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ה בשבתו כבית משפט גבו, בית המשפט העליון של מדינת ישראל' מצורפת בזה החלטת כב .1

 .המורה על מחיקת העתירה שבנדון, לצדק
 
הודיעה באת כוח "על סמך הודעה ש, כפי שנאמר בגוף ההחלטה, העתירה נמחקה .2

 ". להתפרסם בחודש הקרוב באתר בתי המשפטדהמשיבים כי הנוהל עתי
  
 באתר לא פורסם הנוהל ,ולמיטב הידיעהץ "ויותר מעת הדיון בבג יום 30אלא שחלפו  .3

, ה שעשיתי אני באתרבדיקכך עולה מ, )לא ניתן למשתמש סביר לראותו שם, ואם פורסם(
 .היום בבוקרשוב בסוף השבוע שעבר ו

  
כך  ( ופורסם באתר בו ביום28.4.2010 הוא נוהל שנחתם ביום ,מה שכן מצאתי באתר .4

 כתב מינוי ועדה משרדית"(בענין אחר נוהל העוסק ) נראה לפחות על פי הרישום באתר
שכאשר המנהל  ,מה שמעיד על כך, ) "מייעצת לפרסום קורות חיים של שופטים בדימוס

 ...יש בידו לעשות כן, נוהל באתררוצה לפרסם 
  
, תשובה שהוגשה לפני כשנה וחצי, ץ"זה המקום להזכיר כי כבר בתשובת המדינה לבג .5

 ...ובמחמת תקלה וכי יפורסם בקר) 2008בשנת (נטען כי הנוהל לא פורסם בשעתו 
  
נשאלה על כך הפרקליטה מטעם , שנה וחצי לערך לאחר הגשת התגובה, במהלך הדיון .6

עד כי נאלצה לומר שלא היתה מודעת , המדינה ולא יכולה היתה להסתיר את מבוכתה
 ...) עוד תקלה–רוצה לומר ( "תקלה"לכך וכי זו 

  
 המשפט כבד את בתישי, ראוי לו למי שמנהל את מערכת המשפט: שורה התחתונהה .7

 באותם בתי המשפט ,במהלך דיוןמטעמו קיים הבטחות שהובטחו יו, אותם הוא מנהל
 . בפרט,גבוה לצדקהעליון בשבתו כבית משפט  ובבית המשפט ,בכלל
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