
 

 

 

 
 

 6102  מרץ  31                                           לכבוד
  משרד המשפטים

  ד מיכל טנא"עולידי 
 הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 ,2הלל ' רח
 hofesh.meida@justice.gov.il  :באמצעות מייל                                              9458106ירושלים 

 , בשלום רנ .ג
 
 

 8991-ח"התשנ, בקשה לפי חוק חופש המידע: הנדון

 
יחידות הכפופות למשרד מיון וזימון מועמדים להתמחות בלבקשה זו עוסקת בקבלת מידע הנוגע 

 .המשפטים

כל מועמד מגיש , "קודקס"ביחידות השונות מבוצעת באמצעות אתר הגשת מועמדות להתמחות 

ם הנדרשים בהתאם להנחיות ולדרישות היחידה דרך האתר מועמדות לאחר שמילא את הפרטי

 (. תיק מועמדות: להלן) המבוקשת

 .במסגרת בקשה זו נבקש מידע בדבר אופן מיון תיקי המועמדות וזימון המועמדים לראיון

או  הנתוניםלידי את אבקש לקבל ( "החוק": להלן) 0991-ח"התשנ, חוק חופש המידעלבהתאם 

 CSVבקבצים אלקטרוניים ובפרט קבצי , (כולל) 6102–6104הבאים לגבי השנים  המסמכים

(Excel ) לעניין הנחיות ונהליםקבצי טקסט ברי חיפוש או: 

 .שהתקבלו בכל יחידה מהיחידות המפורטות להלןמספר תיקי המועמדות  .0

, ממוצע ציונים – לרבות תנאי סף, נוהל או הנחייה בדבר מיון ראשוני של תיקי המועמדות .6
 .'וגיל וכ, תארים משולבים, דות לימודמוס, תארים קודמים

 .הראיונות שנקבעו ותואמומספר  .3

עבור כל מועמד שקיבל זימון . מחות אשר קיבלו זימון לראיוןנתוני המועמדים להת .4
לומד לתואר , בעל תואר קודם, מוסד לימוד, (משפטים) ממוצע ציונים, מין, גיל: לראיון

 .כפול

ממוצע , מין, גיל: בפילוח לפי( כולל) 6105–6104נתוני המתקבלים להתמחות עבור השנים  .5
 .לומד לתואר כפול, בעל תואר קודם, מוסד לימוד, (משפטים)ציונים 

 
  .השנים המבוקשות בהצגתנתונים הנמסרים ה להציג את פילוחאבקש 

 :היחידות הבאותאבקש להציג את פילוח הנתונים הנמסרים בהצגת 

 צים"מחלקת הבג .א

 לשכת פרקליט המדינה .ב

 היועץ המשפטי לממשלה .ג

 המשנים ליועץ המשפטי לממשלה .ד

 נהפרקליטות המדי .ה



 

 

 בחתך המחוזות –פרקליטות מחוז  .ו

 
 
 
 
 

התנועה לחופש המידע היא , 0999-ט"תשנ, (אגרות)לתקנות חופש המידע ( ב)2 כאמור לפי סעיף
הפועלת , שהציגה אישור ניהול תקין 0911-ם"התש, עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות

יב לשלם אגרת טיפול אני מתחי. לקידום מטרה ציבורית ועל כן פטורה מתשלום אגרת בקשה
נדרשת מראש , ידכם סכום גבוה יותר-ובכל מקרה בו יידרש על, ח"ש 051והפקה עד לסכום של 

 .הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה
 

פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר -על, להזכירכם
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה חריגה מהמועדים , כמו כן. משלושים יום מעת קבלת בקשה זו

 .של אגרת טיפול והפקה
 

 

,בברכה  

ד"עו, נירית בלייר  

 


