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 ז' אדר, תש"פ ירושלים,

 2020מרץ,  3

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0622תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נג

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (11/12/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 אשר, פציעה של פועלים בתאונות עבודה ות אוולכתבי אישום שהוגשו בעקבות מ מידע ביחסלקבל 

לפי שנים, תחומי תעסוקה דע , לרבות פילוח המי2019ועד לשנת  2015חשו מאז שנת לתאונות שהתר

 .2017מאז שנת  כתבי האישום שהוגשוהעתק מקבלת וסעיפי עבירה, וכן ל

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

של הפרקליטות, מערכת ת הממוחשבת איתור המידע המבוקש נעשה באמצעות המערכ .1

 הנתונים מוזנים אל המערכתתשומת הלב, כי . 2014תנופ"ה, הנמצאת בשימוש החל משנת 

 עבירה סעיף האיתור מתבצע לפיכמו כן, ועל כן ייתכנו אי דיוקים מסוימים.  ידני באופן

לבד או יחד עם סעיפי עבירה  תוצאות החיפוש מכילות סעיף עבירה זה,כאשר מסוים, 

 אחרים, כעבירה ראשית או כסעיף עבירה נלווה. 

כך  ",לפי נושא "תאונות עבודה לא ניתן לבצע סיווג נתונים ,בשל מגבלות המערכת .2

, ללא הבדל בין סוגי הרשלנות רשלנות בלבדהעבירות  שהנתונים שיוצגו להלן כוללים את

 דנינבדקו באופן יתונים הנ בשל כך,האפשריים, כמו תאונות עבודה, תאונות דרכים וכו'. 

 . גם מטעם זה ייתכנו בהם אי דיוקיםלכן ו

 בנסיבות: אותרוכפי ש המצויים בידנו , מצ"ב הנתוניםובכפוף לאמור לעיל לגופו של עניין
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לפי שנים, לפי תחומי תעסוקה  2017-9201כתבי האישום שהוגשו בשנים מספר  – 1סעיף לעניין 

 וסעיף עבירה: 

 :"(חוק העונשין" )להלן: 1977-, תשל"זק העונשיןלחו 304סעיף 

שנת 
הגשת 
כתב 

 האישום

מס' כתבי אישום בענף 
 בנייה ותשתיות

מס' כתבי אישום 
 ענף תעשייה

מס' כתבי אישום ענף 
 שירותים ומסחר

2017 3 3 1 
2018 4 3 - 
2019 8 - - 

 :לחוק העונשין )גרימת חבלה ברשלנות( 341סעיף 

שנת 
הגשת 

כתב 
 האישום

מס' כתבי אישום בענף 
 בנייה ותשתיות

מס' כתבי אישום 
 ענף תעשייה

מס' כתבי אישום ענף 
 ומסחרשירותים 

2017 1 - - 
2018 2 2 - 
2019 3 1 - 

לפי שנים, לפי  2015-2019תאונות שאירעו בין השנים  בגין כתבי אישום שהוגשו - 2סעיף לעניין 

 תחומי תעסוקה וסעיף עבירה: 

 לחוק העונשין )גרימת מוות ברשלנות(: 304סעיף 

שנת 
הגשת 

כתב 
 האישום

מס' כתבי אישום בענף 
 בנייה ותשתיות

מס' כתבי אישום 
 תעשייהענף 

מס' כתבי אישום ענף 
 שירותים ומסחר

2017 1 1 - 
2018 4 3 - 
2019 7 - - 

 לחוק העונשין )גרימת חבלה ברשלנות(: 341סעיף 

שנת 
הגשת 

כתב 
 האישום

מס' כתבי אישום בענף 
 ותשתיותבנייה 

מס' כתבי אישום 
 ענף תעשייה

מס' כתבי אישום ענף 
 שירותים ומסחר

2017 1 - - 
2018 2 2 - 
2019 3 1 - 
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תשומת הלב כי מכתבי האישום המבוקשים.  העתקי כתבי האישום ב לעיונךמצ" – 3סעיף לעניין 

 ( לחוק חופש המידע. 3)א()9סעיף  ים הוסרו פרטי מידע העלולים לפגוע בפרטיות לפיפהמצור

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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