
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ט"ז טבת תש"פירושלים, 

  2020ינואר  13

  לכבוד

  מר אלעד מן, עו"ד

  התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) –הצלחה 
  

  barak.com-elad@man: : : : בדואר אלקטרוניבדואר אלקטרוניבדואר אלקטרוניבדואר אלקטרוני

  ח.נ.,

  1988198819881988----מענה לבקשתך לפי חוק חופש המידע תשנ"חמענה לבקשתך לפי חוק חופש המידע תשנ"חמענה לבקשתך לפי חוק חופש המידע תשנ"חמענה לבקשתך לפי חוק חופש המידע תשנ"ח הנדון:הנדון:הנדון:הנדון:

  2.1.20שיחה טלפונית מיום , 23.12.19מיום ופנייתך הנוספת , מכתבנו 12.12.19פנייתך מיום  סימוכין:

  

"), החוקהחוקהחוקהחוק(להלן " 1988-בפנייתך שבסימוכין שהוגשה בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח . 1

עתירות והליכי תיקי עתירות מנהליות וערעורים על הליכים אלה ה של רשימביקשת לקבל 

(להלן  התחרותרשות זכות הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עורך דין ל שבהם נפסקובג"ץ ל

   .2017-2019לשנים וזאת  ,, תוך פירוט סכומי ההוצאות שנפסקואו לחובתה )הרשותהרשותהרשותהרשות

היא של ההליכים שרשימה לך כי רשות התחרות לא מנהלת מסרנו  23.12.19במכתבנו מיום  . 2

 ,בהם נפסקו הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עורך דיןצד בהם או רשימה של הליכים ש

, (ה) לחוק לא מוטלת על הרשות חובה לעבד מידע כדי להכין רשימה שכזו7בהתאם לסעיף ו

באתר של בית השונים,  מפורסמים במאגרים המשפטייםבמיוחד שפסקי הדין המבוקשים 

על כן,  .בהתאם לצרכי המשתמש חיפושים מתקדמיםהם בניתן לבצע ו ,המשפט העליון

 .שכן המידע מפורסם ועומד לרשות הציבור ) לחוק4(8בקשתך נדחתה בהתאם לסעיף 

 וחים השוטפיםנעבור על הדיונוספת ושיחתנו הטלפונית, נמסר לך כי אנו תך הנייבעקבות פ . 3

הנהלת בתי המשפט על הכנסות חשבות של לדיווחה הרשות בהם שבתקופה המבוקשת 

מהסוגים המבוקשים נמצאו מספר הליכים  ,אלהמבדיקת דיווחים  .להתקבל ברשות צפויותה

 קו הוצאות משפט.שבהם נפסתקופה המבוקשת ב

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 דיווחים הנ"ל:בבדיקת הלן ההליכים שנמצאו לה . 4

 

  התיק סוג מס' התיק
/  ק דיןפס

  החלטה
סכום ההוצאות 

  בש"ח שנפסק
לטובת הרשות / 
  לחובת הרשות

  ק דיןפס עת"מ 30940-08-18

10,000 

יחד עם רשות 

 מקרקעי ישראל

 לחובת הרשות

 לזכות הרשות 10,000  פסק דין בג"צ 4836/17

 לזכות הרשות 10,000  פסק דין ע"א 5775/17

 

 לעיל. 2במאגרים הנזכרים בסעיף פסקי הדין הנ"ל מפורסמים לציבור  . 5

רשימת פסקי הדין הנ"ל מבוססת כאמור על דיווחים שוטפים לגזברות הנהלת בתי המשפט  . 6

לגבי הכנסות הצפויות להתקבל בידי הרשות בהליכים שונים ולא על רשימה שוטפת של כל 

 .ההליכים שהרשות צד בהם

 

   בכבוד רב,

  

  יצחק שפיגלר, עו"ד    

  המחלקה המשפטית   

  רשות התחרות  

  


