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הצלחה עמותת יועמ״ש מן אלעד עו״ד

e :אלקטרוני בדואר la d @ m a n -b a ra k .c o m

1998 - התשנ״ח המידע, חופש חוק לפי בקשה הנדון:
12.12.19 מיום 2021-19-0146 מספר פנייתך סימוכין:

 חופש חוק להוראות בהתאם לידך, לקבל ביקשת ״הפנייה״( )להלן: שבסימוכין בפנייתך . 1

להלן: המפורט המידע את ״החוק״( )להלן: 1998התשנ״ח- המידע,
 להלן. כמפורט )ע״ר( הוגנת חברה לקידום - הצלחה מטעם מידע חופש בקשת בזאת מוגשת ״...,

 הצלחה של בשמה להתחייב הריני מתאים. כח וייפוי הצלחה של התקין הניהול אישור כתמיד מצורפים

₪. 150 של לסך עד הטיפול בדמי לשאת הוגנת, כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה

 :לחיפוש הניתן דיגיטלי בפורמט שניתן ככל הבאים, והנתונים המסמכים המידע, פרטי את לקבל נבקש

 המחוזיים( המשפט )לבתי מנהליות לעתירות הנוגע בכל ובנפרד, במובחן 2019 ו 2018 ,2017 לשנים

 בדיון או כבג״צ בשבתו העליון המשפט לבית לעתירות בנוגע וכן אלו עתירות על ערעור הליכי לרבות

:בבג״צ נוסף

 לחובת נפסקו במסגרתם שונות החלטות או סופיים דין פסקי ניתנו בהם שנה בכל התיקים פירוט

 :הבא למפרט בהתאם פרטו אנא דין. עורך טרחת שכר ו/או משפט הוצאות לזכותו או המשרד

 סכומים שנפסקו )ככל שנפסק ההוצאות סכום אחרת(, החלטה או דין )פסק ההחלטה סוג התיק, מספר

המשרד. לחובת או לטובת נפסק הסכום האם זאת(, לציין יש טרחה שכר ובגין הוצאות בגין נפרדים

 שצוינו מהקטגוריות אחת כל ולגבי שנה )בכל הוצאות נפסקו לא בהם התיקים מספר את גם ציינו אנא

לעיל(...״

:כדלקמן להשיבך מתכבד הנני במשרד, הרלוונטיים הגורמים עם בדיקה לאחר .2

חיפוש. בר בפורמט בפנייתך, המבוקש המידע כל את להבנתנו הכוללת רשימה זה למכתב מצורף

שיידרשו. ככל נוספות להבהרות לרשותך אנו .3

רב, בכבוד

קזמל מוניר
 המידע חופש חוק יישום על הממונה

צרכני פיקוח בכיר ומרכז
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התקשורת משרד המשפטית, היועצת נויפלד, דנה גב׳
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