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  שלום רב, 

  מעוות לשים מוכות עייי ה שופטים בת ווהכשר ת יוהתקשרוהדון:  

השים האחרוות החל    7בכל הערכאות ב והרשמים  ם מבוקשים החומרים הבאים לגבי כל השופטי

ביחס לכל מידע מתועד השמור אצלכם כולל מכתבים, הזמות, צילומים, אישורי   1/1/2014תאריך מ

 , כדלקמן:השתתפות, תיעוד ביומים וכו'

במעוות לשים מוכות, סיבת הביקור, שם האירוע, שם  ורשמים תאריכי ביקורים של שופטים  .1

ומי אישר), וצילומים שצולמו ע"י עובדי מדיה או פורסמו   השופט, ההזמה לאירוע (ממי התקבל

  בערוצים הזמיים לרשויות המדיה של ביקורי שופטים במעוות לשים מוכות.  

למעוות שים מוכות באותה  ואיסוף כספים בערבי התרמה  ורשמים השתתפויות של שופטים  .2

 לעיל. 1בסעיף  רמת פירוט כמו 
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 . ל תוכן ההרצאהלמען מעוות לשים מוכות, כולורשמים הרצאות של שופטים   .3

  למעוות לשים מוכות. ורשמים  או חברתיים של שופטים  \וקשרים עסקיים  .4

או פרקטיקה שקשורים לטיפול בשים השוהות במעוות שים מוכות שהוכן  \ו  מוסכמה, כל והל .5

  .עבור שופטים או הופץ לשופטים

או בשם שופטים או אל שופטים בושא מעוות לשים מוכות, כולל  \ו כל תכתובת מטעם שופטים  .6

בקשות בכתב ופיות ממעוות שים מוכות או ארגוי שים הקשורים לטיפול במעוות או בשים  

  השוהות במעוות או שהו במועות לרבות יחס מועדף, פריבילגיות וחריגים. 

להכשרת שופטים בושא הקשור לשים במעוות לשים מוכות או למעוות  כל תכתובת הוגעת   .7

  והסילבוס המלא של הכשרת השופטים. הרשויות השוות, עצמן, לרבות הדובר, 

  , תצהירים, חוות דעתהמלצות שיתו ע"י שופטים למעוות לשים מוכות, תעודות הוקרההכל  .8

 . צורך אחרכל , בין לצרכי התרמה, או  'וכד

  להתייחסותכם אודה,  .9

  בברכת ואהבת לרעך כמוך,               
  
  
  
  
  
  
  
  

 אריאל פורמובסקי, מכ"ל                    
 בישראל  התועה למען איכות השפיטה              


