הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS

לשכת היועץ המשפטי

Office Of the Legal Adviser
כ"ב בכסלו ,התשע"ח
 10בדצמבר 2017

לכבוד:
עו"ד זאב לב
התנועה למשילות ודמוקרטיה
באמצעות הדוא"לoffice@meshilut.org :

מספרנו24145217 :
פ 133/2017 -
)בתשובה נא לציין מספרנו(

עו"ד לב הנכבד,
הנדון :בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע התשנ"ח1998-
סימוכין :מכתבך מיום 14.11.2017
מכתבי מיום 5.11.2017
תקבול אגרה
מכתבי מיום 19.10.2017
מכתבו של מנהל בתי המשפט מיום 1.10.2017
מכתביי מיום 18.9.2017
מכתביי מיום 6.9.2017
מכתבך מיום 8.8.2017

 . 1בהמשך להתכתבות שבסימוכין ,מצ ורפים בזה שישה עשר קבצים הכוללים את
יומניהם של נשיאת בית המשפט העליון א' חיות ,נשיאת בית ה משפט העליון
)בדימ'( מ' נאור ,שופטי בית המשפט העליון הנזכרים בבקשתכם )מכהנים ובדימוס(
ורשם בית המשפט העליון.
 . 2לעניין המידע הנוסף אשר התבקש ביחס לנשיאה א' חיות ,נשיבך כדלקמן:
א  .ככל שהתקיימו פגישות מקצועיות עם נשיאי בית המשפט העליון בדימוס ועם
שרי ממשלה בעבר ובהווה בתקופה שצוינה בבקשה )  1בינואר  1 - 2016באוגוסט
 ( 2017הן נזכרות ביומנה של הנשיאה חיות ,כפי שנמסר לכם.
ב  .בתקופה האמורה קיימה הנשיאה חיות שלושה מפגשי רקע עם אנשי תקשורת
לבקשתם ,על רקע מועמדותה לכהונה כנשיאת בית המשפט העליון .הפגישות
התקיימו במועדים הבאים . 10.5.2017 ; 21.4.2017 ; 15.9.2016 :הפגישות נערכו
בידיעת נשיאת בית המשפט העליון דאז ,השופטת מרים נאור ,ובאישורה בהתאם
לכללי האתיקה לשופטים ,התשס"ז. 2007 -

רח' כנפי נשרים  ,22גבעת שאול ,ירושלים  02-6556919 ,02-6556935  95464פקס'02-6556887 :
 - E- mail: hof esh-hamida@court.gov.ilעדיפות לדוא"ל

הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS

לשכת היועץ המשפטי

Office Of the Legal Adviser

ג  .אשר לבקשה בסעיפים  4-2לפירוט שיחות שקיימה הנשיאה חיות ,יצוין כי
בלשכת הנשיאה )השופטת דאז( לא נערך כל תיעוד של שיחות טלפון.
 .3לעניין יומנה של הנשיאה )בדימ'( מ' נאור ,נבקש להבהיר את הדברים הבאים:
נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת מרים נאור ,הייתה
בתקופת כהונתה אישיות מאובטחת על -ידי היחידה
לאבטחת אישים .בהתאם להנחיות היחידה לאבטחת
אישים התבקשו הנשיאה וצוות לשכתה לר שום ביומנה
את כלל הפעילויות האישיות והפרטיות ,לרבות ,ארוחות
משפחתיות ,מפגשים חברתיים ,סידורים אישיים ,רפואיים
ופרטיים ,יציאה לקניות ,ועוד .כל הפעילויות הללו סווגו
ביומנה של הנשיאה המצורף בזה כ"פגישה פרטית".
מכאן ריבוי הפריטים ביומנה של הנשיאה המופיעים תחת
סיווג זה.
לעניין המידע הנוסף אשר התבקש ביחס לנשיאה )בדימ'( מ' נאור ,נשיבך כי א ין
בידינו תיעוד כתוב של שיחות הטלפון של הנשיאה נאור בתקופה הרלוונטית.
 . 4לעניין יומניהם של השופטים כולם ,נבקש להבהיר את הדברים הבאים:
א  .חלק ניכר ביותר מזמנם של השופטים מוקדש לכתי בת פסקי דין ולהכנת תיקים
לדיון .ככלל ,מדובר בפעילות המבוצעת על ידי השופט לבדו או בשיתוף צוות
הלשכה בלבד ,ועל כן השופטים אינם רואים צורך לצ י ינה ביומן .יוצא אפוא ,כי
רובם המכריע של ימי החול שלא צו י ינה בהם פעילות כלשהי ,הם ימי עבודה
מלאים בהם השופטים עסקו בכתי בת פסקי דין ובהכנת תיקים לדיון )למעט ימי
חופשה או היעדרות(.
ב  .כל שופט מנהל את יומנו באופן עצמאי ,בין בעצמו ובין באמצעות צוות
לשכתו.
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ג  .ככלל ,לא מבוצע מעקב בדיעבד אחר פגישות הנרשמות ביומן .לפיכך ,עשויים
להיות מקרים ש בהם פגישות הרשומות ביומני השופטים לא התקיימו בסופו של
יום ,או שהתקיימו במועד שונה מכפי שנרשם או בהשתתפות גורמים שונים
מכפי שנרשם .במקרים מסוימים ש בהם עלה בבירור שפגישה לא יצאה א ל
הפועל ,היא נמחקה מהקובץ.
ד  .הרצאות או פגישות של שופטים עם קבוצות המגיעות לביקור בבית המשפט
העליון מתקיימות ,ככלל ,לבקשת מחלקת קשרי חוץ של בית המשפט ובתיאום
עמה.
.5

אנו לרשותכם ככל שידרש.
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