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 ,שלום רב

 
 בבית המשפט העליון פרוטוקולי דיונים מקרים של אי רישום :הנדון

 מקרים בהם התברר כי בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בלאחרונה נתקלנו  .1
  . נרשם פרוטוקול כלללא

, בפני הרכב בראשות המשנה לנשיאה, 29.6.09ביום שהתקיים , 5034/09ץ "בגדיון בב כך היה .2
בפני הרכב , 3.6.09התקיים ביום ש, 9283/07ץ "בגדיון בכך היה גם ב. השופט ריבלין' כב

 .יה' פרוקצתהשופט'  כבבראשות

בבקשה לקבל , לאחר הדיוןבסמוך יון פנינו בכתב למזכירות בית המשפט העל, בשני המקרים .3
 .כללדיון לא קיים פרוטוקול  נמסר לנו טלפונית כי בכל פעם. העתק מפרוטוקול הדיון

חובת ניהול ' א68קובע בסעיף , 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב [חוק בתי המשפט, כידוע .4
בעל " כי קובע) ג(א68ק "ס. שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון והנוגע למשפט, פרוטוקול

)  ו(א68 ק"סו, "עותק של הפרוטוקול, בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן, דין זכאי לקבל
, לרבות בבית המשפט העליון, הוראות סעיף זה יחולו על כל דיון בבית משפט"מבהיר כי 

 ."אלא אם כן נקבעה בחיקוק הוראה מפורשת אחרת באותו עניין

 לחוק בתי המשפט אשר קבע את 51קבות תיקון בע, עתירה שהוגשה בעניין נמחקה, כזכור .5
רישום "ובעקבות הודעת הנהלת בתי המשפט כי , כאמור לעיל' א68סעיף הוראות 

-ד"התשמ, הפרוטוקול בבית המשפט העליון מתנהל בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי
הנהלת בתי המשפט " וכי ,"1982-ב"התשמ, ]נוסח משולב[ ולפי חוק סדר הדין הפלילי 1984

לשם ניהול פרוטוקול בבית , לרבות תוספת קלדניות, הקצתה את המשאבים הנדרשים
שר ' התנועה להגינות שלטונית נ 5122/06ץ "בג" (המשפט העליון כבכל ערכאה אחרת

 .)המשפטים

, בין היתר, רתהנגז, פרוטוקולשל רישומו נראה כי אין צורך להכביר מילים בדבר חשיבות  .6
לכלכל את  בכדיפרוטוקול חשוב לצדדים ה. פומביות הדיון השקיפות ומעקרון עקרוןמ

להכריע על על מנת חשוב לבית המשפט הדן בתיק הוא : אך למעלה מכך, צעדיהם לאחר זמן
  .בסיס החומר שבפרוטוקול בנוסף לכתבי בית הדין

 לחלוטין מן שונהשופטים  בפני הרכב קבוע ,ל" הנ5034/09ץ "הדיון הבא בבג, למשל, כך .7
השופטים אשר  ששיתכן משמעות הדבר היא. ןההרכב אשר בפניו התקיים הדיון הראשו

טיעוניהם של מ, אשוןדיון הרנאמר בכל תיעוד מן הבלא  יאלצו לעשות כן ,יכריעו בעתירה
 .מעמד באותו ות של בית המשפטהערותיו החשובמהצדדים ו

 בדיונים האמורים רשמו פרוטוקולים לדעת מדוע לא ננבקש, ובכל הכבוד, לאור האמור .8
רשם נאכן הדיונים המתקיימים בבית המשפט העליון כל ב  נבקש לוודא כי,בפן הכלליו, לעיל

 .פרוטוקול כנדרש

 ,בכבוד רב

 ד"עו, עידו בלום
 מנהל בתי המשפט, השופט משה גל' כב:  העתק


