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הדוא״ל: באמצעות

הנכבדה, טוב שם גב׳

1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק לפי מידע לקבלת בקשתד הנדון:
 18.5.2020 מיום מכתבנו סימוכין:

21.4.2020 מיום בקשתך

 החוק(, )להלן: 1998התשנ״ח- המידע חופש חוק לפי מידע לקבלת שבסימוכין לבקשתך במענה

כדלקמן: לך משיבה הריני

השופט כב׳ מונה שבו שופטים למיני הישיבה שפרוטוקול אשיב לבקשתך 1 לסעיף אשר .1

באתר מפורסם הנציב( )להלן: השופטים על הציבור תלונות לנציב שהם בדימוס

: בכתובת השופטת הרשות של האינטרנט

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/iudges protocols 2/he/29.%2 
0%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%2 
0%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%9 

5%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99 
%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D

%20-%2020.09.2018.pdf

 הבקשה של דינה כן, על .590 עמוד התשס״ב 7985 הפרסומים בילקוט פורסם המינוי

לחוק. (4)8 לסעיף בהתאם להידחות

 הנציב של יומנו לעניין15 ולסעיף 21,20,19,18,17,16,14,13,12,11,5,4,3 לסעיפים אשר .2

ככל שהמידע, בעוד המשפט בתי להנהלת הופנתה שבקשתך אשיב הנוכחי בתפקידו
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 על לממונה מתאימה בבקשה לפנות באפשרותך המשפטים. משרד בידי מצוי שקיים,

.hofesh.meida@iustice.gov.il הבאה: בכתובת המשפטים במשרד לציבור מידע העמדת

לחוק. (5)8 לסעיף בהתאם זאת,

 שופטים מדינה, גורמי של הבטחות המשקפים ״מסמכים לקבלת לבקשתך 2 לסעיף אשר .3

 אותרו שלא אשיב מינויו״ על להמליץ או לתמוך או לנציב שהם אורי את למנות אחרים או

כמבוקש. מסמכים ידינו על

 בתי הנהלת מאת שנשלח התשובה מכתב לעיונך בזה מצורף לבקשתך 7-6 לסעיפים אשר .4

 המשפטים משרד של הפנייה לקבלת .7.10.2018 מיום המשפטים למשרד המשפט

 המשפטים במשרד לציבור מידע העמדת על לממונה לפנות יש המשפט בתי להנהלת

לחוק. (5)8 לסעיף בהתאם

 400מ- למעלה אותרו המסמכים ניהול שבמערכת אשיב לבקשתך 9-8 לסעיפים אשר .5

 מסמכים מתוך המידע ובחינת איסוף בהם, מופיע בדימוס השופט כב׳ של ששמו מסמכים

 מניעה קיימת האם משפטית בחינה לרבות לבקשתך קשורים הם האם ובדיקה אלה

לחוק. (1)8 לסעיף בהתאם סבירה בלתי משאבים הקצאת מחייבת החוק פי על למוסרם

 והטיפול הבקרה את שמרכזת לפרסום טבלה בזה מצורפת לבקשתך 10 לסעיף אשר .6

להכפשה, רלוונטי קישור כוללת הטבלה ,2020-2015 לשנים ברשת פוגעניים בפרסומים

 בשל הפרסום מושא שם ללא זאת, וסטטוס. בנדון שנעשו צעדים טיפול, תחילת מועד

א()9 לסעיף בהתאם בפרטיות לפגיעה חשש לחוק. (3)

 כב׳ בדימוס, לשופט פנינו לחוק 13 לסעיף שבהתאם אשיב לבקשתך 15 לסעיף אשר .7

 למסירת עמדתו קבלת לשם כיום השופטים על הציבור תלונות נציב שהם, אורי השופט

 הרשות תאזן עמדתו, קבלת לאחר העליון. המשפט בבית כהונתו בעת שלו הפגישות יומן

 הימים במניין יבואו לא האמורים הימים 21 לידיעתך, עמדתה. ותשקול האינטרסים את

לבקשה. תשובה למתן הקבוע

 לעניינים המשפט לבית ימים 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאית את זו החלטה כנגד .8

בירושלים. מנהליים
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שידרש. ככל לרשותך אנו .9

רב, בכבוד

 םנ־ז־םפראי שרון
המידע יחופש חיק לפי ממונה
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