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 ירושלים -הנהלת האגף 

 כ"ז ניסן, תשע"ח תאריך:                  

 2018אפריל,  12             

 /"מח מספרנו:

 לכבוד 
 מבלי לפגוע בזכויות            
 :  בדואר אלקטרוני          

 נ., .א
 בהמשך לפגישה עם הכונסת הרשמית –בקשת חופש מידע הנדון: 

 (14.1.18 מיום פנייתךסימוכין: )       
 

 :כדלקמן ,מתכבד להשיבךהריני , בהמשך לפנייתך שבסימוכין

ל אחוז פושטי הרגל אשר מקור פשיטת הרג; מקור פשיטות הרגל של נוטלי ההלוואות הצרכניותאת  לקבל בקשתך .1

מיפוי מקור )הגורם אשר נתן את ההלוואה( ההלוואות הצרכניות אשר הובילו לידי ; שלהם הינו צריכת אשראי צרכנית

נדחית מכוח סעיף  2017 -ל 2012י הכינוס בין השנים ציון הגורמים אשר השפיעו על הגידול בכמות צוו; פשיטות רגל

 הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה.  –"( החוק)להלן: " 1998-תשנ"ח( לחוק חופש המידע, 1)8

בכל תיק הנתונים המבוקשים בדיקת ו ,בעשרות אלפי תיקי פש"ר עיוןיצריך  ות שלעילבקשלמתן מענה בעניין זה,  .2

יחד עם זאת ולתשומת לבך, אנו עתידים לערוך בדיקה מדגמית בעניין מקור פשיטות הרגל של נוטלי ההלוואות  .ותיק

 לכשתסתיים הבדיקה ממצאיה יועברו לעיונך.  -הצרכניות 

התקבלה  ,לפושטי הרגל, קרי פילוח הנושים אשר הגישו תביעות חובלקבל את זהות נותני ההלוואות  3בקשתך בסעיף  .3

 .ןהן בעניין פשיטות רגל והן בעניין חדלות פירעו 2017-2012משנת נושים פילוח  ותמצ"ב דו"ח במלואה.

אינה חוסה תחת הגדרות החוק שכן הנך מבקש "ידע"  –לפנייתך  4בסעיף לקבל "התייחסות מקצועית" כאמור בקשתך  .4

)ה( לחוק כי אין הרשות 7בעניין זה, ראה גם המצוין בסעיף  לחוק. 2, ולא "מידע" כהגדרתו בסעיף "עיבוד נתונים"או 

 ( לחוק )המידע לא קיים(. 3)8בקשתך נדחית מכוח סעיף  משכך חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

ת ( לחוק )המידע פורסם ועומד לרשו4)8עיף נדחית מכוח ס 2017לקבל את כמות צווי הכינוס לשנת  5בסעיף בקשתך  .5

 והכונס הרשמי ב ולאתרלסיכומי הפעילות השנתיים באגף הכונס הרשמי  יםלנוחותך מצ"ב לינק הציבור או לעיונו(.

 :, בהתאמה, ראה לינקים מצורפים2017ניתן לעיין בכמות הצווים שניתנו בשנת 

 http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/ApotroposKlali/Summary%20of%20Actions/Pages/d

efault.aspx   

 https://insolvency.justice.gov.il/poshtim/Main/Dochot/wfrmDoch_StatisticYear.aspx  

 .2000-, התש"סמנהליים םלעניינילפי הוראות חוק בתי משפט  יהחלטת רשאי לעתור נגד הנך   .6

 ,בברכה

 , עו"דעופר חדד

  המידע לציבור העמדתהממונה על  

 משרד המשפטים
 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 המחלקה המשפטית
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