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 2019דצמבר,  29

 לכבוד 

 ספראי-שרון סבן

 ממונה לפי חוק חופש המידע 

 גבעת שאול  ,22רח' כנפי נשרים 

 95464 ירושלים

 ג.נ 

 איתור למינוי נשיאי בתי משפט ועדת הבנוגע לדיוני בקשה לקבלת מידע הנדון: 

 

)לשעבר(, עוה"ד  "ר לשכת עורכי הדין לפון של יוף מהטדלמהמידע אשר כי חלק פורסם  בימים האחרונים

 כי : בהודעת הנהלת בתי המשפט אפי נוה, עסק בהליך מינוי נשיאים לבתי המשפט השונים. שמחנו לראות 

"הרשות השופטת מצידה אינה מבקשת לחסות בדבר ואין לה כל התנגדות שהחומרים ייחשפו, ככל שהדבר 

תלוי בה, על מנת לשים קץ למסע ההכפשות חסר האחריות נגד שופטי ישראל בכללותם העושים את מלאכתם 

  (.ט לתקשורתהנהלת בתי המשפוך הודעת )מת במסירות, במקצועיות ובאמונה"

, שהן אבן יסוד ות, וכדי לפעול בהתאם לעקרונות השקיפותישות חסר האחרפעל מנת לשים קץ למסע ההכ

דם האפשרי את המידע המפורט להלן, הנוגע להליך מינויים  , נבקש לקבל בהקפטתבפעילותה של הרשות השו

 : ערכאות השונותשל נשיאים ל

יתור של מנהל בתי המשפט, לא  1-2016ה  ראת מכוח הוועדת האיתור הפועל  ילפרוטוקו  כל .1

 .1.1.2016יום , החל מייםזהמחונשיאים לבתי המשפט 

יתור של מנהל בתי המשפט, לא  1-2016ה  ראת מכוח הוועדת האיתור הפועל  ילפרוטוקוכל   .2

 .1.1.2016יום , החל מהשלוםמשפט נשיאים לבתי 

יתור של מנהל בתי המשפט, לא  1-2016ה  ראת מכוח הוועדת האיתור הפועלי  טוקולכל פרו .3

 .1.1.2016יום , החל מהדין האזוריים לעבודהבתי נשיאים ל

 וצגו בפני הועדות לעיל.כלל חומרי הרקע שה .4

ו שהתקבלו באיזה מדיוני הועדות הנ"ל השתתף יו"ר לשכת עוה"ד, עוה"ד אפי נוה, אככל ו .5

את החומרים  קבלציין באילו ועדות השתתף ולדו, אבקש לחומרים ו/או מסמכים מצי

                                                                                                ו על ידו.שנשלח

 

                               

 בכבוד רב ובברכה,                                                                                                           

 זאב לב, עו"ד         

 התנועה למשילות ודמוקרטיה                                                                                                  
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