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 755/20-ו 754/20, 751/20פרסום פסקי הדין בבג"ץ  הנדון:
 

 

 הריני לפנות אל כבודה בנושא הנדון, כדלקמן. .1

כי המוקד להגנת הפרט מייצג את העותרים בשלוש העתירות שבנדון,  להווי ידוע .2

שעניינן התנגדות לשימוש שעושה המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית בתקנה 

לצורך הריסת בתיהן של משפחות מפגעים. הדיון בשלוש העתירות אוחד  119

 , כאשר בסיומו התיקים נדחו לעיון. 12.2.2020והתקיים ביום 

לאחר הדיון בדקו ב"כ העותרים באתר המקוון של בית המשפט העליון  בכל בוקר .3

האם ניתן פסק דין בתיקים הללו. בדיקה שכזו נערכה גם בשעות הבוקר של יום 

, פסק דין טרם הועלה 9נכון לשעה  –, אולם לא העלתה דבר 20.2.2020-חמישי ה

 לאתר. 

צלצלה למשרדי  .2.202020וחצי בבוקרו של יום  10למרבה ההפתעה, סביב השעה  .4

, ובפיה בשורה מדאיגה: 751/20המוקד להגנת הפרט אחת העותרות בבג"ץ 

באמצעי התקשורת הישראליים פורסם שניתן פסק דין לפיו כבוד בית המשפט 

התיר להרוס את בתי המשפחות העותרות. מאחר שלבאי כוחם של העותרים לא 

באתר של בית המשפט העליון היה כל מושג לגבי מתן פסק הדין, מיהרו לבדוק 

 ואכן עלה כי פסק הדין בשלוש העתירות הועלה לאתר.

אנו מבקשים למחות בכל תוקף על התנהלות בית המשפט העליון בעניין. כבאי  .5

כוחם של העותרים בכל שלוש העתירות, עלינו להיות מיודעים בדבר מתן פסק דין 

ן יוצאת לאמצעי בעתירות שהגשנו בשמם לפני שהודעה על מתן פסק הדי

 התקשורת.

לא ייתכן שבית המשפט מקדים הודעה לעיתונות להודעה לצדדים עצמם. יש בכך  .6

 משום זילות של ההליך המשפטי.



לא למותר להזכיר את האווירה הציבורית שהחלה מתפתחת בשנים האחרונות  .7

. רק נציין 119סביב התיקים העוסקים בשימוש שעושה המפקד הצבאי בתקנה 

יצאו ב"כ העותרים כשהם מלווים על ידי  12.2.2020שהתקיים ביום  שמהדיון

ארבעה שומרים של משמר בתי המשפט. ההתלהמות עושה את שלה. עולה חשש 

כבד אל לב שתחת לנסות ולהותיר את הסוגיה בדל"ת אמותיו של ההליך המשפטי, 

 נגרר בית המשפט הנכבד למחוזות אחרים ולא רצויים.

ו מבקשים מכבודך, בכל לשון של בקשה, להורות כי להבא לא לסיכום העניין, אנ .8

תצא הודעה לעיתונות על מתן פסק דין בטרם יודע הדבר לבאי כוח הצדדים בתיק. 

סברנו לתומנו שמדובר בעניין אלמנטארי, אולם הנה אנו נאלצים לבקש זאת ברחל 

 בתך הקטנה מכבודך.

 

 בכבוד רב,
 

 דניאל שנהר, עו"ד
 


