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סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

אזרח/אזרחית או תושב/תושבת

תואר

מר

שם משפחה

אמור

שם פרטי

דים

מספר זיהוי

324390251

טלפוןמספר רישוי

050-3350753

פקס

דואר אלקטרוני

info@kisharonsheli.co.il

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

המסגר

מספר בית

56

מיקוד

6721422

תא דואר

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  
לא  

עמוד 1 מתוך 5



טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

תאגיד השידור הישראלי

שם הממונה

שירה מרוז

דוא"ל הממונה

Meida@kan.org.il

טלפון הממונה

076-8098239

פרטי הבקשה

אם יש לך ספק לגבי חובת תשלום אגרה לבקשה זו, ניתן לברר מול שירה מרוז ברשות ממנה מתבקש המידע.

נושא הבקשה

בקשה לתאגיד כאן 11, על פי חוק חופש 

תיאור הבקשה

מצורפת בקשה, בקשה על פי חוק חופש המידע .
אגרה - שולמה.

צירוף קובץ

pdf.11 בקשה תאגיד כאן

pאינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 153 ש"ח

אופן ביצוע התשלום:
תשלום באמצעות בנק הדואר / העברה בנקאית / הפקדה ישירה בחשבון  

פרטי חשבון הבנק:
בנק הפועלים 12, סניף 394 – רעננה עסקים, ח-ן – 43448

מספר אסמכתא:

598854

יש לצרף שובר סרוק ובו מספר האסמכתא המעידה על תשלום אגרת הבקשה:

osh_trnsdet_03-08-2022_2-30-20.pdf
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לכבוד:

ממונה על חוק חופש המידע,

שירה מרוז.

שלום רב.

. , על פי חוק חופש המידע11הנדון: בקשה לתאגיד כאן 

:שאלות

 – מבקש לקבל אך ורק את הסכום בשקלים ( 38756-08-20כמה כספי הציבור שולם בתיק מס' תיק  . 1
? הוצאות משפט; הכנה כתב הגנה וכו' )

  – מבקש לקבל אך ורק את הסכום בשקלים ( 5289-05-22כמה כספי הציבור שולם בתיק מס'  תיק  . 2
? הוצאות משפט; הכנה כתב הגנה וכו' )

  – מבקש לקבל אך ורק את הסכום בשקלים 48264-07-21כמה כספי הציבור שולם בתיק מס' תיק  . 3
? ( הוצאות משפט; הכנה כתב הגנה וכו' )

 – מבקש לקבל אך ורק את הסכום בשקלים ( 17184-02-22כמה כספי הציבור שולם בתיק מס' תיק  . 4
? הוצאות משפט; הכנה כתב הגנה וכו' )

? 11. כמה בסך הכל יש תביעות לשון הרע נגד תאגיד כאן 5

 ידוע על הגשת תלונה למשטרת ישראל נגד דניאל אלעזר, מס' תיק 11האם לתאגיד כאן  . 6
?, במידה וכן ידוע, מה נעשה בעניין182134/2022

 מפרסמת מדי פעם שכר של עובדי ציבור ( עובדי המדינה ), יש מספר התחקירים של 11. תאגיד כאן 7
 על שכרם של עובדי הציבור! מדוע הציבור אשר משלם מיסים לא זכאי לדעת מה הוא השכר של 11כאן 

) ושכרו של ( 2019)  ש"ח בחודש41 ידוע לציבור ( כ-11דניאל אלעזר? מדוע שכר של מנכ"ל תאגיד כאן 
?עיתונאי מוסתר? שאלה: מה השכר החודשי ו/או שנתי של מר דניאל אלעזר

 על ההתנהגות הבריונית של מר דניאל אלעזר בבית המשפט, כלומר 11. האם ידוע לתאגיד כאן 8
 כתב תאגיד כאן 18.11.2021עיתונאי עובר על החוקים של מדינת ישראל בצורה גסה! למשל בתאריך 

 באולם של בית המשפט המחוזי צילם את הנתבעים בניגוד לרצונם, ללא קבלת רשות מראש לכך 11
 בסימן "פומביות הדיון" ( 1984 ( ב' ) לחוק בתי המשפט ( נוסח משולב ), תשמ"ד-70ובניגוד לסעיף 

? ) ( העבירה מתועדת ומצולמת ). שאלה: במידה וידוע, מה נעשה בעניין54662-08-21מספר תיק 

 שוב עבר על 11  ) עיתונאי כאן 5289-05-22בדיון בבית המשפט ( מס' תיק  25.07.2022 בתאריך . 9
החוק וצילם את התובעת באולם בית המשפט, כמו כן כתב בעצמו תיעד את העבירה ופרסם אותה 

ברשות החברתיות, בנוסף בעמדת העדים בבית המשפט הצהיר שעשה את ההעברה ( העבירה נרשמה 
.בפרוטוקול )

התקבל פסק הדין שבו כב' השופט אידית קליימן בלק קבע ופסקה שדניאל אלעזר עבר על החוק, ציטוט 
במאמר מסוגר מצאתי לנכון להביע את מורת רוחי על התנהלות הנתבע עת צילם את  " :מתוך פסק הדין

 (ב ) לחוק 70התובעת בניגוד לרצונה באולם בית המשפט ללא קבלת רשות מראש לכך ובניגוד לסעיף 
 בסימן "פומביות הדיון" , ואשר זו לשונו: "לא יצלם אדם 1984בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-

באולם בית המשפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט" ודוק, הוראת חוק זו אינה 
מוגבלת אך ורק לדיון עצמו המתקיים במעמד המותב שזה כמובן אסור בתכלית, אלא מתייחסת באופן 

.רחב וקובעת ככלל איסור צילום באולם אא"כ ניתנה רשות ולא להיפך
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זאת ועוד, ספק בעיני אם יש בהעלאת תמונה של בעל דין יריב באולם בית המשפט "טעם חדשותי" בשם 
זכות הציבור לדעת. די באם תפורסם הידיעה על עצם קיום הדיון ככל שאינו חסוי. מה מוסיפה העלאת 

התמונה לידיעה החדשותית?! תמהני. יתרה מזאת, סבורתני כי התנהלות זו שמטרתה העלאת פוסטים 
-22-05ברשתות החברתיות איש כנגד רעהו בצירוף תמונה בית משפט לתביעות קטנות בבת ים ת"ק 

 ".2022 יולי 25 ניקולייבה נ' אלעזר, 5289

 ב' לחוק בתי המשפט: (ו) העובר על 70. בית המשפט קבע שדניאל אלעזר עבר על חוק לפי סעיף 9.1
הוראה מהוראות סעיף זה למעט סעיף קטן (ג), דינו – מאסר ששה חדשים. שאלה: האם ידוע לתאגיד 

. על פסק הדין? במידה וכן מה נעשה בפועל? להורדת המסמכים לחץ כאן11כאן 

בכרכה,

דים אמור.


