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 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0247תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (07/05/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

 

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 .2018-2019עתירות מנהליות וערעורים מנהליים בשנים נתונים אודות לקבל 

 :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 
 

משפט עתירות מנהליות בבתי ה 1,107 -כ סגרוהוגשו ונ ,2018-2019בין השנים  .1

 להלן:שלפי החלוקה  המחוזיים

 .938מספר העתירות שנדחו: 

  .169מספר העתירות שנתקבלו: 

 בהליכים המבוקשים:להלן סך ההוצאות  .2

 ₪  1,559,734סך ההוצאות שנפסקו בכל העתירות המנהליות שנדחו: 

 ₪  93,425סך ההוצאות שנפסקו בכל העתירות המנהליות שנתקבלו: 

 נתוני ההוצאות שנפסקו אינם כוללים את העתירות המנהליות שנוהלוכי  ,יצוין .3

המערכת  םעאינה עובדת  רקליטות זופ. אביב )אזרחי(-בפרקליטות מחוז תל

על כן, הפקת המידע בהישג יד.  ם נמצאיםנתונים אודות הוצאות אינלכן ו תהדיגיטלי

-תיקים המצויים בפרקליטות מחוז תל 900-בדיקה פרטנית של כהמבוקש דורשת 

המדברת בעד עצמה.  משאבים בלתי סבירההקצאת עולה כדי , משימה זו אביב )אזרחי(

 .( לחוק חופש המידע1)8סעיף לכן, בקשתך זו נדחית לפי 

 להלן טבלה המפלחת עתירות אלה לפי נושא העתירה: .4
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בית המשפט העליון, שהוגשו ל נתונים אודות ערעורים מנהלייםלקבל בקשתך  בעניין .5

שליפת הנתונים המבוקשים אינה אפשרית בשל היעדר מערכת ממוחשבת אשיבך כי 

לצורך של יחידות המטה בפרקליטות המייצגות את המדינה בבית המשפט העליון. 

נדחית זו בקשתך לאור האמור  .רב של תיקיםעל מספר נדרש מעבר ידני הפקת הנתונים 

 הקצאת משאבים בלתי סבירה. -( לחוק חופש המידע1)8לפי סעיף 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    

 כמות ושאנ
 6 אגרות, מנהל אוכלוסין וזרים

 3 בחירות
 1 בעלות במקרקעין

 58 דיור ציבורי
 1 היטל סחר ואמצעי הגנה

 10 הסדרת עיסוק
 39 חופש המידע

 24 חינוך
 106 שונות-מנהלי

 85 מכרזים
 20 מנהל אוכלוסין וזרים
 4 מנהל מקרקעי ישראל

 1 שונות-מקרקעין
 29 רישוי כלי ירייה

 29 רישוי עסקים
 1 רישום מקרקעין
 1 רשויות מקומיות

 168 תכנון ובניה
 39 תעבורהרישוי 

 374 הרחקה ואשרות
 108 ועדה פסיכיאטרית
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