
        
 

 

מס' תיק 
 בימ"ש 

 ת.פתיחת תיק
תוצאת 
 ההליך

 פסיקת הוצאות 
מועד פסיקת 

ההוצאות/מועד 
 מתן פס"ד 

 הערות

2017 

-30871עת"מ 
אבולפיה  73-30

איתן נ' הנהלת 
בתי המשפט 

 ועו"ד ברק לייזר

08/01/2017   
לא נפסקו הוצאות 

לחובת/לזכות 
 הב"ה

28/03/2017 

  

-18703עת"מ 
רוגובסקי  73-30
הלת בתי נ' הנ

 המשפט

17/01/2017   
לא נפסקו הוצאות 

לחובת/לזכות 
 הב"ה

08/02/2017 

  

29791-03-17 
התנועה 
למשילות 

ודמוקרטיה נ' 
הממונה על 
יישום חופש 
 ה"המידע בהב

14/03/2017 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
13/08/2018 

  

-37103עת"מ 
ישראל  70-30

 שמיר
25/07/2017 

העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
02/10/2017 

  

 7133/30בג"צ 
רובי 

עבאדי)קטין( נ' 
 הב"ה

08/08/2017 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
13/09/2017 

  

-18883עת"מ 
אפקון  37-30

בקרה ואוטומציה 
 נ' הב"ה

22/10/2017 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
03/12/2017 

  

 0183/30בג"צ 
רגבים נ' הרשות 
 השופטת ואח' 

26/09/2017 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
27/09/2017 

  

 88/7/30בג"צ 
ברוך אבני נ' 

השופטת גלית 
 ציגלר והב"ה 

20/12/2017 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף

נפסקו לזכות 
המשיבים הוצאות 

 ש"ח. 00533בסך 
15/01/2018 

  

 837/30בג"צ 
דמיטרי פוסטלוב 

 נ' הכנסת ואח'
25/01/2017 

העתירה 
נדחתה על 

 הסף

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
13/02/2018 

  



        
 

 

 37313/30בג"צ 
עו"ד אבי שינדלר 

נ. שרת 
 המשפטים 

27/12/2017 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
23/01/2018 

  

-18/03עת"מ 
חבר  33-30

תרגומים בעמ' נ' 
הנהלת בתי 

 המשפט

21/11/2017 
העתירה 

נדחתה ללא 
 צו להוצאות

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
13/02/2018 

העותרת 
ביקשה לחזור 
בה מהעתירה 

בהמלצת 
 בימה"ש

-33018עת"מ 
חבר  33-30

תרגומים בע"מ נ' 
הנהלת בתי 

 המשפט

07/11/2017 

הבקשה 
התקבלה 
וביהמ"ש 
הורה על 
הארכת 

 מועד

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
19/11/2017 

מדובר 
בבקשת 
אורכה 
להגשת 
עתירה 

שהוגשה 
במסגרת 

 הליך עתירה

-38010עת"מ 
דואר  77-30

ישראל נ' מדינת 
 ישראל

08/06/2017 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
23/07/2017 

  

-/883/עת"מ 
ספיר  77-30

וולפשטיין נ' 
הוועדה הבוחנת 

לעניין בחינה 
 בכתב 

13/06/2017 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
23/07/2017 

  

 7/70/30בג"ץ 
גולדברג נ' 
הנהלת בתי 
 המשפט ואח' 

  
העתירה 
 נמחקה

נפסקו לזכות 
העותר הוצאות 

 אלש"ח 55בסך 
30/04/2019 

בהתאם 
להחלטת 

המ"ש מיום בי
5.5..351 
אין מניעה 

לפרסום שמו 
של העותר 

וצו איסור 
הפרסום מיום 

51.1..351 
יחול על 

העתירה 
בלבד0 

למניעת 
פגיעה 

בצדדים 
שלישיים 

 שנזכרו בה.

 8308/30בג"צ 
האגודה לזכויות 
האזרח בישראל 

נ. שרת 
 המשפטים

23/11/2017 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
30/07/2018 

  



        
 

 

-13733עת"מ 
מטוט נ'  71-30

רשות האוכלוסין0 
משרד הפנים 

 ואח'

21/04/2017 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
42909 

הב"ה מופיעה 
כמשיבה 
בעתירה 
 .)המשיב 

צוין כרשם 
לענייני 

ירושה/הב"ה( 
אולם לא היה 

טיפול 
 מטעמנו 

2018 

-10803עת"מ 
שור נ'  71-38
 ב"הה

22/04/2018 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
29/01/2019 

  

-/1113עת"מ 
טלאל  73-38

 אלעוברה
21/05/2018 

העתירה 
 נדחתה

נפסקו לטובת 
הב"ה הוצאות בסך 

 אלש"ח .5
14/01/2020 

  

-31871עת"מ 
אלי פרץ  38-/3

נ' המרכז לגביית 
 קנסות

26/12/2018 
העתירה 
 נדחתה

סקו הוצאות לא נפ
לחובת/לזכות 

 הב"ה
19/12/2019 

  

54280-10-18 
צילומעתיק נ' 
   ה וטכנואל"הב

23/10/2018 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
03/07/2019 

  

 131/38עע"מ 
התנועה 
למשילות 

ודמוקרטיה נ' 
הממונה על חוק 
חופש המידע 
בהנהלת בתי 

 המשפט

14/01/2018 
הערעור 

 הנדח

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
13/12/2018 

  

-13331עת"מ 
רוזנברג  77-38

נ' הוועדה 
הבוחנת לעניין 
 בחינה בכתב 

14/06/2018 
העתירה 
 נדחתה

העותר חויב  
בהוצאות 

המשיבים בסך 
530333 ₪ 

27/02/2019 

העתירה 
הוגשה בין 

היתר באופן 
אישי נגד יו"ר 
הוועדה ושני 

שופטים 
 החברים בה

ואקנין ואח' נ' 
 -לשכת עו"ד

מחוז ירושלים 
-8837/עת"מ 

73-38    

14/01/2018 
העתירות 
התקבלו 

 בחלקן

נפסקו הוצאות 
בשיעורים שונים 

לזכות לשכת 
עוה"ד והועדה 

הבוחנת כמפורט 
 להחלטה 11בסע' 

03/05/2018 

העתירה 
הוגשה נגד 

השופט אלרון 
בכובעו כיו"ר 

הועדה 
הבוחנת 

בכתב לפי 
ת חוק לשכ

 עוה"ד



        
 

 

 1078/38 בבג"צ 
עמרי מוזפר נ' 
 מדינת ישראל

   תיק פתוח - 19/06/2018

הנהלת בית 
המשפט 
השלום 

בירושלים 
 נתבעת בתיק 

2019 

 310/38בג"ץ 
יעקב דנא נ' 

 הרשות השופטת
07/01/2019 

העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
09/01/2019 

  

 177/38בג"ץ 
אריאל 

בסקי נ' פורמנו
כב' השופט יגאל 

 מרזל

14/01/2019 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
21/01/2019 

  

32181-01-19 
התנועה 
למשילות 

ודמוקרטיה נ' 
 ה"הב

14/01/2019 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
19/03/2019 

  

41449-03-19 
גד ליבמן נ' 
הנהלת בתי 
 -המשפט ואח' 

 עתירה מנהלית

18/03/2019 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
06/05/2019 

  

-3317/עת"מ 
73-38 

פורמנובסקי נ' 
ממונה חופש 

 מידע

   תיק פתוח - 12/05/2019

  

 1131/38בג"ץ 
)אריאל 

 -פורמנובסקי( 
מאגר פרסומים 

 על שופטים

22/05/2019 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
22/08/2019 

  

-38107עת"מ 
פנינה  70-38

ירדן ואח' נ' 
וועדת השחרורים 
המיוחדת בגוש 

 מרכז  

08/07/2019 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
09/07/2019 

  

-/7308עת"מ  
פנינה  77-38

 ירדן נ' הב"ה
27/06/2019   

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
09/07/2019   



        
 

 

 30///77בג"צ 
התנועה 
למשילות 

ודמוקרטיה נ' 
נשיאת ביהמ"ש 

 העליון 

26/07/2019 
העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
02/10/2017 

  

ערעור בתיק 
1113/-37-38 

 גיא זומר
   תיק פתוח - 23/10/2019

ערעור לפי ס' 
קנות לת 8

הגנת 
הפרטיות 

)תנאים לעיון 
במידע וסדרי 
הדין בערעור 

על סירוב 
לבקשת עיון(0 

 –התשמ"א 
5185 

-371/8עת"מ  
יצחק נ'  33-38

משרד התחבורה 
רשות הרישוי 

 ואח'

05/11/2019 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
16/12/2019 

  

 8773/38בג"ץ 
פרופ' צבי טריגר 

מנהל בתי ואח' נ' 
 המשפט ואח' 

   תיק פתוח - 03/12/2019

  

זומר נ' סבן  
-37780ספראי 

78-38 
   תיק פתוח - 08/09/2019

  

 38//083דנג"ץ 
יאיר וייס נ' 
הנהלת בתי 

 המשפט

25/11/2019 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף

לא נפסקו הוצאות 
 לחובת/לזכותהב"ה

18/12/2019 

  

-87/1/עת"מ 
זחאלקה  77-38

ה נ' אבו פנ
הנהלת בתי 

 המשפט

16/06/2019 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
 לחובת/לזכותהב"ה

01/12/2019 

  

  9.15/51בג"ץ 
דוד לוי נ. בית 

המשפט המחוזי 
 בלוד

23/09/2019 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
30/10/2019 

מנהל בתי 
המשפט היה 

 .המשיב 
 בעתירה

 38//081בג"צ 
רבינוביץ נ'  –

שירות בתי 
 הסוהר 

   תיק פתוח - 01/12/2019

  

 8071/38בג"צ 
שמעוני נ'  –

מנהל בתי 
 המשפט ואח'

   תיק פתוח - 30/12/2019

  



        
 

 

 3301/38בג"צ 
אבראהים מסרי 
נ. בית המשפט 
 הצבאי לערעורים

   תיק פתוח - 28/02/2019

  

בג"צ 
הילה   7373/38

יחזקאל נ' שר 
 ואח' המשפטים 

06/10/2019 
העתירה 

נמחקה על 
 הסף

נפסקו הוצאות  
לטובת אוצר 
המדינה בסך 

00333 ₪ 

06/10/2019 

  

 787/38דנ"מ 
התנועה 
למשילות 

ודמוקרטיה נ' 
הממונה על חוק 
חופש המידע 
בהנהלת בתי 

 המשפט

28/01/2019 
הבקשה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
17/06/2019 

  

 113/38בג"ץ 
יצחק מלכה נ' 

 המג"ק
14/01/2019 

העתירה 
נמחקה על 

 הסף

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
24/01/2019 

ועדת 
השחרורים 

הארצית היא 
 .המשיבה 
 בעתירה

 38-/30/בג"ץ 
יצחק מלכה נ' 
המרכז לגביית 

 קנסות

25/03/2019 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
23/09/2019 

  

 71/8/38ג"ץ ב
דן כוכבי נ. כונס 
 הנכסים הרשמי

25/09/2019 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף. 

נפסקו הוצאות 
ש"ח   0333.בסך 

לטובת אוצר 
 המדינה . 

17/12/2019 

נשיאת 
ביהמ"ש 

העליון הייתה 
 1המשיבה 
 בעתירה

 3188/38בג"צ 
פלוני נ' הנהלת 

 בתי המשפט
  

העתירה 
 נדחתה

לא נפסקו הוצאות 
ות לחובת/לזכ
 הב"ה

ההליך חסוי  04/11/2019
אך פסה"ד 

 פורסם.

 1808/38בג"ץ  
אלמוג כהן נ' 

משטרת ישראל0 
תחנת לב תל 

 אביב

06/06/2019 

העתירה 
נמחקה 

מפאת אי 
תשלום 
 אגרה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
10/11/2019 

  

      

      



        
 

 

 

      

 רות שלא הייתה צד להליך הליכים בהם להב"ה היתה מעורבות0 למ      

2017 

 3713/30בג"צ 
משה שפירא נ' 
שרת המשפטים 

 ואח' 

12/07/2017   
העתירה נדחיתה 

 ללא צו הוצאות
28/08/2017 

הוועדות 
הבוחנות 
בכתב לפי 
חוק לשכת 
עוה"ד היו 

-ו 0משיבות 
1 

 1017/30בג"ץ 
שחר בן מאיר נ' 
 שרת המשפטים 

12/06/2017 
העתירה 
 נמחקה

קו הוצאות לא נפס
לחובת/לטובת 

 הב"ה
10/07/2017 

הועדה 
לבחירת 
שופטים 
הייתה 

 .משיבה מס' 
 בעתירה.

2018 

 3770/38בג"צ 
הסניגוריה 

הציבורית נ. 
שירות בתי 

 הסוהר

26/02/2018 
העתירה 
 נמחקה

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
07/06/2018 

לא היינו צד 
לעתירה אבל 

היינו 
מעורבים 

בגיבוש 
 גובההת

 3/17/38בג"צ 
שדולת הנשים 

בישראל נ' 
הוועדה לבחירת 

 שופטים

12/02/2018 
העתירה 

נדחתה על 
 הסף

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לזכות 

 הב"ה
19/02/2018 

המשיבה היא 
הוועדה 
לבחירת 
 שופטים

 1717/38בג"צ 
ידיד מרכזי 

זכויות בקהילה נ' 
שרת המשפטים 

 ואח'

07/05/2018 
העתירה 
 נמחקה

פסקו הוצאות לא נ
לחובת/לזכות 

 הב"ה
16/01/2019 

לא היינו צד 
לעתירה אבל 

היינו 
מעורבים 

בגיבוש 
 התגובה

2019 

 178/38עע"מ 
אליה גבריאל כהן 
נ. וועדת הערר 
המחוזית לתכנון 

 ובניה חיפה

15/01/2019 
הערעור 

 נמחק

לא נפסקו הוצאות 
לחובת/לטובת 

 הב"ה
13/11/2019 

לא היינו צד 
לעתירה אבל 

היינו 
מעורבים 
בגיבוש 
תשובת 
המדינה 
לערעור 
 המנהלי

-1131-70עת"מ 
אבו אסבע נ'  38

משרד התחבורה 
והבטיחות 

 בדרכים

02/07/2019 
העתירה 
 נמחקה

משרד התחבורה 
חויב בהוצאות 

 53העותר בסך 
 אלש"ח. 

05/08/2019 

לא היינו צד 
לעתירה אבל 

היינו 
מעורבים 

בגיבוש 
 התגובה

       


