
 

 ל א בישר איכות השפיטה  התנועה למען  

MOVEMENT FOR THE QUALITY OF JUDICIARY IN ISRAEL 
 03-7621105פקס:    054-8119676טלפון: , כפר סבא  9רחוב שלמה המלך 

 judiciaryquality@gmail.comדוא"ל: 
 

       
 7/3/2023 

 174/23מספרנו: פחע            
 לכבוד 

 יאה אסתר חיות ש וד הנבכ
 וכבוד הנשיא המיועד יצחק עמית 

 ש עליון ירושלים בימ"  –הנהלת בתי המשפט 
 

 ום רב,  של
 

   בהגשה פיסיתועתירות  פתיחת ערעוריםרביזיה לנוהל      הנדון:  
 1.1.2021ג להנחיות נשיאת בית המשפט העליון מיום  2הנחיה               

 
ועתירות,  אינם יכולים להגיש בבית משפט עליון ערעורים מתקשים וגרושים הגרים בחו"ל רים הו .1

 הגעה פיסית" למזכירות בירושלים." כי נדרשת 

 

  להנחיות  ג 2 הנחיההמצטט את " 2023/6/3א למר הרסיין  בו של שלמה שפירתעולה ממכ ךכ .2

 ".  1.1.2021 מיום  העליון המשפט בית נשיאת

 

  דרישה זו מעוררת קושי רב בפני בעלי דין שאינם דוברי עברית, שאין להם "חברים" בירושלים .3

זירה שאין הציבור יכול לעמוד  ומהווה נטל וג ,ישה מכבידה ביותרר והד, שיכולים לעשות טובה

 בה.

 

מישהו המוכן להגיע   תת מסמכים ומציאספהד בכבר שנים שהורים רבים מתלוננים על הקושי ש .4

 ם.לפגוש את מר שפירא פנים אל פני

 

המשפט, מתפארת בפתיחת    תשיאה, מתפארת ביכולות הטכנולוגיות של מערכהציבור צופה בך, הנ .5

ן ערעורי קורונה, בהיוועדויות חזותיות מהכלא, ודבר פשוט כל  יי בית משפט דיגיטלי לחלוטין לענ

את זה   .....וכו' מסמכיםעתירות, ם קליטת ערעורים, כך כמו פרסום המייל של שלמה שפירא לש

 הנהלת בית המשפט אינה מסוגל לעשות? 

 

ותחתיה לפרסם נוהל קליטת   1/1/2021ג' מ  2נבקש לשקול מחדש את הנחיה הגלומה בהנחיה  .6

 פשוט וזמין. , מסמכים מכל סוג שהוא באמצעות מייל ייעודי אחד

 



שפירא מודיע לציבור על אי קליטת מסמכים  שלמה עו"ד באמצעותו  קיים מייל כזה יין שכבר נצ .7

יות  וכנונים והתלבטללא שום צורך בהוצאות, ת PDFמש לקליטת אותו מייל יכול לש.  בפקס

 .Supreme_Unrepresented@court.gov.il:  משפטיות

8. להלן צילום מסך של המכתב ששלח עו"ד שפירא במייל למר פלוני –  הקטע  הרלבנטי:

ציין כי לא פעם ולא פעמיים הפקסים שעו"ד שפירא שולח מגיעים לציבור מטושטשים, חתוכים  נ .9

המכתבים האחרונים שהוא שלח    100ממנו להראות לך את  או בלתי קריאים.  הינך מוזמנת לבקש

ק כמה פעמים הוא עצמו מתלונן על פקסים מטושטשים ולא קריאים.לאנשים כדי לבדו

יהונתן קפאח  
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