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guy zomer <zomer@octopus.org.il>

 בקשת מידע הנהלת בתי המשפט - מאגרים משפטיים, מספרנו 6225067594383360

guy zomer <zomer@octopus.org.il> Tue, Feb 23, 2021 at 2:15 PM
To: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>

שלום,

בהתאם להוראות חוק חופש המידע אבקש לקבל את המידע הבא בעניין העברה או העמדת מידע ציבורי לרשות חברות מסחריות. 

1. כל מידע שהועבר או הועמד לעיון חברות נבו או תקדין במהלך 12 החודשים האחרונים. 
2. כל הודעה, דיווח או פנייה מהנהלת בתי המשפט לחברות נבו או תקדין הנוגעת למסירה או פרסום מידע ובכלל זה הוראות להסיר תכנים. 

3. כל הסכם שנערך בין הנהלת בתי המשפט לחברות נבו או תקדין במהלך 7 השנים האחרונות או היה תקף במהלך 3 השנים האחרונות. 
4. כל הסכם לרבות חוזה אחיד, המצוי בהנהלת בתי המשפט, ומשמש במסגרת התקשרויות (בתמורה ושלא בתמורה) להעברת מידע על הליכים משפטיים לצדדים שלישיים. 

5. כתבי הטענות וחו"ד שנוצרו בהנהלת בתי המשפט, לשם ניהול ההליך בבג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט. למען הסר ספק, הכוונה לתגובות המדינה לצד חו"ד
שהוכנו ולא הוגשו בהליך שעניינם העברה או פרסום מידע על הליכים משפטיים. 

יובהר כי חלק מהמידע המבוקש הוא מידע שהנהלת בתי המשפט הצהירה בבית המשפט, בהליך מול הח"מ, כי הוא מידע אסור בפרסום ולפיכך, העובדה כי מידע זה מועבר לצדדים שלישיים היא בעלת חשיבות
ציבורית רבה ובעלת עניין אישי של הח"מ. בנוסף, ממידע שנמסר לח"מ ע"י גורמים שונים, עולה החשד כי הנהלת בתי המשפט מעבירה מידע אסור בפרסום בידיעה וכוונה לאותם צדדים שלישיים. לפיכך יש

חשיבות לבחון האם טענות אלה נכונות. לסיום, יובהר כי לשיטת הח"מ פעילות נבו ותקדין נוגדות את הוראות חוק הגנת הפרטיות באופן אינהרנטי עם פעילותם. לפיכך כל ממשק הכולל מסירת מידע לגופים אלה
מחייב ביקורת ובקרה, ותקינותו המינהלית מוטלת בספק. 

מצורף אישור תשלום בסך 20 ש"ח עבור בקשת המידע ובנוסף אני מתחייב בתשלום הוצאות עד סך של 151 ש"ח עבור טיפול והפקה. 

בברכה,
גיא זומר, מייסד

התמנון - מידע ציבורי לכל (ע"ר)
054-7650202


