
הערות(ש"שם ומספר הליך ביהמ)דרישת החוב / פרטי התביעה

22.7.2019העתירה נדחתה 6488/17צ אלמידאן "בג

העתירה נמחקה - 3.2.2020התרבות'  איגוד במאי התיאטרון נגד מ22987-19מ "עת

8.8.2019העתירדה נדחתה  תיאטרון האינקובטור2033/19צ "בג

.5.5.19-נהעתירה נדחתה  ל. הוגשה תגובת לעתירה - 20.11.18משרד התרבות והספורט'  בית מורשת אורי צבי גרינברג נ3259/18ץ "בג- ג "בית אצ

 עמותת תאטרון גלבוע נגד משרד התרבות והספורט9253-09-19מ "עת
 מוסכם על הצדדים שלפיו העניין יועבר 8.12.19ד ב "ניתן פס

ל"להחלטת החשכ

19.9.2019נמחקה  התנועה ליהדות מתקדמת בישראל2802/19צ "בג

20.2.2019העתירה נדחתה  עמותת הזכיינים למען זכייני מפעל הפיס והטוטו9632/17צ "בג

בן אבו לויעד  נגד הרשות לנהחיגה ספורטיבית8873-05-19מ "עת

 

העותרת תישא בהוצאות הרשות בסך ,  העתירה נדחתה16.07.19

10,000₪ 

העתירה נמחקה ללא צו הוצאות 4.2.19משרד המשפטים'  גל ארד נ5051/18צ "בג

הוצאות למדינה + 9.7.2019נדחתה משרד התרבות והספורט'  התנועה לחופש המידע נ70064-05-18מ "עת

הוצאות למשרד ₪ 5000 + 1.4.19נמחקה נין' סמיון ז12917/01-09מ "עת

 התיק נסגר והעתירה נמחקה12/03/19 ארגון עמק שווה6928-11-18מ "עת

 המשרד אינו רלונטי4.12.19פי הודעת הפרקליטות מיום ל דניץ למען ציון6037/17בגץ 

27.2.2019נמחקה ללא צו להוצאות  התנועה למען איכות השלטון בישראל1771-12/18

 נדחתה ללא צו הוצאות10/2/20העתירה נמחקה צ בצדק נגד משרד התרבות והספורט"בג   6245/18

31.1.2019התעירה נדחתה ללא צו להוצאות 10191/16צ "בג

10.2.19נדחה רשות העתירות'  בהט נ2703/18צ "בג

17.2.2020העתירה נדחתה ין נגד שרת התרבות והספורט' בהלצ3717/19צ "בג

 העתירה נמחקה ללא צו להוצאות9.1.20ראש הממשלה'  רגבים נ2058/19צ "בג

. העתירה נדחתה ללא צו להוצאות23.1.2019ביום 'ב ואח"המועצה הארצית לתכנו'  המועצה לשימור אתרים נ5974/17צ "בג

 העתירה נמחקה ללא צו להוצאות9.1.20 רגבים2764/19צ "בג

4.11.2019נמחקה משרד התרבות והספורט'  איגוד הכדוררשת הישראלי נ3996/19ץ "בג

 להפקת אירועי כתר המזרח ולא לדאוגוסט12/2019'   במכרז מס5614-08-19מ "עת

יום לאחר הגשת העתירה   העותרת אינטלקט ) 5.8.2019ביום 

הגישה הודעה לבית המשפט על מחיקת העתירה בהסכמת 

(המשרד ללא צו להוצאות 
 נמחקה מחוסר סמכות דיונית2.10.19המשרד התרבות והספורט ואחרים'  איגוד הטניס בישראל נ5021/19ץ "בג

י"מ' מור חולון נ. ס. א9256/18ץ "בג
 20.000ד שולם "התיק נסגר בהסכם פשרה שניתן לו תוקף של פס

7.5.2019לעותר  ₪ 

 קבוצת אינטלקט הפקה והצאה לאור נגד משרד התרבות 49764/12/19מ "עת

והספורט ט
 נמחקה העתירה ללא צו להוצאות29.12.2019

 בית המשפט הורה על מחיקת העעתירה ללא הוצאות27/12/19'מדינת ישראל ואח'  בנדה הפקות נ545-12-19מ "עת
 העתירה התקבלה והנושא הוחזר להחלטת השר4.3.2019'יעל אמיתי נגד שר המדע ואח'  פרופ5769/18צ "בג

10.2.19נדחה רשות העתירות'  בהט נ2703/18צ "בג

19.9.2019נמחקה  התנועה ליהדות מתקדמת בישראל2802/19צ "בג
20.2.2019העתירה נדחתה  עמותת הזכיינים למען זכייני מפעל הפיס והטוטו9632/17צ "בג


