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guy zomer <zomer@octopus.org.il> Mon, Nov 1, 2021 at 3:12 PM
To: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>

רונה שלום,

בפעם האחרונה שנכתבו דברים ברמת מהימנות שכזו זה היה לגבי ארכיון הנהלת בתי המשפט ואכן הסתבר שאין אמת בטענות שנמסרות במענה לבקשות מידע. גם הפעם, הנסיבות מרמזות שזה תרחיש
בלתי סביר שאין מידע. שופטים כותבים בהחלטה בהתאם להנחיית משנה לנשיא, ואין הנחייה? השופטים משקרים? שורה ארוכה של שופטים כותבים את השם של שרון סבן ספראי עם אותה שגיאת כתיב
שנולדה איפה? אני מכיר עשרות פונים לשרון ובאופן מפתיע כולם מצליחים לכתוב את השם נכון. רק בבית המשפט המחוזי בתל אביב כל השופטים סובלים מאותו ליקוי שגורם להם לכתוב את אותה שגיאה

ממש? לא יותר סביר להניח שמישהו הפיץ להם מכתב או הודעה המכונה בשפה המשפטית הנחייה, מה לענות בהליכים משפטיים שלי, והם מיישמים את ההנחיה. אני מציע כי תשקלו בשנית את הטענות שכמו
שאמרתי סובלת ממהימנות ירודה.

בהערה חיובית וזה לא קורה הרבה, אני שמח על עדכון הנוהל והכללת עיון לפי סעיף 2(א) בניגוד לגרסאות ישנות של הנוהל. כולי תקווה שזה צעד חיובי בדרך להתרת העיון גם לפי סעיף 2(ב) כנדרש בחוק. 

בברכה,
גיא זומר

 On Mon, Nov 1, 2021 at 2:18 PM חופש המידע    <hofesh-hamida@court.gov.il> wrote:  

 

<hofesh-hamida@court.gov.il> חופש המידע Tue, Nov 16, 2021 at 1:29 PM
To: guy zomer <zomer@octopus.org.il>
Cc: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>

גיא שלום,

 

נבקש לקבל דוגמאות להחלטות שבהן נכתב "בהתאם להנחיית משנה לנשיא", כאמור מטה על ידיך.  

 

תודה.  

 

בברכה,

 

[Quoted text hidden]

guy zomer <zomer@octopus.org.il> Tue, Nov 16, 2021 at 5:53 PM
To: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>
Cc: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>

רונה שלום,

הטיפול בבקשה הזאת מביך מאד, ושוב, בעיקר סובל מבעיות מהימנות שכן אין מחלוקת משפטית. 
לא מדובר פה בנושא שנפל מהשמיים ביום בהיר אחד, אלא בנושא שאני עוסק בו כבר שנתיים לפחות ואתם מכותבים עליו באופן שוטף כולל אקסלים למעקב. אתם גם מעודכנים בכתובת של חופש מידע על

הנחיית סגנית הנשיא מחודש אוסגוסט 2020. לצערי, לא המציאו לי את ההחלטה על הנחיית סגנית הנשיא ולכן אין לי אפשרות לשלוח אותה, מה שמזכיר שטוב תעשו אם תוודאו שממציאים את כל ההחלטות
בתיקים שלי. 

אני אומר שוב, אם כל שופטי המחוזי שדנו בתיקי חופש מידע במחוז ת"א לא יספקו מי נתן להם את ההנחיה, תוגש עתירה וכל שופטי המחוזי שדנו בתיקי חופש מידע (יש אותם באקסל משותף יחד איתכם) יהיו
משיבים בעתירה ויגישו תצהירים. אני באמת לא מבין מי מחרטט בסיפור הזה את מי. אם זה השופטים את מערך חופש המידע או מערך חופש המידע אותי, או אולי יש עוד מישהו בדרך, אבל ברור שמישהו פה

מחרטט.

תודה
גיא

 
[Quoted text hidden]
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guy zomer <zomer@octopus.org.il> Tue, Nov 16, 2021 at 8:11 PM
To: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>
Cc: חופש המידע <hofesh-hamida@court.gov.il>

רונה שלום,

אחרי מאמץ לאיתור אותה החלטה שמפנה באופן ספציפי לסגנית הנשיא, העלנו אותה לתולעת המשפט
 https://tl8.me/u-2080

יחד איתה, וזה באקסל שקיבלתם ביום 11/8/20 יש תיעוד של עשרות החלטות שכאלה, שלא מאזכרות את סגנית הנשיא, אבל כולן קופי פייסט של אותה הנחייה ששרון סבוראי (כך במקור, כל השופטים במחוז
ת"א רשמו, וכנראה לא במקרה) תטפל בבקשות לעיון בפתקיות (כזכור כחלק מפינגפונג שאתם עושים לי כבר שנתיים על עיון בפתקיות כולל למרוח את היתר העיון שלי עד שכבר התייאשתי מהמחקר). 

בברכה,
גיא
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