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:נושאFW: המשרד מעורב בהם עתירות בתיקי ושכ״ט הוצאות פסיקת - מידע חופש בקשת

From: המידע לחופש הממשלתית היחידה  <Foiu@justice.gov.il>
Sent: Wednesday, December 25, 2019 11:14 AM
Subject: RE: המשרד מעורב בהם עתירות בתיקי ושכ"ט הוצאות פסיקת - מידע חופש בקשת

שלום, לממונים

ת מניעה שאין למידע בעיקרה היא הבקשה כי עולה, הנ״ל הבקשה מבחינת שפמי  המידע, חופש לחוק 9 סעיף מבחינת למסרו מ
ת עם יחד א ה מידע ניהול שאופן לכך לב ובשים ז ת בכל שונה להיות עשוי ז שו ה והמיפול ר ש ק ה ויישומה בב רד משתנ ש מ  מ

שרד מ ת העומדים האמצעים ומבחינת וההוצאות ההליכים העתירות, מספר מבחינת ל שו פת לר שלי  את לבחון יש - הנתונים ל
ש הגורם כי לציין, חשוב לחוק. (1)8 סעיף של בראי המידע מסירת ר שי בר ת מולו ל ת א שרו ת אפ פ  הלשכה הוא הנתונים שלי

ת שרד, הכספים ניהול על האחראי המקצועי והאגף המשפמי מ  החריג התקיימות לעניין סופית החלמה קבלת מרם אך ב
ף סעי תר המפורסם סבירה בלתי משאבים הקצאת נוהל הוראות לפי ולפעול העניין את לבחון יש לחוק (1)8 שב א  תוך היחידה, ב

פן העובדה של בחשבון לקיחה ה מידע עקרוני שבאו ש ע'^ לשליפה ניתן ז  תוך כי אם המשפמיים, המאגרים מתוך המבק
מסוים. מאמץ השקעת

ת והוחלמ ככל ר סי מ ם בהקצאת כרוכה המידע ש ת לבחון יש סבירה בלתי משאבי ת א שרו  11 סעיף לפי חלקי מידע למסירת האפ
ת התיקים מספרי של רשימה מסירת לדוגמא לחוק, רו תי  דין עורכי מרחת שכר ו/או הוצאות נפסקו שבהם מנהליות בע

ש יוכל שבאמצעותם המשפמיים. המידע במאגרי עצמאי חיפוש לערוך המבק

ם אנו סף מזכירי ת שיוחלמ שככל בנו ת לדחו  לבסס יש סבירה, בלתי משאבים הקצאת מפאת חלקי( או מלא )באופן הבקשה א
ת מבחינה זו דחיה ת על החלה הנימוק מחובת כחלק עובדתי שו לחוק. )ו(7 סעיף מכוח הר

ר ו/או שאלה לכל רו ת ניתן נוסף בי פרמני. באופן אלינו לפנו

בברכה,

עוייד עלי, חנאן
המידע לחופש הממשלתית ראשית-היחידה עוזרת

073-3927063 סלי:

Q 0
 - זכותי יכל לאתר להיכנס אותך מזמינים אנו לך שניתן מהשירות כחלק

ת לך יש כי ת הזכות א דע שלך! הזכויות מהן ל
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