
  

 

 2020אוגוסט  12                           לכבוד
 , מנכ"ל עו"ד תומר מוסקוביץ'

                        , הממונה על רשמי ההוצאה לפועל עוזי מאירעו"ד 
   רשות האכיפה והגבייה

 
 ,שלום רבשביט  עו"דעו"ד מוסקוביץ' ו

 רשמי ההוצאה לפועלמניעויות אסדרת נושא הנדון: 

 , וזאת על מנת לקבל1998–דע, התשנ"חה לפי חוק חופש המיהתנועה לחופש המידע בקש הגיש ה 4.7.2020ביום 

   .די עניינים( של רשמי ורשמות ההוצאה לפועל)ניגו את רשימת המניעויות רשות האכיפה והגבייהמ

ות לרשימת המניעויות של השופטהנוגעים חרונה אמהעת העל רקע פרסומים בקשה זו הוגשה, בין היתר, 

הנהלת בקשות מידע שהוגשו לבעקבות שהתפרסמו , ובבית המשפט העליון בפרטככלל בבתי המשפט ופטים והש

נשיאת בית המשפט העליון, את  והנהלת בתי המשפט הובילפרסומים אלו וכן עבודה שנערכה ב .שפטבתי המ

שר  ברך  על כך ודכנו מעת לעת.יערשימות אלו יפורסמו באופן יזום לציבור, ולהודיע כי ר חיות, אסתהשופטת 

 . (הודעה לעיתונותל) , בהתאם להודעה לעיתונות שיצאהרןהמשפטים, חה"כ אבי ניסנקו

ממנו  .2020727.יום רשות האכיפה והגבייה מהתקבל מענה מטעם , נזכרה לעילהמידע שבקשת בעקבות הגשת 

"מ ידוע כי אין חובה ר ספק, יובהר כי לחלמען הס. כלל אינה מנהלת רשימת מניעויות מעין אלוהרשות שעלה 

נראה  זאת, עם . יעויות שופטים דומה בהקשר זה()ויוער כי המצב החוקי הנוגע למנ לנהל רשימות מעין אלובדין 

לפרסמו ולמניעויות המידע הנוגע וי של דבר שיש לשנות את הגישה האמורה ולהוביל לאיסוף ראכי ברור הוא ה

 .בתי המשפטמה לשינוי החל ב, בדוגביר את אמון הציבור במערכת, בין היתר, על מנת להלידיעת הציבור

בין אם אלה   –שיפוטיות -ונקציות מעיןכידוע, רשמי ההוצאה לפועל נושאים בתפקיד ומבצעים, בין היתר, פ

(, ובין 1967-לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז  58,  48  25,  19שיפוטיות מובהקות )סעיפים  -המוכרות כסמכויות מעין

אם כאלה שמערבות ללא ספק את הצורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, ונתונות לערעור בזכות בפני בית משפט 

כן, אין ספק כי אופיו של התפקיד המוטל על רשמי )ב( לחוק ההוצאה לפועל(. אשר על 80השלום )כאמור בסעיף 

ההוצאה לפועל, ולעתים מזומנות הצורך להכריע בטענות נוגדות של צדדים נצים הטוענים בפניהם ומגישים כתבי 

יבות דומה להבטחת העקרונות היסודיים דין, מקביל במידה רבה לתפקידם של שופטים ועל כן קיימת חש-בי

ת ופרסום רשימת המניעויות: היעדר משוא פנים, הבטחת טוהר ההליך, ושמירה על  שבשלהם אף נדרשים הרכב

 מראית פני הצדק.

לרשמי ורשמות ההוצאה ת מניעויות ורשימין להכואנו פונים אליך על מנת שתורה לרשות לפעול לאור האמור, 

לקדם  וכן  קבעה לאחרונה הנשיאה חיות,אמות המידה שלדומה כמו גם לאמץ אמות מידה ראויות, ב ועללפ

וכן  תכאנו סמוכים ובטוחים שיהיה בכך כדי להעלות את אמון הציבור במער. באתר הרשות של אלה  םפרסו

 ממקרים שבהם עלולים לעלות טענות הנוגעות לטוהר המידות. להבטיח כי המערכת תימנע 

 

 
 אור סדן, עו"ד

 התנועה לחופש המידע 
   ,הקליניקה לחופש המידע

 מכללה למינהל ה

 , עו"דרעיאסף ד
 הקליניקה להוצאה לפועל,  

 המכללה למינהל 

 , עו"דיחיאל שמיר
סתדרות העובדים  היועמ"ש, 
 וב פורום ארלוזרו החדשה

 
 
 

 העתק: 
 , חה"כ אבי ניסנקורןשר המשפטים
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