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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שם הממונה

אפרת קילשטוק

דוא"ל הממונה

meida@mot.gov.il

טלפון הממונה
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פרטי הבקשה

נושא הבקשה

תלונות הציבור אודות נהגי מוניות

תיאור הבקשה

שלום רב,
מצורפת בקשה אודות תלונות הציבור כנגד נהגי מוניות.

אבקש לקבל אישור על קבלת הבקשה.
בברכה, 

ליאן עדיקא

צירוף קובץ
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אינני מסכים שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 150 ש"ח
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 התחבורה והבטיחות בדרכיםמשרד 

meida@mot.gov.il                                                                               
 

 

 שלום רב,

 

 1998-חוק חופש המידע, התשנ"חבקשה לפי הנדון: 

 

( נבקשכם להעביר אלינו את המידע "החוק")להלן:  1998 – חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות 

 .2014-2019, וזאת בנוגע לשנים תלונות הציבור כנגד נהגי מוניות אודותהבא 

 

 ;ולנושאי התלונהבכל אחת מהשנים האמורות, וזאת בחלוקה לערים מספר התלונות שהוגשו  .1

מספר התלונות שנמצאו מוצדקות, בכל אחת מהשנים האמורות, וזאת בחלוקה לערים ולנושאי  .2

 התלונה;

הסנקציות  מספר הסנקציות שניתנו מכל סנקציה אפשרית, בחלוקה לערים ולנושאי התלונה .3

 ;שננקטו כלפי נהגי המוניות שהתלוננו נגדם

הטרדה מינית מצדו של נהג מונית בחלוקה לשנים מספר המקרים שבהם התקבלה תלונה על  .4

 האמורות וכן לערים;

מספר הנהגים בחלוקה למספר התלונות )היינו, מספר הנהגים שהתלוננו עליהם פעם אחת, פעמיים  .5

 וכן הלאה(;

 מספר נהגי המוניות המורשים בישראל נכון לתחילת כל אחת מהשנים האמורות; .6

, בפירוט הטעמים ונית של נהג, בכל אחת מהשנים האמורותמספר המקרים שבהם נשלל רישיון המ .7

 .וכן בחלוקה לערים לשלילת רישיון המונית

 

בקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים נ ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 .( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםExcelלדוגמא ) CSV ובפרט קבצי

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים 

ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת 

נועה. יצוין במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת הת₪.  148טיפול והפקה עד לסכום של 

 עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.-כי אי

תודה, ב  

  ליאן עדיקא

liannead7@gmail.com 
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