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  כ"ט סיון, תש"ף ירושלים,

  2020יוני,  21

  בתשובתך נא ציין:

  2015-20-0227תיק מס' 
  

                      ,לכבוד

  

  , .נא

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

 )27/05/2020 מיום ךיתשתי פניוסימוכין: (

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

בדו"ח השנתי של יחידת בתי הדין המנהליים הפועלים לפי מידע אודות הנתונים שפורסמו  לקבל

  "). הדו"ח(להלן: " 2018לשנת  1952-חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

  הריני להשיבך כדלקמן: לאחר בירור בקשתך, 

 בתי הדין תיחידהשנה,  להודות לך על ההתעניינות בדו"ח. תחילה נבקש .1

נתונים לטובת פרסמה לראשונה דו"ח כניסה לישראל פי חוק הלש המנהליים

הנגשת בשקיפות והבקידום  הנהלת היחידה רואה חשיבות רבה .הציבור הרחב

מאגר ההחלטות של בתי הדין ב ןניתן לעיי. לצורך בירור נתונים נוספים המידע

כולל החלטות ופסקי דין  זה מאגר. ")החלטות בתי הדין מאגר(להלן: " לעררים

כחלק ניתן לאיתור שם.  הניתנים על ידי דייני בית הדין, וחלק מן המידע המבוקש

כדי לאפשר חיפוש  ,מאגרממשק הבממאמצים אלו, בשנה האחרונה נעשה שיפור 

   החלטות באופן יעיל וממצא. 

ל ה, לקביפנייתך השני.א. ל1סעיף בולפנייתך הראשונה  1באשר לבקשתך בסעיף  .2

 -לדו"ח  42עמ' בטבלה המפורטת ב עובדו הנתונים מסמכים שעל בסיסםהאת 

ו הופקהמשפט שהוגשו לבית ובקשות רשות ערעור ערעור ההליכי נתונים אודות ה

 רשות האוכלוסין וההגירהבאמצעות מסמכים שהועברו לידי משרד המשפטים מ

) לחוק חופש 5(8לפי סעיף זו . לפיכך הריני לדחות בקשתך ומהנהלת בתי המשפט

שרותך לפנות לממונה על העמדת המידע נוצר בידי רשות אחרת. באפ -המידע

ברשות האוכלוסין וההגירה בכתובת הדוא"ל  דע לציבורימ

Hofesh.Meida@piba.gov.il  ולממונה על העמדת מידע לציבור בהנהלת בתי

טופס באמצעות האו  hamida@court.gov.il-hofeshהדוא"ל המשפט בכתובת 
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 שראלילבתי הדין לפי חוק הכניסה ל המידע שעמד בפני היחידהאדגיש כי  .המקוון

 בדו"ח.  במלואו פורסם

הליכים שהתקיימו בבתי הדין אודות ה ך לקבל נתונים מספרייםתבאשר לבקש .3

המפרטת את מספרי כלל ורפת בזאת טבלה מצ, 2018-2014בין השנים לעררים 

ציין כי הנתונים הופקו ממערכת מבדי"ל (מערכת א .לפי שנים מחולקת, ההליכים

   ח.י הדין לעררים), אשר היוותה הבסיס לשליפת הנתונים שפרסמו בדו"בת

החלטות ערעורים על  108מידע אודות לקבל ראשונה, לפנייתך ה 2סעיף אשר לב .4

מצורפת בזאת טבלה ". ערעור נדחה"-בתי הדין לעררים אשר סווגו בדו"ח כ

המפרטת את מספרי ההליכים בהם נדחה ערעור על החלטה של בתי הדין 

אינו מתיימר לשקף את כלל ההליכים שהוכרעו המידע המצורף כי דגיש . נלעררים

, אלא מדובר בבדיקה מדגמית שנעשתה בבתי 2018בערעורים על בתי הדין לשנת 

, צוות סטודנטים למשפטים בהנחיית העוזר המשפטיהדין. הבדיקה בוצעה על ידי 

  יכול ומידע מדויק יותר מצוי בידי הנהלת בתי המשפט.

פנייתך ל .ב1פנייתך הראשונה וסעיף ל ד.2.ב עד 2 סעיפיםאשר לבקשתך בב .5

אגרות והוצאות משפט בהליכים הנ"ל, יה, לקבל מידע נוסף בנושא ערבונות, השני

   הריני להשיבך כדלקמן:

לדחות בקשתך יש  במערכת בתי המשפטהליכים אשר התקיימו עניין הב .א

אינו מצוי בידי משרד  דעיהמ -לחוק חופש המידע )3(8סעיף לפי 

, באפשרותך ייתכן והמידע מצוי בידי הנהלת בתי המשפט המשפטים.

  לפנות לממונה על העמדת מידע לצבור ברשות זו.

, לפי חוק הכניסה לישראלש בתי הדיןהליכים אשר התקיימו בבעניין ה .ב

(תרשים  לדו"ח 38תשלום אגרה פורסמו בעמוד  נתונים אודותאשיבך כי 

המידע  -) לחוק חופש מידע4(8כן בקשתך זו נדחית לפי סעיף  . על)35מס' 

  פורסם ועומד לרשות הציבור.

. כל שכן, מסירת מידע פסיקת התשלומים הנ"ל מהווה החלטה שיפוטית .ג

אינה חוסה תחת חוק חופש המידע. לפיכך  לפי גובה התשלום ומספר התיק

ול על תוכנו החוק לא יח -) לחוק חופש מידע5(2בקשתך נדחית לפי סעיף 

  של הליך שיפוטי. 
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ם נאספים אלה אינ נתוניםי כ אשיבךביחס ליתר הנתונים המבוקשים  .ד

על כן בירור הנתונים יצריך מעבר ידני על  במערכת הממוחשבת מבדי"ל.

תיקי ערר),  5,890-(כ 2018כלל התיקים שנפתחו בבתי הדין לעררים בשנת 

ת בפני עצמה ועל כן ת משאבים בלתי סבירה המדברמחייב הקצאהדבר 

  .) לחוק חופש המידע1(8בקשתך נדחית לפי סעיף 

זהות המשיבים בהליכים ה, לקבל את ילפנייתך השני.ג. 1סעיף אשר לבקשתך בב .6

  המתנהלים, הריני להשיבך כדלקמן:

המידע שבתי המשפט הרי הליכים שהתנהלו במערכת ככל שהבקשה נוגעת ל .א

לחוק חופש  )3(8סעיף  ובקשתך נדחית לפיאינו מצוי בידי משרד המשפטים 

ר וממונה על העמדת מידע לציבבאפשרותך לפנות אל ההמידע. בעניין זה 

 .בהנהלת בתי המשפט

בהתאם להוראות תקנות , הדין לעררים יתהליכים שהתנהלו בבביחס ל .ב

 2014-הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית הדין לעררים), התשע"ד

"), המשיבה בבית הדין לעררים היא רשות האוכלוסין התקנות(להלן: "

ין באפשרות אמשיבים נוספים. וההגירה. בית הדין רשאי להורות על הוספת 

מערכת מבדי"ל לפלח נתונים אודות מספר המשיבים בתיק וזהותם. מענה 

תיקי הערר שנפתחו בבתי הדין  5,889-על כל אחד מ ידני חייב מעברלבקשה י

 -) לחוק חופש המידע1(8בקשתך נדחית לפי סעיף  ועל כן 2018לעררים בשנת 

 . המדברת בפני עצמה הקצאת משאבים בלתי סבירה

 מפורסמים לציבורלעררים בתי הדין ב רובם המוחלט של פסקי הדין הניתנים

בגוף פסקי לאתר את המידע המבוקש  . באפשרותךבמאגר החלטות בתי הדין

   שם.הדין המפורסמים 

במרבית ההליכים המתנהלים בבתי הדין  למיטב הידיעהיצוין כי מעבר לצורך 

רשות האוכלוסין וההגירה היא המשיבה היחידה.  ,לפי חוק הכניסה לישראל

 החלטה על הוספת משיבים היא נדירה יחסית. 

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

  יום. 45מנהליים בירושלים, בתוך לעניינים 
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 תאמר אסדי , עו"ד                 
  מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

  משרד המשפטים                            
 

  


