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 בתי המשפט תמידע על ביקורות עבר וביקורות צפויות בהנהללקבלת בקשה הנדון: 

 8.8.22סימוכין: 

 

 

 הדברים הבאים: יקשת לקבל לידך אתב 8.8.22בפנייתך מיום  .1

 מסמכי דוחות הביקורת בהנהלת בתי המשפט בעשור האחרון. .א

 הצפי או המחזוריות לביקורת נוספת בהנהלת בתי המשפט. .ב

 .2023מסמך נושאי הביקורות ביחידות משרד המשפטים המתוכננות בשנת  .ג

 להלן תשובתנו: .2

(, על רשות ציבורית ")להלן: "החוק 1998-לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח  .א

( 1)8להעביר מידע בהתאם לבקשת חופש מידע משבע השנים האחרונות )סעיף 

לחוק(. לפיכך, המידע שיימסר הוא משבע השנים האחרונות. במהלך שנים אלו 

התבצעו פעולות ביקורת על הנהלת בתי המשפט, חלקן תחת נושא זה וחלקן 

 כחלק מביקורת רחבה יותר. להלן קישורים לדוחות:

 הבטחת זכויות של אנשים עם מוגבלות בהליכים משפטיים

 ניהול תהליכים באמצעות מערכת נט המשפט

 טיפול מערכת אכיפת החוק בעבריינות במרחב המקוון

 ר בשירות בתי הסוהרתנאי המעצ -מעצרים פליליים בישראל 

 הליכי המעצר במשטרת ישראל ובבתי המשפט -מעצרים פליליים בישראל 

 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים

 מהשירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"

 הבטחת זכויות של אנשים עם מוגבלות בהליכים משפטיים

שוב לתכנון, ניהול ובקרה בפרקליטות המדינה פיתוח והטמעה של מערכת מח

  )תנופ"ה(

 טיפול המדינה במשפחות בהליכי גירושין ופירוד

 הנהלת בתי המשפט -היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים 

 הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-17.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7456-5.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-26.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-24.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1227-1.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-3.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-32.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-32.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-25.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/169-29.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1174-1.aspx
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 האפוטרופוס הכללי -הטיפול בענייני ירושות וצוואות 

 םתפקוד אגף הרישוי והכשרת הנהגי

 העברת הטיפול בבתי המעצר ממשטרת ישראל לשירות בתי הסוהר

 

תר יצוין כי כלל דוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מפורסמים לציבור בא

 האינטרנט של משרד מבקר המדינה, לעיונך:

https://www.mevaker.gov.il/he/Pages/default.aspx 

 

העבודה השנתיות של משרד מבקר המדינה  תכניות -.ג. 1 -ו ..ב1 באשר לסעיפים .ב

מתפרסמות באתר המשרד. לנוחותך, ניתן למצוא אותן כאן: 

-of-https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary

Activities.aspx?fireglass_rsn=true 

 רשות אינה חייבת( לחוק קובע כי 2ב) 9עיף בעניין בקשותיך הקונקרטיות, ס

למסור מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב. לפיכך, ומבלי להידרש 

 .לשאלה האם העניין נשוא בקשתך קיים, אני דוחה את בקשתך

 

הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים,  .3

 לחוק. 17וראות סעיף יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם לה 45בתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/169-28.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/149-13.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/297-10.aspx
https://www.mevaker.gov.il/he/Pages/default.aspx
https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary-of-Activities.aspx?fireglass_rsn=true
https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary-of-Activities.aspx?fireglass_rsn=true

