
 
 

 בית המשפט העליון
THE SUPREME COURT OF ISRAEL 

 
 PRESIDENT’S CHAMBERS                                                              ה א י ש נ ה    ת  כ ש ל
 

___________________________________________________________________________ 

 9195001גוריון, ירושלים -רחוב שערי משפט, קריית דוד בן
Shaarey Mishpat St., Kiryat David Ben-Gurion, Jerusalem 9195001, Israel  

        
 כ"ג בסיון, התשע"ח  ירושלים,

 2018ביוני  06 
 12923418 מספרנו 

 
 

 לכבוד
 ד"ר יוסף צרניק 

 3179186-077באמצעות פקס: 

 

 , שלום רב

 

 17.5.2018ומיום    2.201822.מיום    בית המשפט העליון   ת לנשיא   ך י ת פניו   הנדון: 

 

 הריני לאשר כי מכתביך שבנדון נתקבלו בלשכת נשיאת בית המשפט העליון, השופטת  

 והובאו לעיונה. 17.5.2018וביום  7.3.2018א' חיות, ביום 

 

ביקשת לדעת מדוע בתבנית החלטות ופסקי הדין בבית   22.2.2018במכתבך מיום 

המסמך, חלף הכיתוב   המשפט העליון מופיע הכיתוב "כפוף לשינויי עריכה וניסוח" בתחתית

"העתק מתאים למקור" אשר הופיע במסמכים אלה בעבר. כן טענת כי פרוטוקולי הדיונים בבית  

 המשפט העליון אינם חתומים ונשמרים כקבצים אלקטרוניים בלבד, בניגוד להוראות החוק.

 

לאחר בירור הסוגיה עם הגורמים הרלוונטיים בבית המשפט העליון, הריני להשיבך  

ן: אשר לסוגיית ההערה הרשומה בתבנית החלטות ופסקי דינו של בית המשפט העליון,  כדלקמ

הרי שניתן להניח כי זו נועדה על מנת ליידע את הקורא כי יתכן שקיימות טעויות סופר בנוסח  

המפורסם באתר האינטרנט, בשים לב לכך שמדובר בעותק מההחלטה המקורית. כך או כך, 

גיה דומה כי כיום אין צורך בהערה זו, ועל כן בכוונתנו להסירה  לאחר בחינה נוספת של הסו 

 מהחלטות חדשות בזמן הקרוב. נבקש להודות לך על הסבת תשומת הלב לסוגיה זו.  

 

אשר לפרוטוקולי הדיונים בבית המשפט העליון, הרי שאלה נחתמים במערכת ניהול  

ותו מועד לא ניתן לשנותם  התיקים הממוחשבת של בית המשפט בסמוך לאחר תום הדיון, ומא

 אלא באמצעות החלטה שיפוטית. הפרוטוקולים נשמרים בתיק הדיגיטלי של ההליך. 
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, בשים לב לטענות שהועלו בו, הוא הועבר ללשכה  17.5.2018אשר למכתבך מיום 

 המשפטית בהנהלת בתי המשפט, אשר תענה לך במישרין.  

 

 

 בכבוד רב,        
                        
    

 
 

 יונתן ציון מוזס, עו"ד   
 עוזר משפטי לנשיאת בית המשפט העליון 

                  
 
     

 לשכת מנהל בתי המשפט  העתק:
 הלשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט  
 לשכת רשם בית המשפט העליון  

 


