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 41מספר בקשה: 
  צרניקיוסף  'דר בעניין:

 

 המבקש 

 ד ג נ
  

 . מדינת ישראל1

 . בנימין נתניהו2

 . שאול אלוביץ'3

 . איריס אלוביץ'4

 . ארנון מוזס5

 
 

 משיביםה  

 
 החלטה

  

 ":מוצגים/מסמכים" בשלושה, בתיק לעיון בקשה לפנינו . 1

 ;דין פי על בפרסום אסורות שאינן בתיק ההחלטות כל רשימת  - האחד

 ; דין פי על בפרסום אסורות שאינן בתיק ההחלטות כל – השני

 . כדין עשויה" דיון מועדי" רשימת – השלישי

 

, הציבור גישת – המשפט נט במערכת בתיק עיון כי המבקש טוען, ההחלטות כל רשימת לגבי . 2

 מהרשימה ללמוד ניתן אך, 11.6.2020 ליום נכון, החלטות עשר" בתיק החלטות" בכרטיסיית מראה

 גלויות אינן שמרביתן, נוספות החלטות שניתנו ומכאן, 38 מספר בבקשה ניתנה האחרונה ההחלטה כי

 . לציבור

 

( בתיקים עיון) לעבודה הדין ובתי המשפט בתי לתקנות בהתאם כי טוען המבקש – בהחלטות עיון לגבי

 בכל לעיין זכאי הוא ולפיכך, נאסר לא שפרסומן בהחלטות לעיין רשאי אדם כל, 2003-ג"התשס

 בעניין דעת שיקול המשפט לבית שיש ומבלי בתיק לעיון בבקשה צורך ללא, בתיק שניתנו ההחלטות

 . זה

 

 בנט אליה גישה לציבור שיש" דיון מועדי" ברשימת כי המבקש טוען, הדיון מועדי ברשימת עיון לגבי

 חשש יוצר זה מצב" לטענתו. נפרדים פרוטוקולים ושני 24.5.2020 מיום דיונים שני מופיעים, המשפט

 בתיקים גם כי טוען המבקש". לתקשורת דווח שלא, 2020 למאי 24 מיום נוסף פרוטוקול קיום של

 ". הדיונים ביומן חמורים שיבושים תועדו" המשפט בית של אחרים

 



 
 בתי משפט

 ירושליםהמחוזי משפט הבית 
 

  67104-01-20 ת"פ
 

 2020יוני  14 עם, עודד שחם-, משה ברפלדמן-רבקה פרידמן וד השופטיםכבלפני 

  

 2מתוך  2

 . החלטתנו להלן, חלקיה כל על, בבקשה עיון לאחר . 3

 

. מודפסת כשהיא המשפט מנט כזו רשימה להפיק ניתן לא, לנו הידוע ככל – ההחלטות כל רשימת לגבי

 והעתק, בתיק ההחלטות רשימת את, באדיבותה, המזכירות תצלם, המבקש של דעתו להנחת, זאת עם

 . למבקש יועבר ממנה

 

ככלל, על הליך משפטי, ובכלל זה ההליך  – 4.6.2020 מיום בהחלטתנו שצוין כפי – בהחלטות עיון לגבי

יסוד: השפיטה, -לחוק 3המתנהל בתיק הנוכחי, חל הכלל בדבר "פומביות הדיון", המעוגן בסעיף 

 . ומכוחו, רשאים המבקשים ואחרים לעיין בהחלטות בית המשפט, אשר מתפרסמות לציבור מעת לעת

עם זאת, יש להבדיל בין החלטות מהותיות, שבעניינן קיימת חובת פרסום, לבין החלטה טכנית, 

 שברגיל ניתנת בפתקית, ושבעניינה אין חובת פרסום. 

כל ההחלטות המהותיות בתיק זה, שקיימת לגביהן חובת פרסום, ניתנו על גבי מסמך נפרד, והן 

 נו של המבקש. פתוחות לעיון הציבור בכללותו וכך גם לעיו

 

צילום הרשימה שצירף המבקש לבקשה, משקף את מועדי הדיון, ובהם  –אשר לרשימת מועדי הדיון 

 דיון שבוטל, דיון שהתקיים ומועד לדיון עתידי.  

. פרוטוקול הדיון 24.5.2020בתיק התנהלה עד היום, כפי שבוודאי ידוע למבקש, ישיבה אחת, ביום 

ביל הוקלט ותומלל לאחר מכן. הפרוטוקול שהוקלד נחתם ביום הדיון, הוקלד תוך כדי הדיון, ובמק

והפרוטוקול המוקלט ומתומלל הוטמע בנט המשפט לאחר מכן בנפרד, ונחתם אף הוא, כך שגם הוא 

פתוח לעיון הציבור. שני הרישומים ברשימת מועדי הדיון משקפים אותו דיון ולא שני דיונים, כמפורט 

 לעיל. 

 

כאמור המזכירות תדאג להעביר  –לה, לגבי הבקשה לקבלת רשימת ההחלטות בנסיבות א . 4

 למבקש רשימה כזו. 

 יתר חלקי הבקשה נדחים. 

 

 המזכירות תשלח לצדדים העתק ההחלטה. 

 
 , בהעדר הצדדים.2020יוני  14, כ"ב סיוון תש"פהיום,   נהנית

 

 

 

 

 

 

פלדמן, -רבקה פרידמן
 שופטת

 שחם, שופט עודד  , שופטעם-משה בר 

 


