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To: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>

שלום,

בהתאם להוראות חוק חופש המידע אבקש לקבל את המידע המפורט להלן בנושא רשימת החומר הארכיוני של הנהלת בתי המשפט. 

ראשית יש להקדים ולהסביר את מצב הדברים ככל הידוע לח"מ. בהנהלת בתי המשפט ישנם תיקים המסווגים בארכיון המדינה "ג" והם תיקי ארכיון של היחידה המינהלית, אשר מפקידה אותם ככל תיק ארכיוני
אחר. בתיקים אלה, עיון באתר ארכיון המדינה מעלה את הרושם כי עיקר הבעיה הוא העדר חשיפה, אך תיקים רבים מסוג זה, זמינים לפחות ברמת כותר באתר הארכיון. סוג נוסף של תיקים הם תיקי "ב" שהם

תיקי בתי המשפט, שנאספו מבתי המשפט עצמם, ונשלחו לאחסון ולא להפקדה באתר ארכיון המדינה. תיקים אלה למעשה באחריות ובשליטה של הנהלת בתי המשפט, וארכיון המדינה משמש כמעין מחסן
בלבד. לפיכך, תיקים אלה סובלים מבעיה כפולה, שכן לא רק שלא נחשפו ומוצגים באתר, אלא שאין כל דרך לדעת על קיומם כלל. מצב זה גם סותר כמובן את תקנה 2 לתקנות העיון, שבסיסן בהבנה כי ללא

רשימת התיקים הפומביות יש קושי מובנה בקיום מתן אפשרות למימוש זכות העיון, שכן התיק המשפטי הוא בבחינת האסיר X, ואין כל דרך לדעת על עצם קיומו.  

לפיכך, ביחס לסוג הראשון, של תיקי ארכיון של הגוף המנהלי, אבקש לקבל את רשימת התיקים, תאריך המסמך האחרון, וסטטוס התיק לעניין החשיפה. קרי האם התיק חשוף, וככל שלא חשוף, האם נדרשה
הנהלת בתי המשפט לחשוף את את התיק ואם כן מתי, ומתי נחשף בפועל. 

ביחס לסוג השני, היות והדברים כלל לא מוצגים באתר, אבקש את מירב המידע שניתן למסור ובכלל זה שמות התיקים המלאים, האם התיק מאוחסן בארכיון או שמא מצוי פיזית במתקן של הנהלת בתי המשפט,
האם התיק נחשף, מה מועד המסמך האחרון שבו וכל מידע שניתן לחשוף על מנת שאוכל בהמשך להגיש בקשות עיון בתיקים אלה. 

למען הסר ספק, הכוונה היא קבלת שתי טבלאות נתונים, בפורמט מתאים לעיבוד, האחת של תיקי "ג" בדומה לכל אינדקס תיקים בארכיון. השנייה, של תיקי "ב" בדומה ככל הניתן לפרמטרים הזמינים באתר נט
המשפט, ולכל הפחות ברמת שמות התיקים בכדי שניתן יהיה להכיר את המידע הקיים ולאפשר את מימוש זכות העיון בדרך של הגשת בקשה פרטנית. 

מצורף אישור תשלום אגרת בקשה בסך 20 ש"ח. בנוסף, אני מתחייב לשאת בתשלום אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 150 ש"ח. אודה על אישור קבלת הבקשה. 

בברכה,
גיא זומר, מייסד

התמנון - מידע ציבורי לכל (ע"ר)


