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 ספראי-הגב' שרון סבן

 חוק חופש המידע על הממונה ה

 באמצעות טופס בקשה מקוון                                                                                                      הנהלת בתי המשפט

 

 1998- חוק חופש המידע, התשנ"חבקשת מידע לפי  :הנדון

 רב,  שלום

עיון ים להיתרהנוגע ללקבל מידע  נבקש  "החוק"(,   )להלן:  1998- חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות חוק  

ליום מתן המענה   20181בפברואר    15יום  למן  שניתנו  תיקי בית משפט  בכללי   זו,  ועד   5סעיף  כוח  מלבקשה 

אמות המידה למתן היתר עיון כללי  , ו2003- לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון בתיקים(, התשס"ג

  . "(עיון כללי  )להלן: "היתר (5259)י"פ לפי תקנות אלה  שנקבעו

המוסדות שלהם ניתן היתר עיון כללי בתקופה של האנשים, הארגונים ושמותיהם  , נבקש לקבל את  במסגרת זאת

לעיל זאת,  האמורה  שניםבחלוקה  .  בחלוקה    ,לפי  כללי וכן  עיון  היתר  למתן  המידה  באמות  הסעיפים  לפי 

( )ממלא תפקיד 3())א1( )חוקר(,  2)א() 1(,  ( )עיתונאי1)א()1)למשל, סעיפים    הנ"ל  נו ההיתריםבהתאם להם ניתש

  הלן רבות הנתונים המפורטים לול,  (ריתחינוכית/ציבובעלי מטרה  )ב( )נציגי ארגונים צרכניים/1ציבורי על פי דין(,  

 :לגבי כל אחד ממקבלי ההיתר

 ההיתר שניתן לכל אחד ממקבליו בתקופה האמורה;תקופת תוקפו של  .1

 ארצי, מוגבל למחוז מסוים וכו'(; סוג היתר העיון הכללי שניתן )  .2

 הכללי )פליליים, מינהליים וכיוב'(. סוג ההליכים שלגביהם ניתן היתר העיון  .3

 ההיתרים שניתנו לכל אחד מהם;  מספר –לגבי ארגונים ומוסדות  .4

 ם ישנם; מוסד המחקר שאליו משתייך כל אחד מהם, אאו המערכת  –לגבי עיתונאים וחוקרים  .5

לעיבוד ממוחשב(ה)  מכונה קריא  ו   דיגיטלי "פתוח"נבקש לקבל בפורמט    המבוקשאת המידע   כדוגמת   ,ניתן 

בעניין    של היחידה הממשלתית לחופש המידע  7נוהל מס'  , בהתאם להוראות  Excelבתוכנת  גיליונות נתונים  

 (. 2013המידע הנמסר" ) ט(צורת )פורמ"

. כן  היום מעת קבלת  30-ולא יאוחר מ  ללא שיהוי  על פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זוכידוע,  

, לשלם אגרת טיפול אם תידרשומתחייבת,    פטורה מתשלום אגרת בקשהנציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר(  

גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה לביצועו. לבסוף,  במקרה של דרישה לתשלום בסכום ₪. 150 סךוהפקה עד ל

 נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 , בתודה ובברכה   

  

 איה מרקביץ', עו"ד 

 התנועה לחופש המידע                                                                                                                           
 

בדומה  ר שלגביו זמין מידע מועד המאוחר ביותלנוכח בחר נך נתחמה התקופה שלגביה מבוקש המידע, יבואר שהמועד שממנו ואיל 1
 (. , המפורסם באתר "מידע לעם"דומה של מר גיא זומר לבקשת מידע  2018בפברואר  14מענה מיום   זה בקישור וקש כאן )ר' לזה המב
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