם הקודמות בנושא )שבסימוכין     .2
 ! 2019ביוני  6עוד ביום  –עם קבלתה 

נשוב ונביא לתשומת ליבך, כי לצורך בחינת הבקשה, יש להשלים ולפנות     .3
(, הווה אומר גם: מילוי בהתאם לחוק חופש המידעאלינו, באופן מסודר )
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אודות המידע המבוקש, תשלום אגרה,  ,מדויקים טפסים, בתוספת פרטים,
 והכל עפ"י הכללים וההנחיות. -במידת הצורך כמובן וכו' 

שעלינו גם לדעת מהו היקף המידע  תשומת הלבכ"כ נשוב ונסב את     .4
 המבוקש האם מדובר על כל הארץ ? האם באיזורים ספציפיים וכד'

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

לנוחותך, מצ"ב פעם נוספת, התשובה הקודמות בעניין אשר כאמור,     .6
  מכבר, והמדברת בעד עצמה. נשלחה זה 

  

 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע

 כבאות והצלה לישראל
 039532224פקס: 

  
  

From:  
Sent: Monday, October 28, 2019 3:53 PM 

:To חופש מידע <hofeshmeida@102.gov.il> 
Cc:  

Subject: Re: 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 

  

 שלום רב,

  

  .........ואני משתתפת במחקר בהנחייתה של  ........שמי 

  ונשמח לעדכון בנושא. פנייתנו במסגרת חוק חופש המידע )מצ"ב( טרם קיבלנו תשובה על

  

 בתודה מראש,

  

  

 
  מאת:

 19:26 2019יוני  30ראשון  יום נשלח: 
 <hofeshmeida@102.gov.il <hofeshmeida@102.gov.il אל:

  עותק:
  1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח :Re נושא:

  

 לכבוד יריב אגמון,

 שלום רב,

  

 , דיקן הפקולטה לרפואה......להלן אסמכתא להיותי ממוסד אקדמי, מכתב בחתימתו של פרופסור 

  

 אודה להתיחסותכם
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From:  
Sent: Thursday, June 6, 2019 11:30 AM 

:To hofeshmeida@102.gov.il 
Cc:  

Subject: 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח  

  

 06/06/2019 

 לכבוד

 על חופש המידע  הממונה ’יריב אגמון

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 @gov.il102hofeshmeida.נשלח באמצעות: 

 1998-הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

  שלום רב,

אני מובילה מחקר המתבצע בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר  ......... שמי
. נושא המחקר הוא גרוטו איתמר פרופ' הבריאות משרד למנכ"ל המשנה עם פעולה בשיתוף אילן

מחקר מבוסס מרשם  – "אירועי מלחמה וטרור במהלך ההריון והיארעות תוצאי הריון שליליים
 הילודים בישראל". 

רת המחקר אנו בודקים את הקשר בין מצבי חירום בטחוניים )כגון מלחמות/מבצעים, פיגועים במסג

ונפילות טילים( בזמן ההריון ושיעור הלידות המוקדמות, לידות במשקל נמוך וסיבוכי הריון נוספים 

 מלחמות,הכוללים –על פי מרשם הילודים של משרד הבריאות. מכיוון שבחלק מאירועים אלו 

 הארצית הרשות, מתבצעות קריאות למוקד וכיו"ב טילים נפילות אזעקות, טרור, אירועי מבצעים,

 לכבאות הארצית הרשות למוקד קריאות על מידע מבקשים אנו המחקר לצורך והצלה, לכבאות

  והצלה.

 מצורפת בקשה מפורטת. 1998-בהתאם להוראת חוק חופש המידע, התשנ"ח

 אודה מראש להתיחסותכם .

 ת לכל שאלה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים במכתב.אשמח לענו

  

 בברכה
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