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 2019 בפברואר   28
 טתשע"כ"ג אדר א'          

         

 המסוףבאמצעות  –בדואר פנימי      

  

   ,לכבוד

 ד"ר יגאל מרזלכב' השופט )בדימוס( 

 מנהל בתי המשפט 

 נשיא של בית משפט מחוזי

 , ירושלים22רחוב כנפי נשרים 

 
לבחינת אופן פרסום החלטות  7.11.2018 השלמה לדין וחשבון מיוםהנדון: 

 .הניתנות בפתקית ובפרוטוקולים
 

 

, קיימנו בין חברי הצוות היוועצות בהיבט הפלילי  בהמשך לפנייתך להשלמת ההמלצות

ולאחר ששקלנו את ההיבטים המשפטיים והמעשיים, תוך שמקצת מחברי הצוות נועצו עם 

לא מצאנו לאבחן לעניין המלצותינו לפרסום ההחלטות, שופטים העוסקים בתחום הפלילי, 

 בין ההליך האזרחי לבין ההליך הפלילי. 

 

ו תקפה ועומדת גם לעניין פרסומן של ההחלטות משכך, על דעת כל חברי הצוות, המלצתנ

הניתנות, כדרך השגרה, בעבודתנו השיפוטית, על דרך של פתקית ובפרוטוקול הדיון, גם 

במישור הפלילי, בכפוף כמובן לקיומו של הדיון בדלתיים פתוחות, ובהתאם לפרוצדורות 

 הנהוגות באותו הליך. 

 

ם ושינוי תהליכי מחשוב בחתימת ההחלטות, עם זאת, ההמלצות כרוכות בהיבטים תפעוליי

ונדרש אפיון מפורט עבור האופן בו השינוי ייושם במערכת )בפרט בהיבט התפעולי(. כמו כן, 

יש להגדיר מי הגורם שמולו יבוצע ההליך. בכלל זה, יידרשו השופטים, עובר לחתימת 
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, ובחלון נוסף, אם לאו-החלטה בפתקית, לסמן, ובחלון נפרד, האם ההחלטה הנה מהותית

נפרד, להגדיר את רמת החיסיון של ההחלטה. בהקשר זה מוצע שעם סיווג ההחלטה 

בפתקית כ"מהותית" על ידי השופט, תופיע גם אזהרה ברוח: "תשומת ליבך שההחלטה 

ווג ההחלטה תפורסם באינטרנט". זאת על מנת להציף למודעות השופט את משמעות סי

 כמהותית )אזהרה כזו קיימת כיום בעת חתימת החלטות במסמך(.

 

 בשם כל חברי הצוות, הנני מאחל הצלחה ביישום ההמלצות, 

 

 

 

     ________________               ______________            ___________ 

 מיכאלי-כב' השופטת טל לוי כב' השופטת הדס יהלום                     עם-כב' השופט משה בר

 משפט השלום-סגנית נשיאה,                              סגנית נשיא בית       ם-המשפט המחוזי י-בית

 אביב-המשפט האזורי לעבודה         תל-בית                                          

 אביב-תל                                          

 

 

     ___________              ___________              ____________   

 לביא,            מר מאיר רכטר-עו"ד ברק לייזר                     גב' שלומית לוי 

 היועץ המשפטי למערכת         סמנכ"לית בכירה                  ראש אגף בכיר מערכות  

 חטיבת תפעול ומזכירויות,     מידע ומחשוב,             המשפט,             -בתי 

 הנהלת בתי המשפט                הנהלת בתי המשפט              הנהלת בתי המשפט 

 

 

 

 

_________________ 

 מר ירדן ירדני,   

 אגף בכיר מערכות מידע    

 ומחשוב,    

 הנהלת בתי המשפט   

 

 


