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 1  לפני: כב' השופט צבי פרנקל 

  2 

015640162
ת.ז., (גדי חדד    :   מבקשה(  
  ע"י ב"כ: עו"ד מאיר סוויסה   

  

  
  נגד                                                         

  נציב שירות המדינה 
ישראל  . מדינת1      : משיבי+ה
  משרד הרווחה והשירותי+ החברתיי+. 2     

  
עו"ד שלומי ירד,  ע"י      
  אזרחי
פרקליטות מחוז דרו+מ    

    

 3  החלטה

  4 

 5 להל ההחלטה לגילוי מסמכי�, ת התובע בנוגע לבקש לאחר שבחנתי את טענות הצדדי�   .1

 6מופיע המפורטי� בבקשת המבקש, בהתא� למספר כאשר אתייחס לכל אחד מהסעיפי� ה

 7 בבקשה.

 8 

12
15065סע"ש   א.
14: 9 

  10 

 11  לבקשה:  2
1סעיפי+ 

  12באשר לבקשה לחשיפת דו"חות שנכתבו ע"י הגב' רחל ארזי שי�, סגנית מנהל שירות המבח

 13"ח שנכתב או כל מידע נוס� שקיי� בהקשר לדוישנ� דו"חות נוספי� א� קובע כי  לנוער, אני

 14  צור� כנספח ו' לכתב ההגנה, יש להעבירו לידי המבקש.שארזי שי�  ע"י הגב'

 15ירושלי� הגב' דו"ח של אמרכלית מחוז דרו� ו "באשר לדו"חות הנוספי� שנדרשי� בבקשה 

 16מתייחס לתפקודה של הגב' רחל עקיבא ודו"ח מבקר המדינה בעניי שפרומיט וייסברג 
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 1דו"חות אלה בדיקות פסיכולוגיות ובדיקות סמי� בשירות המבח, מאחר שלטענת המשיבי� 

  2  להיעתר לבקשה בכל הנוגע לחשיפת� של דו"חות אלה.אינ� קיימי� אי

 3באשר לדרישה לחשיפת תיקיה� האישיי� ומידע בנוגע לתפקוד� של העובדי� מוטי זאגא, 

 4יש בו משו� ש משיבי� כי מדובר במידע אישי ה רחל עקיבא ודורית ניצ, אני מקבל את טענת

 5יפה מלאה של התיקי� האישיי�. פגיעה בפרטיות� של עובדי� אלה ועל כ אינני מתיר חש

 6קיי� בתיקיה� האישיי� של עובדי� אלה מידע והתייחסות ספציפית לנושאי� א� ע� זאת, 

 7 2על המשיבה  הנדוני� במסגרת הלי� זה, אשר מתייחסי� באופ ישיר או עקי� למבקש,

 8מצא א א�  6.9.16עד ליו�  ולהעביר� בשלב ראשו לידי בית הדי בלבד מסמכי� אלה לחשו�

 9וכיח את תביעתו, ה� יועברו כדי שיצליח לה� אלה אכ נחוצי� ודרושי� למבקש כי מסמכי

 10  .ולידי

  11 

 12  לבקשה: 3סעי- 

 13א ונגד גב' שרונה לאור תגובת המשיבי� כי לא ננקטו צעדי� משמעתיי� נגד גב' רבקה עקיב

 14  נוח, בעקבות דו"ח שכתבה גב' ציפי אפרתי, המבוקש בסעי� זה לא רלוונטי.

  15 

 16  לבקשה: 4סעי- 

 17מסמכי� הנוגעי� להוצאות והכנסות בעניי כספי הקופה  אילאור תגובת המשיבי� כי 

 18  הקטנה לטובת ימי העיו וישיבות הצוות החודשיות, אינני נעתר למבוקש בסעי� זה.

  19 

 20  לבקשה: 5סעי- 

 21  לטענת המשיבי� הומצאו למבקש מלוא המסמכי� אשר נמצאי� ברשות

 22בנוגע לתלונה אשר הוגשה נגדו על ידי הגב' רבקה עקיבא בכל הנוגע לסוגיית  2המשיבה 

 23להעביר לידי המבקש עותק מתלונתה של הגב'  2על המשיבה  .2כניסתו למשרדי המשיבה 

 24ואינו נכלל במסגרת המסמכי� א� ו ח כזהא� יש דורבקה עקיבא בנוגע לאיומיו כלפיה 

 25עותק התלונה יועבר לידי ב"כ המבקש עד  והמיילי� בנושא זה שהועברו לב"כ של המבקש.

 26מאחר שלטענת המשיבי� לא קיימת חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית  .6.9.16ליו� 

 27  עורכת הדי בתיה הרטמ, אי רלוונטיות למבוקש בהקשר זה. 2של המשיבה 

  28 

  29 



  
  בית די אזורי לעבודה בבאר שבע

07
53581 סע"ש  
15   
03
51149 ד"מ
15   
12
15065 סע"ש
14   
04
15778 ס"ע
14   

   
   
   
   
  מספר תהלי�

  2016אוגוסט  28

   

 9מתו�  3

 1  לבקשה: 6סעי- 

 2מאחר שלטענת המשיבי� לא ננקט הלי� משמעתי כנגד הגב' שרונה נח, אי רלוונטיות 

 3  למבוקש בסעי� זה.

  4 

 5  לבקשה: 7סעי- 

 6ישנ� מסמכי� נוספי� הנוגעי� א�  לטענת המשיבי� החומר הנדרש הועבר לידי המבקש. 

 7  .6.9.16ליו� עד  להעביר� לידי המבקש 2על המשיבה  לתלונות שהוגשו נגד המבקש,

  8 

 9  לבקשה: 8סעי- 

 10באשר לדרישה לחשיפת תיקיה� האישיי� של העובדי� מור כה, ספא שחאדה, שרונה נח 

 11ולימור מלכא, אני מקבל את טענת המשיבי� כי מדובר במידע אישי אשר יש בו משו� פגיעה 

 12זאת, יפה מלאה של התיקי� האישיי�. ע� בפרטיות� של עובדי� אלה ועל כ אינני מתיר חש

 13קיי� בתיקיה� האישיי� של עובדי� אלה מידע והתייחסות ספציפית לנושאי� הנדוני� א� 

 14 לחשו� 2במסגרת הלי� זה, אשר מתייחסי� באופ ישיר או עקי� למבקש, על המשיבה 

 15מצא כי מסמכי� אלה א א�ולהעביר� בשלב ראשו לידי בית הדי בלבד ורק  מסמכי� אלה

 16ו. המסמכי� תביעתו, ה� יועברו לידי בכדי שיצליח להוכיח אתאכ נחוצי� ודרושי� למבקש 

 17אני דוחה את בקשת המבקש לחשיפת תיקה האישי  .6.9.16יועברו לתיק בית היד עד ליו� 

 18של העובדת לימור מלכא בתקופת עבודתה בפרקליטות מחוז דרו� וכ לחשיפת מידע בנוגע 

 19  לתיק זה.לסיבות שהביאו לפיטוריה ש� לאור חוסר רלוונטיות 

  20 

 21  לבקשה: 9סעי- 

 22מאחר שלטענת המשיבי� לא נמצא תיק תלונה וטיפול בתלונה של המבקש כנגד הגב' רבקה 

 23שלא בהתא� לשעות הקבלה הנהוגות, אינני נעתר  2עקיבא בנוגע לסגירת משרדי המשיבה 

 24  למבוקש.

  25 

 26  לבקשה: 10סעי- 

 27נגד המבקש ע"י הגב' כ בנוגע לתלונות שהוגשו 2בידי המשיבה מסמכי� נוספי�  נ�ישא� 

 28וכ מסמכי� אשר נוגעי� לטיפול באות  2או ע"י עובדי� אחרי� במשיבה רבקה עקיבא 

 29  .6.9.16עד ליו�  להעביר מסמכי� אלה לידי המבקש 2 תלונות, על המשיבה
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 1  לבקשה: 12
11סעיפי+ 

 2 או לטיפול בתלונות שהוגשו מטע�ו מסמכי� הנוגעי� לתלונות 2ישנ� בידי המשיבה א� 

 3עד  להעביר מסמכי� אלה לידי המבקש 2 , על המשיבה2המבקש כנגד מי מעובדי המשיבה 

 4  .6.9.16ליו� 

  5 

 6  :לבקשה 13סעי- 

  7מאחר שלטענת המשיבי� לא ננקט הלי� משמעתי כנגד הגב' שרונה נח והגב' רחל עקיבא, אי

 8  רלוונטיות למבוקש בסעי� זה.

  9 

 10  לבקשה: 14סעי- 

 11המדובר בבקשה לקבלת מידע באמצעות הצגת שאלות ולא את טענת המשיבי� כי אני מקבל 

 12בבקשה לגילוי מסמכי�, מה ג� שאינני מוצא את המידע המבוקש כרלוונטי לצור� ניהול 

 13  התובענה.

  14 

 15  לבקשה: 15סעי- 

 16דו"ח של מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר רענ  2שלטענת המשיבי� אי ברשות המשיבה מ

 17"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש מר משה שיאו דינור בעניי תפקודו המקצועי של סמנכ

 18עו"ד  2דו"ח של מנכ"ל המשיבה  2וכ אי בידי המשיבה  2ובכירי� נוספי� במשרדי המשיבה 

 19יבלו, בעניי הפקעת סמכותו ופיטוריו של הסמנכ"ל מר משה שיאו , אי בידי להיעתר 

 20ומשאבי אנוש מר משה  קיי� בתיקו האישי של סמנכ"ל בכיר למינהלא� � זאת, ע למבוקש.

  21שיאו מידע והתייחסות ספציפית לנושאי� הנדוני� במסגרת הלי� זה אשר מתייחסי� באופ

 22שו לידי בית ולהעביר� בשלב רא מסמכי� אלה לחשו� 2ישיר או עקי� למבקש, על המשיבה 

 23מצא כי מסמכי� אלה אכ נחוצי� ודרושי� למבקש בכדי שיצליח להוכיח א א�הדי בלבד ו

 24  .6.9.16ו לידיו. המשיבה תעביר החומר לתיק בית הדי עד ליו� תביעתו, ה� יועבר את

 25נטי� מכוח חוק חופש ווקש לפנות לגורמי� המתאימי� והרלבנוס� לכ�, אי מניעה מצד המב

 26  בכדי לקבל את המידע המבוקש. 1998"המידע, התשנ"ח

  27 

  28 

  29 
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 1  לבקשה: 16סעי- 

 2אברה� זארוג הממונה על המשמעת במשרדי באשר לדרישה לחשיפת תיקו האישי של מר 

 3, אני מקבל את טענת המשיבי� כי מדובר במידע אישי אשר יש בו משו� פגיעה 2המשיבה 

 4קיי� בתיקו א� ע� זאת,  בפרטיותו של צד ג' ועל כ אינני מתיר חשיפה של תיקו האישי.

 5לי� זה, אשר האישי של מר זארוג מידע והתייחסות ספציפית לנושאי� הנדוני� במסגרת ה

 6ולהעביר�  מסמכי� אלה לחשו� 2מתייחסי� באופ ישיר או עקי� למבקש, על המשיבה 

 7מצא כי מסמכי� אלה אכ נחוצי� ודרושי� למבקש א א� ,ב ראשו לידי בית הדי בלבדבשל

 8ו, המשיבה תעביר החומר לתיק בית הדי בכדי שיצליח להוכיח את תביעתו, ה� יועברו לידי

 9    . 6.9.16עד ליו� 

  10 

 11  לבקשה: 17סעי- 

 12 מסמכי� נוספי� הנוגעי� לתלונה שהגיש המבקש בעניי הגב' ספא 2ישנ� בידי המשיבה א� 

 13  .6.9.16, זאת עד ליו� שחאדה עליה� להעביר� לידי המבקש

  14 

 15  לבקשה: 18סעי- 

 16אני מקבל בעניי זה את טענת המשיבי� כי המבוקש בסעי� זה בכל הנוגע לחשיפת תיקה 

 17של  הלצור� ניהול התובענה וכ כי הרישהאישי של עורכת הדי חנה נויברגר, איננו רלוונטי 

 18  המבוקש בסעי� הינו בקשה לחשיפת מידע, שאי לה מקו� בבקשה לגילוי מסמכי�.

  19 

 20  לבקשה: 19סעי- 

 21ני המבקש להעביר למבקש את מלוא התכתובות הפנימיות שהוחלפו בעניי 2על המשיבה 

 22  .6.9.16, החומר יועבר עד ליו� ברו למבקשטר� הועא� ואשר יש ברשותה, 

  23 

 24  :לבקשה 20סעי- 

 25שלטענת המשיבי� לא ננקט הלי� משמעתי כנגד הגב' רחל עקיבא, אי רלוונטיות למבוקש מ

 26  בסעי� זה.

  27 

  28 

  29 
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 1  לבקשה: 21סעי- 

 2מקבל בעניי זה את טענת המשיבי� כי המבוקש בסעי� זה הינו חשיפת מידע אשר איננו אני 

 3  רלוונטי לצור� ניהול התובענה.

  4 

 5  לבקשה: 22סעי- 

 6בנוגע  2בידי המשיבה ישנ� מסמכי� נוספי� לבקשה, א�  9לעיל הנוגע לסעי� כמפורט בסעי� 

 7וכ  2ובדי� אחרי� במשיבה או ע"י ענגד המבקש ע"י הגב' רבקה עקיבא לתלונות שהוגשו כ

 8להעביר מסמכי� אלה לידי  2מסמכי� אשר נוגעי� לטיפול באות תלונות, על המשיבה 

 9בנוגע לבקשת המבקש לקבל מידע בנוגע למספר העובדי� שהועסקו  .6.9.16עד ליו�  שהמבק

 10ואשר פוטרו בשל אי התאמה בעשר השני� האחרונות, המדובר בבקשה לקבלת  2במשיבה 

 11, ע� זאת לאור טענת התובע בנוגע להלי� שר אי מקומה בבקשה לגילוי מסמכי�מידע א

 12  .6.9.16פיטוריו, על המשיבה להמציא הנתוני� הללו עד ליו� 

  13 

 14  :לבקשה 23סעי- 

 15  לא מצאתי מקו� להיעתר למבוקש בסעי� זה, לאור היעדר פירוט מספק.

  16 

 17  לבקשה: 24סעי- 

 18� זה הועברו למבקש ואני מקבל את עמדת לטענת המשיבי� מלוא המסמכי� הנדרשי� בסעי

 19כי הנספחי� אשר צורפו למכתבו מיו�  דינהתשומת ליבו של ב"כ המ המשיבי� לעניי זה.

 20בתגובה לדרישה לגילוי מסמכי�, לא צורפו במלוא� לתיק בית הדי ועל ב"כ  30.03.2016

 21  המשיבות להעביר עותק של נספחי� אלה לתיק.

  22 

 23  לבקשה: 25סעי- 

 24באשר לבקשת המבקש לקבל מידע באשר למספר התיקי� אשר טופלו ע"י בני מיעוטי� 

 25מסמכי� אשר מתעדי� את מספר התיקי� אשר נותבו לכל  א� יש, 2012"2008במהל� השני� 

 26, עד ליו� למבקש מסמכי� אלה להעביר 2אחד מהעובדי�, לרבות המבקש, על המשיבה 

6.9.16.  27 

  28 

  29 
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 1  לבקשה: 29
26סעיפי+ 

 2ניתנו בהקשר להוראות בנוגע שלא קיימות חוות דעת משפטיות  דת המשיבי� כילאור עמ

 3למעקב אחר המבקש וכ לאור עמדת המשיבי� כי לא ניתנו הוראות שונות לצור� ביצוע מעקב 

 4אחר המבקש, לרבות כניסה ועשיית שימוש ללא רשותו של המבקש בדואר האלקטרוני שלו, 

 5  אי מקו� להיעתר למבוקש.

  6 

 7  לבקשה: 33
ו 30סעיפי+ 

 8לידי משרד מבקר  2אני מקבל את עמדת המשיבי� כי מלוא החומר שהועבר מהמשיבה 

 9  המדינה נמצא בתיקי� שהועברו לבא כוחו של המבקש.

  10 

 11  לבקשה: 31סעי- 

 12לאור עמדת המשיבי� כי המסמכי� המבוקשי� אינ� קיימי�, אי בידי להיעתר למבוקש 

 13  בסעי� זה.

  14 

 15  :לבקשה 32סעי- 

 16את עמדת המשיבי� כי המדובר בבקשה גורפת וכללית מדי ועל כ איני נעתר  אני מקבל

 17את הגב' רחל  זמ לעדות ע� זאת, בשלב ההוכחות המבקש יהיה רשאי ל למבוקש בסעי� זה.

 18  , א� היא לא תעיד מטע� המדינה.תובות אלהעקיבא אודות המידע המבוקש ובנוגע לתכ

  19 

  20 

04
15778ס"ע ב. 
14:  21 

  22 

 23  לבקשה: 1סעי- 

 24אני מקבל את עמדת המשיבי� לעניי זה, בהתא� לפסיקה שצויינה בתגובת� לבקשה ואינני 

 25להמציא למבקש את רשימת השעות הנוספות אשר קיבלו העובדי�  2נעתר להורות למשיבה 

 26  .2014"2001הבכירי� והזוטרי� בשירות המבח לנוער בב"ש במהל� השני� 

  27 

 28  לבקשה: 2סעי- 

 29  מצא למבקש המידע המבוקש.בהתא� לתגובת המשיבי�, הו
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 1  לבקשה: 3סעי- 

 2בהמצאת המידע האמור וכ לאור  2בשל כלליות הבקשה, הכבדה לא מידתית על המשיבה 

 3חוסר רלוונטיות לסעדי� המבוקשי� בכתב התביעה, כמו ג� פגיעה בפרטיות של צדדי� 

 4  שלישיי�, אינני נעתר למבוקש בסעי�.

  5 

 6  לבקשה: 4סעי- 

 7למבקש את פירוט השעות הנוספות והוצאות האש"ל ששולמו לגב' להמציא  2על המשיבה 

 8וכ את פירוט השעות הנוספות והוצאות האש"ל ששולמו  2013"2008ספא שחאדה בי השני� 

 9רו לתשלו� לכל למבקש באות שני� וזאת לצור� השוואה של מספר השעות הנוספות שאוש

 10תב התביעה. הנתוני� יועברו לידי פלייתו במסגרת כ, לאור טענות התובע להאחד מהעובדי�

 11  .6.9.16המבקש עד ליו� 

  12 

 13  לבקשה: 5סעי- 

 14אינני נעתר למבוקש בסעי� זה, בשל חוסר רלוונטיות לתביעה, ה מבחינת המידע המבוקש 

 15  וה מבחינת המסמכי� המבוקשי�.

  16 

 17  לבקשה: 6סעי- 

 18ההשתלמות אני נעתר למבוקש בכל הנוגע לבקשה להמציא למבקש את פירוט תשלומי גמול 

 19, אשר לטענת המבקש היה 2המח"ר של הסמנכ"ל למשאבי אנוש אצל המשיבה דרוג ע"פ 

 20  .6.9.16, הנתוני� יועברו עד ליו� מורהבדירוג עובדי הוראה בעברו 

  21 

 22  לבקשה: 7סעי- 

 23אינני נעתר למבוקש בסעי� זה, בשל חוסר רלוונטיות לתביעה, ה מבחינת המידע המבוקש 

 24  המבוקשי�.וה מבחינת המסמכי� 

  25 

 26  .7.9.16התיק יובא לעיוני ביו�   .2

  27 

 28  משהבקשה התקבלה בחלקה ובחלקה האחר נדחתה, כל צד יישא בהוצאותיו.  .3

  29 
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  2 

  3 

 4  המזכירות תשלח ההחלטה באמצעות הפקסימיליה לב"כ הצדדי�.  .4

  5 

  6 

 7  שלח אליה+.יות, בהעדר הצדדי+ )2016אוגוסט  28(, כ"ד אב תשע"והיו+, ניתנה 
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