
בס"ד

לביא זכויות האזרח ומינהל תקין | ע"ר 580624724 | מחלקה משפטית
דואר: עמונה 27 עפרה | טל: 02-5358538 | דוא"ל: legal@lavi.org.il | פקס: 077-4703577

עמוד 1 מתוך 2

ז' אדר תש"פ

03 מרץ 2020

לכבוד

גב' שרון סבן - ספראי 

ממונה חופש המידע בהנהלת בתי המפשט

hofesh-hamida@court.gov.il :דוא"ל

טלפון: 02-6556935

שלום וברכה, 

הנדון: לשכות שופטי עליון לשעבר בבית המשפט העליון
בקשה לפי חוק חופש המידע

גב' נכבדה,

ממידע המצוי בידי הח"מ עולה ששופטי עליון לשעבר משתמשים בלשכות ו/או משרדים בבית  א.

המשפט העליון.

בהתאם לחוק חופש המידע מבוקש בזאת כדלהלן: ב.

המידע המצוי בידכם באשר למספר הלשכות ו/או משרדים בבית המשפט העליון אשר  ב.1.

בהן מתבצע שימוש על ידי נשיאי ו/או שופטי ביהמ"ש העליון בדימוס.

המידע המצוי בידכם באשר לשטח הלשכות ו/או המשרדים בבית המשפט העליון אשר  ב.2.

בהן מתבצע שימוש על ידי נשיאי ו/או שופטי ביהמ"ש העליון בדימוס.

המידע המצוי בידכם באשר לשמות נשיאי ביהמ"ש העליון בדימוס אשר עושים שימוש  ב.3.

בלשכות ו/או משרדים בבית המשפט העליון.

המידע המצוי בידכם באשר לשמות שופטי ביהמ"ש העליון בדימוס אשר עושים  ב.4.

שימוש בלשכות ו/או בבית המשפט העליון.

המידע המצוי בידכם באשר לתשלום שמועבר, ככל שמועבר, משופטי ו/או נשיאי  ב.5.

ביהמ"ש העליון בדימוס להנהלת בתי המשפט עבור השימוש בלשכות ו/או במשרדים 

בבית המשפט העליון.

המידע המצוי בידכם באשר לשמותיהם של השופטים ו/או נשיאי ביהמ"ש העליון אשר  ב.6.

מחזיקים במפתח ו/או מפתחות ללשכות ו/או למשרדים בביהמ"ש העליון.
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המידע המצוי בידכם באשר לשמותיהם של השופטים ו/או נשיאי ביהמ"ש העליון אשר  ב.7.

בכניסה ללשכות ו/או למשרדים שבשימושם בביהמ"ש העליון, מוצב שלט וכדו' הנושא 

את שמם.

המידע המצוי בידכם באשר לעלות אחזקת הלשכות בבית המשפט העליון אשר בהן  ב.8.

נעשה שימוש על ידי שופטי ו/או נשיאי ביהמ"ש העליון בדימוס, לרבות הוצאות עבור 

שירותי מזכירות ניקיון חשמל מים וכדו'.

העתקי תמונות ו/או תצלומים הנמצאים בידכם של הלשכות ו/או המשרדים בבית  ב.9.

המשפט העליון אשר בהן נעשה שימוש על ידי שופטי ו/או נשיאי ביהמ"ש העליון 

בדימוס.

העתקי תמונות ו/או תצלומים הנמצאים בידכם של קומות הלשכות, לרבות מסדרונות  ב.10.

ולובי, של הלשכות ו/או המשרדים בביהמ"ש העליון, אשר בהן נעשה שימוש על ידי 

שופטי ו/או נשיאי ביהמ"ש העליון בדימוס.

בהתייחס לסעיף 10 לחוק ובמבט צופה פני עתיד, אציין שארגון לביא [ע"ר 580624724] פועל  ג.

בהתאם למטרותיו הרשומות כדין למען זכויות האזרח ומינהל תקין, ופעילותו המשפטית 

והציבורית עד כה הביאה לתיקון ליקויים משמעותיים. המידע האמור דרוש לארגון לביא לצורך 

פעילות משפטית בערכאות המתאימות ולצורך פעילות ציבורית מול הגורמים הרלוונטיים. 

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, מצ"ב אישור ניהול תקין. כמו כן  ד.

הרינו מתחייבים לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשה זו, עד 

לסכום של 150 ₪.

בשלב זה איננו מתנגדים ל"השחרת" פרטים מסוימים במסמכי המידע המבוקש מטעמי ביטחון  ה.

ו/או פרטיות, וזאת על מנת להחיש את קבלת המסמכים במהירות המתחייבת על פי חוק, תוך 

שמירת הטענות בעתיד כנגד כל טענת חיסיון או חובת סודיות.

על טיפולכם ותשובתכם המהירה, אודה מראש. ו.

                     בכבוד רב ובברכה,

אביחי בוארון, עו"ד


