בקשה מיום

נושא

27.9.18

תעודת זהות של עו"ד

16.10.18

רשימת בוררויות שמינה אפי
נוה מתחילת הקדנציה
נתונים על תלונות לוועדת
האתיקה של מחוז תל אביב
בתקופת כהונתו של אפי נוה
כיו"ר הוועדה
פרטי התקשרות ופעילות
גויסקי קשרי ממשל עם
הלשכה
נתונים על הליכים משמעתיים
2015-2018

24.10.18
()6.10.18
25.10.18
13.11.18

21.11.18

תקבולים עבור בחינות
הסמכה וטקסי הסמכה
נוהל בדיקת חלק
משפטי/ניסוח בבחינות
ההסמכה
התקשרות עם משרד עורכי
הדין קסוטו
מידע על מנכ"ל הלשכה

10.12.18

פירוט תלונות בוועדות
האתיקה מיום  1.10.18עד
10.12.18
יומן ראש לשכת עורכי הדין
לתקופה  27.2.18עד

25.11.18
25.11.18
3.12.18

1.1.19

נענה
בחיוב

נענה בשלילה-עילה
חוק הגנת הפרטיות +
(9א)((9 + )3א)()4
לא ניתן לאתר את החלוקה
למספר התיקים לכל בורר

נענו חלקית


ניתן מספר המינויים






(9ב)((9 + )6ב)()4

ניתנו פרטים חלקיים

נתונים על הליכי בתי הדין
פומביים ומפורסמים –
המידע עומד לעיון הציבור –
)4(8
)1(8

ניתן מידע כמותי אודות
מספר התלונות שהוגשו +
מספר תיקי בתי הדין
המשמעתיים
ניתנו פרטים חלקיים




נענו
תוך
 30יום

נענו
נענו
לאחר
תוך
 60יום  60יום

עתירה על
החלטת
הממונה






אין דוחות בנמצא








המידע אינו ברשות הלשכה





1.1.19

31.12.18
עלות קמפיין "פקטור"

2.1.19

עלות קמפיין "פקטור"

2.1.19

עלות קמפיין "פקטור" ופרטים
נוספים
פרטים ביחס לפעילות ועדת
האתיקה הארצית וועדת
האתיקה במחוז תל אביב

15.1.19

תלונות שטופלו בוועדת
האתיקה של מחוז תל אביב
בתקופת כהונתו של אפי נוה
כיו"ר ועדת האתיקה במחוז
פרטים על תלונות לוועדת
האתיקה הארצית בתקופת
כהונתו של אפי נוה
מידע בקשר עם תביעה נגד
שרון שפורר
תלונות שטופלו בוועדות
האתיקה המחוזיות בתקופת
כהונתו של אפי נוה כיו"ר
ועדת האתיקה במחוז
הליכים משמעתיים נגד עורכי
דין בשנים 2016-2018
ממוצע ציונים במטלת הניסוח
בבחינות ההסמכה במועדים
חורף  ,2017קיץ  ,2018חורף
2018
דני אליגון – חברות בוועדה
לבחירת שופטים

9.1.19

17.1.19
20.1.19
21.1.19

21.1.19
23.1.19

24.1.19








)1(8

)1(8

בדיקה בכמה תלונות
מקבילות להליך אזרחי
הוגשה קובלנה בטרם ניתן
פסק דין מצריכה השקעת
משאבים בלתי סבירה
לא ניתן לספק מידע על
סיבות לגניזה היות שהדבר
מצריך השקעת משאבים
בלתי סבירה





























24.1.19

נתונים ומידע בקשר עם
בחינות ההסמכה
דוחות בקורת פנים

28.1.19

עלות ייצוג בתביעות שפורר
ומגידו
תשלומים לעיתונאים ואנשי
תקשורת 2015-2019
תקציבי הלשכה 2015-2018
מאושר מול ביצוע
תשלומים והטבות לעיתונאים,
כלי תקשורת ויח"ץ בשנים
2015-2018
פרטי התקשרות עם חברת
הפרסום  +עלות הפרסומים
בערוצי המדיה השונים בקשר
עם קמפיין "פקטור"
החלטות ופרוטוקול בנוגע
לקמפיין "פקטור"
קמפיין "פקטור" – שאלה
משלימה לגבי פרוטוקול
ההחלטה על קיום הקמפיין
ועלויות
השלמת מענה בקשר עם
קמפיין "פקטור" לרבות
מסמכים המגדירים את אופי
ומטרת הפרסום
מידע ועלויות בנוגע לקמפיין
"פקטור"

28.1.19

28.1.19
28.1.19
28.1.19
29.1.19

30.1.19
30.1.19

30.1.19

31.1.19













)1(8






)1(8
(9ב)()6



לא נמסרו פרטים על חוזה
ההתקשרות ועלויות
הפרסומים בשל התנגדות
צד ג'




(9ב)()4

נמסר פרוטוקול חלקי שלא
כלל התייעצויות פנימיות

(9ב)()4

נמסר פרוטוקול חלקי שלא
כלל התייעצויות פנימיות

(9ב)((9 + )4ב)()6

נמסר פרוטוקול חלקי שלא
כלל התייעצויות פנימיות .לא
נמסרו פרטים על חוזה
ההתקשרות ועלויות
הפרסומים בשל התנגדות





צד ג'
3.2.19

5.2.19
6.2.19

7.2.19
19.2.19

1.3.19

3.3.19
14.3.19
19.3.19

הבסיס החוקי והתקציבי
לעבודת הוועדה הבוחנת +
אחוזי מעבר ומידע נוסף על
בחינות ההסמכה משנת
2008
נתונים סטטיסטיים על בחינות
הסמכה במועדים יוני 2018
ודצמבר 2018
פרוטוקול ישיבת ועד מרכזי
מיום ( 22.1.19קיום/אי קיום
דיון בעניין חזרה לשורות
הלשכה)
אתיקה – ידיעות המטופלות
כ"תלונות"
יומן ראש הלשכה וממלא
מקומו ופרוטוקולים מדיונים
במוסדות הלשכה בקשר
לבחירתם
פרוטוקול ועדת מתמחים +
פרוטוקול ועד מרכזי  +נתונים
על הרשעות והוצאה מהלשכה
ונתונים נוספים על פני 30
שנה
בקשה לקבלת הפרוטוקול
המלא בעניין קמפיין "פקטור"
מסמכים ,מידע ותקציבים
בקשר עם הקמת מחוז מרכז
מידע בדבר מבקרת הלשכה
וסיום העסקתה







(9 + 10ב)()4








(9ב)(+ )2(8 + )1(8 + )4
)4(8



נמסר פרוטוקול חלקי של
ועדת מתמחים שלא כלל
התייעצויות פנימיות.



(9ב)()4






(9א)((9 + )3ב)()4

לא נמסר חוזה העסקה ולא
נמסרו פרוטוקולים של
דיונים בעניין סיום העסקת
המבקרת





1.4.19
8.4.19
16.4.19
30.4.19
30.4.19

ציונים במטלת הניסוח
בבחינה מיום  13.12.18לפני
ואחרי שלב העררים
תשלומים והטבות לעיתונאים,
כלי תקשורת ויח"ץ מסוימים
בשנים 2015-2018
פרטים ומסמכים בנוגע
להתקשרות עם משרד קסוטו
גביית אגרת רישום וקבלה
כחבר בלשכה מנבחנים
בבחינות ההסמכה
אישור תקציבי מחוז מרכז

14.5.19

העתקי כתבי אישום בגינן
הוגשו בקשות להשעיה
הארכת כהונת מבקרת
הלשכה
כללים ,טפסים ,הנחיות
והחלטות בקשר עם מועמדים
ובחירות למוסדות הלשכה
2019
נתונים ומידע בקשר עם
בחינת ההסמכה ביום
30.4.19
מידע ועלויות בנוגע לקמפיין
"פקטור"

23.6.19

מינויים ובעלי תפקידים
בלשכה

20.5.19
24.5.19

30.5.19
20.6.19




(9ב)()6

נמסרו פרטים על תשלומים
לצדדי ג' שלא התנגדו
למסירת המידע
















(9א)()3











(9ב)((9 + )4ב)()6



נמסר פרוטוקול חלקי שלא
כלל התייעצויות פנימיות .לא
נמסרו פרטים על חוזה
ההתקשרות ועלויות
הפרסומים בשל התנגדות
צד ג'





10.7.19

נתונים ומידע בקשר עם
בחינת ההסמכה ביום
30.4.19

11.7.19

מידע בדבר מעורבות הלשכה
בגיבוש נוהל ניכור הורי
מידע ביחס לוועדת האתיקה
הארצית

1.8.19

נתונים על בחינות ההסמכה -
מספרי נבחנים ופילוחי ציונים
חורף  ,2017קיץ  ,2018חורף
 ,2018קיץ  2019ומועד
מיוחד אפריל 2019
מידע על ציונים במטלת
הכתיבה בבחינת ההסמכה
מיום 27.6.19

22.7.19

17.8.19



)1(8




)3(8 + )1(8





לא נמסר מידע שהצריך
השקעת משאבים בלתי
סבירה לאיתורו והפקתו
לגבי חלק מהנתונים
המבוקשים אין במערכת
המחשוב של הלשכה את
הנתון המעובד על פי
הפילוח המבוקש





