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 barak.com-elad@manבאמצעות דוא"ל: 

 לכבוד
 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת )ע"ר( –הצלחה 

 באמצעות עו"ד אלעד מן
                                                                                                                      

 35/19מס' פנייה: 

 שלום רב, 

"פסיקת הוצאות ושכ"ט בתיקי עתירות  – 1998-, תשנ"חמידעהחופש  ה לפי חוקהנדון: בקש

 בהם מעורב המשרד

 13.1.2020; מכתבי להארכת מועד מיום 12.12.2019מיום  דוא"לסימוכין: פנייתך באמצעות 

 

עתירות ל ביחס 2019 - 2017לשנים  המבוקש פירוטהבמענה לפנייתך שבנדון, להלן 
, בהן בשבתו כבג"ץמנהליות לבתי משפט מחוזיים ועתירות לבית המשפט העליון 

 . הוא אחד המשיבים לשוויון חברתי השר/המשרד
 

2017 

הוצאות לטובת  סוג החלטה מספר תיק

 המשרד

הוצאות לחובת 

 המשרד

 אין אין  פסק דין  8570/14בג"ץ 

 ש"ח 7,000 אין פסק דין  5159/17בג"ץ 

 

2018 

הוצאות לטובת  סוג החלטה מספר תיק

 המשרד

הוצאות לחובת 

 המשרד

אין. יצוין כי בהליך  אין פסק דין  7204/16בג"ץ 

נפסקו הוצאות 

לחובת המשיבים, 

שהמשרד לא נשא 

 בהן.

 אין אין  פסק דין  7972/16; בג"ץ 7963/16בג"ץ 

 אין אין פסק דין 9163/17בג"ץ 

mailto:elad@man-barak.com
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 ש"ח 5,000 אין פסק דין 15541-07-18עת"מ 

 אין אין פסק דין 68904-10-18עת"מ 

 
 

 

 

 
 בברכה,                                                                                                         

 
 יעלה גרין לשם                

 ממונה על העמדת מידע לציבור              
 
 
 
           
 
 

          
 

2019 

הוצאות לטובת  סוג החלטה מספר תיק

 המשרד

לחובת הוצאות 

 המשרד

   התיק תלוי ועומד 423/19בג"ץ 

התיק  2019-ב 39763-08-19עת"מ 

 תלוי ועומד.

ניתן  2020-ב

פסק דין, שאלת 

ההוצאות טרם 

 נדונה.

  

   התיק תלוי ועומד 48737-11-19עת"מ 

התיק  2019-ב 4834/19בג"ץ 

 .תלוי ועומד

ניתן  2020-ב

פסק דין, המשרד 

לא זוכה או חויב 

 בהוצאות. 

  

   ועומדהתיק תלוי  2640/19בג"ץ 
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