בקשה מיום

נענה בחיוב

נושא

נענה בשלילה-עילה

נענו חלקית

נענו תוך  30יום

1.10.19

תלונות אנונימיות לוועדות
האתיקה

√
√ (הפנייה למידע

2.10.19

נהלים בענייני משמעת

שנמצא כולו באתר
הלשכה ובחקיקה
הרלוונטית)

17.10.19

בקשות להתקבל מחדש
כחבר בלשכה

√

10.11.19

פרוטוקול דיון והחלטת ועדת
מכרזים שלא לצאת במכרז
ביטוח אחריות מקצועית
לשנת 2020

√

√

13.11.19

הליכים משמעתיים בקשר עם
עו"ד טארק ברגות

√

√

13.11.19

ועדת האתיקה ובית הדין
המשמעתי במחוז חיפה -
פעילות ומינויים

פרוטוקולי ישיבות המועצה
( 12.11.19מתוארך
הארצית ,ועדים מחוזיים
ליום )10.6.19
וועדות

√
√
√

 .1סעיף (9א)((9 .2 ;)3ב)()4

 .1מסירת מידע על שכרו של
פרקליט ועדת האתיקה ונושאי
משרות נוספים במחוז חיפה
מהווה פגיעה בפרטיות; .2
חומרים ודיונים של ועדות
האתיקה חסויים

√

√

√

9.12.19

נתונים וחומר על ועדות ערר

סעיף (9א)()3

10.12.19

נתונים ומסמכים בקשר עם
תלונות בעניין העתקה
בבחינות ההסמכה

סעיף )1(8

15.12.19

מידע על מינויי בוררים

סעיף (9א)()3

31.12.19

פנייה לפי סעיף  13לחוק -
שמות עורכי דין שהיו חברים
בוועדה המייעצת לרשם
המתווכים

√

נענו תוך  60יום

נענו לאחר  60יום מס' עתירות על החלטת הממונה

נמסרו נתונים על מספר ועדות
הערר .מסמכי הוועדות ופרטי
הצדדים הם בגדר מידע פרטי
שגילויו מהווה פגיעה
בפרטיות.
לעניין החלטות/פסקי דין/גזרי
דין  -המבקש הופנה למאגרי
הפסיקה באינטרנט .לעניין
מספרי התלונות  -נמסר נתון
כללי והתבקשה התייחסות
המבקש לשאלה האם דרוש לו
נתון מדוייק .לעניין נימוקי
החלטות הבקשה נדחיתה
בשל הצורך בהשקעת
משאבים בלתי סבירה.
נמסרו נתונים על הבוררים
שמונו ,הגוף הממנה וסכומי
הסכסוך .מסירת מידע הכולל
שמות הצדדים לבוררות
ומהות המחלוקת מהווה
פגיעה בפרטיות.

√

√

√
√

חלק מהמידע המבוקש אינו
מצוי בידי הלשכה וחלקו אינו
ניתן להפקה נכון למועד
הבקשה

1.1.20

נתונים על בחינות ההסמכה
מועד חורף 2019

√

2.1.20

נתונים על בחינות ההסמכה
מועד חורף  2019ומועד קיץ
 - 2019ציונים במטלת
הכתיבה

√

√

2.1.20

דו"ח פעילות שנתי ותקציב
לשנת 2018

(הפנייה למידע
שנמצא כולו באתר
הלשכה ובחקיקה
הרלוונטית)

√

25.1.20

28.1.20

28.1.20

12.2.20

מועד עזיבתו של עו"ד אסף
ניב את ועדת האתיקה
הארצית
תאריך עזיבתו של עו"ד אסף
ניב את ועדת האתיקה
הארצית ומידע על הישיבות
בהן השתתף
הסכם התקשרות של מחוז
חיפה עם ספק
בחינות הסמכה מועד חורף
 - 2019אחוזי מעבר ללא
קבוצת הנבחנים במועד
המיוחד ולפני עררים

12.2.20

בחינות הסמכה מועד חורף
 - 2019ציונים במטלה בכתב
(לפני ואחרי עררים)

25.2.20

בחינות הסמכה מועד חורף
 - 2019נתונים ומידע על
בדיקות המטלה בכתב
והחלטות הוועדה הבוחנת

16.3.20

3.4.20

26.4.20

מידע ונתונים בעניין החלטות
הנוגעות לחשד להעתקה
בבחינות הלשכה
פרוטוקול ועדת חברות
והמלצת ועדת האתיקה
בעניינו של המבקש
הקלטת פרוטוקול ישיבת
המועצה הארצית מיום
 19.4.2020וטקס הסמכה
צפוי

√

√

√

√
נמסר תאריך העזיבה .ישיבות
ודיוני ועדת האתיקה ,לרבות
רשימת המשתתפים ,חסויים.

√

סעיף (9ב)()6

√

היות שמבחינת מערכות הלשכה
מדובר במועד בחינה אחד ,אין
באפשרות הלשכה להפיק את הנתון
המבוקש

√
√

√
לשאלה בעניין אחוזי מעבר
בחלוקה למועד רגיל ומועד
מיוחד  -היות שמבחינת
מערכות הלשכה מדובר
במועד בחינה אחד ,אין
באפשרות הלשכה להפיק את
הנתון המבוקש .לשאלות
הנוגעות לוועדה הבוחנת -
היות שהוועדה פועלת כגוף
נפרד מהלשכה ,אין החוק חל
עליה.

√

√

√
√

√
סעיף )4(8

הפרוטוקול פורסם באתר
הלשכה וכולל המידע
המבוקש .המידע בקשר לטקס
ההסמכה מעודכן באזור האישי

√

27.4.20

4.5.20

6.5.20

19.5.20

21.5.20

4.6.20
25.6.20

5.7.20

20.7.20
21.7.20

29.7.20

1.8.20

8.7.20

רשימת עורכי דין שהוכרזו
כפושטי רגל באתר הלשכה
ורישומו של עו"ד פלוני
ברשימה
פירוט תפקידיו של עו"ד
מנחם מושקוביץ במסגרת
מוסדות הלשכה והמועדים
בהם כיהן בכל תפקיד
פרטים על התמחותו של עו"ד
פלוני

√
√

סעיף )3(8

√
לאחר חקירה ודרישה ,לא
נמצאו פרוטוקולים ,מסמכים
ותכתובות שהביאו להקמתה
של ועדת "טיפול בתלונות
שווא"

√

√

√

√
√

√
√
סעיף )3(8
סעיף 23ב(א) לחוק הגנת הפרטיות;
סעיף (9א)()3

√
על פי המבוקש ,אין מדובר בפנייה
לקבלת "מידע" כהגדרתו בחוק
חופש המידע וממילא אין להפנותה
לממונה על חופש המידע ,שאינו
מעניק ייעוץ משפטי.

אימון מתמחה בקשר עם
נושאי מס הכנסה
מידע על בקשה להתמחות
של עו"ד פלוני וחומרים
הקשורים לבקשה ולהחלטה
לאשר ההתמחות
החלטות בבקשות לחזרה
לשורות הלשכה החל משנת
2015

√
סעיף (9א)()3

חומרים בקשר עם ועדות
טיפול בתלונות שווא וניכור
הורי
רשימת חברי ועד מרכזי ,ועד
מחוז ירושלים ,ועדת אתיקה
ארצית וועדת אתיקה מחוז
ירושלים בשנים 2015-2020
הרשעות בתקופת ההתמחות
של עו"ד פלוני
הוועדה למינוי בוררים
ונתונים על מינוי בוררים
מידע בקשר לבחינות
ההסמכה במועד אוגוסט
 - 2020ההכנות לקיום
הבחינה
קבלת רשימת עורכי הדין
ומספרי רשיונם
משכורות בעלי תפקידים,
הוצאת קבלות ודוחות כספיים

√

לאחר חקירה ודרישה לא
נמצאו חומרים כמבוקש
בבקשה.

√
√
√
√

סעיף 23ב(א) לחוק הגנת הפרטיות;
סעיף (9א)( ;)3סעיף (9ב)()4

√

√
√

