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לכבוד
כב' השופט משה בר-עם ,בית המשפט המחוזי ,ירושלים
כב' השופטת הדס יהלום ,סגנית נשיאה ,ביה"ד האזורי לעבודה ,ת"א
כב' השופטת טל לוי מיכאלי ,סגנית נשיא בית משפט השלום ,תל-אביב
עו"ד ברק לייזר ,היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט ,הנהלת בתי המשפט
גב' שלומית לוי-לביא ,סמנכ"לית בכירה חטיבת תפעול ומזכירויות ,הנהלת בתי המשפט
מר מאיר רכטר ,ראש אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב ,הנהלת בתי המשפט

שלום רב,

הנדון :כתב מינוי לצוות לבחינת אופן פרסום החלטות הניתנות בפתקית ובפרוטוקולים
הריני מתכבד למנות אתכם כחברים בצוות לבחינת אופן פרסום החלטות הניתנות בפתקית
ובפרוטוקולים.
כידוע ,החלטות הניתנות בפתקית או במסגרת פרוטוקול הדיון – אינן מפורסמות.
הנושא עלה בעבר בפורומים שונים ,וכן נדון בידי נציב תלונות הציבור על שופטים לא פעם – בהקשר של
אופן השימוש בפתקיות .הנושא מעורר בעיות שונות בכל הקשור במדיניות פרסום החלטות ופסקי דין,
במישור הדוברות וכן בהיבטים יישומיים של ההחלטות ופסקי הדין .יש בו ,בה בעת ,ממד ברור של
שימושיות ,היבטים של חיסיון ,ועוד.
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על מנת לגבש המלצות במטרה לפתור את הקשיים המתעוררים בעקבות האמור לעיל ,הוחלט למנותכם
כצוות אשר יבחן את הנושא ויגיש המלצותיו עד ליום .15.12.18

בתודה על שיתוף הפעולה ובברכה,

יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט

העתק:
כב' השופטת אסתר חיות ,נשיאת בית המשפט העליון
כב' השופט אהרן פרקש ,נשיא בית המשפט המחוזי ,ירושלים
כב' השופט אביחי דורון ,נשיא בתי משפט השלום במחוז דרום
כב' השופטת אפרת לקסר ,נשיאת בית הדין האזורי לעבודה ,תל-אביב
מר קימי אבולעפיה ,סגן מנהל בתי המשפט (לענייני מנהל)
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