
 א.נ.,
 

 בקשתך הנוספת למידע בעניין "שריפת אוטובוסים"הנדון: 
  סימוכין:

 להלן  – 30/10/2019פנייתך הנוספת אל הח"מ באמצעות הדוא"ל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל שהתקבלה ביום  .1
 מצ"ב ולהלן, – 29/10/2019תשובת הח"מ אליך, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .2
 להלן ומצ"ב  – 25/8/2019פנייתך הנוספת אלינו באמצעות הדוא"ל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל )על צרופותיו( שהתקבלה ביום  .3
 מצ"ב ולהלן,  – 21/8/2019ל, מיום תשובת הח"מ אליך, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא" .4

 להלן. – 18/8/2019פנייתך אל כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .5

  

לאירועי שריפות באשר  -לבקשתך להלן הנתונים הנמצאים אצלנו  .א
 בפילוח הנוסף המבוקש על ידך: - באוטובוסים

  אירועים 127 – 2014שנת 
  ועיםאיר 122 – 2015שנת 
  אירועים 142 – 2016שנת 
  אירועים 133 – 2017שנת 
  אירועים 167 – 2018שנת 

 לידיעתך,  .ב
 

 בכבוד רב,
 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע
 כבאות והצלה לישראל

 039532224פקס: 
 

From:  
Sent: Wednesday, October 30, 2019 3:23 PM 

To: יריב אגמון <yariva@102.gov.il> 

Subject: RE: מענה לפנייתך ובקשתך בעניין: " שריפת אוטובוסים" 

 

 יריב שלום
כאשר כל  2014-2018בהמשך לשיחתנו אני מעוניין במידע על שריפת אוטובוסים לשנים 

 שנה בנפרד
 תודה רבה על הכל
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From: יריב אגמון [mailto:yariva@102.gov.il]  

Sent: Tuesday, October 29, 2019 6:23 PM 

To: > 

Subject: מענה לפנייתך ובקשתך בעניין: " שריפת אוטובוסים" 

 

 א.נ.,

 בקשתך למידע בעניין " שריפת אוטובוסים"הנדון: 
  סימוכין:

 להלן ומצ"ב  – 25/8/2019פנייתך הנוספת אלינו באמצעות הדוא"ל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל )על צרופותיו( שהתקבלה ביום  .1
 מצ"ב ולהלן,  – 21/8/2019תשובת הח"מ אליך, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .2

 להלן. – 18/8/2019פנייתך אל כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .3

  

בהמשך לפניותיך אלינו, לשיחותינו הטלפוניות ולתשובתנו אליך, מצ"ב  .א
 )כמובן בהתאם לסיכום(. החומרים המבוקשים, הנמצאים בידנו

 כמה הערות לתשומת הלב: .ב
 במידע הנמצא בידנו.  רקכאמור, מדובר  .1
המצ"ב שורות/העמודות בהן לא נמצאים פרטים )למעשה  2בקובץ #  .2

ריקים(, מיצגים אירוע, קונקריטי, של שריפת אוטובוס, שהתרחש בוודאות 
(, אולם )לצורך כך ראה עמודה שמאלית הכוללת את מספר אירוע כבאות

 המידע החסר לא נמצא בידנו. 
המצ"ב, הסימן + מיצג  2בעמודה השלישית )"מיקום השריפה"(, בקובץ #  .3

מסמן כי לא הייתה  –כי השריפה הייתה במנוע )ולעומת זאת הסימן 
 במנוע( 

 לידיעתך בבקשה.  .ג
 בכבוד רב,

 
 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע
 כבאות והצלה לישראל

 039532224פקס: 
 

From:  
Sent: Sunday, August 25, 2019 1:49 PM 

To: יריב אגמון <yariva@102.gov.il> 

Subject: RE: פנייתך בבקשה למידע בעניין: " שריפת אוטובוסים" 

 

 שלום יריב
 מצורף התשלום בעבור האגרה
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From: יריב אגמון [mailto:yariva@102.gov.il]  

Sent: Wednesday, August 21, 2019 8:04 AM 

To: > 

Subject: פנייתך בבקשה למידע בעניין: " שריפת אוטובוסים" 
 

 א.נ.,
 

 בבקשה למידע בעניין " שריפת אוטובוסים"פנייתך הנדון: 
 להלן. – 18/8/2019פנייתך אל כבאות והצלה לישראל, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  סימוכין:

  

 מאשר קבלת פנייתך שבסימוכין.  .1
בהתאם לצורך בחינת בקשתך, יש להשלים ולפנות אלינו, באופן מסודר ) .2

מילוי מעבר לפרטים שצירפת, גם: (, הווה אומר, לחוק חופש המידע
 והכל עפ"י הכללים וההנחיות. –תשלום האגרה  טפסים,

   תשומת ליבך, כי אין בטחון שכל המידע המבוקש על ידך נמצא בידנו.  .3
מצ"ב הקישור/הלינק, אל ההנחיות המדויקות, באמצעות אתר  .4

 /InvestigationEventReport.aspxhttp://www.102.gov.il/Pages כב"ה 
 

 בכבוד רב,

  

 יריב אגמון

 הממונה על חופש המידע
 כבאות והצלה לישראל

 039532224פקס: 
From:  
Sent: Sunday, August 18, 2019 2:12 PM 

To: יריב אגמון <yariva@102.gov.il> 

Cc:  
Subject: שריפת אוטובוסים 

 

 יריב שלום
אני מעוניין במידע לגבי שריפת אוטובוסים בישראל מכיוון שאני עורך פרויקט 

 גמר בקורס קציני בטיחות על שריפת אוטובוסים.
כמו  2014-2018המידע לו אני זקוק הוא מספר האוטובוסים שנשרפו בשנים 

 כן אני זקוק לסוג האוטובוס והסיבה לשריפה, כמו כן
 אשמח לקבל כל מידע בגין שריפת אוטובוסים.

  מודה לך מאוד על העזרה
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