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שלום,

כידוע, הנהלת בתי המשפט מסרבת להכיר בהיבטים מהותיים של זכויות אדם ואזרח שעוגנו בדין בישראל וסבורה כי במסגרת הפרדת הרשויות, היא באופן מפתיע דווקא מצויה מעל החוק. זה אומר שחוק הגנת
הפרטיות לא חל, ואפשר לדרוס ולרמוס את פרטיות הצדדים להליכים. זה אומר שחוק בתי המשפט לא חל ואפשר לצפצף על עיקרון פומביות הדיון. בין יתר הדינים פורצי הדרך של הנהלת בתי המשפט נכלל

הרעיון שהחלטות שיפוטיות, שמתקין התקנות על רקע בג"ץ קבע שהן בגדר מידע שיש לכל אדם זכות לעיין, יהיו חסויות ושמורות מכל משמר. לא ניתן לעיין בהן לפי תקנה 2 כי הנהלת בתי המשפט לא מכירה
בקיומה של התקנה. לא ניתן לפי חופש מידע כי זה הליך משפטי (בחסות פרשנות מוטעת, שגויה, שאינה מתיישבת עם פסיקת בית המשפט ועם תזכיר לתיקון התקנות שנועד לבאר נקודה זו). לאחרונה

במסגרת הדינים שאינם חלים, הסתבר לח"מ שגם תקנה 4 אינה חלה על עיון בהחלטות, וזאת מכורח הנחיה של סגנית נשיא בית המשפט בתל אביב. 

לפיכך אבקש לקבל לעיוני, על פי חוק חופש המידע, את ההנחיה המורה לי לבקש בחופש מידע את העיון בהחלטות בבית המשפט המחוזי בת"א, הנחייה שהופצה לשלל שופטים בבית המשפט. בנוסף ומבלי
לגרוע מכך, אבקש לקבל העתק אותו מסמך שהופץ בפורמט שבו הופץ לרבות רשימת הנמענים לו (אם מדובר במייל, אז העתק המייל כולל כתובות הנמנעים) וזאת כדי להעריך את היקף הנזק של ההנחיה

והתפוצה. בנוסף, אבקש לקבל את שם אותה שופטת שהפיצה את ההנחיה וזאת לצורך הגשת תלונה לנציבות תלונות על שופטים. 

למען הסדר הטוב מדובר בבקשה הפטורה מתשלום אגרת בקשה ואני מתחייב לשאת בתשלום אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 150 ש"ח. היות והמידע נחוץ לצורך ניהול הליך משפטי, אודה על מסירת
המידע המבוקש בהקדם, בדגש על ההנחיה עצמה. 

תודה רבה,

גיא זומר
054-7650202


