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Gai Zomer <zomerg@gmail.com>

 קבלת פרוטוקול בביהמ"ש העליון - שירות לציבור
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Reply-To: dan@acri.org.il
To: Legal <zomerg@gmail.com>

כידוע בית המשפט העליון הוא בית המשפט היחיד, בו בתום הדיון הצדדים לא מקבלים העתק מהפרוטוקול. ניתן
בתום הדיון לגשת למזכירות המדור הרלבנטי ולבקש עותק, אבל אם ראש ההרכב עוד לא חתם עליו ושיחרר אותו,

צריך לשלוח פקס למדור קליטה ולקבל עותק בפקס.
 

בדצמבר 2020 פניתי למזכירה הראשית של ביהמ"ש העליון והצעתי שלוש חלופות:
 

1.      להעמיד את הפרוטוקולים לעיון הציבור באתר בית המשפט העליון כחלק מהגשמת העיקרון של
פומביות הדיון (דומני שזו היתה אחת ההבטחות באחת מן ההודעות של הפרקליטות שהוגשה

במסגרת הדיון בבג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים, אך היא מעולם
לא מומשה);

 
2.      ליצור מערכת שתשלח באופן אוטומטי באמצעות המייל את הפרוטוקול לב"כ בעלי הדין בסמוך

לאחר הדיון כפי שהחלטות בית המשפט מומצאות כדבר שבשגרה לצדדים (עדיין באמצעות
הפקס...);

 
3.      למצער או עד שיוסדר אחד משני ההסדרים המוצעים לעיל לפרסם כתובת מייל באמצעותה ב"כ

בעלי הדין או בעלי הדין עצמם אם אינם מיוצגים יוכלו לבקש את הפרוטוקול ולקבלו באמצעות המייל.
 

בעקבות תזכורת מהימים האחרונים קיבלתי היום תשובה, ממנה עולה שנוצר ערוץ נסתר ליודעי ח"ן ברוח החלופה
השלישית:

 
"בתיבת פניות הציבור (דוא"ל) של בית המשפט העליון מתקבלות פניות רבות מצד בעלי דין ועורכי דין לקבלת

פרוטוקול בתיקים הנוגעים אליהם, והמזכירות נוהגת להעביר ככלל בדוא"ל חוזר את הפרוטוקול המבוקש."
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מובן שמי שאינו בעל דין או ב"כ צריך לנקוט במסלול הרגיל של הגשת בקשה לעיון בתיק בית המשפט.
 

עוד ציינה המזכירה הראשית לגבי החלופה הראשונה, כי "לעניין פרסום יזום של פרוטוקולים של בית המשפט העליון,
נציין כי בתכנית העבודה לשנת 2022 מתוכנן מהלך של בחינת אפשרות ואופן פרסום יזום של פרוטוקולים לעיון

הציבור. ככל שהמהלך יבשיל תימסר על כך הודעה מתאימה."
 

אם כי האמת ניתנת להיאמר שברמתם הירודה של הפרוטוקולים דהיום זה יהיה די מביך. רק לאחרונה קיבלנו
פרוטוקול, בו נכתב שהצעד אותו תקפנו בא למנוע את בריחת הסוסים מן הערווה, וכן הוזכרו תקנות לשעת חירות

(ייתכן שהקלדנית פשוט אימצה את השיחדש האורווליאני...).
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